
- ส าเนา - 
รายงานการประชุมประจ าเดือน  

ครั้งที ่3/2563 
วันที ่10 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น. 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์   นายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
2. ดร.นุชากร  มาศฉมาดล   รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
3. ดร.วัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด  
4. นายพีรพงศ์  จุรีมาศ    เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
5. นายบุญยัง  ทองสุทธิ์   ปลัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

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

10. นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ   ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
11. นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง    ผอ.กองชําง 
12. นางทิมาพร  จันทรถง    ผอ.กองคลัง 
13. นายสุบิน  ทราบรัมย์   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
14. นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (สป.) 
15. น.ส.ปัทมพร  สุทธิประภา   หน.งานอนามัยสิ่งแวดล๎อม 
16. น.ส.รัชนีกร  ค าภักดี    หน.ฝุายแผนที่ภาษีฯ 
17. น.ส.กรชนก  ยุคะลัง    หน.ฝุายแผนงานและงบประมาณ 
18. น.ส.ปิยะกานต์ อุดมพร    หน.งานสุขาภิบาลอาหาร 
19. น.ส.สมพิศ  หวังทรัพย์ทวี   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปุาเรไร 
20. นางศรีไทย  กระวีสายสุนทร   หน.งานธุรการ (สส.) 
21. นายสุริยา  ทองห๎าว  หน.งานจัดท างบฯ 
22. นายธรรมวัจน ์ วิลัยพิศ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
23. นายโกสิทธิ ์  บุญสํง    ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ๎าม๎า  
24. นางพิกุล  พรมเกตุ    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
25. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ    หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (ชําง) 
26. นางรุจิรา  สีชมภ ู    หน.งานบริหารจัดการตลาด 
27. นายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ์   รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
28. น.ส.ธวัลรัตน ์ ยิ่งก าแหง   หน.ฝุายพัฒนารายได๎ 
29. น.ส.พณิดา  ประเสริฐสังข์   หน.งานเลขานุการผู๎บริหาร 
30. นางวชิราภรณ์ เสณีแสนเสนา   หน.งานบริการข๎อมูลขําวสาร 
31. นางเข็มทอง  ปาลอนิทร์   หน.งานไฟฟูา 
32. นางศิริภรณ ์ บุตรพรหม   หน.ฝุายทะเบียนและบัตร 
33. นายยุทธพงษ์ คุริรัง    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
34. นายศักรินทร์ ภาวะลี    หน.งานก าจัดขยะมูลฝอยฯ 
35. นายศุภชัย  เจริญนนท์   หน.งานรักษาความสะอาด 
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36. วําที่ ร.ต.หญิงนันทิพัฒน์ วงศ์ค าจันทร์   หน.งานพัฒนาบุคลากรฯ 
37. นายวิทยา  สัตนาโค    หน.งานปูองกันฯ 
38. นายจักร ี  เกียรติขจร   หน.ฝุายการโยธา 
39. นางสวํางจิต  บัวปัญญ์สิริ   หน.ฝุายศูนย์บริการสาธารณสุข 
40. นายกฤษฎา  ภาชนะวรรณ   หน.งานสถานที่ 
41. นายกองพล  ศิริเวช    หน.ฝุายปูองกันฯ 
42. นายพิรุฬ  มาตมูล    หน.ฝุายกิจการโรงเรียน 
43. นายอภิชาติ  นรทีทาน   หน.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
44. นางญาณ ี  โสนทอง    หน.งานสวนสาธารณะ 
45. นางเพ็ญละดา ภารัง    หน.ฝุายบริการสาธารณสุข 
46. น.ส.พรพรรณ จันทรถง    ศึกษานิเทศก์ 
47. นางอัฐพร  สานุจิตร    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ (สน.กศ.) 
48. นางจิรารัตน์  ศรีกํูกา    หน.งานการเงินและบัญชี (สน.กศ.) 
49. นางอุไร  ส าราญสุข   หน.งานประเพณีฯ 
50. น.ส.ภัทรพร  เชิงสะอาด   หน.งานสํงเสริมสวัสดิการชุมชน 
51. น.ส.รัตนา  ตรีพงษ์    หน.งานพัฒนาชุมชน 
52. นายภานุวัตร เพ็งพิมพ์    หน.งานธุรการ (สวค.) 
53. นางสุติมา  มูลศิริ    ผจก.สถานธนานุบาล 
54. นางจุฬาณี  บุบผาพิลา   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (สน.กศ) 
55. นางสุวิชชา  ตรีนาจ    รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
56. นางกิติพร  ตราตรี    หน.ฝุายพัสดุฯ 
57. น.สพ.ธีรภัทร ์ หินซุย    หน.ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
58. นางจิราภรณ์ โวหารกล๎า   หน.งานการเงินและบัญชี (คลัง) 
59. นางนันทกา  ภูผา    หน.งานพัฒนาคุณภาพฯ 
60. น.ส.วรนาถ  วรฉัตร    หน.งานสังคมสงเคราะห์ 
61. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์   ผอ.สํวนบริหารการศึกษา 
62. นางรัติยา  สังฆะมณี   นักวิชาการการเงินและบัญชี 
63. นางฉันทรุจี  พรมเกตุ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
64. นายปรัชญา  สุทธิพิริยะหทัย   หน.งานนิติกรรมสัญญา 
65. นายนิติกร  ทองกุล    หน.งานสถาปัตยกรรม 
66. นายชนินทร ์ ปาลอินทร์   หน.งานกิจกรรมฯ 
67. น.ส.จิราภรณ ์ ชินอํอน    หน.ฝุายจัดหาประโยชน์ฯ 
68. นายเสกสันต์ จันทะไทย   หน.งานวิศวกรรม 
69. นายนุชิต  เกรียงวิช   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (วช.) 
70. นายจตุรงค ์  ประดิษฐ์   หน.งานรับเรื่องราวร๎องทุกข์ 
71. น.ส.ณัฐกานต์ โพธิ์ส าโรง   หน.งานการเจ๎าหน๎าที่ (สน.กศ.)  
72. นางยุวด ี  ถนอมแสง   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (คลัง) 
73. นายพรชัย  ตรีบุญเมือง   หน.ฝุายชํางสุขาภิบาล 
74. นายปิยวัชย ์ ศรีประสิทธิ์   หน.งานสัตวแพทย์ 
75. นายสุทธิชาต ิ แสนจันทร์   หน.งานรักษาความสงบฯ 
76. นางศิริรชตะ  โพธิวงศ์    หน.งานการเจ๎าหน๎าที่ (สป.) 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายเรืองรัตน์   รัตนโภคาสถิต  รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด   
2. ดร.วัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด  
3. ผศ.ดร.สาธิต  กฤตลักษณ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
4. นายพีรพงศ์  จุรีมาศ   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    - ไมํมี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
  - ไมํมีกองใดแก๎ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  มาตรการประหยัดพลังงาน 
นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร - สรุปการใช๎น้ าประปาและไฟฟูา ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ เป็นห๎วงการใช๎ 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  น้ าประปาเดือนมกราคม น้ าประปาเพ่ิมขึ้น 661 หนํวย ตรวจสอบแล๎วมีความ
ผิดปกติอยูํ 11 รายการ เป็นการใช๎งานตามปกติ เป็นการใช๎ท ากิจกรรมตําง ๆ ในโรงเรียนและเป็นชํวงของเทศกาล 
ปีใหมํ สํวนการใช๎ไฟฟูา เพ่ิมขึ้น 172 หนํวย ตรวจสอบแล๎วมีความผิดปกติ 4 รายการ เป็นการใช๎งานตามปกติ 
ยกเว๎นห๎อง CCTV เพราะมีการปรับปรุง ขยายห๎องออกไป ท าให๎มีการใช๎งานเครื่องใช๎ไฟฟูา มีแอร์เพ่ิมขึ้น 4 เครื่อง 
TV 8 เครื่อง ของเดิมมีแอร์ 2 เครื่อง เพ่ิมมาอีก 6 เครื่อง TV เดิม 4 เครื่อง เพ่ิมอีก 8 เครื่อง เป็น 12 เครื่อง             
จึงท าให๎มีการใช๎ไฟฟูาเพ่ิมข้ึน 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองวิชาการและแผนงาน) 
น.ส.กรชนก ยุคะลัง  - (น าเสนอวีดีทัศน์) สรุปกิจกรรมเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 2563 

- (น าเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป งานบริการข๎อมูลขําวสาร
ท๎องถิ่น สถิติตําง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ผําน Fanpage Facebook “ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด” / 
บันทึกภาพกิจกรรม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง จ านวน 84 ครั้ง / พิธีกรในงานตําง ๆ จ านวน 6 ครั้ง / 
งานบริการและเผยแพรํวิชาการ ติดตั้งเครื่องเสียงภายในห๎องประชุม จ านวน 6 ครั้ง / ติดตั้งเครื่องเสียง                
นอกสถานที่ จ านวน 10 ครั้ง / บันทึกเสียงประชาสัมพันธ์ บันทึกเสียงการประชุม / ควบคุมการใช๎งานจอ LED 
เวทีกลางแจ๎ง จ านวน 2 ครั้ง / อัพเดทข๎อมูลการประชาสัมพันธ์ผํานจอ LCD จ านวน 4 ครั้ง / การประชาสัมพันธ์
โดยใช๎รถแหํประชาสัมพันธ์ / ตรวจซํอมอุปกรณ์ที่ใช๎ในการติดตั้งเครื่องเสียง สามารถชํวยลดคําใช๎จํายในการ
ซํอมแซม เป็นจ านวนเงิน 3,000 บาท / งานนิติกรรมสัญญา  ตรวจสัญญาการเชําสิทธิเทศบาลฯ เดือนกุมภาพันธ์ 
2563 รวมทั้งสิ้น 40 ฉบับ, ชํวยเหลือประชาชนทางกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินกิจการมูลนิธิ, รํางสัญญาจัด
ประโยชน์พ้ืนที่หอโหวด, ตรวจสอบและให๎ความเห็นกฎหมายเกี่ยวกับข๎อร๎องเรียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์, 
จัดท าคูํมือการปฏิบัติงานรวมเทศบัญญัติและระเบียบของเทศบาล, ให๎ค าปรึกษาและชํวยเหลือทางกฎหมายแกํ
ประชาชนและพนักงานเทศบาล / งานรับเรื่องราวร๎องทุกข์ เรื่องร๎องทุกข์ 21 เรื่อง ด าเนินการแล๎วเสร็จ 21 เรื่อง 
/ ประสานคดีกับ สนง.อัยการจังหวัดร๎อยเอ็ด พร๎อมสํงหลักฐานเพ่ิมเติม เพ่ือใช๎แนบประกอบในการด าเนินคดี
ผู๎ประกอบการ กรณีบุกรุกหรือรุกล้ าหรือใช๎ประโยชน์ในที่ราชพัสดุบริเวณคูเมือง - ก าแพงเมืองร๎อยเอ็ด โดยมิชอบ
ด๎วยกฎหมาย (บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด), แสวงหาพยานหลักฐานเพ่ิมเติม อาทิ ข๎อมูลการใช๎
น้ าประปา, ข๎อมูลการใช๎ไฟฟูาของผู๎ประกอบการ เพ่ือใช๎แนบประกอบการด าเนินคดี, ให๎ค าปรึกษา ชํวยเหลือทาง
กฎหมายแกํประชาชน และพนักงานเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / ฝุายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน / สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ เข๎าคํายพักแรมลูกเสือยุวกาชาดและเนตรนารี  กลุํมโรงเรียนสังกัด
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เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 – 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 
2563, ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ระหวํางวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เก็บ
ข๎อมูลร๎านค๎าตลาดวัฒนธรรม / ตรวจรับพัสดุ โครงการจ๎างวางระบบเชื่อมตํอเครื อขํายสัญญาณภาพระยะไกล 
พร๎อมติดตั้งกล๎องโทรทัศน์วงจรปิดและพัฒนาระบบควบคุมน ารํอง Smart City ระยะที่ 2 / บ ารุงและซํอมแซม
คอมพิวเตอร์ จ านวน 13 ครั้ง / งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ / การเผยแพรํข๎อมูลขําวสารทางเว็บไซต์และ       
แฟนเพจ / ตารางสรุปลดคําใช๎จํายประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ระบบเครือขํายฯ ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และงานออกแบบ รวม 5,400 บาท / การเผยแพรํข๎อมูลขําวสารทางเว็บไซต์และแฟนเพจ รวม 153 ครั้ง /              
รับเรื่องราวร๎องทุกข์ ติดตํอสอบถาม รวม 31 ครั้ง / สถิติการให๎บริการของกองวิชาการฯ รวม 130 รายการ  /               
IT นํารู๎ 5 สิ่งที่ไมํควรโพสต์ลงโซเชี่ยล 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)นางอัญชลี  
จ.อ.ออมสิน เทียมสม  - (น าเสนอ Power Point) สรุปสถิติข๎อมูลทะเบียนราษฎร ประจ าเดือน       
หน.งานทะเบียนราษฎร  กุมภาพันธ์ 2563 / การให๎บริการที่ส านักทะเบียนท๎องถิ่นเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด / สรุปสถิติข๎อมูลการให๎บริการด๎านทะเบียนราษฎร ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 / การให๎บริการที่
