
- ส าเนา - 
รายงานการประชุมประจ าเดือน  

ครั้งที ่12/2562 
วันที ่11 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสุนทรเทพ  (ชั้น 3)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
************************************************ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์   นายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
2. ดร.นุชากร  มาศฉมาดล   รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด  
3. ดร.วัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด  
4. ผศ.ดร.สาธิต  กฤตลักษณ์   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
5. นายพีรพงศ์  จุรีมาศ    เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
6. นายบุญยัง  ทองสุทธิ์   ปลัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

 7. นายวิทยา  ตรีวิเศษ   รองปลัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 8. วําที่ ร.ท.อนันต์ เมาะราษี  รองปลัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 9. นายประสงค์  โพธิ์เนียม  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 10. นางวราภรณ ์ นวลเพ็ญ  หัวหน๎าสํานักปลัดเทศบาล 

11. นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ   ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
12. นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง    ผอ.กองชําง 
13. นางทิมาพร  จันทรถง    ผอ.กองคลัง 
14. นายสุบิน  ทราบรัมย์   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
15. นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (สป.) 
16. น.ส.รัชนีกร  คําภักดี    หน.ฝุายแผนที่ภาษีฯ 
17. น.ส.พณิดา  ประเสริฐสังข์   หน.งานเลขานุการผู๎บริหาร 
18. นางฉันทรุจี  พรมเกตุ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
19. นายยุทธพงษ์ คุริรัง    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
20. นายธรรมวัจน ์ วิลัยพิศ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
21. นางพิกุล  พรมเกตุ    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
22. นายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ์   รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
23. น.ส.สมพิศ  หวังทรัพย์ทวี   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปุาเรไร 
24. นายโกสิทธิ ์  บุญสํง    ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ๎าม๎า 
25. นางเข็มทอง  ปาลอินทร์   หน.งานไฟฟูา 
26. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ    หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (ชําง) 
27. นายวิทยา  สัตนาโค    หน.งานปูองกันฯ 
28. นายนุชิต  เกรียงวิช   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (วช.) 
29. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์   ผอ.สํวนบริหารการศึกษา 
30. นางสุติมา  มูลศิริ    ผจก.สถานธนานุบาล 
31. นางจิรารัตน์  ศรีกํูกา    หน.งานการเงินและบัญชี (สน.กศ.) 
32. นางกิติพร  ตราตรี    หน.ฝุายพัสดุฯ 
33. นายศุภชัย  เจริญนนท์   จพง.สาธารณสุขชํานาญงาน 
34. น.สพ.ธีรภัทร ์ หินซุย    หน.ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
35. นางสวํางจิต  บัวปัญญ์สิริ   หน.ฝุายศูนย์บริการสาธารณสุข 
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36. วําที่ ร.ต.หญิงนันทิพัฒน์ วงศ์คําจันทร์   หน.งานพัฒนาบุคลากรฯ 
37. นางอุไร  สําราญสุข   หน.งานประเพณีฯ 
38. น.ส.พรพรรณ จันทรถง    ศึกษานิเทศก์ 
39. นางนันทกา  ภูผา    หน.งานพัฒนาคุณภาพฯ 
40. น.ส.ปัทมพร  สุทธิประภา   หน.งานอนามัยสิ่งแวดล๎อม 
41. น.ส.พิชาธนัญญ์ ชูวงศ์เลิศ   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
42. นางสุวิชชา  ตรีนาจ    รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
43. นายกองพล  ศิริเวช    หน.ฝุายปูองกันฯ 
44. นางศิริภรณ ์ บุตรพรหม   หน.ฝุายทะเบียนและบัตร 
45. นางอัญชลี  เวียงสมุทร   หน.งานบัตรประจําตัวประชาชน  
46. นายภานุวัตร เพ็งพิมพ์    หน.งานธุรการ (สวค.) 
47. นางอัฐพร  สานุจิตร    นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ (สน.กศ.)

 48. นายจักร ี  เกียรติขจร   หน.ฝุายการโยธา 
49. นางรุจิรา  สีชมภ ู    หน.งานบริหารจัดการตลาด 
50. น.ส.ปิยะกานต์ อุดมพร    หน.งานสุขาภิบาลอาหาร 
51. น.ส.รัตนา  ตรีพงษ์    นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
52. น.ส.ภัทรพร  เชิงสะอาด   นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
53. นายศุภไชยวัศ ธนาเติมศักดิ์   หน.ฝุายพัฒนาชุมชน 
54. นายกฤษฎา  ภาชนะวรรณ   หน.งานสถานที่ 
55. นางยุวด ี  ถนอมแสง   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (คลัง) 
56. นายวัฒนา  กระวีสายสุนทร   หน.ฝุายสังคมสงเคราะห์ 
57. นายนิติกร  ทองกุล    สถาปนิกชํานาญการ 
58. นายปรัชญา  สุทธิพิริยะหทัย  หน.งานนิติกรรมสัญญา 
59. น.ส.จิราภรณ ์ ชินอํอน    หน.ฝุายจัดหาประโยชน์ 
60. นายเสกสันต์ จันทะไทย   หน.งานวิศวกรรม 
61. นายปิยวัชย ์ ศรีประสิทธิ์   หน.งานสัตวแพทย์ 
62. นางศิริรชตะ  โพธิวงค์    หน.งานการเจ๎าหน๎าที่ 
63. นางศรีไทย  กระวีสายสุนทร   หน.งานธุรการ (สส.) 
64. พ.อ.ท.ประทีป พิมพะนิตย์   หน.งานศูนย์เครื่องจักร 
65. นางอรพิน  สีลาวรรณ   หน.ฝุายอํานวยการ 
66. นางวัชร ี  ศรีทอง    หน.ฝุายบริหารงานคลัง 
67. นายไพรัก  โคตะยันต์   หน.งานธุรการ (สป.) 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายเรืองรัตน์  รัตนโภคาสถิต  รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด   ไปราชการ 
 
 
 
 
 

 



