
- สําเนา - 
รายงานการประชุมประจําเดือน  

ครั้งท่ี 10/2560 
วันท่ี 6 ตุลาคม 2560  เวลา 09.00 น. 

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

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

 6. นายพีรพงศ  จุรีมาศ    เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
7. นายสุเวช  ชัยทองดี   ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
8. นายวิทยา  ตรีวิเศษ    รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
9. นายประสงค  โพธิ์เนียม   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
10. นายวิชัย  พรมเกตุ    ผอ.สํานักการศึกษา 
11. นางวราภรณ นวลเพ็ญ   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
12. นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ   ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
13. นายพัฒนพงศ ศรีทอง    ผอ.กองชาง  
14. นางทิมาพร  จันทรถง    ผอ.กองคลัง 
15. นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร   รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน  
16. นายธนพนธ  ปฐมกําเนิด   หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป (สป.) 
17. นางทวิชา  ปรเมษฐวรางกูร   รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 
18. นายประเวชพล นนทะไชย   ผจก.สถานธนานุบาล 
19. นางศรีไทย  กระวีสายสุนทร   หน.งานธุรการ (สส.) 
20. น.ส.กรชนก  ยุคะลัง    หน.ฝายแผนงานฯ 
21. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ    หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป (ชาง) 
22. นางศิริภรณ  บุตรพรหม   หน.ฝายทะเบียนและบัตร 
23. นางคณิตรา  ประสงคสินธุ   หน.งานพัฒนารายได 
24. นางกิติพร  ตราตรี    หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
25. จ.อ.เกง  แสงสุวอ    นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ  
26. น.ส.ทรัพยพานิช พลาบัญช   เภสัชกร 
27. นางสุวัชรนีย สุโนภักดิ ์   หน.ศูนยบริการสาธารณสุข 1  
28. นายกองพล  ศิริเวช    หน.ฝายปองกันฯ 
29. น.ส.สมพิศ  หวังทรัพยทวี   ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
30. นางวิภาภรณ สุขเพสย    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
31. นายวิทยา  สัตนาโค    หน.งานปองกันฯ 
32. นางพิกุล  พรมเกตุ    ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามา 
33. นางรัชนีกร  คําภักดี    หน.ฝายแผนท่ีภาษีฯ 
34. น.ส.ภัทรพร  เชิงสะอาด   หน.งานพัฒนาชุมชน 
35. นางจิราภรณ โวหารกลา   หน.งานการเงินและบัญชี (คลัง) 
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36. น.ส.พรพรรณ จันทรถง    ศึกษานิเทศก 
37. นางอุไร  สําราญสุข   หน.งานประเพณี 
38. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์   ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
39. นายสงา  นามวิชัย    หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป (สส.) 
40. น.ส.ปยะกานต อุดมพร    หน.งานสุขาภิบาลอาหารฯ 
41. น.ส.ปทมาพร สุทธิประภา   หน.งานอนามัยสิ่งแวดลอม 
42. นายประวิทย โอวาทกานนท   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
43. นางรุจิรา  สีชมพู    หน.งานบริหารจัดการตลาด 
44. นางจิรารัตน  ศรีกูกา    หน.งานงบประมาณและพัสดุ 
45. นายเรียบ  สวัสดิผล   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร 
46. นางเพ็ญละดา สระแกว    หน.ฝายบริการสาธารณสุข 
47. นายพิรุฬ  มาตมูล    หน.ฝายกิจการโรงเรียน (สน.กศ.) 
48. น.ส.ทิวาวัลย ภูแซมแสง   หน.ฝายสุขาภิบาลฯ 
49. นายชนินทร  ปาลอินทร   หน.งานการศึกษานอกระบบ 
50. นางนันทกา  ภูผา    หน.งานสงเสริมคุณภาพฯ 
51. น.ส.พิชาธนัญญ ชูวงศเลิศ   หน.งานบริหารโรงเรียน 
51. นายจตุรงค  ประดิษฐ   นิติกรชํานาญการพิเศษ 
52. น.ส.จิราภรณ ชินออน    หน.ฝายจัดหาประโยชนฯ 
53. น.ส.วันวิสา  อวยชัย    นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
54. วาท่ี ร.ต.หญิงนันทิพัฒน วงศคําจันทร   หน.งานพัฒนาบุคลากรฯ 
55. นายปยวัชย  ศรีประสิทธิ์   หน.งานสัตวแพทย 
56. พ.อ.ท.ประทีป พิมพะนิตย   หน.งานศูนยเครื่องจักร 
57. นายสนิท  ชาระมาตย   วิศวกรไฟฟาปฏิบัติการ 
58. นางญาณี  โสนทอง    หน.งานสวนสาธารณะ 
59. นางวัชร ี  ศรีทอง    หน.ฝายบริหารงานคลัง 
60. นางยุวด ี  ถนอมแสง   หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป (คลัง) 
61. นายจักรี  เกียรติขจร   หน.ฝายการโยธา 
60. นายสุริยา   ทองหาว    นักวิชาการคลัง 
61. นางอรพิน  สีลาวรรณ   หน.ฝายอํานวยการ 
62. จ.อ.ออมสิน  เทียมสม    นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
63. นายทิษณุ  ชะโลธาร   นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 
64. นายสุทธิชาต ิ แสนจันทร   หน.งานรักษาความสงบฯ 
65. น.ส.ณัฐกานต โพธิ์สําโรง   หน.งานการเจาหนาท่ี (สน.กศ.) 
66. นางอัฐพร  สานุจิตร    นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ (สน.กศ.) 
67. นายกฤษดา  ภาชนะวรรณ   หน.งานสถานท่ี 
68. นางดารณี  ชัยมานะพร   หน.งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
69. น.สพ.ธีรภัทร หินซุย    หน.ฝายบริหารงานสาธารณสุข 
70. นายวัฒนา  กระวีสายสุนทร   หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
71. น.ส.สุภาษิต  ศรีกกโพธิ์   รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
72. นายภาณุวัฒน เฉวียงวาศ   หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
73. นายไพรัก  โคตะยันต   หน.งานธุรการ (สป.) 
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ผูไมมาประชุม 
1. นายคมกริช  จุรีมาศ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด ติดภารกิจ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 - ไมมี -   

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 9/2560 ประชุมเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2560  
       - ไมมีกองใดแกไข 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว  มาตรการประหยัดพลังงาน 
นายธนพนธ  ปฐมกําเนิด  - ในสวนของมาตรการประหยัดพลังงาน รายงานการใชน้ําประปาสูงผิดปกติ                    
หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป  เดือนสิงหาคม 2560 มีจํานวน 2 ราย ในสวนของศูนยบริการรวม                
แบบเบ็ดเสร็จ จากการตรวจสอบแลวพบวาชักโครกมีการชํารุด ในสวนของตลาดสดทุงเจริญ พบวาทอประปา
ภายในตลาดมีการแตกจํานวน 1 จุด ท้ัง 2 รายการไดทําการซอมแซมเรียบรอยแลว สวนคาไฟฟาสูงผิดปกติ 
ในชวงเดือนกันยายนท่ีผานมาไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (กองวิชาการและแผนงาน) 
น.ส.กรชนก ยุคะลัง  - (นําเสนอวีดีทัศน) สรุปกิจกรรมเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ในรอบเดือนกันยายน
หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ 2561  

    - (นําเสนอ Power Point) ฝายบริหารงานท่ัวไป งานบริการขาวสารทองถ่ิน 
สถิติการกดถูกใจและการเขาเขาชมแฟนเพจประชาสัมพันธ / พิธีกร รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส          
ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน, โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบท่ีเปนมิตร                
ตอสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ (Green City), อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน / 
งานบริการและเผยแพรวิชาการ สื่อโฆษณาแฟนเพจประชาสัมพันธและจอ LED จํานวน 22 วัน ตรวจรับและ               
ซอมบํารุงจอ LED / บันทึกภาพกิจกรรม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง / ติดตั้งเครื่องเสียงนอกสถานท่ี,             
ในสถานท่ี / การซอมแซมและติดตั้งชุดเครื่องเสียงและจอ LED ใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงาน / บันทึกเสียง
การประชุมประจําเดือน / การประชุมสภาฯ และบันทึกเสียงพรอมตัดตอการประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี /              
งานนิติกรรมสัญญางานรับเรื่องราวรองทุกข รับเรื่องรองทุกข 20 เรื่อง แลวเสร็จ 20 เรื่อง / งานรับเรื่องราว          
รองทุกข ตรวจสัญญาการเชาสิทธิเทศบาลฯ รวม 46 ฉบับ, สอบวินัย/ขอเท็จจริง/ความรับผิดชอบเก่ียวกับละเมิด 
รวม 1 เรื่อง(ตอเนื่อง), ใหคําปรึกษา/ชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและพนักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / 
ฝายแผนงานและงบประมาณ งานจัดทํางบประมาณ รับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ี
ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2560 / งานวิเคราะหนโยบายและแผน วันท่ี                   
7 กันยายน 2560 ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เปนประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ เพ่ือจัดทํา
รางแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตั้ง Program LTax 300          
ดูแลระบบเครือขายและบํารุงซอมแซมคอมพิวเตอร / สํารองขอมูลกลองวงจรปดและดูแลระบบแมขาย GIS /    
งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ  / รองเรียนรองทุกขผานชองทางแฟนเพจ ประชาสัมพันธ เทศบาลฯ                  
ติดตอสอบถาม 11 เรื่อง รองเรียนรองทุกข 3 เรื่อง / เผยแพรประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต / การเผยแพร
ขอมูลขาวสารทางเว็บไซตฯ และแฟนเพจ รวม 124 เรื่อง / รับเรื่องราวรองทุกข / ติดตอสอบถาม รวม 14 เรื่อง 
/ สถิติการใหบริการของกองวิชาการฯ ในจํานวน 133 ครั้ง 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ /พิจารณา (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 

