
- สําเนา - 
รายงานการประชมุประจําเดือน  

ครั้งที่ 10/2562 
วันที ่15 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมสุนทรเทพ  (ชั้น 3)  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
************************************************ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท   นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
2. ดร.นุชากร  มาศฉมาดล   รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
3. นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต   รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
4. ดร.วัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  
5. ผศ.ดร.สาธิต  กฤตลักษณ   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
6. นายพีรพงศ  จุรีมาศ    เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
7. นายบุญยัง  ทองสุทธิ์   ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 8. นายวิทยา  ตรีวิเศษ   รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 9. นายประสงค  โพธิ์เนียม  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 10. นางวราภรณ นวลเพ็ญ  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

11. นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ   ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
12. นายพัฒนพงศ ศรีทอง    ผอ.กองชาง 
13. นางทิมาพร  จันทรถง    ผอ.กองคลัง 
14. นายสุบิน  ทราบรัมย   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
15. นางศริิภรณ  กระวีสายสุนทร   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (สป.) 
16. นางพิกุล  พรมเกตุ    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
17. นายธรรมวัจน วิลัยพิศ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
18. นางศรีไทย  กระวีสายสุนทร   หน.งานธุรการ (สส.) 
19. น.ส.พิชาธนัญญ ชูวงศเลศิ   หน.งานบริหารงานโรงเรียน 
20. น.ส.ปยะกานต อุดมพร    หน.งานสุขาภิบาลอาหาร 
21. น.ส.ปทมพร  สุทธิประภา   หน.งานอนามัยสิ่งแวดลอม 
22. น.ส.สมพิศ  หวังทรัพยทวี   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร 
23. นางฉันทรุจี  พรมเกตุ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
24. นายอลงกรณ นาเมืองรักษ   รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
25. นายกองพล  ศิริเวช    หน.ฝายปองกันฯ 
26. นางรุจิรา  สีชมภ ู    หน.งานบริหารจัดการตลาด 
27. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ    หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (กองชาง) 
28. นายสงา  นามวิชัย    หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (สส.) 
29. นายโกสทิธิ ์  บุญสง    ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามา 
30. น.ส.พณิดา  ประเสริฐสังข   หน.งานเลขานุการผูบริหาร 
31. นายพิรุฬ  มาตมูล    หน.ฝายกิจการโรงเรียน 
32. นายธรรมศักดิ ์ ชิตทรงสวัสดิ ์   ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
33. นางเข็มทอง  ปาลอินทร   หน.งานไฟฟา 
34. นางวัชร ี  ศรีทอง    หน.ฝายบริหารงานคลัง 
35. น.ส.ธวัลรัตน ยิ่งกําแหง   หน.ฝายพัฒนารายได 
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36. วาที่ ร.ต.หญิงนันทิพัฒน วงศคาํจันทร   หน.งานพัฒนาบุคลากรฯ 
37. นายยุทธพงษ คุริรัง    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
38. นางจุฬาณ ี  บุบผาพิลา   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (สน.กศ.) 
39. น.ส.พรพรรณ จันทรถง    ศึกษานิเทศก 
40. พ.อ.ท.ประทีป พิมพะนิตย   หน.งานศูนยเครื่องจักร 
41. นายอภิชาต ิ นรทีทาน   นักวิเคราะหนโยบายฯ 
42. นางรัติยา  สังฆะมณี   จพง.การเงินและบัญชี 
43. นายวิทยา  สัตนาโค    หน.งานปองกันฯ 
44. นางศริิภรณ  บุตรพรหม   หน.ฝายทะเบียนและบัตร 
45. นางสุวิชชา  ตรีนาจ   รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
46. นางกิติพร  ตราตร ี    หน.ฝายพัสดุฯ 
47. นางจิรารัตน  ศรีกูกา    หน.งานงบประมาณและพัสดุ 
48. น.ส.รัตนา  ตรีพงษ    นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
49. นางนันทกา  ภูผา    หน.งานพัฒนาคุณภาพฯ 
50. นางจิราภรณ โวหารกลา   หน.งานการเงนิและบัญชี (คลัง) 
51. นายจตุรงค  ประดิษฐ   นิติกร 
52. นางอัฐพร  สานุจิตร    นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ (สน.กศ.) 
53. นางอรพิน  สีลาวรรณ   หน.ฝายอํานวยการ 
54. น.ส.รัชนีกร  คําภักดี    หน.ฝายแผนที่ภาษีฯ 
55. นายเสกสันต จันทะไทย   วิศวกรโยธาชํานาญการ 
56. น.สพ.ธีรภัทร หินซุย    หน.ฝายบริหารงานสาธารณสุข 
57. นางสวางจิต  บัวปญญสิริ   หน.ฝายศนูยบริการสาธารณสุข 
58. นายกฤษดา  เมาะราษี   วิศวกรโยธาชํานาญการ 
59. นายสราวุฒ ิ สังวันด ี    วิศวกรโยธาชํานาญการ 
60. นายปรัชญา  สุทธิพิริยะหทัย   หน.งานนิติกรรมสัญญา 
61. นายวัฒนา  กระวีสายสุนทร   หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
62. นายนิติกร  ทองกุล    สถาปนิกชํานาญการ 
63. น.ส.ทรัพยพานิช พลาบัญช   เภสัชกร 
64. นายกฤษฎา  ภาชนะวรรณ   หน.งานสถานที่ 
65. น.ส.จิราภรณ ชินออน    หน.ฝายจัดหาประโยชนฯ 
66. นางยุวด ี  ถนอมแสง   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (คลัง) 
67. นายศักรินทร ภาวะล ี    หน.งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
68. น.ส.ภัทรพร  เชิงสะอาด   หน.งานสงเสริมสวัสดิการชุมชน 
69. นางญาณ ี  โสนทอง    หน.งานสวนสาธารณะ 
70. น.ส.ณัฐกานต โพธิ์สําโรง   หน.งานการเจาหนาที่ (สน.กศ.) 
71. น.ส.กรชนก  ยุคะลัง    หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ 
72. นางเพ็ญละดา ภารัง    หน.ฝายบริการสาธารณสุข 
73. นางกนกวรรณ จําชาต ิ    พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล 
74. นายสุทธิชาต ิ แสนจันทร   หน.งานรักษาความสงบฯ 
75. นางศริิรชตะ  โพธิวงค    หน.งานการเจาหนาที่ 
76. นายชนินทร  ปาลอินทร   หน.งานกิจกรรมฯ 
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77. นายนุชิต  เกรียงวิช   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (วช.) 
78. นายสุริยา  ทองหาว    นักวิชาการคลัง 

  79. นายไพรัก    โคตะยันต   หน.งานธุรการ (สป.) 
 

ผูไมมาประชมุ 
1. วาที่ ร.ท.อนันต เมาะราษี  รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ลา 

 
ระเบยีบวาระที่ 1   เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
    - ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 9/2562 ประชมุเม่ือวันท่ี 11 กันยายน  2562 
  - ไมมีกองใดแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว  มาตรการประหยัดพลังงาน 
นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร - การใชไฟฟาและน้ําประปาในชวงเดือนที่ผานมา ภาพรวมของการใชไฟฟาลดลง 
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป  จากเดือนท่ีแลว 3,131 หนวย ลดลงตอเนื่อง 2 เดือน มีความผิดปกติ 8 
รายการ  ตรวจสอบแลวเปนการใชงานตามปกติ สวนการใชน้ําประปาลดลงจากเดือนที่แลว 1,787 หนวย มีความ
ผิดปกติ 10 รายการ ตรวจสอบแลวเปนการใชน้ําที่มีเหตุ ดังนี้ ท.3 เนื่องจากเกิดอุทกภัยประชาชนไดเขามาพัก
อาศัย ท.1 และ ท.7 เปนการใชน้ําในกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน สวน ท.4 เนื่องจากมีทอน้ําชั้น 2 อาคาร
ธรรมปญโญ เกิดการรั่วซึม ขณะนี้ไดทําการซอมแซมเรียบรอยแลว นอกนั้นเปนการใชงานตามปกต ิ

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายสุบิน  ทราบรัมย  - (นําเสนอวีดีทัศน) สรุปกิจกรรมเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประจําเดือน                     
ผูอํานวยการกองวิชาการฯ กันยายน 2562 
    - (นําเสนอ Power Point) ฝายบริหารงานทั่วไป งานบริการขอมูลขาวสาร
ทองถ่ิน  สถิติตาง ๆ ในการประชาสัมพันธสัมพันธผาน Fanpage Facebook “ประชาสัมพันธ เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด” / บันทึกภาพกิจกรรม ภาพนิ่ง – ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง จํานวน 81 ครั้ง / งานบริการและเผยแพร
วิชาการ พิธีกรในงานตาง ๆ จํานวน 5 ครั้ง / ติดตั้งเครื่องเสียงภายในหองประชุม จํานวน 12 ครั้ง / ติดตั้ง 
เครื่องเสียงนอกสถานที่ จํานวน 4 ครั้ง / ซอมจอ LED เวทีอเนกประสงคลานสาเกตนคร / ซอมบํารุง อุปกรณ
เครื่องเสียงและอุปกรณไฟฟา / อัพเดตขอมูลการประชาสัมพันธผานจอ LCD / การประชาสัมพันธโดยใชรถแห
ประชาสัมพันธ / การประชาสัมพันธผานเสียงไรสาย จํานวน 6 จุด ในเขตเทศบาล / งานนิติกรรมสัญญา  
ตรวจสัญญาการเชาสิทธิเทศบาล รวมจํานวน 75 ฉบับ, ประชุมรับฟงความคิดเห็น จัดทําและรวบรวมขอมูล
เก่ียวกับการแปรญัตติรางเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2562, ชวยเหลือ
ประชาชนเก่ียวกับการแกไขขอบังคับมูลนิธ,ิ ใหคําปรึกษาแนะนําการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ประสาน กอง ฝาย งานตาง ๆ ในการประกาศประชาสัมพันธและติดตามจับกุมผูกระทําผิดแอบอางกระทําการเปน
เจาพนักงานจัดเก็บรายไดของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด, ออกคําสั่งใหผูกระทําละเมิดชดใชคาเสียหาย/งานรับเรื่อง 
รองทุกข  เรื่องรองทุกข 38 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 38 เรื่อง / ประสานความคืบหนาเก่ียวกับคดี 
ที่สํานักงานอัยการจังหวัดรอยเอ็ด,เขาแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองรอยเอ็ด,  
ใหคําปรึกษา/ชวยเหลือแกประชาชนและพนักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / ฝายแผนงานและงบประมาณ  
งานวิเคราะหนโยบายและแผน วันที่ 10 กันยายน 2562 ตอนรับหัวหนาโครงการประเมินรางวัลพระปกเกลา 
ประจําป 2562 และนักวิจัย โครงการรางวัลพระปกเกลา ประจําป 2562 ประเภทที่ 1 ดานความโปรงใสและ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน / งานจัดทํางบประมาณ ประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป



 4
งบประมาณ พ.ศ.2563 / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอนรับที่ปรึกษาโครงการจางเหมาวางระบบการเชื่อมตอ
เครือขายสงสัญญาณภาพระยะไกลพรอมติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดและพัฒนาระบบควบคุมนํารอง Smart City 
(ระยะที่ 2) วันที่ 4 กันยายน 2562 / จัดเตรียมขอมูลและอุปกรณแสดงผล องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการ
บริหารจัดการท่ีดี ประจําป พ.ศ. 2562 วันที่ 18 กันยายน / ติดตั้งระบบเครือขายแบบสายงานแผนที่ภาษี  
งานจัดเก็บรายได กองคลัง วันท่ี 23 – 27 กันยายน 2562 / ซอมบํารุง คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง / 
สํารองขอมูลกลองวงจรปดและดูแลระบบแมขาย GIS / งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ / ตารางสรุปลดคาใชจาย 
ประจําเดือนกันยายน 2562 ระบบเครือขายฯ ระบบคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวงและงานออกแบบ  
รวม 10,300 บาท / การเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซตฯ และแฟนเพจ รวม 179 รายการ / รับเรื่องราว 
รองทุกข ติดตอสอบถาม รวม 51 เรื่อง / สถิติการใหบริการของกองวิชาการฯ ในจํานวน 154 ครั้ง / ไอทีนารู 
App Line Meme Maker 

ระเบียบวาระที่ 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
น.สพ.ธีรภัทร หินซุย  - (นําเสนอ Power Point) ฝายบริหารงานทั่วไป ประชุมประจําเดือนกอง 
หน.ฝายบริหารงานสาธารณสุข สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ประจําเดือนกันยายน 2562 / รายงานการซอม
บํารุงรถยนต เครื่องจักร  ประจําเดือนกันยายน 2562 / สรุปขอมูลการบริหารงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ปงบประมาณ 2562 ดานอัตรากําลัง  ดานปริมาณงาน / ฝายบริหารงานสาธารณสุข วันที่ 12 – 13  กันยายน 
2562 รวมประชุมเชิงปฏิบัติการและรับมอบถวยเชิดชูเกียรติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ  โครงการ
ประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ประจําป 2562 / วันที่ 18 กันยายน 2562 รวมจัดนิทรรศการเรื่องการจัดการ
ขยะ  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอเมืองรอยเอ็ด 
/ ออกเก็บขยะและลางทําความสะอาดถนนหลังน้ําทวม / ฝายบริการสาธารณสุข วันที่ 24 กันยายน 2562              
การประชุมติดตามประเมินผลแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาสุขภาพภายใตการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / วันที่ 23 กันยายน 2562 โครงการวัดสงเสริมสุขภาพ ณ วัดบึงพระลานชัย / วันที่ 
19 กันยายน 2562 ตอนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทองถิ่นและกองทุนการดูแลระยะสําหรับผูท่ีมีภาวะพ่ึงพิงจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองพล / 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการปงบประมาณ 2562 / กิจกรรมผูสูงอาย ุ
เดือนกันยายน 2562 / โครงการอบรม อสม. ประจําเดือนกันยายน 2562 วันที่ 25 กันยายน 2562 / โครงการ
แวนแกวเพ่ือนอง ป 2562 / วันที่ 18 กันยายน 2562 อบรมครูและนักเรียนแกนนําอาสาสมัครสาธารณสุข 
ในโรงเรียน โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ป 2562 / ประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับทอง ในโครงการ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ป 2562 / พนหมอกควันควบคุมโรคไขเลือดออก บานผูปวยจํานวน 17 ราย โรงเรียน
เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ และโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง / โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร ปงบประมาณ 
2562 / วันที่ 6 กันยายน 2562 รวมทําบุญตักบาตร เลี้ยงพระเนื่องในโครงการทําบุญโรงฆาสัตวเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ประจําป 2562 / รวมกิจกรรม Word Rabies Day ในวันที่ 23 กันยายน 2562 / ฝายสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดลอม งานอนามัยสิ่งแวดลอม ควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ ตรวจติดตามการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ กรณี
ควันในตลาดหนองแคน วันที่ 13 กันยายน 2562 / ตรวจติดตามการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ กรณีกลิ่นและ
ควันจากรานอาหารตามสั่ง  บริเวณถนนหายโศรก วันที่ 18 กันยายน 2562 / ออกเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต
จําหนายสินคาในที่สาธารณะบริเวณหนาโรงเรียนและหลังโรงพยาบาลรอยเอ็ด วันที่ 10 – 12 กันยายน 2562 / 
สรุปการจัดเก็บคาธรรมเนียม ป 2562 รวม 7,131,880 บาท / สรุปสถิติเหตุเดือดรอนรําคาญ ป 2562 รวม 
52 เรื่อง / การแกไขปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญ รวมทั้งสิ้น 52 เรื่อง / งานสุขาภิบาลอาหาร มอบปายรับรอง
มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอรอย ในรานอาหารเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ตามโครงการอาหารปลอดภัย 
ประจําป 2562 วันที่ 17 กันยายน 2562 / รวมกับ สสจ.รอยเอ็ด และ รพ.รอยเอ็ด ตรวจประเมินสุขาภิบาล 
โรงอาหารสถานศึกษา ตามโครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ประจําป 2562 วันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 
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/ จัดทําปายรณรงคคุมครองผูบริโภคและปายชื่อตลาดหนองแคน / ซอมแซมหลังคากลางตลาดทุงเจริญ / 
ซอมแซมบันไดหนาตลาดทุงเจริญ / จัดระเบียบปายโฆษณาในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 1) 
น.ส.ทรัพยพานิช  พลาบัญช - (นําเสนอ Power Point) ) งานบริการทางการแพทย รายงาน 5 อันดับ             
เภสัชกร     โรคผูปวยนอก 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 / รายงานผูมารับ
บริการแยกตามแผนกเฉพาะทาง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 รวม  25,433 / 
ตารางเปรียบเทียบยอดผูรับบริการแยกตามปงบประมาณ / ออกเยี่ยมหญิงหลังคลอด / ประชุมคณะกรรมการ
พัฒ นา ห น ว ย บริ ก า ร ป ร ะ จํ า  ( CUP board)  เ พื่ อ พิ จ า รณ าร า ง แ ผ นง บ ปร ะ มา ณ  วั น ท่ี  
20 กันยายน 2562 / รวมถวายพวงมาลาสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
เพ่ือเปนการถวายสักการะและรําลึกในพระมหากรุณาคุณของพระองคตอปวงชนชาวไทยและวงการแพทย เนื่องใน
วันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2562 / ออกฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 2 เดือนกันยายน 2562 ในนักเรียน
หญิง ชั้น ป.6 โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 153 คน / งานแพทยแผนไทย  หัตถบําบัดเพ่ือการรักษา 
เดือนกันยายน 2562 ผูรับบริการในเดือนกันยายน 2562 จํานวน 100 ราย / สรุปยอด ผูรับบริการแพทย 
แผนไทย 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  รวม 1,183 ราย / งานกายภาพบําบัด เยี่ยมบาน 2 ราย 
จํานวน 2 ครั้ง มารับบริการในศูนย 20 ราย 40 ครั้ง รวม 42 ครั้ง / ผูรับบริการกายภาพบําบัด 1 ตุลาคม 
2561 – 30 กันยายน 2562 รวม 209 ราย 360 ครั้ง งานแพทยแผนจีน ผลการดําเนินงานแพทยแผนจีน 
จํานวนผูเขารับบริการฝงเข็ม  ประจําเดือนสิงหาคม 2562 จํานวนผูเขาบริการ 28 ราย เฉลี่ยวันละ 5 คน / 
ผูรับบริการฝงเข็ม 1 มีนาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 รวม 1,129 ราย / งานทันตกรรม  สรุปการ
ใหบริการตรวจฟน จํานวน 56 ราย, เคลือบฟลูออไรด 0 – 5 ป จํานวน 10 ราย, ขูดหินปูน จํานวน 9 ราย,  
อุดฟน จํานวน 13 ราย ถอนฟน จํานวน 5 ราย, จายยา จํานวน 2 ราย, อื่น ๆ เชน ลางแผล จํานวน 3 ราย /  
งานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค ผลการดําเนินการดานเภสัชกรรม จายยาผูปวยนอก 1,308 ราย, แกปญหา
ความคลาดเคลื่อนทางยา 4 ราย, ประเมินการแพยาในผูปวยแพยารายใหม 1 ราย, ใหบริการเลิกบุหรี่ 15 ราย / 
มูลคายาเก็บคืนเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 34,203 บาท / งานคุมครองผูบริโภค วันที่ 6 – 19 
กันยายน 2562 ออกใหคําแนะนําและเฝาระวังการจําหนายยาและผลิตภัณฑสุขภาพ รวมทั้งรณรงคใหประชาชน
ผูประกอบการรานคา รานชําในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวน 20 ชุมชน 85 ราน เลือกใชสินคาที่มีสัญลักษณ
ทางเลอืกสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม เพ่ือปองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง / สรุปผลการเฝาระวังการจําหนายยาอันตราย
รานคา / โครงการศูนยใหบริการเลิกบุหรี่ เดือนกันยายน 2562 มีผูรับบริการรวมทั้งหมด 424 ราย รายใหม  
3 ราย รายเกา 12 ราย ผูเลิกสูบบุหรี่ไดอยางนอย 3 เดือน รวม 96 คน คิดเปนรอยละ 22.64 / วันที่  
23 กันยายน 2562 ถวายความรูในการสงเสริมสุขภาพเกี่ยวกับสัญลักษณทางเลือกสุขภาพ โทษภัยบุหรี่ และ
เทคนิคการเลิกบุหรี่แกพระภิกษุสามเณรวัดบึงพระลานชัย / วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562 เขารวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูและอบรมหลักสูตร “การเฝาระวังและบังคับใชกฎหมายตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 
พ.ศ. 2560 / พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 หมวด 5 การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี ่

