
- ส าเนา - 
รายงานการประชุมประจ าเดือน  

ครั้งที ่2/2563 
วันที ่7 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท๑   นายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
2. ดร.นุชากร  มาศฉมาดล   รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด  
3. นายบุญยัง  ทองสุทธิ์   ปลัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

 4. นายวิทยา  ตรีวิเศษ   รองปลัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 5. วําที่ ร.ท.อนันต๑ เมาะราษี  รองปลัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 6. นายประสงค๑  โพธิ์เนียม  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 7. นางวราภรณ๑  นวลเพ็ญ  หัวหน๎าสํานักปลัดเทศบาล 

8. นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ   ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
9. นายพัฒนพงศ๑  ศรีทอง    ผอ.กองชําง 
10. นางทิมาพร  จันทรถง    ผอ.กองคลัง 
11. นายสุบิน  ทราบรัมย๑   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
12. นางศิริภรณ๑  กระวีสายสุนทร   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (สป.) 
13. น.ส.ปัทมพร  สุทธิประภา   หน.งานอนามัยสิ่งแวดล๎อม 
14. น.ส.ปิยะกานต๑ อุดมพร    หน.งานสุขาภิบาลอาหาร 
15. นางรุจิรา  สีชมภ ู    หน.งานบริหารจัดการตลาด 
16. นางพิกุล  พรมเกตุ    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
17. นางฉันทรุจี  พรมเกตุ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
18. นายอลงกรณ๑ นาเมืองรักษ๑   รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
19. นายยุทธพงษ๑ คุริรัง    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
20. นางศรีไทย  กระวีสายสุนทร   หน.งานธุรการ (สส.) 
21. นายโกสิทธิ ์  บุญสํง  ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ๎าม๎า 
22. นายสุริยา  ทองห๎าว    หน.งานจัดทํางบฯ 
23. นายธรรมวัจน๑ วิลัยพิศ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
24. นางสวํางจิต  บัวปัญญ๑สิริ   หน.ฝุายศูนย๑บริการสาธารณสุข 
25. นางสุวัชรนีย๑ สุโนภักดิ ์   หน.ศูนย๑บริการสาธารณสุข 1 
26. นายกองพล  ศิริเวช    หน.ฝุายปูองกันฯ 
27. นางจุฬาณี  บุบผาพิลา   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (สน.กศ) 
28. นายนุชิต  เกรียงวิช   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (วช.) 
29. นางสุวิชชา  ตรีนาจ    รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
30. นางกิติพร  ตราตรี    หน.ฝุายพัสดุฯ 
31. น.สพ.ธีรภัทร๑ หินซุย    หน.ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
32. วําที่ ร.ต.หญิงนันทิพัฒน๑ วงศ๑คําจันทร๑   หน.งานพัฒนาบุคลากรฯ  
33. นางวชิราภรณ๑ เสณีแสนเสนา   หน.งานบริการข๎อมูลขําวสาร 
34. นางอุไร  สําราญสุข   หน.งานประเพณีฯ 
35. นางอัฐพร  สานุจิตร    นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ (สน.กศ.) 
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36. น.ส.พรพรรณ จันทรถง    ศึกษานิเทศก๑ 
37. นายจักร ี  เกียรติขจร   หน.ฝุายการโยธา 
38. นางนันทกา  ภูผา    หน.งานพัฒนาคุณภาพฯ 
39. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ    หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (ชําง) 
40. นายชนินทร๑  ปานอินทร๑   หน.งานกิจกรรมฯ 
41. นายพิรุฬ  มาตมูล    หน.ฝุายกิจการโรงเรียน 
42. นายปิยวัชร๑  ศรีประสิทธิ์   หน.งานสัตวแพทย๑ 
43. น.ส.สมพิศ  หวังทรัพย๑ทวี   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปุาเรไร 
44. นางรัติยา  สังฆะมณี   นักวิชาการการเงินและบัญชี 
45. นางจิรารัตน๑  ศรีกํูกา    หน.งานการเงินและบัญชี (สน.กศ.) 
46. น.ส.ธวัลรัตน๑ ยิ่งกําแหง   หน.ฝุายพัฒนารายได๎ 
47. น.ส.รัชนีกร  คําภักดี    หน.ฝุายแผนที่ภาษีฯ 
48. นายศุภไชยวัศ ธนาเติมศักดิ์   หน.ฝุายพัฒนาชุมชน 
49. พ.อ.ท.ประทีป พิมพะนิตย๑   หน.งานศูนย๑เครื่องจักร 
50. นายวัฒนา  กระวีสายสุนทร   หน.ฝุายสังคมสงเคราะห๑ 
51. นางสุติมา  มูลศิริ    ผจก.สถานธนานุบาล 
52. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์   ผอ.สํวนบริหารการศึกษา 
53. นางศิริภรณ๑  บุตรพรหม   หน.ฝุายทะเบียนและบัตร 
54. น.ส.ภัทรพร  เชิงสะอาด   หน.งานสํงเสริมสวัสดิการชุมชน 
55. น.ส.รัตนา  ตรีพงษ๑    นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
56. นางเพ็ญละดา ภารัง    หน.ฝุายบริการสาธารณสุข 
57. นางดารณี  ชัยมานะพร   หน.งานวิเคราะห๑ฯ 
58. นายเสกสันต๑ จันทะไทย   หน.งานวิศวกรรม 2 
59. นางญาณี  โสนทอง    หน.งานสวนสาธารณะ 
60. น.ส.จิราภรณ๑ ชินอํอน    หน.ฝุายจัดหาประโยชน๑ฯ 
61. นายจตุรงค๑  ประดิษฐ๑   นิติกร 
62. น.ส.ณัฐกานต๑ โพธิ์สําโรง   หน.งานการเจ๎าหน๎าที่ (สน.กศ.)  
63. นางจิราภรณ๑ โวหารกล๎า   หน.งานการเงินและบัญชี (คลัง) 
64. น.ส.พณิดา  ประเสริฐสังข๑   หน.งานเลขานุการผู๎บริหาร 
65. นายกฤษฎา  ภาชนะวรรณ   หน.งานสถานที่ 
66. นางยุวด ี  ถนอมแสง   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (คลัง) 
67. นายสุทธิชาติ แสนจันทร๑   หน.งานรักษาความสงบฯ 
68. นางอรพิน  สีลาวรรณ   หน.ฝุายอํานวยการ 
69. นางศิริรชตะ  โพธิวงศ๑    หน.งานการเจ๎าหน๎าที่ (สป.) 
70. นางเข็มทอง  ปาลอินทร๑   หน.งานไฟฟูา 
71. นายวิทยา  สัตนาโค    หน.งานปูองกันฯ 
72. นายไพรัก  โคตะยันต๑   หน.งานธุรการ (สป.) 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายเรืองรัตน๑   รัตนโภคาสถิต  รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด   
2. ดร.วัฒนพงษ๑  ชิตทรงสวัสดิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด  
3. ผศ.ดร.สาธิต  กฤตลักษณ๑  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
4. นายพีรพงศ๑  จุรีมาศ   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    - ไมํมี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 
  - ไมํมีกองใดแก๎ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  มาตรการประหยัดพลังงาน 
นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร - เรื่องมาตรการประหยัดพลังงาน การใช๎ไฟฟูา การใช๎น้ําประปา ประจําเดือน 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มกราคม แตํเป็นห๎วงการใช๎เดือนธันวาคม การใช๎ไฟฟูาสรุปคือมีความผิดปกติ                
4 รายการ ตรวจสอบแล๎วมี 1 รายการที่ผิดปกติ คือ เครื่องบําบัดน้ําเสียสูบน้ําทางทิศเหนือโรงซํอม เนื่องจากวํา            
มีรถบรรทุกของมณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดร๎อยเอ็ด ได๎เข๎ามารับน้ําหลายรอบทําให๎คําไฟฟูาสูงกวําปกติ นอกนั้น
เป็นการใช๎ไฟฟูาตามปกติ สํวนการใช๎น้ําประปา มีความผิดปกติอยูํ 10 รายการ แจ๎งกลับมามีความผิ ดปกติ                  
6 รายการ สาเหตุเนื่องจากวํา 1.บึงพลาญชัย เนื่องจากมีประชาชนมาทํองเที่ยวในชํวงเทศกาลปีใหมํเป็นจํานวนมาก 
จึงทําให๎มีการใช๎น้ําประปาเพ่ิมมากขึ้น 2. สถานแสดงพันธุ๑สัตว๑น้ํา มีการเติมน้ําตู๎ปลาใหญํ 3. โรงเรียนเทศบาล           
วัดสระทอง มิเตอร๑ 2 เนื่องจากมีการเข๎าคํายเตรียมความพร๎อมในการแขํงขันกีฬาโรงเรียน มีการปรับปรุงภูมิทัศน๑
บริเวณ อาคาร 3  4. โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เนื่องจากวํามีการเข๎าคํายเตรียมความพร๎อมในกา รแขํงขันกีฬา
เชํนกัน 5. โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ เนื่องจากมีการปรับปรุงกํอสร๎างอาคารใหมํและใช๎ในการรดน้ําต๎นไม๎ 
พืชผักสวนครัว 6.ศูนย๑บริการรํวมแบบเบ็ดเสร็จ เนื่องจากวํามีการติดตั้งตู๎น้ําดื่มแบบตํอทํอประปา และมีประชาชน
มาใช๎บริการมาก เนื่องจากวําเป็นชํวงเทศกาลปีใหมํ นอกนั้นเป็นการใช๎น้ําประปาตามปกติ จึงนําเรียนที่ประชุม
ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองวิชาการและแผนงาน) 
น.ส.กรชนก ยุคะลัง  - (นําเสนอวีดีทัศน๑) สรุปกิจกรรมเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดในรอบเดือนมกราคม 
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 2563 