นางสงา นามวิชัย  - (นําเสนอ Power Point) ฝายบริหารงานท่ัวไป ประชุมกองสาธารณสุขฯ          
หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป  ประจําเดือนกันยายน 2560 / สรุปขอมูลการบริหารงาน ปงบประมาณ 
2560 ดานอัตรากําลัง, ดานปริมาณงาน / งานซอมบํารุงรถยนต – เครื่องจักร ประจําเดือนกันยายน 2560 
จํานวน 16 เรื่อง / ฝายบริหารงานสาธารณสุข วันท่ี 12 กันยายน 2560 รองฯ วัฒนพงษ ชิตทรงสวัสดิ์ เปน
ประธานการประชุมโครงการลดกาซเรือนกระจกเพ่ือมุงสูเมืองคารบอนต่ํา / ฝายบริหารงานสาธารณสุข ทําความ
สะอาดโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา เพ่ือเตรียมสถานท่ีจัดการแขงขันกีฬาและดูแลความสะอาดระหวาง            
การจัดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลชายหาด ระหวางวันท่ี 13 – 20 กันยายน 2560 / วันท่ี  14 กันยายน 
2560 เจาหนาท่ีจากสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 12 อุบลราชธานี ตรวจติดตามการดําเนินงานจัดการขยะเพ่ือผลิต          
เปนเชื้อเพลิงและปุยอินทรีย (RDF) / วันท่ี 20 กันยายน 2560 รองฯ วัฒนพงษ ชิดทรงสวัสดิ์ ประธานในพิธีเปด
การประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ (Green City) / วันท่ี 
27 กันยายน 2560 ฝายบริหารงานสาธารณสุข เขารวมประชุมสรุปผลการดําเนินงานดานบริหารจัดการขยะ 
ของจังหวัดรอยเอ็ด ภายใตโครงการเมืองสวยใสไรมลพิษ / ตลอดเดือนกันยายน 2560 หนวยเฉพาะกิจ หนวยรถ
ดูดโคลน ออกตรวจถนนบอพัก ปากทอ ฝาบอพัก ฝาตะแกรงเหล็ก เก็บเศษขยะ ก่ิงไม แกไขปญหาน้ําทวมขัง / 
ฝายบริการสาธารณสุข ประเมินโรงเรียนปลอดลูกน้ํายุงลาย เยี่ยมชมกิจกรรมปองกันโรคไขเลือดออกในโรงเรียน 
ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด วันท่ี 11 – 12 กันยายน 2560 / อบรมนักเรียนแกนนําอาสาสมัครสาธารณสุข         
ในโรงเรียน วันท่ี 20 กันยายน 2560 / อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กวัยเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน วันท่ี 
21 – 22 กันยายน 2560 / ออกหนวยสาธารณสุขสัมพันธ ชุมชนราษฎรอุทิศวันท่ี 23 กันยายน 2560 / 
โครงการเกงกอนเกิด เยี่ยมหญิงตั้งครรภและหญิงหลังคลอดในชุมชน / สถานการณโรคไขเลือดออก ป 2560 
วันท่ี 4 ตุลาคม 2560 คิดเปน 78.14 ตอแสนประชากร / งานสัตวแพทย ออกจับสุนัขจรจัดตามคํารองเรียน
เพ่ือนําสุนัขไปยังบานพักสุนัขเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / ฝายสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมออกเรงจัดเก็บคาธรรมเนียม 
(เชิงรุก) ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 / การจัดการเหตุรําคาญ ตรวจสอบเหตุรําคาญ กรณีกลิ่นเหม็น
จากการพนสีรานจําหนายรถโฟลคลิฟท กรณีกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงเปด บริเวณถนนคุมศรีสุวรรณ วันท่ี               
18 กันยายน 2560 / เปลี่ยนหลอดไฟสองสวางในตลาดสระทอง จํานวน 119 หลอด ซอมแซมระบบประปา
ภายในหองสุขาตลาดทุงเจริญ / ซอมแซมฝาทอหลังตลาดทุงเจริญ / เปลี่ยนปลั๊กไฟในตลาดทุงเจริญ / ซอมแซม
ฝาทอหลังตลาดสดทุงเจริญ / เปลี่ยนปลั๊กไฟในตลาดทุงเจริญ เพ่ือความปลอดภัยในการใชงาน / ติดตั้งปายไวนิล
ชื่อตลาดทุงเจริญและตลาดหนองแคน / สรุปการจัดเก็บคาธรรมเนียม ป 2560 รวม 7,501,835 บาท /            
การจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตการติดตั้งปายโฆษณา รวม 2,263 ปาย / สรุปสถิติเหตุเดือดรอนรําคาญ           
ป 2560 รวม 38 เรื่อง / การแกไขปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญสามารถยุติเรื่องได 34 เรื่อง, อยูระหวางตรวจ
ติดตาม 3 เรื่อง, ไมสามารถยุติได 1 เรื่อง 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 1) 
นางสุวัชรนีย สุโนภักดิ์  - (นําเสนอ Power Point) กราฟแสดงผูมารับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทาง
หน.ศูนยบริการสาธารณสุข 1 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 รวม 31,183 ราย 
/ ประชุมคณะกรรมการบริหารหนวยบริการ (Cup Board) วันท่ี 18 กันยายน 2560 / ฉีดวัคซีน HPV (มะเร็ง
ปากมดลูก) เด็กนักเรียนหญิง ป.5 เข็มท่ี 1 วันท่ี 6 กันยายน 2560 จํานวน 4 โรงเรียน ท้ังหมด 138 ราย / 
ออกเยี่ยมบานผูปวยเรื้อรังและผูพิการ / เทศบาลเมืองรอยเอ็ดนําเสนอนวัตกรรมทองถ่ิน 5 หวง วันท่ี                
25 กันยายน 2560 / รวมถายภาพแสดงความยินดีรางวัล อปท. ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี / ออกหนวยปฐม
พยาบาลวอลเลยบอลชายหาด วันท่ี 13 – 20 กันยายน 2560 / ซอมบํารุง ซอมแอร, ซอมฝาทอระบายน้ํา / 
หนาแฟนเพจ ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / สถิติการเขาชมแฟนเพจ / รายงานสรุปการเบิกจาย
งบประมาณ 2560 เงินบํารุงหนวยบริการประจําศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 1 งบประมาณคงเหลือท้ังหมด 
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1,976,746.82 บาท / รายงานการลดน้ําหนัก / งานแพทยแผนไทย หัตถบําบัดเพ่ือการรักษา / ใหบริการ
ฝงเข็มเพ่ือการรักษา / ผลการดําเนินงานดานเภสัชกรรม ประจําเดือนกันยายน 2560 / โครงการทบทวนและ
ประสานรายการยา มูลคายาเก็บคืนเดือนกันยายน รวม 6,648.47 บาท มากท่ีสุดเปนมูลคายาเรื้อรัง 6,078 
บาท คิดเปนรอยละ 91.42 / มูลคายาเก็บคืนปงบประมาณ 2560 72,920 บาท คิดเปนรอยละ 45.51 ของ
มูลคายาท่ีเก็บคืนไดท้ังหมด / โครงการใหบริการเลิกบุหรี่เดือนกันยายน มีผูรับบริการ (รายใหม) จํานวน 12 คน 
ผูเลิกบุหรี่ไดเพ่ิมอีก 3 คนรวมผูเลิกไดอยางนอย 3 เดือน ท้ังหมด 50 คน จากผูรับบริการท้ังหมด 176 คน           
คิดเปนรอยละ 28.40 / โครงการพัฒนาเครือขายคุมครองผูบริโภค วันท่ี 12 กันยายน เขารวมงานมหกรรม
รอยเอ็ดเขมแข็ง และรับมอบเกียรติบัตรหนวยงาน อปท. ท่ีมีผลการดําเนินงานดานคุมครองผูบริโภค และ       
เภสัชกรรมปฐมภูมิดีเดน / วันท่ี 12 กันยายน 2560 ติดตามการดําเนินงานเก่ียวกับการเฝาระวังความปลอดภัย          
ดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชนและมอบปลอกแขน อสม. นักวิทยาศาสตรการแพทยผูผานการอบรม /            
7 เคล็ดลับ แกวงแขน ลดพุง ลดโรค 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ /พิจารณา (กองชาง) 
นายพัฒนพงศ ศรีทอง   - (นําเสนอ Power Point) ฝายบริหารงานท่ัวไป สรุปรายงานการจัดเก็บ         
ผอ.กองชาง   คาธรรมเนียมกองชาง ประจําเดือนกันยายน 2560 รวม 20 ราย จํานวนเงิน 
18,081 บาท / สรุปรายงานการขออนุญาตกอสรางอาคาร ประจําเดือนกันยายน 2560 รวม 17 ราย /            
ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง งานควบคุมอาคาร ตรวจสอบสถานท่ี ประชาชนรองเรียนเรื่องกลิ่นการพนสี           
ถนนเทวาภิบาล / ออกตรวจพ้ืนท่ีเขตเทศบาล พ้ืนท่ีถมดินสรางความเดือดรอนแกผูอาศัยบริเวณใกลเคียง            
ถนนเจริญพานิช / ชางเขตตรวจพ้ืนท่ีกําลังกอสราง ซ่ึงยังไมยื่นขออนุญาตปลูกสราง / ฝายการโยธา งานไฟฟ า             
งานเคลื่อนยายเสาไฟจราจรออกจากแนวการกอสรางทอระบายน้ําถนนเปรมประชารักษตัดกับถนนเทวาภิบาล / 
งานปรับเปลี่ยนโคมไฟจราจร เดิมใชโคมไฟขนาด 100 วัตถ เปลี่ยนเปนโคมไฟชนิด LED เพ่ือเพ่ิมความสวาง /           
งานตัดเครือตนไมออกจากสายไฟท่ีบริเวณสี่แยกถนนเทวาภิบาลตัดกับถนนวงแหวนดานใน / เจาหนาท่ีจาก         
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดรอยเอ็ด รวมวางแผนการจัดระบบไฟฟาเขางานวางดอกไมจันทนท่ีพระเมรุมาศ
จําลองรวมกับหัวหนาฝาย/งานไฟฟา / งานสถานท่ี กองชาง / งานทดสอบน้ําพุหลังการซอมแซม ขณะนี้ซอมเสร็จ 
70% / งานสถานท่ี การแขงขัน “ยูโรเคก ไทยแลนด บีช วอลเลยบอล 2017” / งานอ่ืน ๆ ในรอบเดือน
กันยายน 2560 / งานสวนสาธารณะ ตัดแตงก่ิงไมท่ีประชาชนแจงถนนเทวาภิบาลและถนนเปรมประชาราษฎร / 
โครงการ “พยุงธรรม คํ้าไทย ถวายองคราชินี” และโครงการ “ประชารัฐรวมใจ ปลูกตนไมใหแผนดิน” / ดาวเรือง 
อายุได 56 วัน เริ่มออกดอกพรอมสําหรับงานตกแตง / งานสาธารณูปโภค ซอมแซมถนนผดุงพานิช / ซอมแซม
ถนนเทวาภิบาล / ซอมแซมถนนกองพลสิบ / งานศูนยเครื่องจักรกล เติมน้ําเขาคลองคูเมือง รพช.เกา / ฝายแบบ
แผนและกอสราง งานวิศวกรรม โครงการกอสรางพระเมรุมาศจําลองดําเนินงานได 60% / โครงการกอสราง
ระบบระบายน้ํา ถนนประชาธรรมรักษ ดําเนินงานได 63% / โครงการกอสรางหลังคาโดมเชื่อมระหวางอาคาร 3 
และอาคาร 4 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดําเนินการแลวเสร็จ / งานโครงการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ํา
ถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 6/1 ดําเนินงานได 11% / โครงการกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 
ดําเนินงานได 25% / โครงการกอสรางผิวแอสฟลทติก คอนกรีตรอบบริเวณตลาดหนองแคน ดําเนินงานได 94% 
/ โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ดําเนินงานแลวเสร็จ / โครงการปรับปรุง         
ทางเทาถนนผดุงพานิช ดําเนินงานได 2% / โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนาบึงพลาญชัย ดําเนินงานได 25% / 
โครงการกอสรางระบบจัดการขยะเพ่ือผลิตเปนเชื้อเพลิง (RDF) ดําเนินงานได 8% / งานวิศวกรรมจราจร              
ทาสีคันหิน  สี่แยกเทศบาลและสี่แยกหลังโรงพยาบาล / ทาสีราวสะพานขามคลองและทาสีท่ีนั่งริมคลอง / ทาส ี         
คันหินสี่แยก ถนนเทวาภิบาลตัดกับถนนสุริยเดชบํารุง / แผนผัง สถานท่ีถวายดอกไมจันทน บริเวณลานสาเกต            
บึงพลาญชัย / ภาพจําลองสถานท่ีตั้งพระเมรุมาศ พ้ืนท่ีบริเวณบึงพลาญชัย จังหวัดรอยเอ็ด 
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ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (สํานักปลัดเทศบาล) 
นางวราภรณ นวลเพ็ญ  - (นําเสนอ Power Point) ฝายบริหารงานท่ัวไป รวมพิธีอัญเชิญดอกไมจันทน        
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ตัวแทนของจังหวัดและอําเภอ วันท่ี 18 กันยายน 2560 / รวมพิธีวาง              
พวงมาลาถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันมหิดล ประจําป 2560 วันท่ี 24 กันยายน 2560 / กิจกรรมเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 100 ป ธงชาติไทย การประดับธงชาติไทยบริเวณสํานักงาน / การจัดบอรดใหความรูแกเจาหนาท่ี
และประชาชนท่ัวไป / รวมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและรองเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ป               
ธงชาติไทย วันท่ี 28 กันยายน 2560 / การประชุมประจําเดือนครั้งท่ี 9/2560 วันท่ี 15 กันยายน 2560 /             
การประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจําป 2560 วันท่ี 28 กันยายน 2560 /             
รวมประเมินสมรรถนะความรูดานไอที ในระดับพ้ืนฐานสําหรับขาราชการ วันท่ี 28 กันยายน 2560 /            
ฝายอํานวยการ การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2563 / การจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2563 / การตอสัญญาจางพนักงานจางท่ัวไป 
ปงบประมาณ 2561 ตั้งแตปงบประมาณ 2561 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 จํานวน
ท้ังสิ้น 75 ราย / รับโอนพนักงานเทศบาล รายจาเอกเกง แสงสุวอ, จาเอกออมสิน เทียมสม, นายภานุวัตร              
เพ็งพิมพ / ตรวจสุขภาพผูประกันตน ประจําป 2560 วันท่ี 25 – 26 กันยายน 2560 / สรุปผลการตรวจ
สุขภาพประจําปพนักงานจางผูประกันตน   

