
- ส าเนา - 
รายงานการประชุมประจ าเดือน  

ครั้งที ่4/2564 
วันที ่8 เมษายน 2564  เวลา 09.00 น. 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
1. นายวิทยา  ตรีวิเศษ    ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
2. วาที่ ร.ท.อนันต์ เมาะราษี  รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
3. นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ์  รก.ผอ.สํานักการศึกษา 

 4. นายประสงค์  โพธิ์เนียม            ผอ.กองสวัสดิการสังคม  
 5. นางวราภรณ์  นวลเพ็ญ  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  

6. นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ   ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
7. นายพัฒนพงศ์  ศรีทอง    ผอ.กองชาง 
8. นางทิมาพร  จันทรถง    ผอ.กองคลัง 
9. น.ส.กรชนก  ยุคะลัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
10. นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (สป.) 
11. นายธรรมวัจน์  วิลัยพิศ    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
12. นายโกสิทธิ ์  บุญสง    ผอ.รร.เทศบาลหนองหญามา 
13. นางสาวสมพิศ หวังทรัพย์ทวี   ผอ.รร.เทศบาลวัดปุาเรไร 
14. นางศิริภรณ ์ บุตรพรหม   หน.ฝุายทะเบียนและบัตร 
15. นายนุชิต  เกรียงวิช   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (วช.) 
16. นายจักรกฤษณ์ ถินคําเชิด   รอง ผอ.รร.เทศบาลวัดสระทอง 
17. นางสวางจิต  ตันติเวทย ์   ผจก.สถานธนานุบาล 
18. นางบุญญิสา  พลเมือง    หน.ฝุายสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม 
19. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ    หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (ชาง) 
20. นายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ์   รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
21. นางสุวิชชา  ตรีนาจ    รก.ผอ.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
22. นางฉันทรุจี  พรมเกตุ    รก.ผอ.รร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
23. นายอนุชา  สัมพันธารักษ์   หน.ฝุายกิจกรรมเด็กฯ 
24. นายกองพล  ศิริเวช    หน.ฝุายปูองกันฯ 
25. นางนันทกา  ภูผา    รก.ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญามาฯ 
26. นายมนตรี  น้ํายาทอง   ผอ.สวนสงเสริมการศึกษาฯ 
27. นายพิรุฬ  มาตมูล    หน.ฝุายกิจการโรงเรียน 
28. นายจักร ี  เกียรติขจร   หน.ฝุายการโยธา 
29. นายธีรภัทร์  หินซุย  หน.ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
30. นางจุฬาณี  บุบผาพิลา   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (สน.กศ.) 
31. นางสวางจิต  บัวปัญญ์สิริ   หน.ฝุายศูนย์บริการสาธารณสุข 
32. นายณัฐวุธ  บุศเนตร    หน.ฝุายบริการสาธารณสุข 
33. น.ส.กมลวรรณ ประสิทธิ์นอก   รก.หน.ฝุายสังคมสงเคราะห์ 
34. น.ส.ธวัลรัตน ์ ยิ่งกําแหง   หน.ฝุายพัฒนารายได 
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35. น.ส.จิราภรณ ์ ชินออน    หน.ฝุายจัดหาประโยชน์ฯ 
36. นางวัชร ี  ศรีทอง    หน.ฝุายบริหารงานคลัง 
37. นางยุวดี  ถนอมแสง   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (คลัง) 
38. นายพรชัย  ตรีบุญเมือง   หน.ฝุายชางสุขาภิบาล 
39. นายไพรัก  โคตะยันต์   หน.งานธุรการ (สป.) 
40. นางกิติพร  ตราตรี  หน.ฝุายพัสดุฯ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 
  - ไมมีกองใดแกไข 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  มาตรการประหยัดพลังงาน 
นางศิริภรณ์ กระวีสายสุนทร - มาตรการประหยัดพลังงานของการใชน้ําประปาและไฟฟูา ประจําเดือน 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   มีนาคม เป็นหวงการใชในเดือนกุมภาพันธ์ การใชไฟฟูาลดลง 780 หนวย การใช
น้ําประปาก็ลดลง 2,172 หนวย ตรวจสอบแลวเป็นการใชงานตามปกติ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายนุชิต  เกรียงวิช  - (นําเสนอวีดีทัศน์) สรุปกิจกรรมเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประจําเดือนมีนาคม 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   2564 

- (นําเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป งานบริการขอมูลขาวสาร
ทองถิ่น สถิติตาง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ผาน Fanpage facebook “ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองรอยเอ็ด” / 
พิธีกรในงานตาง ๆ จํานวน 2 ครั้ง / บันทึกภาพกิจกรรม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง จํานวน 71 ครั้ง / 
ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี / งานบริการและเผยแพร วิชาการ 
ติดตั้งเครื่องเสียงภายในหองประชุม จํานวน 9 ครั้ง / ติดตั้งเครื่องเสียงนอกสถานที่ จํานวน 7 ครั้ง / ควบคุมการ
ใชงานจอ LED เวทีกลางแจง จํานวน 7 ครั้ง / การประชาสัมพันธ์โดยใชรถแหประชาสัมพันธ์ / งานนิติกรรม
สัญญา ตรวจสัญญาเชาทรัพย์สินของเทศบาล จํานวน 51 สัญญา, ชวยเหลือการปฏิบัติงานเลือกตั้งผูบริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล, จัดทําหนังสือประสานขอความรวมมือหนวยงานตาง ๆ ใหงดกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ           
บนทางหลวงทองถิ่นในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ตามนโยบายคณะผูบริหาร, ดําเนินการสอบสวนวินัยพนักงาน
เทศบาล, ประชุมและดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจาหนาที่เทศบาล                  
ตําบลสุวรณภูมิ, ใหคําปรึกษาและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและพนักงานเทศบาล / งานรับเรื่องราว            
รองทุกข์ เรื่องรองทุกข์ทั้งหมด 26 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 26 เรื่อง / ประสานสํานักงานอัยการจังหวัด
รอยเอ็ด เพ่ือสงรายการคํานวณคาเสียหายและบัญชีรายชื่อพยานบุคคล, สอบสวนวินัยพนักงานเทศบาล               
เมืองรอยเอ็ด 1 เรื่อง, ใหคําปรึกษา ชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและพนักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด /            
ฝุายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน การติดตามและประเมินผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / งานจัดทํางบประมาณ เขารับการประเมินองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปี พ.ศ.2564 โดยผานการประชุมโปรแกรม Zoom ในวันที่                     
9 มีนาคม 2564 / งานวิจัยและประเมินผล แบบสอบถามการจัดงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด
รอยเอ็ด ประจําปี 2564 วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2564 / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตั้ง ซอมแซม บํารุง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอพวง / สํารองขอมูลกลองวงจรปิดและดูแลระบบแมขาย GIS / รายงานการเขารวม



