
- ส าเนา - 
รายงานการประชุมประจ าเดือน  

ครั้งที ่9/2563 
วันที ่11 กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์   นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
2. นายเรืองรัตน์  รัตนโภคาสถิต   รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
3. ผศ.(พิเศษ)สาธิต กฤตลักษณ์   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
4. นายบุญยัง  ทองสุทธิ์   ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 5. นายวิทยา  ตรีวิเศษ   รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 6. ว่าที่ ร.ท.อนันต์ เมาะราษี  รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

7. นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ   ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8. นายพัฒนพงศ์  ศรีทอง    ผอ.กองช่าง 
9. นางทิมาพร  จันทรถง    ผอ.กองคลัง 
10. นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (สป.) 
11. นายนุชิต  เกรียงวิช   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (วช.) 
12. นายโกสิทธิ ์  บุญส่ง    ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า 
13. นายยุทธพงษ์ คุริรัง    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
14. นางสาวสมพิศ หวังทรัพย์ทวี   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปุาเรไร 
15. นายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ์  รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
16. นายธรรมวัจน์ วิลัยพิศ    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
17. นายกองพล  ศิริเวช    หน.ฝุายปูองกันฯ 
18. นางฉันทรุจี  พรมเกตุ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
19. น.ส.ปิยะกานต์ อุดมพร    รก.หน.ฝุายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
20. นายธีรภัทร์  หินซุย    หน.ฝุายบริการสาธารณสุข 
21. นายจักรี  เกียรติขจร   หน.ฝุายการโยธา 
22. นางสุวิชชา  ตรีนาจ    รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
23. นางกนกวรรณ จําชาติ    พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล 
24. น.ส.วรรณพร กระวีสายสุนทร   ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน 
25. นายพิรุฬ  มาตมูล    หน.ฝุายกิจการโรงเรียน 
26. นางพิกุล  พรมเกตุ    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
27. น.ส.ธวัลรัตน์ ยิ่งกําแหง   หน.ฝุายพัฒนารายได้ 
28. น.ส.รัชนีกร  คําภักดี    หน.ฝุายแผนที่ภาษีฯ 
29. น.ส.กมลวรรณ ประสิทธิ์นอก   รก.หน.ฝุายสังคมสงเคราะห์ 
30. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ  หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (ช่าง) 
31. นายศุภไชยวัศ  ธนาเติมศักดิ์   หน.ฝุายพัฒนาชุมชน 
32. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์   รก.ผอ.สํานักการศึกษา 
33. นายมนตรี  น้ํายาทอง   ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
34. นางศิริภรณ์  บุตรพรหม   หน.ฝุายทะเบียนและบัตร 
35. นางวัชรี  ศรีทอง    หน.ฝุายบริหารงานคลัง 
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36. นางสว่างจิต  บัวปัญญ์สิริ   หน.ฝุายศูนย์บริการสาธารณสุข 
37. น.ส.จิราภรณ ์ ชินอ่อน    หน.ฝุายจัดหาประโยชน์ฯ 
38. นางกิติพร  ตราตรี    หน.ฝุายพัสดุฯ 
39. นางยุวดี  ถนอมแสง   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (คลัง) 
40. นางอรพิน  สีลาวรรณ   หน.ฝุายอํานวยการ 
41. นางจุฬาณี  บุบผาพิลา   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (สน.กศ.) 
42. น.ส.ปิยนุช  ศรีอุดร    ผช.จพง.ธุรการ 
43. น.ส.รัตนาภรณ ์ วิลา    ผช.จพง.ธุรการ 
44. นายธนกฤต  สิงหาไชย   จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 
45. นางปารวี  จินาพันธ์   ผช.จพง.ธุรการ 
46. ว่าที่ ร.ต.หญิงนันทิพัฒน์ วงศ์คําจันทร์   หน.งานพัฒนาบุคลากรฯ 
47. นางธนิดา  อนุนิวัฒน์   นักทรัพยากรบุคคล 
48. นางอารีย์รัตน์ งามสนิท    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 49. น.ส.เบญจวรรณ อุ่นสมัย    พนักงานจ้างทั่วไป 
50. นายเอกลักษณ์ ศรศักดา    ผช.นักวิชาการคอมฯ 
51. นายภัทรพงษ์ จิตรเจริญ   พนักงานจ้างทั่วไป 
52. นางหนึ่งฤทัย บุตรศรีเมือง   จพง.ธุรการ 
53. นายไพรัก  โคตะยันต์   หน.งานธุรการ 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายนุชากร  มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  ติดภารกิจ 
2. นายวัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  ติดภารกิจ 
3. นายพีรพงศ์  จรุีมาศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ติดภารกิจ 

 4. นายประสงค์  โพธิ์เนียม          ผอ.กองสวัสดิการสังคม   ลาพักผ่อน 
 5. นางวราภรณ ์  นวลเพ็ญ          หัวหน้าสํานกัปลัดเทศบาล   ลาพักผ่อน 

6. นายสุบิน  ทราบรัมย์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน            ไปราชการ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 
  - ไม่มีกองใดแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  มาตรการประหยัดพลังงาน 
นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร - มาตรการประหยัดพลังงานประจําเดือนสิงหาคม เป็นห้วงการใช้ในรอบเดือน 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  กรกฎาคม 2563 การใช้ไฟฟูาลดลงจากห้วงที่แล้ว 1,403 หน่วย มีการใช้
ไฟฟูาที่สูงผิดปกติ 4 รายการ ตรวจสอบแล้วเป็นการใช้งานตามปกติ การใช้น้ําประปา เพ่ิมจากห้วงที่แล้ว 565 
หน่วย มีการใช้น้ําสูงผิดปกติ 8 รายการ ตรวจสอบแล้วเป็นสถานศึกษาที่ใช้น้ําในการดําเนินการตามมาตรการ
ปูองกันโรคโควิด – 19 จึงนําเรียนที่ประชุมทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายนุชิต เกรียงวิช  - (นําเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป งานบริการข้อมูลข่าวสาร 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ท้องถิ่ น  สถิติต่ าง  ๆ ในการประชาสัมพันธ์ผ่ าน Fanpage Facebook 
“ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด” / พิธีกรในงานต่าง ๆ จํานวน 5 ครั้ง / บันทึกภาพกิจกรรม ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง จํานวน 54 ครั้ง / งานออกแบบประชาสัมพันธ์ / งานนิติกรรมสัญญา ตรวจสัญญา 
เช่าสิทธิเทศบาลฯ เดือนสิงหาคม 2563 รวม 150 ฉบับ, ดําเนินกระบวนพิจารณาในการแก้ต่างคดีปกครองของ
ศาลปกครองอุบลราชธานี, ตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประชุมและการคัดเลือกกรรมการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์, ตรวจสอบและให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ 
“คริสจักร” และการพิจารณาความหมายของคําว่า “อาคารสถานศึกษา” เพ่ือประกอบการประเมินภาษี,             
สมัครและเปิดใช้ระบบรายงานความเสียหายความรับผิดทางละเมิดและทางแพ่งของกรมบัญชีกลาง, รายงานและ  
มีหนังสือประสานการรังวัดสอบเขตทางสาธารณประโยชน์บริเวณด้านหลังร้านอาหารชายคาเพ่ือแก้ปัญหา         
การบุกรุกที่ดิน, ให้คําปรึกษาและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและพนักงานเทศบาล / งานรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ เรื่องร้องทุกข์ 20 เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ 20 เรื่อง / ส่งค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีและเอกสารเพ่ิมเติม             
ให้แก่สํานักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด กรณีฟูองขับไล่ผู้ประกอบกิจการ ซึ่งได้บุกรุกหรือรุกล้ํา ครอบครองหรือ          
ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุบริเวณกําแพงเมือง – คูเมือง เมืองร้อยเอ็ด โดยมิชอบกฎหมาย, บังคับชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดิน จํานวน 2 ราย, ให้คําปรึกษา ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและพนักงานเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด / ฝุายแผนงานและงบประมาณ งานวิจัยและประเมินผล การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไก                
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่ภายใต้บริบท 
การพัฒนาเมืองเก่าด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 23 สิงหาคม 2563 /           
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจําปี 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่อมบํารุง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์             
ต่อพ่วง / สํารองข้อมูลกล้องวงจรปิดและดูแลระบบแม่ข่าย GIS / งานออกแบบงานเทคโนฯ / การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทางเว็บไซต์ฯ และแฟนเพจฯ / ตารางสรุปค่าใช้จ่าย ประจําเดือนสิงหาคม 2563 ระบบเครือข่ายฯ ระบบ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและงานออกแบบ จํานวน 2,700 บาท / การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ฯ 
และแฟนเพจฯ รวม 132 ครั้ง / รับเรื่องราวร้องทุกข์ ติดต่อสอบถาม รวม 26 ครั้ง / สถิติการให้บริการของ            
กองวิชาการฯ ในจํานวน 93 ครั้ง / ไอทีน่ารู้ หน้า LINE เวอร์ชั่นใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สถานธนานุบาล) 
นางกนกวรรณ จ าชาติ  - (นําเสนอ Power Point) สถิติการรับจํานําและไถ่ถอนประจําปีงบประมาณ                 
พนักงานบัญชี   2563 จํานํา 3,268 ราย จํานวนเงิน 66,769,750 บาท ไถ่ถอน 3,556 
ราย จํานวนเงิน 72,449,300 บาท / บัญชีแยกประเภททรัพย์รับจํานําสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
ประจําวันที่ 31 สิงหาคม 2563 / เปรียบเทียบทรัพย์รับจํานําคงเหลือ ปี 2562 และปี 2563 / สถิติรายได้ 
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2563 รายได้ ดอกเบี้ย 2,057.034 บาท รายจ่าย 342,785.62 รายได้สูงกว่า
รายจ่าย 1,714,248.38 บาท / เปรียบเทียบรายได้ระหว่างปี 2562 และปี 2563 / อัตราดอกเบี้ยเงินต้น                
ไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาทต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 5,001 – 100,000 บาท             
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสวัสดิการสังคม) 
นายศุภไชยวัศ ธนาเติมศักดิ์  - ฝุายพัฒนาชุมชน ต้อนรับผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการ  
หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน   กระทรวงพัฒนาสังคมฯ พร้อมคณะในการตรวจเยี่ยมติดตามแผนงาน / อบรม   
การถ่ายทอดการใช้โปรแกรมเพ่ือจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี 2563 ให้แก่ผู้จัดเก็บข้อมูลในเขตเมือง             
โดยมีเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นวิทยากรให้ความรู้การใช้โปรแกรม / ลงพ้ืนที่คูเมือง กําแพง
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เมืองชุมชนพิพิธภัณฑ์ เพ่ือตรวจสอบการขอใช้สิทธิปลูกสร้างบ้าน ในชุมชนมั่นคงพัฒนาและขอคืนพ้ืนที่ /              
ร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด เพ่ือการจัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ /                  
ฝุายสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะ อสม. ชุมชนทุ่งเจริญ ออกเยี่ยม
บ้านผู้พิการรายใหม่ ซึ่งยังไม่เคยมีบัตรประจําตัวประชาชนคนพิการ และได้แนะนําขั้นตอนการเข้าถึงสิทธิคนพิการ
เพ่ือรับสวัสดิการและการช่วยเหลือต่อไป / ออกมอบถุงยังชีพในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (19 ชุมชน) ให้กับผู้ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการปูองกันโรคโควิด – 19 จํานวน 143 ชุด / ผู้แสดงความสามารถ ขออนุญาตใช้พ้ืนที่
สาธารณะแสดงความสามารถในเดือนสิงหาคม 2563 จํานวน 19 ราย    

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)นางอัญชลี  
นางศิริภรณ์  บุตรพรหม  - (นําเสนอ Power Point) สรุปสถิติข้อมูลทะเบียนราษฎร ประจําเดือน            
หน.ฝ่ายทะเบียนและบัตร  สิงหาคม 2563 / การให้บริการที่สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
/ สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านทะเบียนราษฎร ประจําเดือนสิงหาคม 2563 / การให้บริการที่โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดประจําเดือนสิงหาคม 2563 / การให้บริการทําบัตร
ประจําตัวประชาชน / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านบัตรประชาชน ประจําเดือนสิงหาคม 2563 / ต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม / ประชุมฝุายทะเบียนและบัตร 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองคลัง) 
นางสาวจิราภรณ์  ชินอ่อน - ( 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.ฝ่ายจัดหาประโยชน์ฯ  สํารวจข้อมูลภาคสนาม / ออกหนังสือรับรองการมีสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน / การยื่น
คําร้องคัดค้านการประเมินภาษีฯ ประจําปี 2563 / ฝุายพัฒนารายได้ การจัดเก็บภาษีตั้งแต่ตุลาคม 2562 – 
สิงหาคม 2563 จัดเก็บได้คิดเป็นร้อยละ 40.24 / สรุปการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลู กสร้าง ประจําปี 2563 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 จัดเก็บภาษีแล้ว คิดเป็นร้อยละ 71.33 / ฝุายจัดหาประโยชน์และทะเบียน
พาณิชย์ สรุปผลการจัดเก็บค่าเช่าสิทธิต่าง ๆ ในเดือนสิงหาคม 2563 245,200 บาท / สรุปการจดทะเบียน
พาณิชย์ประจําเดือนสิงหาคม 2563 จํานวน 25 ราย จํานวนเงิน 930 บาท / เงินรับฝาก เพ่ือใช้ในการดําเนินงาน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ประจําเดือนสิงหาคม 2563 198,678 บาท / สรุปผลการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟูา 
ตลาดทุ่งเจริญ – ตลาดโต้รุ่ง 69,210 บาท / สรุปผลการจัดเก็บค่าน้ําประปาตลาดสดทุ่งเจริญ – ตลาดโต้รุ่ง 
7,440 บาท / ฝุายบริหารงานคลัง รับจริง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 454,695,241.91 บาท จ่ายจริง                
ณ 31 สิงหาคม 2563 412,911,742.45 บาท ผูกพันไว้แล้ว 7,247,874.70 บาท เงินคงเหลือ 
34,535,624,76 บาท คาดว่าจะได้รับเงินกันยายน 2563 10,00,000 บาท คาดว่าจะจ่ายเดือนกันยายน 
2563 32,809,256.78 บาท ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ดําเนินการ 2,411,200 บาท คาดว่าเงิน
คงเหลือ 9,479,167.98 บาท / สถานะเงินฝาก ณ 31 สิงหาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ 
16,085,169.55 บาท เงินฝากประจํา 96,310,118.52 บาท รวมทั้งสิ้น 139,640,858.08 บาท เงินสะสม
ที่สามารถใช้ได้  942,367.27 บาท เงินทุนสํารองเงินสะสม 38,559,870.75 บาท เจ้าหนี้ เงินกู้ 
170,937,549.40 บาท / รายละเอียดเจ้าหนี้ / รายงานเงินเดือนคงเหลือไม่ถึง 15% / ฝุายพัสดุและทรัพย์สิน 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนสิงหาคม 2563 / โครงการระหว่างดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 / รายละเอียดสัญญารอส่งมอบงาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 
2563 / รายละเอียดสัญญาค้างจ่ายปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างรอเบิกจ่าย) ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 
2563 / สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อมูล ณ วันที่ 
31 สิงหาคม 2563 / สรุปสัญญา ปีงบประมาณ 2563 วงเงินเกิน 100,000 บาท ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนสิงหาคม 
2563 / รายละเอียดสัญญาตามนโยบายจังหวัด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ระหว่างดําเนินการ (ปีงบประมาณ 2560) 
ตั้งแต้ต้นปีถึงเดือนสิงหาคม 2563 / โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน                
8 โครงการ ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2563 / โครงการที่ได้รับการอนุมัติ ปีงบประมาณ 2564 (รอดําเนินการ) 
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จํานวน 6 โครงการ ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2563 / เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2563 (เฉพาะกิจ) จํานวน 2 
โครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 / เปรียบเทียบการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2562 และปี 
2563 / ตารางเปรียบเทียบการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ประจําเดือนสิงหาคม 2563 
/ ฝุายบริหารงานทั่วไป รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ทายาทนายประเสริฐ โพธิ์สําโรง / ประมวลภาพกิจกรรม / 
สรุปผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2563 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักการศึกษา) 
นายมนตรี  น้ ายาทอง  - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ร่วมกับคณะครุศาสตร์                                     
ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลง           
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและการพัฒนา
งานวิชาการ วงรอบที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2567 / ตารางการออกเยี่ยมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนในการ
คัดเลือกนักกีฬาตัวแทนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ง 38 “นครพนมเกมส์” ระหว่างวันที่ 21 – 30 
ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดนครพนม / วันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2563 ออกเยี่ยมนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ในการเตรียม
เตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยฯ / วันที่                
12 สิงหาคม 2563 ร่วมกิจกรรมทําความสะอาดปรับภูมิทัศน์รอบคลองคูเมืองในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / 
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครอุดรธานี ศึกษาดูงานสระว่ายน้ํา / วันที่          
19 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการตรวจรับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ดื่มในช่วงเปิดภาคเรียน 1/2563 
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 19 สิงหาคม 2563 หารือมาตรการปูองกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 งานประเพณี “สมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 22  ประจําปี 2563 ระหว่าง
วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2563 / วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ซักซ้อมความเข้าใจ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
ประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ฯ และขั้นตอนการเตรียมรับการประเมินผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งครู 
(รายปีการศึกษา) / วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ประชุมการจัดงานประเพณี สมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป            
ครั้งที่ 22 ประจําปี 2563/ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ร่วมหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องการจัดงานพิธีอัญเชิญ 
พระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธมิ่งเมืองมงคล พระพุทธรูปประจําจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ืออัญเชิญประดิษฐาน            
บนชั้น 35 หอโหวด 101 / วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ชี้แจงนักเรียนที่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนรู้           
ของนักเรียน ประจําปี 2563 / วันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2563 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
ที่มีผลการเรียนดี ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดอุดรธานี 
จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเลย 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า) 
นายมนตรี  น้ ายาทอง  - (นํ า เสนอ Power Point) เปิดให้บริการตามประกาศจั งหวัดร้ อย เ อ็ด               
ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา COVID – 19 ฉบับที่ 8 จํานวนผู้ที่เข้าใช้บริการ 19,586 คน ยอดเงินบริจาค 
จํานวน 28,078 บาท หน่วยงานเข้าเยี่ยมชม 16 หน่วยงาน / ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟูาส่องสว่าง             
ภายในอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา / กิจกรรม 5 ส. ทําความสะอาดจัดระเบียบภายในและภายนอก อาคาร           
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําทุกวันศุกร์ / ประมวลภาพเข้าใช้บริการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํารายงานการปฏิบัติงาน          
ศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ประจําเดือนสิงหาคม 2563เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563                    
ตามมาตรการปูองกัน COVID – 19  ยอดสมาชิกโดยรวม จํานวน 1,530 คน จํานวนผู้ที่เข้าบริการ ช่วงเช้า 
จํานวน 844 คน รวม 1,409 คน / การออกกําลังกายภายในศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามมาตรการ
ปูองกัน COVID – 19  / กิจกรรมการออกกําลังกายภายในเกาะกลางบึงพลาญชัย แอโรบิค ลีลาศ รํากระบอง 
บาสเกตบอล และโยคะ /  หอโหวด 101 ROI ET TOWER สถิติผู้เข้าชมเพจ facebook หอโหวด 101 ระหว่าง
วันที่ 3 – 30 สิงหาคม 2563 / วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ต้อนรับอธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะ ฟังบรรยาย             
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และเยี่ยมชมหอโหวด 101 / วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะผู้บริหารไปรษณีย์ร้อยเอ็ด, ต้อนรับ               
พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร อดีตแม่ทัพภาค 2 และคณะ, ต้อนรับรองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน / วันที่ 20 สิงหาคม 
2563 บริษัทพาวเวอร์กราฟฟิก ถ่ายทําวีดีโอโปรโมทหอโหวด 101, ต้อนรับผู้อํานวยการท่าอากาศยานร้อยเอ็ด           
และคณะทํางาน Air Asia ร้อยเอ็ด ฟังบรรยายและเยี่ยมชมหอโหวด 101, ต้อนรับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 พร้อมคณะ / วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ต้อนรับรองอธิการบดี
ฝุายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดพร้อมคณะ / วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ต้อนรับสมาชิกวุฒิสภา ประธาน
คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภาพร้อมคณะ / วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ต้อนรับอธิบดีกรมบัญชีกลาง              
พร้อมคณะ / วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ต้อนรับผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขต 12 พร้อมคณะ / วันที่ 
27 สิงหาคม 2563 ต้อนรับประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐ ธรรมนูญ พ.ศ. 2558 พร้อมคณะ / วันที่           
31 สิงหาคม 2563 ต้อนรับประธานอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง) 
นางพิกุล  พรมเกตุ   - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 5 สิงหาคม 2563 การประชุมสภานักเรียน     
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง  ครั้งที่ 1/2563 / วันที่ 12 สิงหาคม 2563 พิธีถวายราชสักการะพระบรม
ฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา / วันที่ 13 สิงหาคม 2563 พิธีเข้าประจําหมู่ยุวกาชาด และเข้ารับเข็ มเครื่องหมาย 
ประจําปี พ.ศ. 2563 / วันที่ 13 สิงหาคม 2563 การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร / วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
2563 นํานักเรียนเข้าร่วมโครงการพิพิธภัณฑ์สืบสานต่อยอดภูมิปัญญาไทย ณ พิพิธภัณฑ์ร้อยเอ็ด / วันที่             
18 สิงหาคม 2563 วงดนตรีช่ออินทนิล ร่วมการแสดงดนตรีใน โครงการศิลปวัฒนธรรมทางดนตรีและ                
การแสดงพ้ืนบ้าน / วันที่ 21 สิงหาคม 2563 โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2563 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา / วันที่ 31 สิงหาคม 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
รณรงค์ควบคุมปูองกันไข้เลือดออก / วันที่ 23 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ 
นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจําปี 2563 / วันที่ 26 สิงหาคม 
2563 โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                
จังหวัดกาฬสินธุ์ / วันที่ 27 สิงหาคม 2563 โครงการ STEM เปิดโลกวิทย์ – คณิต คิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู / วันที่ 28 สิงหาคม 2563 โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ ปีการศึกษา 
2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 จังหวัดสกลนคร / วันที่ 28 สิงหาคม 2563 กรมอนามัยเข้าตรวจ    
และให้คําแนะนําการปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคมและพฤติกรรมสุขอนามัยส่วนบุคคล / วันที่ 
28 สิงหาคม 2563 เดินรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองสู่ชุมชน / นักเรียน
ได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี / 
บรรยากาศการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในการดูแล ช่วยเหลือและพัฒนา / บรรยากาศ            
การเรียนรู้นอกห้องเรียน / นักเรียนจิตอาสาช่วยทาสีบริเวณที่จอดรถภายในโรงเรียนในวันหยุด / กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เข้ามาพ่นยุงให้กับโรงเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางสาวพรพรรณ  จันทรถง - (นําเสนอ Power Point) คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม            
รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และบุคลากรจากโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการและการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 5 สิงหาคม 2563 / จัดกิจกรรม
หนูน้อยไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 / วันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะครู              
และผู้ปกครอง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 / 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2563 
/ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอความอนุเคราะห์ให้คณะผู้วิจัยเข้าศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยกับบุคลากร   
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 / โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน
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ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสถานที่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2563 รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม                 
ถึง 1 กันยายน 2563 / ภาพกิจกรรมปล  ูกพืชผักสวนครัว, กิจกรรมกลางแจ้ง / ด้านอาคารสถานที่ ทําความ
สะอาดรางน้ําฝน เพ่ือปูองกันการอุดตันจากเศษใบไม้และเพ่ือให้การระบายน้ําได้ดีมากขึ้น / ซ่อมแซมปั๊มน้ํา            
สระว่ายน้ํา / ซ่อมแซม เปลี่ยนขาหลอดไฟ / ได้รับงบประมาณ ปรับปรุงเวทีจัดกิจกรรมของเด็กและปูายเวที 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 7 เมตร เจ้าหน้าที่มาพ่นกําจัดยุงลาย / คณะครู บุคลากรในโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
ร่วมกันออกกําลังกายในกิจกรรมเวฬุวันยุคใหม่ไร้พุง ออกกําลังกายทุกวันพุธ / ฝุายงานทะเบียนและวัดผล                
จัดอบรมโปรแกรม Thailand 4.0 แผนงานวิชาการ เพ่ือจัดทําเกณฑ์การให้คะแนนและการจัดทํา ปพ.5                 
โดยไม่ต้องใช้รูปเล่มแล้ว / การประกวด SMART classroom ประจําปีการศึกษา 2563 / การมอบรางวัล
ห้องเรียน SMART classroom / รณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก สํารวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย แจกจ่าย
ทรายอะเบท และเก็บขยะ ณ ชุมชนเวฬุวัน / คณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกับคณะครูและนักเรียน ม.1 – 3 
ร่วมทําบุญวันธรรมสวนะ ณ วัดเวฬุวัน / การปรับสภาพภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียน / การประชุมประจําเดือนและ
ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่เลื่อนวิทยฐานะ คศ.3 และ คศ. 4 และแสดงมุทิตาจิต คุณครูอรพรรณ สนามพล
  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ) 
นายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ์ - (นํ า เสนอ Power Point) พิ ธี ไหว้ ครู  ประจํ าปี การศึ กษา  2563 /             
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ เลือกตั้งสภานักเรียน ประดับปลอกแขนสภานักเรียนและประชุมสภานักเรียน 
ประจําการศึกษา 2563 / วันแม่แห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2563 และพิธีลงนามถวายพระพร / กิจกรรม             
Big Cleaning Day กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ / ผู้บริหารตรวจดูสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล / การอบรม
เชิงปฏิบัติการยกระดับผลทดสอบทางการศึกษาของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) /               
พิธีเข้าประจําหมู่ยุวกาชาด ประจําปี 2563 / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 
1 – 4 / นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากรุกไทย จัดอันดับระดับประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจําปี 2563               
ได้รับรางวัลที่ 6 ระดับประเทศ / นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนว่ายน้ํา ภาคเรียนที่ 1/2563 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า) 
นางนันทกา ภูผา          - (นํ า เสนอ Power Point) วันที่  5  สิ งหาคม 2563 ให้การต้อนรั บ                   
หน.งานพัฒนาคุณภาพ  คณบดีและคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ, กิจกรรม “แม่ลูกผูกพัน” / วันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะครูและผู้ปกครองร่วมลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 / วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครอุดรธานี / วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ           
เรื่อง “การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” / วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ศึกษาดูงาน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า) 
นายโกสิทธิ์  บุญส่ง  - (นําเสนอ Power Point) ต้อนรับคณบดีครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ              
ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า    มหาสารคามและคณะ / เป็นสถานที่จัดประชุม คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และสุขศึกษา พลศึกษา / กิจกรรมรับน้อง รด. ท.5 / แสดงความยิ นดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาดที่กวาดรางวัลมามากมาย / มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การฝึกซ้อมให้กับทุกชนิดกีฬา /                
เปลี่ยนกระดานหน้าห้องให้กับ ม.ต้น และระดับ ป.1 – ป.6 / น้องตัง นักเรียน ม.1 นักเรียนกีฬาตะกร้อ              
ออกรายการทีวี ซูปเปอร์จิ๋ว SUPER 10 / คณะกรรมการจากกรมอนามัยเข้าตรวจและให้คําแนะนําการปฏิบัติ
ตามแนวทางเว้นระยะห่างทางสังคมและพฤติกรรมสุขอนามัย เพื่อปูองกันโรคโควิด 19 / คอร์ตสนามวอลเลย์บอล
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ใหม่ เสร็จเรียบร้อย / ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / ปรับปรุง
อาคาร จากอาคารดนตรีเป็น “ร้านการงานอาชีพ” / ปรับปรุงพ้ืน โดยการปูตัวหนอนรอบ ๆ สนามฟุตบอล / 
ทําบุญ “ร้านการงานอาชีพ” “ร้านเสริมสวย” ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน / คณะครู
และนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจําปี 2563 ณ วัดบ้านหนองหญ้าม้า / เป็นสถานที่การแข่งขัน
วอลเลย์บอลชายหาด กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด ประจําปีการศึกษา 2563 เป็นตัวแทน
จังหวัดแข่งขันในระดับเขตต่อไป / เป็นสถานที่การแข่งขันเซปักตะกร้อกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัด
ร้อยเอ็ด ประจําปีการศึกษา 2563 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน) 
นายธรรมวัจน์  วิลัยพิศ  - (นําเสนอ Power Point) เจ้าหน้าที่งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย              
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน    มาให้บริการในการทําความสะอาดอาคารเรียนในบริเวณชั้นดาดฟูา อาคาร 1 / 
เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มาให้บริการล้างและทําความสะอาดบริเวณอาคารเอนกประสงค์ / 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกใบอนุญาตสถานประกอบการอาหาร ร้านสหกรณ์ให้โรงเรียนเทศบาล              
วัดเวฬุวัน / การร่วมกันแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด                   
ทั้ง 8 โรงเรียน / คุณหมอโครงการคลินิกภาษา โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน / คณะผู้บริหาร เยี่ยมค่ายนักกีฬา             
ทีมตะกร้อหญิงเปตอง โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน / โครงการนักข่าวรุ่นเยาว์ / พิธีถวายราชสักการะพระบรม  
ฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินิ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคล                    
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 / โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม / โครงการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2563 / พิธีเข้าหมู่ยุวกาชาด ประจําปีการศึกษา 2563 / นักเรียนช่วยกัน
ทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนและเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย          
ในสถาบันอุดมศึกษาของไทยกับบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / กิจกรรมหนูน้อยไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 
2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร) 
นางสาวสมพิศ  หวังทรัพย์ทวี - (นําเสนอ Power Point) โครงการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                    
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร วันที่ 1 สิงหาคม 2563 / มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เยี่ยมชมและ             
ให้กําลังใจการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมของโรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร วันที่ 5 สิงหาคม 2563 / กิจกรรม            
ให้ความรู้ เรื่องยาเสพติด ติดบุหรี่ไฟฟูา ติดโควิด เสี่ยงความตายสูง และประโยชน์และโทษของการขาดสาร
ไอโอดีน วันที่ 6 สิงหาคม 2563 / โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ พนักงาน นักเรียน
นักศึกษาและประชาชน ในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2563 วันที่ 9 สิงหาคม 2563 / ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โรงเรียนธนาคารเทศบาลวัดปุาเรไร จากโรงเรียนวัดปุานาเชือก จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 6 สิงหาคม 2563 /             
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม               
ราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 11 สิงหาคม 2563 / ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน          
ลืออํานาจวิทยาคม จังหวัดอํานาจเจริญ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 / พิธีประจําหมู่ยุวกาชาด วันที่ 20 สิงหาคม 
2563 / ต้อนรับเจ้าหน้าที่ออกติดตามและจัดการศึกษาและการจัดสถานประกอบการอาหาร ตามมาตรการ         
การปูองกันโรคโควิด – 19 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 / นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้           
นอกสถานที่ วัดปุาสนามชัย วัดปุาโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 28 สิงหาคม 2563 / เด็กชายภัทรกร             
รัตนสิปปกร ได้ลําดับที่ 9 การแข่งขันหมากรุก จากโครงการมหกรรมกีฬาหมากกระดานโคราช ครั้งที่ 1 ประจําปี 
2563 วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 / กิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้แก่ผู้เรียนด้านการปูองกันตนเองไม่ให้
เป็นไข้เลือดออกและการกําจัดลูกน้ํายุงลาย พาหะนําโรคไข้เลือดออก วันที่ 31 สิงหาคม 2563 / นางสาวสมพิศ 
หวังทรัพย์ทวี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด รูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)              
ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (ด้านผู้บริหาร) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น / กิจกรรมหนูน้อยฟันดี และกิจกรรมก่อนบ่ายคลายเครียด / งานปรับปรุง – ซ่อมแซม
อาคารสถานที่ งานล้างทําความสะอาดบ่อดักไขมัน / งานติดตั้งไฟส่องสว่าง / งานติดตั้งรางน้ําฝน และหลังคากัน
ฝน ระหว่างอาคาร / งานอุดรอยรั่วหลังคาที่เกิดการชํารุดเนื่องจากอายุการใช้งาน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ) 
นายยุทธพงษ์ คุริรัง  - (นํ า เสนอ Power Point) โครงการอบรมพัฒนาการและโภชนาการ                                    
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ ของเด็ก 0 – 5 ปี วันที่ 5 สิงหาคม 2563 / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
มอบเกลือไอโอดีน เพ่ือใช้ประกอบอาหารตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน วันที่ 10 สิงหาคม 2563 / 
รางวัลชมเชยอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่ ทํานองสรภัญญะ ประเภททีมชาย 5 คน ระดับประเทศ เนื่องใน
เทศกาลวันวิสาขบูชา ประจําปี 2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 / จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 
2563 / พิธีเข้าประจําหมู่ยุวกาชาด ประจําปี 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 / พิธีไหว้ครู น้อมกราบวันทา
บูชาครู ประจําปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 / เลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียน ประจําปี
การศึกษา 2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 / รางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ประจําปี 
2563 ในการประกวดแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจําปี 2563 ในการประกวดแข่งขัน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด / โครงการส่งเสริมอาชีพตัดผม – เสริมสวย ชาย หญิง 
(โครงการ SBMLD) / ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบระบายน้ําไหลลงจากอาคารพระพุทธชยันตี / งานปรับปรุง 
ต่อเติม ห้องน้ําสําหรับนักเรียนหญิง บริเวณชั้น 2 ของอาคารสุกวโร / นักการภารโรง เปลี่ยนถังบรรจุน้ําใหม่        
ที่ชํารุดและปรับปรุงห้องน้ํา 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม) 
นางฉันทรุจี  พรมเกตุ  - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นํานักเรียนเข้ารับการ    
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม  อบรมการเปุาขลุ่ยเพียงออ ณ วิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ด / วันที่ 7 สิงหาคม 
2563 กิจกรรมโครงการรณรงค์ปูองกันต่อต้านยาเสพติดและเพศศึกษา / วันที่ 11 สิงหาคม 2563 พิธีลงนาม
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง / วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ตัวแทนครูกลุ่มปฐมวัย เข้ารับการประเมินผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย (ด้านครูผู้สอน) / วันที่ 18 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระ         
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  /วันที่ 20 สิงหาคม 2563               
พิธีเข้าประจําหมู่ยุวกาชาด / วันที่ 24 สิงหาคม 2563 กิจกรรมรักการอ่าน / วันที่ 27 สิงหาคม 2563              
มอบทุนการศึกษาจากคุณอัมพา ลาอินทร์ ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี / วันที่ 27 สิงหาคม 2563 
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก / วันที่ 28 สิงหาคม 2563 รับมอบพัดลม บจก.ร้อยเอ็ดรุ่งเรือง จํานวน               
4 เครื่อง / กิจกรรมประชุมกลุ่ม PLC / ติดตั้งกระจกปิดภายในห้องเรียนเพ่ือปูองกันนกเข้าห้องเรียน / ซ่อมแซม
ฝูาเพดานห้องน้ําที่ชํารุด 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางสุวิชชา  ตรีนาจ   - (นําเสนอ Power Point) ติดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์                    
รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี           
พันปีหลวง วันที่ 7 สิงหาคม 2563/ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การเลือกตั้งสภานักเรียนประจําปี
การศึกษา 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 / กิจกรรมเสริมสร้างความรู้วันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 
2563 / ต้อนรับคณะกรรมการ Supervisor Teams จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนิเทศติดตามผลและประเมินผล             
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) สู่ระดับประเทศ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 / พิธีเข้า
ประจําหมู่ยุวกาชาด ประจําปีการศึกษา 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 / การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง            
การยกระดับผลการทดลองทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O – NET ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการชุมชน  
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2563 / นักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจําปี            
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จากโรงพยาบาลจุรีเวช วันที่ 19 สิงหาคม 2563 / การประชุมสภานักเรียนครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 
2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 / ฉีดพ่นยาเพ่ือกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย วันที่ 25 สิงหาคม 2563 /            
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 / กิจกรรมสัปดาห์              
วันวิทยาศาสตร์ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 / มอบปูายปฏิบัติหน้าที่สภานักเรียน ประจําปีการศึกษา 2563              
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 / กิจกรรมระดับปฐมวัย เพ่ือสร้างเสริมพัฒนาการด้าน IQ และ EQ / การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนระดับประถมศึกษา / กิจกรรมโครงการอาหารกลางวันตามโปรแกรม Thai School Lunch / 
นักเรียนร่วมพัฒนาและทําความสะอาดโรงเรียน / ปรับภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ด้านงานเกษตร วันที่ 15 สิงหาคม 
2563 / งานพัฒนาอาคารสถานที่ (15 สิงหาคม 2563) 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
นางสาวปิยะกานต์ อุดมพร - (นําเสนอ Power Point) ) ฝุายบริหารงานทั่วไป ประชุมประจําเดือน             
รก.หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมฯ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 / รายงานการซ่อมบํารุงรถยนต์ – เครื่องจักร
ประจําเดือนสิงหาคม 2563 / ฝุายบริหารงานสาธารณสุข ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน          
และนําเสนอผลงานการดําเนินงานในภาพรวมและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ การประเมินการคัดเลือก
รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ด้านน้ํา) / วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นําเสนอผลการดําเนินงาน     
เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอาเซียนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ด้านน้ํา) / วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ให้การ
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการส่งเสริมสํานักงานสีเขียว (Green Office) / งานรักษาความสะอาด         
ล้างตลาด ถนน ศาลาที่พักผู้โดยสาร เก็บขยะคลองคูเมือง เก็บกิ่งไม้และปัดกวาด ตัดหญ้า ดายหญ้า ตามแผน
ปฏิบัติงาน / ฝุายบริการสาธารณสุข พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก / ผู้รับผิดชอบงาน สปสช.           