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
นายกองพล  ศิริเวช  - (นําเสนอ Power Point) วันท่ี 7 กันยายน 2560 ประชุมการฝกซอมแผน            
หน.ฝายปองกันฯ  อุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / วันท่ี 16 กันยายน 2560 ไฟฟา
ลัดวงจร รานเกมส หนาโรงแรมรอยเอ็ดซิตี้ / วันท่ี 20 กันยายน 2560 รับรางวัลศูนย อปพร.ดีเดน ประจําป 
2560 ณ หอประชุมศูนยธรรมศาสตรรังสิต / วันท่ี 22 กันยายน 2560 ตรวจประเมินความพรอมดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําป 2560 วันท่ี 25 กันยายน 2560 ณ องคการบริหารสวนตําบล
ขอนแกน / วันท่ี 27 กันยายน 2560 ณ องคการบริหารสวนตําบลดงลาน / วันท่ี 28 กันยายน 2560                
ณ องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง / วันท่ี 29 กันยายน 2560 ณ องคการบริหารสวนตําบลเหนือเมือง / 
วันท่ี 24 กันยายน 2560 เหตุเพลิงไหมอาคารพาณิชยภายในซอยโรงแรมตองหนึ่ง / วันท่ี 26  กันยายน 2560 
ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดานอุบัติเหตุทางถนน) ณ องคการบริหารสวนตําบลเหนือเมือง / 
ชวยเหลือประชาชนตามคํารอง  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (งานรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง) 
นายกองพล ศิริเวช  - (นําเสนอ Power Point) เฝาระวังและตรวจตราความเปนระเบียบเรียบรอย
หน.ฝายปองกันฯ  ท่ัวไป กรณี ผูคากอสรางเพิงเพ่ือจําหนายสินคาบนทางเทา ถนนเทวาภิบาล / 
กรณีตั้งวางราวผากีดขวางทางเทาและล้ําลงผิวถนนถนนเทวาภิบาล ซอย 12 / กรณีรานคาติดตั้งปายถาวร         
รุกล้ํา ท่ีสาธารณะ ถนนเทวาภิบาล / กวดขันผูคาจําหนายสินคาในจุดหามจําหนาย (บริเวณบานพักครู ร.ว.)                  
ถนนเพลินจิต / กวดขันรถเร รถเปดทายขายของ จําหนายสินคาบนผิวจราจรถนนสุริยเดชบํารุง, ถนน             
รัฐกิจไคลคลา / เฝาระวังการตั้งวางจําหนายสินคา บริเวณหนาสถานศึกษา / กวดขันรถบรรทุกดินทําเศษดิน        
ตกหลนบนผิวจราจร ถนนสุขบูรพา ถนนเจริญพานิช / ตรวจตราและดูแลความสงบเรียบรอยท่ัวไปบริเวณหนา            
บึงพลาญชัย / ดูแลความเรียบรอยและจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต บริเวณดานบึงพลาญชัย / อํานวย
ความสะดวกการจราจรในพิธีบวงสรวงกอสรางพระเมรุมาศ / อํานวยความสะดวกการจราจรในชวงท่ีมีการ
เคลื่อนยายองคพระเมรุมาศฯ / ดูแลความเรียบรอยบริเวณทากระทงในการบันทึกภาพประชาสัมพันธงาน            
สมมาน้ําฯ / เฝาระวังการตั้งจําหนายสินคาภายใน ภายนอกอาคาร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ / เฝาระวังการตั้งวาง
จําหนายสินคาภายในอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑ / รวมกับเจาหนาท่ีตํารวจระงับเหตุทะเลาะวิวาทบริเวณ
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ตลาดโตรุง / ตรวจสอบใบอนุญาตในกรณีมีการใชพ้ืนท่ีตลาดจัดกิจกรรมตาง ๆ / ตรวจตราดูแลความสงบ
เรียบรอยตามมาตรการรักษาความสงบเรียบรอยตามสถานท่ีสําคัญของทางราชการในชวงเวลากลางคืน /             
ตรวจตราและดูแลความเรียบรอยบนถนน Street Art / จัดระเบียบและดูแลการจราจรรอบตลาดท้ัง 4 แหง / 
ชวยอํานวยการจราจรจุดท่ีมีการจราจรหนาแนน / เฝาระวังและตรวจเช็คความพรอมของระบบกลองใหอยู            
ในสภาพพรอมใชงาน / วันท่ี 1 กันยายน 2560 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองยโสธร / เหตุรองเรียน
ผานทางแอพพลิเคชั่น จํานวน 6 ครั้ง / รวมกับสํานัก / กอง / ฝาย / งานอ่ืน ๆ วันท่ี 13 – 20 กันยายน 2560 
ดูแลความเรียบรอยท่ัวไปการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลชายหาด / วันท่ี 28 กันยายน 2560 ดูแลความสงบ
เรียบรอยและอํานวยการจราจร การประชุมสภาเทศบาล / รวมตรวจสอบเหตุรําคาญ วันท่ี 18 กันยายน 2560 
กรณีกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงเปด ถนนคุมศรีสุวรรณ, วันท่ี 27 กันยายน 2560 กรณีกลิ่นเหม็นจากการทําสีรถ 
ถนนเทวาภิบาล / ใหการชวยเหลือประชาชน ขณะปฏิบัติหนาท่ี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ /พิจารณา (สถานธนานุบาล) 
นายประเวชพล นนทะไชย  - (นําเสนอ Power Point) รับจํานําท้ังหมด 4,803 ราย จํานวนเงิน         
ผจก.สถานธนานุบาล  85 ลานบาทเศษ ยอดไถถอน 4,567 ราย จํานวนเงิน 83,600,000 บาท
เศษ ดอกเบี้ยรับจํานํา 2,800,000 บาท รายจาย 2,600,000 บาทเศษ รายไดมากกวารายจาย 152,000 
บาทเศษ / ทรัพยรับจํานําคงเหลือ 14,705 ราย จํานวนเงิน 257,700,000 บาทเศษ / ทรัพยหลุดจํานําของ
เดือนเมษายน ท่ีจะจําหนายในเดือนตุลาคม 116 ราย จํานวนเงิน 1,400,000 บาทเศษ / สถิติรับจํานํา ไถถอน 
ดอกเบี้ยรับจํานํา และการจําหนายทรัพยหลุดจํานํา ยอนหลัง 3 เดือน / วงเ งิน ท่ีไดรับอนุ มัติ กูยืม 
222,000,000 บาทเศษ เงินกูท่ีเบิกมาใช 99,200,000 บาทเศษ เงินฝากธนาคาร 17,000 บาทเศษ เงินทุน
หมุนเวียนคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 จํานวน 122,000,000 บาทเศษ / อัตราดอกเบี้ย ยังคงเดิม 
ไมมีการปรับลด 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (กองสวัสดิการสังคม) 
นายประสงค  โพธิ์เนียม  - (นําเสนอ Power Point) สรุปจํานวนดอกไมจันทน / การปลูกตนดาวเรือง        
ผอ.กองสวัสดิการสังคม  ของแตละชุมชน  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองรอยเอ็ด          
                         และศูนยบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ) 
นางศิริภรณ  บุตรพรหม  - (นําเสนอ Power Point) สรุปสถิติขอมูลทะเบียนราษฎร ประจําเดือน 
หน.ฝายทะเบียนและบัตร  กันยายน 2560 / การใหบริการท่ีสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
/ สรุปสถิติขอมูลการใหบริการดานทะเบียนราษฎร ประจําเดือนกันยายน 2560 / การใหบริการท่ีโรงพยาบาล
รอยเอ็ด / สรุปสถิติขอมูลการใหบริการโรงพยาบาลรอยเอ็ด ประจําเดือนกันยายน 2560 / การใหบริการทําบัตร
ประจําตัวประชาชน / สรุปสถิติขอมูลการใหบริการดานบัตรประจําตัวประชาชน / การใหบริการทําบัตรประจําตัว
ประชาชนผูปวยติดเตียง 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (กองคลัง) 
นางกิติพร  ตราตรี  - (นําเสนอ Power Point) ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน สรุปผล                
หน.ฝายพัสดุฯ   การปฏิบัติงานประจําเดือนกันยายน รวม 1,757 รายการ / สํารวจขอมูล
ภาคสนามเชิงรุก / ออกหนังสือรับรองการชําระภาษี (สิ่งปลูกสราง) รวม 202 รายการ / ฝายพัฒนารายได การ
จัดเก็บภาษี ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 จัดเก็บได คิดเปนรอยละ 103.92 ของประมาณ
การ / สรุปผลการชําระภาษีผานธนาคารกรุงไทยเดือนกันยายน 2560 ประจําปงบประมาณ  2560 จัดเก็บได 
คิดเปนรอยละ 13.07 ของจํานวนผูเขาขายท้ังหมด / สรุปผลการจัดเก็บประจําป 2560 ภาษีโรงเรือนฯ            
ภาษีปายและภาษีบํารุงทองท่ี (รายใหม) จํานวน 310 ราย จํานวนเงิน 1,065,141.67 บาท ฝายจัดหา
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ประโยชนและทะเบียนพาณิชย สรุปผลการจัดเก็บคาเชาสิทธิตาง ๆ ในเดือนกันยายน 2560 รวมท้ังสิ้น 
365,600 บาท / สรุปผลการจัดเก็บคากระแสไฟฟาตลาดสดทุงเจริญ – ตลาดโตรุงเดือนกันยายน 2560 รวม 
768,795 บาท / สรุปผลการจัดเก็บคาน้ําประปาตลาดสระทองหลังท่ี 2 ประจําเดือนกันยายน 2560 60,840 
บาท / ฝายบริหารงานคลัง ผลการดําเนินงานประจําเดือนกันยายน 2560 รายรับจริง 482,695,859.73 บาท 
(ต่ํากวาประมาณการ 5,012,450.27 บาท) รายจายจริง 475,622,812.38 บาท รายรับจริงสูงกวารายจาย
จริง 7,082,047.35 บาท / สถานะเงินฝาก ณ 30 กันยายน 2560 เงินฝากออมทรัพย 47,908,408.93 
บาท เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 3,789,395.66 บาท เงินฝากประจํา 103,578,948.25 บาท รวมท้ังสิ้น 
155,276,752.84 บาท รายละเอียดรายรับจริง ประจําปงบประมาณ 2560 สูง/ต่ํา กวาประมาณการ               
-5,012,450.27 บาท / รายละเอียดรายจายจริง ประจําปงบประมาณ 2560 สูง/ต่ํา กวาประมาณการ                
-12,093,757.62 บาท  / แจงเพ่ือทราบ รายละเอียดการกันเงินไวเบิกในปงบประมาณ 2561 / ฝายพัสดุและ
ทรัพยสิน สรุปผลการจัดซ้ือ จัดจาง ปงบประมาณ 2560 จํานวน 98 เรื่อง จํานวนเงิน 346,204,621.86 
บาท / โครงการท่ีทําสัญญาในเดือนกันยายน 2560 / เงินกันผานสภาฯ ปงบประมาณ 2559 (รายจายคางจาย) 
/ สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2560 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 / สัญญาระหวาง
ดําเนินการ (คางจาย) ปงบประมาณ 2560 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 / รายละเอียดสัญญาตามนโยบาย
จังหวัด ระหวางดําเนินการ / สรุปการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจํางบประมาณ 2560 เดือนกันยายน 2560 
15,613.65 ลิตร จํานวนเงิน 440,208.15 บาท / วันท่ี 28 กันยายน 2560 ประชุมเตรียมความพรอมเพ่ือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการชัดซ้ือและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 / ฝายบริหารงาน
ท่ัวไป แจงสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด สรุปการเขารวมการสัมมนาฯ    

