
- ส าเนา - 
รายงานการประชุมประจ าเดือน  

ครั้งที ่10/2563 
วันที ่9 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00 น. 

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

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

 6. นายวิทยา  ตรีวิเศษ    รก.ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 7. ว่าที่ ร.ท.อนันต์ เมาะราษี  รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 8. นายประสงค์  โพธิ์เนียม            ผอ.กองสวัสดิการสังคม  
 9. นางวราภรณ ์  นวลเพ็ญ            หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  

10. นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ   ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง    ผอ.กองช่าง 
12. นางทิมาพร  จันทรถง    ผอ.กองคลัง 
13. นายสุบิน  ทราบรัมย์   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน  
14. นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (สป.) 
15. นางฉันทรุจี  พรมเกตุ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
16. นายยุทธพงษ์ คุริรัง    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
17. นายกองพล  ศิริเวช    หน.ฝุายปูองกันฯ 
18. นายโกสิทธิ ์  บุญส่ง    ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า 
19. นายนุชิต  เกรียงวิช   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (วช.) 
20. นางพิกุล  พรมเกตุ    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
21. นางสุวิชชา  ตรีนาจ    รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
22. นายธรรมวัจน์ วิลัยพิศ    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
23. น.ส.รัชนีกร  ค าภักดี    หน.ฝุายแผนที่ภาษีฯ 
24. น.ส.ธวัลรัตน ์ ยิ่งก าแหง   หน.ฝุายพัฒนารายได้ 
25. นายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ์  รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
26. นางสาวสมพิศ หวังทรัพย์ทวี   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปุาเรไร 
27. นางสว่างจิต  บัวปัญญ์สิริ   หน.ฝุายศูนย์บริการสาธารณสุข 
28. นางสุวัชรนีย์ สุโนภักดิ ์   หน.ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 
29. นางสว่างจิตร ตันติเวช    ผจก.สถานธนานุบาล 
30. น.ส.กมลวรรณ ประสิทธิ์นอก   รก.หน.ฝุายสังคมสงเคราะห์ 
31. น.ส.ปิยะกานต์ อุดมพร    รก.หน.ฝุายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
32. นายธีรภัทร์  หินซุย    หน.ฝุายบริการสาธารณสุข 
33. นายพิรุฬ  มาตมูล    หน.ฝุายกิจการโรงเรียน 
34. นางวัชรี  ศรีทอง    หน.ฝุายบริหารงานคลัง 
35. น.ส.พรพรรณ จันทรถง    ศึกษานิเทศก์ 
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36. นางนันทกา  ภูผา    รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
37. นางอรพิน  สีลาวรรณ   หน.ฝุายอ านวยการ 
38. นายมนตรี  น้ ายาทอง   ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
39. นายศุภไชยวัศ  ธนาเติมศักดิ์   หน.ฝุายพัฒนาชุมชน 
40. นายปรัชญา  สุทธิพิริยะหทัย   นิติกร 
41. นายสรรเสิญ ถามะพันธ์   สถาปนิกปฏิบัติการ 
42. นางศิริภรณ์  บุตรพรหม   หน.ฝุายทะเบียนและบัตร 
43. น.ส.จิราภรณ ์ ชินอ่อน    หน.ฝุายจัดหาประโยชน์ฯ 
44. นางยุวดี  ถนอมแสง   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (คลัง) 
45. นายพรชัย  ตรีบุญเมือง   หน.ฝุายช่างสุขาภิบาล 
46. นายจักรี  เกียรติขจร   หน.ฝุายการโยธา 
47. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ  หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (ช่าง) 
48. น.ส.ปิยนุช  ศรีอุดร    ผช.จพง.ธุรการ 
49. ว่าที่ ร.ต.หญิงนันทิพัฒน์ วงศ์ค าจันทร์   หน.งานพัฒนาบุคลากรฯ 
50. นางหนึ่งฤทัย บุตรศรีเมือง   จพง.ธุรการช านาญงาน 
51. นายธนกฤต  สิงหาไชย   จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 
52. นางปารวี  จินาพันธ์   ผช.จพง.ธุรการ 
53. น.ส.เบญจวรรณ อุ่นสมัย    พนักงานจ้างทั่วไป 
54. นายเอกลักษณ์ ศรศักดา    ผช.นักวิชาการคอมฯ 
55. นายภัทรพงษ์ จิตรเจริญ   พนักงานจ้างทั่วไป 
56. นางภัทรพร  รัตนพิบูลย์เดช   จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 
57. น.ส.ศิราภรณ์ บัวลอย    จพง.ธุรการช านาญงาน 
58. น.ส.ณัฐพร  ศรีอุดร    จพง.ทะเบียนปฏิบัติงาน 
59. น.ส.รัตนาภรณ์ วิลา    ผช.จพง.ธุรการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายนุชากร  มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  ไปราชการ 
  

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 
  - ไม่มีกองใดแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  มาตรการประหยัดพลังงาน 
นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร - การใช้ไฟฟูาและการใช้น้ าประปา เป็นห้วงของการใช้ของเดือนกรกฎาคม  
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  2563 สรุปการใช้ไฟฟูาลดลงจากห้วงเดือนที่ผ่านมา 1,403 หน่วย มีความ
ผิดปกติ 3 รายการ ตรวจสอบแล้วเป็นการใช้งานตามปกติ ส่วนการใช้น้ าประปาเพ่ิมขึ้น จากห้วงเดื อนที่ผ่านมา 
565 หน่วย  มีความผิดปกติ 17 รายการ คือเป็นการใช้น้ าประปาตามาตรการปูองกันโรคโควิด – 19 นอกนั้น           
เป็นการใช้งานตามปกต ิ
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นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - ฝากเรื่องไฟฟูาคือโรงงานจัดการขยะ ซึ่งเราต้องใช้เครื่องจักร ต้องใช้มอเตอร์ 
นายกเทศมนตรี   จ านวนมาก ก็ฝากดูแล ควบคุม 2. คือรายการใหม่ หอโหวด ตอนนี้เรารับมาเป็น
ภาระเราแล้ว ผู้รับเหมาตัดไฟชั่วคราว เรียกว่าไฟก่อสร้างซึ่งอัตราแพงมาก เขารับผิดชอบไปแล้ว เรทที่เราต้อง
รับผิดชอบไฟฟูามาส ารวจแล้ว เขาให้เป็นประเภทการใช้ไฟธุรกิจขนาดกลาง เพราะฉะนั้นก็ฝากมิเตอร์ ควบคุมดูแล
ด้วย แล้วที่ส าคัญคือในอาคารหอโหวด จะมี Sub มิเตอร์ซึ่งเราให้เช่าพ้ืนที่มิเตอร์ย่อยก็ต้องมีเก็บเงิน ยูนิตเท่าไหร่          
ก็ต้องไปดู อันนี้ก็ฝากติดตาม ฝากควบคุมในการตรวจเช็ค ในการใช้ ต้องเริ่มนับดูค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ซึ่งคาดการณ์ไว้        
ถ้าเปิดเต็มพิกัด น่าจะสามแสนบวกต่อเดือน วันละสามหมื่น ที่ผ่านมาก็อยู่ประมาณแสนต้น ๆ ก็ต้องฝากดูในเรื่องนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายสุบิน  ทราบรัมย์  - (น าเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป งานบริการข้อมูลข่าวสาร 
ผอ.กองวิชาการฯ  ท้องถิ่ น  สถิติต่ าง  ๆ ในการประชาสัมพันธ์ผ่ าน Fanpage Facebook 
“ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด” / พิธีกรในงานต่าง ๆ จ านวน 7 ครั้ง / บันทึกภาพกิจกรรม ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง จ านวน 59 ครั้ง / งานบริการและเผยแพร่วิชาการ  ติดตั้งเครื่องเสียงภายในห้อง
ประชุม จ านวน 13 ครั้ง / ติดตั้งเครื่องเสียงนอกสถานที่ จ านวน 8 ครั้ง / ตรวจซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง
เครื่องเสียง / ควบคุมการใช้งานจอ LED เวทีกลางแจ้ง จ านวน 5 ครั้ง / งานิติกรรมสัญญา ตรวจสัญญาการเช่า
สิทธิเทศบาลฯ ของเดือนกันยายน 2563 รวมทั้งสิ้น จ านวน 62 ฉบับ, ด าเนินกระบวนพิจารณาในการแก้ต่างคดี
ปกครองของศาลปกครองอุบลราชธานี, ตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประชุมและการคัดเลือก
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์, ตรวจสอบ รวมรวมข้อมูลกฎหมายและระเบียบเพ่ือด าเนินการจัดท า
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลและของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์, รวบรวม              
และบันทึกข้อมูลในระบบรายงานความเสียหายความรับผิดชอบทางละเมิดและทางแพ่งของกรมบัญชีกลาง, 
ประสานการรังวัดสอบเขตทางสาธารณประโยชน์บริเวณด้านหลังร้านอาหารชายคา เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดิน, ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและพนักงานเทศบาล / งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  
เรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด 35 เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 เรื่อง / ประสานธนารักษ์
พ้ืนที่ร้อยเอ็ด เพ่ือแจ้งบุคลากรในสังกัดที่ส านักงานอัยการฯ อ้างเป็นพยานไปเป็นพยานศาล กรณีฟูองขับไล่       
ผู้ประกอบกิจการซึ่งได้บุกรุกหรือรุกล้ า ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุบริเวณก าแพงเมือง – คูเมือง
ร้อยเอ็ด โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด), ส่งหนังสือแจ้งเตือน                 
ผู้ซึ่งครอบครองใช้ประโยชน์ในแนวเขตที่ดินราชพัสดุ บริเวณคูเมือง – ก าแพงเมืองร้อยเอ็ด ให้ขนย้ายทรัพย์สิน
และบริวารออกไปจากที่ราชพัสดุ, ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและพนักงานเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด / ฝุายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณา
รางวัลพระปกเกล้าทองค า ประจ าปี 2563 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่             
15 กันยายน 2563 / งานวิจัยและประเมินผล สรุปแบบประเมินโครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจ าปี 
2563 วันที่ 3 กันยายน 2563 / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเตรียมข้อมูลน าเสนอและอุปกรณ์แสดงผล 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น วันที่ 1 กันยายน 
2563 / รับฟังการน าเสนอระบบ E – Doclite ระบบส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในหน่วยงาน วันที่ 8 กันยายน 
2563 / จัดเตรียมข้อมูลน าเสนอและอุปกรณ์แสดงผลต้อนรับคณะศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบเพ่ือจัดท าผลงาน
ทางวิชาการตามโครงการพัฒนา “นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง “รุ่นที่ 9  กลุ่มที่ 5 กลุ่มโปร่งใส / 
ประชุมเตรียมตรวจรับงาน Smart City ระยะที่ 2 งวดที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 15 กันยายน 2563 / ซ่อมแซม บ ารุง 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ส ารองข้อมูลกล้องวงจรปิดและดูแลระบบแม่ข่าย GIS / งานออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ / การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ / ตารางสรุปลดค่าใช้จ่าย ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 
ระบบเครือข่ายฯ ระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงและงานออกแบบ รวม 6,300 บาท / การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทางเว็บไซต์ฯ และแฟนเพจฯ รวม 115 ครั้ง / รับเรื่องราวร้องทุกข์ ติดต่อสอบถาม รวม 15 ครั้ง /            
สถิติการให้บริการของกองวิชาการและแผนงาน  รวม 140 ครั้ง /ไอทีน่ารู้ ปิดการแจ้ง Timeline Today  
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสวัสดิการสังคม) 
นายประสงค์  โพธิ์เนียม  - (น าเสนอ Power Point) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม  เห็นชอบขอบเขตเมืองเก่าร้อยเอ็ด และแนวทางการพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์       
เมืองเก่าอย่างยั่งยืน / ฝุายพัฒนาชุมชน ร่วมกับเทศกิจและเจ้าหน้าที่ต ารวจ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบผู้บุกรุกท าเพิง                    
ที่อยู่อาศัยสวนหย่อม ถนนเนื่องประดิษฐ์ริมคลองล าห้วยเหนือ / ลงพ้ืนที่ริมคลองคุ้มสระบัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก               
เพ่ือเจรจาขอคืนพ้ืนที่ / ผู้อาศัยในพ้ืนที่ริมคลองคูเมือง ชุมชนพิพิธภัณฑ์ปลูกสร้างบ้านในชุมชนมั่นคงพัฒนา / 
ค้นหาผู้ปุวยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต /ฝุายสังคมสงเคราะห์ ตรวจสอบหอพักที่แจ้งขอยกเลิกประกอบกิจการ
หอพัก จ านวน 1 แห่ง ข้อมูลหอพักที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ในเขตพ้ืนที่เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด หอพักชาย จ านวน 11 แห่ง หอพักหญิง จ านวน 39 แห่ง หอพักสถานศึกษา จ านวน 1 แห่ง               
รวม จ านวน 51 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) / เยี่ยมบ้านผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ถูกปลดปล่อย ในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 14 ราย  

