
- สําเนา - 
รายงานการประชมุประจําเดือน  

ครั้งที่ 9/2560 
วันที ่15 กันยายน 2560  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. 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. นางศริิภรณ  กระวีสายสุนทร   รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน  
16. นายธนพนธ  ปฐมกําเนิด   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (สป.) 
17. นางพิกุล  พรมเกตุ    ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามา 
18. นายสมเกียรติ กาญจนหงษ   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
19. นายประวิทย โอวาทกานนท   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
20. นางทวิชา  ปรเมษฐวรางกูร   รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 
21. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ    หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (ชาง) 
22. นางจิราภรณ โวหารกลา   หน.งานการเงนิและบัญชี (คลัง) 
23. นายโกสิทธิ ์  บุญสง    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
24. น.ส.สุภาษิต  ศรีกกโพธิ์   รก.หน.ศนูยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
25. น.ส.พิชาธนัญญ ชูวงศเลศิ   หน.งานบริหารโรงเรียน  
26. นายธรรมศักดิ ์ ชิตทรงสวัสดิ ์   รอง ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
27. นางนันทกา  ภูผา    หน.งานสงเสริมคุณภาพฯ 
28. น.ส.รัชนีกร  คําภักดี    หน.ฝายแผนที่ภาษีฯ 
29. นายภาณุวัฒน เฉวียงวาศ   หน.ฝายการศกึษานอกระบบฯ 
30. นายวิทยา  สัตนาโค    หน.งานปองกันฯ 
31. นางคณติรา  ประสงคสินธุ   หน.งานพัฒนารายได 
32. นางศริิภรณ  บุตรพรหม   หน.ฝายทะเบียนและบัตร 
33. นางกิติพร  ตราตร ี    หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
34. น.ส.คาํม ี  หันประดิษฐ   หน.งานธุรการ (สวค.) 
35. นางญาณี  โสนทอง    หน.งานสวนสาธารณะ 
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36. นายเรียบ  สวัสดิผล   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร 
37. นายพิรุฬ  มาตมูล    หน.ฝายกิจการโรงเรียน (สน.กศ.) 
38. นางจิรารัตน  ศรีกูกา    หน.งานงบประมาณและพัสดุ 
39. นายกองพล  ศิริเวช    หน.ฝายปองกันฯ 
40. วาที่ ร.ต.หญิงนันทิพัฒน วงศคาํจันทร   หน.งานพัฒนาบุคลากรฯ 
41. นางสุวิมล  นิลผาย    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
42. นางจุฬาณ ี  บุบผาพิลา   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (สน.กศ.) 
43. นางสาวสมพิศ หวังทรัพยทวี   ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
44. นายวัฒนา  กระวีสายสุนทร   หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
45. นางรัติยา  สังฆะมณ ี   หน.งานการเงินและบัญชี (สน.กศ.) 
46. นางอัฐพร  สานุจิตร    นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ (สน.กศ.) 
47. นางศรีไทย  กระวีสายสุนทร   หน.งานธุรการ (สส.) 
48. นางเพ็ญละดา สระแกว    หน.ฝายบริการสาธารณสุข 
49. นางเข็มทอง  ปาลอินทร   หน.งานไฟฟา 
50. นางอรพิน  สีลาวรรณ   หน.ฝายอํานวยการ 
51. นางวัชร ี  ศรีทอง    หน.ฝายบริหารงานคลัง 
51. น.ส.ปทมาพร สุทธิประภา   หน.งานอนามัยสิ่งแวดลอม 
52. นางรุจิรา  สีชมพู    หน.งานบริหารจัดการตลาด 
53. น.ส.วรนาถ  วรฉัตร    หน.งานสังคมสงเคราะห 
54. นายจักรี  เกียรติขจร   หน.ฝายการโยธา 
55. น.ส.จิราภรณ ชินออน    หน.ฝายจัดหาประโยชนฯ 
56. น.ส.ปยะกานต อุดมพร    หน.งานสุขาภิบาลอาหารฯ 
57. นายชนินทร  ปาลอินทร   หน.งานการศกึษานอกระบบ 
58. พ.อ.ท.ประทีป พิมพะนิตย   หน.งานศูนยเครื่องจักร 
59. น.ส.ภัทรพร  เชิงสะอาด   หน.งานพัฒนาชุมชน 
60. นายพรชยั  ตรีบุญเมือง   หน.ฝายควบคุมอาคารฯ 
61. น.ส.ทิวาวัลย ภูแซมแสง   หน.ฝายสุขาภิบาลฯ 
60. น.ส.กรชนก  ยุคะลัง    หน.ฝายแผนงานฯ 
61. นายปยวัชย  ศรีประสิทธิ ์   หน.งานสัตวแพทย 
62. นางยุวด ี  ถนอมแสง   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (คลัง) 
63. นางสุวัชรนีย สุโนภักดิ ์   หน.ศูนยบริการสาธารณสุข 1 
64. นายทิษณุ  ชะโลธาร   นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 
65. น.สพ.ธีรภัทร หินซุย    หน.ฝายบริหารงานสาธารณสุข 
66. น.ส.ศริิรชตะ โสดาทิพย   หน.งานการเจาหนาที่ (สป.) 
