
- ส าเนา - 
รายงานการประชุมประจ าเดือน  

ครั้งที ่11/2562 
วันที ่15 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 น. 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์   นายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
2. นายเรืองรัตน์  รัตนโภคาสถิต   รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
3. ดร.วัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด  
4. ผศ.ดร.สาธิต  กฤตลักษณ์   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
5. นายพีรพงศ์  จุรีมาศ    เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
6. นายบุญยัง  ทองสุทธิ์   ปลัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

 7. นายวิทยา  ตรีวิเศษ   รองปลัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 8. วําที่ ร.ท.อนันต์ เมาะราษี  รองปลัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 9. นายประสงค์  โพธิ์เนียม  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 10. นางวราภรณ ์ นวลเพ็ญ  หัวหน๎าสํานักปลัดเทศบาล 

11. นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ   ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
12. นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง    ผอ.กองชําง 
13. นางทิมาพร  จันทรถง    ผอ.กองคลัง 
14. นายสุบิน  ทราบรัมย์   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
15. นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (สป.) 
16. นายชนินทร ์ ปาลอินทร์   หน.งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
17. นางจุฬาณี  บุบผาพิลา   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (สน.กศ.) 
18. นายธรรมวัจน ์ วิลัยพิศ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
19. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ    หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (กองชําง) 
20. นางวัชร ี  ศรีทอง    หน.ฝุายบริหารงานคลัง 
21. นางพิกุล  พรมเกตุ    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
22. น.ส.ปิยะกานต์ อุดมพร    หน.งานสุขาภิบาลอาหาร 
23. นางยุวด ี  ถนอมแสง   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (คลัง) 
24. นางศรีไทย  กระวีสายสุนทร   หน.งานธุรการ (สส.) 
25. น.ส.พณิดา  ประเสริฐสังข์   หน.งานเลขานุการผู๎บริหาร 
26. นายสุริยา  ทองห๎าว    นักวิชาการคลัง 
27. นายจักร ี  เกียรติขจร   หน.ฝุายการโยธา 
28. นายยุทธพงษ์ คุริรัง    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
29. วําที่ ร.ต.หญิงนันทิพัฒน์ วงศ์คําจันทร์   หน.งานพัฒนาบุคลากรฯ 
30. นางกิติพร  ตราตรี    หน.ฝุายพัสดุฯ 
31. นายกองพล  ศิริเวช    หน.ฝุายปูองกันฯ 
32. จ.อ.ออมสิน  เทียมสม    หน.งานทะเบียนราษฎร 
33. นายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ์   รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
34. นางศิริภรณ ์ บุตรพรหม   หน.ฝุายทะเบียนและบัตร 
35. นางญาณ ี  โสนทอง    หน.งานสวนสาธารณะ 
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36. นายโกสิทธิ ์  บุญสํง    ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ๎าม๎า 
37. นางสุติมา  มูลศิริ    ผจก.สถานธนานุบาล 
38. นางเพ็ญละดา ภารัง    หน.ฝุายบริการสาธารณสุข 
39. น.สพ.ธีรภัทร ์ หินซุย    หน.ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
40. นางฉันทรุจี  พรมเกตุ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
41. นางนันทกา  ภูผา    หน.งานพัฒนาคุณภาพฯ 
42. น.ส.ปัทมพร  สุทธิประภา   หน.งานอนามัยสิ่งแวดล๎อม 
43. นางจิรารัตน์  ศรีกํูกา    หน.งานการเงินและบัญชี (สน.กศ.) 
44. นางอัฐพร  สานุจิตร    นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ (สน.กศ.) 
45. น.ส.พรพรรณ จันทรถง    ศึกษานิเทศก์ 
46. นางรุจิรา  สีชมภ ู    หน.งานบริหารจัดการตลาด 
47. น.ส.ทรัพย์พานิช พลาบัญช์   เภสัชกร    
48. นายวิทยา  สัตนาโค    หน.งานปูองกันฯ 
49. น.ส.รัชนีกร  คําภักดี    หน.ฝุายแผนที่ภาษีฯ 
50. นายวัฒนา  กระวีสายสุนทร   หน.ฝุายสังคมสงเคราะห์ 
51. น.ส.ธวัลรัตน ์ ยิ่งกําแหง   หน.ฝุายพัฒนารายได๎ 
52. นางสุวิชชา  ตรีนาจ    รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
53. นายปรัชญา  สุทธิพิริยะหทัย   หน.งานนิติกรรมสัญญา 
54. นายภานุวัตร เพ็งพิมพ์    หน.งานธุรการ (สวค.) 
55. นายกฤษฎา  ภาชนะวรรณ   หน.งานสถานที่ 
56. นางสวํางจิต  บัวปัญญ์สิริ   หน.ฝุายศูนย์บริการสาธารณสุข 
57. นางรัติยา  สังฆะมณี   จพง.การเงินและบัญชี 
58. น.ส.กรชนก  ยุคะลัง   หน.ฝุายแผนงานและงบประมาณ 
59. น.ส.ณัฐกานต์ โพธิ์สําโรง   หน.งานการเจ๎าหน๎าที่ (สน.กศ.) 
60. นายปิยวัชร ์  ศรีประสิทธิ์   หน.งานสัตวแพทย์ 
61. น.ส.วรนาถ  วรฉัตร    หน.งานสังคมสงเคราะห์ 
62. นายศุภไชยวัศ ธนาเติมศักดิ์   หน.ฝุายพัฒนาชุมชน 
63. น.ส.รัตนา  ตรีพงษ์    นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
64. นายจตุรงค ์  ประดิษฐ์   นิติกร 
65. นายพรชัย  ตรีบุญเมือง   หน.ฝุายชํางสุขาภิบาล 
66. นายสุทธิชาต ิ แสนจันทร์   หน.งานรักษาความสงบฯ 
67. นางอรพิน  สีลาวรรณ   หน.ฝุายอํานวยการ 
68. น.ส.สมพิศ  หวังทรัพย์ทวี   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปุาเรไร 
69. นายนุชิต  เกรียงวิช   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (วช.) 
70. นางศิริรชตะ  โพธิวงค์    หน.งานการเจ๎าหน๎าที่ 
71. นายพิรุฬ  มาตมูล    หน.ฝุายกิจการโรงเรียน 
72. นายไพรัก  โคตะยันต์   หน.งานธุรการ (สป.) 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด  ไปราชการ 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    - ไมํมี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 
  - ไมํมีกองใดแก๎ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  มาตรการประหยัดพลังงาน 
นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร - มาตรการประหยัดพลังงานในห๎วงเดือนที่ผํานมา ภาพรวมของการใช๎ไฟฟูา 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เพ่ิมขึ้น 1,874 หนํวย การใช๎น้ําประปาลดลง 398 หนํวย จากห๎วงเดือน                 
ที่ผํานมา ตรวจสอบแล๎วเป็นการใช๎งานตามปกติ ไมํมีข๎อผิดปกติ จึงนําเรียนที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายสุบิน ทราบรัมย ์  - (นําเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป งานบริการข๎อมูลขําวสาร 
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ท๎องถิ่น สถิติตําง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ผําน Fanpage Facebook 
“ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด” / บันทึกภาพกิจกรรม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง จํานวน                
69 ครั้ง / งานบริการและเผยแพรํวิชาการ พิธีกรในงานตําง ๆ  จํานวน 5 ครั้ง / ติดตั้งเครื่องเสียงภายในห๎อง
ประชุม จํานวน 9 ครั้ง / ติดตั้งเครื่องเสียงนอกสถานที่ จํานวน 7 ครั้ง / บันทึกเสียงประชาสัมพันธ์ บันทึกเสียง
การประชุม / ควบคุมการใช๎งานจอ LED เวทีกลางแจ๎ง จํานวน 3 ครั้ง /ลงพ้ืนที่วางแผนการติดตั้งชุดเครื่องเสียง
ในห๎องประชุม / ซํอมบํารุงเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟูา / อัพเดตข๎อมูลการประชาสัมพันธ์ผํานเสียงไร๎สาย 
