
- สําเนา - 
รายงานการประชุมประจําเดือน  

ครั้งท่ี 7/2560 
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมสุนทรเทพ  (ช้ัน 3)  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
************************************************ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท   นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
2. นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต   รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
3. ดร.วัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
4. ผศ.ดร.สาธิต  กฤตลักษณ   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด

 5. นายพีรพงศ  จุรีมาศ    เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
6. นายสุเวช  ชัยทองดี   ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
7. นายวิทยา  ตรีวิเศษ    รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
8. นายประสงค  โพธิ์เนียม   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
9. นายวิชัย  พรมเกตุ    ผอ.สํานักการศึกษา 
10. นางวราภรณ นวลเพ็ญ   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
11. นายพัฒนพงศ ศรีทอง    ผอ.กองชาง  
12. นางทิมาพร  จันทรถง    ผอ.กองคลัง 
13. นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร   รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน  
14. นายธนพนธ  ปฐมกําเนิด   หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป (สป.) 
15. นางพิกุล  พรมเกตุ    ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามา 
16. นางศรีไทย  กระวีสายสุนทร   หน.งานธุรการ (สส.) 
17. นางทวิชา  ปรเมษฐวรางกูร   รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 
18. นายสมเกียรติ กาญจนหงษ   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
19. นายอลงกรณ นาเมืองรักษ   รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
20. น.ส.ปยะกานต อุดมพร    หน.งานสุขาภิบาลอาหารฯ 
21. น.ส.ทรัพยพานิช พลาบัญช   เภสัชกร 
22. นางบุญศรี  บรรเลงการ   รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร 
23. นายวิทยา  สัตนาโค    หน.งานปองกันฯ 
24. นางศิริภรณ  บุตพรหม   หน.ฝายทะเบียนและบัตร 
25. นางคณิตรา  ประสงคสินธุ   หน.งานพัฒนารายได   
26. นางยุวด ี  ถนอมแสง   หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป (คลัง) 
27. น.ส.ทิวาวัลย ภูแซมแสง   หน.ฝายสุขาภิบาลฯ 
28. นายโกสิทธิ ์  บุญสง    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
29. นายศักรินทร ภาวะลี    หน.งานบําบัดน้ําเสีย 
30. น.ส.คํามี  หันประดิษฐ   หน.งานธุรการ (สวค.) 
31. นางกิติพร  ตราตรี    หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
32. นางสุวิมล  นิลผาย    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
33. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ    หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป (ชาง) 
34. นางรุจิรา  สีชมพู    หน.งานบริหารจัดการตลาด 
35. นายกองพล  ศิริเวช    หน.ฝายปองกันฯ 
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36. น.ส.สุภาษิต  ศรีกกโพธิ์   รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
37. นายประวิทย โอวาทกานนท   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
38. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์   รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
39. นายภาณุวัฒน เฉวียงวาศ   หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
40. นางวัชรี  ศรีทอง    หน.ฝายบริหารงานคลัง 
41. นายพรชัย  ตรีบุญเมือง   หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
42. น.สพ.ธีรภัทร หินซุย    หน.ฝายบริหารงานสาธารณสุข 
43. นายสงา  นามวิชัย    หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป (สส.) 
44. นางอุไร  สําราญสุข   หน.งานประเพณีและวัฒนธรรม 
45. นางจิราภรณ โวหารกลา   หน.งานการเงินและบัญชี (คลัง) 
46. น.ส.จิราภรณ ชินออน    หน.ฝายจัดหาประโยชนฯ 
47. นางญาณี  โสนทอง    หน.งานสวนสาธารณะ 
48. นางสาวสมพิศ หวังทรัพยทวี   ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
49. นายกฤษฎา  ภาชนะวรรณ   หน.งานสถานท่ี 
50. นายสุริยา  ทองหาว    หน.งานจัดทํางบประมาณ 
51. น.ส.รัชนีกร  คําภักดี    หน.ฝายแผนท่ีภาษีฯ 
52. นางจุฬาณี  บุบผาพิลา   หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป (สน.กศ.) 
53. นางอรพิน  สีลาวรรณ   หน.ฝายอํานวยการ 
54. นายพิรุฬ  มาตมูล    หน.ฝายกิจการโรงเรียน (สน.กศ.) 
55. นางนันทกา  ภูผา    หน.งานสงเสริมคุณภาพฯ 
56. น.ส.พิชาธนัญญ ชูวงศเลิศ   หน.งานบริหารโรงเรียน 
57. นายปยวัชย  ศรีประสิทธิ์   หน.งานสัตวแพทย 
58. น.ส.ปทมาพร สุทธิประภา   หน.งานอนามัยสิ่งแวดลอม 
59. นางจิรารัตน  ศรีกูกา    หน.งานงบประมาณและพัสดุ 
60. นางรัติยา  สังฆะมณี   หน.งานการเงินและบัญชี (สน.กศ.) 
61. นางอัฐพร  สานุจิตร    นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ (สน.กศ.) 
62. พ.อ.ท.ประทีป พิมพะนิตย   หน.งานศูนยเครื่องจักร 
63. นายจักรี  เกียรติขจร   หน.ฝายการโยธา 
64. นายเสกสันต จันทไชย    วิศวกรโยธาชํานาญการ 
65. น.ส.วรนาถ  วรฉัตร    หน.งานสังคมสงเคราะห 
66. นางดารณี  ชัยมานะพร   หน.งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
67. นายทิษณุ  ชะโลธาร   นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 
68. น.ส.วชิราภรณ วิเชียรด ี   หน.งานบริการขอมูลขาวสารทองถ่ิน 
69. นายวัฒนา  กระวีสายสุนทร   หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
70. นางสุวัชรนีย สุโนภักดิ ์   หน.ศูนยบริการสาธารณสุข 1 
71. นายจตุรงค  ประดิษฐ   หน.งานรับเรื่องราวรองทุกข 
72. นายสุทธิชาต ิ แสนจันทร   หน.งานรักษาความสงบฯ 
73. นายชนินทร  ปาลอินทร   หน.งานการศึกษานอกระบบ 
74. นางเข็มทอง  ปาลอินทร   หน.งานไฟฟา 
75. นายศุภชัย  พิมพวิชัย   หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
76. น.ส.ศิริรชตะ โสดาทิพย   หน.งานการเจาหนาท่ี (สป.) 
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77. น.ส.ณัฐกานต โพธิ์สําโรง   หน.งานการเจาหนาท่ี (สน.กศ.) 
78. นายไพรัก  โคตะยันต   หน.งานธุรการ (สป.) 

 
ผูไมมาประชุม 

 1. ดร.นุชากร  มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  ติดภารกิจ 
2. นายคมกริช  จุรีมาศ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด ติดภารกิจ 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 - ไมมี -   

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2560 ประชุมเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560  
       - ไมมีกองใดแกไข 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว  มาตรการประหยัดพลังงาน 
นายธนพนธ  ปฐมกําเนิด  - มีรายงานการใชน้ําประปาสูงในชวงเดือนท่ีผานมา 2 รายการ ศูนยบริการ- 
หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป  สาธารณสุข 1 ตรวจสอบพบวาทอน้ําหองน้ําผูปวย ทอน้ําทางเขาปมน้ํามีการ
แตก รายการท่ี 2 พบทอน้ํารั่วซึม อาคาร 1 พุทธรักษา ท้ัง 2 รายการไดทําการแกไขซอมแซมเสร็จเรียบรอยแลว
สวนของคาไฟฟา ตรวจสอบแลวปกติ 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (กองวิชาการและแผนงาน) 
นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร - (นําเสนอวีดีทัศน) สรุปกิจกรรมเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประจําเดือนมิถุนายน 
รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 2560  

    - (นําเสนอ Power Point) ฝายบริหารงานท่ัวไป ถายภาพ จอ เครื่องเสียง 
พิธีกร รวม 58 ครั้ง / งานบริการขอมูลขาวสารทองถ่ิน พิธีกร อบรมใหความรูการจัดการขยะท่ีตนทางตามหลัก 
3Rs , ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากองคการบริหารสวนตําบลแคน, ตอนรับคณะกรรมการกระจายอํานาจ รับการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจถายโอนของ อปท., อบรมเชิงปฏิบัติการนําเสนอเอาแนวคิด GRB, การ
แขงขันทักษะวิชาการมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ิน, ตรวจประเมิน อปท.ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี, ตอนรับ
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม, โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการเงิน, ตอนรับคณะ
ศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม / สถิติการกดถูกใจและการเขาชมแฟนเพจของเทศบาล / งานบริการ
และเผยแพรวิชาการ อัดเสียง ตัดตอ และประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี / ขนยายและติดตั้งเครื่องเสียงนอกสถานท่ี / 
บันทึกภาพนิ่ง – เคลื่อนไหว – ภาพมุมสูง ทุกกิจกรรมเผยแพรผาน Facebook  ประชาสัมพันธและเว็บไซต /   
งานติดตั้งไมคประชุมและควบคุมเครื่องเสียง / งานติดตั้งเครื่องเสียงนอกสถานท่ีและควบคุมจอ LED / งานนิติ
กรรมขอมูลงานรับเรื่องราวรองทุกข เรื่องรองทุกข 23 เรื่อง แลวเสร็จ 23 เรื่อง / งานรับเรื่องราวรองทุกข ตรวจ
สัญญาการเชาสิทธิเทศบาล รวมจํานวน 30 ฉบับ, สอบวินัย / ขอเท็จจริงความรับผิดเก่ียวกับละเมิด จํานวน 3 
เรื่อง, ใหคําปรึกษา / ชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและพนักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / ฝายแผนงานและ
งบประมาณ งานจัดทํางบประมาณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2560 รับการตรวจประเมินโครงการคัดเลือกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี พ.ศ. 2560 / งานวิเคราะหนโยบายและแผน สรุปแบบสอบถาม
การจัดการแขงขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 25 
ประจําป 2560 ระหวางวันท่ี 19 – 21 มิถุนายน 2560 / จัดเตรียมขอมูลนําเสนอและติดตั้งอุปกรณ นําเสนอ
ขอมูลโครงการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ประจําป 2560 วันท่ี 25 มิถุนายน 
2560 / จัดเตรียมขอมูลเสนอและติดตั้งอุปกรณนําเสนอขอมูล คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี วันท่ี 9 มิถุนายน 2560 / จัดเตรียมขอมูลนําเสนอ 
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เรื่องขาราชการทองถ่ินดีเดนระดับประเทศ ประจําป 2559 วันท่ี 22 มิถุนายน 2560 / ระบบภูมิศาสตร (GIS) 
ตรวจสอบขอมูลภาษีปาย โรงเรือนและท่ีดิน ท่ีมีขอมูลยังไมสมบูรณ / ซอมแซม ปรับปรุง ระบบเครือขายฯ 
คอมพิวเตอรและอุปกรณ / อัพเดทและปรับปรุงระบบแมขายอินเตอรเน็ตเทศบาลฯ / เปลี่ยนสายพานเครื่องพิมพ
พอตเตอร / สํารองขอมูลกลองวงจรปด ประจําเดือนมิถุนายน 2560 / ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ /                 
การเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซตและแฟนเพจ รวม 199 รายการ / รับเรื่องราวรองทุกข / ติดตอสอบถาม 
รวม 8 รายการ / สถิติการใหบริการของกองวิชาการฯในจํานวน 144 ครั้ง (ภารกิจภายในเดือนมิถุนายน 2560) 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองรอยเอ็ด          
                         และศูนยบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ) 
นางศิริภรณ  บุตรพรหม  - (นําเสนอ Power Point) สรุปสถิติขอมูลทะเบียนราษฎรประจําเดือน 
หน.ฝายทะเบียนและบัตร  มิถุนายน 2560 / การใหบริการท่ีสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
/ สรุปสถิติขอมูลการใหบริการดานทะเบียนราษฎร ประจําเดือนมิถุนายน 2560 / การใหบริการท่ีโรงพยาบาล
รอยเอ็ด / สรุปสถิติขอมูลการใหบริการท่ีโรงพยาบาลรอยเอ็ด ประจําเดือนมิถุนายน 2560 / การใหบริการ             
ทําบัตรประจําตัวประชาชน / การใหบริการทําบัตรประจําตัวประชาชนผูพิการ / สรุปสถิติขอมูลการใหบริการ    
ดานบัตรประจําตัวประชาชน ประจําเดือนมิถุนายน 2560 / แจงประชาสัมพันธการทําบัตรประชาชนผูปวย-            
ติดเตียง / การใหบริการทําบัตรประชาชนผูปวยติดเตียง / ซอมแซมอาคาร OSS / รวมประดิษฐดอกไมจันทน / 
ประชุมฝายทะเบียนและบัตร 

