
- ส าเนา - 
รายงานการประชุมประจ าเดือน  

ครั้งที ่7/2562 
วันที ่10 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 น. 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
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.อนันต์ เมาะราษี   รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 10. นายวิชัย  พรมเกตุ   ผอ.ส านักการศึกษา 

11. นายประสงค์ โพธิ์เนียม   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
12. นางวราภรณ์ นวลเพ็ญ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
13. นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ   ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
14. นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง    ผอ.กองช่าง 
15. นายสุบิน  ทราบรัมย์   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
16. นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (สป.) 
17. นางศรีไทย  กระวีสายสุนทร   หน.งานธุรการ (สส.) 
18. น.ส.ปัทมพร  สุทธิประภา   หน.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
19. นางราณี  โทพล    ครู คศ.4 ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
20. นางพิกุล  พรมเกตุ    ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า 
21. นางรุจิรา  สีชมภ ู    หน.งานบริหารจัดการตลาด 
22. น.ส.สมพิศ  หวังทรัพย์ทวี   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปุาเรไร 
23. นายธรรมวัจน ์ วิลัยพิศ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
24. น.ส.ปิยะกานต์ อุดมพร    หน.งานสุขาภิบาลอาหาร 
25. นางญาณ ี  โสนทอง    หน.งานสวนสาธารณะ 
26. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ    หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (ช่าง) 
27. นายยุทธพงษ์ คุริรัง    รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 
28. นายโกสิทธิ ์  บุญส่ง    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน   
29. นายจักรี  เกียรติขจร   หน.ฝุายการโยธา 
30. นางสุวัชรนีย ์ สุโนภักดิ ์   หน.ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 
31. นายประเวชพล นนทะไชย   ผู้จัดการสถานธนานุบาล  
32. นางสุวิชชา  ตรีนาจ    รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
33. น.ส.ธวัลรัตน์ ยิ่งก าแหง   หน.ฝุายพัฒนารายได้ 
34. ว่าที่ ร.ต.หญิงนันทิพัฒน์ วงศ์ค าจันทร์   หน.งานพัฒนาบุคลากรฯ 
35. นายศักรินทร์ ภาวะลี    หน.งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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36. นายวิทยา  สัตนาโค    หน.งานปูองกันฯ 
37. นายกองพล  ศิริเวช    หน.ฝุายปูองกันฯ 
38. จ.อ.เก่ง  แสงสุวอ    นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ 
39. นางศิริภรณ ์ บุตรพรหม   หน.ฝุายทะเบียนและบัตร 
40. นางอุไร  ส าราญสุข   หน.งานประเพณีฯ 
41. นางวชิรภรณ์ เสณีแสนเสนา   หน.งานบริการข้อมูลข่าวสาร 
42. น.สพ.ธีรภัทร ์ หินซุย    หน.ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
43. นายกฤษฎา  ภาชนะวรรณ   หน.งานสถานที่  
44. นางวัชร ี  ศรีทอง    หน.ฝุายบริหารงานคลัง 
45. นางจุฬาณี  บุบผาพิลา   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (สน.กศ.) 
46. นางอรพิน  สีลาวรรณ   หน.ฝุายอ านวยการ 
47. นายศุภไชยวัศ ธนาเติมศักดิ์   หน.ฝุายพัฒนาชุมชน 
48. นายประวิทย์ โอวาทกานนท์   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
49. นายสุริยา  ทองห้าว    หน.งานงบประมาณ 
50. นายเสกสันต์ จันทะไทย   วิศวกรโยธาช านาญการ 
51. น.ส.กรชนก  ยุคะลัง    หน.ฝุายแผนงานและงบประมาณ 
52. นายปรัชญา  สุทธิพิริยะหทัย   หน.งานนิติกรรมสัญญา 
53. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์   ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา 
54. นางจิราภรณ์ โวหารกล้า   หน.งานการเงินและบัญชี (คลัง) 
55. นายปิยวัชย ์ ศรีประสิทธิ์   หน.งานสัตวแพทย์ 
56. น.ส.พิชาธนัญญ์ ชูวงศ์เลิศ   หน.งานบริหารโรงเรียน 
57. น.ส.พรพรรณ จันทรถง    ศึกษานิเทศก์ 
58. นายจตุรงค ์  ประดิษฐ์   หน.งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
59. นางยุวด ี  ถนอมแสง   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (คลัง) 
60. น.ส.ภัทรพร  เชิงสะอาด   หน.งานส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
61. น.ส.รัตนา  ตรีพงษ์    นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
62. นางดารณ ี  ชัยมานะพร   หน.งานวิเคราะห์ฯ 
63. นางจิรารัตน์  ศรีกู่กา    หน.งานการเงินและบัญชี (สน.กศ.) 
64. น.ส.ณัฐกานต์ โพธิ์ส าโรง   หน.งานการเจ้าหน้าที่ (สน.กศ.) 
65. นางอัฐพร  สานุจิตร    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ (สน.กศ.) 
66. นางนันทกา  ภูผา    หน.งานพัฒนาคุณภาพฯ 
67. นางกิติพร  ตราตรี    หน.ฝุายพัสดุฯ 
68. น.ส.รัชนีกร  ค าภักดี    หน.ฝุายแผนที่ภาษีฯ 
69. นายกฤษดา  เมาะราษี   วิศวกรโยธาช านาญการ 
70. นายพรชัย  ตรีบุญเมือง   หน.ฝุายช่างสุขาภิบาล 
71. นายภานุวัตร เพ็งพิมพ์    หน.งานธุรการ (สวค.) 
72. น.ส.พณิดา  ประเสริฐสังข์   หน.งานเลขานุการผู้บริหาร 
73. นายนุชิต  เกรียงวิช   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (วช.) 
74. นายไพรัก  โคตะยันต์   หน.งานธุรการ (สป.) 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางทิมาพร   จันทรถง  ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 
  - ไม่มีกองใดแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  มาตรการประหยัดพลังงาน 
นางวราภรณ์  นวลเพ็ญ  - ในเรื่องมาตรการประหยัด ค่าไฟฟูาในช่วงเดือนมิถุนายน เมื่อเทียบกับ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เดือนพฤษภาคม จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 1,600 กว่าหน่วย จ านวนเงิน               
7,000 กว่าบาท มีรายการที่สูงผิดผิดปกติ 11 รายการ ได้รับการแจ้งกลับมา 3 รายการ เป็นการใช้งานที่เป็นไป
ตามปกติ  ไม่มีการช ารุดเสียหาย ส่วนค่าน้ าประปา ภาพรวมมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง 600 กว่าหน่วย จ านวนเงิน 
15,000 กว่าบาท มีรายการที่สูงผิดปกติ 8 รายการ แจ้งกลับมา 3 รายการ ซึ่งก็เป็นการใช้น้ าประปาที่เป็นไป
ตามปกติ ไม่มีการช ารุดเสียหาย 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายนุชิต  เกรียงวิช  - (น าเสนอวีดีทัศน์) สรุปกิจกรรมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจ าเดือน                      
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มิถุนายน 2562 
    - (น าเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป งานบริการข้อมูลข่าวสาร
ท้องถิ่น  สถิติต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์สัมพันธ์ผ่าน Fanpage Facebook “ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด” / บันทึกภาพกิจกรรม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง จ านวน 62 ครั้ง / งานบริการและเผยแพร่
วิชาการ พิธีกรในต่าง ๆ จ านวน 9 ครั้ง / ติดตั้งเครื่องเสียงภายในห้องประชุม จ านวน 14 ครั้ง / ติดตั้งเครื่องเสียง
นอกสถานที่ จ านวน 14 ครั้ง / ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟูา / บันทึกเสียงประชาสัมพันธ์ 
บันทึกเสียงการประชุม / ควบคุมการใช้งานจอ LED เวทีกลางแจ้ง จ านวน 6 ครั้ง / งานนิติกรรมสัญญา             
ตรวจสัญญาการเช่าสิทธิเทศบาล รวมทั้งสิ้น 65 ฉบับ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดฯ จ านวน 1 เรื่อง, 
ตรวจสอบข้อกฎหมาย ประชุมหารือและปรับปรุงร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2562, จัดท าร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันของ อปท. ในการจัดการขยะมูลฝอย, จัดท าและปรับปรุง
ร่างสัญญาเช่าจัดหาประโยชน์โรงคัดแยก RDF บางส่วน เพ่ือแก้ปัญหา RDF ตกค้าง, ปรับปรุงร่างบันทึกข้อตกลง
ขาย RDF, ตรวจสอบรายงานความเห็นทางกฎหมายและจัดท าหนังสือความเห็นประกอบการส่งอุทธรณ์ค าสั่ง            
นายทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห์, ให้ค าปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชนและเจ้าหน้ าที่ในหน่วยงานและ            
นอกหน่วยงาน / งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เรื่องราวร้องทุกข์ 31 เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ 31 เรื่อง / ประสาน    
ธนารักษ์พ้ืนที่ร้อยเอ็ดเพ่ือร่วมหาแนวทางในการด าเนินการกับผู้บุกรุ กหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุฯ,               
ให้ค าปรึกษา/ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ฝุายแผนงาน                       
และงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สรุปแบบสอบถามการจัดงานบุญซ าฮะและสักการะ                   
เจ้าพ่อหลักเมืองประจ าปี 2562 / สรุปแบบสอบถามการประชุมประชาคมชุมชนเมือง การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / การจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น / วันที่                
10 มิถุนายน 2562 ประชุมประชาคมชุมชนเมือง เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน                 
ในการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / สรุปการประเมินการ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะประจ าปี 2562 / วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
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แผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณา                  
ร่างแผนพัฒนาฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 / งานวิจัยและประเมินผล การประชุมโครงการวิจัยการพัฒนาทุน
ทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกรัฐท้องถิ่นและประชาสังคม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่ / 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างเหมาวางระบบการเชื่อมต่อ
เครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกลพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและพัฒนาระบบควบคุมน าร่อง Smart City 
(ระยะท่ี 2) / การประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่อง การจัดระบบฐานข้อมูลและกรอบการออกแบบเว็บไซต์ 
/ ประชุมประชาคมชุมชนเมืองเพ่ือจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น / เข้าร่วมโครงการวิจัยเชิ งปฏิบัติการ 
“การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน” ระยะที่ 2 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า วันที่ 17 มิถุนายน 2562/ จัดเตรียมข้อมูลและอุปกรณ์น าเสนอรับการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ / ย้ายระบบและข้อมูลแม่ข่าย GIS วันที่ 25 มิถุนายน 2562 / ประชุม
เทคนิคการสร้างบาร์โค๊ด 2 มิติ รูปแบบ QR Code เพ่ือเชื่อมโยงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 มิถุนายน 
2562 / ซ่อมบ ารุง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง / ส ารองข้อมูลกล้องวงจรปิดและดูแลระบบแม่ข่าย GIS /               
งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ / การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ฯ และแฟนเพจ / ตารางสรุปลดค่าใช้จ่าย 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 ระบบเครือข่ายฯ ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและงานออกแบบ รวม 5,000 
บาท / การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ และแฟนเพจ จ านวน 131 รายการ / รับเรื่องราวร้องทุกข์ ติดต่อ
สอบถาม รวม 15 รายการ / สถิติการให้บริการของกองวิชาการฯ รวม 124 รายการ / ไอทีน่ารู้ APP Line              
จัดตารางนัดหมาย 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ) 
นางศิริภรณ์ บุตรพรหม  - (น าเสนอ Power Point) สรุปสถิติข้อมูลทะเบียนราษฎร ประจ าเดือน      
หน.ฝ่ายทะเบียนและบัตร  มิถุนายน 2562 / การให้บริการที่ส านักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านทะเบียนราษฎร ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 / การให้บริการที่
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 /                  
การให้บริการท าบัตรประจ าตัวประชาชน / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านบัตรประชาชนประจ าเดือนมิถุนายน 
2562 / โครงการจัดท าทะเบียนและบัตรให้กับพระสงฆ์ / ร่วมลงนามศูนย์ราชการสะดวก / ร่วมต้อนรับผู้ตรวจ
ศูนย์ราชการสะดวก 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองคลัง) 
น.ส.ธวัลรัตน์ ยิ่งก าแหง  - (น า เสนอ Power Point)  ฝุ ายแผนที่ ภ าษี และทะเบี ยนทรัพย์ สิ น  ส า รวจ                   
หน.ฝ่ายจัดเก็บรายได้   ข้อมูลภาคสนามเชิงรุก / ฝุายพัฒนารายได้ การจัดเก็บภาษี ตั้งแต่ตุลาคม 
2561 – มิถุนายน 2562 จัดเก็บได้คิดเป็นร้อยละ 99.04 ของประมาณการ สรุปสาระส าคัญ พระราชบัญญัติ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 / ฝุายจัดหาประโยชน์และทะเบียนพาณิชย์ สรุปผลการจัดเก็บค่าเช่าสิทธิ
ต่าง ๆ ในเดือนมิถุนายน 2562 รวม 308,100 บาท / สรุปผลการจัดเก็บค่าน้ าประปาตลาดโต้รุ่ง – ตลาด             
ทุ่งเจริญ เดือนมิถุนายน 2562 รวม 4,950 บาท / สรุปการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 
จ านวน 90 ราย จ านวนเงิน 1,150 บาท / ฝุายบริหารงานคลัง ผลการด าเนินงานประจ าเดือนมิถุนายน 2562 
รับจริงเดือนตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562 414,507,874.94 บาท จ่ายจริงเดือนตุลาคม 2561                  
ถึง มิถุนายน 2562 335,901,009.86 บาท ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 901,810 บาท รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง 
77,705,055.08 บาท เงินสะสมที่สามารถใช้ได้ 19,798,005.54 บาท เงินทุนส ารองเงินสะสม 
70,466,493.83 บาท เจ้าหนี้เงินกู้ 115,907,289.25 บาท / ลูกหนี้เงินยืมราชการที่ครบก าหนดส่งใช้เงินยืม 
ไม่มี / รายงานเงินเดือนคงเหลือไม่ถึง 15% / ฝุายพัสดุและทรัพย์สิน รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย ปี 2561               
(ยังไม่ด าเนินการ) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 / รายละเอียดโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม เงินกู้ กสท. 