จํานวน 6 จุดในเขตเทศบาลฯ / งานนิติกรรมสัญญา ตรวจสัญญาการเชําสิทธิเทศบาลฯ รวมทั้งสิ้น  80 ฉบับ,                   
ลงพื้นที่ตรวจสอบ รวบรวมหลักฐานและการจัดทํารายงานและหนังสือประสานกับอําเภอ ในการรํวมกันดูแลรักษา
และคุ๎มครองปูองกันทางสาธารณประโยชน์ด๎านหลังร๎านอาหารชายคา, ดําเนินคดีและเข๎าเบิกความพยานตํอศาล
ในคดีแพํงเรียกเงินคําเชําร๎านค๎าบริ เวณตลาดสระทอง, ดํา เนินการแจ๎งความร๎องทุกข์ /  กลําวโทษ                         
ตรวจข๎อกฎหมายและรํวมจับกุมผู๎กระทําผิดหลอกลวงเก็บภาษีปูายในเขตเทศบาล, รวบรวมและจัดทําเอกสาร            
เพ่ือแจ๎งข๎อมูลลิขสิทธิ์หอโหวด, ให๎คําแนะนําและชํวยเหลือทางกฎหมายแกํมูลนิธิและตอบข๎อหารือทางกฎหมาย
แกํสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์, ให๎คําปรึกษา / ชํวยเหลือทางกฎหมายแกํประชาชนและพนักงานเทศบาล               
เมืองร๎อยเอ็ด / งานรับเรื่องราวร๎องทุกข์ เรื่องร๎องทุกข์ 46 เรื่อง ดําเนินการแล๎วเสร็จ 46 เรื่อง / เข๎าฟัง                     
คําพิพากษาศาลฎีกา คดีร๎านดอลลาร์, เข๎าพบพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองร๎อยเอ็ด เพ่ือสํงเอกสาร
หลักฐานเพ่ิมเติม กรณีการสั่งจํายเช็ค โดยไมํมีมูลหนี้ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ, ให๎ปรึกษา / ชํวยเหลือทาง
กฎหมายแกํประชาชนและพนักงานเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / ฝุายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน  สรุปแบบสอบถามโครงการจัดงานประเพณีออกพรรษาประจําปี 2562 วันที่ 12 ตุลาคม 2562 /              
งานจัดทํางบประมาณ  จัดนิทรรศการพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปี 
2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล / งานสารสนเทศ ชี้จุดทํอธารประปาดับเพลิงภายในเขต เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด จํานวน 106 หัว รํวมกับงานปูองกันฯ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 / จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์แสดงผล 
การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมฯ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 / จักเตรียมข๎อมูลและอุปกรณ์แสดงผลคิวรําวงหรรษา
กวนข๎าวทิพย์ ประจําปี 2562 วันที่ 12 ตุลาคม 2562 / เตรียมความพร๎อมข๎อมูลนําเสนอโครงการรางวั ล
พระปกเกล๎า ประจําปี 2562 ประเภทที่ 1 ด๎านความโปรํงใส และสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน วันที่               
18 ตุลาคม 2562 / จัดเตรียมข๎อมูลและอุปกรณ์แสดงผลรับการตรวจประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล๎า 
ประจําปี 2562 วันที่ 20 ตุลาคม 2562 / เย็บเลํมแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2563 วันที่                   
30 ตุลาคม 2562 / บํารุงและซํอมแซมคอมพิวเตอร์ / ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ / การเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
ทางเว็บไซต์ฯ และแฟนเพจ / ตารางสรุปลดคําใช๎จําย ประจําเดือนตุลาคม 2562 ระบบเครือขํายฯ                     
ระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ตํอพํวงและงานออกแบบ รวม 4,900 บาท / การเผยแพรํข๎อมูลขําวสารทางเว็บไซต์ฯ 
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และแฟนเพจ รวม 207 ครั้ง / รับเรื่องราวร๎องทุกข์ / ติดตํอสอบถาม รวม 49 ครั้ง / สถิติการให๎บริการของ
กองวิชาการฯ รวม 113 เรื่อง / ไอทีนํารู๎ เตือนภัยผู๎ใช๎ LINE ระวังถูกแฮก    

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองช่าง) 
นางปราริชาติ  สายเชื้อ  - (นําเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป สรุปรายงานการจัดเก็บ                
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  คําธรรมเนียมกองชํางประจําเดือนตุลาคม 2562 รวม 24 ราย จํานวนเงิน 
16,316 บาท / สรุปรายงานการขออนุญาตกํอสร๎างอาคาร ประจําเดือนตุลาคม 2562 รวม 16 ราย /                 
ฝุายควบคุมอาคารและผังเมือง สํารวจสนามวอลเลย์บอลชายหาด และสนามเปตองโรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า / 
รํวมกับเจ๎าหน๎าที่ที่ดินจังหวัดร๎อยเอ็ด รังวัดที่ดินถนนราชการดําเนิน / ยื่นคําขอรับใบอนุญาตกํอสร๎างอาคาร คสล. 
1 ชั้น ขนาด 4X20 เมตร ถนนสุนทรเทพ / ฝุายการโยธา งานไฟฟูารํวมกับไฟฟูาสํวนภูมิภาคถอดโคมไฟสํองสวําง
เนื่องจากอยูํใกล๎ระบบสายไฟแรงสูง / แก๎ไขเสาไฟเอียงถนนคูเมืองทิศตะวันออก (ข๎างสํานักงานเขตพ้ืนที่ /                 
งานสถานที่ จัดเตรียมสถานที่งานวันคล๎ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล              
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / เตรียมสถานที่งานวันออกพรรษา / เตรียมสถานที่โครงการทอดกฐินร๎อยเอ็ด
รํวมใจ / งานอ่ืน ๆ ในรอบเดือนตุลาคม 2562 / งานสวนสาธารณะ ตัดต๎นไม๎หน๎าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด / ทาสีปรับปรุงสะพานเกิดวรามิตร / ตัดแตํงกิ่งไม๎ที่บดบังโคมไฟจราจร / งานสาธารณูปโภค ซํอมทางเท๎า
ชํารุดถนนเทวาภิบาล สี่ แยกบ๎านทํานครถึงตลาดแพลตตินั่ม / ซํอมทางเท๎าที่ชํารุด ถนนเทวาภิบาล                        
และรณชัยชาญยุทธ ซอย 16/2 / ซํอมแซมถนนคอนกรีต บริเวณถนนจันทร์เกษม / งานศูนย์เครื่องจักรกล          
จัดทําทุํนลอยสําหรับกระทงพระราชทาน / ฝุายแบบแผนและกํอสร๎าง งานวิศวกรรม คณะกรรมการตรวจรับ             
งานจ๎างงานติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแยกสหกรณ์จังหวัดร๎อยเอ็ด / คณะกรรมการตรวจรับงานจ๎าง โครงการปรับปรุง               
ทํากระทงพระราชทาน / ความคืบหน๎าโครงการกํอสร๎างหอโหวด / ความคืบหน๎า โครงการบ๎านท๎องถิ่นประชารัฐ
รํวมใจเพ่ือผู๎ยากไร๎พ้ืนที่ชุมชนแออัด / โครงการกํอสร๎างถนนริมคลองด๎านใน ถนนรัฐกิจไคลคลา ถนนสุริยเดชบํารุง 
ถึงถนนเปรมประชาราษฎร์ / โครงการกํอสร๎างอาคารพักขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ / ซํอมแซม                  
คอสะพานชํารุด คอสะพานวัดบูรพาภิราม, สะพานบ๎านทํานคร, คอสะพานหน๎าร๎านอ๎วนการยาง /                           
งานสถาปัตยกรรม ออกแบบทํากระทงพระราชทาน / งานวิศวกรรมจราจร ตีเส๎นทางม๎าลายแยกวิทยาลัยอาชีวะ / 
ตีเส๎นจราจรถนนผดุงพานิช / ตีเส๎นจราจรแยกสหกรณ์จังหวัดร๎อยเอ็ด / ฝุายชํางสุขาภิบาล กราฟแสดงปริมาณ              
ขยะตํอเดือนปริมาณขยะที่เข๎าโรงงานกําจัดขยะเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจําเดือนตุลาคม 2562 / กราฟแสดง
คําเฉลี่ยปริมาณขยะตํอวัน ปริมาณขยะเข๎าโรงงานกําจัดขยะเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจําเดือนตุลาคม 2562 / 
กราฟเปรียบเทียบปริมาณขยะที่เข๎าโรงงานจัดการขยะเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดระหวํางเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 
2562 / กราฟเปรียบเทียบคําเฉลี่ยระหวํางเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 2562 / งานกําจั ดมูลฝอย                      
และสิ่งปฏิกูล โรงงานกําจัดขยะ ขายขยะ RDF ประเภท B จํานวน 2 รอบ / ขายขยะ RDF ประเภท A ให๎กับบริษัท
ทีมเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด จํานวน 1 รอบ / เปลี่ยนปลอกฟันปุ๋งกี๋ รถแบ็คโฮ / ซํอมเครื่องร๎อน 10 mm. 