67. น.ส.ทรัพยพานิช พลาบัญช   เภสัชกร 
68. นายสุทธิชาต ิ แสนจันทร   หน.งานรักษาความสงบฯ 
69. นางธนิตา  กุลสุวรรณ   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬวุัน 
70. นายไพรัก  โคตะยันต   หน.งานธุรการ (สป.) 
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ผูไมมาประชมุ 

1. นายคมกริช  จุรีมาศ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด ติดภารกิจ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 - ไมมี -   

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชมุ ครั้งท่ี 7/2560 ประชุมเมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2560  
       - ไมมกีองใดแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว  มาตรการประหยัดพลังงาน 
นายธนพนธ  ปฐมกําเนิด  - ค าน้ํ าประปาและค า ไฟฟ า  เป นการ ใช ง านตามปกติ ไมมี กา รรั่ วซึ ม                    
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป  ไมมีการชํารุด  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองวิชาการและแผนงาน) 
นางศริิภรณ กระวีสายสุนทร - (นําเสนอวีดีทัศน) สรุปกิจกรรมเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประจําเดือนสิงหาคมรก.
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 2560  

    - (นําเสนอ Power Point) ฝายบริหารงานทั่วไป งานบริการขาวสารทองถิ่น 
สถิติการกดถูกใจและการเขาเขาชมแฟนเพจประชาสัมพันธ / พิธีกร กิจกรรมตาง ๆ / สื่อโฆษณาแฟนเพจ
ประชาสัมพันธและจอ LED – LCD / งานบริการเผยแพรวิชาการ บันทึกภาพกิจกรรม ภาพนิ่ง – เคลื่อนไหว          
ภาพมุมสูง / ติดตั้งเครื่องเสียงในสถานที่, นอกสถานที่ / การซอมแซมติดตั้งเครื่องเสียง / บันทึกเสียงการประชุม
ประจําเดือน / ประชุมสภาฯ และบันทึกเสียงพรอมตัดตอการประชาสัมพันธเคลื่อนที่ / งานนิติกรรมสัญญา           
งานรับเรื่องราวรองทุกข เรื่องรองทุกข 44 เรื่อง แลวเสร็จ 44 เรื่อง / งานรับเรื่องราวรองทุกข 1. ตรวจสัญญา         
การเชาสิทธิเทศบาลฯ รวมจํานวน 117 ฉบับ 2. สอบวินัย/ขอเท็จจริง/ความรับผิดเกี่ยวกับละเมิด รวมจํานวน           
1 เรื่อง (ตอเนือ่ง) 3. ใหคําปรึกษา/ชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและพนักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด /   ฝาย
แผนงานและงบประมาณ งานจัดทํางบประมาณ นําเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / รับการประเมิน อปท.ขนาดใหญ ประเภทโดดเดน        ที่มีการบริหาร
จัดการที่ ประจําป พ.ศ.2560 รอบสุดทาย / งานวิเคราะหนโยบายและแผน จัดทํารางแผน      การดําเนินงาน 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําขอมูล       รับประเมิน
องคปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ ประเภทโดดเดน ที่มีการบริการจัดการที่ดี ประจําป พ.ศ. 2560 / แกไขปญหา
ไวรัสในระบบ GIS / ติดตั้ง Appserv งานแผนท่ีภาษ ีกองคลัง เพ่ือรองรับระบบแผนท่ีภาษี เทศบาลนครขอนแกน / 
แกไขปญหากระดานรองทุกข – รองเรียน ไมสามารถเขาสูระบบไดและกําหนดกระดานรองทุกข  รองเรียน สําหรับผู
ไมเปนสมาชิก / ติดตั้งปายศูนยขอมูลขาวสาร ศูนยบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จและติดตั้ง           ภาพโปสเตอร สํานัก
ปลัดเทศบาล / สํารองขอมูลกลองวงจรปดเทศบาลฯ / งานออกแบบ ปายตอนรับ               การประเมินองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ ประเภทโดดเดนที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําป             พ.ศ. 2560 / 
เอกสารประกอบรับการประเมินฯ / การจัดทําขอมูลการสรางพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือการมีสวนรวม บทเรียนของ อปท. 
