
- สําเนา - 
รายงานการประชมุประจําเดือน  

ครั้งที่ 5/2561 
วันที ่18 พฤษภาคม 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. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ    หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (ชาง) 
18. นางจุฬาณี  บุบผาพิลา   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (สน.กศ.) 
19. นางศรีไทย  กระวีสายสุนทร   หน.งานธุรการ (สส.) 
20. น.ส.พณิดา  ประเสริฐสังข   หน.งานเลขานุการผูบริหาร 
21. นายธรรมวัจน วิลัยพิศ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
22. นายยุทธพงษ คุริรัง    รอง ผ.อ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามา 
23. นายโกสิทธิ ์  บุญสง    ผอ.ร.รเทศบาลวัดเวฬุวัน 
24. นางศริิภรณ  บุตรพรหม   หน.ฝายทะเบียนและบัตร 
25. จ.อ.ออมสิน  เทียมสม    หน.งานทะเบียนราษฎร 
26. นายเรียบ  สวัสดิผล   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร 
27. นายสงา  นามวิชัย    หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (สส.) 
28. นายภาณุวัฒน เฉวียงวาศ   หน.ฝายการศกึษานอกระบบ  
29. นางฉันทรุจี  พรมเกตุ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
30. นายวิทยา  สัตนาโค    หน.งานปองกันฯ 
31. วาที่ ร.ต.หญิงนันทิพัฒน วงศคาํจันทร   หน.งานพัฒนาบุคลากรฯ 
32. นายสันต ิ  ทวีแสง    หน.ฝายแบบแผนฯ 
33. นางจิรารัตน  ศรีกูกา    หน.งานงบประมาณและพัสดุ 
34. น.ส.รัชนีกร  คําภักดี    หน.ฝายแผนที่ภาษีฯ 
35. นายกฤษดา  เมาะราษี                              วิศวกรโยธาชํานาญการ 
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36. น.ส.กรชนก  ยุคะลัง    หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ 
37. นายพิรุฬ  มาตมูล    หน.ฝายกิจการโรงเรียน 
38. นายชนินทร  ปาลอินทร   หน.งานการศกึษานอกระบบ 
39. นางรัติยา  สังฆะมณ ี   หน.งานการเงินและบัญชี (สน.กศ.) 
40. นางอัฐพร  สานุจิตร    นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ (สน.กศ.) 
41. น.ส.สมพิศ  หวังทรัพยทวี   ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
42. นางรุจิรา  สีชมพู    หน.งานบริหารจัดการตลาด 
43. นางทวิชา  ปรเมษฐวรางกูร   รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 
44. น.ส.พรพรรณ จันทรถง    ศึกษานิเทศก 
45. นางอุไร  สําราญสุข   หน.งานประเพณีฯ 
46. นายธรรมศักดิ ์ ชิตทรงสวัสดิ ์   ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
47. น.ส.พิชาธนัญญ ชูวงศเลศิ   หน.งานบริหารโรงเรียน 
48. น.ส.สุภาษิต  ศรีกกโพธิ์   รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
49. นางกิติพร  ตราตร ี    หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
50. นายวฒันา  กระวีสายสุนทร   หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
51. พ.จ.ต.ประภาส ลือชัย    นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 
52. นายประเวชพล นนทะไชย   ผจก.สถานธนานุบาล 
53. น.ส.วันวิสา  อวยชัย    นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
54. น.ส.ณัฐกานต โพธิ์สําโรง   หน.งานการเจาหนา (สน.กศ.) 
55. พ.อ.ท.ประทีป พิมพะนิตย   หน.งานศูนยเครื่องจักร 
56. นายกองพล  ศิริเวช    หน.ฝายปองกันฯ 
57. น.ส.ปยะกานต อุดมพร    หน.งานสุขาภิบาลอาหารฯ 
58. นางวัชร ี  ศรีทอง    หน.ฝายบริหารงานคลัง 
59. น.ส.ทิวาวัลย ภูแซมแสง   หน.ฝายสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม 
60. นางยุวด ี  ถนอมแสง   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (คลัง) 
61. นายภานุวัตร เพ็งพิมพ    จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 
62. นางจิราภรณ โวหารกลา   หน.งานการเงนิและบัญชี (คลัง) 
63. นางอรพิน  สีลาวรรณ   หน.ฝายอํานวยการ 
64. นางสุวิชชา  ตรีนาจ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
65. นายประวิทย โอวาทกานนท   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
66. น.ส.ทรัพยพานิช พลาบัญช   เภสัชกร    
67. นายกฤษดา  ภาชนะวรรณ   หน.งานสถานที่ 
68. นางเพ็ญละดา สระแกว    หน.ฝายบริการสาธารณสุข 
69. นางเข็มทอง  ปาลอินทร   หน.งานไฟฟา 
70. นายศุภชัย  พิมพวิชัย   หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
71. นายจตุรงค  ประดิษฐ   หน.งานรับเรื่องราวรองทุกข 
72. น.ส.วรนาถ  วรฉัตร    หน.งานสังคมสงเคราะห 
73. นายจักร ี  เกียรติขจร   หน.ฝายการโยธา 
74. น.สพ.ธีรภัทร หินซุย    หน.ฝายบริหารงานสาธารณสุข 
75. นางดารณี  ชัยมานะพร   หน.งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
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76. นายนิติกร  ทองกุล    หน.งานสถาปตยกรรม 
77. น.ส.จิราภรณ ชินออน    หน.ฝายจัดหาประโยชนฯ 
78. น.ส.ภัทรพร  เชิงสะอาด   หน.งานพัฒนาชุมชน 
79. นายเสกสันต  จันทไชย    หน.งานวิศวกรรม 2 
80. นางญาณี  โสนทอง    หน.งานสวนสาธารณะ 
81. นายปยะวัชย ศรีประสิทธิ์   หน.งานสัตวแพทย 
82. น.ส.ศิริรชตะ โสดาทิพย   หน.งานการเจาหนาที่ (สป.) 
83. นายไพรัก  โคตะยันต   หน.งานธุรการ (สป.) 

 
ผูไมมาประชมุ 

1. นายคมกริช  จุรีมาศ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด ติดภารกิจ 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 - ไมม ี-   

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชมุ ครั้งท่ี 4/2561 ประชมุเม่ือวันที ่11 เมษายน 2561  
       - ไมมกีองใดแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว  มาตรการประหยัดพลังงาน 
นายธนพนธ ปฐมกําเนิด  - ในสวนของมาตรการประหยัดพลังงาน การตรวจสอบการใชไฟฟาและ            
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป  น้ําประปาในชวงเดือนที่ผานมา ใชงานตามปกติ  ไมมีรายงานการใชที่สูง
ผิดปกติ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองวิชาการและแผนงาน) 
น.ส.กรชนก ยุคะลัง  - (นําเสนอวีดีทัศน) ฝายบริหารงานทั่วไป งานบริการขอมูลขาวสารทองถิ่น          
หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ  สถิติตาง ๆ ในการประชาสัมพันธผานแฟนเพจเฟสบุค “ประชาสัมพันธ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด” / การถายทอดสดผานแฟนเพจเฟสบุค จํานวน 4 ครั้ง / บันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว 
ภาพมุมสูง / งานบริการและเผยแพรวิชาการ สื่อโฆษณาผานประชาสัมพันธจอ LED  จํานวน 2 งาน / ติดตั้ง
เครื่องเสียงนอกสถานที่ / ติดตั้งเครื่องเสียงในสถานที่ / บันทึกเสียงการประชุม บันทึกเสียงพรอมตัดตอการ
ประชาสัมพันธเคลื่อนที่ / งานรับเรื่องราวรองทุกขและงานนิติกรรมสัญญา รับเรื่องรองทุกข 21 เรื่อง แลวเสร็จ 
21 เรื่อง / ตรวจสัญญาการเชาสิทธิเทศบาล รวมจํานวน 103 ฉบับ, ใหคําปรึกษา / ชวยเหลือทางกฎหมาย          
แกประชาชนและพนักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด/ ฝายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
แบบสอบถามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2561 / แบบสอบถามการจัดงานสักการะเจาพอ
มเหศักดานุภาพ ประจําป 2561 / การประชุมประชาคมชุมชนเมือง เพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด / งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ แกไข / ติดตั้งโปรแกรม ระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) / ซอมแซม / บํารุง คอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวง / ติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย One Stop Service จํานวน 2 เครื่อง / 
ซอมแซม บํารุง ติดตั้ง ระบบเครือขายคอมพิวเตอร / แกไขการกําหนดคา E – Lass , EGP และระบบติดตาม        
ฎีกาฯ / ตารางสรุปลดคาใชจายประจําเดือนเมษายน 2561 ระบบเครือขายฯ ระบบคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง
และงานออกแบบ รวม 7,200 บาท / สํารวจขอมูลกลองวงจรปดเทศบาลฯ / งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ /        
การเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็ปไซตฯ และแฟนเพจฯ รวม 122 รายการ / รับเรื่องราวรองทุกข /            
ติดตอสอบถาม รวม 12 เรื่อง / สถิติการใหบริการของกองวิชาการฯ ในจํานวน 88 ครั้ง 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สํานักการศึกษา) 
นายพิรุฬ  มาตมูล  - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 2 – 10 เมษายน 2561 จัดการแขงขัน           
หน.ฝายกิจการโรงเรียน  บาสเกตบอล “พลาญชัยคัพ ครั้งท่ี 14” / วันที่ 10 เมษายน 2561 พิธีเปด
การแขงขันบาสเกตบอล “พลาญชัยคัพ ครั้งที่ 14” / วันที่ 13 – 14 เมษายน จัดงานประเพณีสงกรานต 
ประจําป 2561 พิธีทําบุญตักบาตรงานประเพณีสงกรานต พิธีปลอยนก ปลอยปลา สรงน้ําสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คูบานคูเมือง / การแขงขันมวยน้ําบึงพลาญชัย / การประกวดผูสูงอายุ /การประกวดอาหารอีสาน / พิธีเปดงาน
อยางเปนทางการ / พิธีสรงน้ําและรดน้ําขอพรผูสูงอายุ / ขบวนแหสงกรานตรอบเมืองรอยเอ็ด / การเลนปารตี้
โฟม สระน้ําพองลม และอุโมงคน้ํา /การประกวดทูตสงกรานต Roi – Et Boy&Girl / การแสดงคอนเสิรต
ประกอบการเลนน้ําสงกรานต / วันที่ 17 – 18 เมษายน 2561 จัดงานเลี้ยงสักการะเจาพอมเหศักดานุภาพ / 
พิธีสักการะศาลเจาพอมเหศักดานุภาพ / จัดการแขงขันกีฬาวันเทศบาล ประจําป 2561 / วันที่ 28 เมษายน
2561 ประชุมผูบริหารสถานศึกษา ประจําเดือนเมษายน 2561 จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือมอบนโยบายกอนเปด
ภาคเรียน  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา) 
นายพิรุฬ มาตมูล  - (นํ า เสนอ Power Point) ผู เข าชม 5 ,479 คน จํ านวนเงินบริจาค                 
หน.ฝายกิจการโรงเรียน  จํานวน 16,055 บาท เปรียบเทียบ 6 เดือนแรก ป 2560 / ป 2561  
145,106/142,402 ลดลง 2,704 บาท / การปรับปรุงตูปลาเพ่ือใหเกิดความสวยงาม / ภาพกิจกรรมเขาเยี่ยม
ชมสถานแสดงพันธุสัตวน้ําจากนักทองเที่ยวทั้งในจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดใกลเคียง / สรุปรายงานการปฏิบัติงาน
ศูนยเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย ประจําเดือนเมษายน 2561 ยอดสมาชิกโดยรวม จํานวน 1,530 คน จํานวน
ผูท่ีเขาใชบริการ ชวงเชา จํานวน 1,125 คน ชวงเย็น จํานวน 1,702 คน รวม 2,827 คน / บรรยากาศ             
การออกกําลังกายภายในศูนยเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย / กิจกรรมการออกกําลังกายภายในบึงพลาญชัย 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ) 
นายธรรมวัจน วิลัยพิศ  - (นําเสนอ Power Point) รวมอบรมพัฒนาบุคลากรที่ทํางานดานพัสด ุ             
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ รวมพิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ / รวมกิจกรรมประกวดอาหารอีสานในงานประเพณีสงกรานตรอยเอ็ด 
ประจําป 2561 / รดน้ําดําหัวและขอพรปใหมไทยผูอาวุโส คุมวัดราษฎรอุทิศ / ทําบุญตักบาตรและรวมพิธีถวาย
สักการะเจาพอมเหศักดานุภาพ ประจําป 2561 / รวมพิธีวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ประจําป 2561 / รวมรับฟงประชาคมรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป / ประชุมเตรียมความพรอมงานดานตาง ๆ 
เตรียมการสอนปรับพ้ืนฐาน ประจําปการศึกษา 2561 / รวมงานวันเทศบาล ประจําป 2561 / มอบตัวนักเรียน
ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา การสอนปรับพ้ืนฐาน ประจําปการศึกษา 2561 / เตรียมความพรอม          
เปดภาคเรียน ปการศึกษา 2561 