ข้อมูลประจ าเดือนมิถุนายน 2562 / รายละเอียดสัญญาตามนโยบายจังหวัดระหว่างด าเนินการ ตั้งแต่ต้นปี           
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ถึงเดือนมิถุนายน 2562 / ฝุายบริหารงานทั่วไป จ่ายเงินบ าเหน็จด ารงชีพ กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, 
จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรมและจ่ายเงินค่าหุ้นให้แก่ทายาทสมาชิกที่ถึงแก่กรรม / ประมวลภาพกิจกรรม 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักการศึกษา) 
นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ - (น า เสนอ Power Point) วันที่  4 มิ ถุนายน 2562 จับสลากล าดับ               
ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา  การเต้นประกอบเพลง “พลาญชัย COVER DANCE FESTIVAL” ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2562 / วันที่ 4 มิถุนายน 2562 พิธีเจริญพระพุทธมนต์งานบุญซ าฮะและสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง 
ประจ าปี 2562 / วันที่ 5 มิถุนายน 2562 พิธีเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองในงานบุญซ าฮะและสักการะเจ้าพ่อ
หลักเมือง ประจ าปี 2562 / วันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจ าปีการศึกษา 2562 ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการภาคเหนือ ณ เทศบาลนคร
เชียงราย / วันที่ 6 มิถุนายน 2562 พบปะ / ให้แนวคิดและหลักการด าเนินชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน            
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ประจ าปี 2562 / วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2562 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด / วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจ าปี 2562 ให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ วัดบูรพาภิราม / วันที่ 12 มิ ถุนายน 2562            
การเต้นประกอบเพลง “พลาญชัย COVER DANCE FESTIVAL” ครั้งที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี/ วันที่                  
13 มิถุนายน 2562 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี / วันที่ 14 มิถุนายน 2562 รุ่นประชาชนทั่วไป / สรุปผลการ
ประกวดการเต้นประกอบเพลง “พลาญชัย COVER DANCE FESTIVAL” ครั้งที่ 1 /  วันที่ 18 – 20 มิถุนายน 
2562 ศึกษาดูงานนักเรียนที่เป็นผู้ท าความดีต่อสถานศึกษา ปี 2562 วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562 
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจ าปีการศึกษา 2562 ในงาน
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาคใต้ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช / วันที่ 21 มิถุนายน 2562 
บันทึกวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 / วันที่ 
26 – 28 มิถุนายน 2562 ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่ นระดับประเทศ ครั้งที่ 11               
ภาคกลาง ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า) 
นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ์  - (น าเสนอ Power Point) สรุปรายงานการปฏิบัติงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า                  
ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา  ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 จ านวนผู้ใช้บริการ 6,937 คน / หน่วยงาน             
ขอเข้าเยี่ยมชม 5 หน่วยงาน / ยอดเงินบริจาค 15,244 บาท / ปลู กต้นไทรเกาหลีและต้นชาฮกเกี้ยน                    
เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าให้เกิดความสวยงาม / อ านวยความสะดวกทีมงานถ่ายท า
วีดีโอพร้อมคณะครูนักเรียนเข้าท าการถ่ายท าวีดีโอเกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า / กองสวัสดิการฯ ขอใช้                
ห้องประชุมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้พิการ / ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ การท าความสะอาด            
จัดระเบียบสิ่งของในสถานที่ท างานและการเข้าใช้บริการของหน่วยงานอ่ืน ๆ / สรุปรายงานการปฏิบัติงานศูนย์
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 ยอดสมาชิกโดยรวม จ านวน 1,530 คน จ านวน               
ผู้เข ้าใช้บริการ ช่วงเช้า จ านวน 960 คน ช่วงบ่าย จ านวน 1,185 คน รวม 2,145 คน / โครงการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย โดยนิสิตฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม / กิจกรรมออกก าลังกายภายในศูนย์
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย / ออกก าลังกายในเกาะกลางบึงพลาญชัย / ขอเชิญร่วมงานประเ พณี                 
“สืบสานต านานเทียนพรรษา 101” ประจ าปี 2562 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร)  
น.ส.สมพิศ  หวังทรัพย์ทวี - (น า เสนอ Power Point) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน           
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 มิถุนายน 
2562 / กิจกรรมวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 / อบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 5, 6 เรื่องการรับวัคซีนในนักเรียนระดับประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 / โครงการฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหมอล าพ้ืนบ้านสู่เด็ก เยาวชน
และประชาชน ประจ าปีการศึกษา 2562  วันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 / กิจกรรมบุญคุ้มวัดปุาเรไร พิธีเจริญ             
พระพุทธมนต์ ท าบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562 / เข้าร่วม            
การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ได้รับรางวัลดีเด่น การน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายด้านนวัตกรรม       
ทางการศึกษา / ต้อนรับครูสอนภาษาจีน วันที่ 17 มิถุนายน 2562 / รับการตรวจสุขภาพนักเรียนและฉีดวัคซีน 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 19, 28 มิถุนายน 2562 / ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน วันที่ 19 มิถุนายน 2562 / ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2562 / 
รับมอบจักรยานจากร้านไพศาลจักรยาน มอบให้นักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีที่อยู่อาศัยใกล้โรงเรียน วันที่ 
24 มิถุนายน 2562 / เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 
ประจ าปี 2562 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 / เข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่องประสิทธิ ผลการพัฒนาพฤติกรรม               
การบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง วันที่ 13 มิถุนายน 
2562 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ) 
นายยุทธพงษ์ คุริรัง  - (น าเสนอ Power Point) โครงการค่ายวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562          
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 / โครงการฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน   
หมอล าพ้ืนบ้านสู่เด็ก เยาวชน และประชาชน วันที่ 2 มิถุนายน 2562 / การอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพ    
เด็กวัยเรียนด้วยวัคซีน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจ าปี 2562 วันที่ 5 มิถุนายน 2562 /                    
พิธีไหว้ครู เลือกตั้งสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 / การประกวดเต้น       
ประกอบเพลง พลาญชัย (COVER DANCE FESTIVAL) ครั้งที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี วันที่ 12 มิถุนายน 2562 
/ การปูองกัน การจับสัตว์เลื้อยคลาน งู แมลงมีพิษ และการปฐมพยาบาล ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทา                     
สาธารณภัยฯ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 13 มิถุนายน 2562 / ร่วมแสดงมุทิตาจิตฉลองตราตั้งเจ้าอาว าส             
วัดเหนือ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 / พิธีมอบและสวมปลอกแขนคณะกรรมการสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 
2562 วันที่  14 มิถุนายน 2562 / ด าเนินโครงการคนดีศรีร้อยเอ็ด วันที่  14 มิถุนายน 2562 /                           
ร้านไพศาลจักรยาน มอบจักรยาน จ านวน 5 คัน ให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี วันที่ 17 มิถุนายน 
2562 / เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตรวจสุขภาพ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 / 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 / การแข่งขันทักษะ    
ทางวิชาการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคฯ ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 
2562 / “คุณธรรมน าความรู้” กิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิเป็นกิจของชาวพุทธ รักษาศีล ฝึกสมาธิเพ่ือให้มีสติ
และเกิดปัญญา วันที่ 28 มิถุนายน 2562 / Single ใหม่ของน้องปลาย วันที่ 29 มิถุนายน 2562  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม) 
นางราณี  โทพล  - (น าเสนอ Power Point) กิจกรรมประจ าวันนักเรียน / วันที่  5 – 7 มิถุนายน                 
ครู คศ.4  2562 น านักเรียนร่วมโครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหมอล า / วันที่               
14 มิถุนายน 2562 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน / วันที่ 15 – 22 มิถุนายน 2562 ฝึกซ้อมนักเรียน          
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ / วันที่ 17 มิถุนายน 2562 พิธีมอบปลอกแขนสภานักเรียน / วันที่                 
18 มิถุนายน 2562 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา / วันที่ 20 มิถุนายน 2562 กิจกรรมวันไหว้ครู / 
ประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 1/2562 / วันที่ 21 มิถุนายน 2562 โครงการส่งเสริมยุวกาชาดบ าเพ็ญประโยชน์ / 
ประชุมสภานักเรียนให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ / วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
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ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางสุวิชชา  ตรีนาจ   - ( น า เ สนอ  Power Point) ต ร วจสุ ขภาพประจ า ของนั ก เ รี ยน  วั นที่                   
รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 7 มิถุนายน 2562 / กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน               
การแสดงนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครประธานนักเรียน วันที่ 10 – 19 มิถุนายน 2562 /              
เข้าร่วมลงนามส่งมอบครูอาสาสมัครชาวจีน ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 15 มิถุนายน 
2562 / ร้านไพศาลจักรยาน มอบจักรยาน จ านวน 5 คัน ให้กับนักเรียน วันที่ 18 มิถุนายน 2562 /                  
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา เห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง             
ของสถานศึกษา (Sar) ปีการศึกษา 2561 และการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันที่              
19 มิถุนายน 2562 / กิจกรรมวันไหว้ครู นักเรียนร่วมกันท ากรวยดอกไม้ ไหว้ครู วันที่ 19 มิถุนายน 2562 / 
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 / โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน              
การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 / นักเรียนร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เนื่องในวันอนุรักษ์              
มรดกไทย วันที่ 22 มิถุนายน 2562  / การแข่งขันทักษะวิชาการปฐมวัย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 
26 มิถุนายน 2562 / การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 
26 มิถุนายน 2562 / นักเรียนปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน / กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน / 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน / กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย เหมาะสมตามวัย / 
กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการด้าน IQ และ EQ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ / กิจกรรมส่งเสริมการรักษา
สิ่งแวดล้อมด้วยน้ าหมักชีวภาพ 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง) 
นายประวิทย์ โอวาทกานนท์  - (น าเสนอวีดีทัศน์) ถวายพานพุ่มในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีฯ/                                   
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง ท าบุญตักบาตรบุญซ าฮะ / ประดับเข็มให้กับนักเรียน ชั้น ม.4 รุ่นพ่ีต้อนรับ             
รุ่นน้อง / ไหว้ครู / ปัจฉิมนิเทศ STEM EP Project / เข้าค่ายวิชาการเพ่ือท าการแข่งขันทักษะทางวิชาการที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ / รับครูจีนใหม่             
    - (น าเสนอ Power Point) สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ                  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 และเป็นตัวแทนแข่งขันต่อไปในระดับประเทศ / การจัดตกแต่งความสวยงาม
และพร้อมถา่ยทอดสด 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางนันทกา ภูผา  - ( น า เ ส น อ  Power Point) เ จ้ า ห น้ า ที่ จ า ก ส า ธ า ร ณ สุ ข  ใ ห้ ค ว า ม รู้                   
หน.งานพัฒนาคุณภาพ  เกี่ยวกับการเฝูาระวังโรคและมอบอุปกรณ์ท าความสะอาด เจลล้างมือให้กับ
คณะครู ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 / การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2562 การแข่งขันกิจกรรม “เริงเล่นเต้น Dancer” วันที่               
26 มิถุนายน 2562, การแข่งขันกิจกรรม “เดินตัวหนอน” วันที่ 26 มิถุนายน 2562, การแข่งขันกิจกรรม 
“เกมส์ทายสิอะไรเอ่ย?” วันที่ 26 มิถุนายน 2562 / กิจกรรมห้องสมุด / กิจกรรมว่ายน้ า / กิจกรรมโยคะ / 
กิจกรรมพืชผักสวนครัว / อาคารสถานที่ ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารเสริม – ศิลป์ / ท าความสะอาดห้อง
อนามัย / ติดตั้งกล้องวงจรปิดแทนตัวเก่าท่ีช ารุด     

