
- สำเนา - 
รายงานการประชุมประจำเดือน  

ครั้งที ่5/2565 
วันที ่11 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 
************************************************ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์   นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
2. นายนุชากร  มาศฉมาดล   รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
3. นายเรืองรัตน์  รัตนโภคาสถิต   รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
4. นายวัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
5. นายสาธิต  กฤตลักษณ์   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
6. นายชยุตม ์  โอวาทกานนท์   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
7. นายสถิตย์ ศรีสงคราม   ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
8. นายวิทยา ตรีวิเศษ    รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
9. นายอาทิตย์      แก้วมณี   ผอ.สำนักการศึกษา 

 10. นายประสงค ์ โพธิ์เนียม            ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 11. นางวราภรณ ์ นวลเพ็ญ  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

12. นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง    ผอ.กองช่าง 
13. น.ส.กรชนก  ยุคะลัง    ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
14. นางเพ็ญละดา ภารัง    ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
15. นางวัชร ี  ศรีทอง    ผอ.กองคลัง 
16. นางอรพิน  สีลาวรรณ   รก.ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
17. นายพรชัย  ตรีบุญเมือง   ผอ.กองช่างสุขาภิบาล 
18. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์  ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา 
19. นายธีรภัทร ์  หินซุย    หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
20. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ช่าง) 
21. นายสุริยา  ทองห้าว    หน.งานจัดทำงบประมาณ 
22. นางศรไีทย  กระวีสายสุนทร   หน.งานธุรการ (สส.) 
22. นายธรรมวัจน ์ วิลัยพิศ    ผอ.รร.เทศบาลหนองหญ้าม้าฯ 
23. นางวชิราภรณ์ เสณีแสนเสนา   หน.งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น 
24. นายนุชิต  เกรียงวิช   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กองยุทธศาสตร์ฯ) 
25. นางสาวกมลวรรณ ประสิทธิ์นอก   หน.งานสังคมสงเคราะห์ 
26. นายกฤษฎา  ภาชนะวรรณ   หน.งานสถานที่ 
27. นางศิริภรณ ์ บุตรพรหม  หน.ฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ 
28. นางสว่างจิต  บัวปัญญสิริ  หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
29. นางอัฐพร  สานุจิตร   หน.งานงบประมาณและพัสดุ (สน.กศ.) 
30. นางเข็มทอง  ปาลอินทร์  หน.งานไฟฟ้า 
31. น.ส.พณิดา  ประเสริฐสังข์  หน.งานเลขานุการผู้บริหาร 
32. นายพิรุฬ  มาตมูล   ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา 
33. นางจุฬาณี  บุบผาพิลา   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สน.กศ.) 

 34. น.ส.วันวิสา  อวยชัย   นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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35. นายกองพล  ศิรเิวช    หน.ฝ่ายปกครอง 
36. น.ส.สมพิศ  หวังทรัพย์ทวี   ผอ.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
37. นายจักรี  เกียรติขจร   หน.ฝ่ายการโยธา 
38. นางบุญญิสา  พลเมือง    หน.ฝ่ายควบคุมและจดัการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
39. นางสาวพรพรรณ จนัทรถง    ศึกษานิเทศก์ 
40. นายวิทยา  สัตนาโค    หน.งานป้องกันฯ 
41. นางญาณ ี  โสนทอง    หน.งานสวนสาธารณะ  
42. น.ส.ทรัพย์พานิช  พลาบัญช์   เภสัชกร 
43. นายนิติกร  ทองกลุ    หน.งานสถาปัตยกรรม 
44. นายเสกสันต์ จันทะไทย   หน.งานวิศวกรรม 
45. นายสันต ิ  ทวีแสง    หน.ฝ่ายควบคุมอาคาร 
46. นางจิราภรณ์ โวหารกล้า   หน.งานการเงนิและบัญชี (คลัง) 
47. นางกิติพร  ตราตรี    หน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
48. นางอนงค์  สุระพันธ์   หน.งานเร่งรัดรายได้ 
49. นางยุวด ี  ถนอมแสง   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) 
50. น.ส.ธวัลรัตน์ ยิ่งกำแหง   หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 
51. นางนันทกา  ภูผา    หน.กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
52. นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร   หน.ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป (สป.) 
53. นายไพรัก  โคตะยันต์   หน.งานธุรการ (สป.) 
54. นายปรัชญา  สุทธิพิริยะหทัย   หน.งานนิติกรรมสัญญา 
55. นายทิษณุ  ชะโลธาร   หน.งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
56. น.ส.นฤสรณ์  ตรีกุล    หน.งานธุรการ (กองยุทธศาสตร์ฯ) 
57. นายสุทธิชาต ิ แสนจันทร์   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สส.) 
58. นางศราภรณ์   พิมพ์พิรัตน์   หน.งานจัดหาประโยชน์ 
59. นายอนุชา    สัมพันธ์ธารักษ์   หน.ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
60. นายณัฐวุฒิ   บุศเนตร    หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
61. น.ส.จิราภรณ์   ชินอ่อน    หน.ฝ่ายผลประโยชน์ฯ 
62. นายจตุรงค์   ประดิษฐ์   หน.กลุ่มงานนิติการ 
63. นางพัชรี  ศิริเวช    หน.งานวิจัยและประเมินผล 
64. น.ส.ณัฐกานต์ โพธิ์สำโรง   หน.กลุ่มงานบุคลากรทางการศึกษา 
65. น.ส.ณัฐธิยาภรณ ์ อ้วนวงค์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
66. นางกัลยา  เพ็งพันธ์    หน.งานธุรการ (กองคลัง) 
67. นางศุภไชยวัศ ธนาเติมศักดิ์   หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
68. ว่าที ่ร.ต.หญิงนันทิพัฒน์  วงศ์คำจันทร์   หน.งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
69. น.ส.สุภาภรณ์   อุณหภูมิ    หน.งานธุรการ (กจ.) 
70. นางธนิดา    อนุนิวัฒน์    หน.งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
71. นายศุภเกียรติ   ศุภดล    หน.งานควบคุมตรวจสอบและบำบัดน้ำเสีย 
72. นายศักรนิทร์   ภาวะลี     หน.งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
73. นางอุไร    สำราญสุข    หน.กลุ่มงานส่งเสริมประเพณีศิลปะฯ 

 74. นางทัณฑิมา   พรรณสุข    หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
 75. นายชนัชชงค์   วงศ์เวียง    หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบ  
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76. นางพัชรินทร์  หัตถนิรันดร์    หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  
77. นางบุณยนุช  บุญปัญญาวัฏ    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร  
78. นางสาวนุชนารถ   บรรลือหาญ     ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน  
79. นายภัทรพงษ์   เมธาคุณวุฒิ    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ  
80. นายฉัตรชัย   สืบทรัพย์    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
81. นายไพฑูรย์   พันโนลาด    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม  
82. นายกฤษฎิพัช รัฐวร    หน.งานบุคลากรสนับสนุนการสอน 
83. นายจักรกฤษณ์ ถินคำเชิด   รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
84. จ่าเอกเก่ง  แสงสุวอ    หน.งานรักษาความสงบฯ 
85. นายธรรมวัจน์ วิลัยพิศ    ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้าฯ 
86. นางศิริญญา  ลาวะลี    หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. จ่าสิบเอกทรงวุฒิ  สัตบุตร  รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ติดภารกิจ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    - ไม่มี      
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565 ประชุมเม่ือวันที่ 11 เมษายน 2565 
นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - รับรอง 
นายกเทศมนตรี 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  มาตรการประหยัดพลังงาน 
นางศิริภรณ์ กระวีสายสุนทร   - สำหรับมาตรการประหยัดพลังงานของการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา                                     
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ห้วงการใช้เดือนมีนาคม 2565 การใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนจากเดือนที่แล้ว 28,407 
หน่วย ตรวจสอบแล้วมีการผิดปกติ 7 รายการ แจ้งกลบัมาเป็นการใช้งานตามปกติ นอกนั้นจะมีหอโหวดชมเมือง
เนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการในช่วงวันหยุดจำนวนมาก ส่วนการใช้น้ำประปาลดลงจากเดือนที่แล้ว                
227 หนว่ย ลดลงต่อเนื่อง 4 เดือน ตรวจสอบแล้วไม่มีความผิดปกต ิจึงนำเรียนที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
นายนุชิต  เกรียงวิช    - (นำเสนอวีดีทัศน์) กิจกรรมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดรอบเดือนเมษายน 2565 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  - (นำเสนอ Power Point) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สมัครเข้าร่วม
ประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2565 พร้อมส่งข้อมูลหลักฐานการประเมิน ส่งให้สำนักงาน
ปลัดนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่  28 เมษายน 2565 / งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น สถิติต่างๆ ในการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านแฟนเพจ facebook “ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด” / พิธีกรในงานต่างๆ จำนวน          
8 ครั้ง / บนัทึกภาพกิจกรรม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง จำนวน 50 ครั้ง / อัดสปอร์ตเพื่อประชาสัมพันธ์            
ผ่านรถแห่ จำนวน 16 ครั้ง / งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ติดตั้งเครื่องเสียงภายในห้องประชุม จำนวน 10 
ครั้ง / ติดตั้งเครื่องเสียงนอกสถานที่ จำนวน 9 ครั้ง / ควบคุมการใช้งานจอ LED และ update covid จองาน
ป้องกันจำนวน 22 ครั้ง / ทำความสะอาดจอ LED / ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบาย         
และแผน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี
งบประมาณ 2565 (ครั้ง1/2565) / การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4/2565 / เข้าร่วมสัมมนา KPI Award Talk ครั้งที่ 4 ประเด็นชี้ชัดตอบตรง "เกณฑ์และตัวชี้วัด
รางวัลพระปกเกล้า พ.ศ 2565" วันที่  19 เมษายน 2565 / เข้าร่วมหารือ กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ           
เพ่ือรับฟังความคดิเห็น โครงการห้องปฏิบัติการ เมืองเดินได้ เมืองเดินดี เมืองร้อยเอ็ด วันที่ 28 เมษายน 2565 /                 
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การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ เพ่ือการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /             
การประชุมเตรียมความพร้อม รับการประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2565 วันที่ 29 เมษายน 2565 
/ งานวิจัยและประเมินผล ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านระบบ ITAS ตามเกณฑ์         
การประเมิน ITA เรียบร้อยตามปฏิทิน ป.ป.ช.กำหนด / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ติดตั้งโน้ตบุ๊กและอุปกรณ์
แสดงผล ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ  Zoom โครงการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในการเสนอผลงาน                
ด้านอากาศและน้ำ วันที่ 27 เมษายน 2565 / ติดต้ังโน้ตบุ๊กและอุปกรณ์แสดงผล โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
การจัดเก็บข้อมูลชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน วันที่ 28 เมษายน 2565 / ติดตั้งโน้ตบุ๊กและอุปกรณ์
แสดงผล ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โครงการฟ้ืนใจเมืองร้อยเอ็ด สร้างย่านเดินได้  เดินดี  วันที่             
28 เมษายน 2565 / รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล นำเสนอเข้ารับการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
ประจําปี  2564 ประเภทดีเลิศ วันที่  29 เมษายน 2565 / ติดตั้งกล่องเมนสวิตช์และเดินสายสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตแบบสาย (Lan) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ / บำรุงซ่อมแซมดูแลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์          
ต่อพ่วง / สำรองข้อมูลกล้องวงจรปิดและดูแลระบบแม่ข่าย GIS / งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ / การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ / ตารางสรุปยอดค่าใช้จ่าย ประจำเดือนเมษายน 2565 ระบบเครือข่ายระบบ
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง และงานออกแบบ รวม 8,000 บาท / การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์             
และแฟนเพจ รวม 304 รายการ / รับเรื่องราวร้องทุกข์ ติดต่อสอบถาม รวม 48 เรื่อง / สถิติการให้บริการของ
กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ / ไอทีน่ารู้ LINE อัพเดทใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง 

