
- สําเนา - 
รายงานการประชมุประจําเดือน  

ครั้งที่ 6/2561 
วันที ่12 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 น. 

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

ผูเขารวมประชุม 
1. นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท   นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
2. ดร.นุชากร  มาศฉมาดล   รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
3. นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต   รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
4. ดร.วัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
5. ผศ.ดร.สาธิต  กฤตลักษณ   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด

 6. นายพีรพงศ  จุรีมาศ    เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
7. นายสุเวช  ชัยทองดี   ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
8. นายวิทยา  ตรีวิเศษ    รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
9. นายวิชัย  พรมเกตุ    ผอ.สํานักการศึกษา 
10. นายประสงค โพธิ์เนียม   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
11. นางวราภรณ นวลเพ็ญ   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
12. นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ   ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
13. นายพัฒนพงศ ศรีทอง    ผอ.กองชาง 
14. นางทิมาพร  จันทรถง    ผอ.กองคลัง 
15. นางศริิภรณ  กระวีสายสุนทร   รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
16. นายธนพนธ  ปฐมกําเนิด   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (สป.) 
17. นางพิกุล  พรมเกตุ    ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามา 
18. นางศรีไทย  กระวีสายสุนทร   หน.งานธุรการ (สส.) 
19. นางอุไร  สําราญสุข   หน.งานประเพณีฯ 
20. น.ส.พณิดา  ประเสริฐสังข   หน.งานเลขานุการผูบริหาร 
21. นายประเวชพล นนทะไชย   ผจก.สถานธนานุบาล 
22. นางนันทกา  ภูผา    หน.งานสงเสริมคุณภาพฯ 
23. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ    หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (ชาง) 
24. น.ส.พรพรรณ จันทรถง    ศึกษานิเทศก 
25. นายธรรมวัจน วิลัยพิศ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
26. วาที่ ร.ต.หญิงนันทิพัฒน วงศคาํจันทร   หน.งานพัฒนาบุคลากรฯ 
27. นางฉันทรุจี  พรมเกตุ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
28. น.ส.พิชาธนัญญ ชูวงศเลศิ   หน.งานบริหารโรงเรียน 
29. น.ส.รัชนีกร  คําภักดี    หน.ฝายแผนที่ภาษีฯ 
30. นายโกสิทธิ ์  บุญสง    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
31. นายธรรมศักดิ ์ ชิตทรงสวัสดิ ์   ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
32. นางศริิภรณ  บุตรพรหม   หน.ฝายทะเบียนและบัตร 
33. นางอัญชล ี  เวียงสมุทร   หน.งานบัตรประจําตัวประชาชน 
34. น.สพ.ธีรภัทร หินซุย    หน.ฝายบริหารงานสาธารณสุข 
35. นายภาณุวัฒน เฉวียงวาศ   หน.ฝายการศกึษานอกระบบ 
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36. น.ส.ปทมพร  สุทธิประภา   หน.งานงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ 
37. นางกิติพร  ตราตร ี    หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
38. นายชนินทร  ปาลอินทร   หน.งานการศกึษานอกระบบ 
39. นายเรียบ  สวัสดิผล   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร 
40. นายประวิทย โอวาทกานนท   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
41. นายวิทยา  สตันาโค    หน.งานปองกันฯ 
42. นางรุจิรา  สีชมพู    หน.งานบริหารจัดการตลาด 
43. นายวัฒนา  กระวีสายสุนทร   หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
44. นางจิรารัตน  ศรีกูกา    หน.งานงบประมาณและพัสดุ 
45. นายกองพล  ศิริเวช    หน.ฝายปองกันฯ 
46. น.ส.ปยะกานต อุดมพร    หน.งานสุขาภิบาลอาหารฯ 
47. นางวัชร ี  ศรีทอง    หน.ฝายบริหารงานคลัง 
48. นางเพ็ญละดา สระแกว    หน.ฝายบริการสาธารณสุข 
49. นางสุวิชชา  ตรีนาจ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
50. นางจิราภรณ โวหารกลา   หน.งานการเงนิและบัญชี (คลัง) 
51. นางอัฐพร  สานุจิตร    นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ (สน.กศ.) 
52. นางรัติยา  สังฆะมณ ี   หน.งานการเงินและบัญชี (สน.กศ.) 
53. น.ส.สมพิศ  หวังทรัพยทวี   ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
54. นายพิรุฬ  มาตมูล    หน.ฝายกิจการโรงเรียน 
55. นางเข็มทอง  ปาลอินทร   หน.งานไฟฟา 
56. นางญาณ ี  โสนทอง    หน.งานสวนสาธารณะ 
57. นายสงา  นามวิชัย    หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (สส.) 
58. น.ส.วรนาถ  วรฉัตร    หน.งานสังคมสงเคราะห 
59. นางอรพิน  สีลาวรรณ   หน.ฝายอํานวยการ 
60. นายกฤษดา  ภาชนะวรรณ   หน.งานสถานที่ 
61. นายกฤษดา  เมาะราษี                              วิศวกรโยธาชํานาญการ 
62. นายจักร ี  เกียรติขจร   หน.ฝายการโยธา 
63. นายสุริยา  ทองหาว    นักวิชาการคลัง  
64. พ.อ.ท.ประทีป พิมพะนิตย   หน.งานศูนยเครื่องจักร 
65. นายเสกสันต  จันทไชย    หน.งานวิศวกรรม 2 
66. น.ส.กรชนก  ยุคะลัง    หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ  
67. น.ส.จิราภรณ ชินออน    หน.ฝายจัดหาประโยชนฯ 
68. นางยุวด ี  ถนอมแสง   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (คลัง) 
69. นางดารณี  ชัยมานะพร   หน.งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
70. นางวชิราภรณ เสณีแสนเสนา   หน.งานบริการขอมูลขาวสารทองถิ่  
71. นายจตุรงค  ประดิษฐ   หน.งานรับเรื่องราวรองทุกข 
72. น.ส.วันวิสา  อวยชัย    นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
73. นายสราวุฒ ิ สังวันด ี    วิศวกรโยธาชํานาญการ 
74. นายปยะวัชย ศรีประสิทธิ์   หน.งานสัตวแพทย 
75. นายภานุวัตร เพ็งพิมพ    จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 
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76. นายศุภชัย  พิมพวิชัย   หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
77. น.ส.ทรัพยพานิช พลาบัญช   เภสัชกร  
78. นายไพรัก  โคตะยันต   หน.งานธุรการ (สป.) 

 
ผูไมมาประชมุ 

1. นายคมกริช  จุรีมาศ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด ติดภารกิจ 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 - ไมมี -   

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชมุ ครั้งท่ี 5/2561 ประชมุเม่ือวันที ่18 พฤษภาคม 2561  
       - ไมมกีองใดแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว  มาตรการประหยัดพลังงาน 
นายธนพนธ ปฐมกําเนิด  - รายงานการตรวจสอบใชน้ําในชวงเดือนพฤษภาคม 2561 มี 1 รายการ            
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป  ที่โรงฆาสัตว ทอน้ําประปาใตบานพักสุนัขชํารุด ทําใหมีน้ํารั่วซึม ไดดําเนินการ
ซอมแซมเสร็จเรียบรอยแลว ในสวนของคาไฟฟา ไมมีการรายงานผิดปกติ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองวิชาการและแผนงาน) 
นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร - (นําเสนอวีดีทัศน สรุปกิจกรรมเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ในรอบเดือนพฤษภาคม 
รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 2561) 

- (นําเสนอ Power Point) ฝายบริหารงานทั่วไป งานบริการขอมูลขาวสาร
ทองถ่ิน สถิติตาง ๆ ในการประชาสัมพันธผาน Fanpage Facebook “ประชาสัมพันธเทศบาลเมืองรอยเอ็ด” / 
การถายทอดการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 25661 ผาน  Fanpage Facebook             
มีผูรับชม 322 ครั้ง / บันทึกภาพกิจกรรม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง / งานบริการและเผยแพรวิชาการ 
ติดตั้งเครื่องเสียงนอกสถานที่ ตักบาตรวันอาทิตย, ติดตั้งเครื่องเสียง, ติดตั้งจอโปรเจคเตอร จํานวน 14 ครั้ง / 
ติดตั้งเครื่องเสียงในสถานที่ / บันทึกเสียงการประชุม / บันทึกเสียงพรอมตัดตอการประชาสัมพันธเคลื่อนที่ /  
ซอมบํารุงเครื่องเสียง / งานรับเรื่องราวรองทุกขและงานนิติกรรมสัญญา เรื่องรองทุกข 34 เครื่องดําเนินการแลว
เสร็จ 34 เรื่อง / ตรวจสัญญาการเชาสิทธิเทศบาล, รวมจํานวน 160 ฉบับ, ใหคําปรึกษา / ชวยเหลือทาง
กฎหมายแกประชาชน และพนักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / ฝายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะหนโยบาย
และแผน สรุปผลการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจําป 2561 / การประชุมเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดสง
รางวัลพระปกเกลา พ.ศ.2561 / สรุปแบบสอบถาม การจัดงานบุญซําฮะและสักการะศาลเจาพอหลักเมือง 
ประจําป 2561 / ตอนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตําบลกุดชุม วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 / เทศบาลเมือง
รอยเอ็ดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2561 วันที่ 
21 พฤษภาคม 2561 / จัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โครงการกอสรางเรือนจําจังหวัดรอยเอ็ดแหงใหม 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 / งานจัดทํางบประมาณ ประชุมเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่มีการบริหารจัดการท่ีดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 / 
การตรวจประเมินการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี ประจําป 2561                   
ประเภทโดดเดน วันที ่1 มิถุนายน 2561 / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอมแซม บํารุง คอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตอพวง / จัดทําขอมูลรับการประเมินรางวัลธรรมาภิบาล 2561 / จัดทําขอมูลและติดตั้งอุปกรณ โครงการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกอสรางเรือนจําจังหวัดรอยเอ็ดแหงใหม / จัดทําขอมูลและติดตั้งอุปกรณตอนรับ
คณะศึกษาดูงาน อบต.ขอนแตก จังหวัดสุรินทร / ตารางสรุปลดคาใชจาย ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 ระบบ
เครือขายฯ ระบบคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวงและงานออกแบบ รวม 5,400 บาท / สํารองขอมูลกลองวงจรปด
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เทศบาลฯ / งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ / การเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซตฯ และแฟนเพจฯ           
รวม 103 รายการ / รับเรื่องราวรองทุกข / ติดตอสอบถาม รวม 13 เรื่อง / สถิติการใหบริการของกองวิชาการฯ 
ในจํานวน 114 ครั้ง / ไอทีนารู วิธี Backup ประวัติแชท Line กูคืนไดยายเครื่อง ลงแอปใหมประวัติแชทไมหาย  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
น.สพ.ธีรภัทร หินซยุ  - (นําเสนอ Power Point) ฝายบริหารงานทั่วไป ประชุมกองสาธารณสุขฯ                    
หน.ฝายบริหารงานสาธารณสุข ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 วันที่ 1 พฤษภาคม / งานซอมบํารุงรถยนต – 
เครื่องจักร ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 จํานวน 15 เรื่อง เปนเงิน 132,950 บาท / ฝายบริหารงาน
สาธารณสุข วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 รวมประชุมคณะกรรมการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ          
เพ่ือจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด ป 2563 / วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 งานรักษาความสะอาด 
รวมกันพัฒนาโรงซอมบํารุงกองสาธารณสุขฯ / วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 รวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
โครงการเราทําความ ดี ดวยหัวใจ / วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ลงพื้นที่ตรวจความคืบหนาการปรับปรุงพ้ืนที ่          
ทิ้งขยะและโครงการกอสราง RDF / วันท่ี 27 พฤษภาคม 2561 รวมกับชุมชนทานคร หารือโครงการจัดการขยะ
ตามหลัก 3Rs โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดปญหาขยะจากตนทาง / วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ลงพ้ืนที่ตรวจการ
ลอกรองระบายน้ํา  ถนนสุริยเดชบํารุง (หนา สภ.เมืองรอยเอ็ด) / หนวยรถดูดโคลน เปดรองระบายน้ํา ทําการ             
ขุดลอกดินท่ีอุดตัน ตามแผนปฏิบัติงานกอนถึงฤดูฝน หนวยพัฒนา ตัดหญา ดายหญา ทางเทา หนวยขยะคลอง            
เก็บขยะตามแผนปฏิบัติงาน / ฝายบริการสาธารณสุข พนหมอกควันกําจัดยุงในชวงกอนเปดภาคเรียน 10 – 15 
พฤษภาคม 2561 / วันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 โครงการเกงกอนเกิด / วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 อบรม             
ใหความรูในโครงการปองกันและควบคุมวัณโรค ณ ศสมช.ชุมชนพระอารามหลวง / วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 
ออกหนวยสาธารณสุขสัมพันธ ชุมชนวัดเวฬุวัน / กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุเดือนพฤษภาคม 2561 
(กิจกรรมพอกเขารักษาโรค) / โครงการอบรม อสม. ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เดือนพฤษภาคม 2561 /           
งานสัตวแพทย วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 รวมกับปศุสัตวอําเภอเมืองรอยเอ็ดชวยกันจับและเคลื่อนยายสุนัขจรจัด
ในพื้นที่ตําบลในเมืองและตําบลรอบเมือง  มาทําหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว ตามโครงการประชารัฐ      
รวมใจกําจัดโรคภัยพิษสุนัขบา / ฝายสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม การจัดการเหตุรําคาญ ตรวจสอบเหตุเดือดรอน
รําคาญ กรณีกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสุกร บริเวณถนนรณชัยชาญยุทธ 21 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 / ตรวจสอบ
เหตุเดือดรอนรําคาญ กรณีประชาชนเกรงวาตนงิ้วจะหักโคนใสรานคา บริเวณถนนกองพลสิบ วันที่ 2 พฤษภาคม 
2561 / ตรวจสอบเหตุเดือดรอนรําคาญที่รองเรียนผานเว็บบอรดของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด กรณีกลิ่นเหม็นจากการ
ทําน้ําเตาหู บริเวณบานหนองหญามา วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 / ตรวจสอบเหตุเดือดรอนรําคาญ กรณีพื้นที่รก
รางหลังโลตัส Express ประชาชนเกรงวาจะมีงู หรือสัตวมีพิษเขาบานเรือน บริเวณถนนปทมานนท วันที่ 25 
พฤษภาคม 2561 / ประชุมชี้แจงกิจกรรมการประกวดสุดยอดสวม สะอาด ปลอดภัย นาใชบริการในสถานศึกษา
ตามโครงการสุขานาใช ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 / ประกวดสุดยอดสถานประกอบการ
โรงแรม / อพารทเมนท โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ ประจําป 2561 วันที่ 22 – 24 
พฤษภาคม 2561 / งานบริหารจัดการตลาด  รวมฝกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการประกอบ
อาชีพตามแนวทาง           ประชารัฐจังหวัดรอยเอ็ด วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561 / ประชุมหารือแนว
ทางการจัดระเบียบและการจราจรตลาดทุงเจริญ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 1) 
นางสุวัชรนีย  สุโนภักดิ ์  - (นําเสนอ Power Point) รายงานผูมารับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทาง 
หน.ศนูยบริการสาธารณสุข 1 ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 / ออกหนวย
ปฐมพยาบาลงานสายสัมพันธที่ ระลึกการกอตั้ งสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วันที่                   
19 พฤษภาคม 2561 / ตรวจจอตาประสาทตาของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง วันที่ 23 – 28 
พฤษภาคม 2561 / ตอนรับคณะเดินทางจากเมืองโยโกตะ ประเทศญี่ปุน วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 / อบรม
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การพัฒนารูปแบบบริการผูปวยไต วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 / ออกเยี่ยมบานผูปวยโรคเรื้อรัง, ผูพิการ และ
ฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 10 ราย / ออกเยี่ยมบานพักหญิงหลังคลอด จํานวน 13 ราย / เตรียมหองทันตกรรม / 
ติดตั้งลวดหนามกําแพงศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 1 / เปลี่ยนเชือกผูกธงชาติ / รายงานการลดน้ําหนัก / 
งานแพทยแผนไทยหัตถบําบัดเพ่ือการรักษา เดือนพฤษภาคม 2561 / ใหบริการฝงเข็มเพ่ือการรักษาเดือน
พฤษภาคม 2561 / งานกายภาพบําบัด เดือนพฤษภาคม 2561 / ผลการดําเนินการดานเภสัชกรรมและ
คุมครองผูบริโภค ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 / โครงการทบทวนและประสานรายการยา มูลคายาเก็บคืน
เดือนพฤษภาคม 2561 รวม3,778.50 บาท / โครงการศูนยใหบริการเลิกบุหรี่ เดือนพฤษภาคม 2561          
มีผูรับบริการรวมทั้งหมด 258 ราย รายใหม 14 ราย รายเกา 13 ราย ผูเลิกบุหรี่ไดอยางนอย 3 เดือน เพิ่มอีก   
2 ราย รวมทั้งหมด 64 คน คิดเปนรอยละ 24.80 / โครงการศูนยใหบริการเลิกบุหรี่ วันที่ 15 พฤษภาคม 
2561 การประชุมคณะทํางานและภาคีเครือขายเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานและแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานเพ่ือเทศบาลเมืองรอยเอ็ดปลอดบุหรี่ / กิจกรรมวันรณรงคงดสูบบุหรี่โลกและลงนามขอตกลง           
ความรวมมือ MOU ระหวางเทศบาลเมืองรอยเอ็ดและภาคีเครือขาย วันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 / ทัน 5 โรคฮิต
คนติดโซเซียลมีเดีย 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (กองชาง) 
นายจักรี  เกียรติขจร   - (นําเสนอ Power Point) ฝายบริหารงานทั่วไป สรุปรายงานการจัดเก็บ         
หน.ฝายการโยธา  คาธรรมเนียมกองชางประจําเดือนพฤษภาคม 2561 รวม 26 ราย จํานวนเงิน 
14,244 บาท / สรุปรายงานการขออนุญาตกอสรางอาคารประจําเดือนพฤษภาคม 2561 รวม 22 ราย /              
ฝายควบคุมอาคาร งานควบคุมอาคาร ตรวจสอบปายหางราน ถนนสุริยเดชบํารุงตลอดสาย / สํารวจปาย            
ถนนประชาธรรมรักษและถนนปทมานนท / ตรวจสอบจัดระเบียบทางเทาบริเวณถนนศรีเทวา / ฝายการโยธา               
งานไฟฟา รวมจัดระเบียบสายสื่อสารถนนกองพลสิบ / ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ถนนเทวาภิบาล ซอย 14 / ยาย          
เสาไฟฟามุมเลี้ยวถนนศรีเทวา / ปรับปรุงไฟจราจร แยกโรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด / งานสถานที่เตรียมสถานที่จัด
งานบุญซําฮะ / เตรียมสถานที่โครงการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อสรางเรือนจําจังหวัดรอยเอ็ดแหงใหม 
/ งานอ่ืน ๆ ในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 / งานสวนสาธารณะ รวมพิธีโครงการจัดระเบียบสายไฟฟาและตัด
แตงกิ่งไมที่ใกลสายไฟ ถนนกองพลสิบ / ฉีดพน EM เพื่อปองกันน้ําในบึงพลาญชัยเนาเสีย / กรมปาไมเขต 7 
สํารวจตนกันเกราที่ ร.10 ทรงปลุกในบึงพลาญชัย / งานสาธารณูปโภค ซอมแซมถนนชํารุดสี่แยกถนนรณชัยชาญ
ยุทธ / ซอมผิวจราจรถนนเปรมประชาราษฎร / ซอมผิวจราจรถนนสุริยเดชบํารุง / งานศูนยเครื่องจักรกล ซอม
เปลี่ยนแมกเนติก น้ําพุสนามเด็กเลน / เคลื่อนยายปายจราจรหนาโรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด / ฝายแบบแผนและ
กอสราง งานวิศวกรรม ไดทําการทดสอบความสมบูรณของเสาเข็มของหอชมเมือง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 เมตร 
จํานวน 49 ตน พบวาเสาเข็มที่ทําการทดสอบท้ังหมดมีสภาพสมบูรณ / โครงการหอชมเมืองรูปโหวด ความ
คืบหนาโครงการ 10.5๔%/ งานสถาปตกรรม ปรับปรุงสนามวอลเลยบอลชายหาด โรงเรียนเทศบาล 
หนองหญามา / ปรับปรุงลานหนาสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา / งานวิศวกรรมจราจร ติดตั้งปายจราจรในการบอก
เสนทางจราจร     ในชั่วโมงเรงดวน / ประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดระเบียบจราจรในชั่วโมงเรงดวน รวมกับตํารวจ 
สภ.เมืองรอยเอ็ด / ติดตั้งปายจราจร ปายหามจอดอันคู วันคี่ / ประชาสัมพันธ การจัดระเบียบจราจรถนนนกอง
พลสิบ โดยหามจอด วันคู วันคี ่  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สํานักปลัดเทศบาล) 
นางอรพิน  สีลาวรรณ  - (นําเสนอ Power Point) ฝายบริหารงานทั่วไป ตอนรับคณะศึกษาดูงาน                          
หน.ฝายอํานวยการ   จากองคการบริหารสวนตําบลขอนแตก จังหวัดสุรินทร วันที่ 5 พฤษภาคม 
2561 / รวมรับฟงการประชาสัมพันธเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 / ขอดีของเครื่อง
ลงคะแนนเลือกตั้ง / การประชุมประจําเดือน ครั้งท่ี 5/2561 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 / ปฏิบัติหนาที่พิธีเปด
โรงเรียนพลเมืองในเขตอําเภอเมืองรอยเอ็ด วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 / รวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน              
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ตามโครงการ “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 / การประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 / รวมพิธีทําบุญตักบาตรและพิธีเวียนเทียน 
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก  ประจําป 2561 วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 /              
ฝายอํานวยการ คัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือเลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน รายนางสาววชิราภรณ 
วิเชียรดี วันที่  28 พฤษภาคม 2561 / สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการที่มีตอการใหบริการ
ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประจําป 2561  

- (นําเสนอวีดีทัศน เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง) 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พจิารณา (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
นายกองพล  ศิริเวช          - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เกิดเหตุเพลิงไหม            
หน.ฝายปองกันฯ  บานเรือนประชาชน ถนนเทวาภิบาล ซอย 10 ชุมชน บขส. / วันที่             
25 พฤษภาคม 2561 ฝกซอมเตรียมความพรอมเจาหนาที่งานปองกันฯ อปพร. และเครือขายกูชีพกูภัย              
ณ ลานฝก อบต.เหนือเมือง / การปฏิบัติหนาที่จราจรของ อปพร. ประจําหนาโรงเรียนในเขตเทศบาล / คํารอง 
ออกชวยเหลือประชาชน / ปฏิบัติตามแผนปองกันอุกทัยและวาตภัย / โครงการตรวจสอบทอธารประปาดับเพลิง
กับหนวยงานที่เก่ียวของ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง) 
นายกองพล  ศิริเวช  - (นําเสนอ Power Point) ตรวจตราและเฝาระวังความเปนระเบียบเรียบรอย 
หน.ฝายปองกันฯ  ทั่วไป จัดระเบียบรานขาวตมปลาถนนรณชัยชาญยุทธ ตั้ งวางสิ่ งของ            
กีดขวางทางเทา /กรณีรานคา ตั้งวางปายกีดขวางทางเทา ถนนราชการดําเนิน / กรณีรานอาหารตามสั่ง ตั้งวาง
ปายกีดขวางทางเทา ถนนสุริยเดชบํารุง / กรณี รานคาตั้งวางมาหินออนกีดขวางทางเทาถนนขัติยวงษ / กรณี
รานคาวางกระถางตนไมกีดขวางทางเทาถนนขัติยวงษ / กวดขันการติดแผนปาย ประกาศ ใบปลิว สติกเกอร 
ตามที่สาธารณะ / กวดขันและเฝาระวังรถแหโฆษณาใชเสียง บริเวณหนาบึงพลาญชัย / กวดขันผูรับเหมา
รถบรรทุกรับจางถมดิน ใหทําความสะอาดเศษดินที่ตกหลนบนผิวจราจรถนนเทวาภิบาล / กวดขันและเฝาระวัง
การลักลอบจับสัตวในคลองคูเมือง / ตรวจตราและดูแลความสงบเรียบรอยทั่วไปบริเวณบึงพลาญชัย /                     
เวลากลางคืนเฝาระวังจุดเสี่ยงบริเวณสวนสมเด็จฯ / อํานวยการจราจรในการขุดลอกรองระบายน้ํา บริเวณ             
ขางสวนสมเด็จฯ ฝงทิศตะวันออก / ตรวจตราและเฝาระวังความเปนระเบียบเรียบรอยของตลาด เฝาระวังการ           
ตั้งวางจําหนายสินคาภายใน ภายนอกอาคาร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ / รับแจงเหตุรองเรียนผานทาง 
Application Smart 101 ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 จํานวน 4 ครั้ง / วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ใหการ
ตอนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองยโสธร / วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 อํานวยการจราจรแกคณะศึกษา         
ดูงาน จาก อบต.ขอนแตก จังหวัดสุรินทร / วันที่ 9 พฤษภาคม 25661 รวมกับ สภ.เมืองรอยเอ็ด จัดการจราจร
ในชวงเวลาเรงดวน บริเวณรอบโรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด / รวมประชุมรับฟงความคิดเห็นการจัดระเบียบ
การจราจรและทางเทา  ถนนกองพลสิบและถนนผดุงพานิช / รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของกับเดินรณรงคการจัด
ระเบียบการจราจรและทางเทา ถนนกองพลสิบและถนนผดุงพานิช / รวมกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน         
ทําความสะอาดถนนบานทานครตลอดสาย / วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 รวมกองสาธารณสุขฯ และกองชาง 
ตรวจสอบหองน้ําตลาดสระทอง / วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ดูแลความสงบเรียบรอยเนื่องในพิธีสักการะเจาพอ
หลักเมือง   

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สถานธนานุบาล) 
นายประเวชพล  นนทะไชย - ( นํ า เ สนอ  Power Point) ตั้ ง แต วั น ท่ี  1  – 31 พฤษภาคม 2561                     
ผจก.สถานธนานุบาล  รับจํานํา 4,662 ราย จํานวนเงิน 78,940,200 บาท ไถถอน 4,373 ราย 
จํานวนเงิน 78,940,200 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา 2,617,518 บาท กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุดจํานํา 
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309,485 บาท ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร – บาท / รายได 2,927,003 บาท รายจาย 411,076.36 บาท 
รายไดมากกวารายจาย 2,515,926.64 บาท / ทรัพยรับจํานําคงเหลือ 13,472 ราย เปนเงิน 238,078,780 
บาท ทรัพยหลุดจํานําเดือนธันวาคม 2560 จํานวนเงิน 1,924,100 บาท / สถิติรับจํานํา – ไถถอน ดอกเบี้ย        
รับจํานําและกําไรทรัพยหลุด ยอนหลัง 3 เดือน / วงเงินที่ไดรับอนุมัติกูยืม 222,000,000 บาท เงนิกูท่ีเบิกมาใช 
66,388,454.73 บาท เงินฝากธนาคาร 20,997.42 บาท ทุนหมุนเวียนคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 
2561 จํานวน 155,611,545.27 บาท / อัตราดอกเบี้ย เงินตนไมเกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 
0.50 ตอเดือน เงินตนเกินกวา 5,001 – 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย รอยละ 1 ตอเดือน 

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท - แจงใหทราบเมื่อเดือนนี้โรงรับจํานําเราไปกูเงินจากกองทุนสงเสริมกิจการ 
นายกเทศมนตรี   เทศบาลมา 40 ลานบาท ตอนนั้นกูเขาคิดดอกเบ้ียอยู 4.50 บาทตอป ตอมามี
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อสงเสริมในเรื่องกิจการขององคกรทองถิ่น กองทุน กบท. ก็เลยปรับลดดอกเบี้ยลง 
เหลือรอยละ 3.50 บาท คือลดลง 1 บาท เราก็เลยไปทําเรื่องผานสภา ขอกูเงินไปท่ี กบท. 40 ลานบาท เพราะ
เขาใหกูไดสูงสุด 40 ลาน เปนโรงรับจํานําขนาดใหญ มีปริมาณสินทรัพย 200 กวาลาน เราก็มาแลวก็เลยไปชําระ
คืนใหกับ กสท. กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 40 ลาน นั่นก็คือทําใหเราลดคาใชจายไปไดรอยละ 1 ก็เปนเรื่อง
ของการท่ีตองบริหารกิจการใหเกิดความคลองตัว ไมรูวาแหลงเงินกูที่ไหนอัตราดอกเบี้ยต่ํา ถูก เพราะวากองทุน 
กสท. ที่เรากูมา 40 ลาน ถาทําสัญญาแลวถึงแมตอมาจะประกาศลดอัตราดอกเบี้ย ตอนนี้ กสท.ก็ลดเหลือ 3.50 
เทากับ กบท. แลว แตไมสามารถลดไดทันทีเพราะเซ็นสัญญาไปแลว ยึดถือสัญญาเดิมไมมีการปรับระหวางสัญญา 
มีอยางเดียวท่ีทําไดคือตองชําระทั้งหมด แลวก็กูใหม ซึ่งเดี๋ยวตองไปคุยกันอีกที 

นายเรืองรัตน รัตนโภคาสถิต - ทานผูจัดการ ไมทราบวาไดมีรายงานความกาวหนาเรื่องการกอสรางโรงรับ 
รองนายกเทศมนตร ี  จํานําแหงใหมหรือยัง อันท่ี 1 อันที่ 2 เดือนหนาเปรียบเทียบใหดูดวยวา ชวงที่
เขาเปดเทอมปนี้กับปท่ีแลวเปนอยางไร แลวเขามีเหมือนนครสวรรคหรือไม เอาเครื่องมือการเกษตรเครื่อง           
จักรกลหนัก รถไถ มาเขาคิวจํานํา  ของเรามีประมาณนี้หรือไม อันที่ 3 คือ ตอนนี้โรงรับจํานําเอกชน                         
มี 4 โรงแลว ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จะมีผลอยางไรกับเราหรือไม เพราะเดิมทีมีแค 2 แลวเปด 3 ที่ราชการ
ดําเนิน แลวก็เปด 4 ที่ตลาดหายโศรก เราลองวิเคราะหดูวาจะมีผลกระทบกับเราหรือไม 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสวัสดิการสังคม) 
นายวัฒนา  กระวีสายสุนทร - (นําเสนอ Power Point) รวมกับกองชางและงานเทศกิจ รวมเจรจาผูบุกรุก              
หน.ฝายสังคมสงเคราะห   ตอเติมสิ่งปลูกสรางริมคลองคูเมือง ถนนเพลินจิต ซอย 4 / ออกติดตามกรณ ี 
มีผูบุกรุกตอเติมสิ่งปลูกสรางริมคลองคูเมือง ถนนเพลินจิต ซอย 4 ทําการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง / รวมประชุมใหญ
สามัญประจําป สหกรณเคหะชุมชนมั่นคงพัฒนาจํากัด / รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองรอยเอ็ด ดําเนินการ
จัดเวทีชุมชน โครงการสรางทักษะสงเสริมอาชีพดานการเกษตร ชุมชนในเมือง / ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผูประสบภัย 
จํานวน 2 ราย มอบเงินชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตน รายนายสวาสดิ์ จุลตะคุ รายนางอัญชลีกรณ 
เลามนตตระกูล / พบปะคณะ อสม. ในเขตเมือง เพื่อแนะนําการเขาถึงสิทธิตาง ๆ ของผูสูงอายุ คนพิการและ          
ผูประสบเหตุสาธารณภัย / รวมเปนวิทยากรบรรยายในการจัดประชุมผูประกอบกิจการหอพัก หองเชา ในเขต
เทศบาลตําบลเกาะแกว / ประชุมผูประกอบกิจการบานพัก / บานเชา / หองเชาอื่น ๆ ท่ียังไมจดทะเบียนหอพัก 
ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / ตารางออกเยี่ยมผูสูงอายุ ประจําเดือนกรกฎาคม 2561  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนยบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ) 
นางอญัชลี  เวียงสมุทร  - (นําเสนอ Power Point) สรุปสถิติขอมูลทะเบียนราษฎร ประจําเดือน                 
หน.งานบัตรประจําตัวประชาชน พฤษภาคม 2561 / การใหบริการท่ีสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด / สรุปสถิติขอมูลการใหบริการดานทะเบียนราษฎร ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 / การใหบริการ                 
ที่โรงพยาบาลรอยเอ็ด / สรุปสถิติขอมูลการใหบริการโรงพยาบาลรอยเอ็ด ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 /              
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การใหบริการทําบัตรประจําตัวประชาชน / การใหบริการทําบัตรประจําตัวประชาชนใหแกพระภิกษุ / สรุปสถิติ
ขอมูลการใหบริการดานบัตรประชาชน ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 / โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะดานภาษา     
ใหบุคลากรสํานักทะเบียนฯ / รวมงานประเพณีบุญซําฮะ / การยกเลิกสําเนาเอกสารราชการ / ปรับปรุงสํานักงาน 
OSS 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองคลัง) 
น.ส.รัชนีกร คําภักด ี  - (นําเสนอ Power Point) ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน สรุปผล                 
หน.ฝายพัฒนารายได  ผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 รวม 2,663 รายการ / 
สํารวจขอมูลภาคสนาม / ออกหนังสือรับรองการมีสิ่งปลูกสรางในที่ดิน รวม 132 รายการ / ฝายพัฒนารายได / 
การจัดเก็บ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 จัดเก็บไดคิดเปนรอยละ 89.20 ของผูเขาขาย / 
สรุปผลการจัดเก็บ ภาษีโรงเรือนฯ ภาษีปายและภาษีบํารุงทองที่ (รายใหม) ประจําเดือนพฤษภาคม 2561          
รวม 200 ราย จํานวนเงิน 553,549.92 บาท / ฝายจัดหาประโยชนและทะเบียนพาณิชย สรุปผลการจัดเก็บ  
คาเชาสิทธิตาง ๆ ในเดือนพฤษภาคม 2561 รวม 295,600 บาท / สรุปผลการจัดเก็บคากระแสไฟฟา              
ตลาดทุงเจริญ – ตลาดโตรุงเดือนพฤษภาคม 2561 รวมรับ 518,610 บาท / สรุปผลการจัดเก็บคาน้ําประปา
ตลาดสระทองเดือนพฤษภาคม 2561 รวมรับ 33,720 บาท / รายงานผลการจัดเก็บเงินอุทิศสถานแสดง           
พันธุสัตวน้ํา ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 9,288 บาท / สรุปการจดทะเบียนพาณิชย ประจําเดือนพฤษภาคม 
2561 30 ราย จํานวนเงิน 1,170 บาท / ฝายบริหารงานคลัง ผลการดําเนินงานประจําเดือนพฤษภาคม 2561 
รับจริงตั้งแตตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 346,856,804.82 บาท จายจริง ตั้งแตตุลาคม 2560 ถึง
พฤษภาคม 2561 296,076,377.47 บาท ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 102,962 บาท รับจริงสูงกวาจายจริง 
50,677,465.35 บาท เงินสะสมสามารถใชได  10,084,709.92 บาท เงินทุนสํารองเงินสะสม 
68,558,690.03 บาท เจาหนี้เงินกู 116,975,466.65 บาท / สถานะเงินฝาก ณ 31 พฤษภาคม 2561 
เงินฝากออมทรัพย 24,665,513.77 บาท เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 49,915,489.22 บาท เงินฝากประจํา 
107,486,607.89 บาท รวมทั้งสิ้น 182,067,610.88 บาท / รายรับประจําเดือนพฤษภาคม 2561              
สูง / ต่ํากวาประมารการ – 146,859,845.18 บาท / รายจายประจําเดือนพฤษภาคม 2561 สูง / ต่ํา กวา
ประมาณการ – 197,625,882.53 บาท / รายละเอียดเจาหนี้เงินกู อนุมัติเงินกูเพ่ิม 30,080,000 บาท            
ผานสภาฯ เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 / ลูกหนี้เงินยืมที่ครบกําหนดสงใชเงินยืม ไมมี / รายงานเงินเดือน
คงเหลือไมถึง 15% ประจําเดือนพฤษภาคม  2561 43 ราย / ฝายพัสดุและทรัพยสิน สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
ป งบประมาณ 2561 ตั้ งแตตนป ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 จํานวนเรื่ อง  123 เรื่ อง จํ านวนเงิน 
22,518,714.66 บาท  / รายละเอียดสัญญาตามนโยบายจังหวัดระหวางดําเนินการ ตั้งแตตนปถึงเดือน
พฤษภาคม 2561 / โครงการที่เบิกจายจากเงินรางวัล (ยังไมจัดซื้อจัดจาง) / สรุปการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 
ปงบประมาณ 2561 เดือนพฤษภาคม 2561 จํานวน 18,396.36 ลิตร จํานวนเงิน 570,536.31 /  เรื่อง 
สตง. ตั้งขอสังเกต การเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง, การสุมตรวจครุภัณฑ / ฝายบริหารงานท่ัวไปเบิกจายเงินบําเหน็จ
ดํารงชีพ (65 ป) ใหแกพนักงานครูเทศบาลผูรับบํานาญ จํานวน 2 ราย / จัดทําหนังสือรับรองเงินเดือนเพ่ือขอกู
เงินของสถาบันตาง ๆ จํานวน 9 ราย / ประมวลภาพกิจกรรม 

นายบรรจง  โฆษติจิรันนท - ที่ สตง.ตั้งขอสังเกต เรื่องน้ํามันเรามีมาตรการอยูแลว แตพนักงานขับรถ          
นายกเทศมนตรี   เริ่มไมปฏิบัติตาม กอนเติมน้ํามันเรามีบัตรเครดิตที่ทําไววาคันนี้เติมไดก่ีลิตร        
ตอเดือน การเติมทุกครั้งเราจะตองบอกเลขไมครถใหเขา เขาจะไดปอนลงไปในระบบของเขา ปมน้ํามัน พนักงาน
ของเราไมบอกเขา เขาก็เติมเพราะไมมีเวลารอ สวนในเรื่องของ ใบรายงานการปฏิบัติงานของรถ ก็เขียนบาง                
ไมเขียนบาง วันนี้ขอใหหัวหนาฝาย งาน ไปตรวจสอบในการดูแลรถของทาน วามีรถคันไหนที่เข็มไมคชํารุด จะเช็ค
ความสิ้นเปลืองไมไดตองรีบซอม เปลีย่นเข็มไมคดวนเพ่ือที่จะได Run ตัวเลขได ตองขอความรวมมือ เดี๋ยวเวลาให
ชี้แจง เข็มไมคชํารุดจึงไมไดลง แจงความสิ้นเปลืองของน้ํามันก็ไมสามารถที่จะควบคุมได จะมีปริมาณวาเดือนหนึ่ง
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เติมก่ีลิตรเขาจะรู ใชงานเทาไหร อยาใหเปนเรื่องกอนคอยมาชี้แจงทีหลัง ก็บอกพนักงานเรา คนที่ดูแลรับผิดชอบ
รถ ตองปฏิบัติ 1. รายงานกอน เข็มไมคชํารุดหรือไม ถารายงานวาชํารุดใหรีบซอม สวนที่ไมไดรายงานปกติ ขอให
เริ่มปฏิบัติโดยเครงครัด การเติมน้ํามันทุกครั้งตองแจงหมายเลขเข็มไมคที่ขึ้นวาขณะที่เติมเลขไมคขึ้นกิโลเมตร
เทาไหร ใสลงไป ทางปมก็จะไดใส ฝากทางกองคลังประสานทางปม ถาพนักงานขับรถไมบอกเข็มไมค ไมตองเติม 
แลวแจงโทรศัพทรายงานมา ถือวาไมใหความรวมมือ ก็ไมเบิกเงินใหบิลนั้น เนื่องจากวาเอกสารไมครบถวน ก็ชะลอ
การเบิกจายกอน ดึงออกมา ตองทําความตกลงกันระหวางผูใชกับผูเติมใหชัดเจน ขอใหปฏิบัติ เรื่องรถ กอง ฝาย 
งาน ที่มีรถใชประจํา บุคลากรที่รับผิดชอบ ไปตรวจสอบ ไปทําบันทึก ถาเสียตองรีบซอม แกไข กรณีท่ีสองคือ        
การเติมน้ํามันทุกครั้ง ตองแจงหมายเลขไมคเขาไป ขอความรวมมือ สวนเรื่องพัสดุจะออกรหัสครุภัณฑลงใน              
ใบตรวจรับพัสดุแลวใหเจาหนาที่เจาของงบประมาณรับผิดชอบ เขียนเลขครุภัณฑ ไมทราบวาทําไม ไมเขียนรหัส
ครุภัณฑ มีปญหาอะไรในการเขียนรหัสครุภัณฑ ใครเปนคนเขียน หนาที่ใคร เจาของงบประมาณหรือไม หรือพัสดุ             
ก็ขอความรวมมือ เปนที่เขาใจกัน พอเราไดรหัสครุภัณฑเจาของงบประมาณก็ไปเขียนใหเรียบรอย แลวขอความ
รวมมือเมื่อเขียนแลวถายภาพลง LINE กลุมพัสดุใหดวย เราทํา LINE พัสดุ ผมก็ดูใน LINE ตลอด เพ่ือความ
คลองตัว ก็จะไดติดตามงานและใหขอสังเกต ทํางานรวมกัน ขอความรวมมือ  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สํานักการศึกษา) 
นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ประชุมทิศทางการจัด 
ผอ.สวนบริหารการศึกษา  การศึกษาปฐมวัยจังหวัดรอยเอ็ด / วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 รศ.ดารณี         
เยี่ยมชมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พรอมในขอเสนอแนะในการพัฒนา / วันที่  16 พฤษภาคม 2561 ประชุม               
เชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษา / วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 พิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ
โรงเรียนอนุบาลกรแกว / วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 โครงการสัมมนาการพัฒนาการเรียนสูศตวรรษท่ี 21 
รวมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม / วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561 งานบุญซําฮะสักการะเจาพอหลักเมือง / 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ประชุมเตรียมการจัดงานเลาเรื่องเมืองรอยเอ็ด 243 ป / วันที่ 24 พฤษภาคม 
2561 ประชุมเตรียมการจัดงานสืบสานตํานานเทียนพรรษา 101 ประจําป 2561 / วันท่ี 16 พฤษภาคม 
2561 ประชุมโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาประจําป 2561  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา) 
นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ ์ - (นําเสนอ Power Point) สรุปรายงานการปฏิบัติงานสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา                 
ผอ.สวนบริหารการศึกษา  ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 จํานวนผูที่เขาใชบริการ 2,741 คน ยอดเงิน
บริจาค 9,288 บาท / ทําความสะอาดภายนอกรอบอาคารสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา / การปรับปรุงตูปลา 24 ตู 
ภายในสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา / จัดทํากรอบปายตูปลาเพ่ือใหรับกับกรอบปายที่ทําใหม / ผูรับเหมาเขาติดตั้ง
หลอดไฟฟา LED ภายในสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา / คณะจากประเทศญี่ปุนเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา / 
นักเรียนนักศึกษาและนักทองเที่ยวเขาเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา  / สรุปรายงานการปฏิบัติงาน                 
ศูนยเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 ยอดสมาชิกโดยรวม จํานวน 1,530 คน 
จํานวนผูที่เขาใชบริการ ชวงเชา จํานวน 1,250 คน ชวงเย็น จํานวน 1,300 คน รวม 2,550 คน / การออก
กําลังกายภายในศูนยสมรรถภาพทางกาย / การออกกําลังกายภายในบริเวณบึงพลาญชัย กิจกรรมลีลาศ เตนแอโร
บิค บาสเกตบอล รํากระบี่กระบอง 

ระเบียบวาระที่ 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน) 
นายโกสิทธิ์ บญุสง   - (นําเสนอ Power Point) การเรียนปรับพ้ืนฐาน ระหวางวันที่  1 - 10              
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน  พฤษภาคม 2561 ประจําปการศึกษา / ตอนรับคุณครูน้ําฝน ปามาฆัง               
ครูชํานาญการพิเศษ เขาปฏิบัติการสอนในระดับปฐมวัย / ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบานหนองเสี้ยง 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน / การประเมินติดตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ อปท.            
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โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน / ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประจําป
การศกึษา 2561 / รวมอบรมการปรับปรุงโครงสรางเวลาเรียนและเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภูมิศาสตร (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 / แสดงความยินดีกับผูบริหารสาถนศึกษาและบุคลากรครูที่มีวิทยฐานะ
สูงข้ึน จํานวน 3 ราย / รวมบวงสรวงศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองรอยเอ็ด / รวมโครงการอบรมสัมมนา
พัฒนาการเรียนสูศตวรรษที่ 21 ตามโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด                    
กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ผูปกครองนักเรียน ศิษยเกา ม.3/2 ปการศึกษา 2559 นักเรียนบกพรองทางการ
มองเห็น จังหวัดมหาสารคาม นําเสื่อทอมือพรอมทุนการศึกษา จํานวน 2,000 บาท มาบริจาคใหโรงเรียน เพ่ือใช
ในกิจกรรมของโรงเรียน / คณะผูบริหารสถานศึกษา คณะผูบริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน รวมทําบุญไหว
พระ ฟงธรรม และเวียนเทียน เนื่องในชวงวันสําคัญของชาวพุทธ “วันวิสาขบูชา” / กิจกรรมกอนบาย                         
ป. 1 – 3 บูรณาการกับวันสําคัญของชาวพุทธ ปลูกฝงความดีที่ในเด็ก / นํานักเรียนเขารวมโครงการเสริมพลัง
ผสานเครือขาย 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / พิจารณา (ร.ร.เทศบาลหนองหญามา)  
นางพิกุล  พรมเกต ุ  - (นําเสนอ Power Point) วันที่  2 พฤษภาคม 2561 นักเรียนระดับชั้น 
ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามา  อนุบาล 1 – ชั้น ม.6 เรียนปรับพ้ืนฐาน ระหวางวันที่ 2 – 11 พฤษภาคม 
2561 ประจําป 2561 / วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 คณะครู ท.5 เขารวมโครงการอบรมการใชงานโปรแกรม
ทะเบียนวัดผลและประเมินผล / วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ท.5 รับการประเมินโครงการ SBMLD / วันท่ี                 
14 พฤษภาคม 2561 กอนเปดภาคเรียน นักเรียนกีฬาชวยกันทําความสะอาดหอพักและบริเวณโรงเรียน / วันที่ 
14 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนไดจ ัดงบประมาณ จัดซื้อโตะ เกาอ้ี ใหกับนักเรียน ที่มีจํานวนเพิ่มข้ึน ในป
การศึกษา 2561 / วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ซอมแซมโตะ เกาอ้ี เพื่อใหเพียงพอตอจํานวนนักเรียน / วันที่          
16 พฤษภาคม 2561 สํานักงานขนสงจังหวัดรอยเอ็ดมาใหความรูและบริการประชาชน เก่ียวกับความปลอดภัย
ของรถรับสงนักเรียนในการเดินทางมาโรงเรียน / วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ฝกความเปนระเบียบตั้งแต              
เปดเทอมวันแรก ในการรับประทานอาหารเท่ียง / วันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2561 ปรับปรุงเทพื้นโรงอาหาร
โดยนักการฯ / วันที่ 17 พฤษภาคม  2561 รด.ท.5 รวมกับ อปพร.ดูแลการจราจรในชวงเชาที่หนาบริเวณ
โรงเรียน และรวมกิจกรรมจิตอาสา เราทําความ ดี ดวยหัวใจ / สถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน               
ในภาคอีสาน มอบเครื่องทําน้ํ าเย็น และมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียน พรอมใชโรงเรียนเปนสนาม                     
การแขงขันกีฬาฯ / วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง            
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด / วันที่                   
27 พฤษภาคม 2561 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันกีฬาเปตอง รายการโครงการแขงขันเปตอง เทศบาลเมือง                 
ศรีสะเกษ ครั้ งที่  1 ประเภทหญิงคู  / วันที่  31 พฤษภาคม 2561 ปรับปรุงระบบน้ําบาดาล / วันที่                     
31 พฤษภาคม 2561 นําเอาหนาตางเกามาทําเปนโตะทานขาวใหกับนักเรียน / วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
รานไพศาลจักรยานมอบจักรยานใหแกนักเรียน จํานวน 5 คน / นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด ตรวจความคืบหนา
การกอสรางสระวายน้ํา 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ) 
นายธรรมวัจน วิลัยพิศ  - (นําเสนอ Power Point) เรียนปรับพ้ืนฐานเตรียมพรอมกอนเปดเรียน              
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ ปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่  2 – 11 พฤษภาคม 2561 /                  
คณะผูบริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียน ยินดีตอนรับคณะกรรมการประเมินโครงการ SBMLD รวมการอบรม         
เชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและวัดผลประเมินผล วันท่ี 14 พฤษภาคม 2561 / ตอนรับนักเรียน
เริ่มปการศึกษา 2561 / รวมงานบุญซําฮะ ประจําป 2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 / ปรับปรุงภูมิทัศน
โรงเรียนใหสวยงาม เ อ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน / ประชุมวางแผนการจัดการและพัฒนาการศึกษา                     
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ในปการศึกษา 2561 / ดําเนินการติดตั้ง Smart Classroom เพ่ือจะไดเขาถึงความรูสูโลกกวางยุคติจิตอล 
ประจําปการศกึษา 2561 / รวมงานบุญคุมวัดราษฎรอุทิศ ประจําป 2561 / ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษาในปที่ผานมาและรวมกันกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนสูความเปนเลิศในปการศึกษา 2561 

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท - นัดหมายประชุมประจําเดือน ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 
นายกเทศมนตรี   เวลา 09.00 น. ประชุมผูบริหารเวลา 13.30 น. สวนวันนี้ประชุมผูบริหาร              
ที่นัดหมายไว 13.30 น. ขอเลื่อนเปนเวลา 15.00 น. เนื่องจากจังหวัดมีหนังสือใหเขารวมประชุมในเรื่อง             
แผนอัตรากําลัง 3 ป  บุคลากร นัดหมาย 13.30 น. เหมือนกัน บายวันนี้ประชุมผูบริหารขอเลื่อนเปน                 
เวลา 15.00 น. เนื่องจากจังหวัดมีหนังสือใหเขารวมประชุมในเรื่องแผนอัตรากําลัง 3 ป บุคลากร นัดหมาย 
13.30 น. เหมือนกัน บายวันนี้ประชุมผูบริหารขอเลื่อนเปน 15.00 น. แจงเพ่ือทราบ 

- แจงใหทราบ เมื่อสักครูที่รายงาน ทางฝายชางสุขาภิบาล ตอนนี้ไดกําหนด
โครงสรางใหมแลวที่กองชาง มีผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายนที่ผานมานี้ หัวหนาฝายก็มีแลว กําลังทําเรื่องแจงไป                 
ที่ ก.จังหวัด งานคือดูแลเรื่องการจัดการโรงงานขยะ RDF เรื่องทอระบายน้ํา เรื่องน้ําเสีย เวลาประสานงาน 
จะไดทราบ หัวหนาฝายคือพรชัย จะดูแลเรื่องทอระบายน้ํา ทออุดตัน ทอแตก ฝาบอแตก เรื่องขยะท่ีโรงงาน         
สวนการเก็บ การขน การดูแลเรื่องตลาดสด จะเปนของกองสาธารณสุขฯ ก็ใหรับทราบการเปลี่ยนแปลง            
เรื่องชางสุขาภิบาลที่เพ่ิมเขามาใหม 

- เรื่องที่สํ าคัญในเดือนหนา คณะผูบริหารได กําหนดวันที่จะพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําป 2562 ของกองฝายงานตาง ๆ 2 วัน คือวันที่ 18 และ 19 กรกฎาคม วันที่             
18 ชวงเชาจะพิจารณาประมาณการรายไดวาเราจะมีรายไดเทาไหรในป 2562 หลังจากนั้นเสร็จ ก็จะตอดวย
งบประมาณรายจายของแตละสํานักกอง เรียงตามกันไป ก็ขอใหทานไดไปทําการบานใหดี จะไดไมเสียเวลาในการ
ประชุมงบประมาณของฝายผูบริหาร สาระสําคัญคือหัวหนางาน ตองชี้แจง ไมใชหัวหนาฝาย ผอ.กอง ตองตอบใน
งานของทาน ตองเช็คดูวาจะเขาวันไหน เปนชวงสายของวันที่ 18 หรือบาย หรือเชา 19 หรือบาย 19 ก็ไปดู
ตารางใหชัดเจน ทานก็ประมาณการไว เตรียมขอมูล เรื่องการเปรียบเทียบขอมูลยอนหลังก็ใหชัดเจน แลวคง             
ตัดตอนเรื่องประมาณการรับ – จาย ของปนี้คือ 30 มิถุนายน คราว ๆ เพ่ือเปนฐานวาในป 2561 ประมาณการ
รายไดท่ีตั้งไวเขาเปาหรือไม ขาดเกินอยางไร จะไดรู สวนเรื่องรายจายที่ประมาณการรายจายไวในป 2561 
เบิกจายไปแลวเทาไหร ใชจายแลวเทาไหร ยังเหลือหรือไม บางงานไมใชเลย ตั้งไวไมใช ก็ฝากใหชัดเจน ย้ําอีกครั้ง
สิ้นเดือนกรกฎาคม งานไหนไมไดใชเงินเหลือก็จะตัดไมใหใช ผูบริหารก็จะเอาเงินที่เหลือหรือไมไดใชมาพิจารณา
ดําเนินการตามแผนงานโครงการอื่น 

- ทานอธิบดีกรมสงเสริมฯ เราไดเรียนเชิญทานแลว ทานลงนัดแลวทานจะมา
ตรวจเยี่ยม มาเปดอาคารเรียนวันที่ 20 มิถุนายน ก็กําหนดแลววาจะไปทานอาหารเชาที่โรงเรียน ท.8 แลวตรวจ
เยี่ยมศูนยเด็กเล็ก เสร็จไปท่ี ร.ร.เทศบาลหนองหญามา ไปดูโรงเรียนกีฬาฯ ไปดูศูนยเด็กดวยแลวกลับมา              
ทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ชวงบายทานจะพบทองถิ่นอําเภอที่โรงแรม หลังจากนั้นทานจะ
ไปชมสถานที่กอสรางโรงกําจัดขยะ แลวดูหอสูง ทานขาวเย็น บินกลับในวันนั้น อันนี้คือกําหนดการทานอธิบดีฯ           
ที่จะมา ก็ขอฝากฝายที่เก่ียวของ เรื่องสถานที่ความเรียบรอย ดูแลความสะอาด อาหารกลางวันทานสนใจ เพราะมี
ขาวมาก โรงเรียนตาง ๆ ผูบริหารหรือการบริหารจัดการอาหารกลางวันเด็ก แลวก็ที่เปนขาว สวนของทองถิ่นไมมี
ขาวเสียหาย ก็เลยจะใหทานรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ทานพรอมกับเด็กนักเรียน            
วันนั้นโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองใหเด็กทานอะไร อธิบดีฯ ก็ทานดวย จะไดเปนขาว สื่อมวลชนก็คงจะมา            
เพราะในชวงที่ผานมารองผูวาราชการจังหวัด ที่ดูแลดานการศึกษา ทานเห็นแตขาวที่ไมดี ก็เลยสุมตรวจอาหาร
กลางวันของโรงเรียนเทศบาลฯ ทานไดเลือกโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ก็ปรากฏวาไมมีเสียหายอะไร เปนไปดวย
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ความเรียบรอย อาหารครบถวน สะอาด ก็ตองฝากพวกเรา เรื่องของคุณภาพอาหาร ใน LINE บางโรงเรียน
ประกาศรายการอาหารเปนสัปดาห ซึ่งอธิบดีฯ ไดพูดเรื่องนี้ไววาตอไปนี้โรงเรียนควรจะตองบอกกลาวลวงหนา
ผูปกครองตองรูดวย นักเรียนก็รูดวย ใหไปทําประกาศเปนสัปดาห ไปปรับแผนใหมีชื่อนาทาน เรื่องนม เราก็             
ไมมีปญหาแลว เรื่องนมบูด เราจัดระบบไดดีแลวเพราะฉะนั้นในวันท่ี 20 คิดวาจะเรียนเชิญทานผูวาฯ ไปดวย               
ไปทานอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาลเรา ผมก็จะไดพาทานไปดูที่โรงงานกําจัดขยะ RDF วาคืบหนา           
ไปถึงไหนแลว เปนอยางไร ใหทานไดเห็นขอเท็จจริง โรงเรียนกีฬาเทศบาล ก็จะพาทานไปดู วาเราทําอะไรบาง 
อยางไร ทานจะสนับสนุนอะไรเราบาง ก็จะไดเห็นเรื่องสระวายน้ํา อาคารเอนกประสงค เรื่องสนามวอลเลยบอล 
ชายหาด สนามฟุตซอล อะไรตาง ๆ จะไดเขาใจเรามากขึ้น ก็เปนโอกาสอันดี ก็ฝากเรื่องอาหารกลางวัน 
ทานเนนย้ํา ทานใหทําประกาศโรงเรียนทุกโรงเรียนไปประกาศ มีบอรดรายการอาหาร กลางวันสัปดาหนี้ 
มีอะไรบาง เปดเผยขอมูล ผูปกครองเขาก็จะไดอาน นักเรียนก็ทราบลวงหนา ครูก็ทราบ ผ ูประกอบการ            
ก็ตองเตรียมหาอาหารใหตรงกับที่ประกาศไว ก็นาจะเปนไปตามนโยบายของผูบริหารที่เขากําหนดมา 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เดิมทีครูทวิชา ก็มารายงานในที่
ประชุม แลวศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา จะเปนครูสุภาษิต เนื่องจากวาหลักเกณฑวาเปนสถานศึกษา ครูศูนย
เด็กเล็ก ครู ตําแหนงครูศูนยเด็ก เปนผูบริหารไมได ซึ่งเราก็ใหมาดํารงตําแหนงรักษาการหัวหนาศูนยเด็กเล็ก       
มาโดยตลอด แตหลักเกณฑไมสามารถที่จะขึ้นเปนผูบริหารได ก็เลยปรับเปลี่ยนใหถูกตอง จึงขอแตงตั้ง                 
คุณพรพรรณ เปนหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด และคุณนันทกา เปนหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
หนองหญามา สวนหัวหนาศูนย เดิมใหเปนรองหัวหนาศูนย แลวเปนหัวหนาทางวิชาการไป ก็แจงใหทราบ 

- เห็นโรงเรียนอนุบาล ทําอาคารเรียนเมื่อสักครู ผมสนใจเครื่องขัดพ้ืน              
เปนเครื่องมือที่ทําใหพื้นสะอาดและเพิ่มศักยภาพ จะใชใหเกิดประสิทธิภาพ วันหยุดวันไหนเราก็จะไดมาขัดกัน             
ก็เปนหนาที่ของฝายที่รับผิดชอบ 

- โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองที่นําเสนอ เชิญผูปกครองมาแลวทําความเขาใจ
กอนวา เรียนด ีทําดี จึงไดเรียนตอ ม.1 เกณฑหมายความวาอยางไร อยางเชนของโรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย เขาก็
มีเกณฑอยู เด็กจบ ม.3 จะข้ึน ม.4 เขาตัดเกรดเทาไหร ไมแนใจ ในระเบียบเขามีขอจํากัดหรือไมวาจะเด็กเกา
ทั้งหมด คือเรียนไมเรียนก็ตองรับ เปนระเบียบหรือไม หรือเราสามารถคัดเด็กออกได 

นายวิชัย พรมเกตุ  - เปนนโยบายของกระทรวงฯ คือตองรับเด็ก 1. รับเด็กของตัวเองกอน             
ผอ.สํานักการศึกษา  เด็กจะเกงหรือไมเกงก็มีลักษณะของหองเรียนอยูแลว หองปกติหองอะไรตาง ๆ 
ก็สามารถรองรับศักยภาพของเด็กได ตองรับ 

นายบรรจง โฆษติจิรนันท - เวนแตกรณีที่เปนคอขวดใชหรือไม เชน ป.6 เรามีอยู 5 หอง ถา ม.1 เรามี 3 
นายกเทศมนตรี   หอง ตองคดัออกใชหรือไม ตองมีวิธีการ ก็เปนการปรามคือยังเราก็มีหลักเกณฑ
ของการศึกษาอยู เราก็จะอยากกระตุน 

- ผูบริหารสถานศึกษา เรื่องการเงิน เปนปญหาที่ผมไมคาดคิดมากอนจะเกิดข้ึน
รุนแรงขนาดนี้ จากการที่ทานผูบริหารอาจจะไววางใจ เชื่อใจ เกิดความเสียหาย คือมีบุคลากรปลอมลายเซ็น
ผูบริหารเบิกเงิน ตอนนี้ก็ดําเนินการตามกฎหมาย เปนเรื่องที่ไมควรเกิดข้ึน ทานเปนผูบริหารก็ตองดู  เรื่องการเงิน
เปนเรื่องสําคัญ เงินจะออกไดคือสั่งจายเปนเช็ค เช็คเปนตัวจักรสําคัญ ตองใหความสําคัญกับเช็ค อยาปลอยปะ
ละเลย เอกสารสําคัญ ผูบริหาร ตัวเองรักษาไว ดูแล ตองมีระบบจัดการ วันนี้เกิดเหตุการณข้ึน ก็ไมอยากให
เสียหายมากกวานี้ เราไมสามารถชวยกันได ทานตองกลับไปตรวจสอบบัญชีของทานเชิญวาครบถวนหรือไม 
ถูกตองหรือไม เช็คซื้อมาถูกตอง ลงเลขที่เช็ค สมุดทะเบียนคุมเช็ค อะไรตาง ๆ ใหเรียบรอย ถาเปนความประมาท
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เลินเลอของธนาคาร ธนาคารตองรับผิดชอบ ถาลายเซ็นไมเหมือนเลย แลวธนาคารก็จายเงินออกไปตามเช็ค 
ตามกฎหมายธนาคารตองรับผิดชอบ ก็แจงใหพวกเราทราบและแจงกําชับผูที่ดูแลสมุดเช็ค เปนกรณีศึกษาที่เกิดขึ้น 

- นายกฯ สงเขา LINE แลว เรื่องกาวตอไปไทยแลนด ผูที่มาปาฐกถาพิเศษ คือ
ทานรองนายกรัฐมนตรี ดร.พิษณุ เครืองาม ทานสรุปวาประเทศไทยในวันขางหนาภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม 
ภายใตยุทธศาสตร 20 ป ภายใตแผนปฏิรูป มันเกิดขึ้นเพราะอะไร ทําไมตองมี แลวกฎหมายเขมขึ้นอยางไร 4 ขอ 
กาวเดินประเทศไทยในวันขางหนาจะเปนอยางไร อยากใหทานไปฟง เปนประโยชน จะไดรูวาตอไปนี้ประเทศไทย
ในวันขางหนาจะเปนอยางไร อยากใหทานไปฟง เปนประโยชน จะไดรูวาตอไปนี้ประเทศไทยตั้งแตภายใต
ปงบประมาณ 2562 ซึ่งเขาประกาศ พ.ร.บ.วาดวยแผนยุทธศาสตรชาติ ใหทันปงบประมาณจะไดสอดคลองกัน
สัมพันธกัน จะไดเรียนรู เปาหมายของประเทศไทยไมเคยมีมากอน ทานบอกดวยเหตุปจจัยที่ทําไมได เปาหมาย
ที่ตั้งแลวไปไมถึง ลองไปฟง มีประโยชน 

- ในเดือนหนามีความสํ าคัญ จะขอความรวมมืออยางที่ เ รียนมาแลว               
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม รัฐบาลขอความรวมมือใสเสื้อเหลืองใสเสื้อสีเหลืองเดือนกรกฎาคม              
ก็ฝากใหความรวมมือเปนเรื่องสําคัญ สวนกิจกรรมที่พิเศษในเดือนกรกฎาคม คือวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 
จังหวัดจัดงานเลาเรื่องเมืองรอยเอ็ด 243 ป จะไดจัดงานเพื่อประชาสัมพันธจังหวัดรอยเอ็ดและเรื่องของ           
บึ งพลาญชั ยที่ มี โ ฉมใหม อีกรอบหนึ่ ง  แล ว วันที่  27 จะ เปน วันอาสาฬหบูชา  วั น เ ข าพรรษา 28                         
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  มีพิธีฯ การใชสถานที่ในบริเวณเดียวกัน การวางแผนการเตรียมสถานที่ รูปแบบการจัด
กิจกรรมตาง ๆ หนัก ทางจังหวัดก็ทราบวาเปนเรื่องลําบาก แตถารวมมือรวมใจ วางแผนใหดี กําหนดการใหดี            
ทุกอยางก็สามารถตอเนื่องไปได เดือนกรกฎาคม ก็จะมีเรื่องสําคัญชวงปลายเดือนอยางที่เรียนแลว 

- ประชาสัมพันธลวงหนาเพ่ือใหพวกเราไดรับทราบ และรณรงคชวยกันคือทาง
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณคือโรงพยาบาลจุฬาภรณ ที่ทานฟาหญิงจุฬาภรณเปนองคประธานบริหาร เขาจัดหารายได
เพ่ือชวยเหลือผูปวยโรคมะเร็งอยูที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ กรุงเทพมหานคร จัดเดินวิ่งการกุศลของโรงพยาบาลจุฬา
ภรณ ครั้งที่ 1 เมื่อปที่แลว ปรากฏวาประสบความสําเร็จ ไดเงนิมาชวยผูปวยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลของจุฬาภรณ 
รอบท่ี 2 คณะกรรมการไดรายงานผล ทานฟาหญิงฯ ก็บอกวาในครั้งที่ 2 เราตองการชวยผูปวยโรคมะเร็ง               
ทั้งประเทศไมใชเฉพาะท่ีกรุงเทพฯ เมื่อทานตรัสอยางนั้น คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ก็เลยจัด
กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล 4 ภาค โครงการ 4 สมาน เดินวิ่งการกุศลเพื่อชวยผูปวยที่เปนโรคมะเร็ง โดยภาคเหนือ   
จัดที่เชียงใหมเปนศูนย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอยเอ็ดเปนศูนย เพราะศูนยมะเร็งรอยเอ็ดเปนเครือขายของ
โรงพยาบาลจุฬาภรณที่ใชพระนามของทาน เขาก็เลยเอารอยเอ็ดเปนศูนยของอีสาน ในการที่จะเดินวิ่งการกุศล 
รายไดที่เกิดขึ้นก็จะไดมาชวยที่นี่ ชวยคนอีสาน สวนภาคใตจังหวัดสุราษฎรธานี กรุงเทพฯ เหมือนเดิม เปน 4 ภาค 

จัดพรอมกันถายทอดสดทั่วประเทศ วันที่ 25 พฤศจิกายน ก็มีกําหนดชัดเจนแลว ก็แจงใหพวกเราทราบจังหวัด
รอยเอ็ดเราตั้งเปาไววาผูจะมารวมวิ่ง 10,101 คน อยากใหเปนตัวเลขนี้ การวิ่งก็สมัครได เดี๋ยวจะมีการลง 

Facebook ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณหรือสมัครไดที่จังหวัด โดยเขามอบใหทางโรงพยาบาลเปนศูนยในการรับ
สมัคร เขาจะมีเสื้อแจกให แลวไดรับโลถวยรางวัล มี 4 ประเภท ก็ประกาศเชิญชวนพวกเราใหไปรวมกิจกรรมนี ้
เพ่ือการกุศลชวยผูปวย รายไดทั้งหมดหักคาใชจายแลวจะนํามาเปนกองทุนในการดูแลผูปวยโรคมะเร็งท่ีศูนยอีสาน 

ก็เชิญชวนและฝากประชาสัมพันธตอ 

- การใช LINE ใหเกิดประโยชน ขอความรวมมือเรื่องของกลุม LINE ตรวจรับ
พัสดุใหเกิดประโยชนทุกคนก็เขาไป นายกฯ ก็อยูใน LINE ออกภาคสนามบางดูใน LINE บาง ฝากนโยบายเรื่อง 

LINE กลุมรองเรียนซึ่งชาวบานก็สงมาหลายชองทางซึ่งสะดวกมาก ผานทางดาน LINE ชุมชนก็มี โดยทาง                    

งานปองกันฯ เขาดูแลประสานตอ สงตอกันไป บางคนสงทางดาน Smart 101 เมื่อเขาสงเขาแจงมาแลวก็
ตรวจสอบขอเท็จจริง ถาเปนไปตามนั้นก็รีบแกไข ก็จะทําใหเขาเชื่อมั่น มั่นใจในระบบการแจงขาวสาร เพราะวาเม่ือ
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แจงแลวทางเทศบาลก็ไดไปตรวจสอบและแกไขให ก็รายงานเขาไปในกลุม ขอใหฝายงานที่เก่ียวของชวยดูดวย ก็
ขอความรวมมือชวยเขาไปดูงานใดท่ีเก่ียวของ 

- เรื่องศูนยราชการ นายกฯ ไดมีโอกาสพบผูวาฯ อนาคตศาลากลางจังหวัด
รอยเอ็ด ก็จะรื้ออาคาร 2 ชั้น และ 3 ชั้นดานหลังทางดานทิศใต เหลือ 5 ชั้นไว แลวก็ตออาคารเปนรูปตัวยู 
ทางดานทิศใต เปนสี่เหลี่ยมเหมือนศูนยราชการทั่วไป เสร็จแลวจะสรางศูนยหอประชุมโดยรื้อหอประชุมเกาของ
จังหวัดรอยเอ็ด อยูขางหลัง อบจ.รอยเอ็ด กับบานพักขางจวนฯ ก็จะทําเปนศูนยหอประชุม กําลังประสานกับ อบจ. 
อยากให อบจ.ยายออกไปสรางสํานักงานใหม แลวจะใชพื้นที่ตรงนี้ ในการทําเปนศูนยหอประชุม ก็จะไดเชื่อมโยง
กับศูนยราชการ อันนี้คือแผนจังหวัด เพราะไมไปแลวท่ีบานโนนรัง  มีปญหาเรื่องบุกรุก จึงยุติตรงนี้แลว 

เพราะฉะนั้นศูนยบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จเดิมของเรา จะถูกรื้อ พ้ืนที่โดยรอบจะรื้อใหไปใชในสวนของศาลากลาง 

เพราะฉะนั้นศูนยบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จตองวางแผนวาเราจะขอใชพ้ืนที่เทาไหรกับศูนยราชการใหม ตองสํารวจ
ออกแบบเบื้องตน ทางจังหวัดเขาจะไดรับทราบ รับรู ศูนยนี้จะถูกรื้อ เราจะบริการประชาชนอยางไร เชื่อมโยง
อยางไร เรารูเหตุที่จะเกิดขึ้นมาแลว ก็บอกพวกเราใหทราบแตเนิ่น ๆ  

นายนชุากร  มาศฉมาดล  - วันที่ 15 จะมีการแถลงขาวงานเลาเรื่องเมืองรอยเอ็ด ทางสํานักการศึกษา 

รองนายกเทศมนตร ี  ก็เลยทําเอกสารเพื่อมอบหมายภารกิจในวันที่ 15 รายละเอียดเปนอยางไร      

ทาน ผอ.วิชัย จะไดประสานกับ กอง ฝาย งาน ที่รับผิดชอบ ในวันท่ี 15 ชวงบาย แลววันพรุงนี้มีประชุมกับจังหวัด 

การเตรียมเรื่อง Power Point ก็เตรียมแลว เดี๋ยวพรุงนี้เสร็จการแถลงขาวจะมาสรุปกิจกรรมภารกิจของเทศบาล
เรา อีกครั้ง 

    - ขอสอบถาม พนักงานครูเราที่เงินเดือนเหลือไมถึง 15% เพ่ิมข้ึนอีก 4 คน 

เพ่ิมขึ้นไดอยางไรในเม่ือหนังสือรับรองก็อยูที่กองคลัง เพราะเชิงนโยบายไมใหมีแลว 

นางทิมาพร  จันทรถง  - ขอเช็ครายละเอียดในหนวยที่เพ่ิมขึ้น 4 คน คือเรารับรองไปถูกตอง แตวา           

ผอ.กองคลัง   ในการพิจารณาของหนวยที่ใหกูหรือวามี เขากู 2 แหง ขอดูรายละเอียดทั้ง              

4 ราย และรายงานอีกครั้ง 

นายเรืองรัตน รัตนโภคาสถิต - เรื่องดื่มนม อยาวางใจแมเปนนมโรงเรียน คือถาเปนการดื่มนมหรือของสด 

รองนายกเทศมนตร ี  ตองลองชิมกอน คือเจาะแลวชิมกอน คือไมใชเจาะแลวดื่ม เดี๋ยวแกไขไมทัน 

เพราะนิดเดียวก็มีโอกาส ก็อยากใหเด็กและครูดวยเจาะแลวชิมกอน อันดับที่ 2 คืออยากจะใหหนวยงานโดยเฉพาะ
โรงเรียนไดวางแผนหวงเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะมีงานใหญ เพราะฉะนั้นในสวนของกองชางเอง จะซัพพอรตได          
ไมเต็มที่ในชวงปลายเดือน เพราะจะมีงาน 24 – 25 กรกฎาคม เลาเรื่องเมืองรอยเอ็ด มีงานเขาพรรษา                

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 เพราะฉะนั้นการจัดเตรียมสถานท่ีก็จะตองใชทรัพยยากรท้ังหมดที่ม ี                

ก็ฝากวางแผนไวดวยเผื่อจะมีทําอะไร จะตองทําแตเนิ่น ๆ และที่สําคัญตองวางแผนใหดวยหวงนั้นโดยปกต ิ             

วันลอยกระทง คิดวาเราจะหยุดบริการงานทุกประเภทอยูแลว แตวาปนี้เปนปพิเศษ เพราะมีงานหลายอยางรวมกัน 

ขาวหอมมะลิโลก ก็จะจัด 21 – 25 พฤศจิกายนเหมือนกัน เพ่ือที่จะมาสงเสริมงานสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป 

ของเราดวย แลวก็ชวงนั้นก็จะมีงานเชิดสิงโตที่หนาบึงเราดวย และวัดราษฎรศิริดวย มีวิ่งของฟาหญิงจุฬาภรณดวย 

วันที่ 25 เพราะฉะนั้นทุกอยาง เรียกวาตรึงหมดในสวนของงานสถานท่ี กองชาง และฝากเรียนประชาสัมพันธ
หนวยงานที่เก่ียวของ ที่ไดมีโอกาสประสานงานกัน 

นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ ์ - แจงใหทราบ กอง ฝาย ตาง ๆ เพราะวาทางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดผานการ
รองนายกเทศมนตร ี  ประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ก็จะมีการแขงขันกันทางภาคของเราภาคอีสาน 

จะมีรอยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ จะเปนงานของทุกสวนงาน แตเจาภาพคือกองสาธารณสุขฯ ในเรื่อง
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สิ่งแวดลอมยั่งยืน จะมีการประเมินออกตรวจเยี่ยมพื้นที่จริงในเดือนมิถุนายนหรือในเดือนหนา ก็จะไดแจงอีกท ี

ถายังไงจะไดประสานกอง ฝาย ตาง ๆ ที่เก่ียวของ ในเรื่องของการสงเรื่องเขาประกวด 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - เดือนพฤศจิกายนที่ทานรองฯ เรืองรัตนพูด จังหวัดเขาวางแผนรวมกับ
นายกเทศมนตรี   หอการคา บูรณาการรวมกัน ก็คือวันที่ 22 พฤศจิกายน เปนวันลอยกระทง  

งานสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป เสร็จจังหวัดก็จัดงานตอเปนวันขาวหอมมะลิโลก 23 – 25 พฤศจิกายน แตเห็นวา
เขาจะไปจัดพิธีเปดที่โรงแรม แตวาใหพวกเราทราบวาในรอบเดือนพฤศจิกายน จังหวัดเขาบูรณาการแบบนี้ เราก็
ตองเตรียมรองรับ 22 งานสมมาน้ําคืนเพ็งเส็งประทีป 23 – 25 งานวันขาวหอมมะลิโลก เขาก็จะใหนักทองเที่ยว
มาเที่ยวงานลอยกระทงเสร็จก็รวมเปดงานวันขาวหอมมะลิโลก และทําการซื้อขายวันที่ 23 พฤศจิกายน คือมา
ทีเดียวไดทองเที่ยวดวยมาเจรจาซื้อขาวดวย มารวมงานวันขาวหอมมะลิโลกดวย อันนี้คือทางจังหวัดวางแผน
รวมกับทางหอการคา สวน 25 เรียนไปแลวการวิ่งการกุศลของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เพ่ือชวยเหลือผูปวยมะเร็ง           

ในวันที่ 25 ซึ่งคนก็เปนหมื่นก็ตองใชพ้ืนท่ีตรงนี้ ไปขึ้นตารางปฏิบัติงานของทานไว ตารางปฏิบัติงานแตละเดือน     

มีอะไรบาง ตอเนื่องกัน เรื่องสถานท่ี เรื่องกิจกรรม ทานจะไดวางแผนไดและเตรียมการแตเนิ่น ๆ ซึ่งก็เปนตน
ปงบประมาณใหม เพราะฉะนั้นการทําโครงการ การทํางบประมาณตองสอดคลองกัน 

นายเรืองรัตน รัตนโภคาสถิต - เ ม่ือสักครูที่บอกวา วันที่  21  พฤศจิกายน ก็คือเนื่องจากวาหอการคา         
รองนายกเทศมนตร ี  เขาวางแผนเปดสํานักงานวันท่ี 21 พฤศจิกายนแลวเขาจะเชิญหอการคา                 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดมาประชุมของภาค ดานเศรษฐกิจที่จังหวัดรอยเอ็ด แลวก็จะตอโยงเปนของงาน 

สมมาน้ํา ขณะเดียวกันก็จะรวมไปในขาวหอมมะลิโลก ก็จะหนีที่หนาบึงฯ ไมได จะมีสวนที่เก่ียวโยงกัน ก็เรียน         

ใหทราบจะไดวางแผนเพ่ือไมใหเสียทรัพยากร และวันที่ 1 กรกฎาคม ก็จะมีมินิมาราธอนดวยของอีกกลุมหนึ่ง         

ก็ใหทราบดวยกัน 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - มีอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม ถาไมมีขอปดประชุม  
นายกเทศมนตรี 
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