กับการจัดการพื้นที่ / ปกเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ               พ.ศ. 2561 / ปาย
ศูนยขอมูลขาวสาร / การเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซตฯ และแฟนเพจฯ รวม 148 เรื่อง / รับเรื่องราวรอง
ทุกข / ติดตอสอบถาม รวม 15 ครั้ง / สถิติการใหบริการของกองวิชาการฯ ในจํานวน 133 ครั้ง             

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สํานักการศึกษา) 
นายพิรุฬ  มาตมูล   - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ประชุมเตรียม         หน.
ฝายกิจการโรงเรียน  ความพรอมการจัดงานประเพณีออกพรรษา ประจําป 2560 / วันที่ 18 ถึง              
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20 สิงหาคม 2560 นําครู/นักเรียน รวม 89 คน ที่เปนตัวแทนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขารวมการแขงขัน       
ทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการศึกษาทองถ่ินระดับประเทศ ศึกษาดูงานแหลงเรียนรู ณ จังหวัดเชียงใหม / วันที่ 
18 สิงหาคม 2560 รวมประชุม/จับสลากแบงสายการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 35 ณ เทศบาลนครอุดรธานี / นําหลักฐานนักกีฬาตัวแทนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด          สงเจาภาพเทศบาล
นครอุดรธานี จํานวน 257 คน / วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นํานักเรียนที่เขียนเรียงความดีเดนไปกราบพระบรมศพ
ในหลวง รัชกาลที่ 9 จํานวน 60 คน / วันที่ 26 สิงหาคม 2560 นํานักเรียนศึกษาแหลงเรียนรู สวนสัตวเปดเขา
เขียว จังหวัดชลบุรี / วันที่ 26 สิงหาคม 2560 นํานักเรียนศึกษาแหลงเรียนรูทะเล                     ที่จังหวัดชลบุรี 
/ วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ประชุมเตรียมความพรอมจัดการแขงขัน “ยูโรเคก ไทยแลนด บีช วอลเลยบอล 
2017” แขงขัน วันที่ 13 – 20 กันยายน 2560 ณ สนามโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา / วันที่ 28 สิงหาคม 
2560 ดร.นุชากร มาศฉมาดล ไดรับเชิญจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนรวมเสวนาสมัชชา             การพัฒนา
เด็กและเยาวชน ประจําป 2560 จังหวัดปทุมธานี / วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2560 รวมจัดนิทรรศการ “ทองถิ่น
กับการพัฒนาเด็กและเยาวชนสูประเทศไทย 4.0” 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา) 
นายพิรุฬ มาตมูล   - (นํา เสนอ Power Point) ผลการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุสัตวน้ํ า          
หน.ฝายกิจการโรงเรียน  จํานวนผูเขาชม 13,842 คน เปรียบเทียบ 11 เดือน ป 2559 และป 2560 
เพ่ิมขึ้น 39,748 คน / จํานวนเงินบริจาค 30,330 บาท เปรียบเทียบ 11 เดือน ป 2559 และ 2560 เพ่ิมขึ้น 
70,387 บาท / วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ตอนรับศาสตราจารยดิเรก ปทมสิริวัฒน ประธานคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจเพ่ือคัดเลือก อปท.ขนาดใหญ ประเภทโดดเดน ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําป 2560 / ขอเชิญ           
ชมนิทรรศการเมืองไทยในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 สูถ่ินอีสานยานรอยเอ็ด กําหนดจัดงานจนถึงวันท่ี 30 กันยายน  2560 
/ ผลการปฏิบัติงานของศูนยเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย ยอดสมาชิกโดยรวม จํานวน 1,530 คน จํานวนผูที่เขาใช
บริการ ชวงเชา จํานวน 950 คน ชวงเย็น จํานวน 1,117 คน รวมจํานวน 2,067 คน / กิจกรรม            การออก
กําลังกายภายในบึงพลาญชัย เตนแอโรบิก ลลีาศ เลนบาสเกตบอล   

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / พิจารณา (ร.ร.เทศบาลหนองหญามา)  
นางพิกุล พรมเกต ุ  - (นํ า เ สนอ Power Point) วัน ท่ี  2  สิ งหาคม 2560 เหรียญทองแดง          
ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามา  วอลเลยบอลหญิง รุน 16 ป พลบดีเกมส การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา      แหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 20 ณ จังหวัดนครสวรรค / วันที่ 11 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันแมแหงชาติในโรงเรียน / 
วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 นักเรียนเขารับการอบรมอาสาสมัครนําเที่ยวทองถ่ิน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
รอยเอ็ด / วันที่ 15 – 19 สิงหาคม นักเรียนเขารวมอบรมโครงการ ยุวทูตทองถ่ินตานคอรัปชั่น ของกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน ณ จังหวัดนครนายก / วันที่  16 สิงหาคม 2560 ประชุมสภากาแฟ คณะกรรมการ
สถานศึกษา / วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาเปนตัวแทนจังหวัดรอยเอ็ด เขารวมแขงขัน
โครงงานภาษาไทยระดับภาคฯ ครั้งที่ 15 ประจําปการศึกษา 2559 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท ณ จังหวัด
นครราชสมีา ไดลําดับที่ 6 / วันที่ 17 สิงหาคม 2560 กิจกรรมอบรมโครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก  โดย
โรงพยาบาลรอยเอ็ดและเดินรณรงคใหความรูรวมแจกทรายอะเบทแกประชาชนในชุมชน / วันท่ี 18 สิงหาคม 
2560 คณะครู นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 – 6 เดินทางศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ ณ อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม / วันที่ 21 สิงหาคม 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร / วันที่ 22 สิงหาคม  2560 
โรงเรียนเปนสถานที่เขาคายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด / วันที่ 
26 สิงหาคม 2560 แสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลยบอลชายหาด ตัวแทนทีมเยาวชนจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 4 
รุน สูศึกกีฬาเยาวชนแหงชาติระหวางวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดกาฬสินธุ 
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ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร) 
นายเรียบ  สวัสดิผล          - (นําเสนอ Power Point) กิจกรรม ปตท.สัญจร การจัดกิจกรรมในระดับ       
ผอ ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร  ประถมศึกษาปที่ 4 – 6 และมัธยมศกึษาปที่ 1 – 3 (วันที่ 4 สิงหาคม 2560) / 
แบงปนน้ําใจชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม / กิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2560 (วันที ่              
11 สิงหาคม 2560 ) / รวมทําบุญวัดปาเรไร (วันที่ 13 สิงหาคม 2560) / จัดนิทรรศการ โครงการประเพณ ี           
ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ และรวมแสดงหนาเวที ชุดฟอนกวนขาวมธุปยาส (วันที่ 15 สิงหาคม 2560 / กิจกรรม          
วันวิทยาศาสตร (วันที่ 18 สิงหาคม 2560) / กิจกรรมครบรอบ 100 ป ธงชาติไทย (วันท่ี 22 สิงหาคม 2560) / 
กิจกรรมคายธรรมะกับเยาวชนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 – 3 / ทัศนศึกษาประจําปการศึกษา 2560 (วันที่ 29 – 
31 สิงหาคม 2560) / รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดดนตรีสตริงรุนระดับชั้นมัธยมศึกษา          ใน
รายการ PHATHAI MUSIC CONTEST 2017 (วันท่ี 26 กันยายน 2560) / ความคืบหนาในการกอสรางอาคาร 
4/9 โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ) 
นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ   - (นํ า เ สนอ  Power Point)  วั นที่  15  สิ งหาคม  2560  อบรมสั มมนา             
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน / วันที่ 18 สิงหาคม 2560 จัดคาย
วิชาการโรงเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู / วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2560 คายวิชาการกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / วันที่ 30 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือเปนเจาภาพสถานที่ประชุม
ผูบริหารสถานศึกษา ประจําเดือนสิงหาคม 2560  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม) 
นางสุวิมล  นิลผาย    - (นํ า เสนอ Power Point)  วันที่  11 สิ งหาคม 2560 วันแม แห งชาต ิ            
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม วันที่ 15 สิงหาคม 2560 “รวมใจภักดิ์ ปลูกดาวเรืองถวายพอฯ” / วันที่                
17 สิงหาคม 2560 รณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย / วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วันวิทยาศาสตร / วันที่ 28 สิงหาคม 
