
- ส าเนา - 
รายงานการประชุมประจ าเดือน  

ครั้งที ่9/2562 
วันที ่11 กันยายน 2562  เวลา 09.00 น. 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์   นายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
2. นายเรืองรัตน์  รัตนโภคาสถิต   รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
3. นายบุญยัง  ทองสุทธิ์   ปลัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

 4. นายวิทยา  ตรีวิเศษ   รองปลัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 5. วําที่ ร.ท.อนันต์ เมาะราษี   รองปลัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 6. นายวิชัย  พรมเกตุ   ผอ.ส านักการศึกษา 

7. นายประสงค์  โพธิ์เนียม   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
8. นางวราภรณ์  นวลเพ็ญ   หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล 
9. นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ   ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
10. นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง    ผอ.กองชําง 
11. นางทิมาพร  จันทรถง    ผองกองคลัง 
12. นายสุบิน  ทราบรัมย์   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
13. นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (สป.) 
14. น.ส.สมพิศ  หวังทรัพย์ทวี   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปุาเรไร 
15. นางพิกุล  พรมเกตุ    ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ๎าม๎า 
16. นายโกสิทธิ์  บุญสํง    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
17. นายนุชิต  เกรียงวิช   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (วช.) 
18. น.ส.พิชาธนัญญ์ ชูวงศ์เลิศ   หน.งานบริหารงานโรงเรียน 
19. นายสุริยา  ทองห๎าว    หน.งานงบประมาณ 
20. นายธรรมวัจน ์ วิลัยพิศ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
21. นางเข็มทอง  ปาลอินทร์   หน.งานไฟฟูา 
22. นางญาณี  โสนทอง    หน.งานสวนสาธารณะ 
23. นางฉันทรุจี  พรมเกตุ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
24. น.ส.พณิดา  ประเสริฐสังข์   หน.งานเลขานุการผู๎บริหาร 
25. นายอภิชาต ิ นรทีทาน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
26. นายประเวชพล นนทะไชย   ผจก.สถานธนานุบาล 
27. นายวิทยา  สัตนาโค    หน.งานปูองกันฯ 
28. น.ส.กรชนก  ยุคะลัง    หน.ฝุายแผนงานฯ 
29. นายยุทธพงษ์ คุริรัง    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
30. นางดารณ ี  ชัยมานะพร   หน.งานวิเคราะห์นโยบายฯ 
31. น.ส.พรพรรณ จันทรถง    ศึกษานิเทศก์ 
32. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ    หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (กองชําง) 
33. นายชนินทร ์ ปาลอินทร์   หน.งานกิจกรรมฯ 
34. วําที่ ร.ต.หญิงนันทิพัฒน์ วงศ์ค าจันทร์   หน.งานพัฒนาบุคลากรฯ 
35. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์   ผอ.สํวนบริหารการศึกษา 
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36. นายกองพล  ศิริเวช    หน.ฝุายปูองกันฯ 
37. นายสงํา  นามวิชัย    หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (สส.) 
38. นางอัฐพร  สานุจิตร    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ (สน.กศ.) 
39. นางศิริภรณ ์ บุตรพรหม   หน.ฝุายทะเบียนและบัตร 
40. นางอัญชลี  เวียงสมุทร   หน.งานบัตรประจ าตัวประชาชน 
41. นายปิยวัชย ์ ศรีประสิทธิ์   หน.งานสัตวแพทย์ 
42. น.ส.ธวัลรัตน ์ ยิ่งก าแหง   หน.ฝุายพัฒนารายได๎ 
43. พ.อ.ท.ประทีป พิมพะนิตย์   หน.งานศูนย์เครื่องจักร 
44. นางจุฬาณี  บุบผาพิลา  หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (สน.กศ.) 
45. นายพิรุฬ  มาตมูล    หน.ฝุายกิจการโรงเรียน 
46. น.ส.รัชนีกร  ค าภักดี    หน.ฝุายแผนที่ภาษีฯ 
47. น.ส.รัตนา  ตรีพงษ์    นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
48. นายกฤษฎา  ภาชนะวรรณ   หน.งานสถานที่  
49. นางสวํางจิต  บัวปัญญ์สิริ   หน.ฝุายศูนย์บริการสาธารณสุข 
50. นายจักร ี  เกียรติขจร   หน.ฝุายการโยธา 
51. นางรุจิรา  สีชมภ ู    หน.งานบริหารจัดการตลาด 
52. นางนันทกา  ภูผา    หน.งานพัฒนาคุณภาพฯ 
53. นางรัติยา  สังฆะมณี   จพง.การเงินและบัญชี 
54. นายประวิทย์ โอวาทกานนท์   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
55. นายศุภไชยวัศ ธนาเติมศักดิ์   หน.ฝุายพัฒนาชุมชน 
56. นายเสกสันต์ จันทะไทย   วิศวกรโยธาช านาญการ 
57. นายปรัชญา  สุทธิพิริยะหทัย   หน.งานนิติกรรมสัญญา 
58. น.ส.ปัทมพร  สุทธิประภา   หน.งานอนามัยสิ่งแวดล๎อม 
59. น.ส.ปิยะกานต์ อุดมพร    หน.งานสุขาภิบาลอาหาร 
60. นางสุวิชชา  ตรีนาจ    รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
61. นางยุวด ี  ถนอมแสง   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (คลัง) 
62. น.ส.จิราภรณ ์ ชินอํอน    หน.ฝุายจัดหาประโยชน์ฯ 
63. นางจิราภรณ์ โวหารกล๎า   หน.งานการเงินและบัญชี (คลัง) 
64. นายสุทธิชาต ิ แสนจันทร์   หน.งานรักษาความสงบฯ 
65. นายศักรินทร ์ ภาวะลี    หน.งานก าจัดมูลฝอยฯ 
66. นายภานุวัตร เพ็งพิมพ์    หน.งานธุรการ (สวค.) 
67. นางศรีไทย  กระวีสายสุนทร   หน.งานธุรการ (สส.) 
68. นางศิริรชตะ  โพธิวงศ์    หน.งานการเจ๎าหน๎าที่ (สป.)  
69. นายพรชัย  ตรีบุญเมือง   หน.ฝุายชํางสุขาภิบาล 
70. นางอรพิน  สีลาวรรณ   หน.ฝุายอ านวยการ 
71. นางเพ็ญละดา ภารัง    หน.ฝุายบริการสาธารณสุข 
72. นายไพรัก  โคตะยันต์   หน.งานธุรการ (สป.) 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. ดร.นุชากร  มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด  ไปราชการ 
2. ดร.วัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด  ติดภารกิจ 
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3. ผศ.ดร.สาธิต  กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด ลา 
4. นายพีรพงศ์  จุรีมาศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด ติดภารกิจ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    - ไมํมี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 
  - ไมํมีกองใดแก๎ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  มาตรการประหยัดพลังงาน 
นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร - ภาพรวมของการใช๎ไฟฟูา ลดลง 1,610 หนํวย ตรวจสอบแล๎วเป็นการใช๎งาน 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ตามปกติ การใช๎น้ าประปา มีเพ่ิม 1,730 หนํวย มีความผิดปกติ 11 รายการ 
แจ๎วกลับมา 4 รายการ เป็นการใช๎งานตามปกติ จึงน าเรียนเพื่อทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองวิชาการและแผนงาน) 
น.ส.กรชนก ยุคะลัง  - (น าเสนอวีดีทัศน์) สรุปกิจกรรมเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าเดือน                      
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สิงหาคม 2562 
    - (น าเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป งานบริการข๎อมูลขําวสาร
ท๎องถิ่น  สถิติตําง ๆ ในการประชาสัมพันธ์สัมพันธ์ผําน Fanpage Facebook “ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด” / บันทึกภาพกิจกรรม ภาพนิ่ง – ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง จ านวน 82 ครั้ง / พิธีกรในงานตําง ๆ 
จ านวน 9 ครั้ง / งานบริการและเผยแพรํวิชาการ ติดตั้งเครื่องเสียงภายในห๎องประชุม จ านวน 10 ครั้ง / ติดตั้ง
เครื่องเสียงนอกสถานที่ จ านวน 8 ครั้ง / บันทึกเสียงประชาสัมพันธ์ บันทึกเสียงการประชุม / ควบคุมการใช๎งาน
จอ LED เวทีกลางแจ๎ง จ านวน 10 ครั้ง / การประชาสัมพันธ์โดยใช๎รถแหํประชาสัมพันธ์ / การประชาสัมพันธ์ผําน
เสียงไร๎สาย จ านวน 6 จุด ในเขตเทศบาลฯ / งานนิติกรรมสัญญา ตรวจรับสัญญาการเชําสิทธิเทศบาลฯ รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 57 ฉบับ, ตรวจสอบข๎อกฎหมายและจัดท ารํางหนังสือแจ๎งสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์, รวบรวมข๎อกฎหมายและเอกสารน ารํางเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ เสนอ
ตํอที่ประชุมสภาเทศบาล, ชํวยเหลือประชาชนทางกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมและการแก๎ไขเปลี่ยนแปลง
ข๎อบังคับมูลนิธิ, ให๎ค าปรึกษาทางกฎหมายแกํประชาชนและเจ๎าหน๎าที่ / งานรับเรื่องราวร๎องทุกข์ เรื่องร๎องทุกข์ 
25 เรื่อง ด าเนินการแล๎วเสร็จ 25 เรื่อง / งานรับเรื่องราวร๎องทุกข์ ประสานธนารักษ์พ้ืนที่ร๎อยเอ็ด เพ่ือรํวมหา
แนวทางในการด าเนินการกับผู๎ใช๎ประโยชน์หรือบุกรุกหรือรุกล้ าในที่ดินราชพัสดุฯ, นายกเทศมนตรีฯ ได๎มอบ
อ านาจให๎เข๎าตรวจจ านวนในคดีหมายเลขด า หมายเลขแดง และยื่นค าร๎องขอรับเงินคําใช๎จํ ายที่เหลือคืนจากศาล 
ณ ศาลล๎มละลายกลาง, ให๎ค าปรึกษา ชํวยเหลือทางกฎหมายแกํประชาชนและพนักงานเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / 
ฝุายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สรุปแบบสอบถามการจัดการแขํงขันทักษะทาง
วิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจ าปี 2562 
/ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 รํวมต๎อนรับคณะนักวิจัยฯ ที่ลงพ้ืนที่ เพ่ือตรวจประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล๎า 
ประจ าปี 2562 ประเภทที่ 1 ด๎านความโปรํงใสและสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน / งานจัดท างบประมาณ 
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ต๎อนรับคณะอนุกรรมการในการตรวจประเมินผลงานรอบสุดท๎าย เพ่ือคัดเลือกองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 / ผลการคัดเลือกองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ 2562 รางวัลที่ 1 เทศบาลเมืองร๎ อยเอ็ด              
เงินรางวัล 6 ล๎านบาท / งบประมาณรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 525,595,412 บาท / 
สรุปงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเตรียมข๎อมูลและ
อุปกรณ์แสดงผล องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 6 สิงหาคม 
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2562 / จัดเตรียมข๎อมูลและอุปกรณ์แสดงผล งานมหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่น ครั้งที่ 11 วันที่ 7 
สิงหาคม 2562 / หารือเรื่องอุปกรณ์การวางเครือขํายคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต หอสูงชมเมือง วันที่            