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)นางอัญชลี  
นางศิริภรณ์  บุตรพรหม  - (น าเสนอ Power Point) สรุปสถิติข้อมูลทะเบียนราษฎร ประจ าเดือน            
หน.ฝ่ายทะเบียนและบัตร  กันยายน 2563 / การให้บริการที่ส านักทะเบียนท้องถิ่นท้องถิ่นเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านทะเบียนราษฎร ประจ าเดือนกันยายน  2563 / การให้บริการที่
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจ าเดือนกันยายน 2563 /            
การให้บริการท าบัตรประจ าตัวประชาชน / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านบัตรประชาชน ประจ าเดือนกันยายน
2563 / ออกให้ความรู้ด้านงานทะเบียนและบัตรฯ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองคลัง) 
นางวัชรี  ศรีทอง  - ( น า เ ส น อ  Power Point)  ฝุ า ย แ ผ น ที่ ภ า ษี แ ล ะ ท ะ เ บี ย น ท รั พ ย์ สิ น                  
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง  ส ารวจข้อมูลภาคสนาม / ออกหนังสือรับรองการมีสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน / การยื่น
ค าร้องคัดค้านการประเมินภาษีฯ ประจ าปี 2563 / ฝุายพัฒนารายได้ การจัดเก็บภาษีตั้งแต่ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2563 จัดเก็บได้ คิดเป็นร้อยละ 43.33 ของประมาณการ / สรุปการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ประจ าปี พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จัดเก็บภาษีแล้วคิดเป็นร้อยละ 77.05% / ฝุายจัดหา
ประโยชน์และทะเบียนพาณิชย์ สรุปผลการจัดเก็บค่าเช่าสิทธิต่าง ๆ ในเดือนกันยายน 2563 จ านวน 265,200 
บาท / เงินรับฝาก เพ่ือใช้ในการด าเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เดือนกันยายน 2563 จ านวน 276,526 
บาท / สรุปผลการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟูาตลาดสดทุ่งเจริญ ตลาดโต้รุ่ง / สรุปผลการจัดเก็บค่าน้ าประปา          
ตลาดสดทุ่งเจริญ – โต้รุ่ง 62,450 บาท / สรุปผลการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจ าเดือนกันยายน 2563 27 ราย 
จ านวนเงิน 1,080 บาท / ฝุายบริหารงานคลัง ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 รับจริงรวม            
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 575,305,588.74 บาท จ่ายจริงรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 572,974,720.08 บาท             
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง 2,330,868.66 บาท / เงินสะสม 85% 1,981,238.36 บาท เงินทุนส ารองเงินสะสม 
15% 349,630.30 บาท เงินสะสมที่สามารถใช้ได้ 3,624,353.25 บาท เงินทุนส ารองเงินสะสม 
35,697,494.80 บาท / สถานะเงินฝาก ณ 30 กันยายน 2563 เงินฝากออมทรัพย์ 11,985,699.19 บาท 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 16,179,910.69 บาท เงินฝากประจ า 59,966,020.42 บาท รวมทั้งสิ้น 
88,131,630.30 บาท เจ้าหนี้เงินกู้ 170,937,549.40 บาท / รายการกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 รวมกันเงินทั้งสิ้น 33,089,194.93 บาท / รายละเอียดเจ้าหนี้เงินกู้ / รายงานเงิ นเดือนคงเหลือไม่ถึง 
15% / ฝุายพัสดุและทรัพย์สิน สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนกันยายน 2563 / 
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 8 โครงการ / โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอการด าเนินการ) จ านวน 6 โครงการ / เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จ านวน 2 โครงการ / เปรียบเทียบการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2562                 
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และปี 2563 / ตารางเปรียบเทียบการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ประจ าเดือน
กันยายน 2563 / ฝุายบริหารงานทั่วไป ทายาทนายประพันธ์ อุตรมาตย์ ยื่นขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ / 
พนักงานครูเทศบาล ผู้รับบ านาญ ยื่นขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพ กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป 2 ราย 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักการศึกษา) 
นายพิรุฬ  มาตมูล  - (น าเสนอ Power Point) วันที่ 1 กันยายน 2563 บรรยากาศการเรียน                                     
หน.ฝ่ายกิจการโรงเรียน  การสอนว่ายน้ าของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้โอวาทแก่นักกีฬาเซปักตะกร้อ โรงเรียนเทศบาล   
หนองหญ้าม้า เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รายการ Thai PBS Youth sepak Takraw Girts Series 
2020 ณ จังหวัดราชบุรี / วันที่ 3 กันยายน 2563 ด าเนินโครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจ าปี 2563                
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ วัดบูรพาภิราม / วันที่ 8 กันยายน 
2563 ร่วมประชุมหารือกับผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่องขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ,                     
พระพุทธมิ่งเมืองมงคล และการจัดงานประเพณีสมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป / คณะครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
เทศบาลต าบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมรองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ในโอกาสเดินทาง            
มาสังเกตการสอนและศึกษาดูงาน การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 8 – 11 กันยายน 2563 / วันที่ 9 กันยายน 2563 ประชุมหารือน าเสนอ แสง สี เสียง 
ในงานสมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป ครั้งที่ 22 ประจ าปี 2563 / วันที่ 9 กันยายน 2563 ร่วมประชุม
คณะกรรมการด้านกีฬา ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อย เอ็ด            
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดผ่านระบบ Video Conference / วันที่ 10 กันยายน 2563 นางสมศรี         
ถินค าเชิด มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 17 กันยายน 2563              
เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ เพ่ือเตรียมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐาน ณ วัดกลางมิ่งเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด / วันที่ 18 กันยายน 2563  อบรมโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น /           
วันที่ 21 กันยายน 2563 หารือพิธีการรับพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆราชฯ / วันที่ 22 กั นยายน 
2563 ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมกับตัวแทนหัวเมืองต่าง ๆ ในการจัดงานประเพณี “สมมาน้ า คืนเพ็ง                 
เส็งประทีป” ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 / วันที่ 23 กันยายน 2563 ประชุมติดตามความคืบหน้า ระบบบริหาร
จัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์ 4.0 / วันที่ 25 กันยายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ 
เข้าเฝูาถวายสักการะและรับประทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆราชฯ เพ่ือมาประดิษฐาน ณ หอโหวด 
101 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด / วันที่ 25 กันยายน 2563 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพ่ือมา
ประดิษฐานที่พระอุโบสถ วัดกลางมิ่งเมือง ก่อนพิธีอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ หอโหวด 101 / วันที่ 26 กันยายน 
2563 การจับสลากกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจปีที่ 14 ประจ าปี 2563 / วันที่ 27 กันยายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ด กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศาลหลักเมือง / วันที่ 29 กันยายน 2563               
“น้องมะปราง” เยาวลักษณ์ พวงศรี นักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติ เข้าพบรองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด              
ก่อนเดินทางเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติชุดใหญ่ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า) 
นายพิรุฬ  มาตมูล  - (น าเสนอ Power Point) รายงานการปฏิบัติงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า               
หน.ฝ่ายกิจการโรงเรียน  ประจ าเดือนกันยายน 2563 เปิดให้บริการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด 
COVID – 19 ฉบับที่ 8 จ านวนผู้ที่เข้าใช้บริการ 21,582 คน ยอดเงินบริจาค จ านวน 38,206 บาท หน่วยงาน
เข้าเยี่ยมชม 72 หน่วยงาน / สรุปยอดผู้เข้าใช้บริการและยอดบริจาค ประจ าปีงบประมาณ 2563 ยอดผู้เข้าใช้
บริการตลอดปีงบประมาณ 2563 จ านวน 198,455 คน รวมยอดบริจาคตลอดปีงบประมาณ 2563 จ านวน 
324,218 บาท / ภาพการต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปข้อมูลหอโหวด แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชมหอโหวด 101 / ภาพ
บรรยากาศต้อนรับคณะครูนักเรียน จากทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด / ก าจัดรังแตนลามรอบอาคาร            
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สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า / ติดตั้งระบบเครื่องเสียงภายในอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า / รายงานปฏิบัติง าน 
ศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เดือนกันยายน 2563 ยอดสมาชิกโดยรวม จ านวน 1,530 คน จ านวนผู้ที่เข้า
ใช้บริการ ช่วงเช้าจ านวน 545 คน ช่วงเย็น จ านวน 825 คน รวม 1,370 คน / การออกก าลังกายภายใน        
ศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ตามมาตรการปูองกัน COVID – 19 / กิจกรรมการออกก าลังกายภายในเกาะ
กลางบึงพลาญชัย แอโรบิค ลีลาศ ร ากระบอง บาสเกตบอล และโยคะ / หอโหวด 101 ROI ET TOWER / วันที่ 
2 กันยายน 2563 ต้อนรับคณะสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด รับฟังบรรยายและเยี่ยมชมหอโหวด 101 / วันที่ 
10 กันยายน 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครอุดรธานี / วันที่ 11 กันยายน 2563 ต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น / วันที่ 18 กันยายน 2563 ต้อนรับคณะศึกษา          
ดูงานจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ / วันที่ 22 กันยายน 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต าบลสังขละ 
จังหวัดสุรินทร์ / วันที่ 25 กันยายน 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการประชุมวิชาการ โครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน              
ครั้งที่ 12 ประจ าปีการศึกษา 2563) จ านวน 1,100 คน / ได้รับความอนุเคราะห์ตู้ไปรษณีย์ในการส่งโปสการ์ด 
จากหอโหวด 101 จ านวน 2 ตู้ จากไปรษณีย์ สาขาร้อยเอ็ด / ขอเชิญชวนบุตรหลานชาวเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
เพศหญิง อายุระหว่าง 16 – 25 ปี ที่มีความสนใจประกวดธิดาสาเกตนคร ในงาน “สมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป” 
ประจ าปี 2563 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 ตุลาคม 2563  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางสาวพรพรรณ  จันทรถง - (น าเสนอ Power Point) ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            
รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 11 กันยายน 2563 / ให้การ
ต้อนรับคณะบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานและสังเกตการสอนรูปแบบ
มอนเตสซอรี่ ระหว่างวันที่ 8 – 11 กันยายน 2563 / กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน โรงพยาบาลจุรีเวช บริการ
ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับนักเรียน วันที่ 14 กันยายน 2563 / ภาพบรรยากาศกิจกรรมห้องมอนเตสซอรี่,           
ห้องเสริมประสบการณ์, ห้องศิลปะ, ห้องสมุด / ภาพบรรยากาศกิจกรรมพลศึกษา, กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว, 
กิจกรรมกลางแจ้ง 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า) 
นางนันทกา ภูผา          - (น าเสนอ Power Point) วันที่ 6 – 8 กันยายน 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ                   
หน.งานพัฒนาคุณภาพ  พัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะน าส าหรับอาหารกลางวันส าหรับ
โรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School lunch) และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
เด็กเล็กส าหรับโรงเรียน (Kid Diary School) ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 / วันที่ 9 กันยายน 2563 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต าบลเมืองพาน 
จังหวัดเชียงราย / นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ลงพ้ืนที่เพ่ือฝึกปฏิบัติการพยาบาล
เด็กและวัยรุ่น ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 14 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2563 / วันที่            
16 กันยายน 2563 ร่วมการประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ประจ าปี พ.ศ. 2563 
/ วันที่ 25 กันยายน 2563 ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน ณ พระโอสถ วัดกลางมิ่งเมือง          
พระอารามหลวง / วันที่ 29 กันยายน 2563 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                
(กลุ่มที่ 2) ก่อนเข้าฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น / วันที่ 30 กันยายน 2563 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต 
เกษียณอายุราชการพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ) 
นายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ์ - (น า เสนอ Power Point) กิจกรรม PLCหลั ง เลิ ก เรียน ทุกวั น อังคาร             
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ และวันพฤหัสบดี / โรงเรียนเป็นสถานที่ในการจัดอบรมโครงการ เรื่องการ
ตั้งครรภ์ในวัยเรียน / คณะครูร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดกลางมิ่งเมือง  / เด็กชายสิรวิชญ์                   
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อันสิริ รับมอบทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด / ร่วมงานมุทิตาจิต คุณครู             
ภัทรนรินทร์ แก้วบุดดา / พิธีมอบปูายและประกาศนียบัตรสถานศึกษาพอเพียง / บุคลากรครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร่วมชมหอโหวดแลนด์มาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ ความอนุเคราะห์           
ท าความสะอาดอาคารเอนกประสงค์ / คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ฝึกท าสื่อและเข้าร่วมโครงการ
รักการอ่าน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน) 
นายธรรมวัจน์  วิลัยพิศ  - (น าเสนอ Power Point) การศึกษาดูงาน การจัดการศึกษา ตามหลักปรัชญา              
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน    ของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด / ผู้บริหาร
สถานศึกษาและตัวแทนคณะครู เข้ารับโล่ ประกาศเกียรติคุณศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น, โล่รางวัล
สถานศึกษา โรงเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์โอเน็ตดีเด่น, เกียรติบัตรพัฒนาผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ดีเด่น ล าดับที่ 2 
ระดับ ม.ต้น / ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบุคคลหญิง และรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาเปตองระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังวัดร้อยเอ็ด / การขับเคลื่อน          
การสร้างวินัยของผู้เรียน#Mindset / การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / การสอบกลางภาค 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 / การนิเทศการจัดการเรียนรู้ ภายในสถานศึกษา / เข้ารับโครงการ 
Smoke free innovation 2020: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายครูเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์
เพ่ือการ ไม่สูบบุหรี่ สส. / ครูสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เข้ารับการประเมินอย่างเข้มในต าแหน่งครูผู้ช่วย 
/ โรงทานข้าวมันไก่ ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระอุโบสถวัดกลางมิ่งเมือง / มอบเกียรติบัตรแก่
บุคลากรและนักเรียนที่ท าความดี ตามแนวทางการด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม / การปรับห้องน้ าอาคาร 1 
ชั้น 1 /เด็กชายคงศกรณ์ แก้ววีนัส นักเรียน ป.5/1 รับมอบทุนจากเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร                  
จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด / การด าเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล / กษิณานุสรณ์มุทิตาจิต 
เกษียณอายุราชการคุณครูอรพรรณ สนามพล / วิถีเด็กดีเวฬุวัน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า) 
นายโกสิทธิ์  บุญส่ง  - (น าเสนอ Power Point) โรงเรียนเป็นสถานที่ในการประชุมทางด้านการ 
ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า    ศึกษา / แสดงความยินดีกับกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม ได้รับรางวัลชนะเลิศ                
การแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนแข่งระดับภาคฯ /                
แสดงความยินดี นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล กีฬาระหว่างโรงเรียน 
ส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตัวแทน แข่งขันในระดับภาคฯ / แสดงความยินดีกับนักกีฬาตะกร้อ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศทั้งชายและหญิง การแข่งขันเซปักตะกร้อ, ชนะเลิศเหรียญทอง มวยไทยสมัครเล่น รุ่น 63.5 กิโลกรัม   
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนและส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด / นักตะกร้อหญิง เข้าร่วมการแข่งขันศึกตะกร้อ
เยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 17 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย ที่จังหวัดราชบุรี / แสดงความยินดีกับนักกีฬาเปตอง              
ได้รับรางวัลในการแข่งขันเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2563            
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ / น าภาพวาดที่เป็นผลงานนักเรียน มาประดับตกแต่งอาคารและห้องเรียน / นักเรียนเข้ารับ
การอบรมยุวชลกร ณ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาวเพ่ือเรียนรู้งานชลประทานและทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ / นักเรียนระดับอนุบาล เข้าศูนย์การเรียนรู้ในการปฏิบัติธรรมในห้องพระ            
และเข้าเรียนรู้  ในห้องสมุดของโรงเรียน / วันที่ 10 – 11 กันยายน 2563 นักเรียน ม.1 – ม.6 ท าการสอบ
กลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 / ส านักทะเบียนฯ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มาให้ความรู้กับนักเรียน / รด. เข้าร่วม
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 ประจ าปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการร้อยเอ็ด / เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดกลางมิ่งเมือง พร้ อมกับท าโรงทาน / ได้รับ
เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจ าปีการศึกษา 2562 ผลการด าเนินการตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง              
เพ่ือตามรอยพ่อหลวง ณ จังหวัดปทุมธานี / ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2/2563 / คณะครู
ระดับอนุบาล รับการนิเทศการเรียนการสอน 
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ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร) 
นางสาวสมพิศ  หวังทรัพย์ทวี - (น าเสนอ Power Point) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ / โครงการ                                    
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่             
1 – 3 วันที่ 3 กันยายน 2563 / เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ตามหลักธรรมวินัยของพุทธศาสนิกชนที่ดี             
ณ วัดบูรพาภิราม วันที่ 3 กันยายน 2563 / เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ทักษะกีฬากรีฑา ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
ร้อยเอ็ด เนื่องในกิจกรรมโครงการเปิดบ้าน กรอ. โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่              
13 กันยายน 2563 / จัดท าของว่างต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัลพระปกเกล้าทองค า ปี 2563 เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด วันที่ 15 กันยายน 2563 / ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะกรรมการประเมินรางวัลพระปกเกล้า
ทองค า วันที่ 15 กันยายน 2563 / โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาปีที่ 
4 – 6 ณ วัดปุาเรไร วันที่ 17 กันยายน 2563 / เด็กชายภูมิระพี เกสรจันทร์ ผ่านเข้ารอบการประกวดแข่งขัน
ร้องเพลงรายการเพลงเอก ช่อง 23 / นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 
วันที่ 23 – 24 กันยายน 2563 / โครงการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในวัยเรียน วันที่ 22 กันยายน 2563 
/ โครงการวิถีธรรม วิถีแนวคิดพอเพียง ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ณ วัดปุาเรไร วันที่ 23 – 
24 กันยายน 2563 / เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและซุ้มโรงทาน ผลผลิตจากโครงการ SBMLD วันที่             
25 กันยายน 2563 / โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปีการศึกษา 2563 วันที่ 26 – 27 กันยายน 
2563 /เกษียณอายุราชการคุณครูทองใบ ขันสมบัติ วันที่ 30 กันยายน 2563 / งานปรับปรุง – ซ่อมแซม 
อาคารสถานที่ ทาสีอาคารสันติปัญญาคุณ, ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบน้ าส าหรับรางแปรงฟันเพ่ือให้ใช้งานได้         
อยู่เสมอ, ท าความสะอาดท่อระบายน้ า 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ) 
นายยุทธพงษ์ คุริรัง  - ( น า เ ส น อ  Power Point) รั บ ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า  วั น บู ร พ า จ า ร ย์                                    
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ ณ วัดบูรพาภิราม วันที่ 5 กันยายน 2563 / คณะครูและนักเรียน ร่วมใจ           
เดินรณรงค์ปูองกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจ าปี 2563 วันที่ 10 กันยายน 2563 / คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้ก าลังใจนักดนตรีของโรงเรียน วันที่ 11 กันยายน 2563 / นักเรียนเข้าร่วมโครงการเปิดบ้าน
วิชาการสานฝันกีฬาสู่ชุมชน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 13 กันยายน 2563 /            
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ณ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินทร จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 
17 กันยายน 2563 / โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 ณ วัดวิมลนิวาส และสถาน
แสดงพันธุ์สัตว์น้ าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 23 กันยายน 2563 / โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ พิพิธภัณฑ์พญาคันคากจังหวัดยโสธร วันที่ 24 กันยายน 2563 / รับเกียรติบัตร 
“สถานศึกษาพอเพียง” ของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 25 กันยายน 2563 / ผู้ว่าราชการจังหวั ดร้อยเอ็ด 
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ อนุสาวรีย์พระขัติยะวงษา (ท้าวทน) วันที่ 27 กันยายน 2563 / ปลัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน วันที่ 29 กันยายน 2563 / โครงการยุวกาชาดบ าเพ็ญประโยชน์
ปูองกันภัย COVID – 19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 กันยายน 
2563 / ความคืบหน้าการปรับระบบวางท่อน้ าไหลลงจากอาคารเรียน อาคารพระพุทธชยันตีฯ / การตรวจรับ  
การต่อเติมห้องน้ าหญิง อาคารสุกวโร ชั้น 2 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม) 
นางฉันทรุจี  พรมเกตุ  - (น าเสนอ Power Point) ประชุมกลุ่ม PLC หลังเลิกเรียนทุกวันอังคารและ 
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม วันพฤหัสบดี / กิจกรรมออกก าลังกายของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน / 
วันที่ 3 กันยายน 2563 ตัวแทนจากบริษัทคิงพาวเวอร์ มอบอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียน / 
วันที่ 3 กันยายน 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทมามกะ ณ วัดบูรพาภิราม / 
วันที่ 4 กันยายน 2563 ร่วมกิจกรรมวันบูรพาจารย์ ณ วัดบูรพาภิราม / วันที่ 10 กันยายน 2563 กิจกรรม
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รณรงค์ปลอดลูกน้ ายุงลาย / วันที่  14 กันยายน 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  เพ่ือขอความ
เห็นชอบนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองทุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข / คณะกรรมการสถานศึกษามอบทุน            
ค่าปัจจัยพ้ืนฐานให้นักเรียน / วันที่ 15 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่จากงานทะเบียนฯ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด             
ให้ความรู้เกี่ยวกับการแจ้งย้ายเข้า ย้ายออก และการท าบัตรประชาชน / วันที่ 18 กันยายน 2563 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ทรีดราก้อนอควาเรียม และวัดปุากุง / นักเรียนชั้น
อนุบาล ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าและบึงพลาญชัย / เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวทางในการปูองกันภัยของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง / น านักเรียนเข้าร่วมอบรมเพศศึกษาที่โรงเรียนเทศบาล
วัดราษฎรอุทิศ / วันที่  19 – 20 กันยายน 2563 ร่วมมุทิตาจิต คุณครูลัดดาวรรณ ชัยทองดี / วันที่             
21 กันยายน 2563 ครูวลัย มุริกานนท์ รับเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 ครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ               
(Best Practice) การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย / วันที่ 25 กันยายน 2563 รับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง 
ประจ าปีการศึกษา 2562 / นักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์                  
จังหวัดกาฬสินธุ์ / คณะครูร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกาตุ ณ วัดกลางมิ่งเมือง / วันที่ 28 กันยายน 2563             
ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในการกราบลา พระพุทธรัตนมงคลมหามุณี และเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ 
/ วันที่ 29 กันยายน 2563 ผู้บริหารสถานศึกษาและเด็กหญิงไอริสา อารีเอ้ือ เข้ารับเกียรติเยาวชนต้นแบบดีเด่น
ด้านดนตรีไทย ประจ าปีการศึกษา 2562 จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด / เด็กหญิงลลิตา สิทธิเวท นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับทุนการศึกษา จากมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ / รับมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมพิธีปฏิญาณ
ตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจ าปี 2563 ณ ส านักงาน
ศึกษาธิการ จังหวัดร้อยเอ็ด / วันที่ 30 กันยายน 2563 ร่วมแสดงมุทิตาจิต คุณครูลัดดาวรรณ ชัยทองดี           
ในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางสุวิชชา  ตรีนาจ   - (น าเสนอ Power Point) เปิดโครงการคนดีศรีโรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณธรรม                    
รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จริยธรรมของผู้เรียน วันที่ 2 กันยายน 2563 / ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมร้อยเอ็ด เขต 1 น าคณะพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา
จาก 4 ภาค ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน วันที่ 8 กันยายน 2563 / โรงพยาบาลจุรีเวช              
ฉีดวัคซีนปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับนักเรียน วันที่ 9 กันยายน 2563 / เปิดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับปฐมวัย วันที่ 10 กันยายน 2563 / การอบรมโครงการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง                
การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนด้วยกระบวนการ PLC สู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 18 กันยายน 2563 / 
วิทยากรให้ความรู้เชิงรุกเกี่ยวกับภาวะเสี่ยงและการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น วันที่ 22 กันยายน 2563 / นิเทศการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประจ าการศึกษา 1/2563 วันที่ 22 กันยายน 2563 
/ สถานศึกษารับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง วันที่ 25 กันยายน 2563 / บุคลากรเข้าร่วมพิ ธีอัญเชิญพระบรม
สารีริกธาตุจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 25 กันยายน 
2563 / นิเทศการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา วันที่ 28 – 30 กันยายน 2563 / เด็กชาย           
ธรภัทร ชนชนะกุล ได้รับทุนจากมูลนิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจ าปี 2563 วันที่ 29 กันยายน 2563 /                    
เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมสมตามวัย / เสริมสร้างพัฒนาการผู้เรียนระดับประถมศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
/ โครงการอาหารกลางวัน / พิธีเปิดกองลูกเสือ ส ารอง ลูกเสือสามัญและยุวกาชาด / นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 เรียนว่ายน้ า / งานไฟฟูาเข้าตรวจสอบระบบไฟฟูาของทางโรงเรียน / การปรับภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง) 
นางพิกุล  พรมเกตุ   - (น าเสนอ Power Point) วันที่ 3 กันยายน 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1     
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง  ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จังหวัดมุกดาหาร / สรุปการแข่งขันแบดมินตัน 
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กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด / วันที่ 9 กันยายน 2563 นักเรียนที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อ             
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน พบปะกับน้อง ๆ ในกิจกรรมหน้าเสาธง / วันที่ 18 – 19 กันยายน 2563 นักเรียน
ห้องส่งเสริมวิชาการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้  ณ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนครและจังหวัดบึงกาฬ / วันที่                   
22 กันยายน 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จังหวัดขอนแก่น / วันที่              
25 กันยายน 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ จังหวัดสุรินทร์ / วันที่            
25 กันยายน 2563 รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง จังหวัดปทุมธานี / วันที่ 26 กันยายน 2563 ร่วมท าโรงทาน
ผัดไทย ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดกลางมิ่งเมือง / วันที่ 28 กันยายน 2563 มอบรางวัลชนะเลิศ 
การประกวดสุขาน่าใช้ของแต่ละอาคารภายในสถานศึกษา / นักเรียนแต่ละระดับชั้นช่วยดูแลท าความสะอาด 
ห้องน้ าของตนเอง / ปรับพื้นที่มุงหลังคาและปูกระเบื้อง เพ่ือเป็นพื้นที่ใช้สอยของนักกีฬาวอลเลย์บอล 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ  - (น าเสนอ Power Point) ) ฝุายบริหารงานทั่วไป ประชุมประจ าเดือนกอง             
ผอ.กองสาธารณสุขฯ  ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 17 กันยายน 2563 / มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2563 / ฝุายบริหารงาน
สาธารณสุข ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เชิญร่วมสัมมนารวมเครือข่ายลุ่มน้ าชีตอนบน พร้อมรับเกียรติบัตร
เชิดชูเกียรติพ้ืนที่ต้นแบบด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพ้ืนที่ ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 15 กันยายน 2563 / 
วันที่ 25 กันยายน 2563 งานรักษาความสะอาด ท าความสะอาดวัดกลางมิ่งเมือง เพ่ือเตรียมสถานที่จัดงานพิธี
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพ่ือมาประดิษฐานที่วัดกลางมิ่งเมือง / ล้างตลาด ถนน ศาลาที่พักผู้โดยสาร เก็บขยะ
คลองคูเมืองและปัดกวาด ตัดหญ้า ดายหญ้า ตามแผนปฏิบัติงาน / ฝุายบริการสาธารณสุข พ่นหมอกควันควบคุม
โรคไข้เลือดออก ชุมชนวัดบึง ชุมชนโรงพยาบาล ชุมชนวัดเวฬุวัน / รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออก ปี 2563 / 
วันที่ 3 กันยายน 2563 น.สพ.ศักรินทร์ ค างาม เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค                    
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า / งานสัตว์แพทย์ ลงพ้ืนที่จับสุนัขจรจัดในชุมชนและโรงเรียนตามเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ / งานสัตวแพทย์ร่วมกับงานเทศกิจลงพ้ืนที่ตลาดสระทอง ตรวจสอบการน าเนื้อหมูแช่เย็นมาวางขาย              
ในตลาด / ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอเมือง (พอช.) 
วันที่ 17 กันยายน 2563 / โครงการอบรม อสม. เที่ยวปันสุขวันที่ 22 – 23 กันยายน 2563 จังหวัดมุกดาหาร 
และจังหวัดนครพนม / ฝุายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ควบคุมมลพิษและเหตุร าคาญ             
เก็บตัวอย่างน้ าประปาเพ่ือเฝูาระวังการปนเปื้อนในสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด            
วันที่ 9 กันยายน 2563 / ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนร าคาญ กรณีกลิ่นเหม็นจากส้วมบ้านเรือนข้างเคียง บริเวณ
ถนนเสนาเริ่มคิด วันที่ 15 กันยายน 2562 / ตรวจติดตามการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ กรณีน้ าจากบ่อเกรอะ
ซึมผ่านก าแพงมาบ้านใกล้เคียง บริเวณถนนเทวาภิบาล 14 วันที่ 22 กันยายน 2563 / สรุปการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม ปี 2563 รวม 6,764,885 บาท / เปรียบเทียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ปี 2562 – 
2563 / การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตั้งแต้ต้นปี 2562 – 2563 / สรุปสถิติเหตุเดือดร้อนร าคาญ ปี 2563              
รวมทั้งสิ้น 47 รายการ / การแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ / งานสุขาภิบาลอาหาร ฝุายสุขาภิบาล             
และสิ่งแวดล้อม ออกตรวจเฝูาระวังสุขาภิบาลอาหารในร้านอาหาร เนื่องจากมาตรการผ่อนคลายจากสถานการณ์
การระบาดของโรค COVID – 19 วันที่ 2 กันยายน 2563 / งานบริหารจัดการตลาด คณะท างานประเมินตลาด
เทศบาลระดับจังหวัด ประจ าปี 2563 ออกประเมินตลาดเทศบาล ครั้งที่ 4 ณ ตลาดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง                
วันที่ 18 กันยายน 2563 / ผลการประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัด ประจ าปี 2563 ตลาดสระทอง              
ได้ 85 คะแนน ผ่านเกณฑ์ประเมิน ตลาดทุ่งเจริญ ได้ 90 คะแนน ผ่านเกณฑ์ประเมิน ตลาดหนองแคน ได้ 100 
คะแนน ผ่านเกณฑ์ประเมิน / จัดระเบียบปูายโฆษณาในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1) 
นางสว่างจิต  บัวปัญญ์สิริ - (น าเสนอ Power Point) งานบริการทางการแพทย์ รายงานผู้รับบริการ 
หน.ฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข  แยกตามแผนกเฉพาะทางตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2563 / ตารางเปรียบเทียบยอดผู้รับบริการ แยกตามปีงบประมาณ / รายงาน 5 อันดับโรคผู้ปุวยนอก 1 ตุลาคม 
2562 – 30 กันยายน 2563 / ออกเยี่ยมบ้านผู้ปุวยโรคเรื้อรัง, ผู้พิการ, ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ จ านวน 8 ราย / ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการประจ า (Cup board) เพ่ือพิจารณาแผน