- (นําเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป งานบริการข๎อมูลขําวสาร
ท๎องถิ่น สถิติตําง ๆ ในการประชาสัมพันธ๑ผําน Fanpage Facebook “ประชาสัมพันธ๑ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด” / 
บันทึกภาพกิจกรรม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง จํานวน 95 ครั้ง / พิธีกรในงานตําง ๆ จํานวน 11 ครั้ง / 
งานบริการและเผยแพรํวิชาการ ติดตั้งเครื่องเสียงภายในห๎องประชุม จํานวน 8 ครั้ง / ติดตั้งเครื่องเสียง                
นอกสถานที่ จํานวน 14 ครั้ง / บันทึกเสียงประชาสัมพันธ๑ บันทึกเสียงการประชุม จํานวน 8 ครั้ง / ควบคุมการ
ใช๎งานจอ LED เวทีกลางแจ๎ง จํานวน 7 ครั้ง / อัพเดทข๎อมูลการประชาสัมพันธ๑ผํานจอ LCD ขนาด 55 นิ้ว 
จํานวน 4 ครั้ง / การประชาสัมพันธ๑โดยใช๎รถแหํประชาสัมพันธ๑ จํานวน 6 ครั้ง / ตรวจซํอมอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการ
ติดตั้งเครื่องเสียง สามารถชํวยลดคําใช๎จํายในการซํอมแซม เป็นจํานวนเงิน 10,320 บาท / งานนิติกรรมสัญญา  
ตรวจสัญญาการเชําสิทธิเทศบาล รวมทั้งสิ้น จํานวน 160 ฉบับ, ติดตามประสานงานกับสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องใน
การชํวยเหลือประชาชนทางกฎหมายเกี่ยวกับการแก๎ไขข๎อบังคับมูลนิธิ, สํงข๎อมูลและติดตามการแจ๎งข๎อมูลลิขสิทธิ์
หอโหวด ตํอกรมทรัพย๑สินทางปัญญา, รํวมประชุม 3 ฝุายและตรวจสอบข๎อร๎องเรียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห๑, 
ตรวจสอบข๎อกฎหมายเพื่อปูองกันเหตุไมํสงบจากการชุมนุมสาธารณะ, ให๎คําปรึกษาและชํวยเหลือทางกฎหมายแกํ
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ประชาชนและพนักงานเทศบาล / งานรับเรื่องราวร๎องทุกข๑ เรื่องร๎องทุกข๑  33 เรื่อง ดําเนินการแล๎วเสร็จ                 
33 เรื่อง / ประสานขอความรํวมมือ สนง.อัยการจังหวัดร๎อยเอ็ด เพ่ือจัดพนักงานอัยการให๎วําตํางคดี ดําเนินคดี
ตามกฎหมายแกํผู๎บุกรุกหรือรุกล้ําหรือใช๎ประโยชน๑ในที่ราชพัสดุบริเวณคูเมือง – กําแพงเมืองร๎อยเอ็ด โดยมิชอบ
ด๎วยกฎหมาย บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด, ประสานขอความรํวมมือการประปาสํวนภูมิภาค
จังหวัดร๎อยเอ็ด และการไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดร๎อยเอ็ด เ พ่ือขอข๎อมูลผู๎ใช๎น้ําประปาและผู๎ใช๎ไฟฟูาของ
ผู๎ประกอบการเพ่ือใช๎แนบประกอบการดําเนินคดี, ประสานขอความรํวมมือธนารักษ๑พ้ืนที่ร๎อยเอ็ดในกรณีมีข๎อมูล
เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมที่จะใช๎แนบประกอบการดําเนินคดี, ให๎คําปรึกษา ชํวยเหลือทางกฎหมายแกํประชาชน
และพนักงานเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / ฝุายแผนงานและงบประมาณ งานวิ เคราะห๑นโยบายและแผน              
สรุปแบบสอบถามโครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ ประจําปี 2563 / สรุปแบบสอบถามการประกวดการเต๎น
ประกอบเพลง “พลาญชัย Cover Dance Festivel” ครั้งที่ 2 / งานจัดทํางบประมาณ วันที่ 23 มกราคม 2563                  
รํวมจัดนิทรรศการงานเสวนาทางวิชาการ “Symposium” เพ่ือเผยแพรํผลงานองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มี            
การบริหารจัดการที่ดี ประจําปี 2562 / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบสอบถามร๎านค๎าตลาดวัฒนธรรม /        
จัดทําแผนที่บริเวณพ้ืนที่บุกรุกหรือรุกล้ําหรือครอบครองใช๎ประโยชน๑ / บํารุงและซํอมแซมคอมพิวเตอร๑ จํานวน 
13 ครั้ง / งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ๑ / การเผยแพรํข๎อมูลขําวสารทางเว็บไซต๑ฯ และแฟนเพจ / ตารางสรุป
คําใช๎จําย ประจําเดือนมกราคม 2563 รวม 5,700 บาท / การเผยแพรํข๎อมูลขําวสารทางเว็บไซต๑ และแฟนเพจ 
รวม 182 ครั้ง / รับเรื่องราวร๎องทุกข๑ ติดตํอสอบถาม รวม 32 ครั้ง / สถิติการให๎บริการของกองวิชาการฯ           
รวม 159 รายการ / IT นํารู๎ ไลน๑ปลอมดูอยํางไร  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสวัสดิการสังคม) 
นายประสงค์  โพธิ์เนียม  - (นําเสนอ Power Point) กองชํางและกองสวัสดิการสังคม รํวมกันรื้อบ๎าน 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม   บริเวณคูเมือง กําแพงเมือง หน๎าโรงเรียนร๎อยเอ็ดวิทยาลัยซึ่งได๎รับคืนพ้ืนที่
จํานวน 166 ตารางวา / เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดได๎รับเรื่องร๎องเรียนจากประชาชนในคุ๎มศรีอุดม วํามีผู๎ปุวยจิตเวช 
อาละวาด ทางเทศกิจและงานสังคมสงเคราะห๑ ได๎ออกตรวจสอบและให๎คําแนะนํา พร๎อมทั้งพาไปทําการรักษาที่
โรงพยาบาล หลังจากนั้นได๎ออกติดตามผลซึ่งผู๎ปุวยมีอาการดีขึ้น สามารถไปทํางานประกอบอาชีพได๎ / จัดอบรม
การทําไม๎กวาดให๎กับผู๎สนใจที่วัดทํานคร และได๎นําผลิตภัณฑ๑ที่จัดทําไปจําหนํายที่ตลาดวัฒนธรรมร๎อยเอ็ด /           
เมื่อวันที่ 24 – 27 มกราคม 2563 นําคณะอนุกรรมการตลาดวัฒนธรรม แกนนําชุมชน ผู๎ประกอบการจํานวน 
42 คน ศึกษาดูงานที่ตลาดวัฒนธรรมทุํงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการแหลํงที่ประสบ
ความสําเร็จในการจัดการสินค๎าท๎องถิ่น 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)นางอัญชลี  
นางศิริภรณ์ บุตรพรหม  - (นําเสนอ Power Point) สรุปสถิติข๎อมูลทะเบียนราษฎร ประจําเดือน       
หน.ฝ่ายทะเบียนและบัตร  มกราคม 2563 / การให๎บริการที่สํานักทะเบียนท๎องถิ่น เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
/ สรุปสถิติข๎อมูลการให๎บริการด๎านทะเบียนราษฎร ประจําเดือนมกราคม 2563 / การให๎บริการที่โรงพยาบาล
ร๎อยเอ็ด / สรุปสถิติข๎อมูลการให๎บริการด๎านบัตรประชาชน ประจําเดือนมกราคม 2563 / ให๎บริการ                
ทําบัตรประชาชนเคลื่อนที่เนื่องในวันเด็กแหํงชาติ / ประชุมฝุายทะเบียนและบัตร 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองคลัง) 

นางธวัลรัตน์  ย่ิงก าแหง  - ( นํ 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 ย๑ สิ น                  
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้  สํารวจข๎อมูลภาคสนาม ประชาชนผู๎เป็นเจ๎าของทรัพย๑สิน เข๎ามาตรวจสอบข๎อมูล 
ณ ศูนย๑บริการรํวมแบบเบ็ดเสร็จ  / ออกประชาสัมพันธ๑ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง / ออกหนังสือรับรอง            
การมีสิ่งปลูกสร๎างในที่ดิน / ฝุายพัฒนารายได๎การจัดเก็บภาษี ตั้งแตํตุลาคม 2562 – มกราคม 2563 จัดเก็บได๎              
คิดเปน็ร๎อยละ 5.72 ของประมาณการ / ฝุายจัดหาประโยชน๑และทะเบียนทรัพย๑สิน สรุปผลการจัดเก็บคําเชําสิทธิ           



 5 
ตําง ๆ ในเดือนมกราคม 2563 รวม 255,200 บาท / สรุปการจดทะเบียนพาณิชย๑ ประจําเดือนมกราคม 
2563 รวม 29 ราย จํานวนเงิน 1,240 บาท / เงินรับฝาก เพ่ือใช๎ในการดําเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร๑              
รวม 125,124 บาท / สรุปผลการจัดเก็บคําน้ําประปาตลาดสดทุํงเจริญ โต๎รุํง รายรับ 21,090 บาท รายจําย 
18,706.71 บาท ผลตําง 2,389.27 บาท / แจ๎งเพ่ือทราบ ประกาศเปิดประมูลให๎เชําพ้ืนที่ภายในอาคาร                
หอสูงเมืองรูปทรงโหวด / ฝุายบริหารงานคลัง ผลการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม 2563 รับจริงตั้งแตํ              
ต๎นปี – มกราคม 2563 218,142,754.72 บาท จํายจริง ตั้งแตํต๎นปีถึงมกราคม 2563 157,549,289.69 
บาท ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 448,364 บาท รับจริงสูงกวํา จํายจริง 60,145,101.03 บาท เงินสะสมที่
สามารถใช๎ได๎ 1,143,333.14 บาท เงินทุนสํารองเงินสะสม 37,419,870.75 บาท เจ๎าหน๎าที่ เงินกู๎ 
130,348,049.40 บาท / สถานะเงินฝาก ณ 31 มกราคม 2563 เงินฝากออมทรัพย๑ 32,948,497.82 บาท 
เงินฝากออมทรัพย๑พิเศษ 23,492,265.86 บาท เงินฝากประจํา 104,430,056.72 บาท รวมทั้งสิ้น 
160,870,820.43 บาท / ลูกหนี้เงินยืมราชการที่ครบกําหนดสํงใช๎เงินยืม ไมํมี / รายงาน  เงินเดือนคงเหลือไมํถึง 
15% / ฝุายพัสดุและทรัพย๑สิน รายละเอียดโครงการที่จํายจากเงินสะสม / ทุนสํารองเงินสะสม / เงินกู๎ กสท. ข๎อมูล 
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 / รายละเอียดโครงการระหวํางดําเนินการ เงินสะสม 5 โครงการ / รายละเอียด
โครงการระหวํางดําเนินการ เงินทุนสํารองสะสม 6 โครงการ / รายละเอียดโครงการระหวํางดําเนินการเงินกู๎ กสท. 
/ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 8 โครงการ ข๎อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ๑ 
2563 / ฝุายบริหารงานทั่วไป ทายาทยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห๑ชีวิต เนื่องจากเสียชีวิต / เบิกจํายเงินบําเหน็จ
ดํารงชีพให๎แกํพนักงานครูผู๎รับบํานาญ จํานวน 10 ราย / เบิกจํายเงินบําเหน็จดํารงชีพ กรณีอายุ 65 ปีบริบูรณ๑
ให๎แกํผู๎รับบํานาญ จํานวน 3 ราย / ประมวลภาพกิจกรรม 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักการศึกษา) 
นางจุฬาณี บุบผาพิลา  - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 2 มกราคม 2563 รํวมอวยพรผู๎บริหาร                  
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด เนื่องในวันปีใหมํ 2563 / วันที่ 8 มกราคม 2563            
พิธีเปิดศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเรียนรู๎ ด๎านการอําน การเขียน ของนักเรียน โครงการขอความรํวมมือทางวิชาการ
ระหวํางเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / วันที่ 10 มกราคม 2563 พบปะนักเรียน     
ที่ผํานการคัดเลือก “โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมจีน ระหวํางเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดกับ
เทศบาลเมืองฝางเฉิงกําง ประจําปีการศึกษา 2562” / วันที่ 11 มกราคม 2563 งานวันเด็กแหํงชาติ ประจําปี 
2563 / ผลการประกวดการจัดร๎านนิทรรศการในงานวันเด็กแหํงชาติ ประจําปี 2563 / วันที่ 16 มกราคม 
2563 วันครูประจําปี 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน / วันที่ 16 มกราคม 2563 ประชุมครูทุกกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ เพื่อหารือการแขํงขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ประจําปี 2563 / วันที่ 18 มกราคม 2563 โครงการ
บูรณาการองค๑ความรู๎และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สําหรับผู๎เรียนวิทยาการคํานวณ  
แหํงศตวรรษท่ี 21 (วิทยาการคํานวณและการเขียน Coding) ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร / วันที่ 20 มกราคม 
2563 ศึกษางานเพ่ือแลกเปลี่ยนองค๑ความรู๎ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา                        
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ให๎สามารถสํงเสริมทักษะของผู๎เรียนได๎อยํางมีคุณภาพ ในโครงการ”             
กํอการครู :ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู๎ ” / วันที่ 29 มกราคม 2563 การประกวดเต๎น “พลาญชัย                  
Cover Dance Festival” ครั้งที่ 2 รุํนอายุไมํเกิน 15 ปี / วันที่ 30 มกราคม 2563 รุํนอายุไมํเกิน 18 ปี / วันที่ 
31 มกราคม 2563  รุํนประชาชนทั่วไป / วันที่ 30 มกราคม 2563 ชี้แจงกําหนดการศึกษาดูงาน นักเรียนที่มี
ความประพฤติดี เสียสละตํอสํวนรวม 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า) 
นางจุฬาณี  บุบผาพิลา  - (นําเสนอ  / Power Point) สรุปรายงานการปฏิบัติงานสถานแสดงพันธุ๑สัตว๑น้ํา                   
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ประจําเดือนมกราคม 2563 จํานวนผู๎ใช๎บริการ 30,918 คน หนํวยงานขอเข๎า
เยี่ยมชม 162 หนํวยงาน ยอดเงินบริจาค 54,024 บาท / รับของแจกวันเด็กจากร๎านค๎าและกิจกรรมวันเด็ก                
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ในสถานแสดงพันธุ๑สัตว๑น้ํา / กระทรวงสาธารณสุขรํวมกับโรงพยาบาลร๎อยเอ็ด ใช๎สถานที่จัดงาน “วิ่งไลํยุง” / 
ประมวลภาพการใช๎สถานที่ห๎องประชุม การเข๎าเยี่ยมชมของหนํวยงานราชการ โรงเรียน ตลอดจนนักทํองเที่ยวทั่วไป             
ในเดือนมกราคม 2563 / สรุปรายงานการปฏิบัติงานของศูนย๑เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย ประจําเดือนมกราคม 
2563 ยอดสมาชิกโดยรวม 1,530 คน จํานวนผู๎เข๎าใช๎บริการ ชํวงเช๎า จํานวน 968 คน ชํวงเย็น จํานวน 1,363 
คน รวม 2,331 คน / กิจกรรมออกกําลังกายภายในศูนย๑สมรรถภาพทางกาย / ออกกําลังกายในเกาะกลาง               
บึงพลาญชัย แอโรบิก ลีลาศ รํากระบอง โยคะ บาสเกตบอล / ติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจ๎งแทนเครื่องที่
จําหนํายออก / ขอเชิญรํวมชม รํวมเชียร๑ การประกวดวงดนตรีพลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 8 ระหวํางวันที่        
11 – 12 กุมภาพันธ๑ 2563   