(มอเตอร์ขับสกรูสํงปุ๋ย) / เปลี่ยนแผํนปิดข๎างสายพานตัวที่ 2 ห๎องคัดแยก / งานควบคุมตรวจสอบและบําบัดน้ําเสีย 
แก๎ไขปัญหารํองระบายน้ํา / รื้อบํอบําบัดหลังโรงงานจัดการขยะ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักปลัดเทศบาล) 
นางอรพิน  สีลาวรรณ  - (นําเสนอ  / Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป รํวมพิธีถวายราชสักการะ                   
หน.ฝ่ายอ านวยการ  วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ประจําปี 2562 วันที่                  
1 ตุลาคม 2562 / รํวมพิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีน๎อมรําลึกเนื่องในวันคล๎ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ                          
พระชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่  13 ตุลาคม 2562 พิธีทําบุญตักบาตร,            
พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม พิธีจุดเทียนเพื่อน๎อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ / รํวมพิธีบําเพ็ญกุศลและพิธี
น๎อมรําลึกเนื่องในวันคล๎ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562           
พิธีทําบุญตักบาตร, พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม, พิธีจุดเทียนเพ่ือน๎อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ /                
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รํวมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาและซํอมระบบไฟฟูาวัดทํานคร ถวายพระราชกุศลและน๎อมรําลึกเนื่องในโอกาส              
วันคล๎ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562 / ปฏิบัติหน๎าที่ในงาน
ประเพณีออกพรรษา ประจําปี 2562 / การประชุมประจําเดือน ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 15 ตุลาคม 2562 / 
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2562 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 / ฝุายอํานวยการ 
ประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎ลูกจ๎างสิทธิประกันสังคม เรื่อง การใช๎สิทธิรักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บจากการทํางาน วันที่ 
31 ตุลาคม 2562 / การประเมินปรับปรุงตําแหนํงเป็นระดับอาวุโส รายจําโทเดชา ภานุศรี วันที่ 16 ตุลาคม 
2562 / การประเมินปรับปรุงตําแหนํงเป็นระดับชํานาญการพิเศษ รายนายปรัชญา สุทธิพิริยะหทัย 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
นายวิทยา สัตนาโค  - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ย๎ายต๎นโพธิ์วัดบึงพระลานชัย                  
หน.งานป้องกันฯ   วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ย๎ายต๎นโพธิ์ศาลากลางจังหวัด / วันที่ 2 ตุลาคม 
2562 อบรมความรู๎ด๎านวัตถุระเบิด / หนํวยฝึกอบรมดับเพลิง / วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ระงับเหตุอัคคีภัย /               
การดําเนินการตามคําร๎องขอของประชาชน / วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ประชุมศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / 
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ประชุมวิชาการด๎านความปลอดภัยทางถนน / เหตุเผาฯ ในที่โลํง / การจัดเก็บกระสอบ
ทราย 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง) 
นายสุทธิชาติ  แสนจันทร ์ - (นําเสนอ Power Point) ตรวจตราและเฝูาระวังความเป็นระเบียบเรียบร๎อย                 
หน.งานรักษาความสงบฯ  ที่/ทางสาธารณะ จัดระเบียบการตั้ งวางกระถางต๎นไม๎กีดขวางทางเท๎า          
ถนนดํารงราษฎร์วิถี / จัดระเบียบการตั้งวางจําหนํายสินค๎าบนทางเท๎า บริเวณสี่แยกสหกรณ์ ถนนรณชัยชาญยุทธ 
/ จัดระเบียบการตั้งวางปูาย กีดขวางทางเท๎าบริเวณสี่แยกไทแซ ถนนรณชัยชาญยุทธ / กรณีตั้งวางขายสินค๎า                 
ในที่สาธารณะ ถนนรณชัยชาญยุทธ / กวดขันผู๎ค๎ากางเต็นท์เพ่ือจําหนํายสินค๎าบริเวณจุดผํอนผัน หน๎าโรงเรียน              
สตรีศึกษา ถนนรัชูปการ / กวดขันคนเรํรํอนบริเวณหลังโรงพยาบาลร๎อยเอ็ด ถนนรัชูปการ / ตรวจตราดูแลความ
สงบเรียบร๎อยเอ็ดบริเวณบํอกําจัดขยะเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด อันสืบเนื่องมาจากการกํอเหตุทะเลาะวิวาท /                
ตรวจตราดูแลความสงบเรียบร๎อยทั่วไปบริเวณบึงพลาญชัย / กวดขันคนเรํ รํอนที่เข๎าไปพักอาศัยหลับนอน            
ในบึงพลาญชัย / ปฏิบัติหน๎าที่ภายในบึงฯ ทําการชํวยเหลือประชาชน / อํานวยความสะดวกการจราจรแกํคณะ             
ทัศนศึกษาจากศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา / อํานวยความสะดวกการจราจรและความสงบเรียบร๎อย
บริเวณด๎านหน๎าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา ถนนสุนทรเทพ / ตรวจตราและเฝูาระวังความเป็นระเบียบร๎อยของตลาด                   
การตั้งวางจําหนํายสินค๎าภายใน ภายนอกอาคารให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ / จัดการจราจร, ตรวจใบอนุญาต               
ผู๎ขอความสามารถ, ให๎การชํวยเหลือ / วันที่ 31 ตุลาคม 2562 อํานวยความสะดวกและดูความเรียบร๎อย                   
กรณีธนาคารออมสินจัดกิจกรรม Happy Market บริเวณด๎านหน๎าตลาด / กวดขันรถยนต์เปิดท๎ายขายของ           
รอบตลาด / เฝูาระวังจุดเสี่ยงบริเวณที่มีการจอดรถซ๎อนคันภายในตลาด แนวทางแก๎ไข ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
และ ตีเส๎นจราจรให๎ชัดเจน / CCTV เจ๎าหน๎าที่ทําการตรวจเช็คระบบ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ภายในห๎องควบคุมฯ  
เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ / รายงานการแจ๎งเหตุร๎องเรียนผํานทาง Application Smart 101 
ประจําเดือนตุลาคม 2562 / การให๎บริการข๎อมูลภาพถํายแกํประชาชนจากกล๎อง CCTV ประจําเดือนตุลาคม 
2562 / ข๎อมูลการเข๎าใช๎งาน App Smart 101 ในแตํละเดือน รวมทั้งสิ้น 24,163 ครั้ง / กราฟเปรียบเทียบ
สถิติการใช๎งาน App Smart 101 / วันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2562 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร๎อยและ
อํานวยการจราจรเนื่องในงานออกพรรษา ประจําปี 2562 / วันที่ 18 ตุลาคม 2562 อํานวยการจราจรบริเวณ
ทางเข๎าออก เทศบาลฯ ให๎แกํนักกีฬา ณ หน๎าเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / อํานวยความสะดวกการจราจรและดูแล
ความสงบเรียบร๎อยในการประชุมสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / ออกสํารวจข๎อมูลและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
กระสอบทรายจากเหตุน้ําทํวม / หัวหน๎าสํานักปลัดฯ รํวมประชุมแถวเพ่ือตรวจและติดตามผลการปฏิบัติงาน
ประจําเดือน 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สถานธนานุบาล) 
นางสุติมา  มูลศิริ  - (นําเสนอ Power Point) ตั้งแตํวันที่  1 – 31 ตุลาคม 2562 รับจํานํา                 
ผู้จัดการโรงรับจ าน า  4,154 ราย จํานวนเงิน 73,582,400 บาท ไถํถอน 4,318 ราย จํานวนเงิน 
77,614,600 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา 2,407,904.75 บาท กําไรจากการจําหนํายทรัพย์หลุดจํานํา 452,630 
บาท / รายได๎ 2,860,534.75 บาท รายจําย 429,909.42 บาท รายได๎มากกวํารายจําย 2,240,625.33 บาท 
/ ทรัพย์รับจํานําคงเหลือ 13,019 ราย เป็นเงิน 229,661,300 บาท ทรัพย์หลุดเดือนพฤษภาคม 2562             
146 ราย จํานวนเงิน 1,859,600 บาท / สถิติรับจํานํา – ไถํถอน ดอกเบี้ยรับจํานําและกําไรทรัพย์หลุดย๎อนหลัง 
3 เดือน / วงเงินที่ ได๎รับอนุมัติกู๎ยืม 182,000,000 บาท เงินกู๎ที่ เบิกมาใช๎  41,551,907.22 บาท                    
เงินฝากธนาคาร 15,696.44 บาท ทุนหมุน เวี ยนคง เหลือ ณ วันที่  31 ตุลาคม 2562 จํ านวน 
140,432,396.34 บาท / อัตราดอกเบี้ย เงินต๎นไมํเกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 0.50 ตํอเดือน                
