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รายงานการประชุมประจ าเดือน  

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

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์   นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
2. นายนุชากร  มาศฉมาดล   รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
3. นายเรืองรัตน์  รัตนโภคาสถิต   รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
4. นายวัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  
5. ผศ.(พิเศษ)สาธิต กฤตลักษณ์   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
6. นายวิทยา  ตรีวิเศษ    รก.ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
7. ว่าที่ ร.ท.อนันต์ เมาะราษี  รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 8. นายประสงค์  โพธิ์เนียม            ผอ.กองสวัสดิการสังคม   
9. นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ   ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
10. นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง    ผอ.กองช่าง 
11. นางทิมาพร  จันทรถง    ผอ.กองคลัง 
12. นางสุวิชชา  ตรีนาจ    รก.ผอ.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
13. นายนุชิต  เกรียงวิช   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (วช.) 
14. นายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ์  รก.ผอ.รร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
15. นางสาวสมพิศ หวังทรัพย์ทวี   ผอ.รร.เทศบาลวัดปุาเรไร 
16. นายโกสิทธิ ์  บุญส่ง    ผอ.รร.เทศบาลหนองหญ้าม้า 
17. นายยุทธพงษ์ คุริรัง    รก.ผอ.รร.เทศบาลวัดเหนือ 
18. นางนันทกา  ภูผา    รก.ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้าฯ 
19. นางพิกุล  พรมเกตุ    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
20. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ  หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (ช่าง) 
21. น.ส.พรพรรณ จันทรถง    รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลฯ 
22. นายธรรมวัจน์ วิลัยพิศ    ผอ.รร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 

 23. น.ส.กมลวรรณ ประสิทธิ์นอก   รก.หน.ฝุายสังคมสงเคราะห์ 
24. นายกองพล  ศิริเวช    หน.ฝุายปูองกันฯ 
25. นางฉันทรุจี  พรมเกตุ    รก.ผอ.รร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
26. นายธีรภัทร์  หินซุย    หน.ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
27. น.ส.ปิยะกานต์ อุดมพร    รก.หน.ฝุายสุขาภิบาลฯ 
28. นายศุภไชยวัศ  ธนาเติมศักดิ์   หน.ฝุายพัฒนาชุมชน 
29. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์   ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา 

 30. นางกนกวรรณ จําชาติ    พนักงานบัญชี (สถานธนานุบาล) 
 31. น.ส.ธวัลรัตน ์ ยิ่งกําแหง   หน.ฝุายพัฒนารายได้ 
 32. นายธนาดล  พิสิฐปัญญาพงษ์   ครู รร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
 33. นายจักรี  เกียรติขจร   หน.ฝุายการโยธา 

34. นางกิติพร  ตราตรี    หน.ฝุายพัสดุฯ 
35. นายพิรุฬ  มาตมูล    หน.ฝุายกิจการโรงเรียน 
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36. นายอนุชา  สัมพันธารักษ์   หน.ฝุายกิจกรรมเด็กฯ 
37. นายมนตรี  น้ํายาทอง   ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา 
38. นายพรชัย  ตรีบุญเมือง   หน.ฝุายช่างสุขาภิบาล 
39. น.ส.จิราภรณ ์ ชินอ่อน    หน.ฝุายจัดหาประโยชน์ฯ 
40. นางยุวดี  ถนอมแสง   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (คลัง) 

 41. นางวัชรี  ศรีทอง    หน.ฝุายบริหารงานคลัง 
 42. นางอรพิน  สีลาวรรณ   หน.ฝุายอํานวยการ 
 43. นางจุฬาณี  บุบผาพิลา   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (สน.กศ.) 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางวราภรณ ์  นวลเพ็ญ           หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ติดภารกิจ 
2. นางศริิภรณ์  กระวีสายสุนทร หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป (สป.) ไปราชการ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 
  - ไม่มีกองใดแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  มาตรการประหยัดพลังงาน 
นายไพรัก โคตะยันต์  - ในส่วนของมาตรการประหยัด การใช้น้ําประปาและการใช้ไฟฟูา 
หน.งานธุรการ สป.  การตรวจสอบการใช้ประจําเดือนพฤศจิกายน เป็นห้วงการใช้ในเดือนตุลาคม 
2563 ค่าน้ําประปา ในภาพรวมมีการใช้ที่เพ่ิมขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมา จํานวน 490 หน่วย มีการใช้น้ําที่สูงผิดปกติ 
จํานวน 17 รายการ แจ้งกลับมา 13 รายการ เป็นการใช้น้ําตามภารกิจงาน เช่น ดําเนินการตามมาตรการ                  
โควิด – 19 / การทํากิจกรรมทําความสะอาด ในส่วนของโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ก๊อกน้ําชํารุด ได้ทําการ
ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว ค่าไฟฟูา ในภาพรวม มีการใช้ไฟฟูาที่สูงผิดปกติ จํานวน 1 รายการ คือเครื่องบําบัดน้ําเสีย 
บริเวณโรงเรียนสตรีศึกษา ซึ่งเป็นการใช้งานตามปกติ 

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ - ฝากควบคุมดูแลเรื่องไฟฟูา มี 2 หน่วยที่ต้องติดตามดู คือ โรงงานจัดการขยะ 
นายกเทศมนตรี   เฉลี่ยตกประมาณ เดือนละแสน ส่วนค่าไฟฟูาหอโหวด เมื่อเดือนที่แล้วยังไม่ได้
เปิดเต็มที ่อยู่ที่ 9 หมื่นกว่าบาท ใกล้เคียงกับโรงงานจัดการขยะ อันนี้ฝากผู้เกี่ยวข้องดูแลควบคุมเรื่องอัตราค่าใช้จ่าย
เรื่องนี้ ติดตามเป็นเดือน ๆ วิเคราะห์ไปด้วย เพราะเป็นเงินจํานวนมาก แล้วเรื่องการใช้น้ําที่ใช้มากที่สุด ตอนนี้คือ
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า มีมิเตอร์อยู่ 3 ตัว ก็จะมีมาตรน้ําที่ใช้ปกติ ตัวมากที่สุดคือสระว่ายน้ํา ก็คิดว่า                
สระว่ายน้ําไม่ได้มีการรั่วอะไร แต่ว่าคนไปว่ายน้ํา อาบน้ํา ล้างตัว ก่อนลงสระ พอเล่นน้ําเสร็จก็ล้างตัว นักเรียน              
ไปว่ายน้ําที่นั่นทุกโรงเรียน ก็ลองวิเคราะห์ให้ด้วยว่า 1.รั่วไหลหรือไม่ พอมีมาตรการที่จะควบคุมหรือใช้น้ํา                
อย่างคุ้มค่าหรือไม่ ก็ฝากไปวิเคราะห์ ดูรายงานค่าน้ําประปาก็น่าเป็นห่วงตกประมาณเดือนละ 70,000 บาท               
ก็ฝากดู ควบคุมและมมีาตรการภายในไปด้วยว่าจะต้องจัดตารางเวลาหรือไม่ ใช้น้ําในห้วงไหน ก็ลองไปปรึกษากันดู 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายนุชิต  เกรียงวิช  - (นําเสนอวีดีทัศน์) สรุปกิจกรรมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในรอบเดือนพฤศจิกายน 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  2563 

- (นําเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป งานบริการข้อมูลข่าวสาร
ท้องถิ่น สถิติต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ผ่านแฟนเพจ Fanpage Facebook “ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมือง
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ร้อยเอ็ด” / พิธีกรในงานต่าง ๆ จํานวน 7 ครั้ง / บันทึกภาพกิจกรรม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง 
จํานวน 45 ครั้ง / งานออกแบบประชาสัมพันธ์ / งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ติดตั้งเครื่องเสียงภายในห้อง
ประชุม จํานวน 10 ครั้ง / ติดตั้งเครื่องเสียงนอกสถานที่ จํานวน 5 ครั้ง / บันทึกเสียงประชาสัมพันธ์ บันทึกเสียง
การประชุม / ควบคุมการใช้งานจอ LCD จํานวน 2 ครั้ง / ควบคุมการใช้งานจอ LED เวทีกลางแจ้ง จํานวน             
3 ครั้ง / งานนิติกรรมสัญญา ตรวจสัญญาการเช่าสิทธิเทศบาลฯ เดือนพฤศจิกายน 2563 รวม 70 ฉบับ, 
ตรวจสอบข้อกฎหมายจัดทําหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอขอแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการนําเข้า
รถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร, จัดทําและปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด พ.ศ. 2563, ให้คําปรึกษาและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชนและพนักงานเทศบาล / งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เรื่องร้องทุกข์ 29 เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ 29 เรื่อง 
/ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ขึ้นศาลจังหวัดร้อยเอ็ด กรณีฟูองขับไล่ผู้บุกรุกที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน
ที่ รอ 1612 ร้อยเอ็ด โดยมิชอบด้วยกฎหมาย, วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ขึ้นศาลอาญาคดีทุจริต            
และประพฤติมิชอบภาค 4 จังหวัดขอนแก่น เพ่ือไปเบิกความเป็นพยานโจทก์ในคดีหมายเลขดําที่ อท 67/63 
กรณีพนักงานจ้างของโรงเรียนได้อาศัยโอกาสในตําแหน่งเบียดบังเอาทรัพย์สิน (เงิน) ของโรงเรียนไปโดยทุจริตฯ , 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ขึ้นศาลจังหวัดร้อยเอ็ด โดยศาลได้นัดสืบพยานโจทก์ในคดีหมายเลขดําที่                 
ม.310/2563 กรณีผู้บุกรุกท่ีดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ 1612 ร้อยเอ็ด โดยมิชอบด้วยกฎหมาย, 
ให้คําปรึกษา ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ฝุายแผนงานและ
งบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า KPI Congress              
ครั้งที่ 22 ประจําปี 2563 วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2563 / ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)             
ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2/2563 พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย / งานวิจัย
และประเมินผลสรุปผลการประเมินการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ “สมรภูมิคนพันธุ์แกร่ง ระหว่างวันที่ 28 – 29 
พฤศจิกายน 2563 / วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปี 
2563 / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่อมแซม บํารุง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง / สํารองข้อมูลกล้องวงจรปิด
และดูแลระบบแม่ข่าย GIS / งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ / การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์และ             
แฟนเพจฯ / ตารางสรุปลดค่าใช้จ่ายประจําเดือน ระบบเครือข่ายฯ ระบบคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ต่อพ่วงและงาน
ออกแบบ รวม 3,500 บาท / การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ฯ และแฟนเพจฯ รวม 117 รายการ /     
รับเรื่องราวร้องทุกข์ ติดต่อสอบถาม รวม 18 เรื่อง / สถิติการให้บริการของกองวิชาการฯ ในจํานวน 101 ครั้ง / 
สรุปจํานวนผู้เข้าร่วม VDO Conference ประจําเดือน / ไอทีน่ารู้  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองคลัง) 
นางสาวจิราภรณ์  ชินอ่อน - ( นํ า เ ส น อ  Power Point)  ฝุ า ย แ ผ น ที่ ภ า ษี แ ล ะ ท ะ เ บี ย น ท รั พ ย์ สิ น                  
หน.ฝ่ายจัดหาประโยชน์ฯ  จดัทําข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / สํารวจข้อมูลภาคสนาม / สํารวจข้อมูล
ภาคสนามเชิงรุก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีปูาย / ประชาชนมาติดต่อ แก้ไขข้อมูลรายการที่ดินและ               
สิ่งปลูกสร้าง / ออกหนังสือรับรองการมีสิ่ งปลูกสร้างในที่ดิน / ฝุายพัฒนารายได้  สรุปการจัดเก็บภาษี                     
ประจํางบประมาณ 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จัดเก็บภาษีได้คิดเป็นร้อยละ 0.29                       
ของประมาณการ / ฝุายจัดหาประโยชน์และทะเบียนพาณิชย์ สรุปผลการจัดเก็บค่าเช่าสิทธิต่าง ๆ ในเดือน
พฤศจิกายน 2563 รวม 255,200 บาท / เงินรับฝาก เพ่ือใช้ในการดําเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เดือน
พฤศจิกายน 2563 151,000 บาท / สรุปผลการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟูา ค่าน้ําประปา ตลาดทุ่งเจริญ – โต้รุ่ง / 
สรุปการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 23 ราย จํานวนเงิน 940 บาท / แจ้ งเพ่ือทราบ 
รายชื่อผู้ชนะการประมูลแท่นตลาดหายโศรก / รายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาห้องค้าตลาดหายโศรก /              
ฝุายบริหารงานคลัง ผลการดําเนินงานประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 รับจริงตั้งแต่ต้นปีถึงพฤศจิกายน 2563 
157,318,828.02 บาท จ่ายจริงตั้งแต่ต้นปีถึงพฤศจิกายน 2563 64,295,623.20 บาท รับจริงสูงกว่าจ่าย
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จริง 93,023,204.82 บาท / สถานะเงินฝาก ณ 30 พฤศจิกายน 2563 เงินฝากออมทรัพย์ 
42,575,017.65 บาท เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 111,179,910.69 บาท เงินฝากประจํา 37,980,533.10 
บาท รวมทั้งสิ้น 191,917,461.44 บาท เงินสะสมที่สามารถใช้ได้ 3,744,364.25 บาท เงินทุนสํารองเงิน
สะสม 21,438,755.03 บาท เจ้าหนี้เงินกู้ 170,937,549.40 บาท / รายละเอียดเจ้าหนี้เงินกู้ / ลูกหนี้เงินยืม
ราชการที่ครบกําหนดส่งใช้เงินยืม ไม่มี / รายงานเงินเดือนคงเหลือไม่ถึง 15% / ฝุายพัสดุและทรัพย์สิน สรุปการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 / รายละเอียดสัญญาค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2563 / รายละเอียดสัญญาค้าง
จ่ายปีงบประมาณ 2563 / รายละเอียดสัญญาค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2562 / สรุปผลซื้อจ้าง รายจ่ายค้างจ่าย                 
ปี 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กันเงินผ่านสภาฯ วันที่ 28 กันยายน 2563) / สรุปผลซื้อจ้าง 
ปีงบประมาณ 2564 วงเงินเกิน 100,000 บาท ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 / โครงการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2563 จํานวน 2 โครงการ / โครงการที่ได้รับการอนุมัติปีงบประมาณ 2564 จํานวน               
6 โครงการ / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เหลือจ่าย) ปีงบประมาณ 2563 จํานวน 2 โครงการ / เปรียบเทียบการใช้
น้ํามันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2563 และปี 2564 / ตารางเปรียบเทียบการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงปีงบประมาณ 
2563 และ 2564 ประจําเดือนตุลาคม 2563 / ฝุายบริหารงานทั่วไป พนักงานครูเทศบาล ผู้รับบํานาญ ยื่น
ขอรับเงินบําเหน็จดํารงชีพ กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2 ราย กรณีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป 2 ราย / 
ประมวลภาพกิจกรรม / ภาพกิจกรรมขึ้นแฟนเพจเฟสบุ๊ค  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักการศึกษา) 
นายอนุชา สัมพันธารักษ์  - (นําเสนอ Power Point) คณะกรรมการออกตรวจรับนมโรงเรียนชนิดกล่อง                                     
หน.ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ  ดื่มช่วงเปิด/ปิด ภาคเรียนที่ 1/2563 / กิจกรรมแข่งขันลดน้ําหนักเพ่ือพัฒนา
บุคลิกภาพนักเรยีนที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 
ร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาชักกะเย่อสากล / วันที่ 16 ตุลาคม 2563 อบรมสัมมนาเพ่ือการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ / วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 วิทยากรบรรยาย การจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับเทศบาลนครนนทบุรี / วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ประชุมรับฟังแนวทาง     
การดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาฯ ร่วมกับคณะกรรมการ
ชุมชน 20 ชุมชน / วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ร่วมหารือกับคณะผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย            
เพ่ือประสานการดําเนินการจัดกิจกรรมเทศกาลความสุขแห่งปีที่หอโหวด 101 และการสมโภชเมืองร้อยเอ็ด          
ครบ 245 ปี เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ด / วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 พิธีเปิดการแข่งขัน           
กีฬาชักกะเย่อ “สมรภูมิคนพันธุ์แกร่ง” ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563              
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ / สรุปผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วิชาว่ายน้ําพ้ืนฐาน โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จํานวนนักเรียนทั้งหมด 500 คน คิดเป็นร้อยละ 88.5 / วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
เปิดสระว่ายน้ําเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันแรก 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า) 
นายอนุชา  สัมพันธารักษ์ - ( นํ า เ สนอ  Power Point) จํ าน วนผู้ ที่ เ ข้ า ใ ช้ บ ริ ก า ร  23 ,618  คน                
หน.ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ  ยอดเงินบริจาค จํานวน 32,011 บาท หน่วยงานเข้าเยี่ยมชม 47 หน่วยงาน / 
ทําการซ่อมแซมโมเดลปลาหลดที่ชํารุด / ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน / บรรยากาศการท่องเที่ยวสถานแสดงพันธุ์  
สัตว์น้ําในช่วงวันหยุด / รายงานการปฏิบัติงานศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เดือนพฤศจิกายน 2563 
จํานวนผู้ที่เข้าใช้บริการ ช่วงเช้า 554 คน ช่วงเย็น จํานวน 867 คน รวม 1,421 คน / การออกกําลังกายภายใน
ศูนย์เสริมสร้างมรรถภาพทางกาย ตามมาตรการปูองกัน COVID – 19 / กิจกรรมการออกกําลังกายภายในเกาะ
กลางบึงพลาญชัย แอโรบิค ลีบาศ รํากระบอง บาสเกตบอลและโยคะ / หอโหวด 101 สถิติผู้เข้าชมเพจ 
Facebook หอโหวด 101 ระหว่างวันที่ 1 – 28 พฤศจิกายน 2563 / คณะที่มาเยี่ยมชมหอโหวด 101               
เดือนพฤศจิกายน 2563 จํานวน 7 คณะ จํานวนผู้เข้าชม 80 คน / ออกบูทประชาสัมพันธ์หอโหวด 101 ในงาน
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นิทรรศการปีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด / วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ต้อนรับผู้ว่าการการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย พร้อมเยี่ยมชม รับฟังคําบรรยาย ณ หอโหวด 101 / วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ต้อนรับคณะ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมเยี่ยมชม รับฟังคําบรรยาย ณ หอโหวด / วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 
ต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร / วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ต้อนรับคณะเทศบาลนครรังสิต พร้อมเยี่ยมชม 
รับฟังคําบรรยาย ณ หอโหวด 101 / วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ต้อนรับคณะเทศบาลนครนนทบุรี / วันที่     
23 พฤศจิกายน 2563 ประชุมเรื่องระบบจําหน่ายตั๋วและวางแผนงานเจ้าหน้าที่หอโหวด 101 / วันที่             
24 พฤศจิกายน 2563 ต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงาน กสทช. พร้อมเยี่ยมชม รับฟังคําบรรยาย ณ หอโหวด 
101 / วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี / ตกแต่งภายใน                  
ชั้น 30 – 35 หอโหวด 101 / กําหนดจัดการประกวดการเปุาโหวดและวงดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน ประเภทวงโหวด 
/ เชิญชวนประกวดภาพถ่าย ROI ET TOWER 360 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ) 
นายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ์ - (นําเสนอ Power Point) นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ ร่วมกันเก็บกระทงและขยะมูลฝอย / การก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล / 
ปรับปรุงบริเวณด้านข้างอาคารเอนกประสงค์ / ตัดต้นไม้และต้นหมามุ่ย เนื่องจากปลิวมาตกภายในบริเวณ
โรงเรียน /  ปรับปรุ งภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน /  เข้ า ร่ วมการแข่งขันชักกะเย่อ ชิ งแชมป์ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สมรภูมิคนพันธุ์แกร่ง / ปรับปรุงห้องน้ําสําหรับเด็กอนุบาล / โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม สําหรับเด็กปฐมวัย / นักเรียนทํากิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน) 
นายธรรมวัจน์  วิลัยพิศ  - (นําเสนอ Power Point) มอบเกียรติบัตรแก่คุณครู บุคลากร และนักเรียน              
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน    ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม / คุณครู              
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาชักกะเย่อสากล / โครงการการแสดง
ผลงานด้านดนตรี นาฎศิลป์ โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เอกดนตรี  จากวิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ด / 
มอบเกียรติบัตรห้องเรียนที่มีผลคะแนนรวมสะสมมากที่สุด ในการทําความสะอาดเขตพ้ืนที่บริเวณรับผิดชอบ / 
อบรมเพ่ิมเติมทักษะการใช้โปรแกรม Thailand 4.0 ด้านงานวิชาการ / การสอบกลางปี การสอบปลายภาคเรียน
ที่ 1/2563 / การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา / การอบรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ / 
ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด / 
PLC สู่การวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย ทีมนักวิจัย CBR ก่อการดีพ่ีสอน
น้องให้อ่านคล่อง เขียนได้ 100% / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ                 
รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 ภาคอีสานตอนล่าง ณ จังหวัดอุบลราชธานี / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
ชักกะเย่อ รุ่นอายุต่ํากว่า 13 ปี ชาย รายการสมรภูมิคนพันธุ์แกร่ง / การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 / การดําเนินงานโครงการธนาคาร -               
ขยะรีไซเคิล / ฝึกซ้อมดนตรี – นาฎศิลป์ หลังเลิกเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า) 
นายโกสิทธิ์  บุญส่ง  - ( นํ า เ ส น อ  Power Point) ล ง ม้ า หิ น อ่ อ น ไ ว้ บ ริ เ ว ณ อ า ค า ร โ ร ง ยิ ม                
ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า    ติดกับสนามวอลเลย์บอลชายหาด เพ่ือให้นักกีฬาได้มานั่งพักผ่อนระหว่าง             
ซ้อมกีฬา / เปลี่ยนประตู หน้าต่าง อาคารสุโขทัย / จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันกีฬาสี / นักการภารโรงช่วยกัน
ติดตั้งแทงค์น้ําและติดตั้งปั๊มน้ํา เพ่ือมีน้ําเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนกีฬา / มอบเงินและกล่าวให้กําลังใจ
กับทัพกีฬาที่เดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ระดับภาคฯ ที่จังหวัดอุบลราชธานี / ผลการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจําปี 2564 ระหว่างวันที่ 20 – 28 พฤศจิกายน 2563 / ประมวล
ภาพการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 / นัก เรียน ม.6 “โครงการเด็กดีมีที่ เรียน”              



 6 
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาต่าง ๆ รวม 6 คน / 
นักกีฬาชักกะเย่อได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี หญิง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3               
รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี หญิง จากการแข่งขันชักกะเย่อ “สมรภูมิคนพันธุ์แกร่ง” / ทําความสะอาดโรงอาหาร /             
เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2563 ให้กับนักเรียนปฏิบัติตนเพ่ือรักษาระยะห่าง ปูองกันโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด / 
ผู้ฝึกซ้อมและนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทย ทีมชาย ร่วมฝึกซ้อมที่สนามวอลเลย์บอลชายหาด และ            
ลงทีมกับเยาวชนชุด U19 ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2563 / แสดงความยินดีกับนักกีฬาตะกร้อ ชนะเลิศ                 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย และรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี หญิง การแข่งขันตะกร้อเทศกาล                