 3 
ประชุม VDO Conference  / งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ / การเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซต์ /            
ตารางสรุปลดคาใชจายประจําเดือนระบบเครือขายฯ ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตอพวงและงานออกแบบ            
รวม 6,400 บาท / การเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซต์และแฟนเพจ รวม 204 รายการ / งานรับเรื่องราวรอง
ทุกข์ ติดตอสอบถาม รวม 36 รายการ / สถิติการใหบริการของกองวิชาการฯ รวม 112 ครั้ง / สรุปผลการสง
ขอมูลประชุมประจําเดือน / ไอทีนารู Google Lens คิดเลข สองปฺุบ แกโจทย์ปัญหา 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักปลัดเทศบาล) 
นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร - (นําเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป รวมพิธีถวายราชสักการะ          
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวพระมหาเจษฎาราชเจา              
วันที่ 31 มีนาคม 2564 / การดําเนินการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด / 
การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 1 มีนาคม 2564 / 
ตอนรับผูตรวจสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เขตตรวจการที่ 7 (ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพรอมการ
เลือกตั้งฯ) วันที่  2 มีนาคม 2564 / การประชุมเตรียมความพรอมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล                    
และนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 9 มีนาคม 2564 / การรับบัตรเลือกตั้ง  ณ โรงพิมพ์
อาสารักษาดินแดน วันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรอยเอ็ด             
วันที่ 17 มีนาคม 2564 / การประชุมเจาหนาที่ประทับตราบัตรเลือกตั้ง วันที่ 18 มีนาคม 2564 / การเตรียม
ความพร อมการจัดการอบรมใหความรู คณะกรรมการการ เลื อกตั้ ง  วันที่  19 มีนาคม  2564 /                                  
การอบรมใหความรูคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง               
รุนที่ 1 วันที่ 20 มีนาคม 2564 / การอบรมใหความรูคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งและเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง รุนที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม 2564 / การอบรมใหความรูผูชวยเหลือกรรมการ
ประจําหนวย (อสม.) วันที่ 22 มีนาคม 2564 / การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งและผูชวยเหลือ
อนุกรรมการการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2564 / การจัดสรรบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ / ตอนรับกรรมการ
การเลือกตั้งและคณะ ตรวจเยี่ยมความพรอมในการเลือกตั้งฯ วันที่ 26 มีนาคม 2564 / การรับมอบวัสดุ 
อุปกรณ์การเลือกตั้ง วันที่ 27 มีนาคม 2564 / การตรวจความเรียบรอยหนวยเลือกตั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2564 
/ ดําเนินการเลือกตั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2564 / สงหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุ อุปกรณ์ วันที่ 28 มีนาคม 2564 / 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (ผ.ถ. 5/8, ส.ถ.5/8)  / การตรวจสถานที่               
เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งของผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดรอยเอ็ด วันที่ 29 มีนาคม 2564 / การปฏิบัติ
หนาที่ในงานประเพณีบุญผะเหวด ประจําปี 2564 วันที่ 7 มีนาคม 2564 / การประชุมประจําเดือน                  
ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 10 มีนาคม 2564 / ฝุายอํานวยการ แจงเพ่ือทราบ การแกไขเพ่ิมเติมอัตราเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมประจําเดือนเมษายน 2564  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
นายกองพล  ศิริเวช  - (นําเสนอ Power Point) กอนสับเปลี่ยนกําลังปฏิบัติงาน รับฟังขอราชการ                 
หน.ฝ่ายป้องกันฯ         และการปฏิบัติงานจากหัวหนาฝุายฯ หัวหนางานฯ / วันที่  3 มีนาคม 2564 
โครงการฝึกซอมเตรียมความพรอมเจาหนาที่ งานปูองกันฯ อปพร. และเครือขายดานการกูชีพ กูภัย                  
ศูนย์ความรวมมือฯ ประจําปี 2564 ณ องค์การบริหารสวนตําบลเหนือเมือง / วันที่ 4 มีนาคม 2564 เจาหนาที่
งานปูองกันฯ เขารวมกิจกรรมโครงการ ราษฎร์รัฐรวมใจ ชวยภัยแลง ประจําปี 2564 ณ มณฑลทหารบกที่ 27 / 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 เจาหนาที่ปูองกันฯ ออกใหความรูการดับเพลิงเบื้องตนใหแกคุณครูและนักเรียน               
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา / วันที่ 22 มีนาคม 2564 เจาหนาที่ประจําศูนย์และ อปพร. 
รวมงานวัน อปพร. พรอมรับโลรางวัลศูนย์ อปพร. ดีเดน และ อปพร.ดีเดน ประจําปี 2564 ณ จังหวัดขอนแกน / 
วันที่ 29 มีนาคม 2564 รับโลรางวัล ศูนย์ อปพร. ดีเดน และ อปพร.ดีเดน ประจําปี 2564 กับผูวาราชการ
จังหวัดรอยเอ็ด / วันที่ 30 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ความรวมมือฯ / อํานวยความ
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สะดวกจุดคัดกรอง เวลา 09.00 – 21.00 น. จุดรับสงนักทองเที่ยว เวลา 09.00 – 17.00 น.                      
ในวันหยุดราชการและดูแลความสงบเรียบรอยหอโหวด เวลา 21.00 – 06.00 น. เป็นประจําทุกวัน /                 
อปพร. ปฏิบัติหนาที่โรงเรียน / คํารองทั่วไป / สรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัย คํารองสาธารณภัยอ่ืน ๆ และบริการ
ชวยเหลือประชาชน เดือนมีนาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง) 
นายกองพล  ศิริเวช  - (นําเสนอ Power Point) ตรวจตรา เฝูาระวัง ความเป็นระเบียบเรียบรอย                
หน.ฝ่ายป้องกันฯ   ในที่  ทาง  สาธาร ระ  กรณีผู ค าตั้ ง เ ต็ นท์ จํ าหน า ยสิ นค าบนทาง เท า                  
ถนนรณชัยชาญยุทธ, กรณีรานคาตั้งเต็นท์บนทางเทา ถนนเพลินจิต, กรณีเจาของบานตั้งวางกระถางตนไมบนผิว
จราจร ถนนเพลินจิต, กรณีรานคา ตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเทา ถนนสุขบูรพา กรณีหางรานตั้งวางปูาย                      
กีดขวางทางเทา ถนนเทวาภิบาล / ตรวจตราและดูแลความสงบเรียบรอยทั่วไป บริเวณบึงพลาญชัย / ดูแลความ
เรียบรอยและอํานวยความสะดวกการจราจร บริเวณทางเขา – ออกหอโหวด จุดหยุดรับ – สง รถนักทองเที่ยว 
และลานจอดรถบริเวณหนาบึงพลาญชัย / ประชาสัมพันธ์ขอความรวมมือพนักงานขับรถทัศนาจร ใหนํารถไปจอด
ที่ถนนรัชชูปการ (ขางโรงเรียนเมืองรอยเอ็ด) / อํานวยความสะดวกแกคณะ นักเรียน นักศึกษา นักทองเที่ยว / 
ตรวจตราและเฝูาระวัง ความเป็นระเบียบเรียบรอยของตลาด เฝูาระวังการตั้งวางจําหนายสินคาภายใน ภายนอก
อาคารใหเป็นไปตามหลักเกณฑ์ / ตรวจคัดกรองและประชาสัมพันธ์การสวมหนากากภายในอาคารตล าด              
ทั้ง 3 ตลาด / ตรวจเช็คระบบกลอง CCTV ใหมีสภาพพรอมใชงานตลอด 24 ชั่วโมง / รายงานการแจงเหตุ
รองเรียนผานทาง App Smart 101 ประจําเดือนมีนาคม 2564 / การใชขอมูลประจําเดือนมีนาคม 2564 / 
ขอมูลการเขาใชงานผาน App Smart 101 ในแตละเดือน / กราฟเปรียบเทียบสถิติการใช App Smart 101  / 
วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2564 ดูแลความเรียบรอยทั่วไป เนื่องในงานประเพณีบุญผะเหวด ประจําปี 2564 /             
จัดระเบียบการจําหนายสินคาและอํานวยการจราจรในงาน / วันที่ 26 มีนาคม 2564 ประชุมจัดระเบียบคิว
รถสามลอเครื่อง ตลาดหนองแคน / วันที่ 28 มีนาคม  2564 ดูแลความสงบเรียบรอยและอํานวยความสะดวก
การจราจร การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ดและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / ตรวจตราความ
เรียบรอยบริเวณตลาดหายโศรก / ตรวจตราความเรียบรอยและเฝูาระวังคนเรรอน ภายในบริเวณวัดบูรพาภิราม  

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)นางอัญชลี  
นางศิริภรณ์  บุตรพรหม  - (นําเสนอ Power Point) สรุปสถิติขอมูลทะเบียนราษฎร ประจําเดือน            
หน.ฝ่ายทะเบียนและบัตร  มีนาคม 2564 / การใหบริการที่สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สรุปสถิติขอมูลการใหบริการดานทะเบียนราษฎร ประจําเดือนมีนาคม 2564 / การใหบริการที่โรงพยาบาล
รอยเอ็ด / สรุปสถิติขอมูลการใหบริการโรงพยาบาลรอยเอ็ด ประจําเดือนมีนาคม 2564 / การใหบริการทําบัตร
ประจําตัวประชาชน / สรุปสถิติขอมูลการใหบริการดานบัตรประชาชน ประจําเดือนมีนาคม 2564  /              
ออกใหบริการทําบัตรผูปุวยติดเตียง / ผูพิการขอทําบัตรที่สํานักทะเบียน / เปิดใหบริการประชาชนในวันเลือกตั้ง 
28 มีนาคม 2564 / สรุปจํานวนผูใชบริการ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สถานธนานุบาล) 
นางสว่างจิต ตันติเวทย์  - (นําเสนอ Power Point) สถิติการรับจํานําและไถถอน ประจําปีงบประมาณ 
ผจก.สถานธนานุบาล  2564 จํานํา 3,374 ราย จํานวนเงิน 71,891,600 บาท ไถถอน 3,627 
ราย จํานวนเงิน 72,883,200 บาท / บัญชีแยกประเภททรัพย์รับจํานําสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ประจําวันที่ 31 มีนาคม 2564 / เปรียบเทียบทรัพย์รับจํานําคงเหลือปี 2563  และปี 2564 / สถิติรายได – 
รายจาย ประจําปีงบประมาณ รายไดดอกเบี้ย 2,182,744.25 จําหนายทรัพย์หลุด 442,170 บาท รายจาย 
418,791.99 บาท รายไดสูงกวารายจาย 2,206,122.26 บาท / เปรียบเทียบรายไดระหวางปี 2563 และปี 
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2564 / อัตราดอกเบี้ย / แบบรายงานขอมูลการใชบริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจําเดือนมีนาคม 2564    

