
- สำเนา - 
รายงานการประชุมประจำเดือน  

ครั้งที ่8/2562 
วันที ่15 สิงหาคม 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. นายพีรพงศ์  จุรีมาศ    เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
6. นายบุญยัง  ทองสุทธิ์   ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 7. นายวิทยา  ตรีวิเศษ   รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 8. ว่าที่ ร.ท.อนันต ์ เมาะราษี   รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 9. นายวิชัย  พรมเกตุ   ผอ.สำนักการศึกษา 

10. นายประสงค์ โพธิ์เนียม   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
11. นางวราภรณ ์ นวลเพ็ญ   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
12. นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ   ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
13. นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง    ผอ.กองช่าง 
14. นางทิมาพร  จันทรถง    ผองกองคลัง 
15. นายสุบิน  ทราบรัมย์   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
16. นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.) 
17. น.ส.สมพิศ  หวังทรัพย์ทวี   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร 
18. นายธรรมวัจน ์ วิลัยพิศ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
19. น.ส.กรชนก  ยุคะลัง    หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
20. นางศรีไทย  กระวีสายสุนทร   หน.งานธุรการ (สส.) 
21. นางรุจิรา  สีชมภ ู    หน.งานบริหารจัดการตลาด 
22. นางฉันทรุจี  พรมเกตุ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
23. นายสมบูรณ์  พันธุ    รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า 
24. นางจุฬาณี  บุบผาพิลา   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สน.กศ.) 
25. นายประวิทย์ โอวาทกานนท์   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
26. นางพิกุล  พรมเกตุ    ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า 
27. นายกฤษฎา  ภาชนะวรรณ   หน.งานสถานที่  
28. จ.อ.ออมสิน  เทียมสม    หน.งานทะเบียนราษฎร 
29. น.ส.รัชนีกร  คำภักดี    หน.ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ 
30. นายชนินทร ์ ปาลอินทร์   หน.งานกิจกรรมฯ 
31. นายภาณุวัฒน ์ เฉวียงวาศ   หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ 
32. นายสุริยา  ทองห้าว    หน.งานงบประมาณ 
33. นายกองพล  ศิริเวช    หน.ฝ่ายป้องกันฯ 
34. นายวัฒนา  กระวีสายสุนทร   หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
35. น.ส.ปิยะกานต์ อุดมพร    หน.งานสุขาภิบาลอาหาร 



 2 
36. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์   ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา 
37. นางเพ็ญละดา ภารัง    หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
38. นางกนกวรรณ จำชาติ    พนักงานบัญชี (สถานธนานุบาล) 
39. นางจิรารัตน์  ศรีกู่กา    หน.งานการเงินและบัญชี (สน.กศ.) 
40. นายวิทยา  สัตนาโค    หน.งานป้องกันฯ 
41. นายศุภไชยวัศ ธนาเติมศักดิ์   หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
42. นายยุทธพงษ์ คุริรัง    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
43. ว่าที่ ร.ต.หญิงนันทิพัฒน์ วงศ์คำจันทร์   หน.งานพัฒนาบุคลากรฯ 
44. นายกฤษดา  เมาะราษี   วิศวกรโยธาชำนาญการ 
45. นางศิริภรณ์  บุตรพรหม   หน.ฝ่ายทะเบียนและบัตร 
46. น.ส.รัตนา  ตรีพงษ์    นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
47. นางสุวิชชา  ตรีนาจ    รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
48. น.ส.พรพรรณ จันทรถง    ศึกษานิเทศก์ 
49. นายปิยวัชย ์ ศรีประสิทธิ์   หน.งานสัตวแพทย์ 
50. พ.อ.ท.ประทีป พิมพะนิตย์   หน.งานศูนย์เครื่องจักร 
51. นางยุวด ี  ถนอมแสง   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (คลัง) 
52. นายจักร ี  เกียรติขจร   หน.ฝ่ายการโยธา 
53. นางอัฐพร  สานุจิตร    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สน.กศ.) 
54. น.ส.จิราภรณ ์ ชินอ่อน    หน.ฝ่ายจัดหาประโยชน์ฯ 
55. นางดารณี  ชัยมานะพร   หน.งานวิเคราะห์ฯ 
56. นางรัติยา  สังฆะมณี   จพง.การเงินและบัญชี 
57. นายเสกสันต์ จันทะไทย   วิศวกรโยธาชำนาญการ 
58. นางนันทกา  ภูผา    หน.งานพัฒนาคุณภาพฯ 
59. นางจิราภรณ์ โวหารกล้า   หน.งานการเงินและบัญชี (คลัง) 
60. นางวัชร ี  ศรีทอง    หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง 
61. นางกิติพร  ตราตรี    หน.ฝ่ายพัสดุฯ 
62. น.ส.วรนาถ  วรฉัตร    หน.งานสังคมสงเคราะห์ 
63. นายปรัชญา  สุทธิพิริยะหทัย   หน.งานนิติกรรมสัญญา 
64. น.ส.พณิดา  ประเสริฐสังข์   หน.งานเลขานุการผู้บริหาร 
65. นายจตุรงค์  ประดิษฐ์   หน.งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
66. นายภานุวัตร เพ็งพิมพ์    หน.งานธุรการ (สวค.) 
67. น.สพ.ธีรภัทร ์ หินซุย    หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
68. นายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ์   รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
69. นายนุชิต  เกรียงวิช   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (วช.) 
70. น.ส.ธวัลรัตน์ ยิ่งกำแหง   หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 
71. นายไพรัก  โคตะยันต์   หน.งานธุรการ (สป.) 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผศ.ดร.สาธิต  กฤตลักษณ์   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    - ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 