งานไหมนานาชาติ ณ จังหวัดขอนแก่น / แสดงความยินดี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี “บัวใหญ่เกมส์” ณ อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา / แสดงความยินดี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย การแข่งขันกีฬาตะกร้อ “บัวใหญ่เกมส์” / ทีมตะกร้อหญิง 
รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี หญิง 15 ปี หญิง 17 ปีหญิง เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันตะกร้อเยาวชนหญิงชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจําปี 2563 ระหว่างวันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2563 กรุงเทพมหานคร /              
มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่เรียนดี แต่ยากจน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร) 
นางสาวสมพิศ  หวังทรัพย์ทวี - (นําเสนอ Power Point) พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้าน      
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) วันที่ 2 พฤศจิกายน 
2563 / กิจกรรมการแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  วิชาเอกนาฎศิลป์และดนตรีสากล                     
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 / กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องอันตรายและภัยของบุหรี่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 / 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเข้าสู่ Thailand 4.0 วันที่               
7 พฤศจิกายน 2563 / ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 2563 วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 
2563 / สถานที่ในการทําพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการขับเคลื่อนสัญลักษณ์ทางเลือก
สุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 / เข้าร่วมพิธีสักการะบวงสรวงพระบาทสมเด็จ  พระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “พระบิดาแห่งลูกเสือไทย” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 / เข้าร่วมการแข่งขัน                      
สมรภูมิคนพันธุ์แกร่ง การแข่งขันชักกะเย่อ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 /                 
งานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ ห้องจริยธรรม, ห้องประชุม, โรงอาหาร, มุมโสตทัศนศึกษา, งานปรั บปรุง
ระบบไฟฟูา, งานซ่อมแซมห้องน้ําอุดตัน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ) 
นายยุทธพงษ์ คุริรัง  - (นํ า เสนอ Power Point) การประเมินด้ านการอ่านฯ ของนักเรี ยน                                    
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ ชั้น ป.1 – 2 ทั้งหมด และนักเรียนชั้น ป.3 – 6 กลุ่มเปูาหมาย ประจํา            
ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 / การจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูจากวิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ด ประจําภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 / บรรยากาศการ
ประเมินพัฒนาการ และการสอบวัดผลกลางปี ประจําปีการศึกษา 2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 / ให้ความรู้
เรื่องตราสัญลักษณ์อาหารเพ่ือสุขภาพกับนักเรียน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 / การประเมินวิทยฐานะ 
คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู               
ชํานาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 พฤศจิกายน 
2563 / การอบรมการใช้ระบบโปรแกรม Thailand 4.0 และการกํากับติดตาม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 / 
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 / บรรยากาศการประชุม 
ในแต่ละห้องเรียน การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคุณครูประจําชั้นและผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2563 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 / เข้าร่วมการแข่งขันชักกะเย่อ “สมรภูมิคนพันธุ์แกร่ง” วันที่ 28 พฤศจิกายน 
2563 / ที่พักสําหรับทีมนักกีฬาการแข่งขันกีฬาชักกะย่อ ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563/                  
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การจัดทําซุ้มจําหน่ายผลผลิต ตามโครงการ SBMLD / การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม) 
นางฉันทรุจี  พรมเกตุ  - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนจิตอาสา              
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม ร่วมเก็บกระทง / กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล รับฝากขยะจากนักเรียน / 
วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2563 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 / โครงการสอนซ่อมเสริม
นักเรียนช่วงปิดภาคเรียน / นักการ ซ่อมแซม ทาสีโต๊ะ เก้าอ้ี ช่วงปิดภาคเรียน, ซ่อมแซม ทาสีสนามเด็กเล่น  / 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง                
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 4 ปี 2563 / วันที่              
27 พฤศจิกายน คณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รอบ 1/2563 / อบรมเชิงปฏิบัติการ
และติดตามผลการดําเนินงานการใช้งานระบบบริหารงานยุคไทยแลนด์ 4.0 / วันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 
2563 ให้การต้อนรับและบริการที่พักสําหรับนักกีฬาชักกะเย่อ / วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ประชุมชี้แจง
ผู้ปกครองนักเรยีนภาคเรียนที่ 2/2563 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางสุวิชชา  ตรีนาจ   - (นําเสนอ Power Point) มอบเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลและเงินรางวัล                    
รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันรําวง               
สมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป ระดับประถมศึกษา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 / มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สําเร็จการอบรมหลักสูตรโครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
(โครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 /การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางปี ภาคเรียนที่ 
1/2563 ระดับประถมศึกษา วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2563 / การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 
1/2563 วันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2563 / ตัวแทนนักเรียนให้ความรู้และรณรงค์เรื่องการมองหาสัญลักษณ์ 
“ทางเลือกสุขภาพ” วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 / นักเรียนร่วมกิจกรรมลดน้ําหนักเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน
ที่มีภาวะโภชนาการเกิน วันที่ 11 พฤศจิกายน  2563 / เด็กหญิงบุณรดา ครองศรัทธา ได้รับประกาศเกียรติคุณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O – NET ได้คะแนนเต็ม 
100 วิชาคณิตศาสตร์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563/ เด็กหญิงธีริศราวดี ตั้งภักดี เข้าแข่งขันโครงการคนเก่ง            
ในโรงเรียนท้องถิ่น ได้รับประกาศเกียรติคุณและเหรียญทองแดงระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 / การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรี ยนที่ 1/2563 วันที่  
13 พฤศจิกายน 2563 / คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ วันที่             
16 พฤศจิกายน 2563 / เป็นสถานที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 
17 พฤศจิกายน 2563 / ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 
2563 / การประเมินกลั่นกรองผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1      
ปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 / ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง จากโรงเรียน      
ช.วิทยา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 / คณะครู บุคลากรร่วมเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ก่อนเปิดภาคเรียน /              
การพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุงห้องน้ําหลังห้องประชุมปทุมเพชร / การพัฒนาอาคารสถานที่ 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง) 
นางพิกุล  พรมเกตุ   - (นํ า เสนอ Power Point) วันที่  4 พฤศจิกายน 2563 การประชุม      
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ครั้งที่ 
2/2563 / วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร / วันที่              
13 พฤศจิกายน 2563 โครงการประชุมผู้ปกครอง 100% ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 / วันที่               
15 พฤศจิกายน 2563 จัดกิจกรรมค่ายโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยคณะสิ่งแวดล้อม โดยคณะสิ่งแวดล้อม      
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และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563 / วันที่                          
20 พฤศจิกายน 2563 นายธีรพงษ์ โสมาบุญ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพุ่งแหลนและรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1  การแข่งขันขว้างจักร ในรายการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 
/ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 การประเมินและกลั่นกรองผลการปฏิบัติหน้าที่คณะครู ปีการศึกษา 2563              
ครั้งที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง / วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 วงดนตรีลูกทุ่งช่ออินทนิล ร่วมแสดงงาน
รวมน้ําใจเพ่ือการกุศลของสมาคมวิทยุและสื่อมวลชนร้อยเอ็ด / วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ชมรม TO BE 
NUMBER ONE แสดงโชว์เปิดนัดชิงชนะเลิศ “สมรภูมิคนพันธุ์แกร่ง” / นักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนเทศบาล              
วัดสระทอง ติดทีมเยาวชน Academe สโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี / 
ปรับปรุงหน้าเวทีเยาวชนคนเก่ง ทํากันสาดปูองกันฝนและแสงแดด เพ่ือความสวยงามภายในโรงเรียน / ปรับปรุง 
ปูกระเบื้องห้องคลินิกภาษา / ซ่อมแซมท่อระบายน้ําอาคารอินทนิล / ปรับปรุงห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
นางสาวพรพรรณ  จันทรถง - (นําเสนอ Power Point) วิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล               
รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้ความรู้การเฝูาระวังและปูองกันโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจจากเชื้อไวรัส RSV และแนะนําวิธีปูองกัน และสังเกตอาการเบื้องต้นให้กับคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 
9 พฤศจิกายน 2563 /หนูน้อยมือสะอาด ปราศจากเชื้อโรค โดยนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎร้อยเอ็ด วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 / ดร.คําแก้ว ไดรสรพงษ์ (โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว) นิเทศการจัดการ
เรียนการสอนและติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 / 
วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2563 เข้ารับการสัมมนาในหัวข้อ “มอนเตสซอรี่นอกห้องเรียน ทุกที่ทุกเวลา            
และฝึกอุปกรณ์มอนเตสซอรี่โดยผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลกรแก้วและคณะ / วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563                
ให้การต้อนรับผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลกรแก้ว ผู้อํานวยการและคณะครู / คณะกรรมการออกตรวจประเมิน               