เป็นวิทยากรในโครงการพระราชดําริให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ช่วงวันที่ 5 – 18 สิงหาคม 2563 
/ โครงการอบรม อสม.ประจําเดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 / โครงการ Thailand Rabies 
Award 2020 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเทศบาล เขตพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 / เข้าร่วม 
“โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดําริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง / จับสุนัขและแมวจรจัดที่สร้างความเดือดร้อนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ฝุายสุขาภิบาล           
และสิ่งแวดล้อม  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ เร่งรัดการออกใบอนุญาตจําหน่ายอาหาร 
/ สะสมอาหารในสถานศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2563 / ตรวจติดตาม
การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ กรณีต้นไม้รกรุงรังเกรงว่าจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงบริเวณถนนปัทมานนท์               
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 / เร่งรัดการออกใบอนุญาตการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 17 – 24 สิงหาคม 2563 / ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรําคาญ กรณีกลิ่นเหม็นจากร้าน
ขายอาหารทะเล บริเวณถนนกองพลสิบ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 / งานบริหารจัดการตลาด รับรางวัลตลาดสด
ติดดาว ประจําปี 2562 ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  วันที่ 27 สิงหาสคม 2563 / งานสุขาภิบาล
สถานประกอบการร่วมกับหน่วยตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ (Mobie Unit) ออกเก็บตัวอย่างน้ําดื่มจาก           
ตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ  ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จํานวน 27 ตู้ / จัดระเบียบปูายโฆษณาท่ีติดตั้งในที่สาธารณะ 

ระเบียบวาระที่ 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1) 
นางสว่างจิต  บัวปัญญ์สิริ - (นําเสนอ Power Point) งานบริการทางการแพทย์ กราฟรายงานผู้รับบริการ 
หน.ฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข แยกตามแผนกเฉพาะทาง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 ตั้งแต่วันที่             
1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563 / รายงานผู้มารับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทางศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาล 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563 / ออกเยี่ยมบ้านผู้ปุวยโรคเรื้อรัง, 
ผู้พิการ, ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จํานวน 12 ราย / โครงการสร้างเสริมสุขภาพ             
กินอาหารสมุนไพรถูกโรค ออกกําลังกายถูกใจ ห่างไกลเบาหวาน ความดัน วันที่ 4 สิงหาคม 2563 / อบรม              
การพัฒนาบุคลากรโปรแกรม Hosxp – pcu วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2563 / โครงการใกล้บ้านใกล้ใจให้บริการ
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ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ปี 2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 / เข้าร่วมรับการนิเทศงาน จากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดร้อยเอ็ดในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของเครือข่ายบริการสุขภาพ อําเภอเมือง
ร้อยเอ็ด รอบที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 / วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563 พระสงฆ์เข้าฝึก
ภาคปฏิบัติที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นพระอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
วัดและร่วมเป็นเครือข่ายในการดําเนินงานด้านสุขภาพต่อไป / งานแพทย์แผนไทย หัตถบําบัดเพ่ือการรักษาเดือน
สิงหาคม 2563 นวด 278 ราย รับยา 84 ราย รวม 112 ราย / งานกายภาพบําบัด เดือนสิงหาคม 2563              
มารับบริการในศูนย์ 14 ราย 29 ครั้ง เยี่ยมบ้าน 2 ราย 2 ครั้ง รวมทั้งหมด 31 ครั้ง / โครงการสูงวัยสุขภาพดี 
ไม่ลืม ไม่ล้ม ไม่ซึมเสร้า กินข้าวแซบ ประจําปีงบประมาณ 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 / งานแพทย์แผนจีน 
นางสาวอัสนี สร้อยเงิน ใบประกอบโรคศิลปะ เลขที่ พจ.832 / การดําเนินงานแพทย์แผนจีน / งานทันตกรรม 
สรุปการให้บริการทันตกรรม เดือนสิงหาคม 2563  ตรวจฟัน 23 ราย เคลือบฟลูออไรด์ 0 – 5 ปี 20 ราย              
ขูดหินปูน 5 ราย อุดฟัน 4 ราย ถอนฟัน 5 ราย เคลือบหลุมฟัน – ราย จ่ายยา 4 ราย รวม 61 ราย /                 
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผลการดําเนินงานเดือนสิงหาคม 2563 จ่ายยาผู้ปุวยนอก  887 ราย           
จัดยาให้ผู้ปุวยเรื้อรังเฉพาะราย 3 ราย แก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา 1 ราย ประเมินการแพ้ยาในผู้ปุวยราย
ใหม่ 1 ราย ให้บริการเลิกบุหรี่ 27 ราย / งานบริบาลทางเภสัชกรรมทบทวนและประสานรายการยา/เยี่ยมบ้าน 
มูลค่ายาเก็บคืนเดือนสิงหาคม 2563 3,271 เม็ด จํานวนเงิน 3,234 บาท / โครงการความปลอดภัยด้านยา 
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ปุวยเบาหวานที่ได้รับยาฉีดอินซูลิน / วันที่             
4 – 17 สิงหาคม 2563 ร่วมกับ อสม. ตรวจเฝูาระวังสินค้า ร้านชํา ในการจําหน่ายยาชุดอันตรายและผลิตภัณฑ์
สุขภาพไม่เหมาะสมในชุมชนเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมนําเสนอผลงาน
โปสเตอร์หัวข้อ “การจัดการยาไม่ปลอดภัยในชุมชนเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในมหกรรมวิชาการด้านเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดร้อยเอ็ด ประจําปีงบประมาณ 25623/ โครงการศูนย์ให้บริการเลิกบุหรี่ วันที่             
10 สิงหาคม 2563 เป็นวิทยากรอบรมความรู้เรื่องยาเสพติดและพิษภัยบุหรี่ให้แก่ครูและนักเรียน โรงเรียน
เทศบาลวัดบูรพาภิราม / วันที่ 27 สิงหาคม 2563 จัดประชุมถอดบทเรียนผู้ให้บริการคลินิกเลิกบุหรี่ร่วมกับ  
ภาคีเครือข่าย / สรุปยอดผู้รับบริการสะสม (ก.ย.2558 – ก.ค.2563) รวมทั้งหมด 534 ราย ผู้เลิกสูบบุหรี่ได้
สําเร็จ (มากกว่า 6 เดือน) เพ่ิมขึ้น 2 ราย รวม 114 คน คิดเป็นร้อยละ 21.34 / โครงการติดตามปัญหาการใช้
ยาต่อเนื่องที่บ้าน วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ติดตามเยี่ยมผู้ปุวยเรื้อรังที่มีปัญหาการใช้ยาไม่ต่อเนื่อง ร่วมกับ         
สหวิชาชีพ จํานวน 5 ราย 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองช่าง) 
นายจักรี เกียรติขจร  - (นําเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป สรุปรายงานการจัดเก็บ 
หน.ฝ่ายการโยธา  ค่าธรรมเนียมกองช่าง ประจําเดือนสิงหาคม 2563 รวม 22 ราย จํานวนเงิน 
66,503 บาท / สรุปรายงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคารประจําเดือนสิงหาคม 2563 รวม 15 ราย /                   
ฝุายควบคุมอาคารและผังเมือง ตรวจสอบอาคารดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมออกหนังสือ ค3, ค4,    
ค9 / ตรวจระบบน้ําไหล โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน / ฝุายการโยธา งานไฟฟูา สํารวจติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง            
ถนนริมคลองคูเมืองหลังโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด / สํารวจการแก้ไขไฟฟูาส่องถนน ถนนรณชัยชาญยุทธ / 
เดินสายเมนไฟและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / ตรวจสอบแนวสายสื่อสารบริเวณ
หอโหวด / ตรวจสอบระบบสายไฟฟูา โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า / งานสถานที่ จัดเตรียมสถานที่ งานรัฐพิธีฯ 
12 สิงหาคม 2563 / จัดเตรียมสถานที่เตรียมงานต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตําบลพังโคน / อนุเคราะห์
เต็นท์และเก้าอ้ี เพ่ือจัดงานวันธรรมะสวนะที่วัดคุ้มวนาราม /งานสวนสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ               
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง / ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ประชาชนร้องเรียน / ร่วมกิจกรรมทําความสะอาดคลองคูเมือง /           
งานสาธารณูปโภค ซ่อมผิวจราจรชํารุด ถนนรณชัยชาญยุทธ บริเวณวงเวียนสามแยกศรีเทวา และถนนเทวาภิบาล 
/ ซ่อมทางเท้าชํารุดถนนเทวาภิบาล บริเวณสี่แยกร้านทองเยาวราช / ซ่อมผิวจราจรชํารุด ทางออก บขส.ร้อยเอ็ด 
/ แก้ไข ฝาบ่อชํารุด ถนนคุ้มศรีสุวรรณ / งานศูนย์เครื่องจักรกล จัดทําตะแกรงเหล็กฝาบ่อพักและซ่อมอุปกรณ์
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ออกกําลังกาย / ซ่อมกระเช้ารถซ่อมไฟฟูา / ฝุายแผนงานและก่อสร้าง งานวิศวกรรม ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับ
งาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหอโหวด งวดที่ 4 / ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงเสริมผิว Para – Asphaltic 
Concrete Wearing Course ถนนกองพลสิบและถนนผดุงพาณิช / ตรวจรับงานปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า / ตรวจรับงานโครงการระบบระบายน้ํา ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 25 / ตรวจรับ
งาน โครงการปรับปรุงสนามเปตอง โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า / ตรวจรับงานสนามวอลเลย์บอลชายหาด 
