
- ส าเนา - 
รายงานการประชุมประจ าเดือน  

ครั้งที ่1/2563 
วันที ่10 มกราคม 2563  เวลา 09.00 น. 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์   นายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
2. ดร.นุชากร  มาศฉมาดล   รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด  
3. นายเรืองรัตน์   รัตนโภคาสถิต   รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด   
4. ดร.วัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด  
5. ผศ.ดร.สาธิต  กฤตลักษณ์   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
6. นายพีรพงศ์  จุรีมาศ    เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
7. นายบุญยัง  ทองสุทธิ์   ปลัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

 8. นายวิทยา  ตรีวิเศษ   รองปลัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 9. วําที่ ร.ท.อนันต์ เมาะราษี  รองปลัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 10. นายประสงค์ โพธิ์เนียม  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 11. นางวราภรณ ์ นวลเพ็ญ  หัวหน๎าสํานักปลัดเทศบาล 

12. นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ   ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
13. นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง    ผอ.กองชําง 
14. นางทิมาพร  จันทรถง    ผอ.กองคลัง 
15. นายสุบิน  ทราบรัมย์   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
16. นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (สป.) 
17. นายธรรมวัจน ์ วิลัยพิศ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
18. นางฉันทรุจี  พรมเกตุ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
19. น.ส.พณิดา  ประเสริฐสังข์   หน.งานเลขานุการผู๎บริหาร 
20. นายโกสิทธิ ์  บุญสํง    ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ๎าม๎า 
21. นายนุชิต  เกรียงวิช   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (วช.) 
22. น.ส.ธวัลรัตน ์ ยิ่งกําแหง   หน.ฝุายพัฒนารายได๎ 
23. นางพิกุล  พรมเกตุ    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
24. นางสุวิชชา  ตรีนาจ    รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
25. วําที่ ร.ต.หญิงนันทิพัฒน์ วงศ์คําจันทร์   หน.งานพัฒนาบุคลากรฯ 
26. น.ส.รัชนีกร  คําภักดี    หน.ฝุายแผนที่ภาษีฯ 
27. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ    หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (ชําง) 
28. นายวัฒนา  กระวีสายสุนทร   หน.ฝุายสังคมสงเคราะห์ 
29. นายกองพล  ศิริเวช    หน.ฝุายปูองกันฯ 
30. นายสุริยา  ทองห๎าว    หน.งานจัดทํางบฯ 
31. น.สพ.ธีรภัทร ์ หินซุย    หน.ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
32. นายศุภชัย  เจริญนนท์   หน.งานรักษาความสะอาด 
33. นายวิทยา  สัตนาโค    หน.งานปูองกันฯ 
34. นายพิรุฬ  มาตมูล    หน.กิจการโรงเรียน 
35. นางศิริภรณ์  บุตรพรหม   หน.ฝุายทะเบียนและบัตร 
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36. นางศรีไทย  กระวีสายสุนทร   หน.งานธุรการ (สส.) 
37. นางจิรารัตน์  ศรีกํูกา    หน.งานการเงินและบัญชี (สน.กศ.) 
38. นางเข็มทอง  ปาลอินทร์   หน.งานไฟฟูา 
39. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์   ผอ.สํวนบริหารการศึกษา 
40. นายศุภไชยวัศ ธนาเติมศักดิ์   หน.ฝุายพัฒนาชุมชน 
41. น.ส.รัตนา  ตรีพงษ์    นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
42. น.ส.ภัทรพร  เชิงสะอาด   นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
43. นางนันทกา  ภูผา    หน.งานพัฒนาคุณภาพฯ 
44. นางสุติมา  มูลศิริ    ผจก.สถานธนานุบาล 
45. น.ส.ณัฐกานต์ โพธิ์สําโรง   หน.งานการเจ๎าหน๎าที่ (สน.กศ.)  
46. พ.อ.ท.ประทีป พิมพะนิตย์   หน.งานศูนย์เครื่องจักร 
47. นายศักรินทร์ ภาวะลี    หน.งานกําจัดขยะมูลฝอย 
48. นางยุวด ี  ถนอมแสง   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (คลัง) 
49. นางดารณี  ชัยมานะพร   หน.งานวิเคราะห์ฯ 
50. นางเพ็ญละดา ภารัง    หน.ฝุายบริการสาธารณสุข 
51. นางอัฐพร  สานุจิตร    นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ (สน.กศ.) 
52. นายชนินทร์  ปานอินทร์   หน.งานกิจกรรมฯ 
53. นางอรพิน  สีลาวรรณ   หน.ฝุายอํานวยการ 
54. นายกฤษฎา  ภาชนะวรรณ   หน.งานสถานที่ 
55. น.ส.สมพิศ  หวังทรัพย์ทวี   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปุาเรไร 
56. นายปรัชญา  สุทธิพิริยะหทัย   หน.งานนิติกรรมสัญญา 
57. นายภานุวัตร เพ็งพิมพ์    หน.งานธุรการ (สวค.) 
58. นางรุจิรา  สีชมภ ู   หน.งานบริหารจัดการตลาด 
59. น.ส.ปิยะกานต์ อุดมพร    หน.งานสุขาภิบาลอาหาร 
60. น.ส.ปัทมพร  สุทธิประภา   หน.งานอนามัยสิ่งแวดล๎อม 
61. นายไพรัก  โคตะยันต์   หน.งานธุรการ (สป.) 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    - ไมํมี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 
  - ไมํมีกองใดแก๎ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  มาตรการประหยัดพลังงาน 
นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร - สําหรับมาตรการประหยัดพลังงาน การไฟฟูาและน้ําประปา สรุปการใช๎ไฟฟูา 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ในห๎วงของการใช๎เดือนธันวาคม เพ่ิมขึ้น 1,453 หนํวย ตรวจสอบแล๎วมีความ
ผิดปกติอยูํ 4 รายการ แจ๎งกลับมา 1 รายการ เป็นการใช๎งานตามปกติ สําหรับการใช๎น้ําประปา ในห๎วงของการใช๎
ของเดือนธันวาคม จะลดลงจากเดือนที่แล๎ว 248 หนํวย ลดลงตํอเนื่อง 3 เดือน ตรวจสอบแล๎วมีความผิดปกติ             
13 รายการ แจ๎งกลับมา 10 รายการ ผิดปกติ 1 รายการ คือโรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร เนื่องจาก ทํอน้ํา                
ประปาแตกบริเวณหน๎าเสาธงและบริเวณอํางล๎างมือข๎างตึกอนุบาล ทางโรงเรียนได๎แก๎ไขเรียบร๎อยแล๎ว  นอกนั้น          
เป็นการใช๎งานปกติ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายนุชิต  เกรียงวิช  - (นําเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป งานบริการข๎อมูลขําวสาร 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ท๎องถิ่ น  สถิติ ตํ าง  ๆ ในการประชาสัมพันธ์ผํ าน  Fanpage Facebook 
“ประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด” / บันทึกภาพกิจกรรม ภาพนิ่ ง  ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง                    
จํานวน 63 ครั้ง / งานบริการและเผยแพรํวิชาการ ติดตั้งเครื่องเสียงภายในห๎องประชุม จํานวน 10 ครั้ง / ติดตั้ง
เครื่องเสียงนอกสถานที่ จํานวน 11 ครั้ง / บันทึกเสียงประชาสัมพันธ์ บันทึกเสียงการประชุม / ควบคุมการใช๎งาน
จอ LED เวทีกลางแจ๎ง จํานวน 2 ครั้ง / อัพเดทข๎อมูลการประชาสัมพันธ์ผํานจอ LCD ขนาด 55 นิ้ว /                         
การประชาสัมพันธ์โดยใช๎รถแหํประชาสัมพันธ์  / ตรวจเช็คการติดตั้งเครื่องเสียงและไมค์ห๎องประชุม                  
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / งานนิติกรรมสัญญา  ตรวจสัญญาการเชําสิทธิเทศบาล                       
รวมทั้งสิ้น จํานวน 65 ฉบับ, ชํวยเหลือประชาชนทางกฎหมายเกี่ยวกับมูลนิธิ, รวบรวมและจัดทําเอกสารการแจ๎ง
ข๎อมูลลิขสิทธิ์หอโหวด, รํวมลงพ้ืนที่ตรวจสอบรังวัดแนวเขตโบราณสถานคูเมืองและกําแพงเมือง, ปรับปรุง                  
รํางสัญญาจัดหาประโยชน์การติดตั้ง จอ LED ประชาสัมพันธ์บนอาคารหอโหวด, ให๎คําปรึกษาและชํวยเหลือ          
ทางกฎหมายแกํประชาชนและพนักงานเทศบาล / งานรับเรื่องราวร๎องทุกข์ เรื่องร๎องทุกข์  25 เรื่อง ดําเนินการ
แล๎วเสร็จ 25 เรื่อง / ประสานธนารักษ์พ้ืนที่ร๎อยเอ็ด เพ่ือขอข๎อมูล ข๎อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตําง ๆ           
ที่เก่ียวข๎องของผู๎บุกรุกหรือรุกล้ําหรือใช๎ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุบริเวณคูเมือง – กําแพงเมืองร๎อยเอ็ดโดยมิชอบ
ด๎วยกฎหมาย มาประกอบการดําเนินคดี กรณีทั้ง 2 รายได๎แกํ ผู๎ประกอบการปลาต๎ม (ปลาร๎าต๎ม) , ผู๎ประกอบการ                
ร๎อยพวงมาลัย, ให๎คําปรึกษา ชํวยเหลือทางกฎหมายแกํประชาชนและพนักงานเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด /                        
ฝุายแผนงานและงบประมาณ งานจัดทํางบประมาณ รํวมจัดนิทรรศการ วันพํอแหํงชาติ ระหวําง วันที่ 5 – 14 
ธันวาคม 2562 ณ ท๎องสนามหลวง / งานวิจัยและประเมินผล ประชุมคณะอนุกรรมการประชาคมการพัฒนา
เมืองเกําด๎วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองร๎อยเอ็ด วันที่ 18 ธันวาคม 2562 / ประชุมโครงการวิจัยการพัฒนา
ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผํานกลไกรัฐท๎องถิ่นและประชาสังคม เพื่อเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่ 
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด พ.ศ. 2561 – 2565 / ลงพ้ืนที่ทําการ AR ประชาสัมพันธ์วัดบูรพาภิราม สถานแสดง            
พันธุ์สัตว์น้ําและหอชมเมืองรูปทรงโหวด พร๎อมเสนอรูปแบบไอคอนแอพพลิเคชั่น รูปหอโหวดและลงพ้ืนที่สํารวจ
การติดตั้งจอมอนิเตอร์และเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ห๎องควบคุมกล๎อง CCTV / ออกแบบและติดตั้งสติ๊กเกอร์กระจกซีทรู  
กองวิชาการฯ งานเทคโนฯ ห๎องควบคุมแมํขําย / จัดนิทรรศการในงานกาชาดจังหวัดร๎อยเอ็ด / ประชุม
โครงการวิจัยการพัฒนาทุนวัฒนธรรมชุมชนผํานกลไกรัฐ ท๎องถิ่นและประชาสังคม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่ / ซํอมแซม บํารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตํอพํวง / สํารองข๎อมูลกล๎องวงจรปิดและดูแล
ระบบแมํขําย GIS / งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ / การเผยแพรํข๎อมูลขําวสารทางเว็บไซต์ฯ และแฟนเพจฯ / 
ตารางสรุปลดคําใช๎จํายประจําเดือนธันวาคม 2562 ระบบเครือขํายฯ ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตํอพํวงและงาน
ออกแบบ รวม 4,200 บาท / การเผยแพรํข๎อมูลขําวสารทางเว็บไซต์ฯ และแฟนเพจฯ รวม 143 ครั้ง /                
รับเรื่องราวร๎องทุกข์ ติดตํอสอบถาม รวม 34 ครั้ง / สถิติการให๎บริการของกองวิชาการฯ ในจํานวน 104 ครั้ง / 
IT นํารู๎ ทําสไลด์ Power Point แบบมืออาชีพด๎วย AI งําย ๆ  

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - ฝากเรื่องนี้ตํอ กองวิชาการฯ จัดคอร์สอบรมเรื่องนี้ด๎วย การทําสไลด์ Power 
นายกเทศมนตรี   Point แบบมืออาชีพด๎วย AI ใครสนใจ นายกฯ วําต๎องได๎ใช๎ ใครที่สนใจที่เข๎า
คอร์สนี้จะนําไปใช๎ประโยชน์ได๎ ก็มอบเป็นนโยบาย 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สถานธนานุบาล) 
นางสุติมา  มูลศิริ  - (นําเสนอ Power Point) ตั้งแตํวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2562 รับจํานํา                 
ผจก.สถานธนานุบาล  3,871 ราย จํานวนเงิน 73,752,000 บาท ไถํถอน 3,888 ราย จํานวนเงิน 
71,625,400 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา 2,244,585.25 บาท กําไรจากการจําหนํายทรัพย์หลุดจํานํา 640,425 
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บาท / รายได๎  2,885,410.25 บาท รายจําย 1,048,922.76 บาท รายได๎มากกวํารายจําย 
1,836,487.49 บาท / ทรัพย์รับจํานําคงเหลือ 12,723 ราย เป็นเงิน 227,018,100 บาท ทรัพย์หลุดเดือน
กรกฎาคม 2562 131 ราย จํานวนเงิน 1,846,900 บาท / วงเงินที่ได๎รับอนุมัติกู๎ยืม 182,000,000 บาท 
เงินกู๎ท่ีเบิกมาใช๎ 37,285,037.60 บาท เงินฝากธนาคาร 3,556,096.44 บาท ทุนหมุนเวียนคงเหลือ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562 จํานวน 148,271,058.84 บาท / อัตราดอกเบี้ย เงินต๎นไมํเกิน 5,000 บาท อัตรา
ดอกเบี้ยร๎อยละ 0.50 ตํอเดือน เงินต๎นเกินกวํา 5,001 – 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยดอกเบี้ยร๎อยละ 1                
ตํอเดือน 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสวัสดิการสังคม) 
นายวัฒนา  กระวีสายสุนทร - (นําเสนอ Power Point) นําจิตอาสาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด เข๎ารํวม  
หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์   กิจกรรมเนื่องในพิธีบรมราชาภิเษกฯ ณ ศาลากลางจังหวัดร๎อยเอ็ด /                   
นําผู๎ประกอบกิจการหอพักดีเดํน เข๎ารับมอบโลํเชิดชูเกียรติจากผู๎วําราชการจังหวัดร๎อยเอ็ด / รํวมกับกองชําง 
ดําเนินการรื้อบ๎านที่อยูํแนวเขตพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการสร๎างบ๎านท๎องถิ่นประชารัฐฯ เฟส 5 / รํวมกับศูนย์คุ๎มครอง              
คนไร๎ที่พ่ึงและ พมจ. ออกตรวจสอบและรณรงค์ห๎ามขอทานในงานกาชาด ประจําปี 2563  

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)นางอัญชลี  
นางศิริภรณ์ บุตรพรหม  - (นําเสนอ Power Point) สรุปสถิติข๎อมูลทะเบียนราษฎร ประจําเดือน       
หน.ฝ่ายทะเบียนและบัตร  ธันวาคม 2562 / การให๎บริการที่สํานักทะเบียนท๎องถิ่นเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
/ สรุปสถิติข๎อมูลการให๎บริการด๎านทะเบียนราษฎรประจําเดือนธันวาคม 2562 / การให๎บริการที่โรงพยาบาล
ร๎อยเอ็ด / สรุปสถิติข๎อมูลการให๎บริการที่โรงพยาบาลร๎อยเอ็ด ประจําเดือนธันวาคม 2562 / การให๎บริการทํา
บัตรประจําตัวประชาชน / สรุปสถิติข๎อมูลการให๎บริการด๎านบัตรประชาชนประจําเดือนธันวาคม 2562  /                
รับรางวัลสํานักทะเบียนดีเดํน / ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครนนทบุรี / ให๎บริการทําบัตรประชาชนแกํผู๎ปุวย                  
ติดเตียง / ให๎บริการทําบัตรประจําตัวประชาชนนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / รับใบประกาศ
เกียรติคุณ นายทะเบียนดีเดํนและพนักงานดีเดํน / ให๎บริการชํวงเทศกาลปีใหมํ พ.ศ.2563 รวมผู๎มาใช๎บริการ
ทั้งสิ้น จํานวน 50 ราย / สรุปสถิติข๎อมูลการให๎บริการประชาชนสํานักทะเบียนท๎องถิ่นเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
ประจําปี พ.ศ. 2562 รวมผู๎ใช๎บริการ 91,185 ราย 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองคลัง) 
นางธวัลรัตน์  ย่ิงก าแหง  - ( นํ า เ สนอ  Power Point)  ฝุ า ย แผนที่ ภ าษี แ ล ะทะ เบี ย นทรั พย์ สิ น                  
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้  สถิติประชาชนผู๎เป็นเจ๎าของทรัพย์สิน เข๎ามาตรวจสอบรายการที่ดินและ              
สิ่งปลูกสร๎าง ข๎อมูล ณ 3 มกราคม 2563 / ออกประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง / ฝุายพัฒนารายได๎ 
การจัดเก็บภาษี ตั้งแตํตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562 จัดเก็บได๎ คิดเป็นร๎อยละ 1.04 ของประมาณการ /        
ฝุายจัดหาประโยชน์และทะเบียนพาณิชย์ สรุปผลการจัดเก็บคําเชําสิทธิตําง ๆ ในเดือนธันวาคม 2562            
รวม 326,300 บาท / สรุปการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจําเดือนธันวาคม 2562 30 ราย จํานวนเงิน 1,230 
บาท / ฝุายบริหารงานคลัง ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนธันวาคม 2562 รับจริงตั้งแตํต๎นปี – ธันวาคม 2562 
125,941,094.70 บาท จํายจริง ตั้งแตํต๎นปี – ธันวาคม 2562 119,646,873.85 บาท ลูกหนี้ เงินยืม
งบประมาณ 935,727 บาท รับจริงสูงกวําจํายจริง 5,358,493.85 บาท เงินสะสมที่สามารถใช๎ได๎ – บาท 
เงินทุนสํารองเงินสะสม 37,419,870.75 บาท เจ๎าหนี้เงินกู๎ 117,587,899.40 บาท / สถานะเงินฝาก                    
ณ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์ 19,515,735.67 บาท เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3,483,674.35 
บาท เงินฝากประจํา 103,812,819.69 บาท รวมทั้งสิ้น 126,812,229.71 บาท รายรับประจําเดือน
ธันวาคม 2562 สูง/ต่ํา กวําประมาณการ -412,034,660.95 บาท / รายจํายประจําเดือนธันวาคม 2562 
สูง/ต่ํา กวําประมารการ -391,741,308.84 บาท / รายละเอียดเจ๎าหนี้เงินกู๎ / ลูกหนี้เงินยืมราชการที่ครบ
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กําหนดสํงใช๎เงินยืม - / รายงานเงินเดือนคงเหลือไมํถึง 15% / ฝุายพัสดุและทรัพย์สิน สรุปการจัดซื้อจัดจ๎าง 
ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแตํต๎นปีถึงเดือนธันวาคม 2562 350 เรื่อง จํานวนเงิน 78,131,161.22 บาท / 
สรุปผลซื้อจ๎างรายจํายค๎างจําย ปี 2562 หมวดคําครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ข๎อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 / รายละเอียดสัญญาตามนโยบายจังหวัด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ระหวํางดําเนินการตั้งแตํต๎นปีถึงเดือน
ธันวาคม 2562 / รายละเอียดโครงการที่จํายจากเงินสะสม / ทุนสํารอง / เงิน กู๎ กสท. ข๎อมูล ณ วันที่                  
31 ธันวาคม 2562 / รายละเอียดโครงการระหวํางดําเนินการ เงินสะสม 5 โครงการ / รายละเอียดโครงการ
ระหวํางดําเนินการเงินทุนสํารองสะสม 6 โครงการ / รายละเอียดโครงการระหวํางดําเนินการ เงินกู๎                      
กสท.3 โครงการ / รํวมจัดนิทรรศการในวันตํอต๎านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดร๎อยเอ็ด วันที่                   
9 ธันวาคม 2562 / ฝุายบริหารงานทั่วไป ผู๎รับบํานาญพนักงานครู ยื่นขอรับเงินบําเหน็จดํารงชีพ กรณีอายุตั้งแตํ 
65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป / เบิกจํายเงินบําเหน็จดํารงชีพ กรณีอายุตั้งแตํ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้น จํานวน 2 ราย / เบิกจําย
บําเหน็จดํารงชีพ อายุต่ํากวํา 65 ปี จํานวน 2 ราย / ประมวลภาพกิจกรรม 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักการศึกษา) 
นายพิรุฬ มาตมูล  - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายกเทศมนตรีเมือง                  
หน.ฝ่ายกิจการโรงเรียน  ร๎อยเอ็ดให๎โอวาทแกํคณะนักกีฬาและผู๎ฝึกสอนกํอนเข๎ารํวมการแขํงขัน                
“นครระยองเกมส์” / ให๎กําลังใจแกํคณะนักกีฬาและผู๎ฝึกสอนในการแขํงขัน “นครระยองเกมส์” / วันที่                     
8 ธันวาคม 2562 รํวมพิธีเปิด “นครระยองเกมส์” / ขบวนนักกีฬาและผู๎ฝึกสอนรํวมพิธีเปิดการแขํงขัน                   
“นครระยองเกมส์” จํานวนนักกีฬา 154 คน / นักกีฬาได๎รับเหรียญรางวัลจากการแขํงขัน “นครระยองเกมส์”             
8 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง / สถิติย๎อนหลังเหรียญรางวัลการแขํงขันกีฬานักเรียน อปท.             
รอบคัดเลือกระดับภาคและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / วันที่ 16 ธันวาคม 2562 
เทศบาลนครเชียงราย ศึกษาดูงานแนวทางในการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่นระดับประเทศ / วันที่ 
19 ธันวาคม 2562 ประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ / วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2562 อบรม                
เชิงปฏิบัติการ การแก๎ปัญหาและพิชิตการอําน รํวมกับ ม.ราชภัฏมหาสารคาม / วันที่ 26 ธันวาคม 2562 
ประชุมเตรียมความพร๎อมงานวันเด็กแหํงชาติ ประจําปี 2563 ด๎านพิธีการ พิธีกร 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า) 
นายพิรุฬ  มาตมูล  - (นํ า เสนอ  /  Power Point)  จํ านวนผู๎ ที่ เ ข๎ า ใช๎ บริ การ  21 ,793 คน                   
หน.ฝ่ายกิจการโรงเรียน  จํานวน 130 หนํวยงาน ยอดเงินบริจาค จํานวน 30,622 บาท / สถานแสดง
พันธุ์สัตว์น้ํา เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด – ปิด ทําการใหมํ 08.30 – 16.30 น. ปิดทุกวันจันทร์ เริ่มวันที่ 17 ธันวาคม 
2562 / ภาพการเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําจากนักทํองเที่ยว คณะครู นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดร๎อยเอ็ด
และจังหวัดใกล๎เคียง สรุปรายงานการปฏิบัติงานศูนย์เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย ประจําเดือนธันวาคม 2562 
ยอดสมาชิกโดยรวม จํานวน 1,530 คน จํานวนผู๎ที่เข๎าใช๎บริการ ชํวงเช๎า จํานวน 965 คน ชํวงเย็น จํานวน 
1,353 คน รวม 2,318 คน / ซํอมแซมเครื่องออกกําลังกายภายในศูนย์ฯ / กิจกรรมออกกําลังกายภายในศูนย์
เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย / กิจกรรมการออกกําลังกายภายในเกาะกลางบึงพลาญชัย 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า) 
นางนันทกา ภูผา  - (นําเสนอ Power Point) รํวมกิจกรรมเนื่องในวันพํอแหํงชาติ วันที่ 5 ธันวาคม  
หน.งานพัฒนาคุณภาพ  2562 / ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์  ครั้งที่ 2/2562 วันที่                    
13 ธันวาคม 2562 / กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจําปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 / กิจกรรม
กีฬาสํงเสริมสุขภาพเด็กเล็กเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหวํางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหํง วันที่ 18 ธันวาคม 2562 / 
รํวมเดินขบวนพาเหรด “หนองหญ๎าม๎าเกมส์” ประจําปี 2562 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 / รํวมรายการแสดง           
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ชุด “ฝนเทลงมา” รํวมกับพ่ีระดับอนุบาล / กิจกรรม “คริสต์มาส – ปีใหมํ” ประจําปีการศึกษา 2562 วันที่                  
27 ธันวาคม 2562  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ) 
นายธรรมวัจน์  วิลัยพิศ  - (นําเสนอ Power Point) โครงการคนดีศรีราษฎรอุทิศ / ฝึกวินัยนักเรียน                        
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ อนุบาล ถุงผ๎าบรรจุกระติกน้ํา ช๎อนส๎อมสํวนตัว / กิจกรรมเวทีคนเกํง                 
บัตรสูตรคูณพัฒนาทักษะการคิดเลขเลขเร็ว / ปลัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและคณะตรวจเยี่ยมโรงอาหาร /                   
เป็นสถานที่ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562 / กระติบข๎าวพอเพียง ของที่ระลึกโครงการ SBMLD / 
กีฬาสีภายใน “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 2 / เจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลร๎อยเอ็ด ฉีดวัคซีนปูองกันหัดเยอรมันให๎นักเรียน 
ป.2 – ป.5 / นักเรียนชั้น ป.1 ถํายบัตรประชาชนใหมํ ที่ศูนย์บริการรํวมแบบเบ็ดเสร็จ / กิจกรรมทําบุญตักบาตร 
แลกเปลี่ยนของขวัญสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหมํ 2563 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน) 
นายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ์ - (นํ า เสนอ Power Point) รํ วมงานพระราช พิธี สั กการะ เนื่ อ ง ในวั น                    
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน คล๎ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพํอแหํงชาติ 5 ธันวาคม 2562 / การจัดกิจกรรมเวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์ ให๎บริการตัดผมเสริมสวยแกํนักเรียน / รํวมชมพิธีพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 / รางวัลชนะเลิศ
ระดับชาติโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ต๎น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ณ จังหวัด       
ศรีสะเกษ / เป็นตัวแทนจังหวัดร๎อยเอ็ด เข๎ารํวมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับ ม.ต๎น 
และการแขํงขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต๎น เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 / เข๎ารํวม
โครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนรํวมในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด (การคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหา
ด๎านการอําน) วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2562 / รางวัลกีฬา อปท. รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้ง 37             
นครระยองเกมส์ / ประชุมประจําเดือนธันวาคม 2562 วันที่ 23 ธันวาคม 2562 / พิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส 
/ มอบเกียรติแกํตัวแทนห๎องเรียนที่ได๎คะแนนเฉลี่ยสูงสุดจากการทําความสะอาดเขตบริเวณรับผิดชอบ / รํวมจัด
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ๎าที่ประจําโรงเรียนและทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหมํ  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า) 
นายโกสิทธิ์  บุญส่ง  - (นําเสนอ Power Point) สรุปเหรียญรางวัล เฉพาะ ท.5 ในการแขํงขันกีฬา                 
ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า นักเรียน อปท. แหํงประเทศไทย ครั้งที่ 37 ระดับประเทศ ณ จังหวัดระยอง 
รวม 7 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง / ปรับปรุงหอพักกีฬาทั้ง 3 อาคาร / วันที่ 4 ธันวาคม 
2562 ห๎องสมุดเปิดให๎นักเรียนใช๎บริการเป็นปกติ โดยมีบรรณรารักษ์น๎อยคอยให๎บริการ / วันที่  5 ธันวาคม 
2562 นํากองเชียร์และลีดเดอร์ รํวมงาน เดิน วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก / วันที่ 20 ธันวาคม 2562 แผนกทันตกรรมโรงพยาบาลร๎อยเอ็ด ดูแลสุขภาพ               
ชํองปากและฟันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 / ขอบคุณร๎านตัดผมมูสบาร์เบอร์ ที่มาตัดผมให๎                   
กับนักเรียน /แสดงความยินดีกับเด็กชายนมัสการ พยัคษา นักกีฬาเปตองเยาวชนทีมชาติไทย U17 ได๎รับรางวัล       
ในการแขํงขัน เปตองชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 3 ระหวํางวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2562 ณ กรุงฮานอย / วันที่   
23 ธันวาคม 2562 คณะครูอบรม PLC และการสร๎าง QR Code / วันที่ 24 ธันวาคม 2562 กิจกรรม            
วันคริสต์มาส / แสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รายการยูโรเค๎กไทยแลนด์บีช วอลเลย์บอล 
2019 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ระหวํางวันที่ 17 – 24 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ /                 
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 กิจกรรมกีฬาสีภายใน “หนองหญ๎าม๎าเกมส์”ครั้งที่ 13 / วันที่ 27 ธันวาคม 2562 
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ทําบุญตักบาตรเลี้ยงพระ เนื่องในวันสํงท๎ายปีเกํา ต๎อนรับปีใหมํ ไหว๎พระภูมิเจ๎าที่และเบิกเนตรพระพุทธรูป
ประจําโรงเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร)  
น.ส.สมพิศ  หวังทรัพย์ทวี - (นําเสนอ Power Point) กิจกรรมการแขํงขันกีฬาสีภายใน “เรไรเกมส์”           
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร วันที่  6  ธันวาคม 2562 /  กิจกรรมเดิน – วิ่ ง  มินิฮาล์ฟมาราธอน                         
เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 15 ธันวาคม 2562 / กิจกรรมวาดภาพระบายสี วันที่ 22 ธันวาคม 2562 / โครงการ                 
คัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด๎านการอํานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด วันที่  21 – 22 ธันวาคม 2562 / 
โครงการศึกษาดูงานแหลํงเรียนรู๎นอกสถานศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 23, 24, 26 
ธันวาคม 2562 / กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจําปี 2562 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 / กิจกรรมวันขึ้นปีใหมํ 
ประจําปี 2563 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 / งานอาคารสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ) 
นายยุทธพงษ์ คุริรัง  - (นําเสนอ Power Point) รางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม                  
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ ครั้งที่ 9 ระดับชาติ ณ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562 / 
การแขํงขันกีฬา “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 2 วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562 / เด็กหญิงคคนางค์ เฉลิมแสน 
ชนะเลิศประกวดร๎องเพลงลูกทุํง รายการฟูลเฮ๎าส์ลูกทุํงคอนเทสต์ ครั้งที่ 4 วันที่ 23 ธันวาคม 2562 / ห๎อง               
ศูนย์สื่อระดับชั้นอนุบาล การเลํน การเรียนรู๎ เพ่ือการสํงเสริมพัฒนาการให๎เหมาะสมตามวัย / การเรียนรู๎พ้ืนฐาน                 
การเปุาโหวด การสอนวิชาดนตรี (รายวิชาเพ่ิมเติม) / การเรียนรู๎พ้ืนฐานการเลํนอังกะลุง / ติดตั้งเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์ พร๎อมชุดเครื่องเสียงเพ่ิมเติม จํานวน 4 ห๎องเรียน เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน / 
การดูแลรํองระบายน้ํา / กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจําปี 2019 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 / รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 การประกวดสวดมนต์ทํานองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับจังหวัดของคณะสงฆ์ ภาค 9 วันที่ 
25 ธันวาคม 2562 / บรรยากาศการจัดกิจกรรมสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหมํ 2563 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 / 
รํวมนําขนม นม มอบให๎นักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร๎อยเอ็ด วันที่ 27 ธันวาคม 2562  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม) 
นางฉันทรุจี  พรมเกตุ  - (นําเสนอ Power Point) วันที่  3 – 10 ธันวาคม 2562 รํวมทําบุญ                                   
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม  ตักบาตรงานปริวาสกรรม วัดบูรพาภิราม / วันที่ 6 – 15 ธันวาคม 2562 
เด็กชายพีระพัฒน์ ธนะหาญ เข๎ารํวมแขํงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “ระยองเกมส์” / วันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 
นํานักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ / วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นักเรียนเก็บกระเป๋าได๎ 
สํงคืนเจ๎าของ / วันที่ 18 ธันวาคม 2562 มอบเกียรติบัตรและรางวัลให๎กับนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์ / วันที่               
19 – 20 ธันวาคม 2562 รํวมแขํงขันกีฬาจตุรมิตรเกมส์ / วันที่ 21 ธันวาคม 2562 รํวมอบรมเด็กพิเศษ            
เรียนรํวม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร /วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ทําบุญตักบาตรปีใหมํ / มอบทุนการศึกษา                   
(ทุนเสมอภาค) / กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหมํ 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางสุวิชชา  ตรีนาจ   - (นําเสนอ Power Point) การเรียนรู๎ท๎องถิ่น อรํอยอ่ิมสราญอาหารพ้ืนบ๎าน                    
รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 4 ธันวาคม 2562 / กายบริหารยามเช๎า / กิจกรรมภาษาไทย / 
มอบทุนการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562 / การแขํงขันกีฬาวํายน้ําจตุรมิตร ครั้งที่ 2 วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 
2562 / การแขํงขันกีฬาฟุตซอล แชร์บอล และกีฬาพ้ืนบ๎าน / การแสดงในพิธีเปิด และประกวดกองเชียร์                 
ลีดเดอร์ จตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 2 / อบรมโครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนรํวม โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด / การประกวดการวาดภาพระบายสี Master Art วันที่ 21 ธันวาคม 2562 / การทดสอบ Pre O-net 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23 ธันวาคม 2562 / กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจําปี 2562 วันที่                 
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25 ธันวาคม  2562 / มอบทุนการศึกษา วันที่ 27 ธันวาคม 2562 / ทําบุญตักบาตร สํงท๎ายปีเกํา ต๎อนรับ              
ปีใหมํ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 / การอบรมการดําเนินการจัดการทํามาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา 
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 / การแก๎ไข ชํวยเหลือการอําน การเขียนสําหรับ ป.1 เดือนธันวาคม 2562 / คนเกํง 
ชนะเลิศในการสอบแขํงขัน เดือนธันวาคม 2562 / รํวมลดการใช๎แก๎วและถุงพลาสติกภายในสถานศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง) 
นางพิกุล  พรมเกตุ   - (นําเสนอวีดีทัศน์) นักเรียนจิตอาสา ชํวยกันทําความสะอาด ตีเส๎นโรงจอดรถ
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง  มอเตอร์ไซต์ เพ่ือจัดระเบียบงานจราจรในสถานศึกษา / การกําจัดค๎างคาว / 
รํวมจัดนิทรรศการ เนื่องในงานตํอต๎านคอร์รับชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 / ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสวนหยํอมหลังประตูทางเข๎า เพ่ือความรํมรื่นและสวยงามภายในบริเวณสถานศึกษา / แสดงความยินดี
รางวัลดีระดับประเทศการแขํงขันกีฬานักเรียน อปท.รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 / แสดงความยินดี
รางวัลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /  เด็กดีศรีสระทอง              
เก็บกระเป๋าสตางคไ์ด๎นําสํงคืนเจ๎าของ / นักเรียนแตํละระดับชั้นเป็นเวรรับผิดชอบห๎องน้ํา ชํวยกันทําความสะอาด
ห๎องน้ําเป็นประจําทุกวัน / การจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ประจําปีการศึกษา 2562 / 
กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหมํ 2563 / การปรับปรุงซํอมแซมผนังห๎องและกระเบื้องปูพ้ืน ห๎องดนตรี 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
น.ส.พรพรรณ  จันทรถง   - ( นํ า เ ส น อ  Power Point) ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ศู น ย์ ฯ                    
ศึกษานิเทศก์   ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 / จัดโครงการวันสําคัญของชาติ 
กิจกรรม “พํอลูกผูกพัน” ประจําปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 / มอบเกียรติบัตรการประกวด 
“กิจกรรมหนูน๎อยไหว๎สวย” วันที่ 6 ธันวาคม 2562 / กิจกรรม “กีฬาสํงเสริมสุขภาพเด็กเล็ก” ประจําปี
การศึกษา 2562 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 / กองเชียร์และการแสดงชุดหนูน๎อยร๎อยเอ็ด ในการแขํงขันกีฬา                
จตุรมิตรเกมส์ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 / รับรางวัลเหรียญทอง กีฬาวิ่งผลัด การแขํงขันกีฬาจตุรมิตรเกมส์ วันที่ 
20 ธันวาคม 2562 / กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจําปีการศึกษา 2562 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 / เข๎ารํวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ด๎านเฝูาระวังปูองกันควบคุมโรค ณ จังหวัดขอนแกํน วันที่ 26 ธันวาคม 
2562 / กิจกรรมทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหมํ ประจําปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 / ด๎านอาคาร
สถานที่ ซํอมทํอน้ําประปา 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
นายสง่า  นามวิชัย  - (นํ า เสนอ  Power Point)  )  ประชุมกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล๎อม             
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ประจําเดือนธันวาคม 2562 / รายงานการซํอมบํารุงรถยนต์ เครื่องจักร 
ประจําเดือนธันวาคม 2562 จํานวน 13 ครั้ง จํานวนเงิน 270,370 บาท / ฝุายบริการสาธารณสุข โครงการ
พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานสร๎างเสริมสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2563 (นิเทศงาน อสม.) 
ประจําเดือนธันวาคม / โครงการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 11 ธันวาคม 2562 / 
โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 ชุมชนศรีอุดมและโรงพยาบาล / ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา                  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 6 ธันวาคม  2562 /                 
ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ณ ชุมชนวัดคุ๎ม / รํวมกับเจ๎าหน๎าที่ปสุสัตว์จังหวัดร๎อยเอ็ด 
ตรวจหาสารเรํงเนื้อแดงจากตัวอยํางปัสสาวะโค ปัสสาวะสุกร / ฝุายบริหารงานสาธารณสุข วันที่ 5 ธันวาคม 
2562  รํวมกิจกรรม Big Cleaning เรือนจําจังหวัดร๎อยเอ็ด โครงการจิตอาสาหนํวยพระราชทานและประชาชน
จิตอาสา / วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ลงพื้นที่ร๎านอาหารที่เข๎ารํวมโครงการคัดแยกขยะ เริ่มเป็นร๎านอาหารต๎นแบบ 
/ วันที่  15 ธันวาคม 2562 ดูแลความสะอาดบริเวณการจัดงาน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ / 
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 รํวมกิจกรรมรับบริจาคขยะรีไซเคิล ชุมชนจันทร์เกษม ประจําเดือนธันวาคม / วันที่       
19 ธันวาคม 2562 มอบถังขยะอินทรีย์ใช๎ใสํอาหารและถุงผ๎าแทนถุงพลาสติก ให๎แตํละสํานัก/กอง โดยให๎แมํบ๎าน
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เก็บรวบรวมนําไปเทลงถังขยะอินทร์รวมเป็นประจําทุกวัน ตามมาตรการลด คัดแยกขยะในสํานักงาน / ล๎างถนน 
ตลาด ศาลาที่พักผู๎โดยสาร ตักขยะคลอง ตัดหญ๎า ดายหญ๎าพัฒนา  ถนนสาธารณะ ตามแผนการปฏิบัติงาน /           
ฝุายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล๎อม งานอนามัยสิ่งแวดล๎อม ควบคุมมลพิษเหตุรําคาญ ประชุมกิจกรรมการประกวด            
สุดยอดชุมชนหน๎าบ๎านนํามอง ปีที่ 13 โครงการสร๎างจิตสํานึกและความตระหนักด๎านสิ่งแวดล๎อม เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด ประจําปี 2563 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 / ตรวจสอบเหตุเดือดร๎อนรําคาญเสียงดังจากร๎านค๎า               
บริเวณถนนเทวาภิบาล วันที่ 13 ธันวาคม 2562 / ตรวจติดตามกรณีกลิ่นเหม็นจากร๎านจําหนํายเย็นตาโฟและ
อาหารตามสั่ง บริเวณถนนหายโศรก วันที่ 13 ธันวาคม 2562 / ตรวจเหตุเดือดร๎อนรําคาญ กรณีกลิ่นเหม็น            
จากการสูบบุหรี่บริเวณถนนมีโชคชัย วันที่ 17 ธันวาคม 2562 / งานสุขาภิบาลอาหาร จัดเก็บคําธรรมเนียม
จําหนํายสินค๎าในที่หรือทางสาธารณะและคําเก็บขนขยะมูลฝอย งานกาชาดและงานปีใหมํ ประจําปี 2563 
สรุปผลการจัดเก็บ คําธรรมเนียมจําหนํายสินค๎าฯ จํานวน 36,400 บาท คําเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 
383,200 บาท รวม 182 ล็อค คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 418,600 บาท / ตรวจเฝูาระวังคุณภาพอาหารในงานกาชาด
และงานปีใหมํ ประจําปี 2563 / งานบริหารจัดการตลาด รํวมแก๎ไขปัญหาเหตุร๎องเรียนเรื่องทํอระบายน้ําอุดตัน
ในตลาดสระทอง ในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562 / ซํอมแซมระบบไฟฟูาในตลาดทุํงเจริญ / จัดระเบียบปูาย
โฆษณาในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1) 
นางสว่างจิตร บัวปัญญ์สิริ - (นําเสนอ Power Point) งานบริการทางการแพทย์ กราฟรายงานผู๎รับบริการ 
หน.ฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข แยกตามแผนกเฉพาะทางศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 ตั้งแตํวันที่                
1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 / รายงานผู๎รับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทาง ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 
2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 / ออกเยี่ยมบ๎านผู๎ปุวยเรื้อรัง ผู๎พิการ ผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดสมองและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ / หนํวยปฐมพยาบาลการแขํงขันกีฬานักเรียน อปท. แหํงประเทศไทย ครั้งที่ 37 นครระยองเกมส์ 
ระหวํางวันที่ 6 – 15 ธันวาคม 2562 / สรุปหนํวยปฐมพยาบาล การแขํงขันกีฬานักเรียน อปท.แหํงประเทศไทย 
ครั้งที่ 37 รวมผู๎รับบริการทั้งสิ้น 117 ราย / ออกหนํวยปฐมพยาบาลกีฬาจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 2 วันที่ 19 – 20 
ธันวาคม 2562 / จัดฝึกปฏิบัติ อสม.หมอประจําบ๎าน 23 – 24 ธันวาคม 2562 / สํงมอบกระเป๋ายา เพ่ือใช๎
ปฐมพยาบาลให๎กับศูนย์ปฏิบัติการรํวมปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาลปีใหมํ 2563 ระหวํางวันที่ 
27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 / ออกให๎บริการวัคซีนคอตีบและบาดทะยักตามเกณฑ์กระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันในเด็กวัยเรียน อายุ 12 ปี (ป.6) รวมจํานวนทั้งสิ้นจํานวน 93 คน วันที่                
27 ธันวาคม 2562 จํานวนทั้งสิ้น 168 คน วันที่ 3 มกราคม 2563 / งานแพทย์แผนไทย หัตถบําบัดเพ่ือการ
รักษา เดือนธันวาคม 2562 ผู๎รับบริการในเดือนธันวาคม 2562 จํานวน 91 ราย / งานกายภาพบําบัด เดื อน
ธันวาคม 2562 25 ราย 61 visit / งานทันตกรรม สรุปการให๎บริการทันตกรรม ตรวจฟัน จํานวน 10 ราย 
เคลือบฟลูออไรด์ 0-5 ปี จํานวน 15 ราย ขูดหินปูน จํานวน 10 ราย อุดฟัน จํานวน 15 ราย/ 21 ซี่ ถอนฟัน 
จํานวน 3 ราย/ 3 ซี่ รวม 55 ราย / งานเภสัชกรรมและคุ๎มครองผู๎บริโภค ผลการดํา เนินงานด๎านเภสัชกรรม             
จํายยาผู๎ปุวยนอก 1,096 ราย แก๎ปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา 14 ราย ประเมินการแพ๎ยา ในผู๎ปุวยแพ๎ยา           
รายใหมํ 1 ราย ให๎บริการเลิกบุหรี่ 18 ราย / โครงการทบทวนและประสานรายการยาผู๎ปุวยโรคเรื้อรังที่มีปัญหา
การรับประทานยาไมํตํอเนื่อง และสงสัยได๎รับยาที่มีปฏิกิริยาตํอกัน / โครงการศูนย์ให๎บริการเลิกบุหรี่                     
วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562 เข๎ารํวมการอบรม การถํายทอดคูํมือการดําเนินงานควบคุมยาสูบในองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น จัดโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข / เดือนธันวาคม 2562 มีผู๎รับบริการรวม
ทั้งหมด 456 ราย ผู๎เลิกสูบบุหรี่ได๎อยํางน๎อย 3 เดือน เพ่ิมอีก 2 คน รวม 103 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.59 
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ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองช่าง) 
นายพรชัย  ตรีบุญเมือง  - (นําเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป สรุปรายงานการจัดเก็บ 
หน.ฝ่ายช่างสุขาภิบาล  คําธรรมเนียมกองชําง เดือนธันวาคม 2562 จํานวน 23 ราย คําธรรมเนียม 
12,556 บาท / สรุปรายงานการขออนุญาตกํอสร๎างอาคาร ประจําเดือนธันวาคม 2562 รวม 14 ราย /                
ฝุายควบคุมอาคารและผังเมือง ตรวจอาคารโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์, โรงแรมไหมไทย / ตรวจสอบความปลอดภัย
เครื่องเลํนงานกาชาดจังหวัดร๎อยเอ็ดเบื้องต๎น / ฝุายการโยธา งานไฟฟูา ดําเนินการแก๎ไขปรับปรุงปัญหา             
สายเมนไฟฟูาหยํอนยาน โรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า / ประชุมงานปรับปรุงระบบไฟฟูาเป็นเคเบิ้ลใต๎ดิน                   
เพ่ือสนับสนุนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ / งานติดตั้งระบบปลั๊กไฟ ที่ศูนย์บริการรํวมแบบเบ็ดเสร็จ 
One Stop Service / งานสถานที่ จัดเตรียมสถานที่กีฬาจตุรมิตรเกมส์บริเวณด๎านในบึงพลาญชัย / อนุเคราะห์  
งานสถานที่ในการเปิดงานปีใหมํและงานกาชาดจังหวัดร๎อยเอ็ด / จัดสถานที่ กิจกรรมเดินวิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน 
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 15 ธันวาคม 2562 / งานอื่น ๆ ในรอบเดือน
ธันวาคม 2562 / งานสวนสาธารณะ ตกแตํงสวนหยํอมหน๎าประตูสาเกต ต๎อนรับปีใหมํ 2563 / ตัดแตํงก๎าน             
และทลายมะพร๎าวแห๎งในบึงพลาญชัย / ทําความสะอาดห๎องน้ําในชํวงเทศกาลปีใหมํ / ตัดแตํงกิ่งแห๎งต๎นจามจุรี  
หน๎าบึงพลาญชัยและตัดแตํงกิ่งไม๎ที่ติดสายไฟฟูาถนนเพลินจิต / งานสาธารณูปโภค ซํอมผิวจราจรชํารุด                  
ถนนเทวาภิบาลและถนนเปรมประชาราษฎร์ / ซํอมถนนและทางเท๎าที่ประปาขุดเจาะ ถนนกองพลสิบ, ถนน            
รณชัยชาญยุทธ สี่แยกกิโลศูนย์ / งานศูนย์เครื่องจักรกล ติดสติ๊กเกอร์สะท๎อนแสงเพ่ือความปลอดภัยตามถนนที่
ขนสํงทางบกกําหนด / ซํอมตรวจสอบโหวดเอียงตัวในบึงพลายชัย / ซํอมอัฒจรรย์ที่ชํารุด / ฝุายแบบแผน           
และกํอสร๎าง งานวิศวกรรม คณะกรรมการตรวจรับงานโครงการฝังกลบขยะฯ โรงงานกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด / ตรวจรับงานจ๎างซํอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ /                      
ตรวจรับงานหลังที่ 3 งวดที่ 9 โครงการบ๎านท๎องถิ่นประชารัฐรํวมใจ เพ่ือผู๎ยากไร๎พ้ืนที่ชุมชนแออัด / ความคืบหน๎า
โครงการกํอสร๎างหอโหวด / โครงการกํอสร๎างอาคารพักขยะ เพ่ือผลิตเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ / ความคืบหน๎า
โครงการกํอสร๎างห๎องน้ําสาธารณะเกาะกลางบึงพลาญชัย / ความคืบหน๎าโครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ํา                  
ถนนรณชัยชาญยุทธ / โครงการกํอสร๎างรั้วข๎างศูนย์ One Stop Service ด๎านทิศเหนือ / งานสถาปัตยกรรม 
โครงการกํอสร๎างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า / งานวิศวกรรมจราจร ตีเส๎นจราจร   
ถนนเจริญพานิชและถนนเพลินจิต, ถนนปัทมานนท์, ถนนมีโชคชัย / ฝุายชํางสุขาภิบาล  งานกําจัดมูลฝอยและ              
สิ่งปฏิกูล กราฟแสดงปริมาณขยะตํอเดือน ปริมาณที่เข๎าโรงงานกําจัดขยะเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดระหวํางเดือน
พฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2562 / กราฟเปรียบเทียบคําเฉลี่ยระหวํางเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 
2562 / บัญชีจากการจําหนํายขยะ RDF ตันละ 50 บาท (แบบเหมาจํายพิกัดไมํเกิน 50 ตัน) ประจําเดือน
ธันวาคม 2562 รวม 44,800 บาท / บัญชีจากการจําหนํายขยะ RDF ตันละ 1,100 บาท ประจําเดือนธันวาคม 
2562 จํานวนเงิน 424 บาท / บัญชีการจําหนํายขยะ RDF ตันละ 50 บาท (แบบเหมาจํายพิกัดไมํเกิน 50 ตัน) 
ประจําเดือนธันวาคม 2562 93,189 บาท / ภาพรถขน RDF ออกจากโรงงาน / ซํอมเครื่องตี เครื่องปั่นหมักขยะ 
/ ซํอมเครื่องรํอน 25 mm. / งานควบคุมตรวจสอบและบําบัดน้ําเสีย แก๎ไขปัญหารางระบายน้ําอุดตัน                  
ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด / ขุดรํองเปลือย เพ่ือแก๎ไขปัญหาทํอน้ําทิ้งลงทางสาธารณะ บรรเทาความเดือดร๎อน 
ถนนรณชัยชาญยุทธ 32  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักปลัดเทศบาล) 
นางอรพิน  สีลาวรรณ  - (นําเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป รํวมพิธีถวายราชสักการะ                  
หน.ฝ่ายอ านวยการ   เนื่องในวันวันคล๎ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันชาติและวันพํอแหํงชาติ ประจําปี 2562 วันที่ 5 ธันวาคม 2562 พิธีทําบุญ          
ตักบาตร พิธีน๎อมรําลึกถวายพานพํุมดอกไม๎และถวายบังคม / รํวมกิจกรรมในชํวงพระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนิน
เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่             
12 ธันวาคม 2562 / พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวที่ฉายกับพระนางเจ๎าฯ 
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พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 17 ธันวาคม 
2562 / การประชุมประจําเดือน ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 11 ธันวาคม 2562 / รายงานการปฏิบัติงาน งานสาร
บรรณ ประจําปี 2562 / แผนภูมิเปรียบเทียบข๎อมูลงานสารบรรณ ปี 2562 และปี 2562 ฝุายอํานวยการ 
รายงานการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ประจําปี 2562 / แผนภูมิเปรียบเทียบข๎อมูลการปฏิบัติงาน ปี 
2561 และปี 2562 / รายงานการปฏิบัติงาน ประจําปี 2562 งานการเจ๎าหน๎าที่ / งานเลี้ยงสังสรรค์ สํงท๎ายปีเกํา 
ต๎อนรับปีใหมํ สํานักปลัดเทศบาล วันที่ 25 ธันวาคม 2562  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
นายวิทยา สัตนาโค  - (นําเสนอ Power Point) เตรียมพร๎อมรํางกาย เจ๎าหน๎าที่ / เตรียมความพร๎อม                  
หน.งานป้องกันฯ    เครื่องยนต์ / การประชุมของศูนย์ความรํวมมือฯ / การประชุมของศูนย์ อปพร. / 
วิทยากรให๎ความรู๎ แกํหนํวยงานที่ร๎องขอ / ดําเนินการบรรเทาความเดือดร๎อนตามที่ประชาชนร๎องขอ / การระงั บ
เหตุอัคคีภัย / การรํวมงานวันอุบัติภัยแหํงชาติ / ดําเนินการศูนย์ปฏิบัติการรํวมปูองกันฯ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง) 
นายสุทธิชาติ  แสนจันทร์ - (นําเสนอ Power Point) ตรวจตราและเฝูาระวังความเป็นระเบียบเรียบร๎อย                 
หน.งานรักษาความสงบฯ  ที่ / ทาง สาธารณะ จัดระเบียบผู๎ค๎ารถเรํ บริเวณหน๎าโรงเรียนร๎อยเอ็ดวิทยาลัย 
ถนนเทวาภิบาล ชํวงแขํงกีฬาสีประจําโรงเรียน / กรณีจอดรถเปิดท๎ายจําหนํายสินค๎าบนผิวจราจร ถนนเทวาภิบาล 
/ แนะนําร๎านค๎าจําหนํายแก๏ส กรณีตั้งวางสิ่งของบนผิวจราจร ถนนเทวาภิบาล / แนะนําร๎านค๎า ไมํให๎จอดรถยนต์
กีดขวางทางเท๎า ถนนราชการดําเนิน / กรณีร๎านค๎าตั้งวางกีดขวางทางเท๎า ถนนมีโชคชัย / กวดขันรถแหํโฆษณา
โดยใช๎เครื่องขยายเสียงกรณีใช๎เสียงดัง / ตรวจตราและดูแลความสงบเรียบร๎อยทั่วไปบริเวณบึงพลายชัย / อํานวย
ความสะดวกการจราจรและดูแลความสงบเรียบร๎อยบริเวณด๎านหน๎าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา / เฝูาระวังและ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือการปูองกันเด็กพลัดตกน้ํา / อํานวยการจราจรบริเวณหน๎าบึงฯ ห๎วงงานประเพณีปีใหมํฯ / 
ตรวจตราและเฝูาระวังความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของตลาด เฝูาระวังการตั้งวางจําหนํายสินค๎าภายในภายนอก
อาคารให๎เป็นตามหลักเกณฑ์ / อํานวยความสะดวกการขีดสีตีเส๎นจอดรถด๎านหน๎าตลาด / วันที่ 17 ธันวาคม 
2562 อํานวยความสะดวกและดูแลความเรียบร๎อยในกิจกรรมรณรงค์ลดใช๎ถุ งพลาสติกที่ ตลาด                  
อํานวยความสะดวกแกํผู๎แสดงความสามารถ / เจ๎าหน๎าที่ตรวจเช็คและทําความสะอาดกล๎อง CCTV ตามจุดตําง ๆ 
/ ทําการปรับเปลี่ยนมุมกล๎องบริเวณแยกมหาวิโรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานในห๎วงงานปีใหมํ / รายงาน
การแจ๎งเหตุร๎องเรียนผํานทาง Application Smart 101 ประจําเดือนธันวาคม 2562 / การให๎บริการข๎อมูล 
ประจําเดือนธันวาคม 2562 / ข๎อมูลการเข๎าใช๎งาน Application Smart 101  ในแตํละเดือน รวมทั้งสิ้น 
49,622 ครั้ง / กราฟเปรียบเทียบสถิติการใช๎ Application Smart 101 ในเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2563 
มีผู๎ใช๎งานเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จํานวน 4,931 ครั้ง / วันที่ 3 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการฯ       
ตรวจความคืบหน๎าการปรับปรุงห๎องควบคุมกล๎อง CCTV / วันที่ 12 ธันวาคม 2562 รํวมกิจกรรมจิตอาสา                         
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด / วันที่ 13 ธันวาคม 2562 รํวมกับกองสาธารณสุขฯ ตรวจสอบเหตุรําคาญ                
กรณีเสียงดัง ถนนเทวาภิบาล / วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ทําการทดสอบสมรรถภาพรํางกายเจ๎าหน๎าที่ในสังกัด
ตลอดจนทบทวนการฝึกปฏิบัติทําบุคคลมือเปลําที่ใช๎ประจําวัน / วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการ
และคณะทํางานจัดระเบียบฯ งานประเพณีปีใหมํฯ ประจําปี 2563 / จัดเตรียมพ้ืนที่จําหนํายสินค๎าและที่ รับ       
ฝากรถ เนื่องในงานปีใหมํฯ / วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เปิดให๎ประชาชนจองล็อคจําหนํายสินค๎า รอบบริเวณ           
การจัดงานปีใหมํฯ / วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เปิดให๎ประมูลที่รับฝากรถ / ตรวจตราความเรียบร๎อยการตั้งวาง
จําหนํายสินค๎า รวมถึงสถานที่รับฝากรถ ตามโซนตําง ๆ / สรุปผลการจัดเก็บผลประโยชน์จากผู๎ประกอบการค๎า
และที่จอดรถ รายได๎จากการจัดระเบียบการจําหนํายสินค๎า 418,600 บาท รายได๎จากการจัดระเบียบที่จอดรถ 
52,210 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470,810 บาท / ให๎การชํวยเหลือประชาชนในขณะปฏิบัติหน๎าที่ 
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นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - นัดประชุมประจําเดือน ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นัดเร็วขึ้น
นายกเทศมนตรี   เพราะฉะนั้นการทําวาระการประชุม ต๎องรีบสรุป เหตุเพราะวําวันที่ 8 – 16 
กุมภาพันธ์ 2563 นายกฯ เดินทางไปตํางประเทศ จะไปดูงานการทํองเที่ยวเพื่อนํามาพัฒนาเมืองร๎อยเอ็ดของเรา 

- วันที่ 21 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายกฯ เดินทางไปประเทศจีน ไปทําความ
รํวมมือกับเมืองฝางเฉิงกํางและนครหนานหนิง 

- วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยแรก เพราะฉะนั้น สํานัก/กอง ใด ที่มีญัตติท่ีจําเป็นต๎องนําเข๎าสภา ที่ผู๎บริหารมอบนโยบาย ก็ต๎องเตรียมญัตติ 

- กองคลัง ฝากนโยบายไว๎เรื่องการบริหารหนี้  ซึ่งเรามีประมาณ 117 ล๎าน                
ที่นายกฯ เคยเกริ่นไปแล๎ววํารอระเบียบฯ ใหมํของเงินกองทุนสํงเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเขาสามารถให๎เรากู๎ใหมํ            
รีไฟแนนซ์ได๎ นั่นหมายความวําสัญญาเงินกู๎โครงการตํางๆ ที่เคยกู๎ไว๎แล๎ว ที่เราเคยผํอนเกินกวํา 5 ปี เราขอกู๎ใหมํ             
แตํไมํรับเงิน เพ่ือทําสัญญาขยายเป็น 10 ปี ก็จะทําให๎เงินต๎นลดลง และขณะเดียวกัน ดอกเบี้ยตอนนี้จะปรับเป็น 
2.50 บาท เดิมสัญญา 3.50 บาท ก็จะได๎ลดดอกเบี้ย ได๎เปลี่ยนงวดยาวขึ้น เพราะฉะนั้นกองคลังก็ไปดู ออมสิน             
ที่เราเป็นหนี้อยูํ สามารถกู๎ กสท.ไปปิดได๎เลย แตํกํอนเขาห๎ามกู๎เพ่ือไปชําระหนี้ แตํวําอยูํระหวํางดําเนินการ ก็ขอให๎
ติดตามเรื่องนี้ วางแผนแตํเนิ่นๆ ก็จะทําให๎เราผํอนชําระได๎ลดลง ดอกเบี้ยลดลงด๎วย  

- สํานักการศึกษา ที่ฝากไว๎เรื่องการสอนวํายน้ํา  ก็ต๎องขอขอบคุณ อยากให๎
รายงานผลเนื่องจากยังมีเด็กนักเรียน ป.4 ที่คราวที่แล๎วยังวํายน้ําไมํเป็น ต๎องไปติว ต๎องไปสอนเพ่ิมอยํางไร  ก็ฝาก
ด๎วย เราต๎องให๎เด็กนักเรียนชั้น ป.4 ของเราวํายน้ําเป็น 100  % ฝากไปดูกํอนที่จะปิดภาคเรียนวําควรจะสอน
เพ่ิมเติมอยํางไร รายงานให๎นายกฯ ทราบด๎วย 

- ท.5 ห๎องพัก ห๎องน้ํา ต๎องขอบคุณที่ไปพัฒนาปรับปรุง ฝากวําเราต๎องเน๎น   
ความสะอาด เพราะเราเป็นเจ๎าภาพระดับประเทศ ระดับโลก 1 - 6 กันยายน 2563 เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต๎อง           
คํอย ๆ ทําไปเรื่อย ๆ ขณะนี้ก็ต๎องทําไป ก็ฝากไปดูแล และวินัยของนักเรียน ความสะอาดต๎องมากํอน การดูแล
รับผิดชอบ เรื่องขยะตําง ๆ  

- ท.5 จะได๎อาคารใหมํ ซึ่งตอนนี้ก็เรํงรัดแล๎ว เนื่องจากวําอนุกรรมาธิการ
งบประมาณ ได๎ข๎อยุติแล๎ว ผํานแล๎ว ตอนนี้กําลังอภิปรายในสภา ก็คาดวํานําจะผํานตามกระบวนการ ระเบียบฯ             
เขาให๎ประกาศการจ๎างได๎เลย เพราะฉะนั้นไมํต๎องรอ ประกาศเรํงรัด มีแบบมาตรฐานแล๎ว มีเงินสมทบ 10%              
ก็เริ่มดําเนินการ อยําช๎า ซึ่งได๎สั่งการไปแล๎ววํางบประมาณที่ได๎รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563 ประมาณ              
39.09 ล๎านบาท ก็มีหลายโครงการด๎วยกัน ต๎องเรํงดําเนินการเพราะเป็นนโยบายเรํงเบิกจําย งบประมาณปี 2563 
ช๎ามา 6 เดือนแล๎ว 2 ไตรมาสแล๎ว เหลืออีกแคํ 6 เดือนสิ้นปีงบประมาณแล๎วต๎องฝากเป็นกรณีพิเศษ เรํงรัดในการ
เบิกจําย 

- อาคารใหมํได๎ 1 หลัง นายกฯ เลือกแล๎ว จะลงตรงบริเวณหลังอาคารข๎างสระ
วํายน้ํา อันนี้ก็ตั้งใจจะทําให๎เป็นหอพักหญิง แยกสัดสํวนหญิงกับชายให๎ชัดเจน สํวนหอพักของ อบจ. ก็จะ
ปรับเปลี่ยนใหมํ ก็ฝาก ท.5 ซึ่งจะมีการกํอสร๎างทั้งสนามวอลเลย์บอลชายหาดด๎วย อาคารด๎วย ทําน ผอ.ก็อาจจะ
ต๎องดูแลและมอบหมาย ก็ขอให๎รายงานนายกฯ ทราบเป็นระยะด๎วย 

- ท.1 ขอบคุณมาก การจัดการเรื่องของค๎างคาว เรียบร๎อยแล๎ว ก็ขยายผล มีทีมที่
สามารถจัดการเรื่องนี้ได๎เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ให๎มาดูแลที่สํานักงานเทศบาลด๎วย สํานักปลัดฯ ประสานเพ่ือให๎ทีมงาน 
มาตรวจสอบ 
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- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ขอบคุณเรื่องการดูแลความสะอาดเป็น

พิเศษ ได๎รับคําชมมาเป็นอยํางมาก มีความคิดริเริ่มในการพัฒนา รณรงค์ ดูแล เฝูาระวังตําง ๆ รถดูดโคลน เราได๎มา
อีก 1 คัน เป็นคันที่ 2 เพราะฉะนั้นเพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องกับภารกิจและไมํต๎องเพ่ิมบุคลากร จะให๎เอา                  
รถดูดโคลน คันที่ 1 ที่ชํางสุขาภิบาลนําไปใช๎อยูํกลับคืนมาที่กองสาธารณสุขฯ แล๎วให๎รถคันที่ 1 ปฏิบัติหน๎าที่เรื่อง
ของดูแล 3 ตลาดโดยเฉพาะ ไปวางแผนการทํางานทั้งเมืองตลอดทั้งปี ก็ขอให๎ทําเรื่องการถํายโอนรถคันนี้กลับไปที่             
กองสาธารณสุขฯ ตามระบบราชการเรา ภายในวันที่ 16 มกราคม 2563 ตัดตอนครึ่งเดือน 1 – 15 มกราคม 
2563 อยูํที่ฝุายชํางสุขาภิบาล แตํวันที่ 16 มกราคม 2563 เป็นต๎นไปอยูํที่งานกองสาธารณสุขฯ ก็ฝากฝุาย            
ที่เก่ียวข๎องไปดําเนินการ 

- กองชําง เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องประชาสัมพันธ์ ประชาชนที่จะขอขยายเขตไฟฟูา
ที่อยูํในเขตเทศบาล ใครสร๎างบ๎านใหมํ ใครขยายเขต ไฟฟูาไมํถึง ถ๎าไมํเกิน 75,000 บาท ทํานไมํต๎องจําย เป็นเงิน
รัฐบาลสนับสนุน โครงการที่ให๎บ๎านทุกหลังมีไฟฟูาใช๎ แตํถ๎าเกิน 75,000 บาท สํวนเกินคนนั้นต๎องจําย อันนี้ก็ฝาก
ประชาสัมพันธ์ด๎วย โดยเฉพาะอยํางยิ่งชุมชน กองสวัสดิการฯ ก็เผยแพรํประชาสัมพันธ์ตํอ 

- ไฟฟูา ก็ฝากเรื่องงานเรํงดํวน เนื่องจากวําในปีงบประมาณ 2563 จะมีเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นกรณีท่ีเรียกวําสัดสํวนของสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรเป็นการภายในให๎ทําขอได๎ เพราะฉะนั้น
ก็ฝากเรื่องโครงการไฟสาธารณะ ให๎สํารวจโดยเรํงดํวน เพราะเขาบังคับต๎องสํงไมํเกินวันที่ 24 มกราคม 2563             
ถ๎าจะรับเงินอุดหนุนนี้  สิ่งที่ผู๎บริหารต๎องการคือถนนรอบบึงพลาญชัย (สุนทรเทพ) จะปักเสาเพ่ิมใหมํเทําไหรํ                 
เพ่ิมแสงสวํางให๎เพียงพอ ระยะหํางแตํละต๎นกี่เมตร เสาไฟฟูาเดิมก็ติดอันเดิมไป อันนี้เราเพ่ิมเข๎าไปเพราะเป็นเรื่องที่
เราสามารถทําได๎  ขอได๎  เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาล ในการเพ่ิมไฟฟูาแสงสวํางให๎กับชุมชน อันที่  2                
คือ คลองคูเมือง ถนนรอบเมืองเพ่ิมเข๎าไป ทํานจะเห็นวําในเทศบาลเราแสงสวํางยังไมํเพียงพอ ยังมืดอยูํ เพราะเรา               
คุมคําใช๎จําย ไมํอยากจะเพ่ิมอะไรมาก แตํตอนนี้เนื่องจากเราเปลี่ยนหลอดไฟแล๎ว ยูนิตที่เราใช๎ไฟที่ได๎รับสนับสนุน
จากไฟฟูา 10% เหลืออีก 3 แสนยูนิต คงไมํหนักใจ เพ่ิมได๎ รอบบึงฯ รอบคลอง 3. ถนนสายหลักที่กว๎าง                 
ที่แสงสวํางไมํพอ สามารถปักเสาเพ่ิมได๎ เพียงแตํวําอยากจะให๎ดําเนินการเรํงดํวน สํารวจเอาเป็นชื่อถนน กี่ต๎น                  
เสาไฟฟูากี่ต๎นที่ต๎องใช๎ หรือตรงไหนที่มีเสาไฟฟูาที่เราเพียงพอแล๎ว เปลี่ยนโคมไฟก็ได๎ มี 2 อยําง โครงการ                         
1. เปลี่ยนโคมไฟ 2. ติดตั้งเสาไฟฟูาแสงสวํางใหมํเพ่ิมเข๎าไป นี่ก็เป็นกรณีเรํงดํวน 

- กิจกรรมที่สําคัญในชํวงตํอไปนี้ แจ๎งให๎ทราบคือ นายกฯ ไปรํวมแถลงขําวกับ
อาชีวะศึกษาเขาจะมีการแขํงขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน และการประชุมองค์การนักศึกษา ซึ่งเป็นการจัดระดับประเทศ 
นักศึกษาอาชีวะทั้งหมดจะมาแขํงขันที่ร๎อยเอ็ด ระหวํางวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563 ไมํใชํของเรา
โดยตรงแตํเขาเข๎ามาบ๎านเรา มาทั้งประเทศ ก็จะเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ ความสวยงาม ความสะอาด                 
ของบ๎านเรา สนามแขํงขันมี 3 แหํงที่อยูํในเขตเทศบาล คือ 1. วิทยาลัยเทคนิค 2. วิทยาลัยการอาชีพ 3. วิทยาลัย
อาชีวศึกษา สํวนที่ไปแขํงขันรอบนอก อาชีวะ 2 ที่อําเภอธวัชบุรีและโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด๎น ซึ่งจะมีการจัดพิธีเปิด
ตรงนั้น อันนี้ก็คือสนามที่เขาจะใช๎ทําการแขํงขัน แล๎วนายกฯ ได๎มีโอกาสแนะนําแหลํงทํองเที่ยวเพราะเขามาแล๎ว  
เขาอยากจะรู๎วํ ามาแล๎วเที่ยวที่ ไหนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา พิพิธภัณฑ์เมือง ก็ให๎ไปทําเรื่องขอเข๎าชมฟรี                     
ต๎องดําเนินการเอง ท๎องฟูาจําลอง ก็ให๎ไปประสาน เรื่องของการรักษาพยาบาล กรณีจําเป็นฉุกเฉิน ก็ไปเปิดชํองทาง
พิเศษไว๎ที่โรงพยาบาลร๎อยเอ็ด ก็ได๎แจ๎งให๎อาชีวะเขาไปประสานตํอและให๎ทางจังหวัดชํวย เรื่องความปลอดภัย                
เรื่องการจราจร ก็จัดการแล๎ว ก็ถือวําเป็นหน๎าเป็นตาของจังหวัดเรา ก็ต๎องชํวยกัน ที่สําคัญคือรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงศึกษาธิการ  จะมาเป็นประธานเปิดและเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาชีวะ ก็จะมาด๎วย ก็ถือวําเป็น
งานระดับประเทศ แล๎วผู๎ใหญํในระดับการศึกษาเขาก็จะมาเอง นายกฯ ก็จะได๎เชิญขึ้นหอโหวด เพราะฉะนั้ นเตรียม
ประสานงาน วันที่ 31 ผู๎ ใหญํจะดูวําเวลาตอนไหนขึ้นชมได๎ สํวนนักศึกษาที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องที่ เขาเรียน             
ทางด๎านสถาปัตย์ทางด๎านชํางที่จะขอขึ้นชม ก็อํานวยความสะดวกให๎ ก็ขอให๎จัดเวลาและมอบทางกองชํางประสาน             
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ดูห๎วงนั้น ระหวํางวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563 อํานวยความสะดวก ในชํวงเวลาไหน รอบละกี่คน 
อยํางไร ฝากเป็นการบ๎านไว๎เพื่อให๎เขาไปแชร์ตํอ เพราะวํามาจากท่ัวประเทศ ก็เป็นโอกาสดีของพวกเรา 

- วันที่ 11 มกราคม 2562 วันเด็ก ก็เตรียมให๎เรียบร๎อย คงจะไมํมีปัญหาอะไร 
แตํจะมีกิจกรรมตํอเนื่อง เราเสร็จวันที่ 11 แล๎ว ทางจังหวัดเขาจะมีกิจกรรมเปิดโครงการรณรงค์ในเรื่องภัยแล๎ง             
ซึ่งจะต๎องใช๎พ้ืนที่ตํอเนื่องกับเรา ก็วางแผนเรื่องสถานที่ให๎ดี จะมีรถเขามาจอดในพ้ืนที่ เตรียมพ้ืนที่ให๎ด๎วย                
ฝุายเทศกิจ ฝุายดูแลพ้ืนที่หน๎าบึงพลาญชัยต๎องสัมพันธ์กัน ไมํอยํางนั้นเดี๋ยวเกิดปัญหาในเรื่องการใช๎พ้ืนที่ตํอเนื่อง 
11 เสร็จก็ตํอวันที่ 12 มกราคม ก็ต๎องฝากด๎วย ขณะเดียวกันก็เป็นครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือตลาดชุมชน ที่จะให๎
ชุมชนนําผลิตภัณฑ์ อาหาร หรือสิ่งของตําง ๆ มาจัดพ้ืนที่ตลาดชุมชน เพ่ือหารายได๎ให๎ชุมชนเข๎ มแข็ง ซึ่งกิจกรรมนี้          
ก็เริ่มการประชุมวางแผนมาตํอเนื่องแล๎ว ก็มอบให๎ ดร.สาธิต เป็นผู๎ดําเนินการประสานงาน รับผิดชอบโครงการนี้               
ก็ได๎ข๎อสรุปจะใช๎ถนนสตรีทอาร์ตเปิดเป็นตลาด ทุนวันอาทิตย์ ชํวงเย็น เวลาประมาณ 17.00 – 20.00 น.               
ก็ไปชํวยสนับสนุน ประสัมพันธ์ แล๎วก็มีผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนําไปแสดงและเสนอ ซึ่งโครงการนี้ เขาเข๎มแข็ง 
กระจายในหลายจังหวัด หลายพ้ืนที่ ประสบผลสําเร็จมากที่สุดคือตลาดทุํงสง ซึ่งขยายเขต ขยายบริบทกลายเป็น
ตลาดชุมทางของภาคใต๎ไปแล๎ว สินค๎าผลิตภัณฑ์ของภาคใต๎มารวมกันที่ทุํงสงแล๎ว นอกจากจะมีของทุํงสงแล๎วก็ยัง
ขยายผลมาก ก็เลยให๎ทางอาจารย์ธนพลและตัวแทนของชุมชนของพวกเรา จะไปดูงานที่ทุํงสง พ้ืนที่ทุํงสง ตลาด
ชุมชนเขาเป็นอยํางไรเราจะได๎นําจุดเดํนของเขามาพัฒนาตํอยอดให๎กับชุมชนของพวกเรา ก็แจ๎งให๎พวกเราทราบ 
วันที่ 12 มกราคม มีงานในตอนเย็น ชํวยกันไปรํวมพิธีเปิดฯ ให๎กําลังใจชุมชนด๎วย 

- หอโหวด หลายคนสอบถามวําจะเปิดเมื่อไหรํ อยํางไร ตอนนี้นําจะมีความ
ชัดเจนมากขึ้นแล๎ว ทุกกอง ฝุาย ก็ชํวยกันเดินหน๎าตํอไป คือ เราได๎ลงนามสัญญาที่ 2 กับบริษัทเรียบร๎อยแล๎ว                  
วันที่ 9 สัญญาใหมํในการทําชั้น 34 สกายวอล์ค ทาวเวอร์จั้ม หลังคาชั้น 3 ตลอดจนลิฟต์ภายใน และก็ติดตั้งแอร์
เพ่ิมในชั้น 32 ติดตั้งระบบเพ่ิมเติมตามแบบ ทําพ้ืนใหมํ สัญญาจ๎างนี้ เซ็นวันที่ 9 มกราคม ต๎องเสร็จวันที่                     
7 กรกฎาคม เพราะนั้นเขาก็คาดวําจะเสร็จกํอนสัญญา เขาจะเรํงให๎เสร็จกํอนสัญญาทุกฝุายก็ต๎องเตรียมประสาน         
ถ๎าพร๎อมเราก็นําจะเปิดให๎ใช๎เลย เปิดให๎ใช๎กํอนแตํวิธีการจะต๎องรอผลการประชุมของคณะกรรมการสวนสมเด็จ              
พระศรีนครินทร์กํอน ซึ่งเขาจะประชุมเดือนพฤษภาคม เพราะฉะนั้นในเดือนพฤษภาคมเราจะต๎องไปรายงาน
ความก๎าวหน๎าของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ซึ่งจะได๎กําหนดชัดเจนวําจะกราบทูลเชิญองค์สมเด็จพระเทพฯ             
มาเป็นประธานได๎ในชํวงไหน อยํางไร แตํคาดวํานําจะเป็นเดือนธันวาคม 2563 เหตุเพราะวําทํานจะเสด็จอีสาน        
มาพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาสารคามและขอนแกํน ความเป็นไปได๎ก็คํอนข๎างจะสูงในเดือนธันวาคม ก็เป็นแผน
ที่อยากให๎ทุกคนได๎รับรู๎ และเตรียมความพร๎อม สํวนความชัดเจนในการที่จะเปิดหอโหวดของเรานําจะได๎เป็นเดือน
สิงหาคม 

- วันนี้ฝุายจัดหารายได๎ ได๎ประกาศแล๎ว พวกเราชํวยแชร์ตํอด๎วย คือพ้ืนที่ชั้นที่ 1
ห๎องประมาณ 8 ตารางเมตร ขั้นต่ําเดือนละ 20,000 บาท จําหนํายสินค๎าโดยทั่วไป ยกเว๎นของผิดกฎหมายหรือ
แอลกอฮอล์ บุหรี่ ชั้น 3 เปิดประกาศให๎ผู๎สนใจ เดือนละ 100,000 บาท ขั้นต่ํา เชําพ้ืนที่ชั้น 3 ทั้งชั้น ครึ่งหนึ่ง               
ก็ขายสินค๎า อีกสํวนก็ขายกาแฟ จะเปิดซองประมูล วันที่ 17 กุมภาพันธ์ วันที่ 17 ก็ต๎องเตรียมพ้ืนที่ให๎ดี รองรับผู๎ที่
จะมาประมูล 

- อีกอยํางหนึ่งที่ต๎องทําคูํขนาน ฝากกองชํางด๎วย เรื่องจอ LED ซึ่งตอนนี้สัญญา
รํางประกาศเสร็จแล๎ว ผํานคณะกรรมการจัดหาประโยชน์แล๎ว คือขั้นต่ําเดือนละ 70,000 บาท  จอขนาดใหญํ 
8X12 เมตร ติดทางด๎านธนาคารออมสินหันหน๎าไปทางทิศตะวันออก ใช๎โฆษณาได๎ เพ่ือหารายได๎มาดูแลหอโหวด                 
ก็ชํวยประชาสัมพันธ์ผู๎สนใจได๎รับทราบ 

- วันเด็ก หํวงใยเรื่องเด็กตกน้ําเพราะวําจะเข๎ามามาก เต็มพ้ืนที่ โดยเฉพาะ           
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําที่เคยมีเหตุเกิด ก็ฝากกําชับ การจัดทําปูาย ชํวยประชาสัมพันธ์ กองชํางที่เคยคุยไว๎แผนการ
รองรับเหตุที่เด็กตกน้ํา แถวบริเวณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา ที่วําจะออกแบบเป็นตาขํายประมาณ 50 ซม. จะได๎
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หรือไมํ เดี๋ยวคุยกับในที่ประชุมผู๎บริหาร เพราะวําเผื่อรองรับในกรณีเกิดเด็กพลัดตกจะได๎ชํวยได๎ทัน ก็ฝากเป็น
การบ๎านที่ยังค๎าง 

- วันที่ 1 – 4 มีนาคม 2563 นายกฯ เดินทางไปตํางประเทศ 

- ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ถ๎ามีความจําเป็นต๎องนําเรื่องโอนที่ดินเข๎า  
ก็ต๎องเป็นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น. การบริจาคที่ดินของคุณวีระชัย ซึ่งก็นําจะเสร็จ ทัน ทําพิธีมอบฯ             
ทีหลัง ทําเรื่องให๎เสร็จสมบูรณ์กํอน 

นายเรืองรัตน์  รัตนโภคาสถิต - มี  2 เรื่อง ในสํวนของกองคลังที่ ได๎ตั้ งข๎อสังเกตไว๎  จากภาษีที่ดินและ           
รองนายกเทศมนตรี  สิ่งปลูกสร๎างเลื่อนไปให๎เก็บในเดือนสิงหาคม ได๎วิเคราะห์หรือยังวํามีผลกระทบ
กับการใช๎จํายเงินเราและเรื่องรายได๎ รายรับอยํางไรหรือไมํ ประเด็นที่ 2 คือ ประสานกันระหวํางกองชํางกับกองคลัง
ด๎วย คือการยื่นแบบที่กองชําง เขาจะคํานวณพ้ืนที่ใช๎สอย เพราะการขออนุญาตกํอสร๎าง ก็จะมีคํานวณวําพ้ืนที่               
กี่ตารางเมตร ตัวนี้ก็เป็นผลที่จะไปคํานวณภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง รวมทั้งแบบในการขออนุญาตเขาจะระบุไว๎เลย
วําเป็นที่อยูํ อาคารพานิชย์ โรงแรม ที่อยูํอาศัยรวม ตัวนี้ก็จะไปเป็นตัวหนึ่งที่จะให๎นําไปคํานวณภาษีที่ดินและ               
สิ่งปลูกสร๎าง เพราะฉะนั้นตรงนี้ต๎องสอดคล๎อง ถ๎าหากวําขออนุญาตปลูกสร๎างเป็นเพ่ือการพาณิชย์ แตํพอไปยื่นภาษี
บอกวําเพ่ือที่อยูํอาศัย มันจะขัดแย๎งกัน ก็ต๎องเอาข๎อมูลตัวนี้ไปเชื่อมโยงกันด๎วย ตรงนี้ก็ฝากไว๎เป็นข๎อสังเกต สํวนใน
ข๎อที่ 1 ถ๎ามีข๎อมูลก็ตอบให๎ด๎วย ถ๎ายังไมํพร๎อมก็คํอยไปตอบผู๎บริหารในโอกาสตํอไป 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - ครบถ๎วน ขอบคุณ ขอปิดประชุมฯ 
นายกเทศมนตรี 
   
          ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
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