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสวัสดิการสังคม) 
นายประสงค์  โพธิ์เนียม  - (นําเสนอ Power Point) ฝุายพัฒนาชุมชน รวมประชุมเครือขายบานมั่นคง 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม  เมืองและชนบท จังหวัดรอยเอ็ด ภายใตสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) (พอช.) เพ่ือติดตามการดําเนินงานโครงการบานมั่นคงของแตละเมือง / ลงพ้ืนที่เพ่ือทําความเขาใจกับ
สมาชิกชุมชนมั่นคงพัฒนา เรื่องการตั้งตลาดชุมชนใหคาขายไดชวงนี้เป็นการชั่วคราว / ฝุายสังคมสงเคราะห์         
มอบเงินชวยเหลือผูประสบวาตภัย ชุมชนศรีอุดม จํานวน 2,000 บาท / ประชุมคณะทํางาน อพม.เพ่ือรวมจัดทํา
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ซึ่งจะเสนอขอรับงบประมาณ พมจ.รอยเอ็ด / รวมประชุมใหญสามัญประจําปี 
2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ลูกคา ธ.ก.ส. จังหวัดรอยเอ็ดที่ 4 และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์รักษ์แมบาน
รอยเอ็ด จํากัด / ลงทะเบียน “เราชนะ” กลุมพิเศษ / รวมกับเจาหนาที่ธนาคารกรุงไทย สาขารอยเอ็ด ลงพ้ืนที่          
รับลงทะเบียนโครงการเราชนะใหแกผูปุวยติด เตียงในชุมชน / รวมกับอําเภอเมืองรอยเอ็ด และ อพม.                  
ชุมชนทานคร อํานวยความสะดวกในการนําผูปุวยติดเตียง ชุมชนทานคร มาทําบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด 
เพ่ือลงทะเบียน “เราชนะ” จํานวน 2 ราย 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองคลัง) 
นางวัชรี ศรีทอง   - ( นํ า เ สนอ  Power Point)  ฝุ า ย แผนที่ ภ าษี แ ล ะทะ เบี ย นทรั พย์ สิ น                  
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง  ผูรับผิดชอบการจัดทําขอมูลภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง / ผูรับผิดชอบการจัดทํา
ขอมูลภาษีปูาย / สํารวจขอมูลตามคํารองที่ประชาชนไดแกไข เปลี่ยนแปลงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง  /              
สรุปผลการดําเนินงานเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง อาคารชุด ประจําเดือนมีนาคม 2564 รวม 39 ราย 
จํานวนแปลง 69 แปลง / สํารวจขอมูลการติดตั้ง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภาษีปูาย / ปูายใหมที่มีการเปลี่ยนแปลง / 
ปูายที่คงเดิม / รายงานการสํารวจ การติดตั้งเปลี่ยนแปลงและยกเลิก ขอมูลภาษีปูาย / ร ายงานการตรวจสอบ
ขอมูลสิ่งปลูกสรางตามแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอาคาร (แบบ ผ.ท.9) / รายงานการยื่นคํารองคัดคาน
การประเมินภาษีประจําปี 2564 / สรุปผลการดําเนินงานเกี่ยวกับภาษีปูาย ประจําเดือนมีนาคม 2564            
รวม 698 ปูาย / ออกหนังสือรับรองการมีสิ่งปลูกสรางในที่ดิน รวม 89 รายการ / ฝุายพัฒนารายได สรุปการ
จัดเก็บภาษี ประจําปีงบประมาณ 2564 ประจําเดือนมีนาคม 2564 จัดเก็บภาษีไดคิดเป็นรอยละ 26.13             
ของประมาณการ / สรุปผลการชําระภาษีผานธนาคารกรุงไทยเดือนมีนาคม 2564 /  ฝุายจัดหาประโยชน์และ
ทะเบียนพาณิชย์ สรุปผลการจัดเก็บคาเชาสิทธิตาง ๆ ในเดือนมีนาคม 2564 245,200 บาท / เงินรับฝาก                
เพ่ือใชในการดําเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ประจําเดือนมีนาคม 2564 3,097,877 บาท / สรุปผลการ
จัดเก็บคากระแสไฟฟูาตลาดทุงเจริญ – ตลาดโตรุง ประจําเดือนมีนาคม 2564 368,216 บาท / สรุปผลการ
จัดเก็บคาน้ําประปาตลาดสดทุงเจริญ – โตรุง ประจําเดือนมีนาคม 2564 41,260 บาท / สรุปการจดทะเบียน
พาณิชย์ ประจําเดือนมีนาคม 2564 37 ราย จํานวนเงิน 1,430 บาท / ฝุายบริหารงานคลัง ผลการดําเนินงาน
ประจําเดือนมีนาคม 2564 รับจริงตั้งแตตนปีถึงมีนาคม 2564 318,455,346.34 บาท จายจริง ตั้งแตตนปี
ถึงมีนาคม  2564 222,846,033.92 บาท ลูกหนี้เงินยืมราชการ 116,634 บาท รับจริงสูงกวาจายจริง 
95,492,678.42 บาท / สถานะเงินฝาก ณ 31 มีนาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์ 37,156,894.98 บาท 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 101,179,910.69 บาท เงินฝากประจํา 38,373,020.24 บาท รวมทั้งสิ้น 
176,709,825.91 บาท เงินสะสมที่สามารถใชได 5,151,740.55 บาท เงินทุนสํารอง เงินสะสม  
35,247,305.28 บาท เจาหนี้เงินกู 193,327,549.40 บาท / รายรับจริงประจําเดือนมีนาคม 2564 
113,677,916.95 สูง / ต่ํากวาประมาณการ -194,817,003.66 บาท / รายจายจริง ประจําเดือนมีนาคม 
2564 31,136,097.73 บาท สูง/ ต่ํากวาประมาณการ – 290,846,033.92 บาท / รายละเอียดเจาหนี้
เงินกู ลูกหนี้เงินยืมราชการที่ครบกําหนดสงใชเงินยืม ไมมี / รายงานเงินเดือนคงเหลือไมถึง 15% / ฝุายพัสดุ          
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และทรัพย์สิน สรุปการจัดซื้อจัดจาง ปีงบประมาณ 2564 เดือนมีนาคม 2564 จํานวน 11 เรื่อง จํานวนเงิน 
38,372,483.29 บาท / รายละเอียดสัญญาคางจาย ปีงบประมาณ 2563 (รอสงมอบงาน) ขอมูล ณ วันที่              
31 มีนาคม 2561 / สรุปผลซื้อจางรายจายคางจาย ปี 2563 หมวดคาครุภัณฑ์ทีดิ่นและสิ่งกอสราง (กันเงินผาน
สภา 28 กันยายน 2563) ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 / สรุปผลซื้อจาง ปีงบประมาณ 2564                     
หมวดคาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอสราง ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 / สรุปสัญญา ปีงบประมาณ 2564 
วงเงินเกิน 100,000 บาท ตั้งแตตนปีถึงเดือนมีนาคม 2564 / โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (รอสงมอบงาน) ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 / โครงการที่ไดรับการอนุมัติ ปีงบประมาณ 
2564 (รอดําเนินการ) ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เหลือจาย) ปีงบประมาณ 
2563 ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 / ฝุายบริหารงานทั่วไป ทายาทนายผัน แนนอุดร มารับเงิน                  
การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรณีเสียชีวิต, ขาราชการสวนทองถิ่นตําแหนง ครู มายื่นขอรับเงินบําเหน็จดํารงชีพ 65 ปี 
/ ประมวลภาพกิจกรรม 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักการศึกษา) 
นายพิรุฬ มาตมูล  - (นําเสนอ Power Point) เขาประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจง แนวทาง                                     
หน.ฝ่ายกิจการโรงเรียน  การจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา รวมงานมหาทาน
บารมี ประเพณีบุญผะเหวดรอยเอ็ด ครั้งที่ 31 ประจําปีการศึกษา 2564 / เขารวมโครงการ  “เรายกวัดมาไวที่
ศาลากลาง” แสดงพระธรรมเทศนาโดยพระราชพรหมจริยคุณ เจาคณะจังหวัดรอยเอ็ด / รวมหารือรูปแบบการจัด
งานวันสงกรานต์ ประจําปี 2564 / พิธีเปิดการแขงขันสหวิชาชีพ  ตามโครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / การแขงขันโครงการ
SBMLD / คณบดี คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พรอมคณะเยี่ยมชมการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือติดตามและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนแกโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด / เป็นเจาภาพประชุมสภากาแฟเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / ประชุมชี้แจงโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา / นํานักเรียนเขารับโอวาทกอนเขารวมการแขงขันวอลเลย์บอล              
อายิโนะโมะโต฿ะ รุนอายุไมเกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําปี 2563 ณ จังหวัดสงขลา / พิธีเปิด
โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประจําปี 
2564 / ผูรับเหมาซอมแซมสระวายน้ําเทศบาลเมืองรอยเอ็ดกอนครบการประกันสัญญา 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า) 
นายพิรุฬ  มาตมูล  - ( นํ า เ ส น อ  Power Point) จํ า น ว น ผู ที่ เ ข า ใ ช บ ริ ก า ร  8 , 9 2 1  ค น                
หน.ฝ่ายกิจการโรงเรียน  ยอดเงินบริจาค จํานวน 21,717 บาท หนวยงานเขาเยี่ยมชมจํานวน                 
81 หนวยงาน / เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟ พรอมทดสอบระบบการทํางานของเครื่องสํารองไฟ / กิจกรรม 
5ส. ทําความสะอาดรอบอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา / ประมวลภาพกิจกรรมการเขาเยี่ยมสถานแสดงพันธุ์             
สัตว์น้ํ า / รายงานการปฏิบัติงานศูนย์ เสริมส รางสมรรถภาพทางกายเดือนมีนาคม 2564 785 คน                   
ชวงเย็น จํานวน 1,217 คน รวม 2,002 คน / จัดคัดกรอง COVID – 19 ในศูนย์เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย 
/ การออกกําลังภายในศูนย์เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย ตามมาตรการปูองกัน COVID – 19 / กิจกรรมการ
ออกกําลังกายภายในเกาะกลางบึงพลาญชัย แอโรบิค ลีลาศ รํากระบอง บาสเกตบอล และโยคะ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (หอโหวด 101) 
นายพิรุฬ  มาตมูล  - ( นํ า เ ส น อ  Power Point) ส รุ ป ย อ ด จํ า ห น า ย ตั๋ ว ห อ โ ห ว ด  วั น ที่                 
หน.ฝ่ายกิจการโรงเรียน  1 – 31 มีนาคม 2564 จํานวน 56,585 ใบ สรุปรายไดจากยอดเงิน                
จําหนายตั๋ว จํานวน 2,329,211 บาท สรุปยอดจําหนายบัตรสมาชิกรายปี เดือนมีนาคม 2564 จํานวน 21 ใบ                 
จํานวนเงิน 10,499 บาท / รายรับการเขาชมและการจําหนายบัตรเขาชมหอโหวด 101 และรายรับอ่ืน ๆ 
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ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์รอยเอ็ด เดือนมีนาคม 2564 3,113,356 บาท / รายจายที่ไดใชจายไปแลว 
เดือนมีนาคม 2564 1,211,315.66 บาท / รายรับรับ – รายจาย ของหอโหวด รายรับ จํานวน 9,693,280 
บาท รายจาย จํานวน 4,768,022.87 บาท คงเหลือ จํานวน 4,925,277.13 บาท / รับเสด็จหมอม เจา            
อุทัยกัญญาภาณุพันธุ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 เสด็จเยี่ยมหอโหวด 
101 / ประชุมฝุายดูแลรักษาความสะอาดหอโหวด 101 / แกไขเครื่องปรับอากาศหอโหวด ชั้น 2 / ติดตั้ง
โทรศัพท์หอโหวด 2 จุด เบอร์ 043 514 100 และ 043 514 101 / ทําความสะอาดหลังคา ชั้น 3 ติดตั้งไฟ
ฉุกเฉิน Emergency Light ชั้น 28-31 / ขอเชิญรวมงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2564 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ) 
นายยุทธพงษ์ คุริรัง  - ( นํ า เ ส น อ  Power Point) โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ เ ด็ ก วั ย เ รี ย น                                    
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ วันที่ 10 มีนาคม 2564 / โครงการ SBMLD ประจําปีการศึกษา 2563 วันที่ 
12 มีนาคม 2564 / ประเมินความสามารถในการอาน (Reading Test:RT) ชั้น ป.1 วันที่ 17 มีนาคม 2564 / 
การจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด ประจําปี
การศึกษา 2564 / คณะครูระดับชั้นอนุบาล เขารับการอบรม “การสรางสื่อการเรียนรูสําหรับเด็กเล็ก” วันที่             
23 มีนาคม 2564 / สนามสอบ NT ชั้น ป.3 ประจําปีการศึกษา 2563 วันที่  24 มีนาคม 2564 /                 
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ D.A.R.E. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 มีนาคม 2564 
/ กิจกรรม OPEN HOUSE#2 ประจําปีการศึกษา 2563 วันที่ 26 มีนาคม 2564 / พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน
ที่สําเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาล 3 ประจําปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 มีนาคม 2564 / กิจกรรมวันอําลา ป.6 
ประจําการศึกษา 2563 วันที่ 29 มีนาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม) 
นางฉันทรุจี  พรมเกตุ  - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 2 มีนาคม 2564 ตอนรับคณะติดตาม               
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม ดําเนินงานเฝูาระวังและปูองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากผูพิทักษ์
อนามัยและเจาหนาที่สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด / วันที่ 7 มีนาคม 2564 รวมถวาย          
ตนกัณฑ์หลอน งานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดรอยเอ็ด / วันที่ 8 มีนาคม 2564 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
/ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน / เขารวมประกวดโครงการ SBMLD / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแขงขันตัดผมชาย / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประดิษฐ์ของที่ระลึก / วันที่ 13 มีนาคม 2564 
คณะกรรมการตรวจรับหองน้ํา / วันที่ 16 มีนาคม 2564 ประเมินการอานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) / 
วันที่ 23 มีนาคม 2564 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอําลาสถาบัน / กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 / วันที่ 24 มีนาคม 2564 สอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / วันที่ 25 – 26 
มีนาคม 2564 สอบปลายภาคเรียน ประจําปีการศึกษา 2563 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางสุวิชชา  ตรีนาจ   - (นํ า เสนอ Power Point) การนิ เทศการเรี ยนการสอนจากตนสั งกัด                    
รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระดับประถมศึกษา วันที่ 4 มีนาคม 2564 / การประชุมผูบริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด วันที่ 4 มีนาคม 2564 / กิจกรรมทบทวนและพัฒนาทักษะลูกเสือ
และยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 วันที่ 6 มีนาคม 25645 / กิจกรรมทบทวนและพัฒนาทักษะ
ลูกเสือจูเนียร์สเก฿าท์ ระดับปฐมวัย วันที่ 8 มีนาคม 2564 / ผูบริหารและคณะครูศึกษาดูงานการเรียนการสอน 
SMART CODING โรงเรียนนารีนุกุล จังหวัดอุบลราชธานี วันที่  8 มีนาคม 2564 / เขารวมการประชุมการจัดทํา
ขอเสนอโครงการยกระดับโรงเรียนสูการเรียนรูดาน CODING STEM IO T and AI วันที่ 9 มีนาคม 2564 / 
กิจกรรมทบทวนและพัฒนาทักษะลูกเสือและยุวกาชาดระดับ ป.4 – 6 วันที่ 9 มีนาคม 2564 / การประกวด
แขงขัน SBMLD โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด วันที่ 12 มีนาคม 2564 / โรงเรียนเป็นสนามสอบ          
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O – NET ประจําปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 มีนาคม 2564 / ตอนรับคณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 16 มีนาคม 2564 / กิจกรรมวันอําลาสถาบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ประจําปีการศึกษา 2563 19 มีนาคม 2564 / การวัดผลปลายปี ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563              
วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2564 / มอบเกียรติประกวดหองเรียนโครงการหองเรียนนาอยู วันที่ 25 มีนาคม 
2564 / มอบเกียรติบัตรใหกับนักเรียนที่มีผลการสอบ T- DET ดีเดน วันที่ 25 มีนาคม 2564 / กิจกรรม
ทบทวนทักษะดานกีฬา วันที่ 25 มีนาคม 2564 / ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  
2563 วันที่ 26 มีนาคม 2564 / กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูเทคโนโลยีสมาร์ทโคดดิ้ง วันที่ 29 มีนาคม  
2564 / ประชุมชี้แจงผูปกครอง นักเรยีนระดับชั้นอนุบาล 2 วันที่ 30 มีนาคม 2564 / ประชุมชี้แจงผูปกครอง
นักเรยีนและจัดชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 10 วันที่ 30 มีนาคม 2564 / รับเกียรติบัตรครูดีเดน และรับ
เกียรติบัตรนักเรยีนที่มีผลการเรียนสูงสุดของโรงเรียน วันที่ 30 มีนาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง) 
นายจักรกฤษณ์ ถินค าเชิด  - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 1 มีนาคม 2564 นิเทศกิจกรรมการเรียน      
รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง การสอนโดยตนสังกัด / วันที่ 5 มีนาคม การทดสอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือ และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ณ คายประเสริฐสงคราม / วันที่  3 มีนาคม 2564           
พิธีลงนามบันทึกขอตกลง การปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดในชุมชน สถานประกอบการและสถานศึกษา 
อําเภอเมืองรอยเอ็ด / วันที่ 3 มีนาคม 2564 โครงการปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน และโครงการสงเสริม            
ทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน / วันที่ 10 มีนาคม 2564 พบปะผูปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือชี้แจง
รายละเอียดคาใชจายและทําความเขาใจในการรับอุปกรณ์เรียนฟรีและหนังสือเรียน / วันที่ 11 – 12 มีนาคม 
2564 โครงการสงเสริมการเรียนรูหองวิชาการ (กิจกรรมฝึกศึกษาแหลงเรียนรู) ของนักเรียนหองสงเสริมวิชาการ 
ณ จังหวัดจันทบุรี / สรุปผลการแขงขันโครงการ SBMLD ของโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง / วันที่ 12 มีนาคม 
2564 โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานดนตรี – นาฎศิลป โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู / วันที่ 
12 มีนาคม 2564 ถวายตนดอกไมเงิน วัดสระทอง เนื่องในประเพณีบุญผะเหวด / วันที่ 15 มีนาคม 2564               
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สําเร็จหลักสูตรโครงการการศึกษาเพ่ือตอตานการใชยาเสพติดตามโครงการ 
DARE ประเทศไทย / วันที่ 16 มีนาคม 2564 ตอนรับคณะกรรมการติดตามการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 
ACTIVE LEARNING โดยคณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขาเยี่ ยมชม
สถานศึกษา / วันที่ 19 มีนาคม 2564 กิจกรรมบูมอําลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / วันที่                      
24 มีนาคม 2564 การประกวดสวดมนต์หมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ 2564 / วันที่ 25 มีนาคม 
2564 กิจกรรมนองสงพ่ีของหองเรียนสงเสริมวิชาการ / วันที่ 26 มีนาคม 2564 การประชุมประจําเดือน
มีนาคม 2564 / วันที่ 31 มีนาคม 2564 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด                 
ที่สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 2563 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางสาวพรพรรณ  จันทรถง - (นําเสนอ Power Point) จัดกิจกรรมบุญผะเหวด วันที่ 4 มีนาคม 2564              
รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อาจารย์และคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สังเกตการ             
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วันที่ 5 มีนาคม 2564 / ภาพบรรยากาศการจับสลากเพ่ือเขารับการเตรียมความ
พรอม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด วันที่ 7 มีนาคม 2564 / ภาพบรรยากาศการมอบตัวเด็กเล็ก 
ร ะหว า ง วั นที่  8  – 10  มี น าคม  2564  /  ต อนรั บคณะวิ ท ยาก รก าร เ รี ยน รู แ ล ะศึ กษ าศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 16 มีนาคม 2564 / จัดกิจกรรมหกรรมกีฬาสงเสริมสุขภาพเด็กเล็ก ระหวางวันที่ 
17, 19, 22 มีนาคม 2564 / จัดกิจกรรมหนูนอยปูองกันอัคคีภัย วันที่ 24 มีนาคม 2564 / โครงการฝึกศึกษา
แหลงเรียนรูนอกสถานที่ ณ วัดบูรพาภิราม บึงพลาญชัย หอโหวด 101 ระหวางวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 / 
รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ระ ดับ
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จังหวัด วันที่ 26 มีนาคม 2564 / จัดโครงการหองเรียนนาอยู ประจําปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 มีนาคม 
2564 / จัดกิจกรรมหนูนอยไหวสวย ประจําปีการศึกษา 2563 วันที่ 31 มีนาคม 2564 / แสดงความยินดี
พนักงานครูที่ปฏิบัติหนาที่ดีเดนและประพฤติตนเป็นแบบอยางที่ดี ประจําปี 2563 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า) 
นางนันทกา  ภูผา  - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 5 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรม “ประเพณี                
รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุญผะเหวด” เพ่ือปลูกฝังใหเด็กเรียนรูประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น 
/ วันที่ 19 มีนาคม 2564 เจาหนาที่งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหความรูเกี่ยวกับการฝึกซอมอพยพ              
หนีไฟ เพ่ือใหบุคลากรและเด็กมีความรู ความเขาใจและปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง / กิจกรรม Army Camp                   
“หนูนอยผจญภัยดับไฟปุา” / วันที่ 26 มีนาคม 2564 รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา             
เด็กเล็กตามาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ โดยคณะกรรมการนิเทศฯ ระดับจังหวัด / ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ 
ภายในอาคารเรียน บริเวณหองโถงลานเวที 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ) 
นายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ ์ - (นําเสนอ Power Point) / เด็กนักเรียนทํากิจกรรม Big Cleaning Day /            
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ ฝึกซอมนักเรยีนเพื่อเขารวมการแขงขันโครงการ SBMLD / ปิดคอร์สการเรียน
วายน้ํา / นักเรียนเขารวมการแขงขันโครงการ SBMLD  ประจําปีการศึกษา 2563 / คณะครู นักเรียน               
รวมถวายตนดอกเงิน งานบุญผะเหวดวัดราษฎรอุทิศ / โครงการประชุมผูปกครอง 100 % / พิธีมอบ
ประกาศนียบัตรนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน (ป.6) / กิจกรรมวันอําลา / สนามสอบ RT ป.1 
และสนามสอบ NT ป.3 / เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน แนะนําและใหความรูเกี่ยวกับระบบจัดทําบัญชี 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน) 
นายธรรมวัจน์ วิลัยพิศ  - (นําเสนอ Power Point) รวมกิจกรรมการแขงขันโครงการ SBMLD / รางวัล 
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน การแขงขันโครงการ SBMLD / สนามสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ / บุคลากรเขารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย / การวิจัยแกปัญหาการอานของ
นักเรยีนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / การสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การแสดงผลงานดนตรี
นาฎศิลป / โรงเรียน ท.1 เทศบาลนครอุดรธานี เขาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานการศึกษา / การประชุมผูปกครอง ประจําภาคเรียนที่ 2/2563 / โครงการพัฒนาการอานสานฝันสูคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ปีการศึกษา 2563 / โครงการพัฒนาการอานสานฝันสูคุณภาพชีวิตที่ดี ปีการศึกษา 2563 / โครงการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 1 สาขา 1 โรงเรียนเครือขาย เรื่องการพัฒนาครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการศึกษา
พิเศษและภาษาไทย / รวมพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่จบการศึกษา ป.6 และ ม.3       

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า) 
นายโกสิทธิ์  บุญส่ง          - (นําเสนอ Power Point) กิจกรรมออกกําลังกายเพ่ือปูองกันภาวะโภชนาการ 
ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า    เกิน ในวัยเรียน / จัดการโครงการสงเสริมการเรียนรูแบบโครงงานของนักเรียน 
ชั้น ม.1 – ม.5 / แสดงความยินดีกับรางวัลในการแขงขันโครงการ SNMLD / คณบดีคณะวิทยาการเรียนรูและ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะเยี่ยมชมและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 
/ กิจกรรมวันอําลา ของนัก เรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 และมอบทุนการศึกษาใหกับเด็กนักเรียน /                           
พิธีมอบเกียรติบัตรและกิจกรรม OPEN HOUSE ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล / นักเรียน ป.3 
ทําการสอบ NT แสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลไดรับรางวัลจากการแขงขัน วอลเลย์บอลยุวชน                
อายิโนะโมะโต฿ะ รุนอายุไมเกิน 14 ปี ครั้งที่ 2 (ปีที่ 30) ชิงชนะเลิศแหงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําปี 2563 
/ แสดงความยินดีนักกีฬาตะกรอ ไดรับรางวัลในการแขงขันเซปักตะกรอฮอนดายูเนียนสัญจร ชิงชนะเลิศระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ / แสดงความยินดีนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ไดรับรางวัลจากการแขงขันรายการยูโรเค ก
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ไทยแลนด์บีชวอลเลย์บอล 2020 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / แสดงความยินดี บุคลากร
ไดรับรางวัล ผูไมมีวันลา 24 ปี, ผูบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ดีเดนและประพฤติตนเป็นแบบอยางที่ดี, 
พนักงานครูที่ปฏิบัติหนาที่ดีเดนและประพฤติตนเป็นแบบอยางที่ดี / แสดงความยินดีนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดของ
ระดับชั้น / แสดงความยินดี นักกีฬาเปตองและโคชนักกีฬาเปตอง ไดรับคัดเลือกเป็นนักกีฬาเปตองทีมชาติไทย / 
แสดงความยินดี นักกีฬา กรีฑา ไดเขารับคัดเลือกเป็นนักกีฬาเปตองทีมชาติไทย / แสดงความยินดีนักกีฬา กรีฑา        
ไดเขารับการฝึกพัฒนาเลื่อนขั้นเขาสูทีมชาติไทย จากสมาคมไตรกีฬาแหงประเทศไทย 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร) 
นางสาวสมพิศ  หวังทรัพย์ทวี - (นําเสนอ Power Point) รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน      
ผอ.ร.ร.เทศบาลวดัป่าเรไร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 3 มีนาคม 2564 / สนามสอบธรรม 
สนามหลวง ปีการศึกษา 2563 (นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท นักธรรมชั้นเอก)  วันที่ 5 มีนาคม 2564 / 
นักเรียนไดรับทุนการศึกษา นักเรียนดี ความประพฤติ มีจิตอาสา วันที่ 9 มีนาคม 2564 / เขารวมและเป็น
สถานที่การประกวดแขงขันโครงการการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาทองถิ่น ประจําปี
การศึกษา 2563 วันที่ 12 มีนาคม 2564 / บุญผะเหวดวัดปุาเรไร ประจําปี 2564 วันที่ 12 มีนาคม 2564 / 
เขารวมประกวดสวดมนต์ งานสัปดาห์สงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พ.ศ. 2564                   
(ระดับจังหวัด) / เขารวมอบรมโครงการโรคขาดสารไอโอดีนและโครงการสงเสริมทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน วันที่ 
18 มีนาคม 2564 / พิธีมอบประกาศนียบัตรและอําลานักเรียน การจบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจําปี
การศึกษา 2563 วันที่ 19 มีนาคม 2564 / โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียน ดานดนตรี – นาฏศิลปะ  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 มีนาคม 2564 / ปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนผูสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 มีนาคม 2564 / ตอนรับคณะศึกษาดูงาน
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี เทศบาลนครอุดรธานี วันที่ 26 มีนาคม 2564 / ประชุมผูปกครอง 100% ประจําปี
การศึกษา 2563 วันที่ 30 มีนาคม 2564 / งานปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุงระบบไฟฟูา 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
นายณัฐวุธ บุศเนตร  - (นําเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานสาธารณสุข ประชุมประจําเดือน                
หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข   กองสาธารณสุขฯ วันที่ 23 มีนาคม 2564 / ฝุายบริหารงานสาธารณสุข วันที่ 
5 มีนาคม 2564 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ปีงบประมาณ 2564 / วันที่ 18 – 19 มีนาคม 
2564 โครงการเกงกอนเกิดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 2564 / วันที่ 22 มีนาคม 2564 รวมประชุมพัฒนารูปแบบ
การดูแลประชากรกลุมเสี่ยงโรคเรื้อรัง ณ ศูนย์สงเสริมสุขภาพสวนพะยอม / โครงการอบรม อสม. ประจําเดือน
มีนาคม 2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 / วันที่  26 มีนาคม 2564 รวมประชุมการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน แนวทางปูองกันแกไขและเฝูาระวังการกอความรุนแรงของผูปุวยจิตเวชในชุมชน             
ณ ศูนย์สงเสริมสุขภาพสวนพะยอม / โครงการปูองกันโรคติดตอไมเรื้อรัง ตรวจติดตามวัดความดันโลหิตและระดับ
น้ําตาลในเลือดซ้ําในประชากรที่ตรวจโดย อสม. และมีผลผิดปกติ แลวนําเขาสูกระบวนการรักษาโดยแพทย์ 
จํานวนทั้งสิ้น 12 ราย โครงการปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับความสําคัญ ของสาร
ไอโอดีนและสาธิตการตรวจหาปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค โดยจัดอบรมในกลุมเด็กวัยเรียน จํานวน 4 โรงเรียน 
วันที่ 3, 4, 10, 18 มีนาคม 2564 / ฝุายบริหารงานสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด ลางถนน ตลาด ศาลา                
ที่พักผูโดยสาร ตามแผนการปฏิบัติงาน / งานรักษาความสะอาด ตักขยะคลอง ตัดหญา ดายหญา พัฒนาถนน
สาธารณะ ตามแผนการปฏิบัติงาน / ฝุายสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม งานอนามัยสิ่งแวดลอม ควบคุมมลพิษและ
เหตุรําคาญ ตรวจแนะนําสถานประกอบการ รานสักผิวหนัง บริเวณถนนรณชัยชาญยุทธ เพ่ือประกอบการ          
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ วันที่ 12 มีนาคม 2564 / ตรวจแนะนํา รานอาหาร          
ตามสั่ง บริเวณถนนเปรมประชาราษฎร์ วันที่ 12 มีนาคม 2564 / ตรวจเหตุเดือดรอนรําคาญ กรณีกลิ่นเหม็น
และเสียงดังจากการเลี้ยงสุนัข บริเวณถนนทองทวี ซอย 1 วันที่ 15 มีนาคม 2564 / ตรวจเหตุเดือดรอนรําคาญ 
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กรณีปลอยน้ําทิ้งลงบานขางเคียงบริเวณถนนเจริญพานิช วันที่ 19 มีนาคม 2564 / นําตัวแทนชุมชนเขารับโล
รางวัลการประกวดชุมชนหนาบานนามอง ปีที่ 14 ณ หอประชุมจังหวัดรอยเอ็ด วันที่ 29 มีนาคม 2564 /            
ตรวจเหตุเดือดรอนรําคาญ กรณีเสียงดังในชวงเวลากลางคืน บริษัทผูประกอบการบริเวณถนนเทวาภิบาล วันที่ 
30 มีนาคม 2564 / งานสุขาภิบาล รวมกับ สสจ.รอยเอ็ด และรพ.รอยเอ็ด ตรวจประเมินรานอาหาร กิจกรรม
ประกวดรานอาหารสะอาด รสชาติอรอย โครงการอาหารปลอดภัย ประจําปี 2564 ระหวางวันที่ 17 – 19 
มีนาคม 2564 / ผลการประกวดรานอาหารสะอาด รสชาติอรอย / งานสุขาภิบาลและสถานประกอบการ รวมกับ
หนวยงาน รพ.รอยเอ็ด, สสอ., สํานักงานพัฒนาสังคมฯ, สภ.เมืองรอยเอ็ด, ปกครองจังหวัดรอยเอ็ด ตรวจประเมิน
กิจกรรมการประกวดสุดยอดสถานประกอบการอพาร์ทเมนท์ สะอาด ปลอดภัยนาใชบริการ วันที่ 24 – 26 
มีนาคม 2564 / ผลการประกวดสุดยอดสถานประกอบการอพาร์ทเมนท์สะอาด ปลอดภัย นาใ ชบริการ /           
จัดระเบียบปูายโฆษณาในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1) 
นางสว่างจิต บัวปัญญ์สิริ  - (นําเสนอ Power Point) งานบริการทางการแพทย์ กราฟรายงานผูมารับบริการ 
หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข แยกตามแผนกเฉพาะทางศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 ตั้งแตวันที่             
1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 / รายงานผูมารับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทางฯ / ออกเยี่ยม
บานผูปุวยโรคเรื้อรัง, ผูพิการ, ผูปุวยโรคหลอดเลือดสมองและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จํานวน 3 ราย / วันที่ 5 มีนาคม 
2564 รวมประชุมปฏิบัติการการใชงานโปรแกรม E – Claim ณ ศูนย์สงเสริมสุขภาพสวนพะยอม / วันที่               
2 เมษายน 2564 รวมประชุม เรื่องการเตรียมการฉีดวัคซีนโควิด ณ โรงพยาบาลรอยเอ็ด  / งานแพทย์แผนไทย
หัตถบําบัดเพ่ือการรักษาเดือนมีนาคม 2564 นวดประคบ 123 ราย / งานกายภาพบําบัดเดือนมีนาคม 2564 
รวมรับบริการ 26 ราย 61 ครั้ง / งานแพทย์แผนจีน เดือนมีนาคม 2564 ใหบริการจํานวน 138 ราย /             
งานทันตกรรม สรุปการใหบริการทันตกรรม ตรวจฟัน 28 ราย เคลือบฟลูออไรด์ 15 ราย ถอนฟัน 3 ราย อ่ืน ๆ 
จายยา, Refer 4 ราย รวมทั้งหมด 50 ราย / โครงการสงเสริมทันตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วันที่ 3, 4, 11, 18 
มีนาคม 2564 / งานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค ผลการดําเนินงาน จายยาผูปุวยนอก 1,200 ราย จัดยาให
ผูปุวยเรื้อรังเฉพาะราย 8 ราย แกปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา 15 ราย ประเมินการแพยาในผูปุวยแพยา            
รายใหม 2 ราย ใหบริการเลิกบุหรี่ 25 ราย / งานบริบาลทางเภสัชกรรม ทบทวนและประสานรายการยา                  
มูลคายาเก็บคืน 2,990 บาท / งานเยี่ยมบาน วันที่ 25 มีนาคม 2564 ติดตามเยี่ยมบานผูปุวยเรื้อรังเบาหวาน              
ความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง รวมกับทีมสหวิชาชีพ เพ่ือติดอาคาร เฝูาระวังปัญหาจากการ ใชยา             
ใหคําแนะนําการปฏิบัติตัวที่ถูกตองพบแพทย์ตามนัด / โครงการคุมครองผูบริโภค วันที่ 25 มีนาคม 2564 
รวมกับ สสจ.รอยเอ็ด ใหความรูเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ใหแกภาคีเครือขาย อสม. / โครงการ                
ศูนย์ใหบริการเลิกบุหรี่ วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นวิทยากรอบรมใหความรูโทษภัยบุหรี่ การปูองกันนักสูบ            
หนาใหม การชวยเลิกบุหรี่และแนวทางการดําเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่ใหแกแกนนํา อสม. / ครู / เยาวชน                              
ณ อําเภอพนมไพร / สรุปยอดผูรับบริการ เดือนมีนาคม 2564 25 ราย ยอดสะสม 609 ราย ผูเลิกบุหรี่สําเร็จ 
เพ่ิมอีก 1 ราย รวม 122 คน คิดเป็นรอยละ 20.03 / รายงานผลการใหบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ชุมชน
มั่นคงพัฒนา ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ใหบริการรักษาโรค ทําแผล ใหคําแนะนําสุขภาพ เยี่ยมติดตามผูปุวย
เรื้อรัง / ใหบริการรักษาโรค ทําแผล ใหคําแนะนําสุขภาพ เยี่ยมติดตามผูปุวยเรื้อรัง รวม 65 ราย 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองช่าง) 
นายพรชัย  ตรีบุญเมือง  - (นําเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป สรุปรายงานการจัดเก็บ 
หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ  คาธรรมเนียมกองชาง ประจําเดือนมีนาคม 2564 รวม 15,222 บาท /               
สรุปรายงานการขออนุญาตกอสรางอาคาร ประจําเดือนมีนาคม 2564 รวม 20 ราย / รายงานการชําระเงินของ
สํานักงานการประปาสวนภูมิภาค สาขารอยเอ็ด คาขุดเจาะซอมประปา ประจําเดือนมีนาคม 2564 รวม 5,900 
บาท / ฝุายควบคุมอาคารและผังเมือง ตรวจสอบอาคารดัดแปลงอาคารโดยไมไดรับใบอนุญาต พรอมออกหนังสือ 
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ค 3  ค 4  ค 9 ถนนกองพลสิบ, ถนนราชการดําเนิน / ฝุายการโยธา งานไฟฟูา ติดตั้งระบบไฟฟูา ประดับธง 
งานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด / ติดตั้งไฟฟูาสองสวางหอโหวด 101 และติดตั้งระบบไฟฟูา                 
หนวยเลือกตั้งฯ / งานสถานที่ ติดตั้งปูายสรุปผลคะแนนการเลือกตั้งฯ และจัดเตรียมสถานที่ กางเต็นท์                 
หนวยเลือกตั้งฯ / อนุเคราะห์เวทีงานปัจฉิมนิเทศโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง / อนุเคราะห์อุปกรณ์ สถานที่ในการ
แจกบัตรเลือกตั้งฯ ณ สํานักงาน กกต. ประจําจังหวัดรอยเอ็ด / งานสวนสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรือน           
ปุยหมัก / ซอมแซมเครื่องออกกําลังกายที่ชํารุดภายในบึงพลาญชัย / งานสาธารณูปโภค ซอมแซมถนนและ              
ทางเทา ที่การประปาขออนุญาตขุดเจาะ ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / งานศูนย์เครื่องจักรกล ลงทอระบายน้ํา
และปรับพ้ืนที่เตรียมรับเสด็จ วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด / ฝุายแบบแผนและกอสราง  งานวิศวกรรมโครงการ
ปรับปรุงทางเทาในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (50%) / โครงการกอสรางอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนเทศบาล
หนองหญามา (32%) / โครงการกอสรางอาคารเรียนอนุบาลเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (46.40%) / งาน
สถาปัตยกรรม ออกแบบโครงการปรับปรุงทางเขาสนามกีฬากลาง / โครงการปรับปรุงปูายทางเขาชุมชน       
บานมั่นคง / งานวิศวกรรมจราจร ตีเสนจราจรในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / ฝุายชางสุขาภิบาล งานกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล กราฟแสดงปริมาณขยะตอวัน ปริมาณขยะท่ีเขาโรงงานกําจัดขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประจําเดือน
มีนาคม 2564 / กราฟแสดงคาเฉลี่ยปริมาณขยะตอเดือน ปริมาณที่เขาโรงงานกําจัดขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ประจําเดือนมีนาคม 2564 / กราฟเปรียบเทียบปริมาณขยะที่เขาโรงงานกําจัดขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ระหวาง
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และเดือนมีนาคม 2564 / กราฟเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตอวัน ระหวางเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 และเดือนมีนาคม 2564 / รายงานผลการชั่งน้ําหนักเขา – ออก รถขนเศษกิ่งไม ประจําเดือนมีนาคม 
2564 ภายในเขตเทศบาล น้ําหนักรวมทั้งเดือน 73,525 กก. / เปลี่ยนชุดกากบาทเพลากลางขับเคลื่อนสี่ลอ 
ทะเบียน ตฒ 4277 รอยเอ็ด / เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง น้ํามันไฮดรอลิก น้ํามันเฟืองทาย น้ํามันเกียร์ ไสกรอง
น้ํามัน ไสกรองอากาศ / เปลี่ยนสายพานขับปั๊ม รถบรรทุกน้ํา / วันที่ 2 มีนาคม 2564 ไดรับการเปลี่ยน           
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมี / ตอนรับเจาหนาที่สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 10  เยี่ยมชมภายใน โรงงานจัดการขยะ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด / งานควบคุมตรวจสอบและบําบัดน้ําเสีย แกไขบอพักอุดตัน ถนนสุริยเดชบํารุง, ถนน             
ผดุงพานิช, ถนนศรีเทวา ซอย 2 / แกไขบอพักและทอระบายน้ําอุดตัน ถนนศรีเทวา ซอย 2, ถนนเทวาภิบาล 
ซอย 20, ถนนหลังศาลาศิริมงคล, ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 18 ซอย 29 ซอย 20 ซอย 22 / รายงานผลการ
ปฏิบัติงานขุดลอก ดูดสิ่งโสโครกและลางฉีดทอระบายน้ํา งานควบคุมตรวจสอบและบําบัดน้ําเสียเดือนมีนาคม 
2564 แกไขทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา ภายในเขตเทศบาล ไดระยะทางรวม 1,030 เมตร จํานวน 63 บอพัก 

นายวิทยา  ตรีวิเศษ  - ขอบคุณทุกสํานัก กอง โรงเรียนในสังกัด  ที่ไดนําเสนอรายงานการปฏิบัติงาน 
รองปลัดเทศบาลฯ    ในชวงเดือนที่ผานมาใหไดรับทราบ  ซึ่งแตละเดือนก็จะไดมีการประชุมกันอยางนี้
ไปตลอด 
     - การประชุมในเดือนหนา ครั้งที่ 5/2564 ก็ขอใหผูบริหารชุดใหมเป็นผูกําหนด
วัน 
      - กองวิชาการและแผนงาน  ชวงนี้ก็ฝากในเรื่องของการจัดทําโครงการเสนอ
ขอรับเงินกูตามโครงการไทยไปดวยกัน  ซึ่งวันนี้ก็ไดมีการประชุมชี้แจงแนวทางฯ ที่จังหวัด  วาชวงเวลาไหน  
โครงการที่เสนอจะเป็นโครงการลักษณะใด  ก็ขอใหประสานงานรวมกับกองชางเพ่ือที่จะเสนอโครงการใหทันเวลา 
      - งานปูองกันฯ ชวงเทศกาลสงกรานต์  ซึ่งมีวันหยุดตอเนื่องหลายวัน  เรามีการ
ตั้งจุดบริการกี่วัน  ก็ขอฝากเรื่องการบริการประชาชน  ขอใหทําดวยความสุภาพ  เพราะวาบางครั้งเราอาจจะไดรับ
แรงกระทบจากผูใชบริการบาง  แตเราก็ตองใชความสุภาพในการปฏิบัติหนาที่ 
      - งานรักษาความสงบฯ ฝากการดูแลที่อาคารใหม  ตลาดใหมหายโศรก  ชวงนี้
เขาเปิดบริการยังไมเต็มที่  ซึ่งเวลากลางคืน  ตรงนั้นเป็นที่โลง เขา – ออก งาย  ก็ขอฝากใหไปดูวามีผูเรรอนไป            
ในพ้ืนที่ดังกลาวหรือไม  โดยเฉพาะหองน้ําซึ่งเป็นที่มืด  ก็ฝากใหชวยดูแลในชวงเวลากลางคืน 
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      - สํานักทะเบียนทองถิ่น  เปิดใหบริการชวงวันหยุด 6 วัน กข็อประชาสัมพันธ์ให
ทราบรวมกัน 
      - สถานธนานุบาล  ชวงหยุดยาว  มีการเปิดใหบริการหรือไม  หยุด ไมเปิดบริการ 
      - กองสวัสดิการสังคม  บาน 50 หลัง ที่เราทําเสร็จ  สาธารณูปโภคเรียบรอย
ครบทุกหลังหรือยัง  อยากใหเขามีชีวิตที่ดี  ในสวนการติดตั้งมิเตอร์เป็นความรับผิดชอบของเขาเอง  ก็ฝาก                
อํานวยความสะดวกดวย 
       - กองคลัง  สถานการณ์คลัง ณ ปัจจุบัน  ก็เป็นการสงสัญญาณใหเราชวยกัน
ประหยัด  คือใหทําปกติ  รายการใดท่ีจําเป็นตองทําก็ดําเนินการได  แตถารายการใดที่เราสามารถท่ีจะชะลอไดก็
ควรชะลอไวกอน อันดับแรกคือ เงินงบประมาณของเรายังไมมี  อันดับที่ 2 บางเรื่องที่เป็นงานนโยบาย               
ก็ตองรอคณะผูบริหารชุดใหมมารวมกันตัดสินใจ  สวนโครงการที่เราตั้งงบประมาณไว  ก็คงตองใชวิธี 2 ล คือ              
เลื่อน  ถาเลื่อนไมไดก็คือ ลด  ลดคาใชจาย  สวนเรื่องเงินอุดหนุนก็เหลืออีกรายการเดียว 
      - ขอขอบคุณสถานศึกษาทั้ง 8 แหง และอีก 2 ศูนย์ ที่ไดรวมทํากิจกรรมทั้งดาน
สังคม  รวมกับสํานักงานของเรา  ทั้งเพ่ือเด็กและเยาวชน  ทุกอยางที่ทานทํามา  เห็นในรายงานแลว  ก็มีความสุขใจ  
เราทําเพ่ือเด็ก  ทั้งเรื่องการกีฬา  ทั้งเรื่องวิชาการ  ก็ตองขอบคุณอยางมาก  และขอแสดงความยินดีกับคณะ
ผูบริหารหรือคุณครูที่ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ทุกทาน  ก็เป็นมงคลชีวิตของทาน 
       - สํานักการศึกษา  เมื่อวานไดไปประชุมเรื่องการจัดงานวันสงกรานต์             
ประชุมดวน  ชวงนี้ก็เป็นสถานการณ์โควิด  จังหวัดมอบวา  ถาจะจัดงานก็ขอใหมีมาตรการ  เรื่องวันสงกรานต์ก็ฝาก
กองสาธารณสุขฯ ใหไปประสานกับ สสจ. เพราะเขาให สสจ. เป็นผูแนะนําเราวาควรจัดงานหรือไม  หรือเกี่ยวกับ
การอนุญาตตางๆ สําหรับเทศบาล  ผูวาฯ มอบให สสจ. เปน็ผูตัดสินใจ  แตกิจกรรมของเราก็มีไมมาก อยางไรก็
แลวแตขอใหประสานงานกับ สสจ. วาตองมีการขออนุญาตหรือไม  เพราะมีมาตรการเรงดวนมา  จะจัดงานอะไร
ตางๆ อยางรอบนอก เขาใหขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเป็นผูพิจารณา  สวนของเราใหขึ้นกับ สสจ.    
โดยตรง  ไมตองเขาคณะกรรมการฯ ก็ฝากไวดวย 
      - ขอบคุณกองชาง  ที่ไดดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายมา  ในการ          
รับเสด็จในวันพรุงนี้  ก็เป็นไปดวยดี  หลายเรื่องท่ีเราไดรับมอบภารกิจ 

นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์  - ในชวงปิดสงกรานต์  หอโหวดก็ยังเปิดใหบริการ 
รก. ผอ.ส านักการศึกษา    ปกติ  ไมมีวันหยุด  เผื่อมีนักทองเที่ยวสอบถามขอมูล  ก็สามารประชาสัมพันธ์ได  
หอโหวดยังเปิดใหบริการปกติ 

นายวิทยา  ตรีวิเศษ     - ฝากเรื่องการคัดกรอง  อยาการ์ดตก  เพราะวาเป็นแหลงที่ 
รองปลัดเทศบาลฯ      คนมาชุมนุมกันเยอะและมาจากหลายแหง  ถามีอะไรที่มากระทบ เรื่องโควิด                
ก็เป็นเรื่องยาก  ก็ฝากเรื่องนี้ไวดวย  การคัดกรอง 
       - การอยูเวรยามชวงหยุดยาว  ทั้งสํานักงานของเรา ทั้งสถานศึกษาดวย                     
ก็ขอใหเรากวดขัน  จะมีชวงหนึ่งที่เป็นชวงเปลี่ยนผาน  จะมีเวรกลางคืนกับเวรกลางวัน  ชวงรอยตอตรงนี้                 
อยากใหประสานงานกันใหดี  ใหมีคนอยูประจําอยางนอย 1 คน ก็ฝากไวดวย 

นางวราภรณ์  นวลเพ็ญ   - วันเทศบาล  ในปีนี้ไดคุยกัน  มีมติของสภากาแฟหัวหนาสวนของเทศบาล   
หัวหน้าส านักปลัดฯ    ก็กําหนดจัดวันศุกร์ที่ 23 เมษายน  โดยลดกิจกรรมลง  จัดที่สนามหญาเทศบาล  
ทําบุญตักบาตร  สักการะพระภูมิเจาที่  ก็ขอเรียนเชิญและประชาสัมพันธ์ใหทุกทานและทางโรงเรียนไดมารวม
กิจกรรมทําบุญตักบาตร และรวมพิธีสักการะศาลพระภูมิเจาที่  ซึ่งจะไดมีหนังสือแจงเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง 

นายวิทยา  ตรีวิเศษ     - ปกติ วันเทศบาลเราจะจัดในวันที่ 24 เมษายน  แตปีนี้ตรงกับวันเสาร์                                            
รองปลัดเทศบาลฯ          เราก็เลยมีการประชุมกันวาถาจะจัดวันเสาร์ก็กลัววาจะไมสะดวกกัน                    
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ก็เลยเลื่อนมาจัดวันศุกร์ที่ 23 เมษายน  โดยที่ไมมีการเบิกจายอะไรทั้งสิ้น  ก็จะมีกอง ฝุาย ตางๆ รวมกัน             
อุทิศเงินมาเพ่ือจัดงาน  มีกิจกรรมคือทําบุญตักบาตรตอนเชาและสักการะศาลพระภูมิเจาที่  กิจกรรมก็คงมีเพียง
เทานี้  ก็เรียนเชิญทุกทานรวมกิจกรรม 
 

                                     ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 

      
              

ลงชื่อ    ไพรัก  โคตะยันต์    ผูจดรายงานการประชุม    ลงชื่อ  วราภรณ์  นวลเพ็ญ    ผูตรวจรายงานการประชุม 
        (นายไพรัก  โคตะยันต์)                (นางวราภรณ์  นวลเพ็ญ) 
          หัวหนางานธุรการ                                    หวัหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 

 