งบประมาณประจ าปี 2564 วันที่ 9 กันยายน 2563 / ให้บริการฉีดวัคซีนปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
ให้กับพนักงานที่มีความเสี่ยงและพนักงานภาคสนาม วันที่ 11 กันยายน 2563 – 30 กันยายน 2563 รับการ
ติดตามนิเทศงานจากส านักงานสาธารณสุข อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 23 กันยายน 2563 / วันที่ 24 กันยายน 
2563 ร่วมงานวันมหิดล ร่วมวางพวงมาลาน้อมร าลึกถึงพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน / ออกฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคหัดเยอรมัน วัคซีนปูองกันบาดทะยัก วัคซีนปูองกันโรคโปลิโอ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ จ านวน 15 ราย วันที่ 28 – 29 
กันยายน 2563 / งานแพทย์แผนไทย หัตถบ าบัดเพ่ือการรักษา เดือนกันยายน นวดประคบ 46 ราย / โครงการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ ผู้ปุวยเรื้อรังและผู้พิการด้วยการแพทย์แผนไทย ประจ าปีงบประมาณ 2563 วันที่  3 กันยายน 
2563 / สรุปยอดผู้รับบริการแพทย์แผนไทย 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 รวม 913 ราย / งาน
กายภาพบ าบัด มารับบริการในศูนย์ 17 ราย 36 ครั้ง เยี่ยมบ้าน 2 ราย 2 ครั้ง รวมทั้งหมด 38 ครั้ง / 
ผู้รับบริการกายภาพบ าบัด 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 รวม 437 ครั้ง / งานแพทย์แผนจีน                  
การด าเนินงานแพทย์แผนจีนเดือนกันยายน 2563 ฝังเข็ม จ านวน 108 ครั้ง ครอบแก้ว จ านวน 30 ครั้ง            
โคมร้อน จ านวน 10 ครั้ง คนไข้ที่เข้ารับการรักษา จ านวน 37 คน / สรุปการให้บริการทันตกรรม เดือนกันยายน 
2563 ตรวจฟัน 22 ราย เคลือบฟลูออไรด์ 0 – 5 ปี 20 ราย  ขูดหินปูน 5 ราย อุดฟัน 8 ราย  ถอนฟัน 4 ราย 
เคลือบหลุมฟัน – ราย จ่ายยา 3 ราย รวม 62 ราย / งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผลการด าเนินงานด้าน
เภสัชกรรม จัดยาให้ผู้ปุวยเรื้อรังเฉพาะราย 9 ราย, แก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา 5 ราย, ประเมินการแพ้ยา
ในผู้แพ้ยารายใหม่ 2 ราย, ให้บริการเลิกบุหรี่ 37 ราย / งานบริบาลทางเภสัชกรรม ทบทวนและประสาน              
รายการยา มูลค่ายาเก็บคืนเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 / โครงการคุ้มครองผู้บริโภค วันที่ 17 
กันยายน 2563 ร่วมน าเสนอผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในมหกรรมน าเสนอ
ผลงานวิชาการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ / วันที่ 21 กันยายน 2563 ให้ความรู้แก่ อสม. 
เขตเทศบาเมืองร้อยเอ็ด เรื่องสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและฉลากโภชนาการ ให้มีการเลือกซื้อสินค้าในการ
บริโภคอย่างเหมาะสม เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCD) / โครงการศูนย์ให้บริการเลิกบุหรี่  วันที่            
3 กันยายน 2563 เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องโทษภัยบุหรี่ และการปูองกันนักสูบหน้าใหม่ ให้แก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร จ านวน 200 คน / วันที่  10 กันยายน 2563 วิทยากรบรรยาย
ความรู้ฯ ให้แก่เยาวชน ผู้น าชุมชน อสม. เขต อบต.เหนือเมือง จ านวน 100 คน ในโครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อบต.เหนือเมือง / สรุปยอดผู้รับบริการสะสม (กันยายน 2558 – กันยายน 2563) รวมทั้งหมด 
556 ราย ผู้เลิกบุหรี่ได้ส าเร็จ (มากกว่า 6 เดือน) เพ่ิมอีก 1 ราย รวม 115 คน คิดเป็นร้อยละ 20.68 
(ผู้รับบริการเดือนกันยายน 37 ราย) โครงการติดตามปัญหาการใช้ยาต่อเนื่องที่บ้าน วันที่ 17 กันยายน 2563 
ร่วมกับสหวิชาชีพ ติดตามเยี่ยมผู้ปุวยที่มีปัญหาการรับประทานยาและการปฏิบัติตัวที่บ้าน 3 ราย / โครงการ
ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองช่าง) 
นายพัฒนพงศ์  ศรีทอง  - (น าเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป สรุปรายงานการจัดเก็บ 
ผอ.กองช่าง   ค่าธรรมเนียม กองช่าง ประจ าเดือนกันยายน 2563 รวม 46 ราย จ านวน 
32,329 บาท / ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร รวม 14 ราย / รายการช าระเงินของส านักงานการประปา            
ส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด ค่าขุดเจาะซ่อมประปา ประจ าเดือนกันยายน 2563 รวม 14,750 บาท / รายงาน
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การจ้างช าระค่าขุดเจาะซ่อมประปา ประจ าเดือนกันยายน 2563 ช าระท้ังหมด 13 จุด 9,500 บาท / ตาราง
เปรียบเทียบรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมการขออนุญาต กองช่าง ระหว่างปีงบประมาณ 2562             
และปีงบประมาณ 2563 / ฝุายควบคุมอาคารและผังเมือง ตรวจสอบอาคารดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต             
พร้อมออกหนังสือ ค.3, ค.4, ค.9 / ฝุายการโยธา งานไฟฟูา ส ารวจติดตั้งเสาไฟฟูาแสงสว่าง ถนนริมคลองคูเมือง 
หลังโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด / งานติดตั้งระบบไฟส่องสว่างถนนริมคลอง ข้างโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด / 
ตรวจสอบระบบไฟฟูาอาคารเรียนการงานอาชีพโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า เพ่ือปรับปรุง แก้ไขปัญหา
แรงดันไฟฟูาตก / เปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมไฟส่องสว่าง ถนนรณชัยชาญยุทธ (จากแยกโรงพยาบาล – โค้งประปา) / 
งานสถานที่ เตรียมอุปกรณ์โต๊ะเก้าอ้ีส าหรับตักบาตรในช่วงเทศกาลออกพรรษา / ติดตั้งและเก็บอุปกรณ์เต็นท์ฯ  
ในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด / เก็บเวทีฯ ตลาดวัฒนธรรม ถนน Street Art / งานสวนสาธารณะ จัดวาง             
คันหินหน้าโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ / รื้อถอน ติดตั้งปูายรอบใน รอบนอกบึงฯ และสวนหย่อม
ในเขตเทศบาลฯ / ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ติดสายไฟฟูา งานร้องเรียน ถนนเจริญพานิช ซอย 2 / งานสาธารณูปโภค             
ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจร ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 31 / ซ่อมผิวจราจรถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 31 / ซ่อมผิว
จราจรช ารุด ถนนเสนนาเริ่มคิด / ซ่อมคืนสภาพถนน ประปาขุดเจาะ ถนนมีโชคชัย บริเวณห้าแยกสายน้ าผึ้ง / 
ซ่อมทางเท้าประปาขุดเจาะถนนราชการด าเนิน คลินิกหมอธนากร และทางเท้าช ารุดถนนรอบเมือง ซอย 9 /             
งานศูนย์เครื่องจักรกล ติดตั้งเสาคอนกรีตเพ่ือเป็นแนวปูองกันคลองคูเมือง ข้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด / ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง งานวิศวกรรม คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานก่อสร้าง ตลาดหายโศรก งวดที่ 
2 / โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนกองพลสิบ / โครงการก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายอาหารอินทรีย์และสินค้าพ้ืนเมือง
ตลาดหายโศรก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้ามา้ / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
(สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด) / โครงการก่อสร้างห้องน้ าในบึงพลาญชัย / คณะกรรมการตรวจรับงาน
โครงการขยายผิวจราจร / งานสถาปัตยกรรม งานสถาปนิกมีพนักงานเพ่ิม 1 คน นายสรรเสิญ ถามะพันธ์ 
ต าแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ / จัดท ารายละเอียดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงพลาญชัย / โครงการตกแต่งภายใน
หอโหวด 101 / งานวิศวกรรมจราจร ตีเส้นจราจรทางม้าลาย ถนนเทวาภิบาล ซอย 12 / ตีเส้นจราจร              
ถนนสุนทรเทพ / ตีเส้นจราจรตลาดทุ่งเจริญ ถนนสุนทรเทพ ตีเส้นจอดรถจักรยานยนต์ ถนนเทศบาลบ ารุง /             
ฝุายช่างสุขาภิบาล  งานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กราฟแสดงปริมาณขยะต่อเดือน ปริมาณขยะที่เข้าโรงงาน
ก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจ าเดือนกันยายน 2563 / กราฟแสดงค่าเฉลี่ยปริมาณขยะต่อวัน /              
กราฟเปรียบเทียบปริมาณขยะที่เข้าโรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563               
และเดือนกันยายน 2563 /  กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยต่อวัน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 และเดือนกันยายน 
2563 / ตรวจเช็ครถและเครื่องจักรประจ าวันก่อนท าภารกิจ / เปลี่ยนฟันบังคับเครื่องสับย่อยขยะเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดภายในโรงงานก าจัดขยะ / พิธีส่งมอบโครงการฝังกลบขยะตกค้างพ้ืนที่ราบ พร้อมปรับภูมิทัศน์สถานที่
ก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 8 กันยายน 2563 / ต้อนรับบุคลากรและผู้น าชุมชน อ าเภอกมลาไสย 
ศึกษาดูงาน โรงงานจัดการขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2563/ ต้อนรับคณะ    
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย / งานควบคุมตรวจสอบและบ าบัดน้ าเสีย แก้ไข            
บ่อพัก อุดตัน ถนนสุนทรเทพ  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักปลัดเทศบาล) 
นางอรพิน  สีลาวรรณ  - (น า เสนอ Power Point) ฝุ ายบริ หารง านทั่ ว ไป  ต้ อนรั บคณะศึกษา                      
หน.ฝ่ายอ านวยการ  ดูงาน เทศบาลนครอุดรธานี วันที่  10 กันยายน 2563 / การประชุม
ประจ าเดอืน ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 11 เมษายน 2563 / ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพ่ือมาประดิษฐานที่
วัดกลางมิ่งเมือง วันที่ 25 กันยายน 2563 / การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 วันที่ 
28 กันยายน 2563 / การประดับธงชาติไทย ณ อาคารและบริเวณรั้วรอบส านักงานเนื่องในวันพระราชทาน           
ธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2563 / ฝุายอ านวยการ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2563 วันที่                     
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2 กันยายน 2563 / ประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566 วันที่ 2 กันยายน 2563 / โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล ต าแหน่งสายงาน 
นักบริหารของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2563 วันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 / การประชุม
สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างแทนต าแหน่งว่างและการพิจารณาพนักงานจ้างทั่วไป ปรับเป็นพนักงานจ้าง     
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างตามภารกิจ ปรับเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจที่สูงขึ้น วันที่ 16 กันยายน 2563 /               
การประเมินผลงานพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป รายนาย               
ภานุวัตร เพ็งพิมพ์ วันที่ 28 กันยายน 2563, รายนางภัทรพร รัตนพิบูลย์เดช วันที่ 29 กันยายน 2563 /               
งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ประจ าปี 2563 วันที่ 30 กันยายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
นายกองพล  ศิริเวช  - (น า เสนอ Power Point) วันที่  2 กันยายน 2563 เกิดเหตุ เพลิงไหม้                 
หน.ฝ่ายป้องกนัฯ  ทาวเฮ้าส์ชั้นเดียว หมู่บ้านเสาวลักษณ์ 2 เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
เหนือเมือง เสียหาย 1 ห้อง / วันที่ 3 กันยายน 2563 ฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ โรงสี              
บัวสมหมาย เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเหนือเมือง / วันที่ 5 กันยายน 2563 /เกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านเรือน
ประชาชน บ้านแคนใต้ หมู่ 8 ต าบลขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เสียหาย 1 ห้อง / วันที่ 8 กันยายน 2563 
ฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาอ าเภอโพนทอง / วันที่ 9 กันยายน 2563 
โครงการตรวจประเมินความพร้อมด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น / 
วันที่ 11 กันยายน 2563 โครงการตรวจประเมินความพร้อมฯ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเหนือเมือง / วันที่             
16 กันยายน 2563 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอุทกภัย) ณ องค์การบริหาร            
ส่วนต าบลเหนือเมือง / วันที่ 17 กันยายน 2563 โครงการตรวจประเมินฯ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วันที่                 
18 กันยายน 2563 โครงการตรวจประเมินฯ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน / วันที่ 18 – 20 กันยายน 
2563 ปฏิบัติการตามแผนปูองกันและบรรเทาอุทกภัยจากพายุโนอึน / วันที่ 22 กันยายน 2563 ประชุมงาน
ปูองกันฯ / วันที่ 22 กันยายน 2563 ฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ ส านักงานการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด / วันที่ 24 กันยายน 2563 โครงการตรวจประเมินฯ ณ องค์การบริหารส่วนต าบล            
รอบเมือง / ค าร้องทั่วไป / สรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัย ค าร้องสาธารณภัยอ่ืน ๆ และบริการช่วยเหลือประชาชน              
เดือนกันยายน 2563  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง) 
นายกองพล  ศิริเวช  - (น าเสนอ Power Point) ตรวจตราและเฝูาระวังความเป็นระเบียบเรียบร้อย                
หน.ฝ่ายป้องกันฯ  ที่/ทาง สาธารณะ กรณีปูายร้านตั้งวางปูายกีดขวางทางเท้า ถนนรณชัยชาญยุทธ, 
กรณีตั้งบูทประชาสัมพันธ์จ าหน่ายสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ถนนเทวาภิบาล, กรณีผู้ค้าแผงลอยขายกล้วยทอด                  
ตั้งวางกีดขวางทางเท้า ถนนเทวาภิบาล / กวดขันการลักลอบตั้งเต็นท์บนที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต                  
ถนนเทวาภิบาล / เฝูาระวังการจ าหน่ายสินค้าบริเวณหน้าโรงเรียนภายในเขตเทศบาล / กวดขันและเฝูาระวังการ
จ าหน่ายสินค้าบริเวณด้านหน้า – หลัง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / กวดขันการลักลอบจับสัตว์น้ าในคลองคูเมือง /             
ตรวจตราและดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วไป บริเวณบึงพลาญชัย, บริเวณหน้าสถานแสดงพันธุ์ สัตว์น้ า / ตรวจตรา
และเฝูาระวังความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด เฝูาระวังการตั้งวางจ าหน่ายสินค้า ภายใน – ภายนอกอาคารให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ / ตรวจคัดกรองและเฝูาระวังการสวมหน้ากากก่อนเข้าภายในอาคารตลาด, ตรวจใบอนุญาต
การขอจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย / ตรวจเช็คและท าความวัสดุ อุปกรณ์กล้อง CCTV / รายงานการแจ้งเหตุ
ร้องเรียนผ่านทาง App Smart 101 ประจ าเดือนกันยายน 2563 / ข้อมูลการเข้าใช้งานผ่าน App Smart 101 
ในแต่ละเดือน / กราฟเปรียบเทียบสถิติการ App Smart 101 / สรุปสถิติการใช้ App Smart 101 ประจ าปี
งบประมาณ 2562 และ 2563 / วันที่ 3 กันยายน 2563 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ตรวจเยี่ยมห้องควบคุม
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กล้องฯ / วันที่ 3 กันยายน 2563 ดูแลความสงบเรียบร้อย เนื่องในกิจกรรมการแสดงออกทางการเมืองของ
กลุ่มนักศึกษา / วันที่ 10 กันยายน 2563 อ านวยความสะดวกแก่คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครอุดรธานี /               
ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้าเยี่ยมชมห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV วันที่ 
10 กันยายน 2563 / วันที่ 11 กันยายน 2563 อ านวยการจราจรให้แก่คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมือง
กระบวน จังหวัดขอนแก่น ณ หน้าบึงพลาญชัย / วันที่ 12 กันยายน 2563 ท าการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
เจ้าหน้าที่เทศกิจ / ฝึกระเบียบแถวบุคคลท่ามือเปล่าให้แก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ /อ านวยความสะดวกการจราจร             
ให้แก่คณะคาราวานรถยนต์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาเยี่ยมชมหอโหวด / วันที่ 15 กันยายน 2563           
อ านวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการประเมินรางวัลพระปกเกล้า / วันที่ 16 กันยายน 2563 
อ านวยความสะดวกให้แก่คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ จังหวัดอุดรธานี ณ สถานแสดง              
พันธุ์สัตว์น้ า / วันที่ 25 กันยายน 2563 อ านวยความสะดวกเนื่องในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน            
ณ วัดกลางมิ่งเมือง / วันที่ 28 กันยายน 2563 อ านวยความสะดวกการจราจรและดูแลความสงบเรียบร้อย              
การประชุมสภาเทศบาล / ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สถานธนานุบาล) 
นางสว่างจิตร  ตันติเวช  - (น าเสนอ Power Point) สถิติการรับจ าน าและไถ่ถอนประจ าปีงบประมาณ                 
ผจก.สถานธนานุบาล  2563 จ าน า 2,223 ราย จ านวนเงิน 44,408,200 บาท ไถ่ถอน 1,817 
ราย จ านวนเงิน 36,149,900 บาท / บัญชีแยกประเภททรัพย์รับจ าน าสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ประจ าวันที่ 30 กันยายน 2563 / เปรียบเทียบทรัพย์รับจ าน าคงเหลือปี 2562 และปี 2563 / สถิติรายได้ – 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 รายได้ ดอกเบี้ย 920,972.76 บาท รายจ่าย 366,115.78 บาท รายได้
สูงกว่ารายจ่าย 554,356.98 / เปรียบเทียบรายได้ระหว่างได้ระหว่างปี 2562 และปี 2563 / อัตราดอกเบี้ย 
เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาท/ เดือน เงินต้นเกินกว่า 5,001 – 100,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท/เดือน 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - นัดประชุมประจ าเดือน ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 
นายกเทศมนตรี   เวลา 09.00 น. ประชุมผู้บริหารเวลา 13.30 น. 