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ /พิจารณา (สํานักการศึกษา) 
นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ - (นําเสนอ Power Point) วันท่ี 11 กันยายน 2560 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ         
ผอ.สวนบริหารการศึกษา  งานประเพณี สมมาน้ําคืนเพ็ง เส็งประทีป / วันท่ี 12 กันยายน 2560 
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําป 2560 / วันท่ี 13 กันยายน 2560 โครงการ
ศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําป 2560 / วันท่ี 14 กันยายน 2560 ประชุม            
เตรียมงานสมมาน้ํา  คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจําป 2560 / วันท่ี 22 กันยายน 2560 ประชุมเตรียมความพรอม
งานประเพณีออกพรรษา ประจําป 2560 / วันท่ี 22 กันยายน 2560 งานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันเกษียณ              
อายุราชการพนักงานครูเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประจําป 2560 / วันท่ี 30 กันยายน รวมงานเฉลิมฉลอง           
วันชาติจีน และเทศกาลวันไหวพระจันทร  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ /พิจารณา (สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา) 
นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ์  - (นําเสนอ Power Point) สรุปรายงานการปฏิบัติงานสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา         
ผอ.สวนบริหารการศึกษา  ประจําเดือนกันยายน 2560 จํานวนผูท่ีเขาใชบริการ 9,219 คน ยอดเงิน
บริจาค 19,169 บาท / ทําความสะอาดไฟและปายตูปลา รวมท้ังพ้ืนในอาคาร / กองชางปรับปรุงนําเอากระถาง
หนาสถานแสดงพันธุสัตวน้ําออก เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนหนาอาคาร / ผูบัญชาการเรือนจํา จังหวัดยโสธร บริจาค       
ปลาคราฟ จํานวน 30 ตัว เพ่ือจัดแสดงภายในสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา / บรรยากาศนักเรียน นักทองเท่ียวเขา          
เยี่ยมชมสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา / สรุปรายงานการปฏิบัติงานศูนยเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย ประจําเดือน
กันยายน 2560 ยอดสมาชิกโดยรวม จํานวน 1,530 คน จํานวนผูท่ีเขาใชบริการ ชวงเชา จํานวน 1,150 คน      
ชวงเย็น จํานวน 1,090 คน รวม 2,240 คน / การออกกําลังกายภายในศูนยสมรรถภาพทางกาย / การเตน            
แอโรบิก ลีลาศ รํากระบี่กระบอง บาสเกตบอล และฐานออกกําลังกายภายในบึงพลาญชัย / ขอเชิญรวมพิธีเปด             
การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวสสุวัณเกมส ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันท่ี 11 – 20 
ตุลาคม 2560  
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ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร) 
นายเรียบ  สวัสดิผล          - (นําเสนอ Power Point) คณะครูเขารวมการอบรมโครงการเด็กพิการ       
ผอ ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร  และเด็กพิเศษเรียนรวม วันท่ี 2 – 3, 9 – 10 กันยายน 2560 / โครงการ
พัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (คายภาษาอังกฤษ) ระดับปฐมวัย วันท่ี 23 กันยายน 2560 ระดับ
ประถมศึกษาปท่ี 1 – 3 วันท่ี 16 กันยายน 2560 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 วันท่ี 9 กันยายน 2560 / 
โครงการธรรมะกับเยาวชน ระดับประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 วันท่ี 16 กันยายน 2560 / โครงการรักการอาน
พอเพียง ระดับประถมศึกษาปท่ี 1 – 3 วันท่ี 23 กันยายน 2560 / กีฬาสีภายใน ประจําป 2560 วันท่ี              
22 กันยายน 2560 / ตอนรับคณะศึกษาดูงาน SBMLD และศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนเลิงแฝกประชาบํารุง วันท่ี 16 กันยายน 2560 โรงเรียนพนา (สามัคคีวิทยา) วันท่ี 22 กันยายน 2560 
/ รับการประเมินโรงเรียนปลอดลูกน้ํายุงลาย ประจําป 2560 วันท่ี 21 กันยายน 2560 / เขารวมกิจกรรม
สถาบันขงจื้อ เขารวมประกวดอาหารจีน, คายภาษาจีน วันท่ี 30 กันยายน 2560 / ความคืบหนาในการกอสราง
อาคาร 4/9 และซอมแซมพ้ืนหนาอาคารเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ) 
นางวิภาพร สุขเพสน    - (นําเสนอ Power Point) วันท่ี 4 กันยายน 2560 ผูบริหาร คณะครู             
    นัก เรี ยน ปลูกตนดาว เรือง ในโรง เรี ยน /  วัน ท่ี  5 กันยายน 2560 
คณะกรรมการมานิเทศโรงเรียนเพศวิถีศึกษา / วันท่ี 19 กันยายน 2560 รวมโครงการน้ําใจไมตรี “จิตอาสา” 
กับสภาวัฒนธรรม จังหวัดรอยเอ็ด (พัฒนาวัดเหนือ) / วันท่ี 20 กันยายน 2560 นักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู แสดงผลงาน / วันท่ี 20 กันยายน 2560 รวมขบวนอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และรวมอัญเชิญผาไตรหลวงจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก          
เพ่ือวางหนาหีบศพของพระราชธรรมานุวัตร ณ วัดเหนือ / วันท่ี 29 กันยายน 2560 กิจกรรมมุทิตาจิต           
งานเกษียณอายุราชการ ผูอํานวยการสถานศึกษา นายสมเกียรติ กาญจนหงษ  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม) 
นางราณี โทพล    - (นําเสนอ Power Point) วันท่ี 1 กันยายน 2560 บูรพาเกมส วันท่ี 1 – 2  
    กันยายน 2560 มุทิตาจิต เกาะมันกลาง / วันท่ี 9 กันยายน 2560             
ทอดขาวสาร วันบูรพาจารย / วันท่ี 13 กันยายน 2560 อบรมปองกันไขเลือดออก / วันท่ี 19 กันยายน 2560 
มอบเกียรติบัตร โครงการ DARE / วันท่ี 19 กันยายน 2560 คณะกรรมการสถานศึกษา รวมมุทิตาจิต                    
ผูเกษียณอายุราชการ / วันท่ี 20 กันยายน 2560 รับการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดลูกน้ํายุงลาย / วันท่ี 
24 กันยายน 2560 พิธีเปดโครงการอบรมธรรมะฯ / วันท่ี 29 กันยายน 2560 นักเรียนแสดงมุทิตาจิต แดครู 
ท่ีเกษียณอายุราชการ / ปรับปรุงสถานท่ี / กิจกรรมทําความสะอาดบริเวณท่ีรับผิดชอบ / ดาวเรืองถวายพอหลวง           

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 
น.ส.สมพิศ หวังทรัพยทวี  - (นําเสนอ Power Point) ปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียน / นักเรียน          
ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลฯ  มีจิตสาธารณะ ดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน / ตอนรับคณะศึกษาดูงาน 
เทศบาลเมืองยโสธร วันท่ี 1 กันยายน 2560 / การประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศ TEDET วันท่ี 3 กันยายน 
2560 / รวมอบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ณ โรงพยาบาลรอยเอ็ด วันท่ี 4 กันยายน 2560 / ตอนรับคณะ
ศึกษาดูงานเทศบาลตําบลแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ วันท่ี 7 กันยายน 2560 / สอบแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถ่ิน 
วันท่ี 8 กันยายน 2560 / ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน วันท่ี 8 กันยายน 256.0 / โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการสถานศึกษา 256.0 วันท่ี 12 – 13 กันยายน 2560 รับการประเมินโรงเรียนปลอดลูกน้ํายุงลาย 
วันท่ี 19 กันยายน 2560 / เขารวมการอบรมนักเรียนแกนนําอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน วันท่ี                 
20 กันยายน 2560 / เขารวมโครงการปองกันและควบคุมภาวะโภชนาการเกินในเด็กและเยาวชน วันท่ี              
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21 – 22 กันยายน 2560 / รับเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเครือขายวัฒนธรรมผูมีผลงานดีเดน ประจําป 2560 
วันท่ี 28 กันยายน 2560 / เจาภาพสวดพระอภิธรรมฯ ศพพระราชธรรมานุวัตร วันท่ี 28 กันยายน 2560 / 
กิจกรรมคายภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารแบบเขมและการประกวดการรองเพลงจีน วันท่ี 30 กันยายน 2560 / 
สถานท่ีฝกซอมตะกรอ การแขงขันกีฬา อปท. ระดับภาคฯ วันท่ี 30 กันยายน 2560    