เพ่ือคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน เด็กมีพัฒนาการสมวัย ประจําปีการศึกษา 
2562  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 / ภาพบรรยากาศกิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมแปลงพืชผักสวนครัว /          
ภาพบรรยากาศกิจกรรมห้องสมุด, ห้องวัฒนธรรม / ด้านอาคารสถานที่ ซ่อมแซมปูายและทําที่รองฐานหลักกิโล / 
ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ํา สระว่ายน้ํา เครื่องใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า) 
นางนันทกา  ภูผา  - ( นํ า เ สนอ  Power Point) วั นที่  3  พฤศจิ ก ายน  2563  นั กศึ กษ า               
รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมหนูน้อยวัยใส          
ใส่ใจการล้างมือ / วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ร้อยเอ็ด ก่อนเข้าฝึกปฏิบัติ วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2563 / วันที่ 6 
พฤศจิกายน 2563 อาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคติดเชื้อไวรัส RSV / วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 พยาบาลวิชาชีพจากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด มาให้ความรู้โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV วิธีการปูองกันและสังเกตอาการเบื้องต้น / วันที่ 
13 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม หนูน้อยวัยใส
เสริมสร้าง EQ / วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ดร.คําแก้ว ไกรสรพงษ์ ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลกรแก้ว เยี่ยมชม 
นิเทศ กระบวนการจัดการเรียนการสอน รูปแบบมอนเตสซอรี่ในบริบทท้องถิ่น และให้คําแนะนํา เพ่ือเป็นการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน / วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2563 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด และศูนย์พฒันาเด็กเล็กเครือข่ายจากเทศบาลตําบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย และเทศบาลตําบลท่า
คันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมอบรมการจัดเรียนการสอนรูปแบบมอนเตสซอรี่โดย ดร.คําแก้ว ไกรสรพงษ์ และ
คณะครูโรงเรียนอนุบาลกรแก้ว เป็นวิทยากรอบรม / วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมอบรมตามแนวการ
จัดการเรียนการสอนแบบเตสซอรี่และฝึกอุปกรณ์ / วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะทํางานร่วมประชุม เรื่อง
การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปี พ.ศ.2563 / วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ตัวแทนครู ร่วมพิธีลงนาม
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ / วันที่ 
25 พฤศจิกายน 2563 ต้อนรับคณะครูจากเทศบาลตําบลหนองหลวง อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เยี่ยม
ชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า / ทําความสะอาดพัดลม แอร์ ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
นายณัฐวุธ บุศเนตร  - (นําเสนอ Power Point) ) ฝุายบริหารงานทั่วไป ประชุมประจําเดือน             
หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 / ฝุายบริการสาธารณสุข 
โครงการอบรม อสม.ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 / เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์              
หลังคลอด / พ่นหมอกควันกําจัดยุง ที่พักนักกีฬาชักกะเย่อ ก่อนเข้าพัก และพ่นหมอกควันก่อนเปิดภาคเรียน / 
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อําเภอเมืองร้อยเอ็ด ปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 / ติดตั้ง
มาตรการปูองกันโรคโควิด – 19 กําหนดจุดเข้า – ออก และให้คําแนะนําแก่ อสม. ที่มาคัดกรองโรคโควิด 19 
งานงิ้วร้อยเอ็ด ประจําปี 2563 / ตรวจคัดกรองปูองกันโควิด – 19 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันชักกะเย่อ “สมรภูมิคน
พันธุ์แกร่ง” และผู้เข้าร่วมประชุมศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย / วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2563 / ลงพ้ืนที่จัดการ
ปัญหาสุนัขที่สร้างความเดือดร้อนภายในชุมชน เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และปัญหาสุนัขจรจัดตามจุดต่าง ๆ 
รวมทั้งจับและเคลื่อนย้ายสุนัขมาไว้ที่สถานสงเคราะห์สัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  / วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563         
ลงพ้ืนที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมทั้งวางแผนแนวทางในการพัฒนาความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ / วันที่ 
23 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรม Big Cleaning Day โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และสถานสงเคราะห์สัตว์
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ฝุายบริหารงานสาธารณสุข วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นําชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ณ บ้านหัวถนน ตําบล  
พระลับ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น / วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 งานรักษาความสะอาด จัดทีมดูแล
ความสะอาดในงานการแข่งขันชักกะเย่อชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / งานรักษาความสะอาด ล้างถนน 
ตลาด ศาลาที่พักผู้โดยสาร เก็บขยะคลองคูเมืองและปัดกวาด ตัดหญ้า ดายหญ้า ตามแผนปฏิบัติงาน /                 
ฝุายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ ตรวจสอบเหตุเดือดร้อน
รําคาญ กรณีกลิ่นเหม็นและควันจากการย่างหมูปิ้งเพ่ือจําหน่าย บริเวณถนนรัฐกิจไคลคลา วันที่ 2 พฤศจิกายน 
2563 / ติดตามการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ กรณีน้ําฝนจากกันสาดกระเด็นเข้าบ้านพักอาศัย บริเวณถนนดํารง
ราษฎร์วิถี วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 / ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรําคาญ กรณีเสียงดังจากร้านค้า บริเวณถนน
ราชการดําเนิน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 / งานบริหารจัดการตลาด ร่วมกับสํานักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด 
ลงพ้ืนที่ตลาดหนองแคน เพ่ือประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ค้าไม่จําหน่ายสินค้าเกินราคาในช่วงที่มีโครงการ             
คนละครึ่ง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 / จัดระเบียบปูายโฆษณาในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1) 
นายณัฐวุธ  บุศเนตร  - (นําเสนอ Power Point) งานบริการทางการแพทย์ รายงานผู้รับบริการ 
หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข  แยกตามแผนกเฉพาะทาง ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 1 ตั้งแต่วันที่               
1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 / รายงานผู้มารับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทาง /              
ออกเยี่ยมบ้านผู้ปุวยโรคเรื้อรัง, ผู้พิการ, ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จํานวน 22 ราย /              
วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2563 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพศูนย์จัดเก็บรายได้ จังหวัดร้อยเอ็ด 
/ วันที่ 4 และ 13 พฤศจิกายน 2563ให้บริการตรวจสุขภาพลูกค้าและพนักงาน ธกส. ในสัปดาห์วันออมแห่งชาติ 
– วันสถาปนาธนาคาร ครบรอบ 54 ปี และโครงการ “เกษตรสุขภาพดีกับทวีสุข” / วันที่ 24 พฤศจิกายน              
ร่วมเวทีประชาคม “การย้ายบริการศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง ไปจัดบริการที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพะยอม” /            
วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 ให้บริการหน่วยปฐมพยาบาลงานแข่งขันชักกะเย่อ “สมรภูมิคนพันธุ์แกร่ง” / 
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งานแพทย์แผนไทย หัตถบําบัดเ พ่ือการรักษา เดือนพฤศจิกายน 2563 นวดประคบ 71 ราย /                   
งานกายภาพบําบัด เดือนพฤศจิกายน 2563 มีผู้มารับบริการภายในศูนย์ 25 ราย 62 ครั้ง เยี่ยมบ้าน 8 ราย              
8 ครั้ง รวมทั้งหมด 70 ครั้ง / งานแพทย์แผนจีน การดําเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2563 ให้บริการจํานวน 
128 ราย / งานทันตกรรม สรุปการให้บริการ ตรวจฟัน 31 ราย, เคลือบฟลูออไรด์ 15 ราย, ขูดหินปูน 7 ราย, 
อุดฟัน 8 ราย, ถอนฟัน 4 ราย, เคลือบหลุมร่องฟัน 1 ราย, อ่ืน ๆ จ่ายยา refer 2 ราย / งานเภสัชกรรม                 
และคุ้มครองผู้บริโภค ผลการดําเนินงานจ่ายยาผู้ปุวยนอก 1,144 ราย, จัดยาให้ผู้เรื้อรังเฉพาะราย 10 ราย,               
แก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา 10 ราย ประเมินการแพ้ยารายใหม่ 1 ราย, ให้บริการเลิกบุหรี่ 23 ราย / 
งานบริบาลทางเภสัชกรรม มูลค่ายาเก็บคืนเดือนพฤศจิกายน 2563 2,920 บาท / โครงการติดตามปัญหาการ
ใช้ยาต่อเนื่องที่บ้าน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ติดตามเยี่ยมผู้ปุวยที่มีปัญหาการใช้ยาต่อเนื่องที่บ้านและให้
คําแนะนําการรับประทานยาต่อเนื่อง การทบทวนประสานรายการยาร่วมกับทีมสหวิชาชีพ จํานวน  3 ราย / 
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ร่วมกับ สสจ.ร้ อยเอ็ด ออกให้ความรู้ และติด              
สติกเกอร์รณรงค์การใช้สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและจัดให้มีเมนูสุขภาพ ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม แก่ร้านค้า 
ร้านอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ร่วมกับ สสจ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และโครงการส่งเสริม
สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ สสจ.ร้อยเอ็ด / วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมนําเสนอ
ผลงานวิจัยในงานวิชาการบุหรี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  4 / โครงการคุ้มครองผู้บริโภค วันที่                   
25 พฤศจิกายน 2563 มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ อสม. ที่ผ่านการอบรมแกนนําจิตอาสาพาเลิกบุหรี่               
และมอบนโยบายการดําเนินงานควบคุมยาสูบ ในปีงบประมาณ 2564 / สรุปยอดผู้รับบริการสะสมเดือน
พฤศจิกายน 23 ราย ยอดสะสม 579 ราย ผู้เลิกสูบบุหรี่ได้สําเร็จ เพ่ิมอีก 1 ราย รวม 117 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.20 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองช่าง) 
นายสันติ  ทวีแสง  - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ร่วมหารือ วางแผน 
หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ  แนวทางการจัดการด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการจัดการจราจร การรื้อ ย้าย 
สาธารณูปโภค ซึ่งมีผลกระทบการจากการก่อสร้างสะพาน ครั้งที่ 1/2563 / ออกตรวจงานโครงการขยายสะพาน
โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้ และสะพานวัดบูรพาภิราม / ฝุายบริหารงานทั่วไป สรุปรายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียม               
กองช่าง ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 รวม 6 ราย / รายงานค้างชําระเงินของสํานักงานการประปา         
ส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด ค่าขุดเจาะ ซ่อมประปาประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 รวมค้างชําระทั้งหมด 12 จุด       
เป็นเงิน 11,850 บาท / ฝุายควบคุมอาคารและผังเมือง ตรวจสอบอาคารดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อม
ออกหนังสือ ค.3, ค.4, ค.9 / ร่วมตรวจสอบสถานประกอบการโรงแรมที่ขอต่อใบอนุญาต / ฝุา ยการโยธา              
งานไฟฟูา จัดเรียงอัฒจรรย์งานแสดงเชิดสิงโตหน้าบึงพลาญชัย / งานวางท่อข้ามถนนภายในสวนสมเด็จ               
พระศรีนครินทร์ฯ (พ้ืนที่รอบหอโหวด) เพ่ือเตรียมติดตั้งระบบไฟฟูา / งานปรับปรุงระบบสายไฟฟูาภายใน              
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ / งานวางแผนติดตั้งระบบไฟฟูารอบหอโหวดร่วมกับผู้รับเหมา / งานสถานที่ 
จัดเตรียมงานวันพระมหาธีรราชเจ้า, กิจกรรมวันรวมน้ําใจกาชาด, จัดเตรียมสถานที่แข่งขันกีฬาชักกะเย่อ             
ณ ลานสาเกตนคร / งานสวนสาธารณะ เคลียร์พ้ืนที่ที่ประชาชนบุกรุกข้างสวนหย่อมคุ้มศรีสุว รรณ / ขัดล้างทํา
ความสะอาดทางเดินข้างสวนหย่อมฝายน้ําล้น / ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / งานศูนย์เครื่องจักรกล 
จัดทําฝาบ่อพักสําหรับใช้ซ่อมแซมที่ชํารุด และจัดทําบอร์ดเลือกตั้ง / ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง งานวิศวกรรม 
คณะกรรมการตรวจรับงานผิวจราจร ถนนหายโศรก งวดที่ 4 / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสมเด็จ                 
พระศรีนครินทร์ฯ / โครงการก่อสร้างศูนย์จําหน่ายอาหารอินทรีย์และสินค้าพ้ืนเมืองตลาดหายโศรก / โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า / โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ / โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ / งานสถาปัตยกรรม หลังคาโดม
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สนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า / โครงการ THAILAND PAVILION (ศาลาไทย             ณ 
ประเทศจีน) / งานวิศวกรรมจราจร ตีเส้นจราจรและทาสีคันหินในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ทาสีเครื่องหมาย ใน
เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ฝุายช่างสุขาภิบาล งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กราฟแสดงปริมาณขยะต่อเดือน 
ปริมาณขยะเข้าโรงงานกําจัดขยะ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 / กราฟแสดงค่าเฉลี่ย
ปริมาณขยะต่อวันปริมาณขยะที่เข้าโรงงานกําจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 / 
กราฟแสดงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยต่อวัน ระหว่างเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2563 / รวมยอดกิ่งไม้เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด น้ําหนัก 69,120 กิโลกรัม ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 / กรมควบคุมมลพิษ ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตาม 
ตรวจสอบ สถานที่กําจัดขยะ โรงงานจัดการขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / เปลี่ยนลูกปืนสายพานที่ชํารุด                
ภายในโรงงานจัดการขยะ / ปรับสายพานเอียง M5 / งานควบคุมตรวจสอบและบําบัดน้ําเสีย แก้ไขบ่อพักอุดตัน 
ถนนสุนทรเทพ / แก้ไขท่อระบายน้ําอุดตัน ชุมชนมั่งคงพัฒนา ซอย 9 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ส านักปลัดเทศบาล) 
นางอรพิน สีลาวรรณ  - (นําเสนอ Power Point) ฝุายบริหารงานทั่วไป ร่วมพิธีถวายราชสักการะ             
หน.ฝ่ายอ านวยการ   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจําปี 2563 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 / ร่วมชี้แจงการให้คะแนน
ตนเองต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ระดับจังหวัด รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 
2562 – 30 กันยายน 2563 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 / ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครรังสิต             
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 / การประชุมประจําเดือน ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 /              
การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2563 / วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 /  
ฝุายอํานวยการ การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 / การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
จํานวน 95  อัตรา การรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10 – 08 พฤศจิกายน 2563, การสรรหาและเลือกสรร วันที่            
30 พฤศจิกายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
นายกองพล  ศิริเวช  - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการ                 
หน.ฝ่ายป้องกันฯ  ประสานงานศูนย์ความร่วมมือฯ / วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เกิดเหตุเพลิงไหม้
บ้านเรือนประชาชน เสียหาย 1 หลัง บ้านหัวแฮด ต.รอบเมือง / วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ฝึกอบรมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ บริษัทอาร์พีซี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จํากัด ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี / วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
ประชุมใหญ่ประจําปี 2563 ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ฝึกอบรมดับเพลิง
ขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุวรรณภูมิ / วันที่ 30 พฤศจิกายน 
เกิดเหตุเพลิงไหม้กุฏิวัดบูรพาภิราม / อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยงานงิ้วประจําปี  2563 
ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2563 รวม 13 วัน ดําเนินการตามคําร้องทั่วไป 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง) 
นายกองพล  ศิริเวช  - (นําเสนอ Power Point) ตรวจตราและเฝูาระวังความเป็นระเบียบเรียบร้อย                
หน.ฝ่ายป้องกันฯ  เรียบร้อยที่/ทาง สาธารณะ กรณีร้านค้าตั้งวางหลังคารถยนต์กีดขวางทางเท้า 
ถนนเทวาภิบาล, กรณีตั้งวางราวตากผ้าบนผิวจราจร ถนนเปรมประชาราษฎร์, กรณีร้านค้าตั้งวางปูายกีดขวาง              
ทางเท้า ถนนราชการดําเนิน / ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเฝูาระวังการลักลอบจําหน่ายและเล่นพลุ 
ประทัด บริเวณหน้าโรงเรียนภายในเขตเทศบาล / กวดขันรถแห่โฆษณาใช้เสียง กรณีไม่มีใบอนุญาต ถนนสุนทรเทพ 
/ กวดขันการลักลอบจับสัตว์น้ําในคลองรอบเมือง / ตรวจตราและดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วไปบริเวณ                 
บึงพลาญชัย / อํานวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณหน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา / ตรวจตรา
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และเฝูาระวังความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด เฝูาระวังการตั้งวางจําหน่ายสินค้าภายใน ภายนอกอาคารให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ / ตรวจใบอนุญาตการขอใช้พ้ืนที่, การแสดงความสามารถ / ตรวจคัดกรองและเฝูาระวัง            
การสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าภายในอาคารตลาด / รายงานการแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทาง App Smart 101 
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 / การให้บริการข้อมูลกล้อง CCTV ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 / ข้อมูลการ
เข้าใช้งานผ่าน App Smart 101 ในแต่ละเดือน รวม 27,244 ครั้ง / กราฟเปรียบเทียบสถิติการใช้ App Smart 
101 / วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  อํานวยการจราจรคณะเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร / วันที่                  
16 พฤศจิกายน  2563 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่างและ สภ.เมืองร้อยเอ็ด หารือแนวทางการจัดการจราจรช่วงการ
ก่อสร้างสะพานวัดบูรพาภิรามและสะพานโรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้ / วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหาร TOT              
ตรวจเยี่ยมห้องกล้อง CCTV / วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ดูแลความเรียบร้อยกิจกรรมตุ้มโฮม ไทยพีบีเอส            
ณ ลานสาเกตนคร / วันที่  22 พฤศจิกายน 2563 ดุแลความเรียบร้อยและอํานวยการจราจรกิจกรรม                 
“วิ่งเสริมบารมี”  ณ บริเวณหน้าบึงพลาญชัย / วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 อํานวยความสะดวกการจราจร            
และดูแลความเรียบร้อย เนื่องในงานเชิดมังกร / วันที่ 25 พฤศจิกายนถึง 6 ธันวาคม 2563 ดูแลความสงบ
เรียบร้อยบริเวณงานงิ้ว / วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 อํานวยความสะดวกการจราจรแก่คณะศึกษาดูงานเทศบาล
เมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี  / วันที่  27 พฤศจิกายน 2563 อํานวยความสะดวกการจราจรและดูแล                     
ความสงบเรียบร้อยการประชุมสภาเทศบาล / วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 อํานวยความสะดวกการจราจร            
และดูแลความสงบเรียบร้อยการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บริเวณ              
ลานสาเกตนคร / ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สถานธนานุบาล) 
นางกนกวรรณ จ าชาติ  - (นําเสนอ Power Point) สถิติการรับจํานําและไถ่ถอนประจําปีงบประมาณ                 
พนักงานบัญชี   2564 จํานํา 3,020 ราย จํานวนเงิน 62,041,900 บาท ไถ่ถอน 2,883 
ราย จํานวนเงิน 56,994,900 บาท / บัญชีแยกประเภททรัพย์รับจํานําสถานธนานุบาล ประจําวันที่                
30 พฤศจิกายน 2563 / เปรียบเทียบทรัพย์รับจํานําคงเหลือปี 2563 และปี 2564 / สถิติรายได้ – รายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ 2564 รายได้ ดอกเบี้ย 1,872,529.75 บาท จําหน่ายทรัพย์หลุด 264,525 บาท รายจ่าย 
330,123.42 บาท รายได้สูงกว่ารายจ่าย 1,806,931.33 บาท / เปรียบเทียบรายได้ระหว่างปี 2563 และปี 
2564 / อัตราดอกเบี้ย 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสวัสดิการสังคม) 
น.ส.กมลวรรณ ประสิทธิ์นอก - (นําเสนอ Power Point) ฝุายพัฒนาชุมชน ร่วมจัดบูธนิทรรศการนวัตกรรม 
รก.หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคํา ประจําปี 2563 / ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดู
งานเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี / นําแกนนําชุมชนบ้านมั่นคงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานมหกรรมที่อยู่อาศัย
โลก ปี 2563 ณ จังหวัดขอนแก่น / เข้าเจรจาขอคืนพ้ืนที่ ชุมชนพิพิธภัณฑ์ /ร่วมกับกองช่างลงพ้ืนที่ดูการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณริมคลองตรงข้ามโรงแรม M แกรนด์ / ฝุายสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับศูนย์แพทย์วัดเหนือและ อสม. 
เยี่ยมบ้านคนพิการที่แจ้งความประสงค์ขอรถเข็น จํานวน 2 ราย / เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพ่ือประสาน 
พมจ.รอ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป / ร่วมกับเทศกิจ ตรวจสอบคนเร่ร่อน ถนนเกิดวรามิตร ชุมชนศิริมงคล, 
ชุมชนโรงพยาบาล / ตรวจสอบคนเร่ร่อน ซึ่งได้บุกรุกทําเพิงพักพ้ืนที่โรงเรียน ช.วิทยา (เดิม) ชุมชนทุ่งเจริญ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)นางอัญชลี  
นางศิริภรณ์  บุตรพรหม  - (นําเสนอ Power Point) สรุปสถิติข้อมูลทะเบียนราษฎร ประจําเดือน            
หน.ฝ่ายทะเบียนและบัตร  พฤศจิกายน 2563 / การให้บริการที่สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านทะเบียนราษฎร ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 / การให้บริการที่
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563        
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การให้บริการทําบัตรประจําตัวประชาชน / สรุปสถิติให้ข้อมูลให้บริการด้านบัตรประชาชน ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2563 / ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจเลือกตั้ง 
นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - นัดประชุมประจําเดือน ครั้งที่ 1/2564  วันที่ 13 มกราคม 2564  เวลา 
นายกเทศมนตรี   09.00 น.  ประชุมผู้บริหาร เวลา 13.30 น. 
    - ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 ที่รายงาน  ศูนย์แพทย์เขาจะย้ายไปที่สวนพะยอม  จะย้ายไป
เมื่อไหร่  วันนี้  ตรงนี้ทุบทิ้ง  ก็เป็นหน้าที่ของจังหวัด  พ้ืนที่ตรงนี้จะทําเป็นศูนย์ราชการ  บริเวณอาคารโดยรอบ 
ศาลากลางต้องรื้อ  ของเราก็อาคารศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ  ในอนาคตศูนย์ฯ นี้ ก็ต้องรื้อเหมือนกัน  แต่ว่าเรา 
จะได้พ้ืนที่อาคารของศาลากลางหลังใหม่ซึ่งเป็นรูปจัตุรมุข  เราจะได้พ้ืนที่เท่าเดิมในอาคาร ชั้น 1  เพื่อบริการ
ประชาชน  ก็ให้ทราบแนวทางว่าอาคารนี้จะรื้อในอนาคต  ถ้าได้รับงบประมาณดําเนินการ  เป็นแผนซึ่งจะเดินหน้าไป
ตามนี้ 
    - กองสวัสดิการสังคม  ขอบคุณมากที่ได้มอบนโยบายว่า  คนร้อยเอ็ดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  แล้วเรื่อง
สวัสดิการสังคม  สวัสดิการประชาชน  ต้องให้ความสําคัญทุกคน  เราก็ทํางานเชิงรุก  สืบค้น  ค้นหา  เมื่อเจอใคร 
ที่พเนจร  ไม่มีบ้านอยู่  นอนตามฟุตบาททางเท้า  นอนตามพุ่มไม้ต่างๆ ก็เข้าไป  ก็เป็นเรื่องน่ายินดี  กรณีผู้ชายมี
อาการทางประสาทด้วยมาอยู่ที่ร้อยเอ็ดเป็น 10 ปี แล้ว  พอไปค้นข้อมูล ทราบที่อยู่ ทราบญาติอยู่ที่มุกดาหาร               
ศูนย์บ้านพักพิงซึ่งทํางานร่วมกับเทศบาลเราไปประสานงาน  ให้ศูนย์พักพิงที่จังหวัดมุกดาหารสืบตามหา  ได้รู้จักญาติ 
และญาติเขารู้ว่าคนนี้อยากกลับบ้าน  กลับบ้านก็ดีใจ  เพราะไม่รู้จะติดต่ออย่างไร  ก็เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง เราไม่
ละเลย  กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน  เราต้องลงพ้ืนที่  สืบค้น  แล้วหาทางช่วยเขาให้ได้               
อีกกรณีหนึ่งเป็นผู้หญิง  ก็เป็นอาการทางด้านประสาท  แต่งตัวดี  ขโมยของแถวนั้น  ทราบว่าเป็นคนกระบี่  ก็ไปแจ้ง
ทางกระบี่สืบค้นต่อ  อย่างนี้เป็นต้น  ก็ต้องขอบคุณและชื่นชมในเรื่องที่เราได้ดูแลประชาชนในพื้นท่ี 
    - มาตรการอย่างหนึ่งที่อยากฝากทางกองสาธารณสุขฯ ตอนนี้  ประเทศไทยได้ประกาศแล้ว  การติด
เชื้อเริ่มเข้ามาในประเทศไทยแล้ว  เนื่องจากมีการนําเข้าจากพม่า  และเป็นคนไทยที่ไปทํางานแล้วลักลอบเข้ามา 
ส่วนหนึ่ง  เราก็ไม่รู่ว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้อไปขนาดไหน  อย่างไร  เชื่อว่าตอนนี้ทางอีสานเรายังไม่มี  ก็ขอให้มาตรการเรา 
เข้ม  สถานที่กลับเป็นอย่างเดิม  ใครจะเข้าต้องตรวจวัด  สวมหน้ากาก  ไม่สวมให้เข้า  พนักงานเราก็ต้องช่วยดูแล   
ไม่ประมาท  ต้องระมัดระวังให้มาก  เพราะฉะนั้นเราที่เป็นฝุายบริการ  ก็ต้องขอให้ทุกคนได้เพ่ิมมาตรการเข้ม   
เป็นแบบอย่างเขา  เช่น  กรณีมีผู้ปราศรัยหาเสียง  จัดสถานที่  ขออนุญาตใช้  เราก็อนุญาต  แต่ไม่มีมาตรการในการ 
ทีจ่ะควบคุม  ก็เป็นการที่เราต้องนําไปแก้ไข  ซึ่งตอนนี้ก็มีมาขอใช้พ้ืนที่ปราศรัยหาเสียงแล้ว  ตั้งแต่วันที่ 15 – 18  
ถ้าเกิดเขาจะมา  ก็จะต้องไปช่วยประสานกับทีมงานผู้หาเสียงเขา  ให้มีมาตรการร่วมกัน  ต้องเข้าไปดูแลพ้ืนที่  ผมส่ง
ภาพหลังการปราศรัยเสร็จให้ดู  มีขยะเต็มพ้ืนที่  ไม่มีการรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ให้เราเลย  พูดเสร็จกลับ  ทิ้งปัญหา
ให้กับเทศบาล  เพราะฉะนั้นในชุดต่อไปก็จะต้องเตรียมประสานกับเขาในเรื่องทิ้งขยะ  แล้วขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์  และพิธีกรของผู้ที่มาหาเสียงก็ต้องพูดในเวทีให้เราด้วยว่าช่วยกันรักษาความสะอาด  วินัยการดูแล
บ้านเมือง  ก็ฝากทางเราไปประสาน 
    - มาตรการเรื่องโควิด  ก็ฝากทุกคนได้ไปเน้นย้ําเรื่องเจลล้างมือ  เรื่องล้างมือบ่อยๆ  พยายาม
หลีกเลี่ยงในสถานที่ที่เป็นห้องปรับอากาศ  มีการชุมนุมบ่อยๆ  ต้องระวัง  การสวมแมส  ก็สวมให้ถูกต้อง 
    - วันที่ 20 ธันวาคม  วันเลือกตั้ง  ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญของพวกเราจังหวัดร้อยเอ็ด  และคนท้องถิ่น  
อย่าลืมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเยอะๆ เลือกผู้นําไปดูแล  เขาจะมีนโยบายที่จะไปพัฒนาอย่างไร
บ้าง  การเลือกตั้งครั้งนี้แต่ละหน่วยเลือกตั้งต้องมีคนไปใช้สิทธิได้ไม่เกิน 600 คน ตามมาตรการโควิด  ก่อนเข้าไปต้อง
มีการวัดไข้  ถ้ามีต้องต้องไปลงคะแนนอีกช่องหนึ่ง  จะแยกไว้  มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลโดย อสม. มีหลักเกณฑ์ตาม กกต. 
ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17 .00 น. ก็ใช้เวลามากข้ึนเพราะเขาไม่ต้องการให้คนไปออกันเยอะ  ก็ฝาก
ประชาสัมพันธ์  ขอให้ผู้ที่ได้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  ฝุายดูแลความปลอดภัย ฝุายดูแลเรื่อง
สถานที่  ก็ช่วยกันในเขตเทศบาลเรา  ซ่ึงครั้งนี้ก็มีทั้งหมด 45 หน่วยเลือกตั้ง  จากเดิมมี 37 หน่วย  เพ่ิมอีก 8 หน่วย  
เหตุที่เพ่ิมเพราะบางหน่วยมีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่า 600 คน เขาเลยต้องให้แบ่งใหม่  ก็ปรากฏว่าเขต 1  จะมี 
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15 หน่วยเลือกตั้ง  เขต 2  ก็จะมี 15 หน่วยเลือกตั้ง  เขต 3  ของเราก็จะมี 15 หน่วยเลือกตั้งเหมือนกัน  
 เป็น 45 หน่วย  ลงตัว 
    - เรื่องถนน  สะพาน  เมื่อสักครู่  ฝุายปกครอง  เขาได้แจ้งแล้ว  ปิดสะพานเพื่อทําสะพานใหม่
โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้  ถนนสันติสุข  กระทบกระเทือนกับโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  โรงเรียนอนุบาลแถวโซนนั้น  ก็ปิด
ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม  ตอนนี้รื้อสะพานแล้ว  ก็ปรากฏว่าตามแผนเดิมเขาจะปิดทั้ง 2 สะพานพร้อมกันอย่างที่เคย
แจ้งไป  ประชาชนส่วนหนึ่งก็มีหนังสือแจ้งความเดือดร้อน  ถ้าปิด 2 สะพาน  จะมีปัญหามาก  ก็เลยมีการไปประสาน 
กรมชลประมาน  ชลประทานจึงมีการปรับแผน  ที่เขาต้องเร่งทําเพราะว่าถ้าหน้าฝนมาจะทําไม่ได้เลย  ช่วงนี้ยังพอ          
ทําได้  ก็เพ่ือบรรเทาเขาเลยปรับแผนเล็กน้อย  ก็คือเลื่อนการปิดสะพานตรงวัดบูรพาภิราม  ตรงคลองตรงนั้น                 
จากเดิมท่ีจะปิดวันที่ 10 ธันวาคม  เลื่อนไปปิดวันที่ 5 มกราคม  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม  นักเรียนที่จะมา
จากฝั่งรอบเมือง  เข้ามาก็จะข้ามตรงนี้ไม่ได้  ต้องไปข้ามสะพานเทศบาล 1  ตรงร้านชายคา  หรือไปข้ามสะพาน             
M แกรนด์ ก็ต้องบอกให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ  รับรู้  10 ธันวาคม  ก็ปิดไปแล้ว  สะพานถนนสันติสุข             
ก็เร่งดําเนินการ  ส่วนวันที่ 5 มกราคม  ปิดสะพานถนนผดุงพานิช  ตรงวัดบูรพาภิราม  หากเขาสอบถามว่า                
ทําไมจึงไม่ทําทีละสะพาน  ประชาชนจะเดือดร้อน  ก็ต้องแจ้งว่า 1. เป็นนโยบายของชลประทาน ปี 2564               
2. การเร่งรัดเบิกจ่ายใช้เงิน  3. ต้องทําให้เสร็จก่อน  ถ้าไม่ทํา  หน้าฝนก็จะทําไม่ได้เลย  จะทําให้เกิดผลกระทบ         
ระยะยาว  ก็จะต้องเร่งดําเนินการ  ซึ่งก็วางแผนว่าจะแล้วเสร็จก่อนเมษายน  ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามนี้ก็จะรับ
ผลกระทบระยะสั้นๆ  จากช่วงนี้  เดือนธันวาคมถึงปลายมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายนได้  ก็ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย 
    - กําหนดงานของเดือนธันวาคม  ทุกท่านต้องช่วยกันทําความเข้าใจ  คือแน่นอนหลังเลือกตั้งเสร็จ  
เรื่องใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเขตเทศบาลคือ  การต้อนรับนักท่องเที่ยว  ผู้คนที่จะมาเยี่ยมชมหอโหวด  เพราะเริ่มเปิดให้
เยี่ยมชมได้  ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคมนี้แล้ว  ชุดแรกเป็นแขกท่านผู้ว่าฯ เป็นรอบปฐมฤกษ์  ก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการ 
500 คน  ที่ท่านผู้ว่าฯ จะเชิญเอง  มาถ่ายภาพที่หน้าเวทีก่อนขึ้นชมหอโหวด  ก็จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง                  
ก็จะจบ  เสร็จแล้วก็จะเป็นรอบทั่วไปที่ผู้คนจะซื้อบัตรหรือใครที่จองมาจะขึ้นชมก็เข้าชมได้  หอโหวดเราเปิดบริการ  
ชั้นบนที่จะข้ึนไป 10.00 น.  แล้วปิด 21.00 น.  เปิดทุกวัน  ช่วงบ่ายจะมีการพัก 1 ชั่วโมง  เพ่ือที่จะดูแลความ
สะอาด  ดูแลระบบภายใน  ก็คือเวลา 15.00 น.  ปิดถึงเวลา 16.00 น. จึงจะเริ่มขึ้นรอบต่อไปได้  นั่นหมายความว่า
รอบแรกจะเวลา 10.00 น.  ไปเสร็จ 15.00 น.  ทุกคนจะต้องลงมาก่อน  ปิดบริการ  เวลา 14.00 น. ก็จะเริ่มไม่ให้
ขึ้นไปแล้วเว้นแต่จะประสงค์ขึ้นไป  นี่คือการบริหารจัดการภายในการข้ึนชมหอโหวด  เปิดทุกวันไม่มีวันหยุด  ก็เรียน
ทําความเข้าใจในส่วนของการเปิดให้เข้าชม  โรงเรียนต่างๆ จะทําหนังสือมาก็แจ้งได้เลย  ทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลก็จะ            
จัดคิวให้  ก็คิดค่าบริการตามหลักเกณฑ์ท่ีเราประกาศไปแล้ว  ถ้ามาเป็นหมู่คณะ  นักเรียนก็จะเหลือ 30 บาท/คน              
เป็นต้น 
    - เรื่องท่ีต้องขอความร่วมมือ  เนื่องจากเราเป็นองค์กร  เป็นหน่วยงานเทศบาล  และเป็นผู้ดูแล
บริหารจัดการหอโหวด  ก็อยากให้พวกเราได้ช่วยกันเป็นสมาชิกบัตรหอโหวด  ราคา 499  บาท  เป็นบัตรรายปี         
สิทธิของเราคือ  สามารถท่ีจะใช้ในร้านค้าต่างๆ ได้มากถึง 80 ร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการ  จะมีส่วนลด 10 % 20 % 
อะไรต่างๆ  โปรโมชั่นที่อยู่ในบัตรนั้น  ก็ขอให้พนักงานเทศบาลเราได้ช่วยสนับสนุน  เมื่อเป็นสมาชิกแล้วบัตรนี้               
ท่านสามารถขึ้นชมหอโหวดได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งในระยะเวลา 1 ปี  จะข้ึนกี่ครั้งก็ได้  ถ้าไม่เป็นสมาชิกก็ขึ้นครั้งละ 
50 บาท  เราในฐานะเป็นเจ้าบ้าน  แขกต่างบ้านต่างเมืองมา  เราพาข้ึนชม โชว์บัตรได้  บัตรนี้บัตรพิเศษไม่ต้องเข้า
ตามคิว  จะมีช่องสําหรับให้สมาชิกบัตรนี้เฉพาะ  เมื่อไปก็จะมีเจ้าหน้าที่เอา QR CODE  แตะที่ระบบ  หน้าจอก็จะขึ้น
เป็นภาพใบหน้าท่าน  บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะตัว หลายท่านสอบถามมาว่าบัตรนี้ให้ใครไปขึ้นก็ได้ ใช่หรือไม่  ก็แจ้งว่าไม่ใช่  
เป็นบัตรเฉพาะตัว  แล้วก่อนขึ้นก็จะมีการสแกนเอา QR CODE ก็อยากจะขอความร่วมมือทุกท่าน  กอง/ฝุาย ในระดับ
ผู้บริหารต่างๆ ก็เชิญชวนสมาชิก  เชิญชวนผู้ใต้บังคับบัญชาสนับสนุน  เป็นความท้าทายของชาวเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ว่าเราจะสามารถบริหารจัดการหอโหวดได้หรือไม่  เป็นความท้าทายใหม่ภายใต้เงื่อนไขท่ีเราจะต้องเลี้ยงดูอาคาร                     
หอโหวด  ค่าใช้จ่ายนี้ให้ได้ 
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   - กิจกรรม  ฝากย้ําพิเศษคือปีนี้เป็นปีแรกท่ีเราจะจัดเทศกาลปีใหม่ที่ร้อยเอ็ด  เปิดตัวด้วยการอัญเชิญ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขึ้นไปประดิษฐานบนชั้นหอพระ ชั้น 35  สมโภช 3 วัน 3 คืน ที่วัดกลางมิ่งเมือง คือ 26 27 
และ 28 ธันวาคม เพราะฉะนั้นพื้นที่การดูแลวัด  ใครที่เกี่ยวข้องก็ช่วยไปดู ต้นไม้ กิ่งไม้ ความสะอาด  บริบทพื้นที่
ต่างๆ ช่วยไปดูแล  ก็ต้องกําหนดงานแล้วว่า 26 27 28  ก็จะมีมหรสพทางวัฒนธรรมอีสานมาแสดงที่วัดกลางมิ่งเมือง  
ก็เป็นส่วนของกําหนดการที่จะแจ้งให้ท่านได้ช่วยดูว่าภารกิจใด  งานใดที่ท่านต้องไปเสริม  ไปช่วยกันได้  ก็ขอให้ไปคิด
ต่อยอด  ไม่ต้องรอคําสั่ง  และวันที่ 29 ก็เป็นวันที่สําคัญมาก  เป็นวันประวัติศาสตร์ของเมืองร้อยเอ็ดอีกครั้งหนึ่ง                  
ก็คือการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง  ซึ่งพิธีการก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. จะอัญเชิญจากวัดกลางมิ่งเมืองมาที่
อาคารหอโหวด  ก็ไปดูกําหนดการ  ดูเส้นทาง  ซึ่งจะมีผู้ใหญ่มาร้อยเอ็ดมาก  ที่ทางจังหวัดเชิญไปเป็นอดีตผู้ว่าราชการ
จังหวัด  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่มาร่วม  ก็เพ่ือจะมาร่วมยินดี  มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับพวก
เราและรําฉลองเมือง 245 ปี  จํานวน 24,500 คน พื้นที่ทางกองช่างก็ได้วางผัง วางแบบไว้แล้ว  ก็ทําแค่ครั้งนี้ครั้ง
เดียว  อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วม  ก็จะมีการบันทึกภาพ  บันทึกวีดีทัศน์ โดรน บันทึกไว้  เก็บไว้ที่หอโหวด  ก็ฝากไว้  
วันที่ 29 ธันวาคม  มีแขกผู้ใหญ่เข้ามาต้องต้อนรับ  จะมาพักค้างคืนด้วย 1 คืน  วันที่ 30 ก็จะเดินทางกลับ                  
คงจะต้องมีการเตรียมการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง  ผู้หลักผู้ใหญ่  ก็แจ้งกําหนดการให้ทราบ  ส่วนรายละเอียด             
ก็ไปดูในกําหนดการอีกที  ต่อเนื่อง 30 – 31 ธันวาคม และ 1 มกราคม 2564  ก็เป็นการจัดงานครั้งแรก                       
คือการจัดงานปีใหม่ที่ร้อยเอ็ด  ความโชคดีลงตัวก็คือท่านผู้ว่าฯ ได้ย้ายที่จัดงานปีใหม่ กาชาด ไปอยู่ที่สนามบิน               
ของทหาร  พื้นที่โดยรอบก็จะมีความสะอาด มีความสะดวก การจราจรมีที่จอด  การจัดกิจกรรมปีใหม่ที่ลานร้อยเอ็ด 
TOWER หรือลานสาเกตของเรา  จะสวยงามมาก จัด 3 วัน  ไฮไลท์ของเราก็คือคืนวันที่ 31 นับถอยหลังปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่  ก็วางสคริปไว้แล้วในเรื่องของการที่ให้ผู้ใหญ่ให้พร  ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  วินาทีที่ 1 ก็ยิงพลุสว่างไสว  
ความโชติช่วงของปีใหม่  จะสวัสดีปีใหม่ในคํ่าคืนวันนั้นด้วยเพลงสวัสดีปีใหม่  เสร็จจากเพลงสวัสดีปีใหม่  เพลงประจํา
หอโหวดเรา  ก็จะได้ฟังกัน  เฉลิมฉลองหอโหวด  มีดารา  นักร้อง  มาแสดงความยินดี  มาให้พวกเราได้ชมกัน                        
ปีนี้พิเศษเราได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยว  ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชม
หอโหวดเราด้วย  ซึ่งท่านก็เห็นด้วยว่าถ้าจังหวัดร้อยเอ็ดจะจัดปีใหม่ ททท. ก็น่าจะเป็นนโยบายส่งเสริมการจัดปีใหม่ 
เคาท์ดาวน์ ที่ภูมิภาค  เพราะเดิมทีส่วนกลางจัดแค่ท่ีกรุงเทพฯ เพื่อส่งภาพไปทั่วโลก เช่น จัดที่เซ็นทรัลเวิลด์              
ไอคอนสยาม  คราวนี้จะมีส่วนของภูมิภาคจัด  จะมีที่อีสาน ร้อยเอ็ดแห่งเดียว  ที่จะมาเติมเต็มให้เรา  ภาพวันนี้              
31 ธันวาคม ก็จะส่งไปทั่วโลก  เรื่องเคาท์ดาวน์ของเมืองร้อยเอ็ด  ก็เป็นโอกาสอันดีของเราได้โปรโมทว่าต่อไปนี้ขึ้นปี
ใหม่มาที่ร้อยเอ็ด  คิดถึงร้อยเอ็ด  เราจะจัดให้ยิ่งใหญ่  ก็เป็นส่วนที่แจ้งให้ทราบ  นอกจากท่ีร้อยเอ็ดจะมีภาคเหนือที่ 
ททท.  ไปจัดเคาท์ดาวน์ ที่จังหวัดสุโขทัย 
   - ที่สําคัญต่อไปนี้  นายกฯ เชื่อว่าตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป  ทิศทางเมืองร้อยเอ็ดจะมีผู้คนสัญจร 
มาเยี่ยมเยือนเรามากข้ึน  คนแปลกหน้าจะมากขึ้น  เพราะผู้คนที่จะมาจากภูมิภาคต่างๆ  จะเข้ามาท่องเที่ยว มาสัมผัส  
เพราะภาพของหอโหวดนี้กระจายไปไกลมาก  เขาอยากจะมาเห็นความสวยงามของอาคารรูปทรงโหวด  การมา
มากมายก็อยากให้พวกเราได้เตรียมปรับตัวในการมีส่วนร่วม  การต้อนรับนักท่องเที่ยว  การให้ข้อมูล  การพูดจา   
การผ่อนสั้นผ่อนยาว  เพราะวัฒนธรรมของแต่ละคนที่มาไม่เหมือนกัน  ซึ่งอาจจะต้องปรับตัวให้เข้ากับนักท่องเที่ยวที่
จะมาเยือนเรา  ก็จะตามมาด้วยประชากรแฝง  อันนี้เป็นวงจรของเมืองท่องเที่ยว  เป็นเมืองที่จะมีผู้คนเข้ามาลักษณะนี้   
ก็เตรียมตัว  ปรับตัว  ขอความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องของหลังคาบ้าน  ช่วยตรวจสอบดูหลังคาบ้านของตนเอง  โปร่งแสง
หรือไม่  หรือมองเห็นห้องนอนได้หรือไม่เพราะมีกล้องด้วย  ก็ลองไปดู  ให้ความสวยงาม  ภูมิทัศน์  เพราะมองลงมา
จากมุมสูงจะมีผลกระทบกับเราบ้าง  แต่ว่าถ้าทุกคนเข้าใจบริบท  ก็ช่วยไปดูแลบ้านตนเอง  อันที่ 2 เปิดไฟเวลา
กลางคืน  อย่าปิดไฟเร็ว  เปิดไฟไว้ด้วย  ไฟสวน  ไฟที่บ้าน  หรือประดับไฟบ้านก็ได้  เพราะจะมีคนไปเที่ยวตั้งแต่ 
