
- สําเนา - 
รายงานการประชมุประจําเดือน  

ครั้งที่ 12/2563 
วันที ่14 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมสุนทรเทพ  (ชั้น 3)  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
************************************************ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท   นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
2. นายนุชากร  มาศฉมาดล   รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
3. นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต   รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
4. นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  
5. ผศ.(พิเศษ)สาธิต กฤตลักษณ   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
6. นายวิทยา  ตรีวิเศษ    รก.ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
7. วาที่ ร.ท.อนันต เมาะราษี  รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 8. นายประสงค  โพธิ์เนียม            ผอ.กองสวัสดิการสังคม   
9. นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ   ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
10. นายพัฒนพงศ ศรีทอง    ผอ.กองชาง 
11. นางทิมาพร  จันทรถง    ผอ.กองคลัง 
12. นางสุวิชชา  ตรีนาจ    รก.ผอ.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
13. นายนุชิต  เกรียงวิช   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (วช.) 
14. นายอลงกรณ นาเมืองรักษ  รก.ผอ.รร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
15. นางสาวสมพิศ หวังทรัพยทวี   ผอ.รร.เทศบาลวัดปาเรไร 
16. นายโกสิทธิ ์  บุญสง    ผอ.รร.เทศบาลหนองหญามา 
17. นายยุทธพงษ คุริรัง    รก.ผอ.รร.เทศบาลวัดเหนือ 
18. นางนันทกา  ภูผา    รก.ผอ.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามาฯ 
19. นางพิกุล  พรมเกตุ    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
20. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (ชาง) 
21. น.ส.พรพรรณ จันทรถง    รก.หน.ศนูยพัฒนาเด็กเทศบาลฯ 
22. นายธรรมวัจน วิลัยพิศ    ผอ.รร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 

 23. น.ส.กมลวรรณ ประสิทธิ์นอก   รก.หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
24. นายกองพล  ศิริเวช    หน.ฝายปองกันฯ 
25. นางฉันทรุจี  พรมเกตุ    รก.ผอ.รร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
26. นายธีรภัทร  หินซุย    หน.ฝายบริหารงานสาธารณสุข 
27. น.ส.ปยะกานต อุดมพร    รก.หน.ฝายสุขาภิบาลฯ 
28. นายศุภไชยวัศ  ธนาเติมศักดิ์   หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
29. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์   ผอ.สวนบริหารการศึกษา 

 30. นางกนกวรรณ จําชาติ    พนักงานบัญชี (สถานธนานุบาล) 
 31. น.ส.ธวัลรัตน ยิ่งกําแหง   หน.ฝายพัฒนารายได 
 32. นายธนาดล  พิสิฐปญญาพงษ   ครู รร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
 33. นายจักร ี  เกียรติขจร   หน.ฝายการโยธา 

34. นางกิติพร  ตราตร ี    หน.ฝายพัสดุฯ 
35. นายพิรุฬ  มาตมูล    หน.ฝายกิจการโรงเรียน 
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36. นายอนุชา  สัมพันธารักษ   หน.ฝายกิจกรรมเด็กฯ 
37. นายมนตร ี  น้ํายาทอง   ผอ.สวนสงเสริมการศึกษา 
38. นายพรชัย  ตรีบุญเมือง   หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
39. น.ส.จิราภรณ ชินออน    หน.ฝายจัดหาประโยชนฯ 
40. นางยุวด ี  ถนอมแสง   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (คลัง) 

 41. นางวัชร ี  ศรีทอง    หน.ฝายบริหารงานคลัง 
 42. นางอรพิน  สีลาวรรณ   หน.ฝายอํานวยการ 
 43. นางจุฬาณ ี  บุบผาพิลา   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (สน.กศ.) 
 

ผูไมมาประชมุ 
1. นางวราภรณ  นวลเพ็ญ           หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ติดภารกิจ 
2. นางศริิภรณ  กระวีสายสุนทร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (สป.) ไปราชการ 

 
ระเบยีบวาระที่ 1   เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
    - ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/2563 ประชุมเมื่อวันที ่11 พฤศจิกายน 2563 
  - ไมมีกองใดแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว  มาตรการประหยัดพลังงาน 
นายไพรัก โคตะยันต  - ในสวนของมาตรการประหยัด การใชน้ําประปาและการใชไฟฟา 
หน.งานธุรการ สป.  การตรวจสอบการใชประจําเดือนพฤศจิกายน เปนหวงการใชในเดือนตุลาคม 
2563 คาน้ําประปา ในภาพรวมมีการใชที่เพิ่มขึ้นกวาเดือนท่ีผานมา จํานวน 490 หนวย มีการใชน้ําที่สูงผิดปกติ 
จํานวน 17 รายการ แจงกลับมา 13 รายการ เปนการใชน้ําตามภารกิจงาน เชน ดําเนินการตามมาตรการ                 
โควิด – 19 / การทํากิจกรรมทําความสะอาด ในสวนของโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม กอกน้ําชํารุด ไดทําการ
ซอมแซมเรียบรอยแลว คาไฟฟา ในภาพรวม มีการใชไฟฟาที่สูงผิดปกติ จํานวน 1 รายการ คือเครื่องบําบัดน้ําเสีย 
บริเวณโรงเรียนสตรีศึกษา ซึ่งเปนการใชงานตามปกต ิ

นายบรรจง โฆษติจิรนันท - ฝากควบคุมดูแลเรื่องไฟฟา มี 2 หนวยที่ตองติดตามดู คือ โรงงานจัดการขยะ 
นายกเทศมนตรี   เฉลี่ยตกประมาณ เดือนละแสน สวนคาไฟฟาหอโหวด เมื่อเดือนที่แลวยังไมได
เปดเต็มที ่อยูที่ 9 หมื่นกวาบาท ใกลเคยีงกับโรงงานจัดการขยะ อันนี้ฝากผูเก่ียวของดูแลควบคุมเรื่องอัตราคาใชจาย
เรื่องนี้ ติดตามเปนเดือน ๆ วิเคราะหไปดวย เพราะเปนเงินจํานวนมาก แลวเรื่องการใชน้ําที่ใชมากที่สุด ตอนนี้คือ
โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา มีมิเตอรอยู 3 ตัว ก็จะมีมาตรน้ําที่ใชปกติ ตัวมากที่สุดคือสระวายน้ํา ก็คิดวา               
สระวายน้ําไมไดมีการรั่วอะไร แตวาคนไปวายน้ํา อาบน้ํา ลางตัว กอนลงสระ พอเลนน้ําเสร็จก็ลางตัว นักเรียน              
ไปวายน้ําที่นั่นทุกโรงเรียน ก็ลองวิเคราะหใหดวยวา 1.รั่วไหลหรือไม พอมีมาตรการที่จะควบคุมหรือใชน้ํา               
อยางคุมคาหรือไม ก็ฝากไปวิเคราะห ดูรายงานคาน้ําประปาก็นาเปนหวงตกประมาณเดือนละ 70,000 บาท               
ก็ฝากดู ควบคุมและมมีาตรการภายในไปดวยวาจะตองจัดตารางเวลาหรือไม ใชน้ําในหวงไหน ก็ลองไปปรึกษากันดู 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายนุชิต  เกรียงวิช  - (นําเสนอวีดีทัศน) สรุปกิจกรรมเทศบาลเมืองรอยเอ็ดในรอบเดือนพฤศจิกายน 
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป  2563 

- (นําเสนอ Power Point) ฝายบริหารงานทั่วไป งานบริการขอมูลขาวสาร
ทองถ่ิน สถิติตาง ๆ ในการประชาสัมพันธผานแฟนเพจ Fanpage Facebook “ประชาสัมพันธ เทศบาลเมือง



 3
รอยเอ็ด” / พิธีกรในงานตาง ๆ จํานวน 7 ครั้ง / บันทึกภาพกิจกรรม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง 
จํานวน 45 ครั้ง / งานออกแบบประชาสัมพันธ / งานบริการและเผยแพรวิชาการ ติดตั้งเครื่องเสียงภายในหอง
ประชุม จํานวน 10 ครั้ง / ติดตั้งเครื่องเสียงนอกสถานที่ จํานวน 5 ครั้ง / บันทึกเสียงประชาสัมพันธ บันทึกเสียง
การประชุม / ควบคุมการใชงานจอ LCD จํานวน 2 ครั้ง / ควบคุมการใชงานจอ LED เวทีกลางแจง จํานวน             
3 ครั้ง / งานนิติกรรมสัญญา ตรวจสัญญาการเชาสิทธิเทศบาลฯ เดือนพฤศจิกายน 2563 รวม 70 ฉบับ, 
ตรวจสอบขอกฎหมายจัดทําหนังสือประสานหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อเสนอขอแกไขระเบียบเก่ียวกับการนําเขา
รถยนตใชแลวเขามาในราชอาณาจักร, จัดทําและปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑและวิธีการจัดหาประโยชนใน
ทรัพยสินของสวนสมเด็จพระศรีนครินทรรอยเอ็ด พ.ศ. 2563, ใหคําปรึกษาและชวยเหลือทางกฎหมายแก
ประชาชนและพนักงานเทศบาล / งานรับเรื่องราวรองทุกข เรื่องรองทุกข 29 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 29 เรื่อง 
/ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ขึ้นศาลจังหวัดรอยเอ็ด กรณีฟองขับไลผูบุกรุกที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน
ที่ รอ 1612 รอยเอ็ด โดยมิชอบดวยกฎหมาย, วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ขึ้นศาลอาญาคดีทุจริต            
และประพฤติมิชอบภาค 4 จังหวัดขอนแกน เพ่ือไปเบิกความเปนพยานโจทกในคดีหมายเลขดําที่ อท 67/63 
กรณีพนักงานจางของโรงเรียนไดอาศัยโอกาสในตําแหนงเบียดบังเอาทรัพยสิน (เงิน) ของโรงเรียนไปโดยทุจริตฯ , 
วันที่  30 พฤศจิกายน 2563 ขึ้นศาลจังหวัดรอยเอ็ด โดยศาลไดนัดสืบพยานโจทกในคดีหมายเลขดําที่                 
ม.310/2563 กรณีผูบุกรุกที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ 1612 รอยเอ็ด โดยมิชอบดวยกฎหมาย, 
ใหคําปรึกษา ชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและพนักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / ฝายแผนงานและ
งบประมาณ งานวิเคราะหนโยบายและแผน รวมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกลา KPI Congress              
ครั้งที่ 22 ประจําป 2563 วันท่ี 6 – 8 พฤศจิกายน 2563 / ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 / การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)             
ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2563 พรอมปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผย / งานวิจัย
และประเมินผลสรุปผลการประเมินการแขงขันกีฬาชักกะเยอ “สมรภูมิคนพันธุแกรง ระหวางวันที่ 28 – 29 
พฤศจิกายน 2563 / วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําป 
2563 / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอมแซม บํารุง คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง / สํารองขอมูลกลองวงจรปด
และดูแลระบบแมขาย GIS / งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ / การเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซตและ             
แฟนเพจฯ / ตารางสรุปลดคาใชจายประจําเดือน ระบบเครือขายฯ ระบบคอมพิวเตอร  อุปกรณตอพวงและงาน
ออกแบบ รวม 3,500 บาท / การเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซตฯ และแฟนเพจฯ รวม 117 รายการ /     
รับเรื่องราวรองทุกข ติดตอสอบถาม รวม 18 เรื่อง / สถิติการใหบริการของกองวิชาการฯ ในจํานวน 101 ครั้ง / 
สรุปจํานวนผูเขารวม VDO Conference ประจําเดือน / ไอทีนารู  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองคลัง) 
นางสาวจิราภรณ  ชินออน - ( นํ า เ ส น อ  Power Point)  ฝ า ย แ ผ น ที่ ภ า ษี แ ล ะ ท ะ เ บี ย น ท รั พ ย สิ น                  
หน.ฝายจัดหาประโยชนฯ  จัดทําขอมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง / สํารวจขอมูลภาคสนาม / สํารวจขอมูล
ภาคสนามเชิงรุก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง, ภาษีปาย / ประชาชนมาติดตอ แกไขขอมูลรายการที่ดินและ               
สิ่ งปลูกสราง / ออกหนังสือรับรองการมีสิ่ งปลูกสรางในท่ีดิน / ฝายพัฒนารายได  สรุปการจัดเก็บภาษี                     
ประจํางบประมาณ 2564 ขอมูล ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 2563 จัดเก็บภาษีไดคิดเปนรอยละ 0.29                       
ของประมาณการ / ฝายจัดหาประโยชนและทะเบียนพาณิชย สรุปผลการจัดเก็บคาเชาสิทธิตาง ๆ ในเดือน
พฤศจิกายน 2563 รวม 255,200 บาท / เงินรับฝาก เพ่ือใชในการดําเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร เดือน