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต - ในสวนของงานทะเบียน กรณีท่ีแจงตาย เดิมทีใหเวรลงท่ีสมุดท่ีสํานักงาน        
รองนายกเทศมนตร ี  เทศบาล แลวชองทางอ่ืนท่ีเราเชื่อมกับสมารทซิตี้ เราไดทําไวหรือยังเพราะวา 
ในกรณีท่ีประชาชนไมสามารถท่ีจะมาแจงท่ีสํานักงานไดเองหรือไมสะดวก ใหมีเพจประชาสัมพันธ ใหเขาไปแจงไว
ท่ีรองเรียนของสมารทซิตี้หรือทาง LINE ท่ีเราทําไวอยูแลว มีหรือไม ยังไมมี ก็ลองประสานเพราะจะไดมี แจงเกิด
ภายใน 15 วัน ยังมีเวลา แตแจงตายภายใน 24 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นเผื่อวันหยุดหรือท่ีเขาไมสามารถมาแจงได            
ในสวนของชองทางสมารทโฟนท่ีเรามี เฟสบุคหรือโทรศัพทไมสะดวก แตถาเปนแอพฯ ของสมารทซิตี้ใหเขาเขาไป
แจงอยางนั้น ถือวาเปนรับแจง เขาจะไดไมตองถูกปรับหรืออะไรประมาณนี้ เขาก็จะไดดําเนินการได ลองไปดูใน
รายละเอียดแลวก็ใหไปเพ่ิมการรับแจงไวในสมารทซิตี้ดวย สวนการทําบัตรประชาชนเคลื่อนท่ีสําหรับสถานศึกษา 
ปนี้เราไมไดดําเนินการ เราจะดําเนินการในปงบประมาณหนา ก็ใหโรงเรียนไดเตรียมไว เด็กท่ีไมมีบัตรประชาชนท่ี
ครบ 7 ปบริบูรณ ก็สํารวจเผื่อไว ซ่ึงก็อยูในปการศึกษานี้ท่ีเพ่ิงเปดเทอม ก็คงจะหลังวันเด็กหรือเดือนพฤศจิกายน 
ธันวาคม ก็จะกําหนดกันอีกที 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (กองคลัง) 
นางยุวดี ถนองแสง  - (นําเสนอ Power Point) ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 1. คัดลอก         
หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป  ขอมูลท่ีดิน 2. งานปรับขอมูลแผนท่ี การแบงแยกการเพ่ิมทรัพยสิน 3. ปรับ
ขอมูล ผ.ท.4 งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงท่ีดิน 4. งานปรับขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรเก่ียวกับแผนท่ีภาษี 
(GIS) / สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมิถุนายน 2560 รวม 1,535 รายการ / สํารวจขอมูลภาคสนามเชิงรุก 
/ ออกหนังสือรับรองการชําระภาษี (สิ่งปลูกสราง) รวม 151 รายการ / ศึกษาดูงานเทศบาลนครขอนแกน เพ่ือ
เตรียมความพรอมในการจัดทําฐานขอมูลเพ่ือรองรับภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง (ภาษีตัวใหม) วันท่ี 7 มิถุนายน 
2560 / รายงานความคืบหนาเรื่องการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามมาตรา 46 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน / 
เฟสบุคแฟนเพจกิจกรรมฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน / ฝายพัฒนารายได การจัดเก็บภาษี ตั้งแต             
1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560 จัดเก็บไดคิดเปนรอยละ 97.16 ของประมาณการ / สรุปผลการชําระ
ภาษีผานธนาคารกรุงไทยเดือนมิถุนายน 2560 จัดเก็บไดคิดเปนรอยละ 12.03 ของจํานวนผูเขาขายท้ังหมด / 
สรุปผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนฯ ภาษีปายและภาษีบํารุงทองท่ี (รายใหม) ประจําเดือนมิถุนายน 2560 จัดเก็บได 
คิดเปนรอยละ 4.62 ของผูเขาขายท้ังหมด / รายใหมท่ีจัดเก็บภาษีได / การออกใหบริการนอกสถานท่ี / กิจกรรม



 5
ฝายพัฒนารายได / ฝายจัดหาประโยชนและทะเบียนพาณิชย สรุปผลการจัดเก็บคาเชาสิทธิตาง ๆ ในเดือน
มิถุนายน 2560 รวม 272,600 บาท / สรุปผลการจัดเก็บคากระแสไฟฟาตลาดทุงเจริญ ตลาดโตรุง เดือน
มิถุนายน 2560 รวมรับ 63,705 บาท / สรุปผลการจัดเก็บคาน้ําประปาตลาดสระทอง หลังท่ี 2 เดือนมิถุนายน 
2560 รวมรับ 4,290 บาท  / สรุปการจดทะเบียนพาณิชย ประจําเดือนมิถุนายน 2560 รวม 46 ราย จํานวน
เงิน 1,730 บาท / รายงานผลการจัดเก็บเงินอุทิศสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา ประจําเดือนมิถุนายน 2560 จํานวน 
22,826 บาท / แจงเพ่ือทราบ สัญญาเชาสิทธิตลาด สิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 / งานระหวางดําเนินการ 
/ ฝายบริหารงานคลัง ผลการดําเนินงานประจําเดือนมิถุนายน 2560 รับจริงตั้งแตตนปถึงเดือนมิถุนายน 2560 
403,746,818.15 บาท จายจริงตั้งแตตนปถึงมิถุนายน 2560 327,250,430 บาท ลูกหนี้ เงินยืม
งบประมาณ 561,950 บาท รับจริงสูงกวาจายจริง 75,934,438.15 บาท / สถานะเงินฝาก ณ 30 มิถุนายน 
2560 เงินฝากออมทรัพย 55,313,682.92 บาท เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 33,652.37 บาท เงินฝากประจํา 
103,527,080.21 บาท รวมท้ังสิ้น 192,493,114.50 บาท ยอดเงินสะสมสามารถใชได 12,478,285.78 
บาท / สรุปรายรับประจําเดือนมิถุนายน 2560 สูง/ต่ํา กวาประมาณการ -83,959,951.85 บาท สรุปรายจาย
ประจําเดือนมิถุนายน 2560 สูงต่ํากวาประมาณการ -160,397,040 บาท / ประมาณการรายรับเดือน
กรกฎาคมถึงกันยายน 2560 สูง/ต่ํา กวาประมาณการ -11,851,293.69 บาท / ประมาณการรายจายเดือน
กรกฎาคมถึงกันยายน 2560 สูง/ต่ํากวาประมาณการ -55,841,240 บาท คาดวาจะมีรายรับท้ังสิ้น 
475,855,477.31 บาท (ต่ํากวาประมาณการ 11,851,293.69 บาท) มีรายจายตามขอผูกพันท้ังสิ้น 
431,866,330 บาท คงเหลือสามารถใชได 43,989,147.31 บาท / ลูกหนี้เงินยืมราชการท่ีจะครบกําหนด         
ในเดือนกรกฎาคม 2560 / ระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2555 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3) /โครงการพัฒนาบุคลการท่ีปฏิบัติงานดานการเงิน ระหวางวันท่ี 29 – 30 
มิถุนายน 2560 / ฝายพัสดุและทรัพยสิน สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ 2560 ตั้งแตตนปถึงเดือน
มิถุนายน 2560 รวมท้ังสิ้น 158 เรื่อง จํานวนเงิน 39,108,316 บาท / เงินกันผานสภาฯ ปงบประมาณ 
2559 (รายจายคางจาย) คงเหลือ 1 โครงการ / รายจายคางจาย ปงบประมาณ 2559 (ขอจัดซ้ือจัดจาง) 
คงเหลือ 3 โครงการ / รายจายคางจาย ปงบประมาณ 52559 (ขอจัดซ้ือจัดจาง) คงเหลือ 3 โครงการ / 
รายละเอียดสัญญาตามนโยบายจังหวัด ขอมูล ณ 30 มีนาคม 2560 / งานระหวางดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ภายในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560 จํานวน 16 โครงการ / สรุปการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ปงบประมาณ 
2560 16,928.30 ลิตร จํานวนเงิน 450,085.70 บาท / สรุปการเปรียบเทียบการใชน้ํามัน เดือนมิถุนายน 
ปงบประมาณ 2559 และ 2560 / ฝายบริหารงานท่ัวไป ประมวลภาพกิจกรรม / กิจกรรมนําข้ึนแฟนเพจ            
เฟชบุค 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ /พิจารณา (สํานักการศึกษา) 
นายภาณุวัฒน เฉวียงวาศ  - (นําเสนอ Power Point) วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 พิธีเปดโครงการ          
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ประจําป 
2560 / วันท่ี 28 มิถุนายน 2560 โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
ประจําป 2560 / วันท่ี 6 มิถุนายน 2560 นิทรรศการเมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
ยานอีสานถ่ินรอยเอ็ด วันท่ี 19 มิถุนายน 2560 พิธีเปดงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ินระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป 2560 / วันท่ี 28 มิถุนายน 2560 ประชุมเตรียมความพรอมการจัดงานสืบสาน
ตํานานเทียนพรรษา 101 ประจําป 2560 / วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 โครงการแสดงตนเปนพุทธมามกะของ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประจําป 2560  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ /พิจารณา (สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา) 
นายภาณุวัฒน เฉวียงวาศ - (นําเสนอ Power Point) จํานวนผูท่ีเขาใชบริการประจําเดือนมิถุนายน 2560
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 10,109 คน ยอดเงินบริจาค 22,826 บาท / จัดเตรียมสถานท่ีในการจัดแสดง
นิทรรศการถ่ินอีสานยานรอยเอ็ดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว / ซอมแซมหลังคารั่ว เครื่องปน
ไฟฟา / ซอมกอกน้ําในหองน้ํา ซอมพัดลมแขวนขางภายในอาคาร / ชวยงานจัดทําโครงสรางนิทรรศการ             
งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ภาพกิจกรรมนักเรียน นักทองเท่ียวเขาชม
สถานแสดงพันธุสัตวน้ําและนิทรรศการเมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว / สรุปรายงานการ
ปฏิบัติงานศูนยเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย ประจําเดือนมิถุนายน 2560 ยอดสมาชิกโดยรวม จํานวน 1,530 
คน จํานวนผูท่ีเขาใชบริการ ชวงเชา จํานวน 1,120 คน ชวงเย็น จํานวน 1,050 คน รวม 2,170 คน / กิจกรรม
ออกกําลังกายภายในศูนยฯ / กิจกรรมเตนแอโรบิก ลีลาศ รํากระบี่กระบอง บาสเกตบอล   