14 สิงหาคม 2562 / จัดเตรียมข๎อมูลและอุปกรณ์แสดงผล โครงการรางวัลพระปกเกล๎า ปี พ.ศ. 2562 วันที่ 
16 สิงหาคม 2562 / ติดตั้งโปรแกรม Play time เผื่อเปิดเพลงโหวด เสียงตามสาย วันที่ 17 สิงหาคม 2562 / 
จัดบูธนิทรรศการ งาน ASOCIO Smart City Summit 2019 – Bangkok วันที่ 28 สิงหาคม 2562 / น าเสนอ
ผลงาน ASOCIO Award Cities Sharing Presentation / รับรางวัล ASOCIO Award 2019 / ซํอมบ ารุง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตํอพํวง / ส ารองข๎อมูลกล๎องวงจรปิดและดูแลระบบแมํขําย GIS / งานออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ / การเผยแพรํข๎อมูลขําวสารทางเว็บไซต์ฯ และแฟนเพจฯ /  ตารางสรุปคําใช๎จําย ประจ าเดือน
สิงหาคม 2562 ระบบเครือขําย ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตํอพํวงและงานออกแบบ รวม 4,800 บาท /               
การเผยแพรํข๎อมูลขําวสารทางเว็บไซต์ฯ และแฟนเพจฯ รวม 194 รายการ / รับเรื่องราวร๎องทุกข์ ติดตํอสอบถาม 
รวม 30 ครั้ง / สถิติการให๎บริการของกองวิชาการฯ รวม 133 ครั้ง / ไอทีนํารู๎ APP Line Open chart แชทกลุํม
ขนาดใหญ ํ

นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต - ฝากเรื่องกองวิชาการฯ ที่ผํานมาคือ 1. เปรียบเทียบให๎ดูด๎วยวําหลังจากเรื่อง
รองนายกเทศมนตรี  น้ าทํวมที่ผํานมา ห๎วงวันที่ 29 – 30 – 31 เราลองไปเทียบดู เดือนหน๎าวํา            
มีคนเข๎ามาดูในเพจเราเยอะขึ้นมากหรือไมํ หลังจากที่มีภารกิจน้ าทํวม แล๎วเรามีประกาศฯ อะไรออกไป 
เพราะฉะนั้นก็ให๎เปรียบเทียบดูวํามีคนเข๎ามาดูมากขึ้นอยํางไร 2. อยําลืมสํงประกาศอิเล็กทรอนิกส์ให๎ส านักปลัดฯ 
รวบรวมลงนามอีกครั้งหนึ่งให๎ครบในสํวนของรายละเอียดวํา กรณีของใครลงนามก็ให๎คนนั้น ลงนามเพ่ิมเติม เชื่อวํา
เอกสารตํางๆ ในชํวงวิกฤตน้ าทํวมที่เกิดขึ้นจะต๎องน าไปถอดบทเรียนต๎องรวบรวมการด าเนินงาน ก็ฝากกอง
วิชาการฯ ด าเนินการด๎วย ตั้งแตํต๎นจนจบกระบวนการ เราต๎องใช๎อยูํตลอด โอกาสที่เทศบาลเมืองร๎อยเ อ็ดจะ
กระทบจากน้ าที่ไหลบําจากต๎นน้ ามีอยูํตลอด ครั้งใหญํคือปี 2523 แล๎วปี 2547 และปี 2562 นี้  ถ๎าเรามี
เอกสารเหลํานี้ให๎กับคนรุํนตํอๆ ไป ก็จะเกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการ และอีกประการหนึ่งคือ ชํวงแรกต๎อง
ขอบคุณกองวิชาการฯ ในการที่จะเผยแพรํขําวสาร ประกาศตําง ๆ  ให๎กับประชาชนได๎รับทราบ เรื่องความ
เคลื่อนไหวปัญหาน้ าทํวมตําง ๆ เพียงแตํวําเราอาจจะออกตัวช๎า เมื่อเราออกตัวช๎า ชาวบ๎านก็เริ่มกระวนกระวาย 
ไมํรู๎จะไปเช็คขําวจะที่ไหน ก็อยากจะฝากเราวําทีมงานประชาสัมพันธ์ต๎องเข๎าถึงขําวให๎เร็วขึ้นและเผยแพรํขําวให๎
เร็วขึ้น   

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักการศึกษา) 
นายพิรุฬ  มาตมูล  - (น าเสนอ Power Point) เจ๎าภาพจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่น               
หน.ฝ่ายกิจการโรงเรียน   ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจ าปี 2562 วันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2562 / 
พิธีเปิดโดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายบุญธรรม เลิศสุขีธรรม / การเสวนาทางวิชาการ โดยผู๎บริหารท๎องถิ่น
มืออาชีพระดับประเทศ, นักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ / นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาสร๎างแรง
บันดาลใจให๎แกํเด็ก ๆ และผู๎มารํวมงาน / ทีมงานพิธีกร คณะกรรมการตัดสิน ระดับประเทศ / ทํานอธิบดีกรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นและผู๎บริหารระดับสูง มอบรางวัลการแขํงขัน / คณะผู๎บริหารเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
มอบรางวัลการแขํงขัน / อธิบดีกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น เยี่ยมชมร๎านนิทรรศการ / ผู๎วําราชการจังหวัด
ร๎อยเอ็ด มอบโลํรางวัลให๎แกํครูผู๎ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. / ผู๎วําราชการจังหวัดร๎อยเอ็ดมอบธง
เจ๎าภาพงานมหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11  ประจ าปี 2562 / วันที่ 22 สิงหาคม 
2562 จัดการแขํงขันการบริหารจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท๎องถิ่น SBMLD / การแขํงขัน
ตัดผมชาย, การแขํงขันเสริมสวย, การแขํงขันท าขนม / ผลการแขํงขันกิจกรรมโครงการ SBMLD / วันที่ 28 – 29 
สิงหาคม 2562 ต๎อนรับคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยชนชาติกวํางซีและศึกษาดูงานด๎านการศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า) 
นายพิรุฬ  มาตมูล   - (น าเสนอ Power Point) ผลการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า                  
หน.ฝ่ายกิจการโรงเรียน  จ านวนผู๎ เข๎าชม 10,173 คน / จ านวนเงินบริจาค 40,893 บาท / 
บรรยากาศการเข๎าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า / ผลการปฏิบัติงานของศูนย์เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย                
ยอดสมาชิกโดยรวม จ านวน 1,530 คน จ านวนผู๎ที่เข๎าใช๎บริการชํวงเช๎า จ านวน 884 / กิจกรรมการออกก าลัง
กายภายในบึงพลาญชัย เต๎นแอโรบิค ลีลาศ บาสเกตบอล 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม) 
นางฉันทรุจี  พรมเกตุ  - (น าเสนอ Power Point) วันที่ 2 สิงหาคม 2562 กลุํมสาระภาษาไทย                 
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม  จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ / วันที่ 8 สิงหาคม 2562 น าวงดนตรีไทย
รํวมบรรเลงในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่นระดับประเทศ / วันที่ 14 สิงหาคม 2562 จัดงานพิธีถวาย
พระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 / วันที่ 15 สิงหาคม 2562 รับมอบปูายสุดยอดส๎วมระดับชมเชย / วันที่ 
17 – 18 สิงหาคม 2562 เข๎ารํวมแขํงขันโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาระดับภาคฯ ของมูลนิธิ             
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ / วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้น ป.5 – ป.6 รํวมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์                
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด / วันที่ 26 สิงหาคม 2562 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน (ต๎นไม๎พูดได๎) / 
นักเรียนท าสบูํจากกาแฟ เป็นของที่ระลึกในวันประชุมผู๎บริหารสถานศึกษา / วันที่ 28 สิงหาคม 2562 โรงเรียน
เป็นสถานที่ในการประชุมผู๎บริหารสถานศึกษา / วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เด็กชายเชิดศักดิ์  ทินรัตน์ เข๎ารับ
เกียรติบัตรเยาวชนต๎นแบบดีเดํนด๎านดนตรีไทย / กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลทุกวันศุกร์ / ซํอมแซมอุปกรณ์และ
อาคารสถานที่ที่ช ารุด 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางสุวิชชา  ตรีนาจ   - (น าเสนอ Power Point) เดินรณรงค์รํวมกันปูองกันยาเสพติดในเขต                   
รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รอบบริเวณโรงเรียน วันที่ 1 สิงหาคม 2562 / เดินรณรงค์ปูองกันและ
ก าจัดลูกน้ ายุงลายในเขตชุมชน วันที่ 1 สิงหาคม 2562 / มอบเกียรติบัตรและรางวัลประกวดกิจกรรมตํอต๎าน          
ยาเสพติดและการก าจัดลูกน้ ายุงลาย วันที่ 1 สิงหาคม 2562 / โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ข๎าราชการ นักเรียนและประชาชนทั่วไปในเทศกาลเข๎าพรรษา ณ วัดกลางมิ่งเมือง วันที่ 3 สิงหาคม 2562 / 
นักเรียนรํวมแสดงความสามารถทางด๎านดนตรีในงานมหกรรมจัดการศึกษาท๎องถิ่นระดับประเทศ วันที่ 7 สิงหาคม 
2562 / เป็นสถานที่การแขํงขันตอบปัญหาคุณธรรม จริยธรรม มูลนิธิพลเอกเปรม ติณณสูลานนท์ ของโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ระดับประเทศ วันที่ 9 สิงหาคม  2562 / ต๎อนรับ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ 
และคณะในการเยี่ยมชมโรงเรียน วันที่ 9 สิงหาคม 2562 / เด็กหญิงธีริศราวดี ตั้งภักดี ได๎รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง ระดับประเทศ ในการแขํงขันคนเกํงในโรงเรียนท๎องถิ่น สาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 10 สิงหาคม 2562 / กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันที่ 16 สิงหาคม  2562 / 
โครงการฝึกศึกษาแหลํงเรียนรู๎ภายนอกสถานที่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ณ มหาเจดีย์ชัยมงคล วันที่ 
20 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้นปฐมวัย อนุบาล 2 และ 3 ณ วัดเหนือและบึงพลาญชัย วันที่ 21 สิงหาคม 
2562 / เป็นสถานที่การแขํงขัน โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท๎องถิ่น 
SBMLD ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 / ตัวแทนนักเรียนรํวมการแขํงขันโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท๎องถิ่น SBMLD ประจ าปีการศึกษา 2562             
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 / โครงการฝึกศึกษาแหลํงเรียนรู๎ภายนอกสถานที่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1              
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ และสวนสัตว์เปิดธวัชบุรี วันที่ 23 สิงหาคม 2562 / นักเรียนรํวมท าความสะอาด
ห๎องเรียน โดยใช๎น้ ายาฆําเชื้อปูองกันเชื้อโรค วันที่ 23 สิงหาคม 2562 / กิจกรรมเด็กดีมี สุข ปลูกจิตส านึก                 
รักท๎องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ วัดกลางมิ่งเมือง วันที่ 28 สิงหาคม 2562 / ต๎อนรับ           
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รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเตรียมอนุบาลกวํางซี พร๎อมคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียน วันที่                       
28 สิงหาคม 2562 / กิจกรรมเด็กดีมีสุข ปลูกจิตส านึกรักท๎องถิ่น ระดับชั้นปฐมวัย อนุบาล 2 – 3 ณ วัดกลาง
มิ่งเมือง วันที่ 29 สิงหาคม 2562 / โรงเรียนเป็นศูนย์ประสานความชํวยเหลือประชาชนผู๎ประสบอุกทกภัย วันที่ 
31 สิงหาคม 2562 / ด๎านอาคารสถานที่ จัดท าที่วางรองเท๎าส าหรับนักเรียนทุกห๎อง วันที่ 3 สิงหาคม 2562 / 
จัดท าแหลํงเรียนรู๎ด๎านการเกษตรให๎กับผู๎เรียน วันที่ 3 สิงหาคม 2562  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง) 
นายประวิทย์ โอวาทกานนท์  - (น า เสนอวีดีทัศน์ )  บรรยากาศงานมหกรรมวิชาการระดับประเทศ               
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง      ณ สนามแขํงขันโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง / การท างานของคณะครู             