ระเบียบวาระที ่4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสวัสดิการสังคม) 
นายประสงค์  โพธิ์เนียม  - (นำเสนอวีดีทัศน์) ชิม ชม ช๊อป ตลาดชุมชน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด                      
ผอ.กองสวัสดิการสังคม  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองการเจ้าหน้าที)่ 
นางสาวณัฐกานต์  โพธิ์สำโรง      - นำเสนอ (Power Point) งานธุรการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง           
หน.กลุ่มงานบุคลากรทางการศึกษา  ไปราชการ จำนวน 2 ราย / ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง สรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 6 ราย, ออกคำสั่งให้พนักงานจ้างพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ราย,             
ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 (ครึ่งปีแรก) วันที่                
4 เมษายน 2565, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 16 ราย วันที่ 8 เมษายน 2565, รับสมัคร
คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ระหว่าง วันที่ 25 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2565 / งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ออกคำสั่งไปราชการ
พนักงานเทศบาล 4 คำสั่ง, ตรวจสอบผู้ประกันตนและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตน ประจำเดือน
เมษายน 2565 จำนวน 437 ราย, จัดทำบัตรข้าราชการพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล , การตรวจ
รับรองวันลาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ , บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานเทศบาลครูเทศบาล (สปสช.) / การประชุมคณะกรรมการประเมินผล การปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันที่  18 เมษายน 2565 / กลุ่มงาน
บุคลากรทางการศึกษา  งานทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา รับคำร้องขอโอน (ย้าย) จำนวน 4 ราย, การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบเดือนเมษายน 2565 (ครึ่งปีแรก) จำนวน 238 ราย,             
รับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานคร มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง, รับโอนพนักงานครูเมืองพัทยา
มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน , ประกันผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลงานทางวิชาการ)              
ของพนักงานครูเทศบาล ส่งสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จำนวน 4 ราย กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 
2563, รวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (ผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม 2562 
จำนวน 3 ราย ส่ง สถ. ณ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 จังหวัดปทุมธานี / งานบุคลากรสนับสนุนการสอน คำนวณ
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ค่าเงินเดือนลูกจ้างประจํา (ผลงานทางวิชาการ) ครึ่งปีแรกรอบเดือนเมษายน 2565 จำนวน 5 ราย, บันทึก
ข้อมูลบัตรประวัติพนักงานครูเทศบาลสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ลงในระบบฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ จำนวน 19 ราย / สถิติจำนวนพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 / บัญชีแสดงรายจ่ายหมวด
เงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ต่องบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 / จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 12 เมษายน 
2565 / กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด วันที ่20 เมษายน 2565 

ระเบียบวาระที ่4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองคลัง) 
นางวัชรี  ศรีทอง  - (นำเสนอ Power Point) ฝ่ายแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน                 
ผอ.กองคลัง     สรุปผลการดำเนินงานภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 
รวม 482 แปลง จำนวน 444 ราย / การออกสำรวจภาคสนามตามคำร้องประชาชน เพ่ือแก้ไขข้อมลูคำคัดค้าน
การประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอาคารและขอคัดลอกสำเนาโฉนดที่ดิน / รายงาน
การสำรวจการติดตั้งเปลี่ยนแปลงและยกเลิกข้อมูลภาษีป้าย รวม 296 ราย / ฝ่ายพัฒนารายได ้การจัดเก็บภาษี
ตามประมาณการ ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2565 จัดเกบ็ได้คิดเป็นร้อยละ 114.75                  
ของประมาณการ / ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ สรุปผลการจัดเก็บค่าเช่าสิทธิ เดือนเมษายน 2565 
809,965 บาท / สรุปการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือนเมษายน 2565  21 ราย จำนวนเงิน 710 บาท /
เงินเกบ็รักษาเพ่ือใช้ในการดำเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เดือนเมษายน 2565 รวมรายรับทั้งสิ้น 
2,089,680 บาท รายจ่าย 1,173,032.76 บาท / ฝ่ายบริหารงานคลัง รายรับ - รายจ่ายจริง เทศบัญญัติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รับจรงิสูงกว่าจ่ายจริง 57,989,926.38 บาท / รายรับ – รายจ่ายจริง              
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ รับแจ้งจัดสรร 81,046,437.72 บาท รับเงินแล้ว 54,415,737.72
บาท จ่ายแล้ว 39,222,242.15 บาท คงเหลือ 21,603,328.57 บาท / สถานะเงินฝากธนาคาร                 
ณ 30 เมษายน 2565 เงินฝากธนาคาร 132,892,260.67 บาท เจ้าหนี้เงินกู ้192,380,044.29 บาท /                  
สรุปสถานะการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 รายรับต่ำกว่ารายจ่าย 32,458,274.77 บาท / แบบรายงาน
พิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างป)ี เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ วันที่          
30 เมษายน 2565 / แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรอง เงินสะสม ที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะ
การเงิน(ระหว่างปี) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 / รายงานเงินเดือนคงเหลือไม่ถึง 15% /             
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  รายละเอียดสัญญาปีงบประมาณ 2563 (ค้างจ่าย) ข้อมูล ณ วันที ่30 เมษายน 2565 /
เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (ค้างจ่าย) ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565 / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อมูล ณ  30 เมษายน 2565 / เปรียบเทียบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปีงบประมาณ 
2564 และปี 2565 / ตารางเปรียบเทียบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 2564 และ 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 
30 เมษายน 2565 / แจ้งเพ่ือทราบ วันที่ 8 เมษายน 2565 ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด จำนวน 
3 รายการ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป การเรียกเก็บเงนิฌาปนกิจสงเคราะห์ (ก.ฌ.) รวมทัง้สิ้น 96 ราย / ตรวจ
เอกสารและจัดทำหนังสือ เพ่ือขอกู้สวัสดิการของพนักงานในสังกัดเทศบาล รวม 85 ราย / เบิกจ่ายเงินบำเหน็จ
ดำรงชีพ กรณีผู้รับบำนาญมีอายุ ตั้งแต ่65 ปีขึ้นไป จำนวน 2 ราย / ทายาทยื่นเรื่องขอรับเงินบำเหน็จตกทอด
และเงินช่วยพิเศษและเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ (ก.ฌ.) กรณีเสียชีวิต 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สำนักการศึกษา) 
นายอาทิตย ์ แก้วมณี  - (นำเสนอ Power Point) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วันที่ 18 เมษายน 2565             
ผอ.สำนักการศึกษา  สรุปยอดค่าใช้จ่ายโครงการ / กิจกรรมที่จะใช้จ่ายงบประมาณนับถึงสิ้นเดือน
กันยายน 2565 / วันที่ 28 - 29 เมษายน 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้กับพนักงาน
ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ส่วนบริหารการศึกษา วันที่ 7 เมษายน 2565 ประชุม
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เพ่ือหารือและวางแผนเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ระหว่างวันที่                 
21 - 24 กรกฎาคม 2565 / วันที่ 11 เมษายน 2565 ประชุมการคัดเลือกคัดสรรผู้รับพระราชทานทุน               
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" / ความก้าวหน้าการจัดทำกรอบหลักสูตรทางสมรรถนะ                
เดือนเมษายน 2565 / ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 7 เมษายน 2565 ร่วมประชุมรับฟังการ
นำเสนอโครงการ Wote Wood Wind จากศิลปินท็อด ทองดี ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด / วันที่ 8 เมษายน 
2565 ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที ่1 ประจำปี 2565 ร่วมกับคณะบริหาร
สภาเด็กชุดใหม่ / วันที่ 13 เมษายน 2565 งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 / วันที่      
19 เมษายน 2565 ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของสนาม เพ่ือใช้ในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด            
ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย อายุต่ำกว่า 19 ปี ครั้งที ่4  ในวันที ่2 - 5 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้า
ม้า / วันที ่20 - 22 เมษายน 2565 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล (TCNAP)           
ของเทศบาลเครือข่ายของ สสส. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ เทศบาลตำบลเมืองสรวง เทศบาลตำบลเสลภูมิ / วันที่ 
22 เมษายน 2565 สถานีโทรทัศน์ Thai PBS เข้าหารือแนวทางการจัดการแข่งขนัตะกร้อ Thai PBS รุ่นอายุไม่เกิน 
17 ปี ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า / วันที่ 27 เมษายน 2565 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอลชายหาด ชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย) 
นายอาทิตย ์  แก้วมณี    - นำเสนอ (Power Point)  ยอดสมาชิกโดยรวม 1,530 คน  จำนวนผู้ที ่
ผอ.สำนักการศึกษา   เข้าใช้บริการช่วงเช้า 840 คน ช่วงเย็น 1,148 คน รวม 1,988 คน / การออก
กำลงักายภายในศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย / กิจกรรมการออกกำลังกายภายในเกาะกลางบึงพลาญชัย              
แอโรบิค บาสเกตบอล ลีลาศ และรำกระบอง 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สถานแสดงพันธุ์สัตวน์้ำ) 
นายอาทิตย ์  แก้วมณี    - นำเสนอ (Power Point)  จำนวนผู้ที่เข้าใช้บริการ 1,787 คน ยอดเงินบริจาค 
ผอ.สำนักการศึกษา   จำนวน 16,924 บาท / ดำเนินการซ่อมแซมห้องน้ำ ระบบลูกลอยชักโครกชำรุด 
/ ประมวลภาพผู้เข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เดือนเมษายน 2565 / ศูนย์ดิจิตอลชุมชนเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด เดือนเมษายน 2565 มีผู้มาเยี่ยมชม สืบค้นข้อมูล นั่งอ่านหนังสือ เรียนออนไลน์และปริ้นเอกสาร                  
มีผู้มาใช้บริการ 83 คน 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (หอโหวด 101) 
นายอาทิตย ์  แก้วมณี    - น ำ เสน อ  (Power Point) ร าย รั บ เดื อ น เม ษ าย น  2565 ส วน ส ม เด็ จ                  
ผอ.สำนักการศึกษา   พระศรีน คริน ท ร์  2,089,680 บ าท  /  รายจ่ าย เดื อน เมษ ายน  2565 
1,173,032.76 บาท / สรุปรายได้ประจำเดือนเมษายน 2565 หอโหวด 101 ยอดจำหน่ายตั๋วหอโหวด 101 
จำนวน 42,932 ใบ จำนวนเงิน 1,093,048 บาท ยอดจำหน่ายสมาชิกรายปี จำนวน - ใบ / วันที่ 5 เมษายน 
2565 บริษัทอาคิเทค เข้าแก้ไขปัญหาน้ำรั่วชั้น 32 / เปลี่ยนป้ายประจำจุดต่างๆภายในหอโหวต 101 / วันที่              
7 เมษายน 2565 Champ IT เข้าแก้ไขจอทีวีกล้อง CCTV หอโหวด 101 / วันที่ 7 เมษายน 2565 แก้ไขหัวอ่าน 
QR code บริเวณประตูปีกนกชั้น 2 / วันที่ 11 เมษายน 2565 จับสลากและมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในกิจกรรม
ลุ้นรับโชค 11 เดือน เดือนละ 11 รางวัล ทุกวันที่ 11 เวลา 11.11 น. ประจำเดือนเมษายน 2565 / วันที่               
13 - 15 เมษายน 2565 พนักงานหอโหวด ตกแต่งสถานที่ แต่งกาย ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2565 /
วันที่ 18 เมษายน 2565 ตรวจรับงานงวดสุดท้าย ตกแต่งภายในหอโหวด 101 / วันที่ 19 เมษายน 2565 
พนักงานหอโหวดให้ข้อมูลแก่ผู้พิการทางสายตา / วันที่ 19 เมษายน 2565 หารือโครงการนวัตกรรมหอโหวด             
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จากภูมิปัญญาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน / วันที่ 25 เมษายน 2565 รว่มบันทึกรายการนวัตกรรมท้องถิ่นหอโหวด
จากภูมิปัญญาสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ณ หอโหวด 101 / วันที่ 27 เมษายน 2565 จินตหรา พูนลาภ              
ถ่ายทำ MV เพลงหอโหวดยังคอย เผยแพร่ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 / ขั้นตอนการใช้งานตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ 