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ) 
นายโกสิทธิ์  บุญสง  - (นําเสนอ Power Point) รวมงานเมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ             
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ พระปกเกลาเจาอยูหัว สูถ่ินอีสานยานรอยเอ็ด วันท่ี 6 มิถุนายน 2560 / 
ประชุมนํานโยบายโรงเรียนพอเพียงทองถ่ินสูอีสานสูการนําไปสอนแกนักเรียน / รวมประดิษฐดอกดารารัตน             
เพ่ือใชในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลท่ี 9 / เปนเจาภาพการแขงขันทักษะทางวิชาการฯ                  
งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระหวางวันท่ี 
19 – 21 มิถุนายน 2560 / เขารวมกรรมการประกวด “สุดยอดสวมขวัญใจมหาชน” สุดยอดสวม สะอาด 
ปลอดภัย นาใชบริการในสถานศึกษา ตามโครงการสุขานาใช ประจําป 2560 / ผูบริหาร คณะครู และผูเรียน 
รวมโครงการการแสดงตนเปนพุทธมามะ สําหรับผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ประจําป 2560 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 ณ วัดบูรพาภิราม / ผูบริหาร คณะครู และผูเรียน 
ระดับอนุบาลและชั้น ป.1 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดราษฎรอุทิศ 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน) 
นายอลงกรณ  นาเมืองรักษ - (นําเสนอ Power Point) กิจกรรมการอาน / การประชุมครูเตรียมกิจกรรม 
รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน  ไหวครู / การจัดพานดอกไม / ธูปเทียน ในกิจกรรมวันไหวครู 2560 / ศิษย
เกามอบทุนการศึกษาวันไหวครู / พิธีไหวครู 2560 / พิธีเจิมหนังสือและใหโอวาท / ผูเรียนจิตอาสา / ปลูกผัก
สวนครัว / การรับประทานอาหารกลางวัน / กิจกรรมสุดยอดสวมสะอาด / เขารวมแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
จังหวัดรอยเอ็ด ไดรับรางวัลชนะเลิศ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ / พิจารณา (ร.ร.เทศบาลหนองหญามา)  
นางพิกุล พรมเกต ุ  - (นําเสนอ Power Point) ครูแดร มาชวยสอนใหความรูนักเรียนชั้น ป.6          
ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามา  ในเรื่องการตานภัยยาเสพติดในเด็กนักเรียน ทุกวันศุกร ของภาคเรียนท่ี 1 / 
วันท่ี 6 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูบริหาร คณะครู นักเรียน รวมกิจกรรม
นิทรรศการเคลื่อนท่ี เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 ณ สถานแสดงพันธุ 
สัตวน้ํา เทศบาลเมืองรอยเอ็ด / วันท่ี 9 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันไหวครู / วันท่ี 10 มิถุนายน 2560 
โครงการเขาคายบูรณาการ ดนตรีกีฬา วิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน / วันท่ี 13 มิถุนายน 2560 
เจาหนาท่ี กกต. มาใหความรูเรื่องเรื่องการเลือกตั้งแบบใหม ใหกับนักเรียน ท.5 และเลือกประธานนักเรียน / วันท่ี 
20 มิถุนายน 2560 ชนะเลิศระดับเหรียญทอง รําวงมาตรฐานระดับประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 ในการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 25 เปนตัวแทนเขารวมใน
ระดับประเทศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง งานใบตอง (พานบายศรี) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3, 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง งานใบตอง (พานบายศรี) ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6, รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 / วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 
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ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครั้งท่ี 1/2560 ประจําปการศึกษา 2560 / วันท่ี 24 มิถุนายน 
2560 คณะครู เขารวมโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะและสรางเสริมสมรรถนะ การจัดการ
เรียนรูโดยบูรณาการการจัดกิจกรรมสรางสรรค 4H และบูรณาการรวมกับกิจกรรม STEM และทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 / วันท่ี 24 มิถุนายน 2560 ผูบริหาร คณะครูนักเรียน รวมทําดอกไมจันทน เพ่ือถวายเปน           
พระราชกุศลในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลท่ี 9 / วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเทศบาล
เมืองอํานาจเจริญ (พุทธอุทยาน) ศึกษาดูงานดานกีฬา / วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 นักเรียน ป.4 เขารวม
โครงการการแสดงตนเปนเปนพุทธมามกะ ณ วัดบูรพาภิราม / โรงเรียนไดเปดราน Nongyama coffee                
ในโครงการ SBMLD / ปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียน บริเวณทางเทา โดยนําอางน้ําเกามาใชใหเกิดประโยชน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร) 
นางบุญศรี บรรเลงการ          - (นําเสนอ Power Point) โครงการพัฒนาบุคลากรกิจกรรมเพ่ิมทักษะและ       
รอง ผอ ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร  สรางสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ 4H และกิจกรรม STEM 
เศรษฐกิจพอเพียงและศตวรรษท่ี 21  วันท่ี 3 มิถุนายน 2560 / กิจกรรมวันไหวครู ประจําปการศึกษา 2560 
วันท่ี 8 มิถุนายน 2560 / เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน วันท่ี 8 มิถุนายน 2560 / ตรวจสุขภาพ            
หยอดวัคซีน ฉีดวัคซีน ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 วันท่ี 13, 27 มิถุนายน 2560 / สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด ตรวจสารปนเปอนในอาหาร วันท่ี 15 มิถุนายน 2560 / รับการประเมินสุขานาใช                
ในสถานศึกษา ประจําป 2560 วันท่ี 27 มิถุนายน 2560 / รับการประเมินโครงการเด็กไทยแกมใส ประจําป 
2560 วันท่ี 29 มิถุนายน 2560 / พิธีวางศิลาฤกษอาคาเรียน วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 / สรุปรายการท่ี
ชนะเลิศการแขงขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ              

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ) 
นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ      - (นําเสนอ Power Point) วันท่ี 8 มิถุนายน 2560 กิจกรรมไหวครู             
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนอื     กิจกรรมไหวครู ประจําปการศึกษา 2560 / วันท่ี 8 มิถุนายน 2560 
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2560 / วันท่ี 13 มิถุนายน 2560 ประชุมผูปกครองนักเรียน   
ภาคเรียนท่ี 1/2560 / วันท่ี 13 มิถุนายน 2560 เจาหนาท่ีโรงพยาบาลรอยเอ็ดใหความรูเก่ียวกับเรื่องเพศวิถี / 
วันท่ี 16 มิถุนายน 2560 เจาหนาท่ีจากกองสาธารณสุขฯ ตรวจสุขภาพนักเรียน / วันท่ี 17 มิถุนายน 2560  
ทําหนาท่ีจากกองสาธารณสุขฯ มาดูดสิ่งปฏิกูลและลางทอระบายน้ํา / วันท่ี 19 – 21 มิถุนายน 2560 แขงขัน
ทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 25 / วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 เจาหนาท่ีกองสาธารณสุขฯ 
ตรวจเลือดและใหวัคซีนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม) 
นางสุวิมล  นิลผาย  - (นําเสนอ Power Point) วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 ปรับปรุงอาคารสถานท่ี          
ผอ. ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภริาม สอนทําดอกไมจันทน / วันท่ี 2 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการตรวจอาหาร
เสริม (นม) / วันท่ี 3 มิถุนายน 2560 ทําความสะอาดหองน้ํา / วันท่ี 5 มิถุนายน 2560 ตรวจสุขภาพ / วันท่ี            
6 มิถุนายน 2560 รวมโครงการครู D.A.E.R. / วันท่ี 6 มิถุนายน 2560 รวมพิธีเปดโครงการ เมืองไทยในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว สูถ่ินอีสานยานรอยเอ็ด / วันท่ี 8 มิถุนายน 2560 กิจกรรมไหวครู / วันท่ี                  
8 มิถุนายน 2560 เลือกตั้งสภานักเรียน / วันท่ี 9 มิถุนายน 2560 ตอนรับนายสัตวแพทยธนิต อเนกวิทย            
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร / วันท่ี 9 มิถุนายน 2560 เจริญพระพุทธมนต งานบุญคุม            
วัดบูรพาภิราม / วันท่ี  10 มิถุนายน 2560 ทําบุญตักบาตรบุญคุมวัดบูรพาภิราม / วันท่ี 10 มิถุนายน 2560 
เยี่ยมบานนักเรียน / วันท่ี 18 มิถุนายน 2560 รวมพิธีปดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ / วันท่ี 19 มิถุนายน 
2560 ตัวแทนแขงทักษะสื่อครูปฐมวัย / โครงงานสุขศึกษา / โครงงานศิลปะ / กลาวสุนทรพจนภาษาไทย /           
คัดลายมือระดับ ป. 4 – 6 / วันท่ี  22 มิถุนายน 2560 ซอมรําแหเทียนเขาพรรษา / วันท่ี 24 – 25 มิถุนายน 
2560 อบรมเชิงวิชาการศูนยการเรียนรูดานการทองเท่ียว ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วันท่ี 26 มิถุนายน 
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2560 กิจกรรมตอตานยาเสพติด / วันท่ี 26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันสุนทรภู / วันท่ี 28 มิถุนายน 2560 
รับการประเมินโครงการสุขานาใช 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 
นางสมพิศ หวังทรัพยทวี  - (นําเสนอ Power Point) นักเรียนมีจิตสาธารณะ ดูแลความสะอาดบริเวณ
ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลฯ  โรงเรียน / นิทรรศการขนมไทย วันท่ี 2 มิถุนายน 2560 / ตรวจสุขภาพ
ประจําปนักเรียน วันท่ี 2 มิถุนายน 2560 / หาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน วันท่ี 6 – 14 มิถุนายน 2560 / 
รวมงานเมืองไทยในรัชสมัยสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว สูอีสานยานรอยเอ็ด วันท่ี 6 มิถุนายน 2560 / รวมงาน
บุญประเพณีบุญเบิกบาน บุญคุม วันท่ี 9 มิถุนายน 2560 / กิจกรรมพิธีไหวครู ปการศึกษา 2560 วันท่ี              
15 มิถุนายน 2560 / โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานสภานักเรียน วันท่ี                  
15 มิถุนายน 2560 / งานมหกรรมการศึกษาทองถ่ิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชนะเลิศ การแขงขัน         
วาดภาพ ระดับปฐมวัย วันท่ี 19 มิถุนายน 2560, รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแขงขันโครงงาน ระดับปฐมวัย 
วันท่ี 20 มิถุนายน 2560, ชนะเลิศการแขงขันงานประดิษฐใบตอง ระดับประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 วันท่ี                 
19 มิถุนายน 2560, รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันสื่อนวัตกรรมครู กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วันท่ี 20 มิถุนายน 2560, รางวัลเหรียญทองลําดับท่ี 5 การแขงขันโครงงานสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษาปท่ี             
4 – 6  วันท่ี 19 มิถุนายน 2560, รางวัลเหรียญทอง ลําดับท่ี 7 การแขงขันกลาวสุนทรพจน ภาษาอังกฤษ 
ระดับประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 วันท่ี 19 มิถุนายน 2560, รางวัลเหรียญทอง ลําดับท่ี 4 การแขงขันละครจีน 
ระดับประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 วันท่ี 2 มิถุนายน 2560 / ประดิษฐดอกไมจันทน ถวายแดพระบาทสมเด็จ            
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันท่ี 24 มิถุนายน 2560 / กิจกรรมวันสุนทรภูและวันภาษาไทย วันท่ี             
26 มิถุนายน 2560 / โครงการสุขานาใช วันท่ี 28 มิถุนายน 2560 / ตรวจรับสถานท่ีแปรงฟน วันท่ี 30 
มิถุนายน 2560 / โครงการสงเสริมเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับปฐมวัย ณ วัดกลางม่ิงเมือง วันท่ี 30 
มิถุนายน 2560 / เขารวมโครงการแสดงตนเปนพุทธมามกะ ณ วัดบูรพาภิราม วันท่ี 30 มิถุนายน 2560   