  - ไม่มีกองใดแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  มาตรการประหยัดพลังงาน 
นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร - สำหรับมาตรการประหยัดพลังงาน ของการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาของ 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ห้วงเดือนที่ผ่านมา ภาพรวมการใช้ไฟฟ้า เพ่ิมขึ้นมา 1,494 หน่วย ตรวจสอบ
จากความผิดปกติ มีอยู่ 13 รายการ แจ้งกลับมา 4 รายการ เป็นการใช้งานตามปกติ การใช้ประปา เพ่ิมข้ึน 604 
หน่วย จากห้วงเดือนที่ผ่านมา ตรวจสอบความผิดปกติ มี 13 รายการ แจ้งกลับมา 9 รายการ มีความผิดปกติ                
1 รายการ คือโรงซ่อมบำรุง กองช่าง เนื่องจากท่อประปาชำรุดแตกเสียหายบริ เวณโรงเก็บพัสดุ ได้ดำเนินการ
ซ่อมแซมแล้ว ใช้งานได้ตามปกติ นอกนั้นเป็นการใช้งานตามปกติ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองวิชาการและแผนงาน) 
น.ส.กรชนก ยุคะลัง  - (นำเสนอวีดีทัศน์ ) สรุปกิจกรรมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือน                      
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กรกฎาคม 2562 
    - (นำเสนอ Power Point) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบริการข้อมูลข่าวสาร
ท้องถิ่น  สถิติต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์สัมพันธ์ผ่าน Fanpage Facebook “ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด” / พิธีกรรงานต่าง ๆ จำนวน 7 ครั้ง / บันทึกภาพกิจกรรม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง จำนวน 
70 ครั้ง / งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ติดตั้งเครื่องเสียงภายในห้องประชุม จำนวน 10 ครั้ง /  ติดตั้ง                  
เครื่องเสียงนอกสถานที่ จำนวน 7 ครั้ง / ซ่อมบำรุง อุปกรณ์เครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า / บันทึกเครื่องเสียง
ประชาสัมพันธ์  บันทึกเสียงการประชุม / ควบคุมการใช้งาน  LED เวทีกลางแจ้ง จำนวน 10 ครั้ ง /                           
การประชาสัมพันธ์โดยใช้รถแห่ประชาสัมพันธ์ / งานนิติกรรมสัญญา ตรวจสัญญาการเช่าสิทธิเทศบาลฯ รวมทั้งสิ้น 
58 ฉบับ, เสนอความเห็นและส่งอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์              
พ.ศ. 2545, จัดทำและปรับปรุงร่างสัญญาเช่าจัดหาประโยชน์โรงคัดแยกมูลฝอยและร่างบันทึกตกลงขาย RDF, 
จัดทำร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562, ให้ความเห็นทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการเพิกถอนเขตพ้ืนที่รักษาสัตว์น้ำ, ประสานงานกับสำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำเอกสาร
เพ่ิมเติมและดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าฤชาธรรมเนียม ยื่นฟ้องฟ้องคดีแพ่งต่อศาล คดีผิดสัญญาเช่าร้านค้าบริเวณ
ตลาดสระทอง, ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล / งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เรื่อง
ร้องทุกข์ 13 เรื่อง / เข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด เพ่ือให้ปากคำเพ่ิมเติม กรณี            
การสั่งจ่ายเช็คโดยไม่มีมูลหนี้ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ, ประสานสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด เพ่ือขอทราบ
ความคืบหน้าในคดี และขอทราบผลการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเช็คฯ กรณี การสั่งจ่ายเช็คโดยไม่มีมูลหนี้
ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ, ให้คำปรึกษา / ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและพนักงานเทศบาล               
เมืองร้อยเอ็ด / ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน แจกแบบประเมินงานประเพณี           
สืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 ประจำปี 2562 / งานจัดทำงบประมาณ รับการประเมินโครงการติดตาม
ประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ อปท. ที่ได้รับรางวัล อปท. ที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 / งานวิจัยและประเมินผล อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล            
การดูแลระบบ (Web Admin) โครงการนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเมืองเก่ายั่งยืน วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 
2562 / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เช็คสัญญาณ Access Point ตัวกระจายสัญญาณ WiFi ห้องคณะผู้บริหาร 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 / วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง QR Code เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากรครูให้มี
ทักษะและความสามารถด้านเทคโนโลยี เพ่ือก้าวสู่ยุคดิจิทัลให้กับคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ วันที่               
22 กรกฎาคม 2562 / สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 วันที่ 23 – 24 
กรกฎาคม 2562 / เช็คสัญญาณอินเตอร์เน็ต กองสวัสดิการสังคม วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 / ซ่อมบำรุง
คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ต่อพ่วง / สำรองข้อมูลกล้องวงจรปิดและดูแลระบบแม่ข่าย GIS / งานออกแบบสื่อ
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ประชาสัมพันธ์ / การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ / ตารางสรุปลดค่าใช้จ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2562 
ระบบเครือข่ายฯ ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและงานออกแบบ รวม 4,900 บาท / การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทางเว็บไซต์ฯ และแฟนเพจฯ รวม 146 รายการ / รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ติดต่ อสอบถาม รวม 37 
รายการ / สถิติการให้บริการของกองวิชาการฯ ในจำนวน 126 ครั้ง / ไอทีน่ารู้ Google map เพ่ิมในตารางนัด
หมาย 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองคลัง) 
น.ส.จิราภรณ์  ชินอ่อน   - (นำเสนอ Power Point) ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำรวจ                   
หน.ฝ่ายจัดหาประโยชน์ฯ  ข้อมูลภาคสนามเชิงรุก / ฝ่ายพัฒนารายได้ การจัดเก็บภาษีตั้งแต่ตุลาคม 
2561 – กรกฎาคม 2562 จัดเก็บได้ คิดเป็นร้อยละ 100.01 ของประมาณการ / ฝ่ายจัดหาประโยชน์และ
ทะเบียนพาณิชย์ สรุปผลการจัดเก็บค่าเช่าสิทธิต่าง ๆ ในเดือนกรกฎาคม 2562 328,100 บาท / สรุปผลการ
จัดเก็บค่าน้ำประปาตลาดโต้รุ่ง ตลาดทุ่งเจริญ เดือนกรกฎาคม 2562 รวมรับ 4,950 บาท /  สรุปผลการ                
จดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 26 ราย จำนวน 910 บาท / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน วันที่  26 กรกฎาคม 2562 /  ฝ่ายบริหารงานคลัง                 
ผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2562 รับจริงเดือนตุลาคมถึงกรกฎาคม 2562 459,437,175.32 
บาท จ่ายจริงเดือนตุลาคม – กรกฎาคม 2562 380,018,214.01 บาท ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 284,460 
บาท รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง 79,134,501.31 บาท เงินสะสมที่สามารถใช้ได้ 19,645,075.86 บาท เงินทุน
สำรองเงินสะสม 70,466,493.83 บาท เจ้าหนี้เงินกู้ 115,907,289.25 บาท / ลูกหนี้เงินยืมราชการที่ครบ
กำหนดส่งใช้เงินยืม ไม่มี / รายงานเงินเดือนคงเหลือไม่ถึง 15% / ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รายละเอียดรายจ่าย
ค้างจ่าย ปี 2561 (ยังไม่ดำเนินการ) ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 / รายละเอียดโครงการที่จ่ายจากเงิน
สะสม เงินกู้ กสท. ข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2562 / รายละเอียดสัญญาตามนโยบายจังหวัด ระหว่าง
ดำเนินการ ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนกรกฎาคม 2562 / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้รับบำนาญยื่นขอรับเงินบำเหน็จดำรง
ชีพกรณีอายุตั้งแต่ 65 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป จำนวน 3 ราย / กิจกรรม 5 ส. ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 / ประมวล
ภาพกิจกรรม  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สำนักการศึกษา) 
นางจุฬาณี  บุบผาพิลา  - (นำเสนอ Power Point) วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ติดตามความคืบหน้า               
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 / วันที่ 8 – 10 
กรกฎาคม 2562 ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 
2562 ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการภาคตะวันออก ณ เทศบาลนครระยอง / วันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2562 
อบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้โครงการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
ประจำปี 2562 / วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 งานประเพณีสืบสานตำนานเทยีนพรรษา 101 ประจำปี 2562 / 
สรุปผลการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษาและการประกวดประดับตกแต่งต้นเทียนพรรษาในงาน ประเพณี             
สืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 ประจำปี 2562 / วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ประชุมเตรียมความพร้อม             
การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 
ประจำปี 2562 / วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา และบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2562 / วันที่ 24 กรกฎาคม 
2562 ร่วมประชุมเพ่ือหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์รายละเอียดในการเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะ     
ทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาฯ / วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดงาน
มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แถลงข่าวการจัดงาน
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ / วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่โครงการสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ / วันที่ 23, 26 กรกฎาคม 2562 งานการเจ้าหน้าที่ 
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สำนักการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการประเมินฯ ด้านที่ 1 – 2 ให้กับพนักงานครูเทศบาลที่ยื่นขอรับการประเมิน
วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ และระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ / วันที่ 13 – 25 กรกฎาคม 2562               
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ) 
นางจุฬาณี  บุบผาพิลา   - (นำเสนอ Power Point) จำนวนผู้ ใช้บริการ 8 ,294 คน หน่ วยงาน                  
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ขอเข้าเยี่ยมชม 21 หน่วยงาน ยอดเงินบริจาค 29,058 บาท / จัดเตรียม
เทียน เข้าหล่อเทียน แผ่นเทียนแกะสลัก ในงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 ประจำปี 2562 / 
ท่าน สว.ดร.รณวรัตน์ ปริยฉัตรตระกูล บริจาคปลาแรด 3 ตัว เพ่ือจัดแสดงในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ / จัดซื้อ    
พันธุ์ปลาเพ่ิมเติม เพ่ือใช้จัดแสดงทดแทนพันธุ์ปลาที่ขาด / ซ่อมท่อประปาที่แตกรั่วภายในห้องน้ำหญิง ทำความ
สะอาดภายในและนอกอาคาร / ประมวลภาพการใช้สถานที่ห้องประชุม การเข้าเยี่ยมชมของโรงเรียน หน่วยงาน
ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไปในเดือนกรกฎาคม 2562 / สรุปรายงานการปฏิบัติงานศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพ 
ทางกาย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ยอดสมาชิกโดยรวม จำนวน 1,530 คน จำนวนผู้ที่เข้าใช้บริการ ช่วงเช้า    
จำนวน 945 คน ช่วงบ่าย จำนวน 1,140 คน รวม 2,085 คน / กิจกรรมออกกำลังกายภายในศูนย์
สมรรถภาพ / ออกกำลังกายในเกาะกลางบึงพลาญชัย / ปรับปรุงป้ายตัวอาคารใหม่   

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ) 
นายยุทธพงษ์ คุริรัง  - (นำเสนอ Power Point) ตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ ปีที่  1 – 6 วันที่  2 กรกฎาคม 2562 / การดูแลห้องน้ำของนักเรียน / 
กิจกรรมการเรียนว่ายน้ำทุกวันอังคารภาคเช้า / โครงการตัดผม เสริมสวย (SBMLD) / การประชุมคณะกรรมการ
สภานักเรียน ครั้งที่  2/2562 วันที่  3 กรกฎาคม 2562 / การดูแลการรับประทานอาหารกลางวัน                      
โดยคณะกรรมการสภานักเรียน / โครงการปรับปรุงระเบียงหน้าอาคารและโรงอาหาร / วันภาษาไทย วันสุนทรภู่
และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่  5 กรกฎาคม 2562 / พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบสร้างมณฑป                     
พระราชธรรมานุวัตร วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 / ประเมินการประกวดสุดยอดส้วม สะอาด ปลอดภัย วันที่              
8 กรกฎาคม 2562 / ครูและนักเรียนร่วมศึกษาและลองการแกะสลักเทียน วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 /             
ร่วมเดินขบวนประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 / ถวายต้นเทียน
พรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา / โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน 
นักศึกษาประชาชนทั่วไป ในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 27 กรกฎาคม  2562 / ร่วมถวายพระพรเนื่องใน                   
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 / การฝึกซ้อมงานใบตอง 
/ การฝึกซ้อมเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ / เปิดตัวอย่าง เป็นทางการผลงานเพลง อีหล่าหน้ารถแห่ วันที่                  
30 กรกฎาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม) 
นางฉันทรุจี  พรมเกตุ  - (นำเสนอ Power Point) วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สภานักเรียนให้ความรู้                  
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม  เรื่องไข้เลือดออกกับน้อง ๆ ปฐมวัย / วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สภานักเรียน 
ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกกับน้องนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 / วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่จากกอง
สาธารณสุขฯ ทำความสะอาดท่อปฏิกูล / วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 รับการประเมินโครงการสุขาน่าใช้ในโรงเรียน 
/ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมแข่งขันโครงการภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ             
เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งขันในระดับภาคของมูลนิธิพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ / วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
นักเรียนอนุบาลศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ / วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 คณะครู นั กเรียน ร่วมถวาย              
เทียนพรรษา ณ วัดบูรพาภิราม / วันที่ 19 กรกฎาคม  2562 นักเรียนชั้น ป.1 – ป.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้                
ณ วัดป่ากุง / วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นักเรียนเตรียมแปลงผักพอเพียง / วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
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นักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์ขอนแก่น / กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ทุกวันศุกร์ / 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางสุวิชชา  ตรีนาจ   - (นำเสนอ Power Point) การสอบคัดเลือกตัวแทนคนเก่งใน โรงเรียน                   
รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ได้เป็นตัวแทนแข่งขัน
ระดับประเทศ 4 กลุ่มสาระ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 / มอบปลอกแขนสภานักเรียนและการเปิดประชุมสภา
นักเรียนเพื่อดำเนินการตามนโยบาย วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 / ชนะเลิศ การประเมินสุขาน่าใช้ ประจำปี 2562 
วันที่  8 กรกฎาคม 2562 / ชนะเลิศการแข่งขันโครง งานประวัติศาสตร์  มูลนิธิ เปรม ติณสูลานนท์                          
ระดับประถมศึกษา วันที่  10 กรกฎาคม 2562 / นำนักเรียนถวายเทียนพรรษา ปัจจัยและเวียนเทียน                    
ณ วัดกลางมิ่งเมือง สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 / กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 / ร้านพงษ์เจริญ
จักรยาน มอบรถท่ีใช้ในงานโรงเรียนและร้านบรรจงแอร์ มอบพัดลมขนาดใหญ่ที่ใช้ในโรงอาหาร 6 ตัว / กิจกรรม
รวมพลังทำความสะอาด Big Cleaning Day วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 / กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมอาหารกลางวันตามโปรแกรม Thai Scholl Lunch / กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน / กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย เหมาะสมตามวัย / กิจกรรมเสริมสร้าง
พัฒนาการ ด้านอาคารสถานที่ การเตรียมอุทยานการเรียนรู้ด้านการเกษตร / กั้นห้องพยาบาล และห้องพัฒนา  
สื่อการเรียนรู้ / ปรับปรุงรั้วและพ้ืนหน้าอาคารเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
น.ส.พรพรรณ  จันทรถง  - (นำเสนอ Power Point) กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการ ศึกษา 2562                   
ศึกษานิเทศก์   วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 / คณะกรรมการตรวจประเมินสุขาในสถานศึกษา
ภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กิจกรรมสุดยอดส้วม สะอาด ปลอดภัย น่าใช้บริการในสถานศึกษาเข้าประเมิน
ห้องน้ำอาคารมอนเตสซอรี่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 / กิจกรรม หนูน้อยเวียนเทียน ประจำปีการศึกษา 2562 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 / ร่วมขบวนงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา ประจำปี 2562 วันที่                 
16 กรกฎาคม 2562 / มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนและครูที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562  ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กิจกรรม “เริงเล่น
เต้น Dancer” / โครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้เรียน ประจำปี 2562 เจ้าหน้าที่จาก
โรงพยาบาลจุรีเวช มาตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่นักเรียน วันที่ 123 กรกฎาคม 2562 / กิจกรรมห้องสมุด 
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความกล้าแสดงออกและรักการอ่าน / กิจกรรมว่ายน้ำ เพื่อเสริมให้เด็กได้มีการพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย เรียนรู้ กฎกติกา สร้างความคุ้นเคยกับน้ำ / กิจกรรมโยคะ เพ่ือเสริมสร้างความสมดุลของร่างกาย
ฝึกสมาธิ / กิจกรรมพืชผักสวนครัว เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมให้เด็กได้รู้สึกรักธรรมชาติและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ               
ปลูกผัก การดูแลรดน้ำผัก / กิจกรรมประกอบอาหาร เด็กได้เรียนรู้การจัดแต่งอาหารและวิธีการทำอาหาร รวมถึง
การวิเคราะห์วิจารณ์และเปรียบเทียบรสชาติของอาหาร / ด้านอาคารสถานที่ดำเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า) 
นางนันทกา ภูผา  - (นำเสนอ Power Point) คณะกรรมการออกประเมินและเยี่ยมชม  
หน.งานพัฒนาคุณภาพ  “สุดยอดส้วมขวัญใจมหาชนในสถานศึกษา” ภายใต้กิจกรรมการประกวด              
สุดยอดส้วมสะอาด ปลอดภัย น่าใช้บริการในสถานศึกษา ตามโครงการสุขาน่าใช้ ประจำปี 2562 วันที่              
9 กรกฎาคม 2562 / กิจกรรม “หนูน้อยถวายเทียนพรรษา” ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมถวายเทียนพรรษา 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 / ร่วมงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 ประจำปี 2562 วันที่                  
16 กรกฎาคม 2562 / คณะครูร่วมประชุมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษา
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ท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 Opportunity Learning” วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 / ร่วมงาน
มหกรรม “เปิดบ้านปฐมวัยสู่เด็กไทย 4.0” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 / ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล / 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวัน เฉล ิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562    