กลุํมสาระการงานอาชีพฯ และกลุํมสาระภาษาตํางประเทศ / การนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1/2562 / ต๎อนรับ             
รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเตรียมอนุบาลกวํางซีจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ / โครงการฝึกศึกษา            
แหลํงเรียนรู๎นักเรียนห๎องเรียนสํงเสริมวิชาการภาคเรียนที่ 1/2562 

- (น าเสนอ Power Point) สรุปผลการแขํงขันทักษะวิชาการงานมหกรรม                
การจัดการศึกษาท๎องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจ าปี 2562 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
น.ส.พรพรรณ  จันทรถง  - (น าเสนอ Power Point) รศ.ดร.ดารณี ร.ศ.ดร.ทิศนา และ รศ.พญ.นิชรา                   
ศึกษานิเทศก์   เข๎าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาแด็กเล็กเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด วันที่ 9 สิงหาคม 2562 
/ นักเรียนได๎รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม “เริงเลํนเต๎น Dancer” งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท๎องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจ าปี 2562 วันที่ 10 สิงหาคม 2562 รับรางวัลชนะเลิศสุดยอด
ส๎วมสะอาด ปลอดภัย นําใช๎บริการในสถานศึกษา โครงการสุขานําใช๎ ประจ าปี 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 
/ อาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด รํวมหารือและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ และเยี่ยมชมห๎องเรียน วันที่ 16 สิงหาคม 2562 / รํวมให๎การ
ต๎อนรับรองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเตรียมอนุบาลกวํางซี พร๎อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด วันที่ 29 สิงหาคม 2562 / กิจกรรม ห๎องประกอบอาหาร, ห๎องโยคะ, พืชผักสวนครัว, 
ห๎องสมุด / ด๎านอาคารสถานที่ เปลี่ยนสายฉีดช าระห๎องน้ า / ยิงซิลิโคน อุดรอยรั่วรางน้ า, ซํอมแซมกระดาน            
สไลเดอร์, จัดท าชั้นห๎องเก็บเอกสาร 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า) 
นางนันทกา ภูผา  - (น าเสนอ Power Point) เจ๎าหน๎าที่จากโรงพยาบาลร๎อยเอ็ด ท าการตรวจ  
หน.งานพัฒนาคุณภาพ  สุขภาพฟันและเคลือบฟลูออไรด์ให๎กับเด็ก ๆ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 / 
กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ เด็ก ๆ จัดซํอดอกมะลิเพ่ือน าไปไหว๎คุณแมํ / ต๎อนรับคณะครูจาก อบต.หนองบัวสิม 
จังหวัดสกลนคร เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎าม๎า วันที่ 9 สิงหาคม 2562 / ต๎อนรับนายกเทศมนตรี
ต าบลเชียงสือ พร๎อมคณะ เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎าม๎า วันที่ 9 สิงหาคม 2562 / คณะครูรํวมเป็น
คณะท างานจัดการแขํงขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจ าปี 
2562 / ผู๎ปกครองนักเรียน สละเวลามาเลํานิทานให๎เด็ก ๆ ฟัง เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชํองปาก การรักษา
สุขภาพฟันและการแปรงฟันที่ถูกวิธี วันที่ 23 สิงหาคม 2562 / จัดบอร์ดเผยแพรํประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม
ให๎ความรู๎รณรงค์ปูองกันโรคไข๎เลือดออกแกํนักเรียน / เข๎ารับฟังนโยบายและแนวทางการด าเนินงานสัญลักษณ์
ทางเลือกสุขภาพ / ให๎การต๎อนรับรองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเตรียมอนุบาลกวํางซี พร๎อมคณะ ในโอกาสเดินทางมา
เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด วันที่ 29 สิงหาคม 2562 
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ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ) 
นายธรรมวัจน์  วิลัยพิศ  - (น าเสนอ Power Point) ปรับปรุงภูมิทัศน์และปูายไฟวิ่งประชาสัมพันธ์                        
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ โรงเรียน / โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในเทศกาลเข๎าพรรษา / รางวัล
เหรียญทองฮูลําฮูป ระดับประเทศ / รางวัลชมเชย สุขานําใช๎บริการในสถานศึกษา / รํวมประกวดแขํงขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ / พัฒนาและแก๎ปัญหาการอํานของนักเรียนรํวมกับมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏมหาสารคาม / รณรงค์ปูองกันโรคไข๎เลือดออกในโรงเรียนและชุมชน / รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1             
ตัดผมเสริมสวยหญิง โครงการ SBMLD / รางวัลชนะเลิศตัดผมชายระดับประถมศึกษาโครงการ SBMLD   

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน) 
นายโกสิทธิ์  บุญส่ง   - (น าเสนอ Power Point) การนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายใน              
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน  โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน / เด็ก ๆ ห๎องอนุบาล ชํวยกันเก็บเกี่ยว
ผลผลิต เพ่ือน าไปแจกจํายและจ าหนํายให๎กับผู๎ปกครอง / เป็นสถานที่ประชุมเพ่ือเตรียมความพร๎อมการจัดการ
แขํงขันมหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่น ครั้งที่ 11 ระดับประเทศ / ต๎อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน
เมืองพัทยา 7 และโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร โดยโรงเรียนเป็นสถานที่พัก กํอนเข๎ารํวมการแขํงขันทักษะทาง
วิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่น ระดับประเทศ / น านักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมบนเวทีกลางแจ๎ง              
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่น ระดับประเทศ / ออกร๎านข๎าวจี่, ตัดผมเสริมสวย ในโครงการ SBMLD 
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่น ระดับประเทศ  / รางวัลชมเชยโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ในมหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่น ระดับประเทศ / จัดนิทรรศการ 
รํวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด ด๎านการแก๎ไขปัญหาการอําน โดยองคมนตรีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ            
เป็นประธานในพิธี / คณะผู๎บริหาร คณะครู บุคลากร เยี่ยมอาการปุวยไข๎เลือดออก ครูวิไลวรรณ จอมค าสิงห์ /             
รับรางวัลชมเชยที่ 4 กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ / คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รํวมกับมูลนิธิเพ่ือพัฒนาเด็ก ได๎จัดโครงการอีสานตุ๎มโฮม เสริมสร๎างเยาวชนเมือง                
ภาคอีสาน รู๎เทําทันขําวสารยุคดิจิตัล ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / แสดงความยินดี              
กับรางวัลตําง ๆ ในการเข๎ารํวมการแขํงขันกิจกรรมโครงการ SBMLD / ขอบคุณคุณชัยณรงค์ ชัยคณารักษ์กูล        
และคณะจากบริษัทเชษฐ์ชัยลิสซิ่ง จ ากัด มอบพระพุทธรูปแกํห๎องปฏิบัติธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน อาคาร 
2 ชั้น 4 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า) 
นางพิกุล  พรมเกตุ  - (น า เสนอ Power Point) วันที่  8 สิ งหาคม 2562 แสดงความยินดี                
ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ การแขํงขันร าวงมาตรฐานระดับ
ประถมศึกษา ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่น ครั้ งที่ 11 / วันที่ 9 สิงหาคม 2562 แสดงความยินดี 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ การแขํงขันโครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน
มหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่น ครั้งที่ 11 / วันที่ 16 สิงหาคม  2562 โครงการสํงเสริมกิจกรรมการเรียนรู๎               
สูํทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมวิชาการตํอต๎านยาเสพติด ชั้นมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมโดยนักศึกษา                
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู / วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะผู๎บริหาร 
และคณะครู เดินทางไปจัดงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการให๎กับคุณครูสุภาพ จันทร์ค าจร คุณครูจิตนา                 
บุญญะปาตัง คุณครูเพ่ิมพาพร อุตรมาตย์ / วันที่ 20 สิงหาคม 2562 แสดงความยินดี รางวัลชนะเลิศ รุํนอายุ                        
ไมํเกิน 16 ปี หญิง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุํนอายุไมํเกิน 18 ปี ชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุํนอายุ             
ไมํเกิน 16 ปี ชาย การแขํงขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬาระหวํางโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 / วันที่ 
23 สิงหาคม 2562 นศท. เข๎ารํวมพิธีเทิดเกียรติผู๎ก ากับนักศึกษาวิชาการทหารพิเศษและผู๎ก ากับนักศึกษาวิชา
ทหาร นฝ.นศท. มณฑลทหารบกที่ 27 ประจ าปี 2562 / วันที่ 25 สิงหาคม 2562 นักกีฬาฟุตบอล เข๎ารับการ
อบรมกติกาการแขํงขันกีฬาฟุตบอล Lawsof the Game 2019/20 / วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ซํอมแซม
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หลังคาหอพักกีฬาหญิง / วันที่ 27 สิงหาคม 2562 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ก๎าวไกล ภาษาไทยยั่งยืน ประจ าปี
การศึกษา 2562 / การประกวดชุดขยะรีไซเคิลและตัวละครในวรรณคดีของไทย ในงานกิจกรรมวิทยาสาสตร์    
ก๎าวไกล ภาษาไทยยั่งยืน / วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ผู๎วําราชการจังหวัดร๎อยเอ็ด มอบโลํและเหรียญรางวัลให๎กับ                 
นายก๎องหล๎า มณีกัญย์ นักกีฬาตะกร๎อเยาวชนทีมชาติไทย ชุดนักเรียนไทย U18 ได๎เข๎ารํวมการแขํงขันอาเซียน  
สคูลเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย / วันที่ 30 สิงหาคม 2562 กิจกรรมอบรมโครงการรณรงค์
ปูองกันยุงลาย โรคไข๎เลือดออก / กิจกรรมใหมํที่โรงเรียนน ามาสอนในภาคเรียนที่ 1/2562 กิจกรรมการเรียน     
การสอน CODING ในรายวิชาวิทยาการค านวณ ม.1 – ม.5 ซึ่งได๎รับบอร์ดมาจาก สสวท. 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร)  
น.ส.สมพิศ  หวังทรัพย์ทวี - ( น า เ ส น อ  Power Point) เ ป็ น ส ถ า น ที่ พั ก ค ณ ะ ค รู แ ล ะ นั ก เ รี ย น           
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร ที่เข๎ารํวมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 วันที่ 