    - มาตรการประหยัดพลังงาน ก็ยังให้ความส าคัญ ฝากอย่าละเลยช่วยสอดส่อง
ดูแลในฐานะที่เป็นผู้บริหาร ว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ มีความผิดปกติหรือไม่ อย่าปล่อยให้เสียหายจนเนิ่นนาน              
เรื่องไฟฟูาโรงงานขยะ ไฟฟูาที่หอโหวด เป็นเรื่องใหม่ แล้วยิ่งของส านักการศึกษา ต้องมีตารางในการตรวจสอบ
ดูแล การรักษา เพราะจะมีเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ เยอะ ปูองกันอัคคีภัย เครื่องก าเนิดไฟฟูา ต้อ งมี
การตรวจสอบตามตารางการบ ารุงรักษา ลิฟต์ แอร์ ต่าง ๆ ท าเป็นคู่มือให้ชัดเจนว่าถึงรอบต้องดูแลรักษาอย่างไร 
โรงงานจัดการขยะก็เช่นเดียวกันมีเครื่องจักรใหญ่ ต้องบ ารุงรักษาตามตาราง อย่าละเลย ถ้าผิดพลาดแล้วจะ
เสียหายมาก ในส่วนนี้ต้องวางแผนไว้ ต้องเอาใจใส่มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน 