ระเบียบวาระที่ 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน) 
นายโกสิทธิ์ บุญสง   - (นําเสนอ Power Point) เขารวมโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหต ุ             
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน  ทางถนนชวงสงกรานต พ.ศ. 2561 / พิธีสรงน้ําพระรูปและศาลพระภูมิ          
และรดน้ําดําหัวผูบริหาร และครูอาวุโส เนื่องในวันสงกรานต / การประกวดอาหารอีสาน ในการจัดงานประเพณี
สงกรานต / รวมพิธีถวายราชสักการะ วันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / รวมพิธีสักการะเจาพอ
มเหศักดานุภาพ ประจําป 2561 / รวมการแขงขัน “กีฬาวันเทศบาล” ประจําป 2561 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / พิจารณา (ร.ร.เทศบาลหนองหญามา)  
นายยุทธพงษ  คุริรัง  - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 1 เมษายน 2561 ประชุมผูปกครองนักเรียน 
รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามา กีฬา ชี้แจงนโยบายการอยูหอพัก กฎระเบียบกติกาการอยูรวมกันและ 
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แนวทางจัดการศึกษา ประจําการศึกษา 2561 ใหผูปกครองเพื่อรับทราบ / วันที่ 3 – 4 เมษายน 2561 
โรงเรียนรับมอบตัวนักเรียนและแจกอุปกรณเรียนฟรี ประจําปการศึกษา 2561 / วันที่ 13 เมษายน สรงน้ําพระ
และสิ่งศักดิ์สิทิ์ในโรงเรียน พรอมกับรดน้ําขอพรผูบริหารและครูอาวุโส / วันที่ 13 เมษายน 2561 รวมกิจกรรม
กับชุมชนในการประกวดอาหารในงานวันสงกรานต ประจําป 2561 / วันที่ 13 เมษายน 2561 รดน้ําขอพรจาก
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดและคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน / วันที่ 18 – 20 เมษายน 2561       
ทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง / วันท่ี 22 เมษายน 2561 ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ศิริอร 
สาระชีพ ม.4 และ ด.ญ.พรทิวา แกวมูล ม.3 แชมปเปตองประเภททีมคูหญิง รายการเยาวชนไทยกาวไกลสูสากล 
ณ จังหวัดระยอง / วันที่ 23 เมษายน 2561 กองสาธารณสุขฯ อํานวยความสะดวกรถบรรทุกน้ํา ชวยลางทํา
ความสะอาดอาคารเอนกประสงค หอพักนักกีฬาและโรงอาหาร / แสดงความยินดีคุณครูมนัสนันท บุตรพรหม                   
ที่ ไดรับรางวัลพนักงานครูดี เดน เนื่องในวันเทศบาล ประจําป  2561 / วันที่  29 เมษายน 2561                  
แสดงความยินดีเด็กชายเริงฤทธิ์ พิมพศิริ ชั้น ม.3 นายอภิสิทธิ์ เลิศพงษ ชั้น ม.4 รองชนะเลิศอันดับที่ 2            
การแขงขันเปตอง ชิงชนะเลิศอันดับที่  2 การแขงขันเปตอง ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย รุนอายุ 15 ป               
ณ จังหวัดจันทบุรี / วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4                  
ปการศึกษา 2561 ณ วัดวิมลนิวาส / ความคืบหนาการกอสรางสระวายน้ํา  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร) 
นายเรียบ  สวสัดิผล          - (นําเสนอ Power Point)  พิธีบวงสรวงพระธาตุเจดียศรีประชาติกขสาระ-    
ผอ ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ  สมังคี ณ วัดปาเรไร วันที่ 12 เมษายน 2561 สรงน้ําขอพรจากพระคร ู          
สันติปญญาคุณและคณะสงฆวัดปาเรไร และรดน้ําขอพรผูใหญคุมวัดปาเรไร เนื่องในวันสงกรานต วันที่ 12 
เมษายน 2561 / ประชุมเตรียมความพรอม ปการศึกษา 2561 วันท่ี 2 เมษายน 2561 / งานปรับปรุงภูมิทัศน
โรงเรียนในชวงปดภาคเรียน / งานซอมแซมโตะ – เกาอ้ี เพ่ือเตรียมความพรอม ปการศึกษา 2561  

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ) 
นางฉันทรุจี พรมเกต ุ   - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 5 เมษายน 2561 โครงการอบรมหลักสูตร   
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานพัสดุ / วันที่ 6 เมษายน 2561 รวมพิธีเนื่อง
ในวันจักรี / วันท่ี 11 เมษายน 2561 พิธีรดน้ําขอพร ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด เนื่องในโอกาสประเพณี
สงกรานต / วันที่ 13 เมษายน 2561 รวมพิธีรดน้ําขอพรครูอาวุโส เนื่องในวันสงกรานต / วันที่ 14 เมษายน 
2561 รวมขบวนแหเนื่องในวันสงกรานต ประจําป / วันที่ 18 เมษายน 2561 รวมพิธีสักการะเจาพอ               
มเหศักดานุภาพ / วันท่ี 25 เมษายน 2561 รวมพิธีถวายราชสักการะวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช / วันที่ 26 เมษายน 2561 รวมการประชุมประชาคมเมืองเพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป / 
รวมงานวันเทศบาล วันที่  27 เมษายน 2561 / ปรับปรุงสถานที่และซอมแซมโตะ เกา อ้ีที่ชํารุด /                
กองสาธารณสุขฯ ใหความอนุเคราะหรถดูดโคลนและรถฉีดลางทําความสะอาดทอระบายน้ําภายในโรงเรียน 
เตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน  

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม) 
นางสุวิชชา ตรีนาจ    - (นําเสนอ Power Point) ประชุมผูปกครองนักเรียนชี้แจงนโยบายของ 
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม  โรงเรียนและผลงานของโรงเรียนในรอบปที่ผานมา / วันท่ี 8 เมษายน 2561 
รวมงานบุญผะเหวด วัดบูรพาภิราม / วันที่ 9 เมษายน 2561 ตอนรับผูวาราชการจังหวัด สรงน้ําพระ 9 วัด / 
กิจกรรมรดน้ําขอพรเนื่องในวันสงกรานต / จัดเตรียมสถานที่พิธีบวงสรวงเจาพอมเหศักดานุภาพ วันที่ 17 – 18 
เมษายน 2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต ในงานสักการะศาลเจาพอมเหศักดานุภาพ / เขารวมแขงขันกีฬา            
วันเทศบาล / นักการดูแลและปรับปรุงภูมิทัศนของโรงเรียน 
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ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 
น.ส.สมพิศ  หวังทรัพยทวี   - (นําเสนอ Power Point) รับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลคนเกงในโรงเรียน 
ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทองถ่ิน วันที่ 9 เมษายน 2561 / รวมโครงการรณรงคปองกันและ              
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงสงกรานต วันที่ 10 เมษายน 2561 / รวมกันประดับตกแตงรถในงานประเพณีสงกรานต 
วันที่ 12 เมษายน 2561 / ประเพณีสงกรานตประจําป 2561 วันที่ 13 เมษายน 2561 / วันเทศบาล 
ประจําป 2561 / การประชุมโครงการไทยนิยมยั่งยืนของชุมชนพระอารามหลวง / ปรับปรุงภูมิทัศนในบริเวณ
โรงเรียน สวนหยอมหนาอาคารปฐมวัย / ซอมแซมอาคารปฐมวัย เปลี่ยนชักโครกและทาสีใหม / ปูตัวหนอน
ดานขางอาคารปฐมวัย / ตัดแตงก่ิงไม ตนไม / เตรียมการกอนเปดภาคเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง) 
นายประวิทย โอวาทกานนท   - (นําเสนอ Power Point) วันท่ี 1 เมษายน 2561 การมอบตัวนักเรียน 
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง ระดับชั้น ป.1 – ม.6 / วันที่ 2 เมษายน 2561 รวมงานเลี้ยงสงครูอุดมลักษณ 
/ วันที่ 6 เมษายน 2561 รวมพิธีวันจักรี / นักเรียนรับรางวัลเหรียญทองแดง คนเกงทองถ่ินวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น ม.2 เด็กหญิงยูกิ ซากาโมโต / คุณครูราตรี คํามูลนา ไดรับรางวัล ครูดีเดน กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน / รวมตอนรับผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด ที่เดินทางมาสรงน้ําพระสังกัจจายน เนื่องในประเพณีสงกรานต 
ประจําป 2561 ณ วัดสระทอง / รวมพิธีเปดงานรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลสงกรานต 
ป 2561 วันที่ 10 เมษายน 2561 / รวมสรงน้ําพระ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต / รวมงานประเพณี
สงกรานต ประจําป 2561 วันท่ี 13 เมษายน 2561 / วันที่ 17  - 18 เมษายน 2561 รวมงานบวงสรวง            
เจาพอมเหศักดานุภาพ และรวมตักบาตรเชา / วันที่ 25 เมษายน 2561 รวมพิธีถวายราชสักการะวันคลาย           
วันสวรรคตพระนเรศวรมหาราช / รวมงานวันเทศบาล ประจําป 2561 / การปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4   
ปการศึกษา 2561 ในวันที่ 28 – 29 เมษายน 2561 / สรุปการศึกษาตอของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6,             
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3, ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6    