พฤศจิกายน 2563 151,000 บาท / สรุปผลการจัดเก็บคากระแสไฟฟา คาน้ําประปา ตลาดทุงเจริญ – โตรุง / 
สรุปการจดทะเบียนพาณิชย ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 23 ราย จํานวนเงิน 940 บาท / แจงเพ่ือทราบ 
รายชื่อผูชนะการประมูลแทนตลาดหายโศรก / รายชื่อผูชนะการประมูลราคาหองคาตลาดหายโศรก /              
ฝายบริหารงานคลัง ผลการดําเนินงานประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 รับจริงตั้งแตตนปถึงพฤศจิกายน 2563 
157,318,828.02 บาท จายจริงตั้งแตตนปถึงพฤศจิกายน 2563 64,295,623.20 บาท รับจริงสูงกวาจาย
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จริ ง 93,023,204.82 บาท /  สถานะเงินฝาก ณ 30 พฤศจิกายน 2563 เงินฝากออมทรัพย 
42,575,017.65 บาท เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 111,179,910.69 บาท เงินฝากประจํา 37,980,533.10 
บาท รวมทั้งสิ้น 191,917,461.44 บาท เงินสะสมที่สามารถใชได 3,744,364.25 บาท เงินทุนสํารองเงิน
สะสม 21,438,755.03 บาท เจาหนี้เงินกู 170,937,549.40 บาท / รายละเอียดเจาหนี้เงินกู / ลูกหนี้เงินยืม
ราชการที่ครบกําหนดสงใชเงินยืม ไมมี / รายงานเงินเดือนคงเหลือไมถึง 15% / ฝายพัสดุและทรัพยสิน สรุปการ
จัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2564 / รายละเอียดสัญญาคางจาย ปงบประมาณ 2563 / รายละเอียดสัญญาคาง
จายปงบประมาณ 2563 / รายละเอียดสัญญาคางจาย ปงบประมาณ 2562 / สรุปผลซื้อจาง รายจายคางจาย                 
ป 2563 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง (กันเงินผานสภาฯ วันที่ 28 กันยายน 2563) / สรุปผลซื้อจาง 
ปงบประมาณ 2564 วงเงินเกิน 100,000 บาท ตั้งแตตนปถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 / โครงการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ปงบประมาณ 2563 จํานวน 2 โครงการ / โครงการที่ไดรับการอนุมัติปงบประมาณ 2564 จํานวน               
6 โครงการ / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เหลือจาย) ปงบประมาณ 2563 จํานวน 2 โครงการ / เปรียบเทียบการใช
น้ํามันเชื้อเพลิง ปงบประมาณ 2563 และป 2564 / ตารางเปรียบเทียบการใชน้ํามันเชื้อเพลิงปงบประมาณ 
2563 และ 2564 ประจําเดือนตุลาคม 2563 / ฝายบริหารงานทั่วไป พนักงานครูเทศบาล ผูรับบํานาญ ยื่น
ขอรับเงินบําเหน็จดํารงชีพ กรณีอายุตั้งแต 65 ปบริบูรณขึ้นไป 2 ราย กรณีอายุตั้งแต 70 ปขึ้นไป 2 ราย / 
ประมวลภาพกิจกรรม / ภาพกิจกรรมข้ึนแฟนเพจเฟสบุค  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สํานักการศึกษา) 
นายอนุชา สัมพันธารักษ  - (นําเสนอ Power Point) คณะกรรมการออกตรวจรับนมโรงเรียนชนิดกลอง                                     
หน.ฝายกิจกรรมเด็กฯ  ดื่มชวงเปด/ปด ภาคเรียนที่ 1/2563 / กิจกรรมแขงขันลดน้ําหนักเพ่ือพัฒนา
บุคลิกภาพนักเรยีนที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 
รวมการอบรมผูฝกสอนกีฬาชักกะเยอสากล / วันที่ 16 ตุลาคม 2563 อบรมสัมมนาเพ่ือการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูวิทยาการคํานวณ / วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 วิทยากรบรรยาย การจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหกับเทศบาลนครนนทบุรี / วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 ประชุมรับฟงแนวทาง     
การดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาฯ รวมกับคณะกรรมการ
ชุมชน 20 ชุมชน / วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 รวมหารือกับคณะผูบริหารการทองเที่ยวแหงประเทศไทย            
เพ่ือประสานการดําเนินการจัดกิจกรรมเทศกาลความสุขแหงปที่หอโหวด 101 และการสมโภชเมืองรอยเอ็ด          
ครบ 245 ป เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดรอยเอ็ด / วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 พิธีเปดการแขงขัน           
กีฬาชักกะเยอ “สมรภูมิคนพันธุแกรง” ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563              
พิธีปดการแขงขันกีฬาชักกะเยอ / สรุปผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วิชาวายน้ําพ้ืนฐาน โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวนนักเรียนทั้งหมด 500 คน คิดเปนรอยละ 88.5 / วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
เปดสระวายน้ําเทศบาลเมืองรอยเอ็ดวันแรก 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา) 
นายอนุชา  สัมพันธารักษ - ( นํ า เ สนอ  Power Point) จํ าน วน ผู ที่ เ ข า ใ ช บ ริ ก า ร  2 3 ,618  คน                
หน.ฝายกิจกรรมเด็กฯ  ยอดเงนิบริจาค จํานวน 32,011 บาท หนวยงานเขาเยี่ยมชม 47 หนวยงาน / 
ทําการซอมแซมโมเดลปลาหลดที่ชํารุด / ตอนรับคณะศึกษาดูงาน / บรรยากาศการทองเที่ยวสถานแสดงพันธุ 
สัตวน้ําในชวงวันหยุด / รายงานการปฏิบัติงานศูนยเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเดือนพฤศจิกายน 2563 
จํานวนผูท่ีเขาใชบริการ ชวงเชา 554 คน ชวงเย็น จํานวน 867 คน รวม 1,421 คน / การออกกําลังกายภายใน
ศูนยเสริมสรางมรรถภาพทางกาย ตามมาตรการปองกัน COVID – 19 / กิจกรรมการออกกําลังกายภายในเกาะ
กลางบึงพลาญชัย แอโรบิค ลีบาศ รํากระบอง บาสเกตบอลและโยคะ / หอโหวด 101 สถิติผูเขาชมเพจ 
Facebook หอโหวด 101 ระหวางวันที่ 1 – 28 พฤศจิกายน 2563 / คณะที่มาเยี่ยมชมหอโหวด 101               
เดือนพฤศจิกายน 2563 จํานวน 7 คณะ จํานวนผูเขาชม 80 คน / ออกบูทประชาสัมพันธหอโหวด 101 ในงาน
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นิทรรศการปสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดรอยเอ็ด / วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ตอนรับผูวาการการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย พรอมเยี่ยมชม รับฟงคําบรรยาย ณ หอโหวด 101 / วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ตอนรับคณะ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย พรอมเยี่ยมชม รับฟงคําบรรยาย ณ หอโหวด / วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 
ตอนรับนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร / วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ตอนรับคณะเทศบาลนครรังสิต พรอมเยี่ยมชม 
รับฟงคําบรรยาย ณ หอโหวด 101 / วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ตอนรับคณะเทศบาลนครนนทบุรี / วันท่ี     
23 พฤศจิกายน 2563 ประชุมเรื่องระบบจําหนายตั๋วและวางแผนงานเจาหนาที่หอโหวด 101 / วันที่             
24 พฤศจิกายน 2563 ตอนรับคณะผูบริหารและพนักงาน กสทช. พรอมเยี่ยมชม รับฟงคําบรรยาย ณ หอโหวด 
101 / วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 ตอนรับคณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานสวน จังหวัดชลบุรี / ตกแตงภายใน                 
ชั้น 30 – 35 หอโหวด 101 / กําหนดจัดการประกวดการเปาโหวดและวงดนตรีพื้นบานอีสาน ประเภทวงโหวด 
/ เชิญชวนประกวดภาพถาย ROI ET TOWER 360 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ) 
นายอลงกรณ นาเมืองรักษ - (นําเสนอ Power Point) นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ รวมกันเก็บกระทงและขยะมูลฝอย / การกอสรางอาคารเรียนอนุบาล / 
ปรับปรุงบริเวณดานขางอาคารเอนกประสงค / ตัดตนไมและตนหมามุย เนื่องจากปลิวมาตกภายในบริเวณ
โรงเรียน / ปรับปรุ งภูมิ ทัศนภายในโรง เรียน / เข ารวมการแขง ขันชักกะเยอ ชิ งแชมป ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สมรภูมิคนพันธุแกรง / ปรับปรุงหองน้ําสําหรับเด็กอนุบาล / โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม สําหรับเด็กปฐมวัย / นักเรียนทํากิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน) 
นายธรรมวัจน  วิลัยพิศ  - (นําเสนอ Power Point) มอบเกียรติบัตรแกคุณครู บุคลากร และนักเรียน              
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน    ที่มีความซื่อสัตย สุจริต ทําความดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม / คุณคร ู             
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เขารวมอบรมผูฝกสอนกีฬาชักกะเยอสากล / โครงการการแสดง
ผลงานดานดนตรี นาฎศิลป โดยนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ เอกดนตรี จากวิทยาลัยนาฎศิลปรอยเอ็ด / 
มอบเกียรติบัตรหองเรียนที่มีผลคะแนนรวมสะสมมากที่สุด ในการทําความสะอาดเขตพื้นที่บริเวณรับผิดชอบ / 
อบรมเพ่ิมเติมทักษะการใชโปรแกรม Thailand 4.0 ดานงานวิชาการ / การสอบกลางป การสอบปลายภาคเรียน
ที่ 1/2563 / การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา / การอบรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ / 
รวมพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ โครงการขับเคลื่อนสัญลักษณทางเลือกสุขภาพจังหวัดรอยเอ็ด / 
PLC สูการวิจัยของนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย ทีมนักวิจัย CBR กอการดีพ่ีสอน
นองใหอานคลอง เขียนได 100% / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงชาต ิ               
รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 ภาคอีสานตอนลาง ณ จังหวัดอุบลราชธานี / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน
ชักกะเยอ รุนอายุต่ํากวา 13 ป ชาย รายการสมรภูมิคนพันธุแกรง / การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่เพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงข้ึน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2563 / การดําเนินงานโครงการธนาคาร-               
ขยะรีไซเคิล / ฝกซอมดนตรี – นาฎศิลป หลังเลิกเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลหนองหญามา) 
นายโกสิทธิ์  บุญสง  - ( นํ า เ ส น อ  Power Point) ล ง ม า หิ น อ อ น ไ ว บ ริ เ ว ณ อ า ค า ร โ ร ง ยิ ม                
ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามา    ติดกับสนามวอลเลยบอลชายหาด เพ่ือใหนักกีฬาไดมานั่งพักผอนระหวาง             
ซอมกีฬา / เปลี่ยนประตู หนาตาง อาคารสุโขทัย / จัดเตรียมสถานที่ในการแขงขันกีฬาสี / นักการภารโรงชวยกัน
ติดตั้งแทงคน้ําและติดตั้งปมน้ํา เพื่อมีน้ําเพียงพอตอความตองการของนักเรียนกีฬา / มอบเงินและกลาวใหกําลังใจ
กับทัพกีฬาที่เดินทางเขารวมแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ระดับภาคฯ ที่จังหวัดอุบลราชธานี / ผลการแขงขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 42 ประจําป 2564 ระหวางวันที่ 20 – 28 พฤศจิกายน 2563 / ประมวล
ภาพการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่  42 / นักเรียน ม.6 “โครงการเด็กดีมีที่ เรียน”              
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ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีสาขาตาง ๆ รวม 6 คน / 
นักกีฬาชักกะเยอไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุนอายุไมเกิน 17 ป หญิง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3               
รุนอายุไมเกิน 13 ป หญิง จากการแขงขันชักกะเยอ “สมรภูมิคนพันธุแกรง” / ทําความสะอาดโรงอาหาร /             
เปดภาคเรียนที่ 2 / 2563 ใหกับนักเรียนปฏิบัติตนเพื่อรักษาระยะหาง ปองกันโรคโควิด – 19 อยางเครงครัด / 
ผูฝกซอมและนักกีฬาวอลเลยบอลชายหาดทีมชาติไทย ทีมชาย รวมฝกซอมที่สนามวอลเลยบอลชายหาด และ            
ลงทีมกับเยาวชนชุด U19 ระหวางวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2563 / แสดงความยินดีกับนักกีฬาตะกรอ ชนะเลิศ                 
รุนอายุไมเกิน 18 ป ชาย และรองชนะเลิศอันดับ 1 รุนอายุไมเกิน 13 ป หญิง การแขงขันตะกรอเทศกาล                
งานไหมนานาชาติ ณ จังหวัดขอนแกน / แสดงความยินดี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันกีฬา
วอลเลยบอลหญิง รุนอายุไมเกิน 16 ป “บัวใหญเกมส” ณ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา / แสดงความยินดี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุนอายุไมเกิน 12 ป ชาย การแขงขันกีฬาตะกรอ “บัวใหญเกมส” / ทีมตะกรอหญิง 
รุนอายุไมเกิน 13 ป หญิง 15 ป หญิง 17 ปหญิง เดินทางไปเขารวมการแขงขันตะกรอเยาวชนหญิงชิงชนะเลิศ
แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 3 ประจําป 2563 ระหวางวันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2563 กรุงเทพมหานคร /              
มอบทุนการศึกษา ใหกับนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่เรียนดี แตยากจน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร) 
นางสาวสมพิศ  หวังทรัพยทวี - (นําเสนอ Power Point) พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการการศึกษาเพื่อตอตาน      
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร การใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) วันที่ 2 พฤศจิกายน 
2563 / กิจกรรมการแสดงผลงานของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู วิชาเอกนาฎศิลปและดนตรีสากล                     
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 / กิจกรรมการใหความรูเรื่องอันตรายและภัยของบุหรี่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 / 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชงานระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส เพื่อเขาสู Thailand 4.0 วันที่               
7 พฤศจิกายน 2563 / ประชุมผูปกครองภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 2563 วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 
2563 / สถานที่ในการทําพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) โครงการขับเคลื่อนสัญลักษณทางเลือก
สุขภาพจังหวัดรอยเอ็ด วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 / เขารวมพิธีสักการะบวงสรวงพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 “พระบิดาแหงลูกเสือไทย” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 / เขารวมการแขงขัน                      
สมรภูมิคนพันธุแกรง การแขงขันชักกะเยอ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 /                 
งานปรับปรุง ซอมแซม อาคารสถานที่ หองจริยธรรม, หองประชุม, โรงอาหาร, มุมโสตทัศนศึกษา, งานปรับปรุง
ระบบไฟฟา, งานซอมแซมหองน้ําอุดตัน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ) 
นายยุทธพงษ คุริรัง  - (นํ า เสนอ Power Point) การประเมินด านการอ านฯ ของนัก เรี ยน                    
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ ชั้น ป.1 – 2 ทั้งหมด และนักเรียนชั้น ป.3 – 6 กลุมเปาหมาย ประจํา            
ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 / การจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูจากวิทยาลัยนาฎศิลปรอยเอ็ด ประจําภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 / บรรยากาศการ
ประเมินพัฒนาการ และการสอบวัดผลกลางป ประจําปการศึกษา 2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 / ใหความรู
เรื่องตราสัญลักษณอาหารเพ่ือสุขภาพกับนักเรียน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 / การประเมินวิทยฐานะ 
คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะคร ู              
ชํานาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2563 วันท่ี 12 พฤศจิกายน 
2563 / การอบรมการใชระบบโปรแกรม Thailand 4.0 และการกํากับติดตาม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 / 
โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน ปการศึกษา 2563 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 / บรรยากาศการประชุม 
ในแตละหองเรียน การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคุณครูประจําชั้นและผูปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2563 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 / เขารวมการแขงขันชักกะเยอ “สมรภูมิคนพันธุแกรง” วันที่ 28 พฤศจิกายน 
2563 / ที่พักสําหรับทีมนักกีฬาการแขงขันกีฬาชักกะยอ ระหวางวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563/                  
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การจัดทําซุมจําหนายผลผลิต ตามโครงการ SBMLD / การเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2563  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม) 
นางฉันทรุจี  พรมเกต ุ  - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนจิตอาสา              
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม รวมเก็บกระทง / กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล รับฝากขยะจากนักเรียน / 
วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2563 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 / โครงการสอนซอมเสริม
นักเรียนชวงปดภาคเรียน / นักการ ซอมแซม ทาสีโตะ เกาอ้ี ชวงปดภาคเรียน, ซอมแซม ทาสีสนามเด็กเลน / 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนผานเขารอบรองชนะเลิศ การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง                
ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ครั้งท่ี 4 ป 2563 / วันที่              
27 พฤศจิกายน คณะกรรมการกลั่นกรอง เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รอบ 1/2563 / อบรมเชิงปฏิบัติการ
และติดตามผลการดําเนินงานการใชงานระบบบริหารงานยุคไทยแลนด 4.0 / วันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 
2563 ใหการตอนรับและบริการที่พักสําหรับนักกีฬาชักกะเยอ / วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ประชุมชี้แจง
ผูปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอด็) 
นางสุวิชชา  ตรีนาจ   - (นําเสนอ Power Point) มอบเกียรติบัตรพรอมโลรางวัลและเงินรางวัล                    
รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ใหกับนักเรียนที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแขงขันรําวง               
สมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป ระดับประถมศึกษา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 / มอบเกียรติบัตรใหกับนักเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สําเร็จการอบรมหลักสูตรโครงการการศึกษาเพ่ือตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
(โครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 /การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางป ภาคเรียนที่ 
1/2563 ระดับประถมศึกษา วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2563 / การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 
1/2563 วันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2563 / ตัวแทนนักเรียนใหความรูและรณรงคเรื่องการมองหาสัญลักษณ 
“ทางเลือกสุขภาพ” วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 / นักเรียนรวมกิจกรรมลดน้ําหนักเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน
ที่มีภาวะโภชนาการเกิน วันที่ 11 พฤศจิกายน  2563 / เด็กหญิงบุณรดา ครองศรัทธา ไดรับประกาศเกียรติคุณ
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O – NET ไดคะแนนเต็ม 
100 วิชาคณิตศาสตร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563/ เด็กหญิงธีริศราวดี ตั้งภักดี เขาแขงขันโครงการคนเกง            
ในโรงเรียนทอง ถ่ิน ไดรับประกาศเกียรติคุณและเหรียญทองแดงระดับประเทศ กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 / การประชุมผูปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 วันที ่ 
13 พฤศจิกายน 2563 / คณะครูเขารวมโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ วันที่             
16 พฤศจิกายน 2563 / เปนสถานที่ประชุมผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด วันที่ 
17 พฤศจิกายน 2563 / ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 
2563 / การประเมินกลั่นกรองผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ครั้งท่ี 1      
ปการศึกษา 2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 / ตอนรับคณะศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง จากโรงเรียน     
ช.วิทยา วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 / คณะครู บุคลากรรวมเตรียมสถานที่และอุปกรณกอนเปดภาคเรียน /              
การพัฒนาอาคารสถานท่ี ปรับปรุงหองน้ําหลังหองประชุมปทุมเพชร / การพัฒนาอาคารสถานท่ี 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง) 
นางพิกุล  พรมเกต ุ  - (นํา เสนอ Power Point) วันที่  4  พฤศจิกายน 2563 การประชุม      
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ครั้งที่ 
2/2563 / วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสงเสริมบุคลากร / วันที่              
13 พฤศจิกายน 2563 โครงการประชุมผูปกครอง 100% ภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2563 / วันที่               
15 พฤศจิกายน 2563 จัดกิจกรรมคายโรงเรียนรักษสิ่งแวดลอม โดยคณะสิ่งแวดลอม โดยคณะสิ่งแวดลอม      
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และทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหวางวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563 / วันที ่                        
20 พฤศจิกายน 2563 นายธีรพงษ โสมาบุญ ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันพุงแหลนและรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1  การแขงขันขวางจักร ในรายการแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 
/ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 การประเมินและกลั่นกรองผลการปฏิบัติหนาที่คณะครู ปการศึกษา 2563              
ครั้งที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง / วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 วงดนตรีลูกทุงชออินทนิล รวมแสดงงาน
รวมน้ําใจเพ่ือการกุศลของสมาคมวิทยุและสื่อมวลชนรอยเอ็ด / วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ชมรม TO BE 
NUMBER ONE แสดงโชวเปดนัดชิงชนะเลิศ “สมรภูมิคนพันธุแกรง” / นักกีฬาวอลเลยบอลโรงเรียนเทศบาล              
วัดสระทอง ติดทีมเยาวชน Academe สโมสรวอลเลยบอลนครราชสีมา เดอะมอลล วีซี รุนอายุไมเกิน 17 ป / 
ปรับปรุงหนาเวทีเยาวชนคนเกง ทํากันสาดปองกันฝนและแสงแดด เพ่ือความสวยงามภายในโรงเรียน / ปรับปรุง 
ปูกระเบื้องหองคลินิกภาษา / ซอมแซมทอระบายน้ําอาคารอินทนิล / ปรับปรุงหองเรียนกอนเปดภาคเรียนที่ 2 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 
นางสาวพรพรรณ  จันทรถง - (นําเสนอ Power Point) วิทยากรจากศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล               
รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ใหความรูการเฝาระวังและปองกันโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจจากเชื้อไวรัส RSV และแนะนําวิธีปองกัน และสังเกตอาการเบื้องตนใหกับคณะครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วันท่ี 
9 พฤศจิกายน 2563 /หนูนอยมือสะอาด ปราศจากเชื้อโรค โดยนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฎรอยเอ็ด วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 / ดร.คําแกว ไดรสรพงษ (โรงเรียนอนุบาลกรแกว) นิเทศการจัดการ
เรียนการสอนและติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 / 
วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2563 เขารับการสัมมนาในหัวขอ “มอนเตสซอรี่นอกหองเรียน ทุกที่ทุกเวลา            
และฝกอุปกรณมอนเตสซอรี่โดยผูจัดการโรงเรียนอนุบาลกรแกวและคณะ / วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563                
ใหการตอนรับผูจัดการโรงเรียนอนุบาลกรแกว ผูอํานวยการและคณะครู / คณะกรรมการออกตรวจประเมิน               
เพ่ือคัดเลือกศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ ที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน เด็กมีพัฒนาการสมวัย ประจําปการศึกษา 
2562  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 / ภาพบรรยากาศกิจกรรมกลางแจง กิจกรรมแปลงพืชผักสวนครัว /          
ภาพบรรยากาศกิจกรรมหองสมุด, หองวัฒนธรรม / ดานอาคารสถานที่ ซอมแซมปายและทําที่รองฐานหลักกิโล / 
ติดตั้งเครื่องปมน้ํา สระวายน้ํา เครื่องใหม 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา) 
นางนันทกา  ภูผา  - ( นํ า เ ส นอ  Power Point) วั นที่  3  พฤศจิ ก ายน  25 63  นั ก ศึ กษ า               
รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด จัดกิจกรรมหนูนอยวัยใส          
ใสใจการลางมือ / วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
รอยเอ็ด กอนเขาฝกปฏิบัติ วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน 1 ประจําภาคตน ปการศึกษา 2563 / วันที่ 6 
พฤศจิกายน 2563 อาจารยจากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ดเปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับ
โรคติดเชื้อไวรัส RSV / วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 พยาบาลวิชาชีพจากศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด มาใหความรูโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV วิธีการปองกันและสังเกตอาการเบื้องตน / วันที่ 
13 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด จัดกิจกรรม หนูนอยวัยใส
เสริมสราง EQ / วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ดร.คําแกว ไกรสรพงษ ผูจัดการโรงเรียนอนุบาลกรแกว เยี่ยมชม 
นิเทศ กระบวนการจัดการเรียนการสอน รูปแบบมอนเตสซอรี่ในบริบททองถิ่น และใหคําแนะนํา เพ่ือเปนการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน / วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2563 คณะครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเครือขายจากเทศบาลตําบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย และเทศบาลตําบลทา
คันโท จังหวัดกาฬสินธุ เขารวมอบรมการจัดเรียนการสอนรูปแบบมอนเตสซอรี่โดย ดร.คําแกว ไกรสรพงษ และ
คณะครูโรงเรียนอนุบาลกรแกว เปนวิทยากรอบรม / วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2563 เขารวมอบรมตามแนวการ
จัดการเรียนการสอนแบบเตสซอรี่และฝกอุปกรณ / วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะทํางานรวมประชุม เรื่อง
การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําป พ.ศ.2563 / วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ตัวแทนครู รวมพิธีลงนาม
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บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) โครงการสงเสริมการใชผลิตภัณฑที่มีตราสัญลักษณทางเลือกสุขภาพ / วันที่ 
25 พฤศจิกายน 2563 ตอนรับคณะครูจากเทศบาลตําบลหนองหลวง อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร เยี่ยม
ชมศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา / ทําความสะอาดพัดลม แอร ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
นายณัฐวุธ บุศเนตร  - (นําเสนอ Power Point) ) ฝายบริหารงานทั่วไป ประชุมประจําเดือน             
หน.ฝายบรกิารสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 / ฝายบริการสาธารณสุข 
โครงการอบรม อสม.ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 / เยี่ยมหญิงตั้งครรภ             
หลังคลอด / พนหมอกควันกําจัดยุง ท่ีพักนักกีฬาชักกะเยอ กอนเขาพัก และพนหมอกควันกอนเปดภาคเรียน / 
สถานการณโรคไขเลือดออก อําเภอเมืองรอยเอ็ด ป 2563 ขอมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 / ติดตั้ง
มาตรการปองกันโรคโควิด – 19 กําหนดจุดเขา – ออก และใหคําแนะนําแก อสม. ที่มาคัดกรองโรคโควิด 19 
งานงิ้วรอยเอ็ด ประจําป 2563 / ตรวจคัดกรองปองกันโควิด – 19 ผูเขารวมการแขงขันชักกะเยอ “สมรภูมิคน
พันธุแกรง” และผูเขารวมประชุมศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย / วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  
นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด เขารับประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป 2563 / ลงพ้ืนท่ีจัดการ
ปญหาสุนัขท่ีสรางความเดือดรอนภายในชุมชน เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด และปญหาสุนัขจรจัดตามจุดตาง ๆ 
รวมท้ังจับและเคลื่อนยายสุนัขมาไวที่สถานสงเคราะหสัตวเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563         
ลงพ้ืนที่โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองรอยเอ็ด พรอมทั้งวางแผนแนวทางในการพัฒนาความสะอาดโรงฆาสัตว / วันที่ 
23 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรม Big Cleaning Day โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองรอยเอ็ด และสถานสงเคราะหสัตว
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด / ฝายบริหารงานสาธารณสุข วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นําชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดศึกษาดูงานโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะตนทาง ณ บานหัวถนน ตําบล  
พระลับ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน / วันท่ี 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 งานรักษาความสะอาด จัดทีมดูแล
ความสะอาดในงานการแขงขันชักกะเยอชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / งานรักษาความสะอาด ลางถนน 
ตลาด ศาลาที่พักผูโดยสาร เก็บขยะคลองคูเมืองและปดกวาด ตัดหญา ดายหญา ตามแผนปฏิบัติงาน /                
ฝายสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม งานอนามัยสิ่งแวดลอม ควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ ตรวจสอบเหตุเดือดรอน
รําคาญ กรณีกลิ่นเหม็นและควันจากการยางหมูปงเพื่อจําหนาย บริเวณถนนรัฐกิจไคลคลา วันท่ี 2 พฤศจิกายน 
2563 / ติดตามการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ กรณีน้ําฝนจากกันสาดกระเด็นเขาบานพักอาศัย บริเวณถนนดํารง
ราษฎรวิถี วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 / ตรวจสอบเหตุเดือดรอนรําคาญ กรณีเสียงดังจากรานคา บริเวณถนน
ราชการดําเนิน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 / งานบริหารจัดการตลาด รวมกับสํานักงานพาณิชยจังหวัดรอยเอ็ด 
ลงพื้นที่ตลาดหนองแคน เพื่อประชาสัมพันธและรณรงคใหผูคาไมจําหนายสินคาเกินราคาในชวงที่มีโครงการ             
คนละครึ่ง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 / จัดระเบียบปายโฆษณาในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 1) 
นายณัฐวุธ  บุศเนตร  - (นําเสนอ Power Point) งานบริการทางการแพทย รายงานผูรับบริการ 
หน.ฝายบริการสาธารณสุข  แยกตามแผนกเฉพาะทาง ศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาล 1 ตั้งแตวันที่              
1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 / รายงานผูมารับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทาง /              
ออกเยี่ยมบานผูปวยโรคเรื้อรัง, ผูพิการ, ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 22 ราย /              
วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2563 รวมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพศูนยจัดเก็บรายได จังหวัดรอยเอ็ด 
/ วันที่ 4 และ 13 พฤศจิกายน 2563ใหบริการตรวจสุขภาพลูกคาและพนักงาน ธกส. ในสัปดาหวันออมแหงชาติ 
– วันสถาปนาธนาคาร ครบรอบ 54 ป และโครงการ “เกษตรสุขภาพดีกับทวีสุข” / วันที่ 24 พฤศจิกายน              
รวมเวทีประชาคม “การยายบริการศูนยแพทยชุมชนเมือง ไปจัดบริการที่ศูนยสงเสริมสุขภาพสวนพะยอม” /            
วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 ใหบริการหนวยปฐมพยาบาลงานแขงขันชักกะเยอ “สมรภูมิคนพันธุแกรง” / 
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งานแพทยแผนไทย หัตถบําบัดเพ่ือการรักษา เดือนพฤศจิกายน 2563 นวดประคบ 71 ราย /                   
งานกายภาพบําบัด เดือนพฤศจิกายน 2563 มีผูมารับบริการภายในศูนย 25 ราย 62 ครั้ง เยี่ยมบาน 8 ราย             
8 ครั้ง รวมท้ังหมด 70 ครั้ง / งานแพทยแผนจีน การดําเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2563 ใหบริการจํานวน 
128 ราย / งานทันตกรรม สรุปการใหบริการ ตรวจฟน 31 ราย, เคลือบฟลูออไรด 15 ราย, ขูดหินปูน 7 ราย, 
อุดฟน 8 ราย, ถอนฟน 4 ราย, เคลือบหลุมรองฟน 1 ราย, อื่น ๆ จายยา refer 2 ราย / งานเภสัชกรรม                 
และคุมครองผูบริโภค ผลการดําเนินงานจายยาผูปวยนอก 1,144 ราย, จัดยาใหผูเรื้อรังเฉพาะราย 10 ราย,              
แกไขปญหาความคลาดเคลื่อนทางยา 10 ราย ประเมินการแพยารายใหม 1 ราย, ใหบริการเลิกบุหรี่ 23 ราย / 
งานบริบาลทางเภสัชกรรม มูลคายาเก็บคืนเดือนพฤศจิกายน 2563 2,920 บาท / โครงการติดตามปญหาการ
ใชยาตอเนื่องที่บาน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ติดตามเยี่ยมผูปวยที่มีปญหาการใชยาตอเนื่องที่บานและให
คําแนะนําการรับประทานยาตอเนื่อง การทบทวนประสานรายการยารวมกับทีมสหวิชาชีพ จํานวน 3 ราย / 
โครงการคุมครองผูบริโภค วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 รวมกับ สสจ.รอยเอ็ด ออกใหความรู และติด              
สติกเกอรรณรงคการใชสัญลักษณทางเลือกสุขภาพและจัดใหมีเมนูสุขภาพ ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม แกรานคา 
รานอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 รวมกับ สสจ.รอยเอ็ด จัดกิจกรรมบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ (MOU) การดําเนินงานคุมครองผูบริโภคในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด และโครงการสงเสริม
สัญลักษณทางเลือกสุขภาพระหวางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / มูลนิธิสงเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ สสจ.รอยเอ็ด / วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เขารวมนําเสนอ
ผลงานวิจัยในงานวิชาการบุหรี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  4 / โครงการคุมครองผูบริโภค วันที่                  
25 พฤศจิกายน 2563 มอบใบประกาศนียบัตร ใหแก อสม. ท่ีผานการอบรมแกนนําจิตอาสาพาเลิกบุหรี่               