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ) 
นายธรรมวัจน์  วิลัยพิศ  - (นำเสนอ Power Point) ต้อนรับคณะกรรมการประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี                         
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 2562 / ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2562 / โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพกีฬาฟุตซอล ปีการศึกษา 2562 / ราษฎรอุทิศยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม / นักเรียนร่วมกิจกรรม
สาธิต แกะสลักเทียนพรรษาและร่วมประเพณีสืบสานตำนานเทียน 101 ปี 2562 / ประชุมเตรียมพร้อมกิจกรรม
แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / อบรมพัฒนาครู สร้าง QR Code เชื่อมโยงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ /             
ร่วมประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 11 / ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ 
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน) 
นายอลงกรณ์  นาเมืองรักษ์  - (นำเสนอ Power Point) ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ              
รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน  เศรษฐกิจพอเพียง “ฐานเบอเกอรี่” เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชน             
ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา / แสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ การแสดงส้มตำลีลา บริษัทโตโยต้า
ร้อยเอ็ด / ร่วมทำบุญใส่บาตร หล่อเทียนพรรษาและร่วมทำบุญเนื่องในงานบุญคุ้มวัดเวฬุวัน / ร่วมทำบุญถวาย
เทียนพรรษา เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ / แสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่สอบผ่าน 
YCT 1, 2, 3 การทดสอบความรู้ภาษาจีนสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีนนานาชาติ / การฝึกสมาธิของนักเรียนระดับปฐมวัย / ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานประวัติศาสตร์ ม.ต้น 
และรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ในการแข่งขันโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์             
รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด / รางวัลรองแชมป์ชายคู่เทเบิ้ลเทนนิส กีฬานักเรียนนักศึกษา รุ่น 18 ปี 
จังหวัดร้อยเอ็ด / ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่เทียน เนื่องในงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 /             
มอบปลอกแขนแก่คณะกรรมการสภานักเรียน และมอบผ้าผูกคอแก่นักเรียนจิตอาสา / การประชุมสภานักเรียน 
ประจำปีการศึกษา 2562 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่  / โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 – 6 / โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 / โครงการทัศนศึกษา 
นอกสถานที่ของนักเรียนระดับปฐมวัย / อบรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากร โรงเรียนอีโคสคูล                 
ปี 2562 / เป็นสถานที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ของบุคลากรครูโรงเ รียน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย /                
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / การอบรมโครงการรณรงค์ป้องกัน                  
และส่งเสริมการบริโภคสารไอโอดีน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า) 
นางพิกุล  พรมเกตุ  - (นำเสนอ Power Point) วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 กองช่างนำรถดูดโคลน  
ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า มาดำเนินการดูดโคลนตามร่องระบายน้ำรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน / วันที่               
3 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกรกฎาคม / วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นักเรียน
ชั้น ม.3 – ม.6 เข้ารับการอบรม จากตำรวจ D.E.A.R. / ทุกวันศุกร์ของเดือนกรกฎาคม 2562 นักเรียน                   
ชั้นอนุบาลถึง ม.6 เดินทางไปทัศนศึกษา ตามสถานที่ต่าง ๆ / วันที่  10 กรกฎาคม 2562 ชนะเลิศโครงงาน                  
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มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษาและวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สรุปผลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 – 21 กรกฎาคม 2562 ได้เป็น
ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคฯ ณ จังหวัดชัยภูมิ / วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 แสดงความยินดีกับนายก้องหล้า 
มณีกัญย์ นักกีฬาตะกร้อเยาวชนทีมชาติไทย ชุดนักเรียนไทย U18 คว้าเหรียญทองให้กับชาวไทย ในการแข่งขัน 
“อาเซียน สคูลเกมส์ ครั้งที่ 11” ณ ประเทศอินโดนีเซีย / วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 แสดงความยินดีกับ
เด็กชายนมัสการ พยัคษา นักกีฬาเปตอง ได้เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย U17 เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์
เอเชีย ครั้งที่  3 ณ ประเทศเวียดนาม / วันที่  26 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียน                  
ร่วมลงนามถวายพระพร ร.10 / วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรีห่างไกลยาเสพติด) เพ่ือพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีของนักเรียน / วันที่                
30 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 “ขอนแก่นเกมส์” / วันที่                
31 กรกฎาคม 2562 ร่วมงานพิธีไหว้ครูและพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2562                   
ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร)  
น.ส.สมพิศ  หวังทรัพย์ทวี - (นำเสนอ Power Point) อบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน เพ่ือความ           
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร เสมอภาคทางการศึกษาและการใช้งานระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 / โครงการรณรงค์ป้องกันและส่งเสริมการบริโภคสารไอโอดีน ประจำปี 2562 วันที่              
5 กรกฎาคม 2562 / รับการประเมินสุขาน่าใช้ ประจำปี 2562 วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 / ได้รับรางวัล
ชนะเลิศโครงการเปรม ติณสูลานนท์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 / กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 / ร่วมกิจกรรมโครงการเด็กไทยฟันดี วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 / กิจกรรม                  
วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 / รับการติดตาม นิเทศและประเมินผลแผนพัฒนา
การศึกษาและการบริหารจัดการโดยใช้ โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  (SBMLD) ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 / โครงการอบรมโรงเรียน อย.น้อย ต้นแบบจังหวัดร้อยเอ็ด                 
เพ่ือลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 / ซ่อมแซมอาคาร อาคารบุญสิทธิโสภณ / ขัดและ
เคลือบเงาพ้ืนอาคารเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง) 
นายประวิทย์ โอวาทกานนท์  - (นำเสนอวีดีทัศน์) โครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต ห้องส่งเสริมวิชาการ / 
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง ร่วมขบวนแห่เทียนประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 / รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา / กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและการประกวดแข่งขันผู้ประกาศข่าว / 
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉล ิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี            
ศรีสินทร มหาวิชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว / เปิดโครงการ SBMLD / มหกรรมวิชาการสานสัมพันธ์               
8 กลุ่มสาระ / ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม              
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / การสอบกลางภาคของนักเรียน ม.1 – ม.6 
    - (นำเสนอ Power Point) ผลการแข่งขันระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและ              
ส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 / สรุปผลการสอบของนักเรียน โครงการแข่งขันคนเก่ง ประจำปี
การศึกษา 2562 ที่ได้เป็นตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1 รายการ, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้เป็น
ตัวแทน 5 รายการ, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เป็นตัวแทน 5 รายการ 
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ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
นางเพ็ญละดา สระแก้ว  - (นำเสนอ Power Point) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประชุมกองสาธารณสุขและ 
หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข  สิ่งแวดล้อม วันที่  9 กรกฎาคม 2562 / รายงานการซ่อมบำรุง รถยนต์ 
เครื่องจักร ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 / ฝ่ายบริการสาธารณสุข กิจกรรมโครงการป้องกันและส่งเสริม             
การบริโภคสารไอโอดีน วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 / กิจกรรมผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม 2562 / โครงการอบรม              
อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 / กิจกรรมอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ ก    
วัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 / กิจกรรมโครงการป้องกันและส่งเสริมการบริโภค           
สารไอโอดีน (ครั้งที่ 2)วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 / พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านผู้ป่วยจำนวน       
22 ราย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2562 / ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแยกตามชุมชน                    
ปี 2562 / มาตรการ 3 เก็บ, มาตรการ 7 ร ดูแลควบควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงลายให้ครอบคลุมทุกสถานที่               
ทุกหน่วยงาน / งานสัตวแพทย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงจากตัวอย่าง
ปัสสาวะในโคและสุกร โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่  22 – 26 กรกฎาคม 2562 /              
ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ แก้ไขปัญหาร้องเรียน                    
กรณีน้ำทิ้งลงมาบริเวณถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 32 วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 / ตรวจสอบเหตุเดือนร้อน
รำคาญ กรณีกลิ่นสเปรย์จากการปรับอากาศของโรงแรม บริเวณถนนศรีเทวา วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 / 
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินสุดยอดส้วมสะอาด ปลอดภัย น่าใช้บริการในสถานศึกษา โครงการสุขาน่าใช้ 
ปี 2562 ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2562 / เก็บตัวอย่างน้ำประปาเพ่ือส่งตรวจคุณภาพน้ำประปา                
ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 / งานสุขาภิบาล ร่วมกับ
กรรมการจาก สสจ.ร้อยเอ็ด ร.พ.ร้อยเอ็ด และ สสอ.ร้อยเอ็ด ตรวจประเมินสถานบริการแต่งผม เสริมสวย สะอาด 
ปลอดภัย น่าใช้บริการ ประจำปี 2562 วันที่ 1- 5 กรกฎาคม 2562 / ผลการประกวดสถานบริการแต่งผม 
เสริมสวย สะอาด ปลอดภัย น่าใช้บริการ โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานบริการแต่งผม เสริมสวย 
ประจำปี 2562 / งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ ร่วมกับ สสจ.ร้อยเอ็ด ร.พ.ร้อยเอ็ด และอุตสาหกรรมจังหวัด
ร้อยเอ็ด ตรวจประเมินสถานประกอบการผลิตน้ำดื่ม สะอาดปลอดภัย จำนวน 5 แห่ง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
/ งานบริหารจัดการตลาด ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด           
และ อย.โมบาย เก็บตัวอย่างผักสดและเกลือที่จำหน่ายในตลาดสระทอง เพ่ือนำไปตรวจเคราะห์ หาสารเคมี
ปนเปื้อน วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 / ทำการซ่อมแซมโครงสร้างอาคารตลาดที่ชำรุด / ซ่อมแซมระบบประปา             