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง) 
นายประวิทย โอวาทกานนท - (นําเสนอ Power Point) ชนะเลิศการสอบแขงขันคนเกงโรงเรียนในทองถ่ิน           
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง และเปนตัวแทนเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไปแขงขันระดับประเทศ / การประเมิน
โรงเรียนปลอดลูกน้ํายุงลาย วันท่ี 12 กันยายน 2560 / ครูและนักเรียน เขารวมการอบรมโครงการพัฒนา       
ทักษะชีวิตเพ่ือยุติการระบาดเอดสของเยาวชนจังหวัดรอยเอ็ด / งานเกษียณอายุราชการครูอารุณี ใหมคามิ /        
รวมโครงการน้ําใจไมตรี เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล ร.9 ณ วัดสระทอง / กิจกรรมคายภาษาจีน / การสอบปลาย
ภาคของนักเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2560 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 
นางทวิชา  ปรเมษฐวรางกูร - (นําเสนอ Power Point) ผูบริหารและบุคลากรครู จากเทศบาลเมืองยโสธร           
รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เยี่ยมชมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วันท่ี 1 กันยายน 2560 / นิเทศการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ประจําภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2560 กิจกรรมพลศึกษา, หองมอนเตสซอรี่ วันท่ี          
1 กันยายน 2560 / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มาดําเนินการตรวจคัดกรอง เพ่ือปองกันการแพรเชื้อโรค 
มือ เทา ปาก วันท่ี 4 กันยายน 2560 / นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หองเสริมประสบการณ,              
หองศิลปะ, หองสมุด / คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน วันท่ี 7 กันยายน 2560 / นิเทศการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพืชผักสวนครัว, กิจกรรม            
วายน้ํา / คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลวังยาง จังหวัดสกลนคร เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
วันท่ี 21 กันยายน 2560 / โครงการ ฝกศึกษานอกสถานท่ี ภาคเรียนท่ี 1/ปการศึกษา 2560 วันท่ี                     
22 กันยายน 2560 / โครงการสงเสริมวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมหนูนอยไหวสวยหนาเสาธงทุกวัน / ประชุม
ประจําเดือนคณะครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครั้งท่ี 9/2560 วันท่ี 27 กันยายน 2560 / โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูสูอาเซียน ประจําปการศึกษา 2560 กิจกรรมอาเซียนนารู วันท่ี 29 กันยายน 2560 /          
ดานอาคารสถานท่ี ทาสีปรับปรุงลานปนจักรยาน เพ่ือใหเกิดความสดใสสวยงาม และพรอมจัดกิจกรรม                     
ในภาคเรียนท่ี 2 / ความคืบหนาการซอมแซมฝาเพดาน / ประชาสัมพันธการรับสมัครเด็กเล็กเขาเตรียม             
ความพรอมท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประจําปการศึกษา 2561 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ /พิจารณา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา) 
นางสาวสุภาษิต ศรีกกโพธิ ์ - (นําเสนอ Power Point) วันท่ี 4 กันยายน 2560 นิเทศการจัดการเรียน 
รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา การสอน ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 / คณะครูนักเรียน 
รวมกันปลูกตนกลาดอกดาวเรือง รอบ ๆ อาคารศูนยฯ / เด็ก ๆ ปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําวัน ตักอาหารกลางวัน
บริการเพ่ือน ๆ / กิจกรรมสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมไทย เรียนสัปดาหละ 1 ครั้ง / วันท่ี 7 กันยายน 2560 
กิจกรรมเดินรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย / วันท่ี 26 กันยายน 2560 ตอนรับคณะกรรมการประเมินโครงการ
โรงเรียนปลอดลูกน้ํายุงลายรวมกับโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา / คณะกรรมการเดินตรวจลูกน้ําตามจุดเสี่ยง 
ตาง ๆ ภายในศูนยฯ   

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ) 
นายโกสิทธิ์ บุญสง  - (นําเสนอ Power Point) กิจกรรมตอบปญหาอาเซียน วันท่ี 1 กันยายน  
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ ปการศึกษา 2560 และดําเนินการสอบกลางภาค วันท่ี 27 – 29 กันยายน 
2560 / รวมปลูกดาวเรืองดวยใจ ถวายพอ” ชาวไทยพรอมใจสงเสด็จในหลวงรัชกาลท่ี 9 / ผูบริหารครู และ
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บุคลากรทางการศึกษารวมงานสวดอภิธรรมทานพระราชธรรมานุวัตร / ประเมินโรงเรียนปลอดลูกน้ํายุงลาย           
วันท่ี 11 กันยายน 2560 / การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน วันท่ี 21 – 22 กันยายน 2560 /  
การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กโภชนาการเกิน วันท่ี 21 – 22 กันยายน 2560 / ประชุมวัด โรงเรียน ชุมชน 
และคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือเตรียมงานออกพรรษาและกวนขาวทิพย / รวมงานเกษียณอายุราชการ
บุคลากรเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน) 
นายอลงกรณ นาเมืองรักษ - (นํ า เสนอ Power Point) เปนสถานท่ีจั ดอบรมพนักงานครู เทศบาล          
รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน  ตามโครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนรวม ระหวางวันท่ี 2 – 3 และ             
9 – 10 กันยายน 2560 / กิจกรรม Big Cleaning Day รณรงคปองกันและกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย 
ในชุมชน / รับโลเกียรติคุณโรงเรียนพอเพียงทองถ่ินตนแบบจากทานอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและ
รวมจัดนิทรรศการโรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน / นักเรียนระดับอนุบาลเขาชมการสาธิตการแปรงฟน รับการเคลือบ
ฟลูออไรด นักเรียนระดับชั้น ป.1 เขารับวัคซีนรวมหัด คางทูม หัดเยอรมันและระดับชั้น ป.6 เขารับวัคซีนคอตีบ
และบาดทะยักจากโรงพยาบาลจุรีเวช / รวมตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ / 
รวมกิจกรรมงานมรดกอีสานสืบสานประเพณีทองถ่ิน ขับรองสรภัญญะ ทอดถวายขาวสารและตนดอกไมเงิน           
วัดเวฬุวัน / ผอ.ธนิตา และคณะเปนวิทยากรอบรมแนวทางเตรียมความพรอมรับการประเมินโรงเรียนพอเพียง
ทองถ่ิน ใหกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพนม / รวมกันปลูกและดูแลดอกดาวเรือง / ปรับปรุง ผนังและ
กระเบื้องปูพ้ืน บริเวณอาคารดนตรี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ / พิจารณา (ร.ร.เทศบาลหนองหญามา)  
นางพิกุล พรมเกต ุ  - (นําเสนอ Power Point) วันท่ี 2 กันยายน 2560 วอลเลยบอลหญิง          
ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามา ชนะทีมโรงเรียนกีฬา อบจ.รอยเอ็ด เปนตัวแทนจังหวัดรอยเอ็ด เขาคัดเลือก
ตัวแทนระดับภาคฯ ณ จังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือเขารวมแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ / รางวัลชนะเลิศ การแขงขันกีฬา
เซปกตะกรอรุนอายุไมเกิน 18 ป และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รุนอายุไมเกิน 15 ป การแขงขันกีฬาเซปก
ตะกรอ รายการ “KW เขาวงคัพ ครั้งท่ี 1” ณ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ / วันท่ี 6 กันยายน 2560 ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือวางนโยบายการพัฒนาโรงเรียนและอนุมัติการใชเงินสะสมของโรงเรียน 
/ วันท่ี 8 กันยายน 2560 วงโยธวาทิต รวมขบวนพาเหรดในงานกีฬาสีภายในของโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง / 
วันท่ี 9 กันยายน 2560 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา เทศบาลเมืองมหาสารคาม ศึกษาดูงานท่ีโรงเรียน / วันท่ี 
9 กันยายน 2560 แสดงความยินดีกับนายธนภัทร ศรีทอง ตัวแทนสอบคนเกงคณิตศาสตรและนางสาวพร           
วินทะไชย ตัวแทนสอบคนเกงภาษาไทย นักเรียนชั้น ม.5 เปนตัวแทนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขาสอบแขงขันคนเกง 
ระดับประเทศ ประจําปการศึกษา 2560 / วันท่ี 10 กันยายน 2560 รวมงานวันธรรมสวนะ ณ วัด                  
บานหนองหญามาและนําโครงการ SBMLD บริการชุมชน / วันท่ี 20 กันยายน 2560 แสดงความยินดีกับรางวัล
ชนะเลิศวอลเลยบอลชายหาดรุนอายุไมเกิน 16 ป ชาย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุน 18 ปชาย ในการ
แขงขัน“ยูโรเคก” ไทยแลนด บีช วอลเลยบอล 2017 ระดับภาคฯ เปนตัวแทนเขารวมการแขงขันระดับประเทศ               
ณ จังหวัดอุตรดิตถ / วันท่ี 20 กันยายน 2560 ตัวแทนนักเรียน ชั้น ป.5 เขารวมการอบรมนักเรียนแกนนํา
อาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน / วันท่ี 20 กันยายน 2560 สมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทย มอบโลและ
อุปกรณกีฬาใหกับเทศบาลเมืองรอยเอ็ด และโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา ท่ีใหการสนับสนุนการเปนเจาภาพ
จัดการแขงขันยูโรเคกไทยแลนด บีช วอลเลยบอลชายหาด ประจําป 2560 / วันท่ี 21 กันยายน 2560 รับการ
ประเมินโครงการโรงเรียนปลอดลูกน้ํายุงลายจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม / วันท่ี 30 กันยายน 2560  
เขารวมการแขงขันกิจกรรมการรองเพลงจีน การประกอบอาหาร ณ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม               
ในงานวันชาติและงานฉลองเทศกาลวันไหวพระจันทร / วันท่ี 22 กันยายน 2560 นักเรียนชั้น ม.4 – 6 ศึกษา
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แหลงเรียนรูท่ีจังหวัดนครราชสีมา / วันท่ี 25 กันยายน 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเขารวมอบรม
โครงการหนองหญามารวมใจขับข่ีปลอดภัยเสริมสรางความปลอดภัยในถนน  

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - นั ดประชุมประจํ า เดื อนพฤศจิกายน วัน ท่ี  6 พฤศจิกายน 2560 
นายกเทศมนตรี   เวลา 09.00 น. ประชุมผูบริหาร 13.30 น. 