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง) 
นายประวิทย  โอวาทกานนท - (นําเสนอ Power Point) ผลการแขงขันฟุตซอลพลาญชัยคัพ ครั้ ง ท่ี 6      
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ ในวันท่ี 3 มิถุนายน 2560 /            
เขารวมพิธีเปดนิทรรศการเมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว สูถ่ินอีสานยานรอยเอ็ด วันท่ี 
6 มิถุนายน 2560 / นักเรียนทําพานไหวครู ฝกการทํางานเปนกลุม ลงปฏิบัติจริง สรางความสามัคคีและ
ภาคภูมิใจในตนเอง / พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2560 / เลือกประธานสภานักเรียนสงเสริมการมีสวนรวม          
ในประชาธิปไตย / จัดเตรียมความพรอมสถานท่ีแขงขันและโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เปนสถานท่ีแขงขันทักษะ
วิชาการกลุมสาระการงานอาชีพฯ และกลุมสาระศิลปะ / สรุปรายการท่ีชนะเลิศการแขงขันทักษะวิชาการระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / การใช STEM ในการเรียนการสอน / รวมตอนรับคณะกรรมการประเมินองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ประจําป 2560 พรอมท้ังเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาจีน 
กิจกรรมในโรงเรียนและการแสดงผลงานดานภาษาจีน / นักเรียน เขาวัด ทําบุญตักบาตร รับศีลรับพรตาม
เปาหมายท่ี 7 โครงการคนดีศรีรอยเอ็ด / รวมขบวนรณรงคเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก ประจําป 2560          
ในวันท่ี 26 มิถุนายน 2560 / ตอนรับคณะกรรมการการประสานงานทางวิชาการการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี / ตอนรับคณะกรรมการประเมินการประกวดสุดยอดสวม สะอาด ปลอดภัย 
นาใชบริการ โครงการสุขานาใช ประจําป 2560 / รับเกียรติบัตรผูรวมสนับสนุนงานกีฬานักเรียนนักศึกษา 
จังหวัดรอยเอ็ด จากรองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด / เขารวมโครงการแสดงตนเปนพุทธมามกะ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 ณ วัดบูรพาภิราม / เปดโครงการ SBMLD โครงการตาง ๆ /           
ขอแสดงความยินดีกับนายประดิษฐ ฤทธมนตรี ผานการทดสอบ HSK ระดับ 5 ไดรับทุนเรียนตอระดับปริญญาตรี 
ท่ีมหาวิทยาลัยภาษานานาชาติปกก่ิง 
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ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 
นางทวิชา  ปรเมษฐวรางกูร - (นําเสนอ Power Point) เทศบาลตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ ไดสง         
รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ บุคลากรท่ียายโอนใหม ศึกษาสังเกตการณจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
มอนเตสซอรี่ และครูเกามาศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดทําเอกสารงานวิชาการ เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 / 
ประชุมคณะกรรมการผูตัดสินรวมทุกกลุมสาระ ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา และการประชุมคณะกรรมการ  
ผูตัดสินการแขงขันสื่อนวัตกรรมของครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 / ประชุมตัวแทนกลุมสาระ
ตาง ๆ เพ่ือเตรียมความพรอมในการเปนเจาภาพการจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการ                  
จัดการศึกษาทองถ่ิน วันท่ี 2 มิถุนายน 2560 / ตรวจรับใบสมัครและเอกสารประกอบการประกวดสื่อนวัตกรรม
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมกับกลุมสาระอ่ืน ๆ วันท่ี 5 มิถุนายน 2560 / คณะรวมกิจกรรม D – DAY โครงการ
จิตอาสาประดิษฐดอกไมจันทนพระราชทาน จังหวัดรอยเอ็ด วันท่ี 8 มิถุนายน 2560 / โรงพยาบาลรอยเอ็ด
เตรียมความพรอมในการเปดรับเลี้ยงเด็กเล็ก โดยสงพ่ีเลี้ยงมาศึกษาสังเกตและฝกงานท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                    
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด วันท่ี 5 – 15 มิถุนายน 2560 / รศ.พัชรี สอนแกว รองอธิบดีฝายกิจการนักศึกษา            
และ ผศ.ดร.ธนากร ปกษา จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 / รวมใหการตอนรับนายจรินทร จักกะพาก อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
พรอมคณะ เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2560 / การแขงขันสื่อนวัตกรรมทางวิชาการ (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)              
งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 25 ประจําป 2560 วันท่ี            
19 มิถุนายน 2560 / นําเด็กนักเรียนไปทําอุปกรณมอนเตสซอรี่ ณ รานนิทรรศการ ลานสาเกตนคร วันท่ี             
21 มิถุนายน 2560 / กิจกรรมไหวครู ประจําปการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดี 22 มิถุนายน 2560 / 
เจาหนาท่ีจากโรงพยาบาลจุรีเวช มาตรวจสุขภาพเด็กเล็ก ประจําป 2560 วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 / 
คณะกรรมการตรวจประเมินหองน้ํา หองสวม สถานศึกษาท่ีเขารวมประกวดสุดยอดสวม สะอาด ปลอดภัย นาใช
บรกิาร  ตามโครงการสุขานาใช ประจําป 2560 วันท่ี 27 มิถุนายน 2560 / คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบล               
กุดหมากไฟ จังหวัดอุดรธานี เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วันท่ี 27 มิถุนายน 2560 / ตอนรับคณะ
ศึกษาดูงานจากองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู จังหวัดขอนแกน เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วันท่ี 
29 มิถุนายน 2560 / คณะครูท้ัง 2 ศูนย รวมกันทําดอกไมจันทน วันท่ี 29 มิถุนายน / อบรมหลักสูตร 
โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการเงิน วันท่ี 29 – 30 มิถุนายน 2560 / สรางขวัญกําลังใจบุคลากร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก / คณะครู ฝกสาธิตอุปกรณมอนเตสซอรี่ / กิจกรรมพืชผักสวนครัว / กิจกรรมวายน้ํา / 
กิจกรรมโยคะ / กิจกรรมแอโรบิกเพ่ือสุขภาพ / เจาหนาท่ีกองชางออกสํารวจความเสียหายของฝาเพดาน หลังเกิด
ฝนตกหนัก เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2560                          

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ /พิจารณา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา) 
นางสาสุภาษิต ศรีกกโพธิ์  - (นําเสนอ Power Point) คณะครูรวมงานพิธี เปดนิทรรศการเมืองไทย          
รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล าเจาอยูหัว  สู ถ่ิน อีสาน                
ยานรอยเอ็ด วันท่ี 6 มิถุนายน 2560 / คณะครูรวมกิจกรรม D – Day โครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไมจันทน
พระราชทานจังหวัดรอยเอ็ด วันท่ี 8 มิถุนายน 2560 / คณะครูรวมเปนเจาภาพจัดสถานท่ีแขงขันสื่อนวัตกรรม
ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เนื่องในงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 25 
ประจําป 2560 วันท่ี 19 มิถุนายน 2560 / คณะครูชวยกันจัดทํารานนิทรรศการรวมกับสํานักการศึกษา และ
คอยใหความรูตอบคําถามแกคณะศึกษาดูงาน ระหวางวันท่ี 19 – 21 มิถุนายน 2560 / กิจกรรมหนูนอยไหวครู 
2560 วันท่ี 22 มิถุนายน 2560 / คณะกรรมการตรวจประเมินสุดยอดสวม สะอาด ปลอดภัย นาใชบริการ        
ตามโครงการสุขานาใช ประจําป 2560 วันท่ี 28 มิถุนายน 2560 / จัดตกแตงหองน้ํานักเรียนพรอมรับการ
ประกวดสุดยอดสวม สะอาด ปลอดภัย นาใชบริการ / บรรยากาศหองน้ําครู / คณะครู รวมกันสงมอบ
ดอกไมจันทน วันท่ี 29 มิถุนายน 2560 / คณะครูเขารวมอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน



 10
ดานการเงิน ระหวางวันท่ี 29 – 30 มิถุนายน 2560 / กิจกรรมหนูนอยบําเพ็ญประโยชนปลูกฝงใหเด็กมี
คุณธรรม และการเงินพลเมืองท่ีดีของสังคม / กิจกรรมพืชผักสวนครัว / กิจกรรมหนูนอยเดินสมาธิ     