และมอบนโยบายการดําเนินงานควบคุมยาสูบ ในปงบประมาณ 2564 / สรุปยอดผูรับบริการสะสมเดือน
พฤศจิกายน 23 ราย ยอดสะสม 579 ราย ผูเลิกสูบบุหรี่ไดสําเร็จ เพ่ิมอีก 1 ราย รวม 117 คน คิดเปนรอยละ 
20.20 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรือ่งเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองชาง) 
นายสันติ  ทวีแสง  - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 รวมหารือ วางแผน 
หน.ฝายควบคุมอาคารฯ  แนวทางการจัดการดานตาง ๆ เชน ดานการจัดการจราจร การรื้อ ยาย 
สาธารณูปโภค ซึ่งมีผลกระทบการจากการกอสรางสะพาน ครั้งท่ี 1/2563 / ออกตรวจงานโครงการขยายสะพาน
โรงแรมรอยเอ็ดซิตี้ และสะพานวัดบูรพาภิราม / ฝายบริหารงานทั่วไป สรุปรายงานการจัดเก็บคาธรรมเนียม              
กองชาง ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 รวม 6 ราย / รายงานคางชําระเงินของสํานักงานการประปา         
สวนภูมิภาค สาขารอยเอ็ด คาขุดเจาะ ซอมประปาประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 รวมคางชําระทั้งหมด 12 จุด       
เปนเงิน 11,850 บาท / ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง ตรวจสอบอาคารดัดแปลงโดยไมไดรับอนุญาต พรอม
ออกหนังสือ ค.3, ค.4, ค.9 / รวมตรวจสอบสถานประกอบการโรงแรมที่ขอตอใบอนุญาต / ฝายการโยธา              
งานไฟฟา จัดเรียงอัฒจรรยงานแสดงเชิดสิงโตหนาบึงพลาญชัย / งานวางทอขามถนนภายในสวนสมเด็จ              
พระศรีนครินทรฯ (พื้นที่รอบหอโหวด) เพ่ือเตรียมติดตั้งระบบไฟฟา / งานปรับปรุงระบบสายไฟฟาภายใน              
สวนสมเด็จพระศรีนครินทรฯ / งานวางแผนติดตั้งระบบไฟฟารอบหอโหวดรวมกับผูรับเหมา / งานสถานที่ 
จัดเตรียมงานวันพระมหาธีรราชเจา, กิจกรรมวันรวมน้ําใจกาชาด, จัดเตรียมสถานที่แขงขันกีฬาชักกะเยอ             
ณ ลานสาเกตนคร / งานสวนสาธารณะ เคลียรพื้นที่ที่ประชาชนบุกรุกขางสวนหยอมคุมศรีสุวรรณ / ขัดลางทํา
ความสะอาดทางเดินขางสวนหยอมฝายน้ําลน / ตัดแตงก่ิงไมในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / งานศูนยเครื่องจักรกล 
จัดทําฝาบอพักสําหรับใชซอมแซมที่ชํารุด และจัดทําบอรดเลือกตั้ง / ฝายแบบแผนและกอสราง งานวิศวกรรม 
คณะกรรมการตรวจรับงานผิวจราจร ถนนหายโศรก งวดท่ี 4 / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สวนสมเด็จ                 
พระศรีนครินทรฯ / โครงการกอสรางศูนยจําหนายอาหารอินทรียและสินคาพื้นเมืองตลาดหายโศรก / โครงการ
กอสรางอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา / โครงการกอสรางอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ที่ศูนยบริการ
สาธารณสุขฯ / โครงการกอสรางอาคารเรียนอนุบาลเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ / งานสถาปตยกรรม หลังคาโดม
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สนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา / โครงการ THAILAND PAVILION (ศาลาไทย             ณ 
ประเทศจีน) / งานวิศวกรรมจราจร ตีเสนจราจรและทาสีคันหินในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / ทาสีเครื่องหมาย ใน
เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / ฝายชางสุขาภิบาล งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กราฟแสดงปริมาณขยะตอเดือน 
ปริมาณขยะเขาโรงงานกําจัดขยะ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 / กราฟแสดงคาเฉลี่ย
ปริมาณขยะตอวันปริมาณขยะที่เขาโรงงานกําจัดขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 / 
กราฟแสดงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตอวัน ระหวางเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2563 / รวมยอดกิ่งไมเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด น้ําหนัก 69,120 กิโลกรัม ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 / กรมควบคุมมลพิษ ลงพื้นที่เพื่อติดตาม 
ตรวจสอบ สถานที่ กําจัดขยะ โรงงานจัดการขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / เปลี่ยนลูกปนสายพานที่ชํารุด                
ภายในโรงงานจัดการขยะ / ปรับสายพานเอียง M5 / งานควบคุมตรวจสอบและบําบัดน้ําเสีย แกไขบอพักอุดตัน 
ถนนสุนทรเทพ / แกไขทอระบายน้ําอุดตัน ชุมชนมั่งคงพัฒนา ซอย 9 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สํานักปลัดเทศบาล) 
นางอรพิน สีลาวรรณ  - (นําเสนอ Power Point) ฝายบริหารงานทั่วไป รวมพิธีถวายราชสักการะ             
หน.ฝายอํานวยการ   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เนื่องในวันพระบิดาแหงฝนหลวง ประจําป 2563 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 / รวมชี้แจงการใหคะแนน
ตนเองตอคณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการประเมินผูบริหารทองถิ่น ระดับจังหวัด รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 
2562 – 30 กันยายน 2563 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 / ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครรังสิต             
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 / การประชุมประจําเดือน ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 /              
การประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2563 / วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 /  
ฝายอํานวยการ การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 / การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจางเปนพนักงานจาง 
จํานวน 95  อัตรา การรับสมัคร ระหวางวันที่ 10 – 08 พฤศจิกายน 2563, การสรรหาและเลือกสรร วันที่            
30 พฤศจิกายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
นายกองพล  ศิริเวช  - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการ                 
หน.ฝายปองกันฯ  ประสานงานศูนยความรวมมือฯ / วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เกิดเหตุเพลิงไหม
บานเรือนประชาชน เสียหาย 1 หลัง บานหัวแฮด ต.รอบเมือง / วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ฝกอบรมดับเพลิงและ
ฝกซอมอพยพหนีไฟ บริษัทอารพีซี ผลิตภัณฑคอนกรีต จํากัด ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี / วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
ประชุมใหญประจําป 2563 ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ฝกอบรมดับเพลิง
ขั้นตนและฝกซอมอพยพหนีไฟ ธนาคารการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาสุวรรณภูมิ / วันที่ 30 พฤศจิกายน 
เกิดเหตุเพลิงไหมกุฏิวัดบูรพาภิราม / อปพร. ปฏิบัติหนาที่ดูแลและรักษาความสงบเรียบรอยงานงิ้วประจําป 2563 
ระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2563 รวม 13 วัน ดําเนินการตามคํารองทั่วไป 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง) 
นายกองพล  ศิริเวช  - (นําเสนอ Power Point) ตรวจตราและเฝาระวังความเปนระเบียบเรียบรอย                
หน.ฝายปองกันฯ  เรียบรอยท่ี/ทาง สาธารณะ กรณีรานคาตั้งวางหลังคารถยนตกีดขวางทางเทา 
ถนนเทวาภิบาล, กรณีตั้งวางราวตากผาบนผิวจราจร ถนนเปรมประชาราษฎร, กรณีรานคาตั้งวางปายกีดขวาง             
ทางเทา ถนนราชการดําเนิน / ตรวจตราความเปนระเบียบเรียบรอยและเฝาระวังการลักลอบจําหนายและเลนพลุ 
ประทัด บริเวณหนาโรงเรียนภายในเขตเทศบาล / กวดขันรถแหโฆษณาใชเสียง กรณีไมมีใบอนุญาต ถนนสุนทรเทพ 
/ กวดขันการลักลอบจับสัตวน้ําในคลองรอบเมือง / ตรวจตราและดูแลความสงบเรียบรอยทั่วไปบริเวณ                 
บึงพลาญชัย / อํานวยความสะดวกและดูแลความเรียบรอยทั่วไปบริเวณหนาสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา / ตรวจตรา
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และเฝาระวังความเปนระเบียบเรียบรอยของตลาด เฝาระวังการตั้งวางจําหนายสินคาภายใน ภายนอกอาคารให
เปนไปตามหลักเกณฑ / ตรวจใบอนุญาตการขอใชพ้ืนที่, การแสดงความสามารถ / ตรวจคัดกรองและเฝาระวัง            
การสวมหนากากอนามัยกอนเขาภายในอาคารตลาด / รายงานการแจงเหตุรองเรียนผานทาง App Smart 101 
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 / การใหบริการขอมูลกลอง CCTV ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 / ขอมูลการ
เขาใชงานผาน App Smart 101 ในแตละเดือน รวม 27,244 ครั้ง / กราฟเปรียบเทียบสถิติการใช App Smart 
101 / วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563  อํานวยการจราจรคณะเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร / วันท่ี                  
16 พฤศจิกายน  2563 รวมกับเจาหนาที่กองชางและ สภ.เมืองรอยเอ็ด หารือแนวทางการจัดการจราจรชวงการ
กอสรางสะพานวัดบูรพาภิรามและสะพานโรงแรมรอยเอ็ดซิตี้ / วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ผูบริหาร TOT              
ตรวจเยี่ยมหองกลอง CCTV / วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ดูแลความเรียบรอยกิจกรรมตุมโฮม ไทยพีบีเอส            
ณ ลานสาเกตนคร / วันที่  22 พฤศจิกายน 2563 ดุแลความเรียบรอยและอํานวยการจราจรกิจกรรม                 
“วิ่งเสริมบารมี”  ณ บริเวณหนาบึงพลาญชัย / วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 อํานวยความสะดวกการจราจร            
และดูแลความเรียบรอย เนื่องในงานเชิดมังกร / วันที่ 25 พฤศจิกายนถึง 6 ธันวาคม 2563 ดูแลความสงบ
เรียบรอยบริเวณงานงิ้ว / วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 อํานวยความสะดวกการจราจรแกคณะศึกษาดูงานเทศบาล
เมืองบานสวน จังหวัดชลบุรี / วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 อํานวยความสะดวกการจราจรและดูแล                     
ความสงบเรียบรอยการประชุมสภาเทศบาล / วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 อํานวยความสะดวกการจราจร            
และดูแลความสงบเรียบรอยการแขงขันกีฬาชักกะเยอ ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บริเวณ              
ลานสาเกตนคร / ขณะปฏิบัติหนาที่ไดใหความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรือ่งเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สถานธนานุบาล) 
นางกนกวรรณ จําชาติ  - (นําเสนอ Power Point) สถิติการรับจํานําและไถถอนประจําปงบประมาณ                 
พนักงานบัญช ี   2564 จํานํา 3,020 ราย จํานวนเงิน 62,041,900 บาท ไถถอน 2,883 
ราย จํานวนเงิน 56,994,900 บาท / บัญชีแยกประเภททรัพยรับจํานําสถานธนานุบาล ประจําวันที ่              
30 พฤศจิกายน 2563 / เปรียบเทียบทรัพยรับจํานําคงเหลือป 2563 และป 2564 / สถิติรายได – รายจาย 
ประจําปงบประมาณ 2564 รายได ดอกเบี้ย 1,872,529.75 บาท จําหนายทรัพยหลุด 264,525 บาท รายจาย 
330,123.42 บาท รายไดสูงกวารายจาย 1,806,931.33 บาท / เปรียบเทียบรายไดระหวางป 2563 และป 
2564 / อัตราดอกเบี้ย 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสวัสดิการสังคม) 
น.ส.กมลวรรณ ประสิทธิ์นอก - (นําเสนอ Power Point) ฝายพัฒนาชุมชน รวมจัดบูธนิทรรศการนวัตกรรม 
รก.หน.ฝายสังคมสงเคราะห ที่ไดรับรางวัลพระปกเกลาทองคํา ประจําป 2563 / รวมตอนรับคณะศึกษาดู
งานเทศบาลเมืองบานสวน จังหวัดชลบุรี / นําแกนนําชุมชนบานมั่นคงจังหวัดรอยเอ็ด รวมงานมหกรรมที่อยูอาศัย
โลก ป 2563 ณ จังหวัดขอนแกน / เขาเจรจาขอคืนพ้ืนท่ี ชุมชนพิพิธภัณฑ /รวมกับกองชางลงพ้ืนที่ดูการปรับปรุง
ภูมิทัศนบริเวณริมคลองตรงขามโรงแรม M แกรนด / ฝายสังคมสงเคราะห รวมกับศูนยแพทยวัดเหนือและ อสม. 
เยี่ยมบานคนพิการที่แจงความประสงคขอรถเข็น จํานวน 2 ราย / เยี่ยมบานผูประสบปญหาทางสังคม เพ่ือประสาน 
พมจ.รอ. พิจารณาใหความชวยเหลือตอไป / รวมกับเทศกิจ ตรวจสอบคนเรรอน ถนนเกิดวรามิตร ชุมชนศิริมงคล, 
ชุมชนโรงพยาบาล / ตรวจสอบคนเรรอน ซึ่งไดบุกรุกทําเพิงพักพ้ืนท่ีโรงเรียน ช.วิทยา (เดิม) ชุมชนทุงเจริญ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองรอยเอ็ด)นางอัญชลี  
นางศิริภรณ  บุตรพรหม  - (นําเสนอ Power Point) สรุปสถิติขอมูลทะเบียนราษฎร ประจําเดือน            
หน.ฝายทะเบียนและบัตร  พฤศจิกายน 2563 / การใหบริการที่สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด / สรุปสถิติขอมูลการใหบริการดานทะเบียนราษฎร ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 / การใหบริการที่
โรงพยาบาลรอยเอ็ด / สรุปสถิติขอมูลการใหบริการโรงพยาบาลรอยเอ็ด ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563        
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การใหบริการทําบัตรประจําตัวประชาชน / สรุปสถิติใหขอมูลใหบริการดานบัตรประชาชน ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2563 / ปฏิบัติหนาที่ในภารกิจเลือกตั้ง 
นายบรรจง  โฆษติจิรนันท - นัดประชุมประจําเดือน ครั้งที่ 1/2564  วันที่ 13 มกราคม 2564  เวลา 
นายกเทศมนตรี   09.00 น.  ประชุมผูบริหาร เวลา 13.30 น. 
    - ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 1 ที่รายงาน  ศูนยแพทยเขาจะยายไปที่สวนพะยอม  จะยายไป
เมื่อไหร  วันนี้  ตรงนี้ทุบทิ้ง  ก็เปนหนาที่ของจังหวัด  พื้นที่ตรงนี้จะทําเปนศูนยราชการ  บริเวณอาคารโดยรอบ 
ศาลากลางตองรื้อ  ของเราก็อาคารศูนยบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ  ในอนาคตศูนยฯ นี้ ก็ตองรื้อเหมือนกัน  แตวาเรา 
จะไดพื้นที่อาคารของศาลากลางหลังใหมซึ่งเปนรูปจัตุรมุข  เราจะไดพ้ืนที่เทาเดิมในอาคาร ชั้น 1  เพ่ือบริการ
ประชาชน  ก็ใหทราบแนวทางวาอาคารนี้จะรื้อในอนาคต  ถาไดรับงบประมาณดําเนินการ  เปนแผนซึ่งจะเดินหนาไป
ตามนี้ 
    - กองสวัสดิการสังคม  ขอบคุณมากท่ีไดมอบนโยบายวา  คนรอยเอ็ดไมทิ้งใครไวขางหลัง  แลวเรื่อง
สวัสดิการสังคม  สวัสดิการประชาชน  ตองใหความสําคัญทุกคน  เราก็ทํางานเชิงรุก  สืบคน  คนหา  เมื่อเจอใคร 
ที่พเนจร  ไมมีบานอยู  นอนตามฟุตบาททางเทา  นอนตามพุมไมตางๆ ก็เขาไป  ก็เปนเรื่องนายินดี  กรณผีูชายมี
อาการทางประสาทดวยมาอยูที่รอยเอ็ดเปน 10 ป แลว  พอไปคนขอมูล ทราบที่อยู ทราบญาติอยูที่มุกดาหาร               
ศูนยบานพักพิงซึ่งทํางานรวมกับเทศบาลเราไปประสานงาน  ใหศูนยพักพิงที่จังหวัดมุกดาหารสืบตามหา  ไดรูจักญาติ 
และญาติเขารูวาคนนี้อยากกลับบาน  กลับบานก็ดีใจ  เพราะไมรูจะติดตออยางไร  ก็เปนเรื่องนายินดีอยางยิ่ง เราไม
ละเลย  กองสวัสดิการสังคม  มีหนาที่ชวยเหลือคนที่เดือดรอน  เราตองลงพ้ืนท่ี  สืบคน  แลวหาทางชวยเขาใหได               
อีกกรณีหนึ่งเปนผูหญิง  ก็เปนอาการทางดานประสาท  แตงตัวด ี ขโมยของแถวนั้น  ทราบวาเปนคนกระบี่  ก็ไปแจง
ทางกระบี่สืบคนตอ  อยางนี้เปนตน  ก็ตองขอบคุณและชื่นชมในเรื่องที่เราไดดูแลประชาชนในพื้นที่ 
    - มาตรการอยางหนึ่งที่อยากฝากทางกองสาธารณสุขฯ ตอนนี้  ประเทศไทยไดประกาศแลว  การติด
เชื้อเริ่มเขามาในประเทศไทยแลว  เนื่องจากมีการนําเขาจากพมา  และเปนคนไทยที่ไปทํางานแลวลักลอบเขามา 
สวนหนึ่ง  เราก็ไมรูวาตอนนี้ผูติดเชื้อไปขนาดไหน  อยางไร  เชื่อวาตอนนี้ทางอีสานเรายังไมมี  ก็ขอใหมาตรการเรา 
เขม  สถานที่กลับเปนอยางเดิม  ใครจะเขาตองตรวจวัด  สวมหนากาก  ไมสวมใหเขา  พนักงานเราก็ตองชวยดูแล   
ไมประมาท  ตองระมัดระวังใหมาก  เพราะฉะนั้นเราที่เปนฝายบริการ  ก็ตองขอใหทุกคนไดเพ่ิมมาตรการเขม   
เปนแบบอยางเขา  เชน  กรณีมีผูปราศรัยหาเสียง  จัดสถานที่  ขออนุญาตใช  เราก็อนุญาต  แตไมมีมาตรการในการ 
ทีจ่ะควบคุม  ก็เปนการที่เราตองนําไปแกไข  ซึ่งตอนนี้ก็มีมาขอใชพื้นที่ปราศรยัหาเสียงแลว  ตั้งแตวันที่ 15 – 18  
ถาเกิดเขาจะมา  ก็จะตองไปชวยประสานกับทีมงานผูหาเสียงเขา  ใหมีมาตรการรวมกัน  ตองเขาไปดูแลพื้นที่  ผมสง
ภาพหลังการปราศรัยเสร็จใหดู  มีขยะเต็มพ้ืนที่  ไมมีการรณรงค  ประชาสัมพันธใหเราเลย  พูดเสร็จกลับ  ทิ้งปญหา
ใหกับเทศบาล  เพราะฉะนั้นในชุดตอไปก็จะตองเตรียมประสานกับเขาในเรื่องทิ้งขยะ  แลวขอความรวมมือ
ประชาสัมพันธ  และพิธีกรของผูที่มาหาเสียงก็ตองพูดในเวทีใหเราดวยวาชวยกันรักษาความสะอาด  วินัยการดูแล
บานเมือง  ก็ฝากทางเราไปประสาน 
    - มาตรการเรื่องโควิด  ก็ฝากทุกคนไดไปเนนย้ําเรื่องเจลลางมือ  เรื่องลางมือบอยๆ  พยายาม
หลีกเลี่ยงในสถานที่ที่เปนหองปรับอากาศ  มีการชุมนุมบอยๆ  ตองระวัง  การสวมแมส  ก็สวมใหถูกตอง 
    - วันที่ 20 ธันวาคม  วันเลือกตั้ง  ซึ่งเปนเรื่องสําคัญของพวกเราจังหวัดรอยเอ็ด  และคนทองถิ่น  
อยาลืมประชาสัมพันธเชิญชวนใหไปใชสิทธิเลือกตั้งเยอะๆ เลือกผูนําไปดูแล  เขาจะมีนโยบายที่จะไปพัฒนาอยางไร
บาง  การเลือกตั้งครั้งนี้แตละหนวยเลือกตั้งตองมีคนไปใชสิทธิไดไมเกิน 600 คน ตามมาตรการโควิด  กอนเขาไปตอง
มีการวัดไข  ถามีตองตองไปลงคะแนนอีกชองหนึ่ง  จะแยกไว  มีเจาหนาที่คอยดูแลโดย อสม. มีหลักเกณฑตาม กกต. 
ลงคะแนนตั้งแตเวลา 08.00 น. – 17 .00 น. ก็ใชเวลามากขึ้นเพราะเขาไมตองการใหคนไปออกันเยอะ  ก็ฝาก
ประชาสัมพันธ  ขอใหผูที่ไดรับผิดชอบปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย  ฝายดูแลความปลอดภัย ฝายดูแลเรื่อง
สถานที่  ก็ชวยกันในเขตเทศบาลเรา  ซึ่งครั้งนี้ก็มีทั้งหมด 45 หนวยเลือกตั้ง  จากเดิมมี 37 หนวย  เพ่ิมอีก 8 หนวย  
เหตุที่เพ่ิมเพราะบางหนวยมีผูไปใชสิทธิเลือกตั้งมากกวา 600 คน เขาเลยตองใหแบงใหม  ก็ปรากฏวาเขต 1  จะมี 
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15 หนวยเลือกตั้ง  เขต 2  ก็จะมี 15 หนวยเลือกตั้ง  เขต 3  ของเราก็จะมี 15 หนวยเลือกตั้งเหมือนกัน  
 เปน 45 หนวย  ลงตัว 
    - เรื่องถนน  สะพาน  เมื่อสักครู  ฝายปกครอง  เขาไดแจงแลว  ปดสะพานเพ่ือทําสะพานใหม
โรงแรมรอยเอ็ดซิตี้  ถนนสันติสุข  กระทบกระเทือนกับโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  โรงเรียนอนุบาลแถวโซนนั้น  ก็ปด
ตั้งแตวันที่ 10 ธันวาคม  ตอนนี้รื้อสะพานแลว  ก็ปรากฏวาตามแผนเดิมเขาจะปดทั้ง 2 สะพานพรอมกันอยางที่เคย
แจงไป  ประชาชนสวนหนึ่งก็มีหนังสือแจงความเดือดรอน  ถาปด 2 สะพาน  จะมีปญหามาก  ก็เลยมีการไปประสาน 
กรมชลประมาน  ชลประทานจึงมีการปรับแผน  ที่เขาตองเรงทําเพราะวาถาหนาฝนมาจะทําไมไดเลย  ชวงนี้ยังพอ          
ทําได  ก็เพื่อบรรเทาเขาเลยปรับแผนเล็กนอย  ก็คือเลื่อนการปดสะพานตรงวัดบูรพาภิราม  ตรงคลองตรงนั้น                 
จากเดิมท่ีจะปดวันที่ 10 ธันวาคม  เลื่อนไปปดวันที่ 5 มกราคม  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม  นักเรียนที่จะมา
จากฝงรอบเมือง  เขามาก็จะขามตรงนี้ไมได  ตองไปขามสะพานเทศบาล 1  ตรงรานชายคา  หรือไปขามสะพาน             
M แกรนด กต็องบอกใหเราชวยประชาสัมพันธใหรับทราบ  รับรู  10 ธันวาคม  ก็ปดไปแลว  สะพานถนนสันติสุข             
ก็เรงดําเนินการ  สวนวันที่ 5 มกราคม  ปดสะพานถนนผดุงพานิช  ตรงวัดบูรพาภิราม  หากเขาสอบถามวา                
ทําไมจึงไมทําทีละสะพาน  ประชาชนจะเดือดรอน  ก็ตองแจงวา 1. เปนนโยบายของชลประทาน ป 2564               
2. การเรงรัดเบิกจายใชเงิน  3. ตองทําใหเสร็จกอน  ถาไมทํา  หนาฝนก็จะทําไมไดเลย  จะทําใหเกิดผลกระทบ         