7 – 10 สิงหาคม 2562 / ต๎อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกระบี่ วันที่ 9 สิงหาคม 2562  / นางสาว
สุมัตษา ชุมมา ได๎รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง งานมหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 11 
วันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2562 / กิจกรรมถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาดูงานแหลํง
เรียนรู๎นอกสถานที่ / ศึกษาดูงานแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่            
13 – 16 สิงหาคม 2562 / ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดสุดยอดส๎วมสะอาด สุขานําใช๎                       
ในสถานศึกษา ประจ าปี 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 / โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม                   
ในเทศบาลเข๎าพรรษา ประจ าปี 2562 ณ วัดปุาเรไร วันที่ 18 สิงหาคม 2562 / ได๎รับรางวัลชมเชย                  
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2562 จากมูลนิธิ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562 / อบรมโครงการณรงค์ปูองกันโรคไข๎เลือด                
ในสถานศึกษา ประจ าปี 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 / เข๎ารํวมการประกวดแขํงขัน SBMLD โครงการ
บริหารจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท๎องถิ่น สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 
2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 / โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความภาคภูมิใจในท๎องถิ่น 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ วัดปุาเรไร วันที่ 23 สิงหาคม 2562 / ซํอมแซมอาคารสถานที่ งานซํอมแซมพัดลม
งานซํอมแซมหลังคาและระบายน้ าบนหลังคาที่เกิดจากการอุดตัน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ) 
นายยุทธพงษ์ คุริรัง  - (น าเสนอ Power Point) ผู๎บริหารสถานศึกษา ให๎ก าลังใจและให๎ค าแนะน า  
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ การฝึกซ๎อมวงดนตรี กลุํมสาระดนตรี นาฏศิลป์ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 / 
รํวมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง วันที่ 2 สิงหาคม 2562 / รองแชมป์กีฬาวอลเลย์บอล วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล รุํนอายุไมํเกิน 
12 ปี หญิง ชิงแชมป์จังหวัดร๎อยเอ็ด วันที่ 5 สิงหาคม 2562 / ติด 1 ใน 6 ทีมสุดท๎าย การประกวดแขํงขัน           
ร๎องเพลงลูกทุํงพร๎อมแดนเซอร์ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 11 วันที่ 7 สิงหาคม 
2562 / วงดนตรีสตริงวัดเหนือจูเนียร์มิวสิค กับการแสดงในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่น ระดับประเทศ 
ครั้งที่ 11 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 / รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ร๎องเพลงลูกทุํงพร๎อมแดนเซอร์ งานมหกรรม
การจัดการศึกษาท๎องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 / นักดนตรีพร๎อมแดนเซอร์ แสดงในงานพบปะผู๎สูงอายุ            
ตามโครงการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด วันที่ 14 สิงหาคม 2562 / ให๎ความรู๎และรํวมเดิน
รณรงค์การก าจัดลูกน้ ายุงลายปูองกันไข๎เลือดออก ในชุมชนวัดเหนือ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 / การประกวด
แขํงขันทักษะทางด๎านอาชีพ ตามโครงการ SBMLD ประจ าปี วันที่ 22 สิงหาคม 2562 /นักเรียน                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกห๎องเรียนภายในจังหวัดร๎อยเอ็ด วันที่ 26 สิงหาคม 2562           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 27 สิงหาคม 2562  
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ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
นายสง่า นามวิชัย  - (น าเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป ประชุมประจ าเดือนสิงหาคม 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  2562 / รายงานการซํอมบ ารุงรถยนต์ เครื่องจักรประจ าเดือนสิงหาคม 
2562 รวม 159,030 บาท / ฝุายบริการสาธารณสุข พํนหมอกควันควบคุมโรคไข๎เลือดออก บ๎านผู๎ปุวย จ านวน 
17 ราย โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศและโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ออกส ารวจและก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
ชุมชนทํานคร ชุมชนรอบเมืองและชุมชนจันทร์เกษม / กิจกรรม Kick off การด าเนินงานปูองกันและควบคุม            
โรคไข๎เลือดออก วันที่ 5 สิงหาคม 2562 / สถานการณ์โรคไข๎เลือดออก อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด ปี 2562 ใน              
เขตเทศบาล 85 ราย อัตราปุวย (ตํอแสน) 245.90 / ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพท๎องถิ่น ณ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ระหวํางวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2562 / โครงการ
ปูองกันการขาดสารไอโอดีนและสํงเสริมการบริโภคเสริมไอโอดีนให๎แกํชุมชนทั้ง 20 ชุมชน โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงโรงเรียนที่เด็ก อายุ 0 -5 ปี วันที่ 13 สิงหาคม 2562 / 
โครงการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุเดือนสิงหาคม 2562 “กิจกรรมวันแมํ” วันที่ 14 สิงหาคม 2562 / เยี่ยมบ๎าน
ผู๎สูงอายุและผู๎พิการในโครงการใสํใจดูแล หํวงใยผู๎สูงอายุและผู๎พิการ / โครงการอบรมให๎ความรู๎โรคเอดส์ โครงการ
องค์กรหํวงใย ใสํใจเอดส์ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 / โครงการอบรม อสม. ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 วันที่ 
26 สิงหาคม 2562 / กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต๎านม รณรงค์การบริโภคเกลือไอโอดีนและสํงเสริม
โภชนาการเด็ก 0-5 ปี ในชุมชนมั่นคงพัฒนา / ลงพ้ืนที่ตรวจรับโครงการกํอสร๎างสถานสงเคราะห์สัตว์เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด งวดที่ 2 และงวดที่ 3 / จับและเคลื่อนย๎ายสุนัขออกจากพ้ืนที่โรงพยาบาลร๎อยเอ็ด เพ่ือเตรียมการ                 
รับเสด็จฯ / ออกให๎บริการเคลื่อนย๎ายสุนัขจรจัดที่สร๎างความเดือดร๎อนในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด มาไว๎ยัง                 
สถานสงเคราะห์สัตว์ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / ตรวจสุขภาพและรักษางูที่ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / ฝุายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล๎อม งานอนามัยสิ่งแวดล๎อม ควบคุมมลพิษและเหตุร าคาญ 
ตรวจสอบเหตุเดือดร๎อนร าคาญ กรณีเสียงดังจากร๎าน บริเวณถนนคูเมืองฝั่งทิศใต๎ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 / 
ตรวจสอบเหตุเดือดร๎อนร าคาญ กรณีลูกสุนัขเหําเสียงดังในชํวงเวลากลางคืน บริเวณถนนปัทมานนท์ ซอย 4               
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 / ออกเก็บคําธรรมเนียมใบอนุญาตจ าหนํายอาหารในสถานศึกษา ระหวํางวันที่                
19 – 23 สิงหาคม 2562 / ตรวจสอบเหตุเดือดร๎อนร าคาญ กรณีกลิ่นและควันจากร๎านอาหารตามสั่ง บริเวณ
ถนนกองพลสิบ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 / งานสุขาภิบาลอาหาร ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ขององค์ปกครองสํวนท๎องถิ่น และตรวจสอบคุณภาพอาหาร วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562 / รองผู๎วําราชการ
จังหวัดร๎อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมและประชาสัมพันธ์ขอความรํวมมือผู๎ค๎าตลาดโต๎รุํ ง ในการเป็นเจ๎าภาพงานมหกรรม                    
การจัดการศึกษาฯ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 / เปลี่ยนหลอดไฟและสายไฟ พร๎อมติดตั้งชุดเซฟตี้ในตลาดหนองแคน             
เพ่ือความปลอดภัยในการใช๎งาน ระหวํางวันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2562 / ซํอมแซมฝาทํอระบายน้ าในตลาด               
ทุํงเจริญ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 / รับการประเมินตลาดสดติดดาว ตลาดสระทอง ตลาดทุํงเจริญและตลาด
หนองแคน วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ผํานเกณฑ์ประเมินตลาดสดติดดาว ทั้ง 3 ตลาด / จัดระเบียบปูายโฆษณา 
บริเวณทางเท๎าในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / ฝุายบริหารงานสาธารณสุข วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2562                
งานรักษาความสะอาด ดูแลความสะอาด เก็บขยะตลอดการจัดงานมหกรรมการศึกษาฯ / วันที่ 12 สิงหาคม 
2562 งานรักษาความสะอาด เตรียมรถน้ าและอุปกรณ์ในการท าความสะอาดพร๎อมเจ๎าหน๎าที่ รํวมกิจกรรม                 
จิตอาสา พัฒนาสวนสมเด็จฯ เวลา 15.00 น. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ / วันที่ 20 สิงหาคม 
2562 งานรักษาความสะอาดออกรํวมรณรงค์และรับบริจาคขยะจากประชาชนในชุมชนจันทร์เกษม ในโครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิลการคัดแยกขยะต๎นทาง / วันที่ 20 สิงหาคม 2562 กิจกรรมอบรมพนักงานเก็บขนขยะและ
แกนน ารักษาความสะอาดในชุมชน ตามโครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / วันที่ 
24 – 25 สิงหาคม 2562 ท าความสะอาดพ้ืนที่เพ่ือเตรียมการรับเสด็จฯ / เก็บรวบรวมขยะอันตรายชุมชน              
เพ่ือน าสํงให๎ อบจ.สํงก าจัดอยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการ / วันที่ 28 สิงหาคม 2562 จัดกิจกรรมอาสาสมัคร
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ท๎องถิ่นรักษ์โลก / วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2562 งานรักษาความสะอาด ออกเก็บขยะและผักตบชวา                 
ที่ขวางทางระบายน้ า 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1) 
นางสว่างจิต บัวปัญจ์สิริ  - (น าเสนอ Power Point) ) งานบริการทางการแพทย์ รายงานผู๎มารับบริการ             
หน.ฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข แยกตามแผนกเฉพาะทาง ตั้งแตํวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 สิงหาคม 
2562 / ออกเยี่ยมบ๎านผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง, ผู๎พิการ, ผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดสมองและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ / ออกหนํวย