ระเบียบวาระที ่4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร) 
นางบุญยนุช  บุญปัญญาวัฏ - นำเสนอ (Power Point) ได้ รับ เกียรติบั ตรเข้าร่วมกิ จกรรมโครงการ              
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร เทียนชนวน ประจำปีการศึกษา 2564 / สถานศึกษาได้รับการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 จากกรมอนามัย / สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2565 วันที่ 
11 เมษายน 2565 / เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 25 - 26 
เมษายน 2565 / ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ           
วันที่ 27 เมษายน 2565 / จัดทำคำอธิบายรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรทางสมรรถนะ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 / เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา วันที่ 25 - 26 เมษายน 2565 / เป็นสถานที่จัดกิจกรรม รณรงค์ควบคุมประชากรสัตว์พาหะนำโรค         
เพ่ือกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 / ประชุมคณะครูประจำเดือน เตรียมความพร้อมในการ           
เปิดภาคเรียนและมอบขวัญกำลังใจ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 / ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาและนำเสนอการสรุปผลงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 / ร่วมพิธี
ตักบาตรและบวงสรวงเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 / โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษแบบ Phonics ภาคฤดูร้อน / จัดเตรียมหนังสือเรียนภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2565 /            
จัดห้องเรียนและทำความสะอาดห้องเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 / การปรับปรุงอาคารสถานที่ ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันโรคระบาดในสถานการณ์โควิด 19 / ทำความสะอาดและซ่อมแซมพัดลมเพดานห้องเรียน / 
ปรับปรุงพ้ืนที่ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัย / ปรับปรุงพ้ืนที่สนามโรงเรียนและทางเดินบริเวณโรงเรียน / ปรับปรุง
สวนหย่อมหน้าตึกธัมมปัญโณ / ปูพรมห้องพระ / ปรับพื้นที่บริเวณวัดป่าเรไร 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (โรงเรยีนเทศบาลวดัเหนือ) 
นายภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ - นำเสนอ (Power Point)  ประชุมผู้ปกครองระบบ On site และระบบ Online 
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ  ขอขมาพระธาตุวัดเหนือ / สรงน้ำพระธาตุวัดเหนือ / สรงน้ำพระพุทธรูป /           
สรงน้ำพระ / รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ กิจกรรมชาวคุ้มวัดเหนือ / ประเมินกลั่นกรองผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ / ประชุมครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขับเคลื่อนหลักสูตร
สมรรถนะและเตรียมการจัดการแข่งขันมหกรรมวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 28 / วันที่ 18 - 20 
เมษายน 2565 รับการตรวจเยี่ยมระบบตรวจสอบภายใน / การอบรมเรื่องแผนการปฏิบัติการประจำปี              
แผนงบประมาณและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / การอบรมเรื่องการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ /                         
งานปรับปรุงอาคารสถานที่ ตาข่ายกั้นนกพิราบอาคาร 1 ชั้น 3 / แก้ไขปัญหารั่วซึมอาคารเรียน / ประชุมครูเตรียม
ความพร้อม /เตรียมความพร้อมห้องเรียน / ยินดีต้อนรับครูสอนภาษาจีน / เว็บไซต์โรงเรียน 

ระเบียบวาระที ่4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม) 
นายไพฑูรย์  พันโนลาด   - น ำ เส น อ  (Power Point)   วั น ที่  1 เม ษ า ย น  2565 ม อ บ เอ ก ส า ร             
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบรูพาภิราม  การสำเร็จการศึกษา (ปพ.1) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 / วันที่                  
4 เมษายน 2565 คณะกรรมการตรวจติดตามกลั่นกรองการปฏิบัติงานเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ /
วันที่ 7 เมษายน 2565 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ / วันที่ 7 - 8 เมษายน 
2565 รบัการตรวจสอบภายในจากเจ้าหน้าที่กองคลัง / วันที่ 8 เมษายน 2565 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน / ผู้บริหาร คณะครู รดน้ำขอพร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เนื่องในโอกาสเทศกาล                
วันสงกรานต์ / ร่วมทอดถวายต้นกัณฑ์หลอนในงานบุญผะเหวดวัดบูรพาภิราม / วันที่ 11 เมษายน 2565                   
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จัดอบรมขยายผลการจัดทำหลักสูตรทางสมรรถนะให้กับคณะครูกลุ่มศิลปะ / วันที่ 20 เมษายน 2565 รายงาน
ความคืบหน้าการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะต่อสำนักการศึกษา / วันที่ 21 - 22 เมษายน 2565 ประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน / วันที่ 25 - 26 เมษายน 2565 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ       
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง / วันที่ 25 - 26 เมษายน 2565 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา ณ จังหวัดขอนแก่น / เจ้าหน้าที่กองช่าง ตรวจสอบปรับเปลี่ยนสายไฟฟ้าภายในอาคารเรียนให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย / นักการตรวจสอบและทำความสะอาดเครือ่งปรับอากาศและเปลี่ยนพัดลม 

ระเบียบวาระที ่4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางสาวสมพิศ หวังทรัพย์ทวี - นำเสนอ (Power Point)  อบรมการสร้างองค์ความรู้สู่หลักสูตรทางสมรรถนะ
ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลฯ  School concept วันที่ 8 เมษายน 2565 / มุทิตาจิตร่วมแสดงความยินดีกับ
นางสุวิชชา ตรีนาจ วันที่ 8 เมษายน 2565 / มอบเงินและอุปกรณ์การเรียน ช่วยเหลือบ้านนักเรียนที่ถูกเพลิงไหม้
วันที่ 11 เมษายน 2565 / วิธีทำบุญตักบาตรในการเบิกเนตรพระพุทธรูป (องค์สร้าง) วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 /
บุคลากรโรงเรียนร่วมส่งผู้อำนวยการสุวิชชา วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 / คณะครูจัดเตรียมหนังสือเรียนเพ่ือเปิด
ภาคเรียน 1/2565 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 / คณะครูจัดเตรียมห้องเรียนเพ่ือรับการเปิดภาคเรียน  วันที่               
6 พฤษภาคม 2565 / นักการภารโรง แม่บ้าน ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดเพ่ือเปิดภาคเรียน 1/2565            
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 / ซ่อมแซม ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียน / กองช่าง เข้าดูสถานที่
เพ่ือปรับภูมิทัศน์ บริเวณด้านทิศเหนือข้างอาคารปทุมเงิน วันที่  18 เมษายน 2565 / ปรับภูมิทัศน์ต้นไม้                 
หน้าอาคารปทุมเพชร วันที่ 27 เมษายน 2565 

ระเบียบวาระที ่4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง) 
นายจักรกฤษณ์ ถินคำเชิด - นำเสนอ (Power Point)  โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเข้าตรวจสุขภาพของบุคลากร 
รอง ผอ.รร.เทศบาลวัดสระทอง ประจำปี 2565 / เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรองครักษ์ จังหวัดนครนายก / ต้อนรับคณะเยี่ยมชมสถานศึกษา           
คณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดูน / สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารภายใน
สถานศึกษา / กองช่างให้ความอนุเคราะห์พนักงานและรถตักหน้าขุดหลังเข้ามาปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน /              
เป็นสถานที่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อม จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) / ประชุมคณะครูหัวหน้าระดับ หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ครูพ่ีเลี้ยงนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ / ต้อนรับครูจีนจากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /                   
การปรับปรุงห้องประชุมม่วงขาว / การปรับปรุงห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (โรงเรียนเทศบาลวดัราษฎรอุทิศ) 
นายฉัตรชัย  สืบทรพัย์    - (นำเสนอ Power Point) วันที่ 1 - 11 เมษายน 2565 คณะครูร่วมกัน 
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ  ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน / วันที่ 13 เมษายน 2565 ผู้บริหารครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่โรงเรียน รดน้ำดำหัวขอพรจากครูอาวุโส 
ประจำปี 2565 / วันที่ 18 เมษายน 2565 ดำเนินการมอบประกาศนียบัตรและสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
ให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 / วันที่ 20 เมษายน 2565 ผู้บริหารครู               
ออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนและประสานความร่วมมือต่างๆ ในอนาคต / วันที่ 22 เมษายน 2565                  
กองช่างทำการย้าย เครื่องเล่นและสนามเด็กเล่น เพ่ือปรับภูมิทัศน์และเพ่ิมพ้ืนที่เรียนรู้ให้กับนักเรียน / วันที่               
26 เมษายน 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อม จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ฐานสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา / วันที่ 28 - 29 เมษายน 2565 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
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ระเบยีบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (โรงเรียนเทศบาลวดัเวฬุวัน) 
นางสาวนุชนารถ บรรลือหาญ   - นำเสนอ (Power Point) วันที ่8 เมษายน 2565 นักเรียน ม. 3                 
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน รับใบ ปพ. 2 วันที่ 11 เมษายน 2565 ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงโรงอาหาร / 
วันที่ 12 เมษายน 2565 ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ / วันที ่13 เมษายน 2565 ร่วมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันสงกรานต์ ณ บึงพลาญชัย / วันที่ 23 เมษายน 2565 ลงนามบนัทึกข้อตกลง (MOU) ในการจัดการ
เรียนรู้สถานศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู 
วันที่ 25-26 เมษายน 2565 รับการตรวจเยี่ยมระบบตรวจสอบภายใน / วันที่ 26 เมษายน 2565 ติดตาข่าย          
กันนก อาคาร 1 ชั้น 2 / วันที่ 27 เมษายน 2565 ประชุมหัวหน้า ฝ่าย งาน เตรียมเปิดภาคเรียน / วันที่               
28 เมษายน 2565 ซ่อมฝ้าเพดานอาคาร 1 / ปรับปรุงภูมิทัศน์ / วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะครู                
เพ่ือวางแผนและจัดทำหลักสูตรทางสมรรถนะ / วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ยินดีต้อนรับนายวิโรจน์ สินบัวแก้ว              
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา / วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2565 จะทำข้อมูลโครงการรางวัลพระปกเกล้า โครงการ
คลินิกรักภาษา / วันที่  3 - 6 พฤษภาคม 2565 การมอบตัวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 / วันที่                    
5 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองช่างกำจัดรังต่ออาคาร 3 / วันที่ 1 - 9 พฤษภาคม 2565 ปรับปรุงทาสีบริเวณ
หน้าอาคารอนุบาล / วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ยินดีต้อนรับ คุณครูกรองแก้ว ศิรินคร / วันที่ 6 พฤษภาคม 
2565 ประชุมหัวหน้าระดับและแม่ครัว เพ่ือเตรียมเปิดเรียน / วันที่  6 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร
สถานศึกษาสำรวจอาคารเรียน / วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน ม. 1 / วันที่ 6 พฤษภาคม 
2565 จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รวมทั้งสิ้น 547 คน / ข้อมลูการเรียนต่อของนักเรียนชั้น ป.6 จำนวน
นักเรียน ทั้งหมด 52 คนเรียนต่อ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 100 / สรุปข้อมูลการเรียนต่อของนักเรียน ชั้น ม.3                
ปีการศึกษา 2565 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 53 คน เรียนต่อ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้ามา้) 
นายธรรมวัจน์  วิลัยพิศ  - นำเสนอ (Power Point)  รางวัลเหรียญทอง ตะกร้อประเภททีมชุดชาย
ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า  “นครขอนแก่น เกมส์” คัดภาคเยาวชนแห่ งชาติ  ครั้ งที่  37  ได้ ไปต่อ                      
ในระดับประเทศ ที่จังหวัดพัทลุง / ตัวแทนสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ผู้แทนกรมพลศึกษาและสมาคมกีฬาตะกร้อ
แห่งประเทศไทย เข้าหารือแนวทางการจัดการแข่งขันตะกร้อ Thai PBS Takraw Girl Series 2022 รุ่นอายุ             
ไม่เกิน 17 ปีหญิง / นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ช่วยกันปรับพ้ืนสนามวอลเลย์บอลชายหาด / สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย สำรวจสนามวอลเลย์บอลชายหาด ที่ใช้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด             
ชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี / ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2565 / เหล่าซือ Dora ครูสอน
ภาษาจีนคนใหม่ / ทีมนักการภารโรง ติดผ้าม่านหอพักกีฬาหญิงหลังใหม่ / พิธีทำบุญขึ้นอาคารหอพักนักกีฬา          
หลังใหม่ หอพักข้าวหอมมะลิ / มอบตัวนักเรียนระดับอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 / โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ประจำปี 2565 ปรับหลักสูตรทางสมรรถนะและหลักสูตรมุ่งความเป็นเลิศสู่อาชีพ / แม่ครัว
ทำความสะอาดโรงอาหาร เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน / นักการภารโรงช่วยกันทำความสะอาด
ปรับปรุงและทาสีกำแพงเพ่ิมบรรยากาศสวยงาม / ประชาชนเด็กและเยาวชน ให้บริการศูนย์ดิจิตอลชุมชน /
ผู้บริหารและหัวหน้าระดับ ตรวจเยี่ยมห้องเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน / จำนวนนักเรียนข้อมูล   
ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 รวมทั้งหมด 1,150 คน 

ระเบียบวาระที ่4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลหนองหญ้ามา้) 
นางนันทกา  ภูผา    - ( น ำ เ ส น อ  Power Point)  ก า ร เ รี ย น รู้ ใ น รู ป แ บ บ  On Hand                             
รก.หน.ศพด.หนองหญ้าม้าฯ  เด็ก ๆ ทำแบบฝึกหัดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ / วันที่ 4 เมษายน 2565 ต้อนรับ
คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า / คณะครู
ประชุมเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอนสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 / วันที่ 28 - 29 เมษายน 
2565 ตัวแทนครู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา                  
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ณ จังหวัดขอนแก่น / คณะครูและบุคลากรทำความสะอาดห้องเรียน เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน /              
จัดซุ้มศาลาเรือนไทย เพ่ือเตรียมสำหรับเป็นสถานที่จัดกิจกรรมนอกห้องเรียนของเด็กๆ และเป็นที่รับรองสำหรับ
ผู้ปกครอง / เจ้าหน้าที่กองช่าง ให้ความอนุเคราะห์ ตัดแต่งกิ่งไม้  บริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            
หนองหญ้าม้า 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
นายธีรภัทร หินซยุ  - นำเสนอ (Power Point)  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ทำการปรับปรุงซ่อมแซม             
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข อาคาร ไม่ให้น้ำรั่วซึม / ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข วันที่ 25 เมษายน 2565 
เข้าร่วมการประชุมเพ่ือติดตามประเมินผลและเร่งรัดการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน               
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 / วันที่ 28 เมษายน 2565 ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะที่ปรึกษาโครงการ / การรักษาความสะอาด ล้างถนน ตลาด ศาลาที่พักผู้โดยสาร               
ตามแผนปฏิบัติงาน / กำชับการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย พนักงานปัดกวาด ในเรื่องการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารและการปฏิบัติงาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 /                        
ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม สรุปผลการตรวจสอบแก้ไขเหตุรำคาญเดือนเมษายน 2565 /                      
ภาพการตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ / ออกชี้แจงอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย / ตรวจแนะนำ                
สถานประกอบการเพ่ือออกใบอนุญาต รายใหม่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโควิด 19 / วันที่               
1 เมษายน 2565 เก็บตัวอย่างอาหาร เพ่ือตรวจสารปนเปื้อนในตลาดชุมชน / วันที่ 21 เมษายน 2565                 
จัดกิจกรรมอบรมชุมชน อสม. ปลูกผักและสมุนไพรในครัวเรือน “ โครงการสร้างสุขภาวะชุมชน เพ่ือเมืองร้อยเอ็ด 
ให้น่าอยู่ สู่ความยั่งยืน” ณ  ชุมชนหนองหญ้าม้า / การรักษาความสะอาด ตักขยะคลอง ตัดหญ้า ดายหญ้า              
พัฒนาถนนสาธารณะ   ตามแผนการปฏิบัติงาน / จัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด /              
ฝ่ายบริการสาธารณสุข โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ปี 2565 ชุมชนวัดเวฬุวัน และชุมชนพระอารามหลวง /             
พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชนปี 2565 / กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน ปี 2565 ชุมชนจันทร์เกษม และชุมชน บขส. / กิจกรรมอบรมการผลิตสมุนไพรไล่ยุง ชุมชนจันทร์เกษม 
โครงการนวัตกรรมเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ (สสส.) / ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test 
โดยให้บริการตรวจเชิงรุกในชุมชนร่วมกับโครงการต่างๆ  ที่ทำในชุมชน / โครงการตรวจเบาหวาน ความดัน / 
วันที่ 19 เมษายน 2565 งานสัตวแพทย์ จัดกิจกรรมพฒันาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สถานสงเคราะห์สัตว์ 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และสถานพยาบาลสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 20 เมษายน 2565 คณะกรรมการ
ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ เพ่ือต่อใบอนุญาตประกอบกิจการและฆ่าสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพ้ืนที่ตรวจโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ลงพ้ืนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม       
ในพ้ืนที่ชุมชนท่านคร ชุมชนวัดป่าเรไร ชุมชนสิริมงคล ชุมชนหนองหญ้าม้า ชุมชนมั่นคงพัฒนา ชุมชนทุ่งเจริญ 
ชุมชนวัดเวฬุวัน และชุมชนบขส. / วันที่  27 เมษายน 2565 จัดหน่วยบริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี                   
พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ ศสมช.ชุมชนพระอารามหลวง / งานสัตวแพทย์ ลงพ้ืนที่จับ              
สุนัขจรจัด ตามคำร้องเรียนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มาไว้ ณ สถานสงเคราะห์สัตว์เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาล 1) 
นางสว่างจิต บัวปัญญ์ศิริ  - นำเสนอ (Power Point)  งานบริการทางการแพทย์ รายงานผู้มารับ               
หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข บริการแยกตามแผนกเฉพาะทาง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 ตั้งแต่วันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 เมษายน 2565 / รายงานผู้มารับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทาง ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาล 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 เมษายน 2565 / ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ผู้พิการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เดือนเมษายน 2565 จำนวน 6 ราย / วันที่                 
12 เมษายน 2565 มอบกระเป๋าปฐมพยาบาลและเจลแอลกอฮอล์  ให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
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เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพ่ือใช้บริการประชาชนในช่วงรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 7 วัน อันตราย / วันที่ 
21 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมทีมออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่ 3 / วันที่ 26 เมษายน 
2565 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test                      
ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 27 เมษายน 2565 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเบิก
จ่ายเงินในสิทธิ์เบิกจ่ายตรงสิทธิ์บัตรทอง / ประชุมติดตาม ดำเนินงาน และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนา
ระบบการบริการศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 29 เมษายน 2565 ตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะอ้วนลงพุง การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง ให้แก่พนักงานจ้าง
ของเทศบาล / งานแพทย์แผนไทย หัตถบำบัดเพ่ือการรักษา เดือนเมษายน 2565 นวดประคบ 43 ราย /                      
งานกายภาพบำบัดเดือนเมษายน 2565 รวมรับบริการ 32 ราย / งานแพทย์แผนจีน เดือนเมษายน 2565 
ให้บริการจำนวน 72 ราย / งานทันตกรรม สรุปการให้บริการทันตกรรมเดือนเมษายน 2565 ตรวจฟัน 20 ราย
เคลือบฟลูออไรด์ 0 - 5 ปี 8 ราย ขูดหินปูน 8 ราย อุดฟัน 10 ราย ถอนฟัน 10 รายอ่ืนๆ จ่ายยากรณีบวม,           
ส่งต่อ 3 ราย รวม 89 ราย / งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผลการดำเนินงานจ่ายยาผู้ป่วยนอก 860 ราย 
จัดยาให้ผู้ป่วยเรื้อรังเฉพาะราย 11 ราย แก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา 12 ราย ให้บริการเลิกบุหรี่ 12 ราย /                  
งานบริบาลทางเภสัชกรรม ทบทวนและประสานรายการยา มูลค่ายาเก็บคืน 4,773 [km / โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภค วันที่ 7 เมษายน 2565 ร่วมประชุมโครงการสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ เพ่ือชาวร้อยเอ็ดสุขภาพที่ดี               
ปี 2565 / วันที่ 25 - 29 เมษายน 2565 สำรวจทัศนคติผู้บริโภค ต่อสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ               
ในตัวแทน อสม. 200 คน ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและบุคลากรสาธารณสุข 30 คน / สรุปยอดผู้รับบริการ
เดือนเมษายน 2565 25 ราย ยอดสะสม 691 ราย ผู้เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จเพ่ิมอีก 2 ราย รวม 144 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.83 / รายงานผลการให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ชุมชนมั่นคงพัฒนา ประจำเดือนเมษายน 
2565 ให้บริการรักษาโรค ทำแผล ให้คำแนะนำสุขภาพ เยี่ยมติดตามผู้ป่วยเรื้อรัง / แจกชุดตรวจ ATK กลุ่มเสี่ยง             
16 ชุด / ดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 10 ราย 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองช่าง) 
นายสันติ  ทวีแสง  - น ำเสนอ (Power Point) ร่ วมวางผั งการจัด การแข่ งขัน วอล เลย์บ อล                   
หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ  โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สรุปรายงานการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม กองช่าง ประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวน 11 ราย จำนวนเงิน 16,824 บาท / สรุปรายงาน        
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 19 ราย / รายงานการชำระเงิน ค่าขุดเจาะถนนคอนกรีตของการประปา 
ส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 9,500 บาท / การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมกองช่างเปรียบเทียบ 3 เดือนย้อนหลัง (กุมภาพันธ์ - เมษายน 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รวมทั้ง 3 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 77,475 บาท / ฝ่ายควบคุมอาคาร ตรวจสอบจุดขึ้นสายติดตั้ง Service LINE และ
พูดคุยกับประชาชนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินงาน / สำรวจระดับน้ำภายในบึงพลาญชัย / ตรวจสอบแนว
ถนนดินรุกล้ำที่ดินเอกชน (ถนนบ้านท่านคร) / งานวิศวกรรมจราจร ตีเส้นจราจร ถนนเทวาภิบาล / ทาสีคันหินรอบ                   
วงเวียนโหวด / ซ่อมแซมป้ายจราจรที่ชำรุด ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ฝ่ายการโยธา งานไฟฟ้า งานปรับปรุง
สายสัญญาณไฟจราจร สี่แยกเทศบาล ตามเส้นทางโครงการเคเบิ้ลใต้ดิน, บริเวณสี่แยกวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด, 
บริเวณสี่แยกศาลากลาง / งานเก็บสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า โรงพยาบาลสนาม / สรุปรายงานการปฏิบัติงานไฟฟ้า
สาธารณะ งานไฟฟ้า ฝ่ายการโยธา กองช่าง / งานสถานที่  จัดสถานที่ พิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน               
ณ  หอประชุมวิทยาลัย เทคนิ ค  / จัด เตรียมสถานที่ ออกหน่ วยสาธารณ สุข  ชุมชนพระอารามหลวง /                              
งานสวนสาธารณะ ตกแต่งเวทีโครงการจิตอาสา และร่วมกิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด / 
ปรับปรุงสวนหย่อมตามจุดต่างๆ ในบึงพลาญชัย / ตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังสัญญาณไฟจราจรบริเวณ 2 ฝั่งสวนสมเด็จฯ, 
ริมกำแพงรั้ว ถนนคุ้มศรีสุวรรณ และหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด / งานสาธารณูปโภค รื้อถอนบ้าน             
ในเขตก่อสร้างภายในชุมชนบ้านมั่นคง จำนวน 6 หลัง / รื้อถอนบ้านในโบราณสถานถนนคูเมืองฝั่งทิศตะวันออก / 
ซ่อมแซมถนน  ที่ชำรุดจากการขุดเจาะเพ่ือซ่อมแซมท่อ และระบบส่งน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค                        
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สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด / งานศูนย์เครื่องจักรกล ดำเนินการเคลื่อนย้ายประกอบติดตั้งอุปกรณ์ของเล่น โรงเรียน
เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ / ดำเนินการปรับสภาพพ้ืนที่ งานรื้อถอนบ้านในเขตโบราณสถาน ถนนคูเมืองทิศตะวันออก 
/ ดำเนินการเปลี่ยนบอลวาล์วที่ชำรุดรั่วซึมของระบบสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า / ซ่อมบำรุงน้ำพุเล็ก 
ในบึงพลาญชัย / ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  งานวิศวกรรม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการศูนย์บริการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (35%) / โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วยเหนือ (61%) / โครงการก่อสร้าง
บ้านมั่นคง เพ่ือผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (6%) / งานสถาปัตยกรรม ออกแบบเบื้องต้นรั้วและโดมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองช่างสุขาภิบาล) 
นายพรชัย ตรีบุญเมือง  - น ำ เส น อ  (Power Point)  ก อ งช่ า ง สุ ข า ภิ บ า ล ได้ รั บ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง                        
ผอ.กองช่างสุขาภิบาล  เป็นกองช่างสุขาภิบาล  เมื่อวันที่  2 พฤษภาคม 2565 / ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อม ด้านวัสดุใช้แล้ว งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กราฟแสดงปริมาณขยะต่อวันปริมาณขยะที่เข้า
โรงงานกำจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนเมษายน 2565 / กราฟแสดงค่าเฉลี่ยปริมาณขยะต่อเดือน
ปริมาณขยะที่เข้าโรงงานกำจัดขยะ ประจำเดือนเมษายน 2565 / กราฟเปรียบเทียบปริมาณขยะที่เข้าโรงงาน
กำจัดขยะระหว่างเดือนมีนาคมและเมษายน 2565 / กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยต่อวันระหว่างเดือนมีนาคม            
และเมษายน 2565 / รายงานปริมาณเศษกิ่งไม้ ประจำเดือนเมษายน 2565 น้ำหนักรวมทั้งเดือน 34,675 
กิโลกรัม / ต้อนรับคณะกรรมการบริษัทไทยไพบูลย์ อีควิปเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมหาแนวทางจัดการขยะเก่าภายใน
โรงงานกำจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ทำการทดสอบเครื่องสับไม้อเนกประสงค์ / โรงงานจัดการขยะเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด  ฉีด EM บนบ่อขยะประจำสัปดาห์เพ่ือลดปัญหาเรื่องกลิ่น / เปลี่ยนสายพ่วงเชื่อมแบตเตอรี่
รถบรรทุกดั้ม สาเหตุเกิดจากสายเดิมช็อต / ซ่อมระบบทำความเย็นในห้องโดยสารรถตักล้อยาง / ซ่อมไดชาร์จ            
รถตักล้อยาง /ประสานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือนำรถดับเพลิงมาระงับเหตุเพลิงไหม้บ่อฝังกลบขยะ 
/ ปริมาณขยะเศษอาหารที่เข้ามากำจัดในโรงงานจัดการขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนเมษายน 2565 
น้ำหนักรวม 1,615 กิโลกรัม / กลุ่มงานจัดการคุณภาพน้ำ งานควบคุมตรวจสอบและบำบัดน้ำเสีย แก้ไขทาง
ระบายน้ำอุดตัน / ซ่อมแซมบำรุงรักษารถดูดโคลน / ขุดลอกทางระบายน้ำ (สามแยกวาปี) (ผดุงพานิช ซอย 1) / 
จัดทำแพปลูกพืชบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งบริเวณหลังวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด / กำจัดวัชพืชรางระบายน้ำ / รายงานผล
การปฏิบัติงาน ขุดลอกดูดสิ่งโสโครกและล้างฉีดท่อระบายน้ำ งานควบคุมตรวจสอบและบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เมษายน 2565 แก้ไขท่อระบายน้ำ / รางระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาล ได้ระยะทาง 410 เมตร จำนวน                 
18 บ่อพัก 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สำนักปลัดเทศบาล) 
นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร - นำเสนอ (Power Point)  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รว่มพิธีถวายราชสักการะ 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี           
บรมราชวงศ์ วันที ่6 เมษายน 2565 / ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 25 เมษายน 2565 / การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 11 เมษายน 2565 / การประชุม
ผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดครั้งที่ 4/2565 วันที่ 11 เมษายน 2565 / การประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด (กรณีเร่งด่วน) วันที่ 19 เมษายน 2565 / กิจกรรม “สานสัมพันธ์ คนบ้านเดียวกัน สภากาแฟ
จังหวัดร้อยเอ็ด” ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 17 เมษายน 2565 / การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด  ฉบับปรับปรุงประจำปี พ.ศ 2565 จำนวน 118 กระบวนงาน / การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ / ด้านอาคาร
สถานที่  ซ่อมบำรุงห้องน้ำสำนักงาน, เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างอุปกรณ์เครื่องมือ, ซ่อมแซมแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม
เพดานกองสาธารณสุขฯ, ควบคุมการให้บริการกำจัดปลวก ประจำเดือนเมษายน 2565 / การดำเนินการ            
รับ – ส่ง หนังสือ ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2565) / อัพโหลดข้อมูล     
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์สำนักปลัดเทศบาล / กลุ่มงานนิติการ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือน
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เมษายน 2565 เรื่องร้องทุกข์ 46 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 40 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 เรื่อง / 
จัดเตรียมพยานหลักฐานตามคำแนะนำของพนักงานอัยการเจ้าของสำนวน เพ่ือประกอบการดำเนินคดีกับผู้บุกรุก
หรือรุกล้ำ หรือครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ที่รอ 1612 โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย, ให้คำปรึกษาช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 5 เรื่อง /             
งานนิติกรรมสัญญา ตรวจสัญญาเช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เดือนเมษายน 2565 จำนวน                
57 สัญญา, ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  ตามคำสั่งของจังหวัดร้อยเอ็ด                 
จำนวน 21 โครงการ, ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงานครูเทศบาล จำนวน              
1 ราย, ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือกโครงการที่รัฐให้การส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(sme), ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและพนักงานเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
นายวิทยา  สัตนาโค  - นำเสนอ (Power Point)  รับมอบ AED จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย              
หน.งานป้องกนัฯ   ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ /
วิทยากรให้กับส่วนราชการ / เอกชน ที่ขอรับความอนุเคราะห์ / ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย             
ดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนด / ร่วมจัดนิทรรศการวันแรงงานแห่งชาติ / ออกระงับเหตุสาธารณภัย / 
ดำเนินการตามคำร้องทุกข์ของประชาชน / สรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัยคำร้องสาธารณภัยอ่ืนๆ และบริการ
ช่วยเหลือประชาชน เดือนเมษายน 2565 รวม 103 ราย 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานรกัษาความสงบเรยีบร้อยและความม่ันคง) 
นายกองพล  ศิริเวช  - นำเสนอ  (Power Point) จัดระเบี ยบตามถนนสายต่ างๆ ตรวจตรา 
หน.ฝ่ายปกครอง   เฝ้าระวังความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน ที่  ทางสาธารณะ กรณี ร้านค้า                  
จอดลูกพ่วงรถยนต์กีดขวางการจราจร ถนนเทวาภิบาล / กรณีร้านค้าตั้งวางป้ายกีดขวางทางเท้า ถนนเทวาภิบาล 
/ กรณีผู้ค้าตั้งวางโต๊ะหินอ่อน ตู้จำหน่ายสินค้า กีดขวางทางเท้า ถนนสุขบูรพา / กรณีร้านค้าตั้งวางกระถางต้นไม้
กีดขวางทางเท้า ถนนดำรงราษฎร์วิถี  / กรณี ร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์  ตั้ งวางพู่ลมกีดขวางทางเท้า                   
ถนนปัทมานนท์ / กวดขันรถบรรทุกดินภายในเขตเทศบาล / ตรวจตราและดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วไป                 
บริเวณบึงพลาญชัย / จัดระเบียบการจอดรถและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว บริเวณหน้าบึงพลาญชัย /
ดูแลความเรียบร้อย บริเวณรอบหอโหวดและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด / ตรวจตราและเฝ้าระวัง              
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด / กวดขันเฝ้าระวังการตั้งวางสินค้า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด /
ตรวจเช็คระบบกล้อง CCTV ให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง / รายงานการแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทาง app 
smart 101 ห้วงเดือนเมษายน 2565 / การให้บริการในห้วงเดือนเมษายน 2565 / ข้อมูลการเข้าใช้งาน              
ผ่านแอป smart 101 ในแต่ละเดือน / กราฟเปรียบเทียบสถิติการใช้ app smart 101 / ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย บริเวณตลาดนัดชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด / วันที่ 8 เมษายน 
2565 ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย การขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ โรงซ่อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 
20 เมษายน 2565 ดูแลความสงบเรียบร้อย การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง กรณีประชาชนก่อสร้างรุกล้ำที่ราชพัสดุ                    
ณ หมู่บ้านมั่นคงพัฒนา 

ระเบยีบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด) 
นางศิริภรณ์ บุตรพรหม   - นำเสนอ (Power Point)  สรุปสถิติข้อมูลทะเบียนราษฎร 
หน.ฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ      ประจําเดือนเมษายน 2565 / การให้บริการที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านทะเบียนราษฎร์ประจำเดือนเมษายน 2565 / การให้บริการที่
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจำเดือนเมษายน 2565 /                
การให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านบัตรประชาชน ประจำเดือนเมษายน 
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2565 / การให้บริการทำบัตรผู้ป่วยติดเตียง / การเปิดบริการในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่                
13 - 17 เมษายน 2565 / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 
2565 รวม 62 ราย                                                                                                                                                  

ระเบียบวาระที ่4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สถานธนานุบาล) 
นางกนกวรรณ จำชาติ  - นำเสนอ (Power Point)  สถิติการรับจำนำและไถ่ถอน  ประจำปีงบประมาณ 
พนักงานบญัชี     2565 จำนำ 3,154 ราย จำนวนเงิน 70,382,700 บาท / ไถ่ถอน 3,077 
ราย จำนวนเงิน 67,402,900 บาท / บัญชีแยกประเภททรัพย์รับจำนำ สถานธนานุบาลประจำ วันที่              
30 เมษายน 2565 / เปรียบเทียบทรัพย์รับจำนำคงเหลือ ปีงบประมาณ 2564 ในปีงบประมาณ 2565 /            
สถิติ รายได้  รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 รายได้ดอกเบี้ย 2,069,028.75 บาท จำหน่ายทรัพย์หลุด
จำนำ 245,360 บาท รวม 2,314, 388.75 บาท รายจ่าย 548,560 .46 บาท รายได้สูงกว่ารายจ่าย 
1,765,828.29 บาท /เปรียบเทียบรายได้ระหว่างปีงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณ 2565 /                          
อัตราดอกเบี้ย / แบบรายงานข้อมูลการใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน
เมษายน 2565 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - ก็ครบถ้วนแล้ว  ขณะนี้เวลา 12:00 น.  ท่านทีร่่วมประชุมอยู่ทางออนไลน์ 
นายกเทศมนตรี   ก็เตรียมตัว จะได้รับทราบนโยบายทีผู่้บริหารจะฝาก 
      - เรื่องแรก  นัดหมายแล้วประชุมเดือนหน้า  วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน  แต่ละท่านช่วยไปลง       
นัดหมายไว้  จะมีประชุมประจำเดือนมิถุนายน  จะได้มาสรุปรายงานให้เพื่อนๆ ทราบ  แล้วก็มากับคุยกนัเดือนละ 
1 ครัง้  จริงๆตั้งใจจะเปลี่ยนว่าจะมาประชุมทัง้หมด  แต่อยากจะลองอีกสักครั้งเดือนมิถุนายน  ประชุมออนไลน์
แบบเดิม  เดือนนี้ทราบข้อมูลว่าที่มีปัญหากระตุกหรือไม่สะดวก  ไม่เลื่อนไหล  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเขา
ซ้อมเมื่อวาน  คนซ้อมไม่ได้มานำเสนอ  คนนำเสนอไม่ซ้อม  อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เป็นปัญหา  เราต้องเข้าใจว่า
ถ้าเราไม่แม่น  เราไม่ชัวร์ ต้องซ้อม  เพราะเราจะเป็นตัวแทนของเพ่ือน  ของกลุ่ม  ของกอง  คนเขานั่งฟังกัน
ทั้งหมด 200 กว่าคน  เราต้องให้ความสำคญักับเรื่องนี้  ก็ฝาก  ขอย้ำ  กระชับ  เพราะฉะนั้นเดือนหน้าใครที่เป็น
ตัวแทนของเพ่ือนในการนำเสนอรายงานท่านต้องทำการบ้าน  ท่านต้องพร้อม  ท่านรู้คิวอยู่แล้วว่าใครขึ้นก่อน     
ขึ้นหลัง  อยู่ที่เราจะเตรียมพร้อมหรือไม่  เราให้ความสำคัญหรือไม่  ก็ฝาก  อยากจะทดสอบอีกรอบ                 
เดือนมิถุนายน  ก็กำชับว่าการประชุมมีความสำคัญ  ผมก็นั่งเฝ้าหน้าจอนั่งฟังดูเผื่อจะได้ประมวลผลของการ
รายงานว่ามันมีอะไรที่ต้องเพ่ิมเติมหรือมีอะไรที่ต้องต่อเนื่อง  หรือมอบนโยบาย  ก็ขอให้ได้ไปช่วยปรับปรุงพัฒนา
ให้ด้วย  ก็หวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือ  ที่สุดแล้วก็คืออย่าประมาทนั่นเองก็ขอความร่วมมือเพราะว่าถือว่าเป็น
เรื่องสำคญัสำหรับผู้บริหาร   
     - การประชุมวันนี้เนื่องจากมีภารกิจซ้อนกัน  ขอเลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้ประชุมผู้บริหาร  มีวาระ
สำคัญที่ต้องคุยกัน  ขอเลื่อนเป็นพรุ่งนี้เวลา 15.00 น. ก็แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ส่วนประชุมประจำเดือนมิถุนายนก็
เหมือนเดิมวันที่วันจันทร์ที่ 13 ประชุมผู้บริหารก็ 13.30 น. ก็ขอให้ทุกท่านลงนัด   
      - สำหรับส่วนทีจ่ะเรียนให้ทราบก็คือภารกิจทีจ่ะต้องเตรียมความพร้อม 2 เรื่องด้วยกัน เรื่องที่ 1  
จะเปิดเทอม  เปิดเทอมแน่นอน  แล้วก็เรียนออนไซด์เต็มรูปแบบ  ทุกโรงเรียนเปิดเทอมวันที่ 17 พฤษภาคม              
วันอังคาร วันจันทร์ที่ 16 เหตุเขาหยุดชดเชยวันวิสาขบชูา  เพราะฉะนั้นหน่วยงานใดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ
ดูแลประชาชน  การอำนวยความสะดวก  เรื่องถนนหนทาง  เทศกิจต้องประชุมวางแผนกับตำรวจ แตเ่นิ่นๆ               
ไม่ประมาท  เพราะว่าเป็นวันเปิดเทอมรถจะติดมหาศาล  กับความไม่คุ้นชินเส้นทางของผู้ปกครองอะไรต่างๆ  
สภาพฟุตบาททางเท้า  ถนน  ไฟจราจร  ก็ขอฝากฝ่ายที่เก่ียวข้อง  เราต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตำรวจจราจร  ก็ประชุมวางแผน  หัวหน้าฝ่ายกองพลก็นำเทศกิจไปหารือคุยกัน  จัดอัตรากำลังยังไง  
ตรงไหน  แบบไหน  ยังไง  ไม่ประมาท งานป้องกนัฯ  คอยเสริมคอยช่วย  ในวันเปิดเทอมใหม่ๆ  ในช่วงนี้                 
ต้องวางแผนแล้วว่าจะทำยังไงต่อไป  ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนต่างๆ  ในการเปิดเทอม   
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- ทางโรงเรียน  ก็ต้องขอบคุณที่เตรียมอาคารสถานที่  ดูแลในการที่ต้อนรับการเปิดเทอมของ

นักเรียน  ผู้ปกครองที่มาส่ง  ก็ขอใหแ้ตล่ะโรงเรียนได้มีความพร้อม  อย่าได้ประมาท  ขอให้มีความพร้อมที่สุด               
วันแรกที่นักเรียนมาให้เขาประทับใจ  ผู้ปกครองมาให้ประทับใจ  ว่าเราพร้อมในการต้อนรับ  ในการที่จะดูแล
ลูกหลานเขา  ต้องมีความพร้อมในการปรับปรุงอาคารก็เห็นมาโดยตลอดแล้วนะครับก็เป็นแผนทีผ่มกฝ็าก             
แล้วท่านก็ช่วยกรุณาดูแลทั้งห้องน้ำ  อาคารสถานที ่ อุปกรณ์ชำรุดอะไรต่างๆ ก็แก้ไขปรับปรุง  ช่วยกันดูแล           
ต้องขอบพระคุณมาก 
    - ในส่วนของกอง ฝ่าย ต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักปลัดฯ เอง  อาคารสถานที่ของพวกเรา          
ถ้าเหน็อะไรที่มันชำรุด  มันรั่ว  ประตูเปิดปิดไม่ได้  หน้าต่างชำรุด  รีบดำเนินการแก้ไข  ก๊อกนำ้น้ำรั่วน้ำไหล 
อย่าเพิกเฉย  ดำเนินการเลย  ท่านสามารถแจ้งและประสานกับฝ่ายพัสดุได้  หาช่างมาทำด่วน  กระบวนการ                 
เราไม่รอ ก็อยากจะฝากว่ามันคือบ้านเรา  ก็เหมือนบ้านของท่าน  เห็นอะไรมันชำรุด  มันใช้ไม่ได้  มันจะเป็น
อันตราย  กระจกร้าว  หรือแอร์มันเสีย  ไฟมันจะช็อต  อะไรต่างๆ  แก้ไขเลย  อย่าไปรีรอว่าขั้นตอนมันยาก                    
กว่าจะไปแจ้งฝ่าย จะทำไม่ได้ต้องฝากเลย  ท่าน ผอ. กอง  หรือว่าหัวหน้าฝ่ายทีร่ับผิดชอบ  เน้นย้ำเลยก็ต้อง
ช่วยกัน ทัง้โรงเรียนก็ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องห้องน้ำ  อุบัติเหตุที่จะเกิดขึน้กับนักเรียน               
ความสะดวก  หรือว่ารั้วกำแพงอะไรพี่ท่าน ผอ.สมพิศ แจ้งก็ดี  กองช่างต้องเข้าไปช่วย  มันอันตรายต่อเด็ก
นักเรียน  ไม้เลื้อยขึ้นมา  เรื่องระบบระบายน้ำอะไรต่างๆ  เรามศีักยภาพอยู่แล้ว  ต้องขอความร่วมมือ 
     - นโยบายยังเรื่องเน้นย้ำ  ซ่อม  ปรับปรุง  อย่างทีท่่านรองฯ เรืองรัตน์ ได้เสนอ  เงินงบประมาณ
น้อยแตว่่าการบริการประชาชนเราก็พยายามเน้นซ่อมปรับปรุง  ป้ายบอกอะไรต่างๆ  ฟุตบาททางเท้าตรงไหนที่มัน
ดูแล้วมันไม่ปลอดภัย  ก็เน้นซ่อม  ปรับปรุง  เพราะว่างบใหม่ไม่มีในเรื่องที่จะทำ  เงินที่มีอยู่ก็ต้องใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในเรื่องการซ่อมรักษาต่างๆ   
     - กองช่าง  อยากใหแ้ยกงานการปรับปรุงหรือการรายงานเอาส่วนของสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์แยกออกมาหน่อย  เพราะว่าจะเกีย่วกับน้ำพุ ไฟ  ทีผ่มขอให้ไปติด  นี่ยังไม่ติด  อันนี้จะใช้เงินของสวน
สมเด็จฯทั้งหมด  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคน  เรื่องต้นไม ้ เรื่องปุ๋ย  เรื่องสารเคม ี เรื่องปลา  เรื่องสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ  
อุปกรณ์การซ่อมแซม  อะไรต่างๆ  ใช้เงินของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  แยกให้ชัดว่าการปฏิบัติงานการดูแล
พ้ืนที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  ไฟฟ้า  น้ำพ ุ ไฟไม่ติด  ผมอยากให้ไฟน้ำพุมันสวยสง่ายามค่ำคืน  ก็ยังไม่มี
อุปกรณ์ไฟฟ้ามาติด  ยังไม่เสร็จ   แล้วบำรุงรักษาน้ำพุก็ต้องต่อเนื่อง  อันนี้ต้องฝากไว้เลยว่าเป็นสีสัน  ความ
สะอาดต่างๆ  ตอนนี้เขากำลังปรับปรุงเรื่องสร้างสะพาน  ก็ต้องเน้นย้ำในพ้ืนที่ area นี้ฝากให้ไปดูให้ด้วย  น้ำพุเรา
ตัวไหนที่ซ่อมแลว้เสร็จก็เปิดให้มันสวยๆ ไฟสว่างจะเป็นดอกไม้กลางบึงยามค่ำคืน  เวลาขับรถรอบบึงเห็นไฟสี
สวยๆ  น้ำพุง่ขึ้นมาเป็นรำสวยๆ  มันเพ่ิมสีสันบรรยากาศของเมืองเราให้มันสวยงาม  ต้องฝากช่วยกัน 
     - เรื่องท่ีสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือ  เราเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์เอเชียวอลเลย์บอลชายหาด   
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี  ซึ่งจะแข่งระหว่างวันที ่2 ถึง 5 มิถุนายน  เพราะฉะนั้นเรื่องสถานที ่ โรงเรียนของท่าน  
ผอ.ธรรมวัจน ์ กับฝ่ายสำนักการศึกษา  เส้นทางที่พัก  เขาพักทีโ่รงแรมเพชรชต์ การ์เด้น  เพราะต้องเดินทางไป
แข่งขันที่นั่น ถนนสายนี้อยากจะดูแลความสะอาด ความเรียบร้อย ความปลอดภัย  ยังไงก็ไปช่วยกันดูแลวางแผน  
และก็จะเชิญนักกีฬาและผู้ฝึกสอน  กรรมการ  มาชมหอโหวด  เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศเราแล้วก็เมืองไทย  
แล้วก็ร้อยเอ็ดด้วย  เชิงวัฒนธรรม มีอะไรที่จะเป็นของที่ระลึกแจกให้นักกีฬาหรือไม่  โหวดจำลอง  อะไรต่างๆ               
ก็ช่วยกันคดิ  ช่วยกันเป็นโอกาสที่เราจะประชาสัมพันธ์เมืองร้อยเอ็ดของเรา  แล้วเขามาอยู่กับเรา 3 - 4 วัน                
ไปใช้ประโยชน์เรื่องนี้ให้เต็มที่ อยู่ในพื้นที่เราทัง้นั้นเลยในการแข่งขันครั้งนี้  ก็ฝากทุกคนได้วางแผนได้ดูแลทัพ
นักกีฬาต่างๆ  ซึ่งมาจากต่างชาติ  ซึ่งเขาจะเข้ามาแข่งขนักัน ก็ขอให้ช่วยกันดูแล  ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์  
แล้วก็เปิดเทอมแล้วด้วย 17 พฤษภาคม  เขาแข่ง 2 ถึง 5 มิถุนายน  ซึ่งคาดว่าเขาจะมาก่อนอยู่แล้ว  มาฝึกซ้อม  
มาลองสนาม  อะไรต่างๆ  เหล่านี้  นี่คือภารกิจที่มนัเกิดข้ึน  งานทุกฝ่ายก็ต้องเข้าใจภารกิจแล้วก็ต้องช่วยกัน
วิเคราะห์  ช่วยกันเตรียมการในการที่จะเป็นเจ้าภาพแล้วต้อนรับเขา 
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     - ในส่วนของ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  ก็ยังเน้นย้ำเพราะว่ามีทีมใหม่ 
เข้ามาด้วย  ก็ต้องดูเรื่องการพูดจากับชาวบ้าน  ก็ยงัเป็นแบบเดิมก็คือขอความร่วมมือ  ฟุตบาททางเท้า  ถ้าไม่
จำเป็นก็ไม่ให้ใช้  แต่ถ้าเกิดมี  เราก็ต้องขอกัน อย่างน้อยเพ่ือให้คนเดินเท้าสามารถเดินได้ให้ปลอดภัย                 
ให้สะดวกในการเดิน  เรื่องที่เราทำได้ดีแล้วก็คือเรื่องคนเร่ร่อน  คนขอทาน  หรือคนพิการ  ที่นอนหรือพักหรืออยู่
อาศัยในเขตเทศบาลเรา  หรือบุคคลทีร่่อนเข้ามาแล้วเป็นกลุ่มเสี่ยง  ทางเทศกิจหรือใครเจอแล้วก็ต้องรีบรายงาน
แล้วเข้าไปช่วยเหลือเขาซ่ึงเราก็ทำได้ดีมาแล้ว  ในพ้ืนที่เราก็ปรากฏว่าคนเร่ร่อนที่เข้ามาฝังตัวมานอนตามคูเมอืง  
ตามศาลาพักผู้โดยสาร  หรือซุ้มในบงึพลาญชัยต่างๆ ไม่มี  ก็เพราะว่าด้วยเราไดเ้ข้าไปช่วยดูแล  เข้าไปแก้ไขปัญหา
เหล่านี้มาโดยตลอดนั่นเอง อันนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบแล้วกฝ็ากช่วยกันดูแล 
     - สำหรับส่วนของสำนักทะเบียนฯ  ผมก็ได้ไปทำบัตรประชาชน  ก็เพ่ิงทราบว่าบัตรตลอดชีพทำ
ได้สำหรับคนที่สูงอายุบวกด้วย 8 ปีถ้าเกิน 70   63 + 8 เป็น 71 เขาบอกทำบัตรประชาชนตลอดชีพได้             
ใครอยากมีตลอดชีพเข้าไปทำเลย  สะดวก 
       - สำหรับในส่วนของการดูแลอาคารสถานที่ก็พูดไปแล้ว  ขอความร่วมมือถือให้ใส่ใจแล้วก็ให้
ปรับปรุง  อย่าปล่อยให้เนิ่นนาน 
    - อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบ  ก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการไปแล้ว  เราได้รับการ
สนับสนุนในเรื่องของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองของจุฬาลงกรณ ์ มีเงนิกองทุนวิจัยจาก สสส. เขาก็เห็นเมือง
ร้อยเอ็ดเป็นเมืองที่สามารถท่ีจะพัฒนาให้เป็นเมืองเดินได้เดินดี  เพ่ือที่จะเป็นชุมชนเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ดีขึ้น               
และท่ีสำคัญหลักคิดแนวคิดของเมืองเดินได้เดินดีนี้  จะช่วย 3 อย่างด้วยกัน  ท่านอาจารย์นิรมล  เสรีสกลุ                       
เป็นหัวหน้าคณะ  เขาก็บอกว่าถ้าประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลถ้าใครจน  ใครอ้วน  แล้วเป็นโสดต้องโทษนายกฯ 
เพราะว่าทำให้ประชาชนอ้วนแล้วทำให้ประชาชนจนกับเป็นโสด  เพราะว่าการจัดทำผังเมืองไม่ทำให้สังคมเกิด
ความใกล้ชิดได้รู้จักกันมานาน  ถ้าทำเมืองให้เป็นเมืองเดินได้เดินดีได้นี่ก็จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  เพราะใช้การเดิน ไมน่ั่งรถ ใช้รถ เพราะถ้าใช้รถเยอะคนก็อยู่แต่ในรถ  ก็จะไม่รูจ้ักกัน  สังคม                   
ก็ห่างเหินไป  นั่งนานไมเ่ดิน  โรคภัยต่างๆ  ก็เข้ามา ท่านอาจารย์และคณะได้เข้ามาศึกษาข้อมูลครอบคลุม            
กับพวกเรา ท่านกช็มอันที่ 1 ท่านบอกว่าเมืองนี้สะอาดมาก อันนี้คือความสัมผัสที่จากทางท่านไม่เคยมา           
ร้อยเอ็ดเลย เพ่ิงมาครั้งแรกกับคณาจารย์ต่างๆ  ต่อเนื่องจากว่าผังเมืองกับการบริหารจัดการเรานี่แหละที่ทำให้
เมอืงของเราสะอาด  ถนนปลอดถังขยะ  แล้วก็บุคลากรต่างๆ  ทีดู่แลรับผิดชอบในแต่ละพ้ืนที่  เมืองเราเป็นเมืองที่
เอาใจใส่ประชาชน  เป็นเมืองที่ดูแลประชาชนได้เป็นอย่างดี  ใส่ใจในประชาชนในทุกเรื่อง  อันนี้คือเสียงสะท้อนที่
ท่านอาจารย์ได้เข้ามาสัมผัสกับพวกเรา  ท่านก็คิดว่าเมืองนี้น่าสนใจในการที่จะต่อยอดได้ เพราะฉะนั้นนโยบาย
ต่อไปนี้  ทิศทางของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดของเราก็เรียนว่ามันอยู่ในยุคท่ีกำลังจะต้องวางผังเมืองให้ชัดเจน         
ในอนาคต เราเป็นเมืองเก่าด้วย 3 ตารางกิโลเมตร  คณะผู้บริหารมีนโยบายที่ขับเคลื่อนให้เป็นเมืองเดินได้เดินดีที่
ปลอดภัย  และโครงสร้างต่างๆ  เรื่องการดีไซน์แบบ  ทางสถาปนิกผู้ออกแบบของศูนย์ ออกแบบและพัฒนาเมือง 
ก็จะศึกษาและออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทของเรา  ในการที่จะให้เชื่อมเส้นทางการเดินจากศูนย์กลางของ           
หอโหวดเรา  แลนด์มาร์คใหม่  ไปสู่ในพ้ืนที่ต่างๆ  ระยะทางประมาณ 300 เมตร 400 เมตร  คือเดินได้เดินถึง  
1 เส้นทางท่ีเดนิก็จะเกิดประโยชน์มาก  เศรษฐกิจก็เกิดขึ้น  บรรยากาศของเมืองประชาชนก็จะสุขภาพดีขึ้น             
ก็มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องที่โรงแรมเพชรรัขต์ การเ์ด้น ไปเมือ่วันที่ผ่านมา  
ประชาชนกเ็ห็นด้วย  เข้าใจว่าถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฟุตบาททางเท้า  ปรับปรุงมีการปลูกต้นไม้
เพ่ิมข้ึนเพ่ือความร่มรื่น ให้เดินได้ เดินดี  เมืองเราจะมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน  อะไรต่างๆ ประชาชนก็รับทราบใน
พ้ืนฐานเบื้องต้นแล้ว  ก็ช่วยกันคดิจะต่อยอดยังไง  ก็เล่าให้พวกเราฟังว่าต่อไปนี้ในช่วงยุคต่อไปข้างหน้าที่ร้อยเอ็ด
เป็นเมืองเก่าเราจะใช้ประโยชน์จากเมืองเก่าพัฒนาผังเมืองของเราให้เป็นเมืองเดินได้ เดินดี เน้นในเรื่องของส่งเสริม
ให้ประชาชนออกกำลังกาย โดยสภาพจัดการผังเมืองบังคับให้ประชาชนใช้การเดนิให้มากข้ึน  ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น
ปัจจัยหนึ่งทีจ่ะมีการเปลี่ยนแปลงบริบทต่างๆ  ก็เลยมาเล่าสู่กันฟัง  แล้วก็ให้พวกเราได้รับทราบไปด้วยกัน 
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     - ในส่วนของเดือนนี้ ก็มีที่ผมได้มอบนโยบายแล้วก็ขอความร่วมมือ  ตลอดจนสิ่งที่ท่าน
ทัง้หลาย  จะได้ช่วยกันสร้างเสริมต่อยอดไป  ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้ว  ผมขออนุญาตเน้นย้ำก็ขอให้ช่วยกันพัฒนา
ต่อยอด ทั้งระบบ  ช่วยซ้อมกันด้วย  ซึ่งมนัเป็นวันอาทิตย์ก็ต้องตกลงกันให้ดี  วันจันทร์เราประชุม จะซ้อมยังไง          
ก็ว่าไป แล้วใครที่จะ Present ใครที่จะนำเสนอการประชุม  อย่าประมาท  ขอให้ท่านเตรียมข้อมลูเตรียมการ            
ถ้าท่าน  ทำไม่ได้  ไม่สะดวก  ก็ให้คนอ่ืนเขาทำให้  ท่านพูดอย่างเดียว  จะได้ไม่เสียเวลาคนอื่น  
 

               ปิดประชุมเวลา 12.20 น. 
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