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า / โครงการก่อสร้างห้องน้ําสาธารณะเกาะกลางบึงพลาญชัย / โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ลานรอบศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในบึงพลาญชัย โครงการก่อสร้าง ศูนย์จําหน่ายอาหารอินทรีย์และสินค้า
พ้ืนเมืองตลาดหายโศรก / โครงการก่อสร้างห้องน้ําวัดบึงพระลานชัย / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  สวนสมเด็จ  
พระศรีนครินทร์ (สวนนงนุช) / งานสถาปัตยกรรม ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ /  งานวิศวกรรม
จราจร ตีเครื่องหมายจราจร คุ้มแสนสุข, ถนนสุขบูรพา / ซ่อมแซมปูายจราจรปิดทางเข้าหอโหวดฝั่งตะวันตก 
ซ่อมแซมโพลนแยกโค้งประปา / ตีเส้นจราจรถนนรอบเมืองและทาสีคันหินแยกศาลากลาง / ฝุายช่างสุขาภิบาล 
งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กราฟแสดงปริมาณขยะต่อเดือน ปริมาณขยะที่เข้าโรงงานกําจัดขยะเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด ประจําเดือนสิงหาคม 2563 / กราฟแสดงค่าเฉลี่ยปริมาณขยะต่อวัน ปริมาณขยะที่เข้าโรงงานกําจัดขยะ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจําเดือนสิงหาคม 2563 / กราฟเปรียบเทียบปริมาณขยะที่เข้าโรงงานกําจัดขยะ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 และเดือนสิงหาคม 2563 / กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย            
ต่อวัน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 และเดือนสิงหาคม 2563 / อัดจารบีรถ JCB ประจําวัน ภายในโรงงาน
จัดการขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / เปลี่ยนฟันสับย่อยขยะ 19 ตัว / ต้อนรับบุคลากรและผู้นําชุมชนอําเภอ           
กมลาไสย ศึกษาดูงานโรงงานจัดการขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2563 / ต้อนรับ
หัวหน้าคณะก้าวหน้า ศึกษาดูงานโรงจัดการขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / งานควบคุมตรวจสอบและบําบัดน้ําเสีย 
แก้ไขรางระบายน้ําอุดตัน ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 16 / แก้ไขท่อระบายน้ําอุดตัน ถนนรอบเมือง ซอย 13 / 
แก้ไขรางระบายน้ําอุดตันในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักปลัดเทศบาล) 
นางศิริภรณ์ กระวีสายสุนทร - (นําเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป ร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและ                      
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วางพวงมาลาถวายสักการะพระองค์เจ้ารพีพัฒน์ศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย วันที่ 7 สิงหาคม 2563 / การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิม             
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 / ร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม             
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 / ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล / ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ
วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล / ร่วมกิจกรรมทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคลองคูเมือง
ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 / การประชุมประจําเดือน
ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 / การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2563 วันที่ 
6 สิงหาคม 2563 / การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 
2563 / ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตําบลพังโคน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร วันที่ 21 สิงหาคม 2563 / 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 / ผลคะแนน
การประเมิน LPA ประจําปี 2563 (อย่างไม่เป็นทางการ) / ฝุายอํานวยการ การอบรมการจัดทําแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (แบบใหม่) วันที่ 21 สิงหาคม 2563   

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
นายกองพล  ศิริเวช  - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการ                 
หน.ฝ่ายป้องกันฯ  ประสานงานศูนย์ความร่วมมือฯ / วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ฝึกอบรมดับเพลิง
เบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อําเภอธวัชบุรี / วันที่  11 – 13 สิงหาคม 2563 
บําเพ็ญประโยชน์รอบคลองคูเมือง / วันที่ 17 สิงหาคม 2563 โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่             
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สถานประกอบกิจการ ประจําปี 2563 / วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2563 ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ สถานียาสูบบึงไทรงาม 1 และ 2 / วันที่ 27 สิงหาคม 2563 โครงการฝึกซ้อมเตรียม   
ความพร้อมเจ้าหน้าที่งานปูองกันฯ อปพร. และเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยประจําปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตําบล
ขอนแก่น / วันที่ 27 สิงหาคม 2563 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําปี 2563             
ณ โรงน้ําแข็งซีเคว้นซ์ เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลขอนแก่น / วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ฝึกซ้อมดับเพลิง
และอพยพหนีไฟ ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาอําเภอสุวรรณภูมิ / วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ฝึกซ้อมดับเพลิง           
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ โรงงานศรีทองยีนส์ ตําบลจังหาร อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด / ดําเนินการตามคําร้อง
ทั่วไป / สรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัย คําร้องสาธารณภัยอ่ืน ๆ และบริการช่วยเหลือประชาชน เดือนสิงหาคม 
2563  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง) 
นายกองพล  ศิริเวช  - (นําเสนอ Power Point) ตรวจตราและเฝูาระวังความเป็นระเบียบเรียบร้อย                
หน.ฝ่ายป้องกันฯ  ที่ ทางสาธารณะ ตั้งโต๊ะ เก้าอ้ี กีดขวางทางเท้า ถนนร้อยเอ็ด – กาฬสินธุ์ /           
ตั้งวางปูายโฆษณากีดขวางทางเท้า ถนนร้อยเอ็ด – กาฬสินธุ์ / วางตู้กีดขวางทางเท้าถนนปัทมานนท์ / จอดรถ       
กีดขวางทางเท้า ถนนปัทมานนท์ / ตั้งวางกระถางดอกไม้กีดขวางทางเท้า ถนนรณชัยชาญยุทธ / ตั้งวางจําหน่าย
สินค้ากีดขวางทางเดินเท้า ถนนกองพลสิบ / ตั้งวางจําหน่ายสินค้าบนทางเท้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ถนนเทวาภิบาล 
/ จอดรถเข็นและตั้งวางกระถางต้นไม้กีดขวางการสัญจรและรุกล้ําที่สาธารณะ ถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 6 / 
กวดขันการกางเต็นท์บนที่สาธารณะ ถนนรณชัยชาญยุทธ, ถนนปัทมานนท์ / แนะนําผู้ประกอบการรถรับ – ส่ง
นักเรียน ไม่ให้ผูกเปลนอนในที่สาธารณะ ถนนสุริยเดชบํารุง / กวดขันรถบรรทุกดินทําเศษดินเศษหินตกลงบน              
ผิวจราจรถนนผดุงพานิช / กวดขันการลักลอบจับสัตว์น้ําในคลองคูเมือง / ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย              
ในการตั้ งวางจําหน่ายสินค้า บริ เวณหน้าสถานศึกษา / ตรวจตราและดูแลความ สงบเรียบร้อยทั่วไป            
บริเวณบึงพลาญชัย / ห้วงระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 ร่วมดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณหอโหวด 
101 / ตรวจตราและเฝูาระวังความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดเฝูาระวังการตั้งวางจําหน่ายสินค้าภายใน 
ภายนอก อาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ / ตรวจใบอนุญาตของผู้ขอแสดงความสามารถ / ตรวจคัดกรอง          
และกวดขันการสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าภายในอาคารตลาด / CCTV ตรวจเช็คและทําความสะอาดวัสดุ / 
อุปกรณ์กล้อง CCTV / รายงานการแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทาง App Smart 101 ประจําเดือนสิงหาคม 2563 / 
การให้บริการข้อมูลกล้อง CCTV ประจําเดือนสิงหาคม 2563 / ข้อมูลการเข้าใช้งาน App Smart 101                 
ในแต่ละเดือน รวม 181,140 ครั้ง / กราฟเปรียบเทียบสถิติการใช้ App Smart 101 / วันที่ 2 สิงหาคม 
2563 รักษาความสงบเรียบร้อยการชุมชนของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา หน้าบึงพลาญชัย /  วันที่ 3 สิงหาคม 
2563 ดูแลความสงบเรียบร้อยและอํานวยความสะดวกการจราจร งานประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 
12 สิงหาคม 2563 อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันแม่แห่งชาติบริเวณคลอง          
รอบเมือง / วันที่ 14 สิงหาคม 2563 จัดเตรียมสถานที่จอดรถให้แก่คณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมรับการตรวจ
ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน / วันที่ 21 สิงหาคม 2563 อํานวยการจราจรให้แก่คณะศึกษาดูงาน จากเทศบาล
ตําบลพังโคน จังหวัดสกลนคร ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา / วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ดูแลความเรียบร้อย             
และอํานวยความสะดวก เนื่องในงานแจกของอุปโภคบริโภค ณ มูลนิธิร้อยเอ็ด / ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ให้การ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - นัดประชุมประจําเดือน ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 
นายกเทศมนตรี   09.00 น.ประชุมผู้บริหาร เวลา 13.30 น. 