ปฐมพยาบาล งานมหกรรมการจัดการการศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 วันที่  7 – 10 สิงหาคม 2562 / 
เยี่ยมผู๎ปุวยจาก งานมหกรรมการจัดการศึกษาฯ / รายงานผู๎ปุวยเข๎ารับการรักษา  โรงพยาบาลร๎อยเอ็ด, 
โรงพยาบาลจุรีเวช งานมหกรรมการจัดการศึกษาฯ / ประชุมพัฒนางานการจํายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 
QOF และงานการจํายคําบริการ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 / รํวมประชุมเรื่องแนวทางการปูองกันโรคไข๎เลือดออก
ในผู๎ปุวยที่มีภาวะวิกฤต วันที่ 20 สิงหาคม 2562 / โครงการใกล๎บ๎านใสํใจ ดูแลตํอเนื่องที่บ๎าน                 ปี 
2562 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 / ลงพ้ืนที่เยี่ยมผู๎ประสบอุทกภัยที่อพยพมาพักอาศัยที่โรงเรียนเทศบาล            
วัดเหนือ พร๎อมมอบชุดปฐมพยาบาลเพ่ือใช๎กรณีเจ็บปุวย วันที่ 30 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562 / ชํวยดูแล
สุขภาพผู๎ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด วันที่ 30 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562 / งานแพทย์           
แผนไทย หัตถบ าบัดเพื่อการรักษา เดือนสิงหาคม 2562 ผู๎รับบริการในเดือนสิงหาคม 2562 จ านวน 106 ราย 
/ งานกายภาพบ าบัด เยี่ยมบ๎าน 2 ราย จ านวน 2 ครั้ง มารับบริการในศูนย์ 18 ราย 45 ครั้ง รวม 47 ครั้ง / 
อบรมผู๎น าออกก าลังกาย คีตมวยไทย 10 ทํา วันที่ 28 สิงหาคม 2562 / งานแพทย์แผนจีน จ านวนผู๎เข๎ารับ
บริการฝังเข็มประจ าเดือนสิงหาคม 2562 29 ราย 133 Visit เฉลี่ยวันละ 7 คน / งานทันตกรรม สรุป                 
การให๎บริการ ตรวจฟัน 54 ราย เคลือบฟลูออไรด์ 0 – 5 ปี 17 ราย ขูดหินปูน 8 ราย อุดฟัน 13 ราย ถอนฟัน 
3 ราย จํายยา 2 ราย / งานเภสัชกรรมและคุ๎มครองผู๎บริโภค ผลการด าเนินงานด๎านเภสัชกรรม จํายยาผู๎ปุวยนอก 
1,182 ราย แก๎ปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา 5 ราย ประเมินการแพ๎ยาในผู๎ปุวยแพ๎ยารายใหมํ 1 ราย 
ให๎บริการเลิกบุหรี่ 23 ราย / โครงการทบทวนและประสาน รายการยา มูลคํายาเก็บคืนเดือนสิงหาคม 2562 
จ านวน 1,430 เม็ด มูลคํา 1,375 บาท / โครงการศูนย์ให๎บริการเลิกบุหรี่ เดือนสิงหาคม 2562 มีผู๎รับบริการ
รวมทั้งหมด 421 ราย รายใหมํ 10 ราย รายเกํา 13 ราย ผู๎เลิกสูบเลิกบุหรี่ได๎อยํางน๎อย 3 เดือน เพ่ิมอีก 3 คน 
รวม 94 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.33 / งานคุ๎มครองผู๎บริโภค วันที่ 27 สิงหาคม 2562 อบรมความรู๎ความเข๎าใจ
และสํงเสริมให๎ อสม. / ผู๎ประกอบการร๎านค๎าร๎านช า เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ เพ่ือให๎ประชาชนเลือกซื้อ
อาหาร ที่มีปริมาณ หวาน มันเค็ม ต่ ากวําปกติ เพ่ือสามารถปูองกันโรคไมํติดตํอเรื้อรัง (NCD) ได๎ดีขึ้น / วันที่               
20 สิงหาคม 2562 เยี่ยมบ๎านผู๎ปุวย เรื้อรัง เบาหวาน ความดัน และโรคหลอดเลือดสมอง เพ่ือให๎ค าแนะน าการ
รับประทานยาตํอเนื่อง การฟ้ืนฟูสมรรถภาพรํางกายให๎แข็งแรงข้ึน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองช่าง) 
นายสันติ  ทวีแสง  - (น าเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป สรุปรายงานการจัดเก็บ                
หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ  คําธรรมเนียม ประจ าเดือน 2562 จ านวน 26 ราย จ านวนเงิน 13,878 บาท 
/ สรุปรายงานการขออนุญาตกํอสร๎างอาคาร ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 รวม 16 ราย / ฝุายควบคุมอาคารและ
ผังเมือง ตรวจสอบอาคารที่ราชพัสดุ บริเวณตลาดหายโศรก / คณะกรรมการรํวมตรวจอาคารประเภทควบคุมการใช๎ 
โรงเรียนธนบุรีรักษ์การบริบาลร๎อยเอ็ด / คณะกรรมการตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ / รํวมตรวจสอบเหตุเดือดร๎อนร าคาญ กรณีกลิ่นเหม็นจากการปรุงประกอบอาหารและ
การล้ าพ้ืนที่หน๎าโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง / ฝุายการโยธา งานไฟฟูา ตรวจสอบซํอมบ ารุงเสา  High – mast 
lighting / รํวมวางแผนงานกํอสร๎างระบบไฟฟูาเคเบิ้ลใต๎ดินกับการไฟฟูาสํวนภูมิภาคเขต 2 อุบลราชธานี /                      
งานติดตั้งระบบไฟฟูาแรงสูงเข๎าหอโหวด (ชั่วคราว) / ซํอมแซมไฟจราจรช ารุด บริเวณแยกประกันสังคม /                  
งานสถานที่  เตรียมสถานที่จัดงานวัน เฉล ิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎าสิ ริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ              
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พระบรมราชชนนีพันปีพลวง ประจ าปี 2562 / เตรียมสถานที่จัดโครงการก าแพงเมืองคูเมือง / เตรียมสถานที่
รับเสด็จฯ สมเด็จพระน๎องนางเธอเจ๎าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวํางควัฒน วรขัติยราชนารี 
/ ผูกผ๎าประดับสีเหลือง – ขาว รั้วส านักงานเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและรั้วศาลากลางจังหวัดร๎อยเอ็ด / งานอ่ืน ๆ            
ในรอบเดือนสิงหาคม 2562 / งานสวนสาธารณะรํวมกิจกรรมจิตอาสาภายในบึงพลาญชัย / ตกแตํงสวนหยํอมและ
ปลูกต๎นอโศกอินเดีย บริเวณโรงงานจัดการขยะเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / ตกแตํงไม๎ดอกไม๎ประดับ สวนหยํอมหน๎า
ประตูสาเกตนคร / ตัดตกแตํงกิ่งอินทนิลรอบบึงพลาญชัย / กรอกถุงทรายปูองกันน้ าทํวม วันที่ 30 สิงหาคม 
2562 / งานสาธารณูปโภค ซํอมถนนที่ช ารุด ถนนคุ๎มวัดปุาเรไร / ซํอมผิวจราจรที่ช ารุดถนนกองพลสิบ / ซํอม              
ทางเท๎าที่ช ารุด ถนนเทวาภิบาล ซอย 11 / ลงหินคลุกซํอมผิวจราจร ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 12 และถนนปัทมา
นนท์ ซอย 6 / ซํอมทางเท๎าที่ช ารุด ถนนสุริยเดชบ ารุงหน๎าโรงพยาบาลร๎อยเอ็ด / งานศูนย์เครื่องจักรกล จัดท า             
ฝาบํอพัก เพ่ือทดแทนฝาบํอพัก เพ่ือทดแทนฝาบํอเดิมที่ช ารุด / ฝุายแบบแผนและกํอสร๎าง งานวิศวกรรม ประธาน
กรรมการตรวจรับพัสดุ งวดสุดท๎าย โครงการกํอสร๎างสถานที่พักสัตว์เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / คณะกรรมการตรวจรับ
งาน ครั้งที่ 7 งวดที่ 2 โครงการบ๎านท๎องถิ่นประชารัฐรํวมใจเพ่ือผู๎ยากไร๎พ้ืนที่ชุมชนแออัด / ความคืบหน๎าโครงการ
กํอสร๎างหอโหวด / โครงการกํอสร๎างถนนริมคลองด๎านใน ถนนรัฐกิจไคลคลาถึงถนนเปรมประชาราษฎร์ / โครงการ
กํอสร๎ างอาคารพักขยะเ พ่ือผลิต เป็น เชื้ อ เพลิ งและปุ๋ ย อินทรีย์  /  โครงการกํอสร๎ างบ๎ านผู๎ พิพากษา /                    
งานสถาปัตยกรรม / บ๎านพักข๎าราชการ ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด / งานวิศวกรรมจราจร ซํอมแซมปูาย
ถนนที่ช ารุดถนนเทวาภิบาล ซอย 4 / ตีเส๎นจราจร ถนนสุริยเดชบ ารุง / แก๎ไขเส๎นจราจร ถนนราชการด าเนิน  /                
ตีเส๎นจราจร ถนนเทวาภิบาล / ฝุายชํางสุขาภิบาล งานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / โรงงานจัดการขยะเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด ต๎อนรับรัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ตรวจติดตามการจัดการขยะเพ่ือ
ผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel) RDF / โรงงานจัดการขยะเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ถมดินปรับภูมิทัศน์เพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว / เดือนสิงหาคมโรงงานก าจัดขยะจ าหนํายขยะ RDF 4 รอบ กราฟแสดงปริมาณขยะตํอเดือน ปริมาณ
ขยะที่เข๎าโรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 / กราฟแสดงคําเฉลี่ยปริมาณขยะตํอ
วัน ปริมาณขยะที่เข๎าโรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 / กราฟเปรียบเทียบ
ปริมาณขยะที่เข๎าโรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ระหวํางเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม / กราฟ
เปรียบเทียบคําเฉลี่ยระหวํางเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2562 / งานควบคุมตรวจสอบและบ าบัดน้ าเสีย 
แก๎ไขปัญหารางระบายน้ าอุดตัน ถนนเทวาภิบาล 5 แยก 1 / แก๎ไขปัญหาทํอระบายน้ าอุดตัน ถนนรอบเมือง ซอย 7 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักปลัดเทศบาล) 
นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร - (น าเสนอ  / Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป รํวมงานวันรพี ประจ าปี                   
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 / รํวมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ประจ าปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 12 สิงหาคม 2562 / รํวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ / รํวมพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ / รํวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคลฯ / การประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติไทย ประดับผ๎าระบาย / จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร               
ชัยมงคล / การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 / การประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 / การประชุมประจ าเดือน               
ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 / การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 
2562 วันที่  21 สิงหาคม 2562 / ฝุายอ านวยการ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงา นจ๎างฯ                
เพ่ือปฏิบัติงานประจ า ส านัก กอง ฝุาย งาน จ านวน 10 อัตรา วันที่ 5 สิงหาคม 2562 / โครงการฝึกอบรมความรู๎
พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน วันที่ 22 สิงหาคม 2562 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
นายวิทยา สัตนาโค  - (น าเสนอ Power Point) ออกระงับเหตุอัคคีภัย / วิทยากรให๎ความรู๎ /                 
หน.งานป้องกันฯ   ด าเนินการตามค าร๎องของประชาชน / ตรวจประเมินความพร๎อมด๎านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 / มหาอุทกภัยโซนร๎อนโพดุล / สรุปผลการ
ชํวยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัยพายุโซนร๎อน “โพดุล” (วันที่ 30 สิงหาคม – วันที่ 4 กันยายน 2562)             
รับแจ๎ง, รับการประสาน 350 เรื่อง 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง) 
นายสุทธิชาติ  แสนจันทร์ - (น าเสนอ Power Point) ตรวจตราและเฝูาระวังความเป็นระเบียบเรียบร๎อย                 
หน.งานรักษาความสงบฯ  ทั่วไป กรณีผู๎ค๎าติดตั้งกางผ๎าใบเพ่ือจ าหนํายสินค๎าบนที่สาธารณะ ถนน               
เทวาภิบาล / แนะน าการตั้งปูายของร๎าน ถนนรณชัยชาญยุทธ / กวดขันการลักลอบจ าหนํายสิ นค๎าบนผิวจราจร
