
- ส าเนา - 
รายงานการประชุมประจ าเดือน  

ครั้งที ่7/2563 
วันที ่13 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 น. 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์   นายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
2. นายนุชากร  มาศฉมาดล   รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
3. นายเรืองรัตน์  รัตนโภคาสถิต   รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
4. นายวัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
5. นายพีรพงศ์  จุรีมาศ    เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
6. นายบุญยัง  ทองสุทธิ์   ปลัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

 7. นายวิทยา  ตรีวิเศษ   รองปลัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 8. วําที่ ร.ท.อนันต์ เมาะราษี  รองปลัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 9. นายประสงค์  โพธิ์เนียม  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 10. นางวราภรณ ์ นวลเพ็ญ  หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล 

11. นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ   ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
12. นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง    ผอ.กองชําง 
13. นางทิมาพร  จันทรถง    ผอ.กองคลัง 
14. นายสุบิน  ทราบรัมย์   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
15. นางพิกุล  พรมเกตุ    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
16. นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (สป.) 
17. นายนุชิต  เกรียงวิช   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (วช.) 
18. นายธรรมวัจน ์ วิลัยพิศ    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
19. น.ส.สมพิศ  หวังทรัพย์ทวี   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปุาเรไร 
20. นางพิกุล  พรมเกตุ    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
21. นายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ์  รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
22. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ  หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (ชําง) 
23. น.ส.ปิยะกานต์ อุดมพร    รก.หน.ฝุายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล๎อม 
24. นางฉันทรุจี  พรมเกตุ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
25. นายโกสิทธิ ์  บุญสํง    ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ๎าม๎า 
26. น.ส.รัชนีกร  ค าภักดี    หน.ฝุายแผนที่ภาษีฯ 
27. น.ส.ธวัลรัตน ์ ยิ่งก าแหง   หน.ฝุายพัฒนารายได๎ 
28. นายกองพล  ศิริเวช    หน.ฝุายปูองกันฯ 
29. น.ส.กรชนก  ยุคะลัง    หน.ฝุายแผนงานและงบประมาณ 
30. นางกิติพร  ตราตรี    หน.ฝุายพัสดุฯ 
31. นางสุวิชชา  ตรีนาจ    รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาล 
32. นางวัชร ี  ศรีทอง    หน.ฝุายบริหารงานคลัง 
33. นางสุติมา  มูลศิริ    ผจก.สถานธนานุบาล 
34. นายศุภไชยวัศ ธนาเติมศักดิ์   หน.ฝุายพัฒนาชุมชน 
35. นายพิรุฬ  มาตมูล    หน.ฝุายกิจการโรงเรียน 
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36. น.ส.กมลวรรณ ประสิทธิ์นอก   รก.หน.ฝุายสังคมสงเคราะห์ 
37. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์   รก.ผอ.ส านักการศึกษา 
38. น.ส.พรพรรณ จันทรถง    ศึกษานิเทศก์ 
39. น.สพ.ธีรภัทร ์ หินซุย    หน.ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
40. นางยุวด ี  ถนอมแสง   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (คลัง) 
41. น.ส.จิราภรณ ์ ชินอํอน    หน.ฝุายจัดหาประโยชน์ฯ 
42. นางนันทกา  ภูผา    หน.งานพัฒนาคุณภาพฯ 
43. นายพรชัย  ตรีบุญเมือง   หน.ฝุายชํางสุขาภิบาล 
44. นางจุฬาณี  บุบผาพิลา   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (สน.กศ.) 
45. นางศิริภรณ์  บุตรพรหม   หน.ฝุายทะเบียนและบัตร 
46. นางสวํางจิต  บัวปัญญ์สิริ   หน.ฝุายศูนย์บริการสาธารณสุข 
47. นางญาณี  โสนทอง    หน.งานสวนสาธารณะ 
48. นางอรพิน  สีลาวรรณ   หน.ฝุายอ านวยการ  
49. น.ส.ปิยนุช  ศรีอุดร    ผช.จพง.ธุรการ 
50. นายไพรัก  โคตะยันต์   หน.งานธุรการ (สป.) 
51. น.ส.รัตนาภรณ์ วิลา    ผช.จพง.ธุรการ 
52. นายธนกฤต  สิงหาไชย   จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 
53. นางธนิดา  อนุนิวัฒน์   นักทรัพยากรบุคคล 
54. นางปารว ี  จินาพันธ์   ผช.จพง.ธุรการ 
55. นางหนึ่งฤทัย บุตรศรีเมือง   จพง.ธุรการช านาญงาน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.(พิเศษ)สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด  ติดภารกิจ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    - ไมํมี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 
  - ไมํมีกองใดแก๎ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  มาตรการประหยัดพลังงาน 
นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร - การใช๎ไฟฟูาและน้ าประปาประจ าเดือนมิถุนายน (ห๎วงการใช๎เดือนพฤษภาคม) 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  การใช๎ไฟฟูาเพ่ิมข้ึนจากเดือนที่แล๎ว 3,039 หนํวย ตรวจสอบแล๎วมีความผิดปกติ 
5 รายการ เป็นการใช๎งานตลอด 24 ชั่วโมงของห๎อง CCTV อาคารส านักงานเทศกิจและอาคารบริหารโครงการ
ตลาดสระทอง ซึ่งเป็นห๎องของเทศกิจ นอกนั้นเป็นการใช๎งานตามปกติ  สํวนการใช๎น้ าประปา เพ่ิมจากเดือนที่แล๎ว 
736 หนํวย ตรวจสอบแล๎วความผิดปกติ 5 รายการ เป็นการใช๎งานตามปกติ น าเรียนที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายนุชิต เกรียงวิช  - (น าเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป งานบริการข๎อมูลขําวสาร 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ท๎องถิ่น สถิติตําง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ผําน Fanpage Facebook”
ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด” / พิธีกรในงานตําง ๆ จ านวน 7 ครั้ ง / บันทึกภาพกิจกรรม ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง จ านวน 46 ครั้ง / งานบริการและเผยแพรํวิชาการ ติดตั้งเครื่องเสียงภายในห๎อง
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ประชุม จ านวน 8 ครั้ง / ติดตั้งเครื่องเสียงนอกสถานที่ จ านวน 1 ครั้ง / บันทึกเสียงประชาสัมพันธ์ บันทึกเสียง
การประชุม / ควบคุมการใช๎งานจอ LCD เวทีกลางแจ๎ง จ านวน 2 ครั้ง / การประชาสัมพันธ์โดยใช๎รถแหํ
ประชาสัมพันธ์ / งานนิติกรรมสัญญา การเชําสิทธิเทศบาลฯ ของเดือนมิถุนายน 2563 รวมทั้งสิ้นจ านวน 55 
ฉบับ, ด าเนินกระบวนพิจารณาในการแก๎ตํางคดีปกครองของศาลปกครองอุบลราชธานี, ตรวจสอบและให๎
ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาช าระคําเชําทรัพย์สินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2543, จัดท าค าแปลหนังสือมอบอ านาจ
และเอกสารราชการเป็นภาษาอังกฤษ, ติดตามการด าเนินคดีและประสานพนักงานคุมประพฤติเกี่ยวกับ คดี
อุบัติเหตุของพนักงานขับรถเทศบาล, จัดท าหนังสือ คูํมือรวมเทศบัญญัติและระเบียบของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด, ให๎
ค าปรึกษาและชํวยเหลือทางกฎหมายแกํประชาชนและพนักงานเทศบาล / งานรับเรื่องราวร๎องทุกข์ เรื่องร๎องทุกข์
ทั้งหมด 43 เรื่อง ด าเนินการแล๎วเสร็จ 43 เรื่อง / เข๎าพบพนักงานอัยการเจ๎าของส านวน เพ่ือให๎ข๎อเท็จจริงและ
รายละเอียดแหํงคดีเพ่ิมเติม กรณีฟูองขับไลํผู๎ประกอบการ ซึ่งได๎บุกรุกหรือรุกล้ า ครอบครองหรือใช๎ประโยชน์ในที่
ราชพัสดุบริเวณก าแพงเมือง – คูเมือง เมืองร๎อยเอ็ด โดยมิชอบด๎วยกฎหมาย, สํงรายการค านวณคําเสียหาย            
และบัญชีรายชื่อพยานบุคคลให๎แกํอัยการจังหวัดร๎อยเอ็ด เพ่ือประกอบคดี, ให๎ค าปรึกษา ชํวยเหลือทางกฎหมาย
แกํประชาชนและพนักงานเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / ฝุายบริหารงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2563 
ด าเนินการจัดสํงเอกสารรางวัลพระปกเกล๎าทองค า ประจ าปี 2563 ซึ่งนวัตกรรมที่เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดสํง
จ านวน 3 โครงการ / การประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและคําเปูาหมายขั้นต่ ามาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 2563 ก าหนดปิดระบบวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 / งานวิจัยและ
ประเมินผล โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนางานด๎านเว็บไซต์ตาม ITA 2563 และการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข๎องกับ อปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดเตรียมอุปกรณ์ประชุม Online video conference Guidebook อปท. กับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา     
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า วันที่ 8 มิถุนายน 2563 / โครงการจ๎างวางระบบเชื่อมตํอเครือขํายสัญญาณภาพระยะไกล
พร๎อมติดตั้ง กล๎องโทรทัศน์วงจรปิดและพัฒนาระบบควบคุมน ารํอง Smart City ระยะที่ 2 งวดที่ 3 ครั้งที่ 2             
ณ ศูนย์ควบคุม CCTV เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด วันที่ 29 มิถุนายน 2563 / ลงพ้ืนที่รวบรวมรายชื่อร๎านค๎าตลาด
วัฒนธรรมชุมชนเมืองร๎อยเอ็ด / ซํอมแซม ซํอมบ ารุง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตํอพํวง / ลงทะเบียนขอรับ                  
QR Code โครงการไทยชนะ เพ่ือชํวยควบคุมดูแลปูองกัน การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / 
สร๎างแพลตฟอร์ม เพ่ือท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานท าความสะอาดประจ าอาคารส านักงานโดยผําน Google 
form /  ส ารองข๎อมูลกล๎องวงจรปิดและดูแลระบบแมํขําย GIS / งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ / การเผยแพรํ
ข๎อมูลขําวสารทางเว็บไซต์ / ตารางสรุปลดคําใช๎จําย ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 ระบบเครือขํายฯ                   
ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตํอพํวงและงานออกแบบ รวม 6,100 บาท / การเผยแพรํข๎อมูลขําสารทางเว็บไซต์ฯ 