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า) 
นางนันทกา ภูผา  - (น าเสนอ Power Point) ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 
หน.งานพัฒนาคุณภาพ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี 
/ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและการสร้างเสริมศักยภาพสตรีและเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 / 
สัปดาห์ที่ 5 เด็ก ๆ เริ่มปรับตัวได้ดี สนใจอยากเรียนรู้มากขึ้นและร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ดีขึ้น / กิจกรรมว่ายน้ า
สัปดาห์แรก / ร่วมแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
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ระดับภาคฯ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ / กิจกรรม “หนูน้อยไหว้ครู” ประจ าปีการศึกษา 2562 /                   
กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด แจกเจลล้างมือ หน้ากากอนามัยและแนะน าแนวทางการปูองกันโรคมือ 
เท้า ปาก / กิจกรรมวันนี้ วันพระ / ท าความสะอาดพัดลม เพื่อลดพลังงานไฟฟูา / ท าความสะอาดอุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ) 
นายธรรมวัจน์  วิลัยพิศ  - (น า เสนอ Power Point) เฝู าระวั ง  ปู องกัน โรคภัยที่ มากับฤดูฝน  /                        
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งสภานักเรียน / พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 
2562 / ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 / ประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 1/2562 / โครงการ
ศิลปินแห่งชาติสัญจร / เหรียญทองการแข่งขันโครงงานระดับปฐมวัย, โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษา / สอบแข่งขันนักเรียนคนเก่ง ประจ าปีการศึกษา 2562 /  ชนะเลิศ ฮูล่าฮูปประกอบเพลงระดับ
ปฐมวัย 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน) 
นายโกสิทธิ์  บุญส่ง  - (น าเสนอ Power Point) บุคลากรร่วมกิจกรรม “โครงการจิตอาสา”  
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน เราท าความดีด้วยหัวใจ พัฒนาคูคลอง ณ อ่างเก็บน้ าหนองหญ้าม้า / เลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติ ตน             
ตามโครงการคนดีศรีร้อยเอ็ด / การแสดงวงดอกไผ่ การจัดกิจกรรมวันนัดพบผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร
และธุรกิจจัดเลี้ยง ณ ห้างแมคโคร ร้อยเอ็ด / ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออกและ Big Cleaning 
Day ณ ชุมชนเวฬุวัน / กิจกรรมโรงเรียนขยะรีไซเคิล สิ่งดี ๆ ที่เด็กช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง / การประชุม
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 / แสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวด 
Cover Dance ทีมอายุไม่เกิน 15 ปี ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี 2562 / ต้อนรับครูอาสาสมัครชาวจีน               
สู่รั้วโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน / การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                       
ด้านการศึกษา ปี 2561 / กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เพ่ือให้
นักเรียนได้แสดงความเคารพสักการะ กตัญญูกตเวทีต่อครูผู้อบรมสั่งสอน / กายบริหารร่างกาย ก่อนการประชุม
ประจ าเดือน / ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ในการแข่งขันทักษะ              
ทางวิชาการ งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจ าปี 2562 / ต้อนรับ
คณะกรรมการนิเทศอาสาโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ (ยุวพัฒน์) มาเยี่ยมชมและติดตามนิเทศโรงเรียน
คุณธรรม 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า) 
นางพิกุล  พรมเกตุ  - (น าเสนอ Power Point) วันที่ 5 มิถุนายน 2562 แสดงความยินดีกับ  
ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า นายก้องหล้า มณีกัญย์  นักเรียนชั้น ม.5/1 ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬา          
เซปักตะกร้อ เยาวชนทีมชาติไทย U18 ทีมนักเรียนไทยอาเซียน 2019 เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันสคูลเกมส์                 
ครั้งที่ 11 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย / วันที่ 6 มิถุนายน 2562 กิจกรรมวันไหว้ครูประจ าปีการศึกษา 2562 / 
กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยใช้เครื่องลงคะแนนอัตโนมัติ จาก กกต.จังหวัด
ร้อยเอ็ด / วันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2562 จัดท าที่ส าหรับให้นักเรียนนั่งพัก รอบ ๆ ร้านกาแฟ / แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน COVER DANCE FESTIVAL ครั้งที่ 1, วันที่ 12 มิถุนายน 2562 / 
ร้านไพศาลจักรยาน มอบจักรยานให้แก่นักเรียน จ านวน 5 คัน วันที่ 21 มิถุนายน 2562 / กิจกรรมเข้าค่าย
วิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 มิถุนายน 2562 / แสดงความยินดีกับนายพิชากร นะราธร 
นักเรียนชั้น ม.6/2 จบอันดับ 9 การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด U21 ชิงแชมป์โลก อุดรธานีไทยแลนด์ 2019 
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ระหว่างวันที่ 18 – 23 มิถุนายน 2562 / วันที่ 26 มิถุนายน 2562 วันต่อต้านยาเสพติดโลก คณะผู้บริหาร 
คณะครูและนักเรียน ร่วมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก / แสดงความยินดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่ งขันร าวงมาตรฐานระดับประถมศึกษา งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจ าปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ / แสดงความยินดีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันโครงงานภาษาไทยระดับชั้น ม.ปลาย งานมหกรรม การจัดการศึกษาท้องถิ่ น ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ / วันที่ 27 มิถุนายน 2562 รื้อร่องระบายน้ า / วันที่ 29 มิถุนายน แสดงความยินดีนักกีฬา
ตะกร้อชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดโดยชมรมตะกร้อจังหวัดเลย, สมาคมกีฬาจังหวัดเลย, กกท.
จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2562 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
นายสง่า  นามวิชัย - (น าเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป ประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วันที่ 10 มิถุนายน 2562 / รายงานการซ่อมบ ารุงรถยนต์ เครื่องจักร ประจ าเดือน
มิถุนายน 2562 รวมทั้งสิ้น 186,130 บาท / รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 
ถึง 30 มิถุนายน 2562) ไตรมาส 3 / ฝุายบริการสาธารณสุข โครงการอบรม อสม. ประจ าเดือนมิถุนายน 
2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 / กิจกรรมผู้สูงอายุเดือนมิถุนายน 2562 (กิจกรรมนันทนาการในวัยสูงอายุ) /               
งานวันไอโอดีนแห่งชาติ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 / ออกหน่วยสาธารณสุขสัมพันธ์ ชุมชนโรงเรียนเมือง           
ตลาดหนองแคนและชุมชนจันทร์เกษม / พ่นหมอกควัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก (บ้านผู้ปุวย จ านวน 9 ราย)            
และสถานที่ราชการ 2 แห่ง : ที่ว่าการอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด / โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / สถานการณ์
โรคไข้เลือดออก อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด ปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในเขตเทศบาล รวม 22 ราย 
อัตราปุวย (ต่อแสน) 63.67 ของเขตเทศบาล รวม 190 ราย อัตราปุวย (ต่อแสน) 156.28 / ลงพ้ืนที่ตรวจ
ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมลงนามและมอบไม้มีค่าเพ่ือสร้างความร่วมมือ                   
รัฐ – เอกชน – ประชาชน ในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเมืองสู่การลดผลกระทบปัญหามลพิษทางอากาศ / วันที่                
9 – 11 มิถุนายน 2562 ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจออกรณรงค์การคัดแยกขยะต้นทางตลาดสดเทศบาล ทั้ง             
3 แห่ง โดยขอความร่วมมือให้เก็บขยะในแผงขายสินค้าตนเองใส่ถุงหรือภาชนะ แยกเป็นขยะเปียกและขยะทั่วไป / 
พลาสติก เพ่ือความสะดวกในการก าจัด / วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2562 งานรักษาความสะอาดด าเนินการตัด
ต้นกก เพ่ือขจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ า / วันที่ 19 มิถุนายน 2562 รวบรวมผลงานส่งเข้าประเมินโครงการ
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจ าปี 2562 โดยคณะอนุกรรมการจากกรมควบคุมมลพิษ ลงพ้ืนที่ตรวจ
เยี่ยมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2562 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเมืองน่าอยู่               
สู่โลกยั่งยืน / ออกชี้แจงมาตรการลดและคัดแยกขยะให้เจ้าหน้าที่ แต่ละกอง/ฝุ าย/งาน ได้ปฏิบัติตามนโยบาย             
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในส านักงาน / งานรักษาความสะอาด ล้างตลาด ถนน ศาลาที่พักผู้โดยสาร  เก็บขยะ
คลองคูเมือง เก็บกิ่งไม้และปัดกวาด ตัดหญ้า ดายหญ้า ตามแผนปฏิบัติงาน / ฝุายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม               
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ควบคุมมลพิษและเหตุร าคาญ ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนร าคาญ กรณีสุนัขวิ่งไล่ บริเวณถนน
สุริยเดชบ ารุง ซอย 9 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 กรณีกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงโคและรถบรรทุกส่งสินค้าเข้า – ออก 
โกดังเก็บสินค้า บริเวณถนนสุริเดชบ ารุง วันที่ 17 มิถุนายน 2562 / ร่วมกับสิ่งแวดล้อมภาค 10 (ขอนแก่น) 
ติดตั้งเครื่องวัดฝุุนละอองขนาด 10 ไมครอน บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จและงานปูองกัน            
และบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2562 / ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมประกวด    
สุดยอดส้วม สะอาด ปลอดภัย น่าใช้บริการในสถานศึกษา ประจ าปี 2562 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 / ประกวด
ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย โครงการอาหารปลอดภัย ประจ าปี 2562  วันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 /              
ผลการประกวดร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย โครงการอาหารปลอดภัย ประจ าปี 2562 / ประชุมปรับปรุง
แก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี 2562 วันที่                  
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21 มิถุนายน 2562 / ประกวดสุดยอดสถานประกอบการล้างอัดฉีดยานยนต์ สะอาด ปลอดภัย น่าใช้บริการ 
วันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2562/ ผลการประกวดสุดยอดสถานประกอบการล้าง อัดฉีดยานยนต์ สะอาด 
ปลอดภัย น่าใช้บริการ / ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ (MOU) ตรวจประเมินและเก็บ
ตัวอย่างน้ าจากตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 / จัดระเบียบปูายโฆษณาในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด / ร่วมกับงานเทศกิจ ตีเส้นก าหนดเขตจ าหน่ายสินค้าในตลาดทุ่งเจริญ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 /             
ร่วมอบรมสัมมนา เรื่องการก าเนิดและพัฒนาการของตลาดสดและผู้ค้ารายย่อยในชนบทอีสาน วันที่ 21 มิถุนายน 
2562 / เทพ้ืนปูนด้านหน้าตลาดทุ่งเจริญเพ่ือแก้ปัญหาผู้ประกอบการค้าน าขยะมาท้ิงบริเวณท่อระบายน้ า และจัด
ให้เป็นพื้นที่ส าหรับผู้จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 29 มิถุนายน 2562 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1) 
นางสุวัชรนีย์  สุโนภักดิ์  - (น าเสนอ Power Point) ) งานบริการทางการแพทย์ รายงานผู้มารับบริการ             
หน.ศูนย์บริการสาธารณสุข 1  แยกตามแผนกเฉพาะทาง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 / ออกเยี่ยมบ้าน
ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง, ผู้พิการ ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ / การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการรับ
วัคซีนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ให้กับครู และผู้ปกครอง วันที่  5 – 6 มิถุนายน 2562 / ตรวจสุขภาพ
นักเรียนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ 5 โรงเรียน วันที่ 17 มิถุนายน 2562 – 3 กรกฎาคม 2562 / ตรวจสุขภาพ
ฟัน นักเรียน โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ 5 โรงเรียน / งานแพทย์แผนไทย หัตถบ าบัดเพ่ือการรักษา เดือนมิถุนายน 
2562 ผู้รับบริการในเดือนมิถุนายน 2562 จ านวน 103 ราย / โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยการแพทย์
แผนไทย วันที่ 24 มิถุนายน 2562 / โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ปุวยเรื้อรังและผู้พิการ ด้วยการแพทย์แผนไทย วันที่ 
28 มิถุนายน 2562 งานกายภาพบ าบัด เดือนมิถุนายน 2562 เยี่ยมบ้าน 1 ราย จ านวน 1 ครั้ ง มารับบริการ 
ในศูนย์ 15 ราย 18 ครั้ง / งานแพทย์แผนจีน จ านวนผู้เข้ารับบริการฝังเข็มประจ าเดือนมิถุนายน 2562                
43 ราย / งานทันตกรรม จ านวนผู้ข้ารับบริการทันตกรรม ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 ตรวจฟันเด็กนักเรียน                          
ชั้นประถมศึกษา จ านวน 2,106 ราย, ตรวจฟันให้ทันตสุขศึกษา คลินิกสุขภาพเด็กดี 13 ราย, ตรวจฟัน              
ให้ทันตสุขศึกษา หญิงตั้งครรภ์ 2 ราย / งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผลการด าเนินงาน จ่ายยาผู้ปุวยนอก 
1,099 ราย แก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา 2 ราย ประเมินการแพ้ยาในผู้ ปุวยแพ้ยารายใหม่ 2 ราย 
ให้บริการเลิกบุหรี่ 30 ราย / โครงการทบทวนและประสานรายการยา มูลค่ายาเก็บคืนเดือนมิถุนายน 2562 
2,501.50 บาท / โครงการศูนย์ให้บริการเลิกบุหรี่ วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ในการช่วยเลิกบุหรี่และผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในงานมหกรรมวิชาการบุหรี่กับ
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 / วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เข้ารับการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
ควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2560 / โครงการบริหารเวชภัณฑ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 จัดอบรมโปรแกรมบริหาร
เวชภัณฑ์ เพ่ือใช้งานบริหารจัดการสต๊อกยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยาให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการ / วันที่ 27 มิถุนายน 2562 จัดประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด ( PTC)                   