    - เรื่องสําคัญในรอบเดือนตุลาคมนี้ คือ ครม.มีมติ เริ่มตั้งแตวันท่ี 13 ตุลาคมถึง 
27 ตุลาคม ลดธงครึ่งเสา หนวยตาง ๆ ตองดู อยาผิดพลาด ตองปฏิบัติ และขาราชการ รัฐวิสาหกิจตาง ๆ ก็ใหไว
ทุกขตามท่ีไดดําเนินการมา ก็ฝากดวย สํานักปลัดฯ ชวยเวียนทุกกอง ฝาย งาน บอกพนักงานทุกฝายดวย             
สวนวันท่ี 28 ตุลาคม ก็ประกาศของสํานักพระราชวังใหออกทุกข เพราะฉะนั้นผาผูกขาวดํา อะไรตาง ๆ ปายท่ีเรา
ถวายความอาลัย ก็คือจบกระบวนการแลว ก็ขอใหไดนําออก สํานัก/กอง/ฝาย ก็วางแผนวาจะนําออกคืนวันท่ี           
27 หรือจะเชา 28 ตองแบงชวยกัน เพราะบางทีผาอยูท่ีสูง อะไรบาง หรือหนวยไหน พอดําเนินการไดก็ชวยกัน
วางแผนจัดการเรื่องงานในรอบเดือนตุลาคมนี้ดวย คือวันท่ี 28 เปนการออกทุกข สวนกิจกรรมพิเศษคือการบวช
เฉลิมพระเกียรติฯ ก็มีแจงมาแลว 3 ทาน คือบวชวันท่ี 16 ตุลาคม แลวไปสึกวันท่ี 30 ประมาณ 15 วัน            
มีทานใดประสงคอีกก็ขอเชิญชวน ถือวาเปนโอกาสท่ีดี ฝากพวกเราดวย เพราะฉะนั้นในรอบเดือนตุลาคม ก็ขอฝาก
ดูแลเรื่องพิธีการ พ้ืนท่ี สถานท่ี ก็อยากจะใหมีความสวยงาม สมพระเกียรติดวย พวกเราไดมีโอกาสถวาย             
ความจงรักภักดีตอพระองคทาน เปนเรื่องท่ีนาภาคภูมิใจ ก็ชวยกันคิด ชวยกันตอยอด พ้ืนท่ีโดยรอบในการจัดพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ การวางดอกไมจันทนบริเวณพระเมรุมาศจําลอง เราจะทําอยางไรใหพ้ืนท่ีดูสงางาม 
สวยงาม และสมพระเกียรติ ฝากชวยกันคิดตอยอดอยานิ่งดูดาย อยางท่ีเรียนแลววาทางกรมโยธาธิการเขาไดมีการ
รายงานแบบเรียลไทม 24 ชั่วโมง เขานํากลอง CCTV ไปติดตั้งท้ัง 4 ดาน เปนคําสั่งของโยธาธิการเพ่ือรายงาน   
การปฏิบัติงานเรื่องพระเมรุมาศจําลอง เพราะเขากลัววาจะไมทันการหรือท่ีใดมีปญหาอุปสรรคอยางไร จะไดรีบ
แกไขทันที วันนี้เรามีพิธีฯ เรียบรอยซ่ึงเขากําหนดวาวันท่ี 6 ตุลาคมทุกแหงตองเรียบรอยเหมือนกัน ปรากฏวาเราก็
เปนไปตามแผนงาน แลวก็ถายภาพไป สถานท่ีบรรยากาศอยางท่ีเรียนแลววา เปนพ้ืนท่ีท่ีสําคัญของชาวจังหวัด
รอยเอ็ด โลง โปรงและมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม ไมมีอะไรมาบดบังพระเมรุมาศ ก็ไดรับคําชมวาเปนสถานท่ีท่ีสวยงาม
และดูสงางามสมพระเกียรติ ก็ทราบขาวจากทานเลขาฯ ดร.สาธิต อาจจะมีผูใหญตรวจเยี่ยมซ่ึงทานจะเลือกวา         
ไปเยี่ยมท่ีไหนเรื่องของการกอสรางพระเมรุมาศจําลองนี้ เราก็มีสิทธิ ก็ขอฝากในเดือนตุลาคมนี้ก็ใหชวยกันดูแล
ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยในพ้ืนท่ี การออกแบบอะไรตาง ๆ  

    - หารือวาวันท่ี 13 ตุลาคม กําหนดการใหมีการทําบุญ จังหวัดจะมีหนังสือ
มาแลวเขามีการแชรไปท่ัวประเทศวาเวลา 15.52 นาที ซ่ึงตรงกับเวลาท่ีทานสวรรคต จะมีการยืนสงบนิ่งถวาย
ความอาลัยตาง ๆ พรอมกับท่ัวประเทศหรือเปลา จะดําเนินการหรือไม แตละแหงทําพรอมกันเลยใชไหม              
ยังไมชัดเจน ก็ขอฝากวาถาจําเปนตองทํา ผมก็อยากจะทําในนามของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ตรงบริเวณหนาบึงฯ 
วันท่ี 13 เปนวันหยุด ครม.มีมติใหเปนวันหยุดแลวเวลา 15.52 น. เราก็ไปรวมกันท่ีหนาพระเมรุมาศ ทุกกอง    
ฝาย งาน ทุกคน ใสชุดดํามาถายภาพเปนประวัติศาสตร ลองฝากโจทยลองไปติดตามขาวสารวาเขามีอะไรบาง         
แตผมคิดวาเปนโอกาสดี และเปนเรื่องท่ีดี เพราะพระเมรุมาศจําลองคอนขางจะสมบูรณแลว เราจะพรอมใจกัน        
มาถวายความอาลัย ยืนสงบนิ่งบริเวณหนาพระเมรุมาศ จะสวยงามหรือไม ในนามของเทศบาลเชิญชวนประชาชน
ท่ีสนใจมารวมยืนเต็มพ้ืนท่ี ฝากติดตามและพูดคุยกันดูกิจกรรมวันท่ี 13 ตุลาคมนี้ เราจะมีอะไรพิเศษสําหรับพวก
เราชาวเทศบาลเมืองรอยเอ็ดหรือไม ในเวลา 15.52 น. 

    - นายกฯ นครอุดรฯ โทรมาปรึกษาผม มีปญหาเรื่องการเบิกจายเงิน การเปน
เจาภาพกีฬาฯ ปรากฏวาเขาไปจางผูรับเหมาเปนออแกไนทจัดพิธีเปด ทีนี้ขบวนการข้ันตอนการลงระบบของพัสดุ 
เขาก็ไมกลาทําลวงหนา ประกาศก่ีวัน ก็เลยเลื่อนพิธีเปดกีฬาของ อปท. จากวันท่ีเดิม วันท่ี 11 เปนวันท่ี 14          
เพ่ือจะใหทันวิธีการทางดานระเบียบวาดวยพัสดุใหถูกตอง เพราะถูกคุมโดยระบบ ไมสามารถท่ีจะยืดหยุนหรือ
ปฏิบัติไดเหมือนกับเราทํา มีผลกระทบรุนแรงมาก เพราะฉะนั้นจึงฝากพวกเราวาระบบใหมจะตองวางแผนลวงหนา 
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นี่คือกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนแลว ก็ฝากทุกกอง ฝาย ถาไมเปนไปตามข้ันตอนในระเบียบวิธีการพัสดุใหม ยุงเลย 
ควบคุมโดยระบบไมใชเอาคนมาคุม ถาคุณไมปอนเขาไป เลขไมข้ึน ไปตอไมไดเลยถือวาผิด เขาเลยเลื่อนเปนจาก 
11 ตุลาคม เปน 14 ตุลาคมพิธีเปด สวนการแขงขันเริ่มวันท่ี 11 ตุลาคม เหมือนเดิมไมเปลี่ยน เพราะจะมี
ผลกระทบ ก็ไดยกตัวอยางใหพวกเราทราบ สวนคณะผูบริหารก็จะไปเยี่ยมทัพนักกีฬาเหมือนเดิมอยางท่ีเคยปฏิบัติ
ก็คือจะไปวันท่ี 18 นอนพักคางคืน วันท่ี 19 ครับ ก็จะเปนชวงรอบตัดเชือก จะเขารอบชิงชนะเลิศ 18 – 19 
ตุลาคม จะไปท่ีอุดรธานี 

    - แลวในเดือนพฤศจิกายน แจงวานายกฯ จะท้ังไปเรียนและไปตางประเทศ 
วันท่ี 7 พฤศจิกายน ถึง 17 พฤศจิกายน ก็แจงใหทุกทานทราบ 

    - กฐินรอยเอ็ดรวมใจ 21 ตุลาคม ขณะนี้รับทราบวามี 110 กอง เกินเปาแลว
ตองรีบประสานกับทางยุวพุทธิกสมาคม 

    - วันท่ี 3 พฤศจิกายน วันประเพณีสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป ทางทานผูวาฯ 
ก็ไดประชุมรองฯ นุชากรแลว วาเชิญประธานคือ รมต.ทองเท่ียวฯ โดยทานจะประสานกับทางเลขาฯ อีกที            
แลวท่ีสําคัญคือเราจะมีพ่ีนองจากจีนมารวมประเพณีเรา เชิญเปนทางการไปแลวการทองเท่ียวฯ ขอนแกน มีการ
เชิญกลุมลาวท่ีเขาเชื่อมโยงกับทางอุดรธานี จะมารวมงานสมมาน้ําฯ กับเราดวย มีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเรา  
คือมาเตนบาสโลบ และมารําวงสมมาน้ําฯ ผสมผสานกับเรา ก็บอกเราคราว ๆ แลวเราก็พยายามโปรโมทในเรื่อง
ของเอกลักษณของการลอยกระทงของจังหวัดรอยเอ็ด ของอีสาน โดยในปนี้นําเสนอการทองเท่ียว เปนแบบ            
เชิงกระทงขาว ซ่ึงก็จะมีความแปลกใหมข้ึนมา ก็ไดตัดสินใจกันแลววากระทงขาวเราตองชูขาวหอมมะลิ รวงขาว 
นําเสนอใหเห็นวารอยเอ็ดเรามีเรื่องขาวหอมมะลิเปนหัวใจ คือเอาอัตลักษณเรื่องนี้ แลวเปนยุทธศาสตรของจังหวัด
โมเดล 4.101 ท่ีจะขับเคลื่อนพัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพ การแปรรูปขาวหอมมะลาง ๆ เราก็เลยเอา
ตัวนี้มาสอดรับวัฒนธรรมไปดวย ตอเนื่องกัน ก็จะเปนประโยชนระยะยาว ก็ลองประดิษฐคิดคนวาอนุรักษ
ธรรมชาติปนี้จะสามารถดัดแปลงเอาของขาวหอมมะลินํารวงขาวมาผสมผสานใสในกระทงอนุรักษธรรมชาติ 
เปนไปไดหรือไม อยางไร ลองดู เพ่ือจะสรางเสริมอัตลักษณของรอยเอ็ดใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ก็ฝากให
แนวคิด ตอยอดกันดวย 

    - สวนขาวหอมมะลิโลก จะจัดวันไหน อยางไร ยังไมทราบก็อยากจะฝากไววา
ตองประสานเพราะเปนหนาท่ีของเกษตรจังหวัด ท่ีจะตองรับผิดชอบเรื่องนี้ การจัดงานวันขาวหอมมะลิโลกซ่ึงไมรู
วาเขาจะจัดบริบทอยางไร พ้ืนท่ีไหน ก็ฝากใหเตรียมประสานขอมูลลวงหนา 