 3 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    - ไมํมี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2562 ประชุมเมื่อวันที ่15 พฤศจิกายน 2562 
  - ไมํมีกองใดแก๎ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  มาตรการประหยัดพลังงาน 
นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร - เนื่องจากใบแจ๎งหนี้การไฟฟูา มาเม่ือวันที่ 9 ธันวาคม ก็รอหนังสือท่ีแจ๎งไป 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ยังหนํวยงานเพื่อตรวจสอบการใช๎ การใช๎น้ําประปายังไมํมา จะขอนําเสนอในห๎วง
เดือนถัดไป ในเบื้องต๎นไฟฟูา การใช๎ลดลงจากเดือนที่แล๎ว 1,545 หนํวย 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายนุชิต  เกรียงวิช  - (นําเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป งานบริการข๎อมูลขําวสาร 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ท๎องถิ่น สถิติตําง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ผําน Fanpage Facebook 
“ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด” / บันทึกภาพกิจกรรม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง จํานวน                
71 ครั้ง / งานบริการและเผยแพรํวิชาการ พิธีกรในงานตําง ๆ  จํานวน 10 ครั้ง / ติดตั้งเครื่องเสียงภายในห๎อง
ประชุม จํานวน 7 ครั้ง / ติดตั้งเครื่องเสียงนอกสถานที่ จํานวน 6 ครั้ง / บันทึกเสียงประชาสัมพันธ์ บันทึกเสียง
การประชุม / ควบคุมการใช๎งานจอ LED เวทีกลางแจ๎ง จํานวน 3 ครั้ง / ซํอมบํารุง อุปกรณ์เครื่องเสียงและ
อุปกรณ์ไฟฟูา / อัพเดทข๎อมูลการประชาสัมพันธ์ผํานจอ LCD ขนาด 55 นิ้ว / การประชาสัมพันธ์โดยใช๎รถแหํ
ประชาสัมพันธ์ / การประชาสัมพันธ์ผํานเสียงไร๎สายจํานวน 6 จุด ในเขตเทศบาล / งานนิติกรรมสัญญา              
ตรวจสัญญาการเชําสิทธิเทศบาล รวมทั้งสิ้น จํานวน 32 ฉบับ, รวบรวมและจัดทําเอกสารเพ่ือแจ๎งข๎อมูลลิขสิทธิ์
หอโหวด, ปรับปรุงรํางสัญญาจัดหาประโยชน์พ้ืนที่อาคารหอโหวด ชั้น 1 และชั้น 3, ให๎คําแนะนําและชํวยเหลือ
ทางกฎหมายแกํมูลนิธิ, ตรวจสอบข๎อกฎหมายการจําหนํายสินค๎าในที่หรือทางสาธารณะชํวงเทศกาลปีใหมํและ
ความเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายทางหลวง, มีหนังสือนําสํงและประสานงานกับอําเภอเมืองร๎อยเอ็ดเพ่ือดูแลรักษาทาง
สาธารณะด๎านหลังร๎านอาหารชายคา, รํวมหารือการดําเนินการสํานักงานธนารักษ์ พ้ืนที่ร๎อยเอ็ดเพ่ือแก๎ไขปัญหา
การบุกรุกคูและกําแพงเมืองโบราณสถาน, รํวมประชุมและลงพ้ืนที่ตรวจสอบเพ่ือบังคับใช๎กฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในชํวงงานลอยกระทง, ให๎คําปรึกษาชํวยเหลือทางกฎหมายแกํประชาชนและ
พนักงานเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / งานรับเรื่องราวร๎องทุกข์ เรื่องร๎องทุกข์ 19 เรื่อง ดําเนินการแล๎วเสร็จ 19 เรื่อง / 
ให๎แจ๎งผู๎บุกรุกหรือล้ําหรือใช๎ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุบริเวณคูเมืองกําแพงเมือง โดยมิชอบด๎วยกฎหมาย  ให๎รื้อถอน
อาคาร สิ่งปลูกสร๎าง พร๎อมขนย๎ายทรัพย์สินและบริการออกไปจากที่ดินดังกลําวบริเวณหน๎าโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด, ประสานธนารักษ์พ้ืนที่ร๎อยเอ็ด เพ่ือขอข๎อมูล ข๎อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตําง ๆ ที่
เกี่ยวข๎องมาประกอบการดําเนินคดี / ฝุายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน วันที่             
3 พฤศจิกายน 2562 รํวมพิธีรับมอบรางวัลพระปกเกล๎า ประจําปี 2562 “ด๎านความโปรํงใสและสํงเสริมการมี
สํวนรํวมของประชาชน” / งานวิจัยและประเมินผล วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 การประชุมคณะกรรมการ
ประชาคมการพัฒนาเมืองเกําด๎วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองร๎อยเอ็ด / งานเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเตรียม
ข๎อมูลและอุปกรณ์ ณ ห๎องประชุมเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 / ติดตั้ง
สายแลนและตัวกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (กองคลัง) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 / ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ เพ่ือตรวจรับงานจ๎างวางระบบเชื่อมตํอเครือขํายภาพระยะไกล พร๎อมติดตั้งกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด
และพัฒนาระบบควบคุมนํารํอง Smart City ระยะที่ 2 งวดที่ 1 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 / จัดเตรียมข๎อมูล
และอุปกรณ์แสดงผล โครงการฝึกอบรมจัดทําคําขอจัดตั้งงบประมาณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 / ซํอมแซม 
บํารุง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตํอพํวง / สํารองข๎อมูลกล๎องวงจรปิดและดูแลระบบแมํขําย GIS / งานออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ / การเผยแพรํข๎อมูลขําวสารทางเว็บไซต์ฯ และแฟนเพจฯ / ตารางสรุปลดคําใช๎จํายประจําเดือน
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พฤศจิกายน ระบบเครือขํายฯ ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตํอพํวงและงานออกแบบ รวม 7,700 บาท / การ
เผยแพรํข๎อมูลขําวสารทางเว็บไซต์ฯ และแฟนเพจฯ รวม 189 รายการ /รับเรื่องราวร๎องทุกข์ ติดตํอสอบถาม รวม 
60 รายการ / สถิติการให๎บริการของกองวิชาการฯ ในจํานวน 101 ครั้ง / ไอทีนํารู๎ App Line เปลี่ยนเบอร์โทร
โดยใช๎ไลน์เดิม 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักปลัดเทศบาล) 
นางศิริภรณ์ กระวีสายสุนทร - (นําเสนอ  / Power Point)  ฝุายบริหารงานทั่วไป รํวมพิธีวางพานพํุม                   
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ดอกไม๎สดถวายแดํสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแหํงฝนหลวง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 / รํวมพิธีรับพระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินี เนื่ องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 / ปฏิบัติหน๎าที่ ณ จุดโรงทานกฐิน
ร๎อยเอ็ดรํวมใจ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 / การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจําปี 2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 / ปฏิบัติหน๎าที่ในงานประเพณีสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป วันที่               
10 – 11 พฤศจิกายน 2562 / รํวมพิธีอัญเชิญพระประทีปพระราชทานและถ๎วยรางวัลพระราชทาน ในงาน
ประเพณีสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 / รํวมพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิท ธิ์
คูํบ๎านคูํเมืองจังหวัดร๎อยเอ็ด ณ อนุสาวรีย์พระขัติยวงษา (ทนต์) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 / การประชุม
ประจําเดือน ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 / รํวมชี้แจงการให๎คะแนนตนเองตํอคณะทํางาน
กลั่นกรองผลการประเมินผู๎บริหารท๎องถิ่นระดับจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 
2562) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 / รํวมกิจกรรมการพัฒนาความสัมพันธ์ สภากาแฟ จังหวัดร๎อยเอ็ด ครั้งที่ 
2/2563 ณ เรือนจําชั่วคราวรอบเมือง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 / รํวมให๎การต๎อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
วิทยาลัยปูองกันราชอาราจักร สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ หลักสูตรการปูองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุํนที่ 62 
ณ โรงงานกําจัดขยะเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 / ฝุายอํานวยการ โครงการฝึกอบรมเตรียม
ความพร๎อมจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 / 
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ๎างฯ วันที่ 17 – 27 พฤศจิกายน 2562 / ดําเนินการสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ๎างฯ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
นายกองพล  ศิริเวช  - (นํา เสนอ Power Point) วันที่  11 พฤศจิกายน 2562 ปฏิบัติหน๎าที่                  
หน.ฝ่ายป้องกันฯ  งานประเพณี สมาน้ํา คืนเพ็ง เส๎งประทีป ครั้งที่ 21 ประจําปี 2562 / วันที่      
18 พฤศจิกายน 2562 ประชุมใหญํศูนย์ความรํวมมือฯ / วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาฝึกงาน
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงานที่งานปูองกันฯ / วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
ประชุมคณะอนุกรรมการฝุายประสานงาน ศูนย์ความรํวมมือฯ / วิทยากรฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต๎นและฝึกซ๎อมอพยพ
หนีไฟเดือนพฤศจิกายน / ดําเนินการตามคําร๎องทั่วไป ในการให๎ความชํวยเหลือประชาชน  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง) 
นายสุทธิชาติ  แสนจันทร์ - (นําเสนอ Power Point) ตรวจตราและเฝูาระวังความเป็นระเบียบเรียบร๎อย                 
หน.งานรักษาความสงบฯ  ที่/ทางสาธารณะ จัดระเบียบการตั้งวางกระถางต๎นไม๎กีดขวางทางเท๎าถนน
เพลินจิต / แนะนําการตั้งวางโครงเหล็กผ๎าใบบนทางเท๎าให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ถนนมีโชคชัย / จัดระเบียบการ
ตั้งวางกระถางต๎นไม๎และปูายกีดขวางทางเท๎า ถนนดํารงราษฎร์วิถี / กวดขันกลุํมผู๎ค๎ารถเรํจอดจําหนํายสินค๎า              
บนผิวจราจร (โค๎งประปา) ถนนรณชัยชาญยุทธ / กวดขันการตั้งวางโต๏ะเก๎าอ้ีบนผิวจราจรของผู๎ประกอบการค๎า 
ถนนหายโศรก / กรณีร๎านอาหารตามสั่ง ตั้งวางเก๎าอ้ีและปูายกีดขวางทางเท๎า ถนนปัทมานนท์ / ตรวจตราและ
ดูแลความสงบเรียบร๎อยทั่วไปบริเวณบึงพลาญชัย / อํานวยความสะดวกแกํคณะกรรมการศาลเจ๎า เข๎าไหว๎สักการะ
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ศาลเจ๎าพํอหลักเมือง / เปลี่ยนธงชาติบนเกาะศาลเจ๎าพํอหลักเมือง / อํานวยความสะดวกการจราจรและดูแล
ความสงบเรียบร๎อยบริเวณด๎านหน๎าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา ถนนสุนทรเทพ / ตรวจตราและเฝูาระวังความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อยของตลาด เฝูาระวังการตั้งวางจําหนํายสินค๎าภายใน ภายนอกอาคารให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ / 
กวดขันการตั้งวางสิ่งของเพ่ือจําหนํายสินค๎าบริเวณชํองทางเดินกลางตลาด / รํวมตรวจสอบผู๎ค๎า กรณีมีผู๎ร๎องเรียน 
ผู๎ค๎าลักลอบตั้งวางสินค๎าจําหนํายโดยไมํได๎รับอนุญาต / กวดขันผู๎ค๎าที่เทปูนเชื่อมทางเท๎าด๎านทิศตะวันออกตลาด / 
ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร๎อยภายนอกและภายในอาคาร / ทําความสะอาดกล๎อง CCTV ตามจุดตําง ๆ / 
รายงานการแจ๎งเหตุร๎องเรียนผํานทาง Application Smart 101 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 /                     
การให๎บริการข๎อมูล ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 / ข๎อมูลการเข๎าใช๎งานผําน App Smart 101 ในแตํละเดือน 
รวมจํานวน 37,971 ครั้ง / กราฟเปรียบเทียบสถิติการใช๎ App Smart 101 ปีงบประมาณ 2562                       
และปีงบประมาณ 2563 / วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 รองนายกเทศมนตรี เข๎าพบรองผู๎วําราชการจังหวัด                     
เพ่ือชี้แจง หารือ แนวทางการจัดระเบียบรอบบริเวณงานปีใหมํและกาชาด ประจําปี 2563 / วันที่ 2 พฤศจิกายน 
2562 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร๎อยและอํานวยการจราจร งานกฐินร๎อยเอ็ดรํวมใจ ปีที่ 13 ประจําปี 2562 / 
วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2562 อํานวยการจราจรและดูแลความสงบเรียบร๎อยการแขํงขันเชิดสิงโต โชว์มังกร            
ณ บึงพลาญชัย / วันที่ 7 – 18 พฤศจิกายน 2562 ดูแลความเรียบร๎อยบริเวณงานงิ้ว / วันที่ 6 พฤศจิกายน 
2562 อํานวยความสะดวกการจราจรและดูแลความสงบเรียบร๎อยในการประชุมสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / วันที่ 
10 – 11 พฤศจิกายน 2562 ดูแลความเรียบร๎อยและอํานวยการจราจร งานประเพณี “สมมาน้ํา คืนเพ็ง                 
เส็งประทีป” ครั้งที่ 21 ประจําปี 2562 / จัดระเบียบการจําหนํายสินค๎ารอบบริเวณงาน ตลอดจนรอบ                     
บึงพลาญชัย / ดูแลความสงบเรียบร๎อยและอํานวยการจราจร บริเวณกองอํานวยการ / วั นที่ 13 พฤศจิกายน 
2562  รํวมรณรงค์ลด ละ เลิก ใช๎ถุงพลาสติก / วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 หัวหน๎าสํานักปลัดเทศบาล                    
ตรวจความคืบหน๎าในการปรับปรุงห๎อง CCTV / วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ทํานนายกฯ เข๎าตรวจความคืบหน๎า
ในการปรับปรุงห๎อง CCTV / วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ดูแลความเรียบร๎อยและอํานวยความสะดวก                
ในกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศลสี่สมาน ครั้งที่ 3 จังหวัดร๎อยเอ็ด  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สถานธนานุบาล) 
นางสุติมา  มูลศิริ  - (นําเสนอ Power Point) ตั้งแตํวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2562 รับจํานํา                 
ผจก.สถานธนานุบาล  4,033 ราย จํานวนเงิน 71,065,300 บาท ไถํถอน 4,077 ราย จํานวนเงิน 
72,653,300 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา 2,312,879 บาท ไถํถอน 4,077 ราย จํานวนเงิน 72,653,300 บาท 
ดอกเบี้ยรับจํานํา 2,312,879 บาท กําไรจากการจําหนํายทรั พย์หลุดจํานํา 639,675 บาท / รายได๎ 
2,952,554 บาท รายจําย 389,801.07 บาท รายได๎มากกวํารายจําย 2,562,752.93 บาท / ทรัพย์รับจํานํา
คงเหลือ 12,871 ราย เป็นเงิน 226,738,400 บาท ทรัพย์หลุดเดือนมิถุนายน 2562 104 ราย 1,334,900 
บาท / สถิติรับจํานําไถํถอน ดอกเบี้ยรับจํานําและกําไรทรัพย์หลุดย๎อนหลัง 3 เดือน / วงเงินที่ได๎รับอนุมัติกู๎ยืม 
182,000,000 บาท เงินกู๎ท่ีเบิกมาใช๎ 35,262,507.45 บาท เงินฝากธนาคาร 15,696.44 บาท ทุนหมุนเวียน
คงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 จํานวน 146,737,492.55 บาท / อัตราดอกเบี้ย เงินต๎นไมํเกิน 
5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 0.50 ตํอเดือน เงินต๎นเกินกวํา 5,001 – 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย              
ร๎อยละ 1 ตํอเดือน   