18.00 น. - 21.00 น.  เขาก็จะเห็นสีต่างๆ ก็ฝากให้เราได้ช่วยกันพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
    - เรื่องท่ีเป็นห่วง  ฝากฝุายที่เกี่ยวข้องคือ  รายได้ในปี 2564  จากการที่เราทํางบประมาณรายรับ  
รายจ่าย  ไปแล้ว  ก็มีผลกระทบ  1. เราตั้งงบประมาณผิดพลาดเรื่องของเงินบําเหน็จบํานาญ  เพราะเป็นครั้งแรกท่ีเรา
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ขอตรง  ปรากฏว่าเงินเราขาดไป 5.8 ล้านบาท  ประสานแล้วทางสํานักงบประมาณกับกรมบัญชีกลางบอก
กฎหมายประกาศแล้ว  เราก็ต้องหาเงินมาจ่าย  เพราะเป็นเงินที่ต้องจ่ายตามระเบียบราชการ  ซึ่งทางเราก็จะต้องงด
เงินโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจบางอย่างที่เราได้รับมาไม่สามรถดําเนินการได้  เพราะต้องชะลอโครงสร้างพ้ืนฐานตัวนั้น 
ทั้งๆ ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาแล้ว  ก็เปลี่ยนโครงการเพราะเป็นอํานาจเรา  เอาไปจ่ายในเรื่องเหล่านี้ก่อน                 
ขาดไป 5.8 ล้าน  ได้มาแล้ว 3 ล้าน  ซึ่งต้องหาเงินมาเพ่ิมเติม  ถ้าไม่ได้จริงๆ ก็ต้องเอาเงินทุนสํารองสะสมมาจ่าย               
ในปี 2565 การทํางบประมาณจะต้องไม่พลาดเรื่องนี้  แล้วฝากถ้าเราจะตั้งเข้าไปเลยปี 2565 ตั้งซ่อมของปี 2564 
ลองทํา  เราต้องทําเพราะว่า 2564 เราเสนอไม่ทัน เราไม่เข้าใจ  ก็เหมือนเราเบิกจ่ายชดเชยให้เขาไป  ก็ตั้งย้อนคืน  
ลองไปดู  ฝากเป็นแนวทางการตั้งงบประมาณปี 2565  จะต้องให้เป็นปัจจุบันครบถ้วน  ห้ามตกหล่น  กองวิชาการฯ 
สํานักการศึกษา กองคลัง ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นรายจ่ายประจําเหล่านี้ซึ่งเป็นสิทธิต่างๆ ห้ามหลุด  ต้องทําการบ้าน  
ต้องรีบดู  เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมาก  แล้วเขาหมดเขตปูอนข้อมูลที่ขอรับงบ 2565  คือ  ให้เริ่มปูอนตั้งแต่                   
15 ธันวาคม  หมดเขต 15 มกราคม  เรามีเวลาตอนนี้เตรียมการ  อันนี้คือปัญหาอันที่ 1  ปัญหาอันที่ 2  คือรายได้                    
ที่เราประมาณการจากการประมูลห้องค้าของตลาดหายโศรกซึ่งมีทั้งหมด 18 ล็อก  เราตั้งว่าต้องได้เฉลี่ยห้องละ 
500,000 บาท แต่ปรากฏวา่ไม่ได้ตามเปูา  ต่ํากว่า 500,000 บาท บางห้องก็เกิน  โดยภาพรวมได้อยู่ที่                        
5.7 ล้านบาท ก็ต่ํากว่าเปูาไปอีก 2.3 ล้าน  จะหาเงินที่ไหนมาซ่อมเสริมได้  ชดเชยที่ต่ํากว่าที่ตั้งไว้แต่รายได้ไม่เข้า               
ก็ต้องมีการเตรียมแผนไว้  สุดท้ายรัฐบาลใจดีจะผ่อนผันภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างอีกปีหนึ่ง  ปีที่แล้วลดหย่อนให้ 
90 % ปีที่แล้วเราประมาณการรายรับ ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ที่ประมาณ 26 ล้าน  แต่ได้จริงๆ คือ 2.6 
ล้าน  กระทบอย่างรุนแรง  เราก็หวังว่าปีนี้น่าจะมีภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งประมาณการว่าปี 2564  เราจะได้รับ
อยู่ที่ประมาณ 20 ล้าน ทีนี้รัฐบาลก็จะขยายเวลาผ่อนผันอีก 1 ปี ก็แสดงว่าเงินจะได้เข้ามาประมาณเดิม คือ                   
2.6 ล้านบาท ก็แสดงว่าเราขาดไปแล้ว 17 ล้านกว่า  รวมแล้วติดลบไปประมาณ 25 ล้าน เราจะทําอย่างไร                    
จะลดโครงการอะไร  จะชะลอโครงการอย่างไร  ก็เป็นโจทย์ที่ฝากทุกคนไปดูว่าโครงการไหนที่จะหยุดได้ งดได้ ฝากไว้  
เพ่ือให้ได้เห็นภาพตรงกันว่าเราอยู่มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลําบากในงบประมาณรายรับที่จะเข้ามาไม่เป็นไปตามแผน
และยังขาดไปอยู่อีก 25 ล้านบาทด้วยกัน   
   - คณะกรรมการอ่างธวัชชัย  เขามีมติแล้ว  จะสร้างพระพุทธมิ่งเมืองมงคลที่อ่างเก็บน้ําธวัชชัย                    
เดิมทีจะทําเป็นพญานาค ก็เปลี่ยนแล้ว  จะทําเท่าองค์จริงแล้วขยายว่าจะสูงเท่าไหร่ 101 ฟุต หรือ 101 เมตร             
ถ้า 101 เมตร ก็จะเท่ากับพระเจ้าใหญ่วัดบูรพาภิราม  ตอนนี้กําลังออกแบบแล้วก็จะมีฐานเป็นพญานาคด้วย                 
ข้างในก็จะเป็นข้อมูลของพระพุทธมิ่งเมืองลงคล  เป็นพุทธมณฑลด้วย  แล้วท่านผู้ว่าฯ มอบภารกิจว่าให้ช่วยออกแบบ
ให้ด้วย  ท่านจะนําเข้าที่ประชุมแล้วจะเปิดตัวในวันที่ 29  วันพิธีอัญเชิญพระพุทธมิ่งเมืองมงคลขึ้นไป  ก็แจ้งให้พวก
เราได้รับทราบ  ที่อ่างธวัชชัยก็จะมีแนวทางอย่างนี้  ทางจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์ก็จะได้ทําหนังสือที่ระลึกในโอกาสวัน
อายุวัฒนะของหลวงพ่อพระธรรมฐิติญาณ  เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย ครบ 7 รอบ  ทางจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์ก็จะ
จัดงานมุทิตาจิตให้กับหลวงพ่อ  เพราะถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่ของจังหวัดร้อยเอ็ด  ตรงนี้ได้เตรียมการทําหนังสือ  ก็แจ้ง
ให้รับทราบ 
    - ประชุมผู้บริหาร  จะได้คุยเรื่องการวางสินค้ามาวางที่หอโหวด  เกี่ยวกับเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ   
มีปัญหาเรื่องตู้ ATM ธนาคารจะเข้ามาตั้งตรงไหน อย่างไร  ก็จะเป็นประโยชน์ที่เรายังไม่ได้คุยกัน 
    - ฝากเรื่องห้องน้ําตลาดหายโศรก  ต้องเข้าคณะกรรมการจัดหาประโยชน์หรือไม่  หลักเกณฑ์ห้องน้ํา  
ต้องเข้าหากมีการเปิดให้ประมูล  ฝุายจัดหาประโยชน์ก็เตรียมข้อมูล 
    - ฝากเป็นนโยบาย  ปัญหาตลาดสระทอง  อาคารที่เราสร้าง  ประชาชนและแม่ค้าที่เป็นคู่สัญญาเช่า
เรา  มีมติแล้ว  เห็นชอบให้รื้อแท่นออกเลย  ตรงนี้เรายังไม่ดําเนินการเพราะยังไม่มีงบประมาณ  เพราะฉะนั้น 
ฝุายกองช่างช่วยประมาณการว่าค่าใช้จ่ายจะต้องใช้เท่าไหร่ในการที่จะรื้อปรับตามแบบใหม่  ที่จะใช้เป็นพ้ืนข้างล่าง 
 
นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต - ล่าสุด ณ วันนี้  มีวิทยุด่วนมาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จะเสด็จ                
รองนายกเทศมนตรี  พระราชดําเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ  เพ่ือไปถวายผ้าไตรและเครื่อง
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สังฆทาน  พระเจดีย์ชัยมงคล วันที่ 24 ธันวาคม  เผื่อเราจะต้องมีการเตรียมอะไรด้วย  แล้วเขาจะมาดูโคก
หนองนาโมเดลของเรือนจํา  ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์  อําเภอธวัชบุรี  จะเสด็จมาท่ีไหนบ้าง  วัดเจดีย์ชัยมงคล  วัดปุากุง  
ศูนย์วิทยาศาตร์  3  แห่ง  วันที่ 24 ธันวาคม  อันนี้คือล่าสุด  ในส่วนของกิจกรรมที่น่าสนใจที่ท่านนายกฯ ได้เรียนใน
ที่ประชุมแล้ว  ก็จะมีวันที่ 21 – 24 ธันวาคม  ก็จะมีเกษตรแฟร์ของจังหวัด  เพราะฉะนั้นกิจกรรมบางอย่างที่
เกี่ยวข้อง ที่น่าสนใจ  ท่านก็ไปดูได้  และก็มีไลฟ์ เอ็กซ์โปร  อยู่ที่สนามบิน มทบ. เข้าได้ 3 ทาง  ทาง จส. ทางโรงแรม
ไหมไทย  ทางตลาดพันรวี  งานกาชาดก็ทราบแล้ว 25 – 3 มกราคม  ในห้วงนี้เทศบาลก็เลยขอความร่วมมือไปที่ถนน
คนเดิน  เพ่ือส่งเสริมให้กิจกรรมของงานกาชาดไปอยู่ที่โน่นทั้งหมด  ตรงนี้ไม่มี  ถนนคนเดินก็จะปิดในสัปดาห์ที่ 
25,26  ธันวาคม  และวันที่  1,2 มกราคม ไม่มีการจําหน่ายสินค้า  เพื่อให้กิจกรรมทั้งหมดให้ไปอยู่ที่งานกาชาด           
ปีใหม่  ตรงโน้น  อันนี้ก็เป็นข่าวที่นําเรียนให้ทราบ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - ถนนคนเดิน  ข้างโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด  ก็งดไป 2 สัปดาห์ คือ ศุกร์และ
นายกเทศมนตรี   เสาร์  เริ่มตั้งแต่ 25  เป็นต้นไป  ส่วนตลาดวัฒนธรรม  ยังมีขายเหมือนเดิม              
วันจันทร์  ไม่มีหยุด  ย้ายจากที่ถนนสตรีทอาร์ตมาอยู่ข้างสํานักงานคุมประพฤติหรือตรงข้ามกับโรงเรียนสตรีศึกษา  
ตรงถนนที่เราตัดเพ่ิมเติม  ชุมชนทั้งหมด 20 ชุมชน  เราก็ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งเรื่องของเศรษฐกิจชุมชน                  
ขายทุกวันจันทร์ 
 
                                                           ปิดประชุมเวลา 12.25 น. 
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