เงินต๎นเกินกวํา 5,001 – 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 1 ตํอเดือน 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสวัสดิการสังคม) 
นายวัฒนา  กระวีสายสุนทร - (นํ า เสนอ  Power Point)  ประชุมคณะกรรมการให๎ความชํ วย เหลือ             
หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์   ผู๎ประสบภัยพิบัติ ณ ที่วําการอําเภอเมืองร๎อยเอ็ด / ผู๎ประสบอุทกภัยในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินชํวยเหลือ รอบที่ 1 จํานวน 1,789 ครัวเรือน รอบที่ 2 จํานวน 
94 ครัวเรือน รอบที่ 3 จํานวน 35 ครัวเรือน รอบที่ 4 จํานวน 664 ครัวเรือน รวม 2,582 ครัวเรือน /             
ลงพ้ืนที่ริมคลองหลังวัดเหนือ เพ่ือดําเนินการเจรจาขอรื้อถอนบ๎านที่ติดแนวกํอสร๎างโครงการบ๎านประชารัฐ               
เฟสที่ 5 ชุมชนวัดเหนือ / มอบเงินชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในเบื้องต๎นจากเหตุไฟไหม๎ ชุมชนทุํงเจริญ / เหลํากาชาด
จังหวัดร๎อยเอ็ด มอบความชํวยเหลือผู๎ประสบอัคคีภัย ชุมชนทุํงเจริญ / ลงพ้ืนที่ตลาดหนองแคนเพ่ือกําหนดพ้ืนที่
การให๎สัมปทานจัดสถานที่จําหนํายสินค๎าแกํคนพิการให๎เป็นไปตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ / ออกเยี่ยมบ๎านผู๎ต๎องราชทัณฑ์ที่ถูกปลดปลํอย ณ ชุมชนวัดคุ๎ม / ผู๎แสดงความสามารถ ขออนุญาต
ใช๎พื้นที่สาธารณะแสดงความสามารถในเดือนตุลาคม จํานวน 19 ราย 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
จ.อ.ออมสิน  เทียมสม  - (นําเสนอ Power Point) สรุปสถิติข๎อมูลทะเบียนราษฎร ประจําเดือน       
หน.งานทะเบียนราษฎร  ตุลาคม 2562 / การให๎บริการที่สํานักทะเบียนท๎องถิ่นเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / 
สรุปสถิติข๎อมูลการให๎บริการด๎านทะเบียนราษฎร ประจําเดือนตุลาคม 2562 / การให๎บริการที่โรงพยาบาล
ร๎อยเอ็ด / สรุปสถิติข๎อมูลการให๎บริการโรงพยาบาลร๎อยเอ็ด ประจําเดือนตุลาคม 2562 / การให๎บริการทําบัตร
ประจําตัวประชาชน / สรุปสถิติข๎อมูลการให๎บริการด๎านบัตรประชาชน ประจําเดือนตุลาคม 2562 /                    
การให๎บริการทําบัตรประชาชนให๎แกํผู๎ปุวยติดเตียง / ประชุมฝุายทะเบียนและบัตร / ออกสํารวจเพ่ือกําหนดถนน
และซอยใหม ํ

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองคลัง) 
นางยุวดี  ถนอมแสง  - (นําเสนอ Power Point) ฝุายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สํารวจ                   
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ข๎อมูลภาคสนาม / แจ๎งเพ่ือทราบ ฝุายแผนที่ภาษีฯ จัดทําประกาศบัญชีรายการ
ที่ดินปลูกสร๎าง พร๎อมทั้งออกหนังสือแจ๎งให๎ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง เพ่ือให๎ประชาชนได๎ตรวจสอบ
ความถูกต๎องของข๎อมูล จนถึง 30 พฤศจิกายน 2562 / ฝุายพัฒนารายได๎  จัดอบรมในหัวข๎อ “ภาษีใหมํ ใครได๎ 
ใครเสีย เพื่อสร๎างความเข๎าใจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง” ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 / ฝุายจัดหาประโยชน์และ
ทะเบียนพาณิชย์ สรุปผลการจัดเก็บคําเชําสิทธิตําง ๆ ในเดือนตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 326,300 บาท /            
สรุปการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจําเดือนตุลาคม 2562 56 ราย จํานวนเงิน 1,260 บาท / ฝุายบริหารงานคลัง 
ผลการดําเนินงานประจําเดือนตุลาคม 2562 รับจริงเดือนตุลาคม 2562 50,368,060.39 บาท หักจํายจริง
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เดือนตุลาคม 2562 26,047,371.16 บาท ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 1,524,412 บาท รับจริงสูงกวํา             
จํายจริง 22,796,277.23 บาท เงินสะสมที่สามารถใช๎ได๎ 1,232,996.51 บาท เงินทุนสํารองเงินสะสม 
37,419,870.75 บาท เจ๎าหนี้เงินกู๎ 114,310,149.40 บาท / สถานะเงินฝาก ณ 31 ตุลาคม 2562                
เงินฝากออมทรัพย์ 41,129,487.49 บาท เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3,483,674.35 บาท เงินฝากประจํา 
103,781,980.62 บาท รวมทั้งสิ้น 148,395,142.46 บาท / รายรับประจําเดือนตุลาคม 2562 
50,368,060.39 บาท / รายจํายประจําเดือนตุลาคม 2562 26,047,371.16 บาท / รายละเอียดเจ๎าหนี้
เงินกู๎ รวม 220,059,090 บาท ชําระแล๎ว 105,748,940.60 บาท คงเหลือ 114,310,149.40 บาท / 
ลูกหนี้เงินยืมราชการที่ครบกําหนดสํงใช๎เงินยืม ไมํมี / รายงานเงินเดือนคงเหลือไมํถึง 15% / ฝุายพัสดุและ
ทรัพย์สิน สรุปรายละเอียดโครงการระหวํางดําเนินการ / เปรียบเทียบการใช๎น้ํามันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2562 
และปี 2563 / ตารางเปรียบเทียบการใช๎น้ํามันปี 2562 และปี 2563 ประจําเดือนตุลาคม 2562  /                  
ฝุายบริหารงานทั่วไป ผู๎รับบํานาญยื่นขอรับเงินบําเหน็จดํารงชีพ กรณีอายุตั้งแตํ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้น ไป จํานวน               
2 ราย / รายงานผลการดํารงชีวิตผู๎รับบํานาญสํวนท๎องถิ่น ประจําปี 2563 รวมทั้งสิ้น 128 ราย / ประมวลภาพ
กิจกรรม 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักการศึกษา) 
นางจุฬาณี  บุบผาพิลา  - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 3 ตุลาคม 2562 รํวมประชุมจับสลาก               
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  แบํงสายการแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 37 ประจําปีการศึกษา 2562 “สาธรเกมส์” จังหวัดนครราชสีมา / วันที่ 
4 ตุลาคม 2562 ประชุมเตรียมความพร๎อมในการจัดงานประเพณี “สมมาน้ําคืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 21 
ประจําปี 2562 / วันที่ 7 ตุลาคม 2562 รํวมสรุปปัญหาการใช๎ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเข๎า
สูํประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เข๎าดูภายในหอสูงชมเมือง 
แตํละชั้นเพื่อเป็นข๎อมูลประกอบการดําเนินการ / วันที่ 11 ตุลาคม 2562 การประกวดสรภัญญะอีสาน ประเภท
นักเรียน นักศึกษา ในงานประเพณีออกพรรษา ประจําปี 2562 / ผลการประกวดสรภัญญะอีสานประเภท
นักเรียน นักศึกษา ในงานประเพณีออกพรรษา ประจําปี 2562 / วันที่ 12 ตุลาคม 2562 งานประเพณี             
ออกพรรษา ประจําปี 2562 / ผลการประกวดการประดับประทีปโคมไฟ ในงานประเพณีออกพรรษา ประจําปี 
2562 / ผลการประกวดกวนข๎าวทิพย์ ในงานประเพณีออกพรรษา ประจําปี 2562 / วันที่ 18 ตุลาคม 2562 
รํวมสํงนักกีฬาตัวแทนของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น               
แหํงประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 37 ประจําปี 2562 / วันที่ 18 ตุลาคม 2562                
รํวมประชุมและจับสลาก โครงการทอดกฐินร๎อยเอ็ดรํวมใจ ปีที่ 13 ประจําปี 2562 / วันที่ 21 ตุลาคม พิธีเปิด
การแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย “สาธรเกมส์” / วันที่ 21 – 30 ตุลาคม 
2562 การแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย “สาธรเกมส์” / สรุปเหรียญ               
การแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย “สาธรเกมส์” / วันที่ 30 ตุลาคม 2562 
ประชาสัมพันธ์พร๎อมเชิญชวน รํวมงาน “สมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป”  “จังหวัดร๎อยเอ็ด ในงานแถลงขําวสีสัน
แหํงสายน้ํา” มหกรรมวันลอยกระทง ประจําปี 2562   

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า) 
นางจุฬาณี  บุบผาพิลา   - ( นํ า เ ส น อ  Power Point) ป ร ะ จํ า เ ดื อ น ตุ ล า ค ม  2 5 6 2  จํ า น ว น                  
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ผู๎ใช๎บริการ 10,813 คน หนํวยงานที่เข๎าเยี่ยมชม 25 หนํวยงาน ยอดเงิน
บริจาค 45,154 บาท / ปรับปรุงกรอบตู๎ปลาใหญํเพ่ือให๎เกิดความสวยงาม / ต๎อนรับคณะนักทํองเที่ยวชาวญี่ปุุน 