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพือ่ทราบ /พิจารณา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 
นางทวิชา  ปรเมษฐวรางกูร - (นําเสนอ Power Point) จัดโครงการประชุมผูปกครองประจําปการศึกษา            
รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2561 วันที่ 1 เมษายน 2561 / เตรียมความพรอมใหกับเด็ก เพ่ือปรับตัว
กอนเปดเทอม ปการศึกษา 2561 วันที่ 2 เมษายน 2561 ประชุมประจําเดือนคณะครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ครั้งท่ี 4/2561 วันที่ 5 เมษายน 2561 / จัดกิจกรรม รื่นเริงวันสงกรานต วันที่              
11 เมษายน 2561 คณะครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโพ จังหวัดสุรินทร เยี่ยมชมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด วันที่ 24 เมษายน 2561 / คณะครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กและภาคีเครือขายเทศบาลตําบลภูผาแดง 
จังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงาน ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด วันที่ 25 เมษายน 2561 / รวมบริจาค
โลหิต วันที่ 24 เมษายน 2561 และรวมกิจกรรมวันเทศบาล / สถิติคณะศึกษาดูงานและคณะเยี่ยมชม                
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ปงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึงปจจุบัน รวม 25 คณะ) /   
ติดตั้งมุงลวด ประตู หนาตาง อาคารเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พจิารณา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา) 
น.ส.สุภาษิต ศรีกกโพธิ์   - (นําเสนอ Power Point) จัดโครงการประชุมผูปกครอง ประจําภาคเรียนที่ 1            
รก.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา ปการศึกษา 2561 / สัปดาหแรกของการปรับตัวสําหรับเด็กเล็กในการ
เตรียมความพรอม / สัปดาหที่ 3 – 4 เด็ก ๆ เริ่มปรับตัวไดดีรูจักกฎกติกาตาง ๆ มากข้ึน / วันที่ 11 เมษายน 
2561 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต / ติดตั้งตาขายกันนกรอบบริเวณอาคารเรียน / จัดเตรียมสื่อ
อุปกรณของเลนตาง ๆ เพื่อสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ใหเหมาะสมตามวัยและพรอมตอนรับเปดภาคเรียนใหม 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
นางเพ็ญละดา สระแกว  - (นําเสนอ Power Point) ฝายบริหารงานทั่วไป ประชุมกองสาธารณสุขฯ            
หน.ฝายบริการสาธารณสุข ประจําเดือนเมษายน 2561 / งานซอมบํารุงรถยนต – เครื่องจักร ประจําเดือน
เมษายน 2561 จํานวน 14 เรื่อง เปนเงิน 375,840 บาท / ฝายบริการสาธารณสุข วันที่ 3 เมษายน 2561   
จัดอบรมการตรวจคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปงบประมาณ 2561 ณ ศสมช.              
ชุมชน บขส. / กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุเดือนเมษายน 2561 (ประกวดผูสูงอายุวันสงกรานต) / วันที่ 18 
เมษายน 2561 อบรมใหความรูในโครงการตรวจมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก ปงบประมาณ 2561 บริเวณ
ถนนเนื่องประดิษฐ / โครงการอบรม อสม. ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ปงบประมาณ 2561 / งานสัตวแพทย   
เขาเคลื่อนยายสุนัขและแมวตามคํารองเรียนของประชาชนมาไวยังบานพักสุนัขเทศบาลเมืองรอยเอ็ด /                
ฝายสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม การจัดการเหตุรําคาญ ตรวจสอบเหตุเดือดรอนรําคาญกรณีเปดเพลงเสียงดัง บริเวณ
ถนนหลังวัดบูรพาภิราม เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2561 / ตรวจสอบเหตุเดือดรอนรําคาญ กรณีใบขนุนปลิวเขาบริเวณ
ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 30 เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2561 / ตรวจเหตุเดือดรอนรําคาญ กรณีสุนัขเหาเสียงดัง 
บริเวณถนนเทวาภิบาล ซอย 2 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 / รวมประชุมพัฒนาศักยภาพ สถานประกอบการ            
เมือ่วันที่ 10 เมษายน 2561 / ประกวดอาหารอีสานประเพณีสงกรานต ป 2561 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 
/ รับการประเมินระบบบริหารอนามัยสิ่งแวดลอม คณะกรรมการจากศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน และ สสจ.รอยเอ็ด 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 / ผลการประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม / รวมประชุมจัดทําฐานขอมูล
อนามัยสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบการเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพดานอนามัยสิ่งแวดลอมในพ้ืนที ่             
เขตสุขภาพที่ 7 ณ จังหวัดกาฬสินธุ เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2561 / รวมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือขาย          
การเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภค โดยสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย และศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน              
ณ อบต.เหนือเมือง เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2561 / ตรวจรับงานการปรับปรุงทางเดินแทน C ตลาดทุงเจริญ 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 / บวงสรวงศาลปูโกปูโน เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2561 / เรงรัดการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองรอยเอ็ด บริเวณถนน              
เทวาภิบาล / ฝายบริหารงานสาธารณสุข วันที่ 6 เมษายน 2561 งานรักษาความสะอาด ดูแลความสะอาด               
งานแขงขันจักยานทางไกลนานาชาติ / วันท่ี 12 – 16 เมษายน 2561 ดูแลความสะอาด งานประเพณีสงกรานต / 
หนวยรถดูดโคลน แกไขปญหารองเรียน ทอระบายน้ําอุดตันบริเวณถนนคนเดิน / เปดรองน้ํา ทําการขุดลอกดิน            
ที่อุดตันตามแผนปฏิบัติงานกอนถึงฤดูฝน / หนวยพัฒนาตัดหญา ดายหญา ทางเทา ตามแผนปฏิบัติงาน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 1) 
น.ส.ทรัพยพานิช  พลาบัญช - (นําเสนอ Power Point) รายงานผูมารับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทาง 
เภสัชกร    ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 1 ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 ถึงวันที่ 
30 เมษายน 2561 / โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วันที่ 31 มีนาคม 2561 ถึง 1 เมษายน 2561 /               
รดน้ําดําหัว ประเพณีสงกรานต วันที่ 11 เมษายน 2561 / ออกหนวยปฐมพยาบาลงานประเพณีสงกรานต วันที่ 
13 – 14 เมษายน 2561 / กิจกรรมออกกําลังกาย ผูปวยโรคเรื้อรัง ทุกวันพุธ (ชวงเชา) / รวมบริจาคโลหิต           
ในวันเทศบาล ประจําป 2561 วันที่ 24 เมษายน 2561 / ออกเยี่ยมบานผูปวยโรคเรื้อรัง, ผูพิการและฟนฟู
สมรรถภาพ / ซอมแซมทอประปา / รายงานการลดน้ําหนัก / งานแพทยแผนไทย หัตถบําบัดเพ่ือการรักษา            
เดือนเมษายน 2561 / โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทย การดูแลผูปวย            
โรคขอเขาเสื่อมวันที่ 11 เมษายน 2561 / หัตถบําบัดเพ่ือการรักษาเดือนเมษายน 2561 / ใหบริการฝงเข็ม           
เพื่อการรักษาเดือนเมษายน 2561 / งานกายภาพบําบัด เดือนเมษายน 2561 / ผลการดําเนินงานดาน      
เภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค ประจําเดือนเมษายน 2561 โครงการทบทวนและประสานรายการยา มูลคายา
เก็บคืนเดือนเมษายน 2561 / โครงการศนูยใหบริการเลิกบุหรี่ เดือนเมษายน 2561 มีผูรับบริการรวมทั้งหมด  
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231 ราย รายใหม 9 ราย รายเกา 5 ราย ผูเลิกบุหรี่ไดอยางนอย 3 เดือน เพ่ิมอีก 2 คน รวมทั้งหมด 64 คน         
คิดเปนรอยละ 27.70% / วันที่ 9 เมษายน 2561 รวมกับงานเทศกิจและเครือขายตรวจเตือนและเฝาระวังการ
บังคับใชกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. ควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2561 
ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / โครงการดูแลผูปวยตอเนื่องที่บาน การติดตามเยี่ยมและการใหคําแนะนําเรื่องยา
ผูปวยติดเตียง จํานวน 2 ราย / โครงการพัฒนาเครือขายคุมครองผูบริโภค อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน
เจาหนาที่งานคุมครองผูบริโภค วันที่ 23 เมษายน 2561 / ขอเท็จจริง กรณีผลิตภัณฑ “เมจิกสกิน” ถูกระงับ 
การผลิตและขายผลิตภัณฑ / ขอเท็จจริง กรณี ตรวจพบสารตองหาม ในผลิตภัณฑ Lyn / วิธีการตรวจสอบเลข
สารระบบอาหารและยา  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (กองชาง) 
น.ส.ปราริชาติ สายเชื้อ   - (นําเสนอ Power Point) ฝายบริหารงานทั่วไป สรุปรายงานการจัดเก็บ         
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป  คาธรรมเนียมกองชาง ประจําเดือนเมษายน 2561 รวม 27 ราย จํานวนเงิน 
25,969 บาท / สรุปรายงานการขออนุญาตกอสรางอาคาร ประจําเดือนเมษายน 2561 รวม 17 ราย /          
ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง งานควบคุมอาคาร กอสรางอาคารโดยไมไดรับอนุญาต ออกคําสั่ง ค.3 ค.4, ค.9 / 
ชี้แนวเขตถนนเทวาภิบาล ซอย 8/1 / ฝายการโยธา งานไฟฟา ติดตั้งไฟประดับอุโมงคน้ํา / ซอมไฟสองสวาง         
ถนนเนื่องประดิษฐ ซอย 2 / แกไขตัวตั้งเวลาอัตโนมัติไฟสองสวาง ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 18 / งานสถานที่ 
เตรียมสถานที่งานจักรยานทางไกลนานาชาติ / จัดเตรียมสถานที่ งานวันจักรี / เตรียมสถานท่ีบริเวณหนางาน
ปองกันฯ / งานอ่ืน ๆ ในรอบเดือนเมษายน 2561 / งานสวนสาธารณะ ฉีดพน EM โรยปูนขาวเพ่ือปองกัน             
น้ําเนาเสีย / ตกแตงทานตะวันหนาประตูสาเกตนคร / ผลิตปุยหมัก เพื่อนําไปใชตามสวนหยอม / ขุดลอม                
ตนอินทนิลบกจากคูเมืองวัดบูรพาภิรามไปปลูกที่ริมคลองวัดสระทอง จํานวน 26 ตน / งานสาธารณูปโภค 
ซอมแซมถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 30 / งานศูนยเครื่องจักรกล ติดตั้งอุโมงคน้ําเพื่อใชในวันสงกรานต /           
ฝายแบบแผนและกอสราง งานวิศวกรรม งานโครงการกอสรางระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิง                
ความคืบหนาโครงการ 74.34%/ โครงการฝงกลบขยะตกคางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ความคืบหนาโครงการ 58% 
/ โครงการหอชมเมืองรูปทรงโหวด ความคืบหนาโครงการ 10.35% / งานวิศวกรรมจราจร ตีเสนจราจร                
ถนนเทวาภิบาล ซอย 10 / ตีเสนจราจร ถนนรอบเมือง / ทาสีขาวแดง ถนนเพลินจิต  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สํานักปลัดเทศบาล) 
นายธนพนธ  ปฐมกําเนิด  - (นําเสนอ Power Point) ฝายบริหารงานทั่วไป รวมพิธีถวายราชสักการะ                          
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ วันที่ 6 เมษายน 2561 / รวมพิธีถวายราชสักการะ วันคลายวันสวรรคตพระนเรศวรมหาราช วันที่ 
25 เมษายน 2561 / การประชุมประจําเดือน ครั้งท่ี 4/2561 วันที่ 10 เมษายน 2561 / รวมรดน้ําขอพรจาก
ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ดในโอกาสประเพณีสงกรานต ประจําป 2561 วันที่ 11 เมษายน 2561 / รวมปฏิบัติ
หนาที่ในงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2561 วันที่ 13 เมษายน 2561 / โครงการจัดงานวันเทศบาล 
ประจําป 2561 วันที่ 27 เมษายน 2561 / รวมทําบุญเจริญพระพุทธมนต, การอานสารวันเทศบาลและ               
ใหโอวาท, สักการะพระภูมิเจาที่, รวมรับประทานอาหาร, การแขงขันกีฬา, การจัดแสดงผลงาน / กิจกรรม,             
งานเลี้ยงสังสรรค, กิจกรรมสาธารณกุศล การบริจาคโลหิต / สรุปยอดการบริจาคโลหิต จํานวน 51 ถุง คิดเปน 
22,950 ซีซี / ทัศนศึกษา ที่จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 29 เมษายน 2561 / แจงเพ่ือทราบ งดเวนการนํา
หนังสือลับเผยแพรในศูนยขอมูลขาวสารทางกายภาพและเว็ปไซตของหนวยงาน / ฝายอํานวยการ โครงการ
คัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางฯ ดีเดน ประจําปงบประมาณ 
2561 วันที่ 27 เมษายน 2561 / ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง  
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3 ป / คัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือเลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน รายวาที่ ร.ต.หญิงนันทิพัฒน 
วงศคาํจันทร วันที่ 3 เมษายน 2561 / รายนางญาณี โสนทอง วันที่ 4 เมษายน 2561   