เพ่ือทบทวนแนวทางการรักษาให้มีประสิทธิภาพและทบทวนกรอบรายการยาของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด / โครงการศูนย์ให้บริการเลิกบุหรี่ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการ              
เลิกบุหรี่ รวมทั้งค าแนะน าเรื่องการใช้ยาอย่างเหมาะสมในงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจ าปี 2562 / เดือน
มิถุนายน 2562 มีผู้รับบริการทั้งหมด 397 ราย รายใหม่ 3 ราย รายเก่า 8 ราย ผู้เลิกสูบบุหรี่ได้อย่างน้อย                       
3 เดือน เพ่ิมอีก 2 คน รวม 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.41  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองช่าง) 
น.ส.ปราริชาติ สายเชื้อ  - (น าเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป สรุปรายงานการจัดเก็บ                
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ค่าธรรมเนียม กองช่าง ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 รวม 12 ราย จ านวนเงิน 
7,536 / สรุปรายงานการขออนุญาตก่อสร้าง ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 รวม 14 ราย / ฝุายควบคุมอาคาร       
และผังเมือง ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคเรื่องขุดเจาะประปาในเขตเทศบาล / ช่างเขตร่วมกับ
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เจ้าหน้าที่เทศกิจแจ้งเจ้าของอาคารให้รื้อถอนส่วนต่อเติมในเขตโบราณสถาน (ที่ราชพัสดุคูเมือง – ก าแพง
ร้อยเอ็ด) / ร่วมกับเทศกิจแนะน าให้รื้อถอนส่วนต่อเติมรุกล้ าในเขตทางหลวงท้องถิ่นบริเวณถนนราชการด าเนิน      
ซอย 12 / เจ้าของอาคารได้รื้อถอนส่วนต่อเติมออกจากระยะถอยร่นอาคาร คศล. 3 ชั้น บริเวณถนนคูเมืองทิศ
ตะวันออก / ตรวจสอบการยื่นขออนุญาตตัดทางเท้าเพ่ือเชื่อมทางบริเวณถนนเปรมประชาราษฎร์ / ฝุายการโยธา 
ปรับเตรียมพ้ืนที่ธนารักษ์ตลาดหายโศรก / งานไฟฟูา ประชุมหารือและพิจารณาตกลงร่วมกันกับการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค ในการปักเสาพาดสายไฟฟูาในเขตเทศบาล / งานไฟฟูาร่วมกับกลุ่มพันธมิตรจัดสายไฟสื่อสาร  จัดระเบียบ
สายที่ถนนเพลินจิต / เข้าตรวจสอบซ่อมแซมนาฬิกา หอนาฬิกาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด / งานสถานที่ 
จัดสถานที่งานท าบุญฯ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง / จัดเตรียมสถานที่งานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562 /    
งานอ่ืน ๆ ในรอบเดือนมิถุนายน 2562 / งานสวนสาธารณะ ตัดแต่งกิ่งไม้  งานร้องเรียนถนนราชการด าเนิน /              
ตัดแต่งกิ่งมะขามออกจากพ้ืนที่ก่อสร้างถนนผดุงพานิช ซอย 3 / ท าความสะอาดราชานุสาวรีย์ ร.6, สมเด็จย่า             
และอนุสาวรีย์พระยาสุนทรเทพ / ตัดแต่งกิ่งไม้ริมฟุตบาทถนนศรีเทวา ซอย 4 / ก าจัดวัชพืชคลองคูเมือง              
สวนสมเฉลิมพระเกียรติฯ / งานสาธารณูปโภค ซ่อมผิวจราจรช ารุด ภายในเขตเทศบาล / ซ่อมทางเท้าและฝาท่อ
ระบายน้ าที่ช ารุด ถนนหายโศรก หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง / ซ่อมทางเท้าที่ช ารุด ถนนเทวาภิบาล              
จุดหน้าโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด / งานศูนย์เครื่องจักรกล ก่อสร้างห้องเก็บของ งานสวนสาธารณะ หลังห้องน้ าใหม่
บึงพลาญชัย / จัดท าฝาบ่อพัก เพ่ือทดแทนฝาบ่อที่ช ารุด ถนนรอบเมือง / ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง งานวิศวกรรม 
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างหอโหวด / ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างสถานธนานุบาล งวดที่ 8 / โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น ถนนริมคลองคูเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด / ความคืบหน้าโครงการบ้านท้องถิ่น             
ประชารัฐร่วมใจเพ่ือผู้ยากไร้ พ้ืนที่ชุมชนแออัด / ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างบ้านพักสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / 
งานสถาปัตยกรรม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองคูเมืองร้อยเอ็ด เพ่ือการท่องเที่ยว (ช่วงระหว่างถนนเทวาภิบาล
และถนนราชการด าเนิน) โครงการปรับปรุงลานหน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า / งานวิศวกรรมจราจร ทาสีคันหิน             
ถนนผดุงพานิชและถนนราษฎร์อุทิศ / ติดตั้งปูายจราจร ถนนรณชัยชาญยุทธ หน้าวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด / ทาสี
คันหิน ขาวแดง ถนนกองพลสิบ / ฝุายช่างสุขาภิบาล งานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / วันที่ 6 มิถุนายน 2562    
รับการตรวจ โครงการตรวจแนะน าการปูองกันและระงับอัคคีภัยประจ าปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ความร่วมมือ 
ด้านบรรเทาสาธารณภัย / วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงงานจัดการขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับรถโฟล์คลิฟท์ 
1 คัน พร้อมหัวหนีบ / เดือนมิถุนายน เทศบาลต าบลดงสิงห์ ได้น าขยะมูลฝอยมาก าจัดที่โรงงานก าจัดขยะร้อยเอ็ด / 
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศประจ าปี 2562 / 
กราฟแสดงปริมาณขยะต่อเดือนที่เข้าโรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 / กราฟ
แสดงค่าเฉลี่ยปริมาณขยะต่อวัน โรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เดือนมิถุนายน 2562 / กราฟเปรียบเทียบ
ปริมาณขยะที่เข้าโรงงานจัดการขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน / กราฟ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน / งานควบคุมตรวจสอบและบ าบัดน้ าเสีย แก้ไข
ปัญหาระบบระบายน้ า ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 36 / แก้ปัญหาระบบระบายน้ า ถนนรอบเมือง ซอย 9 / แก้ไข
ปัญหา ระบบระบายน้ าถนนคุ้มแสนสุข ซอย 4 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักปลัดเทศบาล) 
นางอรพิน  สีลาวรรณ  - (น าเสนอ Power Point) ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล                   
หน.ฝ่ายอ านวยการ  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่              
3 มิถุนายน 2562 / ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจ าปีพุทธศักราช 
2562 วันที่ 3 มิถุนายน 2562 / ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 / การประดับ                   
พระบรมฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติไทย ประดับผ้าระบาย เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ            
พระบรมราชินี / จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี ระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2562 / ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร วันที่ 9 มิถุนายน 2562 / ร่วมปฏิบัติ
หน้าที่งานบุญซ าฮะและสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2562 / การประชุมประจ าเดือน                   
ครัง้ที่ 7/2562 วันที่ 11 มิถุนายน 2562 / โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2562 วันที่ 4 มิถุนายน 
2562 / ประเมินปริมาณงานเพ่ือปรับปรุงต าแหน่งวิศวกรโยธาช านาญการ เป็นต าแหน่งวิศวกรโยธาช านาญการ
พิเศษ รายนายเสกสันต์ จันทไทย วันที่ 6 มิถุนายน 2562 / โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานนักบริหารงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2562 วันที่ 
13 – 16 มิถุนายน 2562 / การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่  17 มิถุนายน 2562 / 
ประเมินพนักงานเทศบาลส าหรับสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายนายนิติกร ทองกุล วันที่ 25 มิถุนายน 
2562 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
นายวิทยา  สัตนาโค  - (น าเสนอ Power Point) วันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562 เข้าอบรมโครงการ                 
หน.งานป้องกันฯ   เสริมสร้างประสิทธิภาพฯ / วันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2562 โครงการฝึกซ้อม
เตรียมความพร้อมฯ / วันที่ 17 มิถุนายน 2562 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปูองกันและระงับอัคคีภัย /  
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย / โครงการตรวจแนะน า                 
การปูองกันและระงับอัคคีภัยฯ / โครงการตรวจท่อธารประปาดับเพลิงและถังเคมีดับเพลิง / หน่วยฝึกอบรม
ดับเพลิงฯ / ศูนย์ อปพร. / การเกิดอัคคีภัย / ช่วยเหลือประชาชนตามค าร้อง 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง) 
จ.อ.เก่ง  แสงสุวอ  - (น าเสนอ Power Point) ตรวจตราและเฝูาระวังความเป็นระเบียบเรียบร้อย                 
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ภายในเขตฯ กรณีตั้ งวางจ าหน่ายชุดเฟอร์นิ เจอร์ ไม้กีดขวางทางเท้า                    
ถนนเทวาภิบาล / กรณีจอดรถจักรยานยนต์กีดขวางทางเท้าถนนเทวาภิบาล / กรณีร้านค้าน าเก้าอ้ีวางบน          
ผิวจราจรเพ่ือกันพ้ืนที่จอดรถ ถนนเทวาภิบาล / กรณีผู้ค้าตั้งวางตู้ เพ่ือจ าหน่ายกาแฟบนทางเท้าโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ถนนเทวาภิบาล / กรณีร้านแอร์ ตั้งวางสิ่งของทางเท้าและล้ าลงผิวจราจร (ตลาดหนองแคน) / กรณีร้าน
รับซ่อมจักรยานยนต์ ตั้งวางปูายบนผิวจราจร ถนนปัทมานนท์ / กรณี ร้านเฮียเปียว ตั้งวางปูายกีดขวางทางเท้า               
ถนนราชการด าเนิน / กรณีร้านสปา ตั้งวางปูายกีดขวางทางเท้า ถนนราชการด าเนิน / กวดขันรถบรรทุกดิน              
ท าเศษดินตกหล่นบนถนน บริเวณหน้าโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ถนนเทวาภิบาล / กวดขันการลักลอบจับสัตว์น้ า
ในคลองคูเมือง / กวดขันและเฝูาระวังกลุ่มเร่ร่อนนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณสวนสุขภาพตลาดหนองแคน              
ถนนเทศบาลบ ารุง / ตรวจตราและดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วไปบริเวณบึงพลาญชัย / ส ารวจพ้ืนที่และติดตั้ง
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า บริเวณบึงพลาญชัย / ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ าในแต่ละจุด
ภายในบึงพลาญชัย / ช่วยเหลือประชาชนในขณะปฏิบัติหน้าที่ / ตรวจตราและเฝูาระวังความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของตลาด การเฝูาระวังการตั้งวางจ าหน่ายสินค้าภายใน – ภายนอกอาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ / 
ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายนอกและภายในอาคาร / เจ้าหน้าที่ท าการตรวจเช็ คระบบและวัสดุ 
อุปกรณ์ CCTV เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ปกติ / รายงานการแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทาง Application Smart 101 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 / การให้บริการข้อมูลภาพถ่ายแก่ประชาชนจากกล้อง CCTV ประจ าเดือนมิถุนายน 
2562 / ข้อมูลการเข้าใช้งานผ่าน App Smart 101 ในแต่ละเดือน รวม 88,609 ครั้ง / วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 
2562 อ านวยการจราจรและดูแลความเรียบร้อยงานบุญซ าฮะ / วันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2562 ดูแล                
ความสงบเรียบร้อยบริ เวณการประกวดเต้นประกอบเพลง COVER DANCE FESTIVAL ครั้ งที่  1  / วันที่             
19 มิถนุายน 2562 อ านวยการจราจรแก่คณะกรรมการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืนฯ / อ านวยความสะดวก
และจัดระเบียบการจราจร บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สถานธนานุบาล) 
นายประเวชพล นนทะไชย - (น าเสนอ Power Point) ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2562 รับจ าน า                 
ผจก.สถานธนานุบาล   3,860 ราย จ านวนเงิน 69,408,500 บาท ไถ่ถอน 3,591 ราย จ านวนเงิน 
64,321,650 บาท ดอกเบี้ยรับจ าน า 2,046,222.50 บาท ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุดจ าน า 410,830 
บาท / รายได้ 2,457,052.50 บาท รายจ่าย 1,352,304.76 บาท รายได้มากกว่ารายจ่าย 1,104,747.74 
บาท / ทรัพย์จ าน าคงเหลือ 13,028 ราย เป็นเงิน 228,315,300 บาท ทรัพย์หลุดเดือนมกราคม 2562 130 
ราย จ านวนเงิน 1,462,100 บาท สถิติรับจ าน า – ไถ่ถอน ดอกเบี้ยรับจ าน าและก าไรทรัพย์หลุดย้อนหลัง                   
3 เดือน / วงเงินที่ได้รับอนุมัติกู้ยืม 222,000,000 บาท เงินกู้ที่เบิกมาใช้ 39,332,434.12 บาท เงินฝาก
ธนาคาร 69,453.44 บาท ทุนหมุนเวียนคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 182,737,019.32 
บาท / อัตราดอกเบี้ย เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 5,001 
ถึง 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสวัสดิการสังคม) 
นายประสงค์  โพธิ์เนียม  - ( น า เ สนอ  Power Point)  เ งิ น อุดหนุ น เ พ่ื อการ เ ลี้ ย งดู เ ด็ กแรก เกิ ด             
ผอ.กองสวัสดกิารสังคม   มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน / วิธีการค านวณรายได้              
ในครัวเรือน รายได้ต่ ากว่า 100,000 บาท / คน / ปี คิดจากการน ารายได้ของสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว                   
หารด้วยจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว (รวมเด็กแรกเกิด) / ตั วอย่าง วิธีค านวณรายได้ในครัวเรือน /              
การลงทะเบียน ปี 2562 มี 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561              
ที่เคยลงทะเบียนได้สิทธิรับเงินแล้ว ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ 2. เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 
กันยายน 2561 ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562 
3. เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป หากยังไม่ได้ไปลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 31 
พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2562 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - เมื่อสักครู่กองสวัสดิการสังคมได้น าเรียน  เป็นเรื่องส าคัญ  เป็นเรื่องใหม่  
นายกเทศมนตรี   ช่วยกันประชาสัมพันธ์ เป็นสวัสดิการของรัฐที่จะช่วยดูแลเด็กแรกเกิด แล้วมี
การปรับเปลี่ยนเป็นปัจจุบันว่าจะดูแลได้เดือนละ 600 อายุถึง 6 ปี อย่างน้อยก็แบ่งเบาค่าใช้จ่ายของครอบครัว                  
แต่หลักเกณฑ์คือรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี ก็มีวิธีการ ฝากฝุายที่เกี่ยวข้องช่วยดูว่าพ่ีน้องประชาชนที่อยู่ในเขต
เทศบาลเรา ใครที่เข้าหลักเกณฑ์ก็ช่วยกันแนะน า แล้วให้มาลงทะเบียน ซึ่งคาดว่าน่าจะหมดเขต 31 กรกฎาคม               
ก็ค่อนข้างจ ากัด ฝากประชาสัมพันธ์ เป็นเรื่องส าคัญ ลงทะเบียนแล้วก็คงได้รับการจัดสรรให้ในปีงบประมาณ 
2563  ซึ่งก็เป็นสวัสดิการใหม่อีกอันหนึ่งที่ทางรัฐบาลจะดูแลเรื่องสวัสดิการของครอบครัว 