    - เรื่องแผน คือการทําแผนตามระเบียบใหม เราจะมีการปรับเปลี่ยนแผน
ระหวางปไมไดเลย ถามีความจําเปนตองทํา ตองเขาสูกระบวนการจัดทําแผนเหมือนกับแผนใหม ตองเชิญ
ประชาชนมารวม ซ่ึงคาใชจายในการประชุมตองมีขอจํากัดวามีคนมารวมเทาไหร รอยละเทาไหร ลําบากมาก 
เพราะฉะนั้นตอไปนี้แผนป 2561 เริ่มแลว ท่ีสําคัญ เม่ือเรามีแผน เราตองสงแผนไปใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน        
ถาเราทํานอกเหนือแผน ผิด แตกอน สตง. เขาไมไดมาดูแผนฯ เขาดูระเบียบวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ชอบไมชอบ          
แตคราวนี้เขาเอาแผนมาจับวาคุณมีแผนตองทําตามแผน ลําบากมาก ตอไปนี้จะฝากทานวา กอง ฝายไหน จะทํา
อะไรตองคิดวันนี้วา ป 2562 จะทําอะไร แลวเตรียมไว ตอนท่ีทําประชาคมแผน ซ่ึง 1 ปทําครั้งเดียว ทานตองใส
เขาไปใหได ไมเชนนั้นทานจะไมมีโอกาสเลย เขาบังคับใหเราตองคิดลวงหนาเสมอ แตละกอง ฝาย วันนี้ ตองคิดวา
ป 2562 ทานอยากจะทําอะไรรีบทํา ถาจําเปนตองมีแบบมีประมาณการ หรือถาไมมีรายละเอียดพอก็ขอเปน
คราว ๆ ปรึกษากองวิชาการฯ กอน บางเรื่องเราไมตองรอใหสํารวจออกแบบจนตัวเลขสําเร็จทุกอยาง เราเขียน
โครงการไวกอนแลวคอยเสนอวันแผน ถาเราไมนําเขาแผนป 2562 ไมได เงินมีจํากัดอยูแลว แผนของเราก็จะ 
หลุดไปเรื่อย ๆ ไดไมไดมีในแผนไวกอน แผนวันนี้มีความสําคัญมาก กระบวนการจัดทําแผนก็ถูกบังคับแลวก็มี
ความจําเปนมาก ตองฝากทุกฝายปรับกระบวนความคิด แนวคิดในการพัฒนางานตัวเองลวงหนาไปอีก 1 ป วันนี้
ทานตองคิดป 2562 เลย ไมตองคิดป 2561 2561 จบแลว ทานไดรับอนุมัติงบประมาณแลว ไปดูเลยวาป 
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2561 ไดรับงบอะไร วางแผนการใชเงินของทาน ตองมีแผนใชเงินของทาน ป 2562 ทานตองคิดตอแลว ทาน
จะทําอะไร ก็ฝากทุกทานไว 

    - เรื่องท่ีสําคัญ ท่ีไปประชุมมาและเปนเรื่องคณะกรรมการ กทจ. เรื่องแผน
อัตรากําลังพนักงานทองถ่ิน คือแผน 3 ปท่ีเสนอไป หลักเกณฑใหมคณะกรรมการถามเลยวาตอไปนี้ทานทราบไหม
พนักงานจาง ลูกจางและพนักงานจางจะตองมีสัดสวนรอยละ 25 ของพนักงาน คือหมายความวาถามีพนักงาน 
100 คน จะมีพนักงานหรือลูกจางไมเกิน 25 คน แตขอเท็จจริงวันนี้พนักงานเรามากกวา สัดสวนมากกวา อันนี้
คือรางกฎหมาย อยูในข้ันตอนผานกระบวนการมามากแลว แลวถาเกิดทองถ่ินไหน อปท.ไหน ถามีจํานวนลูกจาง
พนักงานจางเกินกวา 25% ใหมีเวลาปรับได 4 ป คือตองคอย ๆ เปลี่ยน มีผลกระทบท่ัวประเทศ ไมใชเฉพาะของ
เรา แตผมคิดวาหลักการนี้นักวิชาการหรือคนท่ีคิดมา คิดผิดมาก ซ่ึงเราก็จะไปเสนอตอสู ไดรับเปนคณะทํางานของ
อาจารย ดร.อเนก ท่ีในการไปพูดคุยเรื่องการปฏิรูปการเมือง ซ่ึงจะรวมถึงเรื่องทองถ่ินดวย ผมก็จะนําเรื่องนี ้          
ไปเรียนในท่ีประชุมใหไดทราบวา เปนเรื่องเปนแนวทางท่ีทําใหทองถ่ินเกิดปญหา พอเปนแบบนี้กฎหมายบังคับ 
คณะกรรมการ กทจ.รอยเอ็ดจึงกําหนดวาตอไปนี้สัญญาจางให อปท. ท้ังหมดในจังหวัดรอยเอ็ด ตอสัญญาจางได
คราวละ 1 ป เพราะฉะนั้นท่ีเราทํา 4 ป 3 ป 2 ป ไมมีแลวใหปรับ ตรงนี้ก็เปนปญหาเพราะเก่ียวของกับเรา 
ตอนนี้บางคนก็เซ็นสัญญาจางไปแลว ยังไมหมดสัญญา จะทําอยางไร ก็เลยมอบใหทานปลัดฯ ไดไปประชุมกับ
พนักงานของเราวาเม่ือกฎหมายจะตองใหเราปรับ เราจะตองทําอยางไรใหรองรับการการเปลี่ยนแปลง 
เพราะฉะนั้นก็จะตองคุยกัน เราจะตองปรับมาเปน 1 ปกอน ปฏิบัติงานเหมือนเดิม ไมสอดรับกับขอเท็จจริง          
เปนปญหาอยางมากเรื่องนี ้อันนี้คือสิ่งท่ีจะกระทบและอยากบอกทุกกอง ฝาย งาน พนักงานจางท้ังหมด 

    - ปญหาการคิดสัดสวน คาใชจายของบุคลากร รายจายประจําใหไมเกิน 40% 
ของรายจาย เทศบาลเราตั้งงบประมาณรายจายอยู 400 ลานบาท จะตองมีรายจายเก่ียวกับบุคลากรไมเกิน 40% 
คือ 160 ลานบาท แตวิธีการคํานวณเขาไมเอาเงินอุดหนุนมาคํานวณ เงินอุดหนุนซ่ึงมีจํานวนมาก ไมใหนํามา
คํานวณ ก็ยิ่งทําใหบีบลงไปอีก ขณะนี้เราคํานวณแลวถาไมเอาเงินอุดหนุนมาคํานวณเราปาเขาไปรอยละ 50 กวา 
เกินกวา 10% อันนี้ก็บอกพวกเราวาก็มีปญหา ซ่ึงก็ตองไปแกไข ไปนําเสนอก็แจงพวกเราใหทราบไวกอน 

    - เทาท่ีไดทราบรายงานจากกองคลังจะเห็นวา มาตรการท่ีเราจะปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประเมินผลออกมาแลว ของป 2560 ปรากฏวาในสัญญาจางท้ังหมด เรื่องท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ราคาตั้งแต 1 แสนบาทข้ึนไป เราประหยัดงบประมาณไป 10 ลาน 1 แสน แลวหมวดครุภัณฑก็
ประหยัดไปอีก 1 ลานกวาบาท รวมท้ังหมดประมาณเกือบ 12 ลานในป 2560 แลวเงินเหลือก็นําไปเพ่ิมเติม 
อยางท่ีเราโอนงบประมาณ กรณีท่ีไดรับเงินมาก็เพ่ิมเติมเขาไป อันนี้ก็ไดคุณภาพเงินซ่ึงเราก็รายงานใหเห็นวาตั้งรับ
ไวแลวและไดรับจริงต่ํากวาประมาณการรายรับอยู 5 ลาน คือไมเขาเปา 5 ลาน แตวาเม่ือสรุปตอนสิ้นปแลว          
จากการบริหารงบประมาณ จากเงินท่ีเหลือจาย จากเรื่องท่ีเราไดดูแลชวยเหลือกันมา ทําใหเราสามารถโอน
งบประมาณไปดําเนินการโครงการเพ่ิมเติมไดอีกถึง 20 กวาลาน 29 ลาน ก็คาดวานาจะหมดแลว ปรากฏวา         
เงินภาษีรับเขามาตอนปลายปอีก ชวง 3 – 4 วันสุดทายก็เลยทําใหเงินเหลืออีก 7 ลาน เงิน 7 ลาน เขาเรียกวา         
ใชไมทัน ก็เลยตองตกเปนเงินสะสมไป อันนี้ก็แจงใหพวกเราทราบ คือฐานะการเงินหรือการใชจายเงินป 2560            
ท่ีเราไดรวมกัน มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพอยางเต็มท่ี 

    - เรื่องนโยบาย ถนนคูเมืองทิศตะวันตก รพช.เดิมเปนสวนเฉลิมพระเกียรต ิ       
วันนี้เปนพ้ืนท่ีท่ีเปนจุดใหม เราตองตอยอด ก็คงตองฝากทางกองชาง ทางผูออกแบบ ท่ีเราวางแผนกันวาจะใหเปน
ท่ีเดินรอบคลอง สะพานเชื่อมโยงประตูน้ํา 2 บาน ดานทิศใตและทิศเหนือแลวมีทางเดินอยูแลว 2 ฝง จะเดิน
อยางไรใหวนได ทัศนียภาพใหสวยงาม เดินสะดวก ท้ังแสงสวาง แลวน้ําก็เปดเต็มแลว ติดตั้งน้ําพุไดไหม ไปดูแสง สี 
เขาไป ชวยไปดู ออกแบบใหดวย พ้ืนท่ีใหมเปนบึงเล็ก บึงท่ี 2 สามารถดําเนินการไดแลว ก็ชวยไปออกแบบดูแล
ถนน รพช.เดิม 
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    - กองสาธารณสุขฯ ฝากวามีขาวเกิดเหตุท่ีโรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย เด็ก
นักเรียนเลนฟุตบอลอยูเกิดหัวใจวาย ปรากฏวาไมมีใครชวยเขาไดเลย ปมหัวใจไมเปนสักคน เพราะฉะนั้นเรื่องนี้
ฝากกองสาธารณสุขฯ เราหรือครู บุคลากรของเรา ความรูพ้ืนฐานในการชวยเหลือคน กรณีอยางนี้ถาเรามีความรู
ชวยเขาไดเลย ก็ฝากวาจะใหความรูกับครู กับบุคลากรเราอยางไร ซ่ึงจะเห็นวางานปองกันฯ เขาก็จะมีโรงพยาบาล
มาฝกตลอด ก็ฝากงานนี้ใหกับทางสาธารณสุข ชวยไปจัดโครงการหรือหาวิธีการใหความรูกับครูกับบุคลากรของเรา 
ถาเกิดเด็กนักเรียนเกิดหัวใจวายอยางนี้ ชวยเบื้องตนอยางไร สระวายน้ําท่ีเรามีอยูจมน้ําลงไป เบื้องตนทําอยางไร 
ติดตอตรงไหน ฝกซอมใหมีความชํานาญ ผมคิดวาอันนี้ก็จะทําใหชวยใหโอกาสเขารอดได                  ก็ฝากทาง
กองสาธารณสุขฯ และทางสํานักการศึกษา ลองไปดูวาเราจะใหความรูเก่ียวกับเรื่องนี้อยางไร 

    - ศูนยบริการสาธารณสุขฯ ท่ีใหองคความรูมาโดยตลอด เม่ือสักครู เรื่อง                    
เหวี่ยงแขนลดพุง เปนประโยชน ฝากเรื่องท่ีเราจะสามารถดูสุขภาพของตัวเองในเบื้องตนวาเราเสี่ยงหรือไม            
ดูท่ีความสูงของทาน ถาผูชายเอา 100 ลบออก เปนน้ําหนักวาเราไมควรเกินนี้ เปนตัววัดอยางงายวาเราสุมเสี่ยง
ตอการเจ็บปวยหรือเปลา ผูหญิงก็ 110 ลบออก อีกอยางหนึ่งใครจะพุงใหญ พุงเล็ก ก็นําสวนสูงของทานหาร 2 
แลววัดรอบพุง ลองไปเช็คดูเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดูแลสุขภาพตัวเอง อยาประมาท 

    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เราจะพบวาบางวันเด็กเปนไข ผูปกครองก็พามา แลวท่ี
สําคัญครูก็ไมรูวาใครปวย ก็มาติดเพ่ือน การเฝาระวังท่ีเกิดข้ึนแลวจะชา ฝากทางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตกอนชวงท่ี
มีโรคซารระบาดเราไปซ้ือเครื่องวัดไขท่ีหนาผากเด็ก ลองไปดูเอาศูนยเด็กเล็กของเราชั้นเด็กเล็กท่ีมีเด็กเล็ก ๆ คือถา
เขามาแลวติดทันที เด็กไมมีภูมิคุมกันขนาดนั้น จับสื่อ เลนน้ําลายตาง ๆ ทําอยางไรจะปองกันกอนเลย กอนเขา
โรงเรียน ไปประชุมผูปกครอง อยาถือวาพวกเรามากเรื่อง ผมคิดวาผูปกครองบางคนไมมีเวลาดูแล อยากเอามา
ฝากโรงเรียน รูอยูแลววาลูกไมสบายก็พามาสงแลวก็ฝากครูชวยเอายาใหลูกทาน ไมเอา อยางนี้ถือวารังแกลูกคน
อ่ืน ไมใชความเมตตาแตคุณเห็นแกตัว ใหกลับบาน คุณครูหามมาปอนยาใหเด็ก ผมขออนุญาตเปนคําสั่งจะออก
ประกาศก็ได นายกฯ ไมอนุญาตใหนําบุตรหลานท่ีปวยมาโรงเรียนแลวมาปอนยา กอนเขาโรงเรียนวัดไขกอน ไปซ้ือ
เครื่องมือมา วัดกอนวาไขหรือไม ถาไขผูปกครองพากลับไมตองมาโรงเรียน จะไปตั้งกติกาตรงไหน จะใชสถานท่ี
ตรงไหนเพ่ือวัดไขท่ีโรงเรียนก็ไปทํา ไมใชมาวัดท่ีหองเรียน ไมมีประโยชน ผูปกครองเขากลับไปแลว ตอนท่ี
ผูปกครองมาสงขอวัดไขกอน ไปทําประกาศ 

    - เม่ือเชาเจอทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด ซ่ึงทานอธิบดีทานใหม ทานประชุมวีดีโอ
คอนเฟอรเรนซทองถ่ินท่ัวประเทศ วันท่ี 3 ตั้งแตเชาถึงเย็น ก็มีหลายเรื่องมอบนโยบายตาง ๆ แลวก็ถามมาท่ี
ทองถ่ินรอยเอ็ด แลวก็ยกกรณีของทองถ่ินรอยเอ็ดเปนกรณีชื่นชม ในเรื่องของการจัดการขยะของเทศบาลท่ีมี
โรงงานขยะ อะไรตาง ๆ เรียบรอย และมีผลงานโดยเฉพาะท่ีเราไดรับรางวัลมาท้ังดานการศึกษา ท้ังดาน
สาธารณสุข โครงการ 5 หวง กับโครงการสอนภาษาจีน และเรื่ องของศูนย เด็ก เล็ก ท่ี เปนตนแบบ                            
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการเขามาดูงาน วันนี้ก็พูดออกอากาศวีดีโอคอนเฟอรเรนตไปท่ัวประเทศ ผลท่ีตามมาก็คือเดี๋ยว
ก็จะมีคนมาดูงานแนนอน ซ่ึงตรงนี้ก็เปนเรื่องท่ีนายินดีท่ีทานอธิบดีคนใหม มาแลวก็ไดมอบนโยบายกับทองถ่ิน           
ท่ัวประเทศ แลวก็ไดหยิบยกกรณีของเทศบาลท่ีมีผลงานนาจะเปนตัวอยางท่ีดี ชื่นชม เราไดรับเครดิตนี้ ก็เลยแจง
ใหพวกเราทราบ เปนเรื่องนายินดีท่ีท่ีมาเทศบาลเราไดรับความไววางใจ ความนาเชื่อถือในประสิทธิภาพ และท่ี
สําคัญท่ีนําเรียน ทีมงานพวกเราวันนี้มองเปาหมายเดียวกันและเขาใจบริบทมากข้ึน ท่ีพูดตรงนี้ เพราะวาทุกทาน
เริ่มท่ีจะทําในสิ่งท่ีเปนเชิงรุก กลาคิด กลาทํา สรางสรรค แลวก็มองเปาในการบริการประชาชน การทํางานของ        
แตละกอง ฝาย ก็จะไมไดไปเนนเรื่องเวลา แตเอาภารกิจเปนตัวตั้งแลวชวยกันทํางานโดยเอาคุณภาพมาเปนตัวชี้วัด
จริง ๆ เปนเรื่องท่ีทองถ่ินเราประสบความสําเร็จอยางมาก เพราะเราเอาประชาชนเปนท่ีตั้ง ก็ตองขอบคุณทุกกอง
ฝาย เรื่องความสะอาดเราไดรับคําชมมาโดยตลอด ผมกลาพูดเลย สิ่งเหลานี้ท่ีราไดชวยกันไปทํางานอยางเต็มท่ี 
ดวยความภาคภูมิใจ ผลลัพทท่ีไดก็ออกมาเปนแบบนี้ เปนเรื่องท่ีนายินดีท่ีสุด ก็คือประชาชนมีความพึงพอใจ ท่ีเรา
ไดทําหนาท่ีเปนอยางดี ทุกกอง ฝาย งาน 
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    - การใชไฟฟาสาธารณะ ตอนนี้เปนปญหาท่ัวประเทศ ทองถ่ินโดยมหาดไทย
สวนราชการ วิสาหกิจ ก็โบยกันไปโบยกันมาวาการไฟฟาเขาทวงหนี้เก็บเงินไมได ราชการคางหนี้เขาจํานวนสูง 
เปนหลายหม่ืนลานบาท ไมจายคาไฟ ก็โยนลูกไปบอกวาในสวนราชการไมเทาไหร สวนใหญทองถ่ินคาง ทองถ่ินก็
ไปตรวจสอบแตละแหงคางการไฟฟาเทาไหร เทศบาลเมืองยโสธรก็ขอดูงานเรา เมืองยโสธรคางคาไฟฟา           
การไฟฟายโสธรอยูประมาณ 20 ลาน ก็ปรากฏวาไปดูแลวคือไฟฟาสาธารณะของไฟทางหลวง มิเตอรทางหลวง        
ท่ีเขาถายโอนมา โอนมาคิดกับเทศบาลเมืองยโสธรดวย ซ่ึงจริง ๆ อันนี้ไมคิดไมได แตวาเทศบาลเมืองยโสธร             
เขาไมไดดูแล ไมเขาใจ ยอดอันนี้ก็เลยมาบวกท่ีเขาใชสาธารณะ มันมากเขาก็ไมไดจาย คางมาเรื่อย ๆ แตของเรา 
ไมนับรวมมิเตอรตั้งแตทีแรกแลว การไฟฟาฯ จะมาขอเก็บ เราไมจายเพราะวาเปนของทางหลวงถายโอนมา           
ตองไปเอากับทางหลวง สุดทายก็ไปตอรอง ยอนกลับไปท่ีทางหลวง แลวเราก็ควบคุมการใชตลอด กองชาง            
งานไฟฟาเขาก็ดูแลตลอด ใชเกิน ใชขาดเทาไหร  เพราะเขาใหสิทธิ 10% ของยอดจําหนายไฟฟาในเขตเทศบาล
สําหรับประเภทท่ีอยูอาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก หมายความวาในเขตเทศบาลเรามีผูใชไฟฟาประเภทท่ีอยูอาศัย          
ก่ีราย ใชไฟก่ียูนิต รวมในเดือนนั้นคูณดวย 10% นี่คือไฟท่ีจะมาชวยสนับสนุนกับเทศบาลใชเพ่ือไฟฟาสาธารณะ 
และกับธุรกิจขนาดเล็ก เขาก็จะใหมิเตอรละ 250 หรือ 300 ยูนิตตอราย ก็เอามารวมกันนั่นหมายความวาเดือน
นั้นการไฟฟาขายไฟไดเทานี้ ใหเทศบาลใชไฟได 10% มิเตอรท่ีเขาไปจด ๆ มา ถารวมแลวไมเกิน 10 % เราก็          
ไมตองเสียเงินใหเขา แตถาเดือนไหนใชเกิน 10 % ตองจายเงินใหเขายูนิตละ 4 บาท 1 ยูนิต ตอ 4 บาท วิธีการ
คิดเงินเขารวมท้ังป เขาไมไดคิดเปนเดือนถัวจายกันได เดือนนี้เกิน เดือนนี้ขาด เดือนนี้เหลือ สะสมได สิ้นปคอยคิด
ทีเดียว ก็ปรากฏวาของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดเรารายงานมาลาสุด ตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 ถึงกันยายน 2560 
สิทธิการใชไฟ 10% ตลอดท้ังปเราใชไฟได 351,000 ยูนิต แตเราใชไฟไปแลวรวมท้ังป 12 เดือน ใชไฟไปตาม
จริง 3,515,000 กวายูนิต นั่นหมายความวาใชเกิน เราใชเกินอยูประมาณ 5,000 กวายูนิต ก็เอา 4 ไปคูณ         
เราตองจายใหเขา 20,000 บาท ก็ถือวาใชไดเต็มประสิทธิภาพ ไฟฟาแสงสวางบริการประชาชนไดอยางเต็มท่ี    
เรามีการควบคุมอยูตลอด แตละเดือน สังเกตดูเดือนธันวาคม เขาจะใชไฟเยอะเพราะการไฟฟาขายไฟไดนอย
เพราะหนาวคนไมเปดแอร ใชนอยแตมืดเร็ว เราเปดไฟเยอะ เดือนธันวาคม เราใชเกินอยูประมาณ 80,000 ยูนิต 
เดือนเดียวเราจัดกีฬาดวย พอมาเดือนเมษายน หนารอน คนเปดแอรเยอะ เราไดสิทธิ 300,000 ยูนิต แตใชไฟอยู
ท่ีประมาณ 200,000 ยูนิต เหลือ 80,000 ยูนิต อันนี้คือสิ่งท่ีมันมีเกินมีขาด ก็อยูท่ีการควบคุมการปด – เปด 
การใช วางแผนการใช ก็มาเลาใหเราฟงวาทองถ่ินท่ีเขาใจและดูแลพลังงาน เปนประโยชนอยางนี้ ปรากฏวาหลาย
แหงก็เปนหนี้เขาอยูเยอะ เพราะวาไมไดไปควบคุมดูแล ไมรูวาเกิน – ขาด ไมไดรายงาน 
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