2560 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ / กิจกรรมทําความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ / การดําเนินงาน
โครงการ SBMLD การจัดประสบการณแบบบูรณาการโดยใชทฤษฎีพหุปญญา เพ่ือสงเสริมความพรอมทาง
คณิตศาสตร / โครงการความเปนเลิศดานศิลปะสูอาชีพโดยใชโรงเรียนเปนฐาน / โครงการทักษะสูอาชีพ               
ดานดนตรีไทย / โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว / โครงการสงเสริมศักยภาพความเปนเลิศ
ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสูอาเซียน / โครงการเสริมสวย ชาย – หญิง 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอด็) 
นางสมพิศ หวังทรัพยทว ี - (นําเสนอ Power Point) ปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียน / นิเทศการสอน
ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลฯ  ภายในตนสังกัด ระดับประถมศึกษา วันที่ 8 สิงหาคม 2560 / กิจกรรมวันแม
แหงชาติ ป 2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 / กิจกรรมวันวิทยาศาสตรแหงชาติ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 / เดิน
รณรงค โครงการกําจัดลูกน้ํ ายุ งลายปองกันกันไข เลือดออก วันที่  22 สิ งหาคม 2560 / รวมจัดบูท            
วัฒนธรรมจีน ในการประเมินการคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําป 2560 รอบท่ี 2 วันที่               
23 สิงหาคม 2560 / เติบใหญใกลธรรม วันที่ 24 สิงหาคม 2560 / กิจกรรมวันครบรอบ 100 ปธงชาติไทย 
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 / ตอนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตําบลคําตากลา วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ปลูกตน
ดาวเรืองถวายในหลวง 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง) 
นายประวิทย  โอวาทกานนท - (นําเสนอ Power Point) นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ไดรับเชิญ      
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง เขารวมรายการทาพิสูจน Return ออกอากาศทางชอง 3 วันที่ 19 สิงหาคม 
2560 / นําเครื่องคอมพิวเตอรแบบทัชสกรีนใหครู นักเรียนไดสืบคนขอมูลขาวสาร เช็คคะแนนและผลการเรียนได
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งายสะดวกรวดเร็ว / วันที่ 1 สิงหาคม 2560 รวมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดรอยเอ็ด ชวยสมทบทุนบริจาคเงินและ
สิ่งของ ชวยเหลือน้ําทวมในจังหวัดสกลนครและจังหวัดรอยเอ็ด / วันที่  2 สิงหาคม 2560 การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง / การสอบกลางภาคนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   ใน
วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 ประจําภาคเรียนที่ 1/2560 / วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เปดโครงการทักษะ             
ทางวิชาการ “พัฒนาความคิดเสริมสรางทักษะชีวิตใหแกผูเรียน” ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 / วันที่ 10 สิงหาคม 2560 
คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – 6 ทําบุญตักบาตร ตามโครงการคนดีศรีรอยเอ็ด / วันที่ 10 
สิงหาคม 2560 ผูบริหาร คณะครูนักเรียน รวมกับสภาวัฒนธรรม บริจาคสิ่งของชวยน้ําทวม              อําเภอจัง
หาร จังหวัดรอยเอ็ด / วันแมแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2560 จัดข้ึนในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 / กิจกรรม
สัปดาหวิทยาศาสตร ฐานคณิตศาสตร MATH DAY / สัปดาหวิทยาศาสตร จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตดวย
วิทยาศาสตร เสริมสรางชาติดวยเทคโนโลยี สูวิถีแหงนวัตกรรม วันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2560 / วันที่                
22 สิงหาคม 2560 รวมตอนรับคณะกรรมการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
ประจําป 2560 / นักเรียนท่ีชนะการประกวดแขงขันรองเพลงเนื่องในวันวิทยาศาสตร ณ ศูนยวิทยาศาสตร            
เพ่ือการศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด / การอบรมการปองกันและควบคุมไขเลือดออกและรวมเดินรณรงคโรคไขเลือดออก 
แนะนําขอมูล แจกแผนพับความรูในชุมชนและในตลาด วันที่ 29 สิงหาคม 2560        