- นัดประชุมประจ าเดือน ครั้งที่  8/2562 วันที่ 15 สิงหาคม  2562 
      - วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ประชุมสภาฯ พิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี2563 ซึ่งจะมีการประชุมงบประมาณ ประชุมสภาฯ เสร็จ ก็จะมีประชุมประจ าเดือน เนื่องจากก่อนหน้า
นั้น ไม่สะดวก มีวันหยุดเยอะในรอบเดือนสิงหาคม ขอให้จดตารางการปฏิบัติงาน ห้วงไหน อย่างไร วางแผน
อย่างไร 

- เรื่องสถานธนานุบาล  เราจะเปิดอาคารใหม่วันที่ 29 ซึ่งเป็นวันหยุด             
เราก็เชิญท่านผู้ว่าฯ ส่วนราชการต่างๆ  ก็ต้องวางแผนในการเตรียมพิธีเปิดให้เรีย บร้อย การจัดสถานที่                    
การวางแผน ความพร้อมก็ฝากไปดูแล แล้วจะมีคณะกรรมการมาตรวจประเมิน 2 ชุด ของกรมธนารักษ์            
ต้องมาดูอาคารที่จะรับมอบถูกต้องหรือไม่ 2. คณะกรรมการ กสท. ต้องมาตรวจอาคารว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนเปิด 
ซึ่งทั้งหมดจะต้องลงตัวเสร็จเรียบร้อยก่อน ก็ฝากดูแลว่าเราจะท าความสะอาดกัน วันที่ 18 กรกฎาคม 2562              
ก็ขอให้ทุกคนวางแผนเตรียมตัว 
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- เดือนกรกฎาคม ตัดงบแล้วตามที่ได้แจ้ง เงินกองไหนไม่ได้ใช้ก็ต้องหยุด ก็

จะได้ส ารวจเหลือจ่าย วันที่ 1 – 2 สิงหาคม นัดประชุมเรื่องการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  1 – 
2 เต็มวัน เช้า  เรื่องรายได้ หลังจากนั้นก็จะเป็นรายจ่าย กองวิชาการฯ จะได้เตรียมก าหนดนัดหมาย กอง ฝุาย 
ไหน จะเข้าช่วงไหน ท่านก็ต้องไปเตรียมโดยเฉพาะหัวหน้างาน หัวหน้าฝุาย ที่รับผิดชอบเรื่องงบประมาณ ก็จะต้อง
เตรียม ปีที่แล้วตั้งไว้เท่าไหร่ ท าไมเหลือ ท าไมไม่พอ ก็เตรียมข้อมูลในการน าเสนอที่จะขอรับงบประมาณว่าเพราะ
อะไร อะไรที่ไม่จ าเป็นก็งด ยกเลิกไป ก็ขอให้ท าแต่เนิ่นๆ จะได้ไม่เสียเวลา  1 – 2 สิงหาคม ข้อมูลย้อนหลัง               
ให้ผู้บริหารดูก็ต้อง 5 ปี และให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันว่าปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ตั้งงบประมาณมา 
เบิกจ่ายไปแล้วถึงเดือนมิถุนายน  ใช้ไปเท่าไหร่  แล้วท าเรื่องขออนุมัติแล้วแต่ยั งไม่เบิกจ่ายเท่าไหร่ จะได้ทราบ 
เพ่ือให้ผู้บริหารเห็นว่าแผนงานงบประมาณที่ท่านขอในปี 2562 ใช้จริงเท่าไหร่ แล้วได้ใช้เท่าไหร่ ท าไมถึงเหลือ
หรือไม่พอ ผู้บริหารจะได้ตัดสินใจได้ 