    - กองสวัสดิการสังคม ต้องขอบคุณที่หลังจากที่ได้ไปพบปะพูดคุย ท าความ
เข้าใจในเรื่องของการรายงานการด าเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา แล้วก็การรายงานในกลุ่ม LINE ซึ่งงานมีมากแต่
ไม่ค่อยได้เสนอ พอหลังจากได้พูดคุยแล้วก็มีการน าเสนอผลงานในแต่ละวัน แต่ละงานด้วย ซึ่งท าให้ผู้บริหาร              
เห็นมีความเข้าใจ เห็นถึงการลงพ้ืนที่ปฏิบัติ แล้วขอให้เน้นย้ าว่าต้องน าเสนอผลงาน 

    - กองคลัง ฝากเรื่องจอ LED ที่งานปูองกันฯ สัญญาเปลี่ยนผู้เช่ารายใหม่แล้ว 
แล้วเรื่องบอกเวลา อุณหภูมิ ช ารุด เขาก็ไม่ได้มาท าให้ ในสัญญาต้องบอกเวลา อุณหภูมิที่ถูกต้อง ตอนนี้เพ้ียนแล้ว 
ทั้งเวลา วันที่ อุณหภูมิก็ไม่แสดง ส่วนจอที่หารายได้ก็ชัดตลอด แต่ที่ฟรีไม่ท าให้เรา ก็ต้องฝากไปด าเนินการ 