ในอาคารตลาดที่ชำรุด / ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง              
การจัดการขยะต้นทางและการลดก๊าซเรือนกระจก ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย / วันที่ 5 กรกฎาคม 2562                
ร่วมโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด / วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 งานรักษาความ
สะอาด ดูแลความสะอาด เก็บขยะท้ายขบวนแห่เทียน งานประเพณีสืบสาน ตำนานเทียนพรรษา 101 ประจำปี 
2562 / วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 พิธีเปิดกิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะชุมชนตามหลัก 3  Rs โครงการ
พัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล ร ศสมช. วัดเวฬุวัน / วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 งานรักษาความ
สะอาด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำการเก็บผักตบชวาบริเวณสะพานบ้านท่านคร 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1) 
นางสว่างจิต บัวปัญจ์สิริ  - (นำเสนอ Power Point) ) งานบริการทางการแพทย์ รายงานผู้มารับบริการ             
หน.ฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข แยกตามแผนกเฉพาะทาง ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 1 ตั้งแต่วันที่               
1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 / ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, ผู้พิการ, ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ / ตรวจคัดกรองจอประสาทตาผู้ป่วยโรคเรื้องรัง วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2562 / 
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 360 ราย ระหว่างวันที่               
8 – 26 กรกฎาคม 2562 / เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าตรวจสอบและแนะนำการใช้
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อุปกรณ์ดับเพลิง วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 / โครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว ในบุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้องรัง จำนวน 56 ราย /             
งานแพทย์แผนไทย หัตถบำบัดเพ่ือการรักษาเดือนกรกฎาคม 2562 ผู้รับบริการในเดือนกรกฎาคม 2562 
จำนวน 112 ราย / งานกายภาพบำบัด เดือนกรกฎาคม 2562 เยี่ยมบ้าน 1 ราย จำนวน 1 ครั้ง มารับบริการใน
ศูนย์ฯ 26 ราย 35 ครั้ง รวม 36 ครั้ง / งานแพทย์แผนจีน จำนวนผู้เข้ารับบริการฝังเข็มประจำเดือนกรกฎาคม 
2562 38 ราย เฉลี่ยวันละ 9 ราย / งานทันตกรรม ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562 ตรวจฟัน 72 ราย 
ทาฟลูออไรด์วานิช 0 – 5 ปี จำนวน 8 ราย ขูดหินปูน จำนวน 2 ราย / กิจกรรม “ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง” / 
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค จ่ายยาผู้ป่วยนอก 1,858 ราย แก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา 2 ราย 
ประเมินการแพ้ยาในผู้ป่วยแพ้ยา รายใหม่ 2 ราย ให้การเลิกบุหรี่ 28 ราย  / โครงการทบทวนและประสาน
รายการยา มูลค่ายาเก็บคืนเดือนกรกฎาคม 2562 2,908 บาท / โครงการศูนย์ให้บริการเลิกบุหรี่ วันที่                    
3 กรกฎาคม 2562 เป็นวิทยากรการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพศักยภาพผู้นำชุมชน อสม. ในการให้บริการ 
ลด ละ เลิกบุหรี่ของ รพ.สต. หนองหิน / วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 วิทยากร ของ รพ.สต.โนนสว่าง /                 
เดือนกรกฎาคม 2562 มีผู้รับบริการ รวมทั้งหมด 411 ราย รายใหม่ 14 ราย รายเก่า 14 ราย ผู้เลิกบุหรี่ได้
อย่างน้อย 3 เดือน เพ่ิมอีก 3 คน รวม 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.14 / วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วม 
การประชุมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองช่าง) 
นายพัฒนพงศ์  ศรีทอง  - (นำเสนอ Power Point) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สรุปรายงานการจัดเก็บ                
ผอ.กองช่าง   ค่าธรรมเนียมกองช่างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 รวม 35 ราย / สรุป
รายงานการขออนุญาตก่อสร้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 รวม 19 ราย / ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
ร่วมกับที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดรังวัดที่ดินสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า / ร่วมกับ 
ช่างรังวัดที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ชี้แนวเขตที่ดินถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 3 / ออกคำสั่งระงับการก่อสร้างดัดแปลง
อาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร / ตรวจสอบอาคารและออกบ้านเลขท่ีถนนเทวาภิบาล, ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 39  
/ ฝ่ายการโยธา งานไฟฟ้า ประชุมร่วมกับการไฟฟ้าร้อยเอ็ด เรื่องการย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงหน้าสำนักงานเหล่ากาชาด
และงานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงหอโหวด / ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ติดตั้งเสียงตามสายบริเวณวงเวียนโค้งประปา / 
ร่วมกับการไฟฟ้าร้อยเอ็ด ตัดแต่งกิ่งไม้ออกจากแนวสายไฟ เพ่ือแก้ไขไฟฟ้าลัดวงจร ถนนปัทมานนนท์ ซอย 5 / 
ซ่อมแซมไฟจราจรชำรุด แยกประกันสังคม / งานสถานที่  จัดสถานที่ พิธีวันเฉ ล ิมพระชนมพรรษาสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 / จัดเตรียมสถานที่พิธีเปิดสถานธนานุบาล / จัดเตรียมสถานที่ กิจกรรมจิตอาสา   
เราทำความดี ด้วยหัวใจ / งานอ่ืน ๆ ในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 งานสวนสาธารณะ ประชุมประชาคม                  
การกำหนดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ณ ศาลากลาง
จังหวัดร้อยเอ็ด / ตกแต่งเวทีงานเข้าพรรษา ประจำปี 2562 / งานสาธารณูปโภค ซ่อมถนนที่ประปาขุดเจาะ             
ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 18 / เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด ถนนเทวาภิบาล ซอย 11 / ซ่อมทางเท้าที่ชำรุด 
ถนนราชการดำเนิน / งานศูนย์เครื่องจักรกล ติดตั้งตู้คอนโทรลน้ำพุในบึงพลาญชัย / ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง        
งานวิศวกรรม โครงการก่อสร้างสถานธนานุบาล / ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างหอโหวด / โครงการก่อสร้าง
อาคารพักขยะ เพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเวทีภายในบึงพลาญชัย / 
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างบ้านพักสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ความคืบหน้า โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วม
ใจเพ่ือผู้ยากไร้พ้ืนที่ชุมชนแออัด / งานสถาปัตยกรรม โครงการปรับปรุงลานหน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ /                 
งานวิศวกรรมจราจร ซ่อมแซมป้ายจราจรที่ชำรุด / ติดตั้งป้ายจราจร ห้ามรถหกล้อขึ้นไปเข้าถนนรอบบึงพลาญชัย    
เวลา 05.00 – 06.00  และ 15.00 – 22.00 น. / แก้ไขเส้นจราจร ถนนรณชัยชาญยุทธ (วงเวียนโค้งประปา), 
ถนนรอบเมือง / ฝ่ายช่างสุขาภิบาล งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โรงงานจัดการขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด                  
รับการประเมินผลการปฏิบัติ งานตามแผนแม่บทฯ รวมทั้ งการดำเนินงา นที่ เกี่ยวข้อง ความมั่นคงด้าน
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ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร / โรงงานจัดการขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถมดินปรับภูมิ
ทัศน์เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว / กราฟแสดงปริมาณขยะต่อเดือนปริมาณขยะที่เข้าโรงงานกำจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 / กราฟแสดงเฉลี่ยปริมาณขยะต่อวัน ปริมาณขยะที่ เข้าโรงงานกำจัดขยะ               
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 / กราฟเปรียบเทียบปริมาณขยะที่เข้าโรงงานกำจัดขยะ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2562 / กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย                   
ระหว่างเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม / งานควบคุมตรวจสอบและบำบัดน้ำเสีย แก้ไขปัญหาบ่อพักอุดตัน        
ถนนสุริยเดชบำรุง ซอย 9 / แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน ถนนสุริยเดชบำรุง ซอย 9 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สำนักปลัดเทศบาล) 
นางวราภรณ์  นวลเพ็ญ  - (นำเสนอ  / Power Point) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมพิธีถวายราชสักการะ                   
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล วันคล้ายวันสวรรคตพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 วันที่ 11 กรกฎาคม 
2562 / ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 / ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 / ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียน                 
ถวายพระพรชัยมงคลฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 / การประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติไทย ประดับ            
ผ้าระบาย เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล                 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  / ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำค ลอง เนื่องในวัน เฉลิม               
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 / การประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 / การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 
7/2562 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 / ร่วมปฏิบัติหน้าที่งานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 ประจำปี 
2562 วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 / รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 
2562 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 / รับการตรวจประเมินฯ วันที่                   
23 กรกฎาคม 2562 / สรุปผลการตรวจประเมินฯ ด้านที่ 1 ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 94.28 ด้านที่ 2 93.77 
ด้านที่ 3 83.56 ด้านที่ 4 100 ด้านที่ 5 100 รวม 5 ด้าน ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 94.32 / ปฏิบัติหน้าที่เปิด
อาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 / ฝ่ายอำนวยการ รับสมัครบุคคล             
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้าง วันที่ 9 – 22 กรกฎาคม 2562 / รับการตรวจเยี่ยมจากคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
นายกองพล ศิริเวช  - (นำเสนอ Power Point) วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการ                 
หน.ฝ่ายป้องกันฯ  ประสานงานศูนย์ อปพร. / วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอัคคีภัยอาคารสูง) ณ โรงพยาบาลจุรีเวช / วันที่ 16 กรกฎาคม 2562          
เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ชุมชนวัดพระอารามหลวง / วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 งานประเพณี             
สืบสานตำนานเทียนพรรษา เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ปฏิบัติหน้าที่งานเข้าพรรษาประจำปี 2562 / วันที่              
25 กรกฎาคม 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานศูนย์ความร่วมมือฯ / วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ประจำปี 2562 / วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โครงการ
ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่สถานประกอบการ ประจำปี 2562 / คำร้องทั่วไป 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง) 
นายกองพล  ศิริเวช  - (นำเสนอ Power Point) ตรวจตราและเฝ้าระวังความเป็นระเบียบเรียบร้อย                 
หน.ฝ่ายป้องกันฯ  ภายในเขตฯ กวดขันการลักลอบกางเต็นท์เพ่ือจำหน่ายสินค้าบนที่สาธารณะ
ภายในเขตฯ / จัดระเบียบการตั้งวางป้ายห้องพัก ที่กีดขวางทางเท้า ถนนราชการดำเนิน ซอย 4 / กวดขันรถเร่               