- เดือนสิงหาคม เราเป็นเจ้าภาพ ฝากว่า เขาจะมาในพ้ืนที่เรา 7 8 9 10 
สิงหาคม  สนามแข่งขัน ที่พัก เราทราบแล้ว ผู้คนจะมากมาย ถึงแม้จะอยู่ ในพ้ืนที่ของเอกชน เรื่องขยะ                     
ฝากวางแผน มีทีมรณรงค์นักเรียนหรือไม่ ไปวางแผน เป็นหน้าเป็นตาของคนร้อยเอ็ด ท างานเชิงรุก สถานที่จัดงาน 
พ้ืนที่ ความสะอาดต่างๆ ขอให้ทุกคนที่เก่ียวข้องไปคิดท างานเชิงรุกในงานของท่านเอง อะไรที่เห็นว่าจะดี เป็นหน้า
เป็นตา อะไรที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ช่วยกันคิดตั้งแต่ตอนนี้ ฝากดูแลสถานที่แข่งขัน การอ านวยความสะดวก                    
ความสะอาด การรองรับขยะ 

- วันที่ 6 สิงหาคม 2562  คณะกรรมการประเมินรางวัลธรรมาภิบาล ก าหนด
มาประเมินเราแล้ว  เข้ามา 09.00 น. – 15.00 น. นวัตกรรมที่เราน าเสนอ ก็ฝากเรื่องห้องประชุม เรื่องการ
ต้อนรับ  ขณะเดียวกันเราก็จะมีการต้อนรับแขกท่ีต้องมาพักคืนวันที่ 6 ร่วมพิธีเปิดวันที่ 7 สิงหาคม  ตารางเหล่านี้
อยากให้ท่านไปก าหนดแผน  ฝากประชาสัมพันธ์  ฝากช่วยดูแลเรื่องเหล่านี้  
      - การท่องเที่ยวฯ จัดงานร้อยเอ็ดเจ็ดย่านอาร์ต 12 – 14 กรกฎาคม 2562 
หน้าบึงพลาญชัย  ฝากดูแลสถานที่อาร์ตต่างๆ ของเรา  ดูแลความสะอาด  เพราะจะมีผู้คนไปดู  ถ่ายภาพ  ไปชม
อาร์ตต่างๆ  คลองต่างๆ 

- ในเดือนสิงหาคม  รับทราบจากกรมธนารักษ์  ที่จะจัดงานในเรื่องของคูเมือง
ร้อยเอ็ด  ซึ่งเป็นต้นแบบของกรมฯ โดยส านักทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดิน ก าหนดจัดงานที่ร้อยเอ็ดวันที่ 16 – 17  
สิงหาคม  ก็ฝากประสานงาน 

- กองช่าง แผนที่เราจะใช้น าเสนอ แบบที่เมือ่สักครู่ เรื่องถนนสตรีทอาร์ต จะท า
เป็นพ้ืนที่ให้เยาวชนกลุ่ม Extreme ที่เราเคยออกแบบไว้จะให้ท าบนคูเมือง  ส าหรับกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ส าหรับมี
พ้ืนที่รองรับการเล่นกีฬาทางด้าน Extreme ต่างๆ ก็ฝากไปดูว่ารูปแบบ แผน มีหรือไม่ เรียบร้อยหรือไม่ ใช้
งบประมาณเท่าไหร่ จะได้ไปด าเนินการ 

- กองสาธารณสุขฯ ฝากเรื่องที่เป็นปัญหาหลายแห่งแล้ว คือผู้ปุวยมาพบแพทย์
แล้วไม่ค่อยทานยาตามแพทย์สั่ง แต่ของเรามีการติดตาม มีการประเมิน มีการเก็บยาคืน ก็ฝากว่าเราจะท าอย่างไร
ให้เกิดคุณภาพ 

- แบบศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ จบแล้ว ในวงเงิน 3 แสนบาท แก้ไขครั้ง
ล่าสุด  ท่านรองฯอนันต์ ดูแล้ว กองคลัง ดูแล้ว กองสวัสดิการฯ ดูแล้ว ในส่วนของงานที่ใช้พ้ืนที่ตรงนั้นก็ดูแล้ว             
ก็จะจัดจ้างได้เลย ประกาศแล้ว จะได้ขับเคลื่อนต่อไป 

- กองวิชาการฯ สอบถามเรื่องโครงการ Smart City เฟส 2 จบแล้วหรือยัง            
ในเรื่องรายละเอียดของ TOR การจัดจ้าง  ประกาศแล้วไม่มีปัญหา 

- ส านักทะเบียนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมท าบัตรประชาชนให้พระสงฆ์ 
ควรจะท าวันหยุดหรือไม่ จะนิมนต์ท่านมาในวันพิเศษหรือไม่ ขับเคลื่อนไปถึงไหน ก็อย่างที่เคยคุยกันไว้ ก็เปิด             
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ช่องพิเศษให้ท่านเพ่ือความสะดวก ก็นา่จะเป็นช่วงบ่ายเพราะว่าตอนเช้า จะมีเรื่องกิจของสงฆ์ การฉันภัตตาหาร
เพลด้วย ไม่สะดวก ก็น่าจะเป็นช่วงบ่าย  ก็ฝากไปวางแผน 

- ช่องจอดรถในส านักงาน ตีช่องเรียบร้อย พ้ืนที่จอดที่ตี เส้นสี เหลือง                  
หน้าส านักงานเป็นที่จอดส าหรับผู้มาติดต่อราชการ ก็ขอความร่วมมืออย่าน ารถไปจอด เพราะเป็นช่องส าหรับ          
ผู้มาติดต่อ 

- แจ้งให้ทราบเดือนกรกฎาคม  นายกฯ และคณะจะเดินทางไปต่างประเทศ 
วันที่ 18 – 23 กรกฎาคม 

- เรื่องหอโหวด ตอนนี้ก็ เหลือขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งได้ประสานกับผู้รับจ้าง
เนื่องจากว่าจะท าโครงการเพ่ิมพิเศษ ฝากเร่งรัดให้ด้วย ก็คือโครงหลังคาที่เราจะต่อเติมข้างล่างเพ่ือใช้ประโยชน์                
มีอยู่ในแผนแล้วเหลือเฉพาะการออกแบบประมาณการ ส่วนข้างบนที่จะต่อเติมเป็นกล่องกระจก แล้วตัว TOWER 
JUMP จะมีสลิงโรยตัวลงมาจากหอโหวดไปที่สระบริสุทธิ์ ซึ่งจะต้องรีบจบในเรื่องของแบบและประมาณการ                
เพราะเมื่อจบแล้วก็จะต้องน าเข้าสภาฯ ขอกู้เงิน เมื่อผ่านการกู้เงินแล้วก็จะมาจ้างวิธีพิเศษ เพราะจะต้องให้
ผู้ประกอบการรายนี้ท าเนื่องจากเป็นโครงการที่จะต้องท าต่อเนื่อง ส าคัญคือเร่งรัดให้จบ อยากให้เรื่องนี้เสร็จ  
น าเข้าสภาฯ ต้นเดือนสิงหาคม เพราะว่าจะต้องท าเรื่องขอกู้ไปยังกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเดือน
กรกฎาคม ไม่ทันแล้ว แต่ในเดือนสิงหาคม ยังไม่ได้ก าหนดวันประชุม ประเด็นคือว่าเนื่องจากหอโหวดขึ้นชั้น             
33  แล้ว จะถึงชั้น 34 จะต้องก่อเหล็กนี้ออกไป ถ้าช้ากว่านี้ไม่สามารถท าได้เลย เพราะเป็นอาคารสูงต้องใช้ 
TOWER  CRANE ต้องท าบนอาคารสูง  อันนี้คือข้อจ ากัด ถ้าตรงนี้ไม่ทันการโครงการนี้จะไม่ส าเร็จและเป็นเงินที่
เราจะต้องหามาต่อเติมเพ่ือโครงการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ก็ฝากฝุายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองช่าง                
ให้ประสานกับทางผู้รับจ้างในการที่จะดูรายละเอียดแบบ ดูโครงสร้างต่างๆ ตัวกระจกนี้ทางช่างจีนที่มา เขามีความ
ช านาญทางด้านกระจกมาก เขามาดูพ้ืนที่แล้ว เขาจะมาส ารวจออกแบบ ประมาณการให้เบ็ดเสร็จ ซึ่งตอนนี้ยังไม่
แล้วเสร็จ  ถ้าเรียบร้อยแล้วก็อยากให้จบ เป็นไปได้อยากให้น าเข้าสภาฯ ช่วงต้นเดือนสิงหาคม ถ้าเข้าเดือนสิงหาคม
ไดเ้ราสามารถจ้างได้ในเดือนสิงหาคม และจะสัมพันธ์กันกับเวลาลงตัวกันพอดี ถ้าช้ากว่านี้ทางบริษัทจะติดขัดเรื่อง
งวดเงินที่เบิก  เขาจะต้องรื้อ TOWER  CRANE ออกจึงจะเบิกเงินงวดสุดท้ายได้ ซ่ึงก็เป็นเรื่องที่ถูกบีบโดยเวลา                   
ก็ต้องขอความร่วมมือจากส่วนงานที่ เกี่ยวข้องทุกฝุายว่าโครงการหอสูงชมเมืองรูปทรงโหวด ก็เป็นเรื่องส าคัญ  
โครงการส าคัญ ก็มีความซับซ้อนในการท างาน ที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือ ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ร่วมกันด้วยดี ทั้งฝุายเรา ทั้งฝุายผู้รับจ้าง  ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วอยากให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา           
ที่ก าหนด  ซึ่งตอนนี้ทางผู้รับจ้างเขาก็ขอว่าให้ช่วยประสานให้ไฟฟูาเดินสายเข้ามาเพ่ือทดลองเครื่อง  เขาจะน า
ระบบลิฟต์เข้ามาทดลอง จะมาติดตั้งแล้ว ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยสนับสนุนให้การท างานลุล่วงไปได้ด้วยดี   
ฝากว่าอะไรที่จะท าให้งานสะดวกรวดเร็ว ก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา ช่วยกันประสาน ถึงจะสามารถเดินหน้าไปได้ 
       - หอโหวดของเราก็จะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ก็จะเป็นแลนด์มาร์กที่ส าคัญ               
มีกิจกรรมที่หลากหลาย เกิดประโยชน์ในการที่จะให้ผู้คนมาท่องเที่ยวเมืองร้อยเอ็ดได้มีความท้าทาย แล้วมีความ
โชคดีมากที่เราได้รับการติดต่อประสานงานจากผู้ออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์ เป็นบริษัทที่มาตรฐาน
ระดับประเทศ 1 ใน 5 เขาสนใจหลังจากท่ีเห็นข้อมูลทางด้านเว็บไซต์ต่างๆ ก็ติดต่อเข้ามาว่าอยากจะเสนอแนวคิด
ในการท าพิพิธภัณฑ์ หรือการน าเสนอแบบทันสมัยให้กับหอโหวดเรา ก็ถือว่าเป็นความโชคดีมาก แล้วเขาก็ยังมี
ศักยภาพในการที่จะของบประมาณสนับสนุนด้วย 

- ต้องขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันท างานและช่วยกันแก้ไขปัญหา นายกฯ คิดว่า
การท างานในองค์กรหรือความสามัคคี การช่วยกันแก้ไขปัญหาและท าให้บรรลุเปูาหมาย งานทุกอย่างย่อมมีปัญหา 
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็ช่วยกันแก้ไข ด้วยความร่วมมือ ด้วยความเชื่อมั่นผู้น าที่จะได้ขับเคลื่อนพาพวกเราไป 
ขอบคุณ  ทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา 

 
 



 16 
- ขอบคุณส านักการศึกษา โรงเรียน ที่เราไปแข่งขันคนเก่งฯ ที่จะเป็น

ตัวแทนภาคฯ  ของเรา ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เราได้เป็นอันดับที่ 6 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วก็จะได้เป็น
ตัวแทนมาแข่งขันที่ร้อยเอ็ด ปีนี้เป็นปีพิเศษซึ่งเทศบาลรับเป็นเจ้าภาพ นายกฯ ก็เสนอท่านอธิบดีฯ ว่าเดิมที 
มหกรรมการศึกษา ไม่เคยเชิญ กทม. เข้ามาร่วม มีเฉพาะ อบจ. เทศบาล อบต. แต่ปีนี้เป็นปีแรกที่ กทม. เข้าร่วม 
ซึ่งก็จะเกิดเป็น 16 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน เพราะแต่ละภาคมีที่ 1 2 3 เท่านั้น 5 ภาค ก็ 15 ทีม 15 ตัวแทน
แล้วก็ กทม. เป็น 16 อันนี้เป็นครั้งแรก  และอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องใหม่  ท่านรองฯ นุชากร  ก็ไปเสนอ เนื่องจาก
เป็นคณะกรรมการในมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่นไทย  ซึ่งมีการคัดเลือกเด็กเก่งแต่ละจังหวัดของประเทศผ่าน
มูลนิธินี้  ซึ่งโดยทั่วไปก็จะมีการสอบแข่งขันกันในแต่ละจังหวัด  พอได้เป็นตัวแทนแล้วก็จะไปแข่งขันที่กรุงเทพฯ 
โดยทางมูลนิธิจะก าหนดวัน เวลา สถานที่ การออกข้อสอบต่างๆ ถ้าอย่างนี้เพ่ือไม่ให้เสียเวลา ก็เลยน ามารวมใน
มหกรรมการศึกษาของกรมฯ เลยดีหรือไม่ ทางคณะกรรมการก็เห็นด้วย เพราะจะได้เป็นการประหยัดงบประมาณ 
และไม่เสียเวลา ก็เลยลงตัวเป็นครั้งแรก เพราะฉะนั้นคนเก่งของท้องถิ่น นักเรียนที่แข่งขันกันที่กรุงเทพฯ จะมาแข่ง
กันที่ร้อยเอ็ด ในท้องถิ่นของร้อยเอ็ด ก็มี อบจ. เทศบาล ที่มีโรงเรียนแต่ละระดับ ก็มาแข่งขันกันที่ศาลากลาง
จังหวัด   พอเป็นตัวแทนเสร็จก็จะมาแข่งที่ร้อยเอ็ด ก็เรียนให้พวกเราได้รับทราบ ก็ขอแสดงความยินดีและขอบคุณ
คณะครู  นักเรียน สิ่งส าคัญคือ นายกฯ ให้ความส าคัญกับความยุติธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ  เพราะว่าเขามากัน
ทั่วประเทศ  คณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้มีแต่ระดับประเทศ เราให้ความเป็นธรรม ทุกคนยอมรับได้ อันนี้เป็น
เรื่องท่ีเราต้องการให้เกิดขึ้นเป็นมาตรฐาน และให้ผู้คนที่มาร่วมในการแข่งขันที่ร้อยเอ็ดเรา มีความประทับใจ ก็คง
ต้องฝากพวกเราว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งที่ผู้คนทั่วทั้งประเทศจะมาเยือนเมืองร้อยเอ็ด  เป็นโอกาสที่เราจะ
ต้อนรับให้เขาได้สัมผัสวิถีชีวิตพ้ืนที่ ความเป็นอยู่ ความมีน้ าใจ ความเกื้อกูล การท างาน การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  เขาได้ซึมซับไป ก็ขึ้นอยู่กับท่านที่จะช่วยกันวางแผนปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ให้
เกิดคุณภาพอย่างเต็มที่ ก็ฝากให้ไปช่วยกันด าเนินการเตรียมในเรื่องเหล่านี้ 

- ได้รับแจ้งจากนายกฯ หลายท่านที่จะมาก่อนวันที่ 7  บางคนก็จะมาขอดูงาน 
เช่น กลุ่มหนึ่งจะมาขอดูการบริหารจัดการสระว่ายน้ า แล้วเขาก็ได้รับงบจากกรมฯ แล้ว เขาเป็นหนึ่งในกลุ่มที่แข่ง
การประกวดธรรมาภิบาล ดีเลิศ คือเทศบาลเมืองเขาชัยสน จะมาวันที่ 6 จะพาคณะมาดูเรื่องการบริหาร               
สระว่ายน้ า ก็ฝากโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า จะมีคณะไปดูที่สระว่ายน้ า ซึ่งก็เป็นช่วงที่เรารับการประเมินพอดี 
การต้อนรับ การดูแลต่างๆ ก็จะซับซ้อนพอสมควร การบริหารเรื่องรถ การบริการ ก็ขอให้ท่านเตรียมตั้งรับ               
เรื่องฉุกเฉิน กองสาธารณสุขฯ การดูแลสุขภาพ การเจ็บปุวย ประสานงานดูแล เรื่องการอ านวยความสะดวก                
งานปูองกันฯ  งานเทศกิจ ต้องวางแผนว่าศูนย์ประสานงาน เราต้องท าอย่างไรให้เกิดการดูแลเขาได้ แล้วเราก็สั่ง
ขนมปังมาบริการ  เพ่ือที่จะอ านวยความสะดวกแก่นักเรียนได้รองท้อง อย่างน้อยๆ ก็มีอาหารว่างรองรับ เป็นเรื่อง
ที่จะเสิร์ฟเขา ทุกคนก็จะได้ช่วยกัน 
 

                                              ปิดประชุมเวลา 12.12 น. 
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