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
นายวิทยา  สัตนาโค          - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 3 เมษายน 2561 กิจกรรมสาธารณประโยชน                
หน.งานปองกันฯ           วันที่ 5 เมษายน 2561 การแขงขันจักรยานทางไกลนานาชาติ  / วันท่ี                  
10 เมษายน 2561 รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุฯ / วันท่ี 13 – 14 เมษายน 2561 กิจกรรมวันสงกรานต / 
วันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 กิจกรรมวันสงกรานต / วันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 ศูนยปฏิบัติการ            
รวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ / วันที่ 14 เมษายน 2561 ออกระงับเหตุอัคคีภัย / วันที่ 24 เมษายน 
2561 ออกระงับเหตุอัคคีภัย / ใหความอนุเคราะหนอกพ้ืนที่ วันที่  19 เมษายน 2561 อบต.ราชธานี,           
ทต.โนนตาล / ดําเนินการตามคํารองของประชาชน / สรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัยและการรับเรื่องการรองทุกข
ของประชาชน รับแจงท้ังหมด 58 เรื่อง 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง) 
พ.จ.ต.ประภาส ลือชัย  - (นําเสนอ Power Point) รับแจงเหตุรองเรียนผานทาง Appl icatoin            
นักจัดการงานเทศกจิชาํนาญการ  Smart 101 ประจําเดือนเมษายน 2561 / ตรวจเช็คระบบรวมถึงวัสดุ / 
อุปกรณตาง ๆ ของกลอง CCTV เพื่อความพรอมและสามารถใชงานไดตลอดเวลา / ตรวจตราและเฝาระวัง           
ความเปนระเบียบทั่วไป กรณีตั้งวางตูเพื่อจําหนายสินคาบนทางเทาโดยไมไดรับอนุญาต ถนนรณชัยชาญยุทธ,                
กรณีเจาของรานตั้งวางกระถางตนไมกีดขวางทางเทา ถนนรณชัยชาญยุทธ, กรณีรานจําหนายเสื้อผาตั้งวาง
จําหนายสินคากีดขวางทางเทาถนนปทมานนท, กรณีรานขายของจําตั้งวางสระน้ําพลาสติกกีดขวางทางเทา 
ถนนปทมานนท, กรณีตั้งวางโตะเกาอ้ีกีดขวางทางเทา ถนนเพลินจิต / กวดขันกลุมคนเรรอนภายในของเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด / กวดขันการติดแผนปาย ประกาศ ใบปลิว สติ๊กเกอร ตามที่สาธารณะ / ตรวจตราและดูแล          
ความสงบเรียบรอยท่ัวไป บริเวณบึงพลาญชัย / ประชาสัมพันธและขอความรวมมือประชาชนมิใหนําสัตวเลี้ยงเขา
มาอุจจาระบริเวณบึงพลาญชัย / ตรวจตราและเฝาระวังความเปนระเบียบเรียบรอยของตลาด / แจงเตือนผูคาท่ีตั้ง
วางสินคาภายในตลาดหนองแคน โดยไมไดรับอนุญาต / รวมกับเจาหนาที่ตํารวจ สภ.เมืองรอยเอ็ด จัดระเบียบ 
แผงคาตลาดหนองแคนดานทิศตะวันตก / งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมกองชางตรวจสอบปายโฆษณาที่ติดตั้งในท่ี /  
ทางสาธารณะที่ไมไดรับอนุญาตภายในเขตเทศบาล / ตรวจตราและดูแลความสงบเรียบรอยภายในศูนยบริการ
สาธารณสุข (วัดเหนือ) / วันที่ 2 – 10 เมษายน 2561 ดูแลความสงบเรียบรอยการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล 
“พลาญชัยคัพ” ครั้งที่ 14 ประจําป 2561 / วันที่ 5 – 6 เมษายน 2561 ดูแลความสงบเรียบรอยการแขงขัน
จักรยานทางไกลฯ / วันท่ี 13 – 14 เมษายน 2561 ดูแลความสงบเรียบรอยและจัดระเบียบการจําหนายสินคา 
เนื่องในงานเทศกาลสงกรานต ประจําป 2561 / รวมประชุมวางแผนการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป 2561 / วันที่ 27 เมษายน 2561 รวมกิจกรรมวันเทศบาล  

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สถานธนานุบาล) 
นายประเวชพล  นนทะไชย - ( นํ า เ ส น อ  Power Point) ตั้ ง แ ต วั น ที่  1  – 3 0  เ ม ษ า ย น  2 5 6 1                     
ผจก.สถานธนานุบาล  รับจํานํา 4,139 ราย จํานวนเงิน 73,121,500 บาท ไถถอน 4,274 ราย 
จํานวนเงิน 76,135,800 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา 2,630,126 บาท กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุดจํานํา 
635,781 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร – บาท รายได 3,265,907 บาท รายจาย 257,254.28 บาท 
รายไดมากกวารายจาย 3,008,652.72 บาท ทรัพยรับจํานําคงเหลือ 13,593 ราย เปนเงิน 241,508,330 
บาท ทรัพยหลุดจํานําเดือนตุลาคม 2560 118 ราย จํานวนเงิน 1,663,600 บาท /  สถิติรับจํานํา – ไถถอน 
ดอกเบี้ยรับจํานําและกําไรทรัพยหลุดจํานํา ยอนหลัง 3 เดือน / วงเงนิที่ไดรับอนุมัติกูยืม 222,000,000 บาท  
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เงินกูที่เบิกมาใช 54,436,375.43 บาท เงินฝากธนาคาร 20,997.42 บาท ทุนหมุนเวียนคงเหลือ ณ วันที ่  
30 เมษายน 2561 จํานวน 167,563,624.57 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสวัสดิการสังคม) 
นายศุภชยั  พิมพวิชัย  - (นําเสนอ Power Point) ประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธ ิ             
หน.ฝายสังคมสงเคราะห  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร ครั้งที่ 2/2561 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี / 
ประชุมนําเสนอวีดีทัศนรายงานผลการดําเนินงานโครงการหอชมเมืองสวนสมเด็จพระศรีนครินทรรอยเอ็ด รอบ 2 
/ รวมกับกองชาง ดําเนินการรื้อบาน ในพื้นที่คูเมือง กําแพงเมืองหนาวัดบูรพาภิราม / ลงพื้นที่คูเมืองหลังวัดเหนือ 
เพ่ือทําบันทึกขอตกลงการเขารวมโครงการบานทองถ่ินประชารัฐรวมใจฯ กับกลุมเปาหมายจํานวน 36 หลังคา
เรือน / การประชาคม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานในพ้ืนท่ีตามโครงการ              
“ไทยนิยม ยั่งยืน” / โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิด ดวยการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ / ใหความรูความเขาใจกับประชาชนเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง / 
นําเสนอวีดีทัศนการใชชีวิตแบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง / ประชาชนเขียนปณิธานความดีของตน เพื่อถวายแด          
พอหลวง / ประชาชนรวมรองเพลงสรรเสริญพระบารมี / ประชาชนนําปณิธานความดีของตนมาหยอนรวมกัน           
ในกลอง / ตารางเยี่ยมผูสูงอายุ ประจําเดือนมิถุนายน 2561  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองคลัง) 
นางยุวดี ถนอมแสง  - (นําเสนอ Power Point) ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน สรุปผล                 
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป  การปฏิบัติงาน ประจําเดือนเมษายน 2561 รวม 2,663 รายการ / สํารวจ
ขอมูลภาคสนาม / ออกหนังสือรับรองการชําระภาษี (สิ่งปลูกสราง) รวม 112 รายการ / ฝายพัฒนารายได            
การจัดเก็บภาษี ตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 30 เมษายน 2561 จัดเก็บได คิดเปนรอยละ 82.12 ของประมาณ
การ / สรุปผลการชําระภาษีผานธนาคารกรุงไทยเดือนเมษายน 2561 46 ราย จํานวนเงิน 189,711.19 บาท 
/ สรุปผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนฯ ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองที่ (รายใหม) ประจําเดือนเมษายน 2561            
รวม 180 ราย จํานวนเงิน 535,174.33 บาท / ฝายจัดหาประโยชนและทะเบียนพาณิชย สรุปผลการจัดเก็บ       
คาเชาสิทธิตาง ๆ ในเดือนเมษายน 2561 รวม 305,600 บาท / สรุปผลการจัดเก็บคากระแสไฟฟา ตลาด       
ทุงเจริญ – ตลาดโตรุง เดือนเมษายน 2561 442,880 บาท / สรุปผลการจัดเก็บคาน้ําประปา ตลาดสระทอง
เดือนเมษายน 2561 28,950 บาท / รายงานผลการจัดเก็บเงินอุทิศสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา ประจําเดือน
เมษายน 2561 158,457 บาท / สรุปการจดทะเบียนพาณิชย ประจําเดือน 2561 รวม 29 ราย จํานวนเงิน 
1,030 บาท / ฝายบริหารงานคลัง ผลการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน 2561 รับจริงตั้งแตตุลาคม 2560     
– เมษายน 2561 331,347,397 .29 บาท จ ายจริ งตั้ งแตตุ ลาคม 2560 – เมษายน 2561 
242,174,745.41 บาท ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 90,428 บาท รับจริงสูงกวาจายจริง 89,082,223.85 
บาท เงินสะสมสามารถใชได 23,014,610.12 บาท เงินทุนสํารองเงินสะสม 68,558,690.03 บาท เจาหนาที่
เงินกู  119,755,659.62 บาท / สถานะเงินฝาก ณ วันที่  30 เมษายน 2561 เงินฝากออมทรัพย 
71,584,738.76 บาท เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 49,915,489.22 บาท เงินฝากประจําเดือนเมษายน 2561 
งบประมาณป 2561 สูง/ต่ํา กวาประมาณการ -162,369,252.71 บาท / รายจายประจําเดือนเมษายน 
2561 งบประมาณ 2561 สูง/ต่ํากวาประมาณการ -251,527,514.56 บาท / รายละเอียดเจาหนี้เงินกู / 
รายงานเงินเดือนคงเหลือไมถึง 15% ประจําเดือนเมษายน 2561 คงเหลือ 42 ราย / ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2561 เดือนเมษายน 2561 จํานวน 81 เรื่อง จํานวนเงิน 
7,714,515.41 บาท / รายละเอียดสัญญาตามนโยบายจังหวัดระหวางดําเนินการ / สรุปการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 
เดือนเมษายน 2561 16,372.82 ลิตร จํานวน496,541.06 บาท / ฝายบริหารงานทั่วไป การดําเนินงาน            
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ในเดือนเมษายน 2561  เบิกจายเงินบําเหน็จดํารงชีพ (65 ป) ใหแกพนักงานครูเทศบาลผูรับบํานาญ จํานวน    
11 ราย, มีพนักงานครูเทศบาลผูรับบํานาญยื่นขอรับเงนิบําเหน็จดํารงชีพ (65 ป) นายสุวิชชรักษ สุวิสอน / จัดทํา
หนังสือรับรองเงินเดือนเพ่ือขอกูเงินของสถาบันตาง ๆ จํานวน 6 ราย, การจัดทําหนังสือถึงสหกรณออมทรัพย 
รพช.รอยเอ็ด จํากัด จํานวน 8 ราย / ประมวลภาพกิจกรรม / แจงเพ่ือทราบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 20 เมษายน 2561 เปนตนไป   