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ /พิจารณา (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 
น.สพ.ธีรภัทธ หินซุย  - (นําเสนอ Power Point) ฝายบริหารงานท่ัวไป ประชุมกองสาธารณสุข          
หน.ฝายบริหารงานสาธารณสุข   และสิ่งแวดลอม วันท่ี 19 มิถุนายน 2560 / รายงานการติดตามความคืบหนา
การขอใชท่ีดินสาธารณะประโยชนแปลงสระสิม / สรุปการเบิกจายงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 1, 2, 3)                
9 เดือน / ฝายบริหารงานสาธารณสุข หนวยพัฒนาตัดหญา ดายหญา ตัดก่ิงไม ริมถนน ตามแผนปฏิบัติงาน / 
หนวยเชื่อมซอมทางเทาท่ีชํารุด ซอมแซมรถเข็นขยะ เปลี่ยนฝาบอพัก / หนวยเฉพาะกิจ ลางทําความสะอาด          
ตลาดสระทอง ตลาดโตรุง – ทุงเจริญ และตลาดหนองแคน ตามแผนปฏิบัติงาน / หนวยรถดูดโคลน ลอกราง
ระบายน้ํา ตามแผนปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตามคํารองของประชาชน / รถบรรทุกน้ํา ลางถนน ทําความ
สะอาดงานถนนคนเดิน ลางถังขยะ ลางศาลาท่ีพักผูโดยสาร ตามแผนปฏิบัติงาน / วันท่ี 7 มิถุนายน 2560            
ผอ.กองสาธารณสุขฯ รวมงานวันสิ่งแวดลอมโลก / วันท่ี 8 มิถุนายน 2560 รองฯ วัฒนพงษ ชิตทรงสวัสดิ์ 
ประธานในพิธีเปดกิจกรรมอบรมใหความรูการจัดการขยะท่ีตนทางตามหลัก 3 RS / ฝายบริการสาธารณสุข  
นิเทศงาน อสม. เดือนมิถุนายน 2560 / โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ วันท่ี 14 มิถุนายน 2560 / ออก
หนวยสาธารณสุขสัมพันธ ชุมชนวัดบึง / ดําเนินการควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการพนหมอกควันเดือนมิถุนายน 
2560 มีผูปวยเพ่ิม 2 ราย / สถานการณโรคไขเลือดออก ป 2560 ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 รวม 7 ราย / 
ดําเนินการตรวจรางกายใหคําแนะนําการปองกันโรคมือเทาปากในสถานศึกษาท่ีมีการระบาดในเขตเทศบาล / 
สถานการณโรคมือเทาปาก ป 2560 ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 รวม 14 ราย / งานสัตวแพทย ลงพ้ืนท่ี
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา ชุมชนวัดเหนือ วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 / ฝายสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม งานอนามัย
สิ่งแวดลอมควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ เก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตสถานท่ีสะสมอาหารและจําหนายอาหาร         
ในสถานศึกษา วันท่ี 5 – 9 มิถุนายน 2560 มีผูประกอบท้ังหมด 152 ราย จัดเก็บคาธรรมเนียมไดท้ังหมด 
47,032 บาท / ศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน ประเมินความพึงพอใจเจาหนาท่ี ท่ีดําเนินงานระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอมเทศบาลเมืองรอยเอ็ด วันท่ี 21 มิถุนายน 2560 / ประกวดสุดยอดสวม สะอาด ปลอดภัย นาใช
บริการในสถานศึกษา วันท่ี 27 – 28 มิถุนายน 2560 / ตรวจประเมินสุขานาใชในสถานศึกษา วันท่ี 29 – 30 
มิถุนายน 2560 / การจัดการเหตุรําคาญ สํารวจความคิดเห็นประชาชน กรณีเหตุเดือดรอนรําคาญจากการ          
ยางเปดและบริเวณถนนคุมศรีสุวรรณ เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 / ตรวจสอบเหตุเดือดรอนรําคาญ กรณีสุนัข
เหาเสียงดังและมูลของสุนัขสงกลิ่นเหม็นรบกวน บริเวณถนนปทมานนท ซอย 5 เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 / 
งานสุขาภิบาลอาหาร รวมกับหนวยตรวจสอบเคลื่อนท่ีเพ่ือความปลอดภัยดานอาหาร สสจ.รอยเอ็ด และ                
ร.พ.รอยเอ็ด ตรวจแนะนําแมคาจําหนายอาหารในโรงเรียน ระหวางวันท่ี 13 – 15 มิถุนายน 2560 วันท่ี              
13 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย วันท่ี 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด, วันท่ี   
15 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร / งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ ประกวดสถานท่ีผลิตน้ํา
ดื่มและน้ําแข็ง วันท่ี 22 – 23 มิถุนายน 2560 / งานบริหารจัดการตลาด วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 รวมกับ
กองคลังและงานเทศกิจ ตรวจสอบหองสุขาในตลาดท้ัง 3 แหง เพ่ือประกอบการตอสัญญา / ดําเนินการซอมแซม
และเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาท่ีชํารุดในตลาดทุงเจริญ / วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 รวมกับเทศกิจตรวจสอบการติดตั้ง
ตูแชและกรงสําหรับเก็บสินคาในพ้ืนท่ีตลาดสระทองโซนคาสง / จัดระเบียบปายโฆษณาในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 1) 
นางสุวัชรนีย สุโนภักดิ์  - (นําเสนอ Power Point) กิจกรรมท่ีทํา กราฟแสดงผูมารับบริการแยกตาม
หน.ศูนยบริการสาธารณสุข 1 แผนกเฉพาะทาง ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายนถึง 30 มิถุนายน 2560 / รายงาน
ผูรับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทาง ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2560 รวม 2,344 ราย / ออก
อนามัยโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ตรวจฟน ตรวจความเขมขนของเลือด / โครงการพัฒนา
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ศักยภาพบุคลากรประจําหนวยบริการ วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 / การอบรมแนวทางการปองกันและควบคุม
การติดเชื้อในสถานพยาบาล วันท่ี 6 มิถุนายน 2560 / ออกหนวยปฐมพยาบาลงานประกวดการจัดการศึกษา
ทองถ่ินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 25 ประจําป 2560 / ออกตรวจคัดกรองและใหสุขศึกษาโรคมือ 
เทา ปาก แกครู และนักเรียนในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / ติดตามเยี่ยมบาน
ผูปวยโรคเรื่อรัง ประจําเดือนมิถุนายน 2560 / รณรงคฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญตามฤดูกาลเชิงรุกในชุมชน / 
ตอนรับคณะกรรมการประกวดเทศบาลท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ประจําป 2560 ในวันท่ี 25 มิถุนายน 2560 / 
ประชุมคณะกรรรมการ CUP ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 1 วันท่ี 29 มิถุนายน 2560 / ซอมทอน้ําประปา 
ท่ีรั่วซึม / รายงานการลดน้ําหนัก / ผลการดําเนินงานดานเภสัชกรรมประจําเดือนมิถุนายน 2560 / โครงการ
ความปลอดภัยดานยา จัดใหมีกลองรับคืนยาและการทบทวนประสานรายการยาในผูปวยเรื้อรังทุกราย เพ่ือทราบ
ปญหาการใชยาและใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวท่ีถูกตอง / มูลคายาเก็บคืนเดือนมิถุนายน รวม 9,440.75 บาท 
มากท่ีสุดเปนมูลคายาเรื้อรัง 8,529.25 บาท คิดเปนรอยละ 90.34 / โครงการศูนยใหบริการเลิกบุหรี่                 
มีผูรับบริการรายใหม จํานวน 14 คน ผูเลิกบุหรี่ไดเพ่ิมอีก 3 คน รวมผูเลิกไดอยางนอย 3 เดือน ท้ังหมด 40 คน 
จากผูรับบริการท้ังหมด 143 คน คิดเปนรอยละ 27.97 / มอบโลใหผูท่ีสามารถเลิกบุหรี่ไดสําเร็จ / สรุปผลงาน
โครงการศูนยใหบริการเลิกบุหรี่ จํานวนผูมารับบริการเลิกบุหรี่ท้ังหมด ตั้งแต 1 กันยายน 2558 – 20 มิถุนายน 
2560 ท้ังหมด 143 คน สามารถเลิกบุหรี่ไดสําเร็จ 40 ราย (คิดเปนเปนรอยละ 27.97) / การติดตามปญหา
การใชยาตอเนื่องท่ีบาน ดูแลผูปวยท่ีบาน เพ่ือแกไขปญหาการใชยาและติดตามการรับประทานยาและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางตอเนื่อง / งานแพทยแผนไทย หัตถกรรมบําบัดเพ่ือการรักษา / ใหบริการฝงเข็มเพ่ือ
การรักษา / โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทย วันท่ี 27 มิถุนายน 2560 / 
โครงการสงเสริมสุขภาพสตรีหลังคลอด วันท่ี 28 มิถุนายน 2560 / โครงการพัฒนาสงเสริมสวนสมุนไพร        
ในสถานพยาบาลและในชุมชน วันท่ี 29 มิถุนายน 2560 / โรค มือ เทา ปาก  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (กองชาง) 
นายจักรี เกียรติขจร  - (นําเสนอ Power Point) ฝายบริหารงานท่ัวไป งานธุรการ สรุปรายงานการ
หน.ฝายการโยธา  จัดเก็บคาธรรมเนียมกองชาง ประจําเดือนมิถุนายน 2560 รวม 25 ราย 
จํานวนเงิน 21,892 บาท / สรุปรายงานการขออนุญาตกอสรางอาคาร ประจําเดือนมิถุนายน 2560 รวม           
13 ราย / ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง แผนผังการขออนุญาตปลูกสรางอาคารในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / 
งานตรวจเขตและงานระงับการกอสราง ติดปายระงับการถมดินถนนรณชัยชาญยุทธ / ตรวจอาคารตอเติม           
โดยไมยื่นอนุญาตตอเติม แจงเจาของอาคารเขามาขออนุญาตแลว / ออกตรวจอาคารธนารักษ (ตลาดสระทอง) / 
ฝายการโยธา งานไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาครวมกับเทศบาลเมืองรอยเอ็ดและกลุมพันธมิตร จัดสายรวมกัน           
ตัดแตงก่ิงไมออกจากแนวสายไฟ ถนนรณชัยชาญยุทธและถนนสุริยเดชบํารุง ตลอดแนว / ตัดไมเลื้อยออกจาก
สายไฟสายสื่อสาร / งานรื้อถอนเสาไฟออกจากแนวการกอสรางถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 37/1 / งานตรวจเช็ค           
ซอมเปลี่ยนไฟสัญญาณจราจร จํานวน 31 ครั้ง / ซอมเปลี่ยนไฟฟาแสงสวางทางหลวงท่ีไดรับการถายโอน จํานวน 
22 ครั้ง / ตรวจเช็ค ซอมเปลี่ยนไฟฟาสาธารณะ เขต 1 ทิศเหนือ ถนนเทวาภิบาล จํานวน 132 ครั้ง / เขต 2 
ทิศใต ถนนเทวาภิบาล จํานวน 125 ครั้ง / แกไขซอมเปลี่ยนไฟฟาสวนสาธารณะเทศบาลรวมถึงไฟฟาสองสวาง
ทางจักรยาน จํานวน 98 ครั้ง / แกไข ซอมเปลี่ยนไฟฟาชวงเวลากลางคืน จํานวน 75 ครั้ง / งานสถานท่ี               
รวมจัดเตรียมสถานท่ีเปดนิทรรศการเคลื่อนท่ีเมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวสูถ่ินอีสาน
ยานรอยเอ็ด / รวมจัดเตรียมสถานท่ีงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ินฯ / รวมจัดเตรียมสถานท่ี งานรณรงค
เนื่องในวันตอตานยาเสพติด 2560 / จัดเตรียมสถานท่ีจัดงานบุญคุมฯ ในเดือนมิถุนายน / งานอ่ืน ๆ                    
ในรอบเดือนมิถุนายน 2560 / งานสวนสาธารณะ ทําแพพักเตาเกาะกลางบึงพลาญชัย จํานวน 2 แพ / ปรับพ้ืนปู
ตัวหนอนโรงปุยหมัก / โครงการปลูกตนอินทนิลบกทางเทาถนนลําหวยเหนือ จํานวน 68 ตน / ยายตนเสลาท่ีขุด
บอนจากรอบบึงพลาญชัยมาปลูก ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลหนองหญามา จํานวน 13 ตน / ตัดแตงก่ิง
กานมะพราวท่ีรับแจงจากประชาชน ถนนรอบเมือง ซอย 7 / งานสาธารณูปโภค ซอมแซมถนนคุมวัดปาเรไร / 
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ซอมถนนลําหวยเหนือ / งานศูนยเครื่องจักรกล ติดตั้งแผนวัดระดับน้ํา / ฝายแบบแผนและกอสราง งาน
สถาปตยกรรม สํารวจพ้ืนท่ีวางตําแหนงหอชมเมือง บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทรฯ / งานวิศวกรรม โครงการ
กอสรางระบบระบายน้ํา ถนนรณชัยชาญยุทธ 41 ตรวจรับงานจางงวดท่ี 2 วันท่ี 27 มิถุนายน 2560 / โครงการ
กอสรางระบบกําจัดขยะเพ่ือผลิตเปนเชื้อเพลิง (RDF) และปุยอินทรีย ดําเนินการได 4% / โครงการกอสรางอาคาร
เรียนโรงเรียนวัดปาเรไร ดําเนินงานได 5% / โครงการกอสรางระบบระบายน้ําและรางระบายน้ํา ถนนเทวาภิบาล 
ซอย 14 ดําเนินงานได 30% / โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนาบึงพลาญชัย (ภูพลาญ) ดําเนินการได 7% / 
โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 4 ดําเนินงานได 25% / โครงการกอสรางระบบ
ระบายน้ํา ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 6 ดําเนินการได 65% / โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนรณชัยชาญ
ยุทธ ซอย 8 ดําเนินงานได 25% / โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนเปรมประชาราษฎร ดําเนินการแลวเสร็จ / 
โครงการปรับปรุงหองน้ําอาคารสํานักงานเทศบาล ดําเนินงานได 5% / โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา              
ถนนรณชัยชาญชาญยุทธ ซอย 19 ถึงซอย 23 ดําเนินงานได 45% / ประชาชนตรวจรับงานจาง ตรวจรับงาน
ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 24 แยก 2 / โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ ดําเนินงานได 80% / งานวิศวกรรมจราจร ตีเสนแบงชองจราจร ถนนรณชัยชาญยุทธ /  
ตีเสนจราจร ถนนเทวาภิบาล / ตีเสนจราจรถนนกองพลสิบ จากแยกถนนราชการดําเนินถึงแยกถนนเทวาภิบาล / 
ตีเสนแบงชองจราจร ถนนเพลินจิต 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (สํานักปลัดเทศบาล) 
นางวราภรณ นวลเพ็ญ  - (นํ า เสนอ Power Point)  ฝ ายบริ หาร งาน ท่ั ว ไป  ร วมพิธี มหามงคล                
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     บําเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันท-  
มหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และเจริญ            
พระพุทธมนต ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชชินีนาถ วันท่ี 9มิถุนายน 2560 / 
รวมปฏิบัติหนาท่ี พิธีเปดนิทรรศการเมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว วันท่ี 6 มิถุนายน 
2560 / รวมโครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไมจันทนพระราชทาน จังหวัดรอยเอ็ด วันท่ี 8 มิถุนายน 2560 / 
การประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2560 วันท่ี 8 มิถุนายน 2560 / 
การประชุมประจําเดือน ครั้งท่ี 6/2560 วันท่ี 12 มิถุนายน 2560 / รวมอบรมเชิงปฏิบัติการการนําเอาแนวคิด 
GRB ไปประยุกตใชเพ่ือการจัดทํางบประมาณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2560 / ปฏิบัติหนาท่ีชุดปฏิคม พิธีเปด
มหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 25 วันท่ี 19 มิถุนายน 2560 / ตอนรับ
คณะศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 / ฝายอํานวยการ รับโอนพนักงาน
เทศบาล รายนายเสกสันต จันทไชย ตําแหนงวิศวกรโยธาชํานาญการ, นายตอศักดิ์ เวียงสมุทร ตําแหนงนักจัดการ
งานท่ัวไปชํานาญการ / รับโอนขาราชการประเภทอ่ืนมาดํารงตําแหนงในเทศบาล รายนางสาวชุมาพร คําภักดี 
ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
นายวิทยา สัตนาโค  - (นําเสนอ Power Point) เตรียมแผนปองกันอุทกภัย / วันท่ี 8 มิถุนายน    
หน.งานปองกันฯ   2560 ตอนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.แคน / อบรมใหความรู  วัน ท่ี                   
1 มิถุนายน สสค., วันท่ี 8 มิถุนายน การเคหะแหงชาติ, วันท่ี 14 มิถุนายน บริษัทแอ็ดวานซ คลีนเพาเวอร วันท่ี 
15 มิถุนายน โรงพยาบาลรอยเอ็ด /ศูนย อปพร. / โครงการสาธิตใหความรูแกประชาชนดานการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย วันท่ี 8 มิถุนายน อบต.รอบเมือง, วันท่ี 14 มิถุนายน อบต.เหนือเมือง วันท่ี 16 มิถุนายน อบต.ดง
ลาน, วันท่ี 20 มิถุนายน อบต.ขอนแกน, วันท่ี 28 มิถุนายน เทศบาลเมืองรอยเอ็ด / วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 
ฝกซอมแผนฯ จังหวัด / วันท่ี 29 – 30 มิถุนายน 2560 ฝกความพรอม / เหตุสาธารณภัยและคํารองทุกข / 
สรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัยและการรับเรื่องรองทุกขของประชาชน รับแจงท้ังหมด 61 เรื่อง งานปองกันฯ 
ดําเนินการ 41 เรื่อง 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (งานรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง) 
นายสุทธิชาติ  แสนจันทร  - (นํ า เสนอ Power Point)  งานคดีและธุ รการ / งานตรวจบั ง คับและ           
หน.งานรักษาความสงบฯ  กิจการพิเศษ  ตลาดทุงเจริญ เฝาระวังการตั้งวางจําหนายสินคาภายในและ
ภายนอกอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑ / ตรวจสอบการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีตลาด จัดระเบียบการจราจร               
รอบตลาด / กวดขันคนเรรอน ท่ีพักอาศัยอยูบนแทนจําหนายสินคาภายในตลาด / ตลาดหนองแคน ตรวจตรา
ความเปนระเบียบเรียบรอยภายนอกและภายในอาคาร อํานวยความสะดวกการจราจรรอบตลาด / ชุดท่ี 2              
บึงพลาญชัย – ตลาดโตรุง บึงพลาญชัย ตรวจตราและดูแลความสงบเรียบรอยท่ัวไป / เปลี่ยนธงชาติเพ่ือใหดู
สวยงามสงา / อํานวยความสะดวกการจราจรบริเวณหนาบึงพลาญชัย / อํานวยการจราจรแกคณะท่ีจะเดินทางไป
กราบพระบรมศพ / ปฏิบัติหนาท่ีใหการชวยเหลือประชาชน / ตลาดโตรุง เฝาระวังการตั้งวางจําหนายสินคา
ภายในอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑ / จัดระเบียบการจราจรรอบตลาด / ตรวจสอบใบอนุญาตในกรณีท่ีมี          
การใชพ้ืนท่ีตลาด / ชุดท่ี 3 ตลาดสระทอง – บึงพลาญชัย ตลาดสระทอง กวดขันการตั้งวางสินคา ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนด / ตรวจตราความสงบเรียบรอยท่ัวไป ภายในและภายนอกอาคารตลาด / บึงพลาญชัย              
ตรวจตราและดูแลความสงบเรียบรอยท่ัวไป / ชุดท่ี 4 ชุดตรวจและปฏิบัติการท่ัวไป เฝาระวังและตรวจตราความ
เปนระเบียบเรียบรอยท่ัวไป กรณีผูคาตั้งวางแผงลอยกีดขวางทางเทา ถนนราชการดําเนิน / กรณีผูคาตั้งวางสิ่งของ
บนผิวจราจร ถนนราชการดําเนิน ซอย 12 (ซอยขางรานทอง ส.วิวัฒน) / กรณีเจาของท่ีดินรองเรียนผูคา            
สรางความสกปรกและไมประสงคจะใหผูคาจําหนายสินคา ถนนรณชัยชาญยุทธ / กรณีประชาชนรองเรียนวามีการ
นําเกาอ้ีท่ีเทศบาลไดรับบริจาคไปใชเปนการสวนตัว ถนนคูเมืองทิศใต / กรณีผูคารถเร จําหนายสินคาบริเวณ          
หนาโรงเรียน ช.วิทยา ถนนสุขบูรพา / กรณีผูคาตั้งวางตูกาแฟบนทางเทาโดยไมไดรับอนุญาต (ขางโรงเรียน            
กวดวิชา อ.อุ) ถนนเทวาภิบาล / กรณีรานขาวราดแกง วางทอระบายน้ําท้ิง กีดขวางบนทางเทาโดยไมไดรับ
อนุญาต ถนนเทวาภิบาล / กวดขันกลุมผูคาท่ีตั้งวาง จําหนายสินคาไมเปนไปตามหลักเกณฑ / เง่ือนไขท่ีเทศบาล
กําหนด / จัดระเบียบ กรณีตั้งวางสิ่งของบนทางเทา ไมเปนระเบียบเรียบรอย ถนนคูเมืองทิศเหนือ / เฝาระวังการ
ตั้งวางจําหนายสินคา บริเวณหนาสถานศึกษา / กวดขันรถบรรทุกดินทําเศษดินตกหลนบนผิวจราจร / กวดขัน    
การจับสัตวน้ําในคลองรอบเมือง / วันท่ี 6 มิถุนายน 2560 ใหการตอนรับ รศ.วุฒิสาร ตันไชย ตรวจเยี่ยม
หองควบคุมกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) / วันท่ี 6 มิถุนายน 2560 ดูแลความเรียบรอยและอํานวยความ
สะดวกการจราจร งานนิทรรศการเมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว สูอีสานยานรอยเอ็ด 
วันท่ี 8 มิถุนายน 2560 อํานวยการจราจรและดูแลความสงบเรียบรอยในการประชุมสภาเทศบาล / วันท่ี             
19 – 21 มิถุนายน 2560 อํานวยการจราจรและดูแลความสงบเรียบรอย เนื่องในงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ทองถ่ินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วันท่ี 29 – 30 มิถุนายน 2560 รวมงานปองกันฯ  ฝกซอมแผนชวยเหลือ
ผูประสบภัยทางน้ํา ภายในบึงพลาญชัย / วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 รวมคณะกรรมการตรวจสอบหองน้ําตลาด / 
ตรวจตราดูแลความสงบเรียบรอยตามมาตรการรักษาความสงบเรียบรอยตามสถานท่ีสําคัญของทางราชการในชวง
กลางคืน / แนะนําพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร             