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองชาง) 
นายพัฒนพงศ ศรีทอง  - (นําเสนอ Power Point) ฝายบริหารงานทั่วไป สรุปรายงานการจัดเก็บ               
ผอ.กองชาง   คาธรรมเนียม กองชาง ประจําเดือนกันยายน 2562 รวม 3,181 บาท /            
สรุปรายงานการขออนุญาตกอสรางอาคารประจําเดือนกันยายน 2562 รวม 12 ราย / ตารางเปรียบเทียบรายได
จากการจัดเก็บคาธรรมเนียมการขออนุญาต กองชาง ระหวางปงบประมาณ 2561 และปงบประมาณ 2562 / 
ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง คณะกรรมการตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล
วัดสระทอง / ตรวจโรงแรมพรหมแสนวิเศษเพลส / ตรวจรับงานปรับปรุงหลังคาที่พักนักกีฬาโรงเรียนเทศบาล 
หนองหญามา / คณะกรรมการตรวจรับงานโครงการปรับปรุงหลังคาตลาดทุงเจริญ / ฝายการโยธา บรรจุถุงทราย
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ปองกันน้ําทวมจากพายุโพดุล / ศูนยชวยเหลือผูประสบภัย / ปฏิบัติการคืนความสะอาดสูเมืองรอยเอ็ด /  
งานไฟฟา  รวมกับการไฟฟาสวนภูมิภาคจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟา / จัดเก็บเสาไฟ เกาะกลาง
สะพาน สะพานอนุบาลรอยเอ็ด / แกไขไฟฟาเสาสูง Highmast lighting คูเมือง Street Art /  
งานสถานที่ จัดเตรียมสถานที่มหกรรมคอนเสิรตรวมพลคนอินดี้รอยเอ็ดลานวิว ชวยภัยน้ําทวมรอยเอ็ด / จัดสถานที่
ทําบุญโรงฆาสัตว ประจําป 2562 / งานอื่น ๆ ในรอบเดือนกันยายน 2562 / งานสวนสาธารณะ ปรับปรุงทาสี
ฐานโหวดจําลองในบึงพลาญชัย / ตัดแตงก่ิงไม ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 13, 14 และถนนผดุงพานิช ซอย 3 
ซอมแซมดินทรุด และค้ํายันตนไมรอบบึงฯ ดานนอก / เก็บซากไมแหงสะพานเทศบาล 1 / กําจัดวัชพืชริมคลอง
เฉลิมพระเกียรติฯ และกวดลางทางเดินฝายน้ําลน / งานสาธารณูปโภค ซอมถนนที่ชํารุดในเขตเทศบาล ถนน 
ผดุงพานิช, ถนนกองพลสิบตลอดสาย / ซอมผิวจราจร เนื่องจากน้ําทวมลงหินคลุกถนนคูเมืองดานทิศตะวันออก 
ขางรานดอลลาร / ซอมทางเทาท่ีชํารุด ถนนเทวาภิบาล, ถนนทานคร / ซอมแซมถนนชํารุด ถนนรอบเมือง /  
งานศูนยเครื่องจักรกล ซอมแซมซุมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 / ตรวจเช็คทําความสะอาด ตัดหญาบริเวณโรงสูบน้ํา 
บานรอบเมือง / ฝายแบบแผนและกอสรางงานวิศวกรรม ความคืบหนาโครงการกอสรางหอโหวด / ความคืบหนา
โครงการบานประชารัฐรวมใจ เพื่อผูยากไรพ้ืนท่ีชุมชนแออัด / โครงการกอสรางถนนริมคลองดานใน ถนน 
รัฐกิจไคลคลา ถนนสุริยเดชบํารุง ถนนเปรมประชาราษฎร / โครงการกอสรางอาคารพักขยะเพ่ือผลิตเปนเชื้อเพลิง
และปุยอินทรีย / ซอมแซมคอสะพานชํารุด เนื่องจากพายุโพดุลสะพานถนนหายโศรก / ซอมแซมทางเทา 
เหนือคันหินปากกระโถน / ความคืบหนา งานปรับปรุงทากระทงพระราชทาน / งานสถาปตยกรรม ทากระทง
พระราชทาน / งานวิศวกรรมจราจร ประชุมหารือจัดระเบียบจราจรในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เรื่องแกไขปญหา
จราจรบริเวณสี่แยกถนนสุริยเดชบํารุงตัดกับถนนรณชัยชาญยุทธ (กม.0) / ตีเสนจราจร หนาประตูเมืองสาเกตนคร 
/ ซอมแซมกรวยจราจรทางจักรยานถนนสุนทรเทพ /ตีเสนจราจร ถนนสันติสุข / ฝายสุขาภิบาล กราฟแสดงปริมาณ
ขยะตอเดือน ปริมาณขยะท่ีเขาโรงงานกําจัดขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประจําเดือนกันยายน 2562 / กราฟ
เปรียบเทียบปริมาณขยะท่ีเขาโรงงานจัดการขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ระหวางเดือนสิงหาคมและกันยายน 2562 
/ กราฟเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางเดือนสิงหาคมและกันยายน 2562 / งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาล
เมืองรอยเอ็ดไดประกาศใหประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากน้ําทวม นําขยะที่เปนขยะเปยก ไดนํามาทิ้งที่โรงงาน
จัดการขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด โดยไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมกําจัดขยะ / งานควบคุมตรวจสอบและบําบัดน้ําเสีย
แกไขปญหารองระบายน้ํา ถนนรณชัยชาญยุทธ / แกไขปญหารองระบายน้ําอุดตัน เชื่อมบอพักบายพาสอาจสามารถ 
/ แกไขรางระบายน้ําอุดตัน ถนนเทวาภิบาล ซอย 13 