    - โรงเรียนต่าง ๆ ฝากโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ เพราะตอนนี้เตรียมพ้ืนที่ 
เตรียมสัญญาในการที่จะก่อสร้างอาคารเรียนของอนุบาล แบบแปลนเหมือนกับโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้ามา 
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พ้ืนที่อะไรต่าง ๆ ในห้วงลงมือก่อสร้างก็ต้องให้ระมัดระวังเรื่องเด็กนักเรียนและรายงานความก้าวหน้าเรื่องของ
การก่อสร้างด้วย เรื่องโรงเรียนทั้งหมดก็ต้องขอบคุณที่ดูแลและรายงานในกิจกรรม ต่างๆ ก็ขอฝากให้ทุกโรงเรียน
ได้มีการน าเสนอรายงานเรื่องการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ว่าในรอบเดือนที่ผ่านมามีการดูแลแก้ไข ปรับปรุง
อย่างไรบ้าง หรือไม่ถ้าไม่มีก็รายงานเลยว่าอาคารปรับปรุ งเรียบร้อย ไม่มีปัญหา เรื่องนโยบายสุขาน่าใช้             
ต้องขอบคุณที่ยังให้ความส าคัญ เรื่องห้องน้ าเป็นเรื่องของการปล  ูกฝังเด็กนักเรียนให้เกิดความรักสะอาด                    
และรับผิดชอบ ท่านต้องช่วย ก็อย่างที่โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง มีการประกวดสุขาน่าใช้ โดยแยกให้แต่ละ
อาคารได้ดูแล เด็กก็จะมีความร่วมมือ มีส่วนร่วม รักสะอาด แล้วก็มีการพัฒนา โดยแยกให้แต่ละอาคารได้ดูแล        
เด็กก็จะมีความร่วมมือ มีส่วนร่วม รักสะอาด แล้วมีการพัฒนา อย่างนี้เป็นต้น อย่างที่นายกฯ เรียนแล้วว่า อยากให้
นักเรยีนมีความรับผิดชอบต่อโรงเรียน เพราะเป็นสถานที่ท่ีเขาได้รับประโยชน์ ก็เป็นการฝึกเรียนรู้ในการรับผิดชอบ 
ท าความสะอาด อาคารเรียน ห้องเรียนตัวเอง ห้องน้ า พ้ืนที่อาคารเรียนหรือจัดกิจกรรมอะไรต่าง ๆ Big cleaning 
Day ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ก็ต้องฝากเป็นเชิงนโยบายให้ ถ้าท่านสามารถท ากิจกรรมเหล่านี้ได้ ก็จะท าให้เด็กมี          
ส่วนร่วม รักโรงเรียน รักสะอาด มีวินัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสุขา เน้นสุขาน่าใช้สะอาด ถ้าเราละเลยสิ่งเหล่านี้
เด็กนักเรียนก็จะอ้ันฉี่ เพราะห้องน้ าสกปรก ก็จะเป็นโรคภัย กระเพาะปัสสาวะอักเสบ นักเรียนก็จะมีพฤติกรรม
การใช้ห้องน้ าที่ไม่ดี ผลสุดท้าย ร่างกายเจ็บปุวย ก็ต้องฝากเน้นย้ า เรื่องสุขาน่าใช้ ห้องน้ าต้องสะอาดน่าใช้ ให้เด็ก
นักเรียนมีความรับผิดชอบต่ออาคารเรียน อาคารเรียนที่ตรงไหนที่ดูแล้วไม่ปลอดภัยดูแล้วไม่สวยงาม อยากจะ
พัฒนา ก็ด าเนินการเลย ดูแลให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ก็ให้ช่วยน าเสนอในการประชุมแต่ละเดือน ในการดูแล
อาคารสถานที่ กิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลอาคารสถานที่  