 12 
ที่ลักลอบจำหน่ายสินค้าบนผิวจราจรบริเวณรอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / กวดขันการลักลอบจับ
สัตว์ในคลองคูเมือง / ตรวจตราและดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วไปบริเวณบึงพลาญชัย / ติดตั้งป้ายห้ามเล่นกีฬา 
บริเวณสนามหญ้าหน้าลานพุทโธดม / ตรวจตราและเฝ้าระวังความเป็นเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด เฝ้าระวัง
การตั้งวางจำหน่ายสินค้าภายใน ภายนอกอาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ / ติดตั้งป้ายและประชาสัมพันธ์ กรณี 
ผู้ค้านำรถจักรยานยนต์มาขับขี่และหรือจอดภายในอาคารตลาดและป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือมิ ให้มีการ
เรี่ยไร และห้ามนำสัตว์เลี้ยงและรับบิณฑบาตภายในในตลาดโต้รุ่งทุ่งเจริญ / ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณลาน
จอดรถด้านทิศตะวันออก / CCTV เจ้าหน้าที่ทำการตรวจเช็คระบบและวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ
อยู่เป็นประจำ / รายงานการให้บริการข้อมูลภาพถ่ายแก่ประชาชนจากกล้อง CCTV ประจำเดือนกรกฎาคม 
2562 / ข้อมูลการเข้าใช้งานผ่าน APP Smart 101 ในแต่ละเดือน / วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 อำนวยการ
จราจรและดูแลความสงบเรียบร้อยการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 4, 10 กรกฎาคม 2562 อำนวย
ความสะดวกการจราจรให้แก่งานป้องกันฯ เพ่ือทำการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณชุมชนศิริมงคล / วันที่ 9 กรกฎาคม 
2562 จัดเตรียมพ้ืนที่จอดรถยนต์และอำนวยการจราจรให้แก่คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักทะเบียนดีเด่นฯ /               
วันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 25962 ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยการจราจรเนื่องในกิจกรรม “ร้อยเอ็ด               
เจ็ดย่านอาร์ต” / วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เชิญผู้ค้ารถเร่ รถเข็นที่จำหน่ายสินค้าบนผิวจราจรบริเวณ             
หน้าโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพ่ือหารือแนวทางแก้ไขปัญหาอันเกิดจากข้อร้องเรียน / สรุปผลการดำเนินการ ให้ผู้ค้า
รถเร่ รถเข็น ที่เคยจำหน่ายอยู่บนผิวจราจร หน้าโรงพยาบาลร้อยเอ็ดขึ้นไปจำหน่ายบนทางเท้าหน้าสำนักงาน
สหกรณ์การเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด / วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 จัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า ดูแลความสงบ
เรียบร้อยและอำนวยการจราจรเนื่องในงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 / วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้ออกตรวจและติดตามผลการปฏิบัติงานที่บริเวณหน้าบึงพลาญชัยและห้องควบคุม
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) / วันที่ 24 กรกฎาคม 2562  อำนวยการจราจร เนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 
น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน / วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 อำนวยความสะดวกและการจราจรให้แก่คณะศึกษา  
ดูงานจากเทศบาลเมืองจันทบุรี / วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยการจราจรเนื่อง            
ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 / วันที่ 28 กรกฎาคม 2562   
ดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในการขนย้ายทรัพย์สิน จากสถานธนานุบาลเดิม ไปยัง                   
สถานธนานุบาลแห่งใหม่ / วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 อำนวยการจราจร งานเปิดอาคารสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ดแห่งใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สถานธนานุบาล) 
นางกนกวรรณ จำชาติ  - (นำเสนอ Power Point) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562 รับจำนำ                 
พนักงานบัญชี    รับจำนำ 4,319 ราย จำนวนเงิน 77,155,600 บาท ไถ่ถอน 3,915 ราย 
จำนวนเงิน 71,092,200 บาท ดอกเบี้ยรับจำนำ 2,227,409 บาท กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 
289 ,310 บาท / รายได้  2 ,513 ,719 บาท รายจ่าย 339,829 บาท รายได้มากกว่ารายจ่าย 
2,173,889.10 บาท / ทรัพย์รับจำนำคงเหลือ 13,320 ราย เป็นเงิน 232,797,300 บาท ทรัพย์หลุดเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 114 ราย จำนวนเงิน 1,618,400 บาท / สถิติรับจำนำ – ไถ่ถอน ดอกเบี้ยรับจำนำและกำไร
ทรัพย์หลุดย้อนหลั ง 3  เดือน  / วงเงินที่ ได้ รับอนุมัติกู้ ยืม  182 ,000 ,000 บาท เงินกู้ที่ เบิ กมาใช้  
42,334,534.12 บาท เงินฝากธนาคาร 139,453.44 บาท ทุนหมุนเวียนคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 
2562 จำนวน 139,654,465.88 บาท / อัตราดอกเบี้ย เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 
0.50 ต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 5,001 – 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสวัสดิการสังคม) 
นายวัฒนา  กระวีสายสุนทร - (น ำเสนอ  Power Point) ฝ่ าย พัฒ นาชุ มชน  รายงานความก้ าวหน้ า             
หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์   การก่อสร้างบ้านท้องถิ่นประชารัฐ / ร่วมกับกองช่างและการประปาส่วน
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ภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด ลงพ้ืนที่โครงการบ้านประชารัฐ ชุมชนวัดเหนือ เพ่ือสำรวจขยายแนวเขตน้ำประปา / 
ร่วมประชุมเครือข่ายที่อยู่อาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านที่อยู่อาศัยจังหวั ดร้อยเอ็ด               
ณ เทศบาลตำบลโพนทอง / ร่วมกับกองวิชาการและแผนงาน ลงพ้ืนที่ถ่ายภาพคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานกิจการเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการหอพัก ออกตรวจประเมินหอพักประจำปี 2562 เพ่ือเป็นการกำกับดูแล แนะนำให้หอพักปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด / มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นจากเหตุไฟไหม้ จำนวน 1 หลัง ชุมชนพระ
อารามหลวง / ผู้แสดงความสามารถ ขออนุญาตใช้พ้ืนที่สาธารณะแสดงความสามารถในเดือนกรกฎาคม จำนวน 
12 ราย 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นายออมสิน  เทียมสม  - (นำเสนอ Power Point) สรุปสถิติข้อมูลทะเบียนราษฎร ประจำเดือน      
หน.งานทะเบียนราษฎร  กรกฎาคม 2562 / การให้บริการที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านทะเบียนราษฎร ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 / การให้บริการ              
ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 /              
การให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านบัตรประชาชน ประจำเดือน
กรกฎาคม 2562 / ให้บริการทำทะเบียนและบัตร ให้กับพระสงฆ์ / รับการตรวจประเมินสำนักทะเบียนดีเด่น / 
ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่  