ระเบียบวาระที ่4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สํานักปลัดเทศบาล) 
นางวราภรณ  นวลเพ็ญ  - (นําเสนอ  / Power Point) ฝายบริหารงานทั่วไป ศูนยรับบริจาคสิ่งของ                   
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก
เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู วันที่ 11 กันยายน 2562 / การประชุมประจําเดือน ครั้งที่  9/2562 วันที่  
11 กันยายน 2562 / ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลบางหญาแพรก วันที่ 18 กันยายน  2562 / 
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 วันที่ 19 กันยายน 2562 / รวมงานมุทิตาจิต 
ผูเกษียณอายุราชการ วันที่ 27 กันยายน 2562 / ปฏิบัติหนาที่จุดโรงทาน งานมหกรรมคอนเสิรตรวมพลคนอินดี้ 
100 ลานวิว ชวยภัยน้ําทวมจังหวัดรอยเอ็ด วันที่ 29 กันยายน 2562 / ฝายอํานวยการ การเลื่อนระดับแตงตั้งให
พนักงานเทศบาลดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น / การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ครึ่งปหลัง 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
นายกองพล  ศิริเวช  - (นํ า เสนอ Power Point) วันที่  1  – 2 กันยายน 2562 ชวยเหลือ              
หน.ฝายปองกันฯ   ผูประสบภัยจากพายุโพดุล / วันที่ 7 กันยายน 2562 จัดทีมวิทยากร
อบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ บริษัทอายิโนะโมะโตะเซลลจํากัด สาขารอยเอ็ด / วันที่ 14 กันยายน 2562  
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ประชุมเจาหนาท่ีงานปองกันฯ / วันท่ี 19 กันยายน 2562 จัดทีมวิทยากรอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ  
ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขารอยเอ็ด ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาโพนทอง / วันที่ 26 กันยายน 2562  
จัดทีมวิทยากรดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ บริษัทราชามอเตอรเสลภูมิ / วันที่ 24 กันยายน 2562 โครงการ
ตรวจประเมินความพรอมดานบรรเทาสาธารณภัย หวงที่ 2 / วันที่ 25 กันยายน 2562 โครงการ ตรวจประเมิน
ความพรอมฯ ณ องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน / วันที่ 26 กันยายน ณ องคการบริหารสวนตําบลดงลาน / 
วันที่ 27 กันยายน ณ องคการบริหารสวนตําบลเหนือเมือง / วันที่ 27 กันยายน 2562 เทศบาลตําบลเค็งใหญ 
จังหวัดอํานาจเจริญ ศึกษาดูงานงานปองกันฯ และงานศูนย อปพร. / การปฏิบัติหนาท่ีของ อปพร. / ดําเนินการ
ตามคํารองขอของประชาชน 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง) 
นายกองพล ศิริเวช  - (นําเสนอ Power Point) ตรวจตราและเฝาระวังความเปนระเบียบเรียบรอย                 
หน.ฝายปองกันฯ  ที่/ทางสาธารณะ กรณีผูคาตั้งวางจําหนายบันไดบนถนนและตั้งวางกีดขวาง 
ทางเทา ถนนรณชัยชาญยุทธ, กรณีผูคากางเต็นทเพ่ือจําหนายสินคาบนที่สาธารณะถนนสุริยเดชบํารุง, กรณ ี
มีประชาชนกอสรางเพิงพักบนที่สาธารณะ ถนนรชัูปการ / เฝาระวังผูคาลักลอบจําหนายสินคาบนผิวจราจรบริเวณ
หนาโรงพยาบาลรอยเอ็ด / กวดขันรถแหโฆษณาโดยใช เครื่องขยายเสียง กรณีแหโฆษณาใช เสียงโดย 
ไมไดรับอนุญาต / แนะนําผูรับเหมากอสรางใหทําความสะอาด กรณีรถบรรทุกดินทําเศษดินตกหลนบนถนน  
ถนนรอบเมืองดานนอก / กวดขันการลักลอบจับสัตวน้ําในคลองคูเมือง กรณีมีการใชเครื่องมือขนาดใหญดักจับ
สัตวน้ํา / ตรวจตราและดูแลความสงบเรียบรอยทั่วไปบริเวณบึงพลาญชัย / เปลี่ยนธงชาติบนศาลเจาพอหลักเมือง 
/ อํานวยความสะดวกแกผูมาสักการะเจาพอหลักเมือง / ดูแลความสะดวกทั่วไปและอํานวยการจราจร 
หนาสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา / ตรวจตราและเฝาระวังความเปนระเบียบเรียบรอยของตลาดเฝาระวังการตั้งวาง
จําหนายสินคาภายใน ภายนอกอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑ / จัดการจราจร / ตรวจใบอนุญาตผูขอแสดง
ความสามารถ / ใหการชวยเหลือประชาชนที่เจ็บปวยขณะมาจับจายซื้อของที่ตลาด / กวดขันรถยนตเปดทาย 
ขายของรอบตลาด / ตรวจเช็คระบบและวัสดุ อุปกรณเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ / รายงานการแจงเหตุ
รองเรียนผานทาง Application Smart 101 ประจําเดือนกันยายน 2562 / การใหบริการขอมูลภาพถาย 
แกประชาชนจากกลอง CCTV ประจําเดือนกันยายน 2562 / ขอมูลการเขาใชงาน App Smart 101 ในแตละ
เดือน รวมท้ังสิ้น 151,424 ครั้ง / วันที่ 11 กันยายน 2562 อํานวยความสะดวกใหแกคณะศึกษาดูงาน 
จากเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู / จัดเตรียมพ้ืนที่จอดรถและอํานวยการจราจรใหแกคณะจากเทศบาลนครนนทบุรี 
นําสิ่งของมาชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม / วันที่ 18 กันยายน 2562 อํานวยความสะดวกใหแกคณะศึกษาดูงาน
จากเทศบาลตําบลบางหญาแพรก จังหวัดสมุทรสาคร / วันที่ 19, 27 กันยายน 2562 อํานวยการจราจรและ
ดูแลความสงบเรียบรอยการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / ประชาสัมพันธ หามเลนดอกไมเพลิง พลุ ประทัด 
และโคมไฟ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสวัสดิการสังคม) 
นายประสงค  โพธิ์เนียม  - (นําเสนอ Power Point) สรุปการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยจากพายุ             
ผอ.กองสวัสดิการสังคม   โพดุล 1. มอบถุงยังชีพแกผูประสบภัย 2. มอบเงินแกผูประสบอุทกภัย               
(เงินจากผูมีจิตเมตตา) 3. เงินชวยเหลือรัฐบาล / มอบถุงยังชีพจากองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 
1,381 ถุง ถุงยังชีพจากการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 500 ถุง ถุงยังชีพจากผูมีจิตเมตตา 
(เทศบาลฯ ชวยบรรจุถุง) จํานวน 1,381 ถุง ถุงยังชีพจากพระภิกษุจังหวัดอุดรธานี จํานวน 200 ถุง ถุงยังชีพ
จากมูลนิธิปอเต็กตึ้ง กรุงเทพฯ และมูลนิธิรอยเอ็ดการกุศล (อิกลักเซี่ยงตึ้ง) จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 360 ถุง /  
เงินจากผูมีจิตเมตตา กลุมเพ่ือนรอยเอ็ด จํานวน 30,000 บาท / เงินชวยเหลือจากรัฐบาล ผูประสบอุทกภัย 
ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด มาลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินชวยเหลือ จํานวน 1,189 ราย 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 
นางศิริภรณ  บุตรพรหม  - (นําเสนอ Power Point) สรุปสถิติขอมูลทะเบียนราษฎร ประจําเดือน       
หน.ฝายทะเบียนและบัตร  กันยายน 2562 / การใหบริการที่สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สรุปสถิติขอมูลการใหบริการดานทะเบียนราษฎร ประจําเดือนกันยายน 2562 / การใหบริการท่ีโรงพยาบาล
รอยเอ็ด / สรุปสถิติขอมูลการใหบริการโรงพยาบาลรอยเอ็ด ประจําเดือนกันยายน 2562 / การใหบริการทําบัตร
ประจําตัวประชาชน / สรุปสถิติขอมูลการใหบริการดานบัตรประชาชน ประจําเดือนกันยายน 2562 ทําบัตร
ผูปวยติดเตียง / ใหบริการดานทะเบียนและบัตรผูดอยโอกาส / รวมบรรจุถุงยังชีพเพ่ือชวยผูประสบภัย 

ระเบยีบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองคลัง) 
นางวัชรี  ศรีทอง   - (นําเสนอ Power Point) ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน สํารวจ                   
หน.ฝายบริหารงานคลัง  ขอมูลภาคสนาม / สรุปการแกไขขอมูล ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ณ วันที่  
3 ตุลาคม 2562 สงแลวคิดเปนรอยละ 97.17 / ฝายพัฒนารายได การจัดเก็บภาษีตั้งแตตุลาคม 2561 ถึง 
กันยายน 2562 จัดเก็บไดคิดเปนรอยละ 107.64 ของประมาณการ / สรุปการแกไขขอมูลภาษีที่ดินและสิ่ง 
ปลูกสราง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 / ฝายจัดหาประโยชนและทะเบียนพาณิชย สรุปผลการเชาสิทธิตาง ๆ  
ในเดือนกันยายน 2562 รวม 316,300 บาท / สรุปการจดทะเบียนพาณิชย ประจําเดือนกันยายน 2562 
จํานวน 23 ราย จํานวนเงิน 790 บาท / ฝายบริหารงานคลัง ผลการดําเนินงานประจําเดือนกันยายน 2562  
รับจริ งทั้ ง สิ้ น  522,769,394.79 บาท ลูกหนี้ภาษีป  2562 158 ,235 บาท จ ายจริ ง ท้ั งสิ้ น 
510,488,759.63 บาท เงินกันไวเบิกเหลื่อมป 9,643,024 บาท รับจริงสูงกวาจายจริง 2,795,846.16 
บาท ตกเปนเงินสะสม 85% 2,276,469.24 บาท ตกเปนเงินทุนสํารองฯ 15% 419,376.92 บาท / สถานะ
เงินฝาก ณ 30 กันยายน 2562 เงินฝากออมทรัพย 21,939,0212.35 บาท เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 
3,483,674.35 บาท เงินฝากประจํา 108,781,980.62 บาท รวมทั้งสิ้น 134,204,676.32 บาท  
เงินสะสมที่สามารถใชได 20,227,996.51 บาท เงินทุนสํารองสามารถใชได 37,419,870.75 บาท เจาหนี้
เงินกู 109,140,149.40 บาท / รายละเอียดเจาหนี้เงินกู / รายงานเงินคงเหลือไมถึง 15% / ฝายพัสดุและ
ทรัพยสิน สรุปการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2562 ตั้งแตตนปถึงเดือนกันยายน 2562  จํานวนเรื่อง 1,472 
เรื่อง จํานวนเงิน 252,935,559.32 บาท / สรุปผลซื้อจางรายจายคางจายป 2561 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง / รายละเอียดรายจายคางจาย ป 2561 (ยังไมดําเนินการ) ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 / 
สรุปสัญญา ปงบประมาณ 2562 วงเงินเกิน 100,000 บาท ตั้งแตตนปถึงเดือนกันยายน 2562 / เปรียบเทียบ
การใชน้ํามันเชื้อเพลิง ปงบประมาณ 2561 และป 2562 / ตารางเปรียบเทียบการใชน้ํามัน ป 2561 กับป 
2562 ประจําเดือนกันยายน / รายละเอียดกันยายน 2562 / ฝายบริหารงานทั่วไป เบิกจายบําเหน็จดํารงชีพ 
กรณีอายุตั้งแต 65 ปบริบูรณข้ึนไป ใหแกพนักงานครูเทศบาลผูรับบํานาญ จํานวน 2 ราย / แจงประชาสัมพันธ
ขอใหผูรับบํานาญแสดงการดํารงชีพอยูตอเทศบาลฯ โดยแสดงดวยตนเองหรือการรับรอง / ประมวลภาพกิจกรรม 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สํานักการศึกษา) 
นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 4 กันยายน 2562 เจาหนาที่จากสํานักงาน               
ผอ.สวนบริหารการศึกษา  กองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ หารือเรื่องการจัดการประกวดอาหาร
ปลอดเหลา ปลอดภัยในงานประเพณีสงกรานต / วันที่ 4 กันยายน 2562 เตรียมความพรอมการจัดงานประเพณี
ออกพรรษาประจําป 2562 / วันที่ 9 กันยายน 2562 ประชุมหารืองานประเพณี สมมาน้ําคืนเพ็ง เส็งประทีป 
ครั้งที่ 21 ประจําป 2562 / วันท่ี 17 – 18 กันยายน 2562 โครงการประชุมประจําปคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / วันที่  23 – 24 กันยายน 2562 ประชุม 
เชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิชาการกลุมจังหวัดการศกึษาทองถ่ินท่ี 12 / วันที่ 25 กันยายน 2562 
ประชุมสํารวจความพรอมคณะทํางาน งานประเพณีออกพรรษา ประจําป 2562 / วันที่ 26 กันยายน 2562  
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ตดิตามความกาวหนาการตกแตงภายในหอสูงชมเมือง (หอโหวด) รวมกับบริษัท Rightman / วันที่ 27 กันยายน 
2562 งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการพนักงานเทศบาล พนักงานครู และลูกจางประจํา ประจําป 2562  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา) 
นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ - (นําเสนอ Power Point) จํานวนผูใชบริการ 12,113 คน หนวยงานที่                  
ผอ.สวนบริหารการศึกษา เขาเยี่ยมชม 72 หนวยงาน ยอดเงินบริจาค 24,195 บาท / เปลี่ยนปมน้ําที่ใชรวมกับ
ระบบกรองน้ําตูปลาใหม จํานวน 2 ตัว แทนตัวเกาท่ีชํารุด / การเขาเยี่ยมชมของหนวยงานโรงเรียน ตลอดจน
นักทอง เที่ ย วทั่ ว ไป  ทั้ งภายในจั งหวัดรอย เอ็ดและจากต า งจั งหวัด  /  สรุปรายงานการปฏิบัติ ง าน 
ศูนยเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย ประจําเดือนกันยายน 2562 ยอดสมาชิกโดยรวม 1,530 คน จํานวนผูเขาใช
บริการ ชวงเชาจํานวน 950 คน ชวงบาย จํานวน 1,235 คน รวม 2,185 คน / กิจกรรมออกกําลังกายภายใน
ศูนยสมรรถภาพทางกาย / ออกกําลังกายในเกาะกลางบึงพลาญชัย แอโรบิก ลีลาศ รํากระบอง โยคะ บาสเกตบอล 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 
นางสุวิชชา  ตรีนาจ   - (นําเสนอ Power Point) แกไขปญหาน้ําทวมขังในอาคารเรียนและรอบ                   
รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด บริเวณอาคารเรียน วันที่ 3 – 4 กันยายน 2562 / การนิเทศกิจกรรม
การเรียนการสอนภายในสถานศึกษา วันที่ 5 กันยายน 2562 / นํานักเรียนวัดสายตาประกอบแวนจากโครงการ
แวนแกว วันที่ 6 – 23 กันยายน 2562 / เขารวมกิจกรรมทางเลือกสุขภาพภายในโรงเรียนรวมกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด / กิจกรรมมอบถุงยังชีพชวยเหลือราษฎรผูประสบอุทกภัย ชุมชนพระอารามหลวง วันท่ี 
9 และ 11 กันยายน 2562 / ทองถ่ินจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด รวมประชุมความตอเนื่องในการพัฒนาการ
และการยกระดับการสอบโอเน็ต วันที่ 9 กันยายน 2562 / กิจกรรมเด็กดีมีสุข ปลูกจิตสํานึกรักทองถ่ิน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 – 3 วันที่ 10 กันยายน 2562 / กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับทอง 
วันที่ 13 กันยายน 2562 / นักเรียนรวมงานวันไหวพระจันทรที่สถาบันขงจ่ือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 
14 กันยายน 2562 / รับเกียรติบตัร รางวัลโรงเรียนพอเพียงทองถิ่น วันที่ 17 กันยายน 2562 / กิจกรรมสาธิต
การเคลือบฟลูออไรดและสอนการแปรงฟน ระดับปฐมวัย วันที่ 17 กันยายน 2562 / เก็บตกฉีดวัคซีนที่รับ 
ไมครบตามเกณฑของนักเรียนชั้น ป.1 ฉีดวัคซีนคอตีบและบาดทะยักนักเรียนชั้น ป.6 วันที่ 17 กันยายน 2562 
/ คณะกรรมการสถานศึกษารวมเดินทางศึกษาดูงาน จังหวัดเลย วันที่ 17 – 18 กันยายน 2562 / ตัวแทน
นักเรียนเขารับการอบรม อย.นอย ประจําปการศึกษา 2562 วันที่  18 กันยายน 2562 / นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน จังหวัดบุรีรัมย วันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 / 
การนิเทศการเรียน การสอน ระดับปฐมวัย โดยผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด วันที่ 
19 กันยายน 2562 / ใหความรูเรื่องการรักษาสุขภาพชองปากสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา วันที่ 23 
กันยายน 2562 / การตรวจประเมินโรงอาหารตามโครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ประจําป 2562 วันท่ี 
2 0  กั น ย า ย น  2 5 6 2  /  ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น วิ ช า ก า ร  
กลุมจังหวัดการศึกษาทองถิ่นท่ี 12 ณ จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 23 – 24 กันยายน 2562 / การนิเทศ  
การเรียนการสอนระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
วันที่ 25 กันยายน 2562 / บุคลากรรับการตรวจสุขภาพ จากเจาหนาที่โรงพยาบาลรอยเอ็ด  วันที่ 26 กันยายน 
2562 / ถายวดีีทัศน การออกกําลังกายจากเจาหนาที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม วันที่ 26 กันยายน 2562 
/ รับเกียรติและรวมจัดนิทรรศการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ผลงาน 1 ป ดีเดนปฏิรูป
การศึกษา รอยแกนสารสินธุ ประจําปการศึกษา 2562 วันที่ 27 กันยายน 2562 / ฉีดวัคซีน HPV ปองกัน
มะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 2 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 วันที่  27 กันยายน 2562 / รวมงาน
เกษียณอายุราชการ ประจําป 2562 วันที่ 27 กันยายน 2562 / รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการแขงขัน 
บทประพันธจีน ครั้งท่ี 3 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 28 กันยายน 2562  
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ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พจิารณา (ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง) 
นางพิกุล  พรมเกต ุ - ( นํ า เ ส น อ วี ดี ทั ศ น )  ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก พา ยุ โ พ ดุ ล  ทํ า ใ ห ภ า ย ใ น โ ร ง เ รี ย น                
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง      มีน้ําทวมขังสูง ขึงขอปดการเรียนการสอนเปนเหตุพิเศษ ในวันท่ี 2 – 6 
กันยายน 2562 / นายวันเฉลิม รสชา นักเรียนศิษยเกาของโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ไดเปนตัวแทนทีม 
ชาติไทยเขารวมการแขงขันซีเกมส 2019 ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟลิปปนส / วันที่ 15 กันยายน 2562 นักเรียน
ที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 แขงขันตอบปญหาธรรมะ ระดับประถมศึกษา วันบูรพาจารย /ทอดขาวสาร
สามัคคี ณ วัดบูรพาภิราม / วันที่ 15 กันยายน 2562 นักเรียนที่ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน
เขียนตามคําบอกภาษาจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องในเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งท่ี 3 / วันที่ 
16 กันยายน 2562 การประชุมผูบริหารสถานศึกษา ครั้งที่  5/2562 / วันที่  18 กันยายน 2562             
นักเรียน เขารวมอบรมแกนนําสาธารณสุข (อย.นอย) ในโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ / วันที่  
19 กันยายน 2562 การประเมินโรงอาหารในสถานศึกษา ตามโครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน / วันที่  
20 กันยายน 2562 ครูและนักเรียนประชาสัมพันธอาหารผลิตภัณฑทางเลือกเพื่อสุขภาพในโรงเรียน / วันที่  
21 – 22 กันยายน 2562 สายธารแหงศรัทธา มุทิตาบูชาครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง / วันที่ 23 กันยายน 
2562 การนิเทศภายในโดยตนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ภาคเรียน 1 ปการศึกษา 2562 / วันที่ 25 กันยายน 
2562 ตอนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับจังหวัด ประจําปการศึกษา 
2562 / วันที่ 27 กันยายน 2562 เขารวมแขงขันและไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทํา 
อาหารจีนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, รางวัลชมเชย การแขงขันทองบทประพันธจีน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ / วันที่  30 กันยายน 2562 ทานนายกฯ เยี่ยมชมหองเลาขาวชาวสระทอง 
พรอมถายทอดสดทางทีวี และใหกําลังใจนักเรียน คณะครูในการทํางานตาง ๆ   