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท - วินัยการคลัง เปน พ.ร.บ. เขาควบคุมเรื่องการจัดทํางบประมาณการใชเงิน 
นายกเทศมนตรี   คุมคาหรือไม ตองไปศึกษา เปนกฎหมายควบคุมตั้งแตคณะรัฐมนตรี ผูบรหิาร 
ในการดําเนินการวินัยการคลัง ความคุมคา ลงทุนแลวผลตอบแทนไดหรือไม อะไรตางๆ เปนเรื่องกฎหมายที่ตอง
ควบคุม ตองศึกษาดวย 
     - ยอนกลับไปที่รายการ 15 % เงินเดือนเหลือไมถึง  15 % สถิติลดลง  
เพ่ิมขึ้น แตละงาน แตละฝาย พนักงานเทศบาลเดือนที่แลว มี 16 คน  มีเพิ่มข้ึน 1 ลด 6 มีการพัฒนา มีการ
ปรับปรุง ตามนโยบายที่วา  การเปนสมาชิก 2 แหง  หรือกูเงินเกินกวาหลักเกณฑตัวเอง  มีการปรับลงเรื่อยๆ  
เหลือ 11 คน ก็นาจะตองลดลง เพราะใหเวลามาพอสมควรแลว พนักงานครูเดือนที่แลว  มี 36 เพิ่ม 1 ลด 11  
เหลือ 26 ก็ลดลงไป 10 คนแลว  ก็ดวยเหตุที่กําลังปรับฐานเงินเดือน  เงินเดือนใหม  และก็ในกรณีมีบางคนกู           
2 แหง  ก็ใหกูไมได  ไมรับรองออกไปให  อันนี้ก็ตองฝากผูบริหารสถานศึกษา  คุมกันเองวากรณีใครที่เปนสมาชิก 
2 สหกรณ  ทานตองเลือก 1 บางคนที่โอนยายมาจากที่อ่ืน  เขาติดพันมา  เปนสหกรณออมทรัพยของพนักงาน
เทศบาล  แลวพอมาถึงนี่ก็ไปสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูรอยเอ็ดอีก เปนตน กับหนี้ภาระเกาที่เขามีมา  
ผูบรหิารตองชวยดู  ไมใชเห็นใจกัน  มีเกณฑอยูแลว อันนี้ก็ถือวาลดลง  สถิตินี้ขอใหรายงานทุกเดือนและให          
แตละสวนชวยไปดู  ลูกจางและพนักงานจาง มี 6 ลดลง 1  เหลือ 5 ก็ฝากดูแลและกําชับ กองคลัง ฝายการเงนิ  
ที่จะออกหนังสือรับรองให  เขาจะตรวจดูยอนหลงัเฉลี่ย 3 เดือน  แลวใครเปนสมาชิก 2 แหง  ซอนกันอยู         
ตองเลือก  ก็ตัดสินใจอยาใหติดพันกัน 
      - นัดประชุมประจําเดือน  วันอังคารที่ 12  มิถุนายน  เวลา 09.00 น.            
เวลา 13.30 น. ประชุมผูบรหิาร  วนันี้ไมมีวาระการประชุมผูบริหาร จะมีการประชุมเรื่องยายเรือนจําตามแผนที่ 
กรอ. มีมติใหไปจัดทําแผนแลวนําเสนอจังหวัด ซึ่งจะประชุมเวลา 13.30 น. จะมีธนารักษ  มีตํารวจ  มีโยธาธิการ
จังหวัด มีเทศบาลเรา รวมประชุมกันเพื่อเสนอแผนใหจังหวัดในการยายเรือนจําและยายบานพักตํารวจ 
      - เรื่องแจงใหทราบ  ไดเขาพบทานอธิบดีกรมสงเสริมฯ เรียนเชิญทานมา
รอยเอ็ด  มาเปดอาคารเรียน ทานพรอม ทานใหเรากําหนดวัน  ซึ่งจะตองกําหนดวาจะเอาวันไหนดี  ทานบอกวา
ใหเอาหลังวันไหวครูเสร็จ  เพราะชวงเปดเทอมใหมอาจจะยุงๆ  ก็คงจะมาเชากลับเย็น  ผมก็จะเชิญทานดูกิจกรรม
การศกึษาของเรา มีเวลาทัง้วัน  ก็จะพาทานดูบริบทของเรา ดูที่หอสูงบาง  ดูที่โรงขยะบาง  เพราะฉะนั้นทุกคน 
ทุกฝาย ก็เตรียมไว  ใกลถึงวันก็จะแจงใหพวกเราทราบ 
      - วันที่ 25 พฤษภาคม จะประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ซึ่งวาระ
สําคัญ  คือ  เรื่องการอนุมัติโครงการจายขาดเงินสะสมและการขอกูเงิน ซึ่งไดมอบนโยบายแลว แลวญัตติตางๆ    
ที่ตองนําเขาก็คงจะตองเรียบรอยและทัน  ประชุมเวลา 14.00 น. จะมีเรื่องเรงดวนเพ่ือเสนอ มอบนโยบายแลว  
ฝายกองชาง  ฝายตางๆ  เสนอโครงการใหฝายบริหารพิจารณาแลว 
       - วันที่ 14 และ 15  มิถุนายน  คณะที่ญี่ปุนที่เราไดรับรถดับเพลิงมา คอื
สโมสรโรตารีโซกะ จากเมืองไซตามะ จะเดินทางมาประเทศไทย และก็จะมาท่ีอุบลราชธาน ีแลวเดินทางมาถึง
รอยเอ็ด  บายวันที่ 14  มิถุนายน  มาถึงผมจะพาเขาชมที่งานปองกันฯ เพ่ือไปดูอาคารสถานท่ี บุคลากร เครื่องไม
เครื่องมือของเราที่มีอยู  เสร็จก็พาเขาโรงแรมท่ีพักและเลี้ยงรับรอง 1 คืน  เชาวันที่  15  มิถุนายน  ทําพิธ ี 
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มอบรถที่หนาบึงพลาญชัย  รถคันเล็กซึ่งตอนนี้มาถึงแหลมฉบังแลว  ไดมอบใหรองปลัดฯ  ประสานงาน  ถาเรา
จอดนานเกิน 7 วัน คิดคาจอด  ซึ่งตรงนี้ฝากฝายที่เก่ียวของชวยเรงรัดดําเนินการ  ติดขัดตรงไหน  แจงนายกฯ  
เพ่ือจะใหรถคันนี้ออกจากแหลมฉบังใหเร็วที่สุด  และก็เตรียมคนไปตรวจรับของครบหรือไม  ตามท่ีเราถายภาพไว  
รถคันนี้จะมาจอดทําพิธีที่หนาบึงพลาญชัย  เสร็จแลวเขาก็จะเดินทางตอไปที่อําเภอสุวรรณภูมิ  เพ่ือไปรวม
กิจกรรมของสโมสรโรตารีรอยเอ็ด  สโมสรโรตารีอุบล  สโมสรโรตารีโซกะ  ก็แจงกําหนดการใหทุกฝายไดรับทราบ  
ใครที่เก่ียวของเรื่องสถานที่  เรื่องการเตรียมการอะไรตางๆ  ก็ชวยกัน 
       - เรื่องท่ีสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือ  การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
2562  ซึง่จะตองเตรียมแลว  งบประมาณที่ใหแตละงาน  ที่ทานอนุมัติผานสภาเรียบรอย  ผมจะตัดตอน 31  
กรกฎาคม  เพราะการโอนงบผมจะพิจารณาคนเดียว  ที่ผานมาก็จะดูความจําเปน  งานที่ทานไดผานสภาไปแลว 
หรือเทศบัญญัติแลว ไปดู ยังเหลือหรือไม  ยังไมทําหรือไม  ถาไมทํา ผมงด 31 กรกฎาคม  เพราะหลังจากนั้น         
ผมจะนํามาจัดสรรโอนไปแกปญหา  เงินเหลือจายของโครงการทานที่ไมทํา  ก็ถือวาไมมีความประสงคจะทํา              
ซึ่งจะเปนผลสะทอนของการทํางานวาทานของบวาทานจะทํา  แตกรณีเงินเหลือดี  เพราะฉะนั้นหัวหนางานที่ดูแล
งบประมาณในงานของตัวเอง  รีบไปสํารวจงบประมาณของตัวเองวา ป 2561  ที่ใหไปแลว ทานเบิกจายออกไป
แลวหรือยัง  กี่เปอรเซ็นตแลว  เหลือคางหรือไม  อะไรที่ยังไมทํารีบดําเนินการขออนุมัติตามระเบียบ  เพราะเกิน 
31 กรกฎาคม  ผมถือวาทานไมมีความจําเปนตองใช  เวนแตกรณีที่เปนกิจกรรมที่กําหนดตารางวันไวแลวเทานั้น  
แลวก็วางแผนการเสนองบ ป 2562 ไว  ในป 2562 จะทําอะไร  เวลาประชุมงบประมาณรายจาย  จะไดตอบได
คลองแคลว  ผูบริหารซักถามทําไมตองทําเพ่ิม  ทําไมตองลด  อะไรตางๆ  ตองเตรียมขอมูลไว  ก็รีบไปศึกษา             
ก็คาดวาประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ก็คอืประชุมสมัยที่ 3  เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม  มีกําหนด 30 วัน 
เพราะฉะนั้นก็คาดวานาจะวันที่ 15 สิงหาคม  ระเบียบวาดวยการจัดทํางบประมาณ  จะตองนําเขาสภาวันที่             
15 สิงหาคม เวนแตไมทัน  ขอขยายไปยังผูวาราชการจังหวัด  ปท่ีแลวเราไมทันก็ขอขยายหลังจากวันที่             
15 สิงหาคม แตจะเปนผลกระทบตอการปฏิบัติงาน  ขาดประสิทธิภาพเพราะระเบียบวาจะตองนําเสนอใหได
ภายใน 15  สิงหาคม  เราก็จะนําเขาใหทันตามระเบียบ ก็ฝากทุกทานที่เปนหัวหนางาน  หัวหนาฝายตางๆ            
ที่ดูแลเรื่องการเตรียมการงบประมาณ ตั้งแลวใชหรือยัง เหลือหรือไม ถาเหลือก็ดี  ถายังไมใชก็รีบไปดู จําเปนตอง
ใชหรือไม  และเตรียมของบใหม ป 2562  ทานมีอะไรที่จะนําเสนอแผน  ที่เราประชุมแผน  ทําการบานใหดี  
เพราะงบป 2562 ก็เรียนแลววาลําบากมาก รายจายประจําเราสูงข้ึนเยอะ ภารกิจตางๆ  อันนี้ก็ฝากเพ่ือไปชวย
ดูแล  การจัดทํางบประมาณก็ไปจัดตารางวาจะเปนวันไหน อยางไร ดูตารางผูบริหารวาวางวันไหน ก็จะไดนัด
ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562 
     - โครงการขยะ RDF อันนี้ก็เปนปญหาที่ไปดูงานที่ศรีสะเกษมาแลว  ผลก็คือวา  
ศรีสะเกษ ผลิตแลว RDF ขายไมได กองรวมกันหมด เหมือนเปนเชื้อเพลิงท่ีจะเผาโรงงานเพราะขายไมได ติดขัด
เรื่องระเบียบวาดวยวิธีการตางๆ  เราไปดูงานเห็นปญหาแลว  ทุกกองฝาย  ที่เก่ียวของรีบดําเนินการ  โดยเฉพาะ
อยางยิง่เก่ียวกับการขาย RDF มอบทางดานนิติกร ฝากดูแลเรื่องระเบียบ  เรื่องวิธีการทําสัญญาจะขายใหตอเนื่อง  
อยาเปนผลกระทบเหมือนกับศรีสะเกษ  เราไดรับความอนุเคราะหอยางมากจากผูเชี่ยวชาญ ทานไปศกึษา  คนควา 
สอบถาม ฝายตางๆ ก็ไดขอยุติแลว  เราก็ตองรีบทํา  ผมเรียนทานผูวาฯ แลว  ปญหาของศรีสะเกษ  เปนอยางนี้  
ทานผูวาฯ กรุณาชวยดวย เพราะเปนคณะกรรมการจังหวัดในเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม เรื่องขยะ  เขาให
คําแนะนํามา อยาใหเกิดปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่ง กองชางไดกําหนดฝาย งาน ข้ึนมาใหม คือฝายชางสุขาภิบาล  
พวกเราจะไดทราบ  ตอไปนี้งานเรื่องการจัดการขยะ จะอยูที่ฝายกองชางแลว  เรื่องน้ําเสีย เรื่องขยะ อยูที่กองชาง  
สวนเรื่องการทําความสะอาด การจัดเก็บขยะในพ้ืนที่ ในตลาด อยูในกองสาธารณสุขฯ เหมือนเดิม ทอระบายน้ํา  
อะไรตางๆ  อยูที่ฝายชางสุขาภิบาล ลอกทอ ขุดทอ วางทอ ทอชํารุด จะอยูที่งานชางสุขาภิบาล แตในชวง 
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เปลี่ยนถาย  ก็ตองชวยกันที่จะสงตองานใหชดัเจน เรื่องการจัดหาเครื่องใช เครื่องมือ อุปกรณ รถที่จะใชในเรื่อง
ของโครงการขยะ RDF ก็จะนําเขาสภา ในวันที่ 25 นี้ ของเราไดดินและปุยอินทรีย จะทําใสกระสอบขาย จะซื้อ
เครื่องมาเพิ่มเติมตอยอด จะใสสารบํารุงดินดวย 
      - งานสงกรานตที่ผานมา  ก็เปนไปดวยความเรียบรอย  ไมมีการทะเลาะวิวาท  
เจาหนาที่เราก็มีความคุนเคยและมีการประสานงานที่ชัดเจน  บริการงานแตละฝายเปนไปดวยความเรียบรอย 
ราบรื่น  คอนเสิรตคนมาดูเยอะ  ไมมีการทะเลาะชกตอยกัน  ก็เปนเรื่องนายินดีและก็เปนแบบอยางที่ดี           
ผมเห็นเด็กชอบมากสระน้ําพองลม เรามี 1 ตัว ไมพอ  เอาเขาแผนซื้ออีก 1 ตัว  สงกรานตปหนาจะมีสระน้ํา        
พองลม  2 ตัว ตัวนี้รูสึกจะบวม นําไปซอมหรือยัง รีบดําเนินการซอม งานปองกันฯ เขาจะเก็บรักษาแลวก็รายงาน           
เก็บทําความสะอาดพับเก็บอยางด ีตัวใหมซื้อเพ่ิมอีก 1 ตัวในปหนา แตปญหาที่ผมเห็นผูใหญลงไปเลน ไมมีคน
ควบคุมดูแล  เราเคยมีปายบอกหามผูใหญเกินกวากี่ปลง  เราตองไปจัดระเบียบสระน้ําพองลม  สระนี้สําหรับเด็ก
อายุเทาไหร  ไมมีเจาหนาที่คอยบอกเขา  ตองไปวางกติกา  ฝากทางสํานักการศึกษา  และงานปองกันฯ  ที่เราดูแล
ความปลอดภยั วาเด็กที่เลนตองแยกสัดสวน ถามี 2 ตัวแลวตองแยกกลุมอายุหรือไม  เพ่ือจะไดดูแลความ
ปลอดภัย 
     - สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา  ตองขอบคุณมากที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  
พนักงานเราคิดทํากรอบตูปลาขึ้นมาใหม  เรียกวาคนทํางานในหนาที่ของตนเองไดมีการสรรสราง ไมตองรอใหมี
การสั่ง  เกิดจากนวัตกรรมคนที่รับผิดชอบในหนาที่ เขาก็คิดเอง ใชงบประมาณไมมาก  ผมยกตัวอยางใหดูวาแตละ
กอง ฝาย สามารถคิดพิจารณา งานในหนาทีข่องทานในการสรรสรางสิ่งที่ด ีความเปนประโยชน  มีงานอื่นที่พวก
เราริเริ่มไดดี พยายามพัฒนาตนเอง บางอยางอาจจะไมเห็นเปนรูปธรรม แตถาริเริ่มในการจัดระบบภายในงานของ
ทาน  เรื่องแกปญหาความลาชาตางๆ ที่ทานวางแผน ผมชื่นชมมาก เชน กรณีงานปองกันฯ ที่เกิดเหตุในท่ีสูง    
เขาไปขอเอกชนมา  เราไมตองไปซื้อรถเลย รถเครนสูง  ได 2 คัน  เหลานี้เปนตน 
      - เรื่องโรงเรียนตางๆ ขอบคุณมาก  มีการเตรียมการตอนรับเปดเทอมใหม         
จัดสถานที่ อาคาร ทําความสะอาด ดูแล งานสาธารณปูโภคเขาก็ไปดูแลเรื่องความสกปรก ยุงลาย ขยะ กองชาง
เขาก็ไปชวยเสริม อยางนี้ ผมเรียกวาเราเปนองคกรที่เขาใจภารกิจรวมกันวาจะเปดเทอมโรงเรียนเขาคงไมไหว  
กอง ฝาย ที่มีหนาที่เขาก็ระดมไปชวย  เพราะนักเรียนมา 200 – 300  800 - 900 คน  แลวแตขนาดของ      
แตละโรงเรียน ทําใหเปนการตอนรับที่มีคณุภาพ  สวนบริบทในการที่จะสรางใหนักเรียนมีความสุขกับโรงเรียน        
ทีผ่มบอกวาอยากใหโรงเรียนมีชีวิต ทานก็ชวยเสริมเติมที่แจง  นักเรียนเขามามีความสุข  ครูกับนักเรียนก็ทํา
กิจกรรมรวมกัน ที่ ท.5 ก็จะมีเรื่องใหเห็น นักเรียนกีฬาที่อยูหอพักในโรงเรียน ชวยทําความสะอาดหองน้ํา                      
ที่พัก หองนอน เครื่องนอน เสื้อผา อะไรตางๆ เปนเรื่องที่ฝกวินัยเด็กไปดวย  ตองชวยกันคิดตอยอดสรางเสริม              
ก็ฝากทานทั้งหลาย 
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตอนนี้บริบทเปลี่ยนแปลงใหม  เนื่องจากวาเราตองรับ
เด็กอายุ 2 ขวบ แทนที่จะเปน 3 ขวบ ปญหามากขึ้น เหมือนกับเอาลูกเขามาเลี้ยง เดิมทีเรารับ 2 ขวบครึ่ง ถึง           
4  ขวบ ตอนนี้มารับ 2 ขวบครึ่งถึง 3 ขวบ และก็ตอยอดไปจนถึงอนุบาล 1  3 ขวบถึง 4 ขวบ ก็เลยทําให
ยากลําบาก  ประกอบกับระเบียบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไมใชสถานศึกษาเหมือนเดิม เปนสถานศกึษาแตเขาใหงบ
อาหารมาตลอดทั้งป จะไมมีปดเทอม  ก็เปนเรื่องที่ตองปรับเปลี่ยน ตองหาวิธีการ แลวที่อธิบดีฯ มา  เตรียมเสนอ
ปญหา  ทานมีปญหาอะไรเก่ียวกับเรื่องขวัญ กําลังใจ การปฏิบัติงาน แลวท่ีภารกิจที่เราทําอยู ใหทานเห็นเลยวา
ของเราเปนอยางไร ทานไปชมที่เทศบาลตําบลอีสาณ ซึ่งทานนายกฯ สุพจน  ก็เรียนทานวาเอาตนแบบเรามาทํา 
MOU แลวไปทํา มีหองเรียน มสีื่อการสอนตางๆ ทานก็บอกวาดี แตไมไดเห็นเด็กดวย เปนชวงปดเทอม เห็นภาพ
ไมชัด  แตมาคราวนี้คงจะเห็นภาพชัดกับเรา  โรงเรียนกีฬาฯ ผมจะพาทานไปดูวาเราสรางสระวายน้ํา  เรามีสนาม
วอลเลยบอลชายหาดที่ไดมาตรฐานอยางไร  มีสนามฟุตซอล  อาคารเรียน  ก็เตรียมเลยทานจะไดเห็นและเขาใจ 
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เรา  เผื่อวาเราตองการในเรื่องงบประมาณโรงเรียนกีฬา วันนั้นไปประชุมกันก็มีปญหา กําลังหาวิธีการที่ตอง
จัดทํางบเพ่ือสงเสริมโรงเรียนกีฬาในสังกัด อปท. เรา นครปฐม อยางนี้ อุดร หลายแหง ก็ฝากไว 
     - กองสาธารณสุขฯ และกองชาง  ฝากหัวหนางาน  หัวหนางานมีความสําคญั
มากในการวางแผนจัดการการทํางานของพนักงานจางวาวันนี้จะใหทําภารกิจอะไร  ถาหัวหนางานไมวางแผน
ลวงหนา  พนักงานจางเขารอออเดอร  รอคําสัง่จากทาน  ก็โทษเขาไมได  เขาไมอยูในฐานะที่เขาเปนคนสั่ง           
เขามีหนาที่รับคําสั่งแลวปฏิบัติ  แตถาหัวหนางานทานไมวางแผนไปกอนลวงหนาวาสัปดาหหนาจะทําอะไร          
สวนกรณีงานเฉพาะกิจ  สั่งโดยผูบริหาร  อันนี้เฉพาะกิจ  เกิดขึ้นเปนประจําอยูแลว  แตวาแผนหลักของทานควร
จะตองมี วาวันไหนชวงหยุด  วันไหนจะใหเขาทํา  ชวยดําเนินการดวย  หัวหนางานที่ 2 ฝาย  ที่มีพนักงานอยูใน
มือจํานวนมาก  ฝากชวยไปพิจารณาวางแผน  จัดตารางการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
      - งานสวน กองชาง มีภารกิจที่มากขึ้น เนื่องจากพ้ืนที่และเปนนโยบายสําคัญ
ของผูบริหารโดยเฉพาะพื้นที่สีเขียว เชน คลองคเูมือง เพราะฉะนั้นเรื่องการวางแผนการจัดการก็คงตองหนัก                             
มากขึ้นเรื่อยๆ งบประมาณเราก็นอยลง  คนงานมากขึ้นจะทําอยางไรด ีก็วางแผนชวยกัน เนนไปที่เครื่องมือ 
เครื่องมือนาจะชวยได  อะไรที่เปนเครื่องมือที่ทันสมัย  ที่จะทําใหเราทํางานไดงายขึ้น  ใชแรงงานนอยลง                
นําเครื่องมือมาชวยใหมากขึ้น 
      - งานออกแบบ กองชาง ชวยนําเสนอในที่ประชุมประจําเดือนดวย วางานที่
ออกแบบไปแลว ที่ผานมามีอะไรบาง ทําอะไรบาง ใหเพื่อนรวมงานไดทราบ ความสวยงามอะไรตางๆ ที่ทาน
สามารถนํามาแสดงได เชน งานชวยออกแบบเรื่องสระทอง เรื่องของวัดบึง  ก็นํามาแสดงในท่ีประชุมฯ 
     - งานเทศกิจที่สําคญั รวมกับกองชาง ออกไปสํารวจตามนโยบาย เรื่องของท่ี
ติดตั้งปายผิด ปายสูง ปายต่ํา ขอมูลตรงนี้เรียบรอยแลวหรือยัง สํารวจแตละเสนทาง ใหนัดวันประชุมฯแลวแยก
เปนถนน  คณะผูบริหารจะไดทราบวาเราจะเริ่มดําเนนิการจากไหนกอน เพราะวามีปญหา ปจจัยหลายขอ มีความ
แตกตางหลากหลาย แตละถนนไมเหมือนกัน แจกแจงขอมูลหลังจากไปสํารวจ เดี๋ยวจะไดนัดประชุมฯ เรื่องนี้
โดยตรง เตรียมขอมูลไวใหครบถวน แตละจุด แตละถนน 
      - งานศูนยบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ  สงสัยวาทําไมประชากรลดลงตั้ง 200 คน 
ในเดือนเดียว เหตุผลมาจากอะไร ทราบหรือไม ผูปกครองนักเรียนยายออก แตเปนปญหาชวงนี ้ก็เปนเหตุผล   
      - ใหสํานักทะเบียนฯ  รายงานจังหวัดชวงวันหยุดท่ีมีคําสั่งวาใหเราปฏิบัติงาน 
12 – 16 เมษายน  ใหเจาหนาที่เรามาบริการ  ปรากฏวามีผูมาใช 25 คน  จํานวน 4 วัน  ที่เรามาบริการ                
5 วัน มีผูมาทําบัตร 13 คน แลวงานทะเบียนมาใหบริการ  รายงานจังหวัดใหทราบวาเกินไปหรือไม เจาหนาที่เรา
มาปฏิบัติหนาที่กันกี่คน  เราก็ตองจายคาลวงเวลา ทํารายงานไปจังหวัดวาเนื่องจากคําสั่งนี ้ขอรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  มีเจาหนาที่มาปฏิบัติภารกิจ วันละ 3 คน  ตั้งแตเวลาเทาไหร  มีผูมาใชบริการเทานี้  รายงานให
จังหวัดทราบ  เพ่ือเขาจะไดประเมินสงไปที่สวนกลางตอไป  ผมจะขออนุญาตเอาใหทานอธิบดีฯ ดู ทานเตรียม
ขอมูล  คือเรื่องนี้  ระดับบนนาจะรูแลววา  วันนี้ออนไลนหมด  ทํางานไดทุกแหงแลว  ชวงสงกรานตไมมีความ
จําเปนตองมาเปดขนาดนี้  แจงตายถาเราไมเปดตรงนี้  ถาเราเปดปกติ  มีมาแจงตายที่สํานักงานเรา  มีหรือไม            
มีเวรยาม  ก็ไมจําเปนขนาดนั้น  วันนี้เขายังไมอนุญาตใหแจงตายทางออนไลน  ตองรายงานใหผูบังคบับัญชา 
หนวยเหนือใหรับทราบ 
      - เมื่อครู  มีรายงานเรื่อง VR  AR  เรากําลังจะนําเทคโนโลยี  VR  โลกเสมือน
จริงมาไวที่หอสูงชมเมือง  เพราะฉะนั้นตอไปนี้  ใครขึ้นชมหอสูงชมเมือง  ถาอยากจะเห็นเจดียมหามงคลบัว  
เหมือนเขาไปกราบสักการะ ใสอันนี้เขาไป อยากไปหนองพอก ใสเขาไป  ประชาสัมพันธไดเลย  วันที่ผมไปประชุม
กับคณะกรรมการสวนสมเด็จฯ ประชุมใหญ วันท่ี 11  ที่ศาลาดุสิดาลัย สมเด็จพระเทพฯ พอหลังจากประชุมเสร็จ  
ทานประธานอารีย ก็ไดทูลเชิญทานไดชมโมเดล  ทานก็มาชม  ทานผูวาฯ ก็ถวายรายงาน  ทานก็ไดสอบถามวา   
ในหอโหวดมีอะไร  หมายความวาจะแสดงอะไร  ความหมายของพระองคทาน  เราก็ตอบวาจะมีพวกวัฒนธรรม  
ขอมูลการทองเที่ยว  สินคา  อะไรตางๆ และจุดชมวิว  ทานก็ตรัสวาของที่ระลึกอยาสะเปะสะปะ หมายความวาที่
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มีขายทั่วไป  เอาที่เดนชัดเฉพาะของรอยเอ็ด  ใหมีแหงเดียว  แลวคณะกรรมการก็ไดประสานสอบถามทาน      
ผูวาฯ วาทรงตรัสถามเรื่องอะไรบาง  ก็คาดวาทานประธานอารียจะกราบบังคมทูลเชิญทานเสด็จฯ วันเปด ทานก็
ทรงสนพระทัย  ก็ฝากไว 2 เรื่องที่เราตองเตรียม เรื่อง การใชงานวาเราจะทําอะไรบาง  นําเสนออะไร  แสดงอะไร  
แลวมีสินคาอะไรจําหนายเปนของที่ระลึก  ซึ่งมีเฉพาะของจังหวัดรอยเอ็ด  ขางบนเราก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คูบานคูเมืองเรา  สรางตั้งแตสมัยพระขัติยะวงษา  เจาเมืองทานที่ 2 ที่สรางพระพุทธรูปประจําจังหวัดรอยเอ็ด 
ของเรา คือพระพุทธมิ่งเมืองมงคล 
     - เรื่องงานใหญ คือ งานสมโภชฉลองเมืองรอยเอ็ด 243 ป เพราะนับเอาวันที่
เจาเมืองคนแรกเปนเจาเมืองรอยเอ็ด คือ พระขัติยะวงษา (ทนต) แตงตั้งโดยพระเจาตากสิน สมัยกรุงธนบุรี          
ป 2318  นับถึงวนันี้บานเมืองเราเปลี่ยนแปลงมาก และที่สําคัญที่สุดบึงพลาญชัยเราจะมีการปรับปรุง ลาสุดไมวา
จะเปนสะพานขามบึง  ปรับภูมิทัศนภายใน  มีน้ําพุดนตรี  มีทางจักรยาน  มีทางเดินฟุตบาททางเทา  จัดระเบียบ
ตนไม  ซึ่งเปลี่ยนแปลง  เราจึงคิดวาจะมีการสมโภชบึงพลาญชัยไปดวย  แลวก็ไดไปรวมงานกับทางจังหวัดพอดี  
จังหวัดก็มีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว  มีโครงการอยูแลว  ก็คือทางวัฒนธรรมจังหวัดจะมีเรื่องบอกเลาเมือง
รอยเอ็ด  ก็เลยไดกําหนดวาจะจัดงานวันที่  24 - 25 กรกฎาคม  เปนงานใหญของรอยเอ็ด  ยอนยุคเพ่ือรําลึกถึง
เมืองรอยเอ็ด คลายๆ กระแสอุนไอรัก คลายความหนาว หนาลานพระพุทธรูปทรงมา จะจําลองลักษณะงาน    
คลาย ๆ อยางนั้น มาเกิดขึ้นที่พ้ืนทีจ่ัดงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร แลว 24 - 25 กรกฎาคม ซึ่งเปนงาน
ตอเนื่อง ตองวางแผนใหดี เรื่องนี้ก็ไดมีการจัดเตรียมแผน  เตรียมผังรูปแบบการจัดงานตางๆ เรื่องความรวมมือ
ระหวางวัฒนธรรมกับเรา ในรายละเอียดใหพวกเราทราบลวงหนา  ขอความรวมมือดวย  เปนภาพประวัติศาสตร
ของเมืองรอยเอ็ด โดยเฉพาะอยางยิ่งเทศบาลทุกคน ตองมารวมงาน รายละเอียด ทานรองฯ นุชากร ไดประสาน
กับทางจังหวัด เตรียมแผนงาน กําหนดการรูปแบบอะไรตางๆ จะไดนําเสนอใหพวกเราไดเขาใจ 