และแฟนเพจ รวม 161 ครั้ง / รับเรื่องราวร๎องทุกข์ ติดตํอสอบถามรวม 38 ครั้ง / สถิติการให๎บริการของกอง
วิชาการฯ รวม 108 รายการ / ไอทีนํารู๎ Line Keep Memo 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองช่าง) 
นางสาวปราริชาติ สายเชื้อ - (น าเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป สรุปรายงานการจัดเก็บ 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  คําธรรมเนียมกองชําง ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 จ านวน 22 ราย จ านวนเงิน 
10,156 บาท / สรุปรายงานการขออนุญาตกํอสร๎างอาคาร ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 รวม 17 ราย / รายงาน
การช าระเงิน คําขุดเจาะถนนคอนกรีตของการประปาสํวนภูมิภาค สาขาร๎อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดือน
มิถุนายน 2563 (การประปาสํวนภูมิภาคจังหวัดร๎อยเอ็ด ยังไมํช าระคําธรรมเนียม จ านวน 14,850 บาท /             
ฝุายควบคุมอาคารและผังเมือง ประธานและกรรมการออกตรวจอาคารโรงแรมประเภทควบคุมการใช๎งานอาคาร
โรงแรมเดอะเบส / ตรวจอาคารสถานบริการ โรงเบียร์ 101 พาวิลเลี่ยน / ตรวจสอบอาคารช ารุดแฟลตต ารวจ / 
ส ารวจถนน ถนนศรีเทวา ซอย 1 / ฝุายการโยธา งานไฟฟูา เข๎าฝึกอบรมการใช๎ระบบแผงสวิทช์เกียร์ แรงสูง/  แรง
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ต่ า และเครื่องก าเนิดไฟฟูา, ฝึกอบรมการใช๎ระบบแจ๎งเหตุเพลิงไหม๎และระบบลิฟท์ / รํวมกับการไฟฟูาร๎อยเอ็ด ชี้
จุดปักเสาแรงสูงเพ่ือเตรียมการย๎ายเสาไฟ งานตัดมุมเลี้ยวถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 23 / ตรวจสอบระบบไฟฟูา            
ถนนรณชัยชาญยุทธ / การไฟฟูาร๎อยเอ็ดเข๎าติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีทีแรงสูงที่ศูนย์แพทย์ (ศูนย์บริการสาธารณสุข) / 
งานสถานที่ จัดสถานที่ท าบุญคุ๎ม คุ๎มวัดเวฬุวัน / ประดับผ๎าพร๎อมติดตั้งธงฯ ปูายประชาสัมพันธ์ / ทาสีปรับปรุง  
โครงเต็นท์ / ทาสีโครงปูายประชาสัมพันธ์ฯ  / งานสวนสาธารณะ ตัดแตํงกิ่งไม๎ งานร๎องเรียน ถนนรณชัยชาญยุทธ
และถนนล าห๎วยเหนือ ซอย 3 / ปลูกต๎นพวงชมพูที่โรงงานก าจัดขยะ 15 ต๎น / หวํานปอเทือง ปรับปรุงภูมิทัศน์
ทางเข๎าโรงงานก าจัดขยะและบนเกาะเจ๎าพํอและประตูสาเกต / จัดท าหลังคาคลุมผ๎าใบหลังคาเรือเก็บขยะ 2 ผืน / 
งานสาธารณูปโภค ซํอมผิวจราจรช ารุด ทางเข๎า บขส.จั งหวัดร๎อยเอ็ด / ซํอมผิวทางเท๎าช ารุด ถนน                          
เปรมประชาราษฎร์ / ซํอมผิวจราจร ถนนสุริยเดชบ ารุง / ซํอมถนนและทางเท๎าช ารุด ถนนสุริยเดชบ ารุง (ตรงข๎าม
วิทยาลัยอาชีวศึกษา) / งานศูนย์เครื่องจักรกล รื้อบ๎านบางสํวนและตํอน้ าประปาชั่วคราว โครงการบ๎านท๎องถิ่น
ประชารัฐรํวมใจเพ่ือผู๎ยากไร๎พ้ืนที่ชุมชนแออัด / ตรวจสอบซํอมบ ารุง อุปกรณ์ออกก าลังกาย / รื้อบ๎าน ถนนคูเมือง
ทิศตะวันออก / ฝุายแบบแผนและกํอสร๎าง งานวิศวกรรม ประธานกรรมการและผู๎ควบคุมงานตรวจรับงาน โครงการ
บ๎านท๎องถิ่นประชารัฐรํวมใจเพ่ือผู๎ยากไร๎พ้ืนที่ชุมชนแออัด, โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าพร๎อมถนน คสล. ซอย
ด๎านทิศตะวันออกโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ, โครงการปรับปรุงสนามเปตอง โรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า /  
คณะกรรมการงานโครงการหอชมเมืองรูปทรงโหวด รํวมตรวจสอบจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายคลื่นสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือ (AIS และ DTAC) / ประธานกรรมการผู๎ควบคุมงานตรวจรับงาน โครงการกํอสร๎างปรับปรุงเสริมผิว 
para –Ac ถนนสายหลักเทวาภิบาล / ความคืบหน๎าโครงการกํอสร๎างหอโหวด / โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ า 
ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 25 ความคืบหน๎า 70% / โครงการกํอสร๎างห๎องน้ าสาธารณะเกาะกลางบึงพลาญชัย 
ความคืบหน๎า 72% / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานรอบศาลเจ๎าพํอหลักเมืองในบึงพลาญชัย ความคืบหน๎า 40% / 
โครงการปรับปรุงสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ความคืบหน๎า 60% โครงการกํอสร๎างอาคารเรียน 4/12 โรงเรียน
เทศบาลหนองหญ๎าม๎า ความคืบหน๎า 5% / โครงการกํอสร๎างสนามวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนเทศบาล             
หนองหญ๎าม๎า ความคืบหน๎า 85% / โครงการกํอสร๎างศูนย์จ าหนํายอาหารอินทรีย์และสินค๎าพ้ืนเมือง                     
ตลาดหายโศรก ความคืบหน๎า 20% / โครงการกํอสร๎าง ห๎องน้ าวัดบึงพระลานชัย ความคืบหน๎า 70% / โครงการ
ขยายผิวจราจรถนนหายโศรก ความคืบหน๎า 15% / งานสถาปัตยกรรม โครงการตํอเติมหลังคาคลุมสนาม             
ฟุตซอลโรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า / งานวิศวกรรมจราจร ตีเส๎นเครื่องหมายจราจรถนนหน๎าโรงเรียนอนุบาล
ร๎อยเอ็ด / ตีเส๎นจราจร  ถนนหน๎าโรงเรียนสตรีศึกษา / ตีเส๎นจราจรถนนสุริยเดชบ ารุง – ถนนเทวาภิบาล / ตีเส๎น
จราจรแบํงเขตทางถนนรณชัยชาญยุทธ / ฝุายชํางสุขาภิบาล งานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กราฟแสดงปริมาณขยะ
ตํอเดือน ปริมาณขยะที่เข๎าโรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 / กราฟแสดง
คําเฉลี่ยปริมาณขยะตํอวัน ปริมาณขยะท่ีเข๎าโรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 / 
กราฟเปรียบเทียบปริมาณขยะที่เข๎าโรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ระหวํางเดือนพฤษภาคม  2563 และ
เดือนมิถุนายน 2563 / กราฟเปรียบเทียบคําเฉลี่ยตํอวัน ระหวํางเดือนพฤษภาคม 2563 และเดือนมิถุนายน 
2563 / เปลี่ยนสายพานเครื่องจักรน าสํงขยะเข๎าหมักภายในโรงงานจัดขยะเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / อัดจารบีรถ 
JCB ทะเบียน 4277 / โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านหนองนาสร๎าง ศึกษาดูงานเพ่ือให๎ความรู๎ประชาชน 
ผู๎น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข / งานควบคุมตรวจสอบและบ าบัดน้ าเสีย แก๎ไขบํอพักอุดตันถนนเพลินจิต / 
แก๎ไขปัญหาทํอระบายน้ าอุดตัน งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย / แก๎ไขบํอพักอุดตัน ถนนรอบเมือง ซอย 9 / 
แก๎ไขบํอพักอุดตันบริเวณทางเข๎าออก บขส.ร๎อยเอ็ด / แก๎ไขบํอพักอุดตัน ถนนเทวาภิบาล 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักปลัดเทศบาล) 
นางศิริภรณ์ กระวีสายสุนทร - (น าเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป การจัดกิจกรรม   
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎าฯ 
พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ประดับอักษรยํอพระนามาภิไธย สท. รํวมกับธงชาติไทยประดับผ๎าระบาย               
สีมํวงและผ๎าระบายสีขาว, ประดับพระฉายาลักษณ์พร๎อมเครื่องราชสักการะ, จุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล / การ
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ประชุมประจ าเดือน ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 / การประชุมเตรียมความพร๎อมรับการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจ าปี 2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 / พิธีมอบ     เกียรติบัตร
การปฏิบัติงานภาคสนามแจกจํายอาหารให๎กับประชาชนที่ได๎รับผลกระทบจากการแพรํระบาดของ          เชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 / จัดท าจุดสแกนเช็คอิน “ไทยชนะ” บริเวณทางเข๎าอาคารส านักงาน / 
กิจกรรม 5ส. บริเวณหน๎าห๎องประชุมสุนทรเทพ วันที่ 27 มิถุนายน 2563 / ฝุายอ านวยการ                เลื่อน
ระดับและแตํงตั้งพนักงานเทศบาลให๎ด ารงต าแหนํงประเภทวิชาการ รายนางสาวค ามี หันประดิษฐ์ ต าแหนํง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการให๎ด ารงต าแหนํงนักพัฒนาชุมชนช านาญการ กองสวัสดิการสังคม วันที่ 25 มิถุนายน 
2563 / ให๎โอนและรับโอนพนักงานเทศบาล แตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงสายงานผ ู๎บริหารที่สอบคัดเลือกได๎ ตั้งแตํวันที่              
1 กรกฎาคม 2563 เป็นต๎นไป จ านวน 4 ราย / พนักงานเทศบาลชํวยปฏิบัติราชการ  รายนางธนิดา อนุนิวัฒน์  
ชํวยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว งานการเจ๎าหน๎าที่ ฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล   

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
นายกองพล  ศิริเวช  - (น า เสนอ Power Point) วันที่  2 มิถุนายน 2563 เกิดเหตุ เพลิงไหม๎                 
หน.ฝ่ายป้องกันฯ  อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลร๎อยเอ็ด / วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เกิดเหตุ             
เตาแมํเหล็กไฟฟูาไหม๎ บ๎านเลขที่ 7 ซอย 6 ถนนรัฐกิจไคลคลา / วันที่ 11, 12 และ 16 มิถุนายน 2563 
เจ๎าหน๎าที่งานปูองกันฯ อบรมระบบความปลอดภัยหอโหวด / วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานศูนย์ อปพร. / วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เจ๎าหน๎าที่งานปูองกันฯ                    
จัดระเบียบการแจกอาหาร ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ร๎อยเอ็ด / วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ประชุม
คณะอนุกรรมการประสานงานศูนย์ความรํวมมือฯ / วันที่ 25 มิถุนายน 2563 วิทยากรอบรมดับเพลิงและอพยพ
หนีไฟ ณ โรงแรมเพชรัชต์ การ์เด๎น / วันที่ 29 มิถุนายน 2563 รับรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเดํนและรางวัล อปพร.ดีเดํน 
ประจ าปี 2563 / ค าร๎องทั่วไป / สรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัย ค าร๎องสาธารณภัยอ่ืน ๆ และบริการชํวยเหลือ
ประชาชน เดือนมิถุนายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง) 
นายกองพล  ศิริเวช  - (น าเสนอ Power Point) ตรวจตราและเฝูาระวังความเป็นระเบียบเรียบร๎อย                
หน.ฝ่ายป้องกันฯ  ที่/ทางสาธารณะ กรณีจอดรถยนต์บนทางเท๎า ถนนกองพลสิบ / กรณีตั้งวาง
ปูายกีดขวางทางเท๎า ถนนรณชัยชาญยุทธ / กรณีร๎านค๎าตั้งวางโต๏ะและเก๎าอ้ีกีดขวางทางเท๎าถนนร๎อยเอ็ด – 
กาฬสินธุ์ / กรณีตั้งเต็นท์เปิดท๎ายขายของบนถนน ถนนปัทมานนท์ / กรณีตั้งวางกระถางต๎นไม๎กีดขวางทางเท๎า               
ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 19 / กวดขันกลุํมคนที่ใช๎สะดุ๎งลักลอบจับสัตว์น้ าในคลองคูเมือง / กวดขันกลุํมคน
เรํรํอนบริเวณสวนสุขภาพตลาดหนองแคน / ตรวจตราความเรียบร๎อยทั่วไปบริเวณประตูน้ าที่ 1 / ตรวจตราและ
ดูแลความสงบเรียบร๎อยทั่วไปบริเวณบึงพลาญชัย / เฝูาระวังตามมาตรการเรํงดํวนในการปูองกันและควบคุมฯ             
โรค COVID – 19 ภายในบึงพลาญชัย / ตรวจตราและเฝูาระวังความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของตลาด เฝูาระวัง
การตั้งวางจ าหนํายสินค๎าภายใน – ภายนอกอาคารให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ / ตรวจคัดกรองและกวดขัน             
การสวมหน๎ากากกํอนเข๎าภายในอาคารตลาด / ตรวจสอบใบอนุญาตผู๎แสดงความสามารถ / วันที่ 17 มิถุนายน 
2563 รํวม กอ.รมน. ตรวจตราความเรียบร๎อยตามมาตรการเรํงดํวนในการปูองกันและควบคุมฯ โรค                  
COVID – 19 ภายในตลาดโต๎รุํง / รายงานการแจ๎งเหตุร๎องเรียนผํานทาง App Smart 101 ในแตํละเดือน / 
กราฟเปรียบเทียบสถิติการใช๎ App Smart 101 ปีงบประมาณ 2563 มีผู๎ใช๎งานลดลงจากปีประมาณ 2563 
จ านวน 3,481 ครั้ง / วันที่ 9 มิถุนายน 2563 กั้นพื้นท่ีผิวจราจรถนนรัชชูปการ (หลัง รพ.รอ.) เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการตัดแตํงกิ่งไม๎ให๎แกํกองชําง / วันที่ 22 มิถุนายน 2563 รํวมงานจราจร อ านวยความสะดวก                
ให๎รถเครน  เพ่ือท าการยกและติดตั้งเครื่องปรับอากาศของธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเทวาภิบาล / วันที่                
23 มิถุนายน 2563 เชิญสํวนที่เกี่ยวข๎องรํวมประชุมหารือเพ่ือเตรียมการรองรับการเปิดเทอมและจัดการจราจร
หน๎าสถานศึกษาในชั่วโมงเรํงดํวน / จัดเตรียมแผงกั้นจราจร กรวย และปูายลงจุดที่ก าหนด เพ่ือจัดการจราจรชํวง
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เปิดภาคเรียน / ขณะปฏิบัติหน๎าที่ได๎ให๎การชํวยเหลือประชาชนที่ได๎รับความเดือดร๎อน กรณีรถยนต์ของ
ประชาชนสตาร์ทไมํติด บริเวณตลาดสระทอง 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สถานธนานุบาล) 
นางสุติมา  มูลศิริ  - (น าเสนอ Power Point) สถิติการรับจ าน าและไถํถอนประจ าปีงบประมาณ                 
ผจก.สถานธนานุบาล  2563 จ าน า 3,542 ราย เงิน 67,734,810 บาท ไถํถอน 3,808 ราย   
เงิน 73,903,550 บาท / บัญชีแยกประเภททรัพย์รับจ าน าคงเหลือปี 2562 และปี 2563 สํวนตําง                          
-37,993,680 บาท / สถิติรายได๎ รายจําย ประจ าปีงบประมาณ 2563 รายได๎ดอกเบี้ย 2,346,831 บาท 
ก าไรจ าหนํายทรัพย์หลุด 231,740 บาท รายจําย 343,903.72 บาท รายได๎สูงกวํารายจําย 2,234,667.28 
บาท / เปรียบเทียบรายได๎ระหวํางปี 2562 และปี 2563 สํวนตําง +1,028,839.45 บาท / อัตราดอกเบี้ย 
เงินต๎นไมํเกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 0.50 บาทตํอเดือน เงินต๎นเกินกวํา 5,001 – 100,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 1 บาทตํอเดือน 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสวัสดิการสังคม) 
นายศุภไชยวัศ ธนาเติมศักดิ์ - (น าเสนอ Power Point) ฝุายพัฒนาชุมชน ด าเนินการขนย๎ายและรื้อบ๎าน 
หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน   นางเพ็ญใจ วังมนตรี ออกจากพ้ืนที่ชุมชนพิพิธภัณฑ์ / เข๎าปรับพ้ืนที่โครงการ               
บ๎านท๎องถิ่นประชารัฐฯ วัดเหนือ เพ่ือด าเนินการท าถนนและทางระบายน้ าตํอไป / ลงพ้ืนที่ด าเนินการรื้อบ๎านในพ้ืนที่
โครงการบ๎านท๎องถิ่นประชารัฐฯ วัดเหนือ บริเวณเฟส 5 / ลงพ้ืนที่โครงการบ๎านท๎องถิ่นประชารัฐฯ ชุมชนวัดเหนือ 
เพ่ือท าความเข๎าใจในการด าเนินโครงการกํอสร๎างระบบสาธารณูปโภค ถนน ทาง ระบายน้ า บ๎านท๎องถิ่นประชารัฐฯ / 
เจรจาขอคืนพ้ืนที่โครงการบ๎านประชารัฐฯ ชุมชนวัดเหนือ / ลงพ้ืนที่ด าเนินการรื้อถอนบ๎านที่ล้ าแนวเขตโครงการ
สาธารณูปโภคบ๎านประชารัฐฯ ชุมชนวัดเหนือ / ภาพมุมสูงโครงการบ๎านประชารัฐฯ ชุมชนวัดเหนือ / ส านักงาน          
ธนารักษ์พ้ืนที่ร๎อยเอ็ดรํวมกับเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด จัดกิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร๎อนผู๎ได๎รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ COVID – 19 ชุมชนหลังวัดเหนือและชุมชนมั่นคงพัฒนา / ฝุายสังคมสงเคราะห์ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
คนเรํรํอนที่เข๎ามาอาศัยอยูํในเขตเทศบาล จ านวน 4 คน และได๎ประสานให๎ศูนย์พ่ึงได๎สํงตัวกลับบ๎าน และกลําว
ตักเตือนไมํให๎มาเรํรํอนขอทานอีก / ผู๎แสดงความสามารถ ขออนุญาตใช๎พ้ืนที่สาธารณะแสดงความสามารถในเดือน
มิถุนายน 2563 จ านวน 15 ราย / ด าเนินการตํอใบอนุญาตผู๎จัดการหอพักในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / ข๎อมูล
หอพักที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด หอพักชาย จ านวน             
11 แหํง หอพักหญิง จ านวน 40 แหํง หอพักสถานศึกษา จ านวน 1 แหํง รวม 52 แหํง (ข๎อมูล ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2563)  

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)นางอัญชลี  
นางศิริภรณ์  บุตรพรหม  - (น าเสนอ Power Point) สรุปสถิติข๎อมูลทะเบียนราษฎร ประจ าเดือน  
หน.ฝ่ายทะเบียนและบัตร  มิถุนายน 2563 / การให๎บริการที่ส านักทะเบียนท๎องถิ่นเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
/ สรุปสถิติข๎อมูลการให๎บริการด๎านทะเบียนราษฎร ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 / การให๎บริการที่โรงพยาบาล
ร๎อยเอ็ด / สรุปสถิติข๎อมูลการให๎บริการโรงพยาบาลร๎อยเอ็ด ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 / การให๎บริการท าบัตร
ประจ าตัวประชาชน / สรุปสถิติข๎อมูลการให๎บริการด๎านบัตรประชาชน ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 / จัดจุด              
ลงชื่อเข๎าสถานที่ตามมาตรการปูองกันโรคโควิด - 19 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองคลัง) 
นางสาวธวัลรัตน์ ยิ่งก าแหง - ( 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.ฝ่ายพัฒนารายได้  ส ารวจข๎อมูลภาคสนาม / ออกหนังสือรับรองการมีสิ่งปลูกสร๎างในที่ดิน /               
ฝุายพัฒนารายได๎ การจัดเก็บภาษี ตั้งแตํตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 จัดเก็บภาษี ตั้งแตํตุลาคม 2562 – 
พฤษภาคม 2563 จัดเก็บได๎คิดเป็นร๎อยละ 30.12 ของประมาณการ / ฝุายจัดหาประโยชน์และทะเบียนพาณิชย์ 
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สรุปผลการจัดเก็บคําเชําสิทธิตําง ๆ ในเดือนมิถุนายน 2563 รวม 222,850 บาท / สรุปการจดทะเบียน
พาณิชย์ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 จ านวน 20 ราย จ านวน 790 บาท / เงินรับฝาก เพ่ือใช๎ในการด าเนินงาน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 30,188 บาท / สรุปผลการจัดเก็บคําน้ าประปา             
ตลาดสดทุํงเจริญ  – โต๎รุํง รวมรับ 70,325 บาท / ฝุายบริหารงานคลัง ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือนมิถุนายน 
2563 รับจริงตั้งแตํต๎นปีถึงมิถุนายน 2563 363,862,678.21 บาท คาดวําจะได๎รับกรกฎาคม – กันยายน 
2563 75,689,994.96 บาท จํายจริงต้ังแตํต๎นปี – มิถุนายน 2563 336,480,624.43 บาท ผูกพันไว๎แล๎ว 
17,014,371.91 บาท รายจํายประจ า กรกฎาคม – กันยายน 2563 73,904,657.70 บาท คาดวําจะมีเงิน
ส าหรับการบริหาร 12,153,191.13 บาท / สถานะเงินฝาก ณ 30 มิถุนายน 2563 เงินฝากออมทรัพย์ 
18,160,700.19 บาท เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 21,085,169.55 บาท เงินฝากประจ า 74,012,249.79 
บาท รวมทั้งสิ้น 135,555,985.70 บาท เงินสะสมที่สามารถใช๎ได๎ 824,951.14 บาท เงินทุนส ารองเงินสะสม 
38,559,870.75 บาท เจ๎าหนี้เงินกู๎ 161,385,549.40 บาท / รายละเอียดเจ๎าหนี้เงินกู๎ / ลูกหนี้เงินยืมราชการ
ที่ครบก าหนดสํงใช๎เงินยืม ไมํมี / รายงานเงินเดือนคงเหลือไมํถึง 15% / ฝุายพัสดุและทรัพย์สิน รายละเอียดสัญญา
ค๎างจํายปีงบประมาณ 2562 (ระหวํางรอเบิกจําย) ข๎อมูล ณ 30 มิถุนายน 2563 / สรุปผลซื้อจ๎างรายจํายค๎างจําย 
ปี 2562 หมวดคําครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎างข๎อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 / สรุปผลซื้อจ๎าง ปีงบประมาณ 
2563 สิ่งกํอสร๎างข๎อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 / สรุปผลซื้อจ๎าง ปีงบประมาณ 2563 หมวดคําครุภัณฑ์
ที่ดิน และสิ่งกํอสร๎าง ข๎อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 / สรุปสัญญาปีงบประมาณ 2563 วงเงินเกิน 
100,000 บาท ตั้งแตํต๎นปีถึงเดือนมิถุนายน 2563 / รายละเอียดสัญญาตามนโยบายจังหวัด (เงินอุดหนุน              
เฉพาะกิจ) ระหวํางด าเนินการ ตั้งแตํต๎นปีถึงเดือนมิถุนายน 2563 / โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2563 จ านวน 8 โครงการ ข๎อมูล ณ 30 มิถุนายน 2563 / ฝุายบริหารงานทั่ วไป พนักงานเทศบาลผู๎รับ
บ านาญ มายื่นเรื่องขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เงินชํวยพิเศษ และเงินบ าเหน็จด ารงชีพ / พนักงานครูเทศบาล
ผู๎รับบ านาญ ยื่นขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพ กรณีอายุตั้งแตํ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2 ราย, จํายเงินบ าเหน็จด ารงชีพ 
กรณีอายุตั้งแตํ 65 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักการศึกษา) 
นายพิรุฬ  มาตมูล  - (น าเสนอ Power Point) วันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2563 รองนายกเทศมนตรี          
หน.ฝ่ายกิจการโรงเรียน  เมืองร๎อยเอ็ดและคณะออกเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในการรับรายงานตัวนักเรียน
เข๎าเรียน ปีการศึกษา 2563 / วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ให๎การต๎อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนระดับ            
ปริญญาเอกจาก มมร. มาฝึกประสบการณ์ที่ส านักการศึกษา / วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เข๎ารับการประเมิน
โครงการ 1 จังหวัด 1 อปท. 1 โครงการต๎นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช                        
พิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัด / วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ประชุมผู๎ บริหารสถานศึกษาในสังกัด                
เพ่ือมอบนโยบายในการจัดการศึกษากํอนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ / วันที่                    
18 มิถุนายน 2563 น าคณะครูสอนภาษาจีน เข๎าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด / วันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข๎าพบทําน
นายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด กํอนให๎ความรู๎แกํพนักงานครูสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / วิทยากรให๎ความรู๎ในการ
จัดการศึกษาแบบ ACTIVE LEARNING แกํพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / น าคณะฯ เข๎าชม
บริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ให๎การต๎อนรับ                   
พลต ารวจโทเจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ ผู๎บัญชาการต ารวจภูธรภาค 4 และคณะในการเยี่ยมชมหอโหวด 101 / วันที่ 
27 มิถุนายน 256 ให๎การต๎อนรับนายศักดา คงเพชร ประธานอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการ
จัดการลุํมน้ า ทั้งระบบ สภาผู๎แทนราษฎรและคณะในการเยี่ยมชมหอโหวด 101 / วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
คณะท างานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ลงพ้ืนที่ตรวจความพร๎อมกํอนเปิดภาคเรียน                  
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า) 
นายพิรุฬ  มาตมูล  - (น า เสนอ Power Point) เปิดให๎บริการตามประกาศจั งหวัดร๎ อย เ อ็ด               
หน.ฝ่ายกิจการโรงเรียน  COVID – 19 ฉบับที่ 8 จ านวนผู๎ที่เข๎าใช๎บริการ 15,729 คน ยอดเงินบริจาค 
จ านวน 21,188 บาท / ปรับปรุงและเปลี่ยนหลอดไฟฟูา เพื่อให๎มีแสงสวํางเพียงพอ และมีความสวยงาม / การเข๎า
ชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า ตามมาตรการปูองกัน COVID – 19 ตามประกาศจังหวัดร๎อยเอ็ด ฉบับที่ 8 / จัดท าจุด
เช็คอินที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า / สรุปรายงานการปฏิบัติงานศูนย์เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย ยอดสมาชิก
โดยรวม จ านวน 1,530 คน จ านวนผู๎ที่เข๎าใช๎บริการ ชํวงเช๎า จ านวน 486 คน ชํวงเย็นจ านวน 779 คน                  
รวม 1,265 คน / ท าความสะอาดเครื่องออกก าลังกายให๎มีความพร๎อมและมีความสะอาดในการให๎บริการ /               
การออกก าลังกายในศูนย์เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย ตามมาตรการปูองกัน COVID – 19 / ด าเนินการเปลี่ยน
หํวงบาสเกตบอล ภายในศูนย์ฯ เพื่อให๎พร๎อมใช๎งาน / กิจกรรมการออกก าลังกายภายในเกาะกลางบึงพลาญชัย 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม) 
นางฉันทรุจี  พรมเกตุ  - (น าเสนอ Power Point) วันที่ 1 มิถุนายน 2563 อบรมการจัดการเรียน  
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม  การสอนออนไลน์ จัดโดยบริษัทอักษรเจริญทัศน์ / วันที่ 2 มิถุนายน 2563 
คณะครูรํวมจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ในการมอบตัวนักเรียน / วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2563 รับมอบตัว
นักเรียน / วันที่ 12 มิถุนายน 2563 พัฒนาซํอมแซม ปรับปรุง อาคารสถานที่ / ซํอมแซมเวทีหน๎าเสาธง / วันที่ 
12 มิถุนายน 2563 พํนหมอกควันก าจัดยุง / วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ผู๎บริหาร คณะครูมอบกระเช๎าขอบคุณ
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / วันที่ 19 มิถุนายน 2563 รํวมต๎อนรับคณะครูจากโรงเรียนบก
วิทยาคม / วันที่ 22 มิถุนายน 2563 คณะครูจัดท าน้ ายาล๎างมือจากมะกรูด เพ่ือให๎นักเรียนล๎างมือในการเปิด
ภาคเรียน / วันที่ 22 มิถุนายน 2563 คณะครูเตรียมฉากกั้นเตรียมพร๎อมในการเปิดภาคเรี ยน / วันที่ 22 
มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 / วันที่ 26 – 
30 มิถุนายน 2563 ท าความสะอาดอาคารสถานที่เตรียมความพร๎อมกํอนเปิดภาคเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางสุวิชชา  ตรีนาจ   - (น าเสนอ Power Point) ผู๎บริหารและคณะครูรํวมประชุมประจ าเดือน                    
รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มิถุนายน เพ่ือเตรียมมอบตัวนักเรียนและรับอุปกรณ์การเรียน วันที่               
1 มิถุนายน 2563 / ผู๎ปกครองมอบตัวนักเรียนและรับอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่                         
3 – 5 มิถุนายน 2563 / รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมความพร๎อมและให๎ค าแนะน าในการมอบ
ตัวนักเรียน วันที่ 4 มิถุนายน 2563 / รํวมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและควบคุมโรค
โควิด – 19 ในสถานศึกษา วันที่  19 มิถุนายน 2563 / ต๎อนรับคณะอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเข๎ารํวมสัมมนาการศึกษาตามรูปแบบ Active Learning วันที่ 23 มิถุนายน 2563 
/ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานชุดใหมํ ครั้งที่ 1/2563 (พ.ศ.2563 – 2567) การอบรม
มาตรฐานการปฏิบัติหน๎าที่ของครูผู๎สอน วันที่ 30 มิถุนายน 2563 / การเตรียมความพร๎อมมาตรฐานการปูองกัน
โควิด – 19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 / คณะครูจัดอุปกรณ์ส าหรับนักเรียนกํอนเปิดภาคเรียน /            
การเตรียมปรับภูมิทัศน์ด๎านอาคารสถานที่กํอนเปิดภาคเรียน / การเตรียมความพร๎อมด๎านอาคารสถานที่กํอนเปิด
ภาคเรียน / การเตรียมความพร๎อมด๎านความสะอาดห๎องเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา / การเตรียมความ
พร๎อมด๎านสุขภาพอนามัย จัดเตรียมถุงผ๎า หน๎ากากผ๎า และเครื่องใช๎สํวนตัวให๎กับนักเรียนทุกคน / การเตรียม
ความพร๎อมด๎านสุขาภิบาลอาหาร / การเตรียมความสะอาดและสุขอนามัยของนักเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง) 
นางพิกุล  พรมเกตุ   - (น าเสนอ Power Point) วันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2563 การมอบตัวนักเรียน     
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง  รับอุปกรณ์เรียนฟรีและเครื่องแบบนักเรียน ตามมาตรการปูองกันการแพรํ
ระบาดของไวรัสโควิด – 19 / วันที่ 2 มิถุนายน 2563 คณะครูกลุํมสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รํวมกัน
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ผลิตเจลแอลกอฮอล์ / วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ท าความสะอาดและฉีดพํนน้ ายาฆําเชื้อเพ่ือสอบคัด เลือกเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 / วันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2563 บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 / วันที่ 10 – 22 มิถุนายน 2563 การสอนปรับพ้ืนฐานออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 / วันที่ 17 มิถุนายน 2563 คณะกลุํมการงานฯ และโครงการ SBMLD 
ชํวยกันผลิตสบูํเหลวล๎างมือเพ่ือให๎ทันใช๎กับนักเรียนในชํวงเปิดภาคเรียน / วันที่ 25 มิถุนายน 2563 การประชุม
ประจ าเดือน เพ่ือเตรียมความพร๎อมในการเปิดภาคเรียน / วันที่ 25 มิถุนายน 2563 แสดงความยินดี คุณครู           
ที่สอบเปลี่ยนสายงานและสอบบรรจุได๎ / วันที่ 26 มิถุนายน 2563 กิจกรรม Big Cleaning Day เตรียม                
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 และท าสัญลักษณ์เว๎นระยะหํางตามจุดตําง ๆ ภายในโรงเรียน / วันที่ 29 มิถุนายน 
2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนทางไกลด๎วย Microsoft teams / วันที่ 30 มิถุนายน 
2563 อบรมมาตรฐานการปฏิบัติหน๎าที่ (สายครูผู๎สอน) ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา / นักการเทปูน ปรับปรุง
พ้ืนที่เพ่ือให๎มีความสวยงาม บริเวณหลังประตูทางเข๎า / เวทีกลางแจ๎งโครงการเวทีเยาวชนคนเกํง เพ่ือให๎เด็ก                
ท ากิจกรรม / การจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับนักเรียนล๎างมือท าความสะอาดตรงบริเวณประตูทางเข๎า / 
ผู๎ประกอบการร๎านอาหารชํวยกันท าความสะอาดโรงอาหารเตรียมเปิดเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
น.ส.พรพรรณ  จันทรถง   - (น าเสนอ Power Point) ภาพบรรยากาศการรับชุดนักเรียน ปีการศึกษา                     
ศึกษานิเทศก์   2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 / คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต าบลกกกุง 
อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร๎อยเอ็ด เข๎าศึกษาดูงานเพ่ือศึกษาแนวทางการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเ ทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด วันที่ 15 มิถุนายน 2563 / ประชุมเตรียมความพร๎อมในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือรองรับการ
เปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร๎อมวางมาตรการปูองกันในชํวงสถานการณ์แพรํระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 / คุณครูเข๎ารํวมประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามมาตรการ
ปูองกันและควบคุมโรคโควิด – 19 ในสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการเปิดภาคเรียน ปี 2563                   
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 / พํนหมอกควันเพื่อก าจัดยุงลายในอาคารเรียน บริเวณที่พักตําง ๆ ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ วันที่ 21 มิถุนายน 2563 / ให๎การต๎อนรับคณะอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข๎าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด วันที่ 23 มิถุนายน 2563 / ด๎านอาคารสถานที่ ปรับปรุง         
ภูมิทัศน์ตกแตํงสวนหยํอมบริเวณประตูทางเข๎าศูนย์ฯ / คณะครูรํวมกันเตรียมแปลงผักไว๎ส าหรับเด็ก ๆ ในชํวง           
เปิดเทอม / เตรียมความพร๎อมจุดคัดกรองเพ่ือรองรับการเปิดภาคเรียนตามมาตรการและการควบคุมการแพรํ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า) 
นางนันทกา ภูผา   - (น าเสนอ Power Point) วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ประชุมประจ าเดือน                  
หน.งานพัฒนาคุณภาพ  2563 / วันที่ 16 มิถุนายน 2563 การประชุมเตรียมความพร๎อมในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 / วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เข๎ารํวม
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและควบคุมโรคโควิด – 19 / วันที่ 21 มิถุนายน 2563 
พํนยาก าจัดยุง เพ่ือรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก / วันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณาจารย์จาก
โรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เข๎ารับการ
อบรมเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติหน๎าที่ของครูผู๎สอน ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / คณะครูเตรียม
ความพร๎อมอาคาร สถานที่ตามมาตรการปูองกันและควบคุมการแพรํระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019             
เพ่ือรองรับการเปิดภาคเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ) 
นายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ์ - (น าเสนอ Power Point) รับมอบตัวนักเรียนแตํละระดับชั้นวัดอุณหภูมิ             
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ ล๎างมือ สวมหน๎ากากอนามัย ตามมาตรการปูองกันโรคโควิด 19 / ตัดต๎นไม๎ 
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ในโรงเรียน เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน / กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ เตรียมสบูํเหลวให๎นักเรียน ใช๎ 
ในวันเปิดภาคเรียน / คณะครูและนักการเตรียมอุปกรณ์อํางล๎างมือให๎นักเรียนกํอนขึ้นอาคารเรียน / สรุปนักเรียน
ที่เข๎าศกึษาตํอระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                   

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน) 
นายธรรมวัจน์  วิลัยพิศ  - (น า เสนอ Power Point) อสม.คุ๎มวัด เวฬุวัน  มอบทรายอะเบทและ              
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน    หยอดทรายอะเบทตามแหลํงน้ า เพื่อปูองกันลูกน้ ายุงลายบริเวณคุ๎มวัดเวฬุวัน / 
รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด เยี่ยมชมกิจกรรมการมอบตัวนักเรียนและการเตรียมการเปิดภาคเรียนตาม
มาตรการปูองกันการแพรํเชื้อไวรัส โควิด 19 / การมอบตัวและลงทะเบียนเรียนประจ าภาคเรียนที่ 1/2563 / 
บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อบรมการสอนออนไลน์แกํคณะครูเกี่ยวกับการใช๎สื่อประเภท E- book  จ านวน 5 กลุํม
สาระการเรียนรู๎ / เป็นเจ๎าภาพฝุายสถานที่และให๎การต๎อนรับนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด ประธานในการประชุม
และมอบเกียรติบัตรให๎กับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด / เข๎ารํวมประชุมชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและควบคุมโรคโควิด – 19 ในสถานศึกษา / ประชุม วางแผน ปรึกษา เตรียมความ
พร๎อมเกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันรํวมกับผู๎ประกอบการและหัวหน๎าระดับ / การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 / การอบรมโปรแกรมวัดประเมินผล Thailand 4.0 /             
การอบรมมาตรฐานการปฏิบัติหน๎าที่ของครูผู๎สอน / ผู๎บริหารสถานศึกษาและคณะครู รํวมงานบุญคุ๎มวัดเวฬุวัน 
ประจ าปี 2563 / ออกเยี่ยมชั้นเรียนและตรวจติดตามความพร๎อมของแตํละห๎องเรียนกํอนเปิดภาคเรียน 
1/2563 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า) 
นายโกสิทธิ์  บุญส่ง  - (น าเสนอ Power Point) วันที่  2 – 5 มิถุนายน 2563 โรงเรียนแจก    
ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า อุปกรณ์เรียนฟรีให๎กับนักเรียน / วันที่ 2 มิถุนายน 2563 มอบทุนการศึกษา
ให๎กับลูก ๆ ของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการท างานและมอบทุนเสมอภาค
ให๎กับนักเรียนที่ได๎รับทุนจากกรมฯ / วันที่ 15 มิถุนายน 2563 จัดเตรียมโต๏ะและเก๎าอ้ี เพ่ือรับรองผู๎ปกครอง                 
ที่มารับลูก ๆ หลังเลิกเรียน เพ่ือเป็นมาตรฐานการปูองกัน โควิด 19 / วันที่ 19 มิถุนายน 2563 คณะครู           
กลุํมสาระวิทยาศาสตร์และนักเรียนชํวยกันท าสบูํเหลวล๎างมือไว๎ใช๎ใน โรงเรียน / วันที่ 19 มิถุนายน 2563           
คณะครูระดับอนุบาลชํวยกันจัดเตรียมสถานที่ เพ่ือให๎ปลอดภัยจากโรคโควิด – 19 / ล๎างพ้ืนท าความสะอาด                  
โรงอาหารและพํนควันเพ่ือก าจัดยุงลาย เตรียมพร๎อมกํอนเปิดเทอม / วันที่ 22 มิถุนายน 2563 จัดอบรม                  
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติหน๎าที่ของครูผู๎สอน ให๎กับคณะครู ท.5 / วันที่ 24 มิถุนายน 2563 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / วันที่  30 มิถุนายน 2563 คณะผู๎บริหารและคณะครู                    
รํวมไหว๎ขอพรพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน พระภูมิเจ๎าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน / กิจกรรมปฐมนิเทศประจ าปี
การศึกษา 2563 / คณะผู๎บริหารและคณะครูมอบทุนการศึกษาและเสื้อสามารถให๎กับนักกีฬาทีมชาติไทย /           
คณะผู๎บริหาร คณะครู และนักเรียนรํวมถวายต๎นเทียนและเวียนเทียน เนื่องในวันเข๎าพรรษา วันอาสาฬหบูชา                           
ณ วัดบ๎านหนองหญ๎าม๎า 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร)  
น.ส.สมพิศ  หวังทรัพย์ทวี - (น าเสนอ Power Point) รายงานตัวนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร วันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2563 / อบรมการใช๎สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียน           
การสอนโดยส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ วันที่  4 มิถุนายน 2563 / น านักเรียนสาธิตการท า ขนมไทย                
“ขนมนึ่งสามสหาย” และแสดงดนตรี ณ ตลาดวัฒนธรรมจังหวัดร๎อยเอ็ด วันที่ 14 มิถุนายน 2563 /                 
นางสาวเนตรนภา อุทัย ได๎รับทุนการศึกษาโครงการ “โรงไฟฟูาพ่ีโรงเรียนน๎อง” ของโรงไฟฟูาในกลุํมเอ็กโก 
(EGCO GROUP) วันที่ 16 มิถุนายน 2563 / เข๎ารํวมประชุมและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดการเรียนรู๎กับ
คณะอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 / เป็นสถานที่ในการ
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จัดการอบรมชุมชนเครือขํายสิ่งแวดล๎อมการลดขยะต๎นทาง จัดโดยสถาบันพัฒนาสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏร๎อยเอ็ดรํวมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม วันที่ 24 มิถุนายน 2563 / อบรมการจัดท ามาตรฐาน
การปฏิบัติหน๎าที่ต าแหนํงครูผู๎สอน เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ ว.21 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 / ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 / ประชุมกํอนเปิดภาคเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 / การเตรียมความพร๎อมกํอนเปิดภาคเรียน               
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 / การจัดท าสบูํเหลวล๎างมือ สบูํเหลวสมุนไพร “ใสํใจสิ่งแวดล๎อม” / งาน
ปรับปรุง ซํอมแซม อาคารสถานที่ กันสาดอาคารสันติปัญญาคุณ, ด๎านหลังอาคารสุจิณโณ, ระบบประปา  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ) 
นายยุทธพงษ์ คุริรัง  - (น าเสนอ Power Point) มอบตัวนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563                                    
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 / ประชุมประจ าเดือนผู๎บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 
2/2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2563 / ฉีดยาพํนยุง วันที่ 20 มิถุนายน 2563 / คณะครูรํวมฟัง ผํานระบบ
ออนไลน์การสัมมนาการศึกษาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน Active Learning วันที่ 23 มิถุนายน 2563 
/ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 / ความคืบหน๎า
การปรับปรุงระบบน้ าไหลลงจากอาคารเรียนพระพุทธชยันตี / การเตรียมการด๎านอาคารสถานที่ส าหรับเปิดเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 / ปรับปรุงกระดานไวท์บอร์ดพร๎อมเปิดภาคเรียน / การปรับปรุงปูายชื่อและ           
รั้วโรงเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
นายธีรภัทร์ หินซุย  - (น าเสนอ Power Point) ) ฝุายบริหารงานทั่วไป รายงานการซํอมบ ารุง   
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รถยนต์ เครื่องจักรประจ าเดือนมิถุนายน 2563 รวมทั้งสิ้น 201,341 บาท / 
รายงานสรุปการเบิกจํายงบประมาณ 2563 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 (3 ไตรมาส) /                 
ฝุายบริหารงานสาธารณสุข วันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2563 งานรักษาความสะอาด พัฒนาคลองคูเมือง                  
บริเวณสะพานหลังร๎านดอลลําร์ โดยเก็บขยะ กิ่งไม๎ที่อยูํในล าคลอง เพ่ือรองรับปริมาณน้ าในชํวงหน๎าฝน /                
วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ประชุมหารือแผนการด าเนินงานภายใต๎โครงการ T – ver เพ่ือมุํงสูํเมืองคาร์บอนต่ า
ส าหรับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ระยะที่ 4 เพ่ือตรวจสอบเอกสารครั้งสุดท๎ายกํอนมีการทบทวนครั้งสุดท๎าย      
เพ่ือรับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน จ านวนประมาณห๎าล๎านบาท / งานรักษาความสะอาด 
ล๎างตลาด ถนน ศาลาที่พักผู๎โดยสาร เก็บขยะคลองคูเมือง และปัดกวาด ตัดหญ๎า ดายหญ๎า ตามแผนปฏิบัติการ / 
ฝุายบริการสาธารณสุข มอบหน๎ากากอนามัยให๎แกํกลุํมผู๎สูงอายุ / พํนหมอกควันในสถานศึกษากํอนเปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา 2563 / ประชุมชี้แจงมาตรการโควิด – 19 ในสถานศึกษา / จัดงานวันไอโอดีนแหํงชาติ วันที่                
25 มิถุนายน 2563 โดยบูรณาการรํวมกับการจัดอบรมนิเทศงาน อสม. ซึ่งประกอบด๎วย จัดนิทรรศการตัวอยําง
ของผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน, ฟื้นฟูความรู๎ให๎แกํ อสม. ในการตรวจหาสารไอโอดีนในเกลือบริโภค / นิเทศงาน อสม. 
ประจ าเดือนมิถุนายน / งานสัตวแพทย์จับเคลื่อนย๎ายสุนัขที่สร๎างความเดือดร๎อนบริเวณศาลากลางจังหวัดร๎อยเอ็ด 
องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด มาไว๎ยังสถานสงเคราะห์สัตว์                 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / ข๎อมูลสถิติการให๎บริการ สถานพยาบาลสัตว์เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ระหวํางวันที่                       
1 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าฟรี จ านวน 245 ตัว การรักษาด๎าน
อายุรกรรม จ านวน 19 ตัว / ฝุายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล๎อม ออกให๎ค าแนะน าและแจ๎งมาตรการปูองกันโรค 
COVID – 19 ตามประกาศจังหวัดร๎อยเอ็ด ส าหรับผู๎จ าหนํายสินค๎า รถเข็น หาบเรํ แผงลอย เมื่อวันที่                       
16 มิถุนายน 2563 โดยเน๎นเรื่องการสวมหน๎ากากอนามัย หน๎ากากผ๎า และการเว๎นระยะหําง ทั้งผู๎จ าหนําย                
และผู๎ซื้อสินค๎า / งานอนามัยสิ่งแวดล๎อม ควบคุมมลพิษและเหตุร าคาญ ตรวจสอบข๎อเท็จจริง กรณีกลิ่นเหม็นจาก
บํอบ าบัดน้ าเสียของเรือนจ าจังหวัดร๎อยเอ็ด บริเวณถนนสุริยเดชบ ารุง วันที่ 18 มิถุนายน 2563 / ตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริง กรณีกลิ่นเหม็นจากการเจียรเสียมและคราด บริเวณถนนคุ๎มศรีสุวรรณ วันที่ 18 มิ ถุนายน 2563 / 
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งานสุขาภิบาลอาหาร ออกตรวจประเมินร๎านแตํงผม – เสริมสวย ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ระหวํางวันที่       
22 – 26 มิถุนายน 2563 ให๎ค าแนะน าเรื่องการสุขาภิบาลฯ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรการปูองกัน
โรค COVID – 19 รวมทั้งการใช๎แพลตฟอร์มไทยชนะ / ออกตรวจคุณภาพอาหารและตัวอยํางอาหาร เพ่ือตรวจ
สารปนเปื้อนในตลาดทั้ง 3 แหํง วันที่ 25 มิถุนายน 2563 / งานบริหารจัดการตลาด ประชุมหารือแนวทางการ
ด าเนินการกับผู๎ประกอบการค๎าไมํปฏิบัติตามมาตรการปูองกันการแพรํระบาดไวรัสโควิด – 19 ในตลาด เมื่อวันที่ 
23 มิถุนายน 2563 / ตรวจสอบและมอบหนังสือตักเตือนให๎แกํผู๎ประกอบการค๎าตลาดหนองแคนที่ไมํปฏิบัติตาม
มาตรการปูองกันการแพรํระบาดไวรัสโควิด – 19 / คณะท างานประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัด ลงตรวจ
ประเมินตลาดเทศบาลทั้ง 3 แหํง ตามโครงการ “ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน” 
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 / งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ ตรวจประเมินสถาน
ประกอบการผลิตน้ าดื่ม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 / จัดระเบียบปูายโฆษณาท่ีติดตั้งในที่สาธารณะ 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1) 
นางสว่างจิตร บัวปัญญ์สิริ - (น าเสนอ Power Point) งานบริการทางการแพทย์ กราฟรายงานผู๎รับบริการ 
หน.ฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข ผู๎มารับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทางศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 
ตั้งแตํวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 / รายงานผู๎มารับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทาง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 ตั้งแตํวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 / ออกเยี่ยมบ๎านผู๎ปุวย
โรคเรื้อรัง, ผู๎พิการ, ผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดสมองและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จ านวน 16 ราย / ออกเยี่ยมบ๎านผู๎ปุวย        
จิตเวช / ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานประจ าสูํงานวิจัย วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2563 ณ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดร๎อยเอ็ด / รํวมประชุมชี้แจงงานขึ้นทะเบียนหนํวยบริการ ปีงบประมาณ 2564 โดยประชุม
ผํานระบบออนไลน์ (Zoom) จัดโดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ เขต 7 ขอนแกํน วันที่ 26 มิถุนายน 
2563 / ด าเนินการติดตั้งหม๎อแปลงขนาด 160KVA เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจํายกระแสไฟฟูา  / งานแพทย์             
แผนไทย หัตถบ าบัดเพ่ือการรักษา เดือนมิถุนายน 2563 จ านวน 110 ราย / ได๎รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่องโรค             

ข๎อเขําเสื่อมในผู๎สูงอายุ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาลจุรีเวช / งานกายภาพบ าบัด เยี่ยมบ๎าน 2 ราย 

จ านวน 2 ครั้ง มารับบริการในศูนย์ 11 ราย 25 ครั้ง รวม 27 ครั้ง / งานทันตกรรม สรุปการให๎บริการทันตกรรม 

ตรวจฟัน จ านวน 13 ราย, เคลือบฟลูออไรด์ 0 – 5 ปี จ านวน 15 ราย, ขูดหินปูนจ านวน – ราย, อุดฟัน                

จ านวน – ราย, ถอนฟัน จ านวน 3 ราย, เคลือบหลุมฟัน จ านวน – ราย, จํายยา จ านวน 2 ราย รวม 33 ราย /            
งานเภสัชกรรมและคุ๎มครองผู๎บริโภค  ผลการด าเนินงานด๎านเภสัชกรรม จํายผู๎ปุวยนอก 918 ราย, แก๎ปัญหา
ความคลาดเคลื่อนทางยา 5 ราย, ประเมินการแพ๎ยาในผู๎ปุวยแพ๎ยารายใหมํ 1 ราย, ให๎บริการเลิกบุหรี่ 28 ราย / 
โครงการทบทวนและประสานรายการยา  มูลคํายาเก็บคืนเดือนมิถุนายน  2563  จ านวน  2,631  เม็ด                              

มูลคํา 2,732 บาท / โครงการศูนย์ให๎บริการเลิกบุหรี่  วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นวิทยากรอบรม อสม.
เชี่ยวชาญ “นักรณรงค์ชวนเลิกบุหรี่” และให๎ความรู๎การชํวยเลิกบุหรี่และการจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่แกํเจ๎าหน๎าที่                            
กองสาธารณสุข เทศบาลต าบลเมืองสรวง อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร๎อยเอ็ด / วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ให๎การ
ต๎อนรับคณะเจ๎าหน๎าที่จากส านักงานควบคุมโรคที่  7 (สคร.) ตรวจเยี่ยม / แลกเปลี่ยนเรียนรู๎การด าเนินงาน                 

ศูนย์ให๎บริการเลิกบุหรี่ ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ตามแนวทางการประเมินองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นปลอดบุหรี่ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ต๎นแบบที่ดี (Best Practice) ในการด าเนินงานคลินิกเลิกบุหรี่ ของเขต 7 

(ร๎อยเอ็ด ขอนแกํน สารคาม กาฬสินธุ์) / วันที่ 18 มิถุนายน 2563 น าเสนอผลการด าเนินงานคลินิกเลิกบุหรี่               
ที่มีการด าเนินงานที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  จังหวัดร๎อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563 /               
สรุปยอดผู๎รับบริการสะสม (กันยายน 2558 – มิถุนายน 2563) รวมทั้งหมด 522 ราย ผู๎เลิกสูบบุหรี่ได๎ส าเร็จ 

(มากกวํา 6 เดือน) เพ่ิมอีก 1 ราย  รวม 110 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.07 / วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ให๎ความรู๎
เกี่ยวกับการใช๎ยาสมเหตุสมผล ให๎แกํครูอนามัยโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   และมอบกระเป๋ายาสามัญ
ประจ าบ๎าน พร๎อมค าแนะน าในการใช๎ยาที่เหมาะสมให๎แกํโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ทั้ง 10 แหํง / วันที่ 
22 มิถุนายน 2563 จัดกิจกรรมให๎ความรู๎เรื่องยาปลอดภัยในชุมชน การปูองกันแพ๎ยาและปูองกันเชื้อดื้อยาแกํผู๎
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มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  และรณรงค์ติดปูายไวนิลในชุมชนโดย  อสม.               
เขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด เนื่องในสัปดาห์เภสัชกรรม 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์   - นัดประชุมประจ าเดือน ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 
นายกเทศมนตรี   09.00 น. ประชุมผู๎บริหาร  เวลา 13.30 น. 
      - ขอให๎เพ่ือนรํวมงานของเราที่จะได๎ย๎ายไปรับต าแหนํงในหนํวยงานใหมํ               
ในต าแหนํงผู๎อ านวยการส านัก ผู๎อ านวยการกอง  ได๎พูดคุย  ร่ าลา  มี 2 ทําน  หัวหน๎าฝุายกรชนก  และเพ็ญละดา 
(นางสาวกรชนก  ยุคะลัง ,นางเพ็ญละดา  ภารัง  กลําวความรู๎สึก) 