เข๎าชมศึกษาดูงาน / จัดเตรียมผ๎าไตร เครื่องอัฐบริขารเพ่ือใช๎ในโครงการทอดกฐินร๎อยเอ็ดรํวมใจ ปีที่ 13 ประจําปี 
2562 / ภาพการเข๎าเยี่ยมชมของหนํวยงาน โรงเรียนตลอดจนนักทํองเที่ยวทั่วไปทั้งภายในจังหวัดร๎อยเอ็ด              
และจากตํางจังหวัด / สรุปรายงานปฏิบัติงานศูนย์เสริมสร๎างสมรรถภาพ ยอดสมาชิกโดยรวม 1,530 คน จํานวน
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ผู๎เข๎าใช๎บริการ ชํวงเช๎า จํานวน  965 คน ชํวงเย็น จํานวน 1,290 คน รวม 2,250 คน / กิจกรรม                      
ออกกําลังกายภายในศูนย์เสริมสมรรถภาพทางกาย / ออกกําลังกายภายในเกาะกลางบึงพลาญชัย แอโรบิค ลีลาศ                  
รํากระบอง โยคะ บาสเกตบอล 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง) 
นางพิกุล  พรมเกตุ   - (นําเสนอวีดีทัศน์) วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ผู๎อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียน
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง      เทศบาลหนองหญ๎าม๎า ย๎ายมาปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดสระทอง / วันที่ 7 ตุลาคม 2562 การอบรมการใช๎งานระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์              
เพ่ือเข๎าสูํไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2562 การประชุม
ผู๎ปกครอง 100% ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 / วันที่ 11 ตุลาคม 
2562 แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวด
สรภัญญะอีสาน ประเภทนักเรียน นักศึกษา งานประเพณีออกพรรษา รําวงหรรษา กวนข๎าวทิพย์ ประจําปี 2562 
/ วันที่ 13 ตุลาคม 2562 แสดงความยินดีกับชาวคุ๎มวัดสระทองและโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ที่ได๎รับรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดข๎าวทิพย์งานประเพณีออกพรรษา ประจําปี 2562 / วันที่ 15 ตุลาคม 2562 รับมอบปูาย
รับรองมาตรฐาน เพื่อแสดงวําโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ผํานเกณฑ์มาตรฐานโรงอาหารในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และรับมอบเกียรติบัตร โรงเรียนสํงเสริม
สุขภาพ “ระดับทอง” / วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เปิดงานโครงการ PEA รํวมใจใสํใจ ความปลอดภัยระบบไฟฟูา
หลังจากน้ําทํวม จังหวัดร๎อยเอ็ด / วันที่ 24 ตุลาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ครั้งที่ 3/2562 เพ่ือขอความเห็นชอบการใช๎เงินสะสมงบประมาณปี 2562 / วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ผู๎บริหาร 
คณะครูรํวมงานกฐินสามัคคี ประจําปี 2562 / วันที่ 30 ตุลาคม 2562 บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก 2/2562 
ผู๎อํานวยการโรงเรียน พบปะนักเรียนในชํวงเช๎าพร๎อมทั้งให๎โอวาทแกํนักเรียน / สรุปการแขํงขันกีฬาของนักเรียน
ในสังกัดกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น “สาธรเกมส์”              

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
น.ส.พรพรรณ  จันทรถง   - (นํ า เสนอ Power Point) นิ เทศการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม                   
ศึกษานิเทศก์   ห๎องเสริมประสบการณ์ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 กิจกรรม
ห๎องศิลปะ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 กิจกรรมห๎องโยคะ พืชผักสวนครัว ห๎องสมุด ห๎องประกอบอาหาร วันที่                
3 ตุลาคม 2562 / รํวมกับชุมชนเตรียมวัตถุดิบในการทําข๎าวทิพย์และรํวมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด จัดเตรียมสถานที่รํวมงานประเพณีรําวงหรรษา ออกพรรษากวนข๎าวทิพย์ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 / 
รํวมงานประเพณีรําวงหรรษาออกพรรษากวนข๎าวทิพย์รํวมกับชุมชนคุ๎มวัดกลางมิ่งเมือง วันที่ 12 ตุลาคม 2562 
/ รํวมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562 / รํวมพิธีจุดเทียนเพ่ือน๎อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ              
พระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เนื่องในวันคล๎ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎ าอยูํหั ว                       
“วันปิยมหาราช” ประจําปี 2562 / ด๎านอาคารสถานที่ ซํอมแซมไทม์เมอร์, ปรับปรุงภูมิทัศน์, บํารุงสวน               
ตัดตกแตํงต๎นไม๎, ทาสีรั้ว, ทาสีประตูทางเข๎าและราวจับทางเดิน, ปรับปรุงภูมิทัศน์บํอทรายสําหรับเด็กๆ  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า) 
นางนันทกา ภูผา  - (นําเสนอ Power Point) นิเทศการจัดกระบวนการเรียนการสอน  
หน.งานพัฒนาคุณภาพ  ห๎องมอนเตสซอรี่ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562, ห๎องศิลปะ,               
ห๎องเสริมประสบการณ์, ห๎องสมุด / ต๎อนรับผู๎ชํวยศาสตราจารย์นิธินาถ อุดมสันต์และนักศึกษา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด เข๎าศึกษาดูงาน วันที่ 9 ตุลาคม 2562 / รํวมงาน
สืบสานประเพณีออกพรรษา กวนข๎าวทิพย์ วันที่ 12 ตุลาคม 2562 / รํวมพิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีน๎อมรําลึก             
เนื่องในวันคล๎ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562 / เข๎ารับฟัง 
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“การใช๎สิทธิกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ๎างที่เจ็บปุวยจากการทํางานให๎กับนายจ๎าง “จากโรงพยาบาลจุรีเวช 
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 / ตัดแตํงก่ิงไม๎เพ่ือไมํให๎รกสายไฟ  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ) 
นายธรรมวัจน์  วิลัยพิศ  - (นํ า เสนอ Power Point) พัฒนาการอํานเขียน บันได 4 ชั้น  / สอบ                        
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ วัดผลกลางปี ภาคเรียนที่ 1/2562 / ประชุมผู๎ปกครองรายงานผลการจัด
การศึกษา / ผู๎ปกครองเยี่ยมเยือนห๎องเรียนพบปะครูประจําชั้น / ประชุมเตรียมงานประเพณีออกพรรษารํวมกับวัด
และชุมชน / ฝึกซ๎อมกีฬาหมากฮอสและนํานักเรียนเข๎ารํวมแขํงขัน / รํวมงานประเพณีออกพรรษากวนข๎าวทิพย์ 
ประจําปี 2562 / รับปูายโรงอาหารผํานเกณฑ์มาตรฐาน ประจําปี 2562 / รับเกียรติบัตร โรงเรียนสํงเสริม
สุขภาพระดับทอง ประจําปี 2562 / เตรียมความพร๎อมกํอนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน) 
นายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ์ - ( นํ า เ ส น อ  Power Point) ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู๎ ป ก ค ร อ ง ข อ ง นั ก เ รี ย น                    
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน ศึกษาพิเศษเรียนรํวม ปรึกษาหารือกับผู๎ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียน              
การสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 / สํง  ผอ.โกสิทธิ์ บุญสํง เข๎าปฏิบัติหน๎าที่โรงเรียนเทศบาล                
หนองหญ๎าม๎า / ต๎อนรับนายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ์ รองผู๎อํานวยการสถานศึกษารักษาการแทนผู๎อํานวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน / กองชํางให๎ความอนุเคราะห์รถดูดโคลนและพนักงานทําความสะอาด              
ทํอระบายน้ํา / การประชุมประจําเดือนโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน / รับรางวัลชนะเลิศการประกวดประดับ
ประทีปโคมไฟ งานประเพณีออกพรรษาประจําปี 2562 / ออกร๎านค๎าจําหนํายสินค๎าน้ําสมุนไพรและลูกชิ้นนึ่ง / 
แสดงความยินดีนักเรียนที่สอบ HSK ผําน 100% / แสดงความยินดี ทีมนักกีฬาเปตองและผู๎ฝึกสอน คว๎ารางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) กีฬาเปตอง, รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน), รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ในการ
แขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สาธรเกมส์” /                
แสดงความยินดี ทีมนักกีฬาเซปักตะกร๎อหญิงและผู๎ฝึกสอน คว๎ารางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 (เหรียญทอง) 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า) 
นายโกสิทธิ์  บุญส่ง  - (นําเสนอ Power Point) สรุปเหรียญรางวัลเฉพาะ ท.5 ในการแขํงขัน                
ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า กีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย ครั้ งที่  37                
“สาธรเกมส์” ระหวํางวันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2562 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน 89  เหรียญทองแดง 8 / วันที่ 
4 ตุลาคม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครูรับผู๎อํานวยการคนใหมํ ย๎ายมาจากโรงเรียนเทศบาล
วัดเวฬุวัน / วันที่ 5 ตุลาคม 2562 นายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด กองชําง สํารวจ แผนผังการกํอสร๎างสนามกีฬา
ให๎กับ ท.5 / วันที่ 8 – 13 ตุลาคม 2562 ปรับปรุงหอพักนักกีฬาอาคาร 3 ชั้น ให๎มีความนําอยูํมากขึ้น / วันที่ 8 
ตุลาคม 2562 ผู๎บริหารและคณะครูรํวมกันปลูกต๎นทองอุไร / วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ประชุมผู๎ ปกครอง
นักเรียน 100% และมอบทุนการศึกษาให๎แกํลูก ๆ นักเรียน / แสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
การแขํงขันยูโรํเค๎ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2019 ระหวํางวันที่ 3 – 10 ตุลาคม 2562 / วันที่ 12 ตุลาคม 
2562 แสดงความยินดีกับคุ๎มวัดหนองหญ๎าม๎าได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดประดับประทีป             
โคมไฟ งานประเพณีออกพรรษา ประจําปี 2562 / ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 
2563 / ฉีดพํนหมอกควัน กําจัดลูกน้ํายุงลาย / วันที่ 31 ตุลาคม 2562 บุคลากรได๎เข๎าโครงการสํงเสริม                  
และพัฒนาบุคลากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพและการคิดวิเคราะห์ข๎อสอบ               
O – NET 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร)  
น.ส.สมพิศ  หวังทรัพย์ทวี - (นําเสนอ Power Point) สอบกลางปี ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่  1           
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร ปีการศึกษา 2562 วันที่ 31 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562 / ประชุม
ผู๎ปกครอง 100% ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 / ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 ตุลาคม 2562 / เข๎ารํวมประเพณี               
ออกพรรษา ประจําปี 2562 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 / งานอาคารสถานที่ ติดตั้ งตาขํายไลํนกพิราบ, กํอสร๎าง
เวทีในการจัดกิจกรรมใต๎อาคารสันติปัญญาคุณ, ปรับปรุงหลังร๎านค๎าสวัสดิการ, งานซํอมแซมหลังคาอาคารเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ) 
นายยุทธพงษ์ คุริรัง  - ( นํ า เ สนอ  Power Point) การอบรมและขยาย ผลภายใน โร ง เ รี ยน                  
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ โครงการการใช๎ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Thailand 
4.0 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 / งานประเพณีออกพรรษา กวนข๎าวทิพย์คุ๎มวัดเหนือ วันที่ 12 ตุลาคม 2562 / 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 / คณะครูตัวแทนนักเรียน
ฝึกซ๎อมรายการแขํงขันทักษะทางวิชาการ ตัวแทนเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด เข๎ารํวมแขํงขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 
69 คัดเลือกตัวแทน สพป.รอ.เขต 1 / โครงการปรับปรุงห๎องน้ําภายนอกอาคารเรียน เพ่ือให๎บริการนักเรียน 
บุคลากร ผู๎ปกครอง และชุมชนที่เข๎ามาใช๎บริการ / จัดทําอํางล๎างจานโรงอาหาร / แชมป์กีฬาวอลเลย์บอลในรํม 
12 ปีหญิง กีฬานักเรียน อปท.ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปี 2562 ครั้งที่ 37 “สาธรเกมส์”  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม) 
นางฉันทรุจี  พรมเกตุ  - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2562 สอบวัดผลสัมฤทธิ์                 
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม  ทางการเรียนกลางปีการศึกษา 2562 / วันที่ 10 ตุลาคม 2562 โรงเรียน
เป็นสถานที่ประชาคมเพ่ือรับรองครัวเรือนและทรัพย์สินเสียหายจากพายุโพดุล / วันที่ 10 – 15 ตุลาคม 2562 
นักการภารโรง จัดทําชั้นวางรองเท๎านักเรียนทุกห๎องเรียน / วันที่ 11 ตุลาคม 2562 โครงการประชุมผู๎ปกครอง
และมอบทุนการศึกษา / วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เข๎ารํวมประเพณีกวนข๎าวทิพย์ / วันที่ 15 ตุลาคม 2562             
รับเกียรติบัตรโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับทองและผํานเกณฑ์ประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน /                      
รับเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนต๎นแบบดีเดํนด๎านดนตรีไทย และสถานศึกษาที่สํงเสริมเยาวชนต๎นแบบด๎านดนตรีไทย 
/ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 อบรมขยายผลการใช๎งานระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเข๎าสูํไทยแลนด์ 
4.0 ให๎กับคณะครู / เป็นวิทยากรอบรม หลักสูตร การแก๎ปัญหาการอําน ผํานสื่อสามมิติ สพป. อุดรธานี เขต 2 
จัดโดยหนํวยพัฒนาครู บริษัทบ๎านรักการอํานจํากัด /วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 2/2562 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางสุวิชชา  ตรีนาจ   - (นํ า เสนอ Power Point) การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  ภาคเรี ยนที่  1                   
รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2562 วันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2562 / กิจกรรมเปิดบ๎าน
วิชาการนิทรรศการผลงานนักเรียนและการประชุมผู๎ปกครอง ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่                
6 ตุลาคม 2562 / การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ PLC วันที่ 9 ตุลาคม 2562 / เตรียม
ซุ๎มกวนข๎าวทิพย์และเตรียมเครื่องปรุงข๎าวทิพย์ ในประเพณีออกพรรษา วันที่ 11 ตุลาคม 2562  / ประเพณี              
ออกพรรษา กวนข๎าวทิพย์ วันที่ 12 ตุลาคม 2562 / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดข๎าวทิพย์ /                
รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับทองและเกียรติบัตรโรงเรียนผํานเกณฑ์มาตรฐาน
สุขาภิบาลโรงอาหาร วันที่ 15 ตุลาคม 2562 / ผลสอบ HSK (วัดความรู๎ทางภาษาจีน) วันที่ 23 ตุลาคม 2562 
/ ทําความสะอาดห๎องเรียน กํอนเปิดภาคเรียน 30 – 31 ตุลาคม 2562 / วางทํอน้ําทิ้ง เพ่ือแก๎ปัญหาน้ําทํวมขัง 
/ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน / จัดทําแหลํงเรียนรู๎ด๎านการเกษตร   
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ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
นางสาวปิยะกานต์ อุดมพร - (นําเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป ประชุมประจําเดือนกอง 
หน.งานสุขาภิบาลอาหาร  สาธารณสุขและสิ่ งแวดล๎อม / รายงานการซํอมบํารุงรถยนต์เครื่องจักร 
ประจําเดือนตุลาคม 2562 / ออกตรวจสอบพัสดุ ประจําปีงบประมาณ 2562 / ฝุายบริหารงานสาธารณสุข วันที่ 
6 ตุลาคม 2562 งานรักษาความสะอาด ดูแลความสะอาดภายในการจัดงาน TOYOTA Live Alive Run Series 
2019 ร๎อยเอ็ด / วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2562 งานรักษาความสะอาด ดูแลความสะอาดประเพณีออกพรรษา / 
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 รํวมกิจกรรมผ๎าปุาขยะรีไซเคิล ชุมชนจันทร์เกษม /วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2562                 
ดูแลความสะอาดเพ่ือเตรียมความพร๎อมในพิธีถวายผ๎ากฐินพระราชทาน / วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ออกให๎ความรู๎
การจัดการขยะอยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการ ถนนเทวาภิบาล ซอย 5 / งานรักษาความสะอาด ล๎างถนน                     
ตลาด ศาลาที่พักผู๎โดยสาร ตักขยะคลอง ตัดหญ๎าดายหญ๎า พัฒนาถนนสาธารณะ ตามแผนปฏิบัติงาน /                
ฝุายบริการสาธารณสุข ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา                    
ระหวํางวันที่ 15 ตุลาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 รํวมกับ อสม. คัดกรองกลุํมเสี่ยงโรคเรื้อรัง ชุมชนวัดบึง / 
กิจกรรมผู๎สูงอายุเดือนตุลาคม 2562 การปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุ / โครงการใสํ ใจดูแลผู๎สูงอายุเดือน
ตุลาคม 2562 การปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุ / โครงการใสํใจดูแลผู๎สูงอายุและผู๎พิการเดือนตุลาคม 
2562 / โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานสร๎างเสริมสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2563
ประจําเดือนตุลาคม / วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจํา
งบ 2563 / พํนหมอกควันควบคุมโรคไข๎เลือดออก บ๎านผู๎ปุวยและโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวันและโรงเรียนเทศบาล
หนองหญ๎าม๎า / สถานการณ์โรคไข๎เลือดออก อําเภอเมืองร๎อยเอ็ด ปี 2562 /  งานสัตวแพทย์ออกจับ              
และเคลื่อนย๎ายสุนัขและแมวจรจัดตามชุมชน เพ่ือแก๎ไขปัญหาเหตุเดือดร๎อนรําคาญมาไว๎ยังสถานการณ์สงเคราะห์
สัตว์ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / บรรยายให๎ความรู๎และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า รวมทั้ง
การดูแลสัตว์ในสถานสงเคราะห์สัตว์ ให๎กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / ฝุายสุขาภิบาล                 
และสิ่งแวดล๎อม งานอนามัยสิ่งแวดล๎อม ควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ ตรวจสอบเดือดร๎อนรําคาญ กรณีกลิ่นเหม็น
จากการสูบบุหรี่ วันที่ 4 ตุลาคม 2562  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด แจ๎งให๎เจ๎าของร๎านไมํให๎มีการสูบบุหรี่ภายในร๎าน
และบริเวณหน๎าร๎าน เพื่อปูองกันกลิ่นเหม็นรบกวนผู๎พักอาศัยบริเวณใกล๎เมือง และไมํมีการแบํงบุหรี่เพ่ือเพ่ือจําหนําย 
เพราะถือวําผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2562 / ตรวจสอบเหตุเดือดร๎อนรําคาญกรณี            
กลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงไกํบริเวณถนนผดุงพานิช วันที่ 7 ตุลาคม 2562 / ตรวจสอบเหตุเดือดร๎อนรําคาญ                   
กลิ่นเหม็นจากต๎นสัตบรรณ จากวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ดและวิทยาลัยเทคโนโลยีร๎อยเอ็ด วันที่ 16 ตุลาคม 2562 / 
ตรวจสอบเหตุเดือดร๎อนรําคาญ กรณีกลิ่นเหม็นจากร๎านจําหนํายเย็นตาโฟและอาหารตามสั่ง บริเวณถนนหายโศรก 
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 / งานบริหารจัดการตลาด วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ประชุมหารือแนวทางการแก๎ไขของ
อาคารตลาดสระทอง หลังที่ 2 / ซํอมแซมระบบไฟฟูาในตลาดทุํงเจริญและตลาดสระทอง / จัดระเบียบปูายโฆษณา
ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1) 
น.ส.ทรัพย์พานิช  พลาบัญช์ - (นํา เสนอ  Power Point)  )  งานบริการทางการแพทย์  กราฟรายงาน             
เภสัชกร    ผู๎มารับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทางศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 
ตั้งแตํวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 / รายงานผู๎ มารับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทาง
ผู๎รับบริการเดือนตุลาคม 2562 1,648 คน / ออกเยี่ยมบ๎านผู๎ปุวยเรื้อรัง, ผู๎พิการ, ผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ / จัดอบรมเรื่องการบันทึกข๎อมูลคุณภาพและการจัดทําฐานข๎อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบ 
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 / ออกหนํวยปฐมพยาบาล งานประเพณีออกพรรษา มีผู๎รับบริการจํานวน 4 ราย /              
รํวมกิจกรรม “ร๎อยดวงใจ ถวายให๎สมเด็จยํา” เนื่องในวันพยาบาลแหํงชาติ วันสังคมสงเคราะห์แหํงชาติ               
วันทันตสาธารณสุขแหํงชาติและวันอาสาสมัครไทย วันที่  21 ตุลาคม 2562 / สรุปยอดผู๎ รับบริการ                       
หนํวยปฐมพยาบาล “สาธรเกมส์” ระหวํางวันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2562 รวม 292 ราย จัดฟ้ืนฟูความรู๎             
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เรื่องการฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน และการใช๎เครื่องกระตุกไฟฟูาหัวใจอัตโนมัติ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให๎บุคลากร วันที่ 
29 ตุลาคม 2562 / ประชาสัมพันธ์ แจ๎งเบอร์ติดตํอภายในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 / งานแพทย์              
แผนไทย หัตถบําบัดเพ่ือการรักษา เดือนตุลาคม 2562 ผู๎รับบริการ จํานวน 104 ราย / งานกายภาพบําบัด 
เยี่ยมบ๎าน 5 ราย จํานวน 5 ครั้ง มารับบริการในศูนย์ 20 ราย 25 ครั้ง / งานแพทย์แผนจีน จํานวนผู๎เข๎ารับ
บริการฝังเข็ม 23 ราย / งานทันตกรรม สรุปบริการ ตรวจฟัน 29 ราย , เคลือบฟลูออไรด์ 0 – 5 ปี 24 ราย,   
ขูดหินปูน 7 ราย, อุดฟัน 24 ราย, ถอนฟัน 7 ราย, จํายยากรณีเหงือกบวม 2 ราย, ตัดใหมํ 1 ราย รวม 94 ราย/ 
งานเภสัชกรรมและคุ๎มครองผู๎บริโภค จํายยาผู๎ปุวยนอก 1,077 ราย, แก๎ปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา 2 ราย, 
ประเมินการแพ๎ยาในผู๎ปุวยแพ๎ยารายใหมํ 2 ราย, ให๎บริการเลิกบุหรี่ 17 ราย / โครงการทบทวนและประสาน
รายการยา มูลคํายาเก็บคืนเดือนตุลาคม 2562 1,497.50 บาท / งานคุ๎มครองผู๎บริโภค วันที่ 17 ตุลาคม 
2562 รํวมเป็นกรรมการตัดสินการรณรงค์เลือกใช๎สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ผํานชํองทางสื่อโซเชี่ยล /            
ตรวจประเมินและมอบปูายร๎านค๎า ร๎านชําปลอดยาชุดยาอันตรายและร๎านค๎าที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ / 
โครงการศูนย์ให๎บริการเลิกบุหรี่ เดือนตุลาคม 2562 มีผู๎รับบริการรวมทั้งหมด 431 ราย รายใหมํ 7 ราย                
รายเกํา 12 ราย ผู๎เลิกบุหรี่ได๎อยํางน๎อย 3 เดือน รวม 98 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.73  

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - นัดประชุมประจําเดือน  ครั้งที่ 12/2562  วันที่  11  ธนัวาคม  2562
นายกเทศมนตรี   - ปฏิทินการทํางาน  เพ่ือการวางแผนดําเนินการ 
       - วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2562  นายกฯ มีภารกิจต๎องลากิจ                   
ไมํอยูํ  มอบหมายให๎รองนายกฯ ปฏิบัติหน๎าที่แทน 
        - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรมวิ่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์               
ก็ฝากเตรียมเรื่องการต๎อนรับนักวิ่ง เรื่องสถานที่ ความสะดวก ความปลอดภัย เรามีภารกิจต๎องดูแล 
         - วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562  คณะผู๎บริหารไปดูงานที่ประเทศจีน                   
ก็มอบทํานปลัดฯ ปฏิบัติหน๎าที่แทนนายกฯ 
         - วันที่ 8 ธันวาคม 2562  นายกฯ ไปราชการที่จังหวัดระยอง 
         - วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เทศบาลเมืองพระประแดง จะขอมาศึกษาดูงาน 
         - วันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภา จะไปเยี่ยมชม  
ให๎กําลังใจนักเรียนที่จังหวัดระยอง 
        - การอบรมที่กรมฯ เขากําหนด  เรื่องงบประมาณปี 2564 ให๎ทางเทศบาลเรา
ไปในชํวงวันที่ 18 – 20  กรมฯ จะเชิญให๎ อปท. ที่ต๎องจัดทํางบประมาณซึ่งขอโดยตรง  เป็นหนํวยงานขอไปที่
สํานักงบประมาณโดยตรง  ไมํผํานกรมฯ เพราะฉะนั้นก็ต๎องไปทําความเข๎าใจ 
         - ทํานผู๎วําฯ จะไปตํางประเทศ  ชํวงวันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2562 
         - งานปีใหมํของจังหวัด  จะเริ่มวันที่ 27 ธันวาคม 2562 อยําลืมเรื่องการ          
จัดผัง  ต๎องเปิดชํองศูนย์บริการรํวมแบบเบ็ดเสร็จ, โรงรับจํานํา ด๎วย  ฝากฝุายเทศกิจประสานให๎ดี 
     - วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. มาทําความเข๎าใจวิธีจัดทํา            
คําของบประมาณแบบใหมํ ซึ่งให๎เทศบาลเมือง และเทศบาลนครทั่วประเทศ เป็นหนํวยขอรับงบประมาณโดยตรง
กับสํานักงบประมาณ ก็เชิญคณะฝุายที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งได๎เชิญผู๎เชี่ยวชาญคือทํานธนวัฒน์ กรุณาเกริ่นนําหลักการและ
มีเอกสารประกอบ ก็จะนําโครงการมาจัดทําแผนเพื่อปูอนข๎อมูลในระบบของงบประมาณในสํวนของแผนปฏิบัติ
การภาค  ซึ่งจะต๎องสํงคําขอ ความต๎องการไป ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นี้  หนังสือกรมฯ เพ่ิงออกมา  
นอกจากเราแล๎วก็จะมีสํวนที่ขอมารํวมเพ่ือที่จะศึกษาและเป็นข๎อมูลในการไปจัดทํา ในจังหวัดร๎อยเอ็ดก็จะมี 3 
เทศบาล เทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลทํามํวง เทศบาลตําบลหนองหลวง สํวนตํางจังหวัดก็จะมีเทศบาล
เมอืงกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองยโสธร เทศบาลเมืองวารินชําราบ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ก็ให๎เตรียมความพร๎อมเรื่อง
สถานที่ให๎เพียงพอ เป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นเรํงดํวน เราก็ได๎เตรียมแผนงานโครงการที่เราเลือกไว๎แล๎วเพียงแตํ          
มาเขียนเข๎าไปให๎ตรงกับแผนภาค หรือกลุํมยุทธศาสตร์ภาค ที่กรมฯ เขาแจ๎งมาให๎ ซึ่งมีทั้งหมด 24 แผนงาน              



 13 
เราเข๎าแผนไหนก็เขียนให๎มีความเชื่อมโยง 
     - ที่เคยเป็นประเด็นปัญหา ก็นําจะแก๎ไขแล๎ว โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  
เรื่องขยะที่มีคนนํามาทิ้งข๎างนอกที่ตู๎พักขยะ มีกลุํมที่นําขยะมาท้ิงที่หน๎าโรงเรียน ก็เป็นปัญหา ฝากไว๎ให๎ไปดู 
     - ผู๎ตรวจราชการของสํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย จะมาตรวจที่จังหวัด                      
มีประเด็นที่เขาจะทราบข๎อมูลและไปตรวจ คือ การจัดที่สําหรับที่พักสุนัขจรจัด ของเราก็ดําเนินการแล๎ว                   
เหลือเฉพาะสํวนของเอกชนที่จะมาเพ่ิมเติม ก็เตรียมข๎อมูลไว๎ เชํน จํานวนสัตว์ การดูแลสัตว์ 
     - เรื่องนโยบายที่สําคัญ เราเป็นต๎นทางการรณรงค์ต๎นแบบในการลดขยะ ก็ให๎
ชํวยกัน  โครงการนี้เป็นโครงการในสํวนของกองสาธารณสุขฯ ที่ได๎รับนโยบายจากนายกฯ ไป และพยายามรณรงค์
ให๎สอดคล๎องกับนโยบายของจังหวัดที่จะให๎หนํวยงานเป็นตัวอยํางลดขยะ  ก็ให๎ชํวยกันรณรงค์ตํอเนื่อง 
     - ขยะต๎นทาง อยากให๎แยกขยะให๎ได๎ บ๎านเราแยกกันหรือยัง เศษอาหารที ่           
ยํอยสลายได๎ใสํตํางหาก อีกถังเป็นขยะที่เราไมํได๎ใช๎ ทิ้ง แยก 2 สํวนกํอน คือ เปียกกับแห๎ง คราวที่แล๎วนายกฯ              
ไปดูงานที่อังกฤษกับสกอตแลนด์ มีอยูํร๎านหนึ่งเปิดเป็นร๎านรับของที่ไมํได๎ใช๎ประโยชน์แล๎ว เป็นเสื้อผ๎าหรืออะไร
ตํางๆ ของใช๎ รองเท๎า เอามาบริจาคท่ีร๎านนี้ แล๎วร๎านก็จะเปิดขาย มีคนมาซื้อ เงินที่ได๎เอาไปชํวยกลุํมผู๎พิการ               
เป็นร๎านบริจาคท่ีเป็นประโยชน์มาก เรียกวําร๎านมือสอง เงินที่เราซื้อเหมือนกับได๎ชํวยบริจาค แนวคิดนี้เกิดขึ้นก็
ต๎องฝากฝุายทางกองสาธารณสุขฯ นําไอเดียนี้ไปประยุกต์ให๎เข๎าสังคมไทย วําพอจะเป็นไปได๎หรือไมํ สิ่งของที่หมด
ความจําเป็นสําหรับเราแล๎ว เป็นประโยชน์กับบางคน ฝากเป็นประเด็นลองคิดวําถ๎าจะเปิดร๎านสักแหํงขึ้นมาเป็น
ศูนย์รวมในการรับสิ่งของมาเพ่ือเป็นรายได๎บริจาคตํอไป ฝากไปประชุมวางแผนกันดูวําสิ่งเหลํานี้จะสามารถเกิดขึ้น
ในแวดวงของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดได๎หรือไมํ อยํางไร เพ่ือเป็นประโยชน์กับพ่ีน๎องประชาชน เป็นจุดเริ่มต๎นในการ
เสียสละเพ่ือโอกาสสํวนรวม 
      - เรื่องรถคัดแยกขยะในร๎านอาหาร ในประเทศไทยเทําที่สังเกต จะมีในเฉพาะ
ร๎านใหญํๆ สํวนที่เป็นมาตรฐาน ถ๎าเราทํารถเข็น เจ๎าหน๎าที่ที่เก็บโต๏ะก็จะเก็บได๎รวดเร็ว แล๎วแยกทันที  แยกตั้งแตํ
ต๎นทาง ตั้งแตํโต๏ะ จบกระบวนการ แตํวําไมํลงทุน ก็เลยฝากให๎ทําโครงการ ทําเป็นตัวอยําง ห๎างร๎าน เราจะให๎เขา
ยืมใช๎  ถ๎าดีเขาก็จะไปเพ่ิมเติมเป็นคันที่ 2 คันที่ 3 เพราะเป็นประโยชน์แกํร๎านค๎าเขา 1. ทํางานได๎เร็วขึ้น             
2. จัดเก็บขยะบนโต๏ะได๎ทันที ไมํต๎องเสียเวลา  และแยกประเภทได๎  วําเรามีปัญหาเรื่องโครงการวําเป็นไปตาม
ระเบียบหรือไมํ ทําได๎หรือไมํ ก็ลองไปดูวํานําจะเป็นโครงการอบรมแล๎วจัดทําวัสดุเพ่ือประกอบการฝึกอบรม            
ให๎เขายืมร๎านละ 1 คัน ไมํใชํเป็นของเขา แตเํราให๎เขายืมไปทดลองใช๎และขยายผลเผยแพรํตํอไป  ถ๎าอยํางนี้เป็นไป
ไดห๎รือไมํ  นายกฯ คิดวําจะทําให๎ขยะต๎นทางลดลง  และโดยตรงเลยคือโรงแรม ร๎านอาหาร นํารํองกํอน ที่มีโต๏ะ
มากๆ  มีผู๎คนใช๎บริการ ก็เป็นแนวทาง แนวคิดเพ่ือให๎บ๎านเมืองเกิดความเรียบร๎อย สวยงาม เป็นระบบ อยากให๎
ชํวยกันคิดตํอยอดวําจะทําอยํางไร แบบไหน 
    - งานทั้งหมดท่ีผํานมา นายกฯ มีความสบายใจทุกงาน  เพราะวําทีมงาน
บุคลากรเรามีความเข๎าใจในการทํางานรํวมกัน ทํางานเป็นทีม เราได๎รับคําชม ทํานรองผู๎วําฯ ที่มารํวมงาน ก็ชม
นายกฯ ยอมรับวําไปมาหลายจังหวัด ก็เห็นเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดทํางานเป็นระบบมาก เรียบร๎อย แตกตํางจากที่
เคยสัมผัสมา คือคําชมที่หัวหน๎าสํวนราชการที่เขามาพบเจอได๎สัมผัสเอง ซึ่งกลุํมนี้ก็เหมือนกับผู๎ที่คอยประเมินเรา  
เพราะวําทํานจะเห็นหลากหลายแหํง ก็นํายินดี ที่ชมมากก็คือเรื่องความสะอาด ก็อยากให๎พวกเราชํวยกันรักษา  
เปูาหมายของพวกเราคือมีหน๎าที่ทําให๎ประชาชนของเรา อยูํดี มีสุข เราทํางานเชิงรุก ไมํต๎องรอให๎ประชาชน
เดือดร๎อนหรือร๎องเรียนมา 
     - ได๎รับโทรศัพท์จากรัฐสภา สถานีวิทยุรัฐสภาเขาขอสัมภาษณ์และบันทึกเทป  
ทําไมเราได๎รางวัลดีเลิศ และขอสัมภาษณ์ทําไมได๎รับรางวัลอาเซียนสิ่งแวดล๎อมและเมืองสีเขียวที่ยั่งยืน ก็เก็บข๎อมูล
ไป  นายกฯ ก็เลําให๎ฟัง นโยบายผู๎บริหารต๎องชัดเจน มีความมํุงมั่น และที่สําคัญบุคลากรทีมงานจะต๎องเข๎าใจ
เปูาหมายเดียวกัน  แล๎วนําไปสูํความสําเร็จด๎วยความรํวมมือจากภาคประชาชนด๎วย 
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นายวัฒนพงษ ์ ชิตทรงสวัสดิ์  - อยํางที่ทํานนายกฯ ได๎แจ๎งไปวํา โครงการลดปริมาณขยะ ขอให๎ใช๎แก๎วให๎
รองนายกเทศมนตรี  เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

นายบุญยัง ทองสุทธิ์   - เมื่อสักครูํได๎นําคณะ สตง. ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด คณะไมํมีคําถาม โดย ผอ. กองชําง 
ปลัดเทศบาล   ได๎สรุปข๎อมูลกํอนขึ้นชม  คณะได๎ชม 2 เรื่อง  คือ 1. ชื่นชมทํานนายกฯ ที่ได๎มีความ
พยายามทําหอโหวดนี้ให๎มีความสวยงาม  เรื่องท่ี 2 ชื่นชมวําบริหารจัดการโครงการนี้เรียบร๎อยดี  และจะมาชมอีกครั้ง
เมื่อแล๎วเสร็จ  สํวนเรื่องการตรวจฯ ไมํมีประเด็นซักถาม 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์   - สํวนของสํานักงานตรวจเงินแผํนดิน เขาอยากจะขึ้นชมและตรวจหอโหวด 
นายกเทศมนตรี   ก็ไมํมีปัญหาอะไร เนื่องจากเราทํางานกันอยํางเต็มที่ ก็เพ่ือประโยชน์โดยรวม 
      - ฝากขอให๎คัดเลือกตัวแทนของพนักงานเทศบาลที่จะฉลองกระเช๎าลอยฟูาที่จะขึ้น
คนแรกจากบึงฯไปหอสูง  แล๎วจากข๎างบนลงข๎างลําง  ก็แจ๎งความสมัครใจที่นายกฯ  
 

          ปิดประชุมเวลา 12.10 น. 
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