โรงพยาบาลร๎อยเอ็ด ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 / การให๎บริการท าบัตรประจ าตัวประชาชน / สรุ ปสถิติ            
ข๎อมูลการให๎บริการด๎านบัตรประชาชน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 / ให๎บริการท าบัตรประจ าตัวประชาชน               
ผู๎ปุวยติดเตียง รายนางบุญเปี่ยม หนูเปลี่ยน / เปลี่ยนชุดอุปกรณ์เครื่องผลิตบัตรฯ / ปรับปรุงอาคาร              
ศูนย์บริการรํวมแบบเบ็ดเสร็จ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองคลัง) 
น.ส.จิราภรณ์ ชินอ่อน  - ( 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.ฝ่ายจัดหาประโยชน์ฯ  ส ารวจข๎อมูลภาคสนาม / สถิติผู๎เป็นเจ๎าของทรัพย์สิน เข๎ามาตรวจสอบข๎อมูล             
ณ ศูนย์บริการรํวมแบบเบ็ดเสร็จ / ออกหนังสือรับรองการมีสิ่งปลูกสร๎างในที่ดิน รวม 92 ราย / ฝุายพัฒนารายได๎ 
การจัดเก็บภาษีตั้งแตํตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บได๎คิดเป็นร๎อยละ 11.90 ของประมาณการ / 
ฝุายจัดหาประโยชน์และทะเบียนพาณิชย์ สรุปผลการจัดเก็บคําเชําสิทธิตําง ๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563               
รวม 255,200 บาท / สรุปการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 28 ราย จ านวนเงิน 990 
บาท / เงินรับฝาก เพ่ือใช๎ในการด าเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เดือนกุมภาพันธ์ 2563 99,091 บาท / 
สรุปผลการจัดเก็บคําน้ าประปาตลาดทุํงเจริญ – โต๎รุํง / แจ๎งเพ่ือทราบ ประมูลให๎เชําพ้ืนที่ในอาคารหอสูงชมเมือง             
รูปทรงโหวด ชั้น 1, ชั้น 3 / ประกาศในการประมูลราคาการเชํ าพ้ืนที่ (หอโหวด) / ฝุายบริหารงานคลัง ผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รับจริงตั้งแตํต๎นปี – กุมภาพันธ์ 2563 213,743,289.57 บาท            
จํายจริงตั้งแตํต๎นปี – กุมภาพันธ์ 2563 191,890,140.34 บาท ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 209,524 บาท             
รับจริงสูงกวําจํายจริง 21,643,625.33 บาท เงินสะสมที่สามารถใช๎ได๎ – บาท เงินทุนส ารองเงินสะสม 
34,734,645.09 บาท ลูกหนี้เงินสะสม 3,859,443.80 บาท เจ๎าหนี้เงินกู๎ 130,348,049.40 บาท /    
สถานะเงินฝาก ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เงินฝากออมทรัพย์  27,249,795.92 บาท เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
3,492,265.86 บาท เงินฝากประจ า 104,444,463.32 บาท รวมทั้งสิ้น 135,186,525.10 บาท /             
ลูกหนี้เงินยืมราชการที่ครบก าหนดสํงใช๎เงินยืม ไมํมี / รายงานเงินเดือนคงเหลือไมํถึง 15% คงเหลือ 19 ราย / 
ฝุายพัสดุและทรัพย์สิน รายละเอียดโครงการที่จํายจากเงินสะสม ทุนส ารองสะสมเงินกู๎ กสท. ข๎อมูล ณ วันที่                 
29 กุมภาพันธ์ 2563 / รายละเอียดโครงการระหวํางด าเนินการ เงินสะสม 5 โครงการ / รายละเอียดโครงการ
ระหวํางด าเนินการ เงินทุนส ารองสะสม 6 โครงการ / โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 8 โครงการ ข๎อมูล 29 กุมภาพันธ์ 2563 / ฝุายบริหารงานทั่วไป ประมวลภาพกิจกรรม 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักการศึกษา) 
นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ - (น าเสนอ Power Point) วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการพัฒนา                  
ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา  การเรียนรู๎ของนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2563 รํวมจัดหาหน๎ากากอนามัยสํงไปให๎พ่ีน๎องชาวจีน ณ เทศบาลเมืองฝางเฉิ งกําง จ านวน 565 กลํอง                
รวม 28,250 ชิ้น / วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 การแขํงขันกีฬาวํายน้ าของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ประจ าปีการศึกษา 2562 / ผลการแขํงขันกีฬาวํายน้ าของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / วันที่ 10 – 12 
กุมภาพันธ์ 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการคณะผู๎บริหารและคณะครูระดับอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ในหัวข๎อ 
การจัดการเรียนรู๎แบบศูนย์การเรียนตามแนวทางหลักสูตรอนุบาลจุฬาลักษณ์ เพ่ือสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ               
และน าไปปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย / วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 
การประกวดวงดนตรีสตริง พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 8 ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น, วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2563 ระดับประชาชนทั่วไป / วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมเตรียมความพร๎อมการแขํงขันวอลเลย์บอล
ชายหาดชิงแชมป์โลก รุํนอายุต่ ากวํา 19 ปี / วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เข๎าคํายลูกเสือ – ยุวกาชาดและ               
เนตรนารี ระดับประถมศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด, วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษา / 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ให๎การต๎อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยและคณะชมรม                
ศิษย์เกําจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14 / วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 รํวมประชุมเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการ          
จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2563 / วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 พบปะเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินการโครงการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบฯ 
ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า) 
นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ์ - (น าเสนอ  / Power Point) สรุปรายงานการปฏิบัติงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า                   
ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา   ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จ านวนผู๎ใช๎บริการ 28,198 คน หนํวยงาน          
ขอเข๎าเยี่ยมชม 130 หนํวยงาน ยอดเงินบริจาค 27,991 บาท / วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เจ๎าหน๎าที่สถาน
แสดงพันธุ์สัตว์น้ า รํวมท าความสะอาดพ้ืนที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า / วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ต๎อนรับรอง
อธิบดีกรมประมง / ประมวลภาพการใช๎สถานที่ห๎องประชุม การเข๎าเยี่ยมชมของหนํวยงานราชการ โรงเรียน 
ตลอดจนนักทํองเที่ยวทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 / สรุปรายงานการปฏิบัติงานศูนย์เสริมสร๎างสมรรถภาพทาง
กาย ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ยอดสมาชิกโดยรวม 1,530 คน จ านวนผู๎เข๎าใช๎บริการ ชํวงเช๎า จ านวน 979 
คน ชํวงเย็น จ านวน 1,375 คน รวม 2,354 คน / วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมครบรอบ 5 ปี                
ชมรมลีลาศและร ากระบอง / กิจกรรมออกก าลังกายภายในศูนย์สมรรถภาพทางกาย / ออกก าลังกายในเกาะกลาง
บึงพลาญชัย แอโรบิก ลีลาศ ร ากระบอง โยคะ บาสเกตบอล 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน) 
นายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ์ - (น าเสนอ Power Point) การนิเทศภายนอกการจัดการเรียนการสอน                    
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยผู๎บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด / ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ ป.4 – 6 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ ม. 1 – 3 การแขํง
บรรยายธรรมโครงการจัดกิจกรรมสํงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา / จัดกิจกรรมเวียนเทียน 
เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดเวฬุวัน / เข๎ารํวมโครงการจัดอบรมครูมัธยมเรื่องคณิตสาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น
และตอนปลาย / จัดสอบ RT ป.1 ประจ าปีการศึกษา 2562 / อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข๎าเยี่ยมชม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ระดับชั้นอนุบาล / วงดนตรีสตริงโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เข๎ารํวมการแขํงขัน             
งานดนตรีพลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ประเภทตัวแทนสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 / การนิเทศการเรียน
การสอนแบบศูนย์การเรียน ระดับชั้นอนุบาล โดยผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ให๎การต๎อนรับผู๎บริหาร คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
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เข๎าศึกษาดูงานการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด๎านการศึกษา เพ่ือเตรียมรับการประ เมิน
สถานศึกษาพอเพียง / ดูแลนักเรียนที่เข๎ารํวมทดสอบวัดระดับความรู๎ภาษาจีน YCT ณ โรงเรียนเทศบาล                    
วัดสระทอง / การมอบทุนการศึกษา ทุนยากจน จากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นให๎แกํผู๎ปกครองและนักเรียน 
/ ผู๎บริหารสถานศึกษา เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน Phonics ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต๎น 
ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 / นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู / คณะวิทยากรจาก
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เดินทางไปให๎ความรู๎เพ่ิมเติมกับนักเรียนและคณะครูแกนน า โรงเรียน ท.3, ท.8, ท.2             
ในการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / คณะครูสายชั้นอนุบาล จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู๎
บูรณาการแบบโครงงาน ระดับชั้นอนุบาล โดยรํวมแสดงผลงานเด็กและจัดกิจกรรมรํวมกันระหวํางเด็ก ครู และ
ผู๎ปกครอง 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า) 
นายโกสิทธิ์  บุญส่ง  - (น า เสนอ Power Point) วันที่  11 กุมภาพันธ์  2563 ให๎สัมภาษณ์               
ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า สกรู๏ปรายการรากหญ๎ากีฬาไทย ชํอง 11 NBT 19 ความเป็นมาของคําย
ตะกร๎อ การสนับสนุนนโยบายการท าทีมตะกร๎อ และพัฒนาสานตํอของอนาคตเด็ก ๆ / วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2563 กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ – ยุวกาชาด ชั้น ป.1 – 4  / วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงความ
ยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาติไทย U 19 เข๎ารํวมการแขํงขันรายการวอลเลย์บอลชายหาด                
ชิงชนะเลิศแหํงเอเชีย รุํนอายุต่ ากวํา 19 ปี ระหวํางวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2563 / วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2563 แสดงความยินดีกับแชมป์ประเทศไทย คว๎าแชมป์ประเทศไทย คว๎าแชมป์รายการอุตรดิตถ์ ซีเล็ค 
วอลเลย์บอลชายหาดชิงชนะเลิศแหํงประเทศไทย ในนามทีม RS SPORT / วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียน
เป็นสถานที่จัดการประชุมในการจัดการแขํงขันวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์โลก / วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 
2563 โรงเรียนเป็นสถานที่ในการเข๎าคํายลูกเสือ – ยุวกาชาด เนตรนารี ป.5 – 6 และ ม.ต๎น โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนชั้น ม.ต๎น น าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน๎นหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการเรียนรู๎ที่ยั่งยืน / วันที่ 25กุมภาพันธ์ 2563 รับการประเมินสถานศึกษา
แบบอยํางการจัดกิจกรรมการเรียนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / วันที่              
27 กุมภาพันธ์ 2563 นักกีฬาตะกร๎อ เปตอง และวอลเลย์บอลชายหาด รับเหรียญรางวัลการแขํงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาระดับประเทศ จากผู๎วําราชการจังหวัดร๎อยเอ็ด / วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม Open House 
ของระดับชั้นอนุบาล / วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการมหกรรมสร๎างสื่อการเรียนรู๎ของนั กศึกษา           
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Reading Test:RT) ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 /               
เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาวํายน้ า นักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่                        
11 กุมภาพันธ์ 2563 / เข๎ารํวมประกวดวงดนตรีสตริง พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล และรํวมออกร๎านจ าหนํายสินค๎า             
โครงการ SBMLD วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 / เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬากรีฑาชิงชนะเลิศแหํงจังหวัด
ร๎อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 / คณะครูเข๎ารับการอบรมตามโครงการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนการด๎วยแบบ Active 
Leaning ผํานกระบวนคิดขั้นสูงและการจัดกิจกรรม PLC / การออกนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎                
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎การสอนอํานแบบ Phonics วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 / กิจกรรมเดินทางไกล เข๎าคําย    
พักแรม ลูกเสือ – ยุวกาชาด ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่ 18, 20 – 21, 21 – 22 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 
/ เป็นสถานที่อบรมและเข๎ารํวมอบรม The 21ST  Century English and National English Framework วันที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2563 / งานปรับปรุงอาคารสถานที่  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร)  
น.ส.สมพิศ  หวังทรัพย์ทวี - (น า เสนอ Power Point) รางวั ลรองชนะเลิ ศ อันดับ  1 การแขํ งขั น                
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร  สวดมนต์หมูํท านองสรภัญญะ ประเภททีมชาย ประจ าปี  2563 วันที่                     
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6 กุมภาพันธ์ 2563 / คณะครู บุคลากร และนักเรียน รํวมท าบุญสวดมนต์ไหว๎พระและเวียนเทียนเนื่องในวัน
มาฆบูชา ณ วัดเหนือ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 / รํวมโครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผํานกลไกองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นและประชาสังคมเพ่ือศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฯ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 / 
อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะเยี่ยมชมห๎องเรียน / วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 / ข๎ามต๎มมัด
ไอศกรีมโบราณ (SBMLD) ประกวดวงดนตรีพลาญชัยมิวสิคเฟสติวัล วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 / 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนอนุบาล มานิเทศแนะน าและเยี่ยมชมห๎องเรียนอนุบาล วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 / โควตา
ประเภทเรียนดีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองและนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร๎อยเอ็ด วันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2563 / การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ Phonics วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 / พิธีมอบ
ประกาศนียบัตรโครงการศึกษาเ พ่ื อตํอต๎ านการใช๎ยาเสพติดในเด็กนัก เรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)                         
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 / กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบฐานของลูกเสือและยุวกาชาด ตั้งแตํ ระดับ                 
ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 / การเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ – ยุวกาชาด              
และเนตรนารี ระดับประถมศึกษา กลุํมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 /                      
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 / คณะวิทยากรจากโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน                 
มาให๎ความรู๎เพ่ิมเติมกับนักเรียนและคณะครูแกนน าในการถอดบทเรียน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 / ผู๎บริหาร 
คณะครู บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนรํวมแหํพระอุปคุตในงานประเพณีบุญผะเหวด วัดเหนือ วันที่                
28 กุมภาพันธ์ 2563  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม) 
นางฉันทรุจี  พรมเกตุ  - (น าเสนอ Power Point) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 น านักเรียนรํวมกิจกรรม                                   
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม  เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา / วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 น านักเรียน 
เข๎าสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง / วันที่                   
12 กุมภาพันธ์ 2563 น านักเรียนเข๎าสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
วิทยาลัยนาฏศิลป์ร๎อยเอ็ด / วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คุณครูชวนชิด ศรีถาวรณ์ มอบกลองทรีโอ ให๎กับ              
วงดุริยางค์โรงเรียน / วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูรํวมอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
learning  ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎าฯ / วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กชายพีรพัฒน์ ได๎รับรางวัล
ชนะเลิศการแขํงขันกีฬาเทเบิ้ลเทนนิสชิงชนะเลิศแหํงจังหวัดร๎อยเอ็ด / วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูรํวม
อบรมวิพากษ์หลักสูตรการจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎ GPAS S STEPs ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร๎อยเอ็ด / วันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2563 มอบเกียรติบัตรให๎กับนักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการศึกษาเพ่ือตํอต๎านการใช๎ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน (D.A.R.E) / วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง / วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2563 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 / ข๎อมูลการเข๎าศึกษาตํอของนักเรียน           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563 (นักเรียนทั้งหมด 45 คน) 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางสุวิชชา  ตรีนาจ   - (น า เสนอ Power Point) นั ก เ รี ยนชั้ นประถมศึ กษาปีที่  6  ทดสอบ                    
รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O – Net ประจ าปีการศึกษา 
2562 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 / เด็กหญิงบุณรดา ครองศรัทธา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได๎รับรางวัล
ชนะเลิศในการสอบแขํงขันทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนร๎อยเอ็ดวิทยาลัย ปี 2562 วันที่                   
3 กุมภาพันธ์ 2563 / กิจกรรมรวมพลังท าความสะอาด Big Cleaning Day วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 /               
นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎สูํผู๎เรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 / นิเทศติดตาม
ความพร๎อม เพ่ือรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง โดยคณะศึกษานิเทศ ก์ จากศึกษาธิการจังหวัด วันที่               
4 กุมภาพันธ์ 2563 /การประกวดบรรยายธรรม ประจ าปี  2563 ชนะเลิศระดับประถมศึกษาตอนต๎นและ               
รองชนะเลิศระดับประถมศึกษาตอนปลาย เป็นตัวแทนเข๎ารํวมแขํงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่                   
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6 กุมภาพันธ์ 2563 / รํวมกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจ าปี 2563 ณ วัดกลางมิ่งเมือง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2563 การแขํงขันวํายน้ า นักเรยีนชั้น ป.4 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ชนะเลิศประเภทเหรียญรางวัล
รวม 5 รายการ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 / รํวมออกร๎านขายสินค๎า โครงการประกวดดนตรีพลาญชัยมิวสิค  
เฟสติวัล ครั้งที่ 8 วันที่ 11 – 123 กุมภาพันธ์ 2563 / การประเมินความสามารถด๎านการอํานของผู๎เรียน 
(Reading Test:RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 / โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา Active learning เพ่ือยกระดับคุณภาพผู๎เรียนเปลี่ยนวิธีการเรียนรู๎สูํศตวรรษที่ 21 วันที่               
15 กุมภาพันธ์ 2563 / การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3/2562 เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน
ของโรงเรียน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 / เด็กหญิงมธุรดา สงศ์สายเชื้อ ได๎รับคัดเลือกประเภทโควตาพิเศษ
ส าหรับนักเรียนที่เรียนดีตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีศึกษา 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 / ประชุมชี้แจงผู๎ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ในการเตรียมพร๎อมของรอยเชื่อมตํอ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 / ประชุมชี้แจงผู๎ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรับมอบ
ตัวเด็กชั้นอนุบาล 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 / ผู๎บริหาร คณะครู รํวมท าบุญ     
ถวายต๎นดอกเงิน ประเพณีบุญผะเหวด ณ วัดกลางมิ่งเมือง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 / รํวมรณรงค์และการ
ปลูกฝังความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม ในการปูองกันไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการปูองกันฝุุน  P.M. 
ให๎กับนักเรียน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 / คณะวิทยากรจากโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ให๎ความรู๎เพ่ิมเติมกับ
นักเรียนและคณะครูแกนน าในการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2563 / การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจ าปีการศึกษา 2/2562 วันที่  29 กุมภาพันธ์ 2563 / 
การพัฒนาอาคารสถานที ่

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง) 
นางพิกุล  พรมเกตุ   - (น าเสนอ Power Point) วันที่ 31 มกราคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยม
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง  ศึกษาปีที่ 6 เข๎ารํวมกิจกรรม Open House ในงานประชุมวิชาการองค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพ
ร๎อยเอ็ด / กิจกรรมสวดมนต์ไหว๎พระทุกวันศุกร์ กํอนเข๎าเรียนภาคบําย เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
ส าหรับนักเรียน / คณะครูฝึกผู๎ก ากับ นักศึกษาวิชาทหารชาย -หญิง (รด.) ชั้นปี 2, 3 ออกฝึกภาคสนาม               
ณ คํายประเสริฐสงคราม / วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 การจับสลากเพ่ือคัดเลือกเข๎าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 / กิจกรรมสัปดาห์สํงเสริมการเผยแพรํพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 
ประจ าปี 2563 ณ วัดสระทอง / ผลการแขํงขันกรีฑา ชิงชนะเลิศจังหวัดร๎อยเอ็ด ประจ าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2563 / สรุปผลการแขํงขันกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส ชิงชนะเลิศแหํงจังหวัดร๎อยเอ็ด ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชร
ร๎อยเอ็ด วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 / โครงการฝึกศึกษาแหลํงเรียนรู๎ / ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุํนที่ 12 ณ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระหวํางวันที่  17 – 18 กุมภาพันธ์ 
2563 / วันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู๎บริหารสถานศึกษาและคณะครูเข๎ารํวมโครงการจัดฝึกอบรมพัฒนา
และเสริมศักยภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนอีโคสคูล / วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ต๎อนรับคณะศึกษาดูงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลวัดทําแพ เทศบาลเมืองทุํงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช / รางวัลชนะเลิศ กีฬา
วอลเลย์บอล ประเภททีมชายการแขํงขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน อายิโนะโมะโต๏ ะ รุํนอายุไมํเกิน 14 ปี ชิงถ๎วย
พระราชทานทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระหวํางวันที่ 17 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ จังหวัดหนองคาย / วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 การประเมินสถานศึกษาแบบอยํางการจัดกิจรรมการเรียนรู๎
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) / การคัดเลือกนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือเข๎าศึกษาตํอในระดับปริญญาตรี (รอบแรก) ปีการศึกษา 2562 / ปรับปรุงสถานที่ภายใน
โรงเรียน เพ่ือให๎เกิดความสวยงาม  
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ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
น.ส.พรพรรณ  จันทรถง   - (น าเสนอ Power Point) นักเรียนรํวมฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียน                    
ศึกษานิเทศก์   เนื่องในกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดกลางมิ่งเมือง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 / 
รับสมัครเด็กเล็กเพ่ือเข๎ารับการเตรียมความพร๎อม ประจ าปีการศึกษา 2563 / รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์               
เยี่ยมห๎องเรียนอาคารมอนเตสซอรี่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 / เข๎ารํวมกิจกรรมการอบรมเสริมสร๎างการมี            
สํวนรํวมในการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 / 
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู๎สูํอาเซียน กิจกรรมอาเซียนนํารู๎ ประจ าปีการศึกษา 2562 / กิจกรรม
กลางแจ๎ง “ปั่นจักรยาน” / กิจกรรมวํายน้ า / ด๎านอาคารสถานที่ งานเติมคลอรีน, เกลือ และท าความสะอาด           
สระวํายน้ า 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า) 
นางนันทกา  ภูผา   - (น าเสนอ Power Point) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จัดกิจกรรมหนูน๎อย                    
รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เ วี ยน เที ยน  เนื่ อ ง ในวั นมาฆบู ช า  ณ วั ดบ๎ านหนองหญ๎ าม๎ า  /  วั นที่                  
12 กุมภาพันธ์ 2563 รับการตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน เพ่ือตรวจสอบการจัดอาหาร   
ให๎เหมาะสม ตามหลักโภชนาการและมีปริมาณเพียงพอกับจ านวนนักเรียน / วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563                     
รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ ให๎เกียรติเข๎าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎าม๎า และให๎ค าแนะน าเพ่ือเป็นการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่  /  วันที่  14 กุมภาพันธ์  2563  ให๎การต๎อนรับ                    
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด เข๎าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎าม๎า / วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เข๎ารํวมอบรมเสริมสร๎าง
การมีสํวนรํวมในการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ / วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จัดกิจกรรม “หนูน๎อย
ผจญภัย” 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ) 
นายธรรมวัจน์  วิลัยพิศ  - (น าเสนอ Power Point) รับการนิเทศเตรียมการประเมินสถานศึกษา                        
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ กระบวนการเรียนรู๎ Active leaning (บัตรสูตรคูณ) / บริจาคชํวยเหลือ
นักเรียนประสบอัคคีภัย / ศิษย์เกํามอบคอมพิวเตอร์และทุนการศึกษา / โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน / รํวมงานลานวัฒนธรรม Street Art / รางวัล 3 เหรียญทองแดง การแขํงขันวํายน้ า / นักจิตวิทยา             
รํวมประเมินนักเรียนที่มีปัญหาด๎านการอําน / ปิดโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู๎ 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
นางเพ็ญละดา  ภารัง  - (น าเสนอ Power Point) ) ฝุายบริหารงานทั่วไป ประชุมกองสาธารณสุข   
หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข  และสิ่งแวดล๎อม ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 / รายงานการซํอมบ ารุง
รถยนต์ เครื่องจักร ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 / ฝุายบริหารงานสาธารณสุข วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 
องค์การบริหารจัดก๏าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และมูลนิธิ Zuknft des Kohlenstoffmarktes สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี รํวมประชุมและเยี่ยมชมพ้ืนที่จัดการขยะ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานโครงการจัดการขยะ
เชื้อเพลิงเพื่อลดก๏าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทยที่ได๎รับการสนับสนุนด๎านการเงินจาก
มูลนิธิ Furtuer of the Carbon Market สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี / ท าพ้ืนที่ยกระดับ เพ่ือให๎มีการจัดเก็บ           
ถังคอนเทนเนอร์อยํางเป็นระเบียบและสะดวกในการเก็บขนที่ตลาดทุํงเจริญ / ออกติดตั้งปูายห๎ามทิ้งขยะ             
เพ่ือแก๎ไขปัญหาประชาชนน าขยะนอกเขตทิ้งภายในเขตเทศบาล / งานรักษาความสะอาด ล๎างตลาด ถนน ศาลา            
ที่พักผู๎โดยสาร เก็บขยะคลองคูเมือง และปัดกวาด ตัดหญ๎า ดายหญ๎า ตามแผนปฏิบัติงาน / ฝุายบริการ
สาธารณสุข โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 ชุมชนวัดเวฬุวันและชุมชนวัดบึง / กิจกรรม
รณรงค์การปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แจกเจลล๎างมือและน้ ายาฆําเชื้อโรค, ติดปูายบริเวณตลาด 
สถานที่ติดตํอราชการเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ฯลฯ / กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎ในการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
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2019 และสาธิตการจัดท าหน๎ากากอนามัยให๎ครู ก. / ตรวจคุณภาพเครื่องพํนหมอกควัน พํนหมอกควัน
ควบคุมโรคไข๎เลือดออก / โครงการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ หัวข๎อ “อาหารปรับสมดุล ตามแนววิถีธรรม วันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ พื้นท่ี ชุมชน บขส. / วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 อบรมโครงการปูองกันและควบคุมวัณโรค
ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด จัดอบรมพ่ีเลี้ยงดูแลผู๎ปุวยวัณโรคในชุมชน เพ่ือให๎ความรู๎ในการปูองกันการเกิดและ
แพรํกระจายเชื้อวัณโรค รวมถึง คัดกรอง ค๎นหาผู๎ปุวยเพ่ือรํวมวางแผนในการดูแล ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนพระอารามหลวง / โครงการอบรม อสม. ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 / 
รายงานการลงพ้ืนที่ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า ประจ าปี 2563 ตั้งแตํวันที่ 18 มกราคม 2563 ถึ งวันที่    
16 กุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งหมด 2,806 ตัว / ด าเนินการเคลื่อนย๎ายสุนัขจรจัด ตามค าร๎อง / พํนก าจัดตัวหมัด 
บริเวณศาลากลางจังหวัดร๎อยเอ็ด / ฝุายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล๎อม งานอนามัยสิ่งแวดล๎อม ควบคุมมลพิษ                
และเหตุร าคาญตรวจสอบข๎อเท็จจริง กลิ่นเหม็นจากบ๎านที่ขายอาหารทะเล บริเวณถนนเนื่องประดิษฐ์ วันที่               
3 กุมภาพันธ์ 2563 / ตรวจติดตามการแก๎ไขปัญหา กรณีน้ าทิ้งจากโรงงานผลิตอาหาร ซึมผํานก าแพงเข๎ามาใน
บ๎านพักอาศัย บริเวณถนนมีโชคชัย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 / ลงถํายภาพชุมชนที่ ผํานการเข๎ารํวมการ
ประกวดสุดยอดชุมชนหน๎าบ๎านนํามอง รอบตัดสิน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 / รํวมกับคณะกรรมการจากภาคี
เครือขําย ตรวจประเมินสุดยอดชุมชนหน๎าบ๎านนํามอง รอบตัดสินระหวํางวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 /           
ผลการประกวดสุดยอดชุมชนหน๎าบ๎านนํามอง ปีที่ 13 รอบตัดสิน / งานสุขาภิบาลอาหาร รํวมกับ สสจ.ร๎อยเอ็ด 
และหนํวยตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ (Mobile Unit for Food Safety)  ตรวจประเมินโรงอาหารและ   
แผงลอยหน๎าโรงเรียน / งานบริหารจัดการตลาด รํวมกับงานเทศกิจ ตีเส๎นแบํงล็อคส าหรับให๎ผู๎พิการจ าหนําย
สินค๎าในตลาดหนองแคน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 / รํวมกับฝุายจัดหาประโยชน์ฯ กองคลังและงานเทศกิจรํวม
ตรวจสอบแนวเขตการตั้งวางสินค๎าของผู๎ค๎าสํงด๎านหลังตลาดสระทอง เพ่ือเก็บข๎อมูลส าหรับจัดท าแนวเขตให๎
ชัดเจนขึ้น ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 / รํวมกับงานสัตวแพทย์และงานเทศกิจ ตรวจสอบและให๎ ค าแนะน า
แมํค๎าที่น าสุนัขมาเลี้ยงในบริเวณตลาดสระทอง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 / ออกส ารวจแผงค๎าที่ได๎ตั้งวาง
สินค๎าเกินแนวเขตท่ีก าหนด ในตลาดทุํงเจริญ และได๎ชี้แจงมาตรการให๎กับผู๎ค๎าทราบและถือปฏิบัติให๎เป็นแนวทาง
เดียวกัน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 / ซํอมแซมระบบไฟฟูาในอาคารตลาดสดทุํงเจริญ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2563 / งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ ออกส ารวจใบอนุญาตส าหรับสถานประกอบการที่เข๎าขํายต๎อง                 
ขออนุญาต ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ระหวํางวันที่ 6 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2563 / 
กิจกรรมการประกวดสุดยอดสถานประกอบการอพาร์ทเม๎นท์สะอาดปลอดภัย นําใช๎บริการ ตามโครงการพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ ประจ าปี 2563 ระหวํางวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 /                
จัดระเบียบปูายโฆษณาท่ีติดตั้งในที่สาธารณะ 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1) 
นางสว่างจิตร บัวปัญญ์สิริ - (น าเสนอ Power Point) งานบริการทางการแพทย์ กราฟรายงานผู๎รับบริการ 
หน.ฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข แยกตามแผนกเฉพาะทาง ตั้งแตํวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 
2563 / รายงานผู๎มารับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทาง / ออกเยี่ยมบ๎านผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง, ผู๎พิการ, ผู๎ปุวยโรค
หลอดเลือดสมอง และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ / คัดกรองภาวะเสี่ยงการติดเชื้อ COVID – 19 พร๎อมให๎ค าแนะน า                
การปฏิบัติตัว เพ่ือปูองกันการแพรํกระจายเชื้อ / วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อบรมเรื่องการควบคุมและปูองกัน            
การติดเชื้อในโรงพยาบาลและการจัดเก็บขยะติดเชื้อ โครงการพัฒนาศักยภาพหนํวยปฐมภูมิ ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ปี 2563 / งานแพทย์แผนไทย หัตถบ าบัดเพ่ือการรักษา เดือนกุมภาพันธ์ 
2563 ผู๎รับบริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 110 ราย / งานกายภาพบ าบัด จ านวนผู๎มารับการท า
กายภาพ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มารับบริการในศูนย์ 11 ราย 59 ครั้ง เยี่ยมบ๎าน 2 ราย 2 ครั้ง                
รวมทั้งหมด 13 ราย 51 ครั้ง / งานแพทย์แผนจีน ผลการด าเนินงานแพทย์แผนจีน จ านวนผู๎เข๎ามารับบริการ
ฝังเข็ม ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จ านวนผู๎เข๎ารับบริการ 35 ราย 99 Visit / สรุปการให๎บริการทันตกรรม 
ตรวจฟัน 10 ราย เคลือบฟลูออไรด์ 0 – 5 ปี 15 ราย ขูดหินปูน 4 ราย อุดฟัน 6 ราย ถอนฟัน 1 ราย เคลือบ
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หลุมฟัน 65 ราย รวม 101 ราย / งานเภสัชกรรมและคุ๎มครองผู๎บริโภค จํายยาผู๎ ปุวยนอก 1,063 ราย 
แก๎ปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา 3 ราย ประเมินการแพ๎ยาในผู๎ปุวยแพ๎ยารายใหมํ 1 ราย ให๎บริการเลิกบุหรี่ 
14 ราย / โครงการทบทวนและประสานรายการยา มูลคํายาเก็บคืนเดือนกุมภาพันธ์ 2563  จ านวน 1,980 
เม็ด มูลคํา 2,102.50 บาท / โครงการคุ๎มครองผู๎บริโภค ปีงบประมาร 2563 วันที่ 5 – 10 กุมภาพันธ์ รํวมกับ 
อสม. ออกส ารวจ เฝูาระวังและให๎ค าแนะน าร๎านค๎า ร๎านช า ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด เกี่ยวกับการจ าหนํายยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพไมํเหมาะสม และรายงานผลการส ารวจผํานทาง Application Google form / โครงการ
ศูนย์ให๎บริการเลิกบุหรี่ ผู๎รับบริการสะสม (กันยายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2563) รวมทั้งหมด 474 ราย ผู๎เลิก
สูบบุหรี่ได๎ส าเร็จ รวม 106 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.36 / วันที่ 11 – 20 กุมภาพันธ์ รํวมกับ อสม. ลงส ารวจ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชน 15 ปีขึ้นไปในชุมชน และให๎ค าแนะน าการปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมยาสูบ 
พร๎อมทั้งติดปูายรณรงค์ห๎ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ ร๎านค๎า ร๎านช า และครัวเรือน ใน 20 ชุมชน / วันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2563 จัดอบรมให๎ความรู๎ผู๎น าชุมชน ผู๎ประกอบการร๎านค๎าร๎านช า เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ณ ศสมช.วัดบึงพระลานชัย / การเยี่ยมติดตามอาการผู๎ปุวยตํอเนื่องที่
บ๎าน ติดตามดูแลตํอเนื่องที่บ๎าน ผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง รํวมกับสห
วิชาชีพและ อสม. จ านวน 3 ราย / โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 2019 / วิธีปูองกัน / ขั้นตอนการ
ล๎างมือ 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองช่าง) 
น.ส.ปราริชาติ  สายเชื้อ  - (น าเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป สรุปรายงานการจัดเก็บ 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  คําธรรมเนียม กองชําง ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 23 ราย จ านวน
เงิน 8,454 บาท / สรุปรายงานการขออนุญาตกํอสร๎างอาคาร ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563  รวม 14 ราย / 
รายงานการช าระเงินคําขุดเจาะถนนคอนกรีตของการประกาสํวนภูมิภาค สาขาร๎อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2562 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวม 15,500 บาท / ฝุายควบคุมอาคารและผังเมือง ตรวจอาคาร ร๎านต านาน             
คนอีสาน / ส ารวจวางผังอาคาร โครงการกํอสร๎างอาคารศูนย์จ าหนํายข๎าวหอมมะลิสินค๎าเกษตรอินทรีย์และสินค๎า
พ้ืนเมือง / ตรวจสอบถมดินรํวมกับเทศกิจ ถนนปัทมานนท์ / ฝุายการโยธา งานไฟฟูา เข๎ารํวมโครงการจัดระเบียบ              
สายสื่อสารบนเสาไฟฟูาตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย / ส ารวจจุดติดตั้งระบบไฟฟูาแรงสูง และจุดติดตั้ง                
หม๎อแปลงศูนย์จ าหนํายข๎าวหอมมะลิสินค๎าเกษตรอินทรีย์และสินค๎าพ้ืนเมือง / รื้อถอนสายไฟและวางต าแหนํง              
แนวสายเมนไฟใหมํที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ / ติดตั้งเสาไฟฟูาแรงต่ าแทนเสาที่รกเทขยะเฉี่ยวเสาไฟฟูาหัก            
ที่โรงงานก าจัดขยะ / งานสถานที่ ติดตั้งธงผะเหวด บริเวณประตูสาเกตนครและในบึงพลาญชัย / จัดสถานที่                 
งานบุญผะเหวด / จัดเตรียมสถานที่ งานพลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 8 / งานอ่ืน ๆ ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 
2563 / งานสวนสาธารณะ งานร๎องเรียน ตัดกิ่งไม๎ ตัดกิ่งกาฝากต๎นไม๎ริมทางเท๎า ถนนหายโศรก / ท าความสะอาด
ล๎างลานสาเกต ทุกวันพุธ / ขัดล๎างมูลนกริมบึงพลาญชัย  และแก๎ปัญหาดินทรุดริมบึงพลายชัย / งานสาธารณูปโภค 
ซํอมผิวทางเท๎าที่ช ารุด ถนนรอบบึงพลาญชัย ฝั่งทิศตะวันออก, ถนนราชการด าเนิน รอบศาลากลางจังหวัดร๎อยเอ็ด 
/ เปลี่ยนฝาบํอพัก ถนนผดุงพานิชข๎างวัดคุ๎มและถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 6, ตลาดสระทอง / งานศูนย์เครื่องจักรกล 
จัดท าทําอัญเชิญพระอุปคุต งานบุญผะเหวด / จัดท าฉากกั้นที่อาบน้ างานลูกเสือ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า / 
ฝุายแบบแผนและกํอสร๎าง เชิญชวนชาวร๎อยเอ็ดรํวมกิจกรรมประกาศความรักให๎โลกประจักษ์@สะพานรักชฎาทอง 