      - นายกฯ ได๎ยินขําว QR CODE “ไทยชนะ” มีปลอมแล๎ว  ต๎องระวัง  ถ๎าสถานที่
ไหนที่เราดูแล๎วไมํนําเชื่อถือก็อยําไปสแกน QR CODE ก็ฝากไว๎ 
      - กองชําง  ก็ฝากนโยบาย  เนื่องจากวําถนนรณชัยชาญยุทธ  ตอนนี้อยูํระหวําง
การด าเนินการเกือบจะแล๎วเสร็จ  ก็มี 2 - 3 สัญญา  ฟุตบาททางเท๎าก็มีการตั้งข๎อสังเกตจากประชาชน  เพราะวํา
กว๎างมากแล๎วระดับถนน   ฟุตบาทต่ ากวําบ๎านที่เขายกสูง  เวลาจะเข๎าบ๎านต๎องเททางเข๎า  ก็กีดขวางทางเดิน  
ปลอดภัยหรือไมํ  อยํางไร  ก็ลองไปดู  เนื่องจากวําเป็นสัญญาจ๎างของโยธาธิการจังหวัดและผังเมือง  เราเป็นผู๎รํวม
ควบคุมการกํอสร๎างด๎วย  ตรวจรับด๎วย  ไปดูวิธีการแก๎ไขปัญหาวําจะท าอยํางไรให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย    
และมีความชัดเจนในการตอบค าถามของชาวบ๎าน  ฝากเป็นเรื่องที่ให๎ไปประสาน 
      - เรื่องท่ีเป็นนโยบายผู๎บริหาร นายกฯ ได๎ไปพูดคุยกับเจ๎าของที่แล๎ว  คือถนน 
บขส. ทางออกกองพลสิบ  เนื่องจากวําเราท าถนนใหมํ  ปัญหาคือมีซอยถนนเข๎า บขส. ที่เอกชน  มีดิน  มีน้ าไหล
ผํานเข๎าถนน  แดงตลอด  กองสาธารณสุขฯ ก็ไปกวาดทุกวัน  สภาพถนนก็สกปรก  ท าถนนใหมํก็ดูไมํเรียบร๎อย  
ชํวยท าหนังสือไปแจ๎งเขา  ขอให๎หาวิธีการไมํให๎เศษดิน  น้ า  ไหลลงมาท่ีถนน  เขาจะได๎ไปแก๎ไข  ปรับปรุง  
เพราะวําเราไมํสามารถรองรับได๎ที่จะปลํอยให๎เศษดิน  เศษหิน  ไหลเข๎ามา  กวาดไมํไหว  ไมํใชํเรื่องที่เราต๎องไป
ดูแลขนาดนั้น  แล๎วเศษดินก็จะไปอุดตันทํอระบายน้ าอีก 
      - ต๎องฝากทางกองชําง  นอกจากเราจะควบคุมการกํอสร๎างอาคาร  ขออนุญาต
กํอสร๎างแล๎ว  ก็จะมีบ๎านที่เสื่อมสภาพ  ทรุดโทรมมาก  อันตราย  เขาเรียกวํา พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร  แจ๎งเจ๎าของ
บ๎านให๎รื้อถอนหรือปรับปรุงให๎มั่นคง  ถาวร  แข็งแรง  นายกฯ ขับรถผํานเห็นที่บริเวณข๎างโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์  
ไมํได๎ใช๎ประโยชน์แล๎ว  จะพังเมื่อไหรํก็ไมํรู๎  สภาพบ๎านเรือนที่อยูํในเขตเทศบาลที่ดูแล๎วเป็นอันตรายตํอสํวนรวม  
สังคม  เรามีอ านาจหน๎าที่ ทํานท าหนังสือขอความรํวมมือ  วันนั้นขึ้นไปที่หอชมเมืองกับทํานผู๎วําฯ มองลงมา  
นายกฯ ชี้ให๎ทํานผู๎วําฯ ดู อาคารอ าเภอเมืองเกํา  หลังคาพังหมดแล๎ว  สภาพแยํ  ทํานผู๎วําฯ ก็เลยแจ๎งหัวหน๎า
ส านักงานจังหวัดไปดู  อาคารของสํวนราชการ  เรามีอ านาจหน๎าที่หรือไมํในการที่จะให๎ปรับปรุงเพื่อความ
ปลอดภัย  ความเหมาะสม  เชํน  ส านักงานท่ีดินหลังเกําที่อยูํติดกับอ าเภอเมือง  ดูแล๎วท าให๎บ๎านเมืองไมํสวยงาม  
ก็ฝากไว๎เป็นนโยบาย 
       - วันนี้ทางกองชําง  เราจะต๎องคุยกันเรื่องแนวทางปฏิบัติของชํางคุม  ชํางเขต  
ในการตรวจอาคาร ในการอนุญาต  ขั้นตอนการกํอสร๎าง  นายกฯ จะเข๎าไปคุยด๎วย  เพ่ือให๎เกิดความชัดเจนมากข้ึน 
      - งานรักษาความสงบเรียบร๎อยและความมั่นคง  ต๎องขอบคุณมากที่ได๎
ปฏิบัติงานด๎วยความเข๎มแข็งตลอด  ถูกตํอวํามาก็มี  เพราะวําเขาไปท าไมํถูกระเบียบฯ  ก็ต๎องไปเฝูาระวังตลอด               
ก็ต๎องอดทน  อดกลั้น  ขอบคุณท่ีชํวยเหลือประชาชนที่เดือดร๎อน  นายกฯ ดูในกลุํม Line ตลอด  ฝาก Line 
ร๎องเรียน  หัวหน๎างาน  หัวหน๎าฝุาย  ดูบํอยๆ  จะมีการร๎องเรียนของชาวบ๎านเข๎ามา  บางทีทํานก็ไมํได๎เปิดดู  
นายกฯ ก็เข๎าไปตอบแทนกํอน  ทํานปักหมุดไว๎เลยเรื่องกลุํม Line ร๎องเรียน  เพราะเป็นเรื่องท่ีชาวบ๎านเดือดร๎อน  
มีผลกระทบ  ก็ขอฝากวําผู๎บริหาร  หัวหน๎าฝุาย  หวัหน๎างาน  ถ๎างานใดท่ีเกี่ยวข๎องของตนเอง  ก็รีบวางแผนเข๎าไป
จัดการ  ขอความรํวมมือเข๎าไปปักหมุดในกลุํม Line ร๎องเรียน  ซึ่งในสํวนของกองวิชาการฯ เขาจะได๎รับข๎อมูลผําน
ชํองทางการร๎องเรียนมา  แล๎วก็จะลงในกลุํมร๎องเรียนนี้  ก็ฝากให๎ความส าคัญกับกลุํม Line ร๎องเรียนด๎วย 
      - เฝูาระวัง  เชํน  เทศกิจ  ขอบคุณมาก  นอกจากเฝูาระวังแล๎วความซื่อสัตย์  
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เก็บกระเป๋าสตางค์ได๎ก็คืนเจ๎าของ  เก็บกุญแจได๎คืน  เป็นภาพที่ดูแล๎วสบายใจ  กลุํมไหนที่เรํรํอน  ไปนอนตรง
นั้น  ตรงนี้  ก็เข๎าไปพูดคุยกํอน  คือเราเข๎าไปเผชิญเหตุตั้งแตํครั้งแรกก็จะไมํบานปลาย ไมํยืดเยื้อ  ถ๎าเราไมํเข๎าไปก็
จะสร๎างบ๎าน  สร๎างกระต๏อบ  ไมํมีใครไปเกี่ยวข๎องก็จะเป็นปัญหาระยะยาว  ซึ่งเราก็สามารถด าเนินการได๎เป็น
อยํางดี  ซึ่งที่เป็นหํวงงานเทศกิจก็คือ มีผลกระทบกับประชาชน  ระวังเรื่องข๎อกฎหมาย  ระวังเรื่องค าพูดค าจา  
อยําตกไปเป็นจ าเลย  แล๎วเคยจัดซื้อกล๎องติดบนหมวกให๎แล๎ว  น าไปใช๎ให๎เป็นประโยชน์ด๎วย  อันนี้จะเป็นการ
บันทึกท่ีจะชํวยปูองกันตัวเอง  เวลาเราโต๎ตอบ  เรามีปัญหากระทบกระทั่งกับประชาชน  หรือผู๎ที่เขาไมํพอใจค าพูด
ค าจา  น้ าเสียง  กิริยา  ทํานจะมีหลักฐานปกปูองตัวเองวําเราเจ๎าหน๎าที่ได๎ปฏิบัติหน๎าที่โดยชอบตามระเบียบฯ 
กฎหมายแล๎ว  ด๎วยความสุภาพ  ด๎วยความถูกต๎อง  แตํวําประชาชนหรือผู๎ที่เสียหายได๎กระท าอันไมํเหมาะสม
อยํางไร  เราก็จะได๎มีสิ่งปูองกันตัวเอง  อยําละเลย  ต๎องใช๎ให๎เป็นประโยชน์ 
      - กองคลัง  งบติดลบ  26  ล๎านบาท  ประสานแล๎ววันนี้  การเตรียมการ
ปีงบประมาณ 2564  ตอนนี้สภาฯ ก าลังด าเนินการอยูํในขั้นกรรมาธิการแปรญัตติ  เขาจะเสร็จสิ้น  แล๎วต๎อง
ประกาศใช๎ภายในปลายเดือนกันยายน  พอประกาศเสร็จ  ตามมาตรการโดยทั่วไปก็จะเรํงรัดการเบิกจําย  อยํางที่
นายกฯ ไดเ๎คยย้ าไว๎  เพราะฉะนั้นแตํละคน แตํละฝุาย  เราทราบแล๎ววําเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของปี 2564  
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ได๎รับอะไร  ตอนนี้ไปเตรียมความพร๎อมไว๎  ถ๎าประกาศเม่ือไหรํก็ด าเนินการตามประกาศ 
จัดจ๎างไว๎เลย  แล๎วก็รอใบจัดสรรถึงจะลงนามในสัญญาได๎  เรื่องแบบ  ประมาณการ  ต๎องเคลียร์ตั้งแตํตอนนี้               
ถ๎ามาแล๎วต๎องพร๎อม  ไมํให๎เสียโอกาส  ก็ต๎องฝากฝุายที่เกี่ยวข๎องวํา  ในปี 2564  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได๎
รับมา  ไปวางแผนเรํงรัดด าเนินการตั้งแตํเนิ่นๆ 
      - เนื่องจากวําคณะผู๎บริหารได๎ก าหนดแล๎ว  เราจะมีการเปิดประชุมการจัดท า
งบประมาณของเรา ในวันที่ 21 – 22  กรกฎาคม 2563 นี้  เพราะฉะนั้น  กอง  ฝุาย  ที่ต๎องเตรียมท า
งบประมาณในการเสนอผู๎บริหารต๎องเรียบร๎อย  เขาจะเสนอกัน 2 วัน  วันที่ 21 กรกฎาคม  จะเป็นการเสนอ
พิจารณาเรื่องรายรับ  วํารายรับจะประมาณเทําไหรํ  ฝุายที่เก่ียวข๎องก็ไปดูให๎ดี โดยเฉพาะกองคลัง วํารายรับของปี 
2564  จะเป็นไปได๎เหมือนปี 2563 หรือไมํ  จะต๎องตั้งรับเทําไหรํ  ต๎องมีเหตุผลที่ต๎องชี้แจงผู๎บริหารได๎ในวันนั้น  
อยําให๎เสียเวลา  ท าไมเสนอเทํานี้  ท าไมต๎องลดลง  เพราะอะไร  ให๎ชัดเจน  เพราะฉะนั้นในชํวงแรกก็จะประชุม
เรื่องของประมาณการรายรับของปี 2564  วํามีความเป็นไปได๎มากน๎อยเทําไหรํ  เราถึงจะไปคุยเรื่องรายจําย           
ได๎อยํางถูกต๎องและแมํนย า  ใช๎เวลา 2 วัน  21 – 22 กรกฎาคม  หลังจากนั้นก็จะเข๎าประชุมสภาเทศบาล              
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ก าหนดแล๎วประชุมวันที่ 6 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ก็ให๎เตรียมการ  สถานที่  อะไรตํางๆ 
      - สถานศึกษา  ต๎องขอบคุณมากในการเตรียมความพร๎อมรองรับการเปิดเทอม 
1 กรกฎาคม ที่ผํานมา  มีความพร๎อมมาก  แล๎วสนองนโยบายผู๎บริหาร  และผู๎บริหารชอบมาก  เรื่องการจัดท าสบูํ
เหลวมาใช๎  กลุํมสาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่ประยุกต์ดัดแปลง  เรามีโครงการ SBMLD อยูํแล๎ว  แตํปี 2564  
ไมํมีแล๎ว ก็ปรับตัว เรื่องการปรับปรุงอาคารสถานที่  ทํานคิดวางแผน  โรงเรียนก็คือบ๎านของทําน  สถานที่ท างาน
ของทําน  เป็นเรื่องที่เราต๎องเคารพ  การให๎เกียรติสถานที่  ทํานชํวยดูแล  ตรงไหนที่ไมํสวย  ไมํเหมาะสม  ก็
ปรับปรุงเพิ่มเติม ทํานคิดเอง นายกฯ ก็ขอบคุณมาก  คือไมํต๎องรอให๎ผู๎บริหารบอก  เรื่องเหลํานี้เราไมํต๎องไปรอ  
ทํานเป็นผู๎บริหาร  ทํานเป็นเจ๎าของบ๎าน แล๎วที่ผํานมาทํานก็ท าได๎ดีมาก  ย้ าวําผู๎บริหารชอบการท างานเชิงรุก  
ทํานติดขัดตรงไหนก็ให๎แจ๎ง  หลายโรงเรียนที่เสนอมา  เรื่องของการดูแลสถานที่  ต๎องชื่นชมและขอบคุณ 
      - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  ขอบคุณที่ชํวยดูแลและขยายผล  มีกลุํม            
ผู๎พิพากษาศาลร๎อยเอ็ด ขึ้นมาชมหอโหวด  นายกฯ ต๎อนรับ  ขึ้นไปแล๎วเขาพูดอยูํประโยคหนึ่งวําเมืองร๎อยเอ็ด