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสวัสดิการสังคม) 
นายศุภไชยวัศ  ธนาเติมศักดิ์ - (นําเสนอ Power Point) ฝุายพัฒนาชุมชน รํวมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง 
หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน   กองทุนแมํของแผํนดิน ประจําปี 2562 / รํวมกับกองชํางขนย๎ายสิ่งของบ๎านที่
ถูกไฟไหม๎บริเวณริมคลองหน๎าวัดบูรพาภิราม / เข๎าดําเนินการรื้อถอนบ๎าน / สํารวจพ้ืนที่บ๎านท๎องถิ่นประชารัฐ    
รํวมใจฯ ชุมชนวัดเหนือ เพ่ือดําเนินการขยายแนวเขตไฟฟูา / ถํายทําวีดีโอเพ่ือจัดทําวีดีทัศน์นําเสนอผลงาน
นวัตกรรมการบริหารพ้ืนที่บุกรุกเพ่ือบริการสาธารณะ ประกวดรางวัล UNPSA / ฝุายสังคมสงเคราะห์                         
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นําผู๎ประสบภัยในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด เข๎ารับเงินกับคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ จํานวน 1,905 ราย / รํวมกับ
ศูนย์คุ๎มครองคนไร๎ที่พ่ึงลงพ้ืนที่จัดระเบียบขอทานบริเวณงานงิ้ว / ตารางเยี่ยมผู๎สูงอายุ ประจําเดือนมกราคม 
2563 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางอัญชลี  เวียงสมุทร  - (นําเสนอ Power Point) สรุปสถิติข๎อมูลทะเบียนราษฎร ประจําเดือน       
หน.งานบัตรประจ าตัวประชาชน พฤศจิกายน 2562 / การให๎บริการที่สํานักทะเบียนท๎องถิ่นเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด / สรุปสถิติข๎อมูลการให๎บริการด๎านทะเบียนราษฎร ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 / การให๎บริการทํา
บัตรประจําตัวประชาชน / สรุปสถิติข๎อมูลการให๎บริการด๎านบัตรประชาชนประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 / 
ประชุมเพ่ือกําหนดและซอยใหมํ / รํวมรับใบประกาศ GECC  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองคลัง) 
น.ส.รัชนีกร  ค าภักดี  - (นําเสนอ Power Point) ฝุายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประชาชน                   
หน.ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ  ผู๎เป็นเจ๎าของทรัพย์สิน เข๎ามาตรวจสอบข๎อมูล ณ  ศูนย์บริการรํวมแบบ
เบ็ดเสร็จ / สถิติประชาชนผู๎เป็นเจ๎าของทรัพย์สินเข๎ามาตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลู กสร๎าง / ฝุายแผนที่           
ภาษีฯ และฝุายพัฒนารายได๎ออกประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง / ฝุายพัฒนารายได๎การจัดเก็บภาษี 
ตั้งแตํตุลาคม 2562 ถึงพฤศจิกายน 2562 จัดเก็บได๎คิดเป็นร๎อยละ 0.87  ของประมาณการ / ฝุายจัดหา
ประโยชน์และทะเบียนพาณิชย์ สรุปผลการจัดเก็บคําเชําสิทธิตํางๆ ในเดือนพฤศจิกายน 2562 / สรุปการจด
ทะเบียนพาณิชย์ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 38 ราย จํานวนเงิน 1,580 บาท / ฝุายบริหารงานคลัง              
ผลการดําเนินงานประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 รับจริงตั้งแตํต๎นปีถึงพฤศจิกายน 2562 113,941,289.05 
บาท จํายจริง ตั้งแตํต๎นปีถึงพฤศจิกายน 2562 83,750,184.70 บาท ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 1,253,992 
บาท รับจริงสูงกวําจํายจริง 30,191,104.35 บาท เงินสะสมที่สามารถใช๎ได๎ 1,025,953.14 บาท เงินทุน
สํารองสะสม 37,419,870.75 บาท เจ๎าหนี้เงินกู๎ 117,587,899.40 บาท / สถานะเงินฝาก ณ 30 
พฤศจิกายน 2562 เงินฝากออมทรัพย์ 23,367,900.73 บาท เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 28,483,674.35 
บาท เงินฝากประจํา 103,781,980.62 บาท รวมทั้งสิ้น 155,633ล555.70 บาท / รายรับประจําเดือน
พฤศจิกายน 2562 สูง/ต่ํากวําประมาณการ -412,034,660.95 บาท / รายจํายประจําเดือนพฤศจิกายน 
2562 สูง/ต่ํากวําประมาณการ -442,209,227.30 บาท / รายละเอียดเจ๎าหนี้เงินกู๎ / ลูกหนี้เงินยืมราชการที่
ครบกําหนดสํงใช๎เงินยืม / รายงานเงินเดือนคงเหลือไมํถึง 15% / ฝุายพัสดุและทรัพย์สิน สรุปการจัดการซื้อจัด
จ๎างปีงบประมาณ 2563 ตั้งแตํต๎นปีถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 221 เรื่อง จํานวนเงิน 24,321,264.97 บาท 
/ รายละเอียดสัญญาค๎างจําย ปีงบประมาณ 2562 (ระหวํางรอเบิกจําย) ข๎อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2562 / 
สรุปผลซื้อจ๎างรายจํายค๎างจําย ปี 2562 หมวดคําครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ข๎อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2562 / สรุปสัญญา ปีงบประมาณ 2563  วงเงินเกิน 100,000 บาท ตั้งแตํต๎นปีถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 / 
รายละเอียดสัญญาตามนโยบายจังหวัด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ระหวํางดําเนินการ ตั้งแตํต๎นปีถึงเดือนพฤศจิกายน 
2562 / เปรียบเทียบการใช๎น้ํามันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2562 และปี 2563 เพ่ิม 2,025.16 ลิตร จํานวน
เงิน 119,063.60 บาท / ตารางเปรียบเทียบการใช๎น้ํามัน ปี 2563 ประจําเดือนพฤศจิกายน / โครงการพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด๎านพัสดุฯ ประจําปีงบประมาณ 2563 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 / ฝุายบริหารงานทั่วไป 
ผู๎รับบํานาญพนักงานครูยื่นขอรับเงินบําเหน็จดํารงชีพกรณีอายุตั้งแตํ 65 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป / ประมวลภาพกิจกรรม 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักการศึกษา) 
นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ์ - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ติดตามความก๎าวหน๎า                  
ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา  การตกแตํงภายในหอสูงชมเมือง (รูปทรงโหวด) รํวมกับบริษัท Righman / 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 โครงการกฐินร๎อยเอ็ดรํวมใจ ประจําปี 2563 / วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 การ
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ประกวดธิดาสาเกตนคร (รอบคัดเลือก) ศูนย์การค๎าโรบินสันร๎อยเอ็ด / วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 รํวม
ประชาสัมพันธ์งานประเพณี “สมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 21 ประจําปี 2562 / วันที่ 10 พฤศจิกายน 
2562 การประกวดรําวงสมมาน้ํา ในงานประเพณี “สมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 21 ประจําปี 2562 / 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 พิธีอัญเชิญประทีปและถ๎วยรางวัลพระราชทานในงานประเพณี “สมมาน้ํา คืนเพ็ง 
เส็งประทีป” เคลื่อนย๎ายจากโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองไปประดิษฐาน ณ ศาลากลางจังหวัดร๎อยเอ็ด / วันที่ 10 
พฤศจิกายน 2562 รําวงสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป 5,000 คูํ / วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 การประกวด
กระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ ในงานประเพณี “สมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจําปี 2562” / วันที่ 10 
พฤศจิกายน 2562 การประกวดธิดาสาเกตนคร / วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 พิธีสักการะและบวงสรวงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์คูํบ๎านคูํเมืองจังหวัดร๎อยเอ็ด จํานวน 6 แหํง / วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 พิธีเปิดงานประเพณี “สมมา
น้ําคืนเพ็ง เส็งประทีป” / วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 การประกวดประทีปใหญํชิงถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประเพณีสมมาน้ํา คืนเพ็ง                     
เส็งประทีป ประจําปี 2562 / วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ต๎อนรับเทศบาลเมืองฝากเฉิงกําง ในโอกาสเดินทางมา
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนด๎านการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมระหวํางเทศบาลเมืองฝางเฉิงกํางกับเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด / วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 รํวมหารือรํางสัญญาการประมูลให๎เชําพ้ืนที่ภายในอาคารหอสูงชมเมือง 
(รูปทรงโหวด) และขอบเขตงานระบบอินเตอร์เน็ตหอสูงชมเมือง  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า) 
นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ์  - (นําเสนอ Power Point) จํานวนผู๎ ใช๎บริการ 12,158 คน หนํวยงาน                  
ผองส่วนบริหารการศึกษา ขอเข๎าเยี่ยมชม 30 หนํวยงาน ยอดเงินบริจาค 29,678 บาท / ดําเนินการ
จัดทํากรอบตู๎ปลาใหญํเพ่ิมเติมเพ่ือความสวยงามให๎ห๎องโถงจัดแสดงพันธุ์ปลา / ใช๎ห๎องประชุมสถานแสดงพันธุ์สัตว์
น้ํา ชี้แจงการศึกษาเด็กนอกระบบกับตัวแทนผู๎นําชุมชน / ประมวลภาพการใช๎สถานที่ห๎องประชุม การเข๎าเยี่ยมชม
ของหนํวยงานราชการ โรงเรียน ตลอดจนนักทํองเที่ยวทั่วไปในเดือนพฤศจิกายน 2562 / สรุปรายงานการ
ปฏิบัติงานศูนย์เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกายประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 ยอดสมาชิกโดยรวม 1,530 คน 
จํานวนผู๎เข๎าใช๎บริการ ชํวงเช๎าจํานวน 975 คน ชํวงเย็น จํานวน 1,303 คน รวม 2,278 คน / กิจกรรมออก
กําลังกายภายในศูนย์สมรรถภาพทางกาย / ออกกําลังกายในเกาะกลางบึงพลาญชัย แอโรบิก ลีลาศ รํากระบอง 
โยคะ บาสเกตบอล / ขอเชิญรํวมชม รํวมเชียร์การประกวดวงดนตรีพลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 8 ระหวําง
วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
น.ส.พรพรรณ  จันทรถง   - (นําเสนอ Power Point) รํวมงานกฐินร๎อยเอ็ดรํวมใจเฉลิมพระเกียรติ                    
ศึกษานิเทศก์   ประจําปี 2562 / ต๎อนรับคณะผู๎ประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประจําปีงบประมาณ 2562 ระหวํางวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562 /              
รํวมพิธีอัญเชิญประทีปและถ๎วยรางวัลพระราชทานในงานประเพณี “สมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป” / คณะจาก
เทศบาลเมืองฝางเฉิงกําง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เข๎าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด / รับมอบแก๎วเก็บความเย็น ตามโครงการลดคัดแยกขยะต๎นทาง / ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 / ประกวดแขํงขัน 
กิจกรรมหนูน๎อยไหว๎สวย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 / กิจกรรมหน๎าเสาธง / กิจกรรมปลูกหอมหัวแดงไร๎ดิน / 
กิจกรรมหนูน๎อยลอยกระทง / กิจกรรมห๎องสมุด / ด๎านอาคารสถานที่ ทาสีลานปั่นจักรยานใหมํ 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า) 
นางนันทกา ภูผา  - (นําเสนอ Power Point) รํวมจัดงานนิทรรศการ งานประชุมวิชาการ  
หน.งานพัฒนาคุณภาพ  สถาบันพระปกเกล๎าครั้งที่ 21 ประจําปี 2562 ในหัวข๎อเรื่อง “ลดชํองวําง
ความเหลื่อมล้ํา สร๎างคุณภาพประชาธิปไตย” ระหวํางวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2562 / รํวมประเพณีสืบสาน
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ตํานานบุญกฐิน ประจําปี 2562 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 / เข๎ารํวมอบรม “โครงการพัฒนาบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด๎านพัสดุ” วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 / นักเรียน ผู๎ปกครองรํวมประดิษฐ์และลอยกระทง ในกิจกรรม 
“หนูน๎อยลอยกระทง” วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 / คณะผู๎บริหารจากเทศบาลเมืองฝางเฉํงกําง มณฑลกวางสี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎าม๎า วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 / รํวมพิธี
สักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูํบ๎านคูํเมืองจังหวัดร๎อยเอ็ด ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 / รํวมขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน งานประเพณี “สมมาน้ํา 
คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 21 ประจําปี 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 / รับมอบแก๎วเก็บความเย็น ร๎อน                   
เพ่ือรณรงค์การลดปริมาณขยะในหนํวยงานราชการ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 / วันที่ 21 พฤศจิกายน 
2562 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎าม๎า / กิจกรรม “ภาษานํารู๎ สูํอาเซียน” วันที่ 
29 พฤศจิกายน 2562 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ) 
นายธรรมวัจน์  วิลัยพิศ  - (นําเสนอ Power Point) รํวมงานกฐินร๎อยเอ็ดรํวมใจ ประจําปี 2562                        
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 / นักเรียน ชั้น ป.4 วําย
น้ําอยํางมีความสุข / กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงของนักเรียนอนุบาล / รํวมงานประเพณี สมมาน้ํา                  
คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจําปี 2562 / โขนน๎อย แสดงต๎อนรับคณะจากประเทศจีน / พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระ
ยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ / ประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 3 / 2562 / กิจกรรมคนดีศรีราษฎรอุทิศ รํวมกันทําความ
สะอาด / ได๎รับรางวัลเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 – 6 / ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เครื่องรํอนแบบเดินตามระดับชั้น ป.1 - 3 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน) 
นายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ์ - (นําเสนอ Power Point) เป็นวิทยากรในการให๎ความรู๎แนวทางการวิเคราะห์                    
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน ข๎อสอบ O – net เพ่ือนําผลการวิเคราะห์มาพัฒนาผู๎เรียน / การจัดกิจกรรม
เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ ให๎บริการตัดผมเสริมสวยแกํนักเรียน / มอบรางวัลสนับสนุนกับนักกีฬาและผู๎ฝึกสอน 
กีฬาเปตอง และเซปักตะกร๎อหญิง ที่ได๎รับเหรียญรางวัลในการแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สาธรเกมส์) จังหวัดนครราชสีมา / การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา                  
เพ่ือเตรียมความพร๎อมในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาในด๎านอ่ืน ประจําปีการศึกษา 2562 / กิจกรรมการ
เรียนรู๎   วันสําคัญ วันลอยกระทงของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย / แสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศ                      
รําวงสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป ระดับ ม.ต๎น และรางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา / พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 6 / แสดงความยินดี นักกีฬาและผู๎ฝึกสอนกีฬาตะกร๎อ                
ทีมชุดหญิง ร๎อยเอ็ดได๎แชมป์ภาคอีสาน เป็นตัวแทนเขต 3 ไปแขํงขันตํอในระดับประเทศที่จังหวัดอุดรธานี ในการ
แขํงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหํงชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /               
แสดงความยินดี รางวัลในการแขํงขันทักษะทางวิชาการนักเรียน งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69                   
ปีการศึกษา 2562 ระหวํางวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2562 / ขบวนพาเหรด งานกีฬาสีภายในต๎านยาเสพติด
เวฬุวันเกมส์ ครั้งที่ 12 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน / พิธีเปิดกีฬาภายในตํอต๎านยาเสพติด / นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา ป.4 – 6 และ ม.1 – 3 สอบวัดความรู๎ “ธรรมศึกษา” ธรรมชั้นตรี โท เอก สอบในสนามหลวง  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า) 
นายโกสิทธิ์  บุญส่ง  - ( นํ า เ สนอ  Power Point) ปู า ย  “ โ ร ง เ รี ย น เทศบาลหนองหญ๎ า ม๎ า                 
ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด)” / วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ดูแล
อาหารกลางวันของนักเรียน / วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 แสดงความยินดีกับกีฬาเปตอง ได๎รับรางวัลชนะเลิศ
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ประเภทชายคูํและคูํผสม ในรายการแขํงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหํงชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 
3 “ปาโลใหญํเกมส์” ระหวํางวันที่ 4 – 14 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดชัยภูมิ เข๎าแขํงขันในระดับประเทศ
ตํอไป / วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 รํวมถวายต๎นดอกไม๎เงินงานกฐินสามัคคี ณ วัดบ๎านหนองหญ๎าม๎า / วันที่ 
10 พฤศจิกายน 2562 แสดงความยินดีกับการประกวดรําวงสมมาน้ําคืนเพ็ง เส็งประทีป / วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2562 ได๎สิทธิ์เข๎ารํวมรายการการแขํงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหํงชาติ เขต 3 ในระดับประเทศ / วันที่                 
12 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รํวมกิจกรรมเก็บกระทงที่บึงพลาญชัย โครงการท๎องถิ่น
รักษ์โลก / วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคในสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎กับนักเรียนที่ได๎รับทุน จํานวน 44 ทุน / วันที่  16 พฤศจิกายน 2562คณะครู นักเรียน                  
และนักการ รํวมกันทาสีห๎องเรียน เพ่ือการปรับปรุง และตกแตํงห๎องเรียนให๎นําอยูํมากยิ่งขึ้นโดยจิตอาสา                    
ในวันหยุดราชการ / วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ขอแสดงความยินดีกับผู๎ได๎รับรางวัลในการรํวมกิจกรรมเดิน – 
วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 จังหวัดร๎อยเอ็ด / วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เชิญชวนรณรงค์การคัดแยกขยะและรํวม
ด๎วยชํวยกันทิ้งขยะให๎ถูกประเภท / วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 กองลูกเสือรํวมพิธีวางพวงมาลาและถวายราช
สดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ๎าและเป็นวันคล๎ายวันสวรรคตแหํงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 / วันที่ 25 พฤศจิกายน 25612 เข๎ารํวมโครงการสํงเสริม
อาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพ่ือฝึกให๎รู๎จักการปลูก การดูแลรักษา ด๎วยตนเอง
ตั้งแตํยังเด็ก / วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มอบผลการสอบวัดความรู๎ทางภาษาจีน ให๎กับนักเรียนที่สอบผําน
ตามเกณฑ์ YCT และ HSK / วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กองชํางดูแล ซํอม ระบบไฟฟูาอาคารอเนกประสงค์ / 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ได๎สิทธิ์แขํงขันรอบประเทศ       
ช๎างขาวเกมส์ ระหวํางวันที่ 19 – 29 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดตราด / ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาตะกร๎อได๎
สิทธิ์แขํงขันรอบประเทศ ช๎างขาวเกมส์ / ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอล ได๎สิทธิ์แขํงขันรอบประเทศ                 
ช๎างขาวเกมส์ / ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอล ได๎สิทธิ์แขํงขันรอบประเทศ ช๎างขาวเกมส์ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร)  
น.ส.สมพิศ  หวังทรัพย์ทวี - ( นํ า เ สนอ  Power Point) เ ปิ ดภ าค เ รี ยนที่  2  ปี ก า รศึ กษ า  2562           
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 / โครงการกฐินร๎อยเอ็ดรํวมใจเฉลิมพระเกียรติ
ประจําปี 2562 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 / เข๎ารับการอบรม การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด๎านพัสดุ  วันที่ 
8 พฤศจิกายน 2562 / บุญกฐินสามัคคีวัดปุาเรไร ประจําปี 2562 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 / เข๎ารํวมการ
ประกวดรําวงสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจําปี 2562 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 / พิธีบวงสรวงสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกางที่ 5 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 / นักเรียนจิตอาสาเก็บ
กระทง วันที่  12 พฤศจิกายน 2562 / เข๎ารํวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจําปี  2562 วันที่                  
15 พฤศจิกายน 2562 / เข๎ารับรางวัลชมเชยโครงงานคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษาจากมูลนิธิเปรม                
ติณสูลานนท์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 / รํวมรณรงค์งดใช๎พลาสติกเพ่ือลดโลกร๎อน วันที่ 21 พฤศจิกายน 
2562 / พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู๎สอบผํานธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ปีการศึกษา 2561 วันที่                           
27 พฤศจิกายน 2562 / รับมอบประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไรให๎การสนับสนุนและให๎ความ
รํวมมือ โครงการสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 / สนามสอบธรรมสนามหลวง วันที่ 
29 พฤศจิกายน 2562 / งานปรับปรุง ซํอมแซม อาคารสถานที่ 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ) 
นายยุทธพงษ์ คุริรัง  - (นํา เสนอ Power Point) แสดงความยินดีนักกีฬาวอลเลย์บอลในรํม                  
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ รุํนอายุไมํเกิน 12 ปีหญิง กีฬานักเรียน อปท. ระดับภาคฯ ครั้งที่ 37 จังหวัด
นครราชสีมา / คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รํวมแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลในรํม /              
คณะครูและนักเรียน รํวมศึกษาเรียนรู๎การจัดนิทรรศการจากการไฟฟูาสํวนภูมิภาคฯ ณ วัดบูรพาภิราม วันที่               
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8 พฤศจิกายน 2562 / รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด รําวงสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป ระดับ
ประถมศึกษา ประจําปี 2562  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 / ผลการประกวดแขํงขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 คัดเลือกตัวแทน สพป.ร๎อยเอ็ด เขต 1 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 / 
การประชุมประจําเดือนผู๎บริหารสถานศึกษา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 / รํวมรณรงค์การลดใช๎ถุง, ขวดน้ํา, 
พลาสติก วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 / รํวม เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 CRA Charity run 2019 วิ่งหยุดโรค 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 / รํวมพิธีถวายราชสดุดีวันคล๎ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 6 พระผู๎พระราชทานกําเนิดลูกเสือ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 / โครงการธรรมศึกษา 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 รํวมสวดมนต์หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ วันที่                        
26 พฤศจิกายน 2562 / โครงการครูแดร์ / การเข๎าคํายฝึกซ๎อมกีฬาวอลเลย์บอลในรํม / การเตรียมวงดนตรี
ลูกทุํงพร๎อมแดนเซอร์ / การปรับปรุงและเพ่ิมเติม ด๎านอาคารสถานที่ / นักเรียน ฝึกซ๎อมการเลํนเครื่องดนตรี
ประจําจังหวัดร๎อยเอ็ด “โหวด” 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม) 
นางฉันทรุจี  พรมเกตุ  - ( นํ า เ ส นอ  Power Point) วั นที่  8  พฤศ จิ ก า ยน  25 62  รํ ว ม ง า น                                    
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม  PEA สานฝัน ปันสุขสูํชุมชน / วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 รํวมงานทอดกฐิน
พระราชทาน ณ วัดบูรพาภิราม / วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนจิตอาสารํวมทําความสะอาด เก็บเศษ
กระทงที่บึงพลาญชัย / วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนเข๎ารํวมดนตรีไทยในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 1 / กิจกรรมที่ชนะเลิศ ได๎เป็นตัวแทนเข๎ารํวมแขํงขันระดับประเทศ / วันที่ 
19 พฤศจิกายน 2562 มอบเกียรติบัตรรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาเทเบิลเทนนิส ในการแขํงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหํงชาติ ครั้งที่ 41 “ปาโลใหญํเกมส์” / วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 หนํวยกู๎ชีพสาเกตนคร ให๎ความรู๎
เกี่ยวกับการทํา CPR ชํวยเหลือคนที่หัวใจหยุดเต๎น / วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เป็นสถานที่การสอบธรรมะ
สนามหลวง / กิจกรรมออกกําลังกายคลายหนาวกํอนเข๎าเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางสุวิชชา  ตรีนาจ   - (นําเสนอ Power Point) รํวมงานกฐินร๎อยเอ็ดรํวมใจเฉลิมพระเกียรติ                    
รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจําปี 2562 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 / รํวมกฐินพระราชทาน
กรมสํงเสริมสหกรณ์และรับทุนการศึกษา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 / แจกอุปกรณ์การเรียน นักเรียน
ระดับประถมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 / การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 / เด็กหญิงบุณรดา ครองศรัทธา รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 3 ระดับประเทศจาก
การสอบแขํงขันการประยุกต์ใช๎คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / นักเรียนรํวมกิจกรรมสํงเสริมประเพณี
ลอยกระทง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 / สํงประกวดกระทงประทีปใหญํและกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ วันที่                
10 พฤศจิกายน 2562 / รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขํงขันรําวงสมมาน้ําคืนเพ็ง เส็งประทีป ระดับ
ประถมศึกษา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 / รวํมกิจกรรมบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูํบ๎านคูํเมือง ศาลหลักเมือง วันที่ 
10 พฤศจิกายน 2562 / รํวมแสดงความสามารถทางด๎านดนตรีและต๎อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม เทศบาลเมืองฝางเฉิงกําง ประจําปี 2562 วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2562 / รํวมกิจกรรมใน
ประเพณีสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจําปี 2562 วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2562 / การประชุม
ผู๎ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 / โรงเรียนเป็นสนามสอบ  TEDET                
ปี 2562 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 / รับมอบแก๎วความเย็น สําหรับบุคลากร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 / 
มอบผลการสอบวัดความรู๎ทางภาษาจีนให๎กับนักเรียนที่สอบผํานตามเกณฑ์ YCT และ HSK วันที่ 21 พฤศจิกายน 
2562 / โครงการแวํนแก๎วเพ่ือน๎องปี 2562 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 / คณะครูตรวจคุณภาพนมโรงเรียน
และอาหารกลางวันทุกวัน / การพัฒนาอาคารสถานที่ 
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ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง) 
นางพิกุล  พรมเกตุ   - (นําเสนอวีดีทัศน์) วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 รํวมงานกฐินร๎อยเอ็ดรํวมใจ
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง      เฉลิมพระเกียรติ ประจําปี 2562 / วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะครูรํวม
ขบวนแหํการแขํงขันสิงโตดอกเหมยชิงแชมป์นานาชาติ ชิงถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในงานงิ้ว ประจําปี 2562 / วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 
ต๎อนรับคณะจากฝางเฉิงกําง ประเทศจีนเยี่ยมชมกิจกรรมในโรงเรียนห๎องการเรียนรู๎ภาษาญี่ ปุุน ห๎องการเรียนรู๎
ภาษาจีน และกิจกรรม SBMLD / วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 รํวมขบวนอัญเชิญพระประทีปและถ๎วยรางวัล
พระราชทาน / วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 การอบรมขยายผลการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพครู (PLC)   
สูํการออกแบบนวัตกรรมในชั้นเรียนสําหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา / วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562                
รํวมกิจกรรมเก็บกระทงที่บึงพลาญชัย โครงการท๎องถิ่นรักษ์โลก / วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 พิธีเปิดและการ
แขํงขันกีฬาสีมํวงขาวเกมส์ / สรุปผลการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 วันที่ 14 – 15 
พฤศจิกายน 2562 / วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองเป็นสนามสอบ HSK และ YCT / 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 รับมอบแก๎วความเย็นรํวมรณรงค์งดใช๎พลาสติกเพ่ือลดโลกร๎อน / วันที่ 22 – 26 
พฤศจิกายน 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข๎าอบรมตํอต๎านและ
ปูองกันยาเสพติด 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ  - (นําเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป ประชุมประจําเดือนกอง 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ  สาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ประจําเดือนพฤศจิกายน / รายงานการซํอมบํารุง
รถยนต์ เครื่องจักร จํานวน 12 คัน เป็นเงิน 212,180 บาท / ฝุายบริการสาธารณสุข พํนหมอกควันควบคุมโรค
ไข๎เลือดออก / สถานการณ์โรคไข๎เลือดออก อําเภอเมืองร๎อยเอ็ด ในเขตเทศบาล อัตราปุวยตํอแสน 588.60 / 
โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานสร๎างสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2563 (นิเทศงาน อสม.) 
ประจําเดือนพฤศจิกายน / เข๎ารํวมกิจกรรม “สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์” ณ หอประชุมที่วําการอําเภอเมืองร๎อยเอ็ด 
/ กิจกรรมผู๎สูงอายุเดือนพฤศจิกายน 2562 “การดูแลสุขภาพชํองปาก” / ฝุายบริหารงานสาธารณสุข วันที่ 10 – 
11 พฤศจิกายน 2562 งานรักษาความสะอาดชํองปาก” / ฝุายบริหารงานสาธารณสุข วันที่ 10 – 11 
พฤศจิกายน 2562 งานรักษาความสะอาด เก็บขยะหลังขบวนแหํและดูแลความสะอาด บริเวณงานสมมาน้ํา            
คืนเพ็ง เส็งประทีป / วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 รํวมกับนักเรียนอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลก ผู๎ถู กคุมประพฤติ 
เก็บขยะและกระทงจากงานประเพณีสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป / วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 รับมอบแก๎ว
ความเย็น มาตรการลดและคัดแยกมูลฝอย ตามนโยบายการจัดการสิ่งแวดล๎อม / ดําเนินโครงการ ลด คัดแยกขยะ
ต๎นทาง โดยเน๎นลดการใช๎แก๎วน้ําพลาสติกในสํานักงานเทศบาลโรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / 
ออกเก็บขยะและล๎างทําความสะอาดบริเวณงานงิ้ว / ดูแลความสะอาด ล๎างถนนที่สํงกลิ่นเหม็นและลง EM บริเวณ
ถนนข๎างโรงเรียนอนุบาลร๎อยเอ็ด ตอดจนไปถึงโรงเรียนสตรีศึกษา จัดลงถังขยะตามจุดพักดื่มน้ําและตักขยะในคลอง
บริเวณ Canal Art เพ่ือเตรียมเส๎นทางงานเดินวิ่งการกุศล จังหวัดร๎อยเอ็ด / วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 รํวมกัน 
Big Cleaning day ประจําเดือนพฤศจิกายน / ล๎างถนนตลาด ศาลาที่พักผู๎โดยสาร ตักขยะคลอง ตัดหญ๎า ดายหญ๎า 
พัฒนาถนนสาธารณะ ตามแผนปฏิบัติงาน / ฝุายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล๎อม งานอนามัยสิ่งแวดล๎อม ควบคุมมลพิษ
และเหคุรําคาญ ตรวจสอบเหตุเดือดร๎อนรําคาญ กรณีสุนัขเหําเสียงดัง บริเวณถนนรณชัยชาญยุทธ 24 วันที่                  
5 พฤศจิกายน 2562 / ตรวจสอบเหตุเดือดร๎อนรําคาญ กรณีน้ําเสียซึมเข๎ามาในบริเวณบ๎านถนนเพลินจิต วันที่           
26 พฤศจิกายน 2562 / ตรวจติดตามการแก๎ไขเหตุเดือดร๎อนรําคาญ กรณีกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงเป็ดและไกํ      
ถนนผดุงพานิช วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 / ฝุายสุขาภิบาล เก็บคําธรรมเนียมขนขยะมูลฝอย งานสมมาน้ํา             
คืนเพ็ง เส็งประทีป จัดเก็บได๎ 587 ราย เป็นเงิน 19,630 บาท / งานบริหารจัดการตลาด ตรวจสอบการตั้งวาง
สินค๎าของผู๎ประกอบการค๎าในตลาดทุํงเจริญ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 / ซํอมแซมระบบประปาในตลาด           
ทุํงเจริญ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 / จัดระเบียบปูายโฆษณาบริเวณทางเท๎าในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
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ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1) 
น.ส.สว่างจิต บัวปัญจ์สิริ  - (นํา เสนอ  Power Point)  )  งานบริการทางการแพทย์  กราฟรายงาน             
หน.ฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข ผู๎มารับบริการ แยกตามแผนกเฉพาะทาง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 
ตั้งแตํวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 / รายงานผู๎มารับบริการแยกตามแผนเฉพาะทาง / 
ออกเยี่ยมบ๎านผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง ผู๎พิการ ผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดสมองและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ /ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์
การดําเนินงานและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 7 พฤศจิกายน 
2562 / กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต๎นให๎กับพระภิกษุสามเณร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 / จัดอบรมให๎
ความรู๎เรื่องภาวะแทรกซ๎อนของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง และนําผู๎ รับบริการออกกําลังกายเพ่ือให๎
เกิดความแข็งแรง ปูองกันภาวะแทรกซ๎อนตําง ๆวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 / งานแพทย์แผนไทย หัตถบําบัด
เพ่ือการรักษา เดือนพฤศจิกายน 2562 ผู๎ รับบริการในเดือนพฤศจิกายน 2562 จํานวน 98 ราย /                  
งานกายภาพบําบัด เยี่ยมบ๎าน 3 ราย จํานวน 4 ครั้ง มารับบริการในศูนย์ 20 ราย 42 ครั้ง รวม 46 ครั้ง / งาน
แพทย์แผนจีน จํานวนผู๎เข๎าใช๎บริการฝังเข็มประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 27 ราย 65 Visit / งานทันตกรรม 
สรุปการให๎บริการ ตรวจฟัน 16 ราย เคลือบฟลูออไรด์ 0 – 5 ปี 11 ราย ขูดหินปูน 10 ราย อุดฟัน 19 ราย 
ถอนฟัน 3 ราย รวม 59 ราย / งานเภสัชกรรมและคุ๎มครองผู๎บริโภค จํายยาผู๎ปุวยนอก 1,063 ราย แก๎ปัญหา
ความคลาดเคลื่อนทางยา 6 ราย ประเมินการแพ๎ยาในผู๎ปุวยแพ๎ยารายใหมํ 2 ราย ให๎บริการเลิกบุหรี่  21 ราย / 
โครงการทบทวนและประสานรายการยา มูลคํายาเก็บคืนเดือนพฤศจิกายน 2562 1,840 เม็ด มูลคํา 2,020 
บาท / โครงการศูนย์ให๎บริการเลิกบุหรี่ วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2562 วางแผนการรณรงค์และปฏิบัติการ
ตรวจเฝูาระวังการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2562 ในงานเทศกาลลอยกระทง จังหวัดร๎อยเอ็ด / วันที่ 
21 – 22 พฤศจิกายน 2562 เข๎ารับการอบรมทักษะการให๎คําปรึกษาในการเลิกบุหรี่ / เดือนพฤศจิกายน 
2562 มีผู๎รับบริการรวมทั้งหมด 442 ราย ผู๎เลิกบุหรี่ได๎อยํางน๎อย 3 เดือน รวม 101 คน คิดเป็นร๎อยละ 
22.85 / วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เข๎ารับใบประกาศเกียรติคุณในความรํวมมือการดําเนิน งานโครงการ
สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ จังหวัดร๎อยเอ็ด    

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองช่าง) 
นายจักรี  เกียรติขจร  - (นําเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป สรุปรายงานการจัดเก็บ 
หน.ฝ่ายการโยธา  คําธรรมเนียมกองชําง ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 รวม 29 ราย จํานวนเงิน 
44,055 บาท / สรุปรายงานการขออนุญาตกํอสร๎างอาคารประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 รวม 8 ราย /                 
ฝุายควบคุมอาคารและผังเมือง ตรวจสอบเหตุเดือดร๎อนรําคาญ กรณีน้ําเสียจากบ๎านใกล๎เรือนเคียงไหลเข๎าบ๎านพัก
อาศัย / รํวมตรวจสอบเพ่ือแก๎ปัญหาการกํอสร๎าง ค.ส.ล. 3 ชั้น ถนนสุริยเดชบํารุง ซอย 7 / ชี้แนวเขตแบํงหักเป็น
ทางสาธารณประโยชน์ ถนนรณชัยชาญยุทธ 24 / ตรวจความหนาแนํนดินโรงกําจัดขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ
และปุ๋ยอินทรีย์ / ฝุายการโยธา งานไฟฟูา ประชุมรํวมกับการไฟฟูาร๎อยเอ็ดและหนํวยงานสายสื่อสารเพ่ือจัดระเบียบ           
รื้อถอนสายตามเส๎นทางวิกฤติ กฟจ.รอ. ภายในเขตเทศบาล จํานวน 11 เส๎นทาง / ซํอมไฟฟูาแสงสวําง โรงยิม 2 
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า / ติดตั้งโคมไฟฟูาสํองสวําง ถนนปัทมานนท์ ซอย 2 / ติดตั้งไฟแสงสวํางในเต็นท์
หน๎าเวทีลานสาเกตงานเดิน วิ่ง สี่สมาน / งานสถานที่ จัดเตรียมสถานที่งานประเพณี “สมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็ง
ประทีป” / จัดเตรียมสถานที่งานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 / จัดสถานที่ต๎อนรับคณะ
นักศึกษาวิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ หลักสูตรการปูองกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
รุํนที่ 62 / งานอื่น ๆ ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 / งานสวนสาธารณะ ประดับตกแตํง งานประเพณี สมมาน้ํา 
คืนเพ็ง เส็งประทีป / เข๎าตัดกิ่งไม๎แห๎ง พร๎อมฉีดพํนน้ําหมัก EM เพ่ือเรํง การแตกยอดต๎นจามจุรี บริเวณทางเข๎า            
บึงพลาญชัย / ตัดต๎นไม๎หลังบ๎านพักตํารวจ สถานีตํารวจจังหวัดร๎อยเอ็ด / ติดสติ๊กเกอร์ห๎ามสูบบุหรี่                        
บริเวณบึงพลาญชัย / ตัดตกแตํงต๎นไม๎ที่บดบังภูมิทัศน์สี่แยกไฟแดงโรงพยาบาลร๎อยเอ็ด / งานสาธารณูปโภค               
ซํอมปากบํอพักและทางเท๎าชํารุดถนนศรีเทวา / ซํอมถนนที่ประปาขุดเจาะถนนรณชัยชา ญยุทธ ซอย 6 /               
ซํอมปากบํอพักทํอระบายน้ํา ถนนศรีเทวา / งานศูนย์เครื่องจักรกล จัดทําฝาบํอพักเพ่ือทดแทนฝาบํอพักจุดที่ชํารุด / 
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จัดทําเวทีกลางน้ํางานประเพณีสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป / ฝุายแบบแผนและกํอสร๎าง งานวิศวกรรม 
ประธานและกรรมการตรวจรับงาน ครั้งที่ 10 งวดที่ 3 โครงการบ๎านท๎องถิ่นประชารัฐรํวมใจเพ่ือผู๎ยากไร๎พ้ืนที่ชุมชน
แออัด / ตรวจรับงานโครงการกํอสร๎างอาคารพักขยะเพ่ือผลิตเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ / ตรวจรับงานโครงการ
กํอสร๎างถนนริมคลองด๎านใน ถนนรัฐกิจไคลคลา – สุริยเดชบํารุง – เปรมประชาราษฎร์ / ความคืบหน๎าโครงการ
กํอสร๎างหอโหวด / ความคืบหน๎าโครงการกํอสร๎างห๎องน้ําสาธารณะเกาะกลางบึงพลาญชัย / ความคืบหน๎าโครงการ
กํอสร๎างระบบระบายน้ํา ถนนรณชัยชาญยุทธ / ความคืบหน๎าปรับปรุงทางเดินเท๎าสะพานราชการดําเนิน / ความ
คืบหน๎าโครงการซํอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / ความคืบหน๎า
โครงการซํอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ / งานสถาปัตยกรรม โ ครงการ
พัฒนาอีสานสูํมิติใหมํเพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงกีฬาให๎เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ ภายใต๎ยุทธศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือรองรับการเป็นเจ๎าภาพการแขํงขันวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์โลก / งานวิศวกรรม
จราจรซํอมแซมที่พักผู๎โดยสารข๎างโรงเรียนอนุบาลร๎อยเอ็ด / ตี เส๎นจราจรถนนราชการดําเนิน ถนนรัฐกิจไคลคลา / 
ตีเส๎นทางม๎าลายสี่แยกโรงพยาบาลร๎อยเอ็ด / ฝุายชํางสุขาภิบาล กราฟแสดงปริมาณขยะตํอเดือน ปริมาณขยะที่เข๎า
โรงงานกําจัดขยะเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจําเดือนตุลาคม 2562 / กราฟแสดงคําเฉลี่ยปริมาณขยะตํอวัน 
ปริมาณขยะที่เข๎าโรงงานกําจัดขยะเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจําเดือนตุลาคม 2562 / กราฟเปรียบเทียบปริมาณ
ขยะที่เข๎าโรงงานฯ ระหวํางเดือนกันยายนและตุลาคม 2562 / กราฟเปรียบเทียบคําเฉลี่ยระหวํางเดือนกันยายน
และเดือนตุลาคม 2562 / งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โรงงานกําจัดขยะ ขายขยะ RDF ประเภท B จํานวน 2 
รอบ / ขายขยะ RDF ประเภท A ให๎กับบริษัททีมเวิร์คอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด จํานวน 1 รอบ / เปลี่ยนปลอกฟัน
บุ๎งกี๋รถแบคโฮ / ซํอมเครื่องร๎อน 10mm. (มอเตอร์ขับสกรูสํงปุ๋ย) / เปลี่ยนแผํนปิดข๎างสายพานตัวที่ 2  ห๎องคัด
แยกขยะ / งานควบคุมตรวจสอบและบําบัดน้ําเสีย แก๎ไขปัญหารํองระบายน้ํา / รื้อบํอบําบัดหลังโรงงานจัดการขยะ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - รายงานในสํวนของประชุมประจําเดือนได๎ครบถ๎วน ขอบคุณมาก เทําที่ได๎รับ
นายกเทศมนตรี   ทราบ รับฟังจาก กอง ฝุาย งาน สํวนของทางโรงเรียน ได๎สรุปผลงานมา ก็มี
ความสุขมากที่พวกเราได๎รํวมกันทํางาน แล๎วก็ได๎สนับสนุนนโยบายของผู๎บริหาร การปฏิบัติงานของพวกเราก็มีความ
เข๎าใจในเนื้องาน ที่สําคัญคือนายกฯ มองวํา แตํละทําน แตํละกอง แตํละฝุาย ล๎วนแล๎วแตํทํางานเชิงรุกคือทําน
พยายามที่จะใช๎นวัตกรรม หรือใช๎อํานาจหน๎าที่ของทํานในการเข๎าไปพัฒนางานของทํานโดยไมํต๎ องรอให๎ผู๎บริหาร
ต๎องไปสั่งการหรือร๎องขอให๎เราทํา ทํานก็คิดและพยายามที่จะแก๎ไข จัดทํางานในสํวนที่ทํานเกี่ยวข๎องได๎บรรลุ
เปูาหมาย ต๎องขอบคุณมาก ก็ขออนุญาตชื่นชม อยํางกรณีที่เห็นก็คือทางกองชํางปรับเปลี่ยนเอาทรายที่อยูํในสนาม
เด็กเลํนในบึงพลาญชัยออก ซึ่งเป็นทรายที่ทํามาตั้งแตํทําสนามเด็กเลํนครั้งแรก สภาพทราย สภาพความไมํปลอดภัย
และไมํเหมาะสม ก็รื้อออกเอาไปใสํที่ฐานพระพุทโธดม ซึ่งเขาก็คิดกันเอง เสร็จแล๎วก็ไปสอดคล๎องกับนโยบาย         
ฝุายบริหารจะทําสนามวอลเลย์บอลชายหาดเพ่ือใช๎เป็นสนามแขํงขันชิงแชมป์โลก ซึ่งเราก็ทําแผนในการที่จะ
ปรับปรุงสนามใหมํ เพราะฉะนั้นทรายที่อยูํตรงนั้นที่ซื้อมาจํานวนมากและใช๎จํานวนมาก ก็ต๎องทิ้งไป 1 สนาม เพราะ
ต๎องทําถนนเข๎า เขาก็คิดเอง ไปย๎ายทรายเอาไปลงที่สนามเด็กเลํนในบึงฯ เพราะทรายตรงนี้ดีมาก ละเอียด วันหยุดก็
มีผู๎ปกครองพาเด็กมาเลํนที่สนามเด็กเลํนจํานวนมากเป็นสถานที่ที่ผู๎ปกครองเขามั่นใจวําปลอดภัย เหมาะสม สะดวก 
แล๎วอุปกรณ์การเลํนก็ปลอดภัย เราเอาใจใสํดูแลอยํางนี้ก็ต๎องขอขอบคุณ อันนี้คือเรื่องการทํางานเชิงรุกที่เราดูวํา
อะไรที่เป็นประโยชน์แกํประชาชน ไมํต๎องรอผู๎บริหารสั่งการ ซึ่งหลายสํวนก็ดําเนินการ เชํน ทางโรง เรียนก็ดูเรื่อง
อาคารสถานที่ อะไรตําง ๆ เราเป็นองค์กรที่ต๎องคอยดูแลบริการประชาชน ก็ต๎องให๎ปลอดภัย มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ทางเมืองฝางเฉิงกําง เขาไปดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎าม๎าฯ สะอาดมาก ห๎องเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย นี่คือการดูแลอยํางดี ก็ขอบคุณในความรํวมมือ ความต้ังใจปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบ 

    - นัดประชุมประจําเดือน วันที่ 10 มกราคม 2563 วันที่ 11 เป็นวันเด็ก
แหํงชาติ ซึ่งก็เป็นงานใหญํของเราอีกงานหนึ่งที่เราต๎องคอยดูแล เรื่องสถานที่การจัดงาน เป็นที่ทราบกันทั้งหมดแล๎ว 
องค์กรเอกชน สํวนราชการ ภาคสํวนตํางๆ ภาคีเครือขํายเราก็จะมารํวมในการจัดวันสําคัญให๎แกํเด็ก วันเด็กแหํงชาติ
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เราก็ต๎องอํานวยความสะดวก ให๎บริการ ใครที่คิดวิธีการไหนดี อะไรที่เป็นประโยชน์กับพ่ีน๎องประชาชน ทํานก็
ไปคิดตํอยอด รํวมกับภาคสํวนอื่น ๆ ในแตํละสํวนงานก็รับรู๎ รับทราบกัน ก็คงต๎องฝาก 

    - อีกสํวนที่สําคัญคือวันขึ้นปีใหมํจีน คือตรุษจีน ก็ตรงกับวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 
ซึ่งเขาก็จะมีการไหว๎เจ๎า บรรพบุรุษอะไรตําง ๆ ก็คอยอํานวยความสะดวก เพราะเขามาดึก บึงเราจะปิด เรารู๎
ปฏิบัติงานเหลํานี้แล๎ว เราก็ชํวยกันคิด ชํวยกันดูวําเราจะต๎องทําอยํางไร อํานวยความสะดวก มีความรํวมมือ ทําให๎
ผู๎คนอยูํกันอยํางมีความสุข 

    - ในเดือนธันวาคม ก็จะมีงานที่กระชั้นชิด คือวันที่ 17 ธันวาคมนี้ ก็เป็นวันสําคัญ
อีกวันหนึ่งก็จะทําพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ที่พระราชทานมาให๎กับชุมชน ก็มีหลักเกณฑ์ เราได๎รับจากจังหวัดแล๎ว 
แล๎วก็ให๎ทางผู๎บริหารท๎องถิน่มอบให๎กับชุมชน โรงเรียนตําง ๆ ก็ขอให๎มีความพร๎อมเพรียง สวยงาม มีความเหมาะสม
เพราะเป็นเรื่องที่เป็นสถาบันที่มีความสําคัญ ต๎องถูกต๎อง ทางจังหวัดก็ทําให๎เราเห็นแล๎ว ขั้นตอนกระบวนการ ก็ฝาก
ฝุายที่เกี่ยวข๎องได๎เตรียมการ ถ๎าซํอมกํอนได๎ก็ให๎ซํอม ก็เช็คให๎ชัดเจน ขอความรํวมมือในการให๎ความสําคัญ ไมํควร
ผิดพลาดและไมํควรทําอะไรที่ทําให๎ไมํสมพระเกียรติ เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็ฝากสํวนที่เก่ียวข๎อง 

    - วันที่ 18, 19 นายกฯ เข๎ากรุงเทพฯ รับใบประกาศของ ก.พ.ร. วันที่ 20 
เดินทางกลับ 

    - วันที่ 23 นายกฯ เข๎ากรุงเทพฯ ประชุมรับนโยบายการจัดทํางบประมาณ
รายจําย ประจําปี 2564 ที่เมืองทองธานี ก็ไปรับนโยบายฯ  

    - วันที่  24 จะต๎องมีการประชุมคณะกรรมาธิการรัฐวิสาหกิจของสภา
ผู๎แทนราษฎร ซึ่งเขาจะเชิญท๎องถิ่นไป เนื่องจากการไฟฟูามีนโยบายที่จะให๎ท๎องถิ่นลงทุนขยายเขตไฟฟูา ก็เชิญ
ผู๎แทน ตัวแทนท๎องถิ่นไปเพ่ือที่จะไปให๎ข๎อมูลวําการที่การไฟฟูามีนโยบายแบบนี้กระทบหรือไมํ เงินเป็นอยํางไร 
นายกฯ ก็ต๎องไปชี้แจงวําการไฟฟูานําจะต๎องรับผิดชอบ ไมํใชํให๎เขาไปลงทุนให๎ 

    - วันที่ 26, 27 นายกฯ ลากิจ 

    - ฝากกองวิชาการฯ เรื่องสําคัญการจัดทํางบ ปี 2564 ซึ่งเป็นเรื่องใหมํ เทศบาล
ที่ต๎องขอรับงบโดยตรงจากแผนกระจายอํานาจ จะมีเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให๎รีบทําไปกํอนขอ
ไปกํอน ซึ่งขั้นตอนต๎องรอกรมฯ แตํเราจะไมํรอ เพราะจะหมดเขต 27 ธันวาคม ก็ฝากให๎เรํงรัดดูแลเรื่องการจัดทํา
แผนงบปี 2564  

    - สํานักปลัดเทศบาล ในเรื่องโครงการ CPR ตอนนี้เขาไปที่โรงเรียนแล๎ว อันนี้เปูน
นโยบายของจังหวัด แล๎วเป็นเรื่องโครงการพ้ืนฐานที่จะต๎องมีความรู๎ติดตัวทุกคน ในการชํวยกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินก็
เป็นความรู๎หนึ่งที่จะชํวยชีวิตคนได๎ เขาขับเคลื่อนไปที่โรงเรียนแล๎ว สํานักปลัดฯ ก็ลองประสานตํอวําโครงการนี้เรา
จะขับเคลื่อนตํอเนื่อง เพิ่มองค์ความรู๎ให๎กับบุคลากรในเทศบาลเราได๎มากน๎อยเทําไหรํสํวนของงานปูองกันฯ นายกฯ 
เห็นแล๎ว เขาก็มีการไปฝึกฝนประจํา การฝึกซ๎อมให๎ความรู๎ เป็นวิทยากรได๎แล๎วกองสาธารณสุขฯ เขาก็มี ทางสํานัก
ปลัดฯ ก็ลองไปดูโครงการนี้ จะขยายผลอยํางไร เป็นเรื่องที่ต๎องไปคิดตํอยอด เรามีวิทยากร มีผู๎ชํานาญแล๎ว แตํวําเรา
จะขยายผลองค์ความรู๎ไปสูํพนักงานเราได๎อยํางไรก็ฝากไว๎ 

    - สํานักปลัดฯ จะต๎องเป็นแกนนําในเรื่องของการลดปริมารขยะอยํางที่               
กองสาธารณฯ ได๎นําเสนอไปแล๎ว ก็ต๎องจริงจัง ประสานกัน เราต๎องเป็นต๎นแบบการคัดแยกขยะ การลดขยะ ซึ่งวันนี้
เราเห็นเป็นรูปธรรมแล๎ว ก็ต๎องฝาก 

    - ลดการใช๎กระดาษ เราเน๎นในเรื่องของ QR Code ขณะนี้ก็มีหลายสํวน 
กระดาษเราต๎องเริ่มเซฟลดได๎ นายกฯ ไมํได๎เข๎มงวดมานานแล๎ว บางทีไปเห็นสํานักงานอ่ืนเขาใช๎หน๎าหลังด๎วย 
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กระดาษที่ใช๎แล๎วก็แสตมป์วํา Cancel หรือยกเลิก แล๎วนําอีกด๎านหนึ่งมาใช๎ อยํางนี้ก็เป็นนโยบาย ฝากไปชํวย
รณรงค์ชํวยกันคิด อาจจะทํายากขึ้นแตํต๎องชํวยเซฟคําใช๎จําย และลดขยะ ก็ฝากไปชํวยดูแลเป็นนโยบาย 

    - สํานักการศึกษา ฝากเรื่องเพ่ือการตํอยอด 1. เรื่องรําวงสมมาน้ํา ถือวําเป็นเรื่อง
เอกลักษณ์และไมํมีที่ไหนทํา เราเป็นตัวแทนระดับภาคฯ รําวง คนมาจํานวนมาก เราขาดเรื่องการวางแผนตําแหนํง
ในกลุํมที่จะรํา ถ๎าเราสามารถกําหนดพ้ืนที่แล๎วมอบเป็นหนํวยงานวําตรงนี้ อําเภอนี้ สํวนราชการก็จะมีการแขํงขัน
กัน จะมีเรื่องของความพร๎อมเพรียง ถ๎ามีสัญลักษณ์เชิงการถํายภาพมุมสูง ภาพจะออกมาสวยมาก และก็ขอความ
รํวมมือจากจังหวัดมอบหมายเป็นคําสั่ง เขามาแนํเพราะงานนี้เป็นงานของจังหวัดแล๎วไมํใชํงานของเทศบาล ฝากไป
เพ่ิมศักยภาพการจัดระบบการรําวงสมมาน้ํา ให๎เกิดความสวยงาม ความพร๎อมเพรียง กํอประโยชน์สูงสุดแล๎วมีความ
รับผิดชอบ เราเน๎น ฝากกองชํางประสานแตํเนิ่นๆ วําพ้ืนที่หน๎าลานสาเกตเราจัดงานสมมาน้ํา วันที่ เรารําวงสมมาน้ํา
พร๎อมเพรียงกันทั้งหมด มันสวยงามมาก ถ๎าเราจัดระบบวางผังดี ๆ ตําแหนํงที่ตั้งหนํวยงาน องค์กร จะเป็นสะพานก็
ดี จํานวนคน คิดวําไมํยากในการที่จะขอความรํวมมือ เพราะทางจังหวัดเขาก็มีนโยบายชัดเจนในการสํงเสริมเรื่องนี้ 
มอบภารกิจให๎กับองค์กร 2. การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็ถือเป็นความโชคดีลงตัวเราแล๎ว แตํวําอยากให๎เกิด           
องค์ความรู๎เป็นประโยชน์ เชํน ตรงที่สักการะท๎าวทนต์โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ก็นําเอาประวัติท๎าวทนต์มากลําว
สดุดีถึงความสําคัญที่ทํานมีตํอจังหวัดร๎อยเอ็ด อยํางนี้ คนไปรํวมก็จะซึมซับเรื่องประวัติ เรื่องของบ๎านเมืองเราเหลํานี้   
เชํน ร.6 หลายคนถามวํา ร.6 เกี่ยวอยํางไรกับจังหวัดร๎อยเอ็ด ทําไมถึงต๎องมีราชานุสาวรีย์ ร.6 ที่เกิดขึ้นก็เพราะวํา
ทํานมีการจัดการปกครองใหมํแบบเป็นจังหวัด เดิมทีเป็นมณฑล ก็เลยมีความเก่ียวข๎องในบทบาทของพระมงกุฎเกล๎า
เจ๎าอยูํหัวตํอจังหวัดร๎อยเอ็ด เพราะฉะนั้นตอนที่เราจะสักการระก็จะมีการพูดถึงความสําคัญ ประวัติ ที่ทํานมีตํอ
จังหวัดร๎อยเอ็ด คนไปรํวมงานก็จะเข๎าใจไปด๎วย ก็ฝากไปตํอยอด 

    - ศูนย์สํงเสริมสุขภาพทางกาย เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด เราสร๎างห๎องน้ําใหมํ เสร็จ
แล๎วพ้ืนที่ที่เป็นห๎องน้ําที่ศูนย์เสริมสร๎างฯ จะปิด จะขยายพ้ืนที่ ไปวางแผนวําควรทําอะไร จะจัดเป็นห๎องหรือเพ่ิม
พ้ืนที่ รีบประสานกับกองชําง จัดทําแผนโครงการ จะพัฒนาศูนย์ฯ อยํางไร เพ่ิมศักยภาพ พอเขาสร๎างเสร็จเราก็จะได๎
ตํอยอด ก็ฝากไปวางแผนตํอ 

    - โรงเรียนฯ ต๎องขอบคุณ เราไมํเคยมีปัญหาเรื่องอาหารกลางวัน เราได๎รับคําชม 
ทํานรองผู๎วําฯ ก็เคยลองไปสุํมตรวจดู ตรวจอาหารกลางวันของโรงเรียนเรา ทํานก็ชื่นชมมาก ครบถ๎วน ก็ขอให๎รักษา
มาตรฐาน เรื่องโครงการอาหารกลางวัน เน๎นวํานายกฯ ให๎ความสําคัญ เป็นการให๎เด็กเขาได๎รับโภชนาการที่ดี             
มีคุณภาพ งบประมาณมีแล๎ว ทํานสามารถตํอยอดเพ่ิมเติมอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับเยาวชนของเรา ฝากเป็น
นโยบายให๎ทํานปลัดฯ รองปลัดฯ ไปทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน จะแบํงกันอยํางไร เพ่ือไปชํวยดูแลให๎กําลังใจ 

    - อาคารสถานที่ ก็ขอบคุณที่ทํานดูแล ถ๎าเกินกําลังก็ให๎แจ๎งประสานเข๎ามา 

    - โรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า นําจะมีภารกิจใหญํ ทํานสมพร แจ๎งมาแล๎วจะ
ทํา MOU กับเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดหลังปีใหมํ จะเป็นสถานที่เก็บตัวฝึกซ๎อมนักกีฬาทีมชาติ วอลเลย์บอลชายหาด 
อาคารสถานที่เราต๎องประสานกัน แล๎วปี 2563 เรานําจะได๎อาคาร 1 หลัง 4 ชั้น ก็จะสร๎างเป็นหอพักอีก นายกฯ 
ก็ได๎วางแผนกับกองชํางแล๎ว เรื่องระบบน้ํา ก็เตรียมแผนตั้งแตํเนิ่น ๆ เรื่องอาคารสถานที่ โรงเรียนเทศบาลหนอง
หญ๎าม๎าจะหนัก เพราะอาคารเยอะแล๎ว แล๎วก็จะเป็นอาคารสาธารณะที่คนจะเข๎าออกมาก ก็ต๎องฝากเรื่องความ
สะอาด เรื่องห๎องน้ํา จะปรับปรุงให๎ใหมํ อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง ที่สนามเปตอง ออกแบบแล๎ว ซึ่งจะรองรับได๎
เป็นอยํางดี ทั้งเด็กนักเรียน ทั้งครูผู๎ฝึกสอน ผู๎พิการใช๎ได๎ ห๎องน้ําแยกชาย หญิง สามารถอาบน้ําได๎ รองรับการแขํงขัน
ได๎ เพราะฉะนั้นอาคารสถานที่ก็คงจะต๎องหนักความสะอาด ก็ฝากเด็กนักเรียนต๎องดูแลชํวยกัน ไมํอยากให๎เห็นเศษ
เสื้อ หรือของที่เขาไมํใช๎ทิ้งไว๎ในห๎องน้ํา ก็ฝึกระเบียบเขา ขอความรํวมมือให๎ประชุมชี้แจง จัดระบบ คิดวําเขาก็คงจะ
ให๎ความรํวมมือฝากชํวยกํากับดูแล ก็เป็นเรื่องคํอนข๎างหนัก อาคารเราเยอะ แตํถ๎าทํานมอบหมายภารกิจให๎ครู ดูแล
โดยเฉพาะครูกีฬา ไมํใชํฝึกสอนอยํางเดียว เรื่องวินัย ความสะอาดเรียบร๎อย 
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    - สํงเสริมนโยบายเพ่ิมตํอยอด ขยายผลให๎ด๎วย อยํางที่บอกแล๎ววันนี้เราเป็น
เมืองโหวด เรามีร๎อยเอ็ดทาวเวอร์ ซึ่งเป็นหอโหวด สิ่งที่เราสามารถตํอยอดกันได๎เรื่องสัญลักษณ์ เอกลักษณ์เรื่องการ
เปุาโหวด นายกฯ วําเป็นสํวนหนึ่งที่เป็นสีสันของเมือง คือความพร๎อมเพรียง อยํางที่โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือก็ลอง
ขับเคลื่อนแล๎ว เด็กนักเรียนเปุาได๎ ถ๎าลองฝึกฝนให๎นักเรียนสามารถแสดงศักยภาพทางการเปุาโหวดได๎ ก็จะเป็นเรื่อง
ดี ทํานก็เพ่ิมเติมหลักสูตรการสอนเปุาโหวดให๎ด๎วย แล๎วก็มีการประกวดแขํงขัน สํานักการศึกษาก็ลองจัดกิจกรรม
การแขํงขันเปุาโหวด จัดโครงการขึ้นมาเปิดทั้งระดับประชาชน ระดับนักเรียน อะไรตําง ๆ เหมือนเราแขํงขันกีฬา              
จะเป็นการณรงค์ตํอยอดสร๎างเป็นเมืองแหํงโหวด พนักงานเราก็ต๎องเปุาโหวดเป็น ฝากต๎องชํวยกันขับเคลื่อน เพราะ
เป็นเมืองแหํงโหวด 

    - การแขํงขันกีฬาผู๎สูงอายุ วันที่ 8 มกราคม ที่บึงฯ เสนอให๎ผู๎สูงอายุเปุาโหวดแขํง
กัน ทํานก็ยินดีที่จะเข๎ารํวมแขํงขันเปุาโหวด 

    - วํายน้ํา ที่นายกฯ ฝากไปเมื่อคราวที่แล๎ว เปูาหมายเราสร๎างสระวํายน้ําเพ่ือ
ต๎องการให๎เด็กนักเรียนเราวํายน้ําเป็น 100% ป.4 ต๎องเป็น 100% เทอมแรก บอกวําบางคนไมํได๎วําย ไมํมีชุด  
เด็กกลัวน้ํา ยังวํายไมํเป็นอยูํ 5% ไมํผําน ต๎องฝากครูผู๎สอนวํายน้ําและฝากโรงเรียนตําง ๆ วําเขามีปัญหาอุปสรรค
อะไร ต๎องวํายน้ําให๎เป็น เพราะเป็นนโยบายแล๎ว เด็กนักเรียนที่จบจากเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดต๎องวํายน้ําให๎เป็น 
ชํวยชีวิตตัวเองให๎ได๎ ผําน ป.4 ต๎องวํายน้ําเป็น ฝากวําปิดเทอมนี้ต๎องให๎ได๎ และชํวยไปจัดการแขํงขันกีฬาวํายน้ําของ
เด็ก ป.4 ให๎ด๎วย ก็จะได๎พัฒนาวําใคร โรงเรียนไหนที่มีทักษะวํายน้ําดี  ตํอไปก็จะเป็นนักกีฬาทีมชาติ ก็ฝากทาง
โรงเรียนไป 

    - กองสาธารณสุขฯ ขอบคุณเรื่องเชิงรุก ที่ทํานจะลดปริมาณขยะ ลดกระดาษจัด
ระเบียบและร๎านอาหารที่นายกฯ ให๎ความสําคัญ ร๎านฟุตบาททางเท๎าไมํให๎ความชํวยเหลือ เสร็จแล๎วเขาลงทํอระบาย
น้ํา ทํานจะมีมาตรการอยํางไรที่เด็ดขาด ขืนยังทําตํอจะมีมาตรการอยํางไร ไปดู ต๎องขอความรํวมมือใช๎มาตรการ
เด็ดขาด ต๎องรณรงค์อยํางเต็มที่ ร๎านอาหาร โรงแรม ต๎องมีการคัดแยกขยะที่ร๎านอาหารของทํานให๎ชัดเจน อยําง
กรณีท่ีนายกฯ สํงตัวอยํางรถให๎ดู เขาแยกตั้งโต๏ะ ก็ต๎องชํวยกัน 

    - ต๎องชื่นชมที่ดูแลคลอง คูเมือง สะอาดมาก สวย ขยะไมํมี คลองเราสวย ไมํมี
ขยะ ดูแล๎วสวย ก็ฝากให๎ดูแล เป็นนโยบายที่สําคัญ ขยะในคลองคูเมืองทํานจะวางระบบให๎หัวหน๎างาน หัวหน๎าฝุาย 
เฝูาระวังตรวจตรา เป็นการไปดูแลตักขยะในฝายน้ําล๎น ถ๎าเราเก็บเป็นประจํา บ๎านเมืองเราก็สวยงาม  

    - เกาะกลางถนน เศษดิน เศษฝุุน ดูแล๎วไมํสะอาดตา ยกตัวอยํางเชํน วงเวียนโค๎ง
ประปาที่เรามีแบริเออร์ตั้ง รถไมํเข๎าไป คนก็ไมํเข๎าไปกวาด ตรงนั้นก็จะมีเศษขยะ เศษดิน เศษหิน อยูํตรงกลางตอนนี้
ขอบคันหินทางเท๎า ฟุตบาทเรา สะอาดสวยงาม จุดที่ต๎องดูแลก็คือตรงโค๎งประปาและแผงเหล็กรอบบึงพลาญชัย จะ
มีเศษดินเข๎าไปอยู ํเพราะกวาดยาก ก็ต๎องตั้งใจกวาดจริง ๆ ถึงจะไมํมีเศษหินเศษดินอย ู ํตรงนี้ 

    - ทางเข๎าเมือง ตอนนี้มีปัญหา ซ๎ุมเฉลิมพระเกียรติหน๎าศาลากลาง จังหวัด
มอบหมายให๎เทศบาลรับผิดชอบ เราก็เห็นวําชํารุด ก็นําออก ก็ดีขึ้น แล๎วไมํใชํเรื่องที่ไมํเหมาะสม กรมทางหลวง    
เขาให๎ติดตั้งได๎แคํปีเดียว ก็จบ ทางเข๎าเมืองที่ทํานคร ที่เป็นซุ๎มใหญํ อันนั้นจังหวัดมอบให๎ อบจ. ฝากกองชําง
ประสานให๎ใช๎วิธีแบบเรา เมื่อไมํปลอดภัยแล๎ว อันตราย ขาดการดูแลรักษา ก็ทําบันทึกขอรื้อ ก็จบ ฝาก ผอ.กองชําง 
ประสานงาน  

    - ฝากงานสวน ตัดแตํงกิ่งไม๎ทางเข๎าเมืองเราถนนสะพานลําห๎วยเหนือดูรก ต๎นไม๎
ขึ้น ความสะอาด ทาสีสะพานกองสาธารณสุขฯ ก็ไปดูบริเวณนั้นด๎วย 

    - เมืองเราทางเข๎าจากกาฬสินธุ์ ปรับปรุงใหมํ ทําเสาไฮแมทซ์สูง 3 ต๎น สูง 20 
เมตร แล๎วหุ๎มด๎วยโหวดสูง 11 เมตร มีกล๎อง CCTV ด๎วย เกาะสวยอยูํแล๎ว เกาะเล็ก 2 อัน จะรื้อออกเสาไฟก็รื้อออก
เอามาใช๎ที่คลองคูเมือง ทางเข๎าเมืองจะสวยมาก เรามีคลอง มีสะพาน สะพานเราก็จะสัมพันธ์กัน มอบนโยบายให๎
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กองชํางแล๎ว โซนนิ่งแหลํงบันเทิงจะเพ่ิมเติมโคมไฟแสงสี เข๎าไปเหมือนเมืองจีนที่ไปดูงานมา ฝากกองชํางไป
ออกแบบ จะทําอยํางไรให๎ถนนคชพลายุกต์ สะพานเทศบาล 1 เห็นสีสันแหํงความบันเทิง รื่นเริง เราจะทําอยํางไรให๎
เป็นสัญลักษณ์ พ้ืนที่แหํงความสนุกสนาน แสงสี ยามค่ําคืน 

    - กองชําง ฝากปูายประชาสัมพันธ์บริเวณสามแยกจุรีเวช ปูายดึงไมํตึง ก็ฝากไป
ชํวยพัฒนาเวลาติดปูายไวนิลต๎องตึง สวย ลงทุนไปแล๎วต๎องได๎คุณภาพ ก็เป็นเรื่องที่อยากฝาก ปูายตําง ๆ ที่เราติด 
เพราะโครงสร๎างต๎องแข็งแรง ต๎องสามารถทําให๎ปูายมีความสงํา เดํน ต๎องทําอยํางไรบ๎าง ฉากหลังปูายถ๎าติดก็กลัวลม
พัด จะล๎ม ต๎านลมเกินไป อาจจะต๎องเป็นรูพรุนไว๎ ลองชํวยไปตํอยอดให๎ด๎วย เวลาติดปูายก็อยากให๎เกิดความคุ๎ มคํา 
สมราคา ตัวยึดตําง ๆ จะต๎องเพ่ิมเติมหรือไมํเวลาไปติดตั้ง จะต๎องมีวิธีอยํางไรให๎เกิดความสัมพันธ์กัน ที่ค๎างอยูํตอนนี้
ก็คือสะพานข๎ามถนน บ.ข.ส. ที่โครงอันเกําชํารุด กองวิชาการฯ เขาไมํกล๎าไปติดปูายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาล
ร๎อยเอ็ดก็เชํนเดียว เราออกแบบวําถ๎าเราจะติดปูายประชาสัมพันธ์ ทั้ง 2 ด๎าน ทั้งตะวันออกและตะวันตก               
บนสะพานคนข๎ามถนน ซึ่งมีท่ีโรงเรียนสตรีศึกษาด๎วย 3 แหํง ก็เป็นจุดที่เราจะประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลได๎ 
แตํโครงสร๎างที่รองรับปูายมันไมํสัมพันธ์กัน ทํามานานแล๎ว จะทําอยํางไร วัดขนาดให๎เรียบร๎อย มีขนาดมาตรฐาน
แล๎วกองวิชาการฯ จะได๎มีตัวเลขวําปูายนี้ กว๎าง X ยาว เทําไหรํเวลาสั่งทํา จะได๎นําไปติดตั้งได๎งําย ฝากไปดําเนินการ
เรื่องปูาย เรามีปูายเยอะจะได๎ใช๎ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์อะไรที่ไมํแข็งแรง มั่นคง ก็ปรับปรุงแก๎ไขโดยดํวน
กํอนเกิดความเสียหายขึ้น 