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 
นางทวิชา  ปรเมษฐวรางกูร - (นํ า เสนอ Power Point) คณะศึกษาดูง านจากเทศบาลตํ าบลดงสิงห           
รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 / กิจกรรมรําลึกพระคุณแม ปการศึกษา 2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 / คณะศึกษาดู
งานจากเทศบาลตําบลนามะเฟอง อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู เยี่ยมชมการจัดการเรียน            
การสอน วันที่  17 สิงหาคม 2560 / คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลยางหลอ อําเภอศรีบุญเรือง               
จังหวัดหนองบัวลําภู เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วันที่ 24 สิงหาคม 2560 / ศึกษาดูงานจาก
องคการบริหารสวนตําบลหนองพอก อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วันที่ 
24 สิงหาคม 2560 / ประชุมประจําเดือนคณะครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 8/2560 วันท่ี 25 สิงหาคม 2560 
/ กิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย วันที่ 25 สิงหาคม 2560 / คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลคําตากลา 
อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน วันที่ 28 สิงหาคม 2560 /         นิเทศการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจําภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศกึษา 2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560, วันที่ 31 
สิงหาคม 2560 / เจาหนาที่จากโรงพยาบาลจุรีเวช มาใหความรูเรื่องสุขภาพฟนและ           เคลือบฟลูออไรด
ใหกับนักเรียน วันที่ 31 สิงหาคม 2560 / ดานอาคารสถานท่ีผูรับเหมาใหชางมารื้อฝาสํารวจรอยรั่วดานบน  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา) 
นางสาวสุภาษิต ศรีกกโพธิ์ - (นําเสนอ Power Point) วันที่ 11 สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมแมลูกผูกพัน       
รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา ผูปกครองและบุตรหลาน รวมกันปลูกตนกลาดอกดาวเรือง / กิจกรรม
ประกอบอาหารขาวเหนียวเปยกลําไย / กิจกรรมนอกหองเรียนที่เด็ก ๆ ชื่นชอบ คือ กิจกรรมรดน้ําแปลงผัก / 
กิจกรรมหลังเลิกเรียน ระหวางที่รอผูปกครองมารับกลับบาน คือการทบทวนความรูเดิม / วันที่ 23 สิงหาคม 2560 
ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลยางหลอ อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภ ู

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ) 
นายโกสิทธิ์ บุญสง  - (นําเสนอ Power Point) กิจกรรมตอบปญหาอาเซียน วันท่ี 18 สิงหาคม 
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 2560 / วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2560 / วันที่ 18 สิงหาคม 2560 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร / เดินรณรงคตอตานยุงลายไขเลือดออก วันท่ี 24 สิงหาคม 2560 / ประชุม
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คณะกรรมการสถานศึกษา วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 / โครงการคายวิชาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2560  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน) 
นางธนิตา  กุลสุวรรณ  - (นําเสนอ Power Point) กิจกรรมวันแมและวันกตัญู ประจําปการศึกษา 
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน  2560 / การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา มอบทุนการศึกษาแกผูเรียน / 
อบรมการทําปลาสม / โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่สูประชาคมอาเซียนและสังคมโลก ประจําปการศึกษา 
2560 / ประชุมคณะทํางานโรงเรียนปลอดลูกน้ํายุงลาย / กิจกรรมการอบรมหาคา CI / กิจกรรมทํานวัตกรรม         
ปูนแดงสมุนไพรปราบลูกน้ํายุงลาย / กิจกรรมสอนนักศึกษานอกระบบเรียนรูการทําเบเกอรี่ / กิจกรรมการสอน
ภาษาจีนสูความเปนเลิศ / กิจกรรมธงชาติไทยในโรงเรียน / จัดนิทรรศการเพ่ือประเมินการจัดกิจกรรมการสอน
ภาษาจีน / กิจกรรมวันวิทยาศาสตร / กิจกรรมปลูกตนดาวเรือง / กิจกรรมวันธรรมสวนะ / การอบรมการศึกษา
พิเศษ  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
นางเพ็ญละดา สระแกว  - (นําเสนอ Power Point) ฝายบริหารงานทั่วไป ประชุมกองสาธารณสุข          
