
- ส ำเนำ - 
รำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือน  

ครั้งที ่5/2562 
วันที ่10 พฤษภำคม 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. นายวิชัย  พรมเกตุ   ผอ.ส านักการศึกษา 

10. นายประสงค์ โพธิ์เนียม   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
11. นางวราภรณ ์ นวลเพ็ญ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
12. นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ   ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
13. นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง    ผอ.กองช่าง 
14. นายสุบิน  ทราบรัมย์   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
15. นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.) 
16. นางพิกุล  พรมเกตุ    ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า 
17. นายยุทธพงษ์ คุริรัง    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
18. นายธรรมวัจน ์ วิลัยพิศ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
19. น.ส.รัชนีกร  ค าภักดี    หน.ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ 
20. น.ส.ธวัลรัตน์ ยิ่งก าแหง   หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 
21. นางสาวสมพิศ หวังทรัพย์ทวี   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร 
22. นายภานุวัฒน ์ เฉวียงวาศ   หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ 
23. นางเข็มทอง  ปาลอินทร์   หน.งานไฟฟ้า 
24. นายวัฒนา  กระวีสายสุนทร   หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
25. นายประเวชพล นนทะไชย   ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
26. นางกิติพร  ตราตรี    หน.ฝ่ายพัสดุฯ 
27. นายโกสิทธิ ์  บุญส่ง    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
28. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ    หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ช่าง) 
29. นายชนินทร ์ ปาลอินทร์   หน.งานกิจกรรมฯ 
30. นายนุชิต  เกรียงวิช   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (วช.) 
31. นายสุทธิชาต ิ แสนจันทร์   หน.งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 
32. นายกฤษฎา  ภาชนะวรรณ   หน.งานสถานที่ 
33. นายจักร ี  เกียรติขจร   หน.ฝ่ายการโยธา 
34. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์   ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา 
35. นายประวิทย์ โอวาทกานนท์   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
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36. นายศักรินทร์ ภาวะลี    หน.งานก าจัดขยะ 
37. นางสุวิชชา  ตรีนาจ    รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
38. นางอุไร  ส าราญสุข   หน.งานประเพณีฯ 
39. นางวัชร ี  ศรีทอง    หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง 
40. น.ส.จิราภรณ ์ ชินอ่อน    หน.ฝ่ายจัดหาประโยชน์ฯ 
41. นางจิราภรณ์ โวหารกล้า   หน.งานการเงินและบัญชี (คลัง) 
42. นางศิริภรณ ์ บุตรพรหม   หน.ฝ่ายทะเบียนและบัตร 
43. นายภานุวัตร เพ็งพิมพ์    หน.งานธุรการ (สวค.) 
44. นางจิรารัตน์  ศรีกู่กา    หน.งานงบประมาณและพัสดุ 
45. นายพิรุฬ  มาตมูล    หน.ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
46. นางรุจิรา  สีชมภ ู    หน.งานบริหารจัดการตลาด 
47. น.ส.ปัทมพร  สุทธิประภา   หน.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
48. นางสว่างจิต  บัวปัญญ์สิริ   หน.ฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข 
49. น.ส.ปิยะกานต์ อุดมพร    หน.งานสุขาภิบาลอาหาร 
50. น.ส.ทรัพย์พานิช พลาบัญช์   เภสัชกร 
51. นางจุฬาณี  บุบผาพิลา   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สน.กศ.) 
52. นางนันทกา  ภูผา    หน.งานพัฒนาคุณภาพฯ 
53. นางอัฐพร  สานุจิตร    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ (สน.กศ.) 
54. นางศรีไทย  กระวีสายสุนทร   หน.งานธุรการ (สส.) 
55. น.สพ.ธีรภัทร ์ หินซุย    หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
56. น.ส.ณัฐกานต์ โพธิ์ส าโรง   หน.งานการเจ้าหน้าที่ (สน.กศ.) 
57. น.ส.พณิดา  ประเสริฐสังข์   หน.งานเลขานุการผู้บริหาร 
58. นางอรพิน  สีลาวรรณ   หน.ฝ่ายอ านวยการ 
59. นางฉันทรุจี  พรมเกตุ    รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
60. นายปรัชญา  สุทธิพิริยะหทัย   หน.งานนิติกรรมสัญญา 
61. นางเพ็ญละดา ภารัง    หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
62. นายศักรินทร์ ค างาม    นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
63. นายสุริยา  ทองห้าว    หน.งานงบประมาณ 
64. ว่าที่ ร.ต.หญิงนันทิพัฒน์ วงศ์ค าจันทร์   หน.งานพัฒนาบุคลากรฯ 
65. น.ส.พิชาธนัญญ์ ชูวงศ์เลิศ   หน.งานบริหารโรงเรียน 
66. นายอภิชาต ิ นรทีทาน   นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
67. นายจตุรงค ์  ประดิษฐ์   หน.งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
68. น.ส.กรชนก  ยุคะลัง    หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
69. นายศุภไชยวัศ ธนาเติมศักดิ์   หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
70. น.ส.รัตนา  ตรีพงษ์    นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
71. น.ส.ภัทรพร  เชิงสะอาด   หน.งานส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
72. นายกฤษดา  เมาะราษี  หน.งานวิศวกรรมจราจร 
73. นายเสกสันต์ จันทะไทย   หน.งานวิศวกรรม 
74. นางศิริรชตะ  โพธิวงศ์    หน.งานการเจ้าหน้าที่ 
75. นายพรชัย  ตรีบุญเมือง   หน.ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
76. นายไพรัก  โคตะยันต์   หน.งานธุรการ (สป.) 
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ผู้ไม่มำประชุม 
 
1. ว่าที่ ร.ท.อนันต ์ เมาะราษี  รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ไปราชการ 
2. นางทิมาพร  จันทรถง  ผอ.กองคลัง 

 
ระเบียบวำระท่ี 1   เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
    - ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2562 
  - ไม่มีกองใดแก้ไข 

ระเบียบวำระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่แล้ว  มำตรกำรประหยัดพลังงำน 
นำงศิริภรณ์  กระวีสำยสุนทร - ส าหรับมาตรการประหยัดพลังงานในรอบเดือนท่ีผ่านมา การใช้ไฟฟ้า 
หน.ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  และน้ าประปา การใช้ไฟฟ้าของเดือนที่ผ่านมา ลดลง 7,846 หน่วย ตรวจสอบ
แล้วเป็นการใช้งานตามปกติ ส่วนการใช้น้ าประปา ลดลง 831 หน่วย ได้ตรวจสอบแล้วมีความผิดปกติ 9 รายการ 
หน่วยงานได้ตรวจสอบแล้วพบความผิดปกติ จ านวน 4 รายการ 1. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า เนื่องจากการ
สับเปลี่ยน การท าความสะอาด ระบบกรองตู้น้ าของตู้ปลาทุกตู้ พร้อมทั้งเติมน้ าตู้ปลาใหม่ 2 รอบ ท าให้มีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมขึ้น 2. โรงซ่อมบ ารุง เนื่องจากท่อน้ าประปาช ารุด บริเวณโรงเก็บพัสดุกองช่าง 3. ศูนย์บริการร่วมแบบ
เบ็ดเสร็จ  เนื่องจากก๊อกน้ าในห้องครัวฝ่ายทะเบียนฯ ช ารุด ปิดได้ไม่สนิท ขณะนี้ได้ท าการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว     
4. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เนื่องจากท่อน้ าประปาช ารุด พบว่ามีการรั่วซึมของท่อน้ าบริเวณ                    
หลังโรงอาหาร ซึ่งได้ท าการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว นอกนั้นเป็นการใช้น้ าประปาตามปกติ 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (กองวิชำกำรและแผนงำน) 
นำยนุชิต  เกรียงวิช  - (น าเสนอ Power Point) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  งานบริการข้อมูลข่าวสาร     
หน.ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  ท้องถิ่ น  สถิติ ต่ าง ๆ  ในการประชาสั ม พันธ์ผ่ าน  Fanpage Facebook                 
“ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด” / ถ่ายทอดสด ผ่าน Fanpage Facebook ในงาน “สงกรานต์@ร้อยเอ็ด”
จ านวน 4 ครั้ง / ด าเนินการจัดท าวีดีทัศน์น าเสนอความคืบหน้าสวนสมเด็จฯ / บันทึกภาพกิจกรรม ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง จ านวน 59 ครั้ง / งานบริการและเผยแพร่วิชาการ พิธีกรในงานต่าง ๆ จ านวน 4 ครั้ง 
/ ติดตั้งเครื่องเสียงภายในห้องประชุม จ านวน 5 ครั้ง / ติดตั้งเครื่องเสียงนอกสถานที่ จ านวน 12 ครั้ง / 
บันทึกเสียงประชาสัมพันธ์ บันทึกเสียงการประชุม / การประชาสัมพันธ์โดยใช้รถแห่ / ควบคุมการใช้งานจอLED 
เวทีกลางแจ้ง จ านวน 8 ครั้ง / งานนิติกรรมสัญญา ตรวจสัญญาการเช่าสิทธิเทศบาลฯ รวมทั้งสินจ านวน 103 
ฉบับ, หารือข้อห้ามการหาเสียงของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง,                   
ร่วมศึกษาดูงานเกี่ยวกับสภาเมืองและบริษัทพัฒนาเมืองที่เทศบาลขอนแก่น, ร่วมประชุมและลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
เพ่ือควบคุมการจ าหน่ายและบริโภคเครื่องดี่มแอลกอฮอล์, ด าเนินการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ ายแรง กรณี 
เบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, ด าเนินการรวบรวมและตรวจสอบ
พยานหลักฐานการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่, จัดท าบันทึกเสนอความเห็นทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการด าเนินการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อรถ ดูดสิ่งโสโครก, ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย            
แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน / งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เรื่องร้องทุกข์ 64 เรื่อง แล้วเสร็จ  64 เรื่อง / สอบสวน
ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 เรื่อง, สอบสวนทางวินัยของเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 เรื่อง,                   
ให้ค าปรึกษา / ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  / ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สรุปผลการประเมินการแข่งขันบาสเก็ ตบอล “พลาญชัยคัพ”  
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ครั้งที่ 15 ประจ าปี 2562 / แบบสอบถามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2562 / แบบสอบถาม
การจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจ าปี 2562 / งานวิจัยและประเมินผลศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครขอนแก่น  
เรื่องการบริหารจัดการเทศบาลให้มีความเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City /  แบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียภายใน/
ภายนอก / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าวีดีทัศน์รายงานความคืบหน้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด / 
จัดท าข้อมูลน าเสนอ เรื่อง ปลุกพลังท้องถิ่น พลังแห่งการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ืออนาคต / แก้ไข Program Taxmap 
และปัญหาไวรัสในระบบ GIS / ซ่อมแซม บ ารุง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง / ออกแบบและส ารวจการวาง
ระบบเครือข่ายคอมฯ และอินเตอร์เน็ต ณ หอสูงชมเมือง / สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Smart City Thailand 
Roadshow วันที่ 29 เมษายน 2562 / ส ารองข้อมูลกล้องวงจรปิดและดูแลระบบแม่ข่าย GIS / งานออกแบบ 
สื่อประชาสัมพันธ์ / ตารางสรุปลดค่าใช้จ่ายประจ าเดือนมีนาคม 2562 ระบบเครือข่ายฯ ระบบคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ต่อพ่วง / 4,100 บาท / การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ฯ และแฟนเพจฯ รวม 187 รายการ  
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ติดต่อสอบถาม จ านวน 21 ครั้ง / สถิติการให้บริการของกองวิชาการฯ จ านวน 121 ครั้ง 
/ ไอทีน่ารู้ วิธีเปลี่ยนชื่อเพ่ือนในไลน์ให้เป็นชื่อที่เราต้องการ 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (สถำนธนำนุบำล) 
นำยประเวชพล นนทะไชย - (น าเสนอ Power Point) ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2562 รับจ าน า  
ผจก.สถำนธนำนุบำล  4,092 ราย จ านวนเงิน 70,765,550 บาท ไถ่ถอน 3,881 ราย จ านวนเงิน 
67,574,950 บาท ดอกเบี้ยรับจ าน า 1,805,600 บาท ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุดจ าน า 324,124 
บาท / รายได้ 2,496,553.25 บาท รายจ่าย 290,274.14 บาท รายได้มากกว่ารายจ่าย 2,206,279.11 
บาท / ทรัพย์รับจ าน าคงเหลือ 12,428 ราย เป็นเงิน 219,643,250 บาท ทรัพย์หลุดเดือนพฤศจิกายน 2561 
127 ราย 1,805,600 บาท / สถิติรับจ าน า - ไถ่ถอน ดอกเบี้ยรับจ าน าและก าไรทรัพย์หลุด ย้อนหลัง 3 เดือน / 
วงเงินที่ได้รับอนุมัติกู้ยืม 222,000,000 บาท เงินกู้ที่เบิกมาใช้ 40,007,201.34 บาท  เงินฝากธนาคาร 
4,871,219.29 บาท ทุนหมุนเวียนคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 จ านวน 1786,864,017.95 บาท 
/ อัตราดอกเบี้ ย เงินต้นไม่ เกิน  5 ,000 บาท อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ  0.25 ต่อเดือน เงินต้น เกินกว่า  
5,001 – 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (กองสวัสดิกำรสังคม) 
นำยวัฒนำ  กระวีสำยสุนทร - (น าเสนอ Power Point) รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านประชารัฐ 
หน.ฝ่ำยสังคมสงเครำะห์   ร่วมใจฯ ชุมชนวัดเหนือ / ผู้แสดงความสามารถ ขออนุญาตใช้พ้ืนที่สาธารณะ
แสดงความสามารถในเดือนพฤศจิกายน จ าน วน 22 ราย / ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม ชุมชน 
พระอารามหลวง / ชมรมแม่บ้านมหาดไทย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม / ร่วมกับเทศกิจน าคนเร่ร่อน                     
น าส่งที่บ้าน ต าบลหนองขาม อ าเภออาจสามารถ / ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงและเทศกิจน าคนเร่ร่ อน                 
ส่งที่บ้านชุมชนศิริมงคล, บ้านหนองเรือ ต าบลเหนือเมือง / ตารางเยี่ยมผู้สูงอายุ ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ศูนย์บริกำรร่วมแบบเบ็ดเสร็จ) 
นำงศิริภรณ์ บุตรพรหม  - (น าเสนอ Power Point) สรุปสถิติข้อมูลทะเบียนราษฎร ประจ าเดือน      
หน.ฝ่ำยทะเบียนและบัตร  เมษายน 2562 / การให้บริการที่ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
/ สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านทะเบียนราษฎร ประจ าเดือนเมษายน 2562 / การให้บริการที่โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจ าเดือนเมษายน 2562 / การให้บริการท าบัตร
ประจ าตัวประชาชน / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านบัตรประชาชน ประจ าเดือนเมษายน 2562 /                
เปิดให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ / สรุปรายงานการให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวม 33 ราย /       
ออกให้บริการท าบัตรผู้ป่วยติดเตียง / รับการตรวจประเมินส านักทะเบียน / ประชุมฝ่ายทะเบียนและบัตร 
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ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (กองคลัง) 
นำงสำวรัชนีกร  ค ำภักดี   - (น าเสนอ Power Point) ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส ารวจ    
หน.ฝ่ำยแผนที่ภำษีฯ   ข้อมูลภาคสนามเชิงรุก / ฝ่ายพัฒนารายได้ การจัดเก็บภาษีตั้งแต่ตุลาคม 
2561 - เมษายน 2562 จัดเก็บได้คิดเป็นร้อยละ 89.59 ของประมาณการ / กิจกรรมฝ่ายพัฒนารายได้                  
การประชาสัมพันธ์ภาษีตามจุดบริเวณต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล / ฝ่ายจัดหาประโยชน์และทะเบี ยนพาณิชย์ 
สรุปผลการจัดเก็บค่าเช่าสิทธิต่าง ๆ ในเดือนเมษายน 2562 จ านวน 295,600 บาท / ฝ่ายบริหารงานคลัง                  
ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือนเมษายน 2562 รับจริงเดือนตุลาคม - เมษายน  2562 385,479,597.16 
บาท จ่ายจริงเดือนตุลาคม - เมษายน 2562 266,106,170.41 บาท ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 37,308.00 
บาท รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง 119,336,118.75 บาท เงินสะสมที่สามารถใช้ได้ 20,130,342.89 บาท เงินทุน
ส ารองเงินสะสม 70,466,493.83 บาท เจ้าหนี้เงินกู้ 112,802,289.25 บาท / ลูกหนี้เงินยืมราชการที่ครบ
ก าหนดส่งใช้เงินยืม / รายงานเงินเดือนคงเหลือไม่ถึง 15% / ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย 
ปี 2561 (ยังไม่ด าเนินการ) ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 จ านวนเงิน 804,000 บาท / รายละเอียด  
เงินรางวัลรอด าเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 จ านวนเงิน 7,489,350 บาท / รายละเอี ยด
โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม / เงินกู้ / กสท. ข้อมูลประจ าเดือนเมษายน 2562 / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนมีนาคม 2562 ผู้รับบ านาญรายเดือนมายื่นขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพกรณีอายุครบ 65 ปี 
บริบูรณ์, อยู่ระหว่างการขอรับเงินบ าเหน็จตกทอดจาก กบท. / ประมวลภาพกิจกรรม 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ /พิจำรณำ (ส ำนักกำรศึกษำ) 
นำยพิรุฬ  มำตมูล  - (น าเสนอ Power Point) จัดการแข่งขันบาสเกตบอล “พลาญชัยคัพ”                 
หน.ฝ่ำยกิจกำรโรงเรียน   ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 4 เมษายน 2562 / พิธีเปิดโครงการ
แข่งขัน บาสเกตบอล “พลาญชัยคัพ” ครั้งที่ 15 / ผลการแข่งขันบาสเกตบอลพลาญชัยคัพ ครั้งที่ 15 / วันที่  
4 – 5 เมษายน 2562 อบรมการคัดกรองเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นและ Executive Function กับเด็กที่มีภาวะ
สมาธิสั้น และแนวทางการช่วยเหลือในการบทบาทครู / วันที่ 10 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 13 – 14 เมษายน 2562 จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2562 / 
ภาคเช้าท าบุญตักบาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา / ภาคบ่ายพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด / 
พิธีสรงน้ าพระสงฆ์และรดน้ าขอพรผู้ สูงอายุ / ขบวนแห่สงกรานต์รอบเมืองร้อยเอ็ด / การแข่งขันมวยน้ า                  
บึงพลาญชัย / การประกวดอาหารอีสาน / ผลการประกวดอาหารอีสาน / การประกวดผู้สูงอายุ / ผลการประกวด
ผ ู้สูงอายุ / การประกวดทูตสงกรานต์ Roi et Boy & Girl / ผลการประกวดทูตสงกรานต์ / การเล่นน้ าสงกรานต์             
ที่สนุกสนาน / เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขันกีฬาวันเทศบาลประจ าปี 2562 วันที่ 18 – 24 เมษายน 
2562 / พิธีปิดการแข่งขันกีฬาวันเทศบาล / สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาวันเทศบาล ประจ าปี 2562 / 
วันที่ 29 เมษายน 2562 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท ามาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงาน
ประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2562 / วันที่ 30 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและจัดหาประโยชน์               
หอสูงชมเมือง (โหวด) 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ /พิจำรณำ (สถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำ) 
นำยพิรุฬ  มำตมูล   - (น าเสนอ Power Point) สรุปรายงานการปฏิบัติงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า                  
หน.ฝ่ำยกิจกำรโรงเรียน   ประจ าเดือนเมษายน 2562 จ านวนผู้ที่เข้าใช้บริการ 10,494 คน ยอดเงิน
บริจาค จ านวน 26,457 บาท ยอดเงินบริจาค 6 เดือนแรก 150,866 บาท สูงกว่าปี 2561 จ านวน 25,709 
บาท / ภาพการเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าจากนักท่องเที่ยวคณะครู นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด
และจังหวัดใกล้เคียง / สรุปรายงานการปฏิบัติงานศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ประจ าเดือนเมษายน 
2562 ยอดสมาชิกโดยรวม จ านวน 1,530 คน จ านวนผู้ที่เข้าใช้บริการ ช่วงเช้า จ านวน 985 คน ช่วงเย็น 
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1,265 คน รวม 2,250 คน / กิจกรรมออกก าลังกายภายในศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย / กิจกรรมการ
ออกก าลังกายภายในเกาะกลางบึงพลาญชัย 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ /พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวัดเวฬุวัน) 
นำยโกสิทธิ์  บุญส่ง  - (น าเสนอ Power Point) ศึกษาดูงานศูนย์พอเพียง / สถานศึกษาพอเพียง           
ผอ.ร.ร.เทศบำลวัดเวฬุวัน โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร / จัดการประชุมชี้แจงการจัดท าเอกสารหลักฐาน
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา / ร่วมสรงน้ าพระพุทธรูป ขอพรสิ่งศัก ด์ิสิทธิ์ พร้อมรดน้ าด าหัว                       
คณะผู้บริหารและครูบาอาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์ / การประกวดอาหารอีสานของชุมชนคุ้มวัดเวฬุวัน ในการ
จัดงานประเพณีสงกรานต์ / ต้อนรับครูคนใหม่ นางสาวศิริญา โทวรรณา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย / ประชุม
ประจ าเดือนเมษายน 2562 เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพและส่งมอบงานธุรการชั้นเรียนของแต่ละ
ระดับชั้น 

ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทรำบ / พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลหนองหญ้ำม้ำ ฯ)  
นำงพิกุล  พรมเกตุ  - (น าเสนอ Power Point) วันที่ 3 เมษายน 2562 แจกอุปกรณ์เรียนฟรี
ผอ.ร.ร.เทศบำลหนองหญ้ำม้ำ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น / วันที่ 8 เมษายน 2562 แสดงความยินดีกับ
นักเรียนกีฬาตะกร้อหญิง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงินประเภทตะกร้อคู่หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี        
และประเภทตะกร้อทีมเดี่ยวหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันเซปักตะกร้อหญิง ชิงแชมป์ประเทศไทย                      
ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 / วันที่ 13 เมษายน 2562 คณะครู สรงน้ าพระประจ าโรงเรียน  พระภูมิเจ้าที่                      
และรดน้ าขอพรคณะผู้บริหารพร้อมด้วยคุณครูที่ เคารพ เนื่องในวันสงกรานต์ เพ่ือเป็นสิริมงคล / สมาคม
วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้โรงเรียนเป็นศูนย์ฝึกวอลเลย์บอลชายหาดภาคอีสาน U21 ที่จะเข้าร่วม 
การแข่งขันระดับโลก / วันที่ 18 – 20 เมษายน 2562 การปรับปรุงปูกระเบื้องโรงอาหาร / วันที่ 18 – 21 
เมษายน 2562 ปรับปรุงร่องระบายน้ าบริเวณโรงอาหารและเพ่ิมบ่อดักไขมันเป็น 4 บ่อ / วันที่ 24 – 26 
เมษายน 2562 ซ่อมโต๊ะและเก้าอ้ี เพ่ือให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน / วันที่ 26 เมษายน 2562 ในช่วงปิด  
ภาคเรียน ล้างท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ให้สะอาดและพร้อมใช้งาน / วันที่ 26 – 27 เมษายน 2562                
ซ่อมหลังคาหอพักหญิงที่ช ารุด ให้น่าอยู่และปลอดภัยส าหรับนักเรียน / วันที่ 27 เมษายน 2562 น านักเรียน
ช่วยกันท าความสะอาดหอพัก สนามฝึกซ้อมและสถานที่พักผ่อน ก่อนเปิดภาคเรียน / วันที่ 27 – 30 เมษายน 
2562 ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า หอพักนักกีฬาและอาคารเรยีน / วันที่ 29 – 30 เมษายน  2562 นักเรียนชั้น ม.1 
และ ม.4 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ วัดวิมลนิวาส 

ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทรำบ / พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวัดป่ำเรไร)  
น.ส.สมพิศ  หวังทรัพย์ทวี - (น าเสนอ Power Point) วันที่  4  – 5  เมษายน 2562 เป็ นสถานที่           
ผอ.ร.ร.เทศบำลวัดป่ำเรไร จัดอบรมการคัดกรองเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นและ Executive Functions  
กับเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นและแนวทางการช่วยเหลือตามบทบาทครู ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ วันที่ 12 – 13 เมษายน 
2562 / รายงานตัวผู้เรียนประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 / ซ่อมบ ารุง, ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงประตูห้องประชุม ห้องผู้บริหาร ห้องธุรการ 
ซ่อมบ ารุงโต๊ะ ล้างเครื่องปรับอากาศ / สถิตินักเรียนที่จบการศึกษา ประจ าปี 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวัดเหนือ) 
นำยยุทธพงษ์ คุริรัง  - (น าเสนอ Power Point) การรับมอบตัวนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562         
ผอ.ร.ร.เทศบำลวัดเหนือ   วันที่ 1 เมษายน 2562 / คณะครูและบุคลากรร่วม วิ่งข้ามปี วิถีไทย สร้างบุญ
ใหญ่ วิถีพุทธ วันที่ 12 เมษายน 2562 / นักเรียนและครู ร่วมท าขนมทองผกา หนึ่งในโครงการ SBMLD เพ่ือใช้
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เป็นของว่างในงานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 100 ชุด วันที่ 12 เมษายน 2562 / ร่วมสืบสานและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2562 / ร่วมรดน้ าขอพรเจ้าอาวาสวัดเหนือ   
สรงน้ าสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ภ ายในวัด เหนือ วันที่  13  เมษายน 2562 / ร่วมขบวนแห่ประเพณี สงกรานต์  
รอบเมืองร้อยเอด็ วันที่ 13 เมษายน 2562 

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวัดบูรพำภิรำม) 
นำงฉันทรุจี  พรมเกตุ  - (น าเสนอ Power Point) วันที่  7 เมษายน 2562 ร่วมงานบุญผะเหวด                      
รก.ผอ.ร.ร.เทศบำลวัดบูรพำภิรำม วัดบูรพาภิราม / วันที่  8 เมษายน 2562 ร่วมพิธีท าน้ าอภิเษก ณ  
วัดบึงพระลานชัย / วันที่ 12 เมษายน 2562 ร่วมกิจกรรมวิ่งข้ามปีวิถีไทยฯ / วันที่ 13 เมษายน 2562 
กิจกรรมสรงน้ าพระและรดน้ าด าหัวเนื่องในวันสงกรานต์ / วันที่ 29  เมษายน 2562 เข้าร่วมอบรมการจัดท า
มาตรฐานการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 / ท าความสะอาดโรงอาหารและ
อาคารเรยีน เตรียมเปิดภาคเรียน / ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ / ปรับปรุงสนามเด็กเล่น          

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด) 
นำงสุวิชชำ  ตรีนำจ   - (น าเสนอ Power Point) คณะครูร่วมประดับรถพระพุทธมิ่งเมืองมงคล                                   
รก.ผอ.ร.ร.อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 12 เมษายน 2562 / ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม รดน้ า  
ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2562 / ร่วมส่งคุณครูศิริญา โทวรรณา ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวัน วันที่ 23 เมษายน 2562 / ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลพนักงานครูดีเด่น  
ในกิจกรรมวันเทศบาล ประจ าปี 2562 วันที่ 24 เมษายน 2562 / ปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่บริเวณโรงเรียน 
/ กิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียนล้างเครื่องปรับอากาศในทุกห้องเรียน / เปลี่ยนสายไฟฟ้าที่ช ารุด บริเวณอาคารเรียน 
วันที่  24 เมษายน 2562 / สถานที่การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท ามาตรฐานการศึกษา วันที่                     
29 เมษายน 2562 / ท าความสะอาดห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 29 เมษายน 2562 / ขนย้ายอุปกรณ์ที่
ช ารุดจ าหน่ายที่โรงซ่อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / เตรียมสถานที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่     
30 เมษายน 2562 

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวัดสระทอง) 
นำยประวิทย์ โอวำทกำนนท์  - (น าเสนอวีดีทัศน์) (น าเสนอ Power Point) การมอบตัวนักเรียน ม.1  
ผอ.ร.ร.เทศบำลวัดสระทอง และ ม.4 / กิจกรรมวันสงกรานต์ชาวสระทอง / ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ 
ประจ าปี 2562 / ร่วมงานวันเทศบาล ประจ าปี 2562 / ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1             
และ 4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 เมษายน 2562 / การทดลองออกอากาศถ่ายทอดสด / สรุปผลการศึกษา
ต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนักเรียน 142 คน ศึกษาต่อท้ังหมด 142 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
/ สรุปการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3 จ านวนนักเรียน 172 คน ศึกษาต่อทั้งหมด 171 คน คิดเป็น
ร้อยละ 99.41 (ไม่ศึกษาต่อ 1 คน) / รายงานการศึกษาต่อของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2561 จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 103 คน นักเรียนที่ได้รับการประกาศผลการศึกษาต่อทั้งสิ้น 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.60 นักเรียนรอผลประกาศการศึกษาต่อ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 / สรุปนักเรียนระดับชั้น ม.6 
ทั้งหมด 103 คน ปีการศึกษา 2561 เรียนต่อ อุดมศึกษา 71 คน คิดเป็นร้อยละ 68.62 เรียนต่ออนุปริญญา 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.74 ท างาน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 รอประกาศผล Admission รอบ 5 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.96 
 

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด) 
น.ส.พรพรรณ จันทรถง   - (น าเสนอ Power Point) ประชุมประจ าเดือนเมษายน 2562 คณะครู            
ศึกษำนิเทศก์   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 5 เมษายน 2562 / ร่วมพิธี
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ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  วันที่  
6 เมษายน 2562 / ร่วมพิธีจัดท าน้ าอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดบึงพระลานชัย วันที่  
8 เมษายน 2562 / จัดกิจกรรม “รื่นเริงวันสงกรานต์” วันที่ 10 เมษายน 2562 / ร่วมการแข่งขัน วิ่งข้ามปี  
วิถีไทย สร้างบุญใหญ่ วิถีพุทธ วันที่ 12 เมษายน 2562 / ร่วมแข่งขันกีฬาวันเทศบาล ประจ าปี 2562 ระหว่าง
วันที่ 18 – 24 เมษายน 2562 / ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้
แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยและน าคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย ศึกษานิเทศก์เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  
เยี่ยมชมห้องเรียนและการจัดการเรยีนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ วันที่ 19 เมษายน 2562 / ร่วมงานวันเทศบาล 
ประจ าปี 2562 วันที่ 24 เมษายน 2562 / เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “นิทานสนุก นิทานสร้างสุข 
นิทานส่งเสริมคุณภาพส าหรับเด็ก” โครงการปกป้องเด็ก GEN Alpha จากการได้รับควันบุหรี่ วันที่ 25 – 26 
เมษายน 2562 / ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ตามโครงการความร่วมมือ 
ทางวิชาการ ของคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย วันที่ 29 เมษายน ถึง 
1 พฤษภาคม 2562 / ด้านอาคารสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ บริเวณศูนย์ฯ 

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองหญ้ำม้ำ) 
นำงนันทกำ ภูผำ  - (น าเสนอ Power Point) วันที่ 6 เมษายน 2562 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ 
หน.งำนพัฒนำคุณภำพ  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์ / วันที่ 13 เมษายน 2562 ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ านวน 101 รูป ณ ถนนข้าวหอมมะลิ 
/ กิจกรรม “เยี่ยมบ้านสานรัก” / กิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ /  วันที่ 24 เมษายน 2562 ร่วมกิจกรรม
วันเทศบาล / วันที่ 24 เมษายน 2562 ร่วมการแข่งขันกีฬาวันเทศบาล / ท างานเอกสารวิชาการต่าง ๆ /                
ท าความสะอาด เตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดเทอม ประจ าปีการศึกษา 2562 / สรุปจ านวนนักเรียน                 
ปีการศึกษา 2562 รวมเด็กทั้งหมด 47 คน 

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวัดรำษฎรอุทิศ) 
นำยธรรมวัจน์  วิลัยพิศ  - (น าเสนอ Power Point) ย้ายต้นพะยอม เตรียมสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน                        
รก.ผอ.ร.ร.เทศบำลวัดรำษฎรอุทิศ วิ่งข้ามปี วิถีไทยฯ / รดน้ าขอพร กรรมการสถานศึกษาและชุมชน / ประกวด
อาหารอีสาน งานประเพณีวันสงกรานต์ / ตรวจสอบ ล้างท าความสะอาดแอร์ พัดลม / จ าหน่ายเห็ดนางฟ้า 
ผลผลิตโครงการ SBMLD / กิจกรรมวันเทศบาล / เตรียมห้องเรียน ห้องน้ า อาคารสถานที่ เพ่ือเตรียมความพร้อม
เปิดเทอมใหม ่

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
นำงเพ็ญละดำ  ภำรัง  - (น าเสนอ Power Point) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
หน.ฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม รับมอบรางวัลครอบครัวประชาธิปไตย ประจ าปี 2562             
จากองคมนตรี / ประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 2 เมษายน 2562 / รายงานการซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
เครื่องจักร ประจ าเดือนเมษายน 2562 / ฝ่ายบริหารสาธารณสุข โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็ง
ปากมดลูกวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ศสมช. ชุมชนวัดบึง / โครงการอบรม อสม. ประจ าเดือนเมษายน 2562 
วันที่ 25 เมษายน 2562 / กิจกรรมผู้สูงอายุเดือนเมษายน 2562 ประกวดผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์และ          
รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ / โครงการใส่ใจดูแล ห่วงใยผู้สูงอายุและผู้พิการ / ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการปรับปรุง
ก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 17 เมษายน 
2562 ชุมชนท่านคร / สถานการณ์ไข้เลือดออกในอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด ปี 2562 ข้อมูล วันที่ 30 เมษายน 
2562 / ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข วันที่ 1 เมษายน 2562 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ 
พัฒนาลานสาเกตนครและรอบวัดบึงพระลานชัย / วันที่  5 เมษายน 2562 ร่วมพิธีเปิดธนาคารขยะ  
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รีไซเคิล  หน่วยงานราชการในศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด / วันที่ 5 – 9 เมษายน 2562 ดูแลความสะอาด  
เก็บขยะตลอดการจัดท าน้ าอภิเษกของจังหวัดร้อยเอ็ดส าหรับใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก / วันที่ 12 – 15 
เมษายน 2562 ดูแลความสะอาด เก็บขยะ งานประเพณีสงกรานต์ร้อยเอ็ด / วันที่ 24  - 25 เมษายน 2562 
เข้าร่วมการประชุม เชิ งปฏิบั ติการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเมือ งสิ่ งแวดล้อมยั่ งยืน  เพ่ือรับ ฟั ง 
กรอบแนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ / ล้างตลาด ถนน ศาลาที่พักผู้โดยสาร เก็บขยะ
คลองคูเมือง เก็บกิ่งไม้และปัดกวาด ตัดหญ้า ดายหญ้า ตามแผนปฏิบัติงาน / ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ควบคุมมลพิษและเหตุร าคาญ ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนร าคาญ กรณีฝุ่นและกลิ่นเหม็นจาก
ร้านท าเสื้อบริเวณ  ถนนกองพลสิบ วันที่ 23 เมษายน 2562 / กรณีน้ าฝนจากการก่อสร้างหอพักไหลเข้าบ้าน 
บริเวณถนนรณชัยชาญยุทธ วันที่ 25 เมษายน 2562 / ตรวจติดตามแก้ไขเหตุร าคาญ กรณีน้ าซึมออกมาจาก
บ้านไหลมาบริเวณถนน ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 23 วันที่ 26 เมษายน 2562 / รับการประเมินระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) จากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น วันที่ 3 เมษายน 2562 /                  
ตรวจประเมินซุปเปอร์มาร์เก็ตและมินิมาร์ท วันที่ 10 เมษายน 2562 / ด าเนินการประกวดอาหารอีสาน 
ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2562 วันที่ 13 เมษายน 2562 / ตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหาร  
ในโรงแรม ร่วมกับ สสจ.ร้อยเอ็ด และหน่วยตรวจสอบอาคารเคลื่อนที่ วันที่ 18 เมษายน 2562 / กิจกรรมท าบุญ
ตลาดทุ่งเจริญ ประจ าปี 2562 วันที่ 19 เมษายน 2562  

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำล 1) 
นำงสว่ำงจิต  บัวปัญญ์สิริ - (น า เสนอ  Power Point) ) งานบริการทางการแพทย์  กราฟรายงาน              
หน.ฝ่ำยศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ผู้มารับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทางศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 1                    
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 31 เมษายน 2562 / รายงานผู้มารับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทาง
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 เมษายน 2562 /ออกเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ, ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หญิงตั้งครรภ์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ / อบรมการป้องกัน 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล วันที่ 10 เมษายน 2562 / ออกหน่วยปฐมพยาบาล งานประเพณีสงกรานต์ วันที่               
13 – 14 เมษายน 2562 / ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการประจ าและหน่วยบริการปฐมภูมิ วันที่   
17 เมษายน 2562 / ออกหน่วยปฐมพยาบาลการแข่งขันกีฬาวันเทศบาล วันที่  18 – 24 เมษายน 2562 / 
ดูแลการบริจาคโลหิต เนื่องในวันเทศบาล วันที่ 22 เมษายน 2562 / งานแพทย์แผนไทย หัตถบ าบัดเพ่ือการ
รักษา เดือนเมษายน 2562 ผู้รับบริการ จ านวน 109 ราย / งานกายภาพบ าบัด เยี่ยมบ้าน 1 ราย จ านวน                       
3 ครั้ง มารับบริการในศูนย์ 12 ราย 33 ครั้ง รวม 36 ครั้ง / งานแพทย์แผนจีน จ านวนผู้เข้าบริการฝังเข็ม 
จ านวน 69 ราย 179 ครั้ง / งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผลการด าเนินงานด้านเภสัชกรรม จ่ายยา
ผู้ป่วยนอก 981 ราย แก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา 2 ราย ประเมินการแพ้ยาในผู้ป่วยแพ้ยารายใหม่ 1 ราย 
ให้บริการเลิกบุหรี่ 11 ราย (รายเก่า 8 ราย รายใหม่ 3 ราย) / โครงการทบทวนและประสานรายการยา มูลค่า 
ยาเก็บคืนเดือนเมษายน 2562 2,565 บาท / โครงการความปลอดภัยด้านยา วันที่ 26 เมษายน 2562  
จัดอบรมให้ความรู้ให้แก่บุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เกี่ยวกับแนวทางการรักษา  
โรคหอบหืด  และเทคนิคการใช้ยาพ่นในโรคหอบหืด อย่างมีประสิทธิภาพ / วันที่ 30 เมษายน ให้ความรู้ผู้ป่วย
และผู้มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการใช้ยาสมเหตุผล การรับประทานยา
ต่อเนื่อง  การออกก าลังกายและการควบคุมอาหารที่เหมาะสม / จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมเหตุผล  
ในโรคเรื้อรัง การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อให้แก่บุคลากรการแพทย์ / วันที่ 19 เมษายน 2562 งานเภสัชกรรม 
และคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับผู้น าชุมชนท่านคร เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือจัดล าดับสินค้า                
ไม่ปลอดภัยในชุมชนและวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พอช.) 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด / โครงการศูนย์ให้บริการเลิกบุหรี่ เดือนเมษายน 2562 มีผู้รับบริการรวมทั้งหมด 380 ราย 
รายใหม่ 3 ราย รายเก่า 8 ราย ผู้เลิกสูบบุหรี่ได้อย่างน้อย 3 เดือน เพ่ิมอีก 3 คน รวม 87 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.89 / วันที่ 10 – 11 เมษายน 2562 ร่วมกับงานนิติกร งานเทศกิจ สภอ.เมืองร้อยเอ็ด สคบ. สคร.7  
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กรมควบคุมโรค สรรพสามิต และ สสจ.ร้อยเอ็ด ตรวจเฝ้าระวังการปฏิบัติตาม พรบ. แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2535 
และ พรบ. ควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2560 ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ / วันที่ 13 เมษายน 2562 ร่วมรณรงค์  
การ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ในเทศกาลสงกรานต์ / โครงการศูนย์ให้บริการเลิกบุหรี่ (เชิงรุก) วันที่ 23 เมษายน 
2562 ประชุมคณะกรรมการควบคุม 

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (กองช่ำง) 
นำยพรชัย  ตรีบุญเมือง  - (น าเสนอ Power Point) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สรุปรายงานการจั ดเก็บ                
หน.ฝ่ำยช่ำงสุขำภิบำล  ค่าธรรมเนียมกองช่าง ประจ าเดือนเมษายน 2562 รวม 19 ราย  จ านวน 
54,707 บาท / สรุปรายงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคารประจ าเดือนเมษายน 2562 จ านวน 12 ราย /             
ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง งานควบคุมอาคาร ตรวจการก่อสร้างและออกบ้านเลขที่ ถนนปัทมานนท์ ซอย 8 / 
ออกหนังสือ ค.3, 4, 9, ถนนปัทมานนท์ตัดถนนปัทมานนท์ ซอย 3/1 แจ้งให้เจ้าของอาคารเข้ามาติดต่อขออนุญาต
ก่อสร้าง ป้าย LED / ตรวจอาคาร แนะน าให้เจ้าของอาคารรื้อถอนส่วนต่อเติมใหม่ (ระยะถอยร่นอาคาร) / ตรวจพบ
อาคารก่อสร้างโดยไม่ได้ขออนุญาต ถนนสุริยเดชบ ารุง / ฝ่ายการโยธา ตรวจความพร้อมในการจัดพิธีพลีกรรม            
ตักน้ าศักดิ์สิทธิ์ที่วัดบึงพระลานชัย / งานไฟฟ้า ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับพิธีพลีกรรม 
ตักน้ าศักดิ์สิทธิ์ / ติดตั้งระบบไฟฟ้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมร าชาภิเษก พุทธศักราช 2562 /  
เตรียมความพร้อมติดตั้งเมนปั๊มน้ าและไฟประดับส าหรับอุโมงค์น้ าวันสงกรานต์ / งานสถานที่ จัดเตรียมสถานที่ 
งานพิธีพลีกรรมตักน้ าศักดิ์สิทธิ์ / เตรียมสถานที่งานวันเทศบาล ประจ าปี 2562 / จัดเตรียมสถานที่งาน  
วันสงกรานต์ / จัดเตรียมสถานที่ท าบุญตลาด / งานอ่ืน ๆ ในรอบเดือนเมษายน 2562 / งานสวนสาธารณะ 
ตกแต่งไม้ประดับงานวันสงกรานต์ / ตัดแต่งต้นอินทนิลบก ช่วงถนนรณชัยชาญยุทธ ตลอดสาย / งานสวนร่วมกับ
การไฟฟ้าและงานป้องกันฯ แก้ไขปัญหาต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้า เนื่องจากพายุฝน บริเวณถนนล าห้วยเหนือ ซอย 7 / 
งานสาธารณูปโภค  ตรวจสอบอาคารที่ช ารุดเสียหาย ถนนผดุงพานิช / ซ่อมแซมผิวจราจร แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
ถนนปัทมานนท์ / งานศูนย์เครื่องจักรกล ติดตั้ง อุโมงค์น้ าส าหรับงานสงกรานต์ / ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
งานวิศวกรรม โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 / ความคืบหน้า
โครงการก่อสร้างหอโหวด / ความคืบหน้าโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเพ่ือผู้ยากไร้พ้ืนที่ชุมชนแออัด / 
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างที่ พักสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ความคืบหน้าโครงการต่อเติม โรงจอดรถ  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ความคืบหน้าการปรับปรุงฝ้าเพดาน โรงเรียนเทศบาล
วัดสระทอง / ประธานกรรมการตรวจงานจ้าง ตรวจรับงาน งวดที่ 1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และ
ระบบระบายน้ าถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 15 แยก 3 / งานสถาปัตยกรรม ความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง  
สถานธนานุบาล / โครงการปรับปรุงหอนาฬิกา  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ / งานวิศวกรรมจราจร  ประชุม 
การจัดระเบียบจราจรในเขตเทศบาล ครั้งที่ 1/2562 / ร่วมกับเทศกิจ ออกชี้จุดจอดรถสองแถวสาธารณะ ตามมติ
ที่ประชุมกรรมการตลาดและผู้ประกอบการรถขนส่ง  โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 / ซ่อมแซม
กรวยจราจรที่ช ารุด ถนนรณชัยชาญยุทธแยกวงเวียนโค้งประปา / ตีเส้นลูกศรจราจร ถนนรณชัยชาญยุทธ 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ /พิจำรณำ (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
นำงวรำภรณ์ นวลเพ็ญ  - (น าเสนอ Power Point) ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จ                   
หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่  
6  เมษายน 2562 / ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร วันที่ 25 เมษายน 2562 / 
ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีรดน้ าขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2562 วันที่ 9 เมษายน 2562 / การประชุม
ประจ าเดือน ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 11 เมษายน 2562 / ปฏิบัติหน้าที่งานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2562 
วันที่ 13 เมษายน 2562 / โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจ าปี 2562 วันที่ 24 เมษายน 2562 / การบริจาค
โลหิตเนื่องในวันเทศบาล วันที่ 22 เมษายน 2562 สรุปยอดบริจาคโลหิต จ านวน 63 ราย คิดเป็น 28,350 ซีซี / 
การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ผลงาน, กิจกรรม / พิธีสงฆ์ / ประธานในพิธีอ่านสารวันเทศบาลและให้โอวาท / 
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นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พบปะพนักงานในสังกัด / พิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ / ร่วมรับประทานอาหารและ
แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ / การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานประจ าส านัก, กอง, 
ฝ่าย, งาน จ านวน 17 อัตรา วันที่ 4 เมษายน 2562 / โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างฯ ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 วันที่ 24 เมษายน 2562 / แจ้งเพ่ือทราบ
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 / สาระส าคัญพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 / หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาลต าแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 / เปรียบเทียบ
เส้นทางความก้าวหน้าประเภททั่วไป (สายงาน 1/2) / เปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้า ประเภทวิชาการ (สาย
งาน 3/4) 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ /พิจำรณำ (งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
นำยเดชำ ภำนุศรี  - (น าเสนอ Power Point) วันที่  14 – 15 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่                 
เจ้ำพนักงำนดับเพลิง   งานป้องกันฯ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจ าปี 2562 / วันที่ 16 เมษายน 
2562 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ / วันที่ 22 เมษายน 
2562 ประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. ครั้งที่ 3/2562 / วันที่ 24 เมษายน 2562 วัน อปพร.
ประจ าปี 2562 / วันที่ 25 เมษายน 2562 โครงการตรวจประเมินความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทา               
สาธารณภัย ณ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง / วันที่ 26 เมษายน 2562 ตรวจประเมินความพร้อมฯ               
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน / วันที่ 29 เมษายน 2562 ตรวจประเมินความพร้อมฯ ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนแก่น / วันที่ 30 เมษายน 2562 ตรวจประเมินความพร้อมฯ ณ องค์การบริหารส่วนต าบล               
เหนือเมือง / วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ตรวจประเมินความพร้อมฯ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ด าเนินการ  
ตามค าร้องทั่วไป 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (งำนรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมม่ันคง) 
นำยสุทธิชำติ  แสนจันทร์ - (น าเสนอ Power Point) ตรวจตราและเฝ้าระวังความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
หน.งำนรักษำควำมสงบฯ  ภายในเขตฯ กรณีร้านก๋วยเตี๋ยว ตั้งวางสิ่งของและล้างถ้วยชามบนผิวจราจร 
ถนนสันติสุข / กรณีบ้านเรือนประชาชนตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเท้าซอยข้าง โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ /                    
กรณีร้านค้าตั้งวางป้ายบนผิวจราจร ถนนราชการด าเนิน ซอย 8 / กรณีร้านโรตี ตั้งวางสิ่งของขวางทางเท้า               
ถนนหายโศรก / กรณีผู้ค้าตั้งวางขายข้าวเหนียวมะม่วงบนผิวจราจร ถนนหายโศรก / กรณีร้านข้าวต้มตั้งวางโต๊ะ
เก้าอ้ีบนผิวจราจร ถนนร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ / ตรวจตราและดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วไปบริเวณบึงพลาญชัย / 
เฝ้าระวังและแนะน าประชาชนที่น าพาสุนัขมาเดิน บริเวณรอบบึงพลาญชัย / ในห้วงพิธีท าน้ าอภิเษก ได้ด าเนินการ
ติดตั้งป้ายเพ่ือแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายบริเวณเครื่องสูบน้ า หน้าวัดบึงพระลานชัย และทางเดิน 
ริมบึงฯ / ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บอกเวลาปิด - เปิด บึงพลาญชัยบริเวณสะพานทางเข้าบึงพลาญชัยทั้ง 3 ด้าน 
ตรวจตราเฝ้าระวังความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด การตั้งวางจ าหน่ายสินค้าภายใน ภายนอกอาคาร  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ / วันที่ 19 เมษายน 2562 ดูแลความเรียบร้อยเนื่องในงานท าบุญตลาดโต้รุ่ง - ทุง่เจริญ 
/ รายงานการแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทาง Application Smart 101 ในแต่ละเดือน เดือนเมษายน 2562 7,390 
ครั้ง / ห้วงระหว่างวันที่ 19 – 23 เมษายน 2562 ร่วมกับทีมช่าง บริษัทธีม เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น ท าการแก้ไขปัญหา
กล้อง CCTV อันเนื่องมาจากเกิดเหตุอุบัติ เหตุ ฟ้าผ่าสายไฟฟ้า บริเวณสามแยกถนนรัฐกิจไคลคลาตัดกับ                    
ถนนเทศบาลบ ารุง / วันที่  6 – 9 เมษายน 2562 ดูแลความเรียบร้อยและอ านวยการจราจรงานพิธีท า 
น้ าอภิเษก ณ บริเวณวัดบึงพระลานชัย / วันที่ 11 เมษายน 2562 ร่วมกับ สสส. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง                       
ออกตรวจสอบสถานประกอบการร้านอาหารที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าผิดตาม พรบ. ควบคุมยาสูบฯ 
และ พรบ.คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ภายในเขตเทศบาลฯ / วันที่ 12 เมษายน 2562 ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป
ในกิจกรรมวิ่งข้ามปี วิถีไทยฯ  / วันที่ 13 – 14 เมษายน 2562 จัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้า อ านวยการ
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จราจรและดูแลความเรียบร้อยเนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ / วันที่  18 เมษายน 2562 ประชุมส่วนที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการจอดรถโดยสาร (สองแถว) ตลาดหนองแคน / วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ก าหนด
วันดีเดย์ ลงพื้นที่เพ่ือจัดระเบียบการจอดรถโดยสาร (สองแถว) ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562  

นำยบรรจง  โฆษิตจิรนันท์         - ขอบคุณมาก ๆ ที่ท่านท าหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มก าลัง และที่ส าคัญก็คือ
นำยกเทศมนตรี   เราร่วมช่วยกันดูแลและแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน 
                      - นัดหมายประชุมประจ าเดือนครั้งที่  6/2562 วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 
2562 09.00 ช่วงบ่ายประชุมผู้บริหาร 13.00 แล้วเราก็ได้ตกลงว่าทุกวันที่มีการประชุมผู้บริหารหลังจาก
ประชุมเสร็จก็จะต่อยอดในเรื่องของการจัดหาประโยชน์การบริหารหอสูง ก็จะมีอีกชุดหนึ่งเข้าไปต่อยอด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางส านักการศึกษา ที่จะดูแลการบริหาร หอโหวดความคืบหน้า ไปถึงไหนอย่างไร                   
ก็ต้องเตรียมข้อมูลไว้ทุกเดือนเพื่อไปพูดคุยกัน  
                    - งานเทศกิจที่รายงานไป ก็ถือว่าท างานได้อย่างเข้มแข็ง  ต้องชื่นชมมากๆ  
ที่ส าคัญคือ ผมไม่ได้รับการร้องเรียนว่าเทศกิจไปเรียกรับผลประโยชน์กับการเลือกปฏิบัติ เท่าที่ผ่านมา  เป็นเรื่องที่
ต้องขอบคุณมาก เพราะว่าความเชื่อถือจากเทศกิจส าคัญเรื่องเลือกปฏิบัติ เรื่องรับผลประโยชน์ซึ่งถือว่าเรารักษา
มาตรฐานได้ดี  ส่วนในเรื่องของการไปแจ้งเขาให้ปฏิบัติแล้วสิ่งที่ส าคัญคือ ต้องติดตาม ว่ากล่าวตักเตือนหรือเป็น
ลายลักษณ์อักษร มาตการอ่อนไปหามาตรการเข้ม ที่ส าคัญเราต้องมีความชัดเจนไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีผลประโยชน์  
ในการเอื้อประโยชน์  
                     - งานป้องกันฯและศูนย์ความร่วมมือฯ ก็ถือได้ว่ามาตฐาน เป็นที่ พ่ึงของ
ชาวบ้านศูนย์ อปพร. ของเราได้รับรางวัลดีเด่น อยากไห้ไปสรุป กองวิชาการฯและทางศูนย์ฯ คือรางวัล เราได้
รับมาก็ให้ไปรวบรวม ว่าเราเคยได้มากี่ครั้งแล้ว ปีไหน เหมือนกับส านักทะเบียนฯ เราได้มากี่ปี  ปีไหนบ้าง จะได้
จดจ าได้ง่าย ให้ชัดเจน ก็เป็นข้อมูลที่ช่วยบอกถึงผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน  ซึ่งมีอยู่แล้วข้อมูล ก็ไปแยกประเภท 
ประสานงานกันระหว่างกองวิชาการฯ กับศูนย์ฯ ช่วยกันดูฝากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รางวัลที่ท่านได้เยอะมาก ก็ไปจัด
หมวดหมู่ ให้เข้าใจได้ง่าย ก็เป็นเรื่องช่วยไปสรุปข้อมูล รวบร่วมและถ่ายภาพประกอบ 
                - ส านักปลัดเทศบาล   ก็ให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญ   อะไรที่เป็นประโยชน์ก็น ามาแจ้ง
ให้ทราบกัน การพัฒนาตนเอง เรื่องของความก้าวหน้า  สิทธิ น ามาให้เขาได้รับประโยชน์ 
                - เรื่องกฎหมาย เลือกตั้ง  มีความเปลี่ยนแปลง คนที่จะเป็นนายกฯ ได้ต้องมี
อายุ 35 ปีขึ้นไป ต่อไปการเลือกตั้งนายกฯ เป็นได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน คราวละ 4 ปี ถ้าลาออกก่อนครบวาระ
ก็ถือว่าเป็น 1 วาระ พอลงสมัครใหม่รอบที่ 2 ครบ 2 วาระ ครั้งที่ 3 ลงไม่ได้ ขาดคุณสมบัติ ถ้าจะลงได้ต้องเว้น                
4 ปี ไม่ใช่วาระ ซึ่งตรงนี้ก็ขัดแย้งกันมานานแล้ว เป็นข้อวิชาการ  โดยส่วนตัวผมไม่เห็นด้วย เพราะว่าท้องถิ่น 
ต้องขับเคลื่อนนโยบายที่ต่อเนื่องด้วย นโยบายบางเรื่องต้องใช้ เวลา วันนี้กฎหมายก็ออกมาแล้ว แล้วที่เข้มมาก 
ก็คือเรื่องของ พ.ร.บ การเลือกตั้งเกี่ยวกับข้อ 65 ก็ก าลังท าเรื่องหารือกับ กกต. 
                     - กองช่าง ได้รับค าชื่นชมอย่างมากจากมหาดไทย ที่ได้รับมอบหมายจัดท า 
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ในพระราชพิธี พระบรมราชาภิเษกท าซุ้มตามแบบกรมโยธาฯ มีแค่ 7 จังหวัดที่ท ากัน  
เขาต้องรายงานเข้ากระทรวงฯ ว่าจังหวัดไหนท าถึงไหน แล้วเสร็จปรากฏว่าจังหวัดร้อยเอ็ด เสร็จทัน สวยงาม  
เป็นความภาคภูมิใจที่ เราได้ช่วยกัน หลังจากที่จังหวัดได้มอบหมาย ให้เทศบาลเป็นผู้จัดท า  เป็นศักดิ์ศรี 
ของพวกเราชาวเทศบาล  ที่เราท างานได้บรรลุเป้าหมาย และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภัคดี ต้องชื่นชม 
อย่างมาก รวมทั้งทุกฝ่ายที่ช่วยเข้าไปดูแล 
                - ฝากกองช่าง  เรื่องคอสะพานไหมไทย ผมเคยบอกไปแล้วแต่ไม่รู้จะมอบให้
ใครดูแล มีเป็นดินลงไป มีหญ้า ท่อระบายน้ าฝั่งทางด้านทิศตะวันตกกับฝั่งตรงข้าม  มีกอหญ้า  อยากให้คอสะพาน                  
ดูสะอาด  แต่ดูแล้วตอนนี้สกปรก เราก็น่าจะจัดการได้  แต่ไม่แน่ใจว่าจะไปโดนโครงสร้างก าแพงหรือไม่                   
หรือเสาสะพาน ก็ฝากไปดูว่าจะท าอย่างไรให้สวยงาม สะอาด เป็นทางเข้าออกของบ้านเมืองเรา 
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                 - อยากฝากเป็นเชิงนโยบายว่า สะพานเข้าบึงเราสวยแล้ว มีเสาไฟทรงโหวด             
มีธงผะเหวดด้วย  เพราะฉะนั้นสะพานคูคลองเราทั้งหมด ไปดูว่าจะปรับภูมิทัศน์  ให้มันสอดรับกันกับสภาพนี้                   
จะได้เป็นสะพานเชิงสัญลักษณ์ไปทั้งเมือง ราวสะพานไปดูว่าจะออกแบบใหม่ได้หรือไม่ จากท่ีเป็นราวเหล็กธรรมดา 
เป็นรูปแบบใหม่ จะมีเสาไฟที่มีลักษณะของสะพานเข้าบึง มีโหวด  มีแสงสว่างที่เพียงพอ สามารถติดธงผะเหวดได้                
ก็ท าให้สะพานคลองคูเมืองเราทั้งหมดจะมีเอกลักษณ์ที่สวยงาม มีความโดดเด่น ก็เริ่มตั้งแต่สะพานร้อยเอ็ดซีดี                  
ที่โค้งเดี๋ยวค่อยไปดูว่าจะท าอย่างไร สะพานวัดบรูพาภิรามเราได้ท าแบบให้ กรมชลประทาน สนับสนุนแล้ว                         
ซึ่งก็ออกแบบเป็นลักษณะนี้แล้ว ไปที่สะพานเทศบาล 1 ไปที่สะพานไหมไทย เราเปลี่ยนสะพานให้ เป็น  
เชิงอัตลักษณ์เฉพาะของเมืองร้อยเอ็ด ที่สอดคล้องกัน ก็ฝากเป็นแนวทาง  ทีมงานออกแบบช่วยดู และสะพาน 
ล าห้วยเหนือ ต้องมีอยู่ในแผนหรือไม่ก็ประสานกันดู  
           - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและศูนย์ฯ ประกวดสิ่งแวดล้อมยั่งยืน         
จะมาวันที่ 29 มิถุนายน ทุกฝ่ายก็รับทราบ เตรียมความพร้อม 
             - ส านักการศึกษา  ทางโรงเรียน ก็ขอบคุณที่มีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคเรียน ซึ่งทั้ง ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง สถานที่เราค่อนข้างจะพร้อม ส่วนไหนที่ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ก็ฝากให้
ความส าคัญ และขอให้เป็นเชิงนโยบาย ทางส านักการศึกษามอบให้เลย ว่าก่อนเปิดภาคเรียน ทุกปีทางโรงเรียน
จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่   เรื่องคน  เรื่องความสะอาด ถ้าช้าจะก าหนดตารางการเตรียม 
ความพร้อมของแต่ละโรงเรียนให้ชัดเจน ถ้าช่วงไหนท าอะไรน่าจะเป็นการดี 
              - เรื่องนโยบายการสอนว่ายน้ าที่จะเกิดขึ้นในภาคเรียนนี้ ตารางก็ออกมาแล้ว                
ก็ช่วยกันดูแลเป็นพิเศษ เพราะเป็นครั้งแรก เรื่องรถรับ - ส่ง ความปลอดภัย รถคันไหนอย่างไร  ก็วางแผนให้ชัด 
เพ่ือที่จะไม่เป็นประเด็นปัญหา ว่าจะไปส่งทันหรือไม่ เป็นเรื่องใหม่ทุกฝ่ายใหม่ทั้งหมด แล้วช่วงใหม่นี้ก็จะขอไปดู
สังเกตการณ์ว่ามีอะไรที่เราต้องแก้ไขหรือไม่  มีปัญหาอะไร เหมาะสมหรือไม่ ก็ฝากเตรียมความพร้อม 
เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา 
              - ท.7 เรื่องอาคารใหม่เซ็นสัญญาหรือยัง รอใบจัดสรร ผู้ประกอบการยืนยันว่า
ยินดีจะรับสัญญาต่อเพราะฉะนั้นทางโรงเรียน เตรียมพ้ืนที่ได้เลย เราจะไม่การประกาศหาผู้รับจ้างใหม่ จะเอาราย
เก่ารอแค่ใบจัดสรร ฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่าลืมติดตาม 
        - โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า นายกฯ ไปดูสระเม่ือวาน ครูที่ดูแลสระวายน้ า
แจ้งว่าน้ าประปาหมุนเข้าไม่ทัน เราต่อท่อขนาดใหญ่แล้ว แต่เข้าระบบเมน ขยายไป นักเรียนเยอะ อาบน้ า น้ าถัง
ส ารองไม่เพียงพอ ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร ต้องฝากไปช่วยดูแลด่วน  ว่าเราจะต่อตรงอย่างไรเข้าถังส ารองเลย
หรือไม่ เพราะน้ าเตมิทั้งน้ าสระ และใช้ในที่อาบน้ าของห้องน้ าชาย - หญิง ด้วย 
          - โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า ต้องฝากว่าเราเป็นโรงเรียนกีฬา ผู้บริหาร    
ต้องการให้ได้มาตรฐาน เรื่องห้องน้ า เรื่องหอพัก การใช้น้ า การใช้ไฟฟ้า ต้องมีมาตรการที่ชัดเจน ทางส านักและ                 
ท่านผู้อ านวยการต้องไปคุยกันว่าเราจะมีการควบคุมการใช้ไฟฟ้า หรือสระน้ำอย่างไรที่มันจะไม่เสียหาย  
การเปิด – ปิด  ใครรับผิดชอบ การฝึกซ้อมจะใช้เวลาช่วงไหนที่เหมาะสมในเชิงบริหาร  ต้องช่วยกันดู  ไม่ใช่ปล่อย
ปละละเลย  ไฟโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า  อยู่ในส่วนของไฟสาธารณะใช่หรือไม่  เราไม่ต้องไปจ่าย   
อยู่ใน 10% เราต้องจ่ายเงินให้กับไฟฟ้า  ซึ่งจะเป็นประเด็นปัญหามาก ก็ฝากช่วยกันดูแล ถ้าดูแต่ละเดือนสะสม 
ถ้าเกินก็ต้องปรับลด ถ้าช่วงสิ้นปีจะล้น  งดใช้ไฟก็ต้องลด ก็ต้องฝากบอกกันเพราะว่างานไฟฟ้าของกองช่าง   
จะรายงานทุกเดือนอยู่แล้ว ไฟฟ้าแจ้งค่าใช้จ่ายมาเราก็ต้องดูว่า เดือนนี้บวกหรือลบ สะสมหรือไม่ จะติดลบ 
หรือเปล่า 
           - โรงอาหารที่ทางโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้าได้ด าเดินการ  ก็ต้องขอบคุณ
ทางกองสาธารณสุขฯ ทีเ่ข้าไปช่วย เขามีระเบียบอยู่แล้ว เด็กน าภาชนะไปเก็บ เศษอาหารน าไปใส่ถัง 
ล้างจานเอง เพียงแต่ว่าสถานที่ไม่ดีเท่าท่ีควร ก็ไปท าเพ่ิมเติมทั้งระบบที่เก็บขยะ เศษอาหารถังขยะเปียก ที่ล้างจาน
ให้ดูสะอาด มีมาตรฐาน โรงเรียนก็ช่วยปรับ ที่ผึ่งถาดต่างฯ ให้ดูสะอาดเพราะเด็กเขาร่วมมือดีอยู่แล้ว ฝากทางด้าน
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กองสาธารณสุข กองช่าง ช่วยไปดูแล  เพราะเป็นโรงเรียนที่เด็กอยู่ 24 ชั่วโมง และเป็นโรงเรียนที่
บุคคลภายนอกเข้าไปใช้สระว่ายน้ า ไปท ากิจกรรมตลอดทุกวัน และมีภาคกลางคืนอีก ไปว่ายน้ า 
            - ตอนนี้คนใช้สระว่ายน้ า ก็ชมว่าสระสวย น่าว่าย สะอาด นา่ใช้ เขาก็ชมมา                    
ก็ต้องรักษาให้ดี ต้นไม้ก็ต้องรดน้ าดูแลเอาใจใส่ 
            - สถานธนานุบาล เนื่องจากเดิมที่เราวางแผนว่าจะเปิดวันที่ 1 ตุลาคม ถ้าเปิด 
วันที่ 1 ตุลาคม  ท่านผู้จัดการจะเกษียณอายุราชการ ก็เลยอยากให้เปิดเร็วขึ้นกว่าก าหนดเดิม ซึ่งเราก็ได้ประสาน
กับทางธนารักษ์ เนื่องจากสัญญาเรา เราก่อสร้างจะต้องเสร็จภายใน มิถุนายน ถึงจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
อะไรต่างฯ  แล้วก็ประสานกับผู้รับจ้างแล้ว เขาบอกว่าเขาท าทัน เสร็จทัน ก็น่าจะเสร็จภายในไม่เกิน 3 มิถุนายนนี้                  
ท่านผู้จัดการอยากจะให้เปิด วันที่ 1 กรกฎาคม เปิดได้หรือไม่ เราก าหนดวันที่ 1 สิงหาคม เพื่อไม่ให้กระชิดเกินไป
น่าจะเหมาะกว่า สรุปเป็นวันที่ 1 สิงหาคม เตรียมความพร้อม การย้าย มีแผนด าเนินการมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ 
สิ่งที่ต่อเนื่องก็คือว่า งานเทศกิจห้องข้างล่าง ก็ต้องไปอยู่ต่อเลย วางแผนให้ต่อเนื่อง ทุกคนจะได้มองงานของตัวเอง
ออกว่า อยู่ตรงไหน อย่างไร ซึ่งจะไปสัมพันธ์กับศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ ที่เหลือรายละเอียดก็จะได้ด าเนิน
เป็ น การ ให้ สอดคล้ อ งกั น กั บ เรื่ อ งของการย้ ายสัญ ญ าณ ไฟ เบ อร์อ อพติ คของห้ อ ง CCTV จะม าที่ 
ศูนย์ OSS ก็อยากให้ท่านที่เกี่ยวข้องได้เห็นภาพ ก็ช่วยติดตาม  
            - โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องจากว่าจังหวัดมอบให้เราท าซุ้มฯ  อันที่สอง
คือ เราได้ท ารายงานการปรับปรุง เนื่องจากว่าเป็นมติจังหวัดให้ปรับปรุงสวนสมเด็จศรีนครินทร์ เป็นโครงการ               
เฉลิมพระเกียรติในพระบรมราชาภิเษกในคราวนี้ก็จะมีการรายงานการด าเนินงาน ว่าแต่ละโครงการเขาท าไป 
ถึงไหนแล้ว อย่างไร  ให้รายงานเป็นประจ าทุกเดือน จนกว่าจะแล้วเสร็จ นั้นหมายความว่าไม่ใช่แค่จะต้องท า  
ให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม เป็นโครงการเทิดพระเกียรติของท่าน ของเทศบาลเราทั้งหมดมี 21 โครงการ มี 
โครงการขนาดใหญ่ โครงการขนาดเล็กซึ่งส่งไปที่จังหวัดแล้วในเบื้องต้น 16 โครงการ และวันประชุมวันนั้น 
เทศบาลก็ขอเพ่ิมโครงการเข้าไปอีก 5 โครงการ รวมเป็น 21 โครงการ ใน 21 โครงการ  มีรายละเอียด 
จ านวนมาก  แต่จะมีโครงการใหญ่ๆ จะแจ้งให้พวกเราทราบและก็ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการ ก็คือ  
1. โครงการปรับปรุงท าห้องน้ าขึ้นใหม่ในบึงพลาญชัย อย ู่ที่ศูนย์ฟิตเนส  ส านักการศึกษาที่ดูแลอยู่  ออกแบบ
เรียบร้อย  ท าขึ้นมาใหม่  อยู่ทางด้านทิศตะวันตก  ส่วนห้องน้ าเดิมของศูนย์ฟิตเนส จะปิดไม่ใช้ จะท าห้องขยายมา
เป็นศูนย์ อาคารจะต่อออกมา จะมีพ้ืนที่มากขึ้น ห้องน้ าจะปิดไม่ได้ใช้   เพราะว่าจะหมดสภาพ ใช้ประโยชน์ 
อย่างอ่ืน  เพราะฉะนั้นส านักการศึกษาก็จะต้องเตรียมในการที่จะปรับปรุงว่าจะต่อเติมมาอย่างไร อยู่ในโครงการ  
นี้แล้ว  ออกแบบประมาณการราคาอยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้านบาท แบบจะคล้าย ๆ กับที่เรามีอยู่แล้วทางด้าน 
ทิศตะวันตก  แต่จะมีทางลาดของผู้ พิการขึ้นไปได้ แล้วจะมีการตัดต้นไม้ใหญ่บริเวณนั้นที่ขวางที่ก่อสร้าง  
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ไปช่วยวางแผน งานสวน ต้องรื้ออะไร งานป้องกัน ฯ ต้องวางแผนจะเข้าไปด าเนินการเมื่อไร  
ให้สอดคล้องกัน  อันนี้จะใช้ทุนส ารองสะสม  ตามหลักเกณฑ์ที่ยกเว้นจากกระทรวงมหาดไทย  เราไม่มีเงินแต่เรามี
ทุนส ารองสะสมอยู่ที่ 70 ล้านบาท  สามารถน ามาใช้ได้  เพราะว่ายกเว้นระเบียบว่าด้วย เงินสะสมทั้งหมดแล้ว  
จะต้องรีบด าเนินให้ทัน  อันที่ 2 มีการปรับปรุงหอนาฬิกา  ก็ออกแบบให้สวยงาม สมพระเกียรติ  3. เป็นโครงการ
ขนาดใหญ่  เรื่องของทางเดินเท้ารอบหอโหวดกับทางเท้าทิศตะวันออก – ทิศตะวันตก  ซึ่งเราจะปูคันไช  
มีลายเฉพาะของอีสาน  ออกแบบเรียบร้อยแล้ว ใช้เงินอย ู่ที่ประมาณ  3 ล้านบาท ก็เป็นพ้ืนที่สวยและสามารถจัด
กิจกรรม  เป็นสินค้า OTOP จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตลอดทั้งปี เป็นการพัฒนารายได้เศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว 
อีกโครงการหนึ่ง  โครงการใหญ่  คือ ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมรอบหอโหวด ทั้ง 4 ด้าน จะมีการเดินระบบ 
สปิงเกอร์  เดินสายไฟใต้ดิน   เดินระบบไฟเบอร์ออฟติกใหม่   จะไปเชื่อมโยงกับเวที   แล้วมีการต่อสายไฟ  
ขยายไฟฟ้าจากไฟนอกเข้ามาสู่ พ้ืนที่   ซึ่งอันนี้งบของการไฟฟ้า จะมาร่วมในหมวดนี้  โครงการปรับปรุงสวน 
รอบหอโหวดทั้ง 4  ด้าน มีทางเดิน มีทางระบายน้ า ให้สอดคล้องกัน ก็จะเป ็นความสวยงามและเกิดประโยชน์  
เป็นโครงการที่ส าคัญ ก็ฝากฝ่ายที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องนี้ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และมีหลักเกณฑ์การใช้
เงินทุนส ารองสะสม ก็แจ้งให้รับทราบ  5 โครงการปรับภูมิทัศน์บนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งก็มีทางลาดของผู้พิการ
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ขึ้นไปแล้ว แต่พ้ืนที่ด้านบนยังไม่มีความเหมาะสม ทางกองช่างได้มีการออกแบบไว้แล้ว  จะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ  
1.2 ล้านบาท  
    - การรายงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ ก็จะต้องให้กองสวัสดิการสังคมเป็น     
ผู้ประสานงาน เพราะเป็นงานที่อยู่ในส่วนของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก็จะได้รายงานให้ทางคณะกรรมการ               
สวนฯ ได้ทราบไปด้วยพร้อม ๆ กัน 
    - แจ้งให้ทราบเรื่องของ เราได้รับงบประมาณการปรับภูมิทัศน์บ่อขยะ ซึ่งก็เป็น
เรื่องที่ทางจังหวัด โดยท่านทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดท่านเดิมก่อนย้ายไป เพ่ือสนองนโยบายในการปรับภูมิทัศน์
ให้กองขยะหายไป ตอนนั้นก็เลยให้ทางเทศบาลออกแบบปรับเกลี่ยภูเขาขยะให้เตี้ยลง ปรับภูมิทัศน์ภูเขาเป็นชั้น ๆ 
แล้วก็มีการระบายแก๊สออกไป  ก็ได้ออกแบบไปแล้ว ใช้เงินอยู่ที่ประมาณ 17 ล้านเศษ ก็ทราบว่าได้รับการอนุมัติ
มาแล้ว แต่ตอนที่ออกแบบไปนั้น เนื่องจากเวลาจ ากัด ก็เลยท าให้จะต้องมีการขอแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อย 
เนื่องจากว่าถ้าท าเสร็จ จะสไลด์ลงไปทางด้านทิศเหนือ ไหลไปหาที่ของชาวบ้าน ยังไม่มีก าแพง ก็จะต้องขอปรับ 
แก้ไขรายละเอียดให้มีก าแพงทางด้านทิศเหนือ ซึ่งระยะทางประมาณ 200 – 300 เมตร ก็ฝากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
อันนี้จังหวัดมอบหมายให้ทางท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้ว่าจ้าง เป็นผู้ด าเนินการจัดจ้าง ส่วนจะให้ทางเทศบาลเป็น  
ช่างคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับร่วมกับเขา ก็ต้องประสานว่าหลังจากได้ผู้รับจ้างแล้วต้องขอแก้ไขแบบ
เพ่ือที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก็ฝากด้วย 
    - การเปิดเทอม ปัญหาการจราจร ทางกองช่างและเทศกิจ ประชุมแล้ว ก็น่าจะ
ไม่เกิดปัญหาขึ้น ส่วนที่โรงเรียนอนุบาลที่เขาท าท่อประปาแตก ถนนท าทันหรือไม่ ก่อนเปิดภาคเรียน อย่างไรก็ต้อง
ด าเนินการให้ทัน ไม่อย่างนั้นก็จะวุ่นพอสมควร เพราะเด็กเล็กผู้ปกครองไปส่ง เปิดเทอมใหม่ เทศกิจก็จะต้องฝาก
ก าชับด้วย ช่วยดูแล 
    - โครงการถนนรอบคลองคูเมืองที่ ได้รับงบประมาณมา 9 ล้านกว่าบาท               
ผู้รับจ้างจะลงงานที่ไหนก่อนหลัง  ช่วยวางแผนให้เขาด้วย ก็ต้องแจ้งเขาว่าตรงไหนควรท าก่อนหลัง 
    - งานไฟฟ้า ฝากดูเรื่องไฟจราจร ต้อง 100% ทุกแยก ก่อนเปิดภาคเรียนนี้
ส ารวจให้เรียบร้อย ทุกฝ่าย ทุกงานต้องรู้งานว่าช่วงเปิดเทอมเป็นช่วงที่ใหม่ทั้งหมด ผู้ปกครองก็ใหม่ ทิศทางก็ยัง  
ไม่ชัด ปัญหาที่เคยฝากไว้ก็ตรงวงเวียนใหม่ที่โค้งประปา จะมีประชาชนที่คุ้นเคย รถที่มาจากหนองหญ้าม้าพอเข้า  
วงเวียนแล้วจะสวนเข้าไปทางวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นวันเวย์ที่เราไม่อนุญาตให้เข้าไป ถ้าไม่ให้เข้าตรงนั้น
รถยนต์ก็จะไปกลับรถ  จะไปกลับที่ไหน อันนี้ได้ข้อยุติหรือยัง ให้ไปกลับในวิทยาลัยการอาชีพ แล้วทางวิทยาลัย  
เขาทราบหรือยัง เขาอนุญาตหรือยัง ตรงนี้เป็นจุดที่จะเป็นปัญหาอย่างมาก คนก็อาจจะไม่รู้ เพราะว่าเขาไม่อยาก
เข้าศรีเทวา เสียเวลา ก็ต้องไปวางแผนจะลดปัญหาตรงนี้อย่างไร ก็ฝากด้วย 
    - การประเมินธรรมาภิบาล รับทราบแล้ว  เราประเภทดีเลิศ 20 แห่ง แข่งกัน
ในประเภทดีเลิศ เทศบาลเราก็ผ่านแล้วในรอบแรก เอกสารหลักฐานโครงการที่ เราส่งเข้าไปประกวดผ่านการ
ประเมินในด้านเอกสารแล้ว เขาก าหนดมาวันที่ 28 พฤษภาคม คณะกรรมการที่จะมาลงดูพ้ืนที่ ดูเอกสาร ดูจาก
การชี้แจงให้รายละเอียดตอบข้อซักถาม วันที่ 28 ปรากฏว่านายกฯ ตารางที่ต้องไปต่างประเทศ คือวันที่  
20 – 30 พฤษภาคม อันที่ 2 รองฯ นุชากร ก็ไม่อยู่ เพราะไปต่างประเทศ ไปญี่ปุ่นกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ที่เขามาติดต่อเรื่องการเปิดมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์ เรื่องผู้สูงอายุ พยาบาล มาท าความร่วมมือกัน ซึ่งเขาก็มา
ท าบันทึกความร่วมมือที่ราชภัฏร้อยเอ็ดแล้ว ต้องไปวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม ก็ต้องฝากรองฯ วัฒนพงษ์  
รองฯ เรืองรัตน์ รายละเอียดในการน าเสนอก็ต้องพูดคุยกันก่อน 
    - มอบนโยบายเรื่องนี้ ให้ กองวิชาการฯ คือทางจั งหวัดตอนนี้ เราเน้ น 
ลดเอกสาร ลดการใช้กระดาษ เขาให้ใช้ QR Code ต่อไปนี้ เราก็ลด ข้อมูลต่าง ๆ ใครก็ไปสแกน QR Code  
เปิ ด อ่ าน เอา   ก็มอบ  อะไรที่ ลดการใช้ กระด าษ  ลด เอกสารได้  ก็ ให้ ใช้  QR Code การท า QR Code  
ทางกองวิชาการฯ ก็ไปช่วยในการด าเนินการ เป็นนโยบายของทางจังหวัด และเราก็ตอบสนอง 
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    - ฝากทางโรงเรี ยน   ป้ าย ไวนิ ลภ าพของพระองค์ ท่ านถื อ ว่ า เป็ น 
พระบรมฉายาลักษณ์ที่จะขึ้นที่โรงเรียน ตอนนี้อนุญาตแค่ 12 ภาพ เป็นภาพที่อนุญาตแล้ว นอกนั้นไม่อนุญาต 
ฝ่ายวิชาการฯ ช่วยส่งต่อให้ด้วย เผื่อใครจะไปพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์  ที่จะใช้ในงาน หรือป้ายต่าง ๆ ต้องใช้
ภาพที่อนุญาตเท่านั้น  ก็ฝาก  และสมควรที่จะต้องขึ้นเฉลิมพระเกียรติในช่วงที่พระองค์ท่านขึ้นครองราชย์ 
    - ฝากให้ทุกคนได้ทราบ พระปฐมบรมราชโองการ ของรัชการที่  10  
“เราจะสืบสานรักษา และต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ”  
นายกฯ อยากให้พวกเราได้ช่วยขยายผล  โดยเฉพาะโรงเรียน  ฝากให้นักเรียนได้ทราบความหมาย 
    - พระนามของรัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ก็ให้ไปศึกษา  ผู้ที่เก่ียวข้องช่วยไปดู  เป็นเรื่องส าคัญ การอ่านให้ถูกต้อง 
ซึ่งต้องได้ใช้แน่นอน 

นำยวัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์ - เรื่องสระว่ายน้ า ตอนนี้เรื่องที่น้ าไม่พอ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้คุณภาพ
รองนำยกเทศมนตรี  ของน้ าลดลง บางวันอาจจะมีคลอรีนมากไป อาจจะเป็นส่วนหนึ่งว่าน้ าเราไม่พอ
ก็เลยท าให้ระบบการระบายน้ าเพ้ียนไป ฝากไว้ อีกส่วนหนึ่งนกพิราบเข้ามาเยอะบางช่วง แล้วมีผลคือมูลนก ตรงนี้
ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่ง  คงจะต้องหาวิธีว่าจะกันนกพิราบอย่างไร  และห้องน้ าผู้ชายจะมีห้องชักโครก 2 ห้อง แต่ถ้า
ใช้ห้องน้ าชักโครกที่มีฝักบัวจะท าให้ชักโครกเลอะเทอะ ถ้าแก้ไขได้จะต้องมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องอาบน้ า 1 ห้อง 
ชักโครก 1 ห้อง ที่แยกกันชัดเจน  หรือเราท าชักโครกอยู่แล้วก็เสียดายค่าใช้จ่าย  จะปรับเปลี่ยนถอดฝักบัวออก 
ซักห้องเพ่ือให้สะอาดซักห้อง สระว่ายน้ าจริง ๆ ต้องมีห้องอาบน้ าด้วย  ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่มีตะขอด้วย  ไม่มีตะขอ
มีแค่ราวบางทีแขวนไม่ได้ ก็ ฝากด้วย  

นำยบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - ก็ให้ไปดู เพราะว่าตอนออกแบบไว้ เราอยากให้ได้ประโยชน์ได้อย่างมากคือ
นำยกเทศมนตรี   อาบน้ าได้ด้วย เพราะว่ามีห้องผู้ชายอยู่ประมาณ 4 ห้อง แต่ปัญหาคือแฉะ  
แต่เราเคยคุยกันว่าท าพ้ืนลาดเอียงมาก น้ าจะได้ไหลลงเร็ว ๆ พื้นจะได้แห้งได้  ส่วนเรื่องล็อกเกอร์ ก็ยังเป็นปัญหา
เพราะว่าไม่ได้ออกแบบให้ส าเร็จไว้  ต้องไปซื้อตู้มา อาจจะเป็นข้างนอกหรือข้างใน ก็ไปเพิ่มเติมพัฒนาไป 

นำยบุญยัง  ทองสุทธิ์  - มีเรื่องของสถานธนานุบาล วันที่ 1 สิงหาคม เราย้ายแน่นอน เดิมทีวันที่                   
ปลัดเทศบำล   1 ตุลาคม เราก็ท าป้ายประชาสัมพันธ์ไป ก็ขอฝากท่านผู้จัดการได้ ไป
ปรับเปลี่ยน  สิ่งส าคัญคือต้องประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าที่เขามาใช้บริการประจ า ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะมียอด 
ในการรับจ าน าสูงขึ้น เพราะเป็นช่วงเปิดเทอม ส่วนวัน เวลา ตามพิธีสงฆ์ ก็ได้คุยกับท่านผู้จัดการว่าจะพยายาม
อาจจะท าก่อนในวันหยุดวันใดวันหนึ่ง รวมทั้งเรื่องการสมโภชต่าง ๆ ท่านผู้จัดการก็ได้เตรียมแล้ว 

นำยนุชำกร มำศฉมำดล  - สืบเนื่องจากที่ได้ไปประชุมเพ่ือจัดเตรียมงานมหรสพสมโภชเนื่องในงาน                 
รองนำยกเทศมนตรี  บรมราชาภิเษก จัดวันที่ 22 – 28 ในส่วนของเทศบาลที่เกี่ยวข้องก็คือ  จะมี
การแสดงของโรงเรียนในสังกัดในวันที่ 28 แต่ว่าวันที่ 22 ที่ประชุมมีมติ ผู้มาร าจะใช้จ านวนเท่ากับงานสมมาน้ าฯ
ประมาณ 4,000 – 5,000 คน  มีการแปรอักษร ท่านผู้ว่าฯ อยากให้แปรอักษรด้วย ส าหรับแท่นก็จะเป็น 
พระบรมฉายาลักษณ์ 

นำยบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - สรุปไม่ต้องท าซุ้ม ท าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์เหมือนที่เราจัดงานสมมาน้ า
นำยกเทศมนตรี   คืนเพ็งเส็งประทีป ท าให้ใหญ่ สูง ทางด้านต าแหน่งที่เราตั้ง  

         ปิดประชุมเวลา 12.12 น.
   

ลงชื่อ    ไพรัก โคตะยันต์   ไผู้จดรายงานการประชุม       ลงชื่อ วราภรณ์  นวลเพ็ญว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายไพรัก โคตะยันต์)               (นางวราภรณ์  นวลเพ็ญ) 
         หัวหน้างานธุรการ                                   หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล 
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