
- ส าเนา - 
รายงานการประชุมประจ าเดือน  

ครั้งที ่8/2563 
วันที ่11 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์   นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
2. นายนุชากร  มาศฉมาดล   รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
3. นายเรืองรัตน์  รัตนโภคาสถิต   รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
4. นายวัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
5. ผศ.(พิเศษ)สาธิต กฤตลักษณ์   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
6. นายพีรพงศ์  จุรีมาศ    เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
7. นายบุญยัง  ทองสุทธิ์   ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 8. นายวิทยา  ตรีวิเศษ   รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 9. ว่าที่ ร.ท.อนันต์ เมาะราษี  รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 10. นายประสงค์ โพธิ์เนียม  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 11. นางวราภรณ ์ นวลเพ็ญ  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

12. นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ   ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
13. นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง    ผอ.กองช่าง 
14. นางทิมาพร  จันทรถง    ผอ.กองคลัง 
15. นายสุบิน  ทราบรัมย์   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
16. นายนุชิต  เกรยีงวิช   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (วช.) 
17. นายโกสิทธิ ์  บุญส่ง    ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า 
18. นางบุญศร ี  บรรเลงการ   รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปุาเรไร 
19. นายธรรมวัจน์ วิลัยพิศ    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
20. นางสุวิชชา  ตรีนาจ    รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาล 
21. นายยุทธพงษ์ คุริรัง    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
22. นางพิกุล  พรมเกตุ    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
23. นางฉันทรุจี  พรมเกตุ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
24. นายชนินทร์  ปาลอินทร์   หน.งานกิจกรรมเด็กฯ 
25. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์   รก.ผอ.ส านักการศึกษา 
26. นายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ์  รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
27. นายกองพล  ศิริเวช    หน.ฝุายปูองกันฯ 
28. น.ส.ปิยะกานต์ อุดมพร    รก.หน.ฝุายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
29. นางนันทกา  ภูผา    หน.งานพัฒนาคุณภาพฯ 
30. นายพิรุฬ  มาตมูล    หน.ฝุายกิจการโรงเรียน 
31. นายมนตรี  น้ ายาทอง   ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
32. น.ส.กมลวรรณ ประสิทธิ์นอก   รก.หน.ฝุายสังคมสงเคราะห์ 
33. นางวัชรี  ศรีทอง    หน.ฝุายบริหารงานคลัง 
34. นายจักรี  เกียรติขจร   หน.ฝุายการโยธา 
35. นายธีรภัทร ์  หินซุย    หน.ฝุายบริการสาธารณสุข 
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36. นางกิติพร  ตราตรี    หน.ฝุายพัสดุฯ 
37. น.ส.ปราริชาติ สายเชื้อ  หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (ช่าง) 
38. น.ส.รัชนีกร  ค าภักดี    หน.ฝุายแผนที่ภาษีฯ 
39. น.ส.ธวัลรัตน์ ยิ่งก าแหง   หน.ฝุายพัฒนารายได้ 
40. นางยุวด ี  ถนอมแสง   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (คลัง) 
41. น.ส.จิราภรณ ์ ชินอ่อน    หน.ฝุายจัดหาประโยชน์ฯ 
42. นางสุติมา  มูลศิริ    ผจก.สถานธนานุบาล 
43. นางศิริภรณ์  บุตรพรหม   หน.ฝุายทะเบียนและบัตร 
44. นายพรชัย  ตรีบุญเมือง   หน.ฝุายช่างสุขาภิบาล 
45. นางสว่างจิต  บัวปัญญ์สิริ   หน.ฝุายศูนย์บริการสาธารณสุข 
46. นางจุฬาณี  บุบผาพิลา   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (สน.กศ.) 
47. น.ส.ปิยนุช  ศรีอุดร    ผช.จพง.ธุรการ 
48. น.ส.รัตนาภรณ ์ วิลา    ผช.จพง.ธุรการ 
49. นายธนกฤต  สิงหาไชย   จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 
50. นางปารวี  จินาพันธ์   ผช.จพง.ธุรการ 
51. ว่าที่ ร.ต.หญิงนันทิพัฒน์ วงศ์ค าจันทร์   หน.งานพัฒนาบุคลากรฯ 
52. นางธนิดา  อนุนิวัฒน์   นักทรัพยากรบุคคล 
53. นางอารีย์รัตน์ งามสนิท    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 54. น.ส.เบญจวรรณ อุ่นสมัย    พนักงานจ้างทั่วไป 
55. นายเอกลักษณ์ ศรศักดา    ผช.นักวิชาการคอมฯ 
56. นายภัทรพงษ์ จิตรเจริญ   พนักงานจ้างทั่วไป 
57. นางอรพิน  สีลาวรรณ   หน.ฝุายอ านวยการ 
58. นางหนึ่งฤทัย บุตรศรีเมือง   จพง.ธุรการ 
59. นายไพรัก  โคตะยันต์   หน.งานธุรการ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 
  - ไม่มีกองใดแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  มาตรการประหยัดพลังงาน 
นายไพรัก  โคตะยันต์  - มาตรการประหยัดพลังงาน การใช้ไฟฟูา เป็นข้อมูลห้วงการใช้ไฟฟูา 
หน.งานธุรการ   ของเดือนมิถุนายน ในภาพรวมมีการใช้ไฟฟูาลดลงจากเดือนพฤษภาคม 
698.76 หน่วย ตรวจสอบแล้วมีการใช้ที่สูงผิดปกติ จ านวน 3 รายการ แจ้งกลับมา 3 รายการซึ่งเป็นการใช้งาน
ตามปกติ การใช้น้ าประปา ข้อมูลห้วงการใช้น้ าประปาเดือนมิถุนายน ในภาพรวมมีการใช้น้ าประปาเพ่ิมขึ้นจากเดือน
พฤษภาคม 744 หน่วย ตรวจสอบแล้วมีการใช้งานที่สูงผิดปกติ จ านวน 6 รายการ แจ้งกลับมา 3 รายการ โรงเรียน
เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ มีการใช้น้ าเพ่ิมเนื่องจากท่อน้ าประปาเกิดการช ารุดใต้ดิน ซึ่งได้ท าการซ่อมแซมเรียบร้อย
แล้วนอกนั้นเป็นการใช้งานตามปกติ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายนุชิต เกรียงวิช  - (น าเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป งานบริการข้อมูลข่าวสาร 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ท้องถิ่น สถิติต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ผ่าน Fanpage Facebook          
“ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด” / พิธีกรในงานต่าง ๆ จ านวน 5 ครั้ง / บันทึกภาพกิจกรรม ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง จ านวน 67 ครั้ง / งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ติดตั้งเครื่องเสียงภายในห้อง
ประชุม จ านวน 7 ครั้ง / ติดตั้งเครื่องเสียงนอกสถานที่ จ านวน 9 ครั้ง / ควบคุมการใช้งานจอ LCD เวทีกลางแจ้ง 
จ านวน 4 ครั้ง / การประชาสัมพันธ์โดยใช้รถแห่ประชาสัมพันธ์ / งานนิติกรรมสัญญา ตรวจสัญญาการเช่าสิทธิ
เทศบาลฯ เดือนกรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 105 ฉบับ, ด าเนินกระบวนพิจารณาในการแก้ต่างคดีปกครอง           
ของศาลปกครองอุบลราชธานี, ตรวจสอบและให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องข้อบังคับ การประชุมแล ะ
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์, ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและพนักงาน
เทศบาล / งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด 54 เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ 54 เรื่อง / เข้าพบ
พนักงานอัยการเจ้าของส านวน ณ ส านักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือให้ข้อเท็จจริงและรายละเอียดแห่งคดี
เพ่ิมเติม กรณีฟูองขับไล่ผู้ประกอบกิจการ ซึ่งได้บุกรุกหรือรุกล้ า ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุบริเวณ
ก าแพงเมือง คูเมืองเมืองร้อยเอ็ด โดยมิชอบด้วยกฎหมาย, ออกค าสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
จ านวน 2 ราย, ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด /              
ฝุายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด าเนินการประเมินผลการจัดบริการสาธารณ ะ           
ตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเปูาหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 2563 โดยด าเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองของส านักงาน ก.ก.ถ., น าข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2563 ลงระบบ e-Plan, จัดเตรียมเอกสารส าหรับการตรวจ
ประเมิน LPA / งานจัดท างบประมาณการประชุมพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ระหว่างวันที่  22 – 23 กรกฎาคม 2563 / ร่วมประชุมสนทนากลุ่ม Video Conference โดยการใช้โปรแกรม                   
Zoom Meeting ในการรับการประเมินการคัดเลือกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจ าปี 
2563 ประเภทดีเลิศ (รอบสุดท้าย) วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นวิทยากร 
การอบรม เรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง QR – Code ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วันที่ 14 กรกฎาคม 
2563 / จัดเตรียมอุปกรณ์ประชุมสนทนากลุ่ม Video Conference โดยการใช้โปรแกรม Zoom Meeting             
ในการรับการเมินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปี 2563 ประเภทดีเลิศ 
(รอบสุดท้าย) วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 / ซ่อมแซมบ ารุง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง / ส ารองข้อมูล  
กล้องวงจรปิดและดูแลระบบแม่ข่าย GIS / งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ / งานออกแบบและส ารวจจุดติดตั้ง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต / การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ / ตารางสรุปลดค่าใช้จ่าย
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 ระบบเครือข่ายฯ ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและงานออกแบบ            
รวม 6,100 บาท / การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ฯ และแฟนเพจฯ รวม 197 รายการ / รับเรื่องราว 
ร้องทุกข์ ติดต่อสอบถาม รวม 44 ครั้ง / สถิติการให้บริการของกองวิชาการฯ รวม 108 ครั้ง / IT น่ารู้ Line 
Laps 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักปลัดเทศบาล) 
นางวราภรณ์ นวลเพ็ญ  - ( น า เ ส น อ  Power Point) ฝุ า ย บ ริ ห า ร ง า น ทั่ ว ไ ป  ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม             
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ประดับธงอักษรย่อพระนามาภิไธย วปร. ร่วมกับธงชาติไทย, ประดับผ้าระบายสีเหลือง
และผ้าระบายสีขาว, ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ, จุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล /             
ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 / ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล / ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ            
วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล / พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลัง             
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ของแผ่นดินประจ าปี 2563 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 / ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ าฝนชุดไทยธรรม               
เพ่ือเป็นการร่วมสืบสานต านานเทียนพรรษา 101 ประจ าปี 2563 ณ วัดสระแก้ว วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 / 
การประชุมประจ าเดือน ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 / ร่วมท าบุญ ณ วัดกลางมิ่งเมือง วันที่                   
20 กรกฎาคม 2563 / โครงการพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาแฟ” ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 
/ ฝุายอ านวยการ ด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ต าแหน่ง               
ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน จ านวน 1 อัตรา รับสมัคร ระหว่างวันที่ 4 – 25 มิถุนายน 2563 ด าเนินการสอบ วันที่ 
11 กรกฎาคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
นายกองพล  ศิริเวช  - (น า เสนอ Power Point) วันที่  9 กรกฎาคม 2563 โครงการฝึกซ้อม                 
หน.ฝ่ายป้องกันฯ  เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่งานปูองกันฯ อปพร. และเครือข่ายด้านการกู้ชีพ
กู้ภัย ประจ าปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเหนือเมือง / วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ออกระงับเหตุ               
เพลิงไหม้ บ้านสะอาดสมบูรณ์ ต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ต้อนรับ               
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต าบลน้ าปลีก อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ / วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร / วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 
โครงการปูองกันและระงับอัคคีภัย โดยใช้ชุมชนเป็นฐานประจ าปี 2563 / วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้ าที่
งานปูองกันฯ วิทยากรฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 / วันที่                  
27 กรกฎาคม 2563 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            
มหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร / วันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2563 โครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม
เจ้าหน้าที่งานปูองกันฯ อปพร. และเครือข่ายด้านการกู้ชีพกู้ภัย ประจ าปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบล            
ดงลาน / ด าเนินการตามค าร้องต่าง ๆ / สรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัย ค าร้องสาธารณภัยอ่ืน ๆ และบริการช่วยเหลือ
ประชาชน เดือนกรกฎาคม 2563  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง) 
นายกองพล  ศิริเวช  - (น าเสนอ Power Point) ตรวจตราและเฝูาระวังความเป็นระเบียบเรียบร้อย                
หน.ฝ่ายป้องกันฯ  ที่ / ทาง สาธารณะ เฝูาระวังไม่ให้ตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเท้า ถนน 
ประชาธรรมรักษ์ / ตรวจสอบและแนะน าผู้ค้า กรณีตั้งวางจ าหน่ายสินค้ากีดขวางทางเท้าและไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ถนนราชการด าเนิน ซอย 8 / กรณีร้านค้าตั้งวางถังน้ าแข็งกีดขวางทาง เท้า ถนนหายโศรก / กรณีผู้
จ าหน่ายสินค้าในจุดที่ห้ามจ าหน่ายสินค้าบนทางเท้า ถนนคูเมืองทิศเหนือ / กรณีผู้ประกอบการติดตั้งปูายกีดขวาง
ทางเดินเท้า ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 40 / กวดขันรถเร่เปิดท้ายขายของบนผิวจราจร ถนนปัทมานนท์,              
ถนนราชการด าเนิน / ท าการปักปูายประชาสัมพันธ์ห้ามจับสัตว์น้ าในคลองคูเมือง รอบคลองคูเมือง / ตรวจตรา
และดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วไปบริเวณบึงพลาญชัย / ท าการกั้นพ้ืนที่บริเวณปูอมหน้าบึงพลาญชัย ให้กองช่าง
ท าการตัดกิ่งไม้แห้ง / ตรวจตราและเฝูาระวังความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด เฝูาระวังการตั้งวาง               
จ าหน่ายสินค้าในจุดที่ห้ามจ าหน่ายสินค้าบนทางเท้า ถนนคูเมืองทิศเหนือ / กรณีผู้ประกอบการติดตั้งปูายกีดขวาง
ทางเดินเท้า ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 40 / กวดขันรถเร่เปิดท้ายขายของบนผิวจราจร ถนนปัทมานนท์,              
ถนนราชการด าเนิน / เฝูาระวังการตั้งวางจ าหน่ายสินค้าภายใน ภายนอกอาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ /               
ตรวจคัดกรองและกวดขันการสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าภายในอาคารตลาด / ตรวจใบอนุญาตของผู้แสดง
ความสามารถ / CCTV ติดตามและตรวจสอบการเดินสายไฟเบอร์ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณ                
สี่แยกเอ็มแกรนด์ถนนร้อยเอ็ด – กาฬสินธุ์ / รายงานการแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทาง App Smart 101 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 / การให้บริการข้อมูล ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 / ข้อมูลการเข้าใช้งานผ่าน 
App Smart 101 ในแต่ละเดือน / กราฟเปรียบเทียบสถิติการใช้ App Smart 101 ปีงบประมาณ 2562              
และปีงบประมาณ 2563 / ท าการวางกรวยในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เปิดเทอมวันแรกของสถานศึกษา / วันที่                       
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3 กรกฎาคม 2563 ประชุมผู้ค้าหน้าสถานศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติตามมาตรการควบคุม
โรคระบาด COVID – 19 / ด าเนินการย้ายผู้ค้าหน้าโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดจากจ าหน่ายจุดเดิม (ฝั่งทิศใต้ของประตู
ทางเข้าโรงเรียน) ไปยังฝั่งทิศเหนือของประตูทางเข้าโรงเรียนด้านถนนปัทมานนท์ / การขีดสีตีเส้นก าหนดจุดตาม
มาตรการควบคุมโรคระบาดฯ COVID – 19 บริเวณจุดจ าหน่ายสินค้าด้านหน้าสถานศึกษา / ตรวจตราความ
เรียบร้อยของการจ าหน่ายสินค้า กวดขันเข้มงวดผู้ค้าให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคระบาดฯ COVID – 19 / 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ร่วม ศบค.จว. ตรวจสถานประกอบการภายในเทศบาล ตามมาตรการควบคุมโรค
ระบาดฯ COVID – 19 / วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 อ านวยความสะดวกการจราจร เนื่องในกิจกรรมฉลอง
แชมป์ลิเวอร์พูล ณ ลานสาเกตนคร / วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ร่วมอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน              
และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 / ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ให้การ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สถานธนานุบาล) 
นางสุติมา  มูลศิริ  - (น าเสนอ Power Point) สถิติการรับจ าน าและไถ่ถอนประจ าปีงบประมาณ                 
ผจก.สถานธนานุบาล  2563 จ าน า 3,498 ราย จ านวน 70,002,800 บาท ไถ่ถอน 3,967 ราย 
จ านวน 77,071,500 บาท / บัญชีแยกประเภททรัพย์รับจ าน าสถานธนานุบาล ประจ าวันที่ 31 กรกฎาคม 
2563 / เปรียบเทียบทรัพย์รับจ าน าคงเหลือปี 2562 และปี 2563 ส่วนต่าง -75,061,070 บาท /                  
สถิติรายได้ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 รายได้ ดอกเบี้ย 2,361,357.25 บาท ก าไรจ าหน่าย  
ทรัพย์หลุด 499,290 บาท รายจ่าย 490,123.26 บาท รายได้สูงกว่า 2,237,607.57 / เปรียบเทียบรายได้
ระหว่างปี 2562 และปี 2563 ส่วนต่าง +1,375,851.28 บาท / อัตราดอกเบี้ย เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาท/เดือน เงินต้นเกินกว่า 5,001 – 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ            
1 บาท/เดือน 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสวัสดิการสังคม) 
น.ส.กมลวรรณ  ประสิทธิ์นอก - (น าเสนอ Power Point) ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 
รก.หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  ณ วัดคุ้มวนาราม / ฝุายพัฒนาชุมชน ร่วมกับงานรักษาความสงบฯ และกองช่าง 
เข้าด าเนินการรื้อกระท่อม ซึ่งไปสร้างไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต / ร่วมกับกองช่างเข้าด าเนินการรื้อบ้านประชาชน             
ผู้ร่วมโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐฯ ที่เหลือ 2 หลัง เพ่ือเคลียร์พ้ืนที่ส่งมอบให้กับผู้ รับเหมาด าเนินการต่อไป / 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจทานการด าเนินโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วม
ใจฯ ชุมชนวัดเหนือ กลุ่มบ้านมั่นคงชุมชนวัดบูรพา สหกรณ์ชุมชนมั่นคงพัฒนาจ ากัด / ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลครัวเรือน
จ านวน 21 ครัวเรือน เพ่ือการวางแผนของเมือง ชุมชนริมคลองด้านหลังโรงแรมร้อยเอ็ดซิ ตี้ / ฝุายสังคมสงเคราะห์ 
น าตัวแทนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด จ านวน 20 ราย เข้ารับมอบถุงยังชีพ ตามโครงการตรวจราชการ                
และติดตามผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน / ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562             
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์รักษ์แม่บ้านร้อยเอ็ด จ ากัด / ลงพ้ืนที่ตรวจสอบกลุ่มเด็กที่รบกวน
นักท่องเที่ยวในวัดบูรพาภิราม (ขอเงิน) พบ 1 คน อาศัยในชุมชนพระอารามหลวง / ลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านผู้ต้องราชทัณฑ์
ที่ถูกปลดปล่อย เพ่ือทราบความต้องการรับการช่วยเหลือ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - กรณีเด็กรบกวนนักท่องเที่ยวในวัดบูรพาภิราม ท าอย่างไรต่อ ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน 
นายกเทศมนตรี   อยู่ที่บ้านชุมชนพระอารามหลวง ได้ข้อยุติอย่างไร มีการต่อยอดให้เขาได้หรือไม่         
ที่จะไปส่งเสริมอาชีพหรือจะไปให้เขาเข้าไปพัฒนาตัวเอง มีช่องทางหรือไม่ ส านักการศึกษา รับไว้ด้วย เผื่อจะมาเรียน
ในเรื่องของเด็กนอกระบบ ส่งชื่อมาไว้ด้วย มีข้อมูลแล้ว น ามาพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้เขา บุคลิกภาพยังดี ครบถ้วน 
ยังมีความพร้อมในการที่จะดูแลตัวเองได้ เพียงแต่ว่าเขายังไม่มีโอกาส ถ้าเราไปช่วยเพ่ือปูองกันในเรื่องของการมั่วสุม 
ยาเสพติดอะไรต่าง ๆ 
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- ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ถูกปลดปล่อย ในเขตเทศบาลกี่ราย ทั้งหมดที่เราต้องไป

ติดตามดูแล ท าทะเบียนไว้และมีตารางไปเยี่ยมเป็นระยะๆ รายงานในหัวข้อนี้ เวลาประชุมประจ าเดือน เดือนนี้เราไป
เยี่ยมกี่คน ข้อมูลทั้งหมดก่ีราย อยู่ที่ไหนบ้าง 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)นางอัญชลี  
นางศิริภรณ์  บุตรพรหม  - (น าเสนอ Power Point) สรุปสถิติข้อมูลทะเบียนราษฎร ประจ าเดือน            
หน.ฝ่ายทะเบียนและบัตร  กรกฎาคม 2563 / การให้บริการที่ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านบัตรประชาชน ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 / อบรมเครือข่าย
อาสาสมัครชุมชนด้านการทะเบียนราษฎร 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองคลัง) 
นางกิติพร  ตราตรี  - ( 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.ฝ่ายพัสดุฯ   ส ารวจข้อมูลภาคสนาม / ออกหนังสือรับรองการมีสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน               
รวม 163 รายการ / ฝุายพัฒนารายได้ การจัดเก็บภาษี ตั้งแต่ตุลาคม 2562 ถึงกรกฎาคม 2563 จัดเก็บได้          
คิดเป็นร้อยละ 31.89 ของประมาณการ / ฝุายจัดหาประโยชน์และทะเบียนพาณิชย์ สรุปผลการจัดเก็บค่าเช่าสิทธิ                
ต่าง ๆ ในเดือนกรกฎาคม 2563 รวม 245,200 บาท / สรุปการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจ าเดือนกรกฎาคม 
2563 จ านวน 28 ราย จ านวนเงิน 980 บาท / เงินรับฝากเพ่ือใช้ในการด าเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 117,983 บาท / สรุปผลการจัดเก็บค่าน้ าประปาตลาดสดทุ่งเจริญ โต้รุ่ง เดือน
กรกฎาคม 2563 67,815 บาท / ฝุายบริหารงานคลัง ผลการด าเนินงานประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 รับจริง
ตั้งแต่ต้นปีถึงกรกฎาคม 2563 435,885,955.53 บาท คาดว่าจะได้รับ สิงหาคม – กันยายน 2563 
20,000,000 บาท จ่ายจริง ตั้งแต่ต้นปี – กรกฎาคม 2563 377,679,964.57 บาท ผูกพันไว้แล้ว 
14,449,107.19 บาท รายจ่ายประจ า สิงหาคม – กันยายน 2563 59,313,205.68 บาท คาดว่าจะมีเงิน
ส าหรับการบริหาร 4,443,678.09 บาท / สถานะเงินฝาก ณ 31 กรกฎาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์ 
53,210,546.67 บาท เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 21,085,169.55 บาท เงินฝากประจ า 96,310,118.52 
บาท รวมทั้งสิ้น 170,605,834.74 บาท เงินสะสมที่สามารถใช้ได้ 649,472.03 บาท เงินทุนส ารองเงินสะสม 
38,559,870.75 บาท เจ้าหนี้เงินกู้ 170,937,549.40 บาท / รายละเอียดเจ้าหนี้เงินกู้ / ลูกหนี้เงินยืมราชการ
ที่ครบก าหนดส่งใช้เงินยืม - / รายงานเงินเดือนคงเหลือไม่ถึง 15% / ฝุายพัสดุและทรัพย์สิน โครงการระหว่าง
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 / รายละเอียดสัญญารอส่งมอบงาน ข้อมูล ณ วันที่ 
31 กรกฎาคม 2563 / รายละเอียดสัญญาค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างรอเบิกจ่าย) ข้อมูล ณ วันที่  
31 กรกฎาคม 2563 / สรุปผลการซื้อจ้าง รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อมูล 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 / สรุปสัญญา ปีงบประมาณ 2563 วงเงินเกิน 100,000 บาท ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือน
กรกฎาคม 2563 / รายละเอียดสัญญาตามนโยบายจังหวัด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ระหว่างด าเนินการ ตั้งแต่ต้นปี
ถึงกรกฎาคม 2563 / โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 8 โครงการ                   
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 / เปรียบเทียบการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2562 และปี 2563 / 
ตารางการเปรียบเทียบการใช้น้ ามันระหว่างปี 2562 และปี 2563 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 /              
ฝุายบริหารงานทั่วไป จ่ายเงินบ าเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาทนายประเสริฐ โพธิ์ส าโรง, ทายาท          
นายสมัย นวนนุกูล ยื่นขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ / ประมวลภาพกิจกรรม 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักการศึกษา) 
นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ - (น าเสนอ Power Point) วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ประสานการด าเนินการ          
ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา  จัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาการศึกษาพิเศษระหว่าง
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ออกตรวจเยี่ยม                
การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนภาวะโควิด – 19 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง โรงเรียนอนุบาล
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เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ / วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ถวายเทียนพรรษา                 
ผ้าอาบน้ าฝน ชุดไทยธรรม เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา “สืบสานต านานเทียนพรรษา 101” ประจ าปี 2563                
ณ วัดบึงพระลานชัย / คณะกรรมการออกตรวจการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด / วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ณ ลานสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด /              
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา               
ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจ าปี 2563 / วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาล
ต าบลท่ายาง จังหวัดชุมพร มาศึกษาดูงานสระว่ายน้ า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 21 กรกฎาคม 2563            
การประเมินพนักงานครูเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น จ านวน 9 ราย / เยาวชนที่            
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
เข้ารับการฝึกทักษะอาชีพกับชมรมช่างเสริมสวยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 13 – 31 กรกฎาคม 2563 
/ วันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2563 เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกให้บริการตัดผม เสริมสวย ให้แก่นักเรียนโรงเรียน              
บ้านกอกนายูง โรงเรียนบ้านแวงวิทยา โรงเรียนบ้านหนองตากร้า โรงเรียนบ้านเปลือยและโรงเรียนบ้านแก่นทราย 
/ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท. รอบคัดเลือก          
ระดับภาคฯ “นครพนมเกมส์” ครั้งที่ 38  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า) 
นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ - (น า เสนอ Power Point) เปิดให้บริการตามประกาศจั งหวัดร้ อย เ อ็ด               
ผอ.ส่วนบริการศึกษา  COVID – 19 ฉบับที่ 8 จ านวนผู้ที่เข้าใช้บริการ 25,342 คน ยอดเงินบริจาค 
จ านวน 38,072 บาท หน่วยงานเข้าเยี่ยมชม 3 หน่วยงาน / ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟูาส่องสว่างตู้ปลาใหญ่ / 
ต้อนรับคณะทูตอารยสถาปัตย์ภาคอีสาน (ผู้พิการนั่งวิลแชร์) พร้อมรับค าแนะน าในการอ านวยความสะดวก               
แก่ผู้พิการในด้านต่างๆ เช่น ทางลาดขึ้นลง ห้องน้ า / ประมวลภาพการเข้าใช้บริการแสดงพันธุ์สัตว์น้ า / รายงาน  
การปฏิบัติงานศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เดือนกรกฎาคม 2563 เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 
2563 ตามมาตรการปูองกัน COVID – 19 ยอดสมาชิกโดยรวม จ านวน 1,530 คน จ านวนผู้เข้าใช้บริการ                
ช่วงเช้า จ านวน 521 คน ช่วงเย็น จ านวน 807 คน รวม 1,328 คน / การออกก าลังกายภายในศูนย์เสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายตามมาตรการปูองกัน COVID – 19 / กิจกรรมการออกก าลังภายในเกาะกลางบึงพลาญชัย            
แอโรบิก ลีลาศ ร ากระบอง บาสเกตบอล และโยคะ / หอโหวด 101 Roi ET TOWER สถิติผู้เข้าชมเพจ facebook 
หอโหวด 101 ระหว่างวันที่ 2 – 29 กรกฎาคม 2563 จ านวนผู้เข้าชม 272.8 K คน คลิปข่าวของส านักข่าวไทย
ที่น าเสนอข่าวเกี่ยวกับหอโหวด 101 มียอดคนดูจ านวน 1.2 ล้านครั้ง คณะที่มาเยี่ยมชมหอโหวด 101  
เดือนกรกฎาคม 2563 จ านวน 22 คณะ / วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ถ่ายท ารายการ “ห้องข่าววาไรตี้” ช่อง 
7HD ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหอโหวด 101 / วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ต้อนรับนายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลอาญา และคณะ ในการตรวจเยี่ยมและรับฟังการน าเสนอ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใจกลางเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด หอโหวด 101 / วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ต้อนรับคณะสหกรณ์ อรบ.นราธิวาสรักษ์บ้านเกิด 
จ ากัด และน าชมหอโหวด / วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ต้อนรับนายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง                
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะ ณ หอโหวด 101 / วันที่  9 กรกฎาคม 2563                      
ต้อนรับประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด และคณะ เยี่ยมชมและฟังบรรยาย                  
ณ ห้องประชุมหอโหวด 101 / วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เจ้าอาวาสวัดกลางมิ่งเมือง เยี่ยมชมและให้ค าแนะน า  
การบริหารจัดการหอโหวด ชั้นที่ 35 ซึ่งก าหนดให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมิ่งเมืองมงคลพระพุทธรูปประจ า
จังหวัดร้อยเอ็ด / วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ต้อนรับเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ให้เกียรติเยี่ยมชมการพัฒนาหอโหวด 101                  
และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ในการรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
ร้อยเอ็ด / วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ต้อนรับคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมชมหอโหวด 101 / วันที่ 
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14 กรกฎาคม 2563 ต้อนรับรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะสื่อมวลชนกรมประชาสัมพันธ์ เยี่ยมชมและ
รับฟังบรรยาย ณ ห้องประชุมหอโหวด 101 / วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ต้อนรับประธานคณะท างานคัดเลือก
สถาบันอุดมศึกษาโครงการครูรัก(ษ์) ถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคณะ เยี่ยมชมหอโหวด / วันที่ 30 กรกฎาคม 
2563 ต้อนรับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมคณะในการเยี่ยมชมหอโหวด 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางสุวิชชา  ตรีนาจ   - (น าเสนอ Power Point) บรรยายเปิดภาคเรียน ตามมาตรการปูองกัน                    
รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด – 19 / คณะกรรมการตรวจเยี่ยม
โรงเรียนในการเตรียมความพร้อมมาตรการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 / มอบ
อุปกรณ์เรียนฟรี ถุงผ้ารักษ์โลก หน้ากากอนามัยและตะกร้าเครื่องใช้ส่วนตัว วันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2563 / 
ถวายเทียนพรรษา เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ วัดกลางมิ่งเมือง วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 / คณะครู            
กลุ่มภาษาไทย เข้าร่วมอบรมการแก้ปัญหาและพิชิตการอ่าน การเขียนทันใจ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2563 / นักเรียนรับทุนการศึกษาของ ดร.ธีระ ชัยคณารักษ์กูล วันที่   
21 กรกฎาคม 2563 / ตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ เพ่ือร่วมถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 / นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพ่ือเยาวชน                
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 / ขอบคุณร้านไพศาลจักรยานร้อยเอ็ด ที่ได้มอบจักรยาน
จ านวน 5 คัน ให้กับนักเรียน วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 / กิจกรรมระดับปฐมวัยเพ่ือสร้างเสริมพัฒนาการ               
ด้าน IQ และ EQ / การจัดกิจกรรมระดับประถมศึกษา ตามมาตรการปูองกันของโรงเรียน / กิจกรรมโครงการ 
อาหารกลางวัน ตามโปรแกรม Thai School Lunch / กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย การหาเสียงเลือกตั้ง          
สภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 / มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาชุดเดิม 
(2559 – 2562) ที่หมดวาระในปีการศึกษา 2563 / กองช่างเข้าตรวจสอบระบบไฟฟูาและน ารถกระเช้า
ซ่อมแซมปูายชื่ออาคารเรียน / การปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที ่

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง) 
นางพิกุล  พรมเกตุ   - (น าเสนอ Power Point) วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 บรรยากาศวันเปิดเทอม     
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง  วันแรก ตามมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค – 19 / วันที่         
3 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา 
ประจ าปี 2563 / วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1/2563 
/ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบสื่อด้านการดูแลรักษาสุขภาพของนักเรียน / 
วันที่  23 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมไหว้ครู ประจ าปี 2563 ออนไลน์  โดยการถ่ายทอดสด / วันที่                       
24 กรกฎาคม 2563 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพร เพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 / วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการประชาธิปไตย
ในโรงเรียน / กองช่างช่วยแก้ปัญหาทางต่างระดับที่หน้าทางเข้าประตู และบริเวณทั่วไปในโรงเรียน / ซ่อมแซมรั้ว
ด้านทีต่ิดกับ  วัดสระทอง / ปรับปรุงพื้นท่ี ที่เป็นมุมอับเพื่อให้เกิดความสวยงาม และใช้ประโยชน์ต่อไป / ประกอบ
ชั้นวางรองเท้าให้กับห้องเรียนต่าง ๆ / ซ่อมแซมและปรับปรุงภายในโรงเรียน / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                   
ส่งเจ้าหน้าที่มาท าความสะอาดบ่อดักไขมันให้โรงเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางนันทกา  ภูผา   - (น า เสนอ Power Point) คณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมการเตรียม            
รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ความพร้อมรับรองการเปิดภาคเรียน ตามมาตรการและการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 / วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ร่วมการถวาย
เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ าฝน ชุดไทยธรรม เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจ าปี 2563 ณ วัดกลางมิ่งเมือง / วันที่ 
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28 กรกฎาคม 2563 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / ภาพบรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธง /           
ภาพบรรยากาศกิจกรรมในห้องเรียนต่าง ๆ / ภาพกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว, กิจกรรมกลางแจ้ง / ภาพ
บรรยากาศมาตรการและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงเดือนกรกฎาคม 
2563 / ด้านอาคารสถานที่ ปลูกหญ้ามาเลย์ ติดตั้งพัดลมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า) 
นางนันทกา ภูผา          - ( น า เ สน อ  Power Point) วั นที่  1  ก รกฎ าค ม  25 63  บ ร ร ย า ก า ศ                   
หน.งานพัฒนาคุณภาพ    วันเปิดภาคเรียนวันแรก ตามมาตรการปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 / บรรยากาศสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน / วันที่ 3 กรกฎาคม 2563               
ร่วมถวายต้นเทียนพรรษา ณ วัดบ้านหนองหญ้าม้า / วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการ              
บริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 / วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส               
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ) 
นายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ์ - (น าเสนอ Power Point) การเปิดภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563             
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ ตรวจคัดกรองนักเรียนบริเวณหน้าประตูโรงเรียน สวมหน้ากากอนามัย             
วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ / นักเรียนเรียนดี ยากจน รับมอบจักรยานจากร้านไพศาลจักรยาน 
/ ผู้บริหาร คณะครู น านักเรียนถวายเทียนพรรษา ณ วัดราษฎรอุทิศ / ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อบรม
การอ่าน / ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 / วันธรรมสวนะ (ในช่วงเทศบาลเข้าพรรษา) /     
กองช่างสนับสนุนอิฐตัวหนอน เพ่ือใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ / ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา            
ครูอนามัยโรงเรียน เข้าร่วมอบรมเรื่อง เพศศึกษา ณ ศูนย์วัดเหนือ 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน) 
นายธรรมวัจน์  วิลัยพิศ  - (น าเสนอ Power Point) กิจกรรมการเปิดเทอมวันแรก สแกนอุณหภูมิ              
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน    ล้างมือ ก่อนขึ้นห้องเรียน เว้นระยะห่างการต่อแถว ปรับเปลี่ยนการเรียน 
มาเรียนในรูปแบบใหม่ / นิเทศติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียน โดยคณะกรรมการประเมินจากเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด / รับถุงผ้ารักษ์โลกจากโรงเรียน / กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ท าบุญไหว้พระ ฟังธรรม                   
ถวายเทียนพรรษา ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา / ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง               
โรงอาหาร / รับ SET BOX ก่อนกลับบ้าน / ระบบ ระเบียบ เรียบร้อย New normal / ห้องน้ าสะอาดน่าใช้
บริการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนห้องน้ าบริเวณสนามเปตอง / การอบรมการสร้าง QR Code / พิธีไหว้ครูประจ าปี
การศึกษา 2563 / การอบรมโครงการการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน การแก้ปัญหาและพิชิตการอ่าน การเขียน 
ทันใจ ประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ ระยะที่ 2 ของครูภาษาไทยในระดับชั้น ป.1 – 3 ครูการศึกษาพิเศษ                   
ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / การฉีดวัคซีนปูองกันโรคหัดเยอรมัน (mr) ให้กับนักเรียน ป.2 – 6 / เป็นสถานที่
ในการประเมินเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรอบเสนอผลงานทางวิชาการ เดือนเมษายน 2563 / ปรับปรุงเทปูน
หน้าอาคารโรงเรียน เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง / เลือกตั้งสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 / ร่วมพิธี               
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน / สภาการศึกษาสุ่มลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล การจัด
การศึกษาของโรงเรียน เพ่ือการวิจัยและพัฒนา / ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าและฝูาเพดาน / ปรับปรุงเป็นระเบียง
การเรียนรู้และนั่งพักผ่อนหย่อนใจ / บ้านโสเหล่เวฬุวัน สถานที่ส าหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อน
การศึกษาด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ / ขอบคุณร้านไพศาลจักรยาน มอบจักรยานให้กับนักเรียน 
จ านวน 5 คัน / การประชุมและบุคลากร ประจ าเดือนกรกฎาคม เพ่ือประชุมและวางแผนในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ประจ าปีการศึกษา 2563 / เด็กหญิงรินลดา ภูยัน และเด็กชายบัญชา ปิ่นใจ               
รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพ่ือเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 /    
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พิธีประดับปลอกแขนสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 วันที่ 31 กรกาคม 2563 / กิจกรรมสภา
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 / กองสาธารณสุขฯ ให้ความอนุเคราะห์ในการ
ล้างท่อระบายน้ าภายในโรงเรียน /  งานปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ด้านหลังอาคารสุจิณโณ, งานระบบไฟฟูา
,                ท าความสะอาดบ่อดักไขมัน, ซ่อมแซมตู้อนุบาล, ฝูาเพดานห้องเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ) 
นายยุทธพงษ์ คุริรัง  - (น าเสนอ Power Point) บรรยากาศการเปิดเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563                                    
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ มาตรการปูองกัน COVID – 19 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 / ร่วมถวาย            
เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ าฝน ชุดไทยธรรม เนื่องในงานประเพณีสืบสานต านานเทียนพรรษา วันที่ 3 กรกฎาคม 
2563 / อบรมมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ (สายครูผู้สอน) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่                    
19 มิถุนายน 2563 / ร้านไพศาลจักรยาน มอบรถจักรยานจ านวน 5 คันให้นักเรยีน วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 
/ นักเรียนช่วยกันดูแลห้องน้ าและบริเวณท่ัวไป / การฝึกซ้อมดนตรี / ขนมทองผกา พร้อมส าหรับเป็นขนมว่างในที่
ประชุมสภากาแฟ / ปูอิฐตัวหนอนทางเดิน / ปรับปรุงศาลาร่วมใจ / กองช่างช่วยตัดแต่งกิ่งต้นไม้ภายในโรงเรียน
เพ่ือความปลอดภัยและความสวยงาม 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม) 
นางฉันทรุจี  พรมเกตุ  - (น าเสนอ Power Point) วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหารให้โอวาท    
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม  และพบปะนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนวันแรก / วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมมาตรการปูองกันเชื้อไวรัสโคโรนา / ครูเวร             
ตรวจคัดกรองนักเรียนตอนเช้าด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องเรียน / มอบหน้ากากผ้านักเรียนทุกคน คนละ               
2 ชิ้น / มอบอุปกรณ์เรียนฟรีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 / วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 น านักเรียนถวาย
เทียนพรรษา ณ วัดบูรพาภิราม / วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ด.ช.พีระพัฒน์ ชนะหาญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส “ไดโน” ขอนแก่น รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี / วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 คณะครูร่วม
อบรมมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ (สายครูผู้สอน) ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ / วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 
2563 กิจกรรมไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563 / กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 / 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 นักเรียนซ้อมดนตรีไทย เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดดนตรีไทย  ระดับ
ประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น / วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 พิธีมอบปลอกแขนสภา
นักเรียน / วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ร้านไพศาลจักรยานมอบจักรยานให้นักเรียน จ านวน 5 คัน / วันที่  22 
กรกฎาคม 2563 น านักเรียนเข้ารับทุน ดร.ธีระ ชัยคณารักษ์กูล ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง / วันที่ 31 
กรกฎาคม 2563 น านักเรียนรับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพ่ือเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ศาลากลาง
จังหวัดร้อยเอ็ด / นักเรียนท าความสะอาดโรงเรียน ตามที่ได้รับมอบหมาย / กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม               
ทุกวันศุกร์ / วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมแซมระบบไฟส่องสว่างภายในบริเวณโรงเรียน / 
วันที่  31 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ จัดเก็บเศษกิ่งไม้ที่ด าเนินการตัดแต่ง บริเวณ  
เดินระบบไฟใหม ่

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
นายสง่า  นามวิชัย  - (น าเสนอ Power Point) ) ฝุายบริหารงานทั่วไป ประชุมประจ าเดือน             
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 / ฝุายบริหารงานสาธารณสุข วันที่ 10 กรกฎาคม 
2563 ประชุมโครงการพัฒนาโครงการ T – Ver เพ่ือมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ าส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) / วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 / การประชุมหารือ
เตรียมการข้อมูลน าเสนอการลงตรวจพ้ืนที่ โครงการประเมินรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ด้านน้ า) 
ประจ าปี 2563 / งานรักษาความสะอาด ล้างตลาด ถนน ศาลาที่พักผู้โดยสาร เก็บขยะคลองคูเมืองและปัดกวาด 
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ตัดหญ้า ดายหญ้า ตามแผนปฏิบัติงาน / ฝุายบริการสาธารณสุข โครงการปูองกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน
ให้แก่ชุมชนทั้ง 20 ชุมชน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์รับดูแลเด็ก / โครงการอบรม อสม. 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 / โครงการเพศศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันที่                
24 กรกฎาคม 2563 / พ่นหมอกควันในสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 / สถานการณ ์              
โรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปี 2563 รวม 29 ราย / งานสัตวแพทย์ เข้าร่วมการประชุม
เครือข่ายความร่วมมือ การด าเนินงานก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด เพ่ือคัดเลือก พ้ืนที่ด าเนินงานดีเด่นระดับ
เขต “รางวัล Thailand Rabies Award 2020” ช่วงวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563 / ข้อมูลสถิติ           
การให้บริการสถานพยาบาลสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563 /               
ฝุายสุขาภิบาลและสิ่ งแวดล้อม ออกให้ค าแนะน ามาตรการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                      
แก่ผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าหน้าโรงเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 / ประชุมชี้แจงมาตรปูองกัน โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการของจังหวัด รวมถึงการจัดระเบียบและการต่อใบอนุญาตฯ                 
แก่ผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ บริเวณหน้าโรงเรียน วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ออกตรวจและแนะน า
มาตรการปูองกันโรค COVID – 19 ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดฯ ในสถานประกอบการบริ เวณถนน             
ด ารงราษฎร์วิถี – คชพลายุกต์, ถนนสุนทรเทพและถนนเกิดวรามิตร วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 / งานอนามัย
สิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษและเหตุร าคาญ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีกลิ่นเหม็นจากกองวัสดุและต้นไม้รกรุงรัง 
บริเวณถนนปัทมานนท์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 / ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสุนัขวิ่งไล่และเห่าเสียงดัง                
ถนนคุ้มวัดปุาเรไร วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 / งานบริหารจัดการตลาด ประชุมหารือ เรื่อง การก าหนดประเภท
สินค้าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดประมูลในศูนย์จ าหน่ายสินค้าอินทรีย์                
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 / งานสุขาภิบาลสถานประกอบการจัดระเบียบปูายโฆษณาท่ีติดตั้งในที่สาธารณะ 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1) 
นางสว่างจิตร บัวปัญญ์สิริ - (น าเสนอ Power Point) งานบริการทางการแพทย์ กราฟรายงานผู้รับบริการ 
หน.ฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข แยกตามแผนกเฉพาะทาง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2563 
/ รายงานผู้มารับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทาง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมถึง 31 กรกฎาคม 2563 / ออกเยี่ยม
บ้านผู้ปุวยโรคเรื้องรัง, ผู้พิการ, ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จ านวน 6 ราย / ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3 ให้การดูแลต่อเนื่อง ผู้สูงอายุ มีแผลติดเชื้อหลังออกจากโรงพยาบาล ท าแผนต่อเนื่องที่บ้านทุกวัน / 
อบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟูาชนิดอัตโนมัติ (AED) วันที่            
21 กรกฎาคม 2563 / อบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอัคคีภัยและแผนการอพยพผู้ปุวย โดยมีเจ้าหน้าที่งาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรในการอบรม วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 /                 
งานแพทย์แผนไทย หัตถบ าบัดเพ่ือการรักษา เดือนกรกฎาคม 2563 จ านวน 59 ราย / งานกายภาพบ าบัด         
เยี่ยมบ้าน 2 ราย จ านวน 2 ครั้ง มารับบริการในศูนย์ 6 ราย 11 ครั้ง รวม 8 ราย 13 ครั้ง / งานทันตกรรม                  
สรุปการให้บริการทันตกรรม เดือนกรกฎาคม 2563 ตรวจฟัน 15 ราย เคลือบฟลูออไรด์ 0 – 5 ปี 20 ราย               
ขูดหินปูน – ราย อุดฟัน – ราย ถอนฟัน 5 ราย/ 5 ซี่ เคลือบหลุมฟัน – ราย จ่ายยา 6 ราย รวม 46 ราย /สรุป
การให้บริการ งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 จ่ายยาผู้ปุวยนอก 974 ราย 
จัดยาให้ผู้ปุวยเรื้อรังเฉพาะราย เช่น ผู้สูงอายุ มีปัญหาด้านความจ าและการมองเห็น 10 ราย แก้ปัญหาความคลาด
เคลื่อนทางยา 7 ราย ประเมินการแพ้ยาในผู้ปุวยแพ้ยารายใหม่ 1 ราย ให้บริการเลิกบุหรี่ 22 ราย / งานบริบาล
ทางเภสัชกรรม ทบทวนและประสานรายการยา / เยี่ยมบ้าน มูลค่ายาเก็บคืนเดือนกรกฎาคม 2563 โรคเรื้อรัง 
1,000 เม็ด มูลค่า 1,025 บาท วิตามิน 100 เม็ด มูลค่า 100 บาท รวม 1,100 เม็ด มูลค่า 1,125 บาท 
โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์และอบายมุข วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ร่วมกิจกรรมปฏิญาณตน                
งดเหล้าเข้าพรรษา ณ ลานสาเกตนคร / วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 จัดประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรม              
และการบ าบัด (PTC) เ พ่ือทบทวนบัญชีของหน่วยบริการและพัฒนาระบบบริการ แนวทางการรักษา                 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น / โครงการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมให้ความรู้
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เรื่องยาปลอดภัยในชุมชน การปูองกันแพ้ยาและปูองกันเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล ชุมชน และภาคปศุสัตว์ และ
หาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน แก่บุคลากร ทีมสหวิชาชีพ / วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 จัดป ระชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนาธรรมนูญสุขภาพชุมชนเพ่ือชุมชนร่วมกัน เพ่ือเป็นแนวทางการจัดท า “ธรรมนูญสุขภาพ
ชุมชนปลอดบุหรี่” / โครงการศูนย์ให้บริการ เลิกบุหรี่ สรุปยอดผู้รับบริการสะสม (กันยายน 2558 – กรกฎาคม 
2563) รวมทั้งหมด 562 ราย ผู้เลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จ (มากกว่า 6 เดือน) เพ่ิมอีก 2 ราย รวม 112 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.29  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองช่าง) 
นายสันติ ทวีแสง  - (น าเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป สรุปรายงานการจัดเก็บ 
หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ  ค่าธรรมเนียม กองช่าง ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 รวม 42 ราย 43,951 
บาท / สรุปรายงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 รวม 11 ราย / รายการ           
ช าระเงิน ค่าขุดเจาะถนนคอนกรีตของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2563 รวมช าระทั้งสิ้น 14,850 บาท / ฝุายควบคุมอาคารและผังเมือง ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด
ตรวจสอบอาคารโรงเบียร์พาวิลเลี่ยน / ตรวจสอบแนวเขตถนนประชาธรรมรักษ์ / ส ารวจปรับปรุงอาคารอนุบาล 
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า / ฝุายการโยธา งานไฟฟูา ร่วมกับต ารวจจราจร ท าความเข้าใจการเปิด ปิด             
และการควบคุมไฟสัญญาณจราจรในเวลาเร่งด่วน / ติดตั้งโครงหลังคาคุมตู้ควบคุมไฟจราจร ถนนประชาธรรมรักษ์  
แยกหลังวัดบึงพระลานชัย / งานแก้ไขปัญหาไฟฟูาดับ ภายในเขตเทศบาล / งานสถานที่ จัดเตรียมสถานที่              
งานรัฐพิธี ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด / จัดสถานที่สภากาแฟ ครั้งที่ 6/2563 /              
จัดสถานที่ท าบุญ ณ วัดกลางมิ่งเมือง / งานสวนสาธารณะ ท าโครงการวางแทงค์น้ าระบบน้ าหยดที่ RDF / ตกแต่ง
หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / สับ ปั่นเปลือกมะพร้าว 
เพ่ือใช้ในเรือนเพาะช า / งานสาธารณูปโภค ซ่อมผิวจราจรช ารุด ถนนคหบดีอุทิศ และถนนขัติยะวงษา / ซ่อมผิว
ทางเท้าช ารุด ถนนมีโชคชัย และถนนทองทวี / เทคอนกรีตซ่อมรางระบายน้ า ถนนเพลินจิต / แก้ปัญหา 
ถนนต่างระดับ ถนนเปรมประชาราษฎร์ / งานศูนย์เครื่องจักรกล รื้อบ้านหลังเก่าของประชาชน โครงการบ้าน
ท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เพ่ือผู้ยากไร้พ้ืนที่ชุมชนแออัด / เชื่อมซ่อมฝาบ่อตะแกรงเหล็ก ถนนเทวาภิบาล /             
ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง งานวิศวกรรม ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าพร้อมถนน ค.ส.ล.ซอยด้าน
ทิศตะวันออกโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ งวดที่ 3 / ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงสนามเปตอง โรงเรียน
เทศบาลหนองหญ้าม้า งวดที่ 3 / ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 25 / 
ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า / ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานจ้าง
โครงการก่อสร้างหอสูงชมเมือง (รูปทรงโหวด) ครั้งที่ 5 งวดที่ 16 (งวดสุดท้าย) / โครงการก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ เกาะกลางบึงพลาญชัย ความคืบหน้า 80% / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานรอบศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ในบึงพลาญชัย ความคืบหน้า 60% / โครงการปรับปรุงสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ความคืบหน้า 75% / 
โครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า ความคืบหน้า 85% / โครงการ
ก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายอาหารอินทรีย์และสินค้าพ้ืนเมืองตลาดหายโศรก ความคืบหน้า 30% / โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าวัดบึงพระลานชัย ความคืบหน้า 80% / โครงการขยายผิวจราจร ถนนหายโศรก ความคืบหน้า 20% / 
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมอาคาเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า ประเภทงานอาคาร  
ความคืบหน้า 40% / สถาปัตยกรรม โครงการหลังคาคลุมโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า / งานวิศวกรรมจราจร             
ตีเครื่องหมายจราจร ถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด / ซ่อมแซมปูายบอกชื่อถนน ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 30 
/ ตีเส้นจราจร ถนนล าห้วยเหนือ / ตีเส้นทางม้าลายถนนหน้าวัดเวฬุวัน / ตีเส้นจราจรแบ่งเขตทาง ถนนสะพาน
เทศบาล / ฝุายช่างสุขาภิบาล งานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กราฟแสดงปริมาณขยะต่อเดือน ปริมาณขยะที่เข้า
โรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 / กราฟแสดงค่าเฉลี่ยปริมาณขยะต่อวัน 
ปริมาณขยะที่เข้าโรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 / กราฟเปรียบเทียบ
ปริมาณขยะที่เข้าโรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 และเดือนกรกฎาคม 
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2563 / กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยต่อวัน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 และเดือนกรกฎาคม 2563 /               
ดูแลเครื่องจักรประจ าวัน ภายในโรงงานจัดการขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / เปลี่ยน Evaporator รถแบคโฮ 
ประจ าโรงงานจัดการขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ศปป.4 กอ.รมน.ตรวจเยี่ยม โรงงานจัดการขยะเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด / ฝุายช่างสุขาภิบาล มีพนักงานใหม่ เพ่ิม 1 คน นายศุภเกียรติ ศุภดล ต าแหน่งวิศวกรสุขาภิบาลช านาญ
การ / งานควบคุมตรวจสอบและบ าบัดน้ าเสีย แก้ไขท่ออุดตัน บริเวณถนนคนเดิน, ถนนศรีเทวา ซอย 2 /              
แก้ไขรางระบายน้ าอุดตัน ถนนจันทร์เกษม ซอย 2 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์   - นัดประชุมประจ าเดือน ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 11 กันยายน 2563              
นายกเทศมนตรี   เวลา 09.00 น.  ประชุมผู้บรหิาร เวลา 13.30 น. 
     - งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง การตรวจท่อธารประปาหัวแดง            
วันนั้นท่านรองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคมาเยี่ยม  เราก็ได้พูดเรื่องนี้  ก็ฝากเร่งรัดเขา  ไม่ทราบว่าเขาได้แก้ไข
ให้เราหรือยัง  เห็นบอกว่าจะต้องรายงานไปที่เขต ขอรับเงินสนับสนุนเขตมาแก้ไข  มีทราบว่าคืบหน้าไปถึงไหน 
อย่างไร  ไปติดตาม  ต้องรายงานผลด้วยว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข  จะแก้ไขอย่างไร             
จะเร่งรัดท าหนังสือไปอีกรอบหนึ่งให้ครบถ้วน 
     - ตอนนี้หอโหวด  เขารื้อสังกะสีออกไปหมดแล้วในเขตบริเวณก่อสร้าง  เราก็ขอ
ความอนุเคราะห์ให้มาล้อมเฉพาะในตัวอาคารหอโหวด  ซึ่งก็เก่ียวกับเรื่องความปลอดภัย  ตอนนี้ในระบบเจ้าหน้าที่
ที่ดูแลหอโหวดก็ยังไม่เต็ม 100 % เราก็ยังไมส่ามารถจ้างมาเต็มที่  ก็ฝากทางงานปูองกันฯ และเทศกิจช่วยไปดูแล
ในช่วงเวลากลางคืน 
     - กองสวัสดิการสังคม  ก็ฝากเรื่องประสานกับทางชุมชนหนองหญ้าม้าให้ด้วย  
ซึ่งเราก็ได้ถนนใหม่แล้ว  ฟุตบาททางเท้าก็ใหม่  ผิวถนนก็ใหม่  แต่ความสะอาดยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากมีเศษดิน 
เศษวัสดุเยอะ  ลองไปร่วมกันประชุมดูว่าชุมชนหนองหญ้าม้าเราจะให้มีถนนที่สวยงาม  ชุมชนช่วยกันดูแล        
หน้าบ้านของตัวเองได้หรือไม่  ลองไปประชุมกันดู  เพราะตอนนี้ทางโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า  ก็ให้           
นักเรียนกีฬามาท าความสะอาดหน้าโรงเรียนแล้ว  ถ้าชาวบา้นในชุมชนหนองหญ้าม้าร่วมกันก็คิดว่าน่าจะท าให้
ถนนสายนี้ มันใหม่  สวยงาม  สะอาด  ทั้งเส้นจราจรก็ใหม่  อะไรก็ใหม่  แสงสว่างก็ใหม่  ก็น่าจะเป็นประโยชน์  
ลองไปปรึกษากันดูในชุมชนหนองหญ้าม้า  ขยายผลแล้วก็มาต่อยอดที่ในโรงเรียน  ซึ่งก็ได้มอบนโยบายไปแล้วว่า
หน้าโรงเรียน หน้าบ้าน น่ามอง ความสะอาดหน้าโรงเรียนของท่านช่วยกันเสริม ช่วยกันพัฒนา  ซึ่งนายกฯ คิดว่า
เป็นเรื่องที่ดี  ส่งเสริมให้กับนักเรียนได้มีวินัย  รักความสะอาด  ซึ่งก็เป็นนโยบายที่ส าคัญ คือ การสร้างวินัย       
รักความเป็นระเบียบ ก็เป็นคุณธรรมส่วนหนึ่งที่จะสร้างเสริมความตระหนัก  ความมีคุณธรรมให้กับนักเรียน  
ปลูกฝังเขาตั้งแต่วันนี้  ก็ขอบคุณทางโรงเรียนหลายโรงเรียนที่ให้นักเรียนท าความสะอาดในโรงเรียน  ท าความ
สะอาดห้องน้ า  แบ่งพ้ืนที่ในการกวาด  ซึ่งกิจกรรมนี้ผมเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่จะท าให้เกิดการปลูกฝังเด็กนักเรียน
รักความสะอาด และสร้างความรับผิดชอบ รักองค์กร รักโรงเรียนของตัวเอง  ไม่ท าสกปรก  ถ้าสกปรกเขาต้องมา
รับผิดชอบ มาดู มากวาด มาเก็บ อะไรที่เขาท าเอง เขาจะรัก หวงแหน  ก็ช่วยกันปลูกฝังให้นักเรียนได้รับผิดชอบ
ต่อพ้ืนที่ ต่ออาคาร ต่อห้องเรียน ต่อห้องน้ า ในสถานศึกษาของตนเอง  ก็เชื่อว่าตรงนี้จะท าให้เป็นประโยชน์          
และห้องน้ าอยากจะเรียนว่ามันเป็นวินัย ปลูกฝังนักเรียน  ก็ฝากเน้นย้ าที่โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า                  
ก็มีนักเรียนประจ าเราอยู่  การดูแลห้องน้ า ใช้อาบ ใช้อะไรต่างๆ เศษขยะ สิ่งของ ที่ไปใช้  ก็ให้มีที่ทิ้งให้เรียบร้อย  
ก็ฝากท่าน ผอ. โกสิทธิ์ ได้วางมาตรการให้ครูที่ดูแล ตรวจเข้ม ให้การอบรม  และช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด 
เพราะคือบ้านของเรา  แล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเรียบรู้ ได้สัมผัส ก็น่าจะมีกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day อะไรต่างๆ 
ก าหนดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรืออะไรก็แล้วแต่  ก็ฝากทางโรงเรียนไปช่วยเน้นย้ าความสะอาดในการดูแลอาคาร
สถานที่ของตนเอง  ต้องขอบคุณที่ทางโรงเรียนได้พัฒนาตลอด  ก็ได้เห็นรายงาน  ขอบคุณโรงเรียนเทศบาล 
วัดปุาเรไร ที่ได้พัฒนาพ้ืนที่ระหว่างอาคารกับรั้วของวัด  ซึ่งเดิมทีก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร  ก็มีการปรับปรุง  มีการ
ปูกระเบื้อง  ท าให้เกิดความสวยงาม  มีการครอบหลังคา  พ้ืนที่ตรงนั้นก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วย  แล้วที่ส าคัญคือ            
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายก็ไม่มี  ความสกปรกก็ไม่มีเกิดข้ึน  ขอบคุณโรงเรียนที่ได้คิดสร้างสรรค์ ต่อยอด                       
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ดูแลโรงเรียนของตัวเอง ก็ช่วยกันเสริมสร้างต่อ  อะไรที่ท่านเห็นว่าจะท าให้โรงเรียนมีบรรยากาศ สะอาด                 
สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย  อะไรที่ไม่ได้ใช้ก็แทงจ าหน่าย  จ าหน่ายทรัพย์สินออกไป 
    - กรณีท่ีสภานักเรียนมีการเลือกตั้งทุกครั้ง  แล้วก็มีการมอบปลอกแขนแดง             
ให้  ถามว่าสภานักเรียนแต่ละโรงเรียนมาโรงเรียนต้องใส่ปลอกแขนแดงหรือไม่  ต้องใส่ทุกวันหรือไม่  ต้องใส่เป็น
สัญลักษณ์ เพ่ือที่จะให้เขาเป็นผู้น า  ให้เขาได้ช่วยในการดูแลน้องๆ เขาจะได้มีบทบาท  มีความภาคภูมิใจในตัวเอง  
ก็เพ่ือให้เกิดความชัดเจน  ถ้ามันใหญ่เทอะทะ ใส่แล้วอาจจะมีความไม่สะดวก  เครื่องหมายอะไรก็พอหรือไม่             
ไปคิดประยุกต์ดูให้เขารู้ว่าเป็นประธานนักเรียน เขาเป็นกรรมการสภาของนักเรียนในโรงเรียน  ก็จะเกิดการสร้าง
การรับรู้ สร้างความภาคภูมิใจ  สร้างความเป็นผู้น าให้กับกลุ่มนี้  ในฐานะที่เขาได้รับเลือกตั้งมาเป็นตัวแทน              
ก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพ่ือนๆ ในโรงเรียน  ก็น่าจะมีอะไรเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจน  จะเป็นอะไรก็ลองดู  
ปลอกแขนมันใหญ่เกินไปหรือไม่  อาจจะท าให้เขาไม่สะดวก อะไรต่างๆ ก็ลองไปดู  ก็ฝากเป็นความเห็นไป 
     - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เราก็จะมีเรื่องของการประกวดรางวัล
อาเซียน เรื่องของน้ า  ซึ่งจะมีคนมาประเมิน  ตอนนี้ทางกองสาธารณสุขฯ ก็ช่วยเตรียมอะไรต่างๆ ก็ต้องขอความ
ร่วมมือกบัพวกเราด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองคูเมือง  ซึ่งเราก็ถือโอกาสในเรื่องของการท าโครงการรักษ์น้ า  
รักษ์คลอง เฉลิมพระเกียรติในวันแม่แห่งชาติไปด้วย  ผมก็ได้ลงนามในหนังสือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติไปแล้ว  
ระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2563  ก็ร่วมกันทุกกอง ฝุาย ก็มีการแบ่งพ้ืนที่แล้ว  อย่างไรก็ฝากไปช่วยกัน
ดูแล  เพราะต้องการให้คลองคูเมืองเราซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความส าคัญ  สวยสะอาดตา  ดูแล้ว  วันนี้ยังมี           
เนินดิน  เศษดิน  เศษต้นไม้ที่อยู่ในคลอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอสะพาน  ก็ได้วางแผนกันแล้ว  ก็ฝากให้ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จ  ในวันที่ 12  เตรียมเรือให้นายกฯ ด้วย งานปูองกันฯ  นายกฯ จะลงไปดูคลอง  นั่งเรือชม  ถ่ายรูป
กิจกรรมที่พวกเราท า  ก็เตรียมเรือ  หลังจากเสร็จพิธีฯ ทางภาคเช้าของจังหวัดแล้ว  ก็จะพาคณะผู้บริหารนั่งเรือ
ชมคลอง  จากสะพาน จส.3 กองพลสิบ ร้อยเรียงมา  ก็คงจะมาสิ้นสุดที่สะพานวัดบูรพาภิราม  เพราะลอดไม่ได้   
ก็ฝากให้เตรียมให้ด้วย  ช่วงวนัที่ 12 วันแม่แห่งชาติ  ก่อนหน้านั้นก็ไปท าก่อนแล้ว  ต้องวางแผนรณรงค์ช่วยกัน
เรื่องพ้ืนที่ตลอดคลองคูเมือง  เรื่องความสวยงาม  งานนี้ก็ช่วยกันทุก กอง ฝุาย ทั้งงานปูองกันฯ งานสวน              
งานกองช่าง งานสาธารณสุขฯ กอง ฝุาย ต่างๆ ที่จะช่วยกันท ากิจกรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวันแม่แห่งชาติ               
ก็ฝาก  ทางโรงเรียนก็มีส่วนร่วม  ในโรงเรียนที่ติดคลอง  ก็ช่วยกัน 
      - เรื่องท่ีเราได้รับรางวัล  รองฯ วัฒนพงษ์  ก็ไปร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด 
รณรงค์ ลด เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  ก็ไปร่วมกิจกรรม  โดยปีนี้ทางรองฯ วัฒนพงษ์ 
เป็นตัวแทนของเทศบาล  ไม่สูบบุหรี่  ไม่ดื่ม  ปฏิญาณตนแล้ว ท าได้จริงๆ ต้องขอบคุณมาก 
      - กิจกรรมหนึ่งที่ได้เรียนไปแล้ว  ก็ช่วยกันเรื่องคลอง  นายกฯ หวังว่าคราวนี้จะ
ท าให้คลองเราสะอาดขึ้น  ก็ต้องรณรงค์ช่วยกัน  ฝากทุก กอง ฝุาย ที่เกี่ยวข้อง  พ้ืนที่ที่คิดว่าต้องเข้าไปช่วยเหลือ
เขาก็คือรั้วโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  กับวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ซึ่งมีต้นไม้ที่เขาไม่ได้ไปดูแล เรามองข้ามตรงนี้ไป  
ก็จะเห็นว่าไม่สวยงาม  ก็จะมีปัญหา  คงต้องฝาก  นั่นคือส่วนที่จะฝากเพ่ิมเติม 
      - อีกเรื่องหนึ่งที่จะฝากเป็นแนวทางให้กับกองช่าง ก็คือ  โครงการสะพาน               
ข้ามคลอง  ซึ่งวันนั้นเราได้คุยกันแล้วว่าถนนสายต่างๆ ที่มีสะพานในเขตเทศบาล  ให้มันเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม
คล้ายคลึงกัน  ก็เพ่ิมเติม ส่วนคลอง  สะพานข้ามคลองเรา  คือสะพานภายในเราเอง  เช่น ถนนปัทมานนท์  ที่ข้าง
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด  ไหล่ทางทรุด วันนั้นก็ได้ถ่ายรูปมา  จะออกแบบเป็นอย่างไรดี  ให้สะพานข้ามคลองตรงนี้             
ซึ่งมีประตูน้ า มีเขื่อน มีพนังกั้นตลิ่งเพ่ือไม่ให้ทรุด  แล้วจะได้สวยงามไปด้วย  ฝากไปช่วยดูแลออกแบบ  จะมีต้นไม้
หรือจะมีราวสะพานหรือไม่  ก็ให้เป็นเรื่องราว  ตั้งแต่สะพานของถนนปัทมานนท์  แล้วก็มาถนนรัฐกิจไคลคลา          
ตรงอุตสาหกรรมจังหวัด  แล้วก็ไปถนนสุริยเดชบ ารุง มหาวีโร  แล้วไปที่วิทยาลัยเทคนิค  ซึ่งเป็นประตูน้ าต่างๆ  
เราจะท าอย่างไรให้สวยงาม  ท่อระบายน้ า  ออกมาปล่อยตรงนี้  จะท าอย่างไร  ก็ฝากไปช่วยออกแบบด้วย 
      - ระบบการเปิด ปิด ประตูน้ า  วันนี้ประตูน้ าช ารุด  ประตูที่ 1 ฝา 1 เปิดไม่ได้  
วันนั้นนายกฯ ดูใน CCTV หมุนไม่ได้ แล้วก็ซ่อม  เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะเปลี่ยนระบบการเปิด ปิด เป็นแบบไฟฟูา  
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จะได้บังคับหรือกดได้  รีโมทสามารถสั่งได้หรือไม่  ลองไปวิเคราะห์  ลองไปพัฒนา  ประตูต่างๆ  ตอนนี้นายกฯ 
มอบหมายให้พรชัยดูแลเรื่องการปูองกันน้ าท่วม  การระบายน้ า  เพราะเป็นฝุายช่างสุขาภิบาล  ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้ว  
ซ่ึงก็ประสานกับทางงานปูองกันฯ เวลาเปิด ปิด น้ า  เวลาทีจ่ะระบายน้ า  เปิดก่อน ปิดก่อน  อะไรอย่างนี้ต้องดูแล  
เมื่อวันนั้นน้ าท่วมเข้ามา  ฝนตกหนักตลอด  ช่วงเช้าใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงเศษๆ พอฝนหยุดตกน้ าที่ท่วมขัง            
ในพ้ืนที่ต่างๆ ก็ลดลง  ใช้เวลาประมาณ 20 นาที  ตอนนี้เร็วขึ้นกว่าเดิม  บางพื้นที่ที่หนักอยู่ตอนนี้ คือ               
ถนนรัฐกิจไคลคลา  ที่เชื่อมโยงกับถนนสุริยเดชบ ารุง  ยังค้างอยู่ที่น้ าเข้ามาทางด้านหลังเรือนจ า  ก็ยังสามารถ            
ที่จะระบายแต่เช้า  ใช้เวลาอยู่ประมาณ 40 นาที  ส่วนพื้นที่พลาซ่า เร็วขึ้นชัดเจน  ใช้เวลาอยู่ประมาณ 20 นาที  
แต่ไปค้างรอการระบายอยู่ที่ถนนเปรมประชาราษฎร์  ข้างบ้านพักคลังจังหวัด ซึ่งรองรับน้ าจากหน้าบึงที่ประตูเมือง  
ระบายน้ าเพ่ิมเติมไปผ่านถนนข้าง TOT ไปลงที่ถนนสันติสุข  ก็คือ จะเร่งไปออกท่ีถนนข้างตึกช้าง แล้วไปออกข้าง
พิพิธภัณฑ์  ไปลงที่คลองคูเมืองตรงนี้  อันนี้ก็จะเป็นโครงการที่จะเพ่ิมเติม  เพ่ือที่จะช่วยการระบายน้ าจาก
ส่วนกลางไปลงที่คลองคูเมืองได้มากขึ้น อีกส่วนหนึ่งที่ชัดเจนแล้วก็คือ เราได้รับงบประมาณปี 2564 ชลประทาน
ได้ออกแบบปรับปรุงสะพานใหม่ 2 สะพาน ในเขตคลองคูเมืองเรา ก็คือสะพานวัดบูรพาภิราม ถนนผดุงพานิช              
ซึ่งตอนนี้สะพานมีขนาดความกว้าง 7.50 เมตร  ท าให้น้ าในฝั่งตัวเมืองที่ออกมาจากถนนสันติสุข คือโรงแรม
ร้อยเอ็ดซิตี้ แล้วก็ออกมาจากประตูน้ า มหาวีโร คือ คลองฝั่งใน เป็นคอขวด ปรากฏว่าระดับน้ า ไปวัดแล้วมีความ
สูงต่างกันอยู่  ตอนนี้ไม่ทราบว่าสูงต่างกันเท่าไหร่  แต่ว่าพ้ืนที่บริเวณคลอง  ขนาดความกว้างของคลองหน้าวัด
บูรพาภิราม  ฝั่งทางด้านทิศเหนือ กว้าง 35 เมตร แต่ฝั่งด้านในคือช่วงร้านศูนย์เกรียงศักดิ์ แถวสนามฟุตบอล 
บูรพาซอคเกอร์  ช่วงนี้มีความกว้าง 30 เมตร แคบด้วยแต่พอผ่านคอขวด 7.50 เมตร คอกว้าง กว้างกว่ากัน              
5 เมตร  เพราะฉะนั้นขยายสะพานนี้ใหม่ รื้อท าใหม่ จากท่ีกว้าง 7.50 เมตร จะกว้างเป็นสุดขอบคันหิน  สุดตลิ่ง  
ก็จะกลายเป็นประมาณ 30 เมตร  นั่นหมายความว่าแรงน้ าที่จะระบายออกไปจะเร็วขึ้น  เพราะฉะนั้นน้ าที่ปล่อย
ลงมาไม่ว่าจะเป็นทางร้อยเอ็ดซิตี้  ถนนสันติสุข  อะไรต่างๆ ที่ลงคลองก่อนสะพานวัดบูรพาภิราม ซึ่งมันมีแรงต้าน 
เป็นคอขวด ไปได้แค่ 7.50 เมตร จะเปลี่ยนขนาดเป็น 30 เมตร  นั่นก็คือจะเท่ากับระดับความกว้างของหน้าวัด
บูรพาภิราม ซึ่งสามารถระบายได้เร็วขึ้น  แล้วไปลงที่  ฝายน้ าล้น  ก็จะท าให้การระบายที่แรงต้านถูกขับเคลื่อน  
ขับเคลื่อนได้เร็วขึ้น  ก็จะไปท าเสริมในการระบาย ก็เชื่อว่าสิ่งที่เราจะแก้ไขครั้งหน้าเหล่านี้  น้ าจะไม่ท่วมขังนาน
กว่านี้  จะลดลงเร็วกว่านี้อีก  นี่คือทิศทางการแก้ไข  จะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้  และก็สะพานร้อยเอ็ดซิตี้  ซึ่งเป็นสะพาน
โค้งท่ีสร้างโดยเอกชน  สมัยนั้นเจ้าของโรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้  เขาท าถนนข้ามให้เพราะเดิมทีตรงนี้ไม่มีถนนทะลุ  
ที่ดิน เป็นของเขาหมด เขาบริจาคท าเป็นถนน ถนนสันติสุขที่เชื่อมมาถึงคลอง  วันนี้ทางกรมชลประทานจะ
แก้ปัญหาเพ่ือที่จะให้พ้ืนผิวการคมนาคมปลอดภัยขึ้น ก็จะท าสะพานใหม่ให้อีก  จะเป็นลักษณะคล้ายๆ สะพาน           
วัดบูรพาภิราม  แต่กว้างขึ้นเต็มถนนสันติสุข  เพราะฉะนั้นรถท่ีจะวิ่งก็จะสะดวกมากข้ึน  ประกอบกับโครงการที่
เราขอเงินเหลือจ่ายปี 2563 ไป จากท่านอธิบดี  ที่เราเหลือเงินอยู่ 3.1 ล้านบาท  ถนน 2 เส้น คือ ถนนเลียบริม
คลองตรงร้านดอลล่าร์ ตอนนี้รื้อแล้วบางส่วน  ถ้าได้รับอนุมัติเงินเหล่านี้  เราจะท าถนนทันที  พร้อมท่อระบายน้ า  
ก็จะมีถนนตรงนี้ทะลุโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  แล้วสะพานใหม่ก็จะมี  ก็จะท าให้การคมนาคม  การสัญจรช่วงนี้  
ถนนสันติสุข  มีความปลอดภัย  มีความคล่องตัว  มีความสวยงามมากขึ้น  อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น  แล้วถนนอีกสาย
หนึ่งที่ขอรับเงินเหลือจ่ายไปก็คือถนนหน้าข้างเทศบาลเรา  จากสี่แยกเทศบาลไปจนถึงวงเวียนโหวด  ซึ่งก็จะปรับ
ใหม่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  แล้วก็ไปมุมถนนหน้าสรรพากรจังหวัด  เพ่ือให้รถที่เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้              
ก็จะเกิดความสวยงาม  ถ้าได้รับการอนุมัติมาโครงการนี้ ก็จะเกิดขึ้น  สะพาน 2 แห่ง  เพราะฉะนั้นการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาล  มีแผน  มีกระบวนการที่ปรับปรุงพัฒนาตลอด  ก็ฝากทางกองช่างไปช่วยดูให้นายกฯ 
เรื่องระบบการเปิด ปิด ประตูน้ า  สามารถใช้ไฟฟูา มอเตอร์ ได้หรือไม่  ถ้าได้แล้วสามารถสั่งการทาง WI – FI ได้
หรือไม่  ลองไปพิจารณา  แต่ว่าซ่อมด่วนให้ด้วย ประตู 1 
นายพัฒนพงศ ์ ศรีทอง   - ขออธิบายเรื่องประตูน้ า ประตู 1  มีการล็อกกุญแจไว้  พอเปิดกุญแจที่ล็อกไว้
ผอ.กองช่าง   ก็สามารถเปิดประตูน้ าได้ปกติ  ในส่วนของประตูไฮดรอลิกส์ ก็จะได้ด าเนินการ
ต่อไป 
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นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์  - สรุปว่าประตู 1 ใช้ได้  ก็ช่วยกันดูแล บ ารุงรักษา 
นายกเทศมนตรี  
นายนุชากร มาศฉมาดล  - การประชุมอนุโครงสร้าง วันที่ 7 ที่ผ่านมา  ความชัดเจนคือ  การสอบ             
รองนายกเทศมนตรี  ต าแหน่งผู้บริหารที่ยังว่าง  แต่ว่าที่ข้ึนบัญชีจะไม่มีการสอบ  ครั้งนี้ก็คือจะสอบ
ที่กลุ่มภาค  แต่เอาคะแนนไปเรียงล าดับเหมือนเดิม  เพราะเป็นการสอบตามมติเดิม  แต่ว่าในถัดไปจึงจะเป็น         
กลุ่มภาค  จังหวัดใครจังหวัดมัน  ตอนนี้ก าลังอยู่ระหว่างท า TOR  กับมหาวิทยาลัย  คิดว่าเดือนนี้น่าจะแล้วเสร็จ               
จะประกาศอย่างของสถานศึกษายังว่างเยอะ  และกอง ฝุาย ไหนที่ยังว่าง  อย่างฝุายก็จะสอบแต่ว่าจะสอบที่ภาค
ไม่ได้ไปสอบที่ส่วนกลาง  แต่เอาคะแนนไปรวมที่ส่วนกลาง  ก็แจ้งพวกเราให้ทราบว่า  เริ่มอ่านหนังสือได้แล้ว  
เพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างที่ท า TOR กับทางมหาวิทยาลัย  คิดว่าไม่น่าจะนาน 

 
       ปิดประชุมเวลา 11.50 น. 
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