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - นัดหมายการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2562 วันที่  11 กันยายน   
นายกเทศมนตรี   2562 เพ่ือจะได้มาสรุปและประมวลผลการปฏิบัติงานและรับนโยบาย
ผู้บริหารในการนำไปขับเคลื่อนร่วมกัน 

- ปีนี้พนักงานครู พนักงานของเราก็มีเกษียณมาก เลยนัดหมายกันเพ่ือแสดง
มุทิตาจิตตามประเพณีของพวกเราที่มีการทำงานร่วมกัน นัดเป็นวันศุกร์ที่  27 กันยายน 2562 ส่วน                   
สำนักปลัดเทศบาลก็ได้ประสานงาน ได้ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก็ไปช่วยกันในการเตรียมงาน             
ในการไปร่วมแสดงมทุิตาจิต 

- กองวิชาการฯ ฝากเรื่องของการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของการจัด
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นที่จัดไปซึ่งเราเป็นเจ้าภาพ ได้สรุปครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร ก็จะได้นำมาประเมินดูถึง
อะไรที่เราต้องแก้ไขปรับปรุง ที่เขาพึงพอใจอะไรบ้าง แต่โดยส่วนใหญ่เท่าที่สอบถามและจากที่ได้รับทร าบมา 
โดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่ที่ได้กรุณาเดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดที่ร้อยเอ็ดก็บอกว่าเราได้ทำหน้าที่ในฐานะ
เจ้าภาพระดับประเทศได้อย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก็เกิดจากการที่เราเตรียมความพร้อม 
วางแผนที่ดี ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมมือกัน โดยภาพรวม สนามแข่งขันการต้อนรับ การดูแล ก็ได้รับคำชมว่าบุคลากร
ของเรามีความเอาใจใส่ในการบริการ มีความกระตือรือร้น มีความเอ้ืออาทร เขามีปัญหาเรื่องที่พักบ้าง เรื่องความ
จำเป็นของการเดินทางบ้าง เราก็ช่วยดูแลเขา เขาก็ประทับใจ กรุงเทพมหานครมาเป็นครั้งแรกก็ประทับใจเรามาก 
เพราะได้รับเสียงสะท้อนกลับมา ส่วนคณะวิทยากรที่มาบรรยายก็พึงพอใจ เห็นผู้เข้าฟังจำนวนมาก เวทีเสวนาท ี่
ผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายก็มีผู้รับฟังพอสมควร ได้บรรยากาศอรรถรส ก็มีข้อตำหนิบ้างจากท่านวุฒิสาร  ว่าสไลด์ที่
ท่านเตรียมมาเปิดไม่ได้เพราะว่าไม่เข้าระบบกัน ท่านบอกว่าท่านส่งก่อนแล้ว ก็เป็นข้อหนึ่งที่อยากจะฝากทีมงาน
ของเราว่าใครที่มีหน้าที่อะไรก็ตาม ถ้าเราได้จัดงานเรื่องนี้ จะต้องเตรียมความพร้อมก่อน อย่าประมาท อย่าคิดว่า
ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะเราจัดงานระดับประเทศหรือมีวิทยากรระดับชาติมาจะต้องช่วยสนับสนุนแล้ว               
จะต้องสมบูรณ์พร้อมที่สุด ก็ฝากเป็นเรื่องที่เราได้รับข้อสังเกตมาไม่น่าจะมีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ คืออะไรที่ดีเราก็
บอกกัน อะไรผิดพลาดเราก็ยอมรับ ก็มีหลายเรื่องที่คณะคุณครูที่เขามาร่วมแข่งขัน ก็มีข้อสังเกตผ่านรีวิว ทางเฟส             
ว่าบางคนก็ชื่นชม พอใจ วันสุดท้ายที่กลับก็มีเทศบาลมาชื่นชม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดได้สมศักดิ์ศรี ประทับใจ             
เวทีสวยงามยิ่งใหญ่ รู้สึกมีความสง่างามในการประกวด เหมาะสมในการแข่งระดับประเทศ แล้วก็มีคนไปลงในคลิป
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เหมือนกันว่าน้ำท่วม ขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ก็เห็นบรรยากาศ มีความหลากหลาย เป็นธรรมชาติ เพราะจัด             
ที่หน้าบึงฯ ฝนตกลงมาระบบระบายน้ำที่ เราวางแผนไว้ทำท่อระบายน้ำจากหน้าประตูเมืองไปลงที่ถนน              
เปรมประชาราษฎร ก็รับน้ำได้ดีพอสมควร เร็วขึ้น แต่เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องยาว แล้วไปวางของปิดฝาท่อ             
ระบายน้ำ แล้วน้ำตรงนั้นที่จะเชื่อมจากลานสาเกตนครไปที่บ่อพักใหม่ที่เราทำ ยังไม่เชื่อม ก็ฝากทางกองช่างไปช่วย
เพ่ิมศักยภาพในช่วงที่ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าใหม่รอบสวนสมเด็จฯ ที่จะเชื่อมระบบระบายน้ำหน้าลานสาเกตนคร
ให้ระบายได้เร็ว มาเชื่อมกับระบบที่เราเดินไปแล้วข้างองค์การโทรศัพท์ได้หรือไม่ อย่างไร ก็ฝากเป็นประเด็นไว้เพ่ือ
จะทำให้พ้ืนที่ลานสาเกตนคร ทำให้มีการระบายน้ำที่เพ่ิมประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เสียงสะท้อนจากประชาชนเขาบอกว่า
อยากให้จัดอีก เพราะว่าร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม มีผู้ใช้บริการมาก อันที่ 2 มีการแจ้งมาว่าถ้าเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดจัดอะไร รับประกันได้ว่ามาตรฐาน และยิ่งใหญ่แน่นอน เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชนใน
เขตเทศบาลและจังหวัดร้อยเอ็ด ถ้าเทศบาลรับทำอะไรไม่ผิดหวังแน่นอน อันนี้คือเครดิตที่พวกเราได้มา ทั้งหมดนี้ก็
ถือได้ว่าพวกเราได้วางแผนและร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ ภาพโดยรวมทั้งหมด งานออกมาลื่นไหลและเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีความหลากหลายทั้งความบันเทิง ทั้งสาระ วิชาการ เรื่องการแข่งขัน กรรมการตัดสินต่าง ๆ 
การที่เราได้มีประสบการณ์ ได้ไปดูงานระดับภาค และที่เราเคยเป็นเจ้าภาพด้วย ระดับประเทศเราก็เคยไปมาแล้ว 
ประสบการณ์ เหล่านี้หลากหลาย ก็เลยทำให้เราดีไซน์ออกแบบที่ ทำให้การจัดงานครั้งนี้ ให้มีข้อผิดพลาด 
ข้อบกพร่อง น้อยที่สุด ก็เลยทำให้ผู้ที่มาเยือนเรา มาร่วมแข่งขันฯ ประทับใจเป็นส่วนมากมีส่วนน้อยมากที่มี
ข้อสังเกต มีข้อแนะนำที่เราต้องไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งก็เป็นองค์ความรู้ เป็นประสบการณ์ของพวกเรา ก็ถือได้ว่าเรา
ประสบผลสำเร็จ เราใช้โอกาส 4 วันที่ผ่านมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความดีงาม ความน่าสนใจของเมืองร้อยเอ็ด   
ไปอย่างมากมาย แล้วก็มีคนมาถามว่าแท่งสูง ๆ คืออะไร ต้องตอบ ต้องอธิบายคือโหวด เพราะบางทีเขาก็ไม่รู้          
จะเสร็จเมื่อไหร่ เขาบอกถ้าเสร็จเขาจะมาเยือน เพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราจะเฉลิมฉลองเปิดอาคาร
หอสูงชมเมืองรูปทรงโหวด ซึ่งเราก็จะต้องวางแผนร่วมกับจังหวัดร่วมกับทุกภาคส่วนของชาวร้อยเอ็ด ว่าจะทำ
อย่างไรในพิธีเปิดเพ่ือจะทำให้เกิดประโยชน์ในเชิงของการส่งเสริมการท่องเที่ยวและชื่อเสียงของร้อยเอ็ดต่อไป            
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จ แล้วก็ต้องชื่นชมท่านรองฯ นุชากร พอหลังจากที่เราได้รับเจ้าภาพชัดเจนแล้ว 
ก็เริ่มคิดดีไซน์รูปแบบว่าเราจะทำอย่างไร จะเชิญวิทยากรคนไหนวางแผนรายละเอียด ก็ได้จัดองค์กรและไปติดต่อ
เชิญวิทยากรแต่เนิ่นๆ ใช้ศักยภาพทุกอย่าง ทั้งหมดจึงเกิดความสมบูรณ์ และด้วยความเมตตาของผู้ใหญ่ด้วย        
ทำให้งานครั้งนี้ถือว่าสมบูรณ์มาก แล้วก็เป็นต้นแบบ ขนาดที่ว่าผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าครั้งนี้เป็นต้นแบบได้เลย 
ท่าน ผอ.มนัส มาอยู่กับเรา 4 วัน เก็บรายละเอียดหมด เขาต้องการดูว่ามาตรฐานการจัดการมหกรรมการศึกษา
ท้องถิ่นระดับประเทศ มันควรจะต้องมีมาตรฐานอย่างไร ท่านก็เก็บรายละเอียดแล้วก็จะไปเพ่ิมในที่เชียงราย               
ออแกไนซ์ ที่เป็นชาวร้อยเอ็ดทั้งหมดทุ่มเทการทำงานด้วยหัวใจ ออกมาดีเกินคาด โอกาสนี้เกิดขึ้น ออแกไนซ์           
ทีร่่วมมือช่วยกันทำงานครั้งนี้ ปรากฏว่าคลิปต่าง ๆ ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไป ไปเข้าตาคณะกรรมการบอร์ดของ
สนามบินสุวรรณภูมิ ติดต่อให้เขาไปทำการประชาสัมพันธ์โฆษณาให้กับสนามบินสุวรรณภูมิ นี่คือพอมีโอกาสเขา
สามารถแสดงศักยภาพได้ เผยแพร่ไปวงกว้างมาก อันนี้คือระดับประเทศ ตรงนี้ก็ถือผลพลอยได้ ที่พวกเราได้
ช่วยกันสร้างโอกาส และอีกเรื่องหนึ่งที่โชคดีต่อเนื่อง นายกฯ ก็ชื่นชมครูสลาอยู่แล้ว ท่านก็กรุณามาถึงร้อยเอ็ด 
ท่านแค่ขับรถผ่านสนามแข่งขัน ผ่านแค่สาเกตฮอลล์ เข้ามานั่งทานข้าวตอนเช้า บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าร้อยเอ็ด
เจ้าภาพจะจัดได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ แค่สถานที่ท่านก็ยอมรับแล้ว ก็ได้พูดคุยกันพอสมควร ท่านก็ชื่นชมว่าท้องถิ่นจัด
งานได้ดีกว่าส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ท่านเคยไปเป็นกรรมการ ท่านเคยอยู่ในแวดวงของการจัด
การศึกษามาพอสมควร ก็เห็นว่าท้องถิ่นนี่แหละที่ให้การทำงานอย่างมีคุณภาพและเข้าถึงประชาชน เอาผลสัมฤทธิ์
ของการทำงานเป็นที่ตั้ง นายกฯ ก็เลยถือโอกาส อธิบายเรื่องหอโหวด เป็นไปได้หรือไม่ท่านอาจารย์จะขออนุญาต
ให้ท่านช่วยแต่งเพลงประจำหอโหวดให้ เพราะฉะนั้นครูเพลงในระดับประเทศที่มีชื่อเสียง จะแต่งเพลง เนื้อร้อง 
ทำนองให้กับหอโหวดร้อยเอ็ด ซ่ึงท่านก็กำลังขอข้อมูลจากสำนักการศึกษา แล้วท่านจะประสานงานกับท่าน
อาจารย์ทรงศักดิ์ ตอนนี้ก็กำลังคืบหน้า อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์หอโหวดจากผลพวงที่
เราได้มาก็ถือว่าประสบความสำเร็จ ต้องขอบคุณพนักงานของเราทุกคน ที่เราเคยได้คุยกันว่าจะทำอย่างไรให้
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ภารกิจหน้าที่เราในการต้อนรับคณะมาเยือนให้เขาประทับใจ เพราะว่าเรามีเป้าหมายเดียวกัน เราจะต้องสร้าง
ร้อยเอ็ด และต้อนรับ เราใช้เวลา 4 – 5 วันที่ผ่านมา ก็ถือพวกเราทุกคนได้ทุ่มเทและช่วยขับเคลื่อนนโยบายที่
ผู้บริหารมอบให้ไปช่วยทำ เราก็ทำได้อย่างดี เต็มความสามารถ ทั้ง ๆ ที่มีรายละเอียดเยอะมาก 