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (สถานธนานุบาล) 
นายประเวชพล นนทะไชย   - (นําเสนอ Power Point) ตั้งแตวันท่ี 1 – 31 มิถุนายน 2560 รับจํานํา  
ผจก.สถานธนานุบาล  4,639 ราย จํานวนเงิน 81,143,800 บาท ไถถอน 4,115 ราย จํานวนเงิน 
72,924,370 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา 1,840,079.75 บาท กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุดจํานํา 474,415 
บาท / รายได 2,314,494.75 บาท รายจาย 387,146.05 บาท รายไดมากกวารายจาย 1,927,348.70 
บาท / ทรัพยรับจํานําคงเหลือ 13,992 ราย จํานวนเงิน 250,046,960 บาท ทรัพยหลุดจํานําเดือนมกราคม 
2560 134 ราย เปนเงิน 1,652,600 บาท / สถิติรับจํานํา – ไถถอน ดอกเบี้ยรับจํานําและกําไรทรัพยหลุด 
ยอนหลัง 3 เดือน (เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน 2560) / วงเงินท่ีไดรับอนุมัติกูยืม 256,500,000 บาท 
เงินกูท่ีเบิกมาใช 113,839,318.26 บาท เงินฝากธนาคาร 16,569.84 บาท ทุนหมุนเวียนคงเหลือ ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 2560 จํานวน 142,660,681.74 บาท / อัตราดอกเบี้ยเงินตนไมเกิน 5,000 บาท                
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อัตราดอกเบี้ยเงินตนไมเกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 ตอเดือน เงินตนเกินกวา 5,001 – 
30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอเดือน เงินตนเกินกวา 30,001 – 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย       
รอยละ 1.25 ตอเดือน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (กองสวัสดิการสังคม) 
นายศุภชัย พิมพวิชัย   - (นํ า เสนอ Power Point)  นํ ามวลชนจาก เทศบาล เ มืองร อย เ อ็ด  เข าถวาย               
หน.ฝายพัฒนาชุมชน สักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช / ฝายพัฒนา
ชุมชน ลงพ้ืนท่ีชุมชนริมคลองหลังวัดเหนือ เพ่ือเก็บเงินออมเพ่ือท่ีอยูอาศัย นําฝากกลุมออมทรัพยหนองหญามา 
จํานวน 60 ราย ยอดเงิน 24,140 บาท / ลงพ้ืนท่ีชุมชนริมคลองหลังวัดเหนือ พูดคุยทําความคุนเคยกับกลุม
ชาวบาน เพ่ือปรับทัศนคติการใชชีวิต และการมีสวนรวมในสังคม / รวมประชุมปรับปรุงทบทวนแผนชุมชน             
เพ่ือรวบรวมปญหาความตองการของชุมชนสูแผนพัฒนาทองถ่ิน / จัดแสดงผลิตภัณฑชุมชน เพ่ือจําหนายสินใหแก  
กลุมศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม / ประมวลภาพกิจกรรมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด            
รวมเปนจิตอาสา จัดทําดอกไมจันทนพระราชทาน เพ่ือถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
/ ฝายสังคมสงเคราะห รับใบอนุญาตผูประกอบกิจการหอพัก / ผูจัดการหอพัก / นําชุมชนรวมโครงการฝกอบรม
เพ่ิมศักยภาพและสรางเครือขายผูนําชุมชนตามศาสตรพระราชาจังหวัดรอยเอ็ด ณ มณฑลทหารบกท่ี 27 /           
มอบเงินอุดหนุนใหกับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ในท่ีประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560 / 
เยี่ยมผูประสบปญหาทางสังคมและมอบเงินเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน รายนางทัศนีย มัสการ ชุมชน          
ศรีอุดม ตารางเยี่ยมผูสูงอายุประจําเดือนสิงหาคม 2560   

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - ขอบคุณทุกกอง ฝาย ท่ีไดนําเสนอผลในรอบเดือน ดูแลวก็มีความสุข
นายกเทศมนตรี   เนื่องจากการทํางานของพวกเราไดทําหนาท่ีของแตละคน แตละฝายไดอยางมี
คุณภาพ โดยมุงเปาท่ีจะสรางคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในเขตเทศบาลเรา 
    - นัดหมายประชุมเดือนหนา วันพฤหัสบดี 17 สิงหาคม เวลา 09.00 น. 
ประชุมผูบริหาร 13.30 น. ผูบริหารในบายวันนี้ขอเลื่อนประชุม จากเวลา 13.30 น. เปน 15.30 น. เนื่องจาก    
มีเหตุติดประชุม ระเบียบวาระการประชุม ฝากทาน ผอ.วิชัย เพ่ิมเรื่องของเกณฑรับเด็กนักเรียนอนุบาลวาจะทํา
อยางไรใหชัดเจน ตอนนี้เริ่มมีคนมาเริ่มฝากแลว ศูนยเด็กเล็กเขาเริ่มวิตกกังวล คนเริ่มวางแผนแลวเพราะรูวา            
เขายาก วันนี้คุยกันใหจบ จะทําอยางไรเขาหารือดวย 
    - กองคลัง เพ่ือใหเปนแนวทาง การไปราชการของแตละกอง แตละงานทํา
บันทึกมา ท้ังบันทึก ท้ังคําสั่งมาดวย ก็ปรากฏวามีรายละเอียดท่ีคุยกันมีปญหา ก็เลยขอใหเปนแนวทางเดียวกัน   
ทางกองคลังไดนําเสนอแลว ถาไมเขาใจอยางไรก็ไปปรึกษา นายกฯ จะไมเซ็นคําสั่งแลว ทานก็ทําบันทึกมาจะ
อนุมัติในบันทึก ใชบันทึกนั้นไปประกอบในการเบิกไปราชการตามระเบียบวาดวยการเดินทางไปราชการ แตถาเปน
เรื่องของบุคคลภายนอกนักเรียน อสม. อปพร. ประชาชนท่ัวไป ใชเปนคําสั่ง อันนี้มีระเบียบปฏิบัติแลวแตพวกเรา
ไมเขาใจกัน ตอไปจะไดเปนแนวทางเดียว รายละเอียดตอนบายนี้คุยกันอีกที 
    - สํานักการศึกษา ใหเตรียมการ ปการศึกษา 2561 เรื่องสระวายน้ําในการ
สอนนักเรียน สวนจะกําหนดชั้นไหน ดูอีกที เม่ือเปนอยางนี้ ตองไปดูอัตรากําลัง จะจางอยางไร เพราะวันนี้ผาน
สภาฯ ไปแลว คิดวาจะดําเนินการกอสรางเสร็จทันหรือไมท่ีจะใหเขาเปดการสอนนักเรียนในปการศึกษาหนา หรือ
เปดสอนสระวายน้ําในภาคเรียนท่ี 2 ของปการศึกษา 2561 ไปวางแผนใหดีเพ่ือใหสอดคลองกับวิธีการทํา
งบประมาณรายจาย ประจําป 2561 ฝากสํานักการศึกษาประสานกับกองชาง เรื่องแผนการกอสรางจะแลวเสร็จ
เม่ือไหร เราจะเริ่มสอนไดเม่ือไหร เพ่ือใหเกิดความคุมคาในเรื่องของนโยบายการสอนเด็กนักเรียนวายน้ํา 
    - เนื่องจากการแขงขันมหกรรมการศึกษา กรมฯ ไดออกหนังสือแลว เนื่องจากมี
ขอสังเกตจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน จนกวาจะมีขอยุติจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินของจังหวัดนนทบุรี           
จึงไดเลื่อนออกไปกอนโดยไมมีกําหนด เพราะฉะนั้นการไปแขงขันในระดับประเทศ คาดวาจะจัดท่ีเมืองทองธานี       
ในเดือนสิงหาคม เลื่อนไปแลว เราเปนเจาภาพแขงขันในระดับภาคเรียบรอยแลว มีนักเรียนชัดเจนแลว ไปไมได         
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แตงบประมาณตั้งไวแลว รองฯ นุชากร ก็หารือกับผมแลววาอยากใหเด็กนักเรียนเหลานี้ ท่ีชนะเลิศระดับ 1 2 
3  ซ่ึงเปนตัวแทนเขาไปแขงขันท่ีกรุงเทพฯ กับครูท่ีประกวดผลงานวิชาการทางการศึกษา ไดมีโอกาสไปทัศนศึกษา 
โอนเงินท่ีเราตั้งไวท่ีจะไปเมืองทอง ไปทําโครงการข้ึนมา ก็เปลี่ยนจากการท่ีจะไปแขงขัน เปลี่ยนเปนเรื่องไป          
ทัศนศึกษาใหกับเด็กนักเรียนเหลานี ้
    - สําหรับสํานักการศึกษา คณะผูบริหารท้ัง 8 โรงเรียน 2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตองขอบคุณในโครงการเยี่ยมบานเด็กนักเรียน ก็ถือวาเปนเรื่องสําคัญ เปนเรื่องยากลําบาก แตเปนความอบอุน
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง นักเรียน ทานก็ลองไปชวยหมุนเวียนเยี่ยมบาน ใหความรูสึกท่ีดี ก็เห็นดวยในโครงการ
นี ้
    - โรงเรียน ชุมชน วัด สัมพันธกัน ตอนนี้เราก็ใหทาง ท.8 กับศูนยพัฒนาเด็ก-
เล็ก ไปอิงกับวัดกลางม่ิงเมือง เพราะฉะนั้นโรงเรียน ชุมชน เขามีกิจกรรมอะไรก็อยาไดปลอยท้ิง ปลอยวาง                
ไมเก่ียวของไมได โดยเฉพาะโรงเรียนของเราอาศัยพ้ืนท่ีวัดเปนสวนใหญ ก็ขอฝากเปนนโยบายวาอยาใหตัดขาด
ความสัมพันธ อยาไปลดกิจกรรมลงระหวางโรงเรียน ชุมชน ถามีอะไรก็เก้ือกูลกัน ก็จะใหซึมซับวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
ตอไป 
    - เรื่องการเปนเจาภาพท่ีผานมา เราก็ไดรับคําชื่นชมมากจากโรงเรียน
สถานศึกษาท่ีเขามารวมการแขงขัน เพราะเราก็มีการวางแผน มีการเตรียมการเรื่องสถานท่ี สนามแขงขัน             
การจัดระบบ การบริการตาง ๆ เรื่องความโปรงใส เรื่องการไมเอาเปรียบ ก็ไดรับคําชมมา ถือไดวาเราเปนองคท่ีทํา
อะไรแลวมีมาตรฐานสูงเปนตนแบบเขาได ก็สําเร็จจากพวกเราท่ีรวมมือกัน ปญหาก็มีเล็กนอยมาก ไมถือวาเปน
ประเด็น 
    - ทานเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา ชมมาวาจัดนิทรรศการเคลื่อนท่ี ร.7 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทําไดดีมาก ชื่นชม รูสึกวาเรารวมแรง รวมใจกับเขาอยาเต็มท่ี ดูแลว ทําใหการจัด
นิทรรศการครั้งนี้มีสีสัน มีบรรยากาศดีมาก 
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เรื่องดวนท่ีอยากจะฝากคือภูมิทัศน
สนามเด็กเลน เนื่องจากวายังไมมีสนามเด็กเลนในโรงเรียน เรามีพ้ืนท่ีแลว ฝากกองชางชวยไปดูวา เราจะทํา            
ภูมิทัศนหรือจะขอพ้ืนท่ีบานหลังนั้น เปนไปไดมากนอยเทาไหร 
    - เรื่องสระวายน้ําท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีการรั่วซึม แกไขหรือยัง ฝากเปนขอ
ปรับปรุง 
    - เรื่องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เรื่องลางถังขยะ เรื่องซอม ขอบคุณมาก
เปนนโยบายท่ีปฏิบัติงานไดอยางดี วางแผนไดดี งานแหเทียนพรรษาท่ีผานมาชาวบานชื่นชมมา เพราะทําความ
สะอาดทันที ขบวนจบเราก็เก็บทันที ก็แสดงวาเราทํางานกันโดยมีแผน มีการทํางานเชิงรุกท่ีทุกฝาย รูบทบาท
หนาท่ีของตนเอง ชวยกัน 
    - เรื่องรถดูดโคลน ดูดสิ่งปฏิกูล คันนี้ใชมายาวนานมากแลว ก็เสื่อมโทรม            
เราก็เตรียมท่ีจะจัดหาคันใหม แตติดเรื่องราคากลางท่ีเปนปญหา ปปช. กับ สตง.ทางกองทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล  ซ่ึงเปนผูอนุมัติใหเทศบาล จึงไดชะลอไวกอนโดยใหไปกําหนดราคากลาง มีคณะกรรมการข้ึนไป           
หลังจากไดราคากลางใหมแลว จึงจะทําเรื่องขอไปใหมได ฝากทางกองสาธารณสุขฯ เตรียมการรอไวกอน เพราะวา
ทางสภาฯ ทางผูบริหาร เห็นวามีประโยชนอยางยิ่ง ก็จะมาเสริมรถคันท่ีมีอยูแลว 
    - เรื่องลางรถขยะ เราลางถังขยะ รถขยะแนนอนวาสกปรก แตถาเรามีการลาง
ดูแล ก็จะดูสะอาดข้ึน ลองหาวิธีการลางรถดวย 
    - เรื่องการขับรถเร็ว ฝากดวย ชาวบานเขาถายรูปมา บางทีลูกนองก็อาจจะ
เรงรัดความเรงดวนในการทํางาน ฝากเรื่องวินัยการขับรถ ไมหวาดเสียว มีเลขประจํารถอยูแลว ชัดเจน ขอความ
รวมมือ ฝากกําชับพนักงานของเรา 
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    - เรื่องศูนยบริการสาธารณสุขฯ ท่ีรายงานวาเราไปตรวจเยี่ยมนักเรียน        
ตรวจสุขภาพตามโปรแกรม เห็นตรวจชองปาก ถาเกิดมีฟนผุ เราทําอยางไรตอ สงตอหรือดําเนินการอยาง 

นางสุวัชรนีย สุโนภักดิ์  - ท่ีเราไปตรวจสุขภาพชองปาก ถาเด็กมีฟนผุ ก็จะแนะนําใหไปทําการรักษา 
หน.ศูนยบริการสาธารณสุข 1 ผูปกครองทราบ เราจะมีแบบบันทึกให 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - ก็จะไดครบถวน ถาตรวจพบวามีปญหา ก็บันทึกใหครูแลวผูปกครองทราบ 
นายกเทศมนตรี   เพ่ือไปรักษาตอได สงตอ 
    - เรื่องงานรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง ฝากย้ําเรื่องการดูแลถนน 
ดูแลเรื่องรถถมดินเปนพิเศษ เห็นแลวเหมือเอาเปรียบสังคมจะสกปรกอยางไรไมใชหนาท่ี ตองจัดการ            
กฎหมาย พ.ร.บ. ปด หาม ถาทําไมไดหามขน ไมมีการผอนปรน เพราะฉะนั้นใครเจอรถขนดินในเขตเทศบาลเรา 
รีบถายรูปลงในงานรักษาความสงบฯ เขาจะไดเขาไปควบคุม พูดคุยกับผูรับเหมา ผูรับจางทันที วาตองดูแล
รับผิดชอบสังคม ฝากเปนนโยบายท่ีสําคัญ 
    - หองควบคุมกลอง CCTV บอกใหพวกเราทราบ ตอนนี้มีเจาหนาท่ี 2 คน
หมุนเวียนกัน เทศกิจเขาก็ไปประกบคูแลว เพ่ือเรียนรูงาน เขาจะอยูเวร 24 ชั่วโมง ชุดหนึ่งจะเขา 8 โมงเชาถึง           
8 โมงเชาของวันรุงข้ึน จะหมุนเวียนตลอดจะมีการบันทึกตลอด สิ่งสําคัญคือ วันนี้มีตํารวจมาขอใชประโยชนแลว 
เขาม่ันใจวาเทศบาลตองใชงานไดแนนอน ทําบันทึกขอมา ผมก็อนุญาตให เพ่ือเขาจะนําไปใชประกอบคดีได           
สิ่งท่ีเปนหวงคือ ถาเขาขอมาแลว กลองตองใชงานได ตองไมมีเหตุท่ีขัดของเกิดข้ึนกับระบบ CCTV ของเทศบาล 
ไปหาวิธีการ มาตรการ เจาหนาท่ีดูแล 24 ชั่วโมง อยูแลว ถามีเหตุกลองไหนเกิดสัญญาณขัดของ ไมมีสัญญาณข้ึน 
ไมวาดวยเหตุใดตองรีบรายงานและรีบแกไขโดยดวน ฝากไว ขอความรวมมือ 
    - กองสวัสดิการสังคม รายงานข้ึนมา ออมทรัพย 60 รายท่ีชุมชนวัดเหนือ          
แตวาโครงการเราสํารวจในเบื้องตน 40 กวาครอบครัว แลวแผนการออกแบบเราทําไว 5 ชุด ชุดละ 10 หอง           
ก็ได 50 หอง 

นายศุภชัย  พิมพวิชัย  - เปนครอบครัว เขาอยากมีสวนรวมในการออมทรัพย 
หน.ฝายพัฒนาชุมชน 

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท - ไมเก่ียวกับบาน แสดงวาไมเกิน 50 หอง 
นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด - หลายคนฝากมา ตอนนี้บึงฯ สวยงามมากแลว มีชองจักรยาน มีไฟสองสวาง 
คนเดินไดท้ังชั้นบน ชั้นลาง เปนระเบียบเรียบรอย มีตนไมเปนแนวสวย แตสิ่งหนึ่งท่ีเขาดูแลวไมสบายใจ คือรถของ
เทศบาลไปจอดในชองจักรยาน ไมวาจะเปนรถเก็บขยะเองหรือรถทํางานของเรา เราตองเปนตัวอยาง ไมจําเปน           
ไมเขาไปจอดไดไหม ใหจอดชิดซาย ลองไปหารือกัน อยาไปจอดทับในเลนนั้น พยายามหลีกเลี่ยง กรณีซอมไฟฟา       
ก็เปนอีกเรื่อง ฝากเปนขอสังเกต 
    - ผมไดมอบนโยบายกองชางปรับปรุงสนามเปตองดานหนา เดิมทีสนามเดียว
และไมสวยงาม ไมมาตรฐาน จึงขอใหกองชางทําสนามใหมาตรฐาน เผื่อวาหากพวกเรามีเวลาจะไดออกกําลังกาย
บาง สนุกสนานกันบาง พอสนามเสร็จก็ขาดลูกเปตอง ไมไดตั้งงบประมาณไว เลขาฯ พีรพงศ ก็เลยจัดซ้ือมามอบให 
ก็มอบทางสํานักปลัดฯ เปนคนเก็บรักษาอุปกรณ เรื่องบริจาคก็ทําเปนหนังสือและลงทะเบียนใหเรียบรอย         
ทําหนังสือขอบคุณดวย ใครจะเบิกเลน ประสานท่ีสํานักปลัดฯ 
    - ปนี้เลี้ยงเกษียณ กําหนดวันลวงหนา เพ่ือจะไดไปจองหอง จองโรงแรมดูแลว 
เปนศุกรท่ี 22 กันยายน สวนสถานท่ีคณะทํางานก็ลองติดตอประสานงานจองหองแลวก็ลงนัด ทุกคนจะไดรูวัน
ลวงหนา 
    - วันท่ี 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ทราบจากจังหวัด           
แตยังไมเปนทางการ รางจากกรมฯ จะมีพิธีทางศาสนา มี 5 ศาสนามารวมถวายพระพร รวมกิจกรรม ชวงเชา 
07.00 น. ท่ีศาลากลางจังหวัดหรือสถานท่ีท่ีเหมาะสม แตไมมีการเดินเทิดพระเกียรติ ไมมีกิจกรรมอยางอ่ืน         
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จะบําเพ็ญประโยชนก็แลวแตหนวยงาน ของเราก็แจงแลวจะไปปลูกตนไม 28 กรกฎาคม เปนวันหยุด ก็แจงให
พวกเราทราบ ฝายสถานท่ีก็คงจะตองเตรียมประสานงานตอไป 
    - แผนการจัดทํางบประมาณ ประชุมสภา ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 
เราเปดประชุมวันท่ี 11 สิงหาคม เวลา 14.00 น. และจะมีการประชุมสภาอีกครั้งหนึ่ง เปนครั้งท่ี 2 วันท่ี             
21 สิงหาคม เวลา 09.00 น. เปนการประชุมใหญ 31 สิงหาคม ไดประสานกับทางฝายสภาแลว เปนงบใหญ              
จะขอแปรญัตติ 10 วัน เพ่ือจะไดดูในรายละเอียด เวลา 14.00 น. ก็ลงนัดไว เพราะฉะนั้นในญัตติกรณีท่ี             
เงินเหลือจายอะไรตาง ๆ ท่ีผูบริหารจะตัดตอนกรกฎาคม จัดเตรียมใหทัน ก็คงจะนําเขาสิงหาคม แตถาไมทันก็
สามารถประชุมตอไปไมได นัดตอไป ซ่ึงผมจะดู เพราะวาสมัยประชุม 30 วัน คือเริ่มวันท่ี 11 สิงหาคม                
สมัยประชุมสมัยท่ี 3 ก็จะไปเสร็จวันท่ี 10 กันยายน ประมาณนั้น เพราะฉะนั้นถาเกิดมีเงินเหลือหรืองบท่ีเราทํา  
ไมทัน ก็อาจจะมีการประชุมสภาฯ ในตนเดือนกันยายนก็ได เพ่ือจะไดใชจายเงิน เพราะฉะนั้นอะไรตาง ๆ                 
ท่ีเก่ียวของก็วางแผนไว วันท่ี 31 กรกฎาคม ท่ีจะถึงนี้ ตามนโยบาย ผมจะตัดงบประมาณท่ีไดตั้งตามนโยบายของ
ผูบริหารไปเปนงบพัฒนาหรืองบลงทุน ตองเตรียมสรุปยอด 31 กรกฎาคมนี้แลวก็ตองเตรียมทําญัตติเขาสภา              
คือหลังจากรับทราบนโยบายชัดเจนวาจะเหลือจาย คณะผูบริหาร ประชุมกันแลวจะทําอะไร ก็จะแจงหนวยงานท่ี
เก่ียวของใหเตรียมทําญัตติประมาณการอะไรตาง ๆเพ่ือนําเขาประชุมสภาฯ ใหทัน 31 สิงหาคม จะไดสอดคลอง
สัมพันธกัน 
    - เก่ียวกับเรื่องท่ีกําหนดจัดทํางบประมาณยกรางงบประมาณหรือประมาณการ
ท่ีผูบริหารกําหนดไวแลว วันท่ี 3 และ 4 สิงหาคม หัวหนางาน หัวหนาฝาย กอง ทานรองผูบริหาร ท่ีรับผิดชอบ 
ตองไปดูแลเตรียมสรุปนําเสนอวันท่ี 3 และ 4 สิงหาคม วันแรกจะพิจารณาเรื่องประมาณการรายรับกอน วาปหนา 
2561 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จะมีประมาณการรายรับเทาไหร ใหใกลเคียงกันและสอดคลองขอเท็จจริง เปนไป
ตามจริง ดูยอนหลังไปท่ีเราเคยมีหลักเกณฑไว ใครท่ีมีสวนเก่ียวของในเรื่องนี้ก็ตองไปวิเคราะหแลวก็เสนอให
ใกลเคียงความเปนจริง ผูบริหารจะไดดูและตัดสินใจรวมกัน ถาวิเคราะหและเสนอในสวนท่ีมีเหตุก็จะไมเสียเวลา 
ประมาณการรายรับถือวาเปนเรื่องสําคัญเปนอันดับแรก หลังจากนั้นก็จะเปนเรื่องรายจายประจํา แผนงาน 
โครงการตาง ๆ กรณีท่ีจะตองจัดทํางบประมาณกรอบอัตรากําลัง ฝากไปดู วันนี้เรามีรับโอนพนักงานเขามา            
แตกอนอัตราวาง ไมมีคนมามีแตตําแหนงแตไมมีคน ตั้งเงินไวแตไมไดใช เหลือ เสร็จแลวแกปญหาเฉพาะหนาคือ   
ไปหาพนักงานจางมา จางท่ัวไปมาชวยกอน ตอนนี้ไดบุคลากรมาแลว ตองไปปรับลดพนักงานจางแตละกอง               
ฝาย ไมใชมีคนมาแลวพนักงานจางก็ยังคงมีตอ จางตอ คือคนลน ลนงานไมได ตองไปดูใหดวย เดิมทีเราเคยสรรหา
มาเพ่ือชวยภารกิจนี้ พอมีคนมาแลวก็ตองปรับลดพนักงานจางออกไป มีบางงานท่ีเขามีภารกิจเพ่ิม ขอเพ่ิมก็มี             
ก็เปนเรื่องตามเหตุตามผล ตามงาน ก็ฝากไว 3 – 4 สิงหาคม เปนเรื่องสําคัญตองเตรียมขอมูลใหดีในการเขารวม
ประชุม 
    - สอดคลองกับป 2561 ภายใตระเบียบใหม กฎหมายประกาศแลว มีผล           
23 สิงหาคมนี้ คือระเบียบวาดวยการจัดหาพัสดุของราชการ ตอนนี้หนวยงานทุกหนวยงาน ทหาร ตํารวจ            
สํานักนายก รัฐวิสาหกิจ สภา องคกรทองถ่ิน ราชการใชระเบียบเดียวกันหมด ไมมีความแตกตาง ระเบียบนี ้         
เริ่มมีผล 23 สิงหาคม ซ่ึงจะมีผลกับงบประมาณ 2561 แน นั่นหมายความวาระเบียบใหมท่ีจะเกิดข้ึน ตองศึกษา 
ตองทําความเขาใจ สวนจะไดใชเม่ือไหร ตองไดใชแน เรารอหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ท่ีจะสงลงมาใหกับทาง
ทอถ่ินวาใหดําเนินการตาม พ.ร.บ. ใหมนี้อยางไร แบบไหน ซ่ึงขณะนี้เขาก็เรงเต็มท่ี เพราะจะไปผิดกับกฎหมาย
ไมได พ.ร.บ. ตองใหญกวาระเบียบ ระเบียบท่ีมีจะตองยกเลิกใชไมไดแลว เตรียมรองรับ เพราะฉะนั้นในป 2561 
อยากใหผูท่ีเก่ียวของ ไปดูโครงการตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการท่ี สตง. ไดตั้งขอสังเกตไว ลักษณะท่ีเราเคย
ทํามา ผานไปก็คือจบ แตป 2561 ถามีขอสังเกตใหหยุดหรือชะลอ เราจะมีการหลบเลี่ยงตอไปนี้ จะไดไมมีปญหา 
ก็ขอฝากใหแตละกอง ฝาย ไปดูโครงการท่ีทานเสนอท่ีเคยทํามาในอดีต ท่ี สตง. เคยตั้งขอสังเกต ถาไมแนใจให
หารือ กองคลังรีบแจงใหกอง ฝาย งาน ท่ีเก่ียวของ ในแตละโครงการ ไดรูแตเนิ่น ๆ เพราะฉะนั้นโครงการใหมในป 
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2561 ตองอิงระเบียบใหม ระเบียบวาดวยการจัดหาพัสดุ ท่ีจะมีผลใชตั้งแต 23 สิงหาคม 2560 เปนตนไป          
ดูใหสอดคลองกับการทํางบประมาณป 2561  
    - แจงกําหนดงาน เพ่ือใหไดรับทราบกันตั้งแตเนิ่น ๆ กฐิน 101 วัด กําหนด
ประกาศไปแลว คือวันเสารท่ี 21 ตุลาคม เพราะฉะนั้นจะตองประชาสัมพันธแตเนิ่น ๆ ไปวางแผน 
    - วันท่ี 3 พฤศจิกายน งานประเพณีสมมาน้ําคืนเพ็ง เส็งประทีป ซ่ึงตรงกับ          
วันศุกร เปนงานท่ีเกิดข้ึนในปงบประมาณ 2561 ใชงบ 2561  
    - นายกฯ จะไปศึกษาดูงานของสถาบันพระปกเกลา กําหนดแลววันศุกรท่ี          
21 – 22 – 23 กรกฎาคมนี้ ไปราชการจังหวัดชลบุรี 
    -  นายกฯ ไปตางประเทศ วันท่ี 10 – 14 สิงหาคม วันท่ี 11 สิงหาคม 
ประชุมสภาฯ ญัตติท่ีเสนอโดยผูบริหารถาจะมอบอํานาจใหรองผูบริหารเสนอทําได โดยมอบใหชัดเจน               
ฝายท่ีเก่ียวของไปทําหนังสือบันทึก ใหชัดเจน ญัตติผมเปนคนเสนอญัตติ ผมเปนคนเซ็น แตวามอบใหรองผูบริหาร
เปนผูขอเลื่อนขยายเวลาการเสนองบประมาณรายจายประจําป เราเสนอไมทันในวันท่ี 15 สิงหาคม ไปขอเสนอ          
ในวันท่ี 21 สิงหาคม ทุกคนจะไดทราบและเตรียมการ 
     

ปดประชุมเวลา 12.40 น. 
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