ตามถนนสายตําง ๆ กรณีรถยนต์เปิดท๎ายขายของภายในเขตฯ / เฝูาระวังการลักลอบจ าหนํายสินค๎าในจุด            
ห๎ามจ าหนํายสินค๎า บริเวณข๎างโรงเรียนเมืองร๎อยเอ็ด ถนนปัทมานนท์ / กวดขันการลักลอบใช๎สะดุ๎งดักจับสัตว์น้ า
ภายในคลองคูเมือง / กรณี ประชาชนน าเปลนอน สิ่งของและปูายมาวาง ผูก แขวนติดกับต๎นไม๎บนคลองคูเมือง 
ถนนรอบเมืองด๎านใน / ให๎การชํวยเหลือประชาชน กรณี ตรวจพบรถยนต์ของประชาชนสตาร์ทไมํติด / ตรวจตรา
และดูแลความสงบเรียบร๎อยทั่วไปบริเวณบึงพลาญชัย / อ านวยการจราจรบริเวณหน๎าบึงฯ และสถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้ า / ขอรับการสนับสนุนเครื่องชํวยชูชีพจากงานปูองกันฯ รวมถึงสาธิตการใช๎งานเมื่ อเกิดเหตุ ณ จุดหน๎า
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า / ตรวจตราและเฝูาระวังความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของตลาด เฝูาระวังการตั้งวางสินค๎า 
ภายใน ภายนอกอาคารให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ / เจ๎าหน๎าที่ท าการตรวจเช็คระบบและวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือให๎
สามารถใช๎งานได๎ปกติ (CCTV) / รายงานการแจ๎งเหตุร๎องเรียนผํานทาง App SMART 101 ประจ าเดือนสิงหาคม 
2562 ดังนี้ / การให๎บริการข๎อมูลภาพถํายแกํประชาชนจากกล๎อง CCTV ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 / ข๎อมูล
การเข๎าใช๎งาน App Smart 101 ในแตํละเดือนเดือนสิงหาคม 2562 46,214 ครั้ง / อ านวยการจราจร               
และดูแลความสงบเรียบร๎อย การประชุมสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด วันที่ 2, 14, 21 สิงหาคม 2562 / วันที่            
5 สิงหาคม 2562 อ านวยการสะดวกการจราจรแกํผู๎มารํวมโครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก 
ณ ถนนคนเดิน / วันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2562 ดูแลความสงบเรียบร๎อยทั่วไป เนื่องในงานมหกรรมการจัด
การศึกษาท๎องถิ่นฯ / วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ให๎การต๎อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต าบลหัวนา               
จังหวัดหนองบัวล าภู / วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ท าการทดสอบสมรรถภาพทางรํางกายเจ๎าหน๎าที่เทศกิจ / วันที่ 
23 สิงหาคม 2562 อ านวยการจราจรให๎งานปูองกันฯ ตัดกิ่งไม๎บริเวณด๎านหน๎าโรงพยาบาลร๎อยเอ็ด / วันที่                
24 สิงหาคม 2562 เจ๎าหน๎าที่เทศกิจรํวมกันท าความสะอาดสถานธนานุบาลแหํงเกํา เพ่ือใช๎เป็นที่ท าการของงาน
เทศกิจ / วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เจ๎าหน๎าที่เทศกิจ รํวมกันขนย๎ายวัสดุ / อุปกรณ์ส านักงานตําง ๆ รวมถึงย๎าย
ไปประจ า ณ อาคารสถานธนานุบาล / วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เจ๎าหน๎าที่ต ารวจจาก สภ.เมืองร๎อยเอ็ด เข๎าเยี่ยม
ชมห๎องควบคุมกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) / เจ๎าหน๎าที่ต ารวจจาก สภ.เมืองร๎อยเอ็ด เข๎าเยี่ยมชมห๎องควบคุม
กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) / เจ๎าหน๎าที่เทศกิจท าการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยน้ าทํวมและอ านวยความสะดวก 
รวมถึงการจราจรตามจุดเสี่ยงตําง ๆ ภายในเขตเทศบาลฯ ให๎ห๎วงวิกฤติน้ าทํวม 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สถานธนานุบาล) 
นายประเวชพล  นนทะไชย - (น าเสนอ Power Point) ตั้งแตํวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2562 รับจ าน า                 
ผจก.สถานธนานุบาล   4,120 ราย จ านวนเงิน 73,850,800 บาท ไถํถอน 3,917 ราย จ านวนเงิน 
69,548,500 บาท ดอกเบี้ยรับจ าน า 2,179,824 บาท ก าไรจากการจ าหนํายทรัพย์หลุดจ าน า 502,560 
บาท / รายได๎ 2,694,427 บาท รายจําย 650,024.99 บาท รายได๎มากกวํารายจําย 2,044,402.01 บาท / 
ทรัพย์รับจ าน าคงเหลือ 13,412 ราย เป็นเงิน 235,674,000 บาท / สถิติรับจ าน า ไถํถอน ดอกเบี้ยรับจ าน า
และก าไรทรัพย์หลุดย๎อนหลัง 3 เดือน / วงเงินที่ได๎รับอนุมัติกู๎ยืม 182,000,000 บาท เงินกู๎ที่เบิกมาใช๎ 
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51,516,634.12 บาท เงินฝากธนาคาร 8,395,696.44 บาท ทุนหมุนเวียนคงเหลือ ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2562 จ านวน 138,879,062.32 บาท / อัตราดอกเบี้ย เงินต๎นไมํเกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 
ร๎อยละ 0.5 ตํอเดือน เงินต๎นเกินกวํา 5,001 – 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 1 ตํอเดือน  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสวัสดิการสังคม) 
นายศุภไชยวัศ ธนาเติมศักดิ์ - (น าเสนอ Power Point) ฝุายพัฒนาชุมชน น าผู๎แทนชุมชนในเขตเทศบาล             
หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน   ทั้ง 20 ชุมชน รํวมเฝูารับ – สํงเสด็จ สมเด็จพระนางเจ๎าน๎องนางเธอเจ๎าฟูาจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี / นางสุดใจ ดวงตั้ง ประธานกองทุนแมํของแผํนดิน ชุมชนโรงเรียนเมือง เข๎ารํวม
พระราชพิธีมอบเงินขวัญถุง โดยสมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟูาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เพ่ือเป็นทุนประเดิม
แกํกองทุนแมํของแผํนดินใหมํ (ปี 2562) / รํวมกับส านักงานความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดร๎อยเอ็ด และส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดร๎อยเอ็ด จัดกิจกรรมเสริมสร๎างชุมชนเข๎มแข็งสูํการพ่ึงพาตนเองอยํางยั่งยืน ตามโครงการย๎าย
ชุมชนฯ ณ ชุมชนมั่นคงพัฒนา / น าประชาชนผู๎รํวมโครงการบ๎านท๎องถิ่นประชารัฐฯ ชุมชนวัดเหนือ เข๎าศึกษางาน
ชุมชนบ๎านมั่นคงเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี และมหาวิทยาลัยบ๎านนอก จังหวัดระยอง / ฝุายสังคมสงเคราะห์ มอบ
เงินชํวยเหลือผู๎ประสบสาธารณภัย เหตุวาตภัย ในเขตชุมชนวัดปุาเรไร / คณะกรรมการตรวจประเมินหอพัก ออก
ประเมินหอพักรอบ 2 เพ่ือคัดเลือกหอพักดีศรีร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2562  / ลงพ้ืนที่ส ารวจความเสียหายของ             
ผู๎ประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / ศูนย์รับแจ๎งความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางอัญชลี  เวียงสมุทร  - (น าเสนอ Power Point) สรุปสถิติข๎อมูลทะเบียนราษฎร ประจ าเดือน      
หน.งานบัตรประชาชน  สิงหาคม 2562 / การให๎บริการด๎านทะเบียนราษฎร ประจ าเดือนสิงหาคม 
2562 / การให๎บริการที่โรงพยาบาลร๎อยเอ็ด / สรุปสถิติข๎อมูลการให๎บริการโรงพยาบาลร๎อยเอ็ด ประจ าเดือน
สิงหาคม 2562 / การให๎บริการท าบัตรประจ าตัวประชาชน / สรุปสถิติข๎อมูลการให๎บริการด๎านบัตรประชาชน 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 / การให๎บริการท าบัตรประชาชนให๎แกํผู๎ปุวยติดเตียง / เปิดให๎บริการระบบใหมํ / 
ติดตั้งถังน้ าดื่มเพ่ือบริการประชาชน 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองคลัง) 
นางกิติพร  ตราตรี   - (น าเสนอ Power Point) ฝุายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส ารวจ                   
หน.ฝ่ายพัสดุฯ   ข๎อมูลภาคสนามเชิงรุก / สรุปงานเตรียมความพร๎อม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร๎าง จัดท าฐานข๎อมูลแล๎วเสร็จ คิดเป็นร๎อยละ 69.30 / ฝุายพัฒนารายได๎ การจัดเก็บภาษี ตั้งแตํตุลาคม 2561 
– สิงหาคม 2562 จัดเก็บได๎ คิดเป็นร๎อยละ 102.02 ของประมาณการ / ฝุายจัดหาประโยชน์และทะเบียน
พาณิชย์ สรุปผลการจัดเก็บคําเชําสิทธิตําง ๆ ในเดือนสิงหาคม 2562 รวม 316,300 บาท / สรุปการ                  
จดทะเบียนพาณิชย์ ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 จ านวน 30 ราย จ านวนเงิน 1,240 บาท / ฝุายบริหารงาน
คลัง ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 รับจริงเดือนตุลาคม – สิงหาคม 468,117,575.82 บาท               
จํายจริงเดือนตุลาคม – สิงหาคม 2562 439,915,001.31 บาท ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 1,796,360 บาท 
รับจริงสูงกวําจํายจริง 28,202,574.51 บาท เงินสะสมที่สามารถใช๎ได๎ 16,375,274.19 บาท เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 34,372,993.83 บาท เจ๎าหนี้เงินกู๎ 117,102,289.25 บาท / สถานการณ์รายรับ รายจํายจริง              
ณ 10 กันยายน 2562 รับจริงตั้งแตํต๎นปีถึง 10 กันยายน 2562 509,287,290.58 บาท จํายจริงตั้งแตํต๎นปี
ถึง 10กันยายน 2562 457,195,852.90 บาท  คาดวําจะจํายในเดือนกันยายน 2562 3,225,865.80 
บาท รวมจําย 514,261,122.52 บาท  รับจริงต่ ากวําจํายจริง 4,973,821.94 บาท / รายละเอียดเจ๎าหนี้
เงินกู๎ / รายงานเงินเดือนคงเหลือไมํถึง 15% / ฝุายพัสดุและทรัพย์สิน สรุปการจัดซื้อจัดจ๎าง ปีงบประมาณ 
2562 เดือนสิงหาคม 2562 จ านวนเรื่อง 176 เรื่อง จ านวนเงิน 37,823,330.93 บาท / รายละเอียด
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รายจํายค๎างจําย ปี 2561 และปี 2562 / รายละเอียดสัญญาตามนโยบายจังหวัด ระหวํางด าเนินการตั้งแตํ
ต๎นปีถึงเดือนถึงสิงหาคม 2562 / ฝุายบริหารงานทั่วไป ประมวลภาพกิจกรรม 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - นัดประชุมประจ าเดือน  ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 
นายกเทศมนตรี   09.00 น.  ประชุมผู๎บริหาร เวลา 13.30 น. 

- เรื่องของพายุโพดุลที่เข๎ามา ข๎อมูลก็ชัดเจนแล๎ววําปริมาณฝนมาก ขนาดของ
อ าเภอเมืองเรา วันที่ 30 ที่รายงาน 168 มิลลิเมตร ที่วําหนักมากของกรมอุตุฯ คือ 120 มิลลิเมตร สูงสุดอ าเภอ
ศรีสมเด็จ 197 แล๎วน้ าทางศรีสมเด็จก็ผํานมาเข๎าอ าเภอเมืองสํวนหนึ่ง ก็ท าให๎หนักหนา เป็นข๎อมูล จากข๎อมูล             
ที่ต๎องรีบท าอยํางทีน่ายกฯ บอก ไมํวําจะเป็นฝุายไหน ไปถอดบทเรียนได๎ พอฝนหยุดตก วันที่ 30 เวลา 20.00 น. 
น้ าไมํได๎ลดแตํมีระดับสูงขึ้น ทีมงานของเราก็ได๎ไปวัดระดับน้ าในเขตเราเพ่ือจะประเมินหาทางคาดการณ์และการ
แจ๎งเตือนประชาชน ชั่วโมงละ 10 เซนติเมตร เพ่ิมขึ้น ฝนหยุดตกก็จริงแตํระดับน้ าสูงขึ้นตามล าดับจนสูงสุด วันที่ 
31 เวลา 06.00น. ฝนหยุดตก 20.00 น. วันที่ 30 ใช๎เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง น้ าจึงเริ่มสูงสุดและ              
ทรงตัว  ทรงตัวเวลา 21.00 น. วันที่ 31 06.00 แล๎วก็เริ่มลดลงชั่วโมงละ 2 เซนติเมตร 06.00 น. วันที่ 31 
ปรากฏวําน้ าลดลงเข๎าภาวะปกติ คือ ลดลงน้ าสูงกวําสันฝายที่ประตู 1 ประมาณ 20 เซนติเมตร เวลา 06.00 น. 
นายกฯ สั่งปิดประตู 3 บาน เพราะเข๎าสูํภาวะปกติ กลัวน้ าจะระบายออกเยอะ กลัวเขื่อนจะมีปัญหา                        
ในการรับแรงดัน ก็แสดงวําใช๎เวลาในการระบายน้ าจากจุดสูงสุด วันที่ 31 เวลา 06.00 น. เข๎าภาวะปกติ      
วันที่ 1 06.00 น. ใช๎เวลา 24 ชั่วโมง อันนี้เป็นเกณฑ์ครําวๆ ที่เห็นวําประสิทธิภาพการระบายน้ า  ตรงนี้ท าให๎คน
สงสัยวําร๎อยเอ็ดเขตเมืองท าไมเข๎าสูํภาวะปกติได๎รวดเร็ว  ทีนี้เราจะต๎องปูองกันไมํให๎เกิดความเสียหายใหญํอยํางไร  
ข๎อมูลนี้จะเป็นข๎อมูลที่เราจะชํวยกัน การสร๎างเครือขํายทางด๎านตะวันตก คือ อ าเภอศรีสมเด็จและดงลาน  
ขอนแกํน  ก็ฝากทางงานปูองกันฯ เครือขํายศูนย์ฯ เราวํา จะท าเครือขํายนี้อยํางไร การรายงาน การดูสถานการณ์  
ระดับน้ าขึ้น น้ าลด ควรจะต๎องไปติดปูายบอกระดับน้ าที่เสาสะพาน เป็นจุดเดียวที่มั่นคง ระดับที่สะพานสูงเทําไหรํ
เป็นตัวชี้วัดได๎ ก็ฝากเป็นการบ๎านวําสิ่งเหลํานี้จะเป็นบทเรียนที่เราจะมาชํวยกันประเมิน แล๎วก็สามารถที่จะให๎
ประชาชนอพยพได๎  เราต๎องกล๎าสั่งอพยพ  ความเสียหายจะน๎อยลงทันที  ต๎องขอบคุณพวกเราทุกคน ชํวงที่เกิด
เหตุ นายกฯ ไปราชการ 26 – 31 สิงหาคม อยูํที่กรุงเทพฯ ปฏิบัติหน๎าที่กันได๎อยํางดี  ตัดสินใจได๎ แก๎ไขปัญหา  
ท าให๎การบริหารจัดการปัญหาตํางๆ เป็นไปด๎วยความรวดเร็ว ถูกต๎อง เสียหายน๎อย อันนี้คือศักยภาพของเราทุกคน
ที่ชํวยกัน  กํอนน้ าทํวม ชํวงน้ าทํวม ตอนนี้หลังน้ าทํวม วันนี้ทางเทศบาลนครนนทบุรี ก็รวบรวมผู๎มีจิตศรัทธา            
ได๎ถุงยังชีพมา 4 รถสิบล๎อ  มาชํวยจังหวัดยโสธรสํวนหนึ่ง ชํวยร๎อยเอ็ดสํวนหนึ่ง  เราก็จะได๎ น าไปแจกจํายตํอ  
ประชาสัมพันธ์ ก็ถือได๎วําเป็นศักยภาพ ขอบคุณทุกทําน เป็นตัวอยํางและท าให๎ทํานผู๎วําฯ  เห็นการท างาน เห็นการ
วางแผน เห็นข๎อมูล การจัดการ และเรายังเป็นฝุายแถลงการณ์ประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาเพ่ือท าความเข๎าใจพ่ีน๎อง
ประชาชนเป็นระยะ ในการให๎ข๎อมูลประชาสัมพันธ์จังหวัด เรื่องการจราจร เรื่องสถานการณ์น้ าทํวม น้ าลดถือวํา
เป็นภัยที่ท าให๎ เราเห็นศักยภาพ ตอนนี้คือปัญหาขยะตกค๎างเยอะมาก จัดเก็บไมํหมด  ก็ฝากทางด๎าน                        
กองสาธารณสุขฯ และกองชําง วันไหนที่พอวําง มีรถก็ไปดู เพราะชาวบ๎านตอนนี้ เครื่องใช๎ของเขาช ารุดหมด                       
โดยเฉพาะที่นอนชุํมน้ า ไมํสามารถน ามาผึ่งแดดให๎แห๎งได๎ ต๎องทิ้ง นายกฯ ได๎ประสบการณ์ พอเกิดภัยอยํางนี้                
ถ๎านายกฯ อยูํในพ้ืนที่อาจจะมั่ว ลงพ้ืนที่ไปทางโน๎นทีทางนี้ที จะไมํเห็นภาพโดยรวม แตํอยูํที่กรุงเทพฯ สิ่งที่ชํวยได๎
มาก คือ สมาร์ทโฟน  ดูทุกกอง ฝุาย งาน ที่เกี่ยวข๎อง ทั้งข๎อร๎องเรียน ทั้งสํวนภาคประชาชน ทั้งสํวนราชการที่
ปฏิบัติหน๎าที่ จับมาปรับ ประสานงาน นายกฯ คิดวําเปูาหมายของเราคือท าให๎ประชาชนของเราอยูํดี มีสุข               
ท าอยํางไรให๎ประชาชนที่ดูแล  อยูํดี มีสุข ชํวยกัน นี่คือเปูาหมายที่เราต๎องท า ต๎องสร๎าง ต๎องให๎ประชาชนที่อยูํใน
ความดูแลของเรา มีความเชื่อมั่นในการท างาน การกระจายอ านาจ เป็นตัวอยํางของประเทศ ตอนนี้ร๎อยเอ็ด
ชื่อเสียงโดํงดังไปท่ัวประเทศ เพราะวําได๎รางวัลที่ ชนะเลิศประเภทดีเลิศ เป็นครั้งแรกที่ส านักงานกระจายอ านาจฯ 
จัดประกวดประเภทนี้ คือยกระดับจากประเภทโดดเดํนเป็นดีเลิศ ตํอไปก็คงต๎องเตรียมต๎อนรับคณะศึกษาดูงานใน
เรื่องการบริหารจัดการ ส านักทะเบียนฯ ที่รายงานไป ได๎รับรางวัลชนะเลิศมา ปี 2555  2559  2562  เราก็
ได๎รับความส าเร็จหลากหลายมาก  คือผลงานที่เรารํวมกันท า ก็ต๎องรักษาคุณภาพมาตรฐานของเทศบาลไว๎              
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ทุกรางวัลมีเกียรติ เป็นกระจกบานใหญํสะท๎อนวําสิ่งที่พวกเราท ามา ออกดอกออกผลให๎เห็น คือ ธรรมาภิบาล               
คือการท าหน๎าที่ของชาวท๎องถิ่นที่เป็นความคาดหวังของการกระจายอ านาจ ถ๎ากระจายอ านาจท าได๎แบบนี้               
เชื่อวําประเทศชาติเจริญ ปัญหาจะลดลง  พ่ีน๎องประชาชนได๎รับการดูแลที่ดี เข๎าถึง เราเป็นต๎นแบบเราพูดได๎เลย 
ต๎องรักษาชํวยกัน ขอบคุณทุกคน ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง นายกฯ ยืนยันวําท างานอยํางเป็นเพ่ือนรํวมงานกันทุกคน            
ค าวําเป็นเพื่อนรํวมงานก็คือ มีอะไรเสนอแนะ  อะไรที่ดีที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเรา พร๎อมรับฟัง อะไรที่ดีบอก 
เพราะคนที่ปฏิบัติมีความช านาญและมองเห็นปัญหาได๎มากกวํา อะไรที่ท างานได๎สะดวก แมํนย า ถูกต๎อง            
มีประสิทธิภาพ บอก นายกฯ พร๎อมรับด าเนินการชํวยกัน ไมํต๎องรอค าสั่ง  ไมํต๎องรอให๎สั่งถึงท า คิดวําเราคงเข๎าใจ
ในนโยบายกันแล๎วชัดเจน มุํงหวังให๎ประชาชนไมํต๎องร๎องขอ เราท าให๎เขากํอน ไมํต๎องให๎เขาร๎องเรียน ไมํต๎องให๎เขา
เดือดร๎อนแล๎วคํอยไปท า เราเห็นวําอะไรที่จะท าให๎เขาเดือดร๎อน อะไรที่เป็นปัญหากับชาวบ๎าน เราคิดแก๎ไขให๎เขา
เลย ซึ่งวันนี้เครือขํายเรามีมาก มีความเข๎มแข็ง  ไมํใชํเฉพาะองค์กรเราเทํานั้น แตํเครือขํายเราก็เข๎มแข็ง คือ 
ศักยภาพและประสิทธิภาพ 

- คอสะพานไหมไทย โชคดีมากที่ไมํเกิดอุบัติเหตุ ทรุด ทีมงานเราก็ลงไปท า
ทันที เปิดแคํครึ่งเดียวในทีแรก นําจะจบ อีกสํวนหนึ่งก็เป็นอีกก็ต๎องรื้อทั้งหมด ท าทันที ตัดสินใจทันทีเพ่ือ
ประชาชนสัญจรไปมาได๎ ขนาดนั้นก็เดือดร๎อนอยํางมาก เป็นสายเมนใหญํ รถติดมาก แออัด ประชาชนเดือดร๎อน
มาก เราก็เรํงอยํางเต็มที่ วางแผนกันเต็มที่ รออายุปูน ก็มีมือดีไปเลื่อนแผงเหล็กออก ไปแจ๎งความแล๎วต ารวจบอก
ท าอะไรไมํได๎ เขาไมํได๎ท าลายทรัพย์สิน ไมํเสียหายได๎อยํางไรถ๎าเกิดอุบัติเหตุ อายุปูนยังไมํได๎ปลํอยให๎รถวิ่ง  ก็ได๎ไป
แจ๎งความไว๎แล๎ว ก าลังหาตัว แตํวํากล๎องเราไมํชัด ดูไมํออกวําเป็นใคร ก็เลยบอกทางเจ๎าหน๎าที่ควบคุมกล๎อง CCTV 
เราดู 24 ชั่วโมง ก็ต๎องบริหารจัดการ รู๎วําจุดไหนเป็นเรื่องส าคัญต๎องน าขึ้นจอใหญํ วิธีการบริหารจัดการก็อบรมกัน 
ผู๎มีหน๎าที่เก่ียวข๎องก็ต๎องมีสติ รู๎วําจุดไหนเป็นจุดที่ต๎องดูแลเป็นพิเศษต๎องน าขึ้นจอใหญํเพ่ือให๎ดูชัดเจน ก็เป็นเรื่องที่
เราต๎องน าไปถอดบทเรียน ฝากเป็นเรื่องประสบการณ์ 

นายเรืองรัตน์  รัตนโภคาสถิต   - เอาเป็นข๎อมูลไว๎เพ่ือจะน าไปถอดบทเรียนแล๎วเป็นประสบการณ์ อันแรกคือ
รองนายกเทศมนตรี  งานปูองกันฯ ขอบคุณที่ท างานกันอยํางตํอเนื่อง ผมอยูํในเหตุการณ์ด๎วย             
ขึ้นรถดับเพลิงไปด๎วยกัน ตี 2 ไปดูน้ าเพ่ือไปประกาศเตือน เราเตือนได๎แคํวําหลังจาก 4 ทุํม น้ าจะขึ้นทุกๆ 10 
เซนติเมตรตํอ 1 ชั่วโมง ตอนนั้น เที่ยงคืน ตีหนึ่ง ตีสอง เราก็ไมํกล๎าประกาศเพราะเขานอนแล๎ว เราคาดการณ์วํา 
ตีหนึ่งจะสูงสุดแตํปรากฏวําไมํหยุด เราก็ไมํกล๎าประกาศ ได๎แตํให๎ข๎อมูลทาง LINE สํวนตัววํา ณ ตอนนี้ 4 ทุํม  
ตอนนั้นมีอยูํ 5 คน เป็นพยานด๎วยกัน ก็บอกวําเราต๎องประกาศ ถ๎าไมํประกาศเขาจะไมํรู๎ข๎อมูล แตํเราไมํสามารถ
ประกาศอพยพได๎เพราะวําเราไมํมีข๎อมูล ก็ให๎ข๎อมูลไปเพียงวําจากนี้ไปคือ 5 ทุํม น้ าจะขึ้นทุกๆ ชั่วโมง  ชั่วโมงละ 