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ) 
นายธรรมวัจน์  วิลัยพิศ  - (นํ า เสนอ Power Point) สวั สดีปี ใหมํ  2563 พระอาจารย๑สุ วรรณ                        
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ  สิริจันโท และประธานกรรมการสถานศึกษา / ตัวแทนศิษย๑เกํา              
มอบทุนการศึกษา / ฝึกซ๎อมพิธีกรเด็กในงานวันเด็กแหํงชาติ ประจําปี 2563 / อบรม Phonice ที่โรงเรียน
เทศบาลวัดสระทอง / นักเรียนอบรมคัดแยกขยะ ในงานวันเด็กแหํงชาติ / โครงการจัดตั้งศูนย๑วิจัยและพัฒนาการ
เรียนรู๎ / พัฒนาและแก๎ปัญหาการอํานของนักเรียนทั้ง 8 โรงเรียน / ออกร๎านนิทรรศการในงานวันเด็กแหํงชาติ / 
คณะครูและนักเรียน ศึกษาดูงานศูนย๑เรียนรู๎ ปศพพ. ที่โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน              

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน) 
นายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ์ - (นํา เสนอ Power Point) ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ                    
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน เข๎ารํวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ด๎วยวิธีโฟนิกส๑ / เข๎ารํวมกิจกรรมอบรมและรณรงค๑คัดแยกขยะวันเด็กแหํงชาติ โครงการพัฒนาการรักษา
ความสะอาด ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจําปี 2563 / กิจกรรมการวัดผล ประเมินผล การทดสอบ                  
กลางภาค ประจําภาคเรียนที่ 2/2562 / เข๎ารํวมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช๎งาน
โปรแกรมระบบแนะนําสําหรับอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ(Thai School Lunch) / พิธีเปิด              
กองลูกเสือ ระดับชั้นอนุบาล การทดสอบเดินทางไกล และฐานการเรียนรู๎ / รํวมกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ประจําปี 
2563 / แสดงความยินดี นักเรียนคนเกํง ได๎ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน เมืองฝางเฉิงกําง ประเทศจีน/ รับการ
ประเมิน และติดตามผล การดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม / โรงเรียนได๎รับเกียรติให๎เป็นสถานที่จัดงานวัน
ครู ประจําปี 2563 / คณะครูเข๎ารํวมพิธีถวายพระราชสักการะ เนื่องในวันพํอขุนรามคําแหง / โรงเรียนได๎รับ
รางวัลองค๑กรดีเดํนในความรํวมมือของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / การทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 3 ที่พระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม / การทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
ระดับชั้น ป.4 – ม.3 ที่วัดภูมโนรมย๑ หอแก๎วมุกดาหาร ตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร / กิจกรรมลูกเสือ            
ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ทดสอบเดินทางไกลฐานการเรียนรู๎และกิจกรรมรอบกองไฟ /                 
รํวมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด งานวันคล๎ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจําปี 2563 /               
การนิเทศ ติดตาม การจัดประสบการณ๑เรียนรู๎สําหรับเด็กอนุบาล ประจําภาคเรียนที่ 2/2562 / โรงเรียนเทศบาล
วัดราษฎรอุทิศ เดินทางมาศึกษาดูงาน ศูนย๑การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา /            
เข๎ารํวมการอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันสุขภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า) 
นายโกสิทธิ์  บุญส่ง  - ( นํ า เ สน อ  Power Point) วั นที่  2  มก ร า คม  256 3  ผ ลผลิ ต ขอ ง               
ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า ระดับชั้นอนุบาล ในโครงการสํงเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ / วันที่           
3 มกราคม 2563 มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคในสถานศึกษา สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎กับ
นักเรียนที่ได๎รับทุน จํานวน 44 ทุน ประจําภาคเรียนที่ 2 / วันที่ 6 มกราคม 2563 มอบขวัญและกําลังใจให๎             
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อปพร. / แมํครัว / แมํบ๎าน ที่มาปฏิบัติหน๎าที่ให๎กับชาว ท.5 / วันที่ 8 – 9 มกราคม 2563 สอบวัดผลกลาง
ภาคเรียนที่ 2 ประจําภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.ต๎น และ ม.ปลาย / วันที่                      
11 มกราคม 2563 แสดงความยินดีกับนายก๎องหล๎า มณีกัญย๑ นักกีฬาเซปักตะกร๎อทีมชาติไทย U18                  
รับเกียรติบัตร “เป็นผู๎มีความประพฤติดีและบําเพ็ญประโยชน๑ตํอสังคม” จากผู๎วําราชการจังหวัดร๎อยเอ็ด ในงาน 
วันเด็กแหํงชาติ ประจําปี 2563 / แสดงความยินดี คุณครูที่ได๎รับรางวัลครูพ่ีเลี้ยงดีเดํน สาขาคอมพิวเตอร๑             
ปี 2563 ในโครงการสํานึกในพระคุณครู / แสดงความยินดีคุณครูที่ได๎รับรางวัล “พนักงานครูที่ปฏิบัติหน๎าที่ดีเดํน             
และประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดีในกิจกรรมวันครู  ประจําปี 2563 / วันที่ 14 – 18 มกราคม 2563             
นักศึกษาวิชาทหารปี 3 ชาย เข๎าฝึกภาคสนาม ณ หนํวยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่  27                    
คํายประเสริฐสงคราม / วันที่ 25 – 26 มกราคม 2563 กศน.ร๎อยเอ็ด ขอใช๎สถานที่ในการจัดการแขํงขันกีฬา
สานสัมพันธ๑ต๎านยาเสพติด ระดับอําเภอ / วันที่ 26 มกราคม 2563 รํวมแสดงในงานแสดงศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาเมืองเกําด๎วยต๎นทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองร๎อยเอ็ด / วันที่ 27 มกราคม 2563 คณะผู๎บริหาร
จากเทศบาลตําบลห๎วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ๑ เยี่ยมชมสนามกีฬา / วันที่ 29 มกราคม 2563 แสดงความยินดี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขันประกวดการเต๎นประกอบเพลง “พลาญชัย Cover Dance Festival”   
ครั้งที่ 2 รุํนอายุไมํเกิน 15 ปี / สรุปผลการแขํงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหํงชาติ ครั้งที่ 41 อุดรธานีเกมส๑ 
ระดับประเทศ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร)  
น.ส.สมพิศ  หวังทรัพย์ทวี - (นําเสนอ Power Point) รับการตรวจเยี่ยม การจัดอาหารกลางวันให๎กับ
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร นักเรียน วันที่ 3 มกราคม 2563 / ทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหมํ 
2563 วันที่ 4 มกราคม 2563 / สวัสดีปีใหมํคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วันที่ 4 มกราคม 2563 / 
สถานที่ในการจัดประชุมผู๎บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 8 มกราคม  2563 / สถานที่ในการอบรม
โครงการเครือขํายการเรียนรู๎ วันที่ 9 มกราคม 2563 / วงเมโลเดียน เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนอนุบาล            
สมประสงค๑ วันที่ 10 มกราคม 2563 / กิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ วันที่ 11 มกราคม 2563 / ได๎รับรางวัล     
องค๑กรปกครองดีเดํนในความรํวมมือของสถาบันขงจื่อ วันที่ 18 มกราคม 2563 / บุ คลากรเข๎ารับการอบรม 
Coding  และเป็นสถานที่ในการจัดอบรม วันที่ 18 มกราคม 2563 / ผู๎บริหารและครูเข๎ารํวมอบรมหลักสูตรการ
จัดระบบประกันสุขภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 24 – 29 มกราคม 2563 / ยุวกาชาด พร๎อมผู๎บังคับบัญชารํวม
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล๎ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจําปี 2563 วันที่ 27 มกราคม 
2563 / คณะครูระดับอนุบาลเข๎ารับการนิเทศติดตามโดยต๎นสังกัด วันที่ 30 มกราคม 2563 / งานปรับปรุง             
ภูมิทัศน๑  (ล๎างทําความสะอาดทํอระบายน้ํา ) / ข๎อมูลการศึกษาตํอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                  
ประจําปีการศึกษา 2562        