นายนุชากร  มาศฉมากล  - 24 – 25 สัปดาหนั้นจะเปนสัปดาหที่จังหวัดจัดงานเก่ียวกับเรื่องประเพณี 
รองนายกเทศมนตร ี  วัฒนธรรมของเรา 24 – 25  26 เราปรับสถานท่ีเพ่ือรองรับงานแหเทียน  
วันที่ 27  วันที่ 28  เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ก็จะเปนงานใหญในสัปดาห   ตามผังจะเห็นวาเต็นทฝงติดกับ
เวทีกลางเราตองจัด 20 เต็นท เพราะวาจังหวัดกําหนดให 20 หนวยงาน กระทรวงหลัก ใหออกบูธ กองชางกําลัง
ออกแบบเนนจะแตงใหเปนลักษณะอยางนั้น แตขางในตองไปตกแตงกันเอง  ทางสํานักงานวัฒนธรรม  ทานผูวาฯ 
ใหประชุม 20 หนวยงาน  กระทรวงทุกกระทรวง คงมาออกบูธ 100 %  จัดตรงนี้อยูเปนสัปดาห สําหรับ 24  
จะมีงานตอนเชา  บวงสรวงอยูที่ราชานุสาวรียพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ  จะมีพระสงฆ 90 องค ทางสํานัก           
พระพุทธฯ จะมาชวยพิธีทางสงฆตอนเชาให  ชวงกลางวันตั้งแต 09.00 น. ถึง 16.00 น. นักเรียนกําหนดแลว  
วันละประมาณ 10,000 คน  ซึ่งจะมาดูนิทรรศการ  นักเรียนอยูในสังกัดในเขตเทศบาล  และปริมณฑล 
30,000 คน แตจะเอาประถมปลายข้ึนไปจนถึง ม. ปลาย ทุกคน  วันละประมาณ 10,000 คน  มาดูนิทรรศการ  
แตวา 24 – 25 จะมีงาน  คือสํานักงานวัฒนธรรม  เขาจัดงาน  เรื่องของหมอลํา  กลางวันจะมีมหรสพมาแสดง    
ในเวทีในบึงพลาญชัย ชวงเวลาตลอดทั้งวัน ภาพที่แสดงใหชม ชุดการแตงกาย  เม่ือเปน 243 ป แลว           
ทานสามารถแตงชุดตั้งแตสมัยออเจาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 9  เปนชุดไทยไดทั้งหมด วันท่ี 24 ตอน 18.00 น.  
ทานอาจารยธงทอง มาอภิปรายเลาเรื่องเมืองรอยเอ็ด 90 ป จะใชเวลา 45 นาที จะมีเรือพาย ทั้งหมด 10 ลํา 
ผานลอดใตสะพาน จะมีซุมดอกไม ขางในบึงพลาญชัย ศาลเจาพอหลักเมือง ดานหนา เปนการเลาเรื่องเมือง
รอยเอ็ด  จะมีภาพของเมืองรอยเอ็ดตั้งแต 243 ป  โซนขางในระหวางสะพานจนถึงเสาไฟฟาที่เปนโหวด จะเปน
ศูนยอาหารพื้นเมือง เหมือนกับอาหารยอนยุค เราจัดสถานท่ีเปนแครให  วันท่ี 24 19.00 น. มีคอนเสิรตของ  
เกง ธชย มาแสดง  วันที่ 25 มีเพรียว เดอะวอยซ วันท่ี 25 เปนงานใหญ รําบวงสรวง ทางวิทยาลัยนาฏศิลป
รอยเอ็ด  ไดออกแบบทารําเพลงตางๆ ออกมาแลว  สิ้นเดือนนี้นาจะไดทารําทั้งหมด  ทานผูวาฯ ใหเริ่มตนตั้งแต  
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2,430 คน อยางต่ํา  แตคิดวานาจะเปน 5,000 – 100,000 คน  ที่จะมารํารวมกัน  ตอนนี้ทานผูวาฯ ใหผม
ประสานวาอยากใหมีดารามารวมดวย  กําลังประสาน  ถาไดก็จะมารวมรํากับเรา  ก็เปนความเคลื่อนไหว  รอคําสั่ง
ของจังหวัดอีกครั้ง 

