
- ส ำเนำ - 
รำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือน  

ครั้งที ่4/2562 
วันที ่11 เมษำยน 2562  เวลำ 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสุนทรเทพ  (ชั้น 3)  เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 
************************************************ 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
1. นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์   นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
2. ดร.นุชากร  มาศฉมาดล   รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  
3. นายเรืองรัตน์  รัตนโภคาสถิต   รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
4. ดร.วัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
5. ผศ.ดร.สาธิต  กฤตลักษณ์   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

 6. นายพีรพงศ์  จุรีมาศ    เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
7. นายบุญยัง  ทองสุทธิ์   ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 8. นายวิทยา  ตรีวิเศษ   รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 9. ว่าที่ ร.ท.อนันต ์ เมาะราษี   รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 10. นายวิชัย  พรมเกตุ   ผอ.ส านักการศึกษา 

11. นายประสงค์ โพธิ์เนียม   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
12. นางวราภรณ ์ นวลเพ็ญ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
13. นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ   ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
14. นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง    ผอ.กองช่าง 
15. นางทิมาพร  จันทรถง    ผอ.กองคลัง 
16. นายสุบิน  ทราบรัมย์   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
17. นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.) 
18. นางพิกุล  พรมเกตุ    ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า 
19. นางวิภาภรณ ์ สุขเพสน์    คร ูแทน ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
20. นางยุวด ี  ถนอมแสง   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (คลัง) 
21. นายธรรมวัจน ์ วิลัยพิศ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
22. นายภานุวัตร เพ็งพิมพ์    หน.งานธุรการ (สวค.) 
23. นางเข็มทอง  ปาลอินทร์   หน.งานไฟฟ้า 
24. นางศรีไทย  กระวีสายสุนทร   หน.งานธุรการ (สส.) 
25. นางจุฬาณี  บุบผาพิลา   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สน.กศ.) 
26. นายกองพล  ศิริเวช    หน.ฝ่ายป้องกันฯ 
27. นายนุชิต  เกรียงวิช   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (วช.) 
28. นายชนินทร ์ ปาลอินทร์   หน.งานกิจกรรมฯ 
29. นายพิรุฬ  มาตมูล    หน.ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
30. นางรุจิรา  สีชมภ ู    หน.งานบริหารจัดการตลาด 
31. น.ส.ปิยะกานต์ อุดมพร    หน.งานสุขาภิบาลอาหาร 
32. น.ส.ปัทมพร  สุทธิประภา   หน.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
33. นายจักร ี  เกียรติขจร   หน.ฝ่ายการโยธา 
34. นายประเวชพล นนทะไชย   ผู้จัดการธนานุบาล 
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35. น.ส.รัชนีกร  ค าภักดี    หน.ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ 
36. น.ส.ธวัลรัตน์ ยิ่งก าแหง   หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 
37. น.สพ.ธีรภัทร ์ หินซุย    หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
38. นายโกสิทธิ ์  บุญส่ง    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
39. นางเพ็ญละดา ภารัง    หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
40. นางฉันทรุจี  พรมเกตุ    รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
41. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์   ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา 
42. นายสง่า  นามวิชัย    หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สส.) 
43. นางศิริภรณ ์ บุตรพรหม   หน.ฝ่ายทะเบียนและบัตร 
44. นายวิทยา  สัตนาโค    หน.งานป้องกันฯ 
45. นายสุริยา  ทองห้าว    หน.งานงบประมาณ 
46. พ.อ.ท.ประทีป พิมพะนิตย์   หน.งานศูนย์เครื่องจักร 
47. น.ส.วรนาถ  วรฉัตร    หน.งานสังคมสงเคราะห์ 
48. นายประวิทย์ โอวาทกานนท์   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
49. นายวัฒนา  กระวีสายสุนทร   หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
50. นางจิราภรณ์ โวหารกล้า   หน.งานการเงินและบัญชี (คลัง) 
51. นางนันทกา  ภูผา    หน.งานพัฒนาคุณภาพฯ 
52. น.ส.พรพรรณ จันทรถง    ศึกษานิเทศก์ 
53. นางญาณ ี  โสนทอง    หน.งานสวนสาธารณะ 
54. ว่าที่ ร.ต.หญิงนันทิพัฒน์ วงศ์ค าจันทร์   หน.งานพัฒนาบุคลากรฯ 
55. น.ส.พิชาธนัญญ์ ชูวงศ์เลิศ   หน.งานบริหารโรงเรียน 
56. นางวัชร ี  ศรีทอง    หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง 
57. นางอัฐพร  สานุจิตร    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ (สน.กศ.) 
58. นางสุวิชชา  ตรีนาจ    รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
59. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ    หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ช่าง) 
60. นางกิติพร  ตราตรี    หน.ฝ่ายพัสดุฯ 
61. น.ส.จิราภรณ ์ ชินอ่อน    หน.ฝ่ายจัดหาประโยชน์ฯ 
62. นางจิรารัตน์  ศรีกู่กา    หน.งานงบประมาณและพัสดุ 
63. น.ส.รัตนา  ตรีพงษ์    นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
64. นายกฤษฎา  ภาชนะวรรณ   หน.งานสถานที่ 
65. นายศุภไชยวัศ ธนาเติมศักดิ์   หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
66. นายปรัชญา  สุทธิพิริยะหทัย   หน.งานนิติกรรมสัญญา 
67. น.ส.สมพิศ  หวังทรัพย์ทวี   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร 
68. นางรัติยา  สังฆะมณี   หน.งานการเงินและบัญชี (สน.กศ.) 
69. นางอรพิน  สีลาวรรณ   หน.ฝ่ายอ านวยการ 
70. นางดารณ ี  ชัยมานะพร   หน.งานวิเคราะห์ฯ 
71. นางสว่างจิต  บัวปัญญ์สิริ   หน.ฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข 
72. น.ส.ศิริรชตะ โสดาทิพย์   หน.งานการเจ้าหน้าที่ (สป.) 
73. นายปิยวัชร ์  ศรีประสิทธิ์   หน.งานสัตวแพทย์ 
74. น.ส.ณัฐกานต์ โพธิ์ส าโรง   หน.งานการเจ้าหน้าที่ (สน.กศ.) 
75. นายสุทธิชาต ิ แสนจันทร์   หน.งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 
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76. นายภานุวัฒน ์ เฉวียงวาศ   หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ 
77. นายไพรัก  โคตะยันต์   หน.งานธุรการ (สป.)  

 
ระเบียบวำระท่ี 1   เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
    - ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 3/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2562 
  - ไม่มีกองใดแก้ไข 

ระเบียบวำระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่แล้ว  มำตรกำรประหยัดพลังงำน 
นำงศิริภรณ์  กระวีสำยสุนทร - การใช้ไฟฟ้าและน้ าประปา ภาพรวมของการใช้ไฟฟ้า เพ่ิมข้ึนจากเดือนที่แล้ว 
หน.ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  6,077 หน่วย ตรวจสอบแล้วมีความผิดปกติ 15 รายการ รายงานกลับมาแล้ว
ว่าเป็นการใช้งานตามปกติ ส่วนค่าน้ าประปาลดลงจากเดือนที่แล้ว 514 หน่วย ตรวจสอบแล้วมีความผิดปกติ           
11 รายการ ทั้ง 11 รายการ มีแค่ 1 รายการที่มีความผิดปกติ คือ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 พบว่า                
ก๊อกน้ าในห้องหัตถการ ใต้อ่างล้างมือรั่วซึม ทางศูนย์ฯ ได้ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว นอกนั้นเป็นการใช้งานตามปกติ 

นำยบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - เป็นมาตรการที่ยังให้ความส าคัญตลอด ก็ฝากก าชับหัวหน้าฝ่ายหรือกอง                
นำยกเทศมนตรี   ที่เกี่ยวข้อง ใครที่ดูแลรับผิดชอบ ประเมินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น สมเหตุสมผล 
ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร เรามีมาตรการประหยัดหรือไม่ ถ้าพบอะไรผิดสังเกตต้องรีบตรวจสอบทันที ส าหรับ
โรงเรียนกีฬาหนองหญ้าม้า ฝาก เพราะว่าวันนี้เรามีกิจกรรม มีนักเรียนอยู่เป็นจ านวนมาก น้ าประปาเราเพ่ิมขนาด
ท่อเป็น 2 นิ้ว เป็นท่อขนาดใหญ่เข้าไป เพื่อเพิ่มการใช้น้ าจ านวนมาก แล้วเราตัดระบบน้ าบาดาลแล้ว เพราะฉะนั้น
ค่าประปาจะสูงขึ้นแน่นอน จุดรั่วซึมที่อาจจะเกิดขึ้น ก็ฝากให้ตรวจสอบดูแลอย่างใกล้ชิด เป็นเรื่องส าคัญ เพราะว่า
ถ้าสูญเสียไป ค่าใช้จ่ายมากแน่นอน มาตรการการเปิดไฟ การฝึกซ้อม การใช้ ก็น่าจะมีระเบียบว่าให้ซ้อมอย่างไร 
เสร็จแล้วต้องปิด สระว่ายน้ าที่ เกิดขึ้นควรจะเปิดไฟช่วงไหน น่าจะมอบภารกิจไปเลยว่าศูนย์ฝึกไหน                    
อาคาร ใครรับผิดชอบ เปิด - ปิด เวลาเท่าไหร่ จะได้มีมาตรฐานส่วนไฟที่จะดูแลความปลอดภัยตามถนน                    
ในโรงเรียนจะเปิดกี่หลอด กี่จุด ก็ไปวางระบบ ใช้ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่า โดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาล
หนองหญ้าม้า น่าจะไปประชุมและหามาตรการร่วมกันให้เกิดความเหมาะสม 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (กองวิชำกำรและแผนงำน) 
นำงสำวกรชนก ยุคะลัง  - (น า เสนอ  วีดี ทั ศน์ ) สรุป กิ จกรรม เทศบาล เมื อ งร้อย เอ็ ด  ใน เดื อน              
หน.ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ มีนาคม 2562) 

- (น าเสนอ Power Point) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  งานบริการข้อมูลข่าวสาร
ท้องถิ่น สถิติต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ผ่าน Fanpage Facebook “ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด” / 
ถ่ายทอดสด ผ่าน Fanpage Facebook จ านวน 5 ครั้ง / บันทึกภาพกิจกรรม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง 
จ านวน 71 ครั้ง / พิธีกรในงานต่าง ๆ จ านวน 9 ครั้ง / งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ติดตั้งเครื่องเสียง
ประชาสัมพันธ์ บันทึกเสียงการประชุม / การประชาสัมพันธ์โดยใช้รถแห่ / ควบคุมการใช้งานจอ LED                  
เวทีกลางแจ้ง จ านวน 15 ครั้ง / งานนิติกรรมสัญญา ตรวจสัญญาการเช่าสิทธิเทศบาลฯ รวมทั้งสิ้น จ านวน 68 
ฉบับ / งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เรื่องร้องทุกข์ 14 เรื่อง แล้วเสร็จ 14 เรื่อง / ออกพ้ืนที่ตรวจสอบทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา, ด าเนินการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 เรื่อง, ด าเนินการ
สอบสวนทางวินัยของเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 เรื่อง, ให้ค าปรึกษา/ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและพนักงาน
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน แบบสอบถามการจัดงาน 
มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด ประจปี 2562 / งานวิจัยและประเมินผลแบบสอบถามการจัดกิจกรรม                   
วันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2562 / แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการแข่งขัน เอส เอ็ม เอ็ม วอลเลย์บอล
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ชายหาด อายุต่ ากว่า 21 ปี เอสโคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2019 / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตั้งระบบแจ้ง
สถานะระบบอินเตอร์เน็ตเทศบาลฯ ผ่านทางแอพลิเคชั่น LINE / รายงานความคืบหน้า Smart 101 เฟส 2 
ศึกษารายละเอียดการเชื่อมต่อกล้อง CCTV ระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดกับสถานีต ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด                 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 / เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมฯ ของหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 / ซ่อมแซม บ ารุง 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง / ติดตั้งสายสัญญาณเครือข่าย งานแผนที่ภาษี จ านวน 2 จุด / ส ารองข้อมูล
กล้องวงจรปิดและดูแลระบบแม่ข่าย GIS / งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ / การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง
เว็บไซต์ฯ และแฟนเพจฯ / ตารางสรุปลดค่าใช้จ่าย ประจ าเดือนมีนาคม 2562 ระบบเครือข่ายฯ ระบบ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและงานออกแบบ รวม 9,900 บาท / การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ฯ และ
แฟนเพจฯ รวม 253 รายการ / รับเรื่องราวร้องทุกข์ ติดต่อสอบถาม รวม 34 เรื่อง / สถิติการให้บริการของกอง
วิชาการฯ รวม 149 ครั้ง / ไอทีน่ารู้ เปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ แต่ยังใช้ LINE บัญชีเดิมได้   

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ /พิจำรณำ (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
นำงอรพิน  สีลำวรรณ  - (น า เสนอ  Power Point) ร่ วม พิ ธี ถว ายราชสั กการะพ ระบาท สม เด็ จ                   
หน.ฝ่ำยอ ำนวยกำร  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น 
“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจ าปี 2562 วันที่ 2 มีนาคม 2562 / ร่วมพิธีถวายราชสักการะ                
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ 31 มีนาคม 2562 / โครงการ               
จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2562 วันที่ 18 มีนาคม 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเตรียมสถานที่    
พิธีถวายราชสักการะ พิธีสงฆ์ การจัดแสดงนิทรรศการ ผลงาน/กิจกรรม / ส่วนราชการ อปท. ร่วมวางพานพุ่มฯ 
จ านวน 97 แห่ง, อปท.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ จ านวน 21 แห่ง / ปฏิบัติหน้าที่ในงาน มหาทานบารมี ประเพณี
บุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจ าปี 2562 วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2562 ก าหนดจุดส่วนราชการ ห้างร้าน ประชาชน                  
ที่แสดงความประสงค์ร่วมบริจาคทานฯ / การบริการ ณ จุดบริการขนมจีน วันที่ 9 มีนาคม 2562 / การบริการ               
ณ จุดบริการขนมจีน วันที่ 10 มีนาคม 2562 / การบริการจุดบริการขนมจีน ณ จุดฟังเทศน์ วันที่ 10 มีนาคม 
2562 / ส่วนราชการ ห้างร้าน ประชาชน ร่วมบริการ / จุดบริการน้ าดื่ม วันที่ 10 มีนาคม 2562 / แห่ต้น              
กัณฑ์หลอน ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจ าปี 2562 วันที่ 10 มีนาคม 2562 / สรุปยอดบริจาคต้น            
กัณฑ์หลอน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ านวน 120 ต้น เป็นเงิน 161,028 บาท สรุปยอดบริจาคต้นกัณฑ์หลอน
จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1,414 ต้น เป็นเงิน 5,077,006 บาท / การสนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / การประชุมประจ าเดือน ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 12 มีนาคม 2562 / ปฏิบัติหน้าที่              
งานเลี้ยงรับรองคณะนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด วันที่  18 มีนาคม 2562 / สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ               
แต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 27 – 28 มีนาคม 2562 

นำยบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - ฝากฝ่ายสถานที่ เนื่องจากว่านโยบายปีต่อไปก็อาจจะเป็นรูปแบบอย่างนี้                
นำยกเทศมนตรี   เดี๋ยวทางจังหวัดก็คงจะมีความชัดเจน ในฝ่ายสถานที่ ปรากฏว่าเต็นท์ไม่พอ 
ด้านหลังเกี่ยวกับสถานที่เก็บเงิน ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ กันพ้ืนที่ กันโดยรอบพ้ืนที่ของอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6                     
ปิดทั้งหมดล้อมรอบกั้นเฉพาะส่วนหน้าไม่เพียงพอ เอาขอบเขตคันหินล้อมรอบ อนุสาวรีย์ ร.6 และต้องติด
เครื่องปรับอากาศให้กับเขาทั้ง 2 หลัง เพราะที่ผ่านมาไม่พอจริง ๆ ทั้งซ้ายและขวา เดิมเราติดเฉพาะหลังเดียว               
ฝากทางกองช่างไปด้วย 2. ท่านผู้ว่าฯ ฝากฝั่งตรงข้าม ปะร าพิธีประธานนั่งอยู่ในร่ม แต่ฝั่งตรงข้ามเป็นเก้าอ้ีแดง   
คนไม่เข้านั่งเพราะร้อน และไม่มีที่บังแดด ก็วางแผนว่าเราจะเอาอัฒจรรย์ไปนั่งฝั่งตรงข้ามแล้วเราก็มีร่มเงาให้เขา 
เหมือนกับที่ไปชมวอลเลย์บอลชายหาด แต่ว่าต้องวางแผนการเข้าออกให้ดี  ก็ลองเป็นข้อสังเกตไว้ว่าบุญผะเหวด          
ปีต่อไป เราจะต้องปรับปรุงในจุดที่เป็นปัญหาของปีนี้อย่างไร 

- นายกฯ ขอเพ่ิม เนื่องจากว่าในวันท้องถิ่นไทย องค์กรที่จะไปถวายพานพุ่ม                 
เราขาดประธานองค์กร คือ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ก็เป็นองค์กรหนึ่ง แล้วก็ประธานชมรมองค์กร
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ของ อบต.จั งหวัดร้อย เอ็ด  ก็มี  เขามีตั วแทนของเขาอยู่  เช่น  ปั จจุบั นสันนิบ าตก็จะเป็ น เทศบาล                    
ต าบลสุวรรณภูมิ และ อบต.จะเป็นรอบเมือง เขาก็จะมีการเลือกตั้งหมุนเวียนกัน ให้ในนามของเขาขึ้นไปในฐานะ
องค์กรด้วย เขาจะได้มาในนามของประธาน ทุกคนจะได้รู้ว่าคนนี้เป็นประธาน เพ่ิมเติมในปีหน้า 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ /พิจำรณำ (งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
นำยกองพล  ศิริเวช  - (น าเสนอ Power Point) วันที่ 7 มีนาคม 2562 ต้อนรับคณะสโมสรโรตารี่                  
หน.ฝ่ำยป้องกันฯ   โซกะซิตี้ สโมสรโรตารี่อุบล และสโมสรโรตารี่ร้อยเอ็ด / วันที่ 10 มีนาคม 
2562 เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน เขตพ้ืนที่ อบต.รอบเมือง / วันที่ 14 มีนาคม 2562 จัดอบรม
โครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพ้ืนฐานในองค์กรภาครัฐ ประจ าปี 2562 / วันที่ 15 – 18 มีนาคม 2562 
ปฏิบัติหน้าที่งานแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด อายุ 21 ปี  ชิงแชมป์เอเชีย 2019 ณ โรงเรียนเทศบาล                  
หนองหญ้าม้า / วันที่ 19 มีนาคม 2562 เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน หมู่ บ้านปริชาติ เขตพ้ืนที่              
อบต.เหนือเมือง / วันที่ 21 มีนาคม 2562 ร่วมโครงการรัฐ ราษฎร์ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ณ มณฑลทหารร าบ         
ที่ 27 / วันที่ 25 มีนาคม 2562 ประชุมคณะท างานประสานงานศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย / 
ด าเนินการตามค าร้องทั่วไป  

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (งำนรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมม่ันคง) 
นำยกองพล  ศิริเวช  - (น าเสนอ Power Point) ตรวจตราและเฝ้าระวังความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
หน.ฝ่ำยป้องกันฯ  ภายในเขตฯ แนะน าผู้ค้ าใช้ร่มแทนการตั้ งเต็นท์ ในการจ าหน่ายสินค้า                   
ถนนด ารงราษฎร์วิถี / กรณีกางเต็นท์และตั้งโต๊ะเก้าอ้ี กีดขวางทางเท้า ถนนรณชัยชาญยุทธ / กรณีป้าย
ประชาสัมพันธ์กีดขวางทางเท้า ถนนรณชัยชาญยุทธ / กรณีร้านก๋วยเตี๋ยว ตั้งวางป้ายบนผิวจราจร ถนนรอบเมือง
ด้านใน / กวดขันการลักลอบจับสัตว์น้ าในคลองคูเมือง / กวดขันและแนะน าผู้ประกอบการรถบรรทุกรับจ้างถมดิน
ให้รักษาความสะอาดและท าการฉีดน้ าพรมดินเพ่ือป้องกันฝุ่นละออง ถนนรอบเมืองด้านนอก / ตรวจสอบ                
ความเรียบร้อยข้างศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ฯ ถนนผดุงพานิช กรณีคนเร่ร่อนน าเสื้อผ้า กางเกง ผ้าห่ม มากองไว้บริเวณ
สวนหย่อม / ตรวจตราและดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วไป บริเวณบึงพลาญชัย / เฝ้าระวังความสงบเรียบร้อย              
และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า / ให้ความช่วยเหลือประชาชนในขณะปฏิบัติ
หน้าที่ / ตรวจตราและเฝ้าระวังความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด / รายงาน
การแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทาง Application Smart 101 ประจ าเดือนมีนาคม 2562 / การให้บริการข้อมูล               
แก่ประชาชนจากกล้อง CCTV / ข้อมูลการเข้าใช้งาน App Smart 101 ในแต่ละเดือน / วันที่ 6 มีนาคม 2562 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ตรวจความเรียบร้อย ติดตามผลการปฏิบัติงานและมอบนโยบายเพ่ือปฏิบัติ / วันที่                 
8 – 10 มีนาคม 2562 จัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้า อ านวยการจราจรและดูแลความเรียบร้อย เนื่องในงาน
ประเพณีบุญผะเหวด ณ บริเวณบึงพลาญชัย / วันที่ 15 – 18 มีนาคม 2562 อ านวยการจราจรและดูแล               
ความเรียบร้อยทั่วไปงานแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า / วันที่ 27 มีนาคม 
ถึง 4 เมษายน 2562 ดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วไป เนื่องในงานแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลพลาญชัยคัพ ครั้งที่ 15                   
ณ ลานกีฬาภายในบึงพลาญชัย / วันที่ 29 มีนาคม 2562 เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทศกิจและบุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประจ าปีงบประมาณ 2562  

นำยบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - ปัญหาถนนสายร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ สุดเขตเทศบาลเราคือเลยสาเกต                  
นำยกเทศมนตรี   ไปนิดหนึ่ง เลยของเราไปเป็นเขตเหนือเมือง ร้านเหล้าบริเวณนั้นปิดฟุตบาท
หมด ไม่มีทางเดินเลย ไม่เกี่ยวกับเรา แต่ในเขตเราเรียบร้อย เมื่อคืนนายกฯ ผ่าน ปรากฎว่ามีร้านข้าวต้ม กางโต๊ะ
บนผิวถนน ซึ่งถ้าอยู่ในเขตต้องไปชี้แจงท าความเข้าใจ ขอความร่วมมือเขา ไม่เหมือนกับเหนือเมือง ในเขตเทศบาล
เราต้องอยู่ในเกณฑ์ของเราตามที่เราท าเหมือนกับทุกแห่ง 1.ผิวถนนห้ามขายสินค้าเด็ดขาด เพราะเป็นที่ จอดรถ 
ฟุตบาทต้องมีให้เขาเดินอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ขอความร่วมมือกับเขา ก็ฝากไปดู เรื่องที่ 2 ก็ฝากทางกองช่าง คือถนน
สายนี้เทศบาลเรามีนโยบายที่จะรื้อเกาะเล็กออก เพราะเป็นปัญหาการจราจรมาก แล้วปรากฏว่าเกาะเล็กเรา    
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ถนนไปกาฬสินธุ์เป็นที่จอดรถไปแล้ว แต่เราจะรื้อเกาะนี้ นอกเขตก็เป็นหน้าที่ของทางหลวงเขา เขาจะไป
ด าเนินการอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขา แต่เราแจ้งเขาไปแล้วว่าเราจะรื้อ เห็นว่า เอาเข้าแผนฯ แล้ว ออกแบบ
เรียบร้อยหรือยัง งบประมาณเท่าไหร่ ปัญหาที่ตามมาคือแสงสว่าง เพราะว่าถนนกว้างมากแล้วไฟอยู่ที่เกาะ                
กลางถนนเล็กท้ัง 2 ข้าง เราจะแก้ปัญหาเรื่องแสงสว่างอย่างไร ก็ฝากกองช่างไปดูเรื่องด้วย 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (สถำนธนำนุบำล) 
นำยประเวชพล นนทะไชย - (น าเสนอ Power Point) ตั้งแต่วันที่  1 – 31 มีนาคม 2562 รับจ าน า  
ผจก.สถำนธนำนุบำล  3,847 ราย จ านวนเงิน 67,765,400 บาท ไถ่ถอน 3,776 ราย จ านวนเงิน 
65,500,100 บาท ดอกเบี้ยรับจ าน า 2,069,772.50 บาท ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุดจ าน า 351,550 
บาท / รายได้ 2,421,322.50 บาท รายจ่าย 347,486.07 บาท / รายได้มากกว่ารายจ่าย 2,073,863.43 
บาท / ทรัพย์รับจ าน าคงเหลือ 12,342 ราย เป็นเงิน 217,634,450 บาท ทรัพย์หลุดเดือนตุลาคม 2561  
122 ราย 1,433,100 บาท / สถิติรับจ าน า – ไถ่ถอน ดอกเบี้ยรับจ าน า และก าไรทรัพย์หลุดย้อนหลัง 3 เดือน 
/ วงเงินที่ได้รับอนุมัติกู้ยืม 222,000,000 บาท เงินกู้ที่เบิกมาใช้ 40,192,434.15 บาท เงินฝากธนาคาร 
6,058,552.10 บาท ทุนหมุนเวียนคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จ านวน 187,866,117.95 บาท / 
อัตราดอกเบี้ ย  เงินต้น ไม่ เกิน  5 ,000 บาท อัตราดอกเบี้ ย ร้อยละ 0 .50 ต่อเดือน เงินต้น เกินกว่า                        
5,001 – 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน ลดอัตราดอกเบี้ย เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท               
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562 (ระยะเวลา 2 เดือน) 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (กองสวัสดิกำรสังคม) 
นำยประสงค์  โพธิ์เนียม  - (น าเสนอ Power Point) รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านประชารัฐ 
ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม   ร่วมใจ ชุมชนวัดเหนือ / สถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด / สถิติ
การจับกุมในจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนมีนาคม 2562 จับกุมได้รวม 181 ราย ผู้ต้องหา 183 คน ยึดทรัพย์จ านวน 7 
ราย มูลค่าประมาณ 2,475,850 บาท / ดัชนีวัดการใช้ยาเสพติด / ราคายาบ้าในปัจจุบัน 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ศูนย์บริกำรร่วมแบบเบ็ดเสร็จ) 
นำงศิริภรณ์ บุตรพรหม  - (น าเสนอ Power Point) สรุปสถิติข้อมูลทะเบียนราษฎร ประจ าเดือน      
หน.ฝ่ำยทะเบียนและบัตร  มีนาคม 2562 / การให้บริการที่ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / 
สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านทะเบียนราษฎร ประจ าเดือนมีนาคม 2562 / การให้บริการที่โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจ าเดือนมีนาคม 2562 / การให้บริการท าบัตร
ประจ าตัวประชาชน / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านบัตรประชาชน ประจ าเดือนมีนาคม 2562 /              
เปิดให้บริการท าบัตรประจ าตัวประชาขนเพ่ือสนับสนุนการเลือกตั้ง / สรุปยอดผู้มาใช้บริการจัดท าบัตรประจ าตัว
ประชาชน เพ่ือสนับสนุนการเลือกตั้งฯ รวมจ านวน 52 ราย   

ระเบียบวำระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (กองคลัง) 
นำงยุวดี  ถนอมแสง   - (น าเสนอ Power Point) ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส ารวจ    
หน.ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป   ข้อมูลภาคสนามเชิงรุก / ฝ่ายพัฒนารายได้ การจัดเก็บภาษี ตั้งแต่ตุลาคม 
2561 ถึงมีนาคม 2562 จัดเก็บได้คิดเป็นร้อยละ 82.43 ของประมาณการ / การคิดฐานภาษี, หน่วยงาน
จัดเก็บภาษี, ประเภทมูลค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ข้าวของ ที่ได้รับการยกเว้นภาษี / ฝ่ายจัดหาประโยชน์และทะเบียน
พาณิชย์ สรุปผลการจัดเก็บค่าเช่าสิทธิต่าง ๆ ในเดือนมีนาคม 2562 รวม 315,600 บาท / ฝ่ายบริหารงานคลัง 
ผลการด าเนินงานประจ าเดือนมีนาคม 2562 / ลูกหนี้เงินยืมราชการที่ครบก าหนดส่งใช้เงินยืม / รายงาน
เงินเดือนคงเหลือไม่ถึง 15% / แจ้งเพ่ือทราบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ                
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 / ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย ปี 2561             
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(ยังไม่ด าเนินการ) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 / รายละเอียดเงินรางวัลรอด าเนินการ ข้อมูล ณ วันที่                
31 มีนาคม 24562 / รายละเอียดสัญญาตามนโยบายจังหวัดระหว่างด าเนินการ ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนมีนาคม 
2562 / รายละเอียดโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม / เงินกู้ กสท. ข้อมูลประจ าเดือนมีนาคม 2562 / โครงการ
พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 วันที่ 14 มีนาคม 2562 / สรุปสาระส าคัญ
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพ กรณีอายุเกิน 65 ปี บริบูรณ์ 2 ราย / ประมวล
ภาพกิจกรรม 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ /พิจำรณำ (ส ำนักกำรศึกษำ) 
นำงจุฬำณี  บุบผำพิลำ  - (น าเสนอ Power Point) วันที่ 4 มีนาคม 2562 โครงการอบรมเครือข่าย 
หน.ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  เด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 8 มีนาคม 2562 พิธีมอบประกาศนียบัตร “บัณฑิตน้อย” ประจ าปีการศึกษา 
2561 / วันที่ 10 มีนาคม 2562 ร่วมแห่กัณฑ์หลอนและแจกข้าวปุ้น งานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด
ร้อยเอ็ด ครั้งที่  29 ประจ าปี 2562 / วันที่  12 มีนาคม 2562 เตรียมความพร้อมก่อนจัดการแข่งขัน
วอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุต่ ากว่า 21 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2019 / วันที่ 11 – 19 มีนาคม 2562                  
รับ - ส่ง นักกีฬาต่างชาติที่สนามบินร้อยเอ็ด / สนามบินขอนแก่น และอ านวยความสะดวกตลอดการแข่งขัน / 
วันที่ 14 มีนาคม 2562 การประชุมเพ่ือจับสลากแบ่งสายการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด / วันที่ 16 มีนาคม 
2562 พิธีเปิดการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในรายการ “เอส เอ็ม เอ็ม วอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุ              
ต่ ากว่า 21 ปี เอส โคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2019 / วันที่ 16 – 18 มีนาคม 2562 ภาพบรรยากาศการ
แข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดฯ / วันที่ 18 มีนาคม 2562 พิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดฯ / วันที่             
18 มีนาคม งานเลี้ยงส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดฯ / สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดฯ / วันที่               
19 มีนาคม 2562 การอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 20 มีนาคม 2562 จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 
“พลาญชัยคัพ” ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2562 / วันที่ 22 มีนาคม 2562 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่ส าเร็จการศึกษาปี 2562 / วันที่ 22 มีนาคม 2562 การประชุมพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พิธีประดับอินธนูส าหรับพนักงานครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น และมอบ                   
เกียรติบัตรครูที่ไม่มีวันลา ประจ าปีการศึกษา 2561 / วันที่ 27 มีนาคม 2562 การประกวด “Roi – et 
Boy&Girl 2019”  รอบคัดเลือก 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ /พิจำรณำ (สถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำ) 
นำงจุฬำณี  บุบผำพิลำ   - (น า เส น อ  Power Point) จ าน วน ผู้ ที่ เข้ า ใช้ บ ริ ก า ร  3 7 ,2 0 0  ค น                  
หน.ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  ยอดเงินบริจาค 10,797 บาท / วันที่ 14 มีนาคม 2562 ท าความสะอาด
ตัวอักษรป้ายสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า พร้อมปรับปรุงแก้ไขการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม / ช่างเข้าตรวจสอบระบบ                 
แอร์ชิลเลอร์ที่ช ารุด / ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า / สรุปรายงานปฏิบัติงาน                   
ศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ประจ าเดือนมีนาคม 2562 ยอดสมาชิกโดยรวม จ านวน 1,530 คน จ านวน
ผู้ที่ เข้าใช้บริการ ช่วงเช้า จ านวน 967 คน ช่วงเย็น จ านวน 1,205 คน  รวม 2,172 คน / กิจกรรม                 
ออกก าลังกายภายในศูนย์สมรรถภาพทางกาย / การออกก าลังกายในเกาะกลางบึงพลาญชัย / ขอเชิญร่วมงาน 
สงกรานต์@ร้อยเอ็ด ม่วนซื่นเมืองเกินร้อย ระหว่างวันที่ 13 – 14 เมษายน 2562 ณ ถนนข้าวหอมมะลิ 

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวัดรำษฎรอุทิศ) 
นำยธรรมวัจน์  วิลัยพิศ  - (น าเสนอ Power Point) ประชุมผู้ปกครอง 100% และมอบทุนการศึกษา                      
รก.ผอ.ร.ร.เทศบำลวัดรำษฎรอุทิศ Welcome to Open House 2019 / ลูกราษฎรอุทิศอ าลาสถาบัน /                
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สอบวัดผลประเมินสมรรถนะ ชั้น ป.3 และ ป.6 / อบรมปฏิบัติงานด้านพัสดุ / อบรมปฏิบัติงานด้านการเงิน / 
โขนน้อยร่วมงานเลี้ยงนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด / ผลผลิตเห็ดนางฟ้า โครงการ SBMLD / ผลการแข่งขัน
วิชาการเป็นตัวแทน 3 รายการ ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4 – 6 , ชนะเลิศโครงงานระดับชั้นปฐมวัย, 
ชนะเลิศ ฮูลาฮูป / ข้อมูลนักเรียนศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ /พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวัดเวฬุวัน) 
นำยโกสิทธิ์  บุญส่ง  - (น าเสนอ Power Point) พิธีปัจฉิมนิ เทศแก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษา           
ผอ.ร.ร.เทศบำลวัดเวฬุวัน ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ร่วมท าบุญและแห่กัณฑ์หลอนกับทาง                 
วัดเวฬุวัน ในงานบุญผะเหวดวัดเวฬุวัน / ร่วมงานบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด และแห่กัณฑ์หลอนบุญผะเหวด
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี 2562 / ร่วมจัดร้านไอศกรีมโบราณ งานเลี้ยงส่งนักกีฬาในการแข่งขัน “เอส เอ็ม เอ็ม” 
วอลเลย์บอลชายหาดอายุต่ ากว่า 21 ปี เอส โคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจ าปี 2562 ประชุมกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน / เป็นสถานที่ในการอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / จัดโครงการพัฒนาบุคลากร                
ทางการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่  29 - 31 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 
2562 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี 

ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทรำบ / พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลหนองหญ้ำม้ำ ฯ)  
นำงพิกุล  พรมเกตุ  - (น าเสนอ Power Point) วันที่ 1 มีนาคม 2562 ท.5 รับโล่ผู้สนับสนุน
ผอ.ร.ร.เทศบำลหนองหญ้ำม้ำ การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด / วันที่  4 มีนาคม 2562 นักเรียน นักกีฬา ช่วยกันร่อนทราย                       
เพ่ือเตรียมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ระดับเอเชีย / วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2562 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ จังหวัดอุบลราชธานี / วันที่ 6 มีนาคม 2562 กิจกรรมวันอ าลาสถาบัน นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / วันที่ 10 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหารและ
คณะครู ร่วมถวายต้นกัณฑ์หลอน ที่วัดบ้านหนองหญ้าม้า / วันที่ 9 มีนาคม 2562 นักเรียน ท.5 ได้รับรางวัล  
ชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด เด็กแกร่ง กล้าโชว์ บริษัทมิซซูขอนแก่นยนต์
ไพบูลย์ จ ากัด สาขาร้อยเอ็ด / วันที่  11 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหารและตัวแทนครู มอบทุนการศึกษา 
2/2562 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น                 
และประชุมผู้ปกครอง 100% / วันที่ 13 มีนาคม 2562 นักเรียนร่วมโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจต่อต้าน            
การทุจริต ปี 2 ณ บึงพลาญชัย / วันที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นเจ้าภาพสถานที่ การแข่งขัน “เอส เอ็ม เอ็ม” 
วอลเลย์บอลชายหาด อายุต่ ากว่า 21 ปี เอสโคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ระหว่างวันที่ 15 – 18 มีนาคม 2562 
/ วันที่ 18 มีนาคม 2562 นักเรียน ท.5 ท าหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทนกับหน้าที่ เจ้าหน้าที่สนามในการ
แข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด / วันที่  22 มีนาคม 2562 แสดงความยินดีกับนายไพฑูรย์  พันโนลาด              
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้รับรางวัลผู้ที่ไม่มีวันลา 6 ปี นายสุริยันต์ ป้องนานาค นางสาวนพรัตน์ เขียวสมุทร 
ผู้ไมม่ีวันลา 3 ปี ในการประชุมพนักงานครูเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2561  

ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทรำบ / พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวัดป่ำเรไร)  
น.ส.สมพิศ  หวังทรัพย์ทวี - (น าเสนอ Power Point) ประชุมผู้ปกครอง 100% ประจ าภาคเรียนที่ 2           
ผอ.ร.ร.เทศบำลวัดป่ำเรไร ปีการศึกษา 2562 วันที่  10 มีนาคม 2562 / ร่วมกิจกรรมชุมชน                     
บุญผะเหวดวัดป่าเรไร วันที่ 17 มีนาคม 2562 / ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 มีนาคม 
2562 / โครงการสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ โครงการประกวดบรรยายธรรมนักเรียน 
ประจ าปี 2562 ระดับภาคคณะสงฆ์ภาค 9 / เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น ประจ าปีการศึกษา 
2562 / ปรับปรุงอาคารสถานที่ 
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ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวัดเหนือ) 
นำงวิภำพร  สุขเพสน์  - (น าเสนอ Power Point) โครงการตลาดนัดทางวิชาการ (Open House)         
ครู ร.ร.เทศบำลวัดเหนือ   ประจ าปีการศึกษา 2561 วันที่ 1 มีนาคม 2562 / ก าหนดการสอบวัดผล
ประเมินผลปลายปี ประจ าปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 (วันที่ 4 – 5 มีนาคม 
2562) / นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ NT ประจ าปี
การศึกษา 2561 วันที่ 6 มีนาคม 2562 / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่และเงินรางวัล 5,000 บาท 
น้องปลายและเพ่ือน ๆ เข้าร่วมการประกวด จัดโดยบริษัทมิตซู ร้อยเอ็ด วันที่ 9 มีนาคม 2562 / ผู้บริหาร               
คณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วมสืบสานประเพณีแห่กัณฑ์หลอนงานบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี 2562 
วันที่ 10 มีนาคม 2562 / เป็นสนามสอบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น     
ป.3 และ ป.6 วันที่ 12 มีนาคม 2562 / พิธีวันอ าลา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 12 มีนาคม 2562 / 
ร่วมชม เชียร์ และให้ก าลังใจนักกีฬาในการแข่งขัน “เอส เอ็ม เอ็ม” วอลเลย์บอลชายหาด อายุต่ ากว่า 21 ปี            
ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจ าปี 2562 วันที่ 14 มีนาคม 2562 / ขนมทองผกา ส่วนหนึ่งในงานเลี้ยงต้อนรับ
นักกีฬา ผู้ฝึกสอน คณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ชิงแชมป์เอเชีย           
รุ่นอายุต่ ากว่า 21 ปี วันที่ 18 มีนาคม 2562  / นักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ           
พระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 9 วันที่ 21 มีนาคม 2562 / การแข่งขันทักษะ                  
ทางวิชาการ คัดเลือกตัวแทนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวัดบูรพำภิรำม) 
นำงฉันทรุจี  พรมเกตุ  - (น า เสนอ  Power Point) วันที่  9  มี น าคม  2 5 62  น านั ก เรียน ร่วม                 
รก.ผอ.ร.ร.เทศบำลวัดบูรพำภิรำม บรรเลงดนตรีไทย เวทีเยาวชนคนเก่ง งานประเพณี บุญผะเหวด / วันที่                   
13 มีนาคม 2562 พิธีอ าลาสถาบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วันที่ 18 มีนาคม 2562 นักเรียนร่วม
บรรเลงดนตรีไทยและบรรเลงประกอบการแสดงโขน ในงานเลี้ยงนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ชิงแชมป์เอเชีย / 
วันที่ 25 มีนาคม 2562 น านักเรียนสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.1 นักเรียนประเภทโควต้าความสามารถพิเศษ                  
โรงเรียนสตรีศึกษา / วันที่ 28 มีนาคม 2562 ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน / คนเก่งเทศบาล           
วัดบูรพาภิราม เด็กชายเชิดศักดิ์ ทินรัตน์ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ าปีการศึกษา 
2561 / เด็กชายธนพจน์ ไขนอก และเด็กหญิงวิลาศลักษณ์ ไชยฮะนิต ผ่านเข้ารอบคัดเลือกการประกวดดนตรี
ไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18 / การแข่งขันทักษะทางวิชาการ รางวัลชนะเลิศ โครงงานสุขศึกษา
และพลศึกษา / การแข่งขันทักษะทางวิชาการ รางวัลชนะเลิศ โครงงานศิลปะ / การแข่งขันทักษะวิชาการ                 
รางวัลชนะเลิศ โครงงานภาษาอังกฤษ / การแข่งขันทักษะทางวิชาการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงาน              
การงานอาชีพและเทคโนโลยี / ปรับปรุงอาคารสถานที่ 

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด) 
นำงสุวิชชำ  ตรีนำจ   - (น าเสนอ Power Point) โครงการครู D.A.R.E. การต่อต้านการใช้ยาเสพติด                                   
รก.ผอ.ร.ร.อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ในเด็กนักเรียน วันที่ 4 มีนาคม 2562 / กิจกรรมวันอ าลา นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่  4 มีนาคม 2562 / การทดสอบระดับชาติ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                 
ปีการศึกษา 2561 วันที่  6 มีนาคม 2562 / การทดสอบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียนระดับ                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 12 มีนาคม 2562 / ร่วมกิจกรรมประเมินโครงการ
ชุมชนหน้าบ้านน่ามอง คุ้มพระอารามหลวง วันที่ 15 มีนาคม 2562 / โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน              
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 17 มีนาคม 2562 / คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
วอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี ชิงแชมป์เอเชีย วันที่  18 มีนาคม 2562 / กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 มีนาคม 2562 / ผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O – Net) วันที่ 22 มีนาคม 2562 / รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร โครงการแข่งขันคน
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เก่งท้องถิ่น วันที่ 26 มีนาคม 2562 / การแข่งขันทักษะทางวิชาการ คัดเลือกตัวแทนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาเป็นตัวแทนแข่งระดับภาค 4 รายการ ระดับชั้นปฐมวัย เป็น
ตัวแทนแข่งระดับภาค 4 รายการ วันที่ 29 มีนาคม 2562 / รายงานการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวัดสระทอง) 
นำยประวิทย์ โอวำทกำนนท์  - (น าเสนอวีดีทัศน์) (น าเสนอ Power Point) ต้อนรับคณะสโมสรโซกะซิตี้โรตารี่  
ผอ.ร.ร.เทศบำลวัดสระทอง จากประเทศญี่ปุ่น / การปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.6 รุ่น 11 ปีการศึกษา 
2561 / ค่ายศิลปะ ปีการศึกษา 2561 / ร่วมขบวนแห่งานบุญผะเหวด ประจ าปี 2562 / เข้าร่วมแห่                  
กัณฑ์หลอนงานบุญผะเหวด ประจ าปี 2562 / การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 100% / ร่วมเชียร์การแข่งขัน        
เอส เอ็ม เอ็ม วอลเลย์บอลชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย / ร่วมจัดบูธขนมไทยและการแสดงดนตรี / จัดตกแต่ง
สถานที่มอบใบประกาศนียบัตร / พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2561 / สรุปผลการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ รายการที่เป็นตัวแทนแข่งขันต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มสาระภาษาไทย 5 รายการ 
กลุ่มสาระศิลปะ 7 รายการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 รายการ กลุ่มสาระการงานอาชีพ 9 รายการ                  
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 4 รายการ กลุ่มสาระสุขศึกษา พละศึกษา 1 รายการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 1 รายการ 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 2 รายการ / วันที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2562 นักเรียนปรับพ้ืนฐาน วันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เปิดเรียนใหม่อย่างเป็นทางการ  

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด) 
น.ส.พรพรรณ จันทรถง   - (น าเสนอ Power Point) ต้อนรับแขกผู้มี เกียรติที่มาร่วมงานประเพณี            
ศึกษำนิเทศก์   บุญผะเหวดของสภาวัฒนธรรม วันที่ 9 มีนาคม 2562 / ร่วมงานมหาทาน
บารมีประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี 2562 วันที่ 10 มีนาคม 2562 / การประชุมประจ าเดือน
มีนาคม 2562 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 13 มีนาคม 2562 / เข้าร่วมอบรม
โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ ปฏิบัติงานหน้าที่อย่างไร                  
ให้ปลอดภัยในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 มีนาคม 2562 / เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรโครงการ
พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 / ร่วมกิจกรรม
งานท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2562 / จัดซุ้มอาหารและร่วมงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
วอลเลย์บอลชายหาด วันที่ 18 มีนาคม 2562 / ด้านอาคารสถานที่ ตรวจเช็คสภาพแอร์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 
ในการท างาน / ติดตั้งสัญญาณ wifi       

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองหญ้ำม้ำ) 
นำงนันทกำ ภูผำ  - (น าเสนอ Power Point) วันที่ 10 มีนาคม 2562 ร่วมแห่ต้นกัณฑ์หลอน 
หน.งำนพัฒนำคุณภำพ  งานมหาทานบารมีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด / วันที่ 14 มีนาคม 2562 ให้การ
ต้อนรับ อบต.สาวแห ที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน / เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
วันที่ 14 มีนาคม 2562 / เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 / วันที่ 15 – 18  มีนาคม 2562 บริการน้ าดื่มในการแข่งขัน “เอส เอ็ม เอ็ม 
วอลเลย์บอลชายหาด อายุต่ ากว่า 21 ปี เอสโคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2019 / วันที่ 21 มีนาคม 2562                 
ใช้สถานที่ในการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจ าเดือนมีนาคม 

ระเบียบวำระที่ 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
นำงเพ็ญละดำ  ภำรัง  - (น าเสนอ Power Point) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วันที่ 7 มีนาคม 2562 
หน.ฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข ประชุมประจ าเดือนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / วันที่ 10 มีนาคม 
2562 ให้บริการอิ่มบุญทานข้าวปุ้นในสวน งานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจ าปี 2562 / รายงานการซ่อม
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บ ารุงรถยนต์ เครื่องจักร ประจ าเดือนมีนาคม 2562 / รายงานสรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณ 2562 วันที่ 1 
ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 / ฝ่ายบริการสาธารณสุข นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เข้ารับใบประกาศ
เกียรติคุณรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการด าเนินการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นในระดับจังหวัด 
ประจ าปี 2562 ตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 / ปรับปรุงสถานสงเคราะห์สัตว์เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด / โครงการอบรม อสม. ประจ าเดือนมีนาคม 2562 วันที่ 25 มีนาคม 2562 /กิจกรรมผู้สูงอายุเดือน
มีนาคม 2562 (กิจกรรมภาษาอังกฤษประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ) / กิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันการเกิดโรค
และแพร่กระจายเชื้อวัณโรค วันที่ 29 มีนาคม 2562 ชุมชนวัดบึง / ออกหน่วยสาธารณสุขสัมพันธ์ ชุมชน                       
พระอารามหลวงและชุมชนศิริมงคล วันที่ 27 มีนาคม 2562 / ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  วันที่ 1 มีนาคม 
2562 ลงพ้ืนที่ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า เพ่ือเตรียมพร้อมดูแลความสะอาดก่อน                   
การลงแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด / วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562 งานรักษาความสะอาดและตัวแทนชุมชน                
ท่านคร ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น ณ จังหวัดบุรีรัมย์ / วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562                    
งานรักษาความสะอาด ดูแลความสะอาด เก็บขยะ งานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด / วันที่ 9 – 10 มีนาคม 
รณรงค์กิจกรรม ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหารภายในงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ตามโครงการ
พัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 16 มีนาคม ร่วมรณรงค์ช่วยกันทิ้งขยะลงถัง 
และคัดแยกขยะก่อนทิ้งในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด / วันที่  19 มีนาคม 2562 ฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข รวบรวมขยะอันตรายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ตามโครงการก าจัดขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1 / วันที่ 23 มีนาคม 2562                 
เข้าร่วมฟังการประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการธนาคารขยะชุมชน บขส. / งานรักษาความะสะอาด                  
ล้างตลาดถนน ศาลาที่ พักผู้ โดยสาร เก็บขยะคลองคูเมือง เก็บกิ่งไม้  และปัดกวาด ตัดหญ้า ดายหญ้ า                      
ตามแผนปฏิบัติงาน / ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ควบคุมมลพิษและเหตุร าคาญ 
ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนร าคาญกรณีกลิ่น เสียงดัง และฝุ่นละอองจากร้านท าล าโพง วันที่ 11 มีนาคม 2562 / 
ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนร าคาญ กรณีกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงเป็ดและไก่ บริเวณถนนเนื่องประดิษฐ์ วันที่                      
11 มีนาคม 2562 / ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนร าคาญ กรณีสุนัขเห่าเสียงดังในช่วงเวลากลางคืน บริเวณถนน              
รณชัยชาญยุทธ ซอย 24 วันที่ 15 มีนาคม 2562 / ตรวจประเมินสุดยอดชุมชนหน้าบ้านน่ามอง ปีที่ 12                
รอบตัดสิน วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2562 / ตรวจประเมินสุดยอดชุมชนหน้าบ้าน น่ามอง ปีที่ 12 รอบตัดสิน 
ตามโครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนัก ด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2562 วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2562 /               
ผลการประกวดสุดยอดชุมชนหน้าบ้านน่ามองปีที่ 12 รอบตัดสิน / ชุมชนที่ได้รับรางวัลการประกวดสุดยอดชุมชน
หน้าบ้านน่ามอง รับมอบโล่รางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่  28 มีนาคม 2562 / ประกวด                  
สุดยอดสถานประกอบการโรงแรม สะดวก สบาย สะอาด ปลอดภัย วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 / ผลการ
ประกวดสุดยอดสถานประกอบการโรงแรม สะดวก สบาย สะอาด ปลอดภัย ตามโครงการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานสถานประกอบการปี 2562 / จัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ตรวจสอบน้ ามัน
ทอดซ้ าในตลาดทุ่งเจริญ วันที่ 29 มีนาคม 2562 / การด าเนินงานตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่มหยอดเหรียญ             
กรณีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน น าสติกเกอร์ไปติดที่ตู้เพ่ือรับรองมาตรฐาน กรณีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้ออกหนังสือ
แจ้งให้ปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานและจะตรวจติดตามเมื่อครบก าหนด 

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำล 1) 
นำงสว่ำงจิต  บัวปัญญ์สิริ - (น าเสนอ Power Point) ) งานบริการทางการแพทย์ กราฟรายงานผู้มา               
หน.ฝ่ำยศูนย์บริกำรสำธำรณสุข รับบริการตามแผนกเฉพาะทาง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 / รายงานผู้มารับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทาง ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาล 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 / ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย          
โรคเรื้อรัง, ผู้พิการ, ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, หญิงตั้งครรภ์  และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  จ านวน  12  ราย /                
ออกหน่วยปฐมพยาบาล  การแข่งขัน SMM วอลเลย์บอลชายหาด อายุต่ ากว่า 21 ปี เอสโคล่า ชิงชนะเลิศ           
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แห่งเอเชีย 2019  วันที่ 15 – 18 มีนาคม  2562  สรุปผู้มารับบริการทั้งหมด จ านวน 95 ราย / หน่วย        
ปฐมพยาบาลการแข่งขันบาสเกตบอลพลาญชัยคัพ ครั้งที่ 15 สรุปผู้มารับบริการทั้งหมด 42  ราย  / ให้ความรู้
นักศึกษาฝึกประสบการณ์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการรักษาโรค การให้วัคซีนในเด็ก การตรวจ
คัดกรองพัฒนาการเด็ก / งานแพทย์แผนไทย หัตถบ าบัดเพ่ือการรักษา เดือนมีนาคม 2562  ผู้รับบริการ จ านวน 
119 ราย / งานกายภาพบ าบัด เดือนมีนาคม 2562 เยี่ยมบ้าน 6 ราย จ านวน 13 ครั้ง มารับบริการในศูนย์               
13 ราย 23 ครั้ง รวม 36 ครั้ง / งานแพทย์แผนจีน จ านวนผู้มาเข้ารับบริการฝังเข็มและครอบแก้ว ประจ าเดือน
มีนาคม  2562 จ านวน 53 ราย 218  ครั้ง / งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  ตัวแทน อสม.                
และผู้น าชุมชน ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดล าดับสินค้าไม่ปลอดภัยในชุมชน เขตเมืองร้อยเอ็ ด วันที่              
26 มีนาคม 2562 / 6 ท่าเบิร์นไขมัน 

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (กองช่ำง) 
นำยพัฒนพงศ์ ศรีทอง  - (น าเสนอ Power Point) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สรุปรายงานการจัดเก็บ                
ผอ.กองช่ำง   ค่าธรรมเนียมกองช่าง ประจ าเดือนมีนาคม 2562 รวม 28 ราย จ านวนเงิน 
27,502 บาท / สรุปรายงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจ าเดือนมีนาคม 2562 รวม 21 ราย /               
ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง งานควบคุมอาคาร ตรวจเช็คระดับท่อระบายน้ า ถนนสุริยเดชบ ารุง / ตรวจสอบ        
แนวเขตที่ดิน ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 15 แยก 4 / ตรวจสอบสถานที่ทดแทน พื้นที่ธนารักษ์ ตลาดหายโศรก /    
ออกหนังสือ ค.3, ค.4, ค.9 ถนนปัทมานนท์ ติดปัทมานนท์  ซอย 3/1 แจ้งให้เจ้าของอาคารเข้ามาติดต่อ               
ขออนุญาตก่อสร้างป้ายโฆษณา LED / ฝ่ายการโยธา ตรวจความพร้อมในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 
/ งานไฟฟ้า ร่วมกับกลุ่มพันธมิตร จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร จัดระเบียบสายรอบวัดบึงพระลานชัย / 
เตรียมความพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า การแข่งขัน SMM วอลเลย์บอลชายหาด U 21 / ติดตั้งระบบไฟฟ้า                  
งานบุญผะเหวด / ติดตั้งธงผะเหวดรอบนอกบึงพลาญชัย / ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาล 
/ งานสถานที่ จัดเตรียมสถานที่งานบุญผะเหวด / จัดสถานที่หน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาล / งานอ่ืน ๆ ในรอบ
เดือนมีนาคม 2562 / การใช้เวทีและลานสาเกตนคร เดือนมีนาคม 2562 / งานสวนสาธารณะ ตกแต่งไม้
ประดับเวทีงานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด 2562 / ประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า / 
ตกแต่งต้นไม้ ดอกไม้ประดับ วัดบึงพระลานชัย / งานสาธารณูปโภค ซ่อมผิวจราจรที่ช ารุด ถนนรณชัยชาญยุทธ / 
ซ่อมแซมทางเท้าที่ประปาขุดเจาะถนนผดุงพานิช / งานศูนย์เครื่องจักรกล ติดตั้งท่าพระอุปคุต เพ่ือใช้ในพิธี                
งานบุญผะเหวด / ซ่อมประตูทางเข้าโรงเก็บพัสดุกองช่าง  / ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง งานวิศวกรรม 
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ตรวจรับงานโครงการ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ ารางยูฝาวี ถนนเทวาภิบาล 
ซอย 4 / ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างหอโหวด / ความคืบหน้าโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเพ่ือผู้ยากไร้ 
พ้ืนที่ชุมชนแออัด / ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างที่พักสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ความคืบหน้าโครงการต่อเติม
โรงจอดรถงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงถนน          
และระบบ ระบายน้ า ถนนสุริยเดชบ ารุง ซอย 3 / โครงการปรับปรุงถนน คสล, และระบบระบายน้ า                 
ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 15 แยก 3 / งานสถาปัตยกรรม ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานธนานุบาล / 
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามบึงพลาญชัย ฝั่งทิศตะวันตก / งานวิศวกรรมจราจร ติดตั้งป้ายบอกทางไปสนาม
วอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า / ตีเส้นจราจร และติดตั้งแท่งปูนกั้นล้อรถยนต์โรงเรียน
เทศบาลหนองหญ้าม้า / ตีเส้นจราจรถนนสุนทรเทพ / ทาสีคันหินภายในส านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ ด /             
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล งานก าจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โรงงานจัดการขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในเดือนมีนาคม               
มี อบต.ปาฝาและเทศบาลต าบลจังหาร เข้ามาทิ้งขยะร่วม / ปรับเกลี่ยทางให้รถขยะขึ้นบ่ อขยะได้สะดวก /                
กราฟเปรียบเทียบปริมาณขยะที่เข้าโรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจ าเดือนมีนาคม 2562 /                       
กราฟเปรียบเทียบปริมาณขยะที่ เข้าโรงงานจัดการขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์              
เดือนมีนาคม 2562 กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาณขยะต่อวันระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 
2562 / งานควบคุมตรวจสอบและบ าบัดน้ าเสีย ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียและความสะอาด
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ในบริเวณโรงก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ดูดสิ่งปฏิกูลออกจากบ่อพักตามตลาดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง /                  
แก้ไขรางระบายน้ าอุดตัน ตามถนนซอยต่าง ๆ / ท าความสะอาดรางระบายน้ าและเปลี่ยนฝารางระบายน้ าที่
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 

นำยบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - นัดประชุมประจ าเดือนพฤษภาคม วันศุกร์ที่  10 พฤษภาคม 2562 
นำยกเทศมนตรี   เวลา 09.00 น. ประชุมผู้บริหาร เวลา 13.30 น.  

    - กองวิชาการฯ เกี่ยวกับ CCTV ความเชื่อมโยงที่จะไปเกี่ยวพัน ก็รับไป
ด าเนินการ ประสานงานกัน ให้สอดคล้องกันกับแผนการปรับปรุง ออกแบบ ศูนย์ OSS ที่เราจะปรับปรุงด้านหลัง
ประมาณการ งบประมาณ จะด าเนินการอย่างไร ก็ให้ช่วยพิจารณาด้วย 

    - ฝากให้ปรับปรุงรูปของนายกฯ นัดหมายถ่ายภาพใหม่ เพ่ือจะน าไปใช้ รูปเก่า
ก็คงจะต้องยกเลิก 

    - สถานศึกษา ก็ขอบคุณที่เตรียมการเปิดภาคเรียน อาคารสถานที่ ก็เตรียม
ต้อนรับนักเรียนใหม่ เปิดภาคเรียนใหม่ 16 พฤษภาคม ฝากคณะผู้บริหารได้วางแผนในการดูแลเรื่องอาคาร
สถานที่ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่ 

    - ท.7 ก็คาดว่าแผนที่เราจะก่อสร้างอาคาร ก็ได้ไปพบผู้ใหญ่แล้ว คาดว่าน่าจะ
ได้รับการสนับสนุน คงจะมีข่าวดีเร็ว ๆ นี้ ส่วนเรื่องสัญญาจ้าง ก็จะมีการยกเว้นไว้แล้ว ฝ่ายพัสดุก็อาจจะเชิญ         
ฝ่ายผู้ประกอบการที่เสนอราคาต่ าจากครั้งที่แล้ว ให้เขาเข้ามาเซ็นสัญญาจ้างได้เลย ถ้าได้รับใบจัดสรรมา ไม่ต้อง
เสียเวลาเพราะเร่งด าเนินการ ทางโรงเรียนก็คงต้องเตรียมสถานที่ให้สอดคล้องกัน ถ้าเราได้รับใบจัดสรรมา เราก็จะ
ได้ด าเนินการเลย โดยใช้ระเบียบที่สามารถท่ีจะใช้กับผู้รับจ้างเดิมได้ ที่ชนะการประกวดราคาแล้ว 

    - เรื่องของการเปิดภาคเรียน โฟนิค นายกฯ ยังไปไม่ครบทุกแห่ง ขอค้างไว้ก่อน 
ก็จะไปตามห้วงเวลา อาจจะไม่ได้บอกท่านว่าจะไปไหน อย่างไร ที่ยังไม่ได้ไปเยี่ยม ดูการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
ระบบโฟนิค ก็เพ่ือจะไปให้ก าลังใจ ช่วยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดผล ซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์กับนักเรียน
และครูเป็นอย่างยิ่ง 

    - เปิดภาคเรียนใหม่ สระว่ายน้ า ก็คงจะต้องบริหารจัดการ รถรับ – ส่ง                 
ต้องพร้อม เพราะว่าเราเรียนจันทร์ถึงศุกร์ ทุกโรงเรียนทั้ง 8 โรงเรียน จัดตารางอย่างไร ใครจะรับ การเดินทาง              
ไปรับไปส่งก็ขอให้สัมพันธ์กันกับการจัดกิจกรรม ก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนและให้ชัดเจน บริหารจัดการเวลา               
ท าอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ ฝากไปพิจารณา 

     - ศูนย์พัฒนาเด็ก การรับนักเรียน ปี 2563 ต้องเตรียมแล้ว ก็ฝากพวกเราเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการเสียสิทธิ รับ 2 ขวบแต่ไม่เกิน 3 ขวบ กติกาชัดเจน สิทธิของพนักงานต้องรีบแจ้ง ต้องมีทะเบียนบ้าน
ในเขตเทศบาล อย่างน้อย 1 ปี เพราะฉะนั้นต้องรีบเข้ามาก่อน 15 พฤษภาคมนี้ ไม่มีข้อยกเว้น ขอให้ยื่นไม่เกิน                
30 มิถุนายน 2562 ถ้าเกินแสดงว่าท่านไม่ประสงค์จะให้ลูกท่านมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็ให้ไปตรวจสอบ 
การเกิดต้องเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ถึง 16 พฤษภาคม 2561 ถ้าเกิดในช่วงนี้มีสิทธิเข้าเรียน             
ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งต้องไปประกาศ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ผอ.กองต่าง ๆ ก็ไปแจ้งลูกน้อง ว่าใครจะใช้สิทธิ
ก็ใช้สิทธิให้รีบแจ้งความประสงค์ที่ส านักการศึกษาให้เรียบร้อย ก็แจ้งล่วงหน้า 

     - กองสาธารณสุขฯ ฝากย้ าและประสานงานทุกส่วน กรณีที่ไม่ใช้โฟมในการจัด
กิจกรรม อาหารกล่องอะไรต่าง ๆ เทศบาลเอง ก็ฝากด้วย เป็นกติกาที่ต้องช่วยกันสนับสนุนนโยบายของจังหวัด
ด้วย เราก็จะต้องหลีกเลี่ยงเวลาจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นโฟมก็ต้องยกเลิก ถ้าใช้ก็ต้องใช้วัสดุที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ก็ฝากเป็นแนวทางไว้ 
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    - กรณีของเทศบาลเมืองพนัสนิคมที่เขาได้รับรางวัลร่วมมือเรื่องสิ่งแวดล้อมจากชุมชน

ชาวบ้าน การคัดแยกขยะ การไม่ใช้โฟม ก็เป็นกรณีที่น่าจะไปศึกษาดูงาน ที่เขาประสบความส าเร็จได้ เขาท า
อย่างไรมีกิจกรรมอะไรบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางความคิดของพวกเรา ที่พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

    - กองช่าง ขอบคุณมาก งานใหญ่ ๆ ระดมเข้ามาช่วงเดือนมีนาคม แต่สามารถบริหาร
จัดการได้เป็นอย่างดี ส าเร็จตามความมุ่งหมาย ก็ถือว่าได้บริหารจัดการทีมงานได้เป็นอย่างดี ท าให้สถานที่เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

    - เรื่องที่ต้องชม ถนนที่วางท่อระบายน้ า แก้ไขปัญหาน้ าท่วม หน้าลานสาเกต               
ประตูสาเกต วางแผนการท างานได้เป็นอย่างดี มีผลกระทบกับการจราจรน้อยมาก เนื่องจากว่าเป็นห้วงเทศกาล
ด้วย พ่วงอะไรด้วย ก็วางแผน ผู้รับจ้างก็ประสานงานกับเราได้เป็นอย่างดี ช่างคุมงานก็มีการวางแผนกับผู้รับจ้าง 
ไม่เกิดอุบัติเหตุทั้ง ๆ ที่อยู่ใจกลางเมือง การจราจรหนาแน่น ระดับน้ าการระบายน้ า การด าเนินการถือได้ว่ามีการ
วางแผนที่ดี เราไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องของการก่อสร้างถนนสายนี้  ที่ท าให้เป็นอุปสรรคปัญหาการจราจร 
อุบัติเหตุ หรือในเรื่องของการไม่อ านวยความสะดวก มีนิดเดียวบ้านพักของข้าราชการปกครองที่เขาเข้าออกบ้าน
ไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเล็กน้อยมาก โดยภาพรวมถือได้ว่าเรามีการวางแผนการท างานได้เป็นอย่างดี ต้องขอบคุณมาก 

    - เนื่องจากว่าที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ได้ลาออกไปเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เหตุที่
ลาออกก็เพราะว่าต้องไปช่วยรณรงค์การหาเสียงให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก็เลยขอลาออกเพ่ือไม่ให้
กระทบกับระเบียบหรือเกิดความไม่สบายใจต่อผู้บริหารและทุกคน พอหลังจากเสร็จสิ้นแล้ว นายกฯ ก็เลยปรึกษา
ขอเชิญให้กลับมาเป็นที่ปรึกษาเช่นเดิม ก็จึงได้ออกค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีแล้ว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 
10 เมษายน ก็จึงแจ้งให้พวกเราทราบฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ไปด าเนินการ 

    - เรื่องที่กองคลังได้รายงานแล้ว ระเบียบใหม่ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของพนักงานเรา ก็เป็นไป
ตามสิทธิโดยชอบ คือเบิกตามจริง แล้วตามฐานอัตราเงินเดือน หลายคนก็ได้เพ่ิมขึ้น โดยเฉลี่ยก็เพ่ิมขึ้นรายละ 
1,000 บาท ก็มี 2,000 บาทก็มี แต่บางรายมีสิทธิมาก ท าสัญญาเช่าซื้อผ่อนธนาคารอยู่ในอัตราเท่าเดิมก็ไม่ได้
สูงขึ้น ก็ถือว่าเสียสิทธิไป แต่ว่าทุกคนก็ได้เพ่ิมข้ึน ทัง้นี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน นายกฯ ก็เซ็นค าสั่งแล้ว สิทธิของท่าน
เริ่มปลายเดือนมีนาคม ก็ท าให้การค านวณยุ่งยาก แล้วก็เราตั้งเบิกให้ไปแล้ว ก็ถือว่าท่านสละสิทธิในส่วนที่เหลื่อม
แค่ 3 – 4 วัน ใครที่ยังไม่เสนอขอใช้สิทธิ ก็รีบไปตรวจค่าเช่าบ้านของท่าน 

    - วิ่งข้ามปีฯ พรุ่งนี้ เท่าที่รับทราบจากปลัดฯ ภาพรวมผู้เข้าร่วมวิ่งทั้งหมด 3,800 คน    
ก็ถือว่ามาก แต่ว่าจะมาวิ่งเท่าไหร่ไม่ทราบ เป้าประสงค์คือจัดซื้อที่ดินราคา 2 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าได้ตามเป้า                  
ถ้าขาดเหลือท่านผู้ว่าฯ ก็จะไปขอสนับสนุนสปอนเซอร์ต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ตามเป้าตาม ต้องการเพ่ือซื้อที่ดินสร้างเป็น
ที่ผู้พักผู้โดยสารระหว่างเส้นทางร้อยเอ็ดไปยโสธร ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับจังหวัดร้อยเอ็ดและการท่องเที่ยว               
การเชื่อมโยง ส่วนของเรามีประมาณ 200 ก็เป็นไปตามเป้าหมาย ก็ขอบคุณมาก แล้วก็อยากให้ไปร่วม พิธีการ                
จะเริ่ม 23.30 น. เพ่ือเป็นก าลังใจให้ท่านผู้ว่าฯ ท่านก็มีเจตนาที่ดีในการสร้างและพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด                  
เสื้อจะแจกวันนี้ก็จะได้ไปรับมาด าเนินการให้ 

    - ขอบคุณในเรื่องการเลือกตั้งที่ผ่านมา ในเขตเทศบาลเราไปใช้สิทธิตามเป้า แต่ว่าต่ ากว่า
ระดับประเทศ โดยเฉลี่ย ข้อมูลการไปใช้สิทธิของเรา 67% ของประเทศ 71% ก็ถือว่าการรณรงค์หรือการกระตุ้น
ให้ผู้ออกมาใช้สิทธิไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพ แต่ก็ถือว่ามาใช้สิทธิเป็นจ านวนมาก อยากจะแจ้งรายละเอียดเพ่ือจะ
เป็นข้อมูลในเรื่องของการเลือกตั้งในเขตเทศบาลเรา ครั้งนี้มีทั้งหมด 37 หน่วยเลือกตั้ งแต่ละหน่วยเลือกตั้ง       
แบ่งเป็นอยู่ในเขตเทศบาลเรา 3 เขต เขตที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 – 13 เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่                  
14 – 25 เขตที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 26 – 37 เขต 1 7,507 คน มาใช้สิทธิ 5,051 คน คิดเป็นร้อยละ 67           
บัตรดี 4,600 บัตรเสีย 268 ไม่เลือกใคร 90 คิดเป็นร้อยละ 1.78 เขต 2 มีผู้มาใช้สิทธิ 69% บัตรเสีย 5.31 
322 บัตร ไม่ลงคะแนนเลือกใคร 123 คน คิดเป็นร้อยละ 2.03  เขต 3 มาใช้สิทธิ 5,700 กว่าคน คิดเป็นร้อย
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ละ 71 มาใช้สิทธิมากท่ีสุด บัตรดี 5,300 บัตรเสีย 254 คิดเป็นร้อยละ 4.45 ไม่ลงคะแนนเลือกใคร 98 คิด
เป็นร้อยละ 1.72  ขอบคุณทุกท่านที่รณรงค์เชิญชวนคนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในเขตเราไม่มีการร้องเรียน                  
ในหน่วยเลือกตั้ง ก็เป็นไปตามระเบียบ คณะกรรมการประจ าหน่วยทุกคนก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม  

 ผศ.ดร.สำธิต  กฤตลักษณ์ - เรื่องเสื้อ หน่วยใดที่ ยั งไม่ ได้  ซึ่ งอาจจะมี โรงเรียนให้ ไปรับที่ โรงเรียน                     
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ขัติยะวงษา  ตึก 2 ชั้นที่ 2  เสื้อวิ่งฯ ไซส์ที่ยังไม่มาอาจจะเป็นพรุ่งนี้ 

 นำยบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - มอบให้ส านักปลัดฯ เป็นศูนย์กลาง ประสานให้เรียบร้อย จะได้วันนี้หรือพรุ่งนี้ 
นำยกเทศมนตรี   ก็ให้ประสานมายังส านักปลัดฯ เรื่องเสื้อ เพ่ือจะน าไปใช้ในวันพรุ่งนี้  เวลา 
23.00 น. จะได้ไม่สับสน ส านักปลัดฯ รับไปให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

     - เรื่องเสื้อเหลืองที่จะใส่ ตอนนี้ตราประจ าพระองค์ท่านได้รับอนุญาตแล้ว ทาง
แกรนสปอร์ตเขาได้รับอนุญาตแล้ว ท่านใดอยากจะได้สั่งได้ ประสานกับทางส านักการศึกษา 

 นำยเรืองรัตน์ รัตนโภคำสถิต - เกี่ยวกับเรื่องวิ่งข้ามปี มีศิลปินมาร่วมแสดงก่อนถึงเวลาเริ่มวิ่ง ก็คาดว่าจะเริ่ม
รองนำยกเทศมนตรี  เวลา 21.00 น.บึงพลาญชัยปิด 02.00 น. เพราะเราตกลงกับเขาแล้ว ก็เพ่ิม
ความระมัดระวังและดูแลให้ทั่วถึง เรื่องซุ้มอาหารที่ให้ทางชุมชนจัดประกวด จะทับซ้อนกับที่เขามาใช้ เราจะมี
เต็นท์ปฐมพยาบาล เต็นท์จ าหน่ายสินค้าของสปอนเซอร์ เต็นท์เครื่องดื่ม อาหาร จะทับซ้อนกันอยู่ ก็บูรณาการกัน 

- สืบเนื่องจากประสบการณ์ที่เราผ่านมา กองช่างและกองสาธารณสุขฯ ได้รับ
การประสานรับนโยบายจากท่านนายกฯ เข้าไปดูแลเรื่องอาคารสถานที่ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้วงที่มี
กิจกรรม งานใหญ่ๆ  เช่น วอลเลย์บอลชายหาด ก็ฝากทางโรงเรียน บางโรงเรียนก็ดูแลได้ดีแล้ว เช่น เรื่องห้องน้ า 
ที่อยู่ไกลครู ไกลนักเรียน บางทีก็ไม่ได้เปิดใช้ ก็อยากให้ลองบริหารจัดการ เข้าใจว่าเรามีพ้ืนที่กว้าง  นโยบายของ
ท่านนายกฯ คือ นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต้องว่ายน้ าเป็น แต่ถ้าจะเพ่ิมอีกเรื่องคือ ล้างห้องน้ าเป็น          
ก็ไม่เสียหาย คือสร้างวินัยให้แก่เด็ก เชื่อว่ากองช่างและกองสาธารณสุขฯ พร้อมจะดูแล แต่ถ้าหากว่าท่านดูแล             
ในเบื้องต้น ก็คืออะไรที่เสียหายเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้รีบด าเนินการอย่าปล่อยให้เป็นมาก ซ่ึงเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ            
กับเดก็นักเรียน ก็ฝากในประเด็นนี้ด้วย 

นำยประวิทย์ โอวำทกำนนท์ - เรียนสอบถามเรื่องการสวมใส่เสื้อเหลือง ใน 5 วัน วันจันทร์เราจะใส่ชุดสีกากี
ผอ.ร.ร.เทศบำลวัดสระทอง หรือไม่ จะได้แจ้งคณะครูได้ทราบ 

นำยบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - ไม่มีระเบียบสั่งการ แต่ว่าขอความร่วมมือ วันจันทร์เราก็เป็นชุดสีกากี
นำยกเทศมนตรี   ไป จะได้เป็นมาตรฐาน ส่วนเสื้อโทนสีเหลือง คือสถาบันพระมหากษัตริย์                   
ชาวไทยเราก็เทิดทูน เราต้องช่วยกันปกป้องแสดงออกถึงความจงรักภักดี เมื่อมีวาระอันเป็นมงคล วาระพิเศษ        
อย่างนี้ เราก็ควรแสดงออก เขาไม่ได้บังคับ แต่ขอความร่วมมือส่วนราชการ ส่วนประชาชนเขาไม่ได้บังคับเลย                
ก็ฝากพวกเราไว้ ในช่วงสงกรานต์เราก็ใส่เสื้อสงกรานต์เราได้ เพราะเป็นสัญลักษณ์ไปแล้วไม่เป็นไร อย่างเช่น               
ในกรณีวิ่งข้ามปี วิถีไทย ท่านผู้ว่าฯ บอกว่าโชคดีมากที่เลือกสีเหลือง พอมีแนวทางของส านักนายก เรื่องขอความ
ร่วมมือใช้โทนสีเหลืองก็เลยสอดคล้องกันพอดี แต่สงกรานต์เราก าหนดสีเทาไปแล้ว 

นำยนุชำกร  มำศฉมำดล  - มี 2 เรื่อง เรื่องเสื้อที่ท่านนายกฯ บอก ของแกรนสปอร์ต เขาจะขายให้เรา 
รองนำยกเทศมนตรี  210 บาท เสื้อเราไม่ได้ใส่แค่เดือนพฤษภาคม ให้ใส่ 3 เดือน ซื้อแล้วก็คุ้ม             
อีก 1 เรื่อง ผมประสานกับช่างบอย คืองานวอลเลย์บอลชายหาด U 21 ชมรมถ่ายภาพที่ไปถ่ายภาพเยอะมากใน
กลุ่มเขามีหลายพันภาพ จริง ๆ วันนี้ต้องเป็นวันตัดสินแล้ว ได้ภาพสวยที่สุดเอามาใช้ในกิจกรรมของเราชมรม
ถ่ายภาพ บอยแจ้งว่าไม่เสร็จ กรรมการยังตัดสินไม่เสร็จ ก็เลยขอเป็นเดือนหน้า จะได้รั บลูกวอลเลย์บอลทีมชาติ
ของแต่ประเทศ ส านักการศึกษาประสานกับทางช่างบอยด้วยว่าจะเอารูปที่ชนะเลิศ คนที่ถ่ายภาพทั้งหมดมารับ
รางวัลในห้องนี้ ก็ถือโอกาสประสาน 
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นำยบุญยัง  ทองสุทธิ์  - เรื่องเงินเดือนใหม่ ทางกองคลังขอเป็นวันที่ 18 ให้ส่งฎีกาของพนักงานคง
จะปลัดเทศบำล   ไม่มีปัญหา ทางครูน่าจะเป็นเงินเดือนเก่า ส่วนตัวใหม่ก็ก าลังเร่ง 

    - เรื่องกีฬา ฝากส านักการศึกษา ออกโปรแกรมการแข่งขันที่ชัดเจนว่าเราจะ
แข่งอะไรบ้าง วัน เวลา เพ่ือที่เราจะได้ร่วมแข่งขันกัน ก็เป็นกิจกรรมของพวกเรา ก็อยากให้ไปร่วมกิจกรรมกัน 

นำยบรรจง  โฆษิตจิรนันท ์ - วันเทศบาล ก็เป็นวันที่พวกเราจะได้มีการสังสรรค์กัน มีการแข่งขันกีฬา
นำยกเทศมนตรี   ปีนีพั้ฒนาขึ้นมา ไม่ได้แยกเป็นกอง ฝ่าย งาน เป็นความสามัคคี เพราะฉะนั้นทุก
กองฝ่าย ทุกงาน ก็จะคละสีกันไป ก็เกิดองค์กรใหม่ขึ้นมา ใครเป็นประธานสีก็วางแผนต่อไป นายกฯ จะสั่งเป็นสี 
เช่นสีนี้ไปท าอันนี้ ก็จะมีกิจกรรมที่ออกเป็นสี ไม่ได้เป็นกอง ก็เป็นที่เข้าใจกัน เพราะฉะนั้นไปท าทะเบียนสี                  
จะได้ชัดเจน สีนี้มีใครบ้าง ประธานสี กรรมการ จะได้ท ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

    - วันเทศบาล ตรงกับวันที่ 24 วันพุธ ก็มีพิธีการตอนเช้ า เชิญทางหัวหน้า           
ส่วนราชการมาร่วมพิธี มีการมอบถ้วยรางวัลพนักงานดีเด่น นายกฯ ก็จะไปร่วมชม เราจะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่              
18 ช่วงบ่าย ก็เพ่ือความสามัคคีปรองดอง และมีเสื้อสีด้วย จะน ามามอบให้ก่อนแข่งขัน ตอนเย็นก็มีการเลี้ยง
สังสรรค์ จะมีภาพสรุปการท างานในรอบปีที่ผ่านมา ฝากกองวิชาการฯ รวบรวมกิจกรรมการท างานของแต่ละฝ่าย 
แต่ละงาน อย่าให้ตกหล่น การบริการประชาชนต่าง ๆ 18.00 น. ตรง เริ่มงาน   
 

     
         ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
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