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ) 
นายยุทธพงษ์ คุริรัง  - (นําเสนอ Power Point) นักเรียนชั้น ป.4 – 6 ทัศนศึกษา วันที่ 3 มกราคม 
รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 2563 / กิจกรรมรณรงค๑คัดแยกขยะวันเด็กแหํงชาติ วันที่ 6 มกราคม 2563 
/ ป.1 – 3 ทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกห๎องเรียน วันที่ 7 มกราคม 2563 / อนุบาล 1 – 3 ทัศนศึกษา           
แหลํงเรียนรู๎ ณ เจดีย๑มหามงคลบัว วันที่ 7 มกราคม 2563 / ผู๎บริหารคณะครูและบุคลากร รํวมอวยพร              
และขอพรทํานเจ๎าอาวาสวัดเหนือ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหมํ วันที่ 10 มกราคม 2563 / กิจกรรมวันเด็ก 
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ วันที่ 10 มกราคม 2563 /วันเด็กแหํงชาติ ประจําปี 2563 วันที่ 11 มกราคม 
2563 / รํวมสํงคุณครูพรทวี สุวรรณมิตร วันที่ 15 มกราคม 2563 / รํวมกิจกรรม “OPEN HOUSE 2020” 
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร๎อยเอ็ด วันที่ 21 มกราคม 2563 / เข๎ารํวมอบรมเชิง ปฏิบัติการ            
การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 25 มกราคม 
2563 / เข๎ารํวมพิธีปฏิญาณตนและและสวนสนามของยุวกาชาด ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ วันที่ 
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27 มกราคม 2563 / คณะกรรมการฯ จากศึกษาธิการจังหวัดร๎อยเอ็ด มานิเทศติดตามและให๎คําแนะนําในการ
เตรียมการประเมิน “สถานศึกษาพอเพียง” วันที่ 29 มกราคม 2563 / รับคําแนะนําและตรวจเยี่ยม           
การดําเนินการตามโครงการอาหารกลางวันนักเรยีน วันที่ 31 มกราคม 2563 / “ทางเดินมีหลังคา” เพ่ืออํานวย
ความสะอาดและความปลอดภัยให๎กับนักเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม) 
นางฉันทรุจี  พรมเกตุ  - (นํ า เสนอ  Power Point) วั นที่  8  มกราคม 2563 รํ ว ม โคร งการ                                   
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม  พัฒนาด๎านการอําน การเขียน โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ / วันที่                
8 มกราคม 2563 วงเมโลเดียนโรงเรียนรํวมบรรเลงในกิจกรรมกีฬา สว. / วันที่ 11 มกราคม 2563 รํวม
กิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ / วันที่ 18 มกราคม 2563 คณะครูรํวมอบรมการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการ
คํานวณ โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร / วันที่ 15 – 28 มกราคม 2563 นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา / วันที่ 22 มกราคม 2563 กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือยุวกาชาด นักเรียนชั้น ป.1 – ป.4                
ณ มณฑลทหารราบที่ 1 คํายประเสริฐสงคราม / วันที่ 31 มกราคม 2563 รับการนิเทศติดตามรายงาน
ความก๎าวหน๎าการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร๎อยเอ็ด / รับการตรวจเยี่ยม
โครงการอาหารกลางวัน / ด๎านอาคารสถานที่ ติดตั้งกระจกในห๎องดนตรีฯ เพ่ือใช๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎กับนักเรียน / 
นักการภารโรงดําเนินการทําชั้นวางของเพ่ือติดตั้งหลังเวที / โครงการเยี่ยมบ๎านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 / 
กิจกรรมสวดมนต๑ไหว๎พระ ทําสมาธิทุกวันศุกร๑ / กิจกรรมชุมชนดอกไม๎จันทน๑ / กิจกรรมชุมชนผ๎าบาติก / กิจกรรม
ชุมชนสวนผักพอเพียง / กิจกรรมชุมชนดนตรีไทย 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางสุวิชชา  ตรีนาจ   - (นําเสนอ Power Point) รับการตรวจเยี่ยมการจัดทําอาหารกลางวัน                    
รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให๎กับนักเรียน วันที่ 7 มกราคม 2563 / เด็กหญิงบุณรดา ครองศรัทธา 
ได๎รับรางวัลชนะเลิศ การแขํงขันวัดศักยภาพผู๎เรียนด๎านวิชาการ SPK TEST 2019 ครั้งที่ 10 วันที่ 8 มกราคม 
2563 / นักเรียนได๎รับคัดเลือกเข๎ารํวมโครงการแลกเปลี่ยนด๎านการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมจีน วันที่                
10 มกราคม 2563 / กิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ปี 2563 วันที่ 11 มกราคม 2563 / เรียนรู๎นอกห๎องเรียน 
ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่น โบราณสถาน วัดคูํบ๎านคูํเมือง วันที่ 20 มกราคม 2563 / โครงการทบทวนพัฒนาทักษะ
ลูกเสือ ยุวกาชาดและลูกเสือน๎อย Junior Scout วันที่ 21 มกราคม 2563 / ผู๎บริหารและครูเข๎ารํวมอบรม            
การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 24 – 29 มกราคม 2563 / นักเรียนรํวมกิจกรรม                
การแสดงถนนสายวัฒนธรรม วันที่ 26 มกราคม 2563 / ผู๎นํายุวกาชาดและยุวกาชาด เข๎ารํวมปฏิญาณตน                    
และสวนสนามยุวกาชาด วันที่ 27 มกราคม 2563 / นักเรียนเข๎ารํวมการประกวดการเต๎นประกอบเพลง            
“พลาญชัย Cover Dance Festival” ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มกราคม 2563 / กิจกรรมนิเทศ จัดการเรียนการสอน
ระดับชั้นปฐมวัย ประจําปีการศึกษา 2/2562 วันที่ 30 มกราคม 2563 / คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎วยวิธีโฟนิกส๑ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนวิทยาการ
คํานวณ / คณะครูให๎ความรู๎กับนักเรียนและรณรงค๑การงดใช๎ถุงและแก๎วพลาสติกในสถานศึกษา / กิจกรรมสํงเสริม
การอําน การเขียนสําหรับนักเรียนชั้น ป.1 / กิจกรรมสํง เสริมคุณธรรม จริยธรรมให๎กับผู๎เรียน / บูรณาการ
กิจกรรมและสร๎างโอกาสในการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียน / กิจกรรมโครงการอาหารกลางวันและนมโรงเรียน / การปรับ
ภูมิทัศน๑และพัฒนาอาคารสถานที่ 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง) 
นางพิกุล  พรมเกตุ   - (นําเสนอ Power Point) มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง  TOYOTA Revo Festival Cover Dance contests / เด็กดีศรีสระทอง           
เก็บทองได๎และสํงคืนเจ๎าของ / จัดซุ๎มงานวันเด็กแหํงชาติ ประจําปี 2563 จัดเตรียมขนม นมกลํองและผั ดไทย 
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แจกเด็ก ๆ วันที่ 11 มกราคม 2563 / นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา รํวมพิธีเปิดการณรงค๑เตรียมการปูองกัน               
และแก๎ไขปัญหาภัยแล๎งจังหวัดร๎อยเอ็ด ประจําปี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 / นักศึกษาวิชาทหาร (รด.)            
ชั้นปีที่ 3 เข๎ารับการฝึกภาคสนาม ประจําปีการศึกษา 2562 ณ คํายประเสริฐสงคราม ระหวํางวันที่ 14 – 18 
มกราคม 2563 / โครงการออกเยี่ยมบ๎านของคณะครูในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 / การประชุมสามัญ 
สภานักเรียน โรงเรียนเรียนเทศบาลวัดสระทอง วันที่ 17 มกราคม 2563 / กิจกรรมเดินทางไกล ประจําปี
การศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 – 4  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 / ได๎รับรางวัลองค๑กรดีเดํน    
ในความรํวมมือของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 18 มกราคม 2563 / การแสดงและวงดนตรี                
ในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ผํานกลไกองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และประชาสังคม             
เพ่ือศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฯ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด วันที่ 19 มกราคม 2563 / คํายพฤกษศาสตร๑              
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ ระหวํางวันที่ 25 – 26 มกราคม 2563 ณ ศูนย๑ศึกษาธรรมชาติและสัตว๑ปุา             
ลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ๑ / เข๎ารํวมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด งานวันสถาปนายุวกาชาดไทย 
ประจําปี 2563 วันที่ 27 มกราคม 2563 / ปรับปรุง ปูพ้ืนกระเบื้องใหมํ บริเวณห๎องสมุดหลังจากถูกน้ําทํวม / 
ทําหลังคา บริเวณข๎างห๎องประชุมมํวงขาว เพ่ือใช๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน / ปรับปรุงสถานที่ภายในโรงเรียน 
เพ่ือให๎เกิดความสวยงาม 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
น.ส.พรพรรณ  จันทรถง   - (นําเสนอ Power Point) รับการตรวจเยี่ยมการจัดทําอาหารกลางวัน                    
ศึกษานิเทศก์   ให๎กับเด็ก วันที่ 7 มกราคม 2563 / กิจกรรมสุขสันต๑วันเด็ก ประจําปี
การศึกษา 2562 วันที่ 10 มกราคม 2562 / ตัวแทนศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด รํวมการแสดงชุด 
“จินนี่จ๐า” และรํวมแจกอาหาร ขนม นม เนื่องในวันเด็กแหํงชาติ วันที่ 11 มกราคม 2563 / กิจกรรมคํายทหาร 
Army Camp ประจําปีการศึกษา 2563 กลุํมมอนเตสซอรี่ 1 และ 2 กลุํมสํงเสริมประสบการณ๑ 1 และ 2 ,  
กลุํมศิลปะ 1 และ 2 วันที่ 21 มกราคม 2563 / โครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ ภาคเรียนที่ 2 ประจําปี
การศึกษา 2562 วันที่ 31 มกราคม 2563 / กิจกรรมประกอบอาหาร “ปั้นข๎าวจี่” / กิจกรรมโยคะ / กิจกรรม 
ห๎องสมุด / กิจกรรม “ตะโกน โยน ยื่น” เป็นกิจกรรมปูองกันเด็กจมน้ําและขั้นตอนการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย              
ทางน้ํา / ด๎านอาคารสถานที่ ซํอมกระเบื้องอาคารมอนเตสซอรี่ / ซํอมหลังคาอาคารเสริม – ศิลป์ / ซํอมระบบ
บําบัดน้ําสระวํายน้ํา 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า) 
นางนันทกา  ภูผา   - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 1 มกราคม 2563 รํวมพิธีทําบุญตักบาตร                    
รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เนื่องในขึ้นปีใหมํ / จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหมํ ประจําปี 
2563 / วันที่ 8 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมสุขสันต๑วันเด็ก / วันที่ 11 มกราคม 2563 รํวมรายการแสดง 
“เต๎นกันเถอะ” เนื่องในงานวันเด็กแหํงชาติ ประจําปี 2563 / รํวมแจกอาหาร ขนม นม เนื่องในวันเด็กแหํงชาติ 
ประจําปี 2563 / นางสาวสุนัดดา วินทะไชย เข๎ารับเกียรติบัตรครูที่ปฏิบัติหน๎าที่ดีเดํนและประพฤติตน                 
เป็นแบบอยํางที่ดี เนื่องในงานวันครู ประจําปี 2563 / รํวมพิธีทําบุญตักบาตรและพิธีรําลึกพระคุณบูรพาจารย๑           
เนื่องในวันครู ประจําปี 2563 / วันที่ 17 มกราคม 2563 เข๎ารํวมอบรมผู๎ประกอบการสถานที่จําหนํายอาหาร
ในโรงเรียน เขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ประจําปี 2563 / ได๎รับความ
อนุเคราะห๑จากคุณแมํกงหัน แสงจันทร๑ คุณแมํทองสุข และคุณแมํคํามี บุญเจริญ เป็นวิทยากรให๎ความรู๎และสาธิต
การหํอข๎าวต๎มมัด “โครงการสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น” / วันที่ 24 มกราคม 2563 จัดกิจกรรม “โครงการ             
ฝึกศึกษานอกสถานที่” เยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ๑สัตว๑น้ําเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / นั่งรถรางเยี่ยมชมเมืองร๎อยเอ็ด 
ไหว๎พระวัดเหนือและวัดบูรพาภิราม / เด็กๆ ได๎พัฒนากล๎ามเนื้อมัดเล็กและใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ตามจินตนาการ
ในการวาดภาพและได๎พัฒนากล๎ามเนื้อมัดใหญํจากการออกกําลังกายอยํางสนุกสนาน ที่สนามเด็กเลํนบึงพลาญชัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
นางเพ็ญละดา  ภารัง  - (นําเสนอ Power Point) ) ฝุายบริหารงานทั่วไป ประชุมกองสาธารณสุข   
หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข  และสิ่งแวดล๎อม ประจําเดือนมกราคม 2563 / รายงานการซํอมบํารุงรถยนต๑ 
เครื่องจักร ประจําเดือนมกราคม 2563 รวมทั้งสิ้น 303,320 บาท / ฝุายบริการสาธารณสุข ประชุม
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ครั้งที่ 2 ปี 2563 วันที่ 15 มกราคม 2563 / 
โครงการสาธารณสุขสัมพันธ๑ ปีงบประมาณ 2563 / ชุมชนวัดเวฬุวันและชุมชนวัดบึง / ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา             
ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 30 มกราคม 2563 /               
เยี่ยมบ๎านผู๎สูงอายุและผู๎พิการในโครงการใสํใจดูแลหํวงใยผู๎สูงอายุและผู๎พิการ / งานควบคุมปูองกันโรคไมํติดตํอ
และสารเสพติด ตรวจคัดกรองโรคไมํติดตํอเรื้องรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) ครั้งท่ี 1 วันที่ 6 มกราคม 2563 
ณ พื้นท่ีชุมชน บขส. / กิจกรรมผู๎สูงอายุเดือนมกราคม 2563 “กิจกรรมวัน สว.เกมส๑” วันที่ 8 มกราคม 2563 / 
โครงการอบรม อสม.ประจําเดือนมกราคม 2563 วันที่ 27 มกราคม 2563 / งานควบคุมปูองกันโรคไมํติดตํอ
และสารเสพติด ตรวจคัดกรองโรคไมํติดตํอเรื้อรัง ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มกราคม 2563 พ้ืนที่ชุมชนวัดปุาเรไร / 
โครงการปูองกันควบคุมโรคไมํติดตํอเรื้อรังในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด วันที่ 30 มกราคม 2563 คัดกรอง            
กลุํมเสี่ยง ณ สถานีขนสํงร๎อยเอ็ด / วันที่  17 มกราคม 2563 ต๎อนรับผู๎ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย               
(นายทวีป บุตรโพธิ์) ตรวจเยี่ยมสถานสงเคราะห๑สัตว๑เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / งานสัตวแพทย๑ลงพ้ืนที่บริการ                
ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าให๎กับสุนัขและแมว ในพ้ืนที่ชุมชนทํานคร ชุมชนวัดปุาเรไร ชุมชนพิพิธภัณฑ๑ ชุมชน
วัดเหนือ ชุมชนวัดคุ๎ม ชุมชนมั่นคงพัฒนา ชุมชนวัดเวฬุวัน ชุมชนโรงพยาบาล ชุมชนวัดบึงและชุมชนโรงเรียนเมือง 
ตามโครงการรณรงค๑ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎าในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจําปีงบประมาณ 2563 / 
วันที่ 26 มกราคม 2563 งานสัตวแพทย๑ได๎รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให๎ความรู๎ในโครงการฝึกอบรมเพ่ือสร๎าง
และพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว๑ด๎านโรคพิษสุนัขบ๎า จังหวัดร๎อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2563 / งานสัตวแพทย๑               
ลงพ้ืนที่ จับสุนัขจรจัด ตามคําร๎องเรียน ตามสถานที่ตําง ๆ ปัจจุบันสถานสงเคราะห๑สัตว๑เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด               
มีสุนัข 56 ตัว แมว 33 ตัว / ฝุายบริหารงานสาธารณสุข งานรักษาความสะอาดเก็บขยะและปัดกวาดหลังงาน
กาชาด / วันที่ 6 มกราคม 2563 เปิดกิจกรรมอบรมและรณรงค๑คัดแยกขยะวันเด็กแหํงชาติ ตามโครงการพัฒนา
รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจําปี 2563 / วันที่ 9 มกราคม 2563  พิธีเปิดการอบรม
โครงการเครือขํายการเรียนรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท๎องถิ่น อยํางยั่งยืน / 
วันที่ 15 มกราคม 2563 เปิดการประชุมโครงการพัฒนา โครงการ T-VER เพ่ือมุํงสูํเมืองคาร๑บอนต่ําสําหรับ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ระยะที่ 4 รํวมกับคณะทํางานขององค๑การบริหารจัดการก๏าซเรือนกระจก /              
งานรักษาความสะอาด ล๎างตลาด ถนน ศาลาที่พักผู๎โดยสาร เก็บขยะคลองคูเมือง และปัดกวาด ตัดหญ๎า ดายหญ๎า 
ตามแผนปฏิบัติงาน / ฝุายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล๎อม งานอนามัยสิ่งแวดล๎อม ควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ 
ตรวจสอบข๎อเท็จจริงกรณีแอมโมเนียรั่วจากโรงน้ําแข็ง บริเวณถนนเทวาภิบาล วันที่ 2 มกราคม 2563        
ตรวจติดตามแก๎ไขปัญหา วันที่ 21 มกราคม 2563 ตรวจติดตามการแก๎ไข วันที่ 28 มกราคม 2563 /             
รํวมกับคณะกรรมการจากภาคีเครือขําย ตรวจประเมินสุดยอดชุมชนหน๎าบ๎านนํามอง ปีที่  13 รอบแรก                
ระหวํางวันที่  29 – 31 มกราคม 2563 / ผลการประกวดสุดยอดชุมชนหน๎าบ๎านนํามอง ปีที่ 13 รอบแรก / 
งานสุขาภิบาลอาหาร กิจกรรมอบรมผู๎ประกอบการ สถานที่จําหนํายอาหารในโรงเรียน โครงการสุขาภิบาลอาหาร
ในโรงเรียน ประจําปี 2563 วันที่ 17 มกราคม 2563 / รํวมประชุมการประเมินตลาดเทศบาลสะอาด            
ระดับจังหวัด และนําคณะกรรมการประเมินลงพ้ืนที่ ประเมินตลาดทั้ง 3 แหํง (ครั้งที่ 1) วันที่ 20 มกราคม 
2563 / งานบริหารจัดการตลาด รํวมกับสํานักงานพาณิชย๑จังหวัดร๎อยเอ็ดและสํานักงานชั่ง ตวง วัด เขต 2 – 7 
ร๎อยเอ็ด ตรวจสอบราคาสินค๎าในตลาดสระทองในชํวงเทศกาลตรุษจีน เพ่ือเฝูาระวังราคาสินค๎าที่จะขึ้นราคาในชํวง
เทศกาล ในวันที่ 21 มกราคม 2563 / ทําบุญตลาดสระทอง และบวงสรวงศาลพระภูมิชัยมงคล วันที่                        
22 มกราคม 2563 / ทําบุญตลาดหนองแคนและบวงสรวงศาลพระภูมิในตลาด วันที่ 24 – 25 มกราคม 
2563 / รํวมกับงานเทศกิจตีเส๎นแบํงเขตจําหนํายสินค๎าในตลาดทุํงเจริญ  ในวันที่ 27 มกราคม 2563 /               
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ให๎การต๎อนรับนายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปะชัย รองอธิบดีกรมการค๎าภายในและผู๎เข๎ารํวมอบรมเครือขํายอาสาธงฟูา 
1569 ลงพ้ืนที่รณรงค๑ประชาสัมพันธ๑การปิดปูายแสดงราคาสินค๎าและตรวจสอบเครื่องชั่ง ณ ตลาดหนองแคน               
ในวันที่ 29 มกราคม 2563 / วันที่ 31 มกราคม 2563 ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการศูนย๑จําหนําย
สินค๎าเกษตรอินทรีย๑และสินค๎าพ้ืนเมือง (ตลาดหายโศรก) 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1) 
นางสว่างจิตร บัวปัญญ์สิริ - (นําเสนอ Power Point) งานบริการทางการแพทย๑ กราฟรายงานผู๎รับบริการ 
หน.ฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข แยกตามแผนกเฉพาะทาง ศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 ตั้งแตํวันที่                   
1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563 / รายงานผู๎มารับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทาง / ออกเยี่ยม       
บ๎านผู๎ปุวยโรคเรื้องรัง ผู๎พิการ ผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดสมองและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ / ออกหนํวยปฐมพยาบาล               
ตลาดนัดทางวัฒนธรรม ณ คูเมืองด๎านทิศตะวันตก วันที่ 12, 19, 26 มกราคม 2563 / จัดทําโครงการสํงเสริม
สุขภาพบุคลากรเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ปี 2563 ดําเนินการตรวจสุขภาพประจําปี ระหวํางวันที่ 27 – 29 
มกราคม 2563 / จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหนํวยบริการประจํา (Cup board) ศูนย๑บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด วันที่ 28 มกราคม 2563 / หนํวยปฐมพยาบาลงานพลาญชัย Cover Dance Festival 
ครั้งที่ 2 วันที่ 29 – 31 มกราคม 2563 / รํวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลการดําเนินงานนิเทศ ติดตาม กํากับ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการจังหวัดร๎อยเอ็ด รํวมกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองร๎อยเอ็ด โรงพยาบาล
ร๎อยเอ็ดและโรงพยาบาลจุรีเวช วันที่ 31 มกราคม 2563 / งานแพทย๑แผนไทย หัตถบําบัดเพ่ือการ รักษา              
เดือนมกราคม 2563 ผู๎รับบริการในเดือนมกราคม 2563 จํานวน 116 ราย / งานกายภาพบําบัด จํานวน              
ผู๎มารับการทํากายภาพ ประจําเดือนมกราคม 2563 รับบริการในศูนย๑ 27 ราย 53 ครั้ง เยี่ยมบ๎าน 1 ราย               
2 ครั้ง รวมทั้งหมด 30 ราย 55 ครั้ง / งานแพทย๑แผนจีน จํานวนผู๎เข๎ารับบริการฝังเข็มประจําเดือนมกราคม 
2563    27 ราย 86 Visit /งานทันตกรรม สรุปการให๎บริการทันตกรรม ตรวจฟัน 21 ราย เคลือบฟลูออไรด๑       
0 – 5 ปี 37 ราย ขูดหินปูน 3 ราย อุดฟัน 9 ราย ถอนฟัน 3 ราย เคลือบหลุมฟัน 27 ราย รวม 100 ราย /                  
งานเภสัชกรรมและคุ๎มครองผู๎บริโภค ผลการดําเนินงานด๎านเภสัชกรรม ประจําเดือนมกราคม 2563 จํายยา   
ผู๎ปุวยนอก 1,318 ราย แก๎ปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา 3 ราย ประเมินการแพ๎ยาในผู๎ปุวยแพ๎ยารายใหมํ            
1 ราย ให๎บริการเลิกบุหรี่ 28 ราย / โครงการทบทวนและประสานรายการยา มูลคํายาเก็บคืนเดือนมกราคม 
2563 2,505 บาท / โครงการคุ๎มครองผู๎บริโภค ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 21 มกราคม 2563 จัดอบรม                  
เชิงปฏิบัติการแกํ อสม. ผู๎ประกอบการร๎านค๎าเกี่ยวกับสินค๎าไมํปลอดภัยในชุมชนยาอันตรายห๎ามขาย                     
และเครื่องสําอางผิดกฎหมาย / โครงการศูนย๑ให๎บริการเลิกบุหรี่ เดือนมกราคม 2563 มีผู๎รับบริการรวมทั้งหมด 
470 ราย ผู๎เลิกบุหรี่ได๎อยํางน๎อย 3 เดือน รวม 104 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.13 / การเยี่ยมติดตามอาการผู๎ปุวย
ตํอเนื่องที่บ๎าน ติดตามดูแลตํอเนื่องที่บ๎าน ผู๎ปุวยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและ
หญิงหลังคลอด รํวมกับทีมสหวิชาชีพ 6 ราย / ไวรัสโคโรนา สายพันธุ๑ใหมํ 2019 ต๎นตอโรคปอดอักเสบในจีน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองช่าง) 
นายสันติ ทวีแสง  - (นําเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป สรุปรายงานการจัดเก็บ 
หน.ฝ่ายควบคุมอาคาร  คําธรรมเนียมกองชําง ประจําเดือนมกราคม 2563 รวม  30 ราย 31,871 
บาท / สรุปรายงานการขออนุญาตกํอสร๎างอาคารประจําเดือนมกราคม 2563  รวม 14 ราย / ฝุายควบคุมอาคาร
และผังเมือง สํารวจอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล / ทดสอบความหนาแนํนดิน ถนนโครงการ             
ฝังกลบขยะและตรวจสอบปริมาณความชื้นดินฝังกลบ / ชี้แนวเขตรํวมกับเจ๎าหน๎าที่ที่ดิน / ฝุายการโยธา / งานไฟฟูา 
รํวมโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟูาตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย / ติดตั้งระบบไฟฟูางานวันเด็ก
แหํงชาติ / สํารวจ แก๎ไขไฟฟูาเสาสูง ตลาดสระทอง / ติดตั้งโคมไฟตรุษจีน ศาลหลักเมืองในบึงพลาญชัย /                  
เปลี่ยนสวิทซ๑แสงเปิด ปิด อัตโนมัติ ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 3 / งานสถานที่ จัดเตรียมสถานที่กีฬา สว.เกมส๑ /       
จัดสถานที่งานวันเด็กแหํงชาติ / จัดเตรียมสถานที่กิจกรรมตลาดชุมชน / จัดเตรียมสถานที่กิจกรรมจิตอาสาฯ                
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ลานหน๎าศาลากลางจังหวัดร๎อยเอ็ด / จัดเตรียมสถานที่ไหว๎ตรุษจีน ศาลหลักเมือง ในบึงพลาญชัย / งานอ่ืน ๆ             
ในเดือนมกราคม 2563 / งานสวนสาธารณะ ตกแตํงสวนหยํอมหน๎าประตูสาเกต / ตัดแตํ งก๎านและทลาย                 
ต๎นตาลฟูา และต๎นมะพร๎าวแห๎งในบึงพลายชัย ทําน้ําหมัก EM และปุ๋ยหมัก สําหรับใช๎งานในงานสวนสาธารณะ /   
ลงหินปูองกันดินทรุดศาลาวรรรณศิลป์บริเวณทางเข๎าและใต๎ศาลา / งานสาธารณูปโภค ซํอมผิวจราจรชํารุด                
ถนนราชการดําเนิน / เปลี่ยนฝาบํอพักทํอระบายน้ํา ถนนรณชัยชาญยุทธและผดุงพานิช / รื้อบ๎านริมคลอง                
หลังร๎านดอลลําร๑ / งานศูนย๑เครื่องจักรกล เทคอนกรีต ปรับปรุงพ้ืนที่ในโรงซํอมบํารุงเครื่องจักรกล / ซํอมบํารุง             
อัฒจรรย๑ที่ชํารุด / ปรับปรุงโกดังเตาเผายางมะตอย งานสาธารณูปโภค / ฝุายแบบแผนและกํอสร๎าง งานวิศวกรรม 
กรรมการตรวจรับงาน โครงการกํอสร๎างสะพานเชื่อมอาคารอํุนตรีทศและอาคารรัตนโกสินทร๑ โรงเรียนเทศบาล
หนองหญ๎าม๎า / กรรมการตรวจรับงาน งวดที่ 1 โครงการกํอสร๎างห๎องน้ําสาธารณะ เกาะกลางบึงพลาญชัย /               
ความคืบหน๎าโครงการบ๎านท๎องถิ่นประชารัฐรํวมใจเพ่ือผู๎ยากไร๎พ้ืนที่ชุมชนแออัด / ความคืบหน๎าโครงการกํอสร๎าง
หอโหวด / ความคืบหน๎าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑สวนสมเด็จพระศรีนครินทร๑ร๎อยเอ็ด / ความคืบหน๎าโครงการ
กํอสร๎างสะพานเชื่อมอาคาร โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร / ความคืบหน๎า โครงการกํอสร๎างถนน คสล.และระบายน้ํา 
ถนนปัทมานนท๑ ซอย 5 แยก 4, แยก 8 / ความคืบหน๎าโครงการกํอสร๎างถนน คสล. และระบบระบายน้ํา                  
ถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 1 / ความคืบหน๎าโครงการกํอสร๎างอาคารพักขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง และปุ๋ยอินทรีย๑ /                
ความคืบหน๎าโครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ํา  ถนนรณชัยชาญยุทธ / โครงการกํอสร๎างรั้ว คสล.โรงเรียนเทศบาล
หนองหญ๎าม๎า / งานสถาปัตยกรรม โครงการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงบูรณาการเพ่ือการกํอสร๎างศูนย๑จําหนําย                 
ข๎าวหอมมะลิ สินค๎าเกษตรอินทรีย๑และสินค๎าพ้ืนเมือง ภายใต๎ยุทธศาสตร๑ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / งานวิศวกรรม
จราจร ตีเส๎นจราจรถนนเพลินจิต ถนนรณชัยชาญยุทธ ถนนสุริยเดชบํารุง ถนนราชการดําเนิน / ฝุายชํางสุขาภิบาล 
งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กราฟแสดงปริมาณขยะตํอเดือนปริมาณที่เข๎าโรงงานกําจัดขยะเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
ประจําเดือนมกราคม 2563 / กราฟเปรียบเทียบปริมาณขยะที่เข๎าโรงงานกําจัดขยะเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ระหวําง
เดือนธันวาคม 2562 และเดือนมกราคม 2563 / กราฟเปรียบเทียบคําเฉลี่ยระหวํางเดือนธันวาคม 2562               
และเดือนมกราคม 2563 / เปลี่ยนสตัส ตั้งสายพานเครื่องสับยํอย / เชื่อมทํอน้ํามันเข๎าหัวฉีด รถ JCB / ซํอมเผา
ละลายสิ่งตกค๎างในเพลาปุ๋งกี๋รถ JCB / งานควบคุมตรวจสอบและบําบัดน้ําเสีย แก๎ไขรางระบายน้ําอุดตัน             
ในศาลากลางจังหวัดร๎อยเอ็ด เชื่อมบํอพักทางสาธารณะ / แก๎ไขปัญหารางระบายน้ําอุดตัน ซอยหลังร๎อยเอ็ดพลาซํา 
/ แก๎ไขปัญหาบํอพักอุดตัน ถนนสุริยเดชบํารุง ซอย 2 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักปลัดเทศบาล) 
นางวราภรณ์  นวลเพ็ญ  - (นําเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป รํวมพิธีถวายราชสักการะ                  
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เนื่องในวันพํอขุนรามคําแหงมหาราช ประจําปี 2563 วันที่ 17 มกราคม 
2563 / รํวมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําปี 2563 วันที่                   
18 มกราคม 2563 / รํวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสําคัญของชาติไทยประจําเดือนมกราคม 2563 
เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2563 / กิจกรรมขอพรคณะผู๎บริหาร เนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหมํ 2563 วันที่ 2 มกราคม 2563 / การประชุมประจําเดือน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 มกราคม 
2563 / ปฏิบัติหน๎าที่ในงานวันเด็กแหํงชาติ ประจําปี 2563 วันที่ 11 มกราคม 2563 / ฝุายอํานวยการ 
โครงการทดสอบสมรรถนะอาชีพผู๎ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก วันที่ 13 มกราคม 2563 / ประเมินปรับปรุง
ตําแหนํงนักวิชาการตรวจสอบภายใน รายนางสาววันวิสา อวยชัย วันที่ 16 มกราคม 2563 / ความคืบหน๎าในการ
เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่น สืบเนื่องจาก พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น  มีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่  17 เมษายน 2562 และระเบียบวําด๎วยการเลือกตั้งฯ มีผลบังคับใช๎             
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ในวาระเริ่มแรกจะต๎องมีการแบํงเขตเลือกตั้งโดย กกต.กําหนดให๎มีการแบํงเขตเป็น    
3 เขต ซึ่งเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดก็ได๎ดําเนินการเป็น 3 แบบ โดยหลักเกณฑ๑คือ ผลตํางของจํานวนประชากรระหวําง
เขตเลือกตั้งที่มากที่สุดกับน๎อยที่สุดไมํควรเกิน ร๎อยละ 10 เทศบาลก็แบํงเป็น 3 เขต คือรูปแบบเดิม รูปแบบเดิม           
จะมีผลตํางอยูํที่ร๎อยละ 16.25 รูปแบบที่ 2 คือ เอาชุมชนพิพิธภัณฑ๑ไปอยูํในเขตที่ 1 ซึ่งมีผลตํางอยูํที่ ร๎อยละ 