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท - ก็เปนเรื่องที่พวกเราชาวรอยเอ็ดไดรวมแรงรวมใจกันในการจัดกิจกรรมสมโภช
นายกเทศมนตรี   เมือง  เปนการประชาสัมพันธจังหวัด  แหลงทองเที่ยว  และทัศนียภาพใหมๆ 
ของเมืองรอยเอ็ด สิ่งที่เรามีความตั้งใจ คือ การถายภาพ เพราะวาเชื่อวาทุกคนจะมีการถายภาพสงหาเพ่ือน                
จุดถายภาพก็จะมีมาก รอบเกาะศาลเจาพอหลักเมืองก็จะมีภาพเกาของเมืองรอยเอ็ด ซึ่งเปนภาพเกาหายาก  
บรรยากาศจะมีจุดถายภาพที่สวยๆ เชน สะพานโคง 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอื่น ๆ  
นางวราภรณ นวลเพ็ญ  - เรื่องการจัดระเบียบการจราจร  บริเวณถนนกองพลสิบและถนนผดุงพานิช   
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล สืบเนื่องจากกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดรอยเอ็ด  ไดมีการ
ประชุมชี้แจงสวนราชการที่เกี่ยวของ และผูประกอบการ รานคา เพื่อจัดระเบียบถนนกองพลสิบ และถนน          
ผดุงพานิช  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม และไดสงมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ถนนกองพลสิบ จะเริ่มจาก
หนาคายประเสริฐสงคราม ถึงสี่แยกกองพลสิบ ถนนผดุงพานิช เริ่มจากสามแยกทองสวยถึงสามแยกหนาวัดเหนือ   
โดยใชชื่อวาถนนสวย สะอาด ปลอดภัย มีวินัยจราจร  สรุปมตทิี่ประชุมฯ กําหนดการจอดรถวันคู วันคี่ มีการบังคับ
ใชกฎหมาย เริ่มหวงวันที่ 1 – 5 มิถุนายน จะออกประกาศกําหนดพื้นที่จัดระเบียบฯ สวนการบังคับใช          
โดยเครงครัด จะเริ่มวันท่ี 16 – 30 มิถุนายน 