ระยะยาว  ก็จะตองเรงดําเนินการ  ซึ่งก็วางแผนวาจะแลวเสร็จกอนเมษายน  ถาทุกอยางเปนไปตามนี้ก็จะรับ
ผลกระทบระยะสั้นๆ  จากชวงนี้  เดือนธันวาคมถึงปลายมีนาคมหรือตนเดือนเมษายนได  ก็ชวยประชาสัมพันธดวย 
    - กําหนดงานของเดือนธันวาคม  ทุกทานตองชวยกันทําความเขาใจ  คือแนนอนหลังเลือกตั้งเสร็จ  
เรื่องใหมที่จะเกิดข้ึนในเขตเทศบาลคอื  การตอนรับนักทองเที่ยว  ผูคนท่ีจะมาเยี่ยมชมหอโหวด  เพราะเริ่มเปดให
เยี่ยมชมได  ตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคมนี้แลว  ชุดแรกเปนแขกทานผูวาฯ เปนรอบปฐมฤกษ  ก็จะมีหัวหนาสวนราชการ 
500 คน  ที่ทานผูวาฯ จะเชิญเอง  มาถายภาพที่หนาเวทีกอนขึ้นชมหอโหวด  ก็จะใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง                  
ก็จะจบ  เสร็จแลวก็จะเปนรอบทั่วไปที่ผูคนจะซื้อบัตรหรือใครที่จองมาจะขึ้นชมก็เขาชมได  หอโหวดเราเปดบริการ  
ชั้นบนท่ีจะขึ้นไป 10.00 น.  แลวปด 21.00 น.  เปดทุกวัน  ชวงบายจะมีการพัก 1 ชั่วโมง  เพ่ือที่จะดูแลความ
สะอาด  ดูแลระบบภายใน  ก็คือเวลา 15.00 น.  ปดถึงเวลา 16.00 น. จึงจะเริ่มข้ึนรอบตอไปได  นั่นหมายความวา
รอบแรกจะเวลา 10.00 น.  ไปเสร็จ 15.00 น.  ทุกคนจะตองลงมากอน  ปดบริการ  เวลา 14.00 น. ก็จะเริ่มไมให
ขึ้นไปแลวเวนแตจะประสงคขึ้นไป  นี่คือการบริหารจัดการภายในการข้ึนชมหอโหวด  เปดทุกวันไมมีวันหยุด  ก็เรียน
ทําความเขาใจในสวนของการเปดใหเขาชม  โรงเรียนตางๆ จะทําหนังสือมาก็แจงไดเลย  ทางเจาหนาที่ผูดูแลก็จะ            
จัดคิวให  ก็คดิคาบริการตามหลักเกณฑที่เราประกาศไปแลว  ถามาเปนหมูคณะ  นักเรียนก็จะเหลือ 30 บาท/คน              
เปนตน 
    - เรื่องที่ตองขอความรวมมือ  เนื่องจากเราเปนองคกร  เปนหนวยงานเทศบาล  และเปนผูดูแล
บริหารจัดการหอโหวด  ก็อยากใหพวกเราไดชวยกันเปนสมาชิกบัตรหอโหวด  ราคา 499  บาท  เปนบัตรรายป         
สิทธิของเราคือ  สามารถที่จะใชในรานคาตางๆ ไดมากถึง 80 รานคา ที่เขารวมโครงการ  จะมีสวนลด 10 % 20 % 
อะไรตางๆ  โปรโมชั่นท่ีอยูในบัตรนั้น  ก็ขอใหพนักงานเทศบาลเราไดชวยสนับสนุน  เมื่อเปนสมาชิกแลวบัตรนี้               
ทานสามารถขึ้นชมหอโหวดไดไมจํากัดจํานวนครั้งในระยะเวลา 1 ป  จะขึ้นกี่ครั้งก็ได  ถาไมเปนสมาชิกก็ขึ้นครั้งละ 
50 บาท  เราในฐานะเปนเจาบาน  แขกตางบานตางเมืองมา  เราพาขึ้นชม โชวบัตรได  บัตรนี้บัตรพิเศษไมตองเขา
ตามคิว  จะมีชองสําหรับใหสมาชิกบัตรนี้เฉพาะ  เมื่อไปก็จะมีเจาหนาที่เอา QR CODE  แตะที่ระบบ  หนาจอก็จะขึ้น
เปนภาพใบหนาทาน  บัตรนี้ใชไดเฉพาะตัว หลายทานสอบถามมาวาบัตรนี้ใหใครไปข้ึนก็ได ใชหรือไม  ก็แจงวาไมใช  
เปนบัตรเฉพาะตัว  แลวกอนข้ึนก็จะมีการสแกนเอา QR CODE ก็อยากจะขอความรวมมือทุกทาน  กอง/ฝาย ในระดับ
ผูบริหารตางๆ ก็เชิญชวนสมาชิก  เชิญชวนผูใตบังคับบัญชาสนับสนุน  เปนความทาทายของชาวเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
วาเราจะสามารถบริหารจัดการหอโหวดไดหรือไม  เปนความทาทายใหมภายใตเงื่อนไขที่เราจะตองเลี้ยงดูอาคาร                     
หอโหวด  คาใชจายนี้ใหได 
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   - กิจกรรม  ฝากย้ําพิเศษคือปนี้เปนปแรกที่เราจะจัดเทศกาลปใหมที่รอยเอ็ด  เปดตัวดวยการอัญเชิญ
สิ่งศกัดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองข้ึนไปประดิษฐานบนชั้นหอพระ ชั้น 35  สมโภช 3 วัน 3 คืน ที่วัดกลางม่ิงเมือง คือ 26 27 
และ 28 ธันวาคม เพราะฉะนั้นพ้ืนท่ีการดูแลวัด  ใครที่เก่ียวของก็ชวยไปดู ตนไม ก่ิงไม ความสะอาด  บริบทพ้ืนที่
ตางๆ ชวยไปดูแล  ก็ตองกําหนดงานแลววา 26 27 28  ก็จะมีมหรสพทางวัฒนธรรมอีสานมาแสดงท่ีวัดกลางม่ิงเมือง  
ก็เปนสวนของกําหนดการที่จะแจงใหทานไดชวยดูวาภารกิจใด  งานใดที่ทานตองไปเสริม  ไปชวยกันได  ก็ขอใหไปคิด
ตอยอด  ไมตองรอคําสั่ง  และวันที่ 29 ก็เปนวันที่สําคัญมาก  เปนวันประวัติศาสตรของเมืองรอยเอ็ดอีกครั้งหนึ่ง                  
ก็คือการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง  ซึ่งพิธีการก็จะเริ่มตั้งแตเวลา 13.00 น. จะอัญเชิญจากวัดกลางมิ่งเมืองมาที่
อาคารหอโหวด  ก็ไปดูกําหนดการ  ดูเสนทาง  ซึ่งจะมีผูใหญมารอยเอ็ดมาก  ที่ทางจังหวัดเชิญไปเปนอดีตผูวาราชการ
จังหวัด  ผูที่มีสวนเก่ียวของ  ผูหลักผูใหญหลายทานที่มารวม  ก็เพ่ือจะมารวมยินดี  มารวมสรางประวัติศาสตรกับพวก
เราและรําฉลองเมือง 245 ป  จํานวน 24,500 คน พื้นที่ทางกองชางก็ไดวางผัง วางแบบไวแลว  ก็ทําแคครั้งนี้ครั้ง
เดียว  อยากใหทุกคนมีสวนรวม  ก็จะมีการบันทึกภาพ  บันทึกวีดีทัศน โดรน บันทึกไว  เก็บไวที่หอโหวด  ก็ฝากไว  
วันที่ 29 ธันวาคม  มีแขกผูใหญเขามาตองตอนรับ  จะมาพักคางคนืดวย 1 คืน  วันที่ 30 ก็จะเดินทางกลับ                  
คงจะตองมีการเตรียมการตอนรับแขกบานแขกเมือง  ผูหลักผูใหญ  ก็แจงกําหนดการใหทราบ  สวนรายละเอียด             
ก็ไปดูในกําหนดการอีกที  ตอเนื่อง 30 – 31 ธันวาคม และ 1 มกราคม 2564  ก็เปนการจัดงานครั้งแรก                       
คือการจัดงานปใหมที่รอยเอ็ด  ความโชคดีลงตัวก็คือทานผูวาฯ ไดยายที่จัดงานปใหม กาชาด ไปอยูที่สนามบิน               
ของทหาร  พื้นที่โดยรอบก็จะมีความสะอาด มีความสะดวก การจราจรมีท่ีจอด  การจัดกิจกรรมปใหมที่ลานรอยเอ็ด 
TOWER หรือลานสาเกตของเรา  จะสวยงามมาก จัด 3 วัน  ไฮไลทของเราก็คือคืนวันที่ 31 นับถอยหลังปเกาตอนรับ
ปใหม  ก็วางสคริปไวแลวในเรื่องของการที่ใหผูใหญใหพร  สงทายปเกาตอนรับปใหม  วินาทีที่ 1 ก็ยิงพลุสวางไสว  
ความโชติชวงของปใหม  จะสวัสดีปใหมในค่ําคืนวันนั้นดวยเพลงสวัสดีปใหม  เสร็จจากเพลงสวัสดีปใหม  เพลงประจํา
หอโหวดเรา  ก็จะไดฟงกัน  เฉลิมฉลองหอโหวด  มีดารา  นักรอง  มาแสดงความยินดี  มาใหพวกเราไดชมกัน                       
ปนี้พิเศษเราไดรับการสนับสนุนจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ทานผูวาการการทองเท่ียว  ไดมีโอกาสมาเยี่ยมชม
หอโหวดเราดวย  ซึ่งทานก็เห็นดวยวาถาจังหวัดรอยเอ็ดจะจัดปใหม ททท. ก็นาจะเปนนโยบายสงเสริมการจัดปใหม 
เคาทดาวน ที่ภูมิภาค  เพราะเดิมทีสวนกลางจัดแคที่กรุงเทพฯ เพ่ือสงภาพไปทั่วโลก เชน จัดท่ีเซ็นทรัลเวิลด              
ไอคอนสยาม  คราวนี้จะมีสวนของภูมิภาคจัด  จะมีที่อีสาน รอยเอ็ดแหงเดียว  ที่จะมาเติมเต็มใหเรา  ภาพวันนี้              
31 ธันวาคม ก็จะสงไปทั่วโลก  เรื่องเคาทดาวนของเมืองรอยเอ็ด  ก็เปนโอกาสอันดีของเราไดโปรโมทวาตอไปนี้ข้ึนป
ใหมมาที่รอยเอ็ด  คิดถึงรอยเอ็ด  เราจะจัดใหยิ่งใหญ  ก็เปนสวนที่แจงใหทราบ  นอกจากที่รอยเอ็ดจะมีภาคเหนือที่ 
ททท.  ไปจัดเคาทดาวน ที่จังหวัดสุโขทัย 
   - ที่สําคัญตอไปนี้  นายกฯ เชื่อวาตั้งแตป 2564 เปนตนไป  ทิศทางเมืองรอยเอ็ดจะมีผูคนสัญจร 
มาเยี่ยมเยือนเรามากขึ้น  คนแปลกหนาจะมากขึ้น  เพราะผูคนที่จะมาจากภูมิภาคตางๆ  จะเขามาทองเที่ยว มาสัมผัส  
เพราะภาพของหอโหวดนี้กระจายไปไกลมาก  เขาอยากจะมาเห็นความสวยงามของอาคารรูปทรงโหวด  การมา
มากมายก็อยากใหพวกเราไดเตรียมปรับตัวในการมีสวนรวม  การตอนรับนักทองเที่ยว  การใหขอมูล  การพูดจา   
การผอนสั้นผอนยาว  เพราะวัฒนธรรมของแตละคนท่ีมาไมเหมือนกัน  ซึ่งอาจจะตองปรับตัวใหเขากับนักทองเท่ียวที่
จะมาเยือนเรา  ก็จะตามมาดวยประชากรแฝง  อันนี้เปนวงจรของเมืองทองเท่ียว  เปนเมืองที่จะมีผูคนเขามาลักษณะนี้   
ก็เตรียมตัว  ปรับตัว  ขอความรวมมือเก่ียวกับเรื่องของหลังคาบาน  ชวยตรวจสอบดูหลังคาบานของตนเอง  โปรงแสง
หรือไม  หรือมองเห็นหองนอนไดหรือไมเพราะมีกลองดวย  ก็ลองไปดู  ใหความสวยงาม  ภูมิทัศน  เพราะมองลงมา
จากมุมสูงจะมีผลกระทบกับเราบาง  แตวาถาทุกคนเขาใจบริบท  ก็ชวยไปดูแลบานตนเอง  อันที่ 2 เปดไฟเวลา
กลางคนื  อยาปดไฟเร็ว  เปดไฟไวดวย  ไฟสวน  ไฟที่บาน  หรือประดับไฟบานก็ได  เพราะจะมีคนไปเที่ยวตั้งแต 
18.00 น. - 21.00 น.  เขาก็จะเห็นสีตางๆ ก็ฝากใหเราไดชวยกันพัฒนาปรับปรุงสิ่งท่ีเรามีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
    - เรื่องที่เปนหวง  ฝากฝายที่เก่ียวของคอื  รายไดในป 2564  จากการที่เราทํางบประมาณรายรับ  
รายจาย  ไปแลว  ก็มีผลกระทบ  1. เราตั้งงบประมาณผิดพลาดเรื่องของเงนิบําเหน็จบํานาญ  เพราะเปนครั้งแรกที่เรา
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ขอตรง  ปรากฏวาเงินเราขาดไป 5.8 ลานบาท  ประสานแลวทางสํานักงบประมาณกับกรมบัญชีกลางบอก
กฎหมายประกาศแลว  เราก็ตองหาเงินมาจาย  เพราะเปนเงินที่ตองจายตามระเบียบราชการ  ซึ่งทางเราก็จะตองงด
เงินโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจบางอยางที่เราไดรับมาไมสามรถดําเนินการได  เพราะตองชะลอโครงสรางพื้นฐานตัวนั้น 
ทั้งๆ ที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาแลว  ก็เปลี่ยนโครงการเพราะเปนอํานาจเรา  เอาไปจายในเรื่องเหลานี้กอน                 
ขาดไป 5.8 ลาน  ไดมาแลว 3 ลาน  ซึ่งตองหาเงินมาเพิ่มเติม  ถาไมไดจริงๆ ก็ตองเอาเงินทุนสํารองสะสมมาจาย               
ในป 2565 การทํางบประมาณจะตองไมพลาดเรื่องนี้  แลวฝากถาเราจะตั้งเขาไปเลยป 2565 ตั้งซอมของป 2564 
ลองทํา  เราตองทําเพราะวา 2564 เราเสนอไมทัน เราไมเขาใจ  ก็เหมือนเราเบิกจายชดเชยใหเขาไป  ก็ตั้งยอนคืน  
ลองไปดู  ฝากเปนแนวทางการตั้งงบประมาณป 2565  จะตองใหเปนปจจุบันครบถวน  หามตกหลน  กองวิชาการฯ 
สํานักการศึกษา กองคลัง ที่เก่ียวของกับเรื่องที่เปนรายจายประจําเหลานี้ซึ่งเปนสิทธิตางๆ หามหลุด  ตองทําการบาน  
ตองรีบดู  เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญมาก  แลวเขาหมดเขตปอนขอมูลที่ขอรับงบ 2565  คือ  ใหเริ่มปอนตั้งแต                   
15 ธันวาคม  หมดเขต 15 มกราคม  เรามีเวลาตอนนี้เตรียมการ  อันนี้คือปญหาอันที่ 1  ปญหาอันที่ 2  คือรายได                    
ที่เราประมาณการจากการประมูลหองคาของตลาดหายโศรกซึ่งมีทั้งหมด 18 ล็อก  เราตั้งวาตองไดเฉลี่ยหองละ 
500,000 บาท แตปรากฏวาไมไดตามเปา  ต่ํากวา 500,000 บาท บางหองก็เกิน  โดยภาพรวมไดอยูท่ี                        
5.7 ลานบาท ก็ต่ํากวาเปาไปอีก 2.3 ลาน  จะหาเงินท่ีไหนมาซอมเสริมได  ชดเชยที่ต่ํากวาที่ตั้งไวแตรายไดไมเขา               
ก็ตองมีการเตรียมแผนไว  สุดทายรัฐบาลใจดีจะผอนผันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางอีกปหนึ่ง  ปที่แลวลดหยอนให 
90 % ปที่แลวเราประมาณการรายรับ ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางไวท่ีประมาณ 26 ลาน  แตไดจริงๆ คือ 2.6 
ลาน  กระทบอยางรุนแรง  เราก็หวังวาปนี้นาจะมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ซึ่งประมาณการวาป 2564  เราจะไดรับ
อยูที่ประมาณ 20 ลาน ทีนี้รัฐบาลก็จะขยายเวลาผอนผันอีก 1 ป ก็แสดงวาเงินจะไดเขามาประมาณเดิม คือ                   
2.6 ลานบาท ก็แสดงวาเราขาดไปแลว 17 ลานกวา  รวมแลวติดลบไปประมาณ 25 ลาน เราจะทําอยางไร                    
จะลดโครงการอะไร  จะชะลอโครงการอยางไร  ก็เปนโจทยที่ฝากทุกคนไปดูวาโครงการไหนที่จะหยุดได งดได ฝากไว  
เพ่ือใหไดเห็นภาพตรงกันวาเราอยูมีสถานการณที่คอนขางจะลําบากในงบประมาณรายรับที่จะเขามาไมเปนไปตามแผน
และยังขาดไปอยูอีก 25 ลานบาทดวยกัน   
   - คณะกรรมการอางธวัชชัย  เขามีมติแลว  จะสรางพระพุทธม่ิงเมืองมงคลที่อางเก็บน้ําธวัชชัย                    
เดิมทีจะทําเปนพญานาค ก็เปลี่ยนแลว  จะทําเทาองคจริงแลวขยายวาจะสูงเทาไหร 101 ฟุต หรือ 101 เมตร             
ถา 101 เมตร ก็จะเทากับพระเจาใหญวัดบูรพาภิราม  ตอนนี้กําลังออกแบบแลวก็จะมีฐานเปนพญานาคดวย                 
ขางในก็จะเปนขอมูลของพระพุทธม่ิงเมืองลงคล  เปนพุทธมณฑลดวย  แลวทานผูวาฯ มอบภารกิจวาใหชวยออกแบบ
ใหดวย  ทานจะนําเขาที่ประชุมแลวจะเปดตัวในวันที่ 29  วันพิธีอัญเชิญพระพุทธมิ่งเมืองมงคลข้ึนไป  ก็แจงใหพวก
เราไดรับทราบ  ที่อางธวัชชัยก็จะมีแนวทางอยางนี้  ทางจังหวัดรวมกับคณะสงฆก็จะไดทําหนังสือที่ระลึกในโอกาสวัน
อายุวัฒนะของหลวงพอพระธรรมฐิติญาณ  เจาอาวาสวัดบึงพระลานชัย ครบ 7 รอบ  ทางจังหวัดรวมกับคณะสงฆก็จะ
จัดงานมุทิตาจิตใหกับหลวงพอ  เพราะถือวาเปนพระผูใหญของจังหวัดรอยเอ็ด  ตรงนี้ไดเตรียมการทําหนังสือ  ก็แจง
ใหรับทราบ 
    - ประชุมผูบริหาร  จะไดคุยเรื่องการวางสินคามาวางที่หอโหวด  เก่ียวกับเรื่องสิทธิประโยชนตางๆ   
มีปญหาเรื่องตู ATM ธนาคารจะเขามาต้ังตรงไหน อยางไร  ก็จะเปนประโยชนที่เรายังไมไดคยุกัน 
    - ฝากเรื่องหองน้ําตลาดหายโศรก  ตองเขาคณะกรรมการจัดหาประโยชนหรือไม  หลักเกณฑหองน้ํา  
ตองเขาหากมีการเปดใหประมูล  ฝายจัดหาประโยชนก็เตรียมขอมูล 
    - ฝากเปนนโยบาย  ปญหาตลาดสระทอง  อาคารที่เราสราง  ประชาชนและแมคาที่เปนคูสัญญาเชา
เรา  มีมติแลว  เห็นชอบใหรื้อแทนออกเลย  ตรงนี้เรายังไมดําเนินการเพราะยังไมมีงบประมาณ  เพราะฉะนั้น 
ฝายกองชางชวยประมาณการวาคาใชจายจะตองใชเทาไหรในการท่ีจะรื้อปรับตามแบบใหม  ที่จะใชเปนพื้นขางลาง 
 
นายเรืองรัตน รัตนโภคาสถิต - ลาสุด ณ วันนี้  มีวิทยุดวนมาวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  จะเสด็จ                
รองนายกเทศมนตรี  พระราชดําเนินพรอมดวยเจาคุณพระสินีนาฏ  เพ่ือไปถวายผาไตรและเครื่อง



 17
สังฆทาน  พระเจดียชัยมงคล วันที่ 24 ธันวาคม  เผื่อเราจะตองมีการเตรียมอะไรดวย  แลวเขาจะมาดูโคก
หนองนาโมเดลของเรือนจํา  ที่ศนูยวิทยาศาสตร  อําเภอธวัชบุรี  จะเสด็จมาที่ไหนบาง  วัดเจดียชัยมงคล  วัดปากุง  
ศูนยวิทยาศาตร  3  แหง  วันท่ี 24 ธันวาคม  อันนี้คอืลาสุด  ในสวนของกิจกรรมที่นาสนใจที่ทานนายกฯ ไดเรียนใน
ที่ประชุมแลว  ก็จะมีวันที่ 21 – 24 ธันวาคม  ก็จะมีเกษตรแฟรของจังหวัด  เพราะฉะนั้นกิจกรรมบางอยางที่
เก่ียวของ ที่นาสนใจ  ทานก็ไปดูได  และก็มีไลฟ เอ็กซโปร  อยูที่สนามบิน มทบ. เขาได 3 ทาง  ทาง จส. ทางโรงแรม
ไหมไทย  ทางตลาดพันรวี  งานกาชาดก็ทราบแลว 25 – 3 มกราคม  ในหวงนี้เทศบาลก็เลยขอความรวมมือไปที่ถนน
คนเดิน  เพ่ือสงเสริมใหกิจกรรมของงานกาชาดไปอยูที่โนนทั้งหมด  ตรงนี้ไมมี  ถนนคนเดินก็จะปดในสัปดาหที่ 
25,26  ธันวาคม  และวันที่  1,2 มกราคม ไมมีการจําหนายสินคา  เพ่ือใหกิจกรรมทัง้หมดใหไปอยูท่ีงานกาชาด           
ปใหม  ตรงโนน  อันนี้ก็เปนขาวที่นําเรียนใหทราบ 

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท - ถนนคนเดิน  ขางโรงเรียนเมืองรอยเอ็ด  ก็งดไป 2 สัปดาห คือ ศุกรและ
นายกเทศมนตรี   เสาร  เริ่มตั้งแต 25  เปนตนไป  สวนตลาดวัฒนธรรม  ยังมีขายเหมือนเดิม              
วันจันทร  ไมมีหยุด  ยายจากที่ถนนสตรีทอารตมาอยูขางสํานักงานคุมประพฤติหรือตรงขามกับโรงเรียนสตรีศึกษา  
ตรงถนนที่เราตัดเพ่ิมเติม  ชุมชนทั้งหมด 20 ชุมชน  เราก็สงเสริมใหชุมชนเขมแข็งเรื่องของเศรษฐกิจชุมชน                  
ขายทุกวันจันทร 
 
                                                           ปดประชุมเวลา 12.25 น. 
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