
- สำเนา - 
รายงานการประชุมประจำเดือน  

ครั้งที ่7/2565 
วันที ่12 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.30 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   เลขานกุารนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
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. นางเพ็ญละดา ภารัง    ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
14. นางวัชร ี  ศรีทอง    ผอ.กองคลัง 
15. นางอรพิน  สีลาวรรณ   รก.ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
16. นายพรชัย  ตรีบุญเมือง   ผอ.กองช่างสุขาภิบาล 
17. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์  ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา 
18. นายธีรภัทร ์  หินซุย    หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
19. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ช่าง) 
20. นางศรไีทย  กระวีสายสุนทร   หน.งานธุรการ (สส.) 
21. นายธรรมวัจน ์ วิลัยพิศ    ผอ.รร.เทศบาลหนองหญ้าม้าฯ 
22. นางศิริญญา  ลาวะลี    หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง 
23. นายนุชิต  เกรียงวิช   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป(กองยุทธศาสตร์ฯ) 
24. นางสาวกมลวรรณ ประสิทธิ์นอก   หน.งานสังคมสงเคราะห์ 
25. นายกฤษฎา  ภาชนะวรรณ   หน.งานสถานที่ 
26. นางศิริภรณ ์ บุตรพรหม  หน.ฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ 
27. นางสว่างจิต  บัวปัญญ์สิริ  หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
28. นางอัฐพร  สานุจิตร   หน.งานงบประมาณและพัสดุ (สน.กศ.) 
29. นางเข็มทอง  ปาลอินทร์  หน.งานไฟฟา้ 
30. น.ส.พณิดา  ประเสริฐสังข์  หน.งานเลขานุการผู้บริหาร 
31. นายพิรุฬ  มาตมูล   ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา 
32. นางจุฬาณี  บุบผาพิลา   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สน.กศ.) 

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

 72. นางทัณฑิมา   พรรณสุข    หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
 73. นายชนัชชงค์   วงศ์เวียง    หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบ  

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

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   ไปราชการ 
2. น.ส.กรชนก  ยุคะลัง  ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ไปราชการ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    - ไม่มี      
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2565 ประชุมเม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2565 
นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - รับรอง 
นายกเทศมนตรี 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  มาตรการประหยัดพลังงาน 
นางศิริภรณ์ กระวีสายสุนทร   - มาตรการประหยัดพลังงานของการใช้ไฟฟ้าและการน้ำประปา ประจำเดือน                                     
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  กรกฎาคม 2565 เป็นห้วงของการใช้รอบเดือนมิถุนายน การใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น
จากเดือนที่แล้ว 4,854 หน่วย การใช้น้ำประปาเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่แล้ว 2,212 หน่วย เนื่องจากว่าใบแจ้งหนี้          
เพ่ิงจะมาถึงเทศบาล และกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ นำเรียนทีป่ระชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
นายนุชิต  เกรียงวิช    - (นำเสนอวีดีทัศน์) กิจกรรมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รอบเดือนมิถุนายน 2565 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป           - (นำเสนอ Power Point) ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป งานบริการข้อมูลข่าวสาร
ท้องถิ่น สถิติต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ผ่าน Fanpage Facebook “ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด” / 
พิธีกรในงานต่างๆ จำนวน 7 ครั้ง / บันทึกภาพกิจกรรม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง จำนวน 122 ครั้ง /        
ออกประชาสัมพันธ์ผ่านรถแห่ จำนวน 4 ครั้ง / งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ติดตั้งเครื่องเสียงภายในห้อง
ประชุม จำนวน 9 ครั้ง / ติดตั้งเครื่องเสียงนอกสถานที่ จำนวน 13 ครั้ง / ควบคุมการใช้งานจอ LED และอัพเดท
โควิด จองานป้องกันฯ จำนวน 28 ครั้ง / ภาพมุมสูง โครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สะพาน         
บึงพลาญชัย ตลาดสระทอง สะพานข้ามลำห้วยเหนือ หมู่บ้านประชารัฐ / ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ          
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ประจำปี 2565 / เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ.2566 - 2570)       
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2567 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 / งานจัดทำงบประมาณ ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนัก
งบประมาณ ทีป่รึกษาสำนักงบประมาณ พร้อมคณะผู้ตรวจ ในการตรวจติดตามการดำเนินรายงานเงิน            
อุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2560 - 2565 ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 23 มิถุนายน 2565 / งานวิจัยและประเมิน ผลสรุปผล
การประเมินความพึงพอใจ การจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี       
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ระหว่างวันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2565 / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตั้งระบบกระจายสัญญาณงานกีฬา
วอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย วันที่ 1 มิถุนายน 2565 / ติดต้ัง Notebook และอุปกรณ์แสดงผล ประชุม
ออนไลน์ผ่านระบบZoom ประชุมเสริมศักยภาพการจัดเก็บข้อมูลชี้วัดอาเซียน ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน        
วันที่ 6 และ 14 มิถุนายน 2565 / ติดต้ัง Notebook และอุปกรณ์แสดงผล ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 
การจัดประชุมระดับภูมิภาค เพ่ือสร้างการรับรู้ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 
8 มิถุนายน 2565 / ติดต้ัง Notebook และอุปกรณ์แสดงผล ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom การประชุม
ประจำเดือนกองคลัง วันที่ 15 มิถุนายน 2565 / ติดต้ัง Notebook และอุปกรณ์แสดงผล ประชุมออนไลน์ผ่าน
ระบบ Zoom “พ่ีอยากบอกน้อง เล่าประสบการณ์ในการเข้าร่วมประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม” วันที่ 27 มิถุนายน 
2565 / ติดต้ัง Notebook และอุปกรณ์แสดงผล ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom การประชุมประจำเดือน
มิถุนายน 2565 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 / บำรุงซ่อมแซมดแูลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง / สำรองข้อมูล
กล้องวงจรปิดและดูแลระบบแม่ขาย GIS / งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ / การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง
เว็บไซต์ / ตารางสรุปลดค่าใช้จ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2565 ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง            
และงานออกแบบ รวม 5,300 บาท / การเผยแพรข่้อมูลข่าวสาร ทางเว็บไซต์และ Fanpage รวม 197 รายการ 
/ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ติดต่อสอบถาม 41 เรื่อง / สถิติการให้บริการของ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ         
รวม 200 รายการ / ไอทีน่ารู้ รวมรูปแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 

ระเบียบวาระที ่4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองคลัง) 
นางวัชร ี ศรีทอง  - (นำเสนอ Power Point) ฝ่ายแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน                 
ผอ.กองคลัง     สรุปผลการดำเนินงานภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 
รวม 427 แปลง 287 รายการ / การออกสำรวจภาคสนามตามคำร้องประชาชน / รายงานการสำรวจการติดตั้ง
เปลี่ยนแปลงและยกเลิกข้อมูลภาษีป้าย รวม 359 รายการ / ภาพการออกสำรวจข้อมูลติดตั้งป้ายใหม่ /              
ฝ่ายพัฒนารายได ้การจัดเก็บภาษี (ตามประมาณการ) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2565                     
จัดเกบ็ได ้ คิดเป็นร้อยละ 142.52 ของประมาณการ / ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง           
เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565 / ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ สรุปผลการจัดเก็บค่าเช่าสิทธิ์เดือน
มิถุนายน 2565 398,967 บาท / ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2565                 
รวม 1,177,150 บาท / ผลการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าตลาดทุ่งเจริญ - ตลาดโต้รุ่ง / เงินรับฝากเพ่ือใช้ในการ
ดำเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ รวมรับ 1,371,251 บาท รายจ่าย 1,243,142.26 บาท คงเหลือ 
128,128.74 บาท / สรุปการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนมิถุนายน 2565 รวม 24 ราย 1,020 บาท        
/ มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่       
24 มิถุนายน 2565 / ฝ่ายบริหารงานคลัง รายรับ - รายจ่ายจริง ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง 70,633,017.42 บาท / รายรับ – รายจ่ายจริง เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
เฉพาะกิจงบประมาณคงเหลือ 27,666,974 บาท / สถานะเงินฝากธนาคาร ณ 30 มิถุนายน 2565 เงินฝาก
ธนาคาร148,736,098.60บาท เจ้าหนี้เงินกู ้192,380,044.29 บาท / สรุปสถานะการเงินการคลัง เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด รวมรับ 471,154,126.46 บาท รวมจ่าย 484,295,782.44 บาท รายรับต่ำกว่ารายจ่าย              
-13,141,655.98 บาท / รายรับจริง ปีงบประมาณ 2565 ณ 30 มิถุนายน 2565 รวมคาดว่าจะได้รับทั้งสิ้น
471,154,126.46 บาท / รายละเอียดเจ้าหนี้เงินกู้ / ลูกหนี้เงินยืมราชการที่ครบกำหนดส่งใช้เงินยืม / รายงาน
เงินเดือนคงเหลือไม่ถึง 15% / ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สรุปการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 (เปรียบเทียบ   
ปี 2564) ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนมิถุนายน 2565 / รายละเอียดสัญญาปีงบประมาณ 2563 (ค้างจ่าย) ข้อมูล            
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค้างจ่าย) ข้อมูล ณ               
30 มิถุนายน 2565 / เปรียบเทียบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปีงบประมาณ 2564 และปี 2565 / สรุปการใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2565 (แยกรายหน่วยงาน) / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผลการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน 
2565 การเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ มีสมาชิกทั้งสิ้น 96 ราย / ตรวจเอกสารและจัดทำหนังสือเพ่ือขอกู้
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สวัสดิการของพนักงานในสังกัดเทศบาล รวม 95 ราย / การเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ (ก.ฌ.) / เบิกเงิน
ช่วยพิเศษให้แก่ทายาท, เบิกเงินบำเหน็จดำรงชีพ (65ปี) / รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 ด้านที ่3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ได้คะแนน 113 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สำนักการศึกษา) 
นายอาทิตย ์ แก้วมณี  - (นำเสนอ Power Point) ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป วันที่ 8 มิถุนายน 2565     
ผอ.สำนักการศึกษา  หารือการจัดทำร่างเทศบัญญัติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 /
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด / วันที่ 30 
มิถุนายน 2565 คณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือน
มิถุนายน 2565 / ศูนย์บริหารการศึกษา วันที่ 7 มิถุนายน 2565 หารือเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ครั้งที ่28 / วันที่ 14 มิถุนายน 2565                
ร่วมรับฟังการออกแบบกิจกรรมอิงหน่วยเสริมทักษะ EF กระบวนการทางความคิดของสมองส่วนหน้า             
(exclusive function) โดย ดร.ชวนชม ใจชะอุ่ม ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาผ่าน Application Zoom / วันที่           
30 มิถุนายน 2565 การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
ครั้งที ่28 ประจำปี 2565 / ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / วันที่ 1 มิถุนายน 2565                 
พิธีสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง ในงานบุญซำฮะและสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2565 / วันที่ 1 - 3 
มิถุนายน 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สร้างสุขภาวะชุมชน ที่ยั่งยืน ครั้งที ่2 
/วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างสุขภาวะชุมชน เพ่ือเมืองร้อยเอ็ดน่าอยู่ สู่ความ
ยั่งยืน เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 8 มิถุนายน 2565 
ร่วมกับส่วนงานราชการชุมชนและไวยาจักกร (วัด) ประชุมหารือการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 
101 ประจำป ี2565 / วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด ครั้งที ่2 ประจำปี 2565 / วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ประชุมจัดทำดัชนีความอยู่ดีมีสุข ในระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)
ผ่าน Application Zoom / ศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เดือนมิถุนายน 2565 ยอดสมาชิกโดยรวม
จำนวน 1,530 คน จำนวนผูเ้ข้าใช้บริการช่วงเช้า 785 คน ช่วงเย็น 1,018 คน รวม 1,803 คน /                
การออกกำลังกายภายในศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมการออกกำลังกายภายในเกาะกลางบึง    
พลาญชัย แอโรบิค บาสเก็ตบอล ลีลาศ รำกระบอง / สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือน
มิถุนายน 2565 จำนวนผู้ที่เข้าใช้บริการ 1,723 คน หน่วยงานที่เข้าเยี่ยมชม 8 หน่วยงาน ยอดเงินบริจาค
จำนวน 15,448 บาท / จัดเตรียมเทียน เพ่ือใช้ในงานสาธิตการหล่อเทียนพรรษา การแกะสลักเทียนพรรษา        
ในงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 ประจำปี 2565 / ประมวลภาพผู้เข้าเยี่ยมชมสถานแสดง         
พันธุ์สัตว์น้ำ เดือนมิถุนายน 2565 / ศูนย์ดิจิตอลชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เดือนมิถุนายน 2565 มีผู้มา       
เยี่ยมชม สืบคน้ข้อมลู นั่งอ่านหนังสือ ทำการบ้าน ผู้ใช้บริการ 86 คน / หอโหวด 101 รายรับเดือนมิถุนายน 
2565 1,363,291 บาท / รายจ่ายเดือนมิถุนายน 2565 1,243,122.26 บาท / สรุปรายได้ประจำเดือน
มิถุนายน 2565 ยอดจำหน่ายตั๋วหอโหวด 101 จำนวน 27,755 ใบ เป็นเงิน 1,163,320 บาท ยอดจำหน่าย
ต๋ัวสมาชิกรายปี จำนวน 3 ใบ เป็นเงิน 1,497 บาท / วันที ่8 มิถุนายน 2565 ผู้รับเหมาดิอาคิเทคทำการ
เซอร์วิสบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง / วันที่ 11 มิถุนายน 2565 จับสลากและมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี        
ในกิจกรรมลุ้นรับ 11 เดือน เดือนละ 11 รางวัล ทุกวันที่ 11 เวลา 11.11 น. ประจำเดือนมิถุนายน 2565 / 
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 แก้ไขปัญหาเหรียญติดเนื่องจากนักท่องเทีย่วหยอดเหรียญเงินผิดประเภท / วันที ่        
21 มิถุนายน 2565 หน้ากากแอร์ชั้น 35 / วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ช่างเข้าทำการแก้ไขซ่อมแซมชั้น 30              
เหตุเกิดจากน้ำรั่วซึมเข้าภายในตัวอาคาร / เปลี่ยนกระจกที่ร้าวชั้น 28,29,30,32,33 / เชิญร่วมงานประเพณี
สืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 ประจำปี 2565 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ ลานสาเกตนครสวนสมเด็จ
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พระศรีนครินทร์ / เชิญชมและเชียร์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที ่28 
ระหว่างวันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2565 

ระเบียบวาระที ่4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม) 
นายไพฑูรย์  พันโนลาด   - นำเสนอ (Power Point)  วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ประดับผ้า             
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบรูพาภิราม  บนอาคารเรียนและลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในพิธีเฉลิม                     
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินี / ผู้บริหารนิเทศติดตามกิจกรรม การเรียน การสอน         
โฟนิกส ์ทุกเช้าก่อนขึน้เรียน / วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารคณะครูร่วมเชียร์นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด /
ปรับปรุงเรือนเพาะชำ / วันที่ 8 มิถุนายน2565 นักเรียนจัดทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 / วันที่             
9 มิถุนายน 2565 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 / คณะครูฝึกซ้อมนักเรียนฟ้อนรำ เพ่ือเขา้ร่วมขบวน           
แห่เทียนเขา้พรรษา / วันที่ 21 - 24 มิถุนายน 2565 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ประเมินผลงาน / วันที่ 23 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน /
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก / คณะครูนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์
ร่วมทำความสะอาดภายในบริเวณวัด / กิจกรรมการเรียนการสอนโฟนิกส ์ทุกเช้าก่อนขึ้นเรียน / กิจกรรมการเรียน
การสอน เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยการนำนักเรียนปลูกผักสวนครัว / กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นฝึก
ปฏิบัติจริง นักเรียนฝึกทักษะตัดผม เสริมสวย / กิจกรรมธนาคารขยะ นักเรียนแต่ละห้องเรียนนำขยะมาขายให้กับ
ทางธนาคาร / นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบ ด้านอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยดีเด่น 

ระเบียบวาระที ่4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางสาวสมพิศ หวังทรพัย์ทวี - นำเสนอ (Power Point)  เจ้าหน้าที่จากสำนักทะเบียนท้องถิ่น                  
ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลฯ  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้ความรู้แก่นักเรียน วันที่ 24 มิถุนายน 2565 /
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 / นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4 เรียนว่ายน้ำ วันที่ 24 มิถุนายน 
2565 / ฝึกซ้อมขบวนรำ เพ่ือร่วมงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 /
การอบรมผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) วันที่ 25 มิถุนายน 2565 / การนิเทศ
ติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ปฐมวัยและนาฏศิลป์) วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 / การประชุมสภา
นักเรียน ครั้งที ่1 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 28 มิถุนายน 2565 / ร่วมสวดอภิธรรมศพ วันที่                             
29 มิถุนายน 2565 / การจัดการเรียน การสอน ภาษาอังกฤษ รูปแบบโฟนิกส ์เดือนมิถุนายน 2565 /                   
ตัดตกแต่งต้นไม้บริเวณสร้างกำแพง เพ่ือความปลอดภัยและสวยงาม / เจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าตรวจสอบการวางท่อ
น้ำประปาอาคารปทุมเงิน (อาคารอนุบาล) / เจา้หน้าที่กองช่าง เข้าตรวจสอบเพ่ือแก้ไขปัญหาไฟตก /                      
ความคืบหน้าการก่อสร้างกำแพงโรงเรียนฝั่งอาคารปฐมวัย / นักการภารโรง เตรียมสถานที่เพ่ือทำการทำที่ตั้ง
แท้งค์น้ำ บริเวณข้างอาคารปทุมเงิน (อาคารอนุบาล) ด้านทิศเหนือ / เจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าต่อระบบไฟฟ้าและ
แยกเฟสไฟฟ้า 

ระเบียบวาระที ่4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง) 
นายโกสิทธิ์  บุญส่ง  - นำเสนอ (Power Point)  พิธีไหว้ครูประจำปี 2565 
ผอ.รร.เทศบาลวัดสระทอง พิธีประดับเข็มวิทยฐานะของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5/
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 / เป็นสถานที่ในการจัดอบรมผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (PA) โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างวันที ่25 - 26 มิถุนายน 2565 / 
สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกระดับจังหวัด เพ่ือเป็นตัวแทนระดับภาค ณ จังหวัดสุรินทร์
ประเภทกีฬาแบดมินตัน / ชนะเลิศการประกวดโครงการ "การสร้างและพัฒนาประชาชนให้มีคุณลักษณะคนไทย      
ทีพึ่งประสงค์ 4 ประการ บนฐานความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ" ได้เป็นแกนนำสถานศึกษา รุ่นที่ 3 /
โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3, 4, 6 / ปรับปรุงห้องน้ำในโรงเรียน 
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ระเบียบวาระที ่4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางสาวพรพรรณ จันทรถง   - นำเสนอ (Power Point)  พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2565                     
รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  วันที่ 30 มิถุนายน 2565 / ภาพบรรยากาศ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี
การศึกษา 2565 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงและกิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ / ภาพบรรยากาศภายใน
ห้องเรียนกิจกรรมมอนเตสซอรี่, ห้องเรียนกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์, หอ้งเรียนกิจกรรมศิลปะ, กิจกรรม
กลางแจ้ง, กิจกรรมห้องประกอบอาหาร, กิจกรรมห้องวัฒนธรรม, กิจกรรมพลศึกษา / โครงการสนุกกับภาษา        
เรื่องการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส ์/ ภาพกิจกรรมห้องโยคะ, กิจกรรมห้องสมุด / ด้านอาคาร
สถานที่แม่บ้านและนักการภารโรง ล้างทำความสะอาดพ้ืนของเล่นภายในและภายนอกห้องเรียน / ก่อตั้งฐาน
พระพุทธรูปบริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (โรงเรียนเทศบาลวดัราษฎรอุทิศ) 
นายฉัตรชัย  สืบทรพัย์    - (นำเสนอ Power Point) กิจกรรม Good Morning โฟนิกสท์ุกเช้า 
ผอ.ร.ร.เทศบาลวดัราษฎรอุทิศ  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ จะได้เรียนภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ /
จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 /               
เข้าร่วมชม เชียร์ นักกีฬา ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย        
ประจำปี 2565 / กิจกรรม "น้อมจิตวันทาบูชาพระคุณครู" เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครู / กิจกรรม "รักครูรักษ์โลก"
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันไหว้ครู สร้างจิตสำนึกรักษ์โลก รักธรรมชาติ
แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ / ดำเนินการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพ่ือใช้ในการป้องกันการแพร่
ระบาดโรคโควิด 19 / กิจกรรมป้องกันภัยทางน้ำ ให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือ และป้องกันตัวเอง จากเหตุจมน้ำ
ของเด็ก / กิจกรรมป้องกันภัย ให้ความรู้ เรื่องช่วยเหลือ และป้องกันอัคคีภัย การซ้อมหนีภัยในอาคารสูง / 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ / วันที่ 21 มิถุนายน 2565 จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ทัศนศึกษาดูงาน สถานที่สำคัญ
โบราณสถาน เสริมสร้างประสบการณ์ และการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

ระเบยีบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน) 
นางสาวนุชนารถ บรรลือหาญ   - นำเสนอ (Power Point) วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ประชุมผู้ปกครอง
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน ภาคเรียนที่ 1/2565 / วันที ่27 มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลจุรีเวช           
ตรวจสุขภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 / วันที ่27 มิถุนายน 2565 รว่มประชุมเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ / วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ต้อนรับคุณครูสอนภาษาจีน     
คนใหม ่/ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อม ด้านหน้าอาคาร 1 / 
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด / วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ปรับปรุงห้องคลินิกภาษา /
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ฝกึซ้อมกิจกรรมลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับประถมศึกษา / เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมตู้เก็บ
อุปกรณ์เด็กระดับชั้นอนุบาล / ซ่อมแซมประตูห้องน้ำอาคาร 1 / สำรวจครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) 
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬวุัน จำนวน 56 เครื่อง / บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส ์ชั้นอนุบาล,                   
ป.1 - ม.3 / คลิปการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส ์

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้ามา้) 
นายธรรมวัจน์  วิลัยพิศ  - นำเสนอ (Power Point)  ทำที่ก้ันบนเวทีอาคารอเนกประสงค์               
ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า  เพ่ือความเหมาะสมและสวยงาม / ซ่อมแซมหลังคาศาลาในสนามเด็กเล่น
อนุบาล / นักเรียนกีฬาช่วยทำความสะอาดหอพัก / ผู้รับบริการในศูนย์ ศดช.ท.5 / กิจกรรมการเรียน
ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส ์ของนักเรียน ท. 5 / ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน / กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี
การศึกษา 2565 / คณะครู ท.5 อบรมระเบียบและเกณฑ์ในการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น / คณะผู้บริหารคณะครู
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การพัฒนางานระบบ PA (ว9/2564) ตามเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่ง                     
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และวิทยฐานะ (ว3/2564) / รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ พร้อมคณะ เยี่ยมชมสนามกีฬา / สรุปผล
รางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565 (รอบคัดเลือกจังหวัด) ได้เป็นตัวแทนจังหวัด
ร้อยเอ็ดเข้าแข่งขันที่จังหวัดสุรินทร์ต่อไป / ตะกร้อ 17 ปี หญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทยของ Thai PBS 

ระเบียบวาระที ่4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลหนองหญ้ามา้) 
นางนันทกา  ภูผา    - (นำเสนอ Power Point) นักเรียนเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้น  คุณครูจัดกิจกรรม                                 
รก.หน.ศพด.หนองหญา้ม้าฯ  เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรม
ที่หลากหลาย / ห้องวิทยาศาสตร์ กิจกรรมทดลองสีเต้นระบำ / ห้องศิลปะ กิจกรรมปะติดต่อเติมเส้นผม / ห้อง
เสริมประสบการณ์กิจวัตรประจำวัน / กิจกรรมห้องมอนเตสซอรี่ / ห้องวัฒนธรรม กิจกรรมฝึกร้อยมาลัย / 
นักเรียนพบปะคุณครูสอนว่ายน้ำ เพ่ือสร้างความคุ้นเคยกับคุณครู และสถานที่ และเตรียมความพร้อมทำกิจกรรม
สัปดาห์ต่อไป / กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพระ / กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 / ด้าน
อาคารสถานที่ ติดตั้งป้ายตัวอักษร Montessori บริบทร้อยเอ็ด / ทำความสะอาดเครื่องเล่น / ตัดแต่งก่ิงไม้บริเวณ
รอบอาคารเพ่ือความสะอาดและปลอดภัย 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร) 
นายยุทธพงษ์ คุริรัง  - นำเสนอ (Power Point)  กรรมการสถานศึกษาและคณะครูร่วมศึกษาดูงาน
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร   Zero Waste School วันที่ 16 มิถุนายน 2565 / เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิ
เปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 วันที่ 17 มิถุนายน 2565 / ไดร้ับใบประกาศเกียรติคุณครูที่มีส่วนร่วม            
ในการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐาน อย.น้อยพลัส ในระดับประเทศ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 / วันสุนทรภู ่               
วันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 / เข้าร่วมทบทวน  
คำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย ครบรอบ 111 ปี วันที ่1 
กรกฎาคม 2565 / ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครั้งที ่2/2565 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 / 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือน้อย และลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด ระดบั 1 / โครงการคนดี ศรรี้อยเอ็ด 
เป้าหมายที ่3 การประหยัดและอดออม การดำเนนิการโรงเรียนธนาคาร / กิจกรรมเสริมขวัญกำลังใจบุคลากร / 
การปรับปรุงอาคารสถานที่ ซ่อมแซมเครื่องโปรเจคเตอร์, ซ่อมแซมระบบแสงสว่าง, ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคาร
ธรรมปัญโญ, ซ่อมแซมเก้าอ้ีโรงอาหาร  

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (โรงเรยีนเทศบาลวดัเหนือ) 
นายภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ - นำเสนอ (Power Point)  วอลเลย์บอลชายหาด ชิงแชมป์เอเชีย U19                 
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ  งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา / ประชุมแห่เทียนร่วมกับชาวคุ้มวัดเหนือ /                    
คร ูD.A.R.E (ระดับชั้น ป.5) / เรียนว่ายน้ำระดับชั้นป. 4 / ขยายผลโฟนิกส ์ให้คณะครูในโรงเรียนเพื่อนำไปจัดการ
เรียนการสอนทุกวัน หลังเลิกเรียน 15.30-16.30 น. / การจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์ ทุกห้อง ทุกระดับ ทุกวัน 
08.15 - 09.00 น. / การทำความสะอาดพ้ืนที่รับผิดชอบ / โครงการเลือกตั้งสภานักเรียน / โครงการนม
โรงเรียน / วันไหว้ครูโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ / การจัดกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาดจิตอาสา / การจัดการเรียนการ
สอนภาษาจีน / วันสุนทรภู่ / งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เติมน้ำในถังเก็บ เพ่ือให้ใช้งานได้เพียงพอ /     
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะและจุดเน้นสถานศึกษา / การอบรมพัฒนาบุคลากรเรื่องระบบ          
วัดและประเมินผลออนไลน์ / การอบรมพัฒนาบุคลากรเรื่อง PA / ฝึกซ้อมการแข่งขันวิชาการ ครั้งที ่28 /               
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 การประกวดเต้นจังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลชนะเลิศการประกวดการแต่งกาย /                
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือสามัญจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
นายณัฐวุฒิ บุศเนศย ์  - นำเสนอ (Power Point)  ฝ่ายบริการสาธารณสุข รณรงค์ไขเ้ลือดออก             
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ชุมชนวัดเวฬุวัน
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ชมุชนท่านนคร วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ชุมชนหนองหญ้าม้า / โครงการสาธารณสุข
สัมพันธ์ ปี 2565 วันที่ 8 มถิุนายน 2565 ชุมชนพิพิธภัณฑ์, ทุ่งเจริญ / วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ชุมชนวัดบึง 
/วันที ่8 มิถุนายน 2565 ร่วมกับสำนักงานปศสุัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดหน่วยบริการ
ทำหมันสุนัขและแมว ฟรี พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ถนนริมคลองฝั่งทิศตะวันออก ชุมชนพิพิธภัณฑ์ 
/ จัดกิจกรรมพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ในสถานสงเคราะห์สัตว์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 / วันที่ 22 มิถุนายน 
2565 กิจกรรมทำบญุโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / งานสัตวแพทย์ จับสุนัขจรจัดตามคำร้องเรียนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ประชาชน ร้านค้า บริจาคอาหารสุนัขและแมวสำเร็จรูปให้กับสถาน
สงเคราะห์สัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน               
สร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2565 / ฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข                        
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ออกร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่องการทิ้งขยะลงถังคอนเทนเนอร์, การคัดแยกขยะ               
ที่ต้นทางและติดตั้งป้ายทิ้งขยะลงถัง และจะเฝ้าระวังการทิ้งขยะ / วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ร่วมประชุมออนไลน์ 
เพ่ือวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมและกระบวนการ วิธีการดำเนินงาน และเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านน้ำ ด้านอากาศ และด้านขยะ และพ้ืนที่สีเขยีว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บข้อมูล การจัดการเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน / วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ประชุมถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการมี       
ส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 / วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2565 ร่วมกับกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเพ่ือประเมินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ระดับประเทศ และอาเซียน / วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นวิทยากรในช่วง                  
"พ่ีอยากบอกน้อง เล่าประสบการณ์ในการเข้าร่วมประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม" เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับรางวัล
ชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 / วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ร่วมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านทางออนไลน์ระบบ Zoom Cloud Meeting /                
งานรักษาความสะอาด เก็บขยะอินทรีย์ ตักขยะคลอง พัฒนา ดายหญ้า ทำความสะอาดถนนสาธารณะ                   
ตามแผนปฏิบัติการ / ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม สรุปผลการตรวจสอบแก้ไขเหตุรำคาญ                 
เดือนพฤษภาคม 2565 / ภาพการตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ / ออกชี้แจงอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูล
ฝอยจำนวน 6 ราย / ตรวจแนะนำสถานประกอบการเพ่ือออกใบอนุญาต รายใหม ่พร้อมทั้งให้คำแนะนำมาตรการ
ป้องกันโควิด 19 จำนวน 2 แห่ง / วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ร่วมกับศูนย์อนามัยที ่7 ขอนแกน่และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ระดับดีมาก 
(ร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี) ในร้านอาหาร จำนวน 5 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งหมด 5 แห่ง / วันที่ 
21 มิถุนายน 2565 ออกตรวจความปลอดภัยของอาหารในตลาดทั้ง 3 แห่ง / วันที่ 30 มิถุนายน 2565        
ทำบุญตลาดหนองแคน / จัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาล 1) 
นางสว่างจิต บัวปัญญ์ศิริ  - นำเสนอ (Power Point)  งานบริการทางการแพทย์ รายงานผู้มารับ               
หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข บริการแยกตามแผนกเฉพาะทางศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 / รายงานผู้มารับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทางศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาล 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 / ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย      
โรคเรื้อรัง, ผู้พิการ, ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและฟ้ืนฟูสมรรถภาพเดือนเมษายน 2565 จำนวน 8 ราย /                 
วันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2565 ให้บริการหน่วยปฐมพยาบาล งานแข่งขันวอลเลย์บอล ชายหาดอายุต่ำกว่า 19 ปี            
ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย / วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ให้การรักษานักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดประเทศจีน / วันที่ 
11, 18, 25 มิถุนายน 2565 ตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับคณะกรรมการ, นักกีฬา,              
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ผู้ฝึกสอนและทีมงาน ก่อนการแข่งขันเซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รายการThai PBS Youth Sepak 
Takraw Girl Series 2022 / วันที่ 11, 18, 25 มิถุนายน 2565 ให้บริการหน่วยปฐมพยาบาลการแข่งขัน
เซปักตะกร้อ หญิง รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี / วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ประชุมวางแผนเตรียมข้อมูลและเอกสาร
เพ่ือประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 ด้านสาธารณสุข            
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รว่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดตั้งศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด / งานแพทย์แผนไทย หัตถบำบัดเพื่อการรักษา เดือนมิถุนายน 2565 นวดประคบ 45 ราย /                 
งานกายภาพบำบัด เดือนมิถุนายน 2565 ให้บริการ 46 ราย / งานแพทย์แผนจีน เดือนมิถุนายน 2565 
ให้บริการจำนวน 95 ราย / งานทันตกรรม สรุปการให้บริการทันตกรรม เดือนมิถุนายน 2565 ตรวจฟัน              
35 ราย เคลือบฟลูออไรด์ 0 - 5 ปี 40 ราย ขูดหินปูน 10 ราย อุดฟัน 9 ราย ถอนฟัน 10 รายอื่นๆ จ่ายยา         
กรณีบวม,ส่งต่อ 2 ราย รวม 106 ราย / งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือนมิถุนายน 2565          
ผลการดำเนินงาน จ่ายยาผู้ป่วยนอก 1,041 ราย จัดยาให้ผู้ป่วยเรื้อรังเฉพาะราย 12 ราย แก้ปัญหา          
ความคลาดเคลื่อนทางยา 12 ราย ให้บริการเลิกบหุรี่ 29 ราย / ทบทวนและประสานรายการยา มูลค่ายาเก็บคืน 
8,780 บาท / โครงการคุ้มครองผู้บริโภค วันที่ 12 มิถุนายน 2565 รณรงค์ให้ร้านส้มตำในจังหวัดร้อยเอ็ด         
ใช้น้ำปลา / น้ำปลาร้าที่มีโซเดียมต่ำ รวมทัง้ส่งเสริมให้มีเมนูทางเลือกเพ่ือสุขภาพ หวาน มัน เค็มน้อย เพ่ือป้องกัน
การเกิดโรค NCD และถ่ายทำวิดีโอประชาสัมพันธ์ ร้านส้มตำที่มีเมนูโซเดียมต่ำ / วันที่ 12 มิถุนายน 2565          
จัดประชุมและถอดบทเรียน การดำเนินโครงการรณรงค์ การใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน กรณีศึกษาในฟาร์มปศุสัตว์
อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด / วันที่ 16 มิถุนายน 2565 จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้พิษภัยบุหรี่ /         
บุหรี่ไฟฟ้า และการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ในหัวข้อบุหรี่ทำลายชีวิตทำลายสิ่งแวดล้อม
และมอบป้ายชุมชน / วัด / โรงเรียนปลอดบุหรี่ให้แก่ ชุมชน วัด และโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทุกแห่ง 
/ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ คนร้อยเอ็ดสุขภาพดี ภายในมาตรการ 3 ม           
(ไม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ / สวมหมวกกันน็อค 100% และเมาไม่ขับ) ร่วมจัดนิทรรศการเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด ปลอดบุหรี่ยั่งยืน และดำเนินการคลินิกเลิกบุหรี่ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในมหกรรมของดี             
เมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ให้การต้อนรับที่มาเยี่ยมสำรวจผลการดำเนินงานควบคุมยาสูบที่ดี       
ของศนูย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / สรุปยอดผู้รับบริการเดือนมิถุนายน 2565 29 ราย          
(ใหม ่14 ราย เก่า 15 ราย) ยอดสะสม 711 ราย ผู้เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จเพิ่ม 3 ราย รวม 150 ราย                   
คิดเป็นร้อยละ 21.09 / รายงานผลการให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ชุมชนมั่นคงพัฒนา ประจำเดือน
มิถุนายน 2565 กราฟให้บริการ รกัษาโรค ทำแผล ให้คำแนะนำสุขภาพ เยี่ยมติดตามผู้ป่วยเรื้อรัง / รายงานผล
ปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2565 ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น 30 ราย ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน 3 ราย
ให้บริการล้างแผล 4 ราย ร่วมออกหน่วยตรวจ ATK 2 ครั้ง 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองช่าง) 
นายพัฒนพงษ ์ ศรีทอง  - นำเสนอ (Power Point) งานบริการ / แก้ไขปัญหาสรุปรายงาน              
ผอ.กองช่าง   การขออนุญาตก่อสร้างอาคารประจำเดือนมิถุนายน 2565 13 ราย /            
สรุปรายงานการปฏิบัติงานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 งานไฟฟ้า ฝ่ายการโยธา / แก้ไขปัญหา
สายไฟอยู่ระดับต่ำ บริเวณถนนกองพลศรีสุวรรณ / งานปรับปรุงเสาสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกร้าน           
ไพศาลยนต์ / ตัดแต่งกิ่งไม้ออกจากแนวกำแพงวัดสระแก้ว / ทำความสะอาดขัดพ้ืนศาลาวรรณศิลป์                      
และศาลาเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 / ดำเนินการซ่อมคืนสภาพทางเท้า บริเวณถนนเทวาภิบาล / ดำเนินการซ่อม        
คืนสภาพถนนที่ชำรุด บริเวณสี่แยกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถนนรัฐกิจไคลคลา / ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้า           
และผิวจราจรถนนที่ชำรุด ตามคำร้องขอในเขตเทศบาล / ดำเนินการประกอบ ติดตั้งมอเตอร์ขับปั๊มปีกผีเสื้อ       
งานซ่อมบำรุงน้ำพุดนตรีในบึงพลาญชัย / จัดทำฝาบ่อพักใหม่ เปลี่ยนแทนของเดิม และซ่อมแซมขอบบ่อพักท่ี
ชำรุด ถนนเทวาภิบาล / ดำเนินการรื้อโครงป้ายประชาสัมพันธ์ที่ชำรุด บนสะพานลอยข้างโรงเรียนสตรีศึกษา / 
ซ่อมแซมราวสแตนเลสทางลาดในบึงพลาญชัย / ตรวจสอบจอ LED ที่มีน้ำรั่วซึมบริเวณเวทีลานสาเกตนคร /          
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งานนโยบาย วางแนววงเวียน บริเวณถนนหายโศรก (หน้าโรงแรมเอ็มแกรนด์) / ตีเส้นจราจร บริเวณถนนเพลิน
จิต,                   ถนนเปรมประชาราษฎร์ / ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณถนนหายโศรก / วางผัง
ถนนริมคลองคูเมืองด้านทิศตะวันออก (ถนนเปรมประชาราษฎร์ - ถนนเทวาภิบาล) / โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก           และระบบระบายน้ำริมคลอง ช่วงถนนสันติสุขถึงถนนผดุงพานิช / งานก่อสร้าง ออก
สำรวจพื้นที่การก่อสร้าง           (โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม เพ่ือเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ กิจกรรมที ่2) /          ออกตรวจสอบการออกใบอนุญาตเป็นโรงเรียนกวดวิชา บริเวณถนนคุ้มแสน
สุข / โครงการศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (45%) / โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วย
เหนือ (76%) / คณะกรรมการ           ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างบ้านมั่นคง เพ่ือผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด งวดที่ 1 (28.44%) /          งานบริการหน่วยงานภายนอก งานปรับปรุงไฟฟ้า แสงสว่าง โรงยิม
สนามแข่งขนัเซปักตะกร้อ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า / จัดสวนหย่อมพิธีรับมอบเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์
จากสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด / จัดสถานที่ทำบุญตลาดหนองแคน / จัดเตรียมสถานที่ทำบุญโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด / จัดเตรียมสถานที่ทำบุญ ชุมชน บขส. ซอยอาวรณ์ และคุ้มศรีสุวรรณ / สำรวจออกแบบปรับปรุง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 / วางผังงานเข้าพรรษาประจำปี 2565 / ร่วมเปน็คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและส่ง
บุคลากร เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงบ้านพักผู้พิพากษาและข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดร้อยเอ็ด / มอบหมายบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง งาน
ก่อสร้างอาคารโรงนอน กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดร้อยเอ็ด / 
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง งานก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาศาล จังหวัดร้อยเอ็ด 
/ ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์สำรวจ จัดทำแบบ และประมาณการราคา เพ่ือของบประมาณโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ก่อสร้างลานจอดรถยนต์และอาคารห้องน้ำ / งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ
และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 1 / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / โครงการก่อสร้างศูนย์อำนวยการและให้บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

ระเบยีบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองช่างสุขาภิบาล) 
นายพรชัย  ตรีบุญเมือง  - นำเสนอ (Power Point) ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อม ด้านวัสดุใช้แล้ว               
ผอ.กองช่างสุขาภิบาล  งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปรียบเทียบปริมาณขยะที่เข้าสู่โรงงานจัดการ
ขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2565 และเดือนมิถุนายน 2565 ปริมาณลดลง 222 ตัน /
กราฟแสดงปริมาณขยะต่อเดือนที่เข้ามากำจัดภายในโรงงานจัดการขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือน
มิถุนายน 2565 / กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยต่อวันระหว่างเดือนพฤษภาคม 2565 และเดือนมิถุนายน 2565 
ลดลงเฉลี่ย 7.18 ตัน / กราฟแสดงค่าเฉลี่ยปริมาณขยะต่อวัน ที่เข้ามากำจัดในโรงงานจัดการขยะเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด ประจำเดือนมิถุนายน 2565 / รายงานปริมาณเศษกิ่งไม้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 น้ำหนักรวม       
ทัง้เดือน 62.69 ตัน / ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติซิลเวอร์เฟิร์น เข้าศึกษาดูงานการจัดการขยะในโรงงาน
จัดการขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / การซ่อมบำรุงและทำความสะอาดเครื่องสับขยะ หลังการใช้งานประจำวัน /
การซ่อมบำรุงรถตักล้อยางและตรวจเช็คก่อนใช้งาน / ฉีด EM บนบ่อขยะสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพ่ือลดปัญหา          
เรื่องกลิ่น / ปริมาณขยะเศษอาหารที่เข้ามากำจัดในโรงงานจัดการขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนมิถุนายน 
2565 น้ำหนักรวม 1,615 กิโลกรัม / กลุ่มงานจดัการคุณภาพน้ำ งานควบคุมตรวจสอบและบำบัดน้ำเสีย          
เรื่องร้องเรียนทางระบายน้ำ ทัง้หมด 17 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 17 เรื่อง เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
คิดเป็นร้อยละ 100 / สำรวจป้องกันแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำเชิงรุก จำนวน 3 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ           
3 รายการ / เปิดทางระบายน้ำซอยจำนงค์ เชื่อมทางระบายน้ำถนนรณชัยชาญยุทธเพื่อเปิดทางระบายน้ำเตรียม
รับน้ำฝน / สำรวจบ่อพักสิ่งกีดขวางทางน้ำถนนเพลินจิต / เรื่องร้องเรียนวัชพืชรางระบายน้ำ จำนวน 2 เรื่อง
ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง สำรวจวัชพืชทางระบายน้ำเชิงรุกและดำเนินการแก้ไข จำนวน 1 เรื่อง / ซ่อมแซม
บำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร งานควบคุมตรวจสอบและบำบัดน้ำเสีย / ตรวจสอบแก้ไข แพบำบัดน้ำเสียที่
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ติดตั้งบริเวณหลังวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด / คัดแยกเศษไม้เพ่ือทำการสับย่อย น้ำหนัก 0.42 ตัน / รายงานผล
การปฏิบัติงานขุดลอกดูดสิ่งโสโครกและล้างฉีดท่อระบายน้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 แก้ไขท่อระบายน้ำ / 
รางระบายน้ำภายในเขตเทศบาล ได้ระยะทางรวม 1,060 เมตร จำนวน 81 บ่อพัก 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สำนักปลัดเทศบาล) 
นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร - นำเสนอ (Power Point)  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดโต๊ะหมู่บูชา 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ติดตั้งพระฉายาลักษณ์ ประดับธง ผ้าระบาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา     
3 มิถุนายน 2565 / ปฏิบัตหิน้าที่งานเลี้ยงรับรอง คณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน การแข่งขันเอสโคล่า วอลเลย์บอล
ชายหาด รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2565 / ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระนางเจ้า           
พระบรมราชินีและพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 /            
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 3 มิถุนายน 2565 / ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ                              
และวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 /                 
ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดล                
พระอัฐมราธิบดีทร วันที่ 9 มิถุนายน 2565 / ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาด วันที่ 9 มิถุนายน 
2565 / การประชุมเตรียมความพร้อม รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำป ี2565 วันที่ 14 มิถุนายน 2565 / ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองนครนายก วันที่                  
18 มิถุนายน 2565 / การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นประจำปี 2565 ด้านที ่2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา วันที่ 20 มิถุนายน 2565 /                 
ร่วมการประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำหนังสือราชการ และการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                 
จังหวัดร้อยเอ็ด  วันที่ 23 มิถุนายน 2565 / การประชุมประจำเดือนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที ่6/2565 
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 / การดำเนินการ รับ-ส่ง หนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 1 - 
30 มิถุนายน 2565) / อัพโหลดข้อมูล งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์สำนักปลัดเทศบาล / ด้านอาคาร
สถานที ่เปลี่ยนโคมไฟบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน และโถงด้านหน้า, แก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม บริเวณฝ้าเพดาน             
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมสุนทรเทพ / การจัดหาผ้าปู                
คลุมโต๊ะประชุมห้องประชุมปัทมานนท์, ควบคมุดูแลการให้บริการกำจัดปลวก ประจำเดือนมิถุนายน 2565,                
การปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด ในวันหยุดราชการ / กลุ่มงานนติิการ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 94 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 94 เรื่อง / การดำเนินคด ี
ติดตามความคืบหน้า  กรณีฟ้องร้องขับไล่ผู้บุกรุกหรือรุกล้ำ หรือครอบครอง ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ แปลง
หมายเลขทะเบียน ที ่รอ 1612 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย / ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ แก่
พนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / งานนิติกรรมสัญญา ตรวจสัญญาเช่าทรัพย์สินของเทศบาล เดือนมิถุนายน 
2565 จำนวน 59 สัญญา,ดำเนินการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่, ดำเนินการจัดทำร่าง
สัญญาอยู่อาศัยในบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เพ่ือพัฒนาผู้ยากไร้ในชุมชนแออัด ชุมชนวัดเหนือ, ดำเนินการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีคัดเลือกโครงการที่รัฐให้การส่งเสริมหรือสนับสนุน (SMEs), 
ตรวจสอบข้อระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ จากมูลฝอยที่เทศบาลจัดเก็บได้, ให้คำปรกึษาและ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย   แก่ประชาชนและพนักงานเทศบาล 

ระเบียบวาระที ่4   เรื่องเสนอเพือ่ทราบ/พิจารณา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
นายวิทยา  สัตนาโค  - นำเสนอ (Power Point)  วันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2565  การแข่งขัน                        
หน.งานป้องกันฯ   วอลเลย์บอลชายหาด ชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี / วันที่ 6 - 10
มิถุนายน 2565 โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร.ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย / วันที่ 10 มิถุนายน 
2565 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที ่1 (ด้านอัคคีภัย) / โครงการตรวจแนะนำ           
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบกิจการ / วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ประชุมอนุกรรมการ            
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ฝ่ายประสานงานศูนย์ความร่วมมือ / วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลพรรณานิคม ศึกษาดูงาน /          
ศูนยอ์าสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน / ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้แก่หน่วยงาน / สถานประกอบการ / 
การปฏิบัติหน้าที่แก้ไขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย / ออกระงับเหตุอัคคีภัย / การให้ความช่วยเหลือประชาชน /    
สรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัยคำร้องและบริการช่วยเหลือประชาชน เดือนมิถุนายน 2565 รวมทั้งสิ้น 127 ราย 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานรกัษาความสงบเรยีบร้อยและความม่ันคง) 
จ่าเอกเก่ง  แสงสุวอ  - นำเสนอ (Power Point) ตรวจตราเฝ้าระวังความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
หน.งานรักษาความสงบฯ  การตั้ งวางจำหน่ายสินค้าบนที่  สาธารณะ บริเวณหน้าบริษัทไทยสมุทร                 
ถนนเทวาภิบาล โดยการให้ผู้ค้ารื้อถอนเพิงและขนย้ายสิ่งของออกจากพ้ืนที่ดังกล่าว / จัดระเบียบกรณีร้านค้าตั้งวาง
โต๊ะไม้กีดขวางทางเท้า ถนนทองทวี, กรณีร้านค้าตั้งวางป้ายกีดขวางทางเท้า ถนนหายโศรก / ตรวจตราและดูแล              
ความสงบเรียบร้อยทั่วไป บริเวณบึงพลาญชัย / จัดระเบียบการจอดรถและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
บริเวณหน้าบึงพลาญชัย / ดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบหอโหวดและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด /             
ตรวจตราและเฝ้าระวังความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด เฝ้าระวังการตั้งวางจำหน่ายสินค้าภายใน ภายนอก
อาคาร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ / CCTV ตรวจเช็คระบบกล้องให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง / รายงานการ  
แจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทาง app smart 101 ห้วงเดือนมิถุนายน 2565 / การให้บริการข้อมูลห้วงเดือนมิถุนายน 
2565 / ข้อมูลการเข้าใช้งานผ่านแอป Smart 101 ในแต่ละเดือน / วันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2565 อำนวยความ
สะดวกจราจรและรักษาความสงบเรียบร้อย การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุต่ำกว่า        
19 ปี / วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี / วันที่ 
27 มิถุนายน 2565 เข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรม กรณีการจำหน่ายสินค้าบนผิวจราจรและ           
การจอดรถซ้อนคัน ถนนสุริยเดชบำรุง / วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ดูแลความเรียบร้อยงานบุญตลาดหนองแคน/
ประชุมแถวประจำสัปดาห์เพ่ือตรวจติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ระเบยีบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด) 
นางศิริภรณ์ บุตรพรหม   - นำเสนอ (Power Point)  สรุปสถิติข้อมูลทะเบียนราษฎร ประจำเดือน 
หน.ฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ      มิถุนายน 2565 / การให้บริการที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด /
สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านทะเบียนราษฎร ประจำเดือนมิถุนายน 2565 / การให้บริการที่โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจำเดือนมิถุนายน 2565 / การให้บริการทำบัตร
ประจำตัวประชาชน / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านบัตรประจำตัวประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 /
โครงการให้ความรู้ด้านทะเบียนราษฎร โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า, โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง, โรงเรียน
เทศบาลวัดป่าเรไร, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ให้บริการทำบัตรผู้ป่วยติดเตียง / ปรับปรุงจุดให้บริการ
ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

ระเบียบวาระที ่4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สถานธนานุบาล) 
นางสว่างจิตร ตันติเวทย์  - นำเสนอ (Power Point)  สถิติการรับจำนำและไถ่ถอน  ประจำปีงบประมาณ 
ผจก.สถานธนานุบาล    2565 จำนำ 3,262 ราย เป็นจำนวนเงิน 71,049,300บาท ไถ่ถอน 
2,928 ราย จำนวนเงิน 64,049,300 บาท / บัญชีแยกประเภททรัพย์รับจำนำ สถานธนานุบาลเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565 / เปรียบเทียบทรัพย์รับจำนำคงเหลือ ปีงบประมาณ 2564 และ
ปีงบประมาณ 2565 / สถิติรายได้รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 รายได้ดอกเบี้ย 1,874,887.50 บาท
จำหน่ายทรัพย์หลุด 247,420 บาท รวม 2,122,307.50 บาท รายจ่าย 395,071.90 บาท รายได้สูงกว่า
รายจ่าย 1,727,235.60 บาท / เปรียบเทียบรายได้ ระหว่างปีงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณ 2565 /
อัตราดอกเบี้ย / แบบรายงานข้อมูลการใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน
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มิถุนายน 2565 / สรุปยอดรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 รายได้มากกว่ารายจ่าย
18,096,500.29 บาท 

ระเบียบวาระที ่4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสวัสดิการสังคม) 
นายประสงค์  โพธิ์เนียม  - (Power Point) ฝ่ายพัฒนาชุมชน ทำเนียบชุมชน รับเงินกองทุน               
ผอ.กองสวัสดิการสังคม  กองทุนแม่ของแผ่นดิน / กองทุนแม่ของแผ่นดิน / อบรมโครงการสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 / ประชุมแก้ไขปัญหาอุปสรรค และพัฒนาตลาดชุมชนเทศบาล           
เมืองร้อยเอ็ด / ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบถุงยังชีพ โครงการข้าวคนละเป๊าะ สงเคราะห์ครัวเรือนยากจน คนเมือง
ร้อยเอ็ด / จุดบริการเพื่อช่วยเหลือ แนะนำ คนไร้ที่พ่ึง คนเร่ร่อน ที่ตอ้งการให้ช่วยเหลือและเข้าถึงสวัสดิการ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองการเจ้าหน้าที)่ 
นางอรพิน  สีลาวรรณ       - นำเสนอ (Power Point) ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง                           
รก.ผอ.กองการเจ้าหน้าที่   งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง ให้ความอนุเคราะห์พนักงานเทศบาลร่วมเป็น
คณะกรรมการประเมินผลงาน จากตำแหน่งนักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการเป็นตำแหน่งนักจัดการงานเทศกิจ
ชำนาญการ ของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์, ให้ความอนุเคราะห์พนักงานเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการ                     
ปรับปรุงตำแหน่ง จากตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงาน เป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันอาวุโส                    
ของเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน และองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร / ออกคำสั่งให้พนักงานจ้างพ้นจาก
ตำแหน่ง สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5 ราย กองช่าง จำนวน 1 ราย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 1 
ราย สำนักการศึกษา จำนวน 2 ราย / งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร การจัดทำบัตรข้าราชการพนักงานเทศบาล
และพนักงานครูเทศบาล, การตรวจรับรองวันลาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ, บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล (สปสช.) จำนวน 3 ราย, ขออนุมัติจ่ายเงิน
บำเหน็จปกติแก่พนักงานเทศบาล / กลุ่มงานบุคลากรทางการศึกษา งานทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา รับคำร้อง
ขอโอน (ย้าย) จำนวน 2 ราย, ให้โอนพนักงานครูเทศบาลสายงานบริหารสถานศึกษา, รับโอนพนักงานครูสายงาน
บริหารสถานศึกษา, ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล จำนวน 5 ราย ให้เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น (กรณี
ปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2562), ให้พนักงานครูเทศบาลจำนวน 5 ราย ขอรับการประเมินเพ่ือให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะที่สูงขึ้น (รอบเดือนเมษายน 2565), ให้ความอนุเคราะห์พนักงานเทศบาลร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
เลื่อนวิทยฐานะและการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา ให้กับพนักงานเทศบาลกองการศึกษา เทศบาลตำบล         
อุ่มเม้า / งานบุคลากรสนับสนุนการสอน บันทึกข้อมูลบัตรประวัติพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ลงในระบบฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ จำนวน 24 ราย, รวบรวมเอกสารเพือ่ประกอบการรับการตรวจ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 / สถิตจิำนวนพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ                            
ณ เดือนมิถุนายน 2565 รวม 1,046 อัตรา / บัญชีแสดงรายจ่ายหมวดเงินเดือนค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน ต่องบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ เดือนมิถุนายน 2565 คิดเป็นร้อยละ 
31.88 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์  - ขอให้ผู้ที่ร่วมประชุมทาง Zoom ได้เตรียมตัวจะได้รับทราบเรื่องนโยบาย
นายกเทศมนตร ี   เรื่องท่ีคณะผู้บริหารจะได้มอบ  เรื่องกำหนดการแผนงานงานต่างๆ  จะได้รับทราบ
ร่วมกัน  เริ่มประชุมวันนี้ 13.30 น. จริงๆ เรานัดประชุม 8.30 น. แต่ว่าติดภารกิจก็เลื่อนมาจากวันที่ 11 มาเป็น
วันที่ 12 ด้วยเหตุที่ต้องไปแถลงงบประมาณ  ชี้แจง  มีความจำเป็นก็ต้องเลื่อนเป็นช่วงบ่าย  เท่าท่ีดเูราเริ่มเวลา 
13.30 น. เสร็จเอา 16.50 น.  เราใช้เวลาไป 3 ชัว่โมง 20 นาที  คิดโดยเฉลี่ยแล้วถ้าในเดือนหน้าเราก็เริ่มเวลา 
8.30 น.  ก็น่าจะเสร็จเที่ยง  แต่เนื่องจากมีก่อนระเบียบวาระ ใช้เวลาไปพอสมควร  ก็เป็นเรื่องของการชี้แนวทาง  
เรื่องการบริหารงานบุคคล เรื่องการนโยบายต่างๆ ใช้เวลาไป 30 นาท ี เราเริ่มนำเสนอจริงๆ ก็คือ 14.00 น.           
โดยเฉลี่ยก็มีบางหน่วยก็ใช้เวลา 9 นาท ี อย่างเช่นศูนย์บริการสาธารณสุข  ใช้ 9 นาที  บางแห่งก็ใช้ไม่มาก              
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ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก ใช้ 3 นาที  โรงเรียน บางแห่งก็ใช้ 5 นาท ี แต่ว่าหลักใหญ่คือ เราจะเอาอะไรมานำเสนอ            
ให้เพ่ือนได้ฟัง  ได้เห็นถึงสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ให้กับคนอ่ืน 
        - สำหรับการประชุมเดือนหน้าเดือนสิงหาคม  ขอนัดเป็นจันทร์ที่ 15 สิงหาคม  
เวลา 8.30 น. สว่นผู้บริหารก็ประชุม 13.30 น. ก็เรียนให้ทุกท่านได้ลงนัดไว้  ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่มี
เหตุจำเป็นเร่งด่วนก็จะไม่เปลี่ยนแปลง  แล้วก็เดือนนี้โรงเรียนที่นำเสนอก็ได้เข้ามาในห้องประชุม ก็กระชับเร็วขึ้น       
ก็ยังใช้มาตรการนี้อยู่  เพราะขณะนี้การแพร่ระบาดก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์  มีรายงานหลายจังหวัดและมีการแพร่
ระบาดเพ่ิมข้ึนในประเทศไทย  ก็ต้องระมดัระวังเหมือนเดิม  ต้องมีมาตรการเหมือนเดิม อย่าเพิ่งปล่อยมือ   
        - สำหรับในเรื่องของแต่ละส่วนของโรงเรียนก็ขอบคุณที่ได้พยายามพัฒนาต่อยอด
เรื่องการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การออกเสียงโฟนิกส์ ก็ขอให้ดำเนินการต่อเนื่อง  ท่านผอ.สำนักการศึกษาได้มา
ประชุมกับนายกฯ วางแผนกัน  แล้ววิทยากรก็จะมาให้ครบตามรอบ  มีการประเมิน  มีการติดตาม  ในการพัฒนา        
ก็ต้องขอบคุณที่ช่วยกันแล้วก็เป็นประโยชน์กับคณะครูด้วย  ประโยชน์ของนักเรียนด้วย  ก็ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
      - สำหรับโรงเรียนสักครู่ ดูคร่าวๆ ผอ.ฉัตรชัย  รายงาน ทีเ่ขาไปฝึกซ้อมแผนฯ  
เห็นเขาก่อกองไฟขึ้น เขามีอะไรรองไหม  มีระบบป้องกัน 
       - รายงานเรื่องห้องเรียนคอมพิวเตอร์ นายกฯ คิดว่า หลายโรงเรียนมีปัญหาแล้ว
เพราะว่าเราได้รับงบมา  สภาพก็แย่หมดแล้ว  สำนักการศึกษาไปคิดพิจารณาว่าเราจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไร      
ซ่อมหรือว่าจะยกชุดจัดการใหม่ เครื่องล้าสมัย  เราได้รับสนับสนุนจากกรมฯ แต่วันนี้เราของบเองได้  ก็ไปคิด
วางแผนในแต่ละโรงเรียน พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ก็ทำแผนฯ จะได้ของบในปี 2567 เพราะมีความจำเป็นที่
จะต้องสอนเด็กนักเรียนของเราอยู่แล้ว  ได้รับมาตั้งนานก็หมดสภาพบ้าง  ชำรุดบ้าง  อะไรบ้าง  เท่าท่ีดูรายงานก็
ยังพอใช้ได้อยู่สัก 70 เปอร์เซ็นต์  หมดสภาพแล้วก็มี  ในส่วนของโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน   
       - ศูนย์ดิจิตอลชุมชนที่ได้รับเงินมาจากศูนย์ ICT เรามี 2 จุดคือโรงเรียนเทศบาล
หนองหญ้าม้ากับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ  แล้วเราขอไปอีก 2 แห่ง  คือ วัดบูรพาภิรามกับวัดเวฬุวัน  ซึ่งท่าน
อนุรักษ ์ก็ช่วยประสาน  อาจจะได้อีกสัก 1 แห่ง  ก็เรียนให้ทราบ 
       - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ชาวบ้านได้ชื่นชมมา  กรณีทำความสะอาด
และมีการล้างถนน  ล้างฟุตบาท  ล้างขอบถนน เป็นประจำ ค่อยๆ ทำไปทีละเส้นทีละเส้น  ชาวบ้านเขาเห็นเขาก็
ชื่นชมมาให้กำลังใจคนที่ดูแล  พ้ืนที่เราก็สะอาด  เลื่อนไปเรื่อยๆ  พ้ืนที่มันเยอะ  แต่ถ้าเราทำทุกวันไปเรื่อยๆ                    
ก็จะดีเรื่อยๆ สำหรับในส่วนที่มีปัญหาอยู่วันนี้เรื่องเก็บขยะ  เราเคลียร์มากแล้วแต่จะมีชาวบ้านบางคนที่ไม่เข้าใจ  
เอาขยะที่ไม่ใช่ขยะ  ที่เป็นพวกท่ีนอนเอย  เศษก่ิงไม้เอย  ตัดออกจากบ้านแล้วไปกองที่หน้าบ้านตัวเองหรือไปกอง
บ้านคนอ่ืน  แล้วเราก็ไม่เก็บ พอไม่เก็บขนมันก็อยู่ตรงนั้น  หน่วยเก็บขนขยะในแต่ละวันก็รายงานหัวหน้าด้วยว่า
วันนี้มันมีกองขยะแบบนี้  ฝ่ายดูแลก็ออกไปเคลียร์กับประชาชน  อธิบาย  เขาไม่เข้าใจ  ก็เก็บเงินค่าขนเขา                  
ก็จะได้เคลียร์  อย่าให้มันตกค้างหลายวัน  นายกฯ ขับรถผ่านไปเห็นก็คืออยู่สี่แยกมาริน  ถนนประชาธรรมรักษ์  
ตอนนี้ก็อยู่ตรงนั้น ต้ังหลายวันแล้ว  อย่างนี้เราจะต้องควรเข้าไปเคลียร์  ก็ฝากไว้ในเรื่องของขยะที่ ไม่เก็บ             
ไมข่น 
      - ฝ่ายปกครองทีดู่ก็เรื่อง อปพร. ในการไปเฝ้าดูแลส่วนของพ้ืนที่จอดรถของ หอโหวด              
4 จุดวันหยุด  มันเวิร์คหรือไม่  มีคนไปเฝ้าตั้งแต่เช้าจนค่ำ  ประเมินแล้วเป็นอย่างไร  รถไปจอดหรือไม่                        
ฝากติดตามประเมินดู 
      - ในเรื่องของที่การไฟฟ้าแนะนำ  ไฟไหม้ที่สำเพ็งความร้อนของหม้อแปลง  เราก็
สามารถที่จะมีกล้องอินฟาเรดในการส่องขนาดของความร้อนได้  ถ้ามันร้อนมากก็ประสานกับการไฟฟ้า  การไฟฟ้า
เขาก็ไม่มีศักยภาพพอที่ไปดูหม้อแปลงทุกลูก  อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยพี่น้องประชาชน  เรามีบุคลากรของ
เราอยู่แล้ว ก็ขาดเฉพาะเครื่องมือ  ไปจัดหา  ก็เคยแจ้งในเดือนที่แล้ว 
      - งานเทศกิจ  มีรายงานใน LINE มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มาขอเงินนักท่องเที่ยว  นั่งอยู่สวนฯ
แล้วเราก็ไปเคลียร์แล้วแต่เขาก็อยู่บ้านเอ้ืออาทร  ในกรณีนี้เราควรเขา้ไปดูข้อมูลแล้วไปช่วยเหลือเขาให้จบเด็ดขาด 
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คือเขายากจน  เขาไม่มีอาชีพ  หรืออะไรต่างๆ จะได้ไปแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน  เป็นนโยบาย  กองสวัสดิการ
สังคมกับงานเทศกิจ  เห็นกรณีคนเร่ร่อน  คนที่เข้ามาในพ้ืนที่แล้วไม่มีที่นอน  ไปซุกอยู่ที่อ่ืนหรือว่าไปก่อเหตุ
รำคาญให้ใครในสถานที่เรา  ช่วยกรุณาอย่าปล่อยปละละเลย  เข้าไปดูแลเขา  ไปช่วยเขา  แล้วก็หาวิธีการเข้าถึง
สวัสดิการของประเทศไทย  มีเยอะแยะในการช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อน  คนที่เขามีความจำเป็น  ถ้าเรามีข้อมูล
ก็มีช่องทางช่วยเหลือเขา  ก็ฝากทางกองสวัสดิการสังคมกับงานเทศกิจซึ่งดูแลความเรียบร้อยในเทศบาลเราอยู่แล้ว 
       - ในส่วนที่ต้องเลื่อนมาประชุมในวันนี้  ก็เหตุเพราะว่าตารางแน่นก็อยากจะเรียนให้
ทราบเดือนกรกฎาคม วันที่ 13 วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษา  เราก็มีพิธีแห่เทียนพรรษา  แล้วหยุดยาวด้วย                 
13 14 15 16 17 เพราะฉะนั้นก็ฝากในเรื่องของการอยู่เวรยามหรือว่าในเรื่องของการลาต่างๆ แล้ววันที ่                 
13 กรกฎาคม  ก็จะมีเรื่องของเทศบาลนครนนทบุรี  กองช่าง  จะมาดูงานในเรื่องของการก่อสร้างของหอโหวด  
ช่วงไหนไม่ทราบ ก็ลองด ู อันนี้ทีมท่ี 1 ประมาณสัก 120 คน  เป็นทีมกองช่างของนครนนท์  อีกชุดหนึ่งก็จะมา
จากเทศบาลนครสกลนคร  วันที่ 14 กรกฎาคม  เป็นตัวแทนกรรมการชุมชนแต่ละชุมชนในเขตของเทศบาลนคร
สกลนคร  ก็จะไปดูเทียนที่อุบล  แล้วก็ออกจากที่อุบลเช้า ก็จะมาถึงทีน่ี่ประมาณ 12.00 น.  มาทานข้าวแล้วก็จะ
ชมหอโหวด  ก็ดูตาราง  โดยเฉพาะสำนักการศึกษา  ประสานกับทางหอโหวด  ว่าเขามายังไง  เตรียมต้อนรับยังไง
ต่างๆ  แล้วก็สำนักปลัดฯ ที่เขาติดต่อประสานงานมา   
     - สำหรับวันที่ 18 กรกฎาคม  ก็เป็นความสำคัญ  เพราะว่าคณะกรรมการประเมินเรื่อง
การกระจายอำนาจกับเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ประเภทดีเลิศ  เราได้เข้ารอบมี 9 แห่ง  หลายแห่งก็
ประเมินไปแล้วผ่านซูม  เขากำหนดเราวันที่ 18 กรกฎาคม  13.00 น.  เราก็จัดระบบแล้ว  กองยุทธศาสตร์ฯ 
และส่วนที่เกี่ยวข้อง  สถานที่และในเรื่องของสัญญาณต้องให้ชัด  อย่าให้หลุด วันที่ 18 มีความสำคัญมากในเรื่อง
การนำเสนอ ก็ช่วยกันดูแล  ประสานโดยตรงสำนักการศึกษาเรื่องสถานที่หอโหวด ช่วยเตรียมความพร้อมให้
เรียบร้อยจะได้เตรียมกัน  มีการซ้อมกัน  แล้วก็งานมหกรรมการศึกษาที่ทางเทศบาลเราเป็นเจ้าภาพของ                      
ระดับภาคฯ กจ็ะมีคณะจากหลายเทศบาลมาจัดนิทรรศการการแข่งขัน  แข่งขันกันถงึ 4 วัน  วันที่ 21 ถึง 24 
กรกฎาคม  อันนี้คืองานที่เราจัดขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องของผู้ใหญ่มาด้วย  แรกเลยก็คือท่านอธิบดีฯ ประยูร            
ท่านก็จะมาเป็นประธานเปิดให้ในวันที่ 22 กรกฎาคม เวลา 16.00 น. ส่วนคณะนายกฯ ที่อบรมรุ่นที่ 1                   
ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ของกรมส่งเสริมฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซึ่งนายกฯ เข้าเป็นรุ่นนี้
ด้วย  มีทั้งหมด 75 คน  ก็จะไปเดินทางไปที่ขอนแก่นวันที่ 21 ที่เคยเล่าให้ฟังแล้ว  เขาอบรมอยู่ครึ่งวัน  ดูงานที่
ขอนแก่น  เช้าวันที่ 22 เดินทางมาที่ร้อยเอ็ด  มาดูงานทั้งวัน  จะมาถึงร้อยเอ็ดประมาณ 10.00 น. นายกฯ               
ก็ต้องบรรยายการพัฒนาเมืองให้เขาฟัง 2 ชั่วโมง  เสร็จแล้วทานข้าวที่โรงแรมเพชรรัตน์  เสร็จแล้วก็จะไปดูงานที่
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า ไปดูบริบทของโรงเรียน  ไฮไลท์เขาอยากดูสระว่ายน้ำ  เขาสนใจ  กองช่างช่วย
กรุณาเตรียมแบบไว้ด้วย  เพราะว่ากรมฯ เอง  ปีนี้ตั้งงบไว้ได้ 10 ลูก  ประมาณ 160 ล้าน  ที่จะให้กับเทศบาล
ต่างๆ หรือเทศบาลที่มีความพร้อม  เขาก็เอามาตรฐานของเราไป  หลายแห่งก็สนใจอยากมาดูสระว่ายน้ำ              
ก็อยากจะให้นักเรียนว่ายน้ำเป็นเหมือนเรา  แล้วจะไปดูบริบทของโรงเรียน  ดูสถานที่  ดูเรื่องของกีฬานักเรียน  
วอลเลย์บอลต่างๆ ไปดูบริบทของโรงเรียน  อาคารเรียน  อาจจะมีแวะดูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า               
อยากไปดูการจัดสื่อการเรียนการสอนต่างๆ  แต่เวลาไม่มาก  ออกจากหนองหญ้าม้าเสร็จเขาจะมาที่หอโหวด              
เขา้ชมหอโหวด  ข้อมูลทั้งหมดจะบรรยายที่โรงแรมเพชรรัตน์หมดแล้วตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 12.00 น. จะบรรยาย 
2 ชั่วโมงจบ  เดินชมอย่างเดียวเพราะว่าเขาได้เข้าใจในบริบททั้งหมดแล้ว  ดูเยี่ยมชมทีห่อโหวด  จัดพื้นที่ VIP 
ให้กับคณะนี้ชั้น 28 เพ่ือพักดื่มนำ้  ของว่าง  ก่อนที่จะมาร่วมงานกับท่านอธิบดีฯ ซึ่งก็จะลงมาร่วมงานเลย               
เวลา 16.00 น. หลังการประชุมร่วมงานนิทรรศการพอสมควรแล้ว  ก็จะไปรับประทานอาหารที่โรงแรมไฮเพลส
ก่อนกลับขอนแก่น  ก็จะไปทานข้าวประมาณสัก 17.30 น. หรือ 18.00 น. ก็ดูตามจังหวะ  สิ่งที่เปน็ห่วงในช่วง
นั้นก็คือเฝ้าดูพยากรณ์ฝนตกหรือไม่  อย่างไร  เตรียมแผนสองไว้ด้วย  แต่ถ้าฝนตกมานี่มันก็จะมีปัญหา                       
ฝ่ายพยากรณ์อากาศ  งานป้องกันฯ งานเทศกิจ  งานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เราจะมีแผน 2 อย่างไรในเรื่องของเต็นท์  
อะไรหรือไม ่ก็ลองติดตามดู  21 22 23 เท่าท่ีทราบวันที่ 23  ท่านรัฐมนตรีวราวุธ  ศิลปอาชา  ก็จะมาร้อยเอ็ด  
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มาทำพิธีในเรื่องของป่าชุมชน  อธิบดีกรมป่าไม้ก็มาด้วย  วันที่ 23 ก็จะมีคณะผู้ใหญ่เข้ามาในพื้นที่หลายคณะ
ด้วยกันในช่วงนั้น  ก็เรียนแจ้งให้พวกเราได้ทราบ   
       - ในวันที่ 22 กรกฎาคม  ทางกรรมาธิการงบประมาณ  มีซูมบอร์ดใหญ่เลยทั่วประเทศก็
ตารางของเรามาเจอเอารอบวันที่ 22 เวลาไม่รู้เท่าไหร่  อาจจะเป็นบ่าย ที่อบจ.ร้อยเอ็ด  ก็จะมีอยู่ 1 อบจ. แล้วก็  
1 เทศบาล  จังหวัดอ่ืนก็จะมีกลุ่มภาคกลาง มีขอนแกน่  มีมหาสารคาม  กาฬสินธุ์  ร้อยเอ็ด 4 จังหวัด  อยู่ในห้วง
เวลาเดียวกันซึ่งมันก็ชนกัน  ไม่รู้จะวิ่งรอกอย่างไร เล่าให้เราฟัง   
      - ที่สำคัญที่สุด เรียนตั้งแต่เดือนที่แล้ว 2566 งบประมาณรายจ่ายประจำปีของเราปี 
2566 ที่บอกไปแล้ว  ทุกคนไปทำการบ้านมาให้ดี  อย่างเช่น  กรณีของสำนักการศึกษา  ก็มีเคสทีเ่ราจะต้อง
เตรียมตัวเรื่องแผน  ไปดูงบว่าตัวไหน  ทำได ้ หรือไม่มีเงิน  จะเป็นอย่างไร  ฝ่ายคลังก็ต้องไปดู ในเรื่องสำคัญว่า
ประมาณการรายได้ปี 2566 จะได้เท่าไหร่ให้มันมีความชัดเจน  เราจะได้วางแผนการใช้เงินได้อย่างถูกต้อง                    
ซ่ึงในปีนี้ตัวเลข ติดลบ 13 ล้านบาท  ซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง  แต่แน่ๆ ก็คือต้องใช้ทุนสำรองสะสม  เพราะฉะนั้นก็
ต้องวางแผนไว้เลย กาฬสินธุ์ขอมา 3 ปีแล้ว  ติดลบเหมือนกัน  จนจะหมดแล้ว  เขาบอกเขาทำญัตติเข้าสภาแล้ว  
ขอผู้ว่าฯ แล้ว  เขาทำแล้ว  ตัวเลขก็ได้แล้ว  ของเราก็ไปวิเคราะห์ให้มันชัด  แล้วก็ต้องรีบทำก่อนที่จะไม่มีเงินจ่าย  
ล่าสุดเขาบอกว่าจะมีเงินชดเชยรายได้ของเรา 10% ก็น่าจะมาอีกล้านกว่าบาท  ไม่รู้จะทันหรือไมร่อบกันยายน            
ก็ให้เข้าใจตรงกัน วันที่ 25 ประชุมเรื่องรายได้ก่อน  เสร็จจากรายได้ก็จะเป็นเรื่องของประมาณการรายจ่าย      
ว่าแต่ละกอง  แตล่ะฝ่าย  จะใช้จ่ายเงินยังไง  วันที่ 26 กรกฎาคม  เทศบาลเมืองพนัสนิคมก็มาดูงานหอโหวด  
หลังจากนั้น  27 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม  นายกฯ ไปราชการ  ไปที่เชียงราย  แล้วก็ต้องไปร่วมเสวนา               
รับรางวัลอยู่ที่กรุงเทพฯ วันที่ 4 สิงหาคม กลับมาวันที่ 5 สิงหาคม  จะมีการประชุมของสวนสมเด็จ                          
พระศรีนครินทร์  สำนักการศึกษาต้องดูแลเรื่องระเบียบวาระ  เรื่องการประสาน  เห็นท่านปลัดฯ ไปประสานแล้ว
ว่าท่านผู้ว่าฯ ลงนัดให้แล้วว่า 5 สิงหาคม  ก็จะประชุมบอร์ดคณะกรรมการบริหารสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
ร้อยเอ็ด  มีอะไรต้องรายงานให้ทราบ  มีอะไรที่ต้องขอความเห็นชอบอะไรต่างๆ  ก็ไปเตรียมไว้ให้เรียบร้อย  อันนี้ก็
ให้เห็นคร่าวๆ ว่างานในห้วงเดือนกรกฎาคม  อะไรที่จะต่อเนื่องแล้วช่วงไหนที่ผมจะไม่อยู่ ท่านรองนายกฯ ก็จะได้
รับทราบด้วยว่ากรณีที่ผมไม่อยู่ก็จะได้ทำงานทางการเงิน  ก็จะได้อนุมัตกิรุงไทยคอเปอเรท รหัสว่าใครอนุมัติ
อย่างไร  
      - ปิดท้ายมาเล่าให้ฟัง นายกฯ ไปแถลงชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเรา วันที่ 
11 ที่ผ่านมา  ก็เป็นคิวรอบ 18.00 น.  เทศบาลสุดท้าย เราก็เขา้ไป 19.30 น. ก็ 10 แห่ง  ก็ถือว่าโชคดีอยู่ใน
ชุดสุดท้ายพอดี  เริ่มแรกที่กาฬสินธุ์ก่อน ก็ได้ไปเกือบ 10 ล้าน  ต่อมาก็กุฉินารายณ์  บัวขาว  ก็ได้ไป 6 ล้าน                  
ไล่เรียงไปเรื่อยๆ  มหาสารคามอยู่ข้างเราพูดสุดท้าย  ก็นำเสนอก็สรุปว่าคณะกรรมาธิการเขาก็ให้หมดตามที่ขอคือ 
36 ล้าน เราสมทบ 3 ล้านหกหมื่นบาท  ก็จะเป็น 39 ล้าน  ในชุดที่เข้าไปได้รองจากเราก็คือเทศบาลเมืองศิลา 
ขอนแก่น ได้ไป 33 ล้าน  ของเราสรุปว่าได้ 6 โครงการ  เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3 ที่มาเล่าให้ฟังก็เพราะว่า
ใครทีเ่กี่ยวข้องต้องเตรียมตัว หลังจากท่ีผ่านความเห็นชอบ  มีมติของอนุกรรมการวิสามัญงบประมาณประจำปีนี้       
ในระเบียบของกรมบัญชีกลาง  เขาบอกให้เราจัดจ้างได้เลย จัดจ้างไว้ก่อนแต่ว่าจะเซ็นได้ก็ต่อเมื่อได้รับผ่าน พ.ร.บ.
แล้ว  เขาจะเร่งรัดเบิกจ่าย  เขาไม่ช้า  เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ช้าเหมือนกัน  เพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้  
ก็ฝากไว้ 1 งานป้องกันฯ ได้มา 15 ล้าน 6 แสน  รวมสมทบด้วย  เงินทีเ่ขาจะได้รับมาแล้วก็คือ 13 ล้านบาทเศษ
บวกอีกของเราประมาณล้านบาท  เพราะฉะนั้นงานป้องกันฯ ที่ต้องก่อสร้างในปี 2566 ชัวร์แนน่อนแล้ว  ไปดูเลย  
ฝ่ายกองช่างก็ไปดูของกองช่าง  ฝ่ายพัสดุเตรียมการวัสดุ  ประสานกัน  ชัดเจนแล้ว  อันที่ 2 งานเทศกิจ  
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่จะสร้างอยู่ที่ติดกับโรงรับจำนำ  ได้มาแล้ว 15 ล้าน  บริบทยังไง  แบบไหน  เรื่องที่ดิน
เรื่องต่างๆ เรื่องแบบรายละเอียด  เรื่องการซื้อจัดจ้างพัสดุต้องเตรียม  อันที่ 3 เรื่องโครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมบึงพลาญชัย รอบถนนสุนทรเทพ  แก้มลิง  อนุมัติแล้ว 1,500,000 บาท  ก็สามารถดำเนินการได้ในปี 
2566 เพราะฉะนั้นช่วงเวลาไหน  อย่างไร  ก็คงต้องหลังลอยกระทง  ก็ต้องวางแผนไว้จะจัดการอย่างไรในเรื่อง
ของโครงการ 1,500,000 บาท  รอบบึงพลาญชัย  ส่วนครุภัณฑ์ได้มา 3 รายการ  รายการที่ 1 ก็คือ  ได้รถทีมี่
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ความจำเป็น รถขุดหน้าตักหลัง ขับเคลื่อน 2 ล้อ ล้อยาง  3 ล้านบาท  ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ครุภัณฑ ์                
อีกอันหนึ่งก็คือ สำนักการศึกษา  ห้องเรียนอัจฉริยะ  มีทั้งหมดโรงเรียนละ 5 แสนบาท  ได้มา 4 ล้าน  อันนี้ก็ไปดู
ให้ดีว่าโรงเรียนไหนจะเอาอะไร  มีทั้งหมด 26 รายการ  ตามราคามาตรฐาน  ก็ไปช่วยดูที่ไหนจะต้องใช้มากน้อย
เท่าไหร่  อย่างไร  แบบไหน  ก็ไปทำการบ้านไว้  อันนี้ก็ผ่านมาตามนี้แล้ว เพราะฉะนั้น 6 รายการที่เสนอไปก็ฝาก
ให้ไปทำการบ้าน ไปเตรียมตัว  ว่าจะอะไรอย่างไร การไปเสนองบประมาณในครั้งนี้ก็ถือว่าได้รับการประสานจาก
ท่านรัฐมนตรีอนุรักษ์เป็นอย่างดี  ท่านก็ห่วงใยมาก  ก็ประสานกัน  เตรียมเอกสาร  เตรียมภาพ PowerPoint 
นำเสนอ  ในคณะที่ไปเสนอเขาไม่มีภาพเหมือนเรา  เราเตรียมไปพร้อม  เขาซักถาม  เราก็ฉายภาพให้ดู                
ก็เรียบร้อย เขากช็มว่าเรามีความพร้อมแล้วก็ไม่ตัดเลย  ก็มแีค่ข้อแนะนำ  เป็นเรื่องที่มารายงาน  เป็นห่วงเรื่อง
ครุภัณฑ์ของห้องเรียน Smart ห้องเรียนอัจฉริยะเพราะเขาตั้งเป้าไว้  แต่พอเราไปเสนอว่าเรามี 8 โรงเรียน                  
มีนักเรียนอยู่ 5,000 กว่า  พัฒนาการศกึษาหลายด้าน  มีทั้งเด็กออทิสติกเรียนร่วม  เด็กภาษาจีน                       
กีฬาเด็กนอกระบบ ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก  พัฒนามาขนาดนี้ทุ่มเทไป  กู้เงินจนหมดแล้ว  แล้วเราก็ถูกสำนักงบตัดงบ
ไปอีก 60 ล้าน กรรมาธิการเห็นใจเลยไม่มีใครตัด  เราเกินกรอบ  โดยทั่วไปเขาจะให้เราอยู่ที่ประมาณ 9 ล้าน                                    
เทศบาลเมืองพนัสนิคมถูกตัดหมด  ส่วนเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นขอไป 20 กว่าล้าน  เขาเลยตัดไป 7 ล้าน                       
พอดีเราโชคดี  คณะกรรมาธิการไม่ถามเรื่องเกินกรอบ   
      - ก็ใช้เวลาพอสมควร  ก็คงจะได้รับทราบแนวทางว่างานทีจ่ะมขีึ้นอย่างไร  เราได้เงิน
แล้วก็ขอให้เร่งรัดเบิกจ่าย  ขอให้ดำเนินการ  อย่าพลาด  ปีนี้ที่เหลืออยู่ยังไม่ได้เบิกจ่ายก็เร่งรัดภายในกันยายน
เรื่องศูนย์ผู้สูงอายุ  เรื่องโครงการถนนเปรมประชาราษฎร์  ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย  ยังไม่ลงมือเลย  ได้ผู้รับจ้างแล้ว 
ฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องช่วยกันดูแล  ทางโรงเรียนก็ช่วยดูแล  พัฒนาเรื่องห้องน้ำ  เรื่องความสะอาด  เรื่องความปลอดภัย 
เอาใจใส่ดูแล  ขาดเหลืออะไรก็บอก  เรื่องห้องเรียนคอมพิวเตอร์ก็รีบคุยกัน  ทำแผนฯ ของบประมาณในปี 2567  
มีอะไรเพ่ิมเติมหรอืไม่  ถ้าไม่มีก็ขอบคุณ  ขอปิดประชุม 
 
 
 

ปิดประชุมเวลา 17.15 น. 
 

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

 