10 เซนติเมตร และไปสูงสุดเอาประมาณตีหนึ่ง ได๎บอกแคํนี้  ต๎องตัดสินใจเอาเองวําน้ าตอนนี้ที่บ๎านเขาจะอพยพ
หรือไมํอพยพ เราให๎ข๎อมูลได๎แคํนั้น ก็ชื่นชมการท างานของงานปูองกันฯ ต๎องไปดูตํอวําทรายที่แจกไป 28,000 
ถุง จะจัดการอยํางไร ไมํได๎สนใจวําทรายมีมูลคําเทําไหรํแตํเรากลัววําทรายจะย๎อนลงไปทํอระบายน้ า ไปอุดตันห๎วย 
หนอง คลอง บึง ประการตํอมา การเปิด ปิด น้ า ให๎ประสานวิศวกรด๎วย ผมเองก็ยังปรึกษากับ ผอ. กองชําง วําการ
เปิด ปิด น้ า ควรจะมีระบบอยํางไร ควรลดระดับอยํางไรเพ่ือพรํองน้ ารอน้ ามาเติม ขณะเดียวกันก็พรํองน้ าที่สะสม
อยูํตามถนน ในโรงเรียน อะไรตํางๆ ที่อยูํต่ ากวําจะได๎ระบายออก ต๎องประสานกัน อันนี้จะเป็นบทเรียนตอนที่ไป
ถอดบทเรียน ประการตํอมา รถดับเพลิงคันใหญํที่จอดหลังวันที่ 2 3 4 เป็นไปได๎ถ๎าไปจอดฝั่งตรงข๎าม อยําไปจอด
ขาออก ลองดูวําถ๎าติดไฟแดงจากสี่แยกวัดสระแก๎ว เราวิ่งไป 2 เลน ไปชนรถดับเพลิงเราคันใหญํจอดอยูํ ถ๎าข๎ามไป
ฝั่งตรงข๎าม รถขาเข๎าเมืองมีอยูํ 3 เลน  ไมํมีรถวิ่งเลย  อาจจะอ านวยความสะดวกเรื่องการจราจร จะได๎ไมํเกิด
อุบัติเหตุ อยํางที่ทํานนายกฯ เรียนไว๎ก็คือ ข๎อมูลแจ๎งเตือน เราต๎องสร๎างเครือขํายใหมํ เพราะในวันนั้นที่ผมอยูํ             
ในเหตุการณ์ ทั้งให๎วิทยุดับเพลิง เดชา กองพล วิทยาปูองกันฯ โทรเช็คปลัดฯ ผอ.ชําง นายกฯ ติดตํอไมํได๎ทั้งหมด  
เพราะถ๎าเราได๎ข๎อมูลก็จะเกิดประโยชน์ เสียดายที่วิทยาเพ่ิงรายงานวําได๎รับการติดตํอสํวนตัว วันที่ 30 สิงหาคม 
จากอุตุนิยมวิทยา ถ๎าเอาข๎อมูลนั้นมาให๎ผม ผมประกาศอพยพได๎เลย ไมํทราบวําไปรายงานที่ไหนหรือเปลํา            
ถ๎ารายงานผม ผมมขี๎อมูลในสํวนของผม ผมก็เอามาผนวกได๎ แตํทีนี้ตรงนี้เอง เป็นจุดที่ขาดหายไป ถ๎ามีข๎อมูลตรงนี้
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ในคืนนั้น รับรองไมํเกิดเหตุการณ์แบบนี้ แตํก็ตอนนั้นทุกคนก็ตํางท างาน ก็เป็นเรื่องที่วุํนวายไปหมดแล๎ว ก็ฝาก
วําที่วิทยารายงานใน LINE ไมํวํา LINE หรือวําจะเป็นอะไร ข๎อมูลตรงนี้ได๎รายงานผู๎บังคับบัญชาหรือยัง เพ่ือที่จะได๎
เอามารวมเพ่ือการตัดสินใจ  ก็เป็นจุดที่เราต๎องด าเนินการตํอไป ต๎องคิดตํอวําเมื่อเราปิดสะพานแล๎ว การจราจร
ต๎องตามมา  ตอนนั้นเราก็เลยได๎แจ๎งไปทางต ารวจจราจร มาปิดการจราจร  พอน้ าทํวมขัง  โรงเรียนต๎องคิดตํอ                   
กองสาธารณสุขฯ อาทิตย์ เพ่ือให๎เด็กนักเรียนไมํเจอยุง ในสํวนของส านักปลัดฯ ก็รวบรวมค าสั่งทั้งหมดที่ออก
ประกาศโดยฉบับดํวนๆ แล๎วก็ไปขัดเกลาใหมํ เพราะบางประกาศผมต๎องการเน๎นให๎อํานน๎อยที่สุดแล๎วเข๎าใจมาก
ที่สุด  เพราะฉะนั้นประกาศมี 2 ฉบับที่ออกไปห๎วนๆ เลย แจ๎งปิด  แจ๎งอะไร ก็ไปเลย เพราะวําถ๎ามัวแตํออกเป็น
ฟอร์แมตราชการ คนอํานไปแล๎วข๎อความที่ต๎องการสื่อสารจะอยูํตรงไหน อยูํในวรรคที่ 2 ก็จะช๎า ก็เอาสั้นๆ             
โดนเปูาหมายเลย ก็ให๎ไปแก๎ใหมํ  แล๎วรวบรวม 

- ในเรื่องการอบรมพ้ืนฐาน  เป็นเรื่องที่ดีในการพัฒนาบุคลากร  เพียงแตํวําเรา
คงต๎องเลือกเปูาหมายในการเข๎าอบรม แล๎วมีการปรับเปลี่ยนหัวข๎อด๎วย เพราะในการจัดอบรม หัวข๎อต๎องสัมพันธ์
กับเนื้อหา เนื้อหาต๎องสัมพันธ์กับเปูาหมาย แล๎วต๎องไปตามห๎วงเวลาที่เราต๎องการด๎วย 

- ต๎องแสดงความยินดี ชื่นชม ส านักปลัดฯ อยําลืมสํงระเบียบวาระการประชุมฯ 
เข๎าไปที่ประชุมประจ าเดือนของจังหวัด เพ่ือไปรับรางวัลบริหารจัดการที่ดี ที่ศาลากลางจังหวัด และส านักทะเบียน
ดีเดํนด๎วย  ในการประชุมประจ าเดือนสิ้นเดือนกันยายนนี้ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์   - ประชุมประจ าเดือนจังหวัด  วันที่เทําไหรํ 27 กันยายน  เขาประชุมกํอน
นายกเทศมนตรี   วันสิ้นเดือน  ทํานรองฯเรืองรัตน์ เสนอวําให๎ชํวยไปแจ๎งจังหวัดวํามีเรื่องของการ
มอบเป็นพิธีฯ ให๎หัวหน๎าสํวนราชการตํางๆ ได๎รับทราบ  หรือจะรอให๎รับโลํมากํอนแล๎วคํอยแจ๎งที่จังหวัดเพราะเขา
ประสานมาวํานําจะเป็นตุลาคมจึงจะมีพิธีมอบฯ คํอยหารือกันอีกที   เราก็อยากประชาสัมพันธ์ด๎วย  
      - เพ่ิมเติม  ตามที่ทํานรองฯเรืองรัตน์ ฝาก ถุงทรายเป็นปัญหาแนํ เพราะตอน
เดือดร๎อนเอามาหมด แตํพอไมํได๎ใช๎ประโยชน์คิดวําเขาจะเอาไปไหน เพราะฉะนั้นลองวางแผนรณรงค์หลังจากนิ่ง
แล๎ว แหํปูายประชาสัมพันธ์ ใครต๎องการที่จะให๎ทางเทศบาลเก็บถุงทรายเราก็ไปเก็บ ก็จะชํวยท าให๎เราตัดปัญหา
เรื่องทรายไหลลงทํอน้ า อันที่ 2 ทรายนี้เราก็อาจจะไปรวมใสํที่งานปูองกันฯ ส ารองไว๎กรณีใช๎อีก ได๎ประโยชน์              
สํวนถุงคิดวําคงจะหมดสภาพ ฝากให๎คณะท างานฯ ไปปรึกษาหารือกันวําจะขับรถตามถนน ก็เห็นเยอะมากตอนนี้  
แตํเขายังไมํเคลื่อนย๎ายออก กลัววําจะมาอีกรอบ ในเรื่องของถุงทรายเป็นหํวงมาก ก็หาวิธี การแก๎ไข ฝากชํวยกัน 
     - อีกบทเรียนหนึ่งที่ทราบ ชํวงเกิดภัยอยํางนี้ หัวหน๎างาน หัวหน๎าฝุายที่
เกี่ยวข๎อง อยําปิดเสียงโทรศัพท์ นายกฯ โทร บางทีไมํได๎รับ แตํมันมีความจ าเป็นที่ต๎องติดตํอ เชื่อมตํอข๎อมูล อันนี้
ฝากเป็นเรื่องที่เราต๎องถือปฏิบัติ พอทราบวําสถานการณ์ไมํปกติ ทุกคน หัวหน๎างาน หัวหน๎าฝุาย ที่เกี่ยวข๎อง ที่ต๎อง
รับค าสั่งหรือการประสานงาน ต๎องเปิดระบบเสียง ขอความกรุณา 

- ในสํวนเรื่องรถดับเพลิงที่ทํานรองฯ เรืองรัตน์ วําไปจอดขวางนั้น ไมํใชํ รถคัน
นั้นไปชํวยชาวบ๎านแล๎วตกหลุม ลากกลับมาต๎องไปซํอม เลยจอดไว๎ข๎างหน๎ากํอนเพราะกลัวจะขวางในระบบเข๎า
ออก ก็เลยท าให๎เสียไป 1 คน อันนี้ก็คือข๎อมูลให๎เข๎าใจตรงกัน สํวน LINE ที่วิทยา เสนอนั้น นายกฯ เห็นแล๎ว             
เป็นหัวหน๎าอุตุฯ ที่สนิทกันเป็นการสํวนตัว ก็แจ๎งเป็นการสํวนตัว รายนั้นก็ไมํกล๎าแจ๎งในหัวหน๎าสํวนราชการ              
ก็เป็นเรื่องที่เป็นข๎อเท็จจริง  เขามีสิทธิที่ลง LINE  สํวนราชการ  แตํเขาไมํลง  ทั้งๆ ที่เขาคาดการณ์วํานําจะมา               
ก็เป็นบทเรียน 
นายเรืองรัตน์  รัตนโภคาสถิต - สิ่งที่ขาดหายไปอีกอยําง คือจากประสบการณ์ที่อยูํในเหตุการณ์ งานปูองกันฯ 
รองนายกเทศมนตรี  แตํละคนก็ชุลมุนวุํนวาย  สิ่งที่ขาดคือเบอร์ 1  ในการสั่งการ  สํวนอ านาจการ
ตัดสินใจต๎องอยูํตรงนั้น  คนที่มีข๎อมูลต๎องเอาข๎อมูลมาให๎แล๎วคนนั้นจะตัดสินใจ วันนั้นเราขาดคน ไมํมีวอร์รูม             
ในการจัดการ  และสิ่งที่เราขาดไปเหมือนที่ ได๎เรียนก็คือ ในเรื่องการประชาสัมพันธ์เทํานั้น อยํางอ่ืนเราท าได๎ดี               
เป็นบทเรียนเพื่อรอบท่ีจะมาใหมํ ถอดบทเรียนอยําลืม  ตอนถอดบทเรียนให๎เรียกผมและผู๎อ านวยการกองชํางด๎วย  
จะได๎ให๎ข๎อมูลเพิ่มเติมให๎ครบวงจร 
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นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์  - กองวิ ชาการฯ  มอบหมายแล๎ ว  ก็ ไปรวบรวม ถ๎ าทีมทํ านไมํพอ
นายกเทศมนตรี   ก็จ๎างผู๎เชี่ยวชาญมาชํวย เอาข๎อมูลทั้งหมดที่เรามี เรียบเรียงถอดเป็นบทเรียน 
เป็นวิชาการ ทั้งภาพ ทั้งข๎อมูล ทั้งเหตุการณ์ วิธีการ จุดอํอน จุดแข็ง ที่เราผํานมา เมื่อเราเกิดเหตุแล๎วต๎องเก็บเกี่ยว
เหตุการณ์นี้เป็นประสบการณ์  ท าเป็นวิชาการให๎ได๎ในการที่จะใช๎ในการท างานตํอไป 
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