เพ่ือสํงมอบความรัก ความอบอุํน ความปรารถนา เนื่องในวันวาเลนไทน์ ณ Canal Art 101 ริมคลองคูเมืองร๎อยเอ็ด 
/ งานวิศวกรรม ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุและผู๎ควบคุมงาน ประชุมหารือโครงการฝังกลบขยะตกค๎าง                 
พร๎อมปรับภูมิทัศน์ / กรรมการตรวจรับงานอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
(ปรับปรุงโรงอาหาร) / กรรมการตรวจรับงาน โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ า ถนนปัทมานนท์ 
ซอย 5 แยก 4, แยก 8 / ความคืบหน๎าโครงการกํอสร๎างหอโหวด / ความคืบหน๎าโครงการกํอสร๎างห๎องน้ าสาธารณะ
เกาะกลางบึงพลาญชัย / ความคืบหน๎า โครงการบ๎านท๎องถิ่นประชารัฐรํวมใจ เพ่ือผู๎ยากไร๎พ้ืนที่ชุมชนแออัด /            
ความคืบหน๎าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ / ความคืบหน๎าโครงการปรับปรุงหอนาฬิกา 
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สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ / ความคืบหน๎าโครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ า ถนนรัฐกิจไคล
คลา ซอย 1, ถนนล าห๎วยเหนือ ซอย 21 / ความคืบหน๎า โครงการกํอสร๎างอาคารพักขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิงและ            
ปุ๋ยอินทรีย์ / ความคืบหน๎าโครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ า ถนนรณชัยชาญยุทธ / ความคืบหน๎า โครงการกํอสร๎าง
ทางเชื่อมอาคาร โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร / โครงการกํอสร๎างรั้ว ค.ส.ล. โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร / โครงการ
กํอสร๎างรั้ว ค.ส.ล. โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร / โครงการกํอสร๎างรั้ว ค.ส.ล. โรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า /              
งานสถาปัตยกรรม โครงการตํอเติมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า  / งานวิศวกรรมจราจร ตีเส๎นจราจรถนนปัทมานนท์, 
ถนนผดุงพานิช / ตีเส๎นทางม๎าลาย ถนนปัทมานนท์, ถนนเทวาภิบาล / ฝุายชํางสุขาภิบาล งานก าจัดมูลฝอยและ             
สิ่งปฏิกูล กราฟแสดงปริมาณขยะตํอเดือน ปริมาณที่เข๎าโรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 / กราฟแสดงคําเฉลี่ยปริมาณขยะตํอวัน ปริมาณขยะท่ีเข๎าโรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 / กราฟเปรียบเทียบปริมาณขยะที่เข๎าโรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมื องร๎อยเอ็ด 
ระหวํางเดือนมกราคม 2563 และกุมภาพันธ์ 2563 / กราฟเปรียบเทียบคําเฉลี่ยระหวํางเดือนมกราคม 2563 
และกุมภาพันธ์ 2563 / เปุาดัดฟันบังคับขยะ เครื่องสับยํอยขยะ / ซํอมลูกกลิ้งขับสายพานใต๎เครื่องรํอน 25 มม. / 
ติดตั้งตาขํายขนาด 5 ซม. ปูองกันขยะลงบํอบ าบัด / งานควบคุมตรวจสอบและบ าบัดน้ าเสีย ปรับปรุงภูมิทัศน์              
ท าเนินดินเพ่ือเตรียมพร๎อมท าสวนหยํอมถนนปัทมานนท์ ด๎านหน๎าโรงเรียนเมืองร๎อยเอ็ด / แก๎ไขปัญหา รางระบาย
น้ าอุดตัน ซอยหลังร๎อยเอ็ดพลาซํา / งานร๎องเรียน ขุดลอกรางระบายน้ าอุดตัน ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักปลัดเทศบาล) 
นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร - (น าเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป การประชุมสภาเทศบาล                  
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เมืองร๎อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
/ การด าเนินการเก่ียวกับการเตรียมความพร๎อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่น รับสมัครบุคคล
เข๎ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ระหวํางวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 
2563 จัดท าข๎อมูลขําวสารการแบํงเขตเลือกตั้ ง 3 รูปแบบ / รํวมงานเวทีสัญจรการพัฒนางานบริการภาครัฐ             
ในยุคดิจิตอล วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 / การประชุมประจ าเดือน ครั้งที่ 2 / 2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 / 
รํวมประชุมหารือการจัดงานวันท๎องถิ่นไทย ประจ าปี 2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 / การประ เมิน             
ปริมาณงานเพ่ือปรับปรุงต าแหนํงนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการเป็นระดับช านาญการพิเศษ วันที่                
26 กุมภาพันธ์ 2563  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
นายวิทยา  สัตนาโค  - (น า เสนอ Power Point) รับการตรวจประเมินศูนย์  อปพร.  ดี เดํน  /                  
หน.งานป้องกันฯ   ฝึกเตรียมความพร๎อมเจ๎าหน๎าที่ปูองกันฯ / อปพร. / วิทยากรให๎ความรู๎ / 
ตรวจสอบทํอธารประปาดับเพลิง / ตรวจประเมินความพร๎อมงานปูองกันฯ / ระงับเหตุอัคคีภัย / ให๎การชํวยเหลือ
เด็กนักเรียนเทา๎ติดฝาเหล็กทํอระบายน้ า / ระงับเหตุการเผาในที่โลํงแจ๎ง / ด าเนินการตามค าร๎องทุกข ์

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง) 
นายสุทธิชาติ  แสนจันทร์ - (น าเสนอ Power Point) ตรวจตราและเฝูาระวังความเป็นระเบียบเรียบร๎อย                 
หน.งานรักษาความสงบฯ  ที่ ทางสาธารณะ กรณีร๎านค๎าตั้งวางกระถางต๎นไม๎กีดขวางทางเท๎า ถนน                      
ราชการด าเนิน ซอย 8 จรดถนนเทศบาลบ ารุง, กรณีร๎านค๎าตั้งวางกระถางต๎นไม๎กีดขวางทางเท๎าถนนเทศบาลบ ารุง
, กรณีตั้งวางม๎าหินอํอนกีดขวางทางเท๎า ถนนรณชัยชาญยุทธ, กรณีตั้งวางแครํกีดขวางทางเท๎า ถนนมีโชคชัย /                
จัดระเบียบการจ าหนํายสินค๎าในห๎วงเทศกาลวันวาเทนไลน์  ถนนสันติสุข / จัดระเบียบการจ าหนํายสินค๎า                 
ในวันปัจฉิมนิเทศของโรงเรียน / เฝูาระวังรถเรํจ าหนํายสินค๎าบริเวณประตูโรงเรียนอนุบาลร๎อยเอ็ด ถนนรัชชูปการ 
(ริมคลอง) / ตรวจพบประชาชนกํอกองไฟบนคูเมืองบริเวณวัดบูรพาภิราม รวมทั้งประชาสัมพันธ์เรื่องการห๎ามเผา
ขยะภายในเขตเทศบาลฯ ให๎ชุมชนได๎รับทราบ / กวดขันการลักลอบใช๎สะดุ๎งดักจับสัตว์น้ า บริเวณคลองรอบเมือง / 
ตรวจตราและดูแลความสงบเรียบร๎อยทั่วไปบริเวณบึงพลาญชัย ตลอดจนกวดขันคนเรํรํอนบริเวณบึงพลาญชัย / 
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ประชาสัมพันธ์และติดสติกเกอร์ “ห๎ามสูบบุหรี่” บริเวณปูอมด๎านหน๎าทางเข๎าบึงพลาญชัย / อ านวยความ
สะดวกการจราจรและดูแลความเรียบร๎อยทั่วไป บริเวณด๎านหน๎าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า ถนนสุนทรเทพ /              
ตรวจตราและเฝูาระวังความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของตลาด เฝูาระวังการตั้งวางจ าหนํายสินค๎าภายในภายนอก
อาคารให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ / เฝูาระวังรถเข็นจอดจ าหนํายสินค๎าบนผิวจราจร / กวดขันคนเรํรํอนที่กํอความ
เดือดร๎อนร าคาญ / วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ส ารวจพ้ืนที่ จุดเปิดท๎ายขายของบริเวณด๎านทิศตะวันตก                 
ตลาดสระทอง /  CCTV เจ๎าหน๎าที่ตรวจเช็คและท าความสะอาดกล๎องตามจุดตําง ๆ / คณะผู๎บริหารตรวจติดตาม
ผลการด าเนินการย๎ายอุปกรณ์เชื่อมตํอระบบกล๎อง CCTV จากห๎องควบคุมเดิมไปยังห๎องควบคุมใหมํ / รายงานการ
แจ๎งเหตุร๎องเรียนผํานทาง App Smart 101 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 / การให๎บริการข๎อมูล ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 / ข๎อมูลการเข๎าใช๎งานผําน App Smart 101 ในแตํละเดือน รวมทั้งสิ้น 67,349 ครั้ง / 
กราฟเปรียบเทียบสถิติการใช๎ App Smart 101 ในแตํละเดือน รวมทั้งสิ้น 67,349 ครั้ง / กราฟเปรียบเทียบ
สถิติการใช๎ App Smart 101  ในแตํละเดือนรวมทั้งสิ้น 67,349 ครั้ง / กราฟเปรียบเทียบสถิติการใช๎ App 
Smart 101 ในเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 มีผู๎ใช๎งานเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จ านวน 523 
ครั้ง / วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 อ านวยความสะดวกการจราจรการประชุมสภาเทศบาล / วันที่ 11 – 12 
กุมภาพันธ์ 2563 ดูแลความสงบเรียบร๎อยทั่วไป การประกวดดนตรีพลาญชัยมิวสิคเฟสติ วัล / วันที่ 20 – 22 
กุมภาพันธ์ 2563 ดูแลความสงบเรียบร๎อยทั่วไปการจัดกิจกรรมเข๎าคํายลูกเสือ – เนตรนารี ณ โรงเรียนเทศบาล             
หนองหญ๎าม๎า / ในรอบเดือนท่ีผํานมาขณะปฏิบัติหน๎าที่ได๎ให๎การชํวยเหลือประชาชน 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สถานธนานุบาล) 
นางสุติมา  มูลศิริ  - (น าเสนอ Power Point) ตั้งแตํวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 รับจ าน า                 
ผจก.สถานธนานุบาล  3,852 ราย จ านวนเงิน 71,897,700 บาท ไถํถอน 3,966 ราย จ านวนเงิน 
71,035,700 บาท ดอกเบี้ยรับจ าน า 2,200,113.75 บาท ก าไรจากการจ าหนํายทรัพย์หลุดจ าน า 739,787 
บาท / รายได๎ 2,939,900.75 บาท รายจําย 412,037.87 บาท รายได๎มากกวํารายจําย 2,527,862.88 
บาท / ทรัพย์รับจ าน าคงเหลือ 12,230 ราย เป็นเงิน 222,231,600 บาท / วงเงินที่ได๎รับอนุมัติกู๎ยืม 
170,000,000 บาท เงินกู๎ที่ เบิกมาใช๎ 27,121,995.11 บาท เงินฝากธนาคาร 17,916.13 บาท            
ทุนหมุนเวียนคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 142,895,921.02 บาท / อัตราดอกเบี้ ย               
เงินต๎นไมํเกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 0.50 ตํอเดือน เงินต๎นเกินกวํา 5,001 – 100,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 1 ตํอเดือน 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสวัสดิการสังคม) 
นายประสงค์  โพธิ์เนียม  - (น าเสนอ Power Point) ฝุายพัฒนาชุมชน ลงพ้ืนที่ชุมชนในเขตฯ  
ผอ.กองสวัสดิการสังคม   เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ในการขยายเขตไฟฟูา / เข๎าเจรจากับประชาชน 
ผู๎บุกรุกเข๎าไปอยูํบ๎านท๎องถิ่นประชารัฐฯ โดยไมํได๎รับอนุญาต / เข๎าท าความสะอาดบ๎านเทิดไท๎ฯ ชุมชนมั่นคง
พัฒนา เพ่ือเตรียมการรองรับผู๎เข๎าอยูํอาศัยจากริมคลองคูเมืองหลังร๎านดอลลําร์ / ลงพ้ืนที่เพ่ือเจรจาขอคืนพ้ืนที่
บ๎านสองหลังที่ตั้งอยูํหลังร๎านดอลลําร์ / ฝุายสังคมสงเคราะห์ ลงพ้ืนที่ออกเยี่ยมบ๎านคนพิการที่ยื่นเรื่องขอรับการ
ชํวยเหลือปรับสภาพที่อยูํอาศัย 1 ราย / ลงพ้ืนที่เยี่ยมบ๎านผู๎ต๎องราชทัณฑ์ที่ถูกปลดปลํอยเพ่ือทราบความต๎องการ
ชํวยเหลือ จ านวน 3 ราย / ลงพ้ืนที่ตรวจสอบหอพักที่ยื่นจดทะเบียนรายใหมํ จ านวน 1 ราย / ตารางการเยี่ยม
ผู๎สูงอายุ ประจ าเดือนเมษายน 2563 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - นัดประชุมประจ าเดือน  ครั้งที่ 4/2563  วันที่ 10 เมษายน 2563 
นายกเทศมนตรี     - กองวิชาการและแผนงาน  ฝากเรื่องที่เราต๎องเตรียมเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
เทศบาล  ซึ่งขณะนี้กอง ฝุาย ตํางๆ  ที่เราหลุดหรือมีสิ่งใหมํที่เกิดขึ้น  หรือเป็นนโยบายของผู๎บริหารที่สั่งการไป             
ก็สํงไปที่กองวิชาการฯ จะได๎เตรียมในการนัดประชุมกับนายกฯ วําจะก าหนดชํวงไหน  ชํวงนี้ก็ยังหลีกเลี่ยงไปกํอน  
อยูํในภาวะการระบาดของโรคติดตํอ  แตํวําสํวนไหนที่ยังไมํเรียบร๎อย  รีบเพิ่มเข๎าไปถ๎าไมํอยูํในแผนจะท าให๎             
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เสียโอกาส  เพราะวําการประชุมประชาคมท าแผนครั้งหนึ่ง  ต๎องใช๎งบประมาณและต๎องเชิญคนมาเป็น             
จ านวนมาก  ต๎องฝากด๎วยวําหนํวยไหนที่ยังไมํเรียบร๎อย  กองวิชาการฯ ก็ชํวยประสานขอเพ่ิมเติม 
       - ส านักการศึกษา  เรื่องสระวํายน้ า  ใครเป็นผู๎รายงาน  จะเป็นส านักการศึกษา
หรือโรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎าฯ ในการดูแลวํามีปัญหาการซํอมหรือไมํ  สภาพการใช๎งานเป็นอยํางไร               
มีปัญหาอะไรบ๎าง  ก็ให๎ส านักการศึกษารับไป  ที่ทางโรงเรียนรายงานมาวํา  ก๏อกน้ าช ารุด  น้ าไมํไหล  เรื่องเล็กๆ 
น๎อยๆ ประมาณ 10 รายการ  เราได๎ด าเนินการแล๎วหรือยัง  แจ๎งแล๎วผู๎รับจ๎างได๎เข๎ามาด าเนินการให๎หรือไมํ              
ขอข๎อมูลบํายนี้  สระเราต๎องดูแลทุกวัน  สระวํายน้ าที่มีการช ารุด  เขารายงานมาแล๎วต๎องได๎รับการแก๎ไข             
โดยเรํงดํวน  ต๎องดูวํากรณีไหนที่รอได๎  กรณีไหนรอไมํได๎  ต๎องดูเป็นกรณีไป  ถ๎ามีปัญหาอยํางนี้ก็รายงานผู๎บริหาร  
ได๎เลย  จะได๎ประสานงานให๎ 
     - เรื่องของโรงเรียน  ก็ต๎องขอบคุณมาก  และอยากจะฝากเรื่องปิดเทอม              
ชํวงนี้ก็จะมีเวลาดูแลอาคารสถานที่  และเรื่องทํอระบายน้ า  รีบท า  เพราะเรามีรถดูดโคลนแล๎ว  จะได๎เป็นการ
ปูองกันเรื่องโรคไข๎เลือดออก  ที่กักขังน้ า  ก็ฝากด าเนินการในชํวงปิดเทอม  เดือนหน๎าก็ขอให๎สรุปรายงาน               
เด็กนักเรียนที่ไปเรียนตํอ จบแล๎ว  ไปเรียนตํอที่ไหนบ๎าง  ก็ขอให๎อัพเดตข๎อมูลการติดตามเด็ก 
      - คณะผู๎บริหารก็ได๎ตกลง  พยายามหลีกเลี่ยงการชุมนุม  ก็งดพิธีมอบใบประกาศ
ให๎นักเรียน  ประชุมผู๎ปกครอง  เราก็เปลี่ยนวิธีใหมํ  งดไปกํอน 
      - โรงเรียนอนุบาลร๎อยเอ็ด  เขาจับสลากนักเรียนที่ไปเรียนโรงเรียนอนุบาล     
ชั้นอนุบาล 2 ไปสมัครทั้งหมด 841 คน  เอา 300 คน  ถ๎าวิธีเดิมคือผู๎ปกครอง  นักเรียน  ก็มาท่ีโรงเรียน  ก็รํวม 
2,000 คน แนํๆ  ก็ตัดสินใจจับสลากเหมือนเดิมแตํผู๎ปกครองไมํต๎องมา  ให๎ผู๎แทนเป็นผู๎จับแทน  แล๎วท าการ
ถํายทอดสดผําน facebook ของโรงเรียน  แล๎วท ากลุํม Line ขึ้นมา  ผู๎ปกครองก็ประหยัดไมํต๎องเดินทางมา  ก็ท า
ให๎ระบบนี้จบ   ไมํมีการร๎องเรียน  มีขั้นตอนกระบวนการที่ชัด  เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช๎เทคโนโลยีมาชํวย  อะไรที่เรา
สามารถใช๎เทคโนโลยีเข๎ามาชํวย  กล็องดูเป็นกรณีตัวอยําง 
      - กองสาธารณสุขฯ เกี่ยวกับรายงานเมื่อสักครูํ  ก๏าซเรือนกระจก  คาร์บอน                     
เป็นกฎหมายของโลก  ประเทศไหนที่ท าให๎เกิดเรือนกระจกหรือปลํอยให๎เกิดคาร์บอนมาก  ไมํสามารถลดได๎              
ต๎องจํายเงินเข๎ากองทุนโลกเพ่ือไปชํวยในพื้นที่หรือท๎องถิ่นที่สามารถลดคําคาร์บอน  เอาเงินไปชํวยสนับสนุน  
ประเทศทีเ่จริญแล๎วอยํางเยอรมันเขาเอาจริงเอาจัง  ผู๎ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม  ผลิตแล๎วท าให๎มีคาร์บอน
เกิดเรือนกระจก  ต๎องสร๎างเครื่องมือมาลด  ถ๎าท าไมํได๎ต๎องจํายเงินชดเชยให๎กับคําที่ท าให๎เกิดข้ึน  เพื่อชํวยพื้นที่
ท๎องถิ่นหรือประเทศที่ท าได๎  ก็ปรากฏวําเทศบาลเราก็สํงโครงการเข๎ารํวม  ท ามาโดยตลอด  บริษัทจากเยอรมัน             
ซึ่งเป็นผู๎ที่ไปตรวจสอบ  วิเคราะห์วําพ้ืนที่ไหนที่ท าได๎จริง  กํอนที่จะจํายเงินมาให๎เรา  ประเมินเรา  ปรากฏวําเขา
ค านวณแล๎ว  เราสามารถลดคําคาร์บอนในอากาศได๎จ านวน 22,000 ตัน  มาจากหลักเกณฑ์การค านวณกิจกรรม
ตํางๆ ที่เราท า  การคัดแยกขยะ  การบริหารจัดการขยะ  อะไรตํางๆ สิ่งแวดล๎อม  กฎหมายระบุวําหากผํานการ
รับรองจากบริษัทที่ตรวจสอบ  เขาจะเอาเงินมาให๎เราตันละ 8 ยูโร  เมืองร๎อยเอ็ดได๎ 22,000 ตัน เอา 8 คูณ             
ก็จะได๎ 176,000 ยูโร คูณด๎วย 35 บาท เป็น 6 ล๎านบาท  6  ล๎านบาทที่ได๎มาจะต๎องใช๎เกี่ยวกับการลดคาร์บอน  
ฝุายที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไปวางแผน  งบประมาณที่ได๎มาจะต๎องท าโครงการอะไร  ให๎ชัดเจน  เพื่อจะตํอยอด            
ให๎ได๎มากข้ึนเรื่อยๆ ก็เป็นแหลํงรายได๎อีกแหํงที่จะมาชํวยเรา 
     - กองชําง  ฝากเรื่องไฟสํองสวํางวัดบูรพาภิราม  ที่อยากให๎หอโหวดขึ้นไปแล๎วชม
ได๎  สามารถท าได๎  ไปติดที่อาคารเรียนของโรงเรียนวัดบูรพาภิราม ชั้น 4 แล๎วยิงไปที่พระอุโบสถทางด๎านทิศใต๎               
ก็จะท าให๎เกิดความสวยงาม  เวลาขึ้นไปหอโหวดก็จะเห็นวํายามค่ าคืน  ตรงนี้คือพระอุโบสถของวัดบูรพาภิราม  
สํวนอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให๎ท าได๎เลยก็คือวัดเหนือ  พระพุทธชยันตี  สํองไฟเหมือนกับวัดบูรพาภิรามท่ีเรามีไฟ
สปอร์ตไลท์  อันนี้ก็ใช๎ไฟโรงเรียนได๎  ไฟสาธารณะ  ก็ฝากไปชํวยดูแลในเรื่องของทีมงานไฟฟูา 
     - กองชําง  ต๎องเตรียมการดูแลเรื่องของการประชุมใหญํสวนสมเด็จ                            
พระศรีนครินทร์  เขาจะประชุมในเดือนพฤษภาคม 2563  เขาให๎เราท ารายงานเป็นวีดีทัศน์สั้นๆ แล๎วต๎องสรุปวําที่
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ผํานมาท าอะไร  โครงการอะไรที่ก าลังท าอยูํ  และโครงการอะไรที่เป็นอนาคต  ก็ให๎กระชับ  ชัดเจน  โครงการที่
จะเกิดขึ้นไมํวําจะเป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าทะเล  สะพานเข๎าบึงฯ 2 ทาง  ซึ่งเราของบของทางกรมโยธาธิการ  
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบึงฯ  อันนี้ก็เป็นโครงการที่เราขอจากกรมโยธาธิการ  ก็เป็นแผน  แล๎วก็แผนในการเพิ่ม
พ้ืนที่สวนฯ ทั้ง 2 ฝั่ง  อันนี้ก็ถือวําเป็นแผนในอนาคตที่สวนฯ จะท า  ซึ่งคณะกรรมการชุดใหญํเขาจะได๎เห็นด๎วย  
สํวนสิ่งที่เราท าแล๎วกี่เปอร์เซ็นต์  ขณะนี้ก าลังท าอยูํ  ก็รายงานไป  ก็แยกให๎ชัดเพราะเราเป็นสํวนที่ทาง
คณะกรรมการเห็นวํามีการพัฒนาโดนเดํน  มีอยูํ 3 สวน คือ ร๎อยเอ็ด  ปากเกร็ด  ปัตตานี  สํวนอื่นก็เป็นการรักษา  
ดูแล ปกติ  ก็ฝากให๎ท าคลิปให๎ดี  เพราะวําองค์ประธานนายิกามูลนิธิ คือ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทํานก็จะได๎รับทราบ
การพัฒนาด๎วย 
      - ประตูน้ า  น้ าทํวม  ฝากให๎ไปพํนขีด  เพราะวําทํวมเดือนสิงหาคม  วันที่เทําไหรํ
ที่ทํวมถึงระดับพ้ืนประตู  เรายังไมํไปท าเครื่องหมาย  ทุกคนจะได๎รู๎วําระดับน้ าในปีนั้นสูงสุดแล๎ว 
      - ทีมลอกทํอ  ชํางสุขาภิบาลที่ออกไปดูดทํอ  แล๎วตักใสํรถ  มันมีน้ าโคลนเวลาขับ  
เลอะ  รถ 6 ล๎อ ที่ไปบรรทุก  ไปเอาผ๎าไวนิลปูายที่เราไมํใช๎แล๎วไปรอง  เหมือนกับตอนที่เราย๎ายปลา  เย็บเป็นแบบ
ไว๎ใสํท๎ายกระบะ  ก็ลองไปประยุกต์วัสดุที่เรามี 
      - ส านักปลัดฯ ประชุมสมัยสามัญของสภา  กฎหมายบอกวํา 4 ครั้ง  ก็ให๎             
พวกเราจ าได๎งํายๆ ก็คือ  สมัยแรกเราก าหนดเดือนกุมภาพันธ์  เราเว๎น 3 เดือน/ครั้ง  เพราะฉะนั้นประชุมครั้งที่ 2  
ก็คือเดือนพฤษภาคม  ประชุมครั้งที่ 3 เดือนสิงหาคม  ประชุมครั้งที่ 4 เดือนพฤศจิกายน  เขานับปีปฏิทิน  ไมํได๎นับ
ปีงบประมาณ  สํวนกรณีท่ีมีเรื่องจ าเป็นที่ต๎องเพ่ิม  คณะผู๎บริหารก็จะเปิดสมัยวิสามัญ  เชํน  ครั้งนี้ก็จะเปิด             
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มีนาคม 2563  เป็นต๎นไป มีก าหนด 15 วัน  เพราะฉะนั้นญัตติตํางๆ เรื่องอะไร           
ที่จ าเป็นต๎องน าเข๎าสภาในห๎วงนั้น  ซึ่งผู๎บริหารจะก าหนดวันอีกที  เรื่องของโครงการที่จะเข๎าไปเพื่อกู๎ยืมเงิน              
มาพัฒนาหอโหวดให๎ทันกับแผนงานที่จะเปิด  หรือเรื่องที่มีความจ าเป็นเรํงดํวน  15 วัน นับจากวันที่ 17 มีนาคม                
ก็เป็นสํวนที่ต๎องด าเนินการ 
        - งานปูองกันฯ เราคุยกันมานานแล๎ว มาตรการตํางๆ เชิงรุก  เรื่องการเผาขยะ  
เผาหญ๎า ในเขตเทศบาล  ไมํควรจะต๎องมีแล๎ว  มีข๎อกฎหมาย  แตํวําวันนั้นที่ไปประชุมรํวมกับคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด  มีเหตุร๎องเรียนที่อ าเภอจังหาร  เลี้ยงสุกร  มีกลิ่นเหม็น  ร๎องเรียนกัน  ดูข๎อกฎหมายมีทั้ง พ.ร.บ. 
สาธารณสุข มีทั้งเหตุร าคาญ  เรื่องสิ่งที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ  นิติกรของกรมอนามัยบอกวําการเผาจะไปเข๎า
คดีอาญาไมํได๎  เพราะเขาไมํมีเจตนาและไมํได๎ใกล๎กับอาคารบ๎านเรือนตํางๆ  แตํก็จะมี พ.ร.บ. วําถ๎าเราประกาศเป็น
เขตควบคุมมลพิษ  ท๎องถิ่นด าเนินการได๎เลย  หรือใช๎ประกาศของปูองกันฯ  ฝากฝุายกฎหมาย นิติกร                   
และฝุายสาธารณสุขและงานปูองกันฯ ไปดูให๎ด๎วยวําจะมีข๎อกฎหมายอะไรที่สามารถเอาผิดได๎ชัดเจน                 
ไมํควรมีแล๎วเรื่องอยํางนี้  ไปหาข๎อยุติ  ข๎อสรุปให๎ได๎  และขยายผลในเขตศูนย์ความรํวมมือฯด๎วย 
      - วันท๎องถิ่นไทย  เป็นนโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่นที่อยากจัดงาน  มีกิจกรรมให๎
มีความหลากหลายขึ้น  แตเํนื่องจากมีเหตุการณ์ระบาด  ก็ให๎รีบไปทบทวนวําจะด าเนินการอยํางไร  ควรจะเลื่อน
หรือไมํ  ไปประสานงาน   
     - ขอแสดงความยินดีกับผู๎ผํานการสอบคัดเลือกทุกทําน 

นายนุชากร  มาศฉมาดล  - สืบเนื่องจากการสอบคัดเลือก  ผมประชุมเม่ือ 2 วันที่แล๎ว  อนุ ก.กลาง และ
รองนายกเทศมนตรี  อนุ กถ. ก็มีมติเห็นชอบกับรํางของคณะกรรมการอนุเทศบาล  โครงสร๎างในการ
สอบผู๎บริหารระดับสูง  ระดับ ผอ. ขึ้นไป  เดือนเมษายนจะเข๎า ก.ใหญํ  แล๎วก็จะให๎ทางรัฐมนตรีมหาดไทยลงนาม  
สาระส าคัญ 2 เรื่อง คือ ในการสอบ ผอ. ทั้งหมด  รวมทั้งโรงเรียน  ไมํต๎องไปสอบสํวนกลาง  จะแบํงเป็นกลุํม            
เขตภาค  ก็จะเล็กลง  เราก็จะสู๎เฉพาะ ร๎อยแกํนสาร คะแนนก็จะแบํงเป็น 2 สํวน  เดิมทีสอบครั้งนี้ 70 : 30 

หมายความวําปรนัยที่เราตกกันเยอะ  กลุํมกลาง  กลุํมส านักปลัด กลุํมวิชาการ  จะสอบได๎เยอะ  แตํวํากลุํมของ
ผู๎บริหารสถานศึกษา  กลุํมของครู  ขาดหมด  ปรนัยไมํผําน  อันนี้ก็คงจะต๎องปรับปรุง  เพราะวําคนที่สอบไมํได๎  
ต าแหนํงนี้ยังขาดแคลน  ในที่ประชุมจะให๎มีสอบ  นําจะมีการประกาศเริ่มจากเดือนพฤษภาคม  เพราะฉะนั้น
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โรงเรียนที่ขาดไมํต๎องหํวง  อํานหนังสือเตรียมสอบไว๎  อีก 2 – 3 เดือนเขาก็จะให๎ทํานสอบแล๎ว  คะแนน
ตํอไปนี้จะเป็น 50 : 50  เรื่องของวิชาชีพทั่วไป 50  ความรู๎ทั่วไป 50  จะปรับอยํางนี้  สํวนที่ 2  คือจังหวัด
ร๎อยเอ็ดโดยส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มอบให๎จังหวัดร๎อยเอ็ดเป็นเจ๎าภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรม  
ระดับประเทศ  เขาใช๎ชื่ออยํางนั้น  แตํวําของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ สพฐ. จะไมํมีการจัดระดับประเทศแล๎ว  
จบที่ภาค  แตํวําแตํละภาคก็ใหญํกวํางานมหกรรมการศึกษาของเรา  เยอะกวําท๎องถิ่น  ก็จัดที่ร๎อยเอ็ด  เขาได๎วัน 
2 – 6 ธันวาคม  ก็คงจะให๎ ผอ. กองชําง ไปวางแผนรํวมกัน  เขาต๎องจัดวันที่ 2 ใช๎เวทีกลางบึงพลาญชัยเปิด
แนํนอน  โรงเรียนก็เชํนเดียวกัน  ประชุมกับเขามาวํา  ตอนที่เราจัดกีฬาก็ดี  มหกรรมตํางๆ  เราไปขอปิดโรงเรียน
เขา  ไปขอพักโรงเรียนเขา  ครั้งนี้ก็เหมือน  เขาก็คงกลับมาขอความอนุเคราะห์ของเราเหมือนกัน  แลกเปลี่ยนกัน  
แตํของเขาปิด 2 – 3 วัน  เพราะเขาจัดระยะเวลาไมํนานเทําไหรํ  ผมบอกวําถ๎าชัดเจนอยํางไรก็ให๎มาบอกเรา    
เราอาจจะสอนเสริม เสาร์ – อาทิตย์ ก็ได๎  อาจจะไมํต๎องไปปิดกํอน  ก็มี 2 เรื่อง ที่เรียนให๎ทราบ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - เขาชัดเจนแล๎ว  เป็นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ สพฐ. ใช๎ฐานของ
นายกเทศมนตรี   จังหวัดร๎อยเอ็ดเป็นสนามของการจัดกิจกรรม  แขํงขัน  พ้ืนที่ตรงนั้น  วันพํอ    
5 ธันวาคม  ต๎องเตรียมแผนวําถ๎ามาเป็นอยํางไร  สถานที่  อาคาร  เป็นอยํางไร  ที่เราจะชํวยสนับสนุนเขา               
ไมํใชํงานของเราโดยตรง  แตํอยูํในพื้นที่เรา  อยูํในจังหวัดเรา  เขามาดีแล๎ว  อยําคิดวําเป็นภาระ  คิดวําเป็นเรื่องที่
ธุระไมํใชํ  เป็นโอกาสของชาวร๎อยเอ็ดในการที่จะได๎มีอีเว๎นท์จัดกิจกรรมใหญํๆ การค๎า  เศรษฐกิจ  ที่พัก  อะไร
ตํางๆ ก็จะเป็นประโยชน์  ชาวบ๎านก็จะได๎มีรายได๎ด๎วย  แตํวําเราจะต๎องเตรียมเรื่องทีมงาน 
      - ลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม  งานงิ้วประจ าปีก็อยูํชํวงพฤศจิกายน  
ไมํตรงกัน  ก็จะมีแขํงขันสิงโตดอกเหมยชิงแชมป์นานาชาติ  มี  6 ประเทศมารํวม  ก็แจ๎งพวกเราลํวงหน๎า 

นายวัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์  - ฝากเรื่องรายละเอียดของ Facebook แตํละคน  สื่อของแตํละคนหรือ             
รองนายกเทศมนตรี  ลูกหลาน  ในการสมัครงานตํางๆ  ตอนนี้เขาเริ่มแล๎วในการสัมภาษณ์งาน           
เขาบอกเปิด Facebook ให๎ดูเลย  แล๎วเขาจะรู๎แนวความคิด  รู๎นิสัยของเราทั้งหมด  กรอกใบสมัคร  มีสื่ออะไรบ๎าง
ที่ตัวเองมีอยูํ  ให๎กรอกในใบสมัครทั้งหมด  ส าคัญมากๆ ในการที่เราสื่อลักษณะนิสัยของเราเองใน Facebook 
ตํางๆ     
      - ประชาสัมพันธ์ตอนนี้ห๎องประชุมที่ศูนย์แพทย์ฯ  วัดเหนือของเรา  มีห๎อง
ประชุมขนาด 100 – 200 ที่  ตั้งชื่อวําห๎องประชุมสายน้ าผึ้ง  และบ๎านพักสุนัขจรจัด  จะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งขึ้นมา  
เพราะวําตรงนี้จะมีทั้งบ๎านพัก  คลินิก  จะเป็นชื่อ บ๎านอิ่มบุญ อุํนรัก  ผู๎มีจิตศรัทธาได๎มาคุยกันแล๎ว  ก็จะสร๎าง  
ตรงนั้น 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - แล๎วมีอีกหนึ่งถนนใหมํ ทุกคนจะได๎ทราบ บ๎านท๎องถิ่นไทยที่เราสร๎าง 50 หลัง  
นายกเทศมนตรี   ชาวเทศบาลต๎องรู๎  ถนนนั้นเราก าหนดแล๎ว  ชื่อถนนกองพลเนื่องประดิษฐ์  
ถนนสายใหมํเกิดขึ้นเพราะวําจะเชื่อมถนนกองพลสิบมาหาถนนเนื่องประดิษฐ์ 
 

                               ปิดประชุมเวลา  12.25 น.
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