 13 
5.83 สํวนแบบที่ 3 จะเป็นการตัดแบํงทุกเขต เกือบ 100% ซึ่งมีผลตํางอยูํระหวํางอยูํที่ 5.64% ซึ่งจะได๎
นําสํงให๎ กกต. ได๎ตรวจสอบกํอนภายในวันนี้ หลังจากมีการแก๎ไขแล๎วจึงจะได๎นําสํงเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง กกต.               
ก็จะไปพิจารณา และประกาศให๎ประชาชนได๎แสดงความคิดเห็นเป็นระยะและจะมีการประกาศเป็นทางการหลังจาก     
ให๎มีประกาศให๎มีการเลือกตั้ง สํวนการสรรหา กกต.ท๎องถิ่นของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด กําหนดให๎มีการประกาศ                
ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 และรับสมัครวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ๑ 2563 ณ เวลานี้ก็มีผู๎มายื่นใบสมัครแล๎วจํานวน 
3 ทําน ซึ่งตามระเบียบฯ ให๎มี กกต.ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจํานวน 3 ทําน รวมทั้งปลัดเทศบาล เป็น ผอ. กกต.              
โดยตําแหนํงอีก  1 ทําน หลังจากครบ วันที่ 7 วันสุดท๎ายแล๎ว ก็จะมีการรวบรวมและตรวจสอบคุณสมบัติตํอไป             
จึงนําเรียนความคืบหน๎าให๎ได๎ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
นายกองพล  ศิริเวช  - ( นํ า เสนอ  Power Point) วั นที่  11  มกราคม 2563 ปฏิ บั ติ หน๎ าที่                  
หน.ฝ่ายป้องกันฯ  กิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ประจําปี 2563 / วันที่  12 มกราคม 2563             
รํวมกิจกรรมรณรงค๑ปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง ประจําปี 2563 / วันที่ 15 มกราคม 2563 ประชุมเจ๎าหน๎าที่
งานปูองกันฯ / วันที่ 17 มกราคม 2563 โรงเรียนนานาชาติซิลเวอร๑เฟิร๑น ตั้งอยูํ เลขที่ 16 หมูํ 21 บ๎านปุามํวง 
ตําบลเหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร๎อยเอ็ด ศึกษาดูงานที่งานปูองกันฯ / วันที่ 25 มกราคม 2563 นักศึกษา
ฝึกงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงานที่งานปูองกันฯ / วันที่ 27 มกราคม 
2563 ประชุมคณะกรรมการฝุายประสานงาน ศูนย๑ความรํวมมือด๎านบรรเทาสาธารณภัย / ดําเนินการ            
ตามคําร๎องทั่วไป ให๎การชํวยเหลือประชาชน 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง) 
นายกองพล  ศิริเวช  - (นําเสนอ Power Point) ตรวจตราและเฝูาระวังความเป็นระเบียบเรียบร๎อย                 
หน.ฝ่ายป้องกันฯ  ที่ทางสาธารระ กรณีร๎านขายอาหารตามสั่ง ตั้งวางสิ่งของไมํเป็นระเบียบและ
กีดขวางทางเท๎า ถนนผดุงพานิช / กรณีตั้งวางโครงหลังคารถยนต๑กีดขวางทางเท๎า ถนนเทวาภิบาล / ตรวจและ
ติดตามการจัดเก็บอุปกรณ๑หลังการขาย บริเวณด๎านหลัง สภ.เมืองร๎อยเอ็ด และหน๎าสํานักงานสรรพากรฯ / 
กวดขันการลักลอบกางเต็นท๑ เพ่ือจําหนํายสินค๎าบนทางเท๎า ตามถนนสายตําง ๆ / ตรวจตราและดูแลความสงบ
เรียบร๎อยทั่วไปบริเวณบึงพลาญชัย / วันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 ดูแลความเรียบร๎อยและอํานวยความ
สะดวกให๎แกํประชาชนที่มาไหว๎สักการะเจ๎าพํอหลักเมือง เนื่องในเทศกาลตรุษจีน / อํานวยความสะดวกการจราจร
และดูแลความสงบเรียบร๎อยบริเวณด๎านหน๎าสถานแสดงพันธุ๑สัตว๑น้ํา / ตรวจตราเฝูาระวังความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยของตลาด เฝูาระวังการตั้งวางจําหนํายสินค๎าภายในภายนอกอาคารให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ / วันที่            
17 มกราคม 2563 ประชุมจัดระเบียบตลาดโต๎รุํง และได๎ดําเนินการตีเส๎นแนวเขตการตั้งวางเพ่ือความชัดเจน / 
วันที่  25 มกราคม 2563 อํานวยการจราจรและดูแลความเรียบร๎อยเนื่องในงานทําบุญตลาด / วันที่                       
29 มกราคม 2563 อํานวยการจราจรและดูแลความเรียบร๎อยแกํคณะดูงานจากสํานักงานพาณิชย๑จังหวัด
ร๎อยเอ็ด / CCTV เจ๎าหน๎าที่ตรวจเช็คและทําความสะอาดกล๎องตามจุดตําง ๆ / ผู๎บริหารฯ ตรวจติดตามผลการ
ปรับปรุงและติดตั้งระบบกล๎อง CCTV / รายงานการแจ๎งเหตุร๎องเรียนผํานทาง App Smart 101 ประจําเดือน
มกราคม 2563 / การให๎บริการข๎อมูล ประจําเดือนมกราคม 2563 / ข๎อมูลการเข๎าใช๎งานผําน App Smart 
101 ในแตํละเดือน / กราฟเปรียบเทียบสถิติการใช๎ App Smart 101 / วันที่ 8 มกราคม 2563 อํานวยความ
สะดวกการจราจรให๎แกํผู๎สูงวัยในงานแขํงขันกีฬา สว.เกมส๑ / วันที่ 11 มกราคม 2563 จัดระเบียบการจําหนําย
สินค๎า อํานวยการจราจรและดูแลรักษาความสงบเรียบร๎อย งานวันเด็กแหํงชาติ  วันที่ 29 – 31 มกราคม 
อํานวยการจราจรและดูแลความเรียบร๎อยในการประกวดเต๎นประกอบเพลง Cover Dance ณ บึงพลาญชัย / 
วันที่ 30 มกราคม 2563 หัวหน๎าสํานักปลัดฯ ตรวจเยี่ยมติดตามและให๎คําแนะนําในการปฏิบัติงานของเทศกิจ / 
อํานวยความสะดวกการจราจรและดูแลความสงบเรียบร๎อยบริเวณตลาดวัฒนธรรม (ทุกเย็นวันอาทิตย๑) /               
ให๎การชํวยเหลือประชาชนในขณะปฏิบัติหน๎าที่ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สถานธนานุบาล) 
นางสุติมา  มูลศิริ  - (นํ า เ สนอ  Power Point)  ร าย งานการปฏิบั ติ ง านสถานธนานุ บาล                 
ผจก.สถานธนานุบาล  เดือนมกราคม 2563 ตั้งแตํวันที่ 1 – 31 มกราคม 2563 รับจํานํา 4,347 
ราย จํานวนเงิน 79,713,500 ไถํถอน 4,614 ราย จํานวนเงิน 83,841,100 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา 
2,587,984 บาท กําไรจากการจําหนํายทรัพย๑หลุดจํานํา 469,025 บาท / รายได๎ 3,058,828.69 บาท 
รายจําย 385,078.10 บาท รายได๎มากกวํารายจําย 2,673,750.59 บาท / ทรัพย๑รับจํานําคงเหลือ 12,343 
ราย เป็นเงิน 221,347,600 บาท ทรัพย๑หลุดเดือนสิงหาคม 2562 113 ราย จํานวนเงิน 1,574,900 บาท / 
วงเงินที่ได๎รับอนุมัติกู๎ยืม 182,000,000 บาท เงินกู๎ที่เบิกมาใช๎ 30,594,053.08 บาท เงินฝากธนาคาร 
17,916.13 บาท  ทุนหมุนเวียนคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 จํานวน 151,405,946.92 บาท / 
อัตราดอกเบี้ย เงินต๎นไมํเกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 0.25 ตํอเดือน เงินต๎นเกินกวํา 5 ,001 – 
100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร๎อยละ 1 ตํอเดือน 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - นัดประชุมประจํ าเดือน ครั้ งที่  3/2563 วันที่  16 มีนาคม 2563 
นายกเทศมนตรี   เวลา 09.00 น. ประชุมผู๎บริหาร ประชุมเวลา 13.30 น. 

    - ศูนย๑บริการรํวมแบบเบ็ดเสร็จ เราก็ตกหลํนเรื่องการปรับปรุงทางด๎านทิศเหนือ 
ในรอบเดือนที่ผํานมา มกราคม ไมํได๎นํามารายงาน 

    - กองคลัง งบประมาณ ปี 2563 ที่รายงาน ก็ฝากเรํงรัดดําเนินการ เพราะ
ตอนนี้สภาฯ ก็รอกระบวนการกฎหมาย ตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินวําโมฆะหรือไมํ หรือใช๎ได๎หรือไมํ  ซึ่งก็จะทํา
ให๎เศรษฐกิจประเทศ ช๎าไปอีก เข๎ามาเดือนที่ 4 แล๎ว จะครบ 2 ไตรมาสแล๎ว เงินยังไมํออก เงินพัฒนา งบลงทุนตํางๆ 
ทั่วประเทศตอนนี้ชะงักไปหมด แตํวําก็มีระเบียบสั่งการวําให๎หนํวยที่รับงบประมาณดําเนินการจัดจ๎างได๎เลย รอเซ็น
อยํางเดียว ก็ฝากกําชับพวกเราเพราะวําเวลายิ่งกระชั้นเข๎าไป ของเราเทําที่ทราบตอนนี้งบปี 2563 มีถนน 2 เส๎น 
อีกตัวหนึ่งก็คือตลาดหายโศรก อีกอันหนึ่งคืออาคารเรียน ท.5 ซึ่งอาคารเรียน ท.5 ต๎องมีเงินอุดหนุน 10 %                 
ซึ่งนายกฯ อนุมัติแล๎ว ใช๎เงินรางวัลฯ ก็ฝากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎เรํงรัดดําเนินการจัดจ๎างไว๎รอเลย แล๎วก็รอที่พอ
กฎหมายงบประมาณผําน รีบทําสัญญาทันที เพ่ือที่จะให๎เป็นไปตามนโยบายเรํงรัดการเบิกจําย งบปี 2563  

    - โรงเรียน ก็ฝากดูเรื่องของงานการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส๑ ก็ชํวย
ดําเนินการตํอเนื่อง เป็นเรื่องของภาษาที่ชํวยทําให๎นักเรียนได๎ทักษะ ความเข๎าใจใจเรื่องอํานและออกสําเนียง
ภาษาอังกฤษได๎อยํางถูกต๎อง ชัดเจน 

    - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ก็ต๎องขอบคุณมากที่ทํางานอยํางเต็มที่ในการ
แก๎ไขปัญหา โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด เราได๎รับคําชมจากสํวนราชการ และใคร ๆ ที่เข๎ามาเมืองร๎อยเอ็ด               
ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย เรื่องที่ชื่นชมและเป็นเรื่องที่เราได๎เอาใจใสํประชาชนมากสุด คือการแก๎ไข
ปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน วันนี้เขามีที่พ่ึง และคํอนข๎างจะมีความสบายใจ คือ คนทะเลาะกันแล๎วมีคน
กลางมาชํวย แล๎วก็มีคนนอกท่ีเขาเห็นแล๎วเขาแจ๎งร๎องทุกข๑ ร๎องเรียนเข๎ามาเราก็รับแล๎วก็เข๎าไปดูแล และก็มีการตอบ
ที่ชัดเจน เชํนเหตุรําคาญตําง ๆ ไมํวําจะเป็นเรื่องกลิ่น เรื่องทํอระบายน้ํา สุนัขเหําเสียงดัง เหลํานี้ เป็นเหตุให๎เขา          
อึดอัด เขาก็มีจุดที่แจ๎งมา วันนี้หนํวยงานของเรา เทศบาลเป็นที่พ่ึงและสะดวก และเขามีความเชื่อมั่นวําร๎องแล๎ว
ได๎รับการดูแล ได๎รับการแก๎ไขจริง เราก็ออกไปทําการแก๎ไข ทําความเข๎าใจ ดูระเบียบ ดูกฎหมาย ที่เกี่ยวข๎อง                  
ระดมทีมท่ีเกี่ยวข๎อง ทั้งหนํวยงานสาธารณสุข กองชําง เทศกิจ มีตํารวจไปด๎วย ก็ทําให๎ผู๎ที่ได๎รับความเดือดร๎อนจาก
เหตุรําคาญ เขามีความเชื่อมั่น มั่นใจ เสร็จแล๎วก็มีการชี้แจง ติดตามผล มีการรายงานผู๎บังคับบัญชาก็เห็นถึงการ
ปฏิบัติงาน  เรื่องเหลํานี้ เป็นเรื่องที่นายกฯ เห็นวําประชาชนเขามีที่ พ่ึง ก็ไมํแปลกใจ เมื่อสักครูํ  งานเทศกิจ           
เขารายงานเรื่องของการเข๎าไปใช๎  Smart 101 ข๎อมูลตํางกันมาก จาก ปี 2562 6 พันกวํา ปี 2563               
เดือนเดียวกันเทียบเคียงเป็นหลักหมื่น ก็แสดงวําเขาเชื่อถือในแหลํงข๎อมูลที่จะร๎องเรียนหรือขอความชํวยเหลือจาก
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เรา อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราชํวยกันทํางานอยํางเต็มที่ ต๎องขอบคุณทุกทีม ทุกฝุายที่เข๎าไปแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน 

    - กองชําง ฝากเรื่องสําคัญคือบุญผะเหวด ทํานผู๎วําฯ กําชับ เมื่อจัดงานครั้งที่แล๎ว 
นั่งอยูํที่เต็นท๑ประธาน ฝั่งตรงข๎ามประธานจะโลํง แล๎วเก๎าอ้ีแดงไปตั้ง ร๎อน คนก็ไปนั่งข๎าง เอารํมไปกางบ๎างแล๎ว                
นั่งไมํมาก นายกฯ ก็รับปากทํานผู๎วําฯ ไว๎วําจะจัดการเรื่องกระโจมให๎ เวลาประชาชนมารํวมงาน จะได๎มีรํม                  
ก็ฝากด๎วย ก็เน๎นย้ําเวลาจัดสถานที่ เก๎าอ้ีที่เราจัดเตรียมไว๎ให๎กับประชาชนฝั่งตรงข๎ามกับประธาน มีเต็นท๑กระโจม           
ที่ทางจังหวัดมาจัดงบไว๎อยูํแล๎ว มันเคลื่อนออกงํายอยูํแล๎ว เรียงไว๎วัก 2 แถวก็ได๎ เพ่ือจะให๎ประชาชนได๎มีรํมเวลานั่ง              
ก็ฝากกําชับ 

    - เรื่องงบ 5 ล๎านบาท ถนนกองพลสิบ ติดตามด๎วย งบโพดุลไมํรู๎วําถึงไหนอยํางไร 
ที่วําสอบถามยืนยันตัวเลข ยืนยันข๎อมูล ยืนยันภาพ เรายืนยันไปแล๎ว วันนี้เราพร๎อมที่จะลงมือก็ชํวยติดตาม 
งบประมาณโพดุลนี้ 5 ล๎านบาทของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

    - ฝากเพ่ิมเติมงานให๎กับกองชําง โดยเฉพาะงานสวน เป็นพ้ืนที่ใหมํที่นายกฯ 
อยากให๎ทําก็คือรั้วโรงเรียนเมืองร๎อยเอ็ด ฝั่งทิศตะวันตกติดกับถนนปัทมานนท๑ เป็นพ้ืนที่วํางจากรั้วถึงริมฟุตบาท 
พ้ืนที่หญ๎าวํางมาก แตํยาว ซึ่งแนํนอนถ๎าเราเข๎าไปดูแลก็จะต๎องมีเรื่องของคนเรื่องของงบประมาณตําง ๆ ชํวยไป
ออกแบบให๎ภูมิทัศน๑ของเมืองเราสวยขึ้นทุกสํวนพ้ืนที่ จะได๎เป็นพ้ืนที่สีเขียว มีศาลาสวยอยูํแล๎ว ศาลาที่พักผู๎โดยสาร 
ก็ฝากไว๎ด๎วย งานสวนของรั้วโรงเรียนเมืองร๎อยเอ็ด 

    - สํานักปลัดฯ ตอนนี้ ขอบคุณมากในการกําจัดค๎างคาวแล๎ว ขอบคุณทางโรงเรียน
เทศบาลวัดสระทองที่คิดค๎นหานวัตกรรม เข๎ามาชํวยจัดการ ก็เป็นเรื่องที่ทางเราได๎ดําเนินการแก๎ไขโดยรีบดํวน                
ก็เป็นเรื่องที่ด ี

    - เรื่องสิ่งที่นายกฯ อยากจะเรียนพวกเรา ทีมงานของพวกเรามีความพร๎อมมาก 
แล๎วออกปฏิบัติงานทุกวัน จะไลํเรียงให๎ฟัง 

    - ทีมงานสถานที่ จะจัดงานที่ไหน ขอมาให๎บริการ ทั้งชุมชน ใครขอมาก็ไปชํวย 
คือสิ่งที่เราเป็นที่พ่ึงของทุกภาคสํวน และดูแลความสะดวกให๎อยํางมีความสุข นอกจากงานสถานที่แล๎วต๎องมาดู            
งานสวน ก็ดูแลความสะอาด รดน้ําต๎นไม๎ ตัดแตํงกิ่งให๎สวยงาม ดูแลเรื่องความสะอาดถนนตําง ๆ เก็บกวาด 
บ๎านเมืองสะอาด สวยงาม เรื่องไฟฟูา บริการแก๎ไข ไฟดับ ไฟรั่ว ไฟตก ไฟจราจรมีทีมคอยไปดูแล อุปกรณ๑พร๎อม 
ทีมงานพร๎อม เรื่องความเป็นระเบียบเรียบร๎อย ตั้งของวางกีดขวางทางจราจร ฟุตบาททางเท๎า ไมํสะดวก มีปัญหา            
มีทีมไปดูแลจัดการ ทํออุดตัน มีทีมล๎างทํอ ดูดทํอ ตลอดทั้งปี ไมํพอมีทีมทาสีตีเส๎นตลอดทั้งปี เส๎นจราจร ไมํชัดเจน 
ก็ดําเนินการตลอด ทีมหนํวยออกดูแลในเรื่องของผู๎สูงอายุ เรื่องการแพทย๑ก็ออกดูแลตลอด นายกฯ วําครบถ๎วน              
ในเรื่องการที่จะดูแลประชาชน มีเหตุเดือดร๎อนฉุกเฉินมีอุบัติเหตุ แจ๎งมายินดีชํวย ไมํคิดคําใช๎จําย ก็คิดวําเป็นเรื่อง 
สุดยอดขององค๑กร ชํวยเสริม ชํวยเติม เพ่ิมความสุข ใครที่มีเหตุอะไรที่เขามีความเดือดร๎อน เราก็ไปชํวยดูแล                  
ทีมครบถ๎วน ใครมาถามนายกฯ ก็บอกวําเทศบาลเรามีทุกทีมคอยชํวยเหลือดูแลพ่ีน๎องประชาชนให๎ได๎รับการดูแล
อยํางทั่วถึง ก็เลําให๎พวกเราฟัง คือความสุข ความภูมิใจ ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย การดูแลความปลอดภัย 

    - งานเทศกิจ  เ พ่ิมเติม ที่ ในสถานแสดงพันธุ๑ สั ตว๑น้ํ า  นัก เรียนมาเยอะ                   
เดินข๎ามถนน เวลาเดินข๎ามถนนไมํมีใครดูแล เพราะไมํรู๎จะมาในชํวงไหน เวลาไหน ก็ฝากไปวางแผน หรือจะเอา
อาสาสมัคร อปพร. มาชํวยดู เหมือนกับที่ไปชํวยหน๎าโรงเรียน เพราะตรงนี้มีจุดที่นักเรียนมาชมเยอะ แล๎วข๎ามถนน
บํอย รถบางทีวิ่งเร็ว เราก็กลัววําจะเกิดเหตุ เพราะฉะนั้นการบริการ ความปลอดภัยให๎กับผู๎ที่ชมสถานแสดง                   
พันธุ๑สัตว๑น้ําเรา ก็ฝากไปวางแผนระบบจัดการวําเราจะให๎ใครที่คอยดูแลเรื่องโบกรถอะไรตําง ๆ ฝากฝุายที่เก่ียวข๎อง 