- ในส่วนของโรงเรียน นโยบายที่สำคัญคือการเรียนนอกห้องเรียน เรายัง
ขับเคลื่อน ก็ต้องขอบคุณมาก  เราได้เห็นภาพกิจกรรมแล้ว ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งจะทำให้เด็กนักเรียนได้เรียน
นอกหอ้งเรียน นายกฯ ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของเด็กนอกห้องเรียน ในห้องเรียนก็เป็นอีกบริบทหนึ่งแน่นอน
มีประโยชน์ แต่ว่าเรียนรู้ การสัมผัสสถานที่จริง การได้เข้าไปเก็บเกี่ยวในเรื่องต่าง ๆ ที่ออกนอกห้องเรียน อารมณ์ 
ความรู้สึก สภาพแวดล้อม ทำให้เขาได้ซึมซับโดยที่เขาไม่รู้ตัว เขาได้ความรู้แน่นอน ก็ต้องฝากต่อให้ ส่งเสริม 
ขับเคลื่อนให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ เรื่องที่เป็นห่วงก็คืออุบัติเหตุ อันตรายในการเดินทางไปทัศนศึกษา                  
หรือดูงานนอกสถานที่ เรื่องอ่ืนไม่ห่วง ก็มีข่าวที่จังหวัดอ่ืนพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่แล้วเกิดอุบัติเหตุ  
ก็อย่าประมาท นโยบายนี้ให้ขับเคลื่อนและต่อยอดให้สำเร็จ และอย่าประมาทในเรื่องของการเดินทาง 

- เรื่องของการสอนแบบโฟนิก ต้องขับเคลื่อนต่อ นายกฯ ยังไปเยี่ยมไม่ครบ       
ก็ขอยืนยันว่าจะไปให้ครบ แต่ไม่บอกว่าจะไปวันไหน จะไปดู ไปให้กำลังใจ 

- เรื่องการทำความสะอาด Big Cleaning Day ท.5 นำเสนอ ต้องขอบคุณมาก 
ก็เป็นสิ่งที่นายกฯ อยากให้โรงเรียนมีชีวิต ครู นักเรียน รักโรงเรียนเหมือนบ้าน แล้วนักเรียนสามารถที่จะดูแล     
ความสะอาดของอาคารเรียน ห้องเรียนของเขาเองได้ ก็เป็นการฝึกสอนวิธีการทำความสะอาด เขาจะได้เรียนรู้แล้ว
จะมีวินัยในการรักษาความสะอาดโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า นายกฯ ไปเยี่ยม พอดีเข้าค่ายของสนาม                
เซปักตะกร้อ ห้องน้ำไม่ได้ดูแลเลย ไม่ได้ดูแลอย่างจริงจัง ก็ฝากกำชับทุกโรงเรียน ถ้าท่านมอบให้มีเวรดูแลห้องน้ำ
แล้ว ลองให้ครูเวรไปตรวจดู ไปเยี่ยมชม ห้องน้ำในโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า              
เป็นโรงเรียนกีฬา พักนอนที่นั่น ก็ฝากดูแลเป็นพิเศษ ต้องขอบคุณมากที่ทำโครงการ Big Cleaning Day ในเรื่อง
ของอาคารห้องเรียน ถ้าทุกโรงเรียนจะช่วยกันวางแผนว่าเดือนละ 1 ครั้ง ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี 

- ศูนย์ความร่วมมือฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม มีผู้เสียชีวิตในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 2 ราย เด็กจมน้ำตายที่หน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ไปช่วยทำบันทึกเก็บข้อมูลไว้ว่าจุดเกิดเหตุ สถานที่
เกิดเหตุ วัน เวลา อะไร เป็นข้อมูลไว้ในการที่จะได้วางแผนเตรียมการ รายที่ 2 คือจมน้ำตายบริเวณคลองคูเมือง 
วัดบูรพาภิราม ก็บันทึกไว้ สถานที่เกิดเหตุ เวลา เพ่ือวางแผนแก้ไข 

- การแก้ไขปัญหาหน้าโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน รถหาบเร่
แผงลอยไปขายคนซื้อเยอะ ไปขายบนผิวถนน ก็ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไร นโยบายผู้บริหารบอกห้าม ถนนห้ามเด็ดขาด 
เราก็เห็นใจเขา ในซอย 18 ก็เอารถเข็นไปขาย การเข้าซอย เลี้ยวเข้าไปก็เกะกะมีปัญหามาก ไม่รู้ว่าใครจะไป
ดำเนินการ เทศกิจกับงานสาธารณสุขก็ไปช่วยดูแล วางแผน มีการประชุมฯ เห็นใจเขาเพราะเขาประกอบอาชีพ               
ก็เลยจัดพ้ืนที่ให้ขายบนฟุตบาททางเท้าหน้าสหกรณ์จังหวัด แล้วก็จัดระเบียบ ซึ่งเขาก็พอใจ  สังคมอยู่ด้วยกัน                
1.ผิวจราจร ที่จอดรถไม่เกะกะ มีความสะอาด ดูแลความสะอาด เก็บค่าธรรมเนียม คือการแก้ไขปัญหา 
เพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นนโยบายชัดเจนว่าผิวจราจรห้ามเด็ดขาด 100% ไม่มีข้อยกเว้น ส่วนจะแก้ไขอย่างไรก็ว่ากัน
ไป ขอบคุณมากในกรณีนี ้

- เรื่องกรณีทำบัตรประจำตัวประชาชนให้พระสงฆ์และสามเณร ก็มาทำงาน
วันหยุด จะเสร็จครบทุกวัดหรือยังในเขตเทศบาล คือจะได้ยุติ ถ้าจบคือหยุด ส่วนท่านจะมาทำใน เวลาราชการ     
ก็เป็นเรื่องปกต ิที่ทำพิเศษก็เพราะต้องการให้เป็นส่วนเฉพาะของท่าน สะดวกในการให้บริการ 

- ข่าวดี  ท่านอธิบดี  สมพร นายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย                
ท่านก็ชื่นชมเราในเรื่องของการจัดการงาน นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็มาเป็นกำลังใจ มาเป็นแรง
บันดาลใจให้กับเยาวชน อย่างที่บอกท่านตั้งใจมากที่จะให้รายการชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี คราวที่แล้ว    
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ชิงแชมป์โลก รุ่ยอายุต่ำกว่า 21 ปี ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้ว ครั้งแรกจะแข่งที่สงขลา ปรากฏว่าหลาย
ประเทศถอนตัว เนื่องจากอยู่ในเขตพ้ืนที่ไม่สงบ ประเทศไทยเลยเปลี่ยนไปที่อุดรฯ เขาก็เลยมาอย่างที่เราไปดูงาน                
คราวหน้าจะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลก รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี แล้วประเทศไทยก็ไปเสนออีก แข่งขันกัน                       
5 ประเทศ ที่เสนอตัว แต่ประเทศไทยได้เครดิตสูง เพราะว่าคนมาชอบ ต้อนรับดีประทับใจ มีโอกาสลุ้น 90 %              
ถ้าจะแข่ง แข่งเดือนกันยายน เพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือเตรียมสนามความพร้อม อีกงานหนึ่งที่จะฝากผู้เกี่ยวข้อง 
รับเป้าหมายนี้ไป ก็เป็นเป้าหมายภารกิจที่ฝากให้เราเตรียมตัว 

- รายการวิ่งการกุศลเพ่ือผู้ป่วยมะเร็งของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 
จังหวัดร้อยเอ็ดก็เป็นเจ้าภาพอีกเหมือนเดิม แต่คราวนี้เพ่ิม นอกจาก 5 จังหวัดแล้ว เพ่ิมเป็น 9 จังหวัด ขยายผล
บางจังหวัดก็ไปขอรับเป็นเจ้าภาพแล้ว ท่านผู้ว่าฯ ก็รับเป้าเหมือนเดิม ท่านมอบให้เราเทศบาลฯ 200 คน 
เป้าหมาย ก็เชิญชวน ต้องลงสมัครเองในเว็บไซต์ หมดเขต 31 สิงหาคมนี้ ช่วยกันแล้วใครลงสมัครแล้วก็รายงาน
นายกฯ ด้วย จะรายงานต่อไปที่ท่านผู้ว่าฯ ที่สำคัญคือเราได้ช่วยผู้ป่วยมะเร็ง ก็เชิญชวนทำบุญ ก็ให้รายงานจำนวน
ผู้สมัครก่อนถึงวันหมดเขต ว่าเราสมัครครบหรือยัง ตามเป้าหมายที่กำหนด 

