
- สำเนา - 
รายงานการประชุมประจำเดือน  

ครั้งที ่6/2565 
วันที ่28 มิถุนายน 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. นายชยุตม ์  โอวาทกานนท์   เลขานกุารนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
6. นายสถิตย์ ศรีสงคราม   ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
7. นายวิทยา ตรีวิเศษ    รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
8. จ่าสิบเอกทรงวุฒิ   สัตบุตร    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.) 
23. นายธรรมวัจน ์ วิลัยพิศ    ผอ.รร.เทศบาลหนองหญ้าม้าฯ 
24. นางศิริญญา  ลาวะลี    หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง 
25. นายนุชิต  เกรียงวิช   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป(กองยุทธศาสตร์ฯ) 
26. นางสาวกมลวรรณ ประสิทธิ์นอก   หน.งานสังคมสงเคราะห์ 
27. นายกฤษฎา  ภาชนะวรรณ   หน.งานสถานที่ 
28. นางศิริภรณ ์ บุตรพรหม  หน.ฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ 
29. นางสว่างจิต  บัวปัญญสิริ  หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
30. นางอัฐพร  สานุจิตร   หน.งานงบประมาณและพัสดุ (สน.กศ.) 
31. นางเข็มทอง  ปาลอินทร์  หน.งานไฟฟา้ 
32. น.ส.พณิดา  ประเสริฐสังข์  หน.งานเลขานุการผู้บริหาร 
33. นายพิรุฬ  มาตมูล   ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา 
34. นางจุฬาณี  บุบผาพิลา   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สน.กศ.) 

 35. น.ส.วันวิสา  อวยชัย   นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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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  ตรกีุล    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. นายศุภไชยวัศ 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  

76. นางสาวนุชนารถ   บรรลือหาญ     ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน  
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77. นายภัทรพงษ์   เมธาคุณวุฒิ    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ  
78. นายฉัตรชัย   สืบทรัพย์    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
79. นายไพฑูรย์   พันโนลาด    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม  
80. นายกฤษฎิพัช รัฐวร    หน.งานบุคลากรสนับสนุนการสอน 
81. นายโกสิทธิ์   บุญส่ง    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
82. จ่าเอกเก่ง  แสงสุวอ    หน.งานรักษาความสงบฯ 
83. นายธรรมวัจน์ วิลัยพิศ    ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้าฯ 
84. นายกองพล  ศิรเิวช    หน.ฝ่ายปกครอง 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสาธิต  กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  ติดภารกิจ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    - ไม่มี      
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565 ประชุมเม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 
นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - รับรอง 
นายกเทศมนตรี 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  มาตรการประหยัดพลังงาน 
นางศิริภรณ์ กระวีสายสุนทร   - มาตรการประหยัดพลังงานของการใช้ไฟฟ้าและการน้ำประปา ประจำเดือน                                     
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มิถุนายน 2565 เป็นห้วงการใช้ในเดือนพฤษภาคม การใช้ไฟฟ้าลดลงจากเดือน
ที่แล้ว 711 หน่วย ตรวจสอบแล้วมีความผิดปกติ 9 รายการ เป็นการใช้งานตามปกติส่วนการใช้น้ำประปา เพ่ิมจาก
เดือนที่แล้ว 2,910 หน่วย ผดิปกติ 15 รายการ ตรวจสอบแล้วเป็นการใช้ของสถานศึกษา เนื่องจากการเปิดเรียน
ในรูปแบบ On – site 100%  มีการใช้น้ำกิจกรรมต่าง ๆ นอกนั้นเป็นการใช้งานตามปกติ จึงนำเรียนที่ประชุม
ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
นางสาวกรชนก  ยุคะลัง   - (นำเสนอวีดีทัศน์) กิจกรรมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รอบเดือนพฤษภาคม 2565 
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ                - (นำเสนอ Power Point) ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป งานบริการข้อมูลข่าวสาร
ท้องถิ่น สถิติในการประชาสัมพันธ์ผ่านแฟนเพจ facebook ประชาสัมพนัธ์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / พิธีกรในงาน
ต่างๆ จำนวน 7 ครั้ง / บันทึกภาพกิจกรรม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง จำนวน 93 ครั้ง / ออก
ประชาสัมพันธ์ผ่านรถแห ่จำนวน 4 ครั้ง / งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ติดตั้งเครื่องเสียงภายในห้องประชุม
จำนวน 11 ครั้ง / ติดตั้งเครื่องเสียงนอกสถานที ่จำนวน 8 ครั้ง / ควบคุมการใช้งานจอ LED และอัพเดทโควิด    
จองานป้องกันฯ จำนวน 19 ครัง้ / ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการ               
ฟ้ืนใจเมืองร้อยเอ็ด ด้วยเมืองเดินได ้เมืองเดินดี ประชุมหารือความร่วมมือร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และลงพื้นที่เพ่ือศึกษาลักษณะเมืองและวิถีชีวิตของประชาชน เพ่ือนำข้อมูลไป
ประกอบการศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงการเมืองเดินได้ เมืองเดินดี / จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นโครงการฟ้ืนใจเมืองร้อยเอ็ด ด้วยเมืองเดินได้ เมืองเดินดี เพ่ือรวบรวมและรับฟังความคิดเห็น             
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทางเดินในพ้ืนที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 10 
พฤษภาคม 2565 / งานจัดทำงบประมาณ การตรวจประเมินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2) วันที ่2 พฤษภาคม 2565 / ปฏิทินการจัดทำ
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งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ไขปัญหาเครื่องปริ้นเตอร์  
ณ ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 / ลงโปรแกรม Microsoft office ณ ศูนย์บริการร่วม
แบบเบ็ดเสร็จ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 / ดำเนินการซ่อมแซมและเดินระบบสายแลน สำนักการศึกษา วันที่ 
20 พฤษภาคม 2565 / บริษัท ทีโอท ีจำกัด มหาชน ได้ตรวจสอบอินเตอร์เน็ตกองช่าง วันที่ 25 พฤษภาคม 
2565 / ติดตั้งระบบประชุมประจำเดือน / งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ / สำรองข้อมูลกล้องวงจรปิดและดูแล
ระบบแม่ข่าย GIS / ตารางสรุปลดค่าใช้จ่ายเดือนพฤษภาคม 2565 ระบบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อ
พ่วงและงานออกแบบ จำนวน 5,200 บาท / การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์และแฟนเพจ รวม 285 
รายการ / รับเรื่องราวร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม รวม 38 เรื่อง / สถิติการให้บริการของกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ รวม 157 ครั้ง / ไอทีน่ารู้ เคล็ดลับใช้ line เพ่ือการทำงาน การเรียนให้ดีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองการเจ้าหน้าที)่ 
นางอรพิน  สีลาวรรณ       - นำเสนอ (Power Point) งานธุรการ ส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย                                     
รก.ผอ.กองการเจ้าหน้าที่   เดินทางไปราชการ, เบิกค่าจ้างจัดทำโล่เกียรติบัตรและป้ายโครงการ โครงการ
พนักงานดีเด่นประจำปี 2565, เบิกค่าเช่าบ้าน, เบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา, เบิกเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร /
ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โครงการคดัเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปี 2565 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 / ประชุม
คณะกรรมการคัดเลือก กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครู
เทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย วนัที่ 12 พฤษภาคม 2565 / การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้อง
สอบแข่งขันเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 อัตรา วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 / ออกคำสั่ง
รับโอนพนักงานเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ มาสังกัดงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ออกคำสั่งให้โอนพนักงานเทศบาล ราย นางพัชรินทร์ หัตถนิรันดร์              
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ไปดำรงตำแหน่งสังกัดกองสวัสดิการสังคม               
เทศบาลตำบลธัญญา จังหวัดกาฬสินธุ์ / ออกคำสั่งให้พนักงานเทศบาลลาออกจากราชการ / ออกคำสั่งให้พนักงาน
จ้างตามภารกิจพ้นจากตำแหน่ง กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง อายุครบ 60 ปี / ออกคำสั่งให้พนักงานจ้างทั่วไป            
พ้นจากการปฏิบัติงานจำนวน 5 ราย / ให้ความอนุเคราะห์พนักงานเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน
ปรับปรุงตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จังหวัดชัยภูมิ, ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ / การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร การออกคำสั่งไปราชการของพนักงาน
เทศบาล, การตรวจสอบผู้ประกันตนและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 
จำนวน 418 ราย / การจัดทำบัตรข้าราชการพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล, การตรวจรับรองวันลา
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ, บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาล ของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานครูเทศบาล (สปสช.) จำนวน 15 ราย, จดัทำเอกสารประกอบตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินองค์กร
คุณธรรมของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รายงานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด / กลุ่มงานบุคลากรทางการศึกษา             
รับคำร้องขอโอนย้ายจำนวน 4 ราย, รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม             
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, ปรับปรุงทะเบียนประวัติพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 240 ราย, รายงานจังหวัดผู้ขอรับบำนาญปกติพนักงานครูเทศบาล, เพ่ิมเติมข้อมูลพนักงาน
เทศบาล สำนักการศึกษา และพนักงานครูเทศบาล ในระบบ e-laas จำนวน 5 ราย, พนักงานครูเทศบาลเข้าร่วม
ฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงาน
ครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 4 ระหว่าง วันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2565, รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา (ตามมติ ก.ทฺ.) รุ่นที ่23 
ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 20 มิถุนายน 2565 / งานบุคลากรสนับสนุนการสอน บันทึกข้อมูลบัตรประวัติ
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พนักงานครูเทศบาลสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ลงในระบบฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ จำนวน 
20 ราย, ออกคำสั่งให้พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป พ้นจากการปฏิบัติงาน (เงินอุดหนุน) /       
สถิติจำนวนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และจ้าง
เหมาบริการ    ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 / บัญชีแสดงรายจ่าย หมวดเงินเดือนค่าจ้างและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนต่องบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 คิดเป็นร้อยละ 31.91 
/ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 5 
มิถุนายน 2565 

ระเบียบวาระที ่4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองคลัง) 
นางวัชรี  ศรีทอง  - (น ำ เส น อ  Power Point) ฝ่ าย แ ผ น ที่ ภ าษี แ ล ะท ะ เบี ย น ท รั พ ย์ สิ น                 
ผอ.กองคลัง     สรุปผลการดำเนินงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 
2565 รวม 516 แปลง 298 ราย / การออกสำรวจภาคสนาม ตามคำร้องประชาชนเพ่ือแก้ไขข้อมูลของ               
คำคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอาคาร (แบบ ผ.ท.9) ขอคัดลอกสำเนา
โฉนดที่ดิน / รายงานการสำรวจการติดตั้งเปลี่ยนแปลงและยกเลิกข้อมูลภาษีป้าย รวม 285 ป้าย / ฝ่ายพัฒนา
รายได้ การจัดเก็บภาษี (ตามประมาณการ) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 23 มิถุนายน 2565 จัดเก็บได้คิดเป็น           
ร้อยละ 136.26 ของประมาณการ / ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ / สรุปผลการจัดเก็บค่าเช่าสิทธิ /
ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2565 รวม 1,050,000 บาท / ผลการ
จัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าตลาดรุ่งเจริญตลาดโต้รุ่ง รวมรับ 527,650 บาท / รายการเงินรับฝากเพ่ือใช้ในการ
ดำเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ รวมรายรับ 1,777,229 บาท รายจ่าย 1,648,302.56 บาท / 
สรุปผลการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 19 ราย จำนวนเงิน 800 บาท /              
ฝ่ายบริหารงานคลั ง รายรับ -รายจ่ายจริง  เงิน อุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์  / เฉพาะกิจ  รับแจ้ งจัดสรร 
97,732,337.72บาท รับเงินแล้ว 71,101,637.72บาท คงเหลือค้างรับ 26,630,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
49,797,506.83บาท งบประมาณคงเหลือ 28,855,290 บาท / สถานะเงินฝากธนาคาร ณ 23 มิถุนายน 
2565 เงินฝากธนาคาร 94,781,970.70 บาท เจ้าหนี้เงินกู้ 192,380,044.29 บาท / สรุปสถานะการเงิน
การคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 รายรับต่ำกว่ารายจ่าย 13,197,291.29 บาท / 
รายรับจริงปีประมาณ 2565 ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 รวมรับทั้งสิ้น 507,867,300 บาท / รายจ่ายจริง
ปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 รวมรายจ่ายที่คาดว่าจะจ่ายจริง รวม484,632,093.28 
บาท / รายรับที่คาดว่าจะได้รับตั้งแต่กรกฎาคมถึงกันยายน 2565 รวมทั้งสิ้น59,047,336.59 บาท / 
รายละเอียดเจ้าหนี้เงินกู้ / รายงานเงินเดือนคงเหลือไม่ถึง 15% / ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2565 (เปรียบเทียบปี 2564) ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนพฤษภาคม 2565 / รายละเอียดสัญญา
ปีงบประมาณ 2563 (ค้างจ่าย) ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 (ค้างจ่าย) ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบกลาง (ค้างจ่าย) ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 / เปรียบเทียบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปีงบประมาณ 2564 และปี 2565 /
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป การเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ (ก.ฌ.) มีสมาชิกทั้งสิ้น 95 ราย / ตรวจเอกสาร จัดทำ
หนังสือเพ่ือขอกู้สวัสดิการของพนักงานในสังกัดเทศบาล รวม 81 ราย / ยื่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพ จำนวน                 
1 ราย, จ่ายเงินให้ทายาทสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สำนักการศึกษา) 
นายอาทิตย ์ แก้วมณี  - (นำเสนอ Power Point) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วันที่ 5 พฤษภาคม 2565             
ผอ.สำนักการศึกษา  หารือการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 สำนักการศึกษา / วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการตรวจรับอาหารเสริม (นม) ออกตรวจนม
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โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ประชุมการเบิก
จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565 / วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 หารือการซ่อมแซม
สายไฟเบอร์ออฟติกของ CCTV / ส่วนบริหารการศึกษา วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
เพ่ือหารือเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 แนะแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 / วันที ่10 พฤษภาคม 2565 การประเมิน(ร่าง) 
หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด /            
วันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2565 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ / วันที่         
12 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 
2565 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 / 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ร่วมรับฟังการออกแบบกิจกรรมอิงหน่วยเสริมทักษะ EF กระบวนการทางความคิด  
ของสมองส่วนหน้า / ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 พิธีสักการะและ
บวงสรวงเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ ประจำปี 2565 / วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ลงสำรวจพื้นที่สร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาและสถานที่ออกกำลังกาย ชุมชนมั่นคงพัฒนา ในโครงการสร้างสุขภาวะชุมชนเพื่อเมืองร้อยเอ็ด น่าอยู ่    
สู่ความยั่งยืน  เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 6 พฤษภาคม 
2565 คณะทำงานโครงการเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเทศบาลตำบลเครือข่าย ทั้ง 3 แห่ง ร่วมกับศูนย์สนับสนุนวิชาการ
เพ่ือการจัดการเครือข่ายพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.อีสาน) ประชุม "เวทีจัดความรู้และลงนามความร่วมมือ
สุขภาวะชุมชนเมืองน่าอยู่สู่ความยั่งยืน" / วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการทำงานร่วมกัน
ระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเครือข่าย (MOU) / วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 แถลงข่าวการจัดการแขง่ขัน
วอลเลย์บอลชายหาดอายุต่ำกว่า 19 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2022 / วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ประชุมแบ่งสาย
การแข่งขันเอสโคล่าวอลเลย์บอลชายหาดอายุต่ำกว่า 19 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประจำปี 2565 / วันที่               
1 มิถุนายน 2565 งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขันเอสโคล่าวอลเลย์บอลชายหาด อายุต่ำกว่า 19 ปี            
ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประจำปี 2565 / วันที่ 2 มิถุนายน 2565 พิธีเปิดการแข่งขันเอสโคล่าวอลเลย์บอลชายหาด 
รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2565 / วันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2565 ประมวลภาพการ
แข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด อายุต่ำกว่า 19 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2565 / วันที่ 5 มิถุนายน 2565 
พิธีปิดการแข่งขัน 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย) 
นายอาทิตย ์  แก้วมณี    - นำเสนอ (Power Point)  ยอดสมาชิกโดยรวม 1,530 คน  จำนวนผู้ที ่
ผอ.สำนักการศึกษา   เข้าใช้บริการช่วงเช้า 815 คน ช่วงเย็น 1,128 คน รวม 1,943 คน / การออก
กำลังกายภายในศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย / กิจกรรมการออกกำลังกายภายในเกาะกลางบึงพลาญชัย    
แอโรบิค บาสเกตบอล ลีลาศ และรำกระบอง / สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือน
พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้ที่เข้าใช้บริการ 1,612 คน ยอดเงินบริจาคจำนวน 12,561 บาท / ประชาชนบริจาค
ปลาหมูและปลาชะโด เพ่ือจัดแสดงภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ / กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมกับซ่อมแซมป้ายที่ชำรุด / ประมวลภาพผู้เข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ      
เดือนพฤษภาคม 2565 / ศูนย์ดิจิตอลชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเดือนพฤษภาคม 2565 มีผู้มาเยี่ยมชมสืบค้น
ข้อมูล นั่งอ่านหนังสือ อ่ืนๆ 73 คน / หอโหวด 101 รายรบัเดือนพฤษภาคม 2565 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
ร้อยเอ็ด 1,785,189 บาท / รายจ่ายเดือนพฤษภาคม 2565 1,648,302.56 บาท / สรุปรายได้ประจำเดือน
พฤษภาคม 2565 ยอดจำหน่ายตั๋วหอโหวด 101 จำนวน 32,158 ใบ เป็นเงิน 1,412,580 บาท, ยอดจำหน่าย
สมาชิกรายปี จำนวน 2 ใบ เป็นเงิน 998 บาท / หอโหวด 101 มีจุดบริการพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวผู้พิการ          
ทางสายตา เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลและประสบการณ์การเข้าชมอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีวีลแชร์บริการให้กับ
นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งผู้พิการ 9 ประการ สามารถติดต่อรับบัตรฟรีได้ที่เคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 / วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นำเสนอพ้ืนที่ของนวัตกรรม "หอโหวดจากภูมิปัญญาสู่การพัฒนา
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เมืองอย่างยั่งยืน"  ให้แก่คณะอนุกรรมการการตรวจประเมินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการ
บริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เตรียมความพร้อมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ที่มีการบริหารจัดการที่ด ี ด้านการจัดทำข้อมูลเชิงการเปรียบเทียบของนวัตกรรม "หอโหวดจากภูมิปัญญาสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน" / วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 จับฉลากและมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในกิจกรรมลุ้นรับโชค
ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 / วันที ่11 พฤษภาคม 2565 พิธีโครงการสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา เพ่ือเชิดชูเสริมสร้างศรัทธาสืบสานรักษาและต่อยอดคัมภีร์
สูงสุด ที่รวบรวมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืน / วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ต้อนรับ
ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมเตรียมงาน
นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย ณ หอโหวด 101 ชั้น 33 / วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สัมภาษณ์รายการ
โทรทัศน์"เที่ยวไม่ซ้ำทาง" / วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ถึง 5 มิถุนายน 2565 ต้อนรบันักกีฬาที่เข้าร่วมการ
แข่งขันเอสโคล่า วอลเลย์บอลชายหาดอายุต่ำกว่า 19 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2565 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (โรงเรยีนเทศบาลวดัเหนือ) 
นายภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ - นำเสนอ (Power Point)  ประชุมครูเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ  เตรียมความพร้อมห้องเรียน / คณะครูอบรมโฟนิกส์ โดยเทศบาลเมืองลำพูน / 
เปิดเทอมใหม่ภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 / การแต่งกายโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ / ขยาย
ผลโฟนิกส์ให้คณะครูในโรงเรียน เพ่ือนำไปจัดการเรียนการสอนทุกวัน หลังเลิกเรียน 15.30 - 16.30 น. /               
การจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์ ทุกห้อง ทุกระดับ ทุกวัน 08.15-9.00 น. / การทำความสะอาดพ้ืนที่รับผิดชอบ /
เปลี่ยนชั้นเรียนเข้าแถวสร้างวินัย / กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย หาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน / ครู D.A.R.E.
ทุกๆ เช้าวันศุกร์ ระดับชั้น ป. 5 / สโมสรโรตารี ตรวจวัดสายตานักเรียนและมอบแว่นตาให้กับนักเรียน จำนวน              
10 คน / การจัดกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด / การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะและจุดเน้น
สถานศึกษา / การจัดการเรียน การสอน ภาษาจีน ฝึกเขียนพู่กันจีน / ตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน  ในทุกๆ เช้า /
บุญคุ้มวัดเหนือ ถวายบั้งไฟพระธาตุวัดเหนือ / การอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะหลักสูตร
สถานศึกษางานประกันคุณภาพการศึกษา / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นยุง / งานป้องกันฯ อนุเคราะห์
รถน้ำ 2 วัน / เคลื่อนย้ายกิ่งไม้ / จะทำห้องเก็บของบริเวณบันได ชั้น 1 ทุกอาคาร เพ่ือใช้ประโยชน์ / คณะครู
บุคลากร นักการ นักศึกษา ร่วมกันทำเวทีเพื่อความสวยงามและใช้ประโยชน์ 

ระเบียบวาระที ่4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม) 
นายไพฑูรย์  พันโนลาด   - นำเสนอ (Power Point)  วันที่  4 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารคณะครู            
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบรูพาภิราม  และบุ คลากรทุ กคน  ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้ าพ่อมเหศักดานุภาพ  / วันที่                    
5 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ส่งคุณครูกรองแก้ว ไปปฏิบัติ
หน้าที่ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน / วันที่ 8 - 29 พฤษภาคม 2565 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้หลักสูตรการ
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ / คณะครู นักการ ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณภายในโรงเรียน                
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน / โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ผ่านการประเมินมาตรฐานการประเมิน            
สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด 19 / ปรับปรุง ซ่อมบำรุง ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ เตรียมความพร้อมให้นักเรียน ได้เรียน ได้ใช้ค้นคว้าหาความรู้ เพ่ือความก้าวหน้าของนักเรียน / คณะ
ครู บุคลากร พัฒนาความรู้และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ เพ่ือสร้างเครื่องมือการ
สอนภาษาอังกฤษ / ผู้บริหารสถานศึกษา ประเมิน ติดตาม เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ / สโมสร               
โรตารี และบริษัท AK เอกมลออฟติค บริการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นตา ให้แก่นักเรียน จำนวน 5 คน / กิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 / กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม               
ทุกเย็นวันศุกร์ 



 8 
ระเบียบวาระที ่4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางสาวสมพิศ หวังทรพัย์ทวี - นำเสนอ (Power Point)  รับ โล่ เกียรติคุณ ผู้ บ ริห ารสถานศึกษาดี เด่ น                
ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลฯ  ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันที่  11 พฤษภาคม 2565 / ต้อนรับรอง
ผู้อำนวยการคนใหม่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 / การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่  1/2565 วันที่    
17 พฤษภาคม 2565 / แจกหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน วันที่  18 พฤษภาคม 2565 / นักเรียน
ระดับประถมศึกษาสวดมนต์ก่อนเลิกเรียน วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 / ครูแกนนำอบรมขยายผลการสอนแบบ            
โพนิกส์ วันที่ 23 - 29 พฤษภาคม 2565 / ตรวจวัดและตัดแว่นสายตาฟรีสำหรับนักเรียนโดยสโมสรโรตารี วันที่ 
24 พฤษภาคม 2565 / นักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา เรียนรู้การออกเสียงโพนิกส์ วันที่ 26 พฤษภาคม 
2565 / จัดการเรียน การสอน ตามจุดเน้น เพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ STEM และ Coding วันที่ 1 มิถุนายน 
2565 / ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทย ในการแข่งขันเอสโคล่า วอลเลย์บอลชายหาด ชิงชนะเลิศแห่ง
เอเชีย รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 / ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่        
6 มิถุนายน 2565 / พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 9 มิถุนายน 2565 / การตรวจสอบอุณหภูมิ         
นมโรงเรียน วันที่ 13 มิถุนายน 2565 / นักเรียนทำความสะอาดพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในทุกๆ เช้า วันที่ 15 มิถุนายน 
2565 / ลูกเสือจิตอาสา วันที่ 16 มิถุนายน 2565 / การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนของโรงเรียน        
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 / การนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 22 มิถุนายน 2565 /
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  เลือกตั้ งประธานสภานักเรียน  วันที่  23 มิถุนายน 2565 /                  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ่นหมอกควันกำจัดยุง / ปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นปฐมวัย (อนุบาล) /                  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดโรงเรียน / เจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าซ่อมแซมระบบต่างๆ ภายใน
โรงเรียน / ซ่อมแซมระบบไฟและหลอดไฟอาคารอเนกประสงค์(โดม) / ตัดตกแต่งต้นไม้บริเวณหน้าอาคารปทุมแก้ว 
/ การก่อสร้างกำแพงโรงเรียนด้านข้างอาคารปทุมเงิน 

ระเบียบวาระที ่4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง) 
นายโกสิทธิ์  บุญส่ง  - น ำ เส น อ  (Power Point)  ก ารจั ด อ บ รม ให้ กั บ บุ ค ล าก ร โร ง เรี ย น 
ผอ.รร.เทศบาลวัดสระทอง เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ เรื่องการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนของบุคลากร
(การส่งงานเอกสารออนไลน์) / การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1/2565 / ต้อนรับคณะ
เยี่ยมชมสถานศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ / นักเรียนทุกระดับชั้น รับอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน
และหนังสือเรียนฟรี / การตรวจชั้นเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน / การประชุมครูพ่ีเลี้ยงนักศึกษา             
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน / อบรมการใช้และส่งงานใน google 
classroom ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู / การประชุมภายในสถานศึกษา / ร่วมทำบุญถวายผ้าป่า
โรงเรียนคนตาบอด ณ วัดวิมลนิวาส / กิจกรรมดนตรีในสวน ครั้งที่ 1 จัดในช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน
บริเวณลานลีลาวดี อาคาร 3 / โครงการปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 / โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ / นักศึกษาวิชาทหารร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัด
ร้อยเอ็ด โครงการ "คน 101 รวมพลังช่วยกาชาดร่วมบริจาคโลหิต" / ตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเข้ามาฉีดวัคซีนให้กับ
นักเรียนและคนในชุมชน / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำรถบรรทุกน้ำพร้อมพนักงานทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน / สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสถานศึกษา / เปิดลานลีลาวดี ลานกิจกรรมสำหรับลูกนักเรียน /              
การเลือกตั้งสภานักเรียนแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 / ปรับปรุงโรงอาหาร 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางสาวพรพรรณ จันทรถง   - นำเสนอ (Power Point)  เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน              
รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  ด้านการเงิน การจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโปรแกรม Microsoft excel เพ่ือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
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นโยบายการบัญชีภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 / โครงการประชุมผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 2565 (เด็กเล็ก) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วันที่        
5 พฤษภาคม 2565 / โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 (อนุบาล 1) วันที่ 6 พฤษภาคม 
2565 / ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู จากเทศบาลเมืองมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 
11 พฤษภาคม 2565 / คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ 
ระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2565 / ครูทวิชา เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐาน
ทั่วไป เกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 
2565 / ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 24 พฤษภาคม 
2565 / ครูจตุพร เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพระดับปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะ การคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียน ระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่าง วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2565 / เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข         
และสิ่งแวดล้อม ออกพ่นหมอกควัน เพ่ือกำจัดยุงลายในอาคารเรียนและบริเวณที่พักต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 / มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19              
เด็กตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือ  ด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด /                 
ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (เด็กเล็ก), อนุบาล 1 กิจกรรมเข้าแถวหน้า        
เสาธงและกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ / ภาพบรรยากาศภายในห้องเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี
การศึกษา 2565 / โครงการสนุกกับภาษาเรื่องการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ / งานอาคาร
สถานที ่ติดสติ๊กเกอร์เว้นระยะห่าง ลูกศรทางเข้าป้ายห้ามจับหรือสัมผัส เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดภาค
เรียน / แม่บ้านและนักการภารโรง ล้างทำความสะอาดพ้ืนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน / แม่บ้าน
ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในอาคารเรียน 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (โรงเรียนเทศบาลวดัราษฎรอุทิศ) 
นายฉัตรชัย  สืบทรพัย์    - (นำเสนอ Power Point) จัดโครงการพัฒนาบุคลากร 
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ  "สร้างแรงบันดาลใจจากห้องเรียนสู่ผู้เรียนรู้" วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 /      
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรการใช้โปรแกรม google classroom / วันที่ 9 พฤษภาคม 
2565 ทำพิธีทำบุญอาคารอนุบาลหลังใหม"่ราษฎรศึกษา" / ผู้บริหาร คร ูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ ระหว่างวันที ่11 - 14 พฤษภาคม 2565 / เปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที ่1 ประจำปีการศึกษา 2565 / การจัดการเรียนรู้ คณะครูมาปฏิบัติหน้าที่เวรประตูเพ่ือรับเด็กท่ี                
หน้าประต ูวัดไข้และกดเจลแอลกอฮอล์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัด /                 
ทุกวันศุกร์โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ ใส่ชุดไปรเวทสุภาพ เสริมสร้างการกล้าแสดงออก สร้างความม่ันใจการ
อยู่ร่วมกันในสังคมหนึ่งในสมรรถนะที่สำคัญของเด็กยุคใหม่ / จัดการอบรมขยายผลการสอนภาษาอังกฤษแบบ 
phonic แก่ครูผู้สอนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ลงสู่การพัฒนานักเรียนพร้อมสาธิตการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ โดยคณะครูแกนนำ เพ่ือให้นักเรียนได้อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง /          
ดร.ชวนชม ใจชอุ่ม ได้ออกสำรวจสถานศึกษา ให้คำแนะนำการเรียนการสอน EF ฝึกทักษะและกระบวนการของ
นักเรียน / รับมอบแว่นตาจากโครงการโรตารีให้นักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         
ฉีดพ่นกำจัดลูกน้ำยุงลายเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกและพาหะโรคระบาดในหน้าฝน / กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดำเนินจัดการปัญหาสุนัขจรจัดที่เป็นอันตรายกับนักเรียน 
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ระเบยีบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (โรงเรียนเทศบาลวดัเวฬุวัน) 
นางสาวนุชนารถ บรรลือหาญ   - นำเสนอ (Power Point) วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กองช่าง ช่วยล้าง
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน  อาคารอเนกประสงค์ / วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ปรับปรุงทาสีโรงอาหาร         
/ ปรับปรุงทีล่้างมือ จุดคัดกรอง / วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 กองช่างดูแลระบบระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง /
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 คุณครูณัฐพงษ์ ไชยยศ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ท่ี ท.5 / วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
ขยายผลการสอนแบบโฟนิกส์ / วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก / วันที่ 2 มิถุนายน 
2565  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า           
พระบรมราชินี / วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ร่วมการแสดงพิธีปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ชิงแชมป์
เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี / วันที่ 9 มิถุนายน 2565 พิธีไหว้ครู / วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ประชุมครูอนุบาล
ร่วมกับ ดร.ชวนชม ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ / วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ประชุมวางแผน
กำหนดการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 / วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เข้าร่วมกิจกรรม
รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก / วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เปิดประชุมสภานักเรียน / วันที่ 17 มิถุนายน 2565
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้คณะครูและนักเรียน / วันที่ 18 มิถุนายน 
2565 อบรมแนวทางการประเมินผลงาน ทีเ่กิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น / วันที่ 
22 มิถุนายน 2565 รับการตรวจเยี่ยมสถานที่ในการแข่งขันทักษะวิชาการ / วันที่ 23 มิถุนายน 2565                 
มอบแว่นสายตาจากสโมสรโรตารี่ร้อยเอ็ด/วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการฝึกซ้อม
กิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้ามา้) 
นายธรรมวัจน์  วิลัยพิศ  - นำเสนอ (Power Point)  กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4                  
ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า  / ภารโรงซ่อมโต๊ะให้กับนักเรียน / สโมสรโรตารี่ ตรวจวัดสายตานักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 / การขยายผลกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโฟนิกส์ของคณะครู / คณะครู         
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำเจลล้างมือไว้ใช้ในโรงเรียน / คณะครูและนักเรียน ท.5 เข้ารับการฉีด
วัคซีนป้องกันโควิด 19 / ประชุมวางแผนเกี่ยวกับขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 ของคุ้มวัดหนองหญ้าม้า 
/ สำนักทะเบียนราษฎรให้ความรู้เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร และการเข้าไปรับบริการต่างๆ ให้กับนักเรียน ท. 5 /  
ทีมนักการภารโรง ร่วมการซ่อมแซมถนนให้สะดวกในการสัญจร และปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน ให้สะอาดและ
ปลอดภัย / ปรับพื้นสนามฟุตซอลให้สวยงามและพร้อมใช้งานตลอดเวลา / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
ทำการฉีดพ่นควันเพ่ือป้องกันยุงลาย / กองช่างเตรียมสถานที่เพ่ือจัดการแข่งขันตะกร้อ Thai PBS ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี หญิง ขนย้ายอัฒจันทร์มายังสนามฟุตซอล / งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ให้ความอนุเคราะห์เติมน้ำให้กับนักกีฬาหอพักและดูแลเอาใจใส่บริการเป็นอย่างดี / นายถาวรสิทธิ์ ราชโคตร 
โค้ชเปตอง ท.5 เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ได้เหรียญทองเปตอง ประเภท 3 คน การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2021          
ณ ประเทศเวียดนาม / รางวัลเหรียญทองคู่หญิง "การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ประจำป ี2565" ณ จังหวัดอุบลราชธานี / รางวัลเหรียญเงนิ ตะกร้อทีมชุดหญิง / เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข          
และสิ่งแวดล้อม ให้ความอนุเคราะห์ตรวจ ATK ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่สนามการแข่งขัน
วอลเลย์บอลชายหาด ชิงแชมป์เอเชีย / การแข่งขันเซปักตะกร้อเยาวชนหญิงชิงแชมป์ประเทศไทย YOTH SEPAK 
GIRL SERIES 2022 / นางสาวจิดาภา บุหนองขุ่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ นางสาวสุจิณนา เจิมพูล     
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียวอลเลย์บอลชายหาด U 19 / นายนมัสการ
พยัคฆาและนายสรอรรค ปรีกุล นักกีฬาเปตอง ได้รับรางวัลชนะเลิศเปตอง ประเภทคู่เยาวชนชาย รุ่นอาย ุ17 ปี
จาก 128 ทีม ทั่วประเทศ การแข่งขันเปตองเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล ประจำปี 2565 ณ สนามมูลนิธิ             
เพ่ือพัฒนาเปตอง / ทีมตะกร้อ 17 ปี หญิง ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับสโมสรตะกร้อราชบุรี ในวันที่ 2 กรกฎาคม 
2565 การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยของ Thai PBS ณ สนาม ท.5 / นายเนติธร มุนีกลุ ศิษย์เก่า ท.5
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ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน        
ครั้งที ่20 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคมถึง 6 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ระเบียบวาระที ่4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลหนองหญ้ามา้) 
นางนันทกา  ภูผา    - (นำเสนอ Power Point) วันที่  4 พฤษภาคม 2565 ตัวแทนครูเข้าร่วม                
รก.หน.ศพด.หนองหญ้าม้าฯ  โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติ งาน  ด้านการเงิน  การจัดทำรายงาน                 
ทางการเงิน สำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท. เพ่ือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐปีงบประมาณพ.ศ 2565 / วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 การประชุมผู้ปกครองระดับเตรียมอนุบาล              
ประจำปีการศึกษา 2565 / วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2565 ระดับ
อนุบาล / วันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2565 คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ / วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ให้การต้อนรับคณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา / วันที่ 23 - 25 
พฤษภาคม 2565 ตัวแทนครูเข้าร่วมอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาและ
การคิดสร้างสรรค์ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย / วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
ครั้งที่ 1/2565 เพ่ือขอรับความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา และมาตรฐาน
การดำเนินงานของศูนย์ / คณะครูเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่  1/2565 จัดเตรียมเอกสารคู่มือ
ผู้ปกครอง / จัดเตรียมเครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 / ทำความสะอาดห้องเรียน / อุปกรณ์การ
เรียนและบริเวณโดยรอบอาคารเรียน / ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารเรียน / เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เข้าทำการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออก / กิจกรรมการเรียนการสอน       
สัปดาห์ที ่1 ถึง 2 ของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร) 
นางบุญศรี  บรรเลงการ  - นำเสนอ (Power Point)  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสอน
รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร   ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ วันที่  11 - 14 พฤษภาคม 2565 / คณะครู               
ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี  2 วันที่  7 - 9 พฤษภาคม 2565 / ร่วมกิจกรรมเนื่องใน                     
วันวิสาขบูชาโลก วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 / เข้าร่วมพิธีทางศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดบึงพระลานชัย 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 / การเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 / เปิดภาคเรียนที่ 1               
ปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 / ประเมินผู้เรียนเข้าเรียนโครงการพิเศษเรียนร่วม ปีการศึกษา 
2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 / อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลงานของข้าราชการหรือพนักงานครู   
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 / การเลือกตั้งสภา
นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 / พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 2 มิถุนายน 2565 / ร่วมชมเชียร์การแข่งขันเอสโคล่า วอลเลย์บอล
ชายหาดรุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประจำปี 2565 วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2565 / กิจกรรม
สัมพันธ์ชุมชนร่วมทำบุญเบิกบ้านหรือบุญซำฮะ คุ้มวัดป่าเรไร วันที่ 6 มิถุนายน 2565 / ประชุมวางแผนจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570) วันที่ 7 มิถุนายน 2565 / วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 
วันที่  9 มิถุนายน 2565 / การอบรมคุณธรรม จริยธรรม พร้อมฝึกตนตามแนวทางของพระพุทธศาสนา         
ระดับชั้นอนุบาล วันที่  10 มิถุนายน 2565 / พิธีมุทิตาจิตขอขมาและอำลา นางบุญยนุช ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา วันที่ 15 มิถุนายน 2565 / กิจกรรมรณรงค์ "วันงดสูบบุหรี่โลก" / นักเรียนทำความสะอาดบริเวณที่
รับผิดชอบ / งานปรับปรุงอาคารสถานที่  (งานปรับปรุงระบบเครื่องเสียง) / ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา  / 
ซ่อมแซมปั๊มน้ำ 
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
นางเพ็ญละดา ภารัง  - นำเสนอ (Power Point)  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประชุมร่างงบประมาณ           
ผอ.กองสาธารณสุขฯ  ปี 2566 ก่อนนำเสนอร่างให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ / โครงการ
พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ (5ส.) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 / ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ร่วมกิจกรรม big cleaning บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ศาลากลางจังหวัด
ร้อยเอ็ด / การรักษาความสะอาด ล้างตลาด ดูดโคลน ล้างที่พักขยะ ล้างถนนตามแผนการปฏิบัติงาน / เตรียม
ความพร้อมทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด u19 ชิงแชมป์
เอเชีย / วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เตรียมความพร้อมทำความสะอาดศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและบริเวณโดยรอบ
เพ่ือจัดงานบุญซำฮะ / Morning talk กำชับการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย พนักงานปัดกวาด             
ในเรื่องการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารและการปฏิบัติงาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค     
โควิด 19 / ฝ่ายบริการสาธารณสุข พ่นหมอกควันสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 
2565 วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2565 / รณรงคโ์รคไข้เลือดออกในชุมชน / โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์             
ปี 2565 ชุมชนวัดเหนือ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 / งานสัตวแพทย ์ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค          
พิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการรณรงค์ปอ้งกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ 2565 / วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 จัดหน่วยบริการทำหมันแมวและสุนัขฟรี          
พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยทำหมันสุนัข จำนวน 37 ตัว ทำหมันแมว 104 ตัว รวม 141 
ตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัข 41 ตัว แมว 78 ตัว รวม 119 ตวั / งานสัตวแพทย์ร่วมกับสำนักงานปศุ
สัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม ปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันตรวจ
ห้องเย็น ที่เก็บซากสัตว์ เพ่ือการจำหน่ายและบริโภค ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์
เพ่ือควบคุมราคาสินค้าปศุสัตว์ / ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียภายในโรงฆ่าสัตว์             
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ทำหมันสุนัขในสถานสงเคราะห์สัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า / ฝ่ายบริการสาธารณสุข จัดกิจกรรมพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานสงเคราะห์สัตว์ (big cleaning day)
ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 / งานสัตวแพทย ์จับสุนัขจรจัดตามคำร้องเรียนของประชาชนในชุมชนจันทร์เกษม
ชุมชนมั่นคงพัฒนา และวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด / ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม สรุปผลการ
ตรวจสอบแก้ไขเหตุรำคาญ เดือนพฤษภาคม 2565 / ภาพการตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ / ออกชี้แจงอัตรา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย / ตรวจแนะนำสถานประกอบการ เพ่ือออกใบอนุญาตรายใหม่พร้อมทั้งให้คำแนะนำ
มาตรการป้องกันโควิด 19 ตรวจประเมินร้านอาหารเพ่ือประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตรายใหม่ / วันที่ 27 
พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โควิด 19 เข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 และ 4 ให้กับพ่อค้าแม่ค้าตลาดทุง่เจริญและประชาชนทั่วไป ณ บริเวณตลาดสดทุ่ง
เจริญ / วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ให้คำแนะนำผู้ค้าแผงลอยหน้าโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดที่จำหน่ายอาหาร
ประเภททอด ในการรักษาความสะอาด บริเวณต้ังวางขาย และให้ใช้ผ้าไวนิล หรือวัสดุอ่ืนๆ ปูทับพ้ืน ที่น้ำมัน
กระเด็น / จัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ขอเชิญร่วมทำบุญตลาดหนองแคน ในวันที่                 
30 มิถุนายน 2565 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาล 1) 
นางสว่างจิต บัวปัญญ์ศิริ  - นำเสนอ (Power Point)  งานบริการทางการแพทย์ รายงานผู้มารับ               
หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข บริการแยกตามแผนกเฉพาะทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่           
31 พฤษภาคม 2565 / ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, ผู้พิการ, ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 14 ราย / วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
วอลเลย์บอลชายหาด ชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุตำ่กว่า 19 ปี (คณะกรรมการฝ่ายการแพทย์และอนามัย) / วันที่            
7 พฤษภาคม 2565 ร่วมประชุมเวทีการจัดการความรู้และลงนามความร่วมมือสุขภาวะชุมชนเมืองน่าอยู่ สู่ความ
ยั่งยืน / วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยวิธ ีATK ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมสัมมนา       
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เชิงปฏิบัติการ โครงการห้องปฏิบัติการเมืองเดินได้ เมืองเดินดี เมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 12 พฤษภาคม 2565               
ลงพื้นที่สนามวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้าและพ้ืนที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น           
เพ่ือวางแผนเตรียมการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายการแพทย์และอนามัย ในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล
ชายหาด ชิงแชมป์เอเชียรุ่น อายุต่ำกว่า 19 ปี ระหว่างวันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2565 / วนัที่ 18 พฤษภาคม 
2565 ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เข็มกระตุ้นเข็มที ่3 ที่บ้านให้กับป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในเขต
รับผิดชอบ  จำนวน 4 ราย / วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ร่วมลงพ้ืนที่สนามวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียน
เทศบาลหนองหญ้าม้า เพ่ือวางแผนเตรียมจัดสถานที่จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด / วันที่ 27 พฤษภาคม 
2565 ตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วย ATK ให้กับเจ้าหน้าที่สนามในการแข่งขันกฬีาวอลเลย์บอลชายหาด         
จำนวน 132 ราย / วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นักศึกษาโรงเรียนธนบุรีรัตน์การบริบาล จำนวน 3 ราย         
เข้ารายงานตัวเพ่ือฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 / วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
ตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วย ATK ให้กับเจ้าหน้าที่สนามก่อนการปฏิบัติงานในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาด จำนวน 133 ราย / งานแพทย์แผนไทย หัตถกรรมเพ่ือการรักษาเดือนพฤษภาคม 2565 นวดประคบ 
40ราย / งานกายภาพบำบัดเดือนพฤษภาคม 2565 ผู้รับบริการ 22 ราย / งานแพทย์แผนจีนเดือนพฤษภาคม 
2565 ให้บริการจำนวน 81 ราย / งานทันตกรรมสรุปการให้บริการเดือนพฤษภาคม 2565 ตรวจฟัน 35 ราย                    
เพ่ือฟลูออไรด์ 0 - 5 ปี 30 ราย ขูดหินปูน 8 ราย อุดฟัน 10 ราย ถอนฟัน 8 รายอื่นๆ จ่ายยากรณีบวม,                
ส่งต่อ 3 ราย รวม 94 ราย / งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผลการดำเนินงานจ่ายยาผู้ป่วยนอก 1,162 
ราย จัดยาให้ผู้ป่วยเรื้อรังเฉพาะราย 11 ราย แก้ปัญหาความคาดเคลื่อนทางยา 10 ราย ให้บริการเลิกบุหรี่        
11 ราย / ทบทวนและประสานรายการยา มูลค่ายาเก็บคืน 8,780 บาท / โครงการคุ้มครองผู้บริโภค วันที่             
17 พฤษภาคม 2565 จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินโครงการสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพร่วมกับ อสม.         
กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ร้อยเอ็ด และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล / ให้ความรู้
ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมอบน้ำปลาโซเดียมต่ำ ให้แก่ผู้ป่วยโรคไต
วายเรื้อรังระยะที่ 3 เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) และควบคุมอาการของโรค
ได้ดีขึ้น / โครงการศูนย์ให้บริการเลิกบุหรี่ วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2565 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ           
เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจสาระสำคัญและการดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560               
สำหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบรุ่นที่ 1 / วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเข้ารับรางวัล เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานควบคุมการบริโภค
ยาสูบดีเด่นในงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก / สรุปยอดผู้รับบริการเดือนพฤษภาคม 2565 11 ราย ยอดสะสม 
697 ราย  ผู้เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จเพิ่มอีก 3 ราย รวม 147 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.09 / รายงานผลการ
ให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ชุมชนมั่นคงพัฒนา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 การให้บริการ รักษาโรค
ทำแผล ให้คำแนะนำสุขภาพ เยี่ยมติดตามผู้ป่วยเรื้อรัง / ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น 27 ราย ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย
เรื้อรังท่ีบ้าน 11 ราย ให้บริการล้างแผล 4 ราย ร่วมออกหน่วยตรวจ ATK 2 ครั้ง 

ระเบยีบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองช่างสุขาภิบาล) 
นายพรชัย  ตรีบุญเมือง  - นำเสนอ (Power Point) ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว               
ผอ.กองช่างสุขาภิบาล  งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปรียบเทียบปริมาณขยะที่เข้าสู่โรงงานจัดการ
ขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างเดือนเมษายน 2565 และเดือนพฤษภาคม 2565 / กราฟแสดงปริมาณขยะ
ต่อเดือนที่เข้ามากำจัดภายในโรงงานจัดการขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 /               
กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยต่อวัน ระหว่างเดือนเมษายน 2565 และเดือนพฤษภาคม 2565 / กราฟแสดง
ค่าเฉลี่ยปริมาณขยะต่อวันที่เข้ามากำจัดในโรงงานขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 / 
รายงานปริมาณเศษกิ่งไม้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 น้ำหนักรวมทั้งเดือน 54,500 กิโลกรัม / เชื่อมฟัน        
บุ้งกี๋รถแม็คโคร สาเหตุเกิดจากการใช้งาน / การซ่อมบำรุงหรือปะยางล้อรถตัก JCB ล้อยาง ภายในโรงงาน
สาเหตุยางรั่วระหว่างการใช้งาน / การซ่อมบำรุงหลังคาอาคารโรงงานคัดแยกขยะ เสียหายจากพายุฝน / ฉีด EM 
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บนบ่อขยะ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพ่ือลดปัญหาเรื่องกลิ่น / เชื่อมล็อคฟันสับและฐานฟันสับเครื่องสับย่อยขยะ /              
ซ่อมไดชาร์จ รถตักล้อยาง สาเหตุไฟลัดวงจรทำให้ชาร์จไฟไม่เข้า / ปริมาณขยะเศษอาหารที่เข้ามากำจัด             
ในโรงงานจัดการขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำเดือนพฤษภาคม 2565 น้ำหนักรวม 1,615 กิโลกรัม /              
กลุ่มงานจัดการคุณภาพน้ำงานควบคุมตรวจสอบและบำบัดน้ำเสีย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำและคูคลอง 
เนื่องในวันฉัตรมงคล และกิจกรรม Kick off โครงการฟ้ืนฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ "คลองห้วยเหนือ"  /           
ขุดลอกทางระบายน้ำ / ซ่อมแซมบำรุงรักษารถดูดโคลน / ซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง / จัดทำแพ
ปลูกพืช บำบัดน้ำเสีย ติดตั้งบริเวณหลังวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด / ขุดลอกผักตบชวาเปิดทางระบายน้ำ                 
สี่แยกบายพาสอาจสามารถ / ปรับพ้ืนที่ทางสาธารณะรอบเมือง ซอย 7 / ปรับปรุงพ้ืนที่บ่อบำบัดน้ำเสียภายใน
โรงฆ่าสัตว์ / กำจัดวัชพืชรางระบายน้ำ ถนนรณชัยชาญยุทธซอย 5,9 ถนนราชการดำเนินซอย 3,4 / พัฒนา
โรงงานจัดการขยะ / คัดแยกเศษกิ่งไม้เพ่ือทำการสับย่อยน้ำหนัก 1,430 กิโลกรัม / รายงานผลการปฏิบัติงาน
ขุดลอกดูดสิ่งโสโครกและล้างฉีดท่อระบายน้ำ งานควบคุมตรวจสอบและบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนพฤษภาคม 
2565 แก้ไขท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำภายในเขตเทศบาล ได้ระยะทางรวม 1,640 เมตร จำนวน 33 บ่อพัก 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สำนักปลัดเทศบาล) 
นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร - นำเสนอ (Power Point)  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดโต๊ะหมู่บูชา 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับธง ผ้าระบาย เนื่องในวันฉัตรมงคล /                 
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำคูคลอง เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ บริเวณคลองห้วยเหนือ วันที่ 4 พฤษภาคม 
2565 / การประชุมประจำเดือนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที ่5/2565 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 / อำนวย
ความสะดวกในการประชุมแสวงหาข้อเท็จจริง และประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขเรื่องร้องเรียน กรณีกล่าว
อ้างว่าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ปรับปรุงไหล่ทางและวางท่อระบายน้ำเสีย
ไม่ได้มาตรฐานบนที่ดินผู้ร้องเรียน วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 / รว่มกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณ
หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 / การประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด             
ครั้งที ่5/2565 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 / การประชุมพนักงานทำความสะอาด วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 
/ การประชุมสำนักปลัดเทศบาล ครั้งที ่3/2565 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 / ร่วมกิจกรรม "สานสัมพันธ์               
คนบ้านเดียวกัน" (สภากาแฟ) จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที ่5/2565 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 / การดำเนินการรับ ส่งหนังสือ ด้วยระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่                  
1 - 31 พฤษภาคม 2565 / อัพโหลดข้อมูลงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์สำนักปลัดเทศบาล / ด้าน
อาคารสถานที่ การจัดทำป้ายทำเนียบรายนามประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, 
ทาสีรั้ว,ซ่อมแซมบันไดทางข้ึนอาคารสำนักงาน, แก้ไขข้อขัดข้องระบบจ่ายน้ำสำนักงาน (ปัม๊น้ำอัตโนมัติชำรุด), 
ควบคุมดูแลการให้บริการกำจัดปลวก ประจำเดือนพฤษภาคม 2565, การปฏิบัติงานของพนักงานทำความ
สะอาดในวันหยุดราชการ / กลุ่มงานนิติการ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565                  
รวม 57 รายการ / ประสานธนารักษ์พ้ืนที่ร้อยเอ็ดเพ่ือขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม, ประสานงานคดี, ให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ แก่พนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / งานนิติกรรมสัญญา ต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินของ
เทศบาลเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 237 สัญญา, ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที ่ณ เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ, ดำเนินการแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  
ของพนักงานครูเทศบาล จำนวน 2 ราย, ดำเนินการจัดทำหนังสือขอความร่วมมือสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
เพ่ือให้รังวัด ตรวจสอบแนวเขต ทางสาธารณะประโยชน์บริเวณพิพาท, ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีจัดจ้างโดยวิธี
คัดเลือก โครงการที่รัฐให้การส่งเสริมหรือสนับสนุน (SMEs), ตรวจสอบข้อระเบียบ กฎหมายและร่วมประชุม
คณะทำงานยกร่างประกาศจัดหาประโยชน์จากมูลฝอยที่เทศบาลจัดเก็บได้, ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชนและพนักงานเทศบาล 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
นายกองพล  ศิริเวช  - นำเสนอ (Power Point)  วันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2565                          
หน.ฝ่ายปกครอง   ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินโครงการฝึกซ้อมเตรียมความ
พร้อมเจ้าหน้าทีง่านป้องกัน อปพร. และเครือข่ายด้านกู้ชีพกู้ภัย ณ อบต.เหนือเมือง / วันที่ 20 พฤษภาคม 
2565 ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานศูนย์ความร่วมมือ / วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ร่วมฝึกแผนระงับ
อัคคีภัย มณฑลทหารบกท่ี 27 / วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านบรรเทาสาธารณ
ภัย / วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพทีมตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด 
พ.ศ. 2565 / วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ร่วมพิธีเปิดโครงการตรวจความพร้อมเพ่ือช่วยเหลือประชาชนด้าน
อุทกภัย ณ มณฑลทหารบกที่ 27 / วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ออกระงับเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ที่สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด / รับแจ้งตายนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนพฤษภาคม 
2565 จำนวน 6 ราย / อปพร.จัดจราจรหน้าโรงเรียนและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว / เหตุร้องทุกข ์/ 
สรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัย คำร้องและบรกิารช่วยเหลือประชาชน เดือนพฤษภาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 97 ราย 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานรกัษาความสงบเรยีบร้อยและความม่ันคง) 
นายกองพล  ศิริเวช  - นำเสนอ (Power Point) ตรวจตราเฝ้าระวังความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
หน.ฝ่ายปกครอง   ในที ่ทางสาธารณะ กรณีตั้งวางตู้กีดขวางทางเท้าถนนผดุงพานิช, กรณีร้านค้า 
ตั้งวางฟู่ลมบนผิวจราจร ถนนเพลินจิต / ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจำหน่ายสินค้าหน้าโรงเรียน / 
ตั้งกรวยและแผงเหล็กจราจรชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณตามแยกต่างๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกการจราจรในวัน              
เปิดเรียน / ตรวจตราและดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วไปบริเวณบึงพระลานชัย / จัดระเบียบการจอดรถและอำนวย
ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวบริเวณหน้าบึงพลาญชัย / ดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบหอโหวดและสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด / ตรวจตราและเฝ้าระวังความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลาด เฝ้าระวังการตั้งวางจำหน่าย
สินค้าภายใน ภายนอกอาคาร ให้เป็นตามหลักเกณฑ ์/ CCTV ตรวจเช็คระบบกล้องให้พร้อมใช้งานตลอด 24 
ชั่วโมง / รายงานการแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทาง App Smart 101 หว้งเดือนพฤษภาคม 2565 / การให้บริการ
ข้อมูลห้วงเดือนพฤษภาคม 2565 / ข้อมลูการเข้าใช้งานผ่าน app smart 101 ในแต่ละเดือน / กราฟ
เปรียบเทียบสถิติการใช้ App Smart 101 / วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 อำนวยความสะดวกการจราจร          
และดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ทุกวันศุกร์ เสาร์ ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ตลาดนัดชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ / กันพ้ืนที่ให้เจ้าหน้าที่กองช่างทำ
การตัดแต่งกิ่งไม้ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองช่าง) 
นายจักรี  เกียรติขจร  - นำเสนอ (Power Point) กองช่างร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ                    
หน.ฝ่ายการโยธา  วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ถนนกองพลศรีสุวรรณ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สรุปรายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกองช่าง รวม 23 ราย จำนวนเงิน 13,359 บาท / สรุปรายงานการ         
ขออนุญาตก่อสร้างอาคารประจำเดือนพฤษภาคม 2565 รวม 12 ราย / รายงานการชำระเงินค่าขุดเจาะถนน
คอนกรีต ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565               
ชำระแล้ว 6,750 บาท ยังไม่ชำระ 1,500 บาท / ฝ่ายควบคุมอาคาร ร่วมกับเทศกิจ แจ้งรื้อถอนการก่อสร้าง
ถนนเทวาภิบาล / สำรวจทางสาธารณะประโยชน์บริเวณหลังโรงเบียร์ร้อยเอ็ด / ตรวจสอบการถมดินบริเวณ
ถนนปัทมานนท ์ซอย 6 / งานวิศวกรรมจราจร ทาสีเครื่องหมายจำกัดความเร็ว ถนนเทวาภิบาล / ติดตั้งป้าย        
ห้ามเข้าและตีเส้นจราจร ทางม้าลาย บริเวณสี่แยกวีระเภสัช / ซ่อมแซมแก้ไขโคมไฟจราจรที่ชำรุด บริเวณสี่แยก
ถนนปัทมานนท์ตัดกับถนนรณชัยชาญยุทธ (แยกไทเเซ) / จัดเตรียมระบบไฟฟ้าและสถานที่ การแข่งขัน
วอลเลย์บอลชายหาดเอส โคล่า โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า / สรุปรายงานการปฏิบัติงานไฟฟ้าสาธารณะ
ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 / งานสถานที ่ติดตั้งเวทีนั่งร้านโรงยิมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ / จดัสถานที่



 16 
ติดตั้งป้ายเชิญร่วมงานบุญซำฮะบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง / จัดเตรียมสถานที่การแข่งขันวอลเลย์บอล
ชายหาด เอสโคล่า โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า / งานสวนสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบึงพลาญชัย                 
หน้าน้ำตกภูพลาญ / รว่มกับงานไฟฟ้าตัดแต่งต้นโพธิ์ติดสายไฟฟา้ สี่แยกวัดบูรพาภิราม / ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาลำน้ำคูคลอง ลำห้วยเหนือ / งานสาธารณูปโภค ดำเนินการซ่อมคืนสภาพถนนที่ชำรุด บริเวณหน้าศาลา
กลางจังหวัดร้อยเอ็ด / ดำเนินการซ่อมคืนสภาพถนนและทางเท้าบริเวณสี่แยกวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด / 
ดำเนินการซ่อมคืนสภาพทางเท้าและขอบบ่อพักท่ีชำรุดบริเวณถนนรณชัยชาญยุทธ / งานศูนย์เครื่องจักรกล
ซ่อมแซมบ่อพักท่ีชำรุดถนนมีโชคชัย / ดำเนินการซ่อมแซมพ้ืนอัฒจรรย์ที่ชำรุดและเชื่อมประกอบโครงหลังคามุง
ผ้าแสลนเพ่ิมเติม / ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  งานวิศวกรรม สำรวจออกแบบประมาณการเสนอกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ เพ่ือเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น / โครงการศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (40%) / 
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วยเหนือ (75%) / โครงการก่อสร้างบ้านมั่นคงพัฒนา เพ่ือผู้ยากไร้ในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (8%) / สำรวจระดับพ้ืนถนนบริเวณถนนดำรงราชวิถ ี/ งานสถาปัตยกรรม ออกแบบ
โครงการถนนโรงเรียนวัดราษฎรอุทิศ / สำรวจศาลาอเนกประสงค์และลานจอดรถศาลจังหวัดร้อยเอ็ด (แล้วเสร็จ) 
/ วางผังงานแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี / สรุปการใช้งบประมาณ มูลนิธิ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด (งานปรับปรุงและซ่อมแซมโครงการต่างๆ) ซ่อมแซมไฟส่องสว่างรอบหอโหวด, 
ทางจักรยานและภายในบึงพลาญชัย, งานแก้ไขไฟเสาสูง High Mash ในบึงพลาญชัย, ซ่อมบำรุงน้ำพุเล็กในบึง
พลาญชัย, งานซ่อมบำรุงน้ำพุเต้นระบำประกอบดนตรีในบึงพลาญชัย, ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบึงพลาญชัย           
และสวนสมเด็จ, ซ่อมแซมตลิ่งทรุดรอบบึงพลาญชัย  ด้านนอกตรงข้ามคลินิกหมอถาวร ความยาว 200 เมตร         
ลึก 60 ซม 

ระเบยีบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด) 
นางศิริภรณ์ บุตรพรหม   - นำเสนอ (Power Point)  สรุปสถิติข้อมูลทะเบียนราษฎร 
หน.ฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ      ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 / การให้บริการที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านทะเบียนราษฎร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 / การให้บริการที่
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 / การ
ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านบัตรประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 
2565 / ประชุมฝ่ายทะเบียนฯ                                                                                                                      

ระเบียบวาระที ่4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สถานธนานุบาล) 
นางสว่างจิตร ตันติเวทย์  - นำเสนอ (Power Point)  สถิติการรับจำนำและไถ่ถอน  ประจำปีงบประมาณ 
ผจก.สถานธนานุบาล    2565 จำนำ 3,237 ราย จำนวนเงิน 71,799,800 บาท ไถ่ถอน 2,990 
ราย จำนวนเงิน 66,026,300 บาท / บัญชีแยกประเภททรัพย์รับจำนำสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประจำวันที่  31 พฤษภาคม 2565 / เปรียบเทียบทรัพย์รับจำนำคงเหลือ ปีงบประมาณ 2564 และ
ปีงบประมาณ 2565 / สถิติรายได้รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 รายได้ดอกเบี้ย 1,927,454.75 บาท 
จำหน่ายทรัพย์หลุด 398,845 บาท รวม 2,36,299.75 บาท รายจ่าย 428,911.17 บาท รายได้สูงกว่า
รายจ่าย 1,897,388.58 บาท / เปรียบเทียบรายได้ระหว่างปีงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณ 2565                  
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / อัตราดอกเบี้ย / แบบรายงานข้อมูลการใช้บริการสถานธนานุบาล             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 / วันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาล             
12 พฤษภาคม 2565 
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ระเบียบวาระที ่4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสวัสดิการสังคม) 
นายศุภไชยวัศ   ธนาเติมศักดิ ์ - (นำเสนอวีดีทัศน์) ฝ่ายพัฒนาชุมชน ประชุมคณะกรรมการเมือง 
หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที ่1/2565 หารือแนวทางการดำเนินโครงการ
ก่อสร้างบ้านมั่นคงและแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ / กองสวัสดิการสังคม พร้อมแกนนำชุมชนพ้ืนที่คูเมือง
กำแพงเมือง ร่วมนำเสนอโครงการก่อสร้างบ้านมั่นคง จำนวน 30 คูหา ณ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) / ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เคหะชุมชนมั่นคงพัฒนา
จำกัด / กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มแปรรูปอาหารชุมชนท่านคร ภายใตโ้ครงการนวัตกรรมความมัน่คงทางอาหาร             
ในเขตพ้ืนที่เมือง "ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่สู่ความมั่นคง" / ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะพนักงานจ้าง งานเทศกจิ /             
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รับเช็คเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพ่ือจัดทำ                
โครงการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการและครอบครัว จำนวน 35,600 บาท / มอบรถเข็นวีลแชร์ในการออกหน่วย
โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ (ชุมชนวัดเหนือ) / ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบกิจการหอพักใน
เขตเทศบาลที่ใบอนุญาตจะหมดอายุห้วงเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 28 หอพัก / ร่วมกับผู้ใจบุญบริจาค
ข้าวสาร อาหารแห้ง เพ่ือร่วมทำบุญในโครงการข้าวคนละเป๊าะ สงเคราะห์เรือนยากจน คนเมืองร้อยเอ็ด 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - มีเรื่องหลายเรื่องที่จะต้องชี้แจงให้รับทราบงานต่างๆ ตลอดจนกำหนด 
นายกเทศมนตรี    กิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี ้ ก็ถือว่าเดือนนี้ดีขึ้น  
มีความพร้อมมากขึ้น  มีไม่กี่จุดทีส่ะดุดบ้าง  ก็ถือได้ว่ามีการพัฒนา  มีความคล่องตัวมากข้ึน  คุ้นชินกับเรื่องระบบ
การประชุมออนไลน์มากข้ึน  ก็คงต้องฝากเราไปช่วยศึกษาพัฒนาเรื่องการประชุมในไลน์ มิตติ้ง  ที่ทางกอง
ยุทธศาสตร์ฯ ไดน้ำเสนอ ซึ่งตรงนี้พวกเราก็จะคุ้นชินเพราะใช้กันเยอะมาก  จะเป็นหน่วยย่อยของงานของท่านเอง  
อะไรต่างๆ เพราะว่าเราต้องใช้ระบบนี้เข้ามาในการทำงานของพวกเรามากข้ึน  ก็จะเป็นประโยชน์  ก็ถือได้ว่าได้
เป็นเรื่องของเทคโนโลยี App LINE มีประโยชน์มาก  พัฒนามาก  เปลี่ยนแปลงไปตลอด  นำมาใช้เป็นประโยชน์กับ
พวกเรา  ก็ลองไปศึกษาเพ่ิมเติมแล้วก็ทดลองใช้ในส่วนงานของท่านในวงเล็กๆ ดู  ชำนาญมากขึ้นแล้วก็ขยายวงได้
มากขึ้น  ตามที่เขาชี้แจงสามารถประชุมได้ถึง 500 คน  ก็เอาแค่ประสิทธิภาพเรา 
       - นัดหมายการประชุมในเดือนหน้า  เดือนกรกฎาคมซึ่งตารางปฏิบัติงานของ
นายกฯ ค่อนข้างจะจำกัดมาก  ขอนัดประชุมวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม  แต่เนื่องจากว่าเวลาเราประชุมใช้เวลา
พอสมควรจะปรับเวลาจาก 9.00 น เป็น 8.30 น. ทุกคนเตรียมแผน  ปรับตัวปรับเวลา  ก็ขอให้ลงนัดหมายว่า
การประชุมเดือนกรกฎาคมที่จะเกิดขึ้น  นัดหมายเป็น 8.30 น. ทุกฝ่ายก็ต้องไปเตรียมตัวปรับ  เพ่ือให้เกิดการใช้
เวลาที่เต็มที ่ เราจะได้มีสาระเต็มที่   แล้วก็ในวันที่ 11 กรกฎาคม  เดิมทีทางส่วนของ พมจ. มีการประชุมนิเทศ
งานของอาสาสมัคร พมจ. ซ่ึงดูแล้วเขาก็ขอใช้ห้องนี้  แต่มีความจำเป็น  ก็ให้ไปปรับแผนเอา  ไม่ต้องไปเลื่อนวันเขา  
ไปขอใช้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหรือหอประชุมของโรงเรียน  ท่านรองฯ วัฒนพงษ์ ก็รับไป  เพราะว่ามันไม่มีเวลา
เลยสำหรับนายกฯ ตกลงอนุเคราะห์เขาไปแล้วฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็รับประสาน  ปรับเปลี่ยนสถานที่  แล้วก็ช่วงบ่ายนี้
งดการประชุมผู้บริหาร  เนื่องจากว่าผมจะต้องไปประชุมเรื่องเมืองเก่าซ่ึงสำคัญมาก  แล้วอยากจะเข้ามาด้วยตัวเอง
ด้วย  ฝากกองช่างเรื่องระเบียบวาระท่ีจะนำเข้าเมืองเก่า  ต้องชัดเจนว่าเราจะเอาอะไรบ้าง  เช่น  โครงการที่จะ
ก่อสร้าง  หรืออะไรที่ยังไม่ได้เข้าไป  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดที่จะได้งบมา  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  ได้งบมาในปี 
2566 หรือโครงการที่เราจะพัฒนาอะไรก็ตามแต่ที่จะต้องอยู่ในแผนเราแล้วในปี 2566 หรือกำลังดำเนินการอยู่
จะต้องนำเข้าที่ประชุม  เรื่องสำคัญคือเรื่องของแผนที่เราจะพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  จะต้องเอาเข้า
คณะกรรมการชุดนี้เลย  ให้มันชัดเจนไปก ็ จะต้องเป็นเรื่องของทางเทศบาลนำเสนอเรื่องของสวนสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์  ฝากท่านรองฯ เรืองรัตน ์ ช่วยดูว่าอะไรที่ต้องนำเข้าในคราวนี้  ซึ่งท่านรัฐมนตรี อนุรักษ์ ก็ฝาก
มาว่าจะให้ทางกรมทรัพยากรน้ำมาวางแผนพัฒนาสระแก้ว  ซึ่งจะมีการบริหารน้ำให้ครบวงจร  แล้วก็จะหา
งบประมาณมาพัฒนาที่สระแก้ว  ซึ่งมันสอดคล้องกับเรื่องของเมืองเก่า  เพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีว่าเมืองเก่าขนาดนี้
ระดมเข้ามา 3 หน่วยงานแล้วคือ  กรมโยธาธิการ  กรมทรัพยากรน้ำ  แล้วก็ยังมีการศึกษาของจากคณะวิจัย
จุฬาลงกรณ ์ เมืองเดินได้  เดินดีอีก  แล้วก็งบประมาณท่ีต้องขอรับในการพัฒนาในพ้ืนที่เมืองเก่าเราค่อนข้างจะ
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มาก ก็ต้องฝากว่าวันที่ 11 นายกฯต้องเดินทางกลับมาจากอบรมนายกฯ รุ่นที่ 1 คราวนี้สถาบันพัฒนาบุคลากร
ได้จัดอบรมตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคมจนถึงวันที่ 19 กันยายน  ซึ่งนายกฯ ต้องเข้าอบรมประมาณ 3 เดือน แต่เป็น
หว้งเป็นห้วง  หว้งแรกนายกฯ จะเข้าอบรมวันที่ 13 – 11 กรกฎาคม  แต่ว่านายกฯ แจ้งแล้วว่าวันที่ 11 นายกฯ 
ต้องกลับมาท่ีร้อยเอ็ด  จะลาอบรม 1 วัน  เดินทางกลับวันที่ 10 เพ่ือมาประชุมเช้า 8.30 น. แล้วบ่ายเข้าร่วม
ประชุมเมืองเก่า  แล้วก็ประสานงานว่าอย่าเลื่อน  เมืองเก่าครั้งนี้เป็นนัดสุดท้ายแล้ว  ก็ดูวาระะที่สำคัญด้วย  อันนี้
ก็ฝากเป็นเป็นเรื่องสำคัญเลย 
         - ก็ต้องให้พวกเรารับทราบคือ  การประเมินรางวัลธรรมาภิบาลของเราเข้ารอบ
สุดท้ายแล้ว  เขากำหนดวันแล้ว  จะประชุมผ่านซูมวันที่ 18 กรกฎาคม เวลา 13.00 น. เราต้องเตรียมนำเสนอ  
ก็ขอให้ทุกฝ่ายเตรียมแผน  เตรียมการ  เรื่องสถานที่  เรื่องอะไรต่างๆ อันนี้ก็แจ้งล่วงหน้า  ซ่ึงมีความสำคัญมากกับ
พวกเรา ก็ฝากเลยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ที่เราต้องเตรียมตัวในเรื่องของการจัดการในเรื่องนี้   
       - ตารางอบรมของนายกฯ ก็อยากจะแจ้งพวกเราว่าในรอบเดือนกรกฎาคมนี้  
ช่วงแรกนายกฯ ก็จะไปประชุมที่กรุงเทพฯ และชลบุรี 3 - 11 ช่วงที่ 2 ก็จะมีการอบรมที่ภาคอีสานก็คือที่
ขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม จะต้องไปอบรมที่ขอนแก่น  แต่เนื่องด้วยการอบรมนี้ก็จะมีคอร์สมา
ศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดของเรา  วันที่ 22 กรกฎาคม  ก็จะมาดูงาน  อย่างที่ผมเกริ่นในเบื้องต้นแล้ว  
การอบรมก็จะมาดูเรื่องโรงเรียนกีฬาเรื่องการจัดการศึกษาสู่เมืองอัจฉริยะ  แล้วก็เมืองอัตลักษณ์  เราต้องเตรียม
แผน  เพราะว่านายกฯ ที่มาทั้งหมด  มาจากทั่วประเทศประมาณเกือบ 80 คน  นักวิชาการ  จัดการอบรมโดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสถาบันพัฒนาพัฒนาบุคลากรขององค์กรท้องถิ่นเรา  แล้วท่านอธิบดีฯ ประยูร    
ก็จะมาเปิดงานมหกรรมการศึกษา  ซึ่งต้องทำหนังสือเชิญ  วันที่ 22 กรกฎาคม  เราก็นัดหมายท่านว่า                       
บ่าย 4 โมงครึ่ง  ได้คุยกับทางธรรมศาสตร์แล้วว่าเขาจะออกเดินทางจากขอนแก่นวันที่ 22 เช้า  มาถึงนี่ก็มาฟัง
บรรยายสรุปก่อนรับประทานอาหารกลางวัน  เสร็จช่วงบ่ายก็จะดูงาน  จุดแรกจะพาไปดูที่โรงเรียนการศึกษา             
ของพวกเรา  เราจะจัดยังไงก็ได้  ดูก่อน  อาจจะไปโรงเรียนกีฬาเสร็จแล้วก็กลับมาดูที่อัตลักษณ์ของหอโหวด  
เสร็จจากหอโหวด  จะร่วมพิธีเปิด 16.00 น. เสร็จแล้วเขาก็เดินทางกลับขอนแก่น  คร่าวๆ  ประมาณนี้ก่อน 
ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาจัดอย่างนี้  ก็เรียนบอกเล่าพวกเราทั้งหมดรับทราบว่า  ในเดือนกรกฎาคมจะมี
อะไรเกิดขึ้น  เราต้องเตรียมการอย่างไร  ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นายกฯ ต้องเดินทางไปอบรมที่เชียงราย  
วันที่ 31 กรกฎาคมถึงวันที่ 2 สิงหาคม  ก็บอกล่วงหน้า  ส่วนตารางเดือนสิงหาคม  ค่อยว่าอีกที   

     - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ที่นำเสนอ  ก็อยากฝากว่าที่สำคัญในเดือน
กรกฎาคมอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือ 25,26 กรกฎาคม  ซึ่งจะเป็นวันที่คณะผู้บริหารจะพิจารณาร่าง
งบประมาณของปี 2566 ฝ่ายต่างๆ  ท่านต้องไปดูว่าที่ผ่านมาตั้งงบปี 2565 ไปแล้ว ใช้ไปเท่าไรปี 2566 ถ้าจะ
ขออะไรท่านต้องเตรียมทำการบ้านดีๆ  ชี้แจง Present ใหไ้ด้ว่ามันจำเป็นอย่างไร  จะขออะไร  จะใช้เงินเท่าไหร่
แต่ละกอง ฝ่าย ก็ต้องไปทำการบ้านดีๆ วันที่ 25 กรกฎาคมนี้  ในนัดแรกประชุมช่วงเช้า  จะประชุมเรื่องรายได้
เพราะฉะนั้นกองคลังต้องเตรียมข้อมูลให้ดี  ย้อนหลัง 5 ปี  วิเคราะห์ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  มีรายได้อะไรที่จะมาได้ใน
ปี 2566 ในส่วนของรายรับ  ถ้าพิจารณารายไดจ้บเร็วเราก็ต่อรายจ่ายเลย  ก็จะได้ทำให้เกิดประสิทธิภาพ  ก็ต้อง
ฝากไว้ว่า 2566 นายกฯ กำหนดแล้ว ทุกกอง ฝ่าย  ต้องไปดูเรื่องของตนเอง  จัดทำงบ  คำขอ  จะขออะไรต้องหา
เหตุผลสถิติย้อนหลัง  ขอไปแล้วคุณใช้เหลือเท่าไหร่  คุณไม่ใช้อะไร  อันนี้ก็ฝากบอกเลย   
       - แล้วนายกฯ กับคณะผู้บริการ กำหนดวันแล้วจะประชุมสภา สมัยสามัญ            
เพ่ือพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 วันที่ 11 สิงหาคม  เวลา 14.00 น. วาระการประชุม  
สำนักปลัดฯ ก็ต้องไปเตรียมการ  แล้วก็ครบวาระของท่านประธานสภา  ก็ต้องดูตารางเวลาดีๆ  การขอลาออก  
การขอตั้งประธานสภาคนใหม่  อะไรต่างๆ ไปทำการบ้านดีๆ   
       - กองคลัง  ก็วิเคราะห์การเงินให้ดี  ขณะนี้เราติดลบ 13 ล้าน  ก็ดีข้ึน การ
วิเคราะห์คราวที่แล้วเราติดลบไปถึง 19 ล้าน 20 ล้าน 18 ล้าน  ตอนนี้ก็มีการดูรายละเอียดที่ชัดเจนมากข้ึน  
ข้อมูลมากขึ้น แตก่็ยังติดลบอยู่  ตัวเลขท่ีรายงานมา 13 ล้าน  เรายังไม่หลุดจากบ่วงที่อันตราย  ก็ฝากเฝ้าระวัง
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เรื่องของรายได้ต่างๆ 
       - สำนักการศึกษา  ก็ขอฝากเรื่องโครงการต่อเนื่องพัฒนาโฟนิกส์ เราเริ่มต้นได้ดี
แล้วจะทำอย่างไร  ไปวางแผนและพัฒนาต่อเนื่อง  เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจากสิ่งที่พวกท่านทำมาอยู่แล้ว
ก็ขอฝากให้ช่วยกันพัฒนา 
        - เรื่องของการแข่งขันกีฬา  ท่านรองฯ นุชากร ได้แจ้งแล้ว  เราก็ไม่รับเกียรติ
จากสมาคมแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็คือ  แข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด  ประเภทหญิง  10 - 12 กันยายน  แล้วก็
อาชีพ 15 ถึง 17 กันยายน  เป็นห้วงนั้น  เป็นช่วงปลายปีงบประมาณด้วย  เรื่องงบประมาณ  กองคลังช่วยกันดู
ว่าเราจะใช้เงินยังไงจะหาสปอนเซอร์ยังไง  อะไรต่างๆ  ก็คงจะต้องเตรียมแผน  เตรียมงาน  เพราะว่าอันนี้มันเป็น
เรื่องจำเป็นที่เราจะต้องต้องทำให้เกิดประโยชน์  แล้วก็ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบที่ สตง. แนะนำ  
คือต้องทำเรื่องขออนุญาตขออนุมัติทำความร่วมมือแต่เนิ่นๆ  เพ่ือจะได้เป็นต้นแบบ  เราจะต้องเข้าโปรแกรมของ
ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ก็ฝากไว้ 
       - นายกฯ จะต้องไปอบรมต่างประเทศ  ดูงานกับโครงการของนายกฯ จะ
เดินทางไปต่างประเทศทางยุโรป  วันที่ 12 กันยายนถึง 19 กันยายน  เดินทางวันที่ 12 แล้วก็เดินทางกลับถึง
ประเทศไทยวันที่ 19 กันยายน  ช่วงนี้นายกฯ ไม่อยู่  ต้องเข้ากรุงเทพฯ  ไปวางแผนดู  ท่านรองฯ นุชากร  ก็ไปดู
บริบทว่าจะยังไง  แบบไหนฝากให้ทุกคนได้รับทราบก่อน 
       - โรงเรียนทั้งหมดท่ีได้รายงานแล้วก็เตรียมตัวในช่วงเปิดเทอม ก็ขอฝากว่าการ
รายงานของโรงเรียน  เราเน้นย้ำว่าเป็นเดือนพฤษภาคม  แต่ดูแล้วมีคร่อมเลยทั้งพฤษภาคม  มิถุนายน  อย่างเช่น  
บางโรงเรียนก็มีมอบแว่นตาเดือนมิถุนายน  บางโรงเรียนมอบแว่นตาเดือนพฤษภาคม  แต่ว่าหลักของเราคือการ
สรุปผลรายงานในรอบเดือนที่ผ่านมา  ฝากว่ากิจกรรมไหนที่เราทำในรอบเดือน  มาเสนอในเดือนนี้  เป็น
พฤษภาคมก็ต้องเป็นพฤษภาคม  ไม่เอามารวมกัน  จะทำให้การรายงานอาจจะมีความคลาดเคลื่อนกันไป                   
ก็ฝากทางโรงเรียนว่าการรายงานก็ขอเอาผลงานในรอบเดือนที่ผ่านมามานำเสนอให้ทราบกัน 
       - เรื่องของโรงเรียน  นโยบายก็คือนายกฯ คุยกันหลายรอบ  ทางโรงเรียน               
ก็ช่วยแล้ว คือทำอย่างไรให้นักเรียนมีกิจกรรมรักโรงเรียน  ท่านก็มอบหมาย  ทำความสะอาดช่วยกัน  จะทำให้เกิด
การฝึกมีวินัยความรับผิดชอบของเด็ก  แล้วเด็กก็จะรักโรงเรียนไปด้วย  มีความรับผิดชอบในพ้ืนที่ในโรงเรียน                 
ก็ช่วยกันไปคิดต่อยอดอะไรที่เหมาะสมกับนักเรียนในการที่จะให้เขารักสถานที่  รักห้องเรียน  รักความสะอาด  
ดูแลห้องน้ำของตัว  อะไรต่างๆอันนี้ก็มอบให้ทางโรงเรียนช่วยคิดวิเคราะห์หากิจกรรมที่ทำให้เขาเกิดความผูกพัน
กับโรงเรียน  ก็จะมีลักษณะนิสัยที่มีความรับผิดชอบ  ทำงานเป็นหมู่คณะ  แล้วก็มีรูปแบบการวางแผนการพัฒนา
ของตัวเอง  ซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่อยากจะฝากไว้ 
        - ท่านผู้บริหารสถานศึกษา  ขอบคุณมากที่ท่านดูแลโรงเรียนเป็นอย่างดีและใน
การซ่อมแซมปรับปรุงระบบต่างๆ  อะไรไม่ดีก็ดูแลและปรับปรุง  ก็อยากให้ทำงานลักษณะแบบให้โรงเรียนเป็น
บ้านของท่านอะไรไม่ดีไม่งาม  อะไรมันบกพร่องก็แก้ไข  อันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ท่านทำดีอยู่แล้ว  แต่เน้นย้ำว่า  
ผู้บริหารอยากให้ทางผู้บริหารสถานศึกษา  ศูนย์เด็กเล็กเรา  ต้องดูแลโรงเรียนของเราให้สะอาด  ให้พัฒนา                     
ให้ปลอดภัย  อย่าปล่อยปละละเลย  ในเรื่องอะไรที่มันชำรุดก็ต้องซ่อมต้องแก้ไข อะไรเกินศักยภาพก็ต้องร้องขอมา  
พวกเราพร้อมอยู่แล้ว  มีทั้งทีมช่าง  สาธารณสุข  มีทั้งงานป้องกันฯ คอยจะไปช่วยเหลืออยู่แล้ว  อันนี้ก็เป็นเรื่อง
ของพวกเรา 
       - โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม  รายงานว่าคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง               
ชำรุด 13 ใช้ได้ 7 เครื่อง  แล้วก็ซ่อมแล้ว  ก็ขอบคุณมาก ไม่ทราบว่าโรงเรียนอ่ืนคอมพิวเตอร์ใช้ได้ 100% 
หรือไม่  ก็คอยตรวจสอบแก้ไขด้วย  ฝากท่าน ผอ. อาทิตย์  ช่วยดู  เพราะเทคโนโลยีเราได้มานานมากแล้ว                    
ก็เสื่อมสภาพบ้าง  งบซ่อมแซมก็ไม่ค่อยมี  ทางโรงเรียนแก้ไขอย่างไร  นายกฯ ไม่ทราบเลย  ก็ดีท่ีทางโรงเรียน
เทศบาลวัดบูรพาภิรามรายงานขึ้นมา  จะได้แก้ไขตัวเอง  แล้วต้องขอบคุณมาก  ทางโรงเรียนอ่ืนก็ช่วยดู 
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       - โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  หมดปัญหาแล้ว  ต้องขอบคุณกองช่างสุขาภิบาล
เรา  เข้าไปแก้หลายรอบมาก  ก็ให้งานป้องกันฯ ไปสูบน้ำ  วันนี้ลอกท่อทั้งระบบ  หมดปัญหาเลย  ฝนสามารถลง
มาแล้วก็ออกไประบายด้านถนนเทวาภิบาลได้  นี่คือผลงานของกองช่างสุขาภิบาล  ก็ต้องฝากไว้เลย  เราทำ
อย่างไรให้ท่อมีประสิทธิภาพ  เพทราะฉะนั้น ทีมงาน  อุปกรณ์  คนวางแผน  อันนี้เกิดประโยชน์มาก  เราไม่ได้ใช้
เงินอะไรมากมาย  พัฒนาท่อกลับคืนมาได้  ต้องขอบคุณมาก  แล้วแก้ปัญหาได้อย่างดี         
       - โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า  อาจารย์ถาวรสิทธิ์ ลาออก  เนื่องจากว่าก็
เป็นเรื่องที่เราส่งเสริม ภาคภูมิใจ  เขาเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็มาช่วยเราในระยะหนึ่ง  ก็ไปแข่งขันกีฬาปรากฏว่า
ไปเจอท่านสุวัจน์ลิปตพัลลภ  ซึ่งท่านเป็นประธานเครือข่ายกีฬาหลายชนิด  ดูแลเรื่องของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ทั่วประเทศ  มาจีบจะเอาไปทำงานเป็นครู  ที่สำคัญเลยเฉพาะเปตองอย่างเดียว นายกฯ ถามว่าทำไมต้องไป  เขา
ให้เดือนเท่าไหร่  ให้ 40,000 บาท  เบี้ยเลี้ยงพิเศษอีกเดือนละ 8,000 อยู่กับเราได้ 15,000 บาท  เตบิโตได้ก็
ให้ไป  ก็ทำเรื่องขอลาออกแล้ว  ก็ยินดีกับเขา  จะเริ่มไปตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้  อันนี้ก็รายงานให้ทราบ 
       - กองสาธารณสุขฯ  เรื่องมาตรการโควิด  สับสนแล้วตอนนี้ ประเทศไทยยกเลิก
ฉุกเฉินกรุงเทพฯ  ตอนนี้เริ่มระบาด  เริ่มติดมากขึ้น  ก็ไม่รู้จะเอายังไง  เราต้องเฝ้าระวัง  ต้องระวัง  ดูก่อนว่าจะ
เป็นอย่างไร  อันนี้นานยกฯ ก็ไม่เข้าใจ  บอกว่าเตรียมจะเปิดหน้ากากแล้ว 1 กรกฎาคม  ก็ฝากทางสาธารณสุขเรา  
ว่าเราจะมีการประชาสัมพันธ์  มีมาตรการอย่างไร  ก็ดูไปตามสถานการณ์  ฝากท่านรองฯ วัฒนพงษ์ ติดตาม
ข่าวสาร 
       - เรื่องการบำบัดน้ำเสียของโรงฆ่าสัตว์  ขอบคุณมาก  อันนี้เป็นปัญหา
หมักหมมมานานมาก  ถ้าเป็นไปได้ก็ทางกองช่างสุขาภิบาลออกแบบวางผังจัดระบบเลย  ทำแผนงบประมาณขอ
งบประมาณได้ เราตั้งขอโดยตรงได้แล้ว  ต้องไปศึกษาออกแบบทั้งระบบเลยว่าจะทำอย่างไรให้พ้ืนที่โรงฆ่าสัตว์ของ
เราไดม้าตรฐาน  ปลอดภัยเพราะโครงการที่เราออกแบบ  สามารถของบประมาณได้จากสำนักงบประมาณ  ไปดู  
อันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  แต่ก็ดีกว่าเดิมแล้ว  แต่ว่าเอาให้ถาวร  โครงสร้างให้เรียบร้อย 
       - เรื่องของโรงเรียน  เห็นการซ่อมปั๊มน้ำ  ก็ด ี แต่ว่าถ้าเกินกำลัง  ท่านขอความ
อนุเคราะห์ไปที่งานป้องกันฯ ได ้ ฝากหัวหน้ากองพลด้วย  เพราะว่าทีมงานของงานป้องกันฯ  จะมีช่างที่เขา
ชำนาญเรื่องปัม๊น้ำ  มีประสบการณ์  มีช่างที่เข้าไปช่วยเหลือได้  แล้วกองช่างของเราก็มีบุคลากร  ถ้าไม่สามารถ
ดำเนินการได้กแ็จ้งมา  อันนี้ก็ต้องฝากทางกองช่างช่วยดูแลทางโรงเรียนด้วย  เรื่องปั๊มน้ำ  เรื่องอะไรต่างๆ 
       - กองช่าง  ทีน่ายกฯ เรียนไปแล้ว  ฝากเรื่องเมืองเก่า  สำคัญมาก 
       - กองช่างสุขาภิบาล  เตรียมเรื่องงบประมาณที่จะขอ  อะไรที่จำเป็นต้องใช้เงิน
ก็ต้องใช้ทีส่ึกหรอ ต้องเปลี่ยน  ต้องหาอะไหล่  เพราะงานของคุณต้องทำทุกวัน 24 ชั่วโมง  แล้วเป็นเรื่องที่
ยากลำบาก  มันหยุดไม่ได้  งานหยุดไม่ได้  กรณีจำเป็นฉุกเฉินก็ขออนุมัติซื้อล่วงหน้าก่อน  มีอยู่แล้วที่ท่านปลัดฯ 
แนะนำไป  จัดการเลยอย่าให้งานรอมัน  ต้องทันท ี แก้ไขปัญหาทันที  ก็ต้องมสีำรอง  ไปปิดโรงงานไม่ได้  หยุด
ไม่ได้  มันเข้าทุกวัน  ฝากเรื่องความเร่งด่วน  ความจำเป็นของกองช่างสุขาภิบาล  ขาดคนก็ต้องรีบดูแล  จะต้องรีบ
หาเงินงบประมาณไปช่วยเหลือ  ค่าใช้สอยจะจ้างเหมา  ไม่มีคนก็ต้องรีบมาก่อน  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน  ก็
ต้องวางแผนแล้วก็เตรียมการ 
       - ขอบคุณหน่วยงานล่วงหน้า ที่ไปสำรวจถนนในซอย  เรื่องต้นไม้  เรื่องหญ้า 
อะไรต่างๆ ไปดูว่าท่อระบายน้ำอุดตันหรือไม่  ตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยก็ได้รายงานหน่วยสนับสนุนต่อ  ก็เปิดฝาบ่อ
ลอกท่อ  อันนี้ดีมากทำให้ประหยัดเวลาและเป็นการสำรวจพ้ืนที่ไปในตัว  เรื่องท่อขอให้ต่อเนื่อง  ให้ดู  ให้
ประสานกันให้ด ี อันนี้เป็นเรื่องที่ดี    
       - กองช่าง  ฝากว่างบประมาณในการดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  ท่านดู
เลย  ไฟฟ้า  น้ำพุ  เครื่องเล่น  สนามเด็กเล่น  อุปกรณ์ไฟฟ้า  หรือแม้กระทั่งพ้ืนต่างๆ  ตลอดจนสถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้ำที่อยู่ในเขตพ้ืนที่สวนสมเด็จฯ ใช้เงินตรงนี้ได้เลย  ทำข้ึนมา  บอกข้ึนมา  วันนี้เราพอมีเงินที่จะดูแลได้  จาก
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ตัวเลขที่เห็น  อะไรที่มันชำรุด  มันไม่มาตรฐาน  เครื่องเล่นอะไรที่มันหมดสภาพแล้ว เปลี่ยนใหม่  ซื้อใหม ่ ก็ขอ
เงินมาเลย  เข้าแผน  ฝากท่านปลัดฯ ที่ท่านค้างไว้ว่าเราต้องนำเข้าโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  วาระ
ประชุมที่ไปรายงาน  เรื่องการใช้จ่ายเงิน  เรื่องแผนงบประมาณ  เรื่องบุคลากร  ยังไม่ไปถึงไหน  อันนี้ต้องฝากด้วย
ทางสำนักการศึกษาส่วนของงานสวนสมเด็จฯทีจ่ะต้องเอาเข้าวาระ  เชิญคณะกรรมการสวนสมเด็จฯ มาประชุม 
       - ฝ่ายปกครอง  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  อันนี้ก็ถือว่าได้
เกณฑ์มาตรฐาน  เทศกิจก็ดูแล  มีระบบความปลอดภัย  รายงานตลอด  เรื่องการจัดจราจรอำนวยความสะดวกก็
ถือว่าดีอยู่แล้วฝากเน้นย้ำเรื่องระบบ CCTV กล้อง CCTV ที่เราดูแลอยู ่ วันนี้มาตรฐานดีมาก  เรื่องเวลาในจอ
ตรงกัน  เรื่องไม่ชำรุดหรือจุดกล้องไหนเสียหาย  รีบซ่อม  รีบแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน  ก็ฝากไว้อย่าได้ประมาท  เพราะ
ตอนนี้ทางตำรวจจะทำบันทึกมาขอเรา  แล้วก็เป็นลายลักษณ์อักษร  เราต้องส่งไปประกอบการทำคดี  เขาต้องเอา
ไปทำคดี  ไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีทางแพ่ง  เป็นความสำคัญมากอันนี้  เราก็สร้างความเชื่อถือให้ประชาชน  
และบางส่วนของพนักงานตำรวจสอบสวนซึ่งจะได้เอาข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบดำเนินการ  ซึ่งมีประสิทธิภาพแล้วก็
เป็นเรื่องสำคัญต้องฝากงานฝ่ายปกครองในเรื่องของกล้อง CCTV ต้องแก้ไขทันท ี ด่วน  อย่าช้า  ต้องใช้งบเร่งด่วน
ในกรณีที่ชำรุดเสียหาย  สายขาด  อะไรต่างๆ หรือกล้องชำรุดต้องเปลี่ยนทันที  ก็ต้องฝากไว้ 
       - เรื่องข่าวที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพฯ  ที่สำเพ็ง  ตอนนี้ก็รับทราบจากการไฟฟ้าว่า
สาเหตุเกิดจากที่มันไฟไหม้  สายจำนวนเยอะ  มันร้อน  แล้วก็ไปถูกหม้อแปลงระเบิด  ไฟไหม้  แล้วคนเข้าไปช้า
และหน่วยงานที่เขาดูแลอาจจะลำบากการแจ้งข่าวสาร  ไหม้อยู่พอสมควรและความร้อน  ก็ตกมาใส่รถก็ไหม้
ระเบิดเข้าไปที่บ้าน ไหม้อย่างที่เป็นข่าว  ก็เกิดจากสาเหตุหม้อแปลง  ถามว่าใครรับผิดชอบ  การไฟฟ้านครหลวง
ต้องรับผิดชอบเพราะเป็นต้นเหตุของการเกิดอัคคีภัยครั้งนี้  ก็เป็นความผิดชอบของการไฟฟ้า  ท่านผู้จัดการการ
ไฟฟ้าก็มานั่งคุยกับนายกฯ  ได้ถามเรื่องนี้  ท่านก็บอกว่าของเราก็ยังดีที่มันมีสายเคเบิล  สายอะไรไปพันส่วนใหญ่
มันจะไปวันเสาเล็กๆ  ตามแยกเฉยๆ  ยังไมใ่ช่หม้อแปลง  แล้วก็บอกว่าตอนนี้จะมีกล้องอินฟาเรด  หัวหน้าสำนัก
ปลัดฯ  ท่านวราภรณ์  หัวหนา้กองพล ไปจัดหากล้องอินฟาเรดมาให้กับพนักงานเรา  ถ้าเกิดเหตุ  เราสามารถส่อง
ไปได ้ มันจะขึ้นความร้อนเลย  มันร้อนมากมีอันตรายไหมจะได้ไปแก้ไขก่อนที่มันจะไหม้  ก็เห็นว่าส่วนใหญ่แล้ว
ของเรานี่ก็จะไหม้เป็นระยะ  ไฟไหม้หม้อแปลง  ไฟไหม้สายตามเสาไฟต่างๆ  และบ่อยครั้ง  ในเขตเทศบาลเรา  
ต้องหามาตรการแก้ไขตรงนี้ร่วมกับการไฟฟ้า  ก็ต้องฝากไปจัดการให้เรียบร้อย  จัดหาอุปกรณ์กล้องอินฟาเรดที่วัด
ความร้อนได้เพ่ือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดเหตุนะ   
        - สถานธนานุบาล  เดิมทีข้อมูลเรา  ทรัพย์รับจำนำอยู่ที่ประมาณสัก 250 
ลดลงมาเรื่อยๆ ตอนนี้ เหลืออยู่ที่ 202 ล้าน นั่นคือปัจจัยที่ต้องไปวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร  เราจะมี
การพัฒนาต่อยอดเพ่ิมเติมยังไง  เป็นไปตามตลาดแต่จำนวนลูกค้าเราไม่เปลี่ยนแปลง  ไม่ได้หายไปท่ีอ่ืน 
       - ทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องเข้าใจตรงกัน  วัน  เวลา  และงานที่ต้องรับผิดชอบ
ร่วมกัน  กับนโยบายที่ฝากไปก็ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันสนับสนุน  แล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนเพ่ือให้เทศบาลของเราได้
ดูแลพี่น้องประชาชนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  ว่าเราจะทำยังไงให้ประชาชนอยู่ดี  มีสุข  ตอนนี้ชาวบ้าน
เขาก็ได้รับการดูแลจากเราเป็นอย่างดี  เทียบเคียงกับที่อ่ืนแล้วเขาก็บอกว่าเราได้ดูแลทุกมิติให้กับประชาชน  เวลา
เดือดร้อนมาก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้  แก้ไขปัญหาเขาได้  ด้านการรับเรื่องร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่นก็มี
ประชาชนนิยมใช้อยู่เป็นประจำเราก็เข้าไปดำเนินการแก้ไข  ก็ชี้แจงว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจ  ในกลุ่มไลน์ร้องเรียนนายกฯ ให้ความสำคัญ  ก็อยากจะฝากกอง ฝ่าย งาน  ต่างๆ  ที่เข้าไปอยู่ใน
กลุ่มของไลน์ร้องเรียน  อย่าเพิกเฉย  ถ้ามีกรณีท่ีหน่วยงานหรือของพวกเราแจ้งข่าวสารเข้าไป  ช่วยดูหน่อย              
ว่ารับทราบ  ตอบหน่อย  รับทราบเดี๋ยวแก้ไข  ถ้าแก้ไขเสร็จก็รายงานเข้ามา  แก้ไขแล้ว  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            
จะได้ชี้แจงประชาสัมพันธ์กับผู้ร้อง  ก็ขอให้เน้นย้ำกอง ฝ่ายงาน  ที่เก่ียวของ  ที่ไปอยู่ในกลุ่มไลน์ร้องเรียน                
กลุ่มไลน์โรงเรียน  เราช่วยกันหาช่องทาง  นี่เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ดูแลพ่ีน้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว               
แล้วก็พึงพอใจ  ส่วนของงานป้องกันฯ เขาก็มีกลุ่มไลน์ชุมชน  ซึ่งก็มีประสิทธิภาพเพราะว่ามีท้ังร้องขอความ
ช่วยเหลือ  พอทำเสร็จเขาก็ชมชื่นชมมา  ก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน  สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่พวกเรา  แล้วก็ไม่ไป
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ตำหนิกันว่ามาบอกแต่เรื่องที่ยากๆ ให้กัน ไม่มี  อันนี้เราต้องดูก่อน  อย่างทีเ่รียนแล้วว่าเรามีหน้าที่ดูแลบ้านเรา  
เราไม่ต้องรอให้ประชาชนแจ้ง  เราเห็นอะไรก็ทำเลย  แก้ไขเลยทีม่ันไม่ดี  มันบกพร่องหรือพวกเรากันเองเป็น
บุคลากรในหน่วยงานท้องถิ่นเทศบาลเรา  เห็นอะไรก็ถ่ายรูปแล้วส่งมาเลย  เป็นคนร้องเอง  บอกเอง  ดีที่สุดแล้ว
ไม่ต้องไปรอให้ประชาชนบอก  เราต้องพร้อมลุย  พร้อมทำ 
 

นายนุชากร  มาศฉมาดล    แจ้งข่าวให้ทราบว่า ประชุม ก. มหาสารคาม  เมื่อวาน  มีมติให้โอนย้าย                
รองนายกเทศมนตรี     ผอ. ยุทธพงษ์  คุริรัง  มาเป็นผู้อำนวยการที่โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร                
วันที่ 1 กรกฎาคม  วันศุกร์นี้  เรียนให้ทราบครับ 
 

นายเรืองรัตน์  รัตนโภคาสถติ     ในคราวประชุมเดือนถัดไป  กรณีที่ยังใช้มาตรการแบบนี้  ขอเสนอว่ากรณีท่ี       
รองนายกเทศมนตรี        ผู้นำเสนอ ทีอ่ยู่ในสำนักงานเทศบาล  และ one stop service เพ่ือ
ประสิทธิภาพและกระชับเวลา  อยากเสนอว่าให้จัดโต๊ะไว้ตัวหนึ่งแล้วก็ไมโครโฟน 1 อัน  ให้กับผู้ทีม่านำเสนออยู่
ที่นี ่ เพราะว่าน่าจะมีประสิทธิภาพในการนำเสนอและประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้น  ยกเว้นผู้ที่ซึ่งในห้องไม่ได้เป็น 
ผอ. ที่มาร่วมประชุม  แล้วเวลานำเสนอแล้วก็พ่นแอลกอฮอล์ได้  ยกเว้นศูนย์แพทย์ฯ และโรงเรียนซึ่งอยู่ไกล                 
คิดว่าน่าจะกระชับเวลาได้  
  

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์   ขยายพ้ืนที่เลย  ผู้บริหารก็มาประชุมอยู่แล้ว  แต่คนนำเสนอก็เพ่ิมเติมจะได้ 
นายกเทศมนตรี      กระชับขึ้น พร้อมขึ้น  กองยุทธศาสตร์ฯ รับไปประสานกับสำนักปลัดฯ 
ประสานกับผู้ที่นำเสนอในเดือนหน้า  ที่มาที่นี่ได้ก็มา  ถ้าไม่สะดวกก็ตามพ้ืนที่  
 
 

ปิดประชุมเวลา 12.45 น. 
 
 
 

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

 