    - กองชําง ถนนปัทมานนท๑ ซอย 5 กับซอย 7 ที่เราไปปรับปรุงซอยแยก                 
ซอยตําง ๆ อันนี้จะรองรับถนนวงแหวน ก็เลําให๎พวกเราฟัง ผมเป็นคณะกรรมการเรื่องคําเวนคืน วันนี้จบแล๎วไป
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ประชุมเมื่อวันที่ 5 มีมติต๎องใช๎เงินคําเวนคืนทั้งสิ้น 509 ล๎านบาท มีผู๎เดือดร๎อนทั้งหมดที่จะได๎รับเงินชดเชย             
คําที่ดิน ชดเชยคําอาคาร ชดเชยคําต๎นไม๎ ในจํานวน 3 รายการนี้  เขาแจกแจงละเอียดยิบ แตํละราย แตํละคน                
เข๎าไปดูแตํละบ๎าน ถํายภาพหมด เพราะต๎องเป็นเอกสารหลักฐานในเรื่องของการเบิกจํายเงินรัฐ จะเลือกปฏิบัติ             
ไมํมีทางใช๎เงินรวมทั้งหมด 509 ล๎านบาท นายกฯ อยากให๎เรํงรัดเบิกจํายเงินเพราะถนนวงแหวน เริ่มจากสามแยก
จุรีเวชอ๎อมไปทางทิศใต๎ไปออกท่ีอิมเมจ เฟอร๑นิเจอร๑ สี่แยกทํานคร ระยะทาง 7.3 กิโลเมตร ตัดผํานถนนสายหลัก ๆ                       
4 – 5 สาย ด๎วยกัน เทวาภิบาลด๎านทิศตะวันออกตัดมาที่ถนนรณชัยชาญยุทธ รณชัยชาญยุทธตัดมาที่สุริยเดชบํารุง       
สุริยเดชบํารุงตัดไปที่ปัทมานนท๑ ปัทมานนท๑ตัดไปในซอยถนนคุ๎มวาปี แล๎วก็มาออกอิมเมจ เพราะฉะนั้น              
แยกตัดทั้งหมด ระยะทาง 7.3 กิโลเมตร ก็จะมีถนนที่เราเชื่อมโยงพอดีในเขตเทศบาลที่เราไปวางแผนไว๎ จะเป็น
เรื่องของระบบระบายน้ํา เชื่อมโยงตามรอยตํอก็ฝากการออกแบบหรือการพิจารณานําเข๎าการทําถนนตําง ๆ ของเรา
ให๎คิดถึงเรื่องของถนนวงแหวนนี้ ซ่ึงถ๎าจํายเสร็จจะได๎รับงบปี 2564 ทันที ขนาดถนนคือกว๎าง 20 เมตร ชํองจราจร 
4 เลน ประมาณ 14 เมตร เกาะ 1 เมตร เป็น 15 ฟุตบาทเท๎า 2 ฝั่ง ข๎างละ 2.50 เมตร รวมเป็น 20 เมตร                     
คือเขตทางที่เวนคืน ประเด็นคืออยากฝากพวกเราประชาสัมพันธ๑ นายกฯ สอบถามวําทําอยํางไรถึงจะให๎เบิกจําย         
ให๎เร็วที่สุด เมื่อขั้นตอนกระบวนการทุกอยํางจบเรียบร๎อยคณะกรรมการเวนคืนเห็นชอบในราคาประเมินเห็นชอบ           
ในเรื่องข๎อมูลทั้งหมดแล๎วเรียบร๎อยใช๎เงิน 509 ล๎านบาท เขาบอกวําตอนนี้รอเรื่องเดียวคือ พ.ร.บ.งบประมาณ              
แล๎วขั้นตอนจากคณะกรรมการประชุมเสร็จแล๎วมีมติเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ๑ ทําอยํา งไร ต๎องประกาศกํอน           
ตามกฎหมายจะประกาศวําใครถูกเวนคืนเทําไหรํ เนื้อที่เทําไหรํ ให๎ชัดเจน ประกาศเปิดเผย เสร็จแล๎วหลังจากที่งบ
ผํานสภาฯ แล๎ว ทรงลงพระปรมาภิไธยแล๎ว มีผลทางกฎหมายแล๎วเขาจะเรียกประชุมผู๎ถูกเวนคืนทุกราย ประชุม           
ทําความเข๎าใจ ชี้แจง เสร็จแล๎วทําสัญญา กรณีใครไมํยอมจะสู๎กันก็ไปสู๎กันก็ไปสู๎ที่ศาล ใครยอมก็จบเซ็นสัญญา               
ถ๎าร๎อยเอ็ดสามารถที่จะได๎รับความรํวมมือเกินกวําร๎อยละ 70 คือสามารถเบิกจําย 70% ขึ้นไป งบสร๎างถนน                
มาทันที ปี 2564 แตํถ๎าจํายไมํได๎ มีปัญหา ไมํยอมรับ ไมํเข๎าใจ รอไปกํอน โอกาสไมํรู๎วําเมื่อไหรํ ก็ฝากเรา
ประชาสัมพันธ๑ ที่นายกฯ ไปประชุมมาเขาใช๎เกณฑ๑ที่ตอบแทนให๎สูงสุดตามราคาประเมิน ตามข๎อเท็จจริง ตามหลัก
วิชาการ ไมํได๎เลือกปฏิบัติแล๎วอาคารที่รื้อเขาคิดราคาปัจจุบันให๎ทั้งหมด เสร็จแล๎วของที่รื้อคุณเอาไปใช๎ได๎ ต๎นไม๎จําย
คุณแล๎ว คุณบอนไปปลูกใหมํได๎ ของทุกอยํางไมํสูญหาย เขามีคําขนสํงด๎วย คําขนย๎ายด๎วย มีคําชดเชยกรณีถูกเวนคืน
ทั้งหมด คําเชําบ๎านให๎อีก มีกรณีที่ละเอียดมากที่นายกฯ ไปฟัง ก็ฝากประชาสัมพันธ๑เป็นโอกาสอันดีของร๎อยเอ็ด               
ถ๎าถนนสายนี้เริ่มต๎นได๎เร็วเทําไหรํ บ๎านเมืองเราก็จะเติบโตไปได๎อยํางมาก 

    - เรื่องการบริจาคที่ดินผํานสภาแล๎ว ของคุณวีระชัย ศิริพานิช ที่เราจะได๎สร๎าง
สนามวอลเลย๑บอล ทํารั้ว เรารับแล๎ว สภาเห็นชอบแล๎ว ให๎รีบทําหนังสือขอบคุณเป็นทางการ ขอบคุณที่บริจาคให๎
โรงเรียนได๎สร๎างสนามกีฬาวอลเลย๑บอล แล๎วเชิญมารับใบประกาศเกียรติคุณในวันประชุมสภาครั้งตํอไป                   
ก็ฝุายที่เกี่ยวข๎องชํวยรับแนวทางนี้ไปด๎วย รีบดําเนินการ นัดหมายขอให๎มารับมอบเกียรติบัตรในการประชุม               
สภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดในครั้งตํอไป 

    - แจ๎งปฏิทินงานในห๎วงนี้ 

    - วันที่ 7 กุมภาพันธ๑ สโมสรโรตารี่ไซตามะจะมาที่ร๎อยเอ็ด จะมาคุยกับนายกฯ 
เรื่องการเตรียมการรับรถดับเพลิงคันใหญํที่เราขอผูกพันไว๎ ซึ่งสามารถวิ่งแบบก๎ามปูได๎ เดินหน๎าหลัง ซ๎าย – ขวา            
ได๎เลย ไมํต๎องขยับรถ หมุนล๎อ ประกอบกับกระทรวงพาณิชย๑ ทํานอธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศไปออกระเบียบใหมํ
วําตํอไปนี้รถดับเพลิงญี่ปุุน รถดับเพลิงที่จะมาให๎เราใช๎ ต๎องจดทะเบียนและใช๎ไมํเกิน 5 ปี ถึ งจะให๎รับ เป็นไปไมํได๎              
ก็ได๎ทําเรื่องอุทธรณ๑ไปเพ่ือแก๎ไข ไมํใชํเพราะเรา กทม. กับเทศบาลเมืองฟุกุโอกะ ซึ่งเขาทําความรํวมมือกัน 
รถดับเพลิงของฟุกุโอกะที่ปลดระวางแล๎ว สํงมาให๎ กทม. กทม.รับทุกปี เกินกวํา 20 ปี 15 ปีก็มี  อันนี้ระเบียบฯ 
ออกมาวําต๎องใช๎ไมํเกิน 5 ปี ถึงจะให๎โอนเข๎ามา  

    - วันที่ 8 กุมภาพันธ๑ วันมาฆะบูชา แล๎วหยุดชดเชยวันที่ 10 กุมภาพันธ๑ 
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    - วันที่ 15 กุมภาพันธ๑ วิ่งจําแซมที่อําเภอจตุรฯ เราก็รํวมแล๎ว เดิมทีเขาขอ
มาเทศบาลละ 10 คน เราก็เพ่ิมอีก 50 คน ก็ต๎องขอบคุณมาก 

    - วันที่ 22 กุมภาพันธ๑ ทํานผู๎วําฯ ทําหนังสือมาแล๎ว จะทําพิธีเปิดใสํกลํองดวงใจ
พญานาคอยูํที่อํางเก็บน้ําธวัชชัย ทําผ๎าปุาทอดรํวมกันทั้งจังหวัดเรา ต๎องการเงินอยูํ 15 ล๎าน ถึงจะแล๎วเสร็จ ทํานก็
อยากจะเสร็จกํอน ในสมัยที่ทํานเป็นผู๎วําฯ ที่นี่ ชํวยทําบุญ 

    - เดือนมีนาคม นายกสมาคมฯ ทํานสมพร จะมาทํา MOU ในการเป็นเจ๎าภาพ
จัดการแขํงขันกีฬาชิงแชมป์โลก 1 – 6 กันยายน 2563 จะมาประชุมกํอน ประชุมชํวงบําย ประชุมรํวมกับเจ๎าภาพ
ในฐานะที่เป็นสถานที่แขํงขัน วันที่ 17 มีนาคม ชํวงบําย 

    - วันที่ 1 – 13 มีนาคม นายกฯ เดินทางไปตํางประเทศ ญี่ปุุนและอินเดีย 

    - วันที่ 18 มีนาคม วันท๎องถิ่นไทย นายกฯ กลับมารํวม แล๎วเห็นวําทางองค๑กร
ท๎องถิ่นของจังหวัดร๎อยเอ็ดอยากจะจัดกิจกรรมที่รวมทั้งจังหวัด กําลังประสานกันอยูํวําจะจัดอยํางไร เพราะวันที่       
18 ก็จะมีพิธีที่ศาลากลาง จะมีการแขํงขัน มีการบรรยายวิชาการ และมีการพบปะสังสรรค๑กัน เป็นแนวความคิดของ
ผู๎บริหารท๎องถิ่นในจังหวัดร๎อยเอ็ด อยากจะรวมกันเป็นพลัง 

    - มีรายการวิ่งอีก 2 รายการในเดือนมีนาคม วันที่ 15 มีนาคม วิ่งเสริมบารมี               
วัดวิมลนิวาส วิ่งชํวยหารายได๎สร๎างโรงพยาบาล เกี่ยวกับลิฟท๑อาคารสูง ฝากประสานงานตํอด๎วย 

    - วันที่  22 มีนาคม วิ่ งปลูกปุาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล๎อม                  
จังหวัดรํวมกับองค๑กร เพ่ือที่จะรณรงค๑เชิญชวนให๎ความสําคัญกับท๎องที่ ชุมชน ปลูกต๎นไม๎ ก็ฝากเชิญชวน 

    - ฝากประชาสัมพันธ๑การเวนคืนที่ดิน ขอวําเราต๎องชํวยกัน เ พ่ือที่ จะให๎
งบประมาณตามมา  

    - ขําวดีเพิ่มเติม ตอนนี้ทํานอนุรักษ๑ ก็ประสานกับทํานอธิบดีกรมประมง ให๎ของบ
มาสร๎างสถานแสดงพันธุ๑สัตว๑น้ําอควาเรียมทางทะเล เรามีน้ําจืดแล๎ว ทีนี้จะมีงบสร๎างอควาเรียมทางทะเล เชื่อมกัน 
ติดกันในพ้ืนที่นี้ ซึ่งถ๎าเป็นไปตามนี้ก็จะได๎งบปี 2564 จะทําให๎การเพ่ิมศักยภาพของการทํองเที่ยวเมืองร๎อยเอ็ดเรา
เป็นโอกาสที่ผู๎คนจะมาเยือนอยํางมากมาย 

    - เราก็จะได๎รับงบประมาณ ขณะนี้ทางทํานอนุรักษ๑ ก็ประสานกับทางโยธาธิการ 
กรมโยธาธิการให๎ ก็คือการของบสร๎างสะพานเข๎าบึงพลาญชัยใหมํ 2 เส๎น คือ 1 หน๎าสถานแสดงพันธุ๑สัตว๑น้ํา จะเป็น
ลักษณะตัวเอสเข๎าไปในบึง แล๎วตัวเกําถ๎าสร๎างใหมํเสร็จก็จะรื้อตรงที่ทางด๎านทิศตะวันตกทางทิศเหนือ สะพานเดิม
คลอนแล๎ว ตอนนี้เวลาจัดงานลอยกระทงเราห๎ามขึ้นเพราะกลัวจะพัง ตรงนี้ก็จะได๎ใหมํ รวมแล๎ว 2 ตัวนี้ก็จะอยูํที่ 
20 ล๎าน ก็รอ คิดวํานําจะมีโอกาส 
          ปิดประชุมเวลา 12.15 น.
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