    - กองวิชาการฯ การประชาสัมพันธ์ กํอนไปติดตั้งก็ชํวยกันตรวจอักษร ภาษาที่ใช๎
บางที่เราสํงไปเจ๎าหน๎าที่หรือผู๎ทําปูาย ข๎อมูลอาจจะพิมพ์ตกหลํน ซึ่งถ๎าเป็นเรื่องของสถาบันอะไรตําง ๆ ต๎อง
ตรวจสอบให๎ละเอียด ทํานปลัดฯ ลองไปทําระบบตรงนี้ให๎ด๎วยวํา ปูายกํอนที่ จะนําไปติดตั้ง ควรจะต๎องมีการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการไหนตรวจสอบกํอนหรือไมํ เพ่ือที่จะชํวยกันดู ไมํให๎เกิดความผิดพลาดก็ฝากไปดูแล เป็น
เรื่องเล็กน๎อยแตํถ๎าผิดพลาดก็จะเป็นเรื่องใหญํ 

    - ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ เราก็พัฒนาศักยภาพมาโดยตลอด เพ่ิมเครื่องมือ 
ตอนนี้ก็มีผู๎นําเครื่องมือมาบริจาคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการให๎บริการ ทุกรายการที่เราไปใช๎สามารถเบิกเงินขอรับการ
สนับสนุนจาก สปสช. ได๎ ก็จะทําให๎การบริหารงานการเงินสามารถอยูํได๎ เลี้ยงตัวได๎ ก็ชํวยกันไปใช๎บริการ 

    - ฝากในเรื่องการตํอยอดหอโหวด ชํวยกันเปุาโหวด ชุมชนอะไรตําง ๆ ให๎ ไปใน
ทิศทางเดียวกัน ขอความรํวมมือ แล๎วโหวดที่ร๎อยเอ็ด นายกฯ ให๎ทางทําน ดร.สาธิต ประสานทํานอาจารย์ทรงศักดิ์ 
ให๎ทําโหวดให๎เมืองร๎อยเอ็ด 11 หลอด 11 ชํองหลอด คือโหวดจะมีทั้ง 13 หลอด 12 หลอด 10 หลอด 9 หลอด 
ก็มี ก็ขึ้นอยูํกับคีย์ดนตรีที่จะทําขนาดใหญํ ขนาดเล็ก แตํเฉพาะของร๎อยเอ็ดขอเป็น 11 ชํองหลอด ซึ่งอาจารย์กําลัง
ทําให๎ แล๎วคีย์โน๏ตไมํเพ้ียน ทําได๎ถูกต๎อง เราก็จะเน๎นโหวดร๎อยเอ็ด 11 ชํองหลอด นี่คือเอกลักษณ์สํวนหนึ่งที่จะต๎อง
ตํอยอดกันไป 

    - เรื่องโรงงานจัดการขยะ วันนี้เราถือวําจะต๎องเป็นต๎นแบบของประเทศ เพราะวํา
สํานักนโยบายและแผนฯ ลงทุนเดินทางมาดูงานเรา เพราะหลังจากที่ได๎งบประมาณไป 3 โรง คือร๎อยเอ็ด ศรีสะเกษ 
ขุนหาญ ปรากฏวําภารกิจเปูาหมายเขาที่ออกมา ไมํสามารถขายได๎หรือตํอยอดทําเงินได๎ เพราะไมํเป็นที่ต๎องการของ
โรงไฟฟูา ก็ทําให๎ปั่นขยะออกมาแล๎วล๎นโรงงานเขา บางทีเขาก็ต๎องหยุดเลย เพราะวํายิ่งออกมายิ่งขายไมํได๎ แตํของ
ร๎อยเอ็ดตรงนี้ทําให๎ไมํทัน ก็เป็นความรํวมมือที่เราชํวยกัน ทุํมเทกันเขาก็ร๎องขอวํา ขอตรวจสุขภาพปีละ 2 ครั้ง ก็
ชํวยกันไปดูวําการตรวจสุขภาพให๎พนักงาน บุคลากรที่โรงงานจัดการขยะเรา สามารถดูแลเขาได๎ขนาดไหน อยํางไร 
เพราะวําสวัสดิการสังคม ตรวจได๎ปีละ  1 ครั้ง แตํภารกิจงานของเราเขามีความเสี่ยงสูงกวําที่อ่ืน ควรจะต๎องมีการ
ตรวจให๎เขา 6 เดือน/ครั้ง หรือไมํ การดูแลเรื่องสุขภาพของเขา ก็ฝากประสานตํอ 

    - ตอนนี้เอกชนที่รับจะมารับซื้อขยะจากโรงงานเราติดตั้งระบบเพ่ิมเติมเสร็จแล๎ว 
พอทําเสร็จเขาจะรับซื้อเราที่หน๎าโรงงานเลย เขาขนเอง ตันละ 1,100 บาท หรือซื้อกิโลกรัมละ 1 บาท 10 สตางค์ 
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แตํวําถ๎ายังไมํผํานระบบ เราขายกิโลกรัมละ 5 สตางค์ ตันละ 50  บาท จะเปลี่ยนจาก 0.05 เป็น 1.10 มูลคํา
สูงขึ้น เพราะฉะนั้นฝากทางด๎านกองชําง ฝุายชํางสุขาภิบาล ชํวยอํานวยความสะดวก ชํวยในการตํอยอดให๎เอกชนที่
เขามาเชําโรงงานเราได๎ทําผลผลิตได๎อยํางตํอเนื่อง อยําให๎ติดขัด อะไรที่พอชํวยเหลือเขาได๎ก็ชํวยวางแผนให๎
ความสําคัญ สํวนที่ขยะเราปูอนไมํทัน ก็จําเป็นต๎องลด ตันละ 50 บาท ก็อาจจะต๎องลดลง ก็ฝากไปบริหารจัดการ
เรื่องระบบโรงทานให๎สัมพันธ์กับเอกชนเขา ขยะเข๎า ขยะออก อะไรตําง ๆ ให๎มันลงตัว ซึ่งเราก็ทําได๎ดีอยูํแล๎ว 
โรงงานเพ่ิมเติมอีกอาคารหนึ่ง เรื่อง ของระบบที่เขามาติดตั้งใหมํเรื่องมิเตอร์เขาต๎องคิดไฟเอง คนงานของเขาที่ต๎อง
มาทํางาน ก็ต๎องให๎ชัดเจนในเรื่องของการเข๎าออก เรื่องความปลอดภัย ติดตั้ งกล๎อง CCTV เพ่ิมขึ้นเพ่ือที่จะดูแล
ระบบความปลอดภัยของการทํางาน เพราะวําคนเข๎าคนออกเยอะมาก ก็ฝากเป็นนโยบายไป 

    - เรื่องกองชํางรายงาน ก็ขอเพ่ิมการรายงาน โรงงานขยะให๎ด๎วยวําเดือนนี้ที่ผําน
มามีรายรับไรบ๎าง เพราะไมํมีรายงานในที่ประชุมประจําเดือน ก็ขอให๎ไปเพ่ิมเติม เรามีรายได๎จากการที่ภาคเอกชน
เอาขยะเข๎ามาโรงงานเราตันละ 500 บาท จํานวนกี่ต๎น ของท๎องถิ่นก่ีแหํง ได๎เงินเทําไหรํ ขายขยะ RDF ที่เป็นตันละ 
50 บาท ได๎เทําไหรํ ในรอบเดือน ขอให๎รายงานด๎วย เพ่ือที่จะมีการรับรู๎ รับทราบไปพร๎อม ๆ กันวํา โรงงานเรามี
รายได๎ที่จะมาเลี้ยงตัว คําใช๎จํายเราสูง คําไฟฟูา คําน้ํามัน คําซํอมบํารุง เครื่องจักร คําบุคลากร คนงานตําง ๆ แล๎ว
ตํอไปจะต๎องซํอมแซมอ่ืน ๆ อีก ก็ฝากไว๎ 

    - นายกฯ ไปรํวมชมกีฬา พิธีเปิดกีฬานักเรียนฯ ที่จังหวัดระยอง ปรากฏวําได๎
รับทราบปัญหาวําเจ๎าภาพที่จะตํอจากจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโควตาภาคกลาง ยังตกลงกันไมํได๎วําใครจะรับเป็น
เจ๎าภาพตํอจากภาคตะวันออก เดิมทีนนทบุรีจะรับ แตํเขาจะติดขัดเรื่องโครงการจะทํารถไฟฟูาซึ่งจะต๎องมี
การจราจรที่เป็นปัญหามาก ก็คิดวําคงไมํสะดวกถ๎าจะไปจัดแขํงขันที่นั่น ชํวงนั้น เขาก็เลยถอนตัว ก็เลยยังไมํรู๎วํา                
ใครจะเป็น ก็ยังรอคําตอบ วันที่ 15 จะมีการรับมอบธงเจ๎าภาพฯ ถ๎าไมํมีใครรับเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดจะขอรับ                
ซึ่งนายกฯ คิดวําจะเป็นประโยชน์กับเมืองร๎อยเอ็ด สร๎างแหลํงการทํองเที่ยว ที่สําคัญคือหอโหวดเราเปิดแล๎วในเดือน
ธันวาคม นักกีฬาทั่วประเทศก็จะได๎มาเยี่ยมชมหอโหวด เราประชาสัมพันธ์ตํอได๎เลย รอฟังคําตอบบํายนี้ ถ๎าไมํมีใคร
รับ รอไปรับธงเจ๎าภาพ วันที่ 15 เชื่อวําเราทําได๎แนํนอน เพราะวําวันที่ 1 – 6 กันยายน 2563 ชิงแชมป์โลกที่นี่
วอลเลย์บอลชายหาด รุํนอายุ 19 ปี มาทั่วโลก ตารางแนํนอนแล๎ว เพราะฉะนั้นทุกฝุายไปทําแผนปฏิบัติการของ
ตัวเอง เตรียมความพร๎อม สนามแขํงขันตําง ๆ แล๎วถ๎าเราได๎รับเป็นเจ๎าภาพอีก นายกฯ จะกําหนดวัน ธันวาคมเราจะ
เป็นเจ๎าภาพชํวงไหน 

   - ขอบคุณที่ได๎ชํวยกันแก๎ไขปัญหาดูแลพี่น๎องประชาชนในการทํางานเชิงรุกมาโดยตลอด 

   - นายกฯ ได๎มอบให๎กองชําง ไปชํวยออกแบบทําแผงขึ้นมาให๎สวย ทําให๎เสร็จกํอนปีใหมํ 
กรณีพ้ืนที่บริเวณข๎างศูนย์บริการรํวมแบบเบ็ดเสร็จ ที่ดูยังไมํเรียบร๎อย สกปรก พ้ืนที่ที่รับผิดชอบของเราต๎องดูสงํา
งาม 

ดร.วัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์  - เรื่องศูนย์แพทย์ฯ ที่ทํานนายกฯ กลําวถึง มีผู๎ใช๎บริการมาก เมื่อกํอนวันละ           
รองนายกเทศมนตรี  20 คน ตอนนี้เป็นวันละ 100 คนขึ้นไป และงานตําง ๆ เราก็เพ่ิมขึ้นมากมาย 
ไมํวํางานทันตกรรมอะไรตําง ๆ แล๎วตอนนี้พ้ืนที่เราไมํเพียงพอจริง ๆ แล๎วให๎ทางสถาปนิกเราดําเนินการออกแบบ 
การตํอเติมกํอสร๎างและมีงบประมาณของศูนย์แพทย์ฯ จํานวนหนึ่งด๎วย ตอนนี้ก็เหลือเฉพาะประมาณการ เพ่ือนําเข๎า
สภาฯ รอบตํอไป ก็ฝาก ผอ.ชําง วําเหลือตรงนี้แบบเรียบร๎อยแล๎ว เหลือเฉพาะการประมาณการราคา 
          ปิดประชุมเวลา 12.05 น.
  

  ลงชื่อ   ไพรัก โคตะยันต์   ผู๎จดรายงานการประชุม       ลงชื่อ  วราภรณ์  นวลเพ็ญ  ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายไพรัก โคตะยันต์)                (นางวราภรณ์  นวลเพ็ญ) 
          หัวหน๎างานธุรการ                                    หวัหน๎าสํานักปลัดเทศบาล 
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