
- ส าเนา - 
รายงานการประชุมประจ าเดือน  

ครั้งที ่6/2563 
วันที ่11 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์   นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
2. นายเรืองรัตน์  รัตนโภคาสถิต   รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
3. นายวัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
4. ผศ.(พิเศษ)สาธิต กฤตลักษณ์   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
5. นายพีรพงศ์  จุรีมาศ    เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
6. นายบุญยัง  ทองสุทธิ์   ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 7. นายวิทยา  ตรีวิเศษ   รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 8. ว่าที่ ร.ท.อนันต์ เมาะราษี  รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 9. นายประสงค์  โพธิ์เนียม  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 10. นางวราภรณ ์ นวลเพ็ญ  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

11. นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ   ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
12. นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง    ผอ.กองช่าง 
13. นางทิมาพร  จันทรถง    ผอ.กองคลัง 
14. นายสุบิน  ทราบรัมย์   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
15. นางพิกุล  พรมเกตุ    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
16. นายโกสิทธิ ์  บุญส่ง    ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า 
17. น.ส.สมพิศ  หวังทรัพย์ทวี   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปุาเรไร 
18. นายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ์   รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
19. นายธรรมวัจน ์ วิลัยพิศ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
20. นายกองพล  ศิริเวช  หน.ฝุายปูองกันฯ 
21. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์   รก.ผอ.สํานักการศึกษา 
22. น.ส.พรพรรณ จันทรถง    ศึกษานิเทศก์ 
23. นายนุชิต  เกรียงวิช   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป 
24. น.ส.ธวัลรัตน ์ ยิ่งกําแหง   หน.ฝุายพัฒนารายได้ 
25. น.ส.รัชนีกร  คําภักดี    หน.ฝุายแผนที่ภาษีฯ 
26. น.สพ.ธีรภัทร ์ หินซุย    หน.ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
27. นางจุฬาณี  บุบผาพิลา   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (สน.กศ) 
28. นายยุทธพงษ์ คุริรัง    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
29. นางสุวิชชา  ตรีนาจ    รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
30. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ    หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (ช่าง) 
31. นางวัชร ี  ศรีทอง    หน.ฝุายบริหารงานคลัง 
32. นางสว่างจิต  บัวปัญญ์สิริ   หน.ฝุายศูนย์บริการสาธารณสุข 
33. นางกิติพร  ตราตรี    หน.ฝุายพัสดุฯ 
34. น.ส.กรชนก  ยุคะลัง    หน.ฝุายแผนงานและงบประมาณ 
35. นายพิรุฬ  มาตมูล    หน.ฝุายกิจการโรงเรียน 
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36. นางนันทกา  ภูผา    หน.งานพัฒนาคุณภาพฯ 
37. นางฉันทรุจี  พรมเกตุ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
38. นางสุติมา  มูลศิริ    ผจก.สถานธนานุบาล 
39. นางศิริภรณ์  บุตรพรหม   หน.ฝุายทะเบียนและบัตร 
40. น.ส.ปิยะกานต์ อุดมพร    หน.งานสุขาภิบาลอาหาร 
41. นายศุภไชยวัศ ธนาเติมศักดิ์   หน.ฝุายพัฒนาชุมชน 
42. นายจักรี  เกียรติขจร   หน.ฝุายการโยธา 
43. นางเพ็ญละดา ภารัง    หน.ฝุายบริการสาธารณสุข 
44. นางอรพิน  สีลาวรรณ   หน.ฝุายอํานวยการ 
45. นางยุวด ี  ถนอมแสง   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป 
46. นายพรชัย  ตรีบุญเมือง   หน.ฝุายช่างสุขาภิบาล 
47. น.ส.ปิยนุช  ศรีอุดร    ผช.จพง.ธุรการ 
48. นายไพรัก  โคตะยันต์   หน.งานธุรการ (สป.) 
49. นายสง่า  นามวิชัย    หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (สส.) 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

 
1. นายนุชากร  มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  ไปราชการ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
  - ไม่มีกองใดแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  มาตรการประหยัดพลังงาน 
นายไพรัก  โคตะยันต์  - มาตรการประหยัดพลังงาน การใช้ไฟฟูาเป็นข้อมูลห้วงการใช้ไฟฟูา 
หน.งานธุรการ (สป.)  เดือนเมษายน ในภาพรวมมีการใช้ไฟฟูาเพ่ิมขึ้นจากเดือนมีนาคม 388.12 
หน่วย ตรวจสอบแล้วมีการใช้ที่สูงผิดปกติ จํานวน 5 รายการ แจ้งกลับมา 4 รายการ เป็นการใช้งานตามปกติ               
การใช้น้ําประปา ข้อมูลห้วงการใช้เดือนเมษายน มีการใช้น้ําประปาลดลงจากเดือนมีนาคม 1,149 หน่วย 
ตรวจสอบแล้วมีการใช้ที่สูงผิดปกติ จํานวน 4 รายการ แจ้งกลับมา 3 รายการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 มีสาเหตุ
จากห้องน้ําชาย ลูกลอยชักโครกปิดไม่สนิททําให้น้ําไหลไม่หยุด ซึ่งขณะนี้ก็ได้ดําเนินการแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว             
ในส่วนรายการอ่ืน ๆ เป็นการใช้งานตามปกติ จึงนําเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายนุชิต เกรียงวิช  - (นําเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป งานบริการข้อมูลข่าวสาร 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ท้องถิ่ น  สถิติ ต่ าง  ๆ ในการประชาสัมพันธ์ผ่ าน  Fanpage Facebook 
“ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด” / พิธีกรในงานต่าง ๆ จํานวน 7 ครั้ง / บันทึกภาพกิจกรรม ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง จํานวน 35 ครั้ง / งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ติดตั้งเครื่องเสียงภายในห้อง
ประชุม จํานวน 12 ครั้ง / ติดตั้งเครื่องเสียงนอกสถานที่ จํานวน 10 ครั้ง / บันทึกเสียงประชาสัมพันธ์ 
บันทึกเสียงการประชุม / ควบคุมการใช้งานจอ LED เวทีกลางแจ้ง จํานวน 16 ครั้ง / การประชาสัมพันธ์โดยใช้ 
รถแห่ประชาสัมพันธ์ / งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ / งานนิติกรรมสัญญา ตรวจสัญญาเช่าสิทธิเทศบาลฯ           
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ของเดือนพฤษภาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 25 ฉบับ ตรวจสอบข้อกฎหมายและประสานแนวทางการดําเนินการกับ
กรมที่ดินเกี่ยวกับการถอนสภาพทางหลวงท้องถิ่นบางส่วนเพ่ือขยายเขตโรงพยาบาล ประสาน ติดตาม และ
ช่วยเหลือการดําเนินคดี กรณีพนักงานขับรถเทศบาลประสบอุบัติเหตุ ตรวจสอบข้อกฎหมาย เพ่ือตอบข้อหารือ
และข้อแนะนําการดําเนินกิจกรรมและการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในช่วง
การระบาดของโรคโควิด – 19 ร่างสัญญาจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์      
บนหอโหวด จัดทําคู่มือการปฏิบัติรวมเทศบัญญัติและระเบียบของเทศบาล ให้คําปรึกษาและช่วยเหลือ                   
ทางกฎหมายแก่ประชาชนและพนักงานเทศบาล / งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เรื่องร้องทุกข์ 37 เรื่อง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 37 เรื่อง / หาข้อสรุปในการเอาผิด เรื่องการเผาขยะ เผาหญ้า ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดําเนินการ
ทางวินัยพนักงานเทศบาล จํานวน 1 ราย ประสานธนารักษ์พ้ืนที่ร้อยเอ็ด เพ่ือขอข้อมูลเอกสาร หลักฐานเพ่ิมเติม                 
กรณีผู้บุกรุกหรือรุกล้ําครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุบริเวณกําแพงเมือง คูเมือง เมืองร้ อยเอ็ด             
โดยมิชอบด้วยกฎหมายบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้คําปรึกษาช่วยเหลือทางกฎหมาย   
แก่ประชาชนและพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ฝุายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2563 / งานจัดทํางบประมาณการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปี พ.ศ.2563 การประชุมทางไกล (แอพลิเคชั่น Zoom) / งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เรียบเรียงข้อมูลนําเสนอและจัดเตรียมอุปกรณ์แสดงผลการประชุมผ่านทางไกล รับการประเมินองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปี พ.ศ. 2563 / ซ่อมแซม บํารุง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง / สํารวจข้อมูลกล้องวงจรปิดและดูแลระบบแม่ข่าย GIS / งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ / การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ และแฟนเพจ / ตารางสรุปลดค่าใช้จ่าย ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 ระบบเครือข่าย 
ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและงานออกแบบ รวม 1,600 บาท / การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร                      
และแฟนเพจ รวม 193 ครั้ง / รับเรื่องราวร้องทุกข์ ติดต่อสอบถาม รวม 50 รายการ / สถิติการให้บริการ            
ของกองวิชาการฯ รวม 92 ครั้ง / ไอทีน่ารู้ App LINE เปลี่ยนเบอร์โทรโดยใช้ LINE เดิม  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
นายสง่า นามวิชัย  - (นําเสนอ Power Point) ) ฝุายบริหารงานทั่วไป รายงานการซ่อมบํารุง   
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  รถยนต์ เครื่องจักร ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 229,140 
บาท / สถานประกอบการให้ความร่วมมือสาธิตวิธีปูองกันและแก้ไขปัญหาควันดําจากรถยนต์ให้กับพนักงาน           
ขับรถยนต์และผู้เกี่ยวข้อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / ฝุายบริหารงานสาธารณสุข วันที่ 21 พฤษภาคม 
2563 งานรักษาความสะอาด พัฒนาคลองลําห้วยเหนือ สุดเขต เทศบาลฝั่งออกไปจังหวัดมหาสารคาม                 
โดยตัดต้นไม้ ตัดหญ้าที่กีดขวางทางน้ําไหล / วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 งานรักษาความสะอาด พัฒนาคลอง            
คูเมือง บริเวณสะพานฝั่งตรงข้ามศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย / วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2563               
งานรักษาความสะอาดพัฒนาคลองคูเมืองบริเวณสะพานหลังโรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้ / งานรักษาความสะอาด              
ล้างตลาด ถนน ศาลาที่พักผู้โดยสาร เก็บขยะคลองคูเมืองและปัดกวาด ตัดหญ้า ดายหญ้า ตามแผนปฏิบัติงาน / 
ฝุายบริการสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ จับและเคลื่อนย้ายสุนัขที่สร้างความเดือดร้อนในชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดมาไว้ยังสถานสงเคราะห์สัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามคําร้องเรียนของประชาชน / จิตอาสาบริ จาค      
วัคซีน รวม 5 โรค สําหรับสุนัข โดยร่วมกับโรงพยาบาลสัตว์เล็ก 101 ฉีดให้กับสุนัขในสถานสงเคราะห์สัตว์
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / จิตอาสาบริจาคอาหารสัตว์สําเร็จรูปให้กับสถานสงเคราะห์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ข้อมูล
สถิติการให้บริการสถานพยาบาลสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2563 /               
ฝุายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับฝุายบริการสาธารณสุข ออกชี้แจงข้อปฏิบัติสําหรับอาหารและร้านแต่งผม – 
เสริมสวย ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 / ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ ด                 
และคณะ ลงพ้ืนที่ตรวจติดตามการปูองกันการแพร่การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ณ ตลาดทุ่งเจริญและ
ตลาดหนองแคน วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 โดยตรวจติดตามการดําเนินการตามมาตรการจังหวัด มีการกําหนด



 4 
ทางเข้า ออก ตลาด การคัดกรองตรวจวัดไข้ การเว้นระยะห่างส่วนบุคคล จัดวางแอลกอฮอล์ และอ่างสําหรับ            
ล้างมือให้บริการแก่ประชาชน / ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอย เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 / งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ ตรวจติดตาม
การแก้ไขเหตุรําคาญ กรณีกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงวัว บริเวณถนนสุริยเดชบํารุง วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 / 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีกลิ่นเหม็นจากการพ่นสีของร้านปูาย บริเวณถนนผดุงพานิช วันที่ 19 พฤษภาคม 
2563 / ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสุนัขเห่าเสียงดังและกลิ่นเหม็นจากมูลสุนัข บริเวณถนนคุ้มวัดปุ าเรไร วันที่ 
20 พฤษภาคม 2563 / งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ จัดระเบียบปูายโฆษณาท่ีติดตั้งในที่สาธารณะ 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1) 
นางสว่างจิตร บัวปัญญ์สิริ - (นําเสนอ Power Point) งานบริการทางการแพทย์ กราฟรายงานผู้รับบริการ 
หน.ฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้มารับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทาง ศูนย์สาธารณสุขเทศบาล 1 ตั้งแต่วันที่ 
1 มีนาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 / รายงานผู้มารับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทาง ตั้งแต่วันที่                   
1 มีนาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 / ออกเยี่ยมบ้านผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จํานวน 16 ราย / การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจําปี 2563 ในประชากรกลุ่มเสี่ยง 
เริ่มให้บริการ 12 พฤษภาคม 2563 ถึงปัจจุบัน รวมผู้รับวัคซีนจํานวน 650 คน / ร่วมรับฟังการประเมินติดตาม
การบันทึกข้อมูลสารสนเทศในระบบ  HOSXP_PCU ของหน่วยบริการสาธารณสุข โดยคณะกรรมการ                     
จากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 / งานแพทย์แผนไทย หัตบําบัด            
เพ่ือการรักษา เดือนพฤษภาคม 2563 จํานวน 46 ราย / งานกายภาพบําบัด เดือนพฤษภาคม 2563 เยี่ยมบ้าน 
9 ราย จํานวน 9 ครั้ง มารับบริการในศูนย์ 14 ราย 21 ครั้ง รวม 30 ครั้ง / งานทันตกรรม สรุปการให้บริการ             
ทันตกรรม ตรวจฟัน 16 ราย เคลือบฟลูออไรด์  0 – 5 ปี  16 ราย ถอนฟัน 2 ราย รวม 36 ราย /                
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 ผลการดําเนินงานด้านเภสัชกรรม จ่ายยา
ผู้ปุวยนอก 1,228 ราย แก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา 2 ราย ประเมินการแพ้ยาในผู้ปุวยแพ้ยารายใหม่
ให้บริการเลิกบุหรี่ 24 ราย / โครงการทบทวนและประสานรายการยา มูลค่ายาเก็บคืนเดือนพฤษภาคม 2563 
จํานวน 4,519 เม็ด มูลค่า 5,283.50 บาท / การติดตามเยี่ยมผู้ปุวยเรื้อรังที่บ้าน วันที่ 29 เมษายน                 
ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ปุวยเรื้อรัง เพ่ือให้คําแนะนําการรับประทานยาให้ต่อเนื่อง และสังเกตอาการผิดปกติ รวมทั้ง
อาการแทรกซ้อนจากการรับประทานยาและส่งต่อเพ่ือการรักษาที่ถูกต้องที่ชุมชนวัดปุาเรไร จํานวน 2 ราย / 
โครงการศูนย์ให้บริการเลิกบุหรี่  วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาล               
ตําบลเมืองสรวง  ศึกษาดูงานคลินิกให้บริการเลิกบุหรี่ / วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เปิดการอบรมความรู้ในการ
เลิกบุหรี่ พิษภัยบุหรี่ไฟฟูา การปูองกันตนเองและการปูองกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ อสม. 
ประชาชน ผู้มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 26 พฤษภาคม 2563                 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิกบุหรี่ อันตรายของไวรัสโคโรนา 2019 ต่อผู้สูบบุหรี่และการปูองกัน           
การแพร่กระจายเชื้อในชุมชน / วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นวิทยากรอบรมความรู้พิษภัยบุหรี่ ความรู้เรื่อง 
พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. 2560 และการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติเพ่ือการเป็นชุมชนปลอดบุหรี่
ให้แก่เทศบาลตําบลเมืองสรวง / วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก และให้บริการ
ตรวจวัดสมรรถภาพปอด พร้อมให้บริการเลิกบุหรี่ บริเวณตลาดนัดศิลปวัฒนธรรม / สรุปยอดผู้รับบริการสะสม 
(กันยายน 2558 – พฤษภาคม 2563) รวมทั้งหมด 508 ราย ผู้เลิกบุหรี่ได้สําเร็จ  (มากกว่า 6 เดือน)                  
เพ่ิมอีก 1 ราย รวม 109 คน คิดเป็นร้อยละ 21.45  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองช่าง) 
นายพรชัย  ตรีบุญเมือง  - (นําเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป สรุปรายงานการจัดเก็บ 
หน.ฝ่ายช่างสุขาภิบาล  ค่าธรรมเนียม กองช่าง ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 รวม 38 ราย จํานวนเงิน 
13,996 บาท / สรุปรายงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจําเดือนพฤษภาคม รวม 16 ราย / รายงานการ
ชําระเงินค่าขุดเจาะถนนคอนกรีตของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2563 ประจําเดือน
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พฤษภาคม 2563 (การประปาฯ ยังไม่ชําระค่าธรรมเนียม จํานวน 14,850 บาท) / ฝุายควบคุมอาคารและผัง
เมือง ตรวจสอบอาคารร้านห้างทองเยาวราช ถนนปัทมานนท์ / ตรวจสอบสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาล              
หนองหญ้าม้า /ตรวจสอบข้อร้องเรียนต่อเติมบริเวณชุมชน บ.ข.ส. / ฝุายการโยธา งานไฟฟูา พิธีส่งมอบเสาไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์จากสโมสรโรตารี่ร้อยเอ็ด จํานวน 10 ต้น เพื่อมอบให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สําหรับติดตั้งในเขต
ชุมชน / งานไฟฟูาร่วมกิจกรรมตัดริดรอนต้นไม้ออกจากแนวสายไฟฟูา / งานเดินระบบไฟฟูาเข้าตู้ควบคุมนาฬิกา            
ที่หอนาฬิกาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ / งานสถานที่ ประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระราชินี พร้อมประดับ
ผ้ารั้ว สํานักงานเทศบาล / จัดสถานที่ส่งมอบอาหารและถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด – 
19 ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึง 9 พฤษภาคม 2563 / อนุเคราะห์ อุปกรณ์ งานสถานที่ เพ่ือเป็นจุดคัดกรอง
ประชาชนที่มาติดต่อราชการการเยียวยาโรคโควิด 19 ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด / จัดสถานที่โครงการช่วยเหลือ
ไถ่ถอนทรัพย์จํานํา (เครื่องมือประกอบอาชีพ) สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / จัดสถานที่งานรับมอบ              
เสาไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จากสโมสรโรตารี่ร้อยเอ็ด ณ ถนนคูเมืองด้านทิศใต้ / งานสวนสาธารณะ             
ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ติดสายไฟฟูา ถนนรณชัยชาญยุทธและงานร้องเรียนถนนเทศบาลบํารุง / สกัดขอบพ้ืนทางเดินเท้า                 
ที่มีน้ําขัง สวนหย่อมฝายน้ําล้น / ร่วมกิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้แบบรุกขกรร่วมกับการไฟฟูาส่วนภูมิภาคร้อยเอ็ด             
ถนนเทวาภิบาล / ตัดแต่งทําความสะอาดและเก็บเศษวัชพืชใต้สะพานดําและสะพานสะฮาง / งานสาธารณูปโภค 
ปรับปรุงพ้ืนที่เก็บพัสดุงานสาธารณูปโภค / เปลี่ยนฝาร่องระบายน้ํา ถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 6 / ซ่อมผิวจราจร
ชํารุด ถนนรัชชูปการ (ถนนคนเดิน) / ซ่อมผิวจราจรชํารุด ถนนรัฐกิจไคลคลา และถนนหลังวัดกลางมิ่งเมือง /              
งานศูนย์เครื่องจักรกล เชื่อมซ่อมฝาตะแกรงเหล็กถนนราชการดําเนิน สามแยกวาปี / ซ่อมขอบบ่อพักชํารุด              
ถนนในตลาดสระทอง / ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง งานวิศวกรรม ประธานกรรมการผู้ควบคุมงาน ตรวจรับงาน
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนราชการดําเนิน ซอย 2 / ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําถนนรณชัย
ชาญยุทธ ซอย 25 / โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว Para – Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ. ถ. 
2- 031 สายหลักเทวาภิบาล (แจ้งสนิท), ถนนกองพลสิบ และถนนผดุงพานิช / ความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง           
หอโหวด / ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างห้องน้ําสาธารณะเกาะกลางบึงพลาญชัย / ความคืบหน้า โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานรอบศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในบึงพลาญชัย / ความคืบหน้าโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ                
เพ่ือผู้ยากไร้พ้ืนที่ชุมชนแออัด / ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําพร้ อมถนน คสล. ซอยด้าน            
ทิศตะวันออกโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ / ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ / ความ
คืบหน้าโครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า / ความคืบหน้าโครงการ
ปรับปรุงสนามเปตอง โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า / ความคืบหน้า โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4/12  
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า / ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์จําหน่ายอาหารอินทรีย์และสินค้าพ้ืนเมือง 
ตลาดหายโศรก / งานสถาปัตยกรรม โครงการพัฒนาเมืองร้อยเอ็ดให้เป็นเปูาหมายการท่องเที่ยว กิจกรรมจัดตั้ง    
ศูนย์อํานวยการ และให้บริการนักท่องเที่ยว / งานวิศวกรรมจราจร ตีเส้นจราจรแบ่งเขตทาง ถนนคุ้มแสนสุข,  ถนน
ลําห้วยเหนือ, ถนนผดุงพานิช, ถนนปัทมานนท์ ซอย 8/1 / ฝุายช่างสุขาภิบาล งานกําจั ดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
กราฟแสดงปริมาณขยะต่อเดือน ปริมาณขยะที่เข้าโรงงานกําจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจําเดือนพฤษภาคม 
2563 / กราฟแสดงค่าเฉลี่ยปริมาณขยะต่อวัน ประจําเดือนมีนาคม 2563 / กราฟเปรียบเทียบปริมาณขยะที่เข้า
โรงงานกําจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างเดือนเมษายน 2563 และเดือนพฤษภาคม 2563 /                    
กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยต่อวัน ระหว่างเดือนเมษายน 2563 และเดือนพฤษภาคม 2563 / อัดจารบี                      
รถ New Holland / เสริมแผ่นเหล็กรถตัก JCB / เปุาทําความสะอาดไส้กรองอากาศและแผงระบายความร้อน /               
งานควบคุมตรวจสอบและบําบัดน้ําเสีย แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ําอุดตันในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / โครงการ
แก้ไขปัญหาสถานที่กําจัดขยะ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สถานที่ตั้ง, กลุ่ม Cluster เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, แผนการ
จัดการขยะและสิ่งปฏิกูล, สภาพบ่อขยะเดิม ซึ่งเป็นระบบเทกอง ตั้งแต่อดีตจนถึง พ.ศ. 2560, ก่อสร้างโรงกําจัด
ขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF งบประมาณ 187.6 ล้านบาท, โครงการฝังกลบขยะเดิมช่วงที่ 1 ปริมาณ 46,800 
ตัน งบประมาณ 3,458,000 บาท, โครงการฝังกลบขยะที่ตกค้างบนพ้ืนที่ราบ พ้ืนที่ 11,180 ตารางเมตร 
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งบประมาณ 17,000,000 บาท, โครงการก่อสร้างบ่อกําจัดสิ่งปฏิกูลขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 
12,000,000 บาท, ภาพปัจจุบัน 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักปลัดเทศบาล) 
นางอรพิน  สีลาวรรณ  - (นําเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป การประชุมประจําเดือน                  
หน.ฝ่ายอ านวยการ  ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 / การประชุมสภาเทศบาล                    
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2563 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 / กิจกรรม 5ส. อาคารสถานที่ / ดูแลการ
ดําเนินการปูองกันและกําจัดปลวกในอาคารสํานักงาน วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 / ฝุายอํานวยการ การประเมินฯ 
พนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ รายนางนันทกา ภูผา ตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 / รายนางวันวิสา อวยชัย ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน   
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
นายกองพล  ศิริเวช  - (นําเสนอ Power Point) วันที่  11 – 13 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่                  
หน.ฝ่ายป้องกันฯ  จัดระเบียบการแจกอาหารประชาชน บริษัทฟอร์ดชิตทรงสวัสดิ์  / วันที่                  
29 พฤษภาคม 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานศูนย์ความร่วมมือฯ / วันที่ 25 – 29  พฤษภาคม 
2563 ออกตรวจโครงการตรวจแนะนําการปูองกันและระงับอัคคีภัยภายในพ้ืนที่ศูนย์ความร่วมมือฯ ประจําปี 
2563 / อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ถนนคนเดิน / คําร้องทั่วไป ออกช่วยเหลือประชาชน / เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คอุปกรณ์
และซ่อมแซมรถยนต์ / เจ้าหน้าที่อัดจารบีที่เปิด – ปิด ประตูระบายน้ํา / สรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัยอ่ืน ๆ               
และบริการช่วยเหลือประชาชน เดือนพฤษภาคม 2563  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง) 
นายกองพล  ศิริเวช  - (นําเสนอ Power Point) ตรวจตราและเฝูาระวังความเป็นระเบียบเรียบร้อย                 
หน.ฝ่ายป้องกันฯ  ที่ ทาง สาธารณะ กรณีตั้งวางกระถางต้นไม้กีดขวางทางเท้า ถนนเทวาภิบาล 
ซอย 20 / กรณีตั้งวางจําหน่ายสินค้าที่ห้ามจําหน่าย ถนนเทวาภิบาล / กรณี ตั้งวางปูายกีดขวางทางเท้า                 
ถนนเทวาภิบาล / ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชน กรณี ลักลอบใช้สะดุ้งดักจับสัตว์น้ําในคลองคูเมือง               
(คุ้งน้ําโรงฆ่าสัตว์) / แจ้งเตือนผู้ประกอบการรถบรรทุกดิน ทําเศษดินตกหล่นบนถนน ถนนเทวาภิบาล ซอย 19/1 
/ ตรวจตราและดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วไปบริเวณบึงพลาญชัย / ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์การใช้สวนสาธารณะ
ตามมาตรการปูองกันและควบคุมโรคระบาดฯ Covid – 19 รอบบึงฯและภายในบึงฯ / ตรวจตราและเฝูาระวัง
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด เฝูาระวังการตั้งวางจําหน่ายสินค้าภายใน ภายนอกอาคาร ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ / ตรวจคัดกรองและกวดขันการสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าภายในอาคาร / ตรวจตราและเฝูาระวัง
กรณีเรียกเก็บค่าจอดรถบริเวณถนนข้างธนาคารทหารไทย / รายงานการแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทาง  App Smart 
101 ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 / การให้บริการข้อมูล ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 / ข้อมูลการเข้าใช้
งาน App Smart 101 ในแต่ละเดือน / กราฟเปรียบเทียบสถิติการใช้ App Smart 101 ในเดือนพฤษภาคม 
2563 มีผู้ใช้งานเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จํานวน 24,683 ครั้ง / วันที่  29 พฤษภาคม 2563                  
เทศบาลเมืองนาแก จังหวัดสุรินทร์ ศึกษาดูงาน ณ ห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด / วันที่ 13 พฤษภาคม 
2563 หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของเทศกิจ ประจําเดือน / วันที่                
13 พฤษภาคม 2563 อํานวยการจราจรเนื่องในพิธีรับมอบแผงโซล่าร์เซลล์ จากสโมสรโรตารี่ร้อยเอ็ด                
ณ ถนนคูเมืองทิศใต้ / วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 อํานวยการจราจรในโอกาสไถ่ถอนเครื่องมือ อุปกรณ์ 
ประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ณ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 27 พฤษภาคม 2563                 
ดูแลความสงบเรียบร้อยเนื่องในพิธีบุญซําฮะและสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง ประจําปี 2563 / ให้การช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สถานธนานุบาล) 
นางสุติมา  มูลศิริ  - (นําเสนอ Power Point) สถิติการรับจํานําและไถ่ถอนประจําปีงบประมาณ                 
ผจก.สถานธนานุบาล  2563 จํานํา 3,197 ราย จํานวนเงิน 61,533,750 บาท ไถ่ถอน 3,868 
ราย จํานวนเงิน 70,668,300 บาท / บัญชีแยกประเภททรัพย์รับจํานําสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
ประจําวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 / เปรียบเทียบทรัพย์รับจํานําคงเหลือปี 2562 และปี 2563 / สถิติรายได้ 
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2563 รายได้ ดอกเบี้ย 2,222,429.50.50 บาท กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด 
484,900 บาท รายจ่าย 388,474.40 บาท รายได้สูงกว่ารายจ่าย 2,318,855.10 บาท / เปรียบเทียบ
รายได้ระหว่างปี 2562 และปี 2563 / อัตราดอกเบี้ยเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.125 บาท
ต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 5,001 – 100,000บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน / มาตรการช่วยเหลือ
ประชาชน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 / ให้การช่วยเหลือไถ่ถอนทรัพย์รับจํานํา (เครื่องมือ
ประกอบอาชีพ) วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 / ตู้ปันสุข สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสวัสดิการสังคม) 
นายประสงค์  โพธิ์เนียม  - (นําเสนอ Power Point) ฝุายพัฒนาชุมชน ร่วมกับการประปาฯ ดําเนินการ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม   ขยายวางท่อประปา โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจฯ ชุมชนวัดเหนือ             
เฟสที่ 1 / ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี สหกรณ์เคหะชุมชนมั่นคงพัฒนา จํากัด                
ณ ชุมชนมั่นคงพัฒนา / ลงพ้ืนที่ถ่ายภาพคณะกรรมการชุมชนเพ่ือจัดทําทําเนียบองค์กรภาคประชาชน / ฝุายสังคม
สงเคราะห์ ร่วมกับ อสม. ลงพ้ืนที่แจกหน้ากากที่ได้รับจาก พมจ.ร้อยเอ็ด เพ่ือมอบให้แก่คนพิการในชุมชน / ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมบ้านคุณแม่วัยใส พร้อมมอบนมผงและจัดเก็บข้อมูล 
เพ่ือให้แม่และเด็กได้รับสวัสดิการเงินสงเคราะห์ครอบครัว รายละ 1,000 บาท / ออกเยี่ยมบ้านผู้ต้องหาราชทัณฑ์             
ที่ถูกปลดปล่อยในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)นางอัญชลี  
นางศิริภรณ์  บุตรพรหม  - (นําเสนอ Power Point) สรุปสถิติข้อมูลทะเบียนราษฎร ประจําเดือน  
หน.ฝ่ายทะเบียนและบัตร  พฤษภาคม 2563 / การให้บริการที่สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านทะเบียนราษฎรประจําเดือนพฤษภาคม 2563 / การให้บริการที่
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดประจําเดือนพฤษภาคม 2563 /             
การให้บริการทําบัตรประจําตัวประชาชน / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านบัตรประชาชน ประจําเดือน
พฤษภาคม 2563 / การจัดเจลล้างมือเพ่ือบริการประชาชน 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองคลัง) 
นางสาวรัชนีกร  ค าภักดี  - ( นํ า เ ส น อ  Power Point)  ฝุ า ย แ ผ น ที่ ภ า ษี แ ล ะ ท ะ เ บี ย น ท รั พ ย์ สิ น                  
หน.ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ  สํารวจข้อมูลภาคสนาม / ภาพบรรยากาศของประชาชนผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
เข้ามาตรวจสอบข้อมูล ณ ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ / ออกหนังสือรับรองการมีสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน /                 
ฝุายพัฒนารายได้ การจัดเก็บภาษี ตั้งแต่ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 จัดเก็บได้ คิดเป็นร้อยละ 28.52 
ของประมาณการ / สาระสําคัญของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย              
และเรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมจํานวน 2 ฉบับ / ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษี
สําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ....  เพ่ือช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชน
และผู้ประกอบการทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 / ประมาณการ
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เปรียบเทียบกรณีมีและไม่มีมาตรการลดภาษีร้อยละ 90 โควิด ประจําปี 2563 / 
การคํานวณภาษีกรณีลดอัตราภาษีร้อยละ 90 โควิด จากจํานวนภาษีที่คํานวณได้  / ฝุายจัดหาประโยชน์                  
และทะเบียนพาณิชย์ สรุปผลการจัดเก็บค่าเช่าสิทธิต่างๆ ในเดือนพฤษภาคม 2563 รวม 222,850 บาท / 
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สรุปผลการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 รวม 18 ราย จํานวนเงิน 840 บาท  / เงินรับ
ฝาก เพื่อใช้ในการดําเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ / สรุปผลการจัดเก็บค่าน้ําประปาตลาดสดทุ่งเจริญ – โต้รุ่ง 
รายรับ 7,640 บาท / ฝุายบริหารงานคลัง ผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2563 รับจริงตั้งแต่ต้นปี – 
พฤษภาคม 2563 350,588,944.60 บาท จ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี – พฤษภาคม 2563 287,293,963.70 บาท 
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง 63,294,980.90 บาท ค้างผลักเงินให้โรงเรียนในสังกัด / โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด / โรงเรียน
อนุบาลร้อยเอ็ด 19,711,976 บาท / สถานะเงินฝาก ณ 31 พฤษภาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์ 
27,253,620.29 บาท เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 56,085,169.55 บาท เงินฝากประจํา 96,200,160.55 
บาท  รวมทั้งสิ้น 179,538,950.39 บาท เงินสะสมที่สามารถใช้ได้ 824,951.14 บาท เงินทุนสํารองเงินสะสม 
38,559,870.75 บาท เจ้าหนี้เงินกู้ 161,385,549.40 บาท / รายละเอียดเจ้าหนี้เงินกู้ / รายงานเงินเดือน
คงเหลือไม่ถึง 15% / ฝุายพัสดุและทรัพย์สิน รายละเอียดสัญญาค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างรอ
เบิกจ่าย) ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2563 / สรุปผลซื้อจ้างรายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 / สรุปสัญญาปีงบประมาณ 2563 วงเงินเกิน 100,000 บาท 
ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนพฤษภาคม 2563 / รายละเอียดสัญญาตามนโยบายจังหวัด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ระหว่าง
ดําเนินการ ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนพฤษภาคม 2563 / โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จํานวน 8 โครงการ ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2563 / ฝุายบริหารงานทั่วไป มีผู้รับบํานาญพนักงานครูเทศบาล             
ยื่นขอรับเงินบําเหน็จดํารงชีพ จํานวน 3 ราย  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักการศึกษา) 
นางจุฬาณี บุบผาพิลา  - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 16 เมษายน 2563 ผู้บริหารให้โอวาท          
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  แก่พนักงานหอโหวด 101 / วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เตรียมความพร้อม
การสอนออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Microsoft Team ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ประชุมมอบนโยบายแนวทางการฝึกซ้อมนักกีฬาก่อนเปิดภาคเรียน / 
วันที่  26  พฤษภาคม 2563 โ ร ง เ รี ยน ในสั งกั ด เทศบาล เมื อ งร้ อย เ อ็ด  และโ ร ง เ รี ยนสาธิ ตแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมหารือเรื่อง Roi – Et Active Leaning “REAL” ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom cloud 
Meeting / วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 งานบุญซําฮะและสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง ประจําปี 2563 / มาตรการ
ประหยัดพลังงาน งบประมาณ พนักงานขับรถช่วยกันล้างเครื่องปรับอากาศของสํานักการศึกษา จํานวน             
10 เครื่อง / สระว่ายน้ําเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้เปิดให้ทํากิจกรรมการว่ายน้ํา ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 
โดยถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 อย่างเคร่งครัด 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า) 
นางจุฬาณี บุบผาพิลา  - ( นํ า เ ส น อ  Power Point) ป รั บ ป รุ ง ติ ด ตั้ ง ล ว ด ดั ด ร อ บ ร ะบ บ บํ า บั ด               
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ฝั่งหน้าวัดบึงพระลานชัย / วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เปิดให้บริการแก่ 
นักท่องเที่ยว โดยการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดลงทะเบียนเข้าใช้บริการ จุดล้างมือด้วย เจลแอลกอฮอล์              
จุดนั่งรอเพ่ือเข้าชม / รายงานการปฏิบัติงานศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเดือนพฤษภาคม 2563               
งดให้บริการแก่ประชาชนเพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในช่วง               
งดให้บริการ คือ ทําความสะอาดให้ใช้งานได้ตามปกติ เพ่ือรองรับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ) 
นายยุทธพงษ์ คุริรัง  - (นําเสนอ Power Point) การประชุมผ่านระบบ online วันที่ 8 พฤษภาคม                                    
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 2563 / การติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครอง และเพ่ิมเติมใบงาน
สําหรับนักเรียนไปฝึกหัดและทบทวนเพ่ือเพ่ิมพัฒนาการให้เหมาะสมและต่อเนื่อง วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 /           
ดูแลร่องน้ํา ปูองกันยุงลายพาหะโรคไข้เลือดออก วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 / ดูแลเรื่องอาคารสถานที่เพ่ือ
พร้อมใช้งาน วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 / ปรับปรุงห้องน้ํานอกอาคารเรียน วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 
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ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม) 
นางฉันทรุจี  พรมเกตุ  - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 อบรมการจัดการเรียน
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม  การสอนออนไลน์ / วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 จัดทําแบบฝึกหัดให้กับ
นักเรียนเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ / วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ตัวแทนครูสายชั้น ป.4 – 6 
นําเสนอการเรียนการสอนออนไลน์ต่อที่ประชุม / วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ / 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 แจกนมโรงเรียนให้กับนักเรียน / วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 จัดเตรียมอุปกรณ์     
การเรียนเพ่ือมอบให้นักเรียน / ยินดีต้อนรับคุณครูณิชาภัทร พิสิฐปัญญาพงศ์ / ผู้บริหารคณะครู ร่วมประชุม            
การจัดเรียนการสอนกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จัดทําคู่มือ
ผู้ปกครอง นักเรยีน ในการปฏิบัติตัวและเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน / วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ติดตั้ง
กล้องวงจรปิดเพ่ิมเติม เพ่ือปูองกันและรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา / จักเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ 
อาคาร สถานที่ รับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 / จัดเตรียมอุปกรณ์ ฉากกั้น เพ่ือใช้ในวันมอบตัวและเตรียมการ
เปิดภาคเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางสุวิชชา  ตรีนาจ   - (นําเสนอ Power Point) อบรมการสอนออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom                    
รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 / การประชุมออนไลน์รับฟังแนวคิด            
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นรูปแบบ Active learning จากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่              
26 พฤษภาคม 2563 / ร่วมจัดเครื่องแบบนักเรียนและหนังสือแบบเรียน เพ่ือใช้ในการมอบตัวนักเรียนชั้น
ปฐมวัยและชั้นประถมศึกษา / จัดนมโรงเรียน เ พ่ือเตรียมมอบผู้ปกครองในวันรับมอบตัวนักเรียน /                   
คณะครูปฐมวัยกรอกระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ / นํานักเรียนเข้าเสนอ
ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพ่ือเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 / จัดทําวีดิทัศน์ในการมอบตัวนักเรียน ตามมาตรการของทางโรงเรียน เพ่ือปูองกัน
การแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 / เตรียมจัดทําหน้ากากอนามัยแบบผ้า มอบให้กับนักเรียน / การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ด้านอาคารสถานที่ / การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการรับมอบตัวนักเรียน ตามมาตรการของทางโรงเรียน
เพ่ือปูองกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 / การพัฒนาอาคารสถานที่ จัดทําโต๊ะรั บประทานอาหารนักเรียน,           
จัดทําปูายประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง) 
นางพิกุล  พรมเกตุ   - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนจัดอบรม     
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง  การเรียนการสอนออนไลน์ของคณะครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนจัดอบรมการเรียนการสอน
ออนไลน์ของคณะครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วันที่                         
20 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่รับผิดชอบโครงการประชุมออนไลน์ เพ่ือรับการนิเทศ
โรงเรียน Eco School / วันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2563 คณะครูช่วยกันเตรียมอุปกรณ์การเรียนเพ่ือมอบให้
ผู้ปกครองในวันมอบตัว / วันที่  26 พฤษภาคม 2563 ร่วมการประชุมออนไลน์กับโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / โรงเรียนได้จัดทําคู่มือเพ่ือมอบให้ผู้ปกครองแทนการประชุมในการดูแลลูกหลาน             
และสื่อสารกับทางโรงเรียน ในการปูองกันการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด – 19 / นักการช่วยกันปรับปรุงสถานที่ 
ทําท่ีกั้นน้ําไม่ให้ไหลเข้าอาคารอเนกประสงค์เมื่อฝนตกหนัก / ความคืบหน้าการก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง โครงการเวที
เยาวชนคนเก่ง 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
น.ส.พรพรรณ  จันทรถง   - ( นํ า เ ส น อ  Power Point) ม อ บ อ า ห า ร ก ล า ง วั น สํ า ห รั บ เ ด็ ก ใ น                    
ศึกษานิเทศก์   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
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ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / ด้านอาคารสถานที่ ปิดรูกันสาดอาคารมอนเตสซอรี่ / เปลี่ยนแผ่นหลังคา
กันสาดรอบ ๆ อาคารสาธารณสุขฯ / ก่ออิฐบล็อกแปลงพืชผักสวนครัว / ทําความสะอาดรั้วสระว่ายน้ําและทาสี
ประตูสระว่ายน้ํา / ต่อท่อน้ํามายังแปลงพืชผักสวนครัว / ตีเส้นจราจรลานจอดรถหน้าศูนย์ฯ เพ่ือความเป็น
ระเบียบ เวลาผู้ปกครองมารับ ส่ง บุตรหลาน / ทาสีชั้นหวายของห้องมอนเตสซอรี่ / เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาที่
แตกร้าว  / ปูพ้ืนกระเบื้องบริเวณปูายหน้าศูนย์ฯ / ซ่อมแซมบํารุงสระว่ายน้ํา 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า) 
นางนันทกา ภูผา   - (นํ า เสนอ Power Point) วันที่  2 พฤษภาคม  2563 ทดลองใช้ งาน                  
หน.งานพัฒนาคุณภาพ  แอพพลิเคชั่น Microsoft team ในการประชุมคณะครูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 / คณะกรรมการตรวจรับอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนช่วงปิดเรียน ระหว่างวันที่ 18 
พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 รวม 31 วันทําการ / ผู้ปกครองรับเครื่องแบบ อุปกรณ์นักเรียน 
ประจําปีการศึกษา 2563 โดยดําเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 / นักการ
จัดทําชั้นวางหนังสือ ชั้นวางรองเท้าและที่แขวนผ้าเช็ดหน้า สําหรับใช้ในห้องวัฒนธรรมและห้องวิทยาศาสตร์  / 
สรุปจํานวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 รวมทั้งหมด 65 คน  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ) 
นายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ์ - (นําเสนอ Power Point) ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ธรรมวัจน์ วิลัยพิศ                    
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ เนื่องในโอกาสไปรับตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน / 
ประชุมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของบุคลากรครู ระดับชั้นประถมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
/ ประชุมหัวหน้าระดับ เพ่ือวางแผนแนวทางในการจัดการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 / ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียน / จัดเก็บสายไฟตามอาคารเรียน เพ่ือความปลอดภัย / ปรับปรุงซ่อมแซม
ยกระดับพื้นท่ีอ่างล้างมือ สําหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน) 
นายธรรมวัจน์  วิลัยพิศ  - (นําเสนอ Power Point) ด.ญ.สุจิตรา แน่นอุดร ระดับ ป.4 – 6 และ              
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน    ด.ญ.ปนัดดา สูงสันเขตร์ ระดับ ม.1 – 3 ได้รับรางวัลชมเชยการประกวด
บรรยายธรรมระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 9 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําปี 
พ.ศ. 2563 / เข้าร่วมการประชุมเพ่ือรับฟังนโยบายการเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์              
ในสถานการณ์ Covid – 19 / ย้ายสับเปลี่ยนผู้บริหารสถานศึกษา / ประชุมร่วมกับคณะครูโรงเรียนเทศบาล               
วัดเวฬุวัน เพ่ือมอบนโยบายด้านการจัดการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2563 / ปรับปรุงซิงค์ล้างจานชาม                
บริเวณด้านหลังโรงอาหาร / คณะครูเตรียมแจกนมลูก ๆ ผู้เรียนและจัดทําแอลกอฮอล์ จัดทําสบู่เหลวล้างมือ / 
คณะครูและนักการภารโรงทําการล้างอาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิด             
ภาคเรียน / เตรียมทําฉากพลาสติกกั้น วันมอบตัวนักเรียน / จัดทําหน้ากากอนามัย เพ่ือแจกผู้เรียน / เตรียมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ที่จะดําเนินการทําซิงค์ล้างมือ / ประชุมเตรียมวางแผน การจัดตารางสอนแบบใหม่ และจัดรูปแบบ            
การเรียนการสอนร่วมกับฝุายวิชาการและหัวหน้าระดับ / ปรับปรุงสภาพสีอาคารเรียนที่หลุดร่อน เพ่ือคุณภาพ  
การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ / เช็คสภาพการใช้งานเครื่องปรับอากาศในโรงเรียน และล้างทําความ
สะอาด / ปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าโรงเรียน / อบรมการใช้โปรแกรม Zoom Meeting แก่คณะครู / การประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 / ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาวะวิกฤต 
 
 
  



 11 
ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า) 
นายโกสิทธิ์  บุญส่ง  - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563 ดําเนินการ
ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า สอนนักเรียนออนไลน์ ตามนโยบายฯ / เยี่ยมบ้านนักเรียนและนําเอกสาร           
การเรียนไปแจกให้กับนักเรียน / วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็นสถานที่จัดประชุมครู ระดับ ม.ต้น โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพ่ือหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน / วันที่ 14 
พฤษภาคม 2563 ผู้บริหารและคณะครู ม.ปลายเข้ารับนโยบายการจัดการเรียนการสอบออนไลน์ / วันที่ 25 
พฤษภาคม 2563 ตั้งเสาไฟส่องสว่างเพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาที่สนามฟุตบอล / วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น / วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬา
วอลเลย์บอลชายหาด, สนามกีฬาเปตอง, ห้องน้ําสนามกีฬาตะกร้อ, สนามเด็กเล่น 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร)  
น.ส.สมพิศ  หวังทรัพย์ทวี - (นําเสนอ Power Point) สถานที่อบรมและประชุมครูปฐมวัย เพ่ือวางแผน 
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร และเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการสอนตามสถานการณ์โรคระบาด 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 / ร่วมประชุมออนไลน์แนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 / 
ประชุมแนวทางจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 / จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ คู่มือผู้ปกครองและนักเรียน สําหรับข้อควรปฏิบัติในการเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 / 
เตรียมความพร้อมหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน นมโรงเรียน ชุดกีฬา กระเป๋านักเรียน / งานปรับปรุง ซ่อมแซม 
อาคารสถานที่ / ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจําปีการศึกษา 2562 / ข้อมูล
การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563              

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - นัดหมายประชุม ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

นายกเทศมนตรี   - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝากเรื่องไข้เลือดออก เพราะว่าช่วงนี้จะเป็น
ช่วงระบาดก็ต้องประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ครอบคลุมทั้งทางโรงเรียนด้วย เรื่องน้ําขัง เรื่องที่กักขังน้ําต่าง ๆ ชุมชน            
ก็ต้องช่วยกัน ก็ฝากให้ความสําคัญและระมัดระวัง สํานักงานของเทศบาลเองก็เช่นเดียวกัน สํานักปลัดเทศบาลฯ    
ที่ดูแลก็ตรวจสอบ หมั่นดูห้องน้ํา บริเวณไหนมีพ้ืนที่น้ําท่วมขัง อะไรที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ในศูนย์บริการร่วมแบบ
เบ็ดเสร็จ ห้องน้ํามีกระถางต้นไม้อะไรหรือไม่ ต้องช่วยกันดูแลเรื่องไข้เลือดออก ก็ฝากเน้นย้ํา 

- กองคลัง เรื่องรายได้ที่จะหายไป ก็เตรียมตัวไว้ พร้อมที่จะได้รับ แต่ก็เชื่อว่า
ทางกรมฯ จะมีข้อมูลแล้ว เพราะมีระบบ e-laas รู้อยู่แล้วว่าวันนี้เรามีรายได้เท่าไหร่ ก็ต้องติดตามข่าวสารว่าจะ
เป็นอย่างไร 

- โรงเรียน ด้วยความห่วงใย แจ้งแล้วว่าจะเปิดเทอมวันที่ 1 กรกฎาคม แต่ก็
ต้องรอการยืนยันอีก ซึ่งไม่แน่ใจว่าทางส่วนกลาง รัฐบาลให้เปิดอย่างไร แต่กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ สพฐ.            
ก็มีมาตรการมาให้แล้ว แนะนําแนวทางแล้วว่าถ้าเปิดเรียนในช่วง 1 กรกฎาคมนี้ ทางโ รงเรียนควรจะต้องทํา
อะไรบ้าง คณะผู้บริหารเองก็เป็นห่วงมาตรการต่าง ๆ ว่าทําได้จริงหรือไม่ โรงเรียนต้องมีมาตรการคัดกรอง            
ก็เหมือนกับก่อนที่จะเข้าโรงเรียน นายกฯ ไม่เชื่อว่าคณะครู บุคลากร  จะตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนได้ทัน                 
เวลาก็จํากัด เครื่องมือ จะมีเท่าไหร่ ก็เลยอนุมัติเข้าแผนฯ จัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จะมีจอไปตั้ง จุดเดินผ่าน 
อุณหภูมิขึ้น สามารถเก็บข้อมูลใบหน้านักเรียนได้ว่านักเรียนคนนี้เข้าโรงเรียนแล้ว ก็จะช่วยสนับสนุน 5 ชุดก่อน        
ให้โรงเรียนขนาดใหญ่ก่อน คือ ท.1 ท.4 ท.5 ท.6 และ ท.8 เพราะฉะนั้นโรงเรียนก็ไปหามาตรการว่าจะต้อง             
เข้าทางเดียว ท่านก็จะต้องสะดวก ไม่ต้องยืนวัดอุณหภูมิ คุณครูก็จะได้ทํางานได้ง่ายขึ้น สิ่งที่ต้องฝากก็คือช่วย              
ไปทํา ที่ล้างมือให้เยอะ นอกจากจะมีในห้องน้ํา อาจจะไม่สะดวก ก็กระจาย ต้องไปคิดตั้งแต่ตอนนี้ จะกระจายกี่จุด                   
ให้มีการล้างมือบ่อย ๆ และต้องมีสบู่ให้เขาล้างมือ อันนี้ต้องไปเพ่ิม ห้องน้ําต้องสะอาด ก็ต้องมีการทําความสะอาด 
มาตรการที่จะทําความสะอาดในห้องน้ํา ห้องเรียน ก่อนเรียน ตอนเที่ยง หลังเลิกเรียน ครูประจําชั้นก็จะต้องฝึกฝน
นักเรียนให้รับผิดชอบร่วมกัน และต้องเตรียมอุปกรณ์ทําความสะอาดโต๊ะไว้ให้ ช่วยกันทํา ต้องดูแลห้องตัวเองให้
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เหมือนกับบ้าน ก็ต้องไปหามาตรการต้องทําให้ได้ มาตรการต่าง ๆ ดีหมด สําคัญว่าจะทําได้หรือไม่ ก็คาดหวังว่า
ขอให้ทุกท่านทําให้ได้ 70% ก็ดีแล้ว สิ่งที่นายกฯ จะช่วยได้ก็คือเครื่องมือเหล่านี้ การตรวจคัดกรองในด่านแรก  
ต้องให้ความสําคัญ ก่อนเข้าไปโรงเรียนต้องรู้อย่างน้อยว่ามีไข้หรือเปล่า วิธีวัดไข้ก็คือคัดกรองบุคคลโดยใช้อุณหภูมิ          
ตรงนี้ก็ดําเนินการแล้ว 

- หน้ากากอนามัย โรงเรียนที่จะทํา แจกให้ 3 ชิ้นต่อคน แล้วต้องเป็นขนาดเด็ก
คิดว่าบางครั้งนักเรียนอาจจะลืมนํามา วันไหนมาไม่มีก็ต้องแจกให้เขา โรงเรียนต้องให้สวมใส่หน้ากากอนามัย 
เพราะฉะนั้นด่านแรกให้ความสําคัญเราต้องช่วยเสริม เรื่องหน้ากากผ้าต่าง ๆ 3 ชิ้นต่อคน ต้องทําให้ได้ เพราะเด็ก
จะทําหายบ้าง ตกหล่นบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าลืมไม่เอามาก็ต้องให้ใหม่และแนะนําให้ซักด้วย อย่าใช้ต่อเนื่อง
หลายวัน ก็ต้องอธิบาย เป็นห่วงมาตรการในช่วงเปิดภาคเรียน 

- ช่วงเข้าพรรษา เดือนหน้าวันอาสาฬหบูชา วันเสาร์ที่ 4 วันออกพรรษา             
วันอาทิตย์ที่ 5 ปีนี้งดจัดงาน การเข้าฟังเทศน์ปฏิบัติธรรมที่เราอุดหนุนให้ยุวพุธิกสมาคม ก็ของด เป็นห่วงผู้สูงอายุ
ในการดูแล ก็แจ้งให้ทราบ 
    - หอโหวด หลายคนสอบถามว่าจะเปิดเมื่อไหร่ ตอนนี้ก็เหลือแค่การดูแลความ
เรียบร้อยข้อปลีกย่อยเล็ก ๆ น้อย ๆ ในตัวอาคาร เก็บรายละเอียด ทําความสะอาดและงานที่จะทําเพ่ิมเติม                          
ปูกระเบื้องอีกชิ้นงานหนึ่ง ก็คาดว่าถ้าจะเสร็จสมบูรณ์ต้อนรับคนได้ ถ้าไม่สมบูรณ์ก็ไม่อยากจะเปิด  งบตกแต่ง  
ภายในตอนนี้มีแล้ว ผ่านสภาแล้ว ขอกู้แล้ว อนุมัติแล้ว ในวงเงิน 25 ล้านบาท ก็เตรียมที่จะลงนาม อยากให้เสร็จ
เร็ว ๆ แต่พอดีมีโครงการของบ 4 แสนล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจในเชิงพ้ืนที่ เขาให้เราสามารถของบประมาณไป
โดยตรงไม่จํากัดงบประมาณ ไม่จํากัดเงื่อนไข แต่ขอให้อยู่ ในกรอบวงเงินคือกระตุ้นเศรษฐกิจ จ้างงาน                    
พัฒนารายได้ในช่วงที่กระทบจากโควิด  เราจึงเสนอแผนให้เมืองร้อยเอ็ดเราเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว                                    
จงึทําโครงการตกแต่งภายใน หอโหวด เอาชุด 25 ล้านใส่เข้าไป แล้วเพ่ิมชั้น 28 ชั้น 30 ซึ่งยังไม่มีงบประมาณที่
จะเข้าไปทํา ก็จึงชะลอในการจ้าง เผื่อได้เงินจํานวนนี้มาก็ไม่ต้องเป็นหนี้ 25 ล้าน ก็เลยต้องรอดูว่าผ่าน ครม.              
วันที่ 7 กรกฎาคม กระบวนการผ่านจังหวัด เข้าไปสภาพัฒน์ เข้า ครม. อนุมัติ ก็จะดําเนินการเงิน 4 แสนล้าน
อาจจะอนุมัติในเบื้องต้น 1/4 อย่างมาก คือ 1 แสนล้านบาท แต่เท่าที่ประเมินมาโครงการที่ทําเข้าไปจะเป็นทํา
ถนนเป็นส่วนใหญ่ อาจจะไม่ตรงเปูาเท่าไหร่ เงินก็ต้องเหลือเพราะฉะนั้นเราจึงทําโครงการรองรับ สรุปว่าหอโหวด
ถ้านายกฯ ประมาณการส่วนตัวคิดว่าเร็วที่สุดน่าจะเป็นเดือนธันวาคม ทั้งการตกแต่ง สวนหย่อม ทั้งเรื่องภูมิทัศน์
โดยรอบ ทั้งเรื่องทางเข้า การรื้อถอนอาคารต่าง ๆ การตกแต่งภายใน ถ้าเป็นไปตามแผนนี้ก็น่าจะเป็นเดือน
ธันวาคมคือพยายามให้ลงตัวที่ธันวาคม เพราะว่าเคาน์ดาวน์ปีใหม่ไปด้วย หลายเรื่อง แต่ว่าในส่วนเข้าไปใช้อาคาร
สามารถเข้าไปใช้ได้แล้ว ก็จะให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการบริหารหอโหวดเข้าไปปฏิบัติงานชั้น 1 ก่อนในวันที่ 1 
กรกฎาคม เพ่ือเตรียมการดูแล และคนสอบถามว่าราคาเข้าเท่าไหร่ จะคิดเท่าไหร่ อันนี้ยังไม่ได้ข้อยุติเพราะว่ามี
องค์ประกอบหลายอย่าง ต้องเอาเข้าคณะกรรมการของจังหวัดด้วยคือคณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ร้อยเอ็ด ซึ่งท่านผู้ว่าราชการเป็นประธาน ส่วนหลักเกณฑ์การกําหนดค่อยว่ากันอีกที คาดการณ์ว่าเป็น
ธันวาคมเป็นอย่างเร็ว สัญญาที่ปรับปรุงสวนหย่อมก็ได้คู่สัญญาแล้วคือสวนนงนุช ซึ่งเข้าดําเนินการยังไม่ได้           
เพราะส่งมอบพื้นท่ีให้เขายังไม่ได้เนื่องจากว่าโหวดยังไม่เรียบร้อย 
   - เราโชคดีเพราะท่านผู้เชี่ยวชาญฯ ท่านมีข้อมูล เราจึงแผนงานในการขอรับเงิน
สนับสนุน 4 แสนล้าน ได้จํานวนมาก ส่วนจะได้หรือไม่ ไม่ทราบ มีหลายโครงการที่เราขอรับเงินในส่วนที่เทศบาล
ขอไปเองก็ 9 โครงการด้วยกัน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่หอโหวดของเรา        
ไฟรอบบึงพลาญชัย รอบหอโหวด และมีฟุตบาททางเท้า เพ่ือความสวยงามรอบศูนย์ราชการของเรา มีโครงการ           
ในการก่อสร้างตลาดสระทอง เพ่ือเป็นตลาดพืชผักการเกษตร อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของตลาด ติดทางถนน                
คุ้มศรีสุวรรณ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งผลิตเพ่ือการเกษตรให้กับพ่ีน้องประชาชน ส่วนของส่วนราชการอ่ืน ก็มาขอให้
ช่วยในนามเขาก็คือสํานักงานพุทธศาสนา ปรับปรุงลานหน้าวัดบูรพาภิรามตามแบบที่กรมโยธาธิการเคยออกแบบ
ให้ และในส่วนของโยธาฯ ก็จะปรับปรุงเรื่องของเกาะในบึงพลาญชัย 20 กว่าล้าน แล้วก็ปรับปรุงคลองคูเมือง
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ตั้งแต่สตรีทอาร์ตไปจนถึงสี่แยกร้านตรงมินทร์โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งรอผลว่าจะเป็นอย่างไร เราโชคดี
เพราะว่าเราได้เตรียมแผน ต้องขอบคุณพนักงานเทศบาลที่ทุ่มเท เพราะเป็นเรื่องด่วน ถ้าโครงการไม่ทันก็ไม่ได้ 
   - เทศบาลของเราเข้ายุคท่ี 3 ยุคที่ 1 คือยุคเริ่มต้นที่นายกฯ เข้ามา ในการที่จะพัฒนาให้
เป็นรูปร่าง เดิมเข้ามาเราไม่มีทิศทางว่าร้อยเอ็ดจะมีหน้าตาอย่างไร โจทย์ไม่มีใครรู้ ทํางานไปตามสภาพ ในยุคที่ 1 
ก็มาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ปรับภูมิทัศน์เมืองให้มีรูปร่องรอยให้มีความชัดเจน ยุคที่ 2 ก็จะเห็นชัดเจนขึ้นว่า
เมืองร้อยเอ็ดมีหน้าตาอย่างไร ตอนนี้เรามีบึงพลาญชัย มีคลองคูเมืองชัดเจนขึ้น รู้ว่าเมืองเราจะไปอย่างไรต่อไป
ทิศทางชัดเจน ในยุคที่ 3 ต่อไปนี้ หลังจากที่ทําหอโหวดแล้ว เป็นยุคที่เราต้องสร้างเมืองตกแต่งเมืองเพ่ือความ
สวยงาม เป็นยุคที่ต้องลงทุน เช่น กรณีการตกแต่งไม้ดอกที่สวยงาม คนมาเที่ยวถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ ก็มอบ
นโยบายไปแล้วว่าร้อยเอ็ดเราปรับปรุงตกแต่งคลองคูเมืองให้สวยงาม สะอาด เราต้องทําสะพานให้เป็นอัตลักษณ์
เฉพาะของเมืองร้อยเอ็ด ต่อไปนี้เมืองเราเข้าสู่ยุคที่ 3 ตกแต่งเมืองให้เป็นเมืองท่องเที่ยว ผู้คนมาแล้วพูดถึง              
กล่าวขานได้ มีความชัดเจน คูเมือง สะพานต่าง ๆ จะร้อยเรียงกันไปให้เป็นเนื้อเรื่องเดียวกันเป็นสัญลักษณ์  
เอกลักษณ์ของเรา เมืองเราก็จะสวย ฝากพวกเราว่าต่อไปนี้เราเข้าสู่ยุคที่ 3 ประดับประดาเมืองให้สวยงาม                  
มีสีสัน โรงเรียน วัด จะมีการติดตั้งไฟส่องสว่าง เพราะว่าคนมาเที่ยวจะเห็นมุมสูงจะต้องใช้ไฟสีแสง โรงเรียนก็ต้อง
ช่วยประดับประดาไฟ โดยที่วัดต่าง ๆ ก็จะติดไฟส่องสว่าง พระอุโบสถ วัดบึงฯ วัดเหนือ วัดบูรพาภิราม               
วัดกลางมิ่งเมือง  วัดสว่างอารมณ์ วัดคุ้มวนาราม วัดเราเยอะมาก ยิ่งขึ้นไปมองลงมาก็จะเห็นความสวยงาม                
ก็ฝากว่าต่อไปนี้เราเข้าสู่ยุคที่ 3 ช่วยกันตกแต่งบ้านเมืองให้เกิดความสวยงาม จะเป็นเมืองแห่งการจัดกิจกรรม
มากมายต่อไปนี้ เพราะมีพ้ืนที่ของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์แล้ว หอโหวดเป็นแม่เหล็กดึงประชาชนมา          
น้ําพุดนตรีก็จะเกิดขึ้น ก็จะซ่อมแซม คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ได้ในเดือนมิถุนายน ก็จะเพ่ิมสีสันยามค่ําคืน ก็เล่าให้
ฟังว่าอนาคตเราจะไปในรูปแบบนี้ 
   - นายกฯ ได้มอบให้รองฯ วัฒนพงษ์ เตรียมข้อมูลเรื่องของมาตรการการผ่อนปรน             
โควิด – 19 หลายคนก็สับสนว่า อะไรทําได้ อย่างไร การผ่อนปรนหรือให้ดําเนินการอะไร แต่ละจังหวัดบางทีก็ไป
คิดเอง ทําเอง ไม่เหมือนกัน แต่ว่าสุดท้ายแล้ว มีคําตอบว่า ท่าน มท.1 ท่านอนุพงษ์ ได้ประชุมออนไลน์บอก          
ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วไประเทศ มาตรการผ่อนปรนในประกาศให้เหมือนกันให้ลอกจากส่วนกลาง อย่าไปคิด
เพ่ิมเติมต่อยอดเอง จะทําให้ประชาชนสับสน ก็ให้ท่านรองฯ ได้สรุป ในตอนนี้ผ่อนปรนให้ทําอะไรได้แค่ไหน 
อย่างไร 
นายวัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์ - การผ่อนปรน อย่ างที่ท่ านนายกฯ ได้ แจ้ ง  นอกจากโควิดแล้ ว  ปีนี้              
รองนายกเทศมนตรี  โรคไข้เลือดออกระบาด นอกจากไข้เลือดออกแล้วยังมีไข้อีโบลา ส่วนของ
จังหวัดหรือระดับประเทศเขารณรงค์กัน แต่เทศบาลเรายังไม่ได้เริ่ม แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” น่าจะต้องมีเพราะที่
ศาลากลางก็ได้จัดทําแล้ว และก็จะทําในทุกห้อง แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เราสามารถที่จัดทําเป็นเฉพาะเทศบาล
อันหนึ่ง One Stop Service อีกอันหนึ่งก็ได้ ในห้องประชุมแต่ละห้องก็สามารถทําได้อีก แยกส่วนได้ แต่เราอาจจะ
ไม่ต้องแยกส่วนขนาดนั้น แต่เทศบาลน่าจะต้องมีแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” แล้ว มีประโยชน์จะได้ไล่ดูว่าในช่วงนั้น
ใครอยู่ตรงไหน ถ้ามีคนติดเชื้อเข้ามาโรงเรียนสถานศึกษา ส่วนราชการ เอกชน สามารถทําได้หมด เดี๋ยวนี้รณรงค์
และเราก็กระจายให้งานปูองกันและควบคุมโรคของทางเทศบาลให้ประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวย              
ร้านอาคาร ร้านขายของชําต่าง ๆ ใช้คําว่าแพลตฟอร์ม เพราะอะไร ทําไมไม่ใช้ว่าแอพพลิเคชั่น เพราะ
แอพพลิเคชั่น คืออยู่ในมือถือแต่แพลตฟอร์มสามารถกรอกได้ เป็นรูปแบบไทยชนะ ใครมีมือถือสแกนได้ ใครไม่มี
มือถือก็กรอกในเอกสาร ทุกคนสามารถลงทะเบียนได้ ในไทยชนะก็รณรงค์ร่วมกัน 

- ตอนนี้ประกาศฯ บางทีเราสับสน ประกาศของระดับประเทศออกมา            
ประกาศฯ จังหวัด ออกมาอีก เราจะดูอะไร ประกาศฯ ระดับประเทศ เราทราบเพราะว่าทีวี โซเซียลออกประกาศ
จังหวัด ออกมา บางครั้งเรายังไม่ทราบว่าประกาศฯ จังหวัดคืออะไร ที่ผ่านมาเพ่ิงชัดเจนคราวที่แล้ว ประชุ ม
ออนไลน์ ท่าน มท. บอกว่าต่อไปให้ใช้ตามของส่วนกลาง จะได้ไม่สับสนกันแต่จะมีบางส่วน บางข้อกําหนดของ
จังหวัด อาจจะมีเพ่ิมเติมได้บ้าง แต่ไม่ใช่ภาพกว้างตามจังหวัดนั้นมี แต่ในข้อกําหนดที่เพ่ิมเติม จะต้องขออนุมัติจาก



 14 
ส่วนกลางก่อนว่าให้หรือไม่ ประกาศฯ ระดับประเทศ อยู่ ฉบับที่ 5 แต่ประกาศของจังหวัดอยู่ที่ฉบับที่ 7                
ทุกอย่างจะล้อตามระดับประเทศทั้งหมด ว่าห้ามทําอะไร เราอยู่จังหวัดร้อยเอ็ด เราต้องอิงตามประกาศของจังหวัด
ร้อยเอ็ด แต่ล้อตามระดับประเทศ แต่สําคัญคือประกาศรอบต่อไป ศบค. ชุดเล็ก อนุกรรมการประชุมไปแล้ว              
มีร่างออกมา ในวันที่ 12 ศบค. จะประชุมชุดใหญ่ ประชุมอีกคาดว่าประกาศในวันที่ 15 ที่จะถึงนี้ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - เป็นร่างของคณะอนุกรรมการที่ยกเสนอผ่อนปรน คาดว่าน่าจะผ่าน เขาจะ
นายกเทศมนตรี   ประชุมวันที่ 12 และถ้าผ่าน วันที่ 15 จะประกาศฯ นี่คื อสิ่งที่คาดหวังไว้             
แต่ว่าปัจจุบันยังเป็นฉบับเดิม ก็ฝากเราคือเรื่องของแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ซึ่งเขาก็เชิญชวนให้ทําอยู่แล้ว               
แต่เรายังไม่ได้ทําเพราะว่าไม่ใช่สนามบินซึ่งบังคับต้องสแกน เพ่ือจะได้รู้ว่าเข้าพ้ืนที่จะกลับจะออกอย่างไร                 
ศาลากลางท่านผู้ว่าฯ ก็ให้ดําเนินการ ฝุายวิชาการฯ ไปดูว่า “ไทยชนะ” จะต้องทําวิธีไหน ที่ศูนย์บริการร่วมแบบ
เบ็ดเสร็จหรือไม่ เพราะเป็นที่บริการประชาชน โรงรับจํานําที่เขาไปติดต่อ ให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล               
ให้ความร่วมมือ พนักงานเทศบาลของเรา สํานักปลัดฯ ก็ประสานกับทางวิชาการฯ ว่า OR Code จะติดไว้ตรงไหน 
เวลาใครเข้าสแกนเข้า เวลาออกก็สแกนออก ปัจจุบันที่เขามีประกาศฯ ใช้ประกาศของระดับประเทศคือฉบับที่ 9 
ก็ลอกมาเหมือนกันแต่เป็นประกาศของจังหวัด ฉบับที่ 7 โดยฉบับที่ 7 ของจังหวัดร้อยเอ็ดเรา วันนี้มีข้อยกเว้น
เพ่ิมเติมจากประกาศของรัฐบาลของส่วนกลางแค่ข้อเดียว คือเรื่องงานประเพณีให้จัดได้ ยกเว้นบุญบั้งไฟยังห้าม 
ส่วนของเรา เรางดเอง เพราะผู้จัดไม่พร้อม จังหวัดไม่ได้ห้าม แต่ต้องมีมาตรการควบคุม ร้านอาหารวันนี้หลายคนก็
เคยแจ้งมาว่าบางร้านทําไมกินเหล้าได้ เขาห้ามอยู่ทั้งหมด ร้านไหนทําคือผิด ยังมีมาตรการควบคุม ให้ทําความ
เข้าใจ ในอนาคตคาดว่าร้านอาหาร โดยปกติทั่วไปสามารถสั่งเครื่องดื่ม มาดื่มได้แล้ว แต่งดเว้นสถานบันเทิงต่าง ๆ 
ผับ คาราโอเกะ ยังห้าม ก็ทําความเข้าใจ เรื่องเคอร์ฟิวยังมี 23.00 – 03.00 น. ไปจนถึง 30 มิถุนายน  
 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
     

  ลงชื่อ   ไพรัก โคตะยันต์   ผู้จดรายงานการประชุม       ลงชื่อ  วราภรณ์  นวลเพ็ญ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายไพรัก โคตะยันต์)                (นางวราภรณ์  นวลเพ็ญ) 
          หัวหน้างานธุรการ                                    หวัหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 

 