สะอาดมาก  สิ่งแรกจุดเดํนที่เขาเห็นคือเวลาที่เข๎ามาเมืองร๎อยเอ็ดแล๎วเขาสัมผัสได๎ คือ ความสะอาด เขาดูตรงไหน 
ดูตามถนนหนทาง  ไมํมีถังขยะ ถนนสายหลักท่ีพวกเราท าอยูํ  สวนหยํอม  เกาะกลางถนน ไมํมีขยะตกค๎าง เศษดิน  
เศษหิน  ที่ไปอยูํขอบคันหินหรือขอบฟุตบาท  ไมํมี  หรือมีก็น๎อย  อันนี้คือจุดเดํนที่เขาสามารถสัมผัสได๎งํายๆ               
คือสิ่งที่พวกเราท าได๎ดีมากๆ ก็ฝากทุกฝุาย รักษาเครดิตวําเป็นเมืองแหํงความสวยงาม  ความสะอาด  โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งเกาะกลางถนนเวลารดน้ าต๎นไม๎แล๎วเศษดิน  เศษอะไรลงมา  พนักงานของกองสาธารณสุขฯ             ที่
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ดูแล  ก็ขอเน๎นย้ าชํวยดู ขยายผลไปด๎วยแล๎วเราไปขยายผล เกาะกลางถนนสี่แยกบายพาสในเขตเทศบาลเรา             
ทางไปจตุรฯ ทางไปอาจสามารถ  ซึ่งมันเกินหน๎าที่แตํมันเป็นบ๎านเรา  อยูํในเขตเรา  เราไปขอท า  อยากให๎
บ๎านเมืองเราสวย 
      - หน๎าโรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า  ผู๎คนจะไปเยอะ  ถนนท าใหมํ  ก าลังวาง
ทํอระบายน้ าแก๎ไขปัญหาฝั่งทิศใต๎  เศษดิน เศษหิน ยังเยอะ  ส าหรับชุมชนหนองหญ๎าม๎า  ก็ฝากขอความรํวมมือ
กับชาวบ๎านในการดูแล  เราก็ไปรณรงค์ท าความสะอาดคันหิน  ฟุตบาททางเท๎าหน๎าโรงเรียน  ฝากทางโรงเรียน  
ถ๎าจะชํวยกรุณาดูแลหน๎าบ๎านตัวเองให๎สะอาด  นอกจากจะดูแลในบ๎านแล๎ว  ดูหน๎าบ๎าน  โรงเรียนนํามอง               
คิดตํอยอด  ซึ่งคิดวําไมํเกินศักยภาพ  ถ๎าจะรณรงค์ให๎นักเรียนมาชํวยกันรับผิดชอบหน๎าโรงเรียน  คิดวําก็จะสร๎าง            
ความส านึก  ความรักในวินัย  และความเสียสละ  ก็ฝากทางโรงเรียน  เพราะวําเราจะไปพ่ึงทางสาธารณสุขอยําง
เดียวก็คงไมํไหว  ต๎องชํวยกันเรื่องเหลํานี้ 
      - การท างานรํวมกัน 3 ฝุาย  กองสาธารณสุขฯ กองชําง  งานปูองกันฯ ดีมาก  
โดยเฉพาะการไปลงแขกสะพานล าห๎วยเหนือที่ทํานไปชํวยกันวางแผนตัดต๎นไม๎  กิ่งไม๎  ที่ดูรกตาเข๎ามาในสะพาน  
วันนี้แก๎ไขแล๎ว  ดูโลํงโปรํงตา  เห็นล าห๎วยชัดเจน  ต๎องขอบคุณมาก  แล๎วก็ยังมาตํอเนื่องที่สะพานวัดสระแก๎ว  
หน๎าฟอร์ดชิตทรงสวัสดิ์  ซึ่งมีเนินดินอยูํ  ถ๎าตักออกได๎  นายกฯ วํานําจะจบ  พวกหญ๎าที่รกรุงรังในผิวน้ า  ฝั่งทิศ
เหนือของสะพาน  ก็ลองไปชํวยวางแผนกันวําจะเอาดินตรงนั้นออกได๎หรือไมํให๎อยูํต่ ากวําระดับน้ า ดูแล๎วสะอาดตา  
ดูแล๎วสวยงาม  เชํนเดียวกับคลองคูเมืองบางชํวง  บางจุด  ก็จะมีเนินดินขึ้น  ขอบเขื่อนปูองกันตลิ่ง  จะมีเศษหญ๎า
ขึ้น เศษขยะอยูํบ๎าง  ถ๎าไมํมีเนินดินเหลํานี้หรือไปเกลี่ย  ไปปรับ  ให๎ต่ ากวําระดับน้ าลงไปประมาณ 30 เซนติเมตร  
เนินก็ไมํเห็นแล๎ว  และหญ๎าก็จะไมํเกิด  ขยะก็ไมํติดค๎าง ก็ฝากเป็นนโยบาย  ฝุาย  งาน  ที่เก่ียวข๎องไปลงแขก
รํวมมือกันจัดการ ทํานก็จะเห็นคลองท่ีสวยงาม ไมํมีเศษหญ๎า เศษดิน เศษขยะติดอยูํที่ริมคลอง ฝากการบูรณาการ
รํวมกัน 3 ฝุาย ระดมคน ระดมเครื่องมือ ระดมเวลา บริหารจัดการ 
      - การพํนหมอกควันปูองกันยุงลาย  วันนั้นประชุมจังหวัด  ทํานนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด  ก็พูดวําเวลาเกิดเหตุที่ไหน  เมื่อมีผู๎ปุวยด๎วยโรคไข๎เลือดออก  วิธีการแรกคือเข๎าไปคุมพ้ืนที่ใน
ระยะประมาณ 100 เมตร ต๎องพํนอยํางหนัก  การพํนที่มีประสิทธิภาพต๎องพํนให๎หนักแล๎วต๎องให๎อยูํให๎นานที่สุด  
ถ๎าไปพํนเล็กๆ เพ่ือถํายภาพ อันนี้จะท าให๎มันดื้อ  เพราะวํามันไมํน็อก  ก็พัฒนาตัวเอง  มีทั้งข๎อดีและข๎อเสีย                 
ถ๎าจะพํนต๎องพํนในห๎องจะได๎ประโยชน์มาก  ถ๎าพํนที่โลํง  ลมระบาย  จะเจือจางกํอน  แล๎วจะท าให๎ยุงมันดื้อ  
เพราะฉะนั้นหากจะควบคุมต๎องฝากกองสาธารณสุขฯ ไปศึกษาวิธีการที่ถูกต๎อง  มาตรการที่จะท าแล๎วเกิดคุณภาพ  
ประสิทธิภาพ  การพํนหมอกควันยุงต๎องท าอยํางไร 
      - เมื่อสักครูํที่ได๎พูดเกี่ยวกับความโชคดี  ลงตัว  คือ  เราเคยได๎รับรางวัลพ้ืนที่         
สีเขียว  รางวัลอาเซี่ยน  เมื่อปี 2557  ก็เพราะวําเรามีพ้ืนที่  มีบึงฯ มีคูเมือง  มีพ้ืนที่ประชาชนและก็ปลูกต๎นไม๎  
ได๎รับความรํวมมือ  มีพ้ืนที่สีเขียวประมาณ 30 %  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  ก็เข๎าหลักเกณฑ์จนได๎รับรางวัลอาเซี่ยน  
คราวนี้เขาเข๎ามาเห็นเรา  เขาก็แนะน าให๎เราสํง  คราวนี้จะไมํได๎สํงเรื่องพ้ืนที่สีเขียวแตํเราจะสํงเรื่องของการแก๎ไข
น้ าเสีย  ท าไมเราสํงเรื่องนี้ได๎  เราไมํมีระบบบ าบัดน้ าเสีย  แตํเขาสนใจของเราคือการใช๎น้ าดีไลํน้ าเสีย  ซึ่งประหยัด  
น้ าดีไลํน้ าเสียคืออะไร  เรามีโครงการผันน้ าจากหนองหญ๎าม๎า มา 5 กิโลเมตร  น้ าผันมาที่บึงพลาญชัย             
เพ่ือเปลี่ยนสภาพน้ า บูรณาการเอาน้ าดีมาผสมที่กักขังอยูํ  เมื่อล๎นก็ไหลออกมาท่ีทํอระบายน้ าและไปลงที่              
คลองคูเมือง  คือ  ฝั่งทางด๎านเอ็มแกรนด์ และร๎อยเอ็ดซิตี้  ก็คือเอาน้ าเหลํานี้หมุนเวียนเปลี่ยนสภาพ  อันที่ 2 
จุดเดํนของเราคือมีคลองที่เป็นระดับน้ าลดหลั่นกันไปเหมือนเป็นการกักเก็บแล๎วปลํอยระบายน้ าไปตามข้ันตอน  
ขั้นบันได  เพราะผังเมืองเราเป็นอยํางนั้น  จุดสูงสุดของเราคืออยูํที่ รพช. เดิม  สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ข๎างงาน
ปูองกันฯ ตรงนั้นลึกมาก  กว๎างมาก  และน้ าดีมาก  เพราะไมํมีน้ าเสียไหลลง  เสร็จแล๎วยังเพ่ิมพิเศษเอาทํอน้ าดิบ
จากหนองหญ๎าม๎า  เดิมทีปลํอยลงบึงพลาญชัยอยํางเดียว  เพ่ิมอีกทํอตรงสามแยกเหลํากาชาดหัวมุมที่จะสร๎าง
ศูนย์บริการความปลอดภัยของ CCTV ตํอไปตามคลองคูเมือง ไปตามถนนคูเมืองทิศตะวันตกไปลงที่สตรีทอาร์ต 
ตรงนี้มีทํอปลํอยน้ าเติมเต็มตลอด  แล๎วน้ าตรงนี้ก็สามารถเปิดได๎ท้ัง 2 ฝั่ง คือ ล๎นแล๎วออกไปทางด๎านทิศเหนือไป
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ทางด๎านวิทยาลัยนาฏศิลป์ร๎อยเอ็ด ไปที่สระฮางทางด๎านทิศใต๎  ก็จะลงมาท่ีตรงมินทร์ แล๎วก็ไหลลงไปที่หน๎า
โรงเรียนเมืองร๎อยเอ็ด จากโรงเรียนเมืองร๎อยเอ็ดไปที่เหลํากาชาด จากเหลํากาชาดไปที่สตรีศึกษา  จากสตรีศึกษา
ไปที่วัดบูรพาภิราม  เป็นขั้นบันได  สิ่งเหลํานี้กลายเป็นภูมิประเทศที่เอ้ือที่จะได๎รับรางวัล  แล๎วก็มีเรื่องของแหลํง
น้ าที่รองรับเรื่องการปูองกันอัคคีภัย  สามารถที่จะมีน้ าได๎ตลอด  ดูดน้ าได๎ทุกที่  ก็เป็นสํวนที่เป็นข๎อดี 
      - เรื่องท่ีนายกฯ เคยพูด  ชั้นหอพระ  ชั้นที่ 35 ที่อยากจะประดิษฐานพระพุทธ
มิ่งเมืองมงคล  พระพุทธรูปประจ าจังหวัดร๎อยเอ็ด  อยากให๎เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ให๎ผู๎คนขึ้นไปกราบไหว๎  ได๎มี
โอกาสได๎ไปกราบนิมนต์เจ๎าอาวาสวัดกลางมิ่งเมือง  และพาทํานขึ้นไปชมหอโหวด  ก็ขอทํานเพ่ือความเป็นสิริมงคล  
ให๎คนที่มาร๎อยเอ็ดได๎มากราบสักการะพระประจ าจังหวัดร๎อยเอ็ด  อยากได๎พระพุทธมิ่งเมืองมงคลขึ้นมา
ประดิษฐานทีน่ี่  ทํานก็เมตตาอนุญาต  ก็เรียนพวกเราทราบ  งานใหญํของเมืองร๎อยเอ็ด  หอโหวดเราจะแล๎วเสร็จ
ก็ปลายปีนี้  เคาน์ดาวน์ ก็ท่ีร๎อยเอ็ด  แล๎วจะมีการอัญเชิญพระประจ าจังหวัดร๎อยเอ็ดขึ้นไปประจ าที่หอโหวด              
ชั้น 35 วันที่ 31 ธันวาคม  2563  สํงท๎ายปีเกําเตรียมต๎อนรับปีใหมํ  เพื่อความเป็นสิริมงคลของจังหวัด  อัญเชิญ
จากวัดกลางมิ่งเมืองชํวงบําย  จะมีเรื่องของการสมโภช  สวดมนต์ข๎ามปี  พระคุณเจ๎าทั้งหมดก็จะมารํวม  ชาวบ๎าน
รํวมกันแหํอัญเชิญ  อันที่ 2  เมื่อวานนี้วันที่ 12 กรกฎาคม  ได๎ปรึกษากับทํานเจ๎าอาวาสวัดวิมลนิวาส  เรื่อง  
หลังจากท่ีได๎พระพุทธมิ่งเมืองมงคลแล๎ว  อีกสํวนหนึ่งที่เคยไปกราบขอหารือทํานคือ  พระบรมสารีริกธาตุ               
ที่จะอัญเชิญไปไว๎บนหอพระ  ทํานก็เลยแนะน าวําสิ่งที่นําจะเป็นมงคล คือ ทํานจะไปกราบขอพระบรมสารีริกธาตุ
พระราชทานกับสมเด็จพระสังฆราช  ซึ่งถ๎าได๎มา ทํานพระราชทานมาก็จะมาไว๎ที่หอโหวดเรา  ก็ถือวําสูงสุดแล๎ว  
ทั้งพระพุทธรูปประจ าจังหวัดร๎อยเอ็ด  สร๎างมาตั้งแตํปี พ.ศ. 2367  ถ๎านับอายุพระพุทธรูปองค์นี้   
ก็คือ 196 ปี  แล๎วจะท าพิธีใหญํ  จัดงานใหญํ  31  ธันวาคม กับ 1 มกราคม  ทุกคนก็เตรียมตัวได๎เลย                
วางแผนรํวมกัน  เป็นการเปิดตัวของหอโหวด  แล๎วเป็นชํวงที่ส าคัญ  ปีเกําต๎อนรับปีใหมํ  ก็แจ๎งพวกเราได๎รับทราบ  
จะได๎ประชาสัมพันธ์กันได๎  ก็เป็นสํวนหนึ่งกิจกรรมที่ส าคัญมาก 
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