    - ต้ อ ง ขอบคุณที่ ท า ง โ ร ง เ รี ย น เทศบาลวั ด ส ร ะทอง  น า นั ก เ รี ย นที่                     
ประสบความส าเร็จของภาษาจีน คือเป็นรุ่นพ่ี ได้มาพบปะกับรุ่นน้องซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแล้ว
ศิษย์เก่าที่จบไปแล้วก็มีความภาคภูมิใจ ถ้าเด็กพูดกับเด็กนายกฯ คิดว่าเขาจะฟังกันแล้วก็เกิ ดแรงบันดาลใจ 
เพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนที่ประสบความส าเร็จ เป็นรุ่นพ่ี เป็นตัวอย่างที่ดีก็น ามาพบปะรุ่นน้อง ก็เป็นเรื่องของการ
สร้างสรรค์ แล้วมีแรงบนดาลใจ สิ่งเหล่านี้ ก็จะช่วยเสริมสร้างข้ึนไป 

    - โรคอ้วน ก็เป็นนโยบายทางด้านสาธารณสุขของเรา ที่เราเห็นว่า เราจะลด
เรื่องเครื่องดื่ม น้ าหวาน น้ าอัดลม หลายโรงเรียนก็เลิกไปแล้วไม่มีขาย อันนี้ก็ยังเป็นนโยบายที่ยังยืนหยัด              
ก็ฝากท่านไปดูแล ขอบคุณหลายโรงเรียนที่ยังติดตาม มีกิจกรรมในการที่จะส่งเสริมการลดโภชนาการเกินให้ได้            
ในโรงเรียนของท่าน ช่วยไปท าโครงการ ให้โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันเด็กโภชนาเกินในโรงเรียน ใครสามารถที่จะ          
ลดน้ าหนักปรับเปลี่ยนได้ภายใน 6 เดือนนี้ เริ่มปีงบประมาณนี้เลย ตุลาคม 2563 จนไปถึงเมษายน มีผลสัมฤทธิ์
หรือไม่ ในการลดความอ้วน เทคนิคต่าง ๆ ให้โรงเรียนไปพิจารณาเอง แต่อยากให้มีการเข้าร่วมแข่งขัน             
โดยสมัครใจ เกณฑ์ก็ให้ไปดู ว่าอายุเท่านี้ น้ าหนักเท่านี้ เวลา 6 เดือน สามารถลดได้เท่าไหร่ เพ่ือที่จะเป็นการสร้าง 
กระตุ้นให้ผู้ปกครอง โรงเรียนให้ความส าคัญในเรื่องโภชนาการเกิน ตัวที่จะลดได้จริง ๆ คือ ต้องงดคาร์โบไฮเดรต 
หรืองดแปูง ขนมปัง ข้าว กับน้ าตาล ถ้าท่านสามารถท าได้ ก็จะท าให้น้ าหนักท่านไม่เพ่ิม และแข็งแรงด้วย           
แต่โปรตีน ทานให้เต็มท่ี 

    - กองช่าง ฝากให้ออกแบบปรับปรุงวงเวียนท้าวทนต์ ท ามานานแล้ว หินอ่อน
รู้สึกจะดูไม่สวยงาม แล้วเห็นบอกว่าชื่อที่เราไปเขียนตอนแรกเขียนผิด จริงเท็จอย่างไรไม่รู้ไปตรวจสอบ              
แล้วรูปแบบวงเวียนจะดีไซน์ใหม่ จะท าอย่างไรก็เข้าแผนไว้ ส่วนเรื่องงบประมาณจะหาอีกที และอย่าลืมเรื่อง
สะพานต่าง ๆ  

    - เรื่องเทศกิจที่ดูแล นายกฯ เห็นใจเรื่องตลาด ที่ต้องมีมาตรการตรวจวัด
อุณหภูมิเปน็ประจ าทั้งเช้า – เย็น 100% หรือไม่ คนเดินเข้าด้านนี้ จะยกเลิกได้หรือไม่ คือมาตรการบอก เขาต้อง
ไปวัด ตลาดเดิมที่เราเคยใช้เชือกฟางไปขึง ถ้าไม่ได้ก็ต้องเลิก จะผิดหลักเกณฑ์หรือไม่ เข้าตลาดต้องมีการ                  
วัดอุณหภูมิ นายกฯ มองว่าทางการสั่งการหรือมาตรการ ท่านปลอดภัยแล้ว สั่ งแล้ว บอกแล้ว แต่ผู้ปฏิบัติ                
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เราสามารถท าได้ตามนั้นหรือไม่ ถ้าท าไม่ได้เราก็ต้องน าเสนอ แล้วถ้าจะให้ท าจริง ๆ ก็ต้องให้ต ารวจมาร่วมด้วย                       
เกินศักยภาพแล้ว คือท าไปแล้วไม่ 100% ไม่เกิดคุณภาพตามนโยบายในเชิงปฏิบัติให้ไปทบทวนดู ฝากรองฯ                    
วัฒนพงษ์  

    - ผอ.สุบิน ได้ท าเรื่องย้าย ตกลงกันในวันที่ 2 พฤศจิกายน ก็ให้ได้กล่าว
ความรู้สึกกับเพื่อนร่วมงาน 

นายสุบิน  ทราบรัมย์  - กล่าวความรู้สึก 
ผอ.กองวิชาการฯ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - ขอบคุณที่ได้มาร่วมท างาน 
นายกเทศมนตรี 

นายวัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ - ชื่นชม 2 งานที่ได้สัมผัสที่ผ่านมา ชื่นชมงานไฟฟูา กองช่าง แก้ไขปัญหา 
รองนายกเทศมนตรี  ได้รวดเร็วมาก มีการวางแผนได้อย่างลงตัว อีกงานหนึ่งซึ่งเป็นงานที่เริ่มต้นใหม่ 
แต่เห็นว่าทีมงานตั้งใจ ทีมงานหอโหวด สามารถด าเนินการได้อย่างดี 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - อีก 1 คน ที่จะย้ายรัชนีกร  ค าภักดี 
นายกเทศมนตรี 

นางสาวรัชนีกร  ค าภักดี  - กล่าวความรู้สึก 
หน.ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - ขอบคุณที่ได้ทุ่มเทท างานด้วยความอุตสาหะ 
นายกเทศมนตรี    
   
                ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

  

ลงชื่อ ศิริภรณ ์กระวีสายสุนทร ผู้จดรายงานการประชุม    ลงชื่อ  วราภรณ์  นวลเพ็ญ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร)                (นางวราภรณ์  นวลเพ็ญ) 
     หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป                                    หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 

 