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 
น.ส.พรพรรณ  จันทรถง   - (นําเสนอ Power Point) ตอนรับคณะผูบริหาร กรรมการบริหารศูนย                   
ศึกษานิเทศก   และคณะครู จากองคการบริหารสวนตําบลคําผง จังหวัดสุรินทร เยี่ยมชม 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วันที่ 5 กันยายน 2562 / โรงพยาบาลจุรีเวช มอบยาฆาเหาใหเด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด วันที่ 6 กันยายน 2562 / เจาหนาที่กองสาธารณสุข พนยุงภายใน
บริเวณอาคารเรียนและรอบอาคารเรียน วันที่ 7 กันยายน 2562 / ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบล 
ทาแร จังหวัดสกลนคร วันที่ 9 กันยายน 2562 / นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
กลุม 1 เขาฝกประสบการณ ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ระหวางวันที่ 11 – 18 กันยายน 
2562 / เจาหนาที่จากโรงพยาบาลจุรีเวช มาใหความรูเรื่องการแปรงฟนที่ถูกวิธี และเคลือบฟลูออไรดใหกับ
นักเรียน วันที่ 16 กันยายน 2562 / โครงการประชุมสัมมนา ประจําปการศึกษา 2562 คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด วันท่ี 17 – 18 กันยายน 2562 / โครงการลางมือ
ถูกวิธีเด็กดีทําได  การแสดงละครใหความรูเกี่ยวกับการลางมือเพื่อปองกันโรคมือ เทา ปาก โดยพ่ีๆ นักศึกษา 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วันที่ 20 กันยายน 2562 / โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ 
ถอดบทเรียนการพัฒนาสุขภาพและนําเสนอโครงการฟนดี วันที่ 24 กันยายน 2562 / กองสาธารณสุขฯ ถายทํา
วีดีทัศนออกกําลังกายของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด วันที่ 26 กันยายน 2562 / โครงการ 
ฝกศึกษานอกสถานที่ ณ สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา วันที่ 27 กันยายน 2562 / ไดรับรางวัลเหรียญทองดานการ
บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด วันที่ 27 กันยายน 2562 /  
รวมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจางประจํา วันที่  
27 กันยายน 2562 / นิเทศการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมหองมอนเตสซอรี่ ปการศึกษา 2562 วันที่  
30 กันยายน 2562 
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ระเบียบวาระที่ 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา) 
นางนันทกา ภูผา  - (นําเสนอ Power Point) รวมประชุมการดําเนินงานพื้นที่ตนแบบการดูแล  
หน.งานพัฒนาคุณภาพ  สุขภาพเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วันที่  9 กันยายน 2562 /  
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 วันที่ 13 กันยายน 2562 / 
คณะกรรมการบริหารศูนยฯ เขารวมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษาดูงานประจําป
การศกึษา 2562 วันที่ 17 – 18 กันยายน 2562 / ตัวแทนครูเขารวมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียน
การพัฒนาสุขภาพ ภายใตการบริหาจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ วันที่ 24 กันยายน 2562 / เขารับ 
เกียรติบัตร รางวัลระดับจังหวัด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ดานครู / ผูดูแลเด็ก  
ในการดูแลวัดประสบการณเรียนรูและการเลน เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย วันที่ 27 กันยายน 2562 / อาจารย            
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เยี่ยมชมศนูยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือสํารวจขอมูลดานการดูแลสุขภาพ
เด็กปฐมวัย วันที่ 30 กันยายน 2562  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ) 
นายธรรมวัจน  วิลัยพิศ  - (นําเสนอ Power Point) ปรับปรุงที่ดื่มน้ํา สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ                      
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ / เจาหนาที่สาธารณสุข พนหมอกควัน กําจัดยุงลาย / นักเรียนเตรียมแปลงผัก
พอเพียง / จัดกิจกรรมการเรียนรูผาน Smart TV ทุกชั้นเรียน / รับการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ประจําป 
2562 / พัฒนาและแกปญหา การอานดวยกระบวนการ Action Research / คณะกรรมการสถานศึกษา 
รวมประชุมเสวนา ณ จังหวัดเลย / โขนนอยใหบริการชุมชน (โครงการ SBMLD) / นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ภาคเรียนที่ 1/2562 / รับการตรวจประเมินโรงอาหาร ประจําป 2562 / โครงการสงเสริมศักยภาพ
ดานนาฏศิลปของนักศึกษา / รวมกิจกรรมบริหารรางกาย คีตมวยไทย / รับเกียรติบัตร “โรงเรียนพอเพียง
ทองถ่ิน” จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน) 
นายอลงกรณ นาเมืองรักษ - ( นํ า เ ส น อ  Power Point) อ บ ร ม  PCL ชุ ม ช น แ ห ง ก า ร เ รี ย น รู  /                   
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน Big Cleaning Day  สถานการณหลังน้ําทวมใหญ / วันธรรมสวนะ  
ณ วัดเวฬุวัน / ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน / ประเมิน นิเทศ ติดตาม โรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ ระดับทอง / โครงการสงเสริมการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ประจําปการศึกษา 2562 โดย
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู / เรียนรูสัมผัสภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนในเทศกาลไหวพระจันทร  
ณ สถาบันขงจื่อ / ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ ตอบปญหาธรรมะ ประถมศึกษา ระดับจังหวัด / 
ดําเนินการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดลูกน้ํายุงลายใหแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน / การนิเทศ
กิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 /การแสดงผลงานของนักเรียน โดยนักศึกษา
ประสบการณวิชาชีพครู / การประชุมผูปกครองและมอบทุนการศึกษา เพ่ือไดรับฟงนโยบายของผูบริหาร เก่ียวกับ
การจัดการเรียนการสอน / เขาศึกษาดูงานการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
/ พิธีมอบปายและเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงและศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ 
วิทยาลัยการอาชีวศกึษาปทุมธานี 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลหนองหญามา) 
นายโกสิทธิ์  บุญสง  - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 1 กันยายน 2562 นักเรียนแผนการเรียน                
ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามา วิทย – คณิต เขาเรียนรูในหอง  LAB ฟสิกส เคมี ชีวะ ที่ มรภ.รอยเอ็ด  / วันท่ี 
1 กันยายน 2562 นักเรียนกีฬาเขาชวยเหลือบานคุณครูที่ประสบภัยจากน้ําทวมบาน เก็บกวาดและทําความ
สะอาด / วันที่ 5 กันยายน 2562 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาพรอมดวยคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานประชุม ปรึกษาหารือและกําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาโรงเรียนและผู เรียนใหดียิ่ง ๆ ขึ้น / วันที่  
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9 กันยายน 2562 นักเรียนเดินรณรงค การปองกันยุงลาย ท่ีเปนสาเหตุของไขเลือดออก การเลือกใช
โภชนาการและการปองกันยาเสพติด / วันที่ 12 กันยายน 2562 รับการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
ระดับทอง / วันที่  15 กันยายน 2562 แสดงความยินดี กับกีฬาเปตอง ไดรับรางวัลชนะเลิศพรอม 
ถวยพระราชทานฯ ประเภททีมเยาวชน (อายุไมเกิน 15 ป) ไมจํากัดเพศ ในการแขงขันเปตองเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จยา ครั้งท่ี 11 / วันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562 นักเรียนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 / วันที่ 
25 กันยายน 2562 รับการนิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนภายนอก โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา ภาคเรียน 
ที่ 1 ปการศึกษา 2562 / วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะผูบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
จัดกิจกรรมอําลาใหกับคณะครูที่เกษียณอายุราชการ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร)  
น.ส.สมพิศ  หวังทรัพยทวี - (นํ า เ สนอ Power Point) ต อนรั บคณะศึ กษาดู ง านศูนย กา ร เ รี ยน รู           
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาจากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลทาแร จังหวัดสกลนคร วันที่ 9 กันยายน 2562 / รับวัคซีนปองกันมะเร็ง 
ปากมดลูก นักเรียนชั้นประถมปที่ 6  วันท่ี 17 กันยายน 2562 / รับการติดตามคุณภาพสถานประกอบการ
อาหารในสถานศึกษา วันที่ 19 กันยายน 2562 / กิจกรรมโครงการวิถีธรรม วิถีชีวิตตามแนวคิดพอเพียง 
ประจําปการศึกษา 2562 วันที่ 20 กันยายน 2562 / รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยตนสังกัด /  
รับการประเมิน นิเทศติดตาม โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง ประจําปการศึกษา 2562 วันที่  
25 กันยายน 2562 / ไดรับรางวัลชมเชยการทองบทประพันธจีน จัดโดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วันที่ 28 กันยายน 2562 / พิธีอําลาเนื่องในการเกษียณอายุราชการ นักการภารโรง วันที่ 30 กันยายน 2562 
/ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 วันที่ 30 กันยายน 2562 / ทักษะชีวิต
เติมเต็มศักยภาพผูเรียน การศึกษาพิเศษ, ภาษาจีน, ดานกีฬา, ชุมชนขนมไทย / กิจกรรม 5 ส / งานอาคาร
สถานที่ ดูแลซอมบํารุงเครื่องกรองน้ําดื่มนักเรียน, ลางบอดักไขมัน, ซอมฝาเพดาน, ซอมแซมเครื่องฉายวีดีทัศน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ) 
นายยุทธพงษ คุริรัง  - ( นํ า เ สนอ  Power Point) คณะผู บ ริ ห า ร ให กํ า ลั ง ใ จชุ ม ชนวั ด เหนื อ                  
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ ที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวม วันที่ 2 กันยายน 2562 / มอบถุงยังชีพ วันท่ี 9 
กันยายน 2562 / นักเรียนเขารับทุนการศึกษาและเขารวมการแขงขันตอบปญหาธรรมะในวันบูรพาจารย วันที่ 
15 กันยายน 2562 / ตัวแทนคณะครูรวมรับเกียรติบัตรการผานการประเมิน “โรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน” วันที่ 
17 กันยายน 2562 / คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด รวมเดินทาง
ศึกษาดูงาน ที่จังหวัดเลย ระหวางวันที่ 17 – 18 กันยายน 2562 / การอบรมนักเรียนและครูแกนนําอาสาสมัคร
สาธารณสุขในโรงเรียน วันที่ 18 กันยายน 2562 / คณะกรรมการประเมินฯ การใหบริการอาหารและตรวจพื้นที่
โรงอาหาร ใหมีความสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ วันท่ี 19 กันยายน 2562 / การนิเทศภายในโดย 
ตนสังกัด ประจําภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วันที่ 20 และ 24 กันยายน 
2562 / โครงการนาฎยคีตดุริยางค ของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู จากวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด วันที่ 
28 กันยายน 2562 / นักกีฬาวอลเลยบอล รุนอายุไมเกิน 12 ป หญิง ฝกซอมเพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬา
นักเรียน สังกัด อปท. รอบคัดเลือกระดับภาคฯ ณ จังหวัดนครราชสีมา / โรงเรียนรับการประเมินโรงเรียนสงเสริม
คุณภาพระดับทอง วันที่ 26 กันยายน 2562 / พานพุม หนึ่งในผลผลิตจากฝมือนักเรียน / ประชุมผูปกครอง 
นักเรียนและพิธีมอบทุนการศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําภาคเรียนที่ 1 วันที่ 30 
กันยายน 2562   
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ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม) 
นางฉันทรุจี  พรมเกต ุ  - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 2 – 4 กันยายน 2562 ปดเรียนกรณีพิเศษ                 
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม  เนื่องจากไดรับผลกระทบจากพายุโพดุล / วันที่ 2 – 9 กันยายน 2562 
นิเทศการจัดการเรียนรูภายในโรงเรียน / วันที่ 12 กันยายน 2562 รับการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับ
ทอง / วันท่ี 15 กันยายน 2562 ผูบริหาร คณะครู และนักเรยีนรวมกิจกรรมวันบูรพาจารย / วันที่ 18 กันยายน 
2562 รับมอบเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน / นักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 รวมโครงการจิตอาสา เราทํา
ความดีดวยหัวใจ / เจาหนาที่โรงพยาบาลจุรีเวชใหความรูการแปรงฟนและเคลือบฟลูออไรดใหกับนักเรียน / วันที่ 
26 กันยายน 2562 กิจกรรมคายนานาสระ โดยนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู / โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากร PLC ชุมชนแหงการเรียนรู / วันที่ 28 – 29 กันยายน 2562 เปดสอนชดเชยกรณีเกิดเหตุอุทกภัยใน
จังหวัด / วันที่ 29 กันยายน 2562 พิธีเปดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ขาราชการฯ 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สถานธนานุบาล) 
นางกนกวรรณ  จําชาต ิ  - (นําเสนอ Power Point)  
พนักงานบัญชี 
 

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท - ก็ต่ํากวาเปา รายไดก็จะหายไป เพราะฉะนั้นกองคลังตองไปเตรียม เพราะ
นายกเทศมนตรี   เงินตอนสิ้นปไมเขาแลว ขาดไป เพราะตั้งงบประมาณผิด แนวโนมลดลง ตอนนี้
ทรัพยรับจํานํา 235 ลานบาท ระเบียบวาดวยการสอบบัญชีรับรองงบดุล ดําเนินการหรือยัง รีบดําเนินการ 

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต - ขออนุญาตสอบถามโรงรับจํานํา เรามีขอมูลหรือไม นับแตท่ีเรายายจากท่ีเดิม
รองนายกเทศมนตร ี  ไปท่ีใหม มีประชาชนรับรูหรือไมรับรูอยางไร ประการที่ 2 นับตั้งแตรัฐบาลมี
ไฟแนนซพิโก มีผลกับโรงรับจํานําหรือไม ถามีเราลองไปดูขอมูลตรงนี้วามีนัยสําคัญท่ีมีผลกับการประกอบการ 
ของเราอยางไรหรือไม ถาไมก็ดี ถาใช เราจะมีวิธีการอยางไร ก็ฝากดวย 

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท - ก็ไปเตรียมการ แตวาคณะกรรมการ จสท. กําลังพิจารณาเรื่องการรับจํานํา 
นายกเทศมนตรี     ท่ีจะใหราคาสูงข้ึน เดิมท่ีก็กําหนดอยูที่ 80% เอกชนเขาให 95% เพราะฉะนั้น
ดอกเบี้ยเขาไมกลัว กลัววาเอาทองไปจํานําแลวไดเงินนอยกวา อันที่  2 คือเขาเปดเสาร อาทิตย เราปด 
วันนักขัตฤกษ เสาร อาทิตย ก็ปด เวลาเดือดรอนเขาก็ตองไปหาความสะดวก อันนี้ก็เปนปจจัยที่ทําใหระบบ 
การบริหารของสถานธนานุบาลตอนนี้มีแตทรงกับทรุด เรายังดีวาลดลงไมมาก แตแนวโนมลดลงแนนอน กระทบ
แนนอน ถา จสท. ไมปรับ ไมแกไขระเบียบ อันนี้อันตราย สวนเรื่องการรับทราบ รับรูการยายที่ใหม ก็คิดวารับรู
รับทราบกันพอสมควร ครบถวนเปนลูกคาเกาทั้งหมด ประชาสัมพันธกันครบถวนแลว  

- ขอนัดประชุมเดือนหนา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. 
ประชุมผูบริหาร เวลา 13.30 น. 

- แจงตารางการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม 18 ตุลาคม ประชุมสภาฯ เวลา 
15.00 น. ประชุมเรื่องขออนุมัติใชจายเงินสะสมตามระเบียบที่อนุญาตใหใช ซึ่งไดพิจารณาโครงการแลวมีหลาย
โครงการ ใชเงินประมาณ 19 ลานบาท แลวมีสาระของการเลือกประธานสภาคนใหม เพราะวาคนเดิมลาออก              
ก็ฝากสํานักปลัดฯ ไปดูแล อยางคราวที่แลว เซ็นแตงตั้งไมไดเพราะไมมีอํานาจ เนื่องจากวาทานรองฯ เลิศบุศย         
มาทําหนาที่แทนทานผูวาฯ ทานรองฯ เลิศบุศยไมไดรับมอบในการดูแลทองถ่ิน ก็จึงเซ็นไมได คราวนี้ถาทานรองฯ 
ดํารงคมาเอง ก็เซ็นไดเลย ก็ไปประสานขอความอนุเคราะห ทานตั้งแตเนิ่น ๆ จะไดไมเสียเวลา เลือกประธานเสร็จ
ก็พักการประชุม ก็เซ็นแตงตั้ง จึงไดดําเนินการไดเลย ก็ฝากไวใหเตรียมการ ท่ีนัดเวลา 15.00 น. ก็เพราะวา             
ตอนเชาจะมีการจับสลากกฐินจะตองจัดเตรียมสถานที่  วันที่  18 เชา ก็จะมีการสงนักกีฬาเขาแขงขัน               
ที่นครราชสีมา ระดับภาคฯ ที่บริเวณหนาเสาธง แลวมาจับสลาก 10.00 น. 
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- วันที่ 20 ตุลาคม สถาบันพระปกเกลาจะมาประเมินเรื่องความโปรงใสและ

การมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งเปนวันอาทิตย ก็เตรียมการ สถานที่อะไรตาง ๆ ฝายที่เก่ียวของ 

 

- วันที่ 21 ตุลาคม นายกฯ จะตองเดินทางไปรวมงานที่นครราชสีมา พิธีเปด 
และก็ลากิจไปตางประเทศ รองฯ นุชากรกับนายกฯ ไมอยูจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม วันที่ 21 เดินทางไป ตอไปที่
ตางประเทศวันที่ 22 กลับมาวันที่ 31 ตุลาคม เพราะฉะนั้นฝากทานรองฯ เรืองรัตน ทานรองฯ วัฒนพงษ                
ทําหนาที่แทน ก็แจงใหทราบ 

- การรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี ประจําป 
2562 กําหนดแลว นายกรัฐมนตรีเปนประธานมอบเอง จัดที่ทําเนียบรัฐบาล แลวใหเราไปจัดแสดงนิทรรศการ
ของเราดวย ซึ่งทานจะกําหนดมอบ วันที่ 31 ตุลาคม ก็ฝากฝายที่เก่ียวของดูแลใหเรียบรอย 

- กฐิน 130 กองในปนี้ เรื่องสถานท่ี ก็เตรียมการใหเรียบรอย เรื่องการแลกเงิน 
กองคลัง ก็ดําเนินการ เจาภาพก็จะมาจับสลากกันวันที่ 18 ตุลาคม ก็จะไดเตรียมการ วันที่ทอดกฐินก็คือวันที่ 2 
พฤศจิกายน 62 

- วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน จะมีการแขงขันประกวดสิงโตดอกเหมยนานาชาติ 
มีหลายประเทศท่ีมารวม วันที่ 7 พฤศจิกายนจะเปนงานประจําปของศาลเจา แหเจารอบเมืองตั้งแตเชาเรื่องความ
สะอาด เรื่องตาง ๆ วางแผน อยางที่เราเคยทํากันแลว งานงิ้วก็จะเริ่มตั้งแตวันที่ 7  12 คืน ตั้งแตคืนวันที่ 7 ไป
เรื่อยๆ คืนวันที่ 7 ไปเรื่อย ๆ คืนสุดทาย วันที่ 18 พฤศจิกายน ก็จะมีความพลุกพลานรานคา ปดถนนตอนค่ํา 
ถนนราษฎรอุทิศ งานเทศกิจ งานรักษาความสะอาด วางแผน 

- วันที่ 11 พฤศจิกายน ลอยกระทง สมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป มีการรํา
จํานวนหลายพันคู วันที่ 10 อยางท่ีเราทราบกําหนดการ ก็จะยุงยากมากในเรื่องสถานท่ี เรื่องของการเตรียมการ
ตาง ๆ 

- วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน คณะผูบริหารไปประเทศจีน ใหวางแผน
เตรียมการ 

- โรงเรียน ตองขอบคุณในชวงท่ีผานมา เรื่องน้ําทวม เดือดรอนกันไปหมด
โดยเฉพาะฝงคลองคเูมือง ก็ชวยกันเต็มที่ อยาลืมเรื่องภาพประวัติศาสตร เก็บไวดวยวาระดับน้ําข้ึนถึงระดับไหนจะ
เปนประวัติศาสตรของโรงเรียน รายงานประจําวันของโรงเรียน ไมทราบวาบันทึกวาปกติหรือไมชวงนั้นจะไมปกติ
น้ําทวม การบันทึกก็ตองบันทึกสถานการณใหถูกตอง ครบถวน ใหสอดคลองกัน บันทึกประจําวันของโรงเรียน 
ชวยไปดูดวย 

- ฝากเรื่องความสะอาดของแตละสถานศึกษา และขอบคุณเรื่อง 5 ส ก็ตอง
กําหนดวาเดือนละก่ีครั้ง โรงเรียนตองสะอาดเพ่ือปลูกฝง วินัยนักเรียน หองน้ํา สุขานาใช ยังเปนนโยบายที่สําคัญ 
การมีสวนรวมของนักเรียนในการดูแลโรงเรียน ก็ชวยพิจารณาตอยอดตอไป สะอาด สวยงามอุปกรณตาง ๆ ตองใช
งานได อะไรที่เกินกําลังก็รีบแจงเขามา จะไดเขาไปชวยเหลือ เรื่องของอาคาร สถานที่ เรื่องทอระบายน้ําอุดตัน    
เรามีทีมเขาไปชวยทั้งหมด ก็ใหแจงเขามา 

- เรื่องการสอนวายน้ํานักเรียนชั้น ป.4 ก็ฝากวานโยบายผูบริหาร เด็ก ป.4   
ของเราตองวายน้ําเปนทุกคน ชวงเทอมที่ผานมานายกฯ ไดรับทราบมาวา ผูปกครองไมใหเด็กวาย บางคนกลัวน้ํา 
บางคนไมมีชุด ก็ไมลงสระ ยังไมครบ 100% ก็ฝากผูบริหารไปดูดวย นโยบายคือตองวายน้ําเปนปญหาอุปสรรค  
ก็ไปชวยดูแลแกไข เปาหมายคือตองวายน้ําใหเปน เพราะนั้นกอนปดภาคเรียนจะขอทดสอบ ถานักเรียนวายน้ําไม
เปนครบทั้งหมด ปลดครู สอนวายน้ําทั้งหมด สระวายน้ํามี ครูมี แตไมสามารถทําใหนักเรียนวายน้ําเปนไดก็แสดง
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วาไมประสบความสําเร็จ คนไหนชา พัฒนาการชา ไมสามารถวายเปนก็ตองชวยใหเปนและชวยจัดการแขงขัน
ใหดวย อยากรูวาโรงเรียนไหน อันดับ 1 1 ใน 8 โรงเรียน โรงเรียนไหนวายน้ําเกงที่สุด ใหตัวแทนโรงเรียนละ  
1 คน คัดมา ป.4 ฝากนโยบาย 

- สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา เงินบริจาค ใหรับทราบรวมกัน ตอไปนี้เนื่องจากม ี
หอโหวดแลว เขาระเบียบสํานักนายกฯ รายไดทั้งหมดจะตองเปนรายไดเพ่ือมาใชจายสําหรับสวนสมเด็จ 
พระศรีนครินทร สวนสมเด็จพระศรีนครินทรประกอบไปดวยอะไรบาง บึงฯ สถานแสดงพันธุสัตวน้ําและพ้ืนที่หลัก
หอโหวด ทางกองคลังปนี้ไดตั้งบัญชีเงินรับฝากแลว เงินรับฝากเพ่ือใชจายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร ซึ่งตอไปนี้
เงินคาพายเรือ เงินคาขายอาหาร เงินคาพวงมาลัย แลวก็เงินบริจาคของสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา เอามาเขาบัญชีนี้
ทําใหถูกตอง เพราะตอไปหอโหวด รายไดที่เกิดขึ้นก็จะนํามาเขาบัญชีนี้ แลวบัญชีนี้จะเบิกจาย เพ่ือจายคาพนักงาน
ได จายคาไฟฟา ซึ่งไมพออยูแลว แตวาตองทําบัญชีใหถูกตอง ก็ฝากฝายกองคลัง ฝายที่เก่ียวของ เขาใจตรงกัน 

- สํานักทะเบียนฯ ถนนกองพลสิบ มีความไมชัดเจน มีซอยใหมที่จะเกิดข้ึน  
ใหไปสํารวจ ตอไปจะมีชื่อซอยกองพลสิบ ซอย 1 ซอย 3 ซอย 5 ซอย 7 ฝงขวาจะเปนเลขคู ใหไปกําหนด ประชุม
กันกอนวาจะกระทบกับชาวบานหรือไม ตองสอบถามเขา เชน ซอยขางอินเตอรสนุกเกอรที่ไปทะลุดานหลัง  
ถนนดานหลังเปนถนนคุมวัดปาเรไรเชื่อมระหวางถนนเทวาภิบาลไปถึงถนนลําหวยเหนือ แตซอยตรงนี ้
หลังวัดปาเรไร หลังโรงเรียนเปนสี่แยกยอย ซอยทีมาทางนี้ ไมมีชื่อซอยก็ตองเตรียมรองรับ ฝากฝายที่เก่ียวของ 
ไปดูแลและสรุปข้ันตอนกระบวนการ ก็ฝากเลขาฯ พีรพงศ ซึ่งดูแลงานทะเบียนฯ ไปประชุมวางแผนวาจะกําหนด
อยางไร และชื่อซอย ไปติดอยางไร ใหเปนสากล ก็ฝากไว 
    - กองสวัสดิการสังคม ก็ไดออกชวยชาวบานที่เดือดรอน ลงสํารวจพื้นที่อยาง
เต็มที่ จนสรุปสุดทายเราก็สามารถชวยชาวบานไดตามระเบียบฯ ชวยหลังละ 5,000 บาท คือเราเขาหลักเกณฑที่ 
1 ทวมฉับพลันและทรัพยสินเสียหาย ทั้งมีบานเลขที่และไมมีบานเลขที่ 1,788 ราย เงินจะเขาบัญชีโดยตรง ซึ่ง
เราก็สงไดตามกําหนดเรียบรอย และมีตกหลนอีก 1 ราย ที่ไปรองเรียนที่อําเภอ อําเภอก็ใหเพิ่มได ก็จะเปน 
1,789 ราย ก็แจงใหพวกเราไดรับทราบ 
    - ประเด็นที่อยากฝาก คือ กระสอบทราย ตอนนี้นายกฯ ขับรถผานไปเจอหลาย
บาน เริ่มนํากระสอบทรายออกจากบานแลว ขนออกมาแลวไมมีที่เก็บ ถุงก็เริ่มกรอบ ผุ แลว สุดทาย ก็จะไหลลง
ทอระบายน้ํา สวนของสํานักปลัดฯ งานปองกันฯ ก็ชวยดําเนินการ เราจะรณรงคหรือจะออกไปพบเปนหลังหรือไม 
สอบถามดูวายินดีจะใหเราเก็บใหหรือไม หรือจะเก็บเอง ถาเก็บเราก็จะนําไปใชประโยชนตอ ไปวางแผนกอนที่จะ
ไหลลงทอระบายน้ํา ก็จะเปนภาระของเราตอไป 
    - การคัดแยกขยะ ฝากกองสาธารณสุขฯ ที่นายกฯ สงรูปใหดูก็จะไดจบและ
สอดคลองกับสิ่งที่เรารณรงคตั้งใจจริงที่จะคัดแยกขยะที่ตนทาง ขยะเปยกก็เปนขยะเปยกใหเรียบรอยจะไดเกิด
ประสิทธิภาพอยางแทจริง 
    - ฝากกองชาง นายกฯ เห็นวาระบบวงเวียนชวยทําใหรถไหลเวียนได ก็ไป
ทดลองที่โคงประปาแลว ซึ่งเปน 6 แยก ก็สามารถที่จะทําใหเลื่อนไหลได ชาวบานก็รับทราบรับรูมากขึ้น อุบัติเหตุ
ก็ลดลง ทําใหรถไมติดขัด ชั่วโมงเรงดวน ก็สามารถที่จะไหลเวียนไดดีข้ึน อยากจะเพ่ิมวงเวียน ก็ลองไปดูวาแยก
ไหนท่ีพอจะเปนวงเวียนได ไมตองมีสัญญาณไฟ ดูที่สามแยกวาปฯ วันนี้เปนสี่แยก ในอนาคตผังเมืองถาเวนคืนก็จะ
เปนหาแยก จะทําเปนวงเวียนไดหรือไม ลองสํารวจลองใชหลักวิชาการวิศวกรรมจราจรใหดวย ถาสามารถทําไดก็
จะไดเปลี่ยนเปนวงเวียน หรือสี่แยกวีระเภสัชเปนวงเวียนไดหรือไม อยางนี้เปนตน ฝากไปชวยคดิใหดวย 
    - ไดรับแจง เรื่องไฟไหมที่บริเวณคูเมือง ชุมชนพิพิธภัณฑ ก็ฝากเขาไปชวย
สงเคราะหเขา  แลวใหเขาไปอยูที่บานมั่นคงพัฒนา เพราะเราจะมีบานเอ้ืออาทรใหเขา คนนี้เขาไดสิทธิอยูแลว            
1 ล็อค เพียงแตวาเขายังไมมีเงินที่จะไปสราง แตคราวนี้เมื่อไฟไหมแลวสรางใหมไมได ซอมแซมไมได ก็ตอง  
รื้อถอนแลวปรับสภาพเปนสวนหยอม ก็ฝากฝายที่เกี่ยวของเปนนโยบายอยูแลว ก็ไปชวยบรรเทาแกไขปญหา 
ความเดือดรอนใหเขา 
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    - ไดรับทราบจากงานนิติการ ตอนนี้คดีที่ฟองรองกัน ถนนสันติสุข ราน
ดอลลาร ที่ศาลข้ันตนอุทธรณใหออก ใหรื้อ เขาฎีกา รอคําพิพากษามา 2 ป แลวไดรับทราบแลววามีคําสั่งใหฟงคํา
พิพากษาแลว คดีถึงที่สุดแลว เปนคดีระดับชั้นฎีกา ใหฟงคําพิพากษา 24 ตุลาคมนี้ นายกฯ ไมอยู วันที่ 24 
ตุลาคม งานนิติการจะมอบหมายใครไปฟงก็ใหมอบหมาย เสร็จแลวสรุปออกมาอยางไร ก็ตองเตรียมแผน 2 แผน 
ถาเขาชนะคือ เขาอยูตอ  ก็จบ แตถาเราชนะก็เขาสูกระบวนการใหรื้อ ฝากไปวางแผนสเตป 1 สเตป 2 สเตป 3 
อยางไรเมื่อมีคําพิพากษา ถาศาลเขายืนยืนวาทางโนนเขามีสิทธิอยูได ก็ตองเปนท่ีดินของเขา อยูตอไป แตถา 
ทางราชการชนะก็ตองเอาคืนทําเปนถนน ก็ฝากกองชางประสานตอ ออกแบบประมาณการไวเลย สวนฝงตรงขาม
รานดอลลาร หลังจากคดีสิ้นสุดแลว ประการที่ 1 ฝากทางกองสวัสดิการฯ และงานนิติการ สํารวจชื่อเจาของที่อยู
ทั้งหมดมีก่ีคน กี่ราย เราจะไดประชุมขอความรวมมือในการที่จะรวมกันพัฒนาคลองคูเมืองตอไป  เปนนโยบาย
และแจงใหรับทราบ ขอใหรับไปประสานงานตอ ติดขัดอะไรใหรีบรายงานดวย 
    - ความกาวหนาเรื่องที่ทางเทศบาลมีความประสงคท่ีจะขอใชที่ดินของบานพัก
เกษตรอําเภอเมืองรอยเอ็ด ที่อยูติดกับสถานธนานุบาลทางดานทิศใต ซึ่งทานรองฯ เรืองรัตน ก็ไดไปประสานกับ
ทานอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรแลว ก็ไดรับอนุญาตแลวคือใหบริเวณพื้นที่บานพักของเกษตรอําเภอ สงคืน
เพ่ือใหเทศบาลขอใช เมื่อใชแลวก็จะทําเปนศูนยดูแลความปลอดภัยคือระบบ CCTV รวมศูนยอยูที่นี่ ก็จะเปน
สํานักงานของงานเทศกิจดวย ซึ่งอันนี้เปนแผนท่ีผูบริหารกําลังเรงรัดดําเนินการ ไมวาจะเปนเรื่องของแบบ เรื่อง
งบประมาณ ตองเตรียมการ แลวเงื่อนไขคือเราตองไปสรางบานพักใหกับเกษตรอําเภอคืน หลังจากที่ไปรื้อบานพัก
เขา จํานวน 6 ครอบครัว  เงื่อนไข ระเบียบตรงนี้ก็ไปชวยดูใหดวย แลวทําเปนแผนโครงการขึ้นมา ก็ฝากนี่คือสิ่งที่
ผูบริหารจะทําตอไป สวนระเบียบขอกฎหมายจะติดขัดเรื่องอะไร ก็ไปชวยดูใหดวยวาดําเนินการไดหรือไม อยางไร 
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