หน.ฝายบริการสาธารณสุข  ประจําเดือนสิงหาคม 2560 / ประชุมติดตามเรงรัดโครงการตาง ๆ กองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ปงบประมาณ 2560 / รายงานการติดตาม การขอใชที่ดิน
สาธารณประโยชนแปลงสระสิม ขั้นตอนอยูระหวางการติดตามการพิจารณาอนุญาตของกรมที่ดิน / งานซอมบํารุง
รถยนต – เครื่องจักร ประจําเดือนสิงหาคม 2560 จํานวน 27 เครื่อง เปนเงิน 80,635 บาท / ฝายบริการ
สาธารณสุข วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2560 สงมอบเกลือเสรมิไอโอดีน ใหแก อสม. ทั้ง 20 ชุมชน / พนน้ํายา ฆา
เชื้อมือ เทา ปาก ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เดือนสิงหาคม 2560 / สถานการณโรค             
มือ เทา ปาก ป  2560 ณ วันที่  11 กันยายน 2560 / สถานการณโรคไขเลือดออก ป  2560 วันที ่              
11 กันยายน คิดเปน 57.88 ตอแสนประชากร / ฝายบริหารงานสาธารณสุข วันที่ 7 สิงหาคม 2560 โครงการ
อบรมพนักงานจาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม พรอมมอบเสื้อและนโยบายการทํางาน / วันที่ 12 สิงหาคม 
2560 พิธีเปดกิจกรรมอบรมใหความรูการจัดการขยะ ณ ศสมช. จันทรเกษม / วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560             
งานรักษาความสะอาด ดูแลรักษาความสะอาดงาน Street Art บริ เวณคูเมืองดานทิศตะวันตก / วันที่                       
28 สิงหาคม 2560 หนวยเฉพาะกิจออกตรวจถนน บอพัก ปากทอ ฝาบอพัก ฝาตะแกรงเหล็ก เก็บเศษขยะ         
ก่ิงไม ใบไม เพ่ือใหน้ําฝนที่กําลังตกหนักระบายไดสะดวก / ฝายสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม  ออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการผูประกอบการโตรุง วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2560 / การจัดการเหตุรําคาญ ตรวจสอบ            เหตุ
รําคาญ  กลิ่นเหม็นจากการพนสีบริเวณถนนรัชชูปการ ซอย 3 วันที่ 24 สิงหาคม 2560 / กรณีน้ําขังสงกลิ่น
รบกวน บริเวณถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 36 วันที่ 24 สิงหาคม 2560 / กรณีกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงหมูและไก            
บริเวณถนนปทมานนท วันท่ี 24 สิงหาคม 2560 / ตรวจติดตามกรณีสุนัขเหาเสียงดัง บริเวณถนนปทมานนท ซอย 
5 วันที่ 24 สิงหาคม 2560 / มอบโลและเงินรางวัลการประกวดรานอาหารและรานเสริมสวย วันที่           17 
สิงหาคม 2560/ รับการตรวจประเมินมาตรฐานตลาดสดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป 2560 วันที่ 23 
สิงหาคม 2560 / จัดระเบียบปายโฆษณาในเขตเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 1) 
นางสุวัชรนีย สุโนภักดิ ์  - (นําเสนอ Power Point) กราฟแสดงผูมารับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทาง
หน.ศูนยบริการสาธารณสุข 1 ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 1 ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่        
31 สิงหาคม 2560 / รายงานผูมารับบริการ แยกตามแผนกเฉพาะทางเดือนสิงหาคม 2560 จํานวน 1,173 ราย 
/ ตอนรับคณะกรรมการจาก สปสช. เขต 7 ตรวจประเมินหนวยบริการศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 1 วันที่ 15 
สิงหาคม 2560 / ตอนรับคณะกรรมการประเมินรางวัลธรรมาภิบาล วันที่ 22 สิงหาคม 2560 /         ออกเยี่ยม
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บานผูปวยโรคเรื้อรังประจําเดือนสิงหาคม 2560 จํานวน 4 ราย / ออกเยี่ยมบานหญิงตั้งครรภและหญิงหลัง
คลอดประจําเดือนสิงหาคม 2560 จํานวน 3 ราย / รวมตรวจสารเสพติด วันที่ 29 สิงหาคม 2560 / รายงานการ  
ลดน้ําหนัก / งานแพทยแผนไทย หัตบําบัดเพ่ือการรักษา / ใหบริการฝงเข็มเพ่ือการรักษา / ผลการดําเนินงาน  ดาน
เภสัชกรรม ประจําเดือนสิงหาคม 2560 โครงการทบทวนและประสานรายการยา มูลคายาเก็บคืนเดือนสิงหาคม 
รวม 4,970.75 บาท มากที่สุดเปนมูลคายาเรื้อรัง 4,270.75 บาท คิดเปนรอยละ 85.92 / มูลคายาเก็บคืน
ปงบประมาณ 2560 (ต.ค.2559 – ส.ค.2560) 66,271.53 บาท คิดเปนรอยละ 43.15 ของมูลคายาที่เก็บคืน
ไดทั้งหมด / โครงการศูนยใหบริการเลิกบุหรี่ เขารวมการอบรมขับเคลื่อนนโยบายดานการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
ระหวางวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2560 เพ่ือเสนอโครงการและขอรับงบประมาณการดําเนินงานจากมูลนิธิรณรงคเพ่ือ
การไมสูบบุหรี่และกองทุน สสส. / เดือนสิงหาคม มีผูรับบริการ (รายใหม) จํานวน 7 คน ผูเลิกบุหรี่ไดเพิ่มอีก 4 คน 
รวมผูเลิกไดอยางนอย 3 เดือน ทั้งหมด 47 คน จากผูรับบริการทั้งหมด          164 คน  คิดเปนรอยละ 28.66 / 
สรุปผลงาน โครงการศูนยใหบริการเลิกบุหรี่โครงการพัฒนาเครือขาย      คุมครองผูบริโภค วันที่ 25 สิงหาคม 
2560 จัดประชุมและติดตามการดําเนินงาน อสม. นักวิทยาศาสตรการแพทย เก่ียวกับการเฝาระวังความปลอดภัย
ดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพไมเหมาะสมในชุมชน และมอบ เกียรติบัตรผูผานการอบรม / การติดตามปญหาการใช
ยาตอเนื่องที่บาน รวมกับทีมสหวิชาชีพในการดูแลผูปวย        ที่บาน เพ่ือติดตามการรับประทานยาและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางตอเนื่อง จํานวน 4 ราย / โรค         กรดไหลยอน 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองชาง) 
นายพรชัย  ตรีบุญเมือง  - (นําเสนอ Power Point) ฝายบริหารงานท่ัวไป สรุปรายงานการจัดเก็บ         
หน.ฝายควบคุมอาคาร  คาธรรมเนียมกองชาง ประจําเดือนสิงหาคม 2560 รวม 25 ราย จํานวน 
8,382 บาท / สรุปรายงานการขออนุญาตกอสรางอาคาร ประจําเดือนสิงหาคม 2560 รวม 16 ราย /             
ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง งานควบคุมอาคาร ออกตรวจพ้ืนที่เขตเทศบาลที่ไมยื่นขออนุญาตปลูกสราง /             
ออกตรวจพ้ืนท่ีเขตเทศบาล พื้นที่ถมดินสรางความเดือนรอนแกผูที่สัญจรไปมา ถนนดํารงราษฎรวิถี / เจาหนาที่ฝาย
ควบคุมและผูที่เก่ียวของ ตรวจอาคารโรงเรียนกวดวิชาออนดิมาน ถนนเพลินจิต / ฝายการโยธา งานไฟฟา ติดตั้ง
ไฟฟาแสงสวาง งาน Street Art / รื้อถอนสายงานไฟฟาบริเวณทางเขาบึงพลาญชัย / รื้อถอนและติดตั้งเสาไฟ ถนน
สุนทรเทพตามรองเรียน / งานใหความอนุเคราะหอัฒจันทรงานกีฬาสีโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองและโรงเรียน
เทศบาลวัดบูรพาภิราม / งานซอมเปลี่ยนไฟฟาแสงสวางเสาสูง 2 ตน ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ /              งาน
สถานท่ี รวมจัดเตรียมสถานท่ี พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต ถวายราชกุศล ร.9 และถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจาสิริ กิติ์  พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่  9  / รวมจัดเตรียมสถานที่โครงการ (Kick off)            
ลานสามดวงใจภักดิ์  รอยรกัดวยดาวเรือง เพ่ือใชประดับบริเวณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไมจันทน รัชกาลที่ 9 / รวม
จัดเตรียมสถานท่ี พิธีเปดใชงาน STREET Art@Roi – Et (ทามาพน จนเปนเรื่อง) ณ ถนนคูเมืองทิศตะวันตก / งาน
อ่ืน ๆ ในรอบเดือนสิงหาคม 2560 / งานสวนสาธารณะ กิจกรรมเพาะตนกลาดาวเรือง วันแมแหงชาติ            ณ 
โรงเรือนเพาะชํา โรงซอมบํารุงกองชาง / พิธีมอบตนกลาดาวเรืองใหกับโรงเรียนและชุมชนในสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด เพ่ือเตรียมงานถวายพระเพลิง รัชกาลที่ 9 / งานสาธารณูปโภค ซอมแซมถนนคูเมืองทิศตะวันออก / งาน
ศูนยเครื่องจักรกล ตรวจเช็คและซอมแซมเครื่องออกกําลังกาย / ฝายแผนและกอสราง งานสถาปตยกรรม โครงการ
ปรับปรุงระบบระบายน้ําคลองรอบเมือง (ถนนผดุงพานิช) / งานวิศวกรรม โครงการกอสราง                   พระเมรุ
มาศจําลอง ดําเนินงานได 25% / โครงการกอสรางหลังคาโดมเชื่อมระหวางอาคาร 3 และอาคาร 4 โรงเรียน
เทศบาลวัดสระทอง ดําเนินงานได 60% / เจาหนาที่ สตง.เขาตรวจโครงการน้ําพุเตนรําประกอบดนตรี         ในบึง
พลาญชัย / โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ า ถนนประชาธรรมรักษ ดําเนินงานได  40% / โครงการ           
กอสรางระบบระบายน้ํา ถนนเทวาภิบาล ซอย 14 ดําเนินงานได 70% / โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา                
ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 8 ดําเนินงานแลวเสร็จ / โครงการกอสรางระบบจัดการขยะเปนเชื้อเพลิง RDF 
ดําเนินงานได 6.5% / โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนาบึงพลาญชัย ดําเนินงานได 19% / งานวิศวกรรมจราจร ทาสี
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คันหินถนