
- สําเนา - 
รายงานการประชมุประจําเดือน  

ครั้งที่ 11/2563 
วันที ่11 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 น. 

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

ผูเขารวมประชุม 
1. นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท   นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
2. นายนุชากร  มาศฉมาดล   รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
3. นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  
4. ผศ.(พิเศษ)สาธิต กฤตลักษณ   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
5. นายวิทยา  ตรีวิเศษ    รก.ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 6. นายประสงค  โพธิ์เนียม            ผอ.กองสวัสดิการสังคม  
 7. นางวราภรณ  นวลเพ็ญ            หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  

8. นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ   ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
9. นายพัฒนพงศ  ศรีทอง    ผอ.กองชาง 
10. นางทิมาพร  จันทรถง    ผอ.กองคลัง 
11. นางศริิภรณ  กระวีสายสุนทร   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (สป.) 
12. นายนุชิต  เกรียงวิช   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (วช.) 
13. นางพิกุล  พรมเกตุ    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
14. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (ชาง) 
15. นายโกสิทธิ ์  บุญสง    ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามา 
16. นายธรรมวัจน วิลัยพิศ    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
17. น.ส.ธวัลรัตน ยิ่งกําแหง   หน.ฝายพัฒนารายได 
18. นายกองพล  ศิริเวช    หน.ฝายปองกันฯ 
19. นางสุวิชชา  ตรีนาจ    รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
20. นางสาวสมพิศ หวังทรัพยทวี   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร 
21. นายยุทธพงษ คุริรัง    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 

 22. นางจุฬาณี  บุบผาพิลา   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (สน.กศ.) 
23. นางกิติพร  ตราตร ี    หน.ฝายพัสดุฯ 
24. นางศิริภรณ  บุตรพรหม   หน.ฝายทะเบียนและบัตร 
25. นายธรรมศกัดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์   ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
26. นางยุวด ี  ถนอมแสง   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (คลัง) 
27. นางฉันทรุจี  พรมเกตุ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
28. นางสวางจิต  บัวปญญสิริ   หน.ฝายศนูยบริการสาธารณสุข 
29. นายอลงกรณ นาเมืองรักษ  รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
30. นายมนตร ี  น้ํายาทอง   ผอ.สวนสงเสริมการศึกษา 
31. นายพิรุฬ  มาตมูล    หน.ฝายกิจการโรงเรียน 
32. นายอนุชา  สัมพันธารักษ   หน.ฝายกิจกรรมเด็กฯ 
33. นายณัฐวุธ  บุศเนตร    หน.ฝายบริการสาธารณสุข 
34. นายจักรี  เกียรติขจร   หน.ฝายการโยธา 
35. น.ส.จิราภรณ ชินออน    หน.ฝายจัดหาประโยชนฯ 
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36. นายศุภไชยวัศ  ธนาเติมศักดิ์   หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
37. นางสวางจิตร ตันติเวช    ผจก.สถานธนานุบาล 
38. นายพรชัย  ตรีบุญเมือง   หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
39. นายธีรภัทร  หินซุย    หน.ฝายบรหิารงานสาธารณสุข 
40. นายไพรัก  โคตะยันต   หน.งานธุรการ (สป.) 
41. นางหนึ่งฤทัย บุตรศรีเมือง   จพง.ธุรการชํานาญงาน 
42. น.ส.ปยนุช  ศรีอุดร    ผช.จพง.ธุรการ 
43. นายภัทรพงษ จิตรเจริญ   พนักงานจางท่ัวไป 
44. นายเอกลักษณ ศรศักดา    ผช.นักวิชาการคอมฯ 
45. น.ส.เบญจวรรณ อุนสมัย    พนักงานจางท่ัวไป 
46. นายอชิรวิทย เศรษฐนนัท   จพง.ธุรการชํานาญงาน 
47. นายธนกฤต  สิงหาไชย   จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 
48. น.ส.รัตนาภรณ วิลา    ผช.จพง.ธุรการ 
49. น.ส.ปยะกานต อุดมพร    รก.หน.ฝายสุขาภิบาลฯ 
 

ผูไมมาประชมุ 
1. นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด ลากิจ 
2. วาที่ ร.ท.อนันต เมาะราษี รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ติดภารกิจ 

 
ระเบยีบวาระที่ 1   เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
    - ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2563 ประชุมเม่ือวันที ่9 ตุลาคม 2563 
  - ไมมีกองใดแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว  มาตรการประหยัดพลังงาน 
นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร -  มาตรการประหยัดของการใชไฟฟาและน้ําประปาประจําเดือนตุลาคม 2563  
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป  หวงของการใชไฟฟาและน้ําประปาเดือนกันยายน 2563 สรุปการใชไฟฟาลดลง 
1,016 หนวย ไมมีการใชที่ผิดปกติ สําหรับการใชน้ําประปา มีการใชเพิ่มขึ้น 240 หนวย ตรวจสอบแลวมีความ
ผิดปกติ 16 รายการ แจงกลับมา 9 รายการ เปนการใชงานในการปองกันโรคโควิด – 19 ของสถานศึกษา / 
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 1 มีการกอสรางอาคาร / สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา ใชน้ําเติมตูปลา / โรงงานจัดการ
ขยะ ทอน้ําเขาในโรงงานหลังมิเตอรหลุด ไดดําเนินการซอมแซมเรียบรอยแลว นอกนั้นเปนการใชงานตามปกติ 
นายบรรจง  โฆษติจิรนันท - ขอแจงรายละเอียด หอโหวดตองดู โดยเฉพาะสํานักการศึกษาติดตาม 
นายกเทศมนตรี   เรื่องไฟฟา นายกฯ ดูคราว ๆ ที่ผานมา กอนหนานั้นเดือนที่แลว ก็อยูที่ประมาณ 
150,000 บาท มาเดือนนี้เหลือ 70,000 บาท ก็ดวยเพราะวาเขาปรับอัตราคาคิดยูนิต ซึ่งเดิมทีเขาคิดเปน
ลักษณะไฟชั่วคราว พอเราไปปรับเปลี่ยนเปนถาวร อัตราเรตตางกันเยอะ อาจจะใชไฟฟาเทาเดือนที่แลวหรือ
มากกวาดวยซ้ําไป เพราะวามีการดําเนินตกแตงอะไรตาง ๆ เมื่อเดือนที่แลวถาจําไมผิดประมาณ 70,000 บาท             
ก็ลดลงไปครึ่งหนึ่ง ก็ฝากวาตองควบคุมดูแลเรื่องคาไฟฟาตรงนี้ดวย 
    - สําหรับโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา คาน้ําประปาสูงมาก ก็เปนเพราะ
นโยบายการใหเด็กใชน้ําประปา เดิมทีเราใชน้ําบาดาลแลวก็ทําใหไมมาตรฐาน และอันตราย เพราะวาน้ําบาดาล           
ที่นําขึ้นมาไมสามารถที่จะทําความสะอาดไดตามเปาหมาย ก็เลิกไป เอาไปใชรดน้ําตนไมตาง ๆ ก็ฝากทาน ผอ. ดวย
ในการดูแล ควบคุมวาอัตราการใชเทาไหร กลัววาจะมีการรั่ว แตก หรือเปดน้ําทิ้ง ละเลย นาจะมีมาตรการเหลานี้
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ชวย ก็เห็นรายงานมาเด็กนักเรียนกีฬาก็ดูแลหองน้ํา ทําความสะอาดเปนรอบสัปดาห ก็ยังอยากฝากย้ําเรื่องความ
สะอาด การดูแลหองน้ํา ทําความสะอาดเปนรอบสัปดาห ก็ยังอยากฝากย้ําเรื่องความสะอาด การดูแลหองน้ํา แลวก็
เรื่องการดูอัตราคาน้ํา การใช มีผิดปกติหรือไม ถาเห็นก็ตองรีบตรวจสอบ ไมอยางนั้นก็จะรั่ว แตก ซึม เราก็จะไมรู             
สูญเปลา 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายนุชิต  เกรียงวิช  - (นําเสนอวีดีทัศน) สรุปกิจกรรมเทศบาลเมืองรอยเอ็ดในรอบเดือนตุลาคม  
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป              2563 

- (นําเสนอ Power Point) ฝายบริหารงานทั่วไป งานบริการขอมูลขาวสาร
ทองถ่ิน สถิติตาง ๆ ในการประชาสัมพันธผานแฟนเพจ Fanpage Facebook / พิธีกรในงานตาง ๆ จํานวน             
7 ครั้ง / บันทึกภาพกิจกรรม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง จํานวน 45 ครั้ง / งานบริการและเผยแพร
วิชาการ ติดตั้งเครื่องเสียงภายในหองประชุม จํานวน 10 ครั้ง / ติดตั้งเครื่องเสียงนอกสถานที่ จํานวน 5 ครั้ง / 
ควบคุมการใชงานจอ LED เวทีกลางแจง จํานวน 3 ครั้ง / การประชาสัมพันธโดยใชรถแหประชาสัมพันธ /                 
งานนิติกรรมสัญญา ตรวจสัญญาการเชาสิทธิเทศบาลฯ เดือนตุลาคม 2563, ตรวจสอบและรวบรวมเอกสาร           
สงเรื่องบังคับคดีแพง กรณีผิดสัญญาเชาตลาดสระทอง, ตรวจสอบปญหารองเรียนเกี่ยวกับการประชุมและการ
คัดเลือกกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห, จัดทํารางระเบียบหลักเกณฑและวิธีจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทรรอยเอ็ด, ตรวจสอบและรวบรวมขอกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับอํานาจหนาที่          
ตามภารกิจตางๆ ของหนวยงาน, ใหคําปรึกษาและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและพนักงานเทศบาล / 
งานรับเรื่องราวรองทุกข เรื่องรองทุกขทั้งหมด 27 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 27 เรื่อง / ประสานธนารักษพ้ืนท่ี
รอยเอ็ด เพื่อติดตามพยานหลักฐานที่จําเปนตองใชประกอบการฟองคดี, จัดเตรียมพยานหลักฐานที่จําเปนตองใช
ในการฟองคดี เพื่อสงใหแกสํานักงานอัยการจังหวัดรอยเอ็ด เพ่ือประกอบการฟองคดี, ใหคําปรึกษา / ชวยเหลือ
ทางกฎหมายแกประชาชนและพนักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / ฝายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห
นโยบายและแผน  สรุปแบบสอบถามการจัดงานประเพณีสืบสานตํานานบุญกฐิน ประจําป 2563 / งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอมแซม/บํารุง คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง / สํารองขอมูลกลองวงจรปดและดูแล
ระบบแมขาย GIS / งานออกแบบ สื่อประชาสัมพันธ / การเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซต / ตารางสรุปลด
คาใชจาย ประจําเดือนตุลาคม 2563 รวม 6,100 บาท / การเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซตและแฟนเพจ 
รวม 161 รายการ / รับเรื่องราวรองทุกข ติดตอสอบถาม รวม 27 ครั้ง / สถิติการใหบริการของกองวิชาการและ
แผนงาน รวม 94 รายการ / ไอทีนารู แอบอานไลน ไมใหขึ้น Read 

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท - ภาพการแบงเขตเลือกตั้ง อยากจะบอกใหพวกเราทราบวา กฎหมายใหแบง
นายกเทศมนตรี   เขตใหม เนื่องจากวาตองการใหจํานวนประชากรใกลเคียงกัน เพราะวามีการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลและสงให กกต. พิจารณาแบบเดิมและแบบใหม สรุปเลือกแบบนี้ กกต.เห็นชอบแบบนี้                
คือเปลี่ยนแปลงจากแบบเดิมอันเดียว คือเขต 1 ใหโอนยายชุมชนพิพิธภัณฑซึ่งอยูหนาโรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย 
เดิมทีอันนี้จะอยูเขต 2 ใหยายมาอยูเขต 1 จะเห็นวาเปนสีมวง ก็จะมาเพ่ิมในชุมชนของเขต 1 คือชุมชนพิพิธภัณฑ 
เดิมทีอยูท่ีเขต 2 นอกนั้นคงเดิม ไมมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะเปนแบงชัดเจน คือถามาจากมหาสารคาม ขามสะพาน
ลําหวยเหนือ ตรงโรงน้ําแข็งมิตรสัมพันธฝงซายคือทิศเหนือ วิ่งมาตลอดจนถึงริมคลองเขาไปหลังพิพิธภัณฑไปถึง
รอยเอ็ดซิตี้ ฉะนั้นก็คือวิ่งเขาไปขางคลองคูเมือง ตรงบานพัก ผอ.โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ตรงไปถึงถนนสันติสุข 
แลววิ่งตรงเขาบึงพลาญชัย อันนี้คือพื้นที่ใหมที่เพิ่มข้ึนมาเปนเขต 1 สวนสีเขียว เห็นชัดวาเริ่มตั้งแตคลองคูเมือง 
ตรงบานพักทาน ผอ.โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ตรงมาถึงถนนศรีเทวา เลี้ยวขวามาทะลุตรงโคงประปา แลวก็วิ่งตรง
เขาไปในซอยรณชัยชาญยุทธ 24 ทางดานนี้จะเปนโซนสีเขียว เขต 2 สวนท่ีเหลือคือสีสม จะเปนเขต 3 จุดตัดกัน
ก็คือจากถนนศรี เทวาไปทะลุ ถึงรณชัยชาญยุทธ 24 เขาไป รณชัยชาญยุทธ 24 คือ ขางเทคโนโลย ี                   
ฝากฝายที่เก่ียวของตอนนี้เราเห็นเสนแบงในแตละเขต จะมีอยูก่ีชุมชน อันนี้ก็คือการแบงเขตหนวยเลือกตั้ง                



 4
เพราะทานจะตองเก่ียวของในวันท่ี 20 ธันวาคม ที่จะมีการเลือกตั้ง กกต. ใหแบงหนวยใหมคือ 1 หนวยจะตองมี
ประชากรคือผูมีสิทธิเลือกตั้งไมเกิน 600 คน เดิมที 800 บางหนวยก็เกิน 800 เกือบแตะ 1,000 ก็มี เดิมทีเรา
เคยประกาศหนวยเลือกตั้งของเราในเขตเทศบาลมีเพียง 37 หนวยเลือกตั้งเทานั้น แตพอหลักเกณฑเปลี่ยนแปลง 
แตละหนวยเลือกตั้งจะตองมีไมเกิน 500 คน ก็เลยตองซอยยอยออกไปมากขึ้น เพ่ิมขึ้นอีก 8 หนวยเลือกตั้ง                  
ก็เรียนใหทานทั้งหลายเขาใจดวย เดิม 37 หนวย แตการเลือกตั้งตอไปนี้ ภายในกฎหมายใหมที่แบงหนวยจะ
กลายเปน 45 หนวยเลือกตั้ง และใน 45 หนวยเลือกตั้ง ก็จะแบงลงไปในแตละเขต วาแตละเขตมีก่ีหนวยเลือกตั้ง 
ก็ปรากฏวาลงตัวพอดี คือเขต 1 มี 15 หนวย เลือกตั้ง เขต 2 15 หนวยเลือกตั้ง เขต 3 ก็จะมี 15 หนวยเลือกตั้ง 
ปญหาก็ตองฝากผูเก่ียวของ ชวยทํารายละเอียดเพ่ิมเติมตรงนี้ดวย แตละหนวยเลือกตั้งที่เราแบงขีดเปนชองเล็ก ๆ 
เสนแบงนี้คือเสนอะไร เสนถนนหรืออะไร ชวยไปกําหนดใหดวย เพ่ือที่จะไดเขาใจ ผูบริหารก็จะไดเขาใจ เวลามีคน
สอบถามมา เวลาคนไปใชหนวยเลือกตั้งจะไดตอบได เพราะเปนการแบงหนวยใหมอาจจะทําใหประชาชนสับสน 
แตถาเราเขาใจหลักแลว เราจะสามารถประชาสัมพันธได ฝากประสานกันระหวางสํานักทะเบียนฯ ทีมชาง                 
ชวยอธิบายความ หนวยเลือกตั้งที่ 1 ในเขต 1 ใชอะไรเปนตัวแบง ถนนอะไร เรายึดถนนเพื่อ จะใหประชาชน
เขาใจไดงาย และบานเลขที่ เวลาเราประกาศ ชวยไปดูใหดวย ฝากตรงนี้ ชวยติดตาม เพ่ือที่จะไดประชาสัมพันธได
ดวย คงจะละเอียดหนอย หนวยเลือกตั้งที่ 1 เขต 1 มีจํานวนผูใชสิทธิไมเกิน 500 คน โดยใชบานเลขที่ที่อยู
ระหวางถนนฝงนี้ ชื่อถนนนี้ อะไรตาง ๆ ที่อานแลวเขาใจ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองรอยเอ็ด)นางอัญชลี  
นางศิริภรณ  บุตรพรหม  - (นําเสนอ Power Point) สรุปสถิติขอมูลทะเบียนราษฎร ประจําเดือน            
หน.ฝายทะเบียนและบัตร  ตุลาคม 2563 / การใหบริการที่สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / 
สรุปสถิติขอมูลการใหบริการดานทะเบียนราษฎร ประจําเดือนตุลาคม 2563 / การใหบริการที่โรงพยาบาล
รอยเอ็ด / สรุปสถิติขอมูลการใหบริการโรงพยาบาลรอยเอ็ด ประจําเดือนตุลาคม 2563 / การใหบริการทําบัตร
ประจําตัวประชาชน / สรุปสถิติขอมูลการใหบริการดานบัตรประชาชน ประจําเดือนตุลาคม 2563  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองคลัง) 
นางยุวดี  ถนอมแสง  - ( นํ า เ ส น อ  Power Point)  ฝ า ย แ ผ น ที่ ภ า ษี แ ล ะ ท ะ เ บี ย น ท รั พ ย สิ น                  
หน.ฝายบริหารงานคลัง  สํารวจขอมูลภาคสนาม / ออกหนังสือรับรองการมีสิ่งปลูกสรางในที่ดิน / 
รายงานผลการปรับปรุงขอมูลตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง / ฝายพัฒนารายได สรุปการจัดเก็บภาษี 
ประจําปงบประมาณ 2564 ขอมูล ณ วันที่  31 ตุลาคม 2563 จัดเก็บภาษีได  คิดเปนรอยละ 0.36                      
ของประมาณการ / สรุปผลการจัดเก็บคาเชาสิทธิตาง ๆ ในเดือนตุลาคม 2563 245,200 บาท / เงินรับฝาก                   
เพื่อใชในการดําเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 185,716 บาท / สรุปผลการจัดเก็บคากระแสไฟฟา               
ตลาดทุงเจริญ ตลาดโตรุง รวมรับ 63,780 บาท สรุปผลการจัดเก็บคาน้ําประปาตลาดสดทุงเจริญ – โตรุง รายรับ 
8,880 บาท / สรุปการจดทะเบียนพาณิชย ประจําเดือนตุลาคม 2563  รวม 22 ราย จํานวนเงิน 870 บาท / 
ผลการประมูลราคาเชาพ้ืนพ้ืนท่ีภายในอาคารหอโหวด 101 ชั้น 30  วันท่ี 20 ตุลาคม 2563 / ประชุม
คณะกรรมการจัดหาประโยชนในทรัพย (การเชาพ้ืนที่จําหนายสินคาและสินคาพื้นเมือง ตลาดหายโศรก) ณ วันที่ 
22 ตุลาคม 2563 / สรุปมติที่ประชุมการเชาพ้ืนที่จําหนายสินคาและสินคาพื้นเมือง ตลาดหายโศรก) / การเปด
ประมูล ใหเชาหองคาตลาดหายโศรก / ฝายบริหารงานคลัง รับจริงเดือนตุลาคม 2563 8,068,231.93 บาท 
จายจริงเดือนตุลาคม 27,047,122.43 บาท, จายจริงสูงกวารับจริง 18,978,890.50 / สถานะเงินฝาก ณ วันที่ 
31 ตุลาคม 2563 2563 เงินฝากออมทรัพย  18,036,567.68 บาท,  เงินฝากออมทรัพย พิ เศษ 
11,179,910.69 บาท, เงินฝากประจํา 37,980,533.10 บาท รวมทั้งสิน 67,197,011.47 บาท เงินสะสม       
ที่สามารถใชได – บาท เงินทุนสํารองเงินสะสม 21,438,755.03 บาท เจาหนี้เงินกู 170,937,549.40 บาท / 
รายละเอียดเจาหนี้เงินกู / ลูกหนี้เงินยืมราชการที่ครบกําหนดสงใชเงินยืม ไมมี / รายงานเงินเดือนคงเหลือไมถึง 
15% / ฝายพัสดุและทรัพยสิน สรุปการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2564 ตั้งแตตนปถึงเดือนตุลาคม 2563 รวม 
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55 เรื่อง จํานวนเงิน 10,910,305.52 บาท / รายละเอียดสัญญาคางจาย ปงบประมาณ 2563 (รอสงมอบ
งาน) ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 / รายละเอียดสัญญาคางจาย ปงบประมาณ 2562 (รอสงมอบงาน) 
ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 / สรุปผลซื้อจางรายจายคางจาย ป 2563 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง(กันเงินผานสภา 28 กันยายน 2563) ขอมูล ณ วันที่  31 ตุลาคม 2563 / สรุปผลซื้อจาง 
ปงบประมาณ 2564 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 / สรุปสัญญาจาง 
ปงบประมาณ 2564 วงเงินเกิน 100,000 บาท ตั้งแตตนปถึงเดือนตุลาคม 2563 / โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอสงมอบงาน) จํานวน 2 โครงการ ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 / โครงการ
ที่ไดรับการอนุมัติ ปงบประมาณ 2564 รอดําเนินการ) จํานวน 6 โครงการ ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 / 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เหลือจายปงบประมาณ 2563 จํานวน 2 โครงการ ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 /               
ฝายบริหารงานทั่วไป รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนตุลาคม 2563 พนักงานครูและพนักงานเทศบาลผูรับ
บํานาญมารายงานตัว จํานวนทั้งสิ้น 136 ราย / ประมวลภาพกิจกรรม 
นายบรรจง  โฆษติจิรนันท - เม่ือสักครูรายงานสิ้นเดือนตุลาคม บอกรับจริงกับจายจริง รับจริง มันนอย    
นายกเทศมนตรี   แลวจายจริงมันมากกวา อันนี้เราใชเงินหมุนเวียนของเราจายไปกอนไดเลยใชไหม 
มีขอยกเวนใชหรือไม 
นางทิมาพร  จันทรถง  - โดยระเบียบจะใหไปล้ําเงนิสะสม เงินทุนสํารองสะสม 3 เดือนแรก 
ผอ.กองคลัง 
นายบรรจง  โฆษติจิรนันท - 3 เดือนแรกเปนการยกเวนให ถาจายสูงกวารายรับไมเปนปญหาในไตรมาสแรก 
นายกเทศมนตรี   แตพอไตรมาสที่ 2 เริ่มเลยวาถารายรับต่ํากวารายจาย หามจายตองขออนุมัติ  
ถาสมมุติวาไมเขา ไตรมาสที่ 2 เดือนที่ 4 รายรับจริงกับคาใชจายที่เกิดขึ้นในเดือนนั้น เผื่อวาไมเขา เราทําอยางไร 
นางทิมาพร  จันทรถง  - ทําหนังสือไปที่ผูวาราชการจังหวัด ขอทําการล้ําเงินทุนสํารองเงินสะสม 
ผอ.กองคลัง 
นายบรรจง  โฆษติจิรนันท - คือมีหลักเกณฑใหจายได ไตรมาสแรก ทุกคนก็ทราบดวยกัน 
นายกเทศมนตรี 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สํานักการศึกษา) 
นางจุฬาณี บุบผาพิลา  - (นําเสนอ Power Point) วันที่  1 ตุลาคม 2563 นายชยันต  ศิริมาศ                                     
หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป  ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัด
รอยเอ็ด ณ ศาลเจาพอหลักเมือง บึงพลาญรอยเอ็ด / วันที่ 15 ตุลาคม 2563 รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
ใหโอวาทนักกีฬาเซปกตะกรอโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) ท่ีไดเขารวม         
การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ รายการ Thai PBS Youth Sepak Takraw Men Series 2020 / วันที่                     
17 ตุลาคม 2563 โครงการทอดกฐินรอยเอ็ดรวมใจ ปที่ 14 ประจําป 2563 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทรรอยเอ็ด / วันที่ 19 ตุลาคม 2563 รวมงานแถลงขาว “สีสันแหงสายน้ํา มหกรรมลอยกระทง 
พ.ศ. 2563” / วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ผูบริหาร คณะผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษารูปแบบ Active Learning เพื่อสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษา ไดรับความรูและเพ่ิมพูน
ประสบการณฯ  สามารถพัฒนาตนเองและสงเสริมคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนสาธิต
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร / วันที ่                
21 ตุลาคม 2563 จัดนิทรรศการสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพครบ 
120 ป ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เกาะกลางบึงพลาญชัยรอยเอ็ด / 
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 งานแถลงขาวการจัดงานประเพณี “สมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งท่ี 22 ประจําป 
2563 ณ ทาน้ําลอยกระทง บึงพลาญชัยรอยเอ็ด / วันที่ 24 ตุลาคม 2563 การประกวดธิดาสาเกตนคร                
รอบคัดเลือก) ประจําป 2563 ณ หนาลาน Food Park ศูนยการคาโรบินสันรอยเอ็ด / วันที่ 27 ตุลาคม 2563 
หารือแนวทางการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางเทศบาลเมืองรอยเอ็ดกับสถาบันขงจ่ือ 
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / วันที่ 27 ตุลาคม 2563 หารือแนวทางการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการ ระหวางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด กับวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด / วันที่ 30 ตุลาคม 2563 รําวงสมมาน้ํา 
5,000 คน ในงานประเพณี “สมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 22 ประจําป 2563 / วันที่ 30 ตุลาคม 
2563 ผลการประกวดรําวงสมมาน้ํา ในงานประเพณี “สมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป” / วันที่ 30 ตุลาคม 2563 
ผลการประกวดกระทงอนุรักษธรรมชาติ, ผลการประกวดธิดาสาเกตนคร / วันที่ 31 ตุลาคม 2563 พิธีสักการะ
และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจาพอหลักเมือง ในงานสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป 2563 / วันที่ 31 ตุลาคม 
2563 พิธีเปดงานประเพณี “สมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 22 ประจําป 2563  

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา) 
นางจุฬาณี บุบผาพิลา  - (นําเสนอ Power Point) รายงานการปฏิบัติงานสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา               
หน.ฝายบริหารงานทัว่ไป   ประจําเดือนตุลาคม 2563 เปดใหบริการตามประกาศจังหวัดรอยเอ็ด 
COVID – 19 ฉบับที่ 8 จํานวนผูที่เขาใชบริการ 35,968 คน ยอดเงนิบริจาค 41,266 บาท หนวยงานเขาเยี่ยม
ชม 25 หนวยงาน / จัดเตรียมเครื่องอัฐบริขารงานกฐิน 101 ณ หองบรรยายสรุปสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา              
พรอมนําจัดเรียงบริเวณลานสาเกตนคร / วันที่ 21 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรม 5ส. โดยลางทําความสะอาด
หองน้ําชาย หญิง และทําความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา เพ่ือนอมรําลึก “สมเด็จยา 120 ป 
วันคลายวันพระราชสมภพ” / ภาพการตอนรับคณะครู นักเรียน จากสถานศึกษา ทั้งภายในจังหวัดรอยเอ็ด              
และจังหวัดใกลเคียง / ติดตั้งปายไฟแสดงทางเขาออกชมปลาและหองน้ําชาย – หญิง / รายงานการปฏิบัติงาน
ศูนยเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย ประจําเดือนตุลาคม 2563 ยอดสมาชิกโดยรวม จํานวน 1,530 คน จํานวน
ผูที่เขาใชบริการ ชวงเชา จํานวน 565 คน ชวงเย็น จํานวน 846 คน รวม 1,411 คน / การออกกําลังกาย
ภายในศูนยเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย ตามาตรการปองกัน COVID – 19 / กิจกรรมการออกกําลังกายใน 
เกาะกลางบึงพลาญชัย แอโรบิก ลีลาศ รํากระบอง บาสเกตบอล และโยคะ / หอโหวด 101 Roi ET TOWER 
สถิติผูเขาชมเพจ Face book หอโหวด 101 ระหวางวันท่ี 1 – 28 ตุลาคม 2563 จํานวนผูเขาชม 289.8 K 
คน คลิป Roi ET TOWER By บรรจง โฆษิตจิรนันท มียอดเขาถึง 224,310 คน คณะที่มาเยี่ยมชมหอโหวด 101 
เดือนตุลาคม 2563 จํานวน 1 คณะ จํานวนผูเขาชม 80 คน  วันที่ / วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายกเทศมนตรี
เมืองรอยเอ็ด ใหโอวาทพบปะและใหคําแนะนําในการทํางานแกเจาหนาที่ประจําหอโหวด 101 / วันที่ 5 ตุลาคม 
2563 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน เจาหนาที่ ประจําหอโหวด 101 / ดําเนินการเจรจา หนวยงาน หางราน 
เพื่อเปนพันธมิตรเครือขาย หอโหวด 101 ในการสนับสนุนสิทธิประโยชนผูถือบัตร VIP หอโหวด 101 / 
นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด ติดตามความคืบหนาของงานตกแตงภายในหอโหวด 101 / ถายทํา VTR นายชยันต 
ศิริมาศ ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด โปรโมทหอโหวด 101 / รายการ เทย เที่ยว ไทย ออกอากาศทางชอง GMM 
25 ถายรายการประชาสัมพันธหอโหวด 101 / วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ตอนรับคณะนายรอย จปร. พรอมฟง
บรรยายและเยี่ยมชมหอโหวด 101 / ตกแตงบริเวณบันไดหนีไฟ หอโหวด / ตกแตงชั้น 1 – 4 หอโหวด 101 / 
ตกแตงชั้น 28 – 32 หอโหวด 101 / วางโครงสราง ตกแตงชั้น 35 หอโหวด 101 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา) 
นางนันทกา ภูผา          - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ตัวแทนครู เขารวม 
หน.งานพัฒนาคุณภาพ  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการใหคําปรึกษาเพ่ือชวยเลิกบุหรี่และ
มิติดานจิตวิญญาณในการเขาถึงผูสูบบุหรี่ / วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด (กลุมที่ 2) จัดกิจกรรม “ฉันรักผัก” / วันที่ 17 ตุลาคม 2563 รวมงานประเพณีสืบสานตํานาน  
บุญกฐนิ ประจําป 2563 / วันท่ี 19 ตุลาคม 2563 ตอนรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด ที่จะเขาฝกปฏิบัติวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน (กลุมที่ 3) ประจําภาคตน ปการศึกษา 2563 / วันที่ 
23 ตุลาคม 2563 คณะครูรวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันปยะมหาราช / วันที่ 26 ตุลาคม 
2563 อาจารยวิภาพร จันทนาม จากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เปนวิทยากรใหความรู
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เก่ียวกับพิษภัยของบุหรี่ “โครงการบานปลอดบุหรี่” / วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ตัวแทนครูเขารวมประชุม
โครงการสัญลักษณทางเลือกสุขภาพจังหวัดรอยเอ็ด / วันที่ 30 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรม “หนูนอยลอย
กระทง” ประจําปการศึกษา 2563 เพื่อปลูกฝงการอนุรักษประเพณีไทย / วันท่ี 30 – 31 ตุลาคม 2563 
รวมงานประเพณี “สมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 22 ประจําป 2563 / จัดทําบล็อคก้ันทราย  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ) 
นายอลงกรณ นาเมืองรักษ - (นําเสนอ Power Point) คณะครูรวมกิจกรรมออกพรรษา กวนขาวทิพย  
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ ณ วัดราษฎรอุทิศ / คณะครูระดับชั้นปฐมวัยรับการนิเทศการจัดการเรียน           
การสอน / คณะครูระดับชั้นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน / ยุวกาชาด ปองกันโควิด 
19 / ศึกษาแหลงเรียนรู ระดับชั้นปฐมวัยนั่งรถรางชมภูมิทัศน / ศึกษาแหลงเรียนรู ระดับชั้นการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ป.1 – 3 พิพิธภัณฑไดโนเสาร จังหวัดกาฬสินธุ ป.4 – 6 วัดภูมโนรมย จังหวัดมุกดาหาร / กองชาง เขาตรวจสอบ
พ้ืนที่กอสรางอาคารอนุบาล / คณะครูรวมงานกฐิน 101 กอง / ผลิตผลโครงการ SBMLD “เห็ดนางฟา” / 
นักเรียนทํากิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย / นํานักเรียนชุมชน SBMLD ขนมไทย ทําโรงทานบุญกฐินวัดราษฎรอุทิศ 
คลินิกวัยใส โรงพยาบาลรอยเอ็ด ใหความรูการแกปญหานักเรียนตั้งครรภในวัยเรียน / ผูบริหาร คณะครู รวมงาน
กฐินสามัคคีวัดราษฎรอุทิศ / รวมพิธีบวงสรวงพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ / รวมงานประเพณีสมมาน้ําคืนเพ็ง           
เส็งประทีป 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน) 
นายธรรมวัจน  วิลัยพิศ  - (นําเสนอ Power Point) ผูนํายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ป.4- 6              
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน    รวมใจผลิตสบูเหลวลางมือ / คณะครูรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนจาก
คณะผูบริหารสถานศึกษาสถานศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2563 / รับการประเมินการดําเนินงานโรงเรียน    
คณุธรรม / มอบทุนการศกึษา (ทุนเสมอภาค) ประจําป 2563 แกนักเรียนและผูปกครอง / แขงขันกีฬาเปตองชิง
ถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรรอยเอ็ด / นักเรียน ชั้น ม. 3 รวมกิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี / รวมจัดบูธเครื่องดื่มสมุนไพรจากธรรมชาติ งานแถลงขาว
การจัดงาน สมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจําป 2563 / กิจกรรมคายวิชาการ 8 + 1 (8 กลุมสาระการเรียนรู
และ 1 ระดับปฐมวัย) / การดําเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล “เปลี่ยนขยะเปนเงินตรา” / การดําเนินงาน
ดานการสงเสริมอาชีพ “รานตัดผมเสริมสวย”/ วิถีเด็กดีเวฬุวัน#ความรับผิดชอบ (ทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน
กอนเขาแถวเคารพธงชาติ), (ทําความสะอาดหองน้ําหลังเลิกเรียน) / # ความมีวินัย (ฝกซอมดนตรีหลังเลิกเรียน) / 
รางวัลชนะเลิศรําวงสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป ระดับ ม.ตน / พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ 6 
ประจําป 2563 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลหนองหญามา) 
นายโกสิทธิ์  บุญสง  - (นํา เสนอ Power Point) คณะครูรับการนิ เทศการจัดการเรียนสอน                
ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามา    จากคณะผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / ประชุมผูปกครอง 
100% และมอบทุนจากกรมสงเสริมฯ ใหกับนักเรียน / นักศึกษาฝกประการณวิชาชีพครู จัดโรงการสื่อสรางสรรค 
พัฒนาคุณภาพผู เรียน / โครงการยุวกาชาดบําเพ็ญประโยชนปองกันภัย COVID – 19 เพื่อเฉลิม                        
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กิจกรรมทําหนากากอนามัยและสบูเหลวลางมือ / นักเรียน ม.3 รับการ
แนะแนวจากสถาบันการศึกษาตางๆ เพ่ือรับขอมูลการศึกษาตอ / คณะครูรวมงานแถลงขาวการจัดงานลอยกระทง
จังหวัดรอยเอ็ด / ไดรับรางวัลการประกวดรําวงสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจําป 2563 รางวัลชนะเลิศ 
ระดับประถมศึกษา, รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุนประชาชน, 
รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศกึษาตอนตน / คณะครูและนักเรียนเขารวมรําวงสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป / รวมพิธี
ถวายราชสักการะ ราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในงานประเพณีสมมาน้ํา คืนเพ็ง                 
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เส็งประทีป / โครงการสุขานาใช โดยใชนวัตกรรมกําจัดกลิ่นเหม็นและนักเรียนรวมดวยชวยกันดูแลรักษาหองน้ํา 
/ นักเรียน ป.1 – ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2563 ระหวางวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2563 / นักเรียน             
ทุกระดับชั้น ทัศนศกึษา เพ่ือเรียนรูนอกหองเรียน ระหวางวันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร) 
นางสาวสมพิศ  หวังทรัพยทวี - (นําเสนอ Power Point) จัดเตรียมสถานที่  เครื่องสักการะเพื่อตอนรับ      
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด เนื่องในวาระยายมาดํารงตําแหนง วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 / กิจกรรมออกพรรษา กวนขาวทิพย วัดปาเรไร ประจําป 2563 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 รับการนิเทศ 
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 วันที่ 2, 6 ตุลาคม 2563 / นางสาวสมพิศ                 
หวังทรัพยทวี ไดรับรางวัลผูมีความรูความสามารถที่มีวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ ดานการบริหารการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย (ผูบริหาร) ระดับดีเยี่ยม ประจําปการศึกษา 2563 และโรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ไดรับรางวัล
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ ดานการบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (ผูบริหาร)   
ระดับดีเยี่ยม ประจําปการศึกษา 2563 วันที่ 9 ตุลาคม 2563 / จัดเตรียมสถานที่ สักการะ เพ่ือตอนรับรองผูวา
ราชการจังหวัดรอยเอ็ด เนื่องในวาระยายมาดํารงตําแหนง วันที่ 9 ตุลาคม 2563 / ระดับอนุบาล 1 – 3 รับการ
ตรวจสุขภาพฟน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 วันที่ 15, 19, 20, 21 ตุลาคม 2563 / พิธีมอบทุนกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น (กสศ) วันที่ 14 ตุลาคม 2563 /           
เขารวมประเพณีกฐินรอยเอ็ดรวมใจ ประจําป 2563 วันที่ 17 ตุลาคม 2563 / ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ครั้งที่  2/2563 วันที่  21 ตุลาคม 2563 / ออกรานนิทรรศการการผลิตภัณฑ SBMLD                 
“ขนมสามสหาย”  ในงานแถลงขาวประเพณีสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป ครั้งท่ี 22 ประจําป 2563 วันที ่         
22 ตุลาคม 2563 / ตัวแทนครูและบุคลากร รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสําคัญของชาติไทย 
“วันปยะมหาราช” วันที่ 23 ตุลาคม 2563 / เขารับความรูเรื่องพิษของควันบุหรี่และรับมอบสื่ออุปกรณจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 / คณะผูบริหารจากมูลนิธิธรรมิกชน
เพื่อคนตาบอดฯ จังหวัดรอยเอ็ด มาเยี่ยมชมติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรวม ประจําภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 / เขารวมการประกวดรําวงสมมาน้ํา งานประเพณีสมมาน้ํา คืนเพ็ง 
เส็งประทีป ประจําป 2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 / เขารวมงานประเพณีสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป 
ประจําป 2563 วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 / งานปรับปรุง – ซอมแซมอาคารสถานที่ (ติดตั้งเครื่องเสียง 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2)                                   

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ) 
นายยทุธพงษ คุริรัง  - (นําเสนอ Power Point) ตอนรับผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด ในโอกาส                    
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อนุสาวรียพระขัติยะวงษา วันที่ 1 ตุลาคม 2563 / 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหกําลังใจนักดนตรี กิจกรรมสงเสริมอาชีพงานใบตอง งานประดิษฐ              
และงานขนม ในวันประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 / ตอนรับรอง
ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด ในโอกาสสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ อนุสาวรียพระขัติยะวงษา วันที่ 9 ตุลาคม 2563 / 
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน คุณหมอจากโรงพยาบาลรอยเอ็ดจัดกิจกรรมใหความรูกับ
นักเรียน วันที่ 14 ตุลาคม 2563 / ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรโรงเรียน รวมใหบริการเจาภาพในโครงการ
ทอดกฐินรอยเอ็ดรวมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจําป 2563 วันที่ 17 ตุลาคม 2563 / ทันตแพทยและทีมงาน 
ตรวจฟนและเคลือบฟลูออไรด ใหกับนักเรียนอนุบาล วันที่ 21 ตุลาคม  2563 / ขนมไทย ตามโครงการ SBMLD 
ใหบริการในงานแถลงขาว “งานประเพณี สมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป” วันที่ 22 ตุลาคม 2563 / การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ ACTIVE Learning กิจกรรมที่เนนผูเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง /              
การดําเนินโครงการตัดผม – เสริมสวย (SBMLD) / นักเรียนอนุบาล 1 – 3 กับงานประเพณี “สมมาน้ํา คืนเพ็ง 
เส็งประทีป) / นักเรียนจิตอาสา ชวยเก็บกระทง ณ บริเวณบึงพลาญชัย / การดูแลพื้นท่ีภายในโรงเรียนเพ่ือความ
สวยงาม นาอยู นาเรียน / การปรบัปรุงระบบวางทอน้ําไหลลงจากอาคาเรียน อาคารพระพุทธชยันตีฯ  
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ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม) 
นางฉันทรุจี  พรมเกต ุ  - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 1 ตุลาคม 2563 รวมตอนรับผูวาราชการ 
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม จังหวัดรอยเอ็ด / นักเรียนรวมพิธีกวนขาวทิพย ณ วัดบูรพาภิราม / กิจกรรม 
PLC หลังเลิกเรียนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี / วันที่ 8 ตุลาคม 2563 กิจกรรมยุวกาชาดตานภัยโควิค 19 
นักเรียนยุวกาชาดทําสบูลางมือจากมะกรูด / กิจกรรมออกกําลังกายของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน / วันที ่  
9 ตุลาคม 2563 รวมตอนรับรองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด / วันที่ 9 ตุลาคม 2563 รวมตอนรับรอง                
ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด / วันที่ 11 ตุลาคม 2563 รวมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดบูรพาภิราม / กิจกรรม
อบรมการผลิตสื่อนวัตกรรมการสอน / วันที่ 12 ตุลาคม 2563 มอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา / วันที่ 17 ตุลาคม 2563 รวมงานกฐิน 101 รวมใจฯ / วันที่ 22 ตุลาคม 2563 รวมงาน             
แถลงขาวงานสมมาน้ํา คืนเพ็ง  เส็งประทีป / วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 2 ประจําปการศึกษา 2563 / ติดตั้งหลังคากันสาดอาคารเรียน 1 / กิจกรรมธนาคารขยะ             
รีไซเคิล รับฝากขยะจากนักเรียน /กิจกรรมฝกซอมการเปาโหวด 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพือ่ทราบ/พิจารณา (ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 
นางสุวิชชา  ตรีนาจ   - (นําเสนอ Power Point) คณะครูและนักเรียน รวมประเพณีกวนขาวทิพย                    
รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ณ วัดกลางม่ิงเมือง (พระอารามหลวง) วันที่ 1 ตุลาคม 2563 /               
นิเทศการจัดประสบการณการเรียนรู ระดับชั้นปฐมวัย โดยผูบริหารสถานศึกษาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ภาคเรียนที่ 
1/2563 / โครงการยุวกาชาดบําเพ็ญประโยชนปองกันภัยโควิด 19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ              
พระเจาอยูหัว / โรงเรียนเปนสนามสอบการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2563 (TEDET) วันที่ 4 ตุลาคม 2563 / นิเทศการจัดกิจรรมการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษาโดยผูบริหารสถานศึกษาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1/2563 วันท่ี 7 ตุลาคม 2563 /              
กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอมใหความรูตัวแทนครู เรื่องเทคนิคการใหคําปรึกษามิติดานจิตวิญญาณในการเขาถึง
ผูสูบบุหรี่และโครงการสัญลักษณทางเลือกสุขภาพ / กิจกรรมลูกเสือนอย (จูเนียรสเกาท) วันที่ 9 ตุลาคม 2563 / 
โรงพยาบาลจุรีเวชใหความรูการเคลือบฟลูออไรดและสอนวิธีการแปรงฟนใหกับนักเรียนระดับปฐมวัยและฉีดวัคซีน
ปองกันบาดทะยักใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 / บุคลากรรวมโครงการทอดกฐิน
รอยเอ็ดรวมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจําป 2563 วันท่ี 17 ตุลาคม 2563 / นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 
รวมฝกซอมรําวงสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป ในประเพณีลอยกระทง ประจําป 2563 / ลูกเสือและยุวกาชาด 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 รวมกันบําเพ็ญประโยชน ณ วัดกลางมิ่งเมือง (พระอารามหลวง) วันที่ 22 ตุลาคม 
2563 / รวมงานแถลงขาว ประเพณีลอยกระทงประจําป 2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 / ประดิษฐกระทง
ใหญ งานสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป 2563 วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2563 / นักเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ระดับประถมศึกษาประกวดรําวงสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป ป 2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 / 
นองอนุบาล สงเสริมประเพณีทองถิ่น ประดิษฐกระทงจากวัสดุธรรมชาติ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 / บุคลากรและ
นักเรียนรวมงานสมมาน้ําคืนเพ็ง เส็งประทีป 2563 / การปรับปรุงหองน้ําหลังหองประชุมปทุมเพชร /               
การกอสรางสถานที่แปรงฟน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พจิารณา (ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง) 
นางพิกุล  พรมเกต ุ  - (นํา เสนอ Power Point) วันที่  1 ตุลาคม 2563 ผูบริหาร คณะครู      
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง  รวมตอนรับผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด ที่เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจําจังหวัด พระสังกัจจายน ณ วัดสระทอง / วันที่ 1 ตุลาคม 2563 กิจกรรมโครงการสงเสริมทักษะวิทย             
และกีฬา โดยนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู / วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ยุวกาชาดระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 
5, 6 รวมกิจกรรมทําสบูเหลวลางมือตามโครงการยุวกาชาดบําเพ็ญปองกันภัย COVID 19 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป 2563 / วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2, 3 
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รวมกิจกรรมผลิตหนากาก ตามโครงการยุวกาชาดบําเพ็ญประโยชนปองกันภัย COVID 19 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประจําป 2563 / วันท่ี 8 ตุลาคม 2563 คณะครูไดรับการนิเทศภายในโดย             
ตนสังกัดประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 / วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นักเรียนและผูปกครองรับทุน
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปการศึกษา 2563 รับทุน
ทั้งหมด 5 คน / วันที่ 16 ตุลาคม 2563 โครงการนาฎยดุริยางค เพ่ือสงเสริมทักษะดานวิชาดนตรีนําศิลปของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู วิทยาลัยนาฎศิลปรอยเอ็ด และภาควิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด / วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายฉัตรชัย สืบทรัพย รองผูอํานวยการสถานศึกษา ยายจากเทศบาล        
สวนสนุก เทศบาลนครขอนแกน เขาปฏิบัติหนาที่โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง / วันที่ 21 ตุลาคม 2563                
การประชุมสภานักเรียน 2/2563 และพิธีมอบเข็มกลัดและปลอกแขนกรรมการสภานักเรียน / วันที่ 22 ตุลาคม 
2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เจาหนาที่ธนาคารขยะรีไซเคิล โดยคณะครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี พรอมคณะนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  / ด.ช.กิตติทัด วรคุณ นักเรียนชั้นประถมปที่ 5/3    
เขารวมรายการ “รองไดยกกําลังซา” ทางชองไทยรัฐทีวี 32 ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภททีม / ด.ช.ศิวกร               
อุตะทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/4 ไดรับการพิจารณาใหเลนละครชอง 3 / ปรับพื้นที่รั้วกําแพงทางดาน
ทิศใตติดกับตลาดสระทองมุงหลังคา และปูกระเบื้องเพ่ือเปนพื้นที่ใชสอยภายในโรงเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 
นางสาวพรพรรณ  จันทรถง - (นําเสนอ Power Point) นิเทศการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมกลางแจง            
รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ วันที่  12 ตุลาคม 2563, กิจกรรมหองสมุดวันที่  12 ตุลาคม 2563 /             
นิเทศการจัดการเรียนการสอนหองศิลปะ วันที่ 15 ตุลาคม 2563, หองมอนเตสซอรี่ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 / 
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลเมืองเกา จังหวัดขอนแกน เขาศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด วันที่ 16 ตุลาคม 2563 / รวมงานประเพณีสืบสานตํานานบุญกฐิน ประจําป 2563 วันที่ 17 ตุลาคม 
2563 / เจาหนาท่ีจากโรงพยาบาลจุรีเวช มาใหความรูเรื่องการแปรงฟนที่ถูกวิธีและเคลือบฟลูออไรดใหกับ
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด วันที่ 21 ตุลาคม 2563 / เปนเจาภาพในการจัดประชุมเดือน 
ผูบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 / กิจกรรมหนูนอยลอยกระทง (ประดิษฐกระทง) 
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 / จัดกิจกรรมการละเลนไทย (รีรีขาวสาร, ข่ีมากานกลวย, มอญซอนผา) วันที่                 
30 ตุลาคม 2563 / รวมพิธีอัญเชิญประทีปและถวยรางวัลพระราชทานในงานประเพณี “สมมาน้ําคืนเพ็ง                  
เส็งประทีป” วันที่ 31  ตุลาคม 2563 / ดานอาคารสถานที่ ติดตั้งตาขายปองกันนกพิราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
นายธีรภัทร  หินซุย  - (นําเสนอ Power Point) ) ฝายบริหารงานทั่วไป ประชุมประจําเดือนกอง             
หน.ฝายบริหารงานสาธารณสุข วันที่  20 ตุลาคม 2563 / รวมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระศรีนครินทรา                   
บรมราชชนนี วันที่ 31 ตุลาคม 2563 / ฝายบริหารงานสาธารณสุข วันท่ี 28 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรมอบรม
ใหความรูการคัดแยกขยะท่ีตนทางรวมชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ภายใตโครงการสงเสริม 
การมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทาง / วันที่ 30 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 2563               
งานรักษาความสะอาดเตรียมความพรอมการรักษาความสะอาด และจัดพนักงานปดกวาดเขาดูแลความสะอาด
ตลอดงานประเพณีสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจําป 2563 / วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 งานรักษาความ
สะอาดรวมกับเจาหนาท่ีคุมประพฤติ ผูคุมประพฤติ นักเรียน และครู โรงเรียน ท.2 ท.3 ท.4 ท.5 ท.6 ท.7 และ
โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัยรวมบําเพ็ญเก็บกระทง โดยไดน้ําหนักกระทงรวม 11.5 ตัน คิดเปนวัสดุที่ทําจาก
ธรรมชาติรอยละ 70 / ลางตลาด ถนน ศาลาที่พักผูโดยสาร เก็บขยะคลองคูเมือง และปดกวาด ตัดหญา ดายหญา 
ตามแผนปฏิบัติการ / ฝายบริการสาธารณสุข โครงการอบรม อสม. ประจําเดือนตุลาคม 2563 วันที่ 26 ตุลาคม 
2563 / สถานการณโรคไขเลือด ป 2563 / ติดปายประชาสัมพันธมาตรการปองกันโรคโควิด 19 งานสมมาน้ํา 
คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจําป 2563 / คัดกรองวัดอุณหภูมิผูเขางาน งานสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจําป 
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2563 / วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ประชุมพนักงานโรงฆาสัตวเทศบาลเมืองรอยเอ็ด พรอมทั้งใหคําแนะนําใน
การพัฒนางานดานตาง ๆ เพ่ือพัฒนาโรงฆาสัตวใหดียิ่งข้ึน / งานสัตวแพทย ลงพ้ืนที่จับสุนัขจรจัดตามคํารองเรียน 
และไดนํามาเลี้ยงไวที่สถานสงเคราะหสัตวเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / ฝายสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม งานอนามัย
สิ่งแวดลอม ควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ ตรวจติดตามการแกไขเหตุเดือนรอนรําคาญ กรณีกลิ่นเหม็นจาก
รานอาหารตามสั่งบริเวณถนนเทวาภิบาล วันที่ 12 ตุลาคม 2563, กรณีน้ําฝนจากกันสาดกระเด็นเขาบานพัก
อาศัยที่อยูขางเคียงบริเวณถนนดํารงราษฎรวิถี วันที่ 19 ตุลาคม 2563 / ประชุมชี้แจงการประกวดสุดยอดชุมชน
หนาบานนามอง ปที่ 14 โครงการสรางจิตสํานึกและความตระหนักดานสิ่งแวดลอม ประจําป 2564 วันที่                  
21 ตุลาคม 2563 / รวมกับอําเภอเมืองรอยเอ็ด สสอ.เมืองรอยเอ็ด และ สภ.เมืองรอยเอ็ด ตรวจประเมินสถาน
ประกอบการคาของเกา ภายในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด วันที่ 28 ตุลาคม 2563 / รวมกับสํานักงานพาณิชย
จังหวัด และสํานักงาน ชั่ง ตวง วัด เขต 2 – 7 รอยเอ็ด ตรวจราคาสินคาและมาตรฐานเครื่องชั่งในตลาด             
หนองแคน วันที่ 16 ตุลาคม 2563 / จัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ในงานสมมาน้ํา คืนเพ็ง                 
เส็งประทีป ประจําป 2563 จัดเก็บได 579 ราย รวมเปนเงิน 19,230 บาท / จัดระเบียบปายโฆษณาในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 1) 
นางสวางจิต  บัวปญญสิริ - (นําเสนอ Power Point) งานบริการทางการแพทย รายงานผูรับบริการ 
หน.ฝายศูนยบริการสาธารณสุข  กราฟรายงานผูมารับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทาง ศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาล 1 ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 / รายงานผูมารับบริการแยกตามแผนก
เฉพาะทางศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 1 / ออกเยี่ยมบานผูปวยโรคเรื้อรัง, ผูพิการ, ผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง และฟนสมรรถภาพ จํานวน 8 ราย / คณะอาจารยและนักศึกษาชั้นปที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยรอยเอ็ด รวมฝกประสบการณสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน จํานวน 4 รุน ในวันที่                     
24 กันยายน 15 ตุลาคม 22 ตุลาคม และ 12 พฤศจิกายน 2563 / วันที่ 21 ตุลาคม 2563 รวมวางพานพุม
ดอกไมถวายราชสักการะนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณตอสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรม          
“รอยดวงใจ ถวายสมเด็จยา” เนื่องในวันพยาบาลแหงชาติวันทันตสาธารณสุขแหงชาติ วันสังคมสงเคราะห
แหงชาติและวันอาสาสมัครไทย ณ โรงพยาบาลรอยเอ็ด / วันที่ 27 ตุลาคม 2563 รวมแสดงความยินดีกับ
นายแพทยชาญชัย จันทรวรชัยกุล เนื่องในโอกาสยายมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลรอยเอ็ด /                 
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ออกหนวยปฐมพยาบาล งานประเพณีสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจําป 2563 / 
งานแพทยแผนไทย หัตถบําบัดเพ่ือการรักษา เดือนตุลาคม 2563 นวดประคบ 74 ราย / งานกายภาพบําบัด             
เดือนตุลาคม 2563 มีผูรับบริการในศูนย 17 ราย 38 ครั้ง เยี่ยมบาน 3 ราย 4 ครั้ง รวมทั้งหมด 42 ครั้ง /              
งานแพทยแผนจีน การดําเนินงานแพทยแผนจีน สรุปการใหบริการแพทยแผนจีนเดือนตุลาคม 2563                  
ฝงเข็ม 113 ครั้ง ครอบแกว 12 ครั้ง โคมรอน 23 ครั้ง คนไขที่เขารับรักษา 39 คน / งานทันตกรรม สรุป             
การใหบริการทันตกรรม ตรวจฟน 28 ราย เคลือบฟลูออไรด 172 ราย ขูดหินปูน 5 ราย อุดฟน 8 ราย ถอนฟน 
3 ราย เคลือบหลุมรองฟน – ราย จายยา, refer 5 ราย / งานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค ผลการดําเนินงาน
ดานเภสัชกรรม จายยาผูปวยนอก 936 ราย จัดยาใหผูปวยเรื้อรังเฉพาะราย 11 ราย แกปญหาความคลาดเคลื่อน
ทางยา 3 ราย ประเมินการแพยารายใหม 1 ราย ใหบริการเลิกบุหรี่ 20 ราย / งานบริบาลทางเภสัชกรรม 
ทบทวนและประสานรายการยา มูลคายาเก็บคืนเดือนตุลาคม 2563 2,508 บาท / โครงการศูนยใหบริการ            
เลิกบุหรี่ วันที่ 8 ตุลาคม 2563 จัดอบรม “ทักษะการสื่อสาร เพ่ือการชวยเลิกบุหรี่ และการใชมิติทางจิตวิญญาณ
ในการเขาถึงบุหรี่ใหแกแกนนําครูจิตอาสา / อสม. / ภาคีเครือขาย อปท. และบุคลากรสาธารณสุข จํานวน                
80 คน / วันที่ 15 ตุลาคม 2563 รวมกับงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม งานเทศกิจ สรรพสามิตพ้ืนที่รอยเอ็ด             
และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด ออกตรวจเฝาระวังการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ
บริเวณสถานีขนสงจังหวัดรอยเอ็ด ตลาดหนองแคนและตลาดโตรุง เพื่อสรางความตระหนักและใหคําแนะนํา             
การปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกตอง / โครงการติดตามปญหาการใชยาตอเนื่องท่ีบาน วันที่ 21 ตุลาคม 2563 
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รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ติดตามเยี่ยมผูปวยเรื้อรัง เบาหวานความดันโลหิต ผูปวยสูงอายุติดเตียงและผูปวย
จิตเวช จํานวน 4 ราย ใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวและการรับประทานยาอยางถูกตองเพ่ือควบคุมอาการของโรค
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน / โครงการคุมครองผูบริโภค วันที่ 29 ตุลาคม 2563 รวมกับ สสจ.รอยเอ็ด จัดอบรม
โครงการสัญลักษณทางเลือกสุขภาพ ใหแก ครูอนามัยผูประกอบการรานอาหาร โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด และผ ูประกอบการรานอาหารในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวน 60 คน เพ่ือสรางความตระหนักรูและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกบริโภคสินคาที่มีสัญลักษณทางเลือกสุขภาพ / โครงการศูนยใหบริการเลิกบุหรี่ 
วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2563 รวมกับงานเทศกิจ สรรพสามิตพ้ืนที่รอยเอ็ด สถานีตํารวจภูธรรอยเอ็ด ปองกัน
จังหวัดเครือขายประชาคมงดเหลา และ สสจ.รอยเอ็ด ออกตรวจเฝาระวังการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลและยาสูบ ในงาน “สมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 22 จังหวัดรอยเอ็ด เพ่ือสรางความตระหนัก
รูและใหคําแนะนําการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีถูกตองแกประชาชนผูมารวมงานและรานคาแผงลอยที่วางจําหนาย
สินคาบริเวณงาน จํานวนท้ังสิ้น 182 ราน / สรุปยอดผูรับบริการสะสม เดือนตุลาคม 20 ราย (ใหม 9 ราย/เกา 
11 ราย) ยอดสะสม 565 ราย ผูเลิกบุหรี่ไดสําเร็จเพ่ิมอีก 1 ราย รวม 116 คน คิดเปนรอยละ 20.53  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองชาง) 
น.ส.ปราริชาติ สายเชื้อ  - (นําเสนอ Power Point) ฝายบริหารงานทั่วไป สรุปรายงานการจัดเก็บ 
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป  การจัดเก็บคาธรรมเนียม กองชาง ประจําเดือนตุลาคม 2563 รวม 30 ราย 
จํานวนเงิน 21,486 บาท / สรุปรายงานการขออนุญาตกอสรางอาคาร ประจําเดือนตุลาคม 2563  รวม 5 ราย 
/ รายงานการชําระเงินของสํานักงานการประปาสวนภูมิภาค สาขารอยเอ็ด คาขุดเจาะ ซอมประปาประจําเดือน
ตุลาคม 2563 รวมชําระทั้งหมด 13 จุด 9,500 บาท / ตารางเปรียบเทียบรายไดจากการเก็บคาธรรมเนียม           
การขออนุญาตกองชางระหวางปงบประมาณ 2562 และ 2563 / ตารางเปรียบเทียบรายไดจากการเก็บ
คาธรรมเนียมการอนุญาตขุดเจาะประปา ระหวางปงบประมาณ 2562 และ 2563 / ฝายควบคุมอาคารและ            
ผังเมือง ตรวจสอบอาคารดัดแปลงอาคารโดยไมไดรับใบอนุญาต พรอมออกหนังสือ ค 3, ค4, ค9 / ตรวจเขต
โบราณสถาน ชวงหนาโรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย / ฝายการโยธา งานไฟฟา ซอมไฟฟาสองสวางหนาบึงพลาญชัย 
รวมกับงานปองกันฯ เตรียมงานสมมาน้ําฯ / งานแกไขไฟจราจรในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / แกไขไฟสองสวาง  
ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / เปลี่ยนอุปกรณควบคุมไฟสองสวาง ถนนรณชัยชาญยุทธ (จากแยกโรงพยาบาล – 
โคงประปา) ไฟเสาเหล็กทางหลวง 250 W / ติดตั้งอัฒจรรยงานสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป,  / จัดเตรียมเวที
งานกฐินจังหวัดรอยเอ็ด / จัดเตรียมสถานที่วันพระราชสมภพ 120 ป สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี / 
งานสวนสาธารณะ งานรื้อตัดตนไมบริเวณสระน้ําริมถนนเนื่องประดิษฐ / ประกอบติดตั้งคบเพลิง ตกแตงเวที           
งานประเพณี “สมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป” ประจําป 2563 / ขุดวางทอระบายน้ํา และปรับปรุงภูมิทัศนหองน้ํา
ใหมในบึงพลาญชัย / งานสาธารณูปโภค ซอมผิวจราจรชํารุด ถนนรัฐกิจไคลคลา ขางหอโหวด / ซอมขอบฝา            
บอพักชํารุด ถนนราชการดําเนิน “บริเวณสามแยกมิตรสัมพันธ” / งานศูนยเครื่องจักรกล จัดทําเวทีกลางน้ํา                
งานสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป / จัดเตรียมทากระทง บริเวณหนารานรวมสิน / ฝายแบบแผนและกอสราง                 
งานวิศวกรรม คณะกรรมการตรวจรับงานจางโครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน
เทศบาลวัดสระทอง / โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนกองพลสิบ / โครงการกอสรางศูนยจําหนายอาหาร
อินทรียและสินคาพ้ืนเมือง ตลาดหายโศรก / โครงการกอสรางอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา 
/ โครงการกอสรางอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ที่ศูนยบริการสาธารณสุข 1 / ติดตั้งเสา High Mast ถนนหายโศรก /  
งานสถาปตยกรรม โครงการปรับภูมิทัศนคลองคูเมือง ชวงถนนรัฐกิจไคลคลา ถนนสันติสุข / งานวิศวกรรมจราจร 
ตีเสนจราจร ถนนราชการดําเนิน / ซอมแซมโพลนแยกโคงประปา / ตี เสนจราจร ถนนปทมานนท /               
ฝายชางสุขาภิบาล งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กราฟแสดงปริมาณขยะตอเดือน ปริมาณขยะที่เขาโรงงาน 
กําจัดขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประจําเดือนตุลาคม 2563 / กราฟแสดงคาเฉลี่ยปริมาณขยะตอวัน ปริมาณที่เขา
โรงงานกําจัดขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประจําเดือนตุลาคม 2563 / กราฟเปรียบเทียบปริมาณขยะที่เขาโรงงาน
กําจัดขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ระหวางเดือนกันยายน 2563 และเดือนตุลาคม 2563 / กราฟเปรียบเทียบ
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คาเฉลี่ยตอวัน ระหวางเดือนกันยายน 2563 และเดือนตุลาคม 2563 / ตรวจเช็คเครื่องจักรประจําวันภายใน
โรงงานจัดการขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / เปลี่ยนมอเตอรขับสายพานขยะ 1 หองพลิกกลับกองขยะ MBT / 
โรงงานจัดการขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดรับยางรถตัก ประจําโรงงาน / ตอเติมมุมเอียงฝาทายรถบรรทุกดั้ม  
เพื่อชวยใหสามารถขนเศษดินโคลนจากบอพักในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด / งานควบคุม
ตรวจสอบและบําบัดน้ําเสีย แกไขบอพักอุดตัน ถนนศรีเทวาเชื่อมกับถนนเทวาภิบาล / ขุดลอกรางระบายน้ําถนน
รณชัยชาญยุทธ ซอย 14 / แกไขรองระบายน้ําถนนคุมแสนสุข ซอย 4 อุดตัน ทําใหระบบน้ําไหลไมสะดวกและได
ทําการแกไขเรียบรอย 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สํานักปลัดเทศบาล) 
นางวราภรณ  นวลเพ็ญ  - (นําเสนอ Power Point) ฝายบริหารงานทั่วไป รวมพิธีถวายราชสักการะ             
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 / กิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 / จัดโตะหมูประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ พรอมเครื่องราช
สักการะ / รวมพิธีทําบุญตักบาตร รวมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม / รวมพิธีจุดเทียนเพื่อนอมรําลึก            
ในพระมหากรุณาธิคุณ / รวมกิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพครบ 120 ป สมเด็จ               
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันท่ี 21 ตุลาคม 2563 / พิธีทําบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุม /                 
เยี่ยมชมนิทรรศการ / รวมพิธีนอมรําลึก เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว วันที่ 
23 ตุลาคม 2563 พิธีวางพวงมาลาเบื้องหนาพระบรมราชานุสาวรีย / รวมพิธีสวดพระพุทธมนตและเจริญจิต
ภาวนา / การประชุมประจําเดือน ครั้งที่ 10/2563 วันท่ี 9 ตุลาคม 2563 / ปฏิบัติหนาที่จุดโรงทานเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด งานกฐินรอยเอ็ดรวมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจําป 2563 วันที่ 17 ตุลาคม 2563 / สวนราชการ                 
หางราน เอกชน รวมจัดโรงทาน / รวมขบวนอัญเชิญพระประทีปและถวยรางวัลพระราชทาน วันที่ 30 ตุลาคม 
2563 / รวมพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองจังหวัดรอยเอ็ดจุดอนุสาวรียพระขัติยะวงษา วันท่ี           
31 ตุลาคม 2563 / ปฏิบัติหนาท่ีปฏิคม งานประเพณี “สมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป” วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 
2563 / ฝายอํานวยการ การประชุม เพ่ือพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงาน
จาง ประจําปงบประมาณ 2563 (ครึ่งปหลัง) วันที่ 2 ตุลาคม 2563 / การประเมินผลงานพนักงานเทศบาล            
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ รายนางอารียรัตน งามสนิท วันที่ 14 ตุลาคม 
2563                     

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
นายกองพล  ศิริเวช  - (นําเสนอ Power Point) ประชุมแถวเจาหนาที่ฯ และเตรียมความพรอม                 
หน.ฝายปองกันฯ  แผนอุทกภัย / วันท่ี 12 ตุลาคม 2563 ประชุม อปพร. / วันที่ 20 ตุลาคม 
2563 ฝกอบรมดับเพลิงข้ันตนและฝกซอมอพยพหนีไฟ ณ บริษัทเทสโกโลตัส สาขาเกษตรวิสัย / วันที่ 21 ตุลาคม
2563 ฝกอบรมดับเพลิงข้ันตนและฝกซอมอพยพหนีไฟ ณ บริษัทไทยเบพเวอเรจ โลจิสติก จํากัด อ.ธวัชบุรี              
จ.รอยเอ็ด / วันท่ี 21 ตุลาคม 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานศูนยความรวมมือฯ / วันที่ 24 ตุลาคม 
2563 ฝกอบรมดับเพลิงข้ันตนและฝกซอมอพยพหนีไฟ ณ บริษัทยูอารเคมีคอล จํากัด / วันที่ 27 ตุลาคม 2563 
ฝกอบรมดับเพลิงข้ันตน และฝกซอมอพยพหนีไฟ ณ บริษัทราชามอเตอรรอยเอ็ด / วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2563 
เจาหนาที่งานปองกันฯ อปพร. จัดรูปขบวนแหกระทง จัดการจราจรและดูแลรักษาความสงบเรียบรอย งานสมมาน้ํา 
คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจําป 2563 / วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เกิดเหตุเพลิงไหมที่เก็บฟาง บานรอบเมือง                 
ต.รอบเมือง / คํารองทั่วไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง) 
นายกองพล  ศิริเวช  - (นําเสนอ Power Point) ตรวจตราและเฝาระวังความเปนระเบียบเรียบรอย                
หน.ฝายปองกันฯ  ที่ / ทาง สาธารณะ กรณีเจาของบานตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเทา ถนนสุริยเดช
บํารุง, กรณีรานขายของชํา ตั้งวางสิ่งของบนผิวจราจร ถนนคูเมืองดานทิศเหนือ, กรณีรานซอมจักรยานยนต           
จอดรถจักรยานยนต กีดขวางทางเดินเทา ถนนเทวาภิบาล, กรณีรานคาตั้งวางปายกีดขวางทางเทา ถนนมีโชคชัย / 
ตรวจตราความเปนระเบียบเรียบรอยและเฝาระวังการลักลอบจําหนายและเลนพลุ ประทัด บริเวณหนาโรงเรียน
ภายในเขตเทศบาล / กวดขันและเฝาระวังการจําหนายสินคาบริเวณดานหนา – หลัง โรงพยาบาลรอยเอ็ด /          
ตรวจตราและดูแลความสงบเรียบรอยทั่วไปบริเวณบึงพลาญชัย / อํานวยความสะดวกและดูแลความสงบเรียบรอย
ทั่วไป บริเวณหนาสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา / ตรวจตราและเฝาระวังความเปนระเบียบเรียบรอยของตลาด เฝาระวัง
การตั้งวางจําหนายสินคาภายใน ภายนอกอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑ / คัดกรองและเฝาระวังการสวมหนากาก
กอนเขาภายในอาคารตลาด / CCTV ตรวจเช็คทําความสะอาดวัสดุ อุปกรณกลอง CCTV / รายงานการแจงเหตุ
รองเรียนผานทาง App Smart 101 ประจําเดือนตุลาคม 2563 / ขอมูลการเขาใชงานผาน App Smart 101           
ในแตละเดือน / กราฟเปรียบเทียบสถิติการใช App Smart 101 / วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ประชุมติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน / วันท่ี 15 ตุลาคม 2563 รวมประชุมและรณรงคการไมสูบบุหรี่ / วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ดูแลความ
เรียบรอยและอํานวยการจราจรบริเวณงานกฐินรอยเอ็ดรวมใจ / วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ดูแลความเรียบรอย 
กิจกรรมวิ่งปลุกปา ณ บริเวณหนาบึงพลาญชัย / วันที่ 19 ตุลาคม 2563  รวมประชุมวางแผนเฝาระวังผูกระทําผิด
ตาม พรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล ชวงงานประเพณีลอยกระทง / วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ดูแลความเรียบรอย            
เนื่องในงานรัฐพิธี สักการะสมเด็จยาฯ ภายในบึงพลาญชัย / วันที่ 22 ตุลาคม 2563 อํานวยความสะดวกงานแถลง
ขาวประเพณีสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป ณ บรเิวณทากระทงพระราชทาน บึงพลาญชัย / วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 
2563 จัดระเบียบการจําหนายสินคา งานประเพณีสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจําป 2563 / ดูแลความ
เรียบรอยทั่วไป บริเวณการจัดงาน / รวมภาคีเครือขาย สสส. กวดขันการลักลอบจําหนาย/ดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล 
บริเวณงานลอยกระทง / ขณะปฏิบัติหนาที่ ไดใหการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สถานธนานุบาล) 
นางสวางจิตร  ตันติเวช  - (นําเสนอ Power Point) สถิติการรับจํานําและไถถอนประจําปงบประมาณ                 
ผจก.สถานธนานุบาล  2564 จํานํา 2,044 ราย จํานวนเงิน 41,938,760 บาท ไถถอน 1,867 
ราย จํานวนเงิน 38,090,800 บาท / บัญชีแยกประเภททรัพยรับจํานําสถานธนานุบาล ประจําวันที่ 
31/10/2563 / เปรียบเทียบทรัพยรับจํานําคงเหลือ ป 2563 และป 2564 สวนตาง -29,117,580 บาท / 
สถิติรายได รายจายประจําปงบประมาณ 2564 ดอกเบี้ย 993,387.50 บาท จําหนายทรัพยหลุด 221,430 
บาท รายจาย 462,380.74 บาท รายไดสูงกวารายจาย 752,436.76 บาท / เปรียบเทียบรายไดระหวางป 
2563 และป 2564 สวนตาง -1,645,717.75 บาท / อัตราดอกเบี้ยเงินตนไมเ กิน 5,000 บาท                 
อัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.50 บาท/เดือน เงินตนเกินกวา 5,001 – 100,000 บาท อัตราดอกเบ้ีย 1/เดือน 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสวัสดิการสังคม) 
นายประสงค  โพธิ์เนียม  - (นําเสนอ Power Point) ฝายพัฒนาชุมชน รับโลประกาศเกียรติคณุ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม  หนวยงานที่มีบทบาทในการแกไขปญหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยในชุมชน
เมือง / กิจกรรม “พลังชุมชนเมืองรอยเอ็ด เราไมท้ิงกันในชวงสถานการณโควิด 19” / สํารวจขอมูลเพ่ือการ
วางแผนพัฒนาเมืองพื้นที่คู เมืองกําแพงรอยเอ็ด โซนหนาวัดบูรพาภิราม และโซนชุมชนพิพิธภัณฑ /                       
เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแมของแผนดิน ประจําป 2563 ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ชุมชนวัดเวฬุวัน / 
ฝายสังคมสงเคราะห ประชุมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (อพม.) ตําบลในเมือง /                 
รวมกับ อพม. เยี่ยมบานผูประสบความเดือดรอนที่อยูในสภาวะยากลําบาก / ติดตามเยี่ยมบานผูพนโทษ จํานวน                
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3 ราย / คนหาแนะนําชวยเหลือผูปวยเอดส / ชวยเหลือปรับปรุงบานคนพิการ / ตักเตือนผูกระทําผิด ตาม 
พรบ. หอพัก 2558  

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท - การประชุมครั้งนี้มีการถายทอดออนไลน หัวหนางานตาง ๆ ก็จะไดรับชม 
นายกเทศมนตรี   ติดตามขาวสาร ชวงสุดทายก็จะเปนชวงที่สําคัญ เปนเรื่องที่คณะผูบริหารจะ
มอบนโยบายไป นายกฯ ขอทราบขอมูลวามีคนชมเทาไหร คนเขาชมเขารูใชหรือไม สรุปแลวรายงานใหนายกฯ 
ทราบ หลังจากที่ประชุมเสร็จวาการประชุมครั้งนี้มีผูติดตามการประชุมออนไลนประจําเดือน ฝาย งาน ตาง ๆ               
ก่ีคน มีใครบาง 

    - นัดประชุมประจําเดือน ครั้งท่ี 12/2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 
09.00 น. ประชุมผูบริหาร เวลา 13.30 น. 

    - แจงใหทราบ เราจะมีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 
2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ในสวนของ กอง ฝาย งาน ใด ที่มีญัตติตองนําเขาสภา                 
ก็ขอใหชวยไปดูวามีอะไรบาง เพ่ือที่จะไดนําเขาสูสภา 

    - แจงใหทราบ ปลัดเทศบาลเราเกษียณ และทางเทศบาลเองก็จะตองรับดอน
ภายใน 60 วัน ถาไมมีคนรับโอน หรือไมมีใครมา ก็ตองแจง ก. กลางไปวาขอใชบัญชีหรือใหทางกรมฯ จัดสงมาให 
ซึ่งทานปลัดฯ บุญยังท่ีเกษียณไป ก็ไดประสาน มีทานปลัดฯ ที่อยากจะมาเปนปลัดฯ ที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด                
ก็ติดตอมา ก็ประสานนายกฯ มาแลว ก็จะทําหนังสือโอนยายมาก็แจงใหพวกเราทราบวาจะไดมาก็คงหลังเลือกตั้ง
แลว 

    - เรื่องภารกิจงานในรอบเดือนธันวาคม ซึ่งก็จะมีภารกิจงานที่มาก และอยากจะ
ฝากเปนนโยบายไววา ตอไปนี้เมืองรอยเอ็ดจะมีการเปลี่ยนแปลงมาก หลังจากท่ีเราจะเปดอาคารรอยเอ็ดทาวเวอร 
หอชมเมืองรูปทรงโหวดแลว ซึ่งกําหนดการเราก็จะเปดใหเขาเยี่ยมชม ตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม เปนตนไป ผูคนที่
สนใจจะมาเยือนรอยเอ็ด จะมาทองเที่ยว ก็จะมา เชื่อวาทิศทางจํานวนคน ที่จะเขาสูเมืองรอยเอ็ดจะมากขึ้น
ตามลําดับ เพราะฉะนั้นไมใชเฉพาะผูคนท่ีอยูในเมืองเทานั้น ตอไปนี้ก็จะมีประชาชนแฝง ประชาชนท่ีมาทองเท่ียว 
เขามาในแผนที่เราจํานวนมาก ภารกิจมากข้ึน ผูคนก็จะมากขึ้น เพราะนั้นนี่คือความทาทายใหมที่พวกเราจะตอง
ตอนรับผูมาเยือน อันนี้ธงแรก ที่อยากจะบอกใหไดรับทราบ ภารกิจ หนาที่  ตอไปนี้ในการดูแลคนเมือง                  
ดูแลนักทองเที่ยว ซึ่งในแงของการบริการบาง ในแงการอํานวยความสะดวกบาง ในเชิงประชาสัมพันธบาง              
ตองเกิดขึ้นอยางแนนอน อันนี้คือภารกิจใหมที่จะเริ่มตนตั้งแต 21 ธันวาคม เปนตนไป อีกประการหนึ่ง  
ทานผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด มีนโยบายวาวันเปดใหเขาเยี่ยมชมวันแรก ทานตองการจะใหหัวหนาสวนราชการ 
ผูท่ีมี สวนเกี่ยวของในจังหวัดรอยเอ็ดไดขึ้นเขาชมในชุดแรกกอน เราก็เลยวางแผนกับทาน ทานก็จะเชิญแขก 
ของทานโดยตรง ก็คือหัวหนาสวนราชการในจังหวัดรอยเ อ็ด องคกรทองถิ่น ผูนํา  ผูบริหารตาง ๆ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดรอยเอ็ด ขึ้นชมกอนในวันที่ 21 เวลา 09.00 น. ถึง 10.00 
น. หลังจากนั้นก็จะเปนเรื่องของการใหนักทองเท่ียวทั่วไป ที่จะซื้อบัตรผานข้ึนชม ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป 
หอโหวดเรา ไมมีวันหยดุ เปดตั้งแต 10.00 น. ปด 21.00 น. เปนเรื่องใหมที่จะเกิดขึ้นเปนบริบทใหม ที่พวกเรา
ชาวเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด จะตองปรับตัว ปรับสิ่งที่เปนภารกิจใหมที่จะเกิดข้ึน ก็เลยตองแจงใหเรา
ไดรับทราบและประชาสัมพันธ เตรียมตัวดูในงาน ภารกิจหนาที่ของตนเอง วามีอะไรที่จะตองสอดคลองไปสู
เปาหมายนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งงานกอสราง ตกแตง งานเตรียมพ้ืนที่ท่ีจะตองตองรับผูมาเยือนเรา ก็จะตองใหเสร็จ
ตามเปาหมายคืออยางชาตองไมเกิน 15 ธันวาคม เพราะฉะนั้น ทุก กอง ฝาย งาน ที่เก่ียวของในเรื่องงานตัวเอง                
ก็ตองชวยดูวาภารกิจเปาหมายที่จะเปดใหเยี่ยมชม เราควรใหเสร็จเรียบรอยสมบูรณ การเตรียมความพรอมในการ
ตอนรับ เราจะทําอยางไร มีแผน มียุทธศาสตร 
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    - ในภารกิจจะมีอะไรเกิดขึ้นบาง อยางไร ในเดือนพฤศจิกายน จะมีสวนของ           
โรตารี่ท่ัวประเทศจะมีการประชุม มีการมาพบปะแลกเปลี่ยนท่ีจังหวัดรอยเอ็ด  ในวันที่ 14 พฤศจิกายน วันเสาร
ซึ่งประชุมกันที่โรงแรม แลวจะมีโอกาสมาพักคางคืน 1 คืน จะไดมีกิจกรรมมอบชุดงานปองกันฯ ชุดดับเพลิงใหกับ
งานปองกันฯ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน เวลาเที่ยงตรงจะมีการมอบใหทั้งหมด 11 ชุด สวนชวงเชาก็จะมีการ            
ดูสถานที่ทองเท่ียว ก็จะแวะขึ้นชมหอโหวดเรา ซึ่งตองวางแผนการตอนรับคณะผูมาเยือน ซึ่งจํานวนก็กําลังดูกันอยู 
อีกสวนหนึ่งคือวันที่  18 พฤศจิกายน เทศบาลนครนนทบุรี ตองการมาดูการศึกษาของจังหวัดรอยเอ็ด              
ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดโดยตรง คณะก็จะมาถึงวันที่ 18 เที่ยง ทานอาหารเสร็จก็จะขอใหบรรยายและระบุให
รองนายกเทศมนตรี ดร.นุชากร เปนผูบรรยาย ในเรื่องของการจัดการศึกษาทองถ่ินของเทศบาลเรา เพื่อที่จะนําไป
พัฒนาเรียนรู แลวก็จะพัก 1 คืน เดินทางตอไปในรุงขึ้น วันที่ 19 ก็แจงใหเราทราบ ซึ่งวันที่ 19 ก็เปนวันหยุด 
ที่ ครม. มีมติใหหยุด 

    - Thai PBS จะบันทึกในเรื่องการจัดการแขงขันกีฬาชักกะเยอชิงแชมป          
ของนักเรียน รุน 13 ป 15 ป 17 ป ชายหญิง ที่ลานสาเกตนคร ในวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน โดยจะมีการ
ถายทอดสด 2 ชั่วโมง ในวันที่ 29 พฤศจิกายน กําหนดขึ้นที่ลานสาเกตนคร ทางจังหวัดก็ไดมอบหมายใหเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด เปนผูจัดการแขงขัน และมีสวนราชการ ททท. การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดมารวม สพม. สพฐ.     
ตาง ๆ ซึ่งมีการดําเนินการแลว อันนี้ก็แจงใหทราบ 

    - งานประเพณี งานสมโภชปงเถากงมา ของพ่ีนองตลาดรานคาของเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดเรา เดิมทีจะไมจัดเนื่องจากโควิด สุดทายคณะกรรมการก็มีมติใหจัดแลว กําหนดจัดงาน ก็ตั้งแต วันที่              
24 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม 2563 มีการแสดงงิ้วและลิเกที่วัดราษฎรศิริ มีถนนคนเดินขายอาหารให
นักทองเที่ยว ก็ใหทราบภารกิจที่เกิดขึ้น และวันที่ 24 พฤศจิกายน เขาจะมีการแสดงสิงโตดอกเหมยที่หนาลาน     
สาเกต ซึ่งทําเรื่องขอความอนุเคราะหสถานที่มาแลว ในคืนวันที่ 24 พฤศจิกายน และวันที่ 25 เชา จะมีการ
สมโภช แหปงเถากงมาไปรอบเมือง ตามที่เคยทําตั้งแตเชา 07.00 น. เพราะฉะนั้น ฝาย งาน ที่ดูแลความสะอาด 
ที่มีแผนตาง ๆ ก็วางแผนจัดการดูแล ระหวางงานสมโภชจะมีการแสดงงิ้ว 12 คืน การดูแลเรื่องโควิด การอํานวย
ความสะดวก  ซึ่งทางคณะกรรมการการจัดงาน และกรรมการวัดราษฎรศิริ ก็ไดประชุมรวมกับ ทานรองฯ                 
วัฒนพงษแลว ถึงมาตรการในการดูแล มาตรการในการเฝาระวัง ระยะหางการดูแลประชาชน การตรวจ             
วัดอุณหภูมิ เจลลางมือตาง ๆ ก็ตองมีการมาตรฐาน ซึ่งเราตองใหความรวมมือและดูแล อปพร. อสม. ตองเขามา
ชวยดูแล ซึ่งทางคณะกรรมการเขาก็จะมีคาตอบแทนตามหลักเกณฑ ในการดูแลก็ตองขอใหวางแผนบริหารจัดการ
รวมกัน ซึ่งจะเกิดข้ึนในรอบเดือนพฤศจิกายน 

    - สําหรับเดือนธันวาคม เปนงานใหญตลอดทั้งเดือน ซึ่งเราจะตองมีความพรอม
มาก ในเบ้ืองตนก็ตั้งแตวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม วันที่ 7 ไมหยุดชดเชย ปกติวันที่ 5 ธันวาคม จะเปนวันหยุด
ชดเชย มา 12 – 13 เสาร – อาทิตยก็แจงใหพวกเราทราบ เพราะฉะนั้นภารกิจในเดือนธันวาคม เรื่องที่สําคัญ
เรื่องแรก ก็คือเรื่องการจัดการรายได ประมูลตลาดหายโศรก ซึ่งจะแลวเสร็จแลวก็เปดใหมีการประมูลหองคา
อาหาร 6 หอง วันที่ 8 ธันวาคม จะมีการประมูล ยื่นซองที่นี่ ผูท่ีจะเขาไปคาขายในอาหาร ขายอาหาร 6 หอง ชวง
นี้ก็ประชาสัมพันธได ใครสนใจที่จะมามีหลักเกณฑ ชวยประชาสัมพันธ โดยเฉพาะอยางยิ่งกองวิชาการฯ ในการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร สวนของสาธารณสุขฯ ก็เชนเดียวกัน ก็ตองประชาสัมพันธสวนที่เกี่ยวของ กองคลัง ก็ตอง
ประชาสัมพันธใหผูคนไดรับรู รับทราบไดมากที่สุด ซึ่งตอนนี้ก็เช็นประกาศไปแลวเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน                 
ที่ผานมา มีหลักเกณฑที่ชัดเจนแลว พวกเราชวยกันเผยแพรประชาสัมพันธ วันที ่ 9 ธันวาคม ก็จะมีประมูลหองคา
ที่อยูขางนอก ดานหนา ซึ่งมี 12 หองเทานั้น คือ หองที่ 1 – 12 มีหมายเลขชัดเจน ก็แจงประชาสัมพันธดวย              
ขึ้นปายประชาสัมพันธ เดิมทีคณะผูบริหารก็วางแผนจะใหเปดพรอมกับหอโหวด เพราะหอโหวดจะเปด วันที่  
21 ธันวาคม ตลาดเสร็จไมทันเทาที่สอบถาม อาจจะฉุกละหุกที่จะใหหองคาเขาไป ตอไปนี้นักทองเที่ยวที่จะมา  
จะมีศูนยอาหารไวบริการ เพราะขาย 24 ชั่วโมง มีศูนยอาหาร 6 หองอาหารไมซ้ํากัน มีทั้งอาหารเชา มีทั้ง
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ประเภทขาวราดแกง กวยเตี๋ยว ขาวมันไก ขาหมูพะโล มีอาหารพ้ืนบาน สมตําไกยาง ปลาเผา มีที่นั่งใหทานดวย 
แลวก็จะมีหองคาใหขายดวย มีรานกาแฟ ขายเครื่องดื่ม ขายน้ําปน ครบถวน สามารถท่ีจะรับนักทองเที่ยวได รถ
บัสที่มาก็ฝากเทศกิจวาถาจอดลงทานอาหารแลว รถไปจอดไดที่ตลาดสระทอง เตรียมพ้ืนที่ใหเขาดวย เพราะเขา
ตองวนไปจอดที่โนน แลวก็มารับอยางไรก็วากันไป หรือพื้นที่ทีย่ังไมกอสรางศูนยผูสูงอายุ ก็ใหไปจอดไดที่สระสิม ก็
ลองคิด ลองดูชวยกันวาเมืองของเราจะเปลี่ยนอยางนี้รองรับนักทองเท่ียวอยางไร ที่ ไหน เราก็สามารถ
ประชาสัมพันธได ใครสนใจท่ีจะมาลงทุน ตรงนี้ก็จะเปนทําเลที่คิดวารองรับนักทองเท่ียวไดโดยตรง เพราะวาใกล
บึงพลาญชัย           มีท่ีจอดรถ มีรับ สง มีอาหาร ขายสินคาไดครบถวน ก็ตองฝากใหรับทราบถึงกําหนดการ 
วันที่ 8 วันที่ 9 ธันวาคม ก็จะมีการประมูล 

    - ที่สําคัญท่ีสุด คืองานใหญซึ่งเปนงานที่เราตั้งใจไว เปนการเปดเมืองที่ยิ่งใหญ
อีกครั้งหนึ่ง จะเปนวันประวตัิศาสตรของเมืองรอยเอ็ดเลยก็วาได เปดชมหอโหวดครั้งแรก 21 ธันวาคม แตเราจะมี
งานสมโภชฉลองปใหมเปนครั้งแรกท่ีเมืองรอยเอ็ด มีการเคาทดาวน ซึ่งเดิมทีไมเคยทํา ก็จะมีแคงานปใหม                
กาชาด ธรรมดา แตปนี้พิเศษ ประกอบกับนโยบายของจังหวัด ทานผูวาฯ ชยันต ศิริมาศ ไดยายงานกาชาดปใหม
ของจังหวัดรอยเอ็ด ประจําป เดินลอมรอบศาลากลาง ยายไปจัดที่สนามบินทหารมณฑลทหารบกที่ 27 สนามเกา               
ซึ่งเสนทางก็จะเขาทางไหมไทย เขาทางดานตลาดพรรณรวี ซึ่งจะใหพื้นที่นี้เปนการจัดงานกาชาดปใหม แลวก็เปน
งานเกษตรแฟรของรอยเอ็ด จะรวมมือกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ โดยทานรัฐมนตรีประภัตร             
ก็จะเอาเรื่องของโครงการไทยไปดวยกันเสริมใหใหญขึ้นกวางานกาชาดปใหมที่แลว ซึ่งพื้นที่ก็จะวางพอด ี           
โลง ตอไปโลงแลวพ้ืนท่ีทั้งหมดก็จะเปนหนาที่ของเทศบาลที่จัดกิจกรรมงานประเพณีข้ึนปใหมที่รอยเอ็ดทาวเวอร 
ซึ่งเราจะใชพื้นที่ท้ังหมดจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวปใหม ใครมาเที่ยวเมืองรอยเอ็ด เราจะทํากิจกรรม
อะไรบาง รอบหอโหวด เราใชไดเต็มพ้ืนที่เลย อันนี้คือสิ่งใหมที่จะเปลี่ยนแปลงตั้งแตปนี้เปนตนไป งามสมโภช          
เฉลิมฉลองพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธมิ่งเมืองมงคล พระพุทธรูปประจําจังหวัดรอยเอ็ด จะมีการสมโภช                
3 วัน ก็คือ 26 – 27 – 28 กิจกรรมเหลานี้ก็จะเนนพื้นที่ที่ทางวัดกลางมิ่งเมือง ซึ่งนับจากวันนี้ไป เราก็จะมีเวลา
เตรียมตัว เตรียมแผนที่จะเกิดข้ึน สวนที่สําคัญมาก คือ 29 ธันวาคม เปนวันที่เราจะทําพิธีศักดิ์สิทธิ์ แลวทําครั้ง
แรกและทําครั้งเดียวเทานั้น นั่นก็คือการอัญเชิญพระพุทธมิ่งเมืองมงคลและพระบรมสารีริกธาตุ ที่ ไดรับ
พระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชใหกับจังหวัดรอยเอ็ด มาประดิษฐานบนชั้นท่ี 35 หอโหวดรอยเอ็ดเรา               
ก็จะทําพิธีอัญเชิญในชวงเวลา 14.00 น. เปนตนไป แหขบวนอัญเชิญจากวัดกลาง ลงไปทางทิศตะวันออก ไปที่
ถนนเจริญพานิชแลวจะเลี้ยวขวามาที่ถนนผดุงพานิช มาที่สามแยกกสิกรไทยจะเลี้ยวซายเขาถนนสุริยเดชบํารุงตรง
มาที่หนาหอโหวด ดานทิศตะวันออก ก็เลี้ยวขวาเขาอาคารหอโหวดตรงขามกับสถานีตํารวจ นี่คือเสนทางที่จะ
อัญเชิญ ก็ตองการมวลชน พี่นองชาวรอยเอ็ดมารวมอนุโมทนา มารวมยินดีดวย อันนี้เลาโครงสรางหลักๆ กอน 
รายละเอียดเยอะแยะกําลังดําเนินการ 29 ธันวาคม จะเปนไฮไลทใหทุกคนมีสวนรวม โดยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ก็ตองเปนหลัก ตองฝากทางโรงเรียน ชุมชนที่จะมารวมกันในการรํา วันที่ 29 ธันวาคม ก็จะไดคิดวางแผนวา              
วันที่ 29 จะตองทําอะไรบาง เตรียมตัวอะไรบาง ทารําก็ใช ทารําที่เคยรํา 243 ป เปนโอกาสอันดีมาก ๆ ครั้งแรก
และครั้งเดียว แลวเราก็จะเชิญทานผูมีสวนเกี่ยวของในเรื่องของจังหวัดรอยเอ็ด อดีตทานผูวาราชการจังหวัด 
ทานผูวาราชการจังหวัดที่ดํารงตําแหนงอยูในชวงนี้ ก็จะไดมารวมกิจกรรมที่สําคัญ  ซึ่งก็เปนครั้งเดียว ครั้งแรก 
และไมมีการอัญเชิญครั้งที่ 2 เพราะฉะนั้นเปนวันประวัติศาสตร ถูกบันทึกไวท้ังภาพ VDO ทั้งภาพกิจกรรม            
ทั้งลายลักษณอักษร ตัวหนังสือ อะไรตาง ๆ ก็จะเปนประวัติศาสตรหนาใหมของจังหวัดรอยเอ็ด ที่จะเปลี่ยนโฉม
ไปสูเปาหมายเมืองที่นาสนใจแกผูมาเยี่ยมฉลองปใหม หลังจากวันที่ 29 เสร็จแลวก็จะเปนการฉลองขึ้นปใหมของ
ชาวรอยเอ็ด คือ 30 – 31 และวันที่ 1 กิจกรรมสําคัญจะเคาทดาวนในคืนวันที่ 31 โดยใชอาคารหอโหวด 
กิจกรรมเหลานี้จะเกิดความสวยงาม ตอนนี้กําลังขอความรวมมือไปยังมากมาย กกท. ก็ไดขาวดีแลว คือ                   
ทานผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ทานมาเปดงานของการประชุมใหญของสมาคมสมาพันธธุรกิจ 
การทองเที่ยวสวนภูมิภาคแหงประเทศไทย ที่รอยเอ็ดเปนเจาภาพ ทานก็ไดขึ้นหอโหวดดวย ทานก็ไดมอบนโยบาย
แลวทานผูอํานวยการการทองเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดมาสนับสนุนใหมาชวยงานเรา ในเรื่องของการจัด
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งานปใหม เคาทดาวน ก็เปนขาวดี เงินงบประมาณที่เราตั้งอยู สวนราชการตาง ๆ ที่มาชวย อบจ.ที่มาชวย
สมทบและจังหวัด ทานผูวาฯ ก็จะเอาเงินมาสมทบดวยเพราะเราตองการจัดครั้งนี้ใหอลังการ คือคนมาครั้งแรก 
ใหประทับใจ เพราะฉะนั้นครั้งนี้เปนโอกาสของชาวรอยเอ็ดที่เราจะใชโอกาสนี้เปดตัวเมืองและทําใหเมืองของเรา
เปนที่นาสนใจวาเทศกาลข้ึนปใหมรอยเอ็ดอยูในเปาหมายเขา ทําอยางไร คิดภาพ ทําอยางไรใหสนุกสนานทุกคน 
ก็อยากจะพบ สิ่งดี ๆ มีความสวยงาม มีความสุข สดชื่น ในการข้ึนปใหม เพราะฉะนั้นเราตองชวยกัน วางแผน 
ในการท่ีจะตอนรับใหงานครั้งนี้สมบูรณท่ีสุด ที่จะเกิดเปนภาพงานทองเที่ยว คนท่ีไดประโยชนที่สุดคือชาวรอยเอ็ด
ทุกคน ธุรกิจการทองเที่ยว การคา การบริการรานอาหารสถานท่ีตาง ๆ ก็จะบูม ก็จะทําใหเงินสะพัดในเมือง
รอยเอ็ดมากขึ้น เศรษฐกิจก็ดีขึ้น อะไรตาง ๆ ก็ตามมา นี่คือความคาดหวังของผูบริหาร ความคาดหวังของนโยบาย
ครั้งนี้ ซึ่งเราจะทําใหเปนประเพณีใหมที่เกิดขึ้น เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ก็จะมีงานปใหมเกิดข้ึนใหม ฝากทุกคน
ชวยกันคิดชวยกันตอยอดในเรื่องของการจัดงานปใหมครั้งนี้ เราคาดหวังไวคอนขางจะสูงมากใหไปสูความสําเร็จก็
ตองแจงใหพวกเราทุกสวนไดทราบถึงแผนงาน ถึงโครงการ ถึงสิ่งที่เราคาดหวังวาในอนาคตขางหนาในเดือน
พฤศจิกายน ในธันวาคม ใกล ๆ นี้ เราจะไดทําอะไรบางใหเกิดประโยชนสูงสุด ก็หวังวาทุกทานจะเห็นภาพและ
เขาใจ และชวยกันคนละไมคนละมือไปสูเปาหมายที่เราวางไวรวมกัน 

    - กองวิชาการและแผนงาน ตกหลนในเรื่องสําคัญที่จะแจงใหพวกเราทราบ              
คือเรื่องของการจัดทําคําของบประมาณ ป 2565 อันนี้เราตองรีบทํา เสร็จภายในไมเกินวันที่ 15 ธันวาคมนี้ เปน
เรื่องสําคัญที่จะตองบอก เตือนใหทุกกอง ฝาย ไดรับทราบลวงหนา อยางนี้ การนําเสนอนอกจากจะเปนงานที่เรา
รายงานการปฏิบัติงานประจําเดือนแลว อะไรที่ตองแจงขาวสารบอก กอง ฝาย ตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหทราบลวงหนา 
จะตองบอกดวย เชน ขั้นตอนทําแผน ป 2565 ตองเริ่มแลว ตองสง ตองสํารวจอะไรบาง เตรียมอยางไร ก็ฝากไว
ดวย ซึ่ งเราไมมี เวลาแลว เดดไลนตาราง มติ  ครม. ออกมาแลว ตารางปฏิทินการจัดทํางบประมาณ                    
ป 2565 เขาแจงหมดแลว เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เปนหนวยงานขอรับงบตรง เปนเหมือนกระทรวงหนึ่ง ถาเรา   
ไมขอ ถาเราทําหลน ถาเราไมทําคําขอไป เขาก็ไมจัดให ก็จะเปนภาระเรา ก็จะไมไดรับงบนั้นมา ซึ่งอันนี้ก็เกิด
ปญหาขึ้นเพราะเปนครั้งแรก เชน เงินบําเหน็จ บํานาญ ท่ีตองจายกรณีเกษียณแลว เราตกไป 4 คน 8 แสนบาท                 
ไมมีเงินให เพราะไมไดทําคําขอไป เขาใจวาเปนป 2563 อยางนี้เปนตน เปนเรื่องใหมสําหรับเรา เพราะฉะนั้น         
ก็ตองฝากฝายที่เก่ียวของ วิธีแกก็คือตองขอลวงหนาไปกอน ทานตองคํานวณกอน ปหนาใครจะเกษียณ ขอไวเลย                    
ตองรูลวงหนา เปนเรื่องสําคัญ ขอใหชวยกันดูแล และเรื่องเพิ่มเติมแผน ถามีมีในแผนก็ของบไมได ขณะนี้ยังมี
ความโชคดีท่ีเขายังมีมาตรการอนุโลมผอนปรนในการเพ่ิมแผน การปรับปรุงแผนไมตองทําประชาคม ขณะนี้ใครที่
ไมมีในแผน ตกหลน ที่ผูบริหารสั่งการไปแลว สามารถเพ่ิมเติมแผนได ประสานกับกองวิชาการฯ รีบทําแผนฯ                
ในการที่จะดําเนินการตาง ๆ  ที่ผูบริหารมอบนโยบายไป ยังไมมีในแผนก็เพิ่มเติมแผนเขาไป ก็ฝากดวย  
ตองเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ 

    - กลุมโรงเรียน ตองขอบคุณที่ชวยกันดูแล ถาพูดถึงนักเรียนของเราในการดูแล
เรื่องสุขภาพ วันนี้มอบนโยบายไปแลว กลุมเด็กอวน เขาขายอวน ตองชวยกัน ขอบคุณมากที่ลงมือปฏิบัติทันที 
และมีความรวมมือจากโรงเรียนไดสํารวจ ผูปกครองก็ยินดีใหเขารวม เราก็ตองการดูแลสุขภาพนักเรียนทั้งความรู 
ทักษะ สุขภาพรางกายก็สําคัญ ก็ไดรับการดูแลจากกองสาธารณสุขฯ เรา เปนอยางดีครบถวน ไดเปรียบมาก 
นักเรียนที่อยูในสังกัดของเทศบาล ไดรับการดูแลอยางครบถวน และวันนี้ก็ยังไดรับทุนเสมอภาคอีก ก็เปนกองทุน 
ที่เขาจัดข้ึน ไดรับงบประมาณปละหลายพันลานบาท ก็ถือวาเปนเรื่องที่ดี โรงเรียนก็จะปดเทอมแลว วันที ่           
14 พฤศจิกายน จะเปดเทอม 1 ธันวาคม ชวงปด ก็คงตองฝากทานผูบริหารไดวางแผนพัฒนาดูแลอาคารสถานที่ 
อะไรที่ชํ ารุด ตองช วยดูแลใหมีความพรอมกอนเปดภาคเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ งสิ่ งที่ เปนครุภัณฑ                   
ที่โรงเรียนไมไดใชแลว ก็ปรึกษาทางกองคลังได หรือทานจะเอาไปดัดแปลงใชประโยชน ก็รีบดําเนินการ ตรงไหน   
ไมสวยงามในโรงเรียนของทาน ก็ฝากดูแลในชวงปดเทอม 15 วันนี้ ก็มอนโยบายใหชวยไปดูแล 
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    - SBMLD ของเรา ไดพัฒนาตอยอด ตองขอบคุณ ซึ่งตอนนี้เราไมไดรับงบ
แลว เพราะสํานักงบฯ ไมใหเลย ก็ทําใหโครงการนี้อาจจะกระทบและมีปญหา ก็ขอใหผูบริหารสถานศึกษา
สนับสนุน ดูแลตามศักยภาพที่เรามี อยางทิ้งไปเลย เปนประโยชนอยางยิ่งกับนักเรียน เอาผลที่เราสรางมาแลว
ไดรับงบสนับสนุนมาตลอด ก็คงจะตองพัฒนาตอไป เรื่องการฝกอาชีพใหนักเรียนตัดผม ทําขนม ใหฝกการลงมือทํา              
เพ่ิมทักษะ ก็ยังเนนย้ําในการทํากิจกรรมของนักเรียนเพ่ือที่จะเปนประโยชน ก็ฝากไวดวย 

    - การมอบชิ้นงาน การมอบพื้นที่ใหนักเรียนไดรับผิดชอบในโรงเรียน นายกฯ 
คิดวาเปนการสรางวินัย สรางความรับผิดชอบและการสรางความรวมมือ การสรางแนวความคิดริเริ่มสรางสรรค            
ถาเด็กมีพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหเขาลองคิดวาจะทําอยางไร เนื้องาน ชิ้นงานที่เรามอบไป ใหดูเปนประโยชน                   
มีความสวยงาม อะไรตาง ๆ ก็นาจะเปนประโยชน ชิ้นงานหนึ่งที่มอบใหแลวมีความสุขมาก คือ คุณครูเขียนแผนที่
ประเทศไทย ใหเขียนแผนที่ประเทศอินเดียให เขียนแผนที่เกาหลีให เสร็จแลวใหนักเรียนไปทําสวน จัดทําสวน 
ปลูกใหสวยงาม มาประชุมหารือกันวาจะปลูกตนอะไร ปลูกแนวแผนที่ ตองไปหาปุย พรวนดิน รดน้ําตนไม            
มีวางแผนรวมกัน ใครรับผิดชอบอะไรบาง สรางงาน สรางความคิดให เด็ก ก็ฝากเปนแนวความคิดไป                     
นํามาประยุกตใชในยุคปจจุบัน  

    - หองน้ําสะอาด นายกฯ คิดวา เปนการฝกวินัย รักความสะอาด ขอบคุณมากท่ี
ทางโรงเรียนไดชวยเอาไปขับเคลื่อน ไปเติมเต็มใหอาคาร สถานที่ในโรงเรียนของทาน ใหเด็กไดมีสวนรวมในการ
รับผิดชอบโรงเรียน อยางที่นายกฯ บอก อยากใหโรงเรียนเปนโรงเรียนที่มีชีวิต มีความสุข ทั้งครู นักเรียน ก็เหมือน
บานตัวเอง ก็ฝากไว 

    - โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง นําเด็กนักเรียนมาโชวตัวดวย ที่เปนดาราบาง             
ที่ไปแสดงความสามารถบาง ในเดือนหนา ใหเขาไดมีโอกาสมาใหเราไดรูจัก เปนการแสดงความสามารถ เปนการ             
ชื่นชมใหกําลังใจ 

    - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งบที่ไดมา 4 แสนบาท ตองขอบคุณมาก 
เปนผลงานเราที่ทําขอไป ก็มาชวยเพ่ิมเติมศักยภาพ ใน 4 แสนบาท ก็จะทํา 3 ชวง อบรมใหความรู ชวง 2                 
เปนดูผลที่เขาทําสําเร็จ ดูที่ขอนแกน เปนอยางไร ก็จะไดนํากลับมาดูแลพัฒนาตนเอง ในชวงท่ี 3  

    - กองชาง ตองฝากเรื่องเครื่องสูบน้ํา เครื่องใหญที่เรารับโอนมาจากงาน
สาธารณสุข แลวไดรับงบตั้งแตกอนหนานานแลว ไมรูวาใชงานไดหรือไม เราตองแจงจําหนายหรือไม ถาเกิดมี
ความจําเปนไดใช ก็จะไดใช ตองมีระบบการดูแล วอรมเครื่อง อะไรตาง ๆ เกิดมีความจําเปนฉุกเฉิน เพราะตอนนี้
อุกทกภัย มีความรุนแรงมากขึ้น ถาเราไมจําเปนตองใชก็มอบใหหนวยงานอ่ืนใช ทองถ่ินอ่ืนท่ีเดือดรอน จะเปน
ประโยชนกับเขา เพราะเขางบประมาณไมเพียงพอ ลองไปคิดดูวาเราสามารถมอบใหเขาไดหรือไม 

    - กองชาง ที่ดูในรายงาน ตัวเลขมีทั้งตัวใหญ ตัวเล็ก ที่พิมพใน file นําเสนอ 
ชวยไปแกไข เวลานําเสนอจะไดสมบูรณ ก็ฝากชวยตรวจสอบ นําเสนอใหถูกตอง 

    - การรักษาความสงบเรียบรอย เรามีมาตรฐานที่ดีแลว เรื่องฟุตบาทเทา               
เปนนโยบายหลัก แนนอนบานเมืองตองสะอาด ขณะเดียวกันการพัฒนารายได ชวยเหลือผูที่จําเปนเดือดรอน 
คาขาย ก็ตองพบกันครึ่งทาง เขาตองสามารถดํารงชีพได ใหพ้ืนที่ แตตองดูแลความสะอาดและมีระเบียบ ตองมี
ทางใหคนเดิน อยางที่ทําอยูแลวก็ดีแลว ก็ฝากใหพูดจาสุภาพ ไมทําใหเขาเสียกําลังใจ เราตองสรางโอกาสใหคนมี
รายไดนอย ที่มีอาชีพคาขายประเภทนี้ ซึ่งเขาอาจจะสูทุนใหมไมได เราก็อยาไปปดก้ันเขาจนเกินไป ใหโอกาส           
แตตองอยูในระเบียบและไมเอาเปรียบ ก็ฝากใหดูแลคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส เชน ผูพิการ เรามีกองทุนนี ้              
เยอะมาก  กองสวัสดิการสังคมมีหนาที่คนหา อยาอยูเฉย เพราะคนที่เขาขาดแคลน คนที่เขาเดือดรอน ไมมีใคร
หยิบยื่นมือไปชวยเรามีหนาที่คนหาใหมากท่ีสุด เมื่อคนหาไดแลวก็ตองทําเรื่องขอรับความชวยเหลือ เพราะฉะนั้น
สวนของคณะกรรมการชุมชน อสม. ถามีขอมูลเหลานี้ชวยสงตอขาวสารดวย วันนี้เราก็ลงพ้ืนที่ควบคุมดูแล คนหา  
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ถาเจอก็ใหรีบหาไมตองรอใหชอง TV มาเจอแลวออกขาว เพราะฉะนั้นกองสวัสดิการสังคม มีหนาที่ลงพ้ืนที่หา
ขอมูล เสาะแสวงหาผูที่ยากจน คนเดือดรอน จะเปนเรื่องอะไรก็ตามแตที่เราจะใหความชวยเหลือได คนหาใหเจอ 
คือนโยบายที่มอบให 

นายนุชากร  มาศฉมาดล  - เมื่อวานทานนายกฯ ใหผมไดนําเขาที่ประชุม เรียนเพ่ือทราบ เพราะวาการ
รองนายกเทศมนตร ี  ประชุมอนุโครงสรางเทศบาล เมื่อวันที่ 5 ที่ผานมา มีเรื่องนาสนใจเรื่องใหม คือ
อนุโครงสรางผานแลว เลาใหฟงเ พ่ือทุกสํานัก กอง ฝาย จะไดไปวางแผนเรื่องบุคคล แตวาตองนําเขา                 
ขอมติ ก. ใหญ อีกครั้งหนึ่ง ถาอนุโครงสรางผานแลวก็คือ 90% เขาก็ไมคอยปรับ การกําหนดวุฒิการศึกษาที่
คัดเลือกเขารับราชการเปนกรณีพิเศษ หมายความวาตอไปนี้ ถาวุฒิการศึกษาที่พูดถึงนี้ไมตองสอบแขงขัน ถาเรา           
มีตําแหนง มีกรอบอัตรากําลัง บรรจุของเทศบาลไดโดยใชเกณฑคัดเลือกมาตรฐาน เดี๋ยวเขาจะออกรายละเอียดมา
อีกที  ในหลักการเชน ถาเก่ียวของกับทางกองชาง ก็จะมีกลุมผังเมือง สถาปตย เดี๋ยวรายละเอียดมาคุยกับผมได 
ถาอยางทางสาธารณสุข ก็เชนแพทย ทันตแพทย สัตวแพทย เภสัช เทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด พยาบาล
วิชาชีพและท่ีสําคัญก็คือกลุมของการศึกษา คือ กลุมสาขาทางดานนาฎศิลป คตีตศิลป ดุริยางคศิลป อีกกลุมหนึ่ง 
ก็คือ การศึกษาพิเศษ ที่สําคัญคือถามีวุฒิปริญญาเอก ไดทุกสาขา สําหรับปริญญาโทหลัก ๆ ก็มีทางเคมี ซึ่งสําคัญ              
ถาปริญญาโททางภาษาวรรณคดี ภาษาอังกฤษ ภาไทยและวรรณคดีไทย เพราะฉะนั้นคนท่ีจบปริญญาโท
ภาษาอังกฤษโดยตรงไดเลย ทั้งหมดนี้เปนความเคลื่อนไหวในมติที่ประชุมเดือนนี้ เดือนธันวาคมก็จะเขา ก.ใหญ     
ถา ก.ใหญ ผานก็จะใหทางรัฐมนตรีมหาดไทยเซ็นกํากับ ตนปก็สามารถทําได เพราะฉะนั้นทุกกอง ฝาย งาน                
ก็จะไดไปวางแผนของตัวเองไดวา กรอบ อัตรากําลังตาง ๆ คือสิ่งที่เปนนิมิตหมายใหม เพราะวาในชวง คสช. เขา
บล็อกเราทั้งหมด ไมใหเราคัดเลือกกรณีพิเศษ เริ่มปลดบล็อกใหทําได  เดี๋ยวรายละเอียดอยางไร มาดูได แตตองรอ
มติ ก.ใหญกอน 

    - การเปดหอโหวด วันท่ี 21 ธันวาคม คงจะใหทานนายกฯ นัดประชุมเฉพาะ
สวนที่เก่ียวของจริง ๆ เชน กองชาง กองสาธารณสุขฯ เปนเรื่องสําคัญ เพราะจะมีขยะเพ่ิม คงจะตองจัด วางถุงดํา 
ตรงไหน เวลาไหน เพราะชวงเวลาท่ีเปด ขยะเพ่ิมข้ึนแนนอน และความสะอาดตองเก็บกวาด ชวยกันอยางไร 
อาจจะตองไปวางแผนรวมกันอีกครั้ง ในสวนของงานรักษาความสงบเรียบรอยของหัวหนากองพล จะตองวางแผน 
เพราะวาคุยกับทางตํารวจภูธรคราว ๆ เรื่องการจราจรรถบัสทุกคันที่มาจอด จะไมไดจอดที่บึงพลาญชัย สงแลว      
จะใหไปจอดที่โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด เปนพ้ืนท่ีกวางที่สุด ก็ตองไปวางแผนกันตั้งแตตอนนี้ ตํารวจภูธรคือรองผู
กํากับฯ เขารับทราบ เพียงแตวาเขารอเราไปประสาน และคงจะตองประสานทางโรงเรียนทั้ง 8 แหง วา เริ่มวันท่ี             
21 ธันวาคม จะใหกลุมแรก ๆขึ้นก็คือเปนนักเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด หัวละ 30 บาทไปจองคิวไวเลย วันที่    
21 ธันวาคมเราเปดบริการเปนครั้งแรก ก็เปนการประสาน 

    - หอโหวด ทานนายกฯ ไดประสาน เพ่ือเปนเอกลักษณของเราก็คือ เพลงของ
หอโหวด เพลงนีค้ือคุณครูสลา แตงให และนักรองตกลงใชนักรอง 3 คน เขาหองอัดวันท่ี 14 ที่จะถึงนี้คือมี ลําไย 
ไหทองคํา เวียง นฤมล และเจมส จตุรงค รองเพลงหอโหวดของเรา ลิขสิทธิ์นี้เปนของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพราะ
ทําหนังสือถึงแกรมมี่เรียบรอย เขาอนุญาตเรียบรอย เพลงทั้งหมดที่พูดถึง เขาหองอัดวันที่ 14 คิดวาถามิกซอะไร
เรียบรอย ก็จะแลวเสร็จประมาณปลายเดือน ก็ถือวาประชาสัมพันธเพลงหอโหวดเราไดเลย ประมาณไมเกิน
สัปดาหสุดทายของเดือน จะไดเพลงของหอโหวด เรื่องเพลงก็เรียบรอย เปนเพลงหอโหวด อาจจะชวย
ประชาสัมพันธ จะสงใหทุกโรงเรียน จะมีชวงวันที่ 29 ธันวาคม – 1 มกราคม การแสดงที่สลับกันเลนจะมีโรงเรียน
เทศบาลวัดสระทองชวงหนึ่ง ก็จะเลนเพลงนี้ และที่สําคัญคือศิลปนที่รองเพลงนี้ วันที่ 30 เวียง นฤมล มาโชวเพลง
นี้สด ๆ ที่งานหอโหวด ก็จะไดไปคุยเปนกลุม ๆ ไป เชน ของสาธารณสุขอาจจะตองขอทีมหมอ เผื่อมีเหตุฉุกเฉิน 
ก็จะไดคุยในเบื้องตนไว เราไปวางแผนดวยกัน คงจะไมไดประชุมประจําเดือน เพราะเดือนหนาเตรียมเกือบ
หมดแลว สวนงานรักษาความสงบฯ ประสานตอในเรื่องการจัดการจราจร กอง ฝาย งาน อ่ืน เดี๋ยวมีอะไรก็จะได
ประสานอีกครั้ง กองคลัง ก็ไดคุยไววาอาจจะตองไปชวยในระบบเงินกอนในระยะแรก ๆ คงยุงในระดับหนึ่ง 
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เหมือนกัน  ทุกสวนก็จะประสานกันแบบนี้ กองสวัสดิการสังคม อาจจะตองประสานกับชุมชนจะออกเปน
ประกาศ และหนังสือเชิญ ก็ประสานวาเราเปดบริการแลว ถามาเปนกลุมคณะจะถูกลง สําหรับกองวิชาการฯ ก็ได
ประสานกับ ดร.สาธิตแลววา จะขอประชุมเปนกลุมเล็ก ประชุมหารือการประชาสัมพันธอันนี้สําคัญที่สุด 

    - เมื่อสักครูทานนายกฯ แจงแลว 245 แบงกัน ทานรองผูวาฯ ชนาส 
สํานักงานจังหวัด อําเภอตาง ๆ มาประชุม สรุปแลว ทางจังหวัดรับ 14,500 คน เทศบาลเมืองรอยเอ็ดเรารับ 
10,000 คน แบงกันเลยใหได 24,500 คน ป 2563 เรารําแค 11,001 คน ปนี้มากข้ึน เดี๋ยวทาง          
สํานักการศึกษาตองไปประสานและขอความรวมมือ จังหวัดสั่งแลว สวนราชการศาลากลางเขาใหไปรํา 100% 
เพราะฉะนั้นเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทุก กอง ฝาย งาน ไปรํา ยกเวนอัตราจางตาง ๆ รํา 245 ป  ไปรํารวมกัน 
เพราะวาหนวยงานอ่ืน ๆ เขายังสั่งใหไปรํา 100% เราเองถาไมจําเปนก็ตองไปอยูดวยกัน ก็ฝากทานรองฯ วิทยา  
ดูเรื่องคําสั่งฯ อีกทีหนึ่ง การแตงกายเปนผาสาเกตหรือผาไทย ไมจําเปนตองเปนผาสาเกตทุกราย 

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท - เปนภาพในรายละเอียด ทุกคนเห็นแลววาภารกิจอะไรบางที่จะเกิดข้ึน                 
นายกเทศมนตรี   วัน เวลา อะไรเห็นชัด อะไรที่เก่ียวของกับทาน ชวยคิดตั้งแตตอนนี้ ไมตองรอ
ผูบริหารไปสั่ง ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมใหมของหอโหวด บัญชี การเงิน ทานจะตองคิดวาถาเกิดข้ึน ทําอยางไร    
ที่จะรองรับไดในวันที่ 21 เพราะแจงกันตั้งแตวันนี้แลว ระเบียบฯ ติดขัด ชองทางการรับ การจาย จะวางตัว
อยางไร อันนี้ตองขอใหผูที่ปฏิบัติไปออกแบบชวยกัน อันนี้คือหลักที่อยากจะบอกพวกเราวาภารกิจเปนอยางนี้ เรา
จะทําอยางไร แตละคนก็ไปดูงานของตัวเอง 

- การรําไมตองเครียด เพราะตองการใหมีความมีสวนรวม ขอใหไปรวมเพราะ
เราตองการจํานวน 24,500 คน คือ 245 ป ที่ไมตองเครียดเพราะ 1. ไมตองไปใสชุดที่เปนผาไหมสาเกตลวน ๆ 
เพราะกําหนดวาผาไทย ถามีผาสาเกตก็ใส ถามีผาไทยก็ใสไป ถาเปนนักเรียนก็ใสชุดนักเรียนไดเลย ก็คือตองการให
มีสวนรวมทุกภาคสวน คนรอยเอ็ดมีความสุข เฉลิมฉลองเมือง มามีสวนรวมกัน มารําในทารํา สิ่งที่สําคัญคือ ทารํา
ในยูทูปตองเผยแพรตั้งแตตอนนี้ ชวยกันซอมไมตองหนักใจเรื่องชุด แตการรําตองชวยกันเพื่อที่จะเปนภาพที่
สวยงาม พรอมเพรียงกัน จะมีความหลากหลายของเสื้อ สีสันการแตงกาย อสม. มีชุดของ อสม.ก็ได ถาอยากจะใส 
ชุดของกลุมตัวเองก็ได แตเนนความเปนผาไทย ถาไมมีเปนชุดประจําของหนวยงานหรอองคกร หรือชมรมของทาน 
อันนี้คือขอที่อยากจะใหเกิดความสบายใจ ตกลงกันในคณะกรรมการแลว ครั้งนี้เปนครั้งสําคัญก็ฝากใหเกิดความ
เขาใจกัน 

- เรื่องที่อยากจะเพ่ิมเติมคือเรื่องเลือกตั้ง วันอาทิตยที่ 20 ธันวาคม ซึ่งก็จะมี
การแตงตั้งคณะกรรมการประจําหนวย อันนี้ตองใหความสําคัญและดูแล ก็ฝากไววาวันที่ 20 ธันวาคมเปนวัน
เลือกตั้งและกฎหมายก็เปลี่ยนแปลง ก็ฝากเรื่องรายชื่อ การติดประกาศหนวยเลือกตั้งก็อยาใหขาดตกบกพรอง 
ตอนนี้เขาก็เริ่มติดปายแลว อยางที่บอกการหาเสียงเลือกตั้ง รถแหและปาย ไมตองมาขออนุญาต เปนกฎหมาย
ยกเวนแลวเพราะวาประกาศเลือกตั้งแลว ก็ตองบอกทางเทศกิจเขาเพียงแตเขาตองเฝาดูวา มีหมายเลขไหน              
มีพรรคไหน มีผูสมัครรายใดที่ติดปายในจุดที่หามติด เพราะเราประกาศวาเราหามติดตรงไหน อันไหนที่ไมหาม                   
ติดไดเลยและ กกต. เขาก็กําหนดแตละคนจะติดปายได ก่ีปาย ไมเกิน 3 เทาของจํานวนหนวยเลือกตั้ง                
หนวยเลือกตั้งเรามีทั้งหมด 45 หนวย เอา 3 คูณก็เปน 135 ปาย แลวราคาปาย ปายหนึ่งตามมาตรฐานเกณฑ  
อยูที่ 400 – 500 บาท รวมคาติดตั้งดวย ตองแจงคาใชจาย กกต. สจ.ที่อยูในเขตเทศบาลมีงบใหใชไมเกิน 3 
แสนบาท เพราะฉะนั้นปายก็ตองจํากัดวามีกี่ปายดี รถแหก่ีวัน คาใชจายเทาไหร คาพิมพปายเทาไหร คาผูชวย              
หาเสียงที่จะเดินหาเสียงเทาไหร จิปาถะ รวมแลวตองหามเกิน 3 แสนบาท ถาเผลอไผลไปเกิน 3 แสนบาทหรือ
รายงานเท็จ ฟาวล  เปนเหลืองหรือถูกตัดสิทธิทางการเมืองอีก ก็เลาใหฟง เรามีหนาที่ตองเตรียมสถานที่ อะไร 
ตาง ๆ เรื่องเขาก็เปนเรื่องเขา เราเองก็ตองดูแลความพรอมที่หนวยเลือกตั้ง การติดปายประกาศการประชาสัมพันธ
ตาง ๆ คงตองฝาก 
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- ในสวนที่ทานรองฯ นุชากร พูดไป ก็ถือวาเปนขาวดีนี่คือสิ่งที่เราคิดหวัง

ตลอดซึ่งพอเกิดปญหาเรื่องทองถิ่นในการไปใชอํานาจหนาท่ีในการคัดสรรหรือคัดเลือกบุคลากรพนักงานดวย
ตนเอง ทีม่อบอํานาจมาใหแลว ก็ลมเหลว อยางที่พวกเราทราบกันเปนขาวจนสุดทายตองยึดอํานาจ เรียกอํานาจนี้
กลับคืนสูสวนกลางหมด ซึ่งก็เกิดปญหาอยางมาก ตอนนี้บุคลากรทองถ่ินขาดแคลน ประกาศสอบแลวก็ไมได           
ลงมาเสร็จก็ยายกลับพ้ืนที่หมดก็เปนปญหาไมจบไมสิ้น สุดทายคณะกรรมการ อยางที่ทานรองฯ นุชากรพูด 
สุดทายผูใหญก็ยอมรับ เปนหวงเรื่องเดียววาถาใหมาหมดแลวจะเปนอยางเดิม ก็เปนเรื่องแตละแหง ใคร ผิด              
ก็ดําเนินการ วันนี้โอกาสมาถึงแลว แลวขอใหสบายใจ ใครทําดี ไดดี ถาผาน ก. นายกฯ จะดําเนินการให 

- เรื่องกฐินรอยเอ็ดกอง ตอนนี้กระแสมาแรง จองเยอะมากแลวพ้ืนที่เราจํากัด 
ก็นาจะรับไดไมเกิน 150 ฝากกองชางดูอุปกรณ เรื่องอะไรตาง ๆ วารูปแบบจะเปนอยางไร แลวเรื่องโรงทาน            
การตั้งงบประมาณ สํานักการศึกษาถาไมพอก็ตั้งเพ่ิม โรงทาน กองคลังประกาศเลย ใครจะมารวมโรงทาน
เหมือนกับบุญผะเหวด เพราะวามีคนสนใจมาก อยากมาทําบุญเยอะมาก เพราะฉะนั้นก็ตองเตรียมโรงทานให
เพียงพอ สวนถวายภัตราหารใหพระคุณเจานํากลับไปเปนกลองก็สะดวก แตประชาชนที่มาจะไดมีอาหารทาน            
ก็ฝากแนวคิดนี้ไวตั้งแตเนิ่น ๆ นี้ไววา การจัดกฐินรอยเอ็ดกองของเราในตอนนี้ก็เปนที่รูจักเผยแพรแลวผูคนก็มา
จองกันมาก ติดตอนายกฯ มาเยอะ ซึ่งปหนาก็จะทอดในวันที่ 6 พฤศจิกายน 

นายนุชากร  มาศฉมาดล  - สํานักปลัดฯ วันที่ 28 ธันวาคม – 1 มกราคม รถตู ถาไมจําเปน ไมใหใครยืม 
รองนายกเทศมนตร ี  ตอนนี้ทานนายกฯ ไดประสานทานอดีตผูวาราชการจังหวัด ทั้งหมดที่มางาน 
ตั้งแตวันที่ 28 เริ่มทยอยมา แขกผูใหญที่มาประมาณ 14 ทาน รถคงตองใช ถาไมพอตองเชา แตวาเราขอ            
สแตนบายไวกอน แลวทีมของสมเด็จพระสังฆราชทานไดมอบหมายใหทางเลขานุการสวนพระองคทาน เดินทางมา
เพ่ือเปนตัวแทนทานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเอง มีคณะลูกศิษยท่ีตามมาดวย 6 คน จากกรมสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน คือ งานบุคคลทั้งหมดเขามานอนอคางคืน 1 คืน อรพินอาจจะตองมานั่งคุยกับเขา กลุมนี้ดูแล
เรื่องอนุโครงสรางและ ก.ใหญ เรื่องบุคคลโดยเฉพาะ เราตองใชโอกาสไปคุยกับเขา แขกที่ทานนายกฯ ใหเชิญ
ทั้งหมดตอนนี้ก็ 20 กวาคนแลว ก็เลาใหฟงเรื่องรถ ก็ขอสแตนบายไวกอน รวมทั้งรถ 4 ประตู ทุกกอง ถามีความ
จําเปนตองใช ขออนุญาตใชชวง 3 – 4 วันนั้น และศิลปนทั้งหมด ทานนายกฯ ใหประสานจองไวหมดแลววันที่ 
29 เปนกระแต กระตาย อารสยาม วันที่ 30 เวียง นฤมล ติ๋ม ซีโฟร หญิง ธิติกานต วันที่ 31 เปนคอนเสิรต           
มาเลนสด ตัก๊แตก ชลลดา วันที่ 1 มกราคม เปน เตา ภูศิลป แซ็ค ชุมแพ และนุช วิลาวรรณ ไมรวมศิลปนในพ้ืนที่
ที่จะไปรวมเสริมดวย คอนเสิรตจะมีทุกวัน จะมีการประสานหนวยงานที่เก่ียวของ ชวงปใหมบางคนที่ไปชวยงาน
ตรงนั้นดวย 
นายวัฒนพงษ ชิตทรงสวัสดิ ์ - นอกจากงานหอโหวดแลว งานของกองสาธารณสุขฯ ยังมีงานกาชาด ในเรื่อง
รองนายกเทศมนตร ี  ความชัดเจนของการรักษาความสะอาด  วาเราจะไดทําหรือไม  ในสวนของ
เทศบาลก็ไปประชมุ วันนั้นก็ฝากทาน ผอ. กองชาง แลววา งานกาชาดที่ออกไปที่สนามบิน  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
จะไดเตรียมในเรื่องการรักษาความสะอาดและหองน้ําหรือไม อยางไร 
นายพัฒนพงศ  ศรีทอง   - ที่ไปประชุมเรื่องงานกาชาด  ตามคําสั่งจริงๆ ในเรื่องของการรักษาความ             
ผอ.กองชาง    สะอาด  ทางจังหวัดไมไดแตงตั้งเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  แตวามีการเสนอ
เพ่ิมเติมวา  อบต. เหนือเมือง นาจะรับไมไหว  ควรใหเทศบาลเพ่ิมเติม  ทานผูวาฯ ก็มีดําริใหออกคําสั่งเพ่ิมเติม  
สวนในเรื่องหองน้ํา  ทานผูวาฯ จะมอบใหทาง ปภ. รับผิดชอบ  สวนในเรือ่งอ่ืนๆ ยังไมมีเพิ่มเติม 
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นายบรรจง  โฆษติจิรนันท  - งานปใหม  ทางเราเคยประสานกับทางผูรับเหมาอยูแลว  ถาทางเหนือเมือง
นายกเทศมนตรี   เกินศักยภาพ  ก็สอบถามกัน  อยาไปทํา 2 ทาง  เดี๋ยวจะเกิดปญหา  ถาจะรับ        
ก็รับเต็มๆ ถาบอกไมไหวเราก็จะรับ  จะไดบริหารจัดการได  เดี๋ยวจะมีปญหาเรื่องคาใชจายรับผิดชอบตอวันคนท่ี
เขาไปทําความสะอาดตอวัน  ใหชัดเจน  มอบทางทานรองฯ วัฒนพงษ  และธีรภัทร  รับไปใหมีความชัดเจน
   

     
                ปดประชุมเวลา 12.25 น. 
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