- สิ้นปีงบประมาณนี้  เราจะมีผู้ เกษียณอายุราชการ ในที่นี้มีปลัดฯ และ           
หัวหน้าฝุายสง่า ก็เป็นไปตามวิถีทางของทางราชการ ก็ต้องขอบคุณท่านปลัดฯ ที่ได้มาช่วยการทํางานที่เทศบาลเรา           
ทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ เกิดการพัฒนาในเทศบาลของเรา ก็ต้องขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ ส่วนสง่า ก็เป็นพนักงานที่
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อยู่กับเทศบาลเรามานาน 38 ปี ก็ถือว่าเป็นลูกหม้อเก่าแก่ อยู่มาหลายยุคหลายสมัย ทํางานรับผิดชอบด้วยดี
เสมอมา ก็ให้ทั้ง 2 ท่านได้กล่าวความรู้สึกกับเพื่อ ๆ พี่ๆ น้อง ๆ พนักงานเทศบาล 

นายบุญยัง ทองสุทธิ์  - กล่าวความรู้สึก 
ปลัดเทศบาล 
นายสง่า  นามวิชัย  - กล่าวความรู้สึก 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - สํานักการศึกษา เดือนหน้าให้นําครูที่ได้เลื่อนระดับเป็นเชี่ยวชาญ คศ.4 
นายกเทศมนตรี   มาให้เพื่อน ๆ ได้รับทราบด้วย 

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝากเรื่องขยะหน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา 
แล้วจะเป็นปัญหาทุกครั้งที่มีวันหยุดยาว เราต้องเตรียมแผนว่าคราวนี้ร้อยเอ็ดเราเป็นจังหวัดที่เป็นเปูาหมาย           
การท่องเที่ยว เมื่อหยุดยาวนักท่องเที่ยวจะเข้ามาพ้ืนที่เรามากกว่าที่เคยเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานแสดง           
พันธุ์สัตว์น้ํา คนมาชมเยอะ และฝั่งตรงข้ามก็ให้อาหารปลา อาหารนก คนจะพลุกพล่านตรงนั้น แล้วก็จะมี             
รถหาบเร่ แผงลอย  ที่เราอนุโลมให้ขายสินค้าได้อีก ซึ่งก็จะเกิดเรื่องขยะมาก ทั้งถุงอาหารปลา ขนมปัง กล่องโฟม 
แก้วน้ํา แก้วพลาสติกอะไรต่าง ๆ ก็ฝากให้ไปวางแผนร่วมกัน ไปขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการขายอาหาร  
ขนมปัง ต้องรับผิดชอบ ต้องจัดระเบียบให้เราด้วย ถ้าไม่ให้ความร่วมมือก็งด ยกเลิก ต้องดูแลเรื่องขยะให้เราด้วย 
ระบบการตั้งถังขยะ นายกฯ ไม่อยากให้มีถังขยะรอบบึงฯ ส่วนถ้าเราจะเพ่ิมในช่วงเทศกาล ไปอยู่ที่ฝั่งหน้า          
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา ก็ต้องคอยดูแลให้เรียบร้อยในช่วงที่หยุดยาวหรืออะไรต่าง ๆ ก็ต้องขอความร่วมมือกับ   
หาบเร่แผงลอย ตรงนั้นแจ้งเตือนด้วยให้ดูแลเรื่องขยะ ฝากไปพูดคุย ทั้งงานรักษาความสงบฯ งานสวนของกองช่าง              
งานสาธารณสุข วางแผนร่วมกันว่าจะทําอย่างไรในช่วงวันหยุดยาว มีมาตรการเฝูาระวังอย่างไร ทางเทศกิจก็ต้องมี
เจ้าหน้าที่คอยดูแลพื้นที่ตรงนี้ถี่หน่อย เนื่องจากว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ผู้คนเดินข้ามถนน แล้วรถราก็เยอะ ลองไป
จัดอัตรากําลังเฝูาระวังในพ้ืนที่นี้ด้วย ก็ไม่อยากให้มีภาพนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าผู้คนเดินรอบบึงพลาญชัยเขาก็อยากมี
ความสะอาดตา ดูแล้วสบายใจ ต้องช่วยกันด้วย 3 ฝุาย ไปช่วยประชุมหารือวางมาตรการ 
    - กองช่าง คลองคูเมือง นายกฯ ได้ทราบว่าท่านรัฐมนตรีอนุรักษ์ กําลังให้          
กรมชลประทานใช้เงินเหลือจ่ายมาขุดลอกคลอง สิ่งที่มอบให้ก็คือการจัดการความสะอาดดูให้สบายตา เรื่องสายไฟ  
เสาไฟฟูาที่เราติดตั้ง ตั้งแต่กําแพงหน้าโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดไปจนถึงโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สายไฟฟูาที่อยู่ด้าน
ในของคลอง หย่อนยาน ตกท้องช้าง ดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ดูไม่ปลอดภัย ก็ช่วยไปจัดระเบียบสายไฟ
ให้ดูสวยงามปลอดภัยด้วย เรื่องที่จะต้องดําเนินการ นายกฯ มอบนโยบายให้ ต่อไปจะมีการท่องเที่ยวทางเรือ              
ทางกองช่างวางแผนออกแบบท่าเรือ ซึ่งจะเริ่มจากทางหลังวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดไปจนถึงสะพาน จส.3 ว่าเราจะ
มีการออกแบบท่าเรือขึ้นลง อย่างไร ในการท่องเที่ยวทางน้ํา  เมื่อมีนโยบายอย่างนี้แล้ว เส้นทางทางน้ํา นายกฯ 
อยากจะให้ดูสะอาดตา ไม่ต้องการให้มีเนินดินขึ้นเหนือผิวน้ํา แล้วก็จะมีหญ้า เศษขยะขึ้นมา ดู ไม่สวยงาม ก็ฝาก
เป็นนโยบายไปช่วยคิด ช่วยหาวิธีการ เอารถแบคโฮลงโปฺะ ไปกดดินลงไปให้ต่ํากว่าระดับน้ําในคลองด้วย ระดับน้ํา
ในคลองที่มาตรฐานคือสูงเท่ากับปากกระโถนฝายน้ําล้น ก็ดูเส้นทางที่นายกฯ พูดจากหลังวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ไปจนถึงสะพาน จส.3 มีตรงไหน จุดไหนที่ดูไม่สะอาดตา ไม่สวยงาม อันนี้คือนโยบายที่จะเพ่ิมการท่องเที่ยว          
ทางเรือซึ่งจะสอดคล้องกับที่เราได้รับงบประมาณมาทําสะพานใหม่ 2 แห่ง 
    - ฝากติดตาม มอบนโยบายไปแล้วก็คือเรื่องกรมศิลปากรที่เราประสานให้มาดู
ในกรณีที่ประชาชนมีการต่อเติมสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ ซึ่งเป็นอํานาจของอธิบดีกรมศิลปากรในการแจ้งรื้อถอน 
เพราะว่าเขาไปบุกรุก ส่วนอาคารเก่าไม่เป็นไร นายกฯ ก็ยกตัวอย่างเช่น ของร้านที่อยู่ตรงข้ามหมวดการทาง
ร้อยเอ็ด ที่เขาขยายซุ้มไก่ชนเพ่ิมเติมออกมา ซึ่งเป็นการเพ่ิมเติมหลังกฎหมายที่ประกาศแล้ว ซึ่งเป็นอํานาจของ
กรมศิลปากร ก็น่าจะต้องรีบทําหนังสือ ถ่ายภาพและส่งเรื่องไปให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีอํานาจหน้าที่โดยตรง           
ให้เขามาแจ้งให้รื้อถอนออกไป  ก็ฝากให้เฝูาระวัง 
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    - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ตามที่สํานักปลัดเทศบาลได้ให้คําแนะนํา เริ่มใช้เมื่อไหร่ แบบประเมินซึ่งเป็นแบบประเมินเดิม นายกฯ เคยตั้ง
ข้อสังเกตไว้ เอกสารมาก แล้วก็บอกว่ารอหลักการใหม่ แบบใหม่ เริ่มใช้ในการพิจารณาความดี ความชอบ ครั้งนี้ 
รอบเดือนกันยายน รอบแรกเป็นแบบเดิมรอบใหม่เปลี่ยนเป็นแบบใหม่ แล้วคนอ่ืนเข้าใจกันแล้ว ก็ต้องทําการศึกษา 
ทําความเข้าใจกัน 
    - การประเมิน LPA เราได้รับคะแนนตามที่รายงานมา 93.77% ก็ถือว่าเป็น
ระดับสูง ถ้าต่ํากว่า 90% เราไม่สามารถส่งเข้าประกวดรางวัลธรรมาภิบาลประเภทดีเลิศได้ ต้องขอบคุณมาก             
ตัวที่ทําให้เราโดดเด่นมาก คือ เรื่องของการบริการสาธารณะ และการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล เราได้             
คะแนนเต็ม ตัวที่ฉุดคือเรื่องของการเงิน บัญชี เนื่องจากว่าเรามีระบบการโอนเปลี่ยนแปลงรายจ่ายงบประมาณ
มาก บ่อยครั้ง ซึ่งก็เป็นความจําเป็น ก็ต้องคอยไปดูว่าชุดไหนที่สามารถที่จะเพ่ิมคะแนนได้ในส่วนของการเงิน                 
ก็ไปฝากไปดู ให้สูงขึ้นมาถึง 85% ได้หรือไม่ จุดไหนที่สามารถปรับได้ ส่วนด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ก็ 96% 92%              
อยู่แล้วก็คงรักษาระดับ 90% ไว้ ส่วนฝุายการเงิน ขอตั้งเปูาไว้ที่ 85% 
    - ผลการประกวดรางวัลธรรมาภิบาล ปี 2563 ซึ่งเราส่งนวัตกรรมในเรื่องของ
ศูนย์ความร่วมมือด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยไป เขาก็จะสรุปในเดือนนี้ แล้วก็จะประกาศในเร็ว ๆ นี้ 
ตอนนี้ยังไม่ทราบข่าว มีทั้งหมด 7 แห่งเท่านั้น ก็จะมีรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 นอกนั้นจะเป็นชมเชย ก็รอลุ้น          
ส่วนปีหน้าเราก็จะจัดส่งอีก เพราะว่าคะแนนเราได้ ก็ฝากฝุายกองวิชาการฯ เตรียมเรื่องของการเข้าร่วมประเมิน                
รับรางวัลธรรมาภิบาล ประเภทดีเลิศต่อ ส่วนนวัตกรรมเรื่องอะไร ค่อยคิดกัน 
    - ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่  2 เพ่ือที่จะกันเงินและพิจารณา              
เรื่องเงิน ถ้าเกิดเหลือเข้ามาก็จะได้นําเข้าสภาขอรับความเห็นชอบกําหนดเป็นวันที่ 28 กันยายน 2563                
เวลา 14.00 น. ซึ่งตอนนี้ก็ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญไปแล้ว มีกําหนด 15 วัน            
ก็แจ้งพวกเราทราบ อะไรที่ต้องนําเข้าสภาในวันนั้นก็ให้ไปดู ให้ไปเตรียม 
    - เรื่องของเงิน ตอนนี้จากการรายงาน ได้รับทราบมาก็คือรายจ่ายประจํา 
ค่าใช้จ่ายประจําเดือนกันยายน เราปลอดภัยแล้ว คือไม่ต้องไปขอใช้เงินสะสมหรือเงินทุนสํารองสะสมมาจ่าย
เหมือนกับเทศบาลบางแห่ง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทศบาลนคร ซึ่งรายได้หายไปมาก เขาก็ไม่มีเงินที่จะไปจ่ายรายจ่าย
ประจํา เขาต้องขอยกเว้นระเบียบไปที่ผู้ว่าฯ ขอจ่าย 3 เดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ของเราก็คือว่าผ่านพ้น
ไปได้ ส่วนเงินที่จะนําไปเป็นงบพัฒนา งบลงทุนยังต้องดูตัวเลข เพราะฉะนั้นรายการต่าง ๆ ที่นายกฯ ชะลอ ในการ
ดําเนินการไป ที่บอกให้รอฟัง วันที่ 15 กันยายน ถ้ายอดเงินชัดเจน อย่างไรก็จะพิจารณาดูว่าเราจะใช้เงินที่มีไป
ดําเนินการในเรื่องอะไรได้บ้าง ส่วนงบประมาณปี 2564 ก็ฝากมาตรการ เนื่องจากเขาต้องการเร่งรัดให้เบิกจ่าย
งบอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2564 เราได้รับ 50 ล้านกว่า มีโครงการใหญ่ก็คือเรื่องของศูนย์บริการผู้สูงอายุที่สระสิม 
35 ล้านกว่า นอกนั้นก็จะเป็นถนน เป็นรถ 2 คัน รถขยะ แล้วก็มีถนนแก้ไขปัญหาน้ําท่วม มีฟุตบาททางเท้า           
มีอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศอีก 1 หลัง คือ 609,000 บาท แต่ตอนนี้เราได้รับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจเหลือจ่ายของปี 2563 มาแล้ว ก็อยู่ในขั้นตอนแผนที่จะขอปรับเปลี่ยนโครงการ ก็ฝากฝุายที่เกี่ยวข้อง 
ให้ดําเนินการตามหนังสือสั่งการว่าให้รีบดําเนินการทําแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2564 จะเอาเข้าสภา
พิจารณา 3 วัน 15 – 16 – 17 กันยายน นี้ ตอนนี้ผ่านคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายเสร็จแล้ว
ได้ข้อสรุปแล้ว ยุติแล้ว ส่วนเงินชดเชยภาษีของท้องถิ่นที่คณะกรรมาธิการ แปรญัตติเพ่ิมให้ 1 หมื่นล้าน ตอนแรก 
ก็คิดว่าเราจะได้ ปรากฏว่าไม่ได้เพราะหน่วยของขอตรง เราก็ขอไปแล้วก็ไม่ได้รับการพิจารณา 1 หมื่นล้าน           
เงินชดเชยภาษี ขอโดยกรมส่งเสริมฯ สถ. ให้เฉพาะเทศบาลตําบล กับ อบต.เท่านั้น ส่วน อบจ.เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง ไม่ได้ขอให้เพราะเป็นหน่วยขอตรงเอง เราก็เลยจะไม่มีเงินรายได้จากตรงนี้ ชดเชยภาษีอย่างที่เราคิด
ว่าเราจะได้มา 174 ล้านทีแรก ไม่ได้แล้ว ถ้าไม่ได้ก็ต้องรอดูเงินของปี 2564 ว่าเราจะมีเงินรายได้เพ่ิมเติม            
ตามเปูาหมายที่เราวางแผนไว้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งเคยตั้งงบประมาณไว้ ก็ต้องฝากให้ดูด้วย 
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    - เสาถนนทางโค้ง ฝากกองช่าง ที่เขาแจ้งมาว่ารถผู้ปกครองไปส่งนักเรียนที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระบัว พอขับออกมาถนนริมคลอง เขาขับรถไม่เก่งจะเลย จะตกลงไปในคลองก็เป็นห่วง            
น่าจะมีเสาตั้งทางโค้ง ไปกันไว้ให้ด้วย 
    - การเยี่ยมชมหอโหวด ตอนนี้ผู้รับเหมารายตกแต่งภายในก็เริ่มเข้าแล้ว แล้วก็
จะทําให้เกิดความล่าช้า นายกฯ จะประชุมบ่ายนี้ว่าอาจจะต้องงดทุกคณะเข้าเยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 
เป็นต้นไป จะต้องงดแล้ว ส่วนที่รับดูแล้ว รับปากเขาแล้ว ก็ต้องเป็นไปตามนั้นก่อน ช่วงบ่ายคุยกัน กองช่างก็จะได้
วางแผนร่วมกัน ที่เขาวางแผนเข้าชั้น 2 ชั้น 35 อะไรต่าง ๆ ห้วงเวลาไหน วั น เวลาไหน จะต้องพิจารณา 
ไม่เช่นนั้นก็จะทําให้การเปิดหอโหวดเราล่าช้าออกไป ส่วนหอโหวดตอนนี้ก็คิดว่าจะเปิดให้เข้าชมได้ ตั้งเปูาไว้ว่า 
25 ธันวาคม หรืออาจะก่อนนั้นดูจากสถานการณ์ก่อน แต่ว่าเคาน์ดาวน์จัดแน่ พิธีอัญเชิญพระพุทธมิ่งเมืองมงคล 
ดําเนินการแน่นอน ก็แจ้งให้พวกเรารับทราบ 
    - เราได้ตกลงกันว่าจะจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กําหนดแล้ว 
วันที่ 30 กันยายน 2563 พร้อมกันที่ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ ฮอลล์ 1 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ก็เชิญไปร่วม
แสดงมุทิตาจิตในฐานะที่เป็นเพ่ือนร่วมงาน ก็มีทางด้านครู 4 ท่าน แล้วก็มีท่านปลัดฯ สง่า เป็น 6 ท่าน 
  
                ปิดประชุมเวลา 12.15 น. 

  

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

 