นายนุชากร  มาศฉมาดล  - ช่วงมีงานวิทยากรท่านหนึ่งคือคุณหมอนิชรา เรืองดารกานนท์ ซึ่งเป็น            
รองนายกเทศมนตรี  หมอเด็กอยู่ที่โรงพยาบาลรามาฯ เป็นมือหนึ่งเรื่องกุมารแพทย์ คุณหมอเดวเป็น
จิตวิทยาเด็ก ซึ่งมาบรรยาย 2 คน มีช่วงที่นายกฯ พูด กำลังรวบรวมทำเป็นแผ่นให้ ท่านได้มีโอกาสไปดูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ประมาณครึ่งชั่วโมง คุณหมอบอกว่าที่มาร่วมงาน จัดได้ดี แต่ว่ามีคอมเม้นท์อยู่ 2 ข้อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาล ไปดูมาแล้วมาตรฐานดีกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศอีกมาก ดีกว่าของโรงพยาบาลรามาฯ             
ที่คุณหมอทำเสียอีก แล้วได้ไปสัมภาษณ์ครูเรา เขาทำวิทยฐานะเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เป็นเด็กพิเศษ ลอง          
นำเรียนท่านอาจารย์คำแก้ว ดูว่าน่าจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ แล้วใช้ทั่วประเทศ เป็นกรณีศึกษาดีที่สุดอีกเคสหนึ่ง           
ซึ่งเรามีของดีที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ว่าเราเห็นเป็นเรื่องธรรมดา คนนอกมีฟีดแบ็คมา ก็เรียนให้พวกเราทราบว่า 
วิทยากรทุกท่านที่มาบรรยาย ผมให้ทางออแกไนซ์เขาตัด เช่น ช่วงนายกฯ บรรยายก็จะแยกเป็นกลุ่มและส่งให้         
พวกเราได้เผยแพร่ แยกเป็นเรื่อง สำนักการศึกษาต้องเตรียมว่าเผื่อใครขอมาก็อาจจะไรท์แผ่นส่งให้เขาไป                 
การประชาสัมพันธ์เสร็จงานแล้วก็จริง เราจะรวบรวมเอกสารทั้งหมด ถ้าใครขอมาเราจะส่งมาให้ อาจจะส่งทาง
เว็บไซต์ อีเมล หรือว่าอยากจะได้แผ่นก็จะไรท์ให้ ก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์เหมือนกันว่ากลุ่มของศิลปิน กลุ่มของ
กรรมการตัดสิน รวมทั้งพิธีกร ไม่เคยมีงานไหนที่แม้กระทั่งจัดที่เมืองทองธานี เพ่ิงทราบตัวเลขว่าที่เมืองทองธานี  
จัดมาทั้งหมด  นครปากเกร็ดใช้เงินทั้งหมด 86 ล้านบาท ทั้งหมดที่ตัดสิน เขามางานเรา เขาบอกว่าทำในราคานี้
ต้องชื่นชมชาวร้อยเอ็ดที่ทำให้เกิดผลงานดี ๆ อย่างนี้ จริง ๆ เรามีคอมเม้นท์หลายอย่าง คอมเม้นท์เรื่องของการ
ตัดสินจะเป็นกลุ่มของศิลปินเป็นส่วนใหญ่มากกว่า อ่านทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้มีอะไร ก็รับไว้หมด ในภาพรวมจะมี               
3 คอมเม้นท์ที่ต่อว่าเราเรื่องการตัดสิน แต่ที่เหลือก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ที่นำเสนอว่าข้อมูลทั้งหมดที่เรา
จัดงาน เราจะเผยแพร่ต่อไปโดยเฉพาะท่าน ผอ.มนัส ได้คุยกันว่าถ้างานเสร็จไฟล์งานทั้งหมดจะเผยแพร่ส่งที่กรมฯ 
จะถือโอกาส บางอย่างเป็นมาตรฐานในการจัดงานเพราะว่าสำนักงบประมาณ เขาต้องการอยากจะทราบว่ากรมฯ 
จัดงานอย่างนี้มาตรฐานอย่างไร และจะใช้มาตรฐานของร้อยเอ็ดในการจัดงาน ว่าต้องมีห้องตัดสินอย่างนี้ มีเวที
อย่างนี้ เรียกว่ามาตรฐานในการจัดงานมหกรรมฯ แนบไปให้เจ้าภาพปีต่อ ๆ ไป โดยจะใช้มาตรฐานของร้อยเอ็ด
เป็นมาตรฐานของกรมฯ ก็เล่าให้พวกเราฟังเพ่ือเป็นกำลังใจ ขอบคุณพวกเราทุกคน สำนักการศึกษาอย่างเดียวก็คง
ทำไม่ได้ ทุกรายละเอียดทั้งหมดทุกสำนัก กอง ฝ่าย งาน ชื่นชม ผอ.กองสาธารณสุขฯ เรื่องที่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วย             
เขามาแล้วเป็นไส้ติ่งได้ผ่าตัด เราได้ไปเยี่ยมเขาตลอด และมีเด็กเป็นไข้เลือดออก ซึ่งเป็นอะไรที่เกินจากการเป็น
เจ้าภาพ ซึ่งกองสาธารณสุขฯ ทำได้ดี กองอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้พูดถึงด้วย รับผิดชอบ ทำให้งานที่อออกมาได้ดี แขกที่ไปส่ง
คนสุดท้ายคือเรืองยศ พิมพ์ทอง คืนวันที่ 11 ที่สนามบิน 3 คน ครูสลา ครูเทียม เรืองยศ เขาคุยกับท่านผู้ว่าฯ            
ว่าเขาจะมาจัดลักษณะอบรมความรู้เรื่องดนตรีที่ร้อยเอ็ดเป็นแห่งแรก แล้วทุกคนจะมาทำให้ ท่านผู้ว่าฯ ก็ตอบรับ 
ครูสลา ครูเทียม เรืองยศ เขาจะมาร้อยเอ็ดอีกครั้งหนึ่ง ครูสลาก็ติดต่อขอข้อมูลประวัติ เมืองร้อยเอ็ดไป                      
ให้ผมรับปากท่านนายกฯ ไว้ ข้อมูลทั้งหมดร้อยเอ็ดเป็นมาอย่างไร ความเป็นมาของหอโหวด จะรีบแต่งให้เร็วที่สุด                                         
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ก็กำลังหารือว่าจะเอานักร้องคนไหนร้องเพลงนี้ เพลงนี้ไม่ได้แต่งให้ร้อยเอ็ด ครูสลาคิดว่าแต่งแล้วจะหาค่ายแบบ
ไหน โปรโมทเป็นเพลงหนึ่งของครูสลาเลย ซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวดี ก็เรียนให้พวกเราทราบ 

นายเรืองรัตน์  รัตนโภคาสถิต - เก็บตกจากเรื่องงานมหกรรมฯ ต้องชื่นชมรองฯ นุชากร และทีมงาน            
รองนายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะสำนักการศึกษาและครู เห็นทุ่มเทเหน็ดเหนื่อยกันมาก แต่เบื้องหลัง
ความสำเร็จต้องชื่นชมตั้งแต่แรกว่ากำหนด TOR อย่างไร มีคนเขาชื่นชมเทศบาลและต้องจัดบ่อย ๆ เครดิตไม่ได้อยู่
แค่เทศบาล เครดิตอยู่ที่คนทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เขาบอกว่านี่คือบทบาทของท้องถิ่นที่ต้อง
จัด เหนื่อยแต่ต้องจัด งบที่เราได้มา สิ่งที่เราได้มาสิ่งที่เราได้คืนมากมายมหาศาล ร้านอาหาร โรงแรม ตลาด รวมทั้ง
ได้พูดคุยกับคุณวิฑูรย์ นี่เป็นบทบาทของเราที่ถูกต้อง จีนเขาพยายามที่จะสนับสนุนการจัดอีเว้นท์  จัดแฟร์บ่อย ๆ 
เพ่ือให้คนมา เมื่อมาแล้วจะเห็นแล้วบอกต่อคนก็จะมาซ้ำ ยิ่งได้ไปร่วมงานไปเจอการแสดงของประถม มัธยม            
มีผู้ปกครองมาดูเยอะ ส่งเสียงเชียร์ ที่ประทับใจคือไปห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กแข่งฮูลาฮูบ มีบางคนไม่ได้รับ
รางวัลติด 1 ใน 5 ก็ขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ทีมไม่ได้รับรางวัล แต่ว่าเพ่ือขวัญกำลังใจให้เด็ก ไม่มีป้ายมีแค่              
แบ็คดรอป เพราะฉะนั้นห้องนี้เป็นห้องที่ประทับใจ เพียงแต่ว่าในการทำ TOR ถ้ามีโอกาสต่อไปอย่าลืมเรื่องโรงแรม 
อย่าเอาที่ของเราไปขาย คือเข้าไปจะมีล็อคอาหาร ขายสินค้า โรงแรมก็ไปตั้งเต็นท์ ซึ่งจริง ๆ ต้องเป็นพ้ืนที่จอดรถ 
รถที่จะจอดได้ตรงนั้นหายไปไม่น้อยกว่า 50 คัน แล้วเขาขาย 4 เมตร 8,000 บาท 4 วัน แต่ทุกอย่างภาพรวมก็
เป็นด้วยดี อีกอย่างหนึ่งคือการจัดการจราจรเท่านั้นเอง หน้าห้องประดับเพชร ประดับพลอย ปกติด้านหลังจะวิ่ง
อ้อมได้ ทีนี้โดมเราไปปิดไว้ ก็ไปไม่ได้ ต้องวิ่งด้านหน้าอาคาร การจราจรก็ติดยาว เพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งก็จะต้อง
วางแผนล่วงหน้า แต่ก็แก้ไขปัญหาได้ด้วยดีภาพรวมได้รับการชื่นชม สะท้อนในเรื่องของศักยภาพในการทำงาน 
และกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด ีชื่นชมครับ 

นายวัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์ - ฝากอีกเรื่องหนึ่ง ในเรื่องของสถานพยาบาล การส่งต่อผู้ป่วยซึ่งมาร่วมงาน 
รองนายกเทศมนตรี  มหกรรมการศึกษา จากคำสั่งของจังหวัดฯ ที่ให้หลาย ๆ ส่วน เข้ามาช่วยกัน 
แต่การประสานงาน ดำเนินการที่เกิดขึ้น ยังไม่สัมพันธ์กัน ก็จึงคิดว่าควรต้องมาคุยกันใหม่แล้ว ว่าในคำสั่งฯ เลขาฯ 
ของคณะกรรมการแต่ละชุด จะต้องเป็นทีมของเทศบาลทั้งหมดเพ่ือให้ไม่เกิดอุปสรรคในการดำเนินการ  ก็เป็นอีก
อย่างหนึ่งที่เราต้องเก็บไว้เป็นประเด็นที่ต้องปรับปรุง 

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ - ทั้งหมดเป็นโอกาสการเรียนรู้ แน่นอนต้องมีทั้งด้านการทำงานหมู่มาก             
นายกเทศมนตรี   หลายองค์กร ยังดีที่ท่านผู้ว่าฯ ให้ความสำคัญ ท่านก็มานั่งเป็นประธานเอง   
และท่านก็กำชับว่านี่คือร้อยเอ็ด ทุกอำเภอต้องมีส่วนร่วม กรณีที่มีผู้ป่วย สำคัญคือมีการไปเยี่ยม ไปให้กำลังใจเขา 
คิดว่าเป็นญาติมิตรเรา ก็ถือว่าเป็นเรื่องการมีน้ำใจเป็นพิเศษของเจ้าบ้านที่ดูแลคนที่มาบ้านเรา จำได้ปีก่อนโน้นเรา
เป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาฯ ก็มีผู้ป่วยมีบาดเจ็บ ก็ดูแลเขาอย่างดีในฐานะเป็นเจ้าภาพ ผอ.ศึกษา ที่อยู่ภาคใต้                
มาเสร็จจะเดินทางกลับ ป่วย ปวดท้อง ออกจากเราจะไปขึ้นรถไฟที่อุบลฯ ไปพักที่อุบลฯ เกิดป่วย เข้าโรงพยาบาล 
ไม่มีห้องพักว่าง โทรมาว่าพอจะช่วยได้หรือไม่ นายกฯ ก็โทรหานายกฯ อุบลฯ พอจะกรุณาหาห้องพักให้เขาได้
หรือไม่ เขาก็ประสานด่วน ได้ห้องพัก พักอยู่หลายวัน หายเสร็จก็กลับ รายงานว่ากลับแล้ว ขอบคุณเราที่ช่วยดูแล 
ประสานงานให้ อันนี้คือความผูกพัน ที่เขาได้รับน้ำใจจากเรา ที่เราดูแลเขา เขาจำไม่ลืม ประทับใจ เป็นเรื่องโอกาส
ที่เราสร้างสิ่งดี ๆ เกิดขึ้น ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ อะไรที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นข้อสังเกตหรือเป็นเรื่องที่เขา          
ไม่สบายใจ ที่เราได้รับฟังมาก็ถือเป็นประสบการณ์ นำไปพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงในโอกาสต่อไป เราก็ทำหน้าที่ของ
เราเต็มที่แล้ว 

                                              ปิดประชุมเวลา 12.15 น. 
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