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท - อธิบายสั้นๆ เนื่องจากมีคนรองเรียนไปที่ศูนยดํารงธรรม  รองเรียนไปที่ทหาร  
นายกเทศมนตรี   วาถนนกองพลสิบหนาคายไปจนถึงถนนเทวาภิบาล  การจราจรติดขัดมาก             
ไมสะดวก  จอดรถไมเปนระเบียบ คือจอดทั้ง 2 ฝง  เปนปญหาเรื้อรังมานาน  เราก็จนปญญาเพราะวาถาจะ
จัดการอะไรสักอยางก็จะเปนประเด็นปญหา พอดีทหารเปนเจาภาพ เขาจึงเชิญตํารวจ เทศบาล ประชาชน แตวา
มานอย  เพราะคนไมคอยสนใจเทาไหร  ทหารเขาฟนธงแลวตองจัดระเบียบ ไมจัดไมได  เนื่องจากถนนเกาสภาพ
แคบ  จึงตองจัดเปนจอดวันคู วันคี ่เริ่ม 1 มิถุนายน  แตนํารองทดลอง 1 – 5 มิถุนายน  ทางกองชางเราก็รวมกับ
ทางจราจร ติดปายบอก ตรงไหนวันคู  ฝงไหนจอดวันคี่ เริ่มตั้งแตสามแยก จส.3 ข้ึนมาถึงหนาวัดเหนือ คือถนน
เสนาเริ่มคิด แคนี้ ตรงนี้จะเริ่มบังคับใหจอดวันคูหรือวันคี่ เทศกิจ งานตางๆ  ฝายที่เกี่ยวของก็ใหเขาใจ พวกเรา
ดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ก็แจงดวย แลวถนนกองพลสิบหนาคายทหาร จส.3 ไปจนถึง   
สี่แยกเทวาภิบาล จะกําหนดวันคู วันคี่ สวนขามไปฝงสามแยกวาป ไมไดบังคับ ตรงนั้นสภาพการจราจรไมติดขัด  
สวนปายจะติดตรงไหนก็ตองไปดู 

นายเรืองรัตน รัตนโภคาสถิต - มี 2 ประเด็น คือ เรื่องการจัดจราจร ใหจอดวันคู  วันคี่  เฉพาะถนน            
รองนายกเทศมนตร ี  กองพลสิบ ไมไดไปโยงถึงถนนผดุงพานิช วันคู วันคี่ ตํารวจจราจรจะเปนคน
กําหนดวาฝงไหนจอดวันคู ฝงไหนจอดวันคี่ เทศบาลรวมกับตํารวจจราจรจัดทําปายและไปติดตั้งปาย แตวา            
ถนนผดุงพานิช และถนนกองพลสิบที่พูดถึง จัดระเบียบทางเทา ใช ม.44 และ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 การจัดระเบียบทางเทา โดยยึดฟุตบาทของเทศบาลเปนหลัก ถาอยูในฟุตบาทหามตั้งวางทุกชนิด                  
เริ่ม 1 มิถุนายน – 5 มิถุนายน วากลาวตักเตือน 16 มิถุนายน จับปรับ  มี 2 ประเด็น 

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท - ถนนผดุงพานิช ไมไดหามจอด วันคู วันคี่ ยังเหมือนเดิม สรุปเรื่องแรก  
นายกเทศมนตรี   การจอด วันคู วันคี่  เฉพาะถนนกองพลสิบ เทานั้น  ถนนผดุงพานิชไมไดหาม
วันคู วันคี ่จอดไดเหมือนเดิม  แตถนนกองพลสิบและถนนผดุงพานิชที่ผมพูดไปเปนการจัดระเบียบฟุตบาททางเทา   
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เพราะฉะนั้นงานเทศกิจตองรณรงคประชาสัมพันธเปนอยางมาก  เพราะมีถนนผดุงพานิชเอาของ เอาตนไม มา
ปดฟุตบาท ตองขอรองเขา ทําความเขาใจ เนื่องจากวามีปญหาแบบนี้  ขอความรวมมือ มีคณะทํางานไดประกาศ
แลว  เริ่มตั้งแตวันที่เทาไหร ก็แจงไป 

นายพัฒนพงศ ศรีทอง  - ประเด็นคือ  เทศบาลไดงบประมาณ 4.7 ลานบาท ที่จะทําการเปลี่ยนหลอด
ผอ.กองชาง   ประหยัดพลังงาน ทุกโรงเรียนและที่สํานักงาน รวมทั้ง one stop service  
สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา ประมาณ 10,000 หลอด หลอดยาวจะเปลี่ยนออกทั้งหมด  โดยเราจะเริ่มเปลี่ยนที่
สํานักงานตั้งแตวันจันทร  แลวไปที่ one stop service ไปสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา ตอไปก็จะไปที่โรงเรียน                 
จะพยายามเปลี่ยนทุกเสาร อาทิตย ประเด็นสําคัญคือ หลอดที่เปลี่ยนจะตองเก็บคืนทั้งหมดเพ่ือนําไปทําลาย 

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท - เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  เขาทํากองทุนมาแลวรณรงคสงเสริมใหเปลี่ยน
นายกเทศมนตรี   หลอดไฟชนิดประหยัดพลังงาน เปนหลอด LED เขาก็กลัววาใหมาแลวจะนํา
ของเกากลับมาใชอีก ก็จะไมเปนการประหยัดเชนเดิม จึงตองนําไปแลกกับของโครงการ คือตองครบตามจํานวนที่
เปลี่ยน เขาจะตองรับผิดชอบ ตองมีการรายงานและตองมีคณะกรรมการทําลาย 
 

        ปดประชุมเวลา 12.20 น. 

 

ลงชื่อ   ไพรัก  โคตะยันต     ผูจดรายงานการประชุม   ลงชื่อ  วราภรณ  นวลเพ็ญว    ผูตรวจรายงานการประชุม 
        (นายไพรัก โคตะยันต)             (นางวราภรณ  นวลเพ็ญ) 
         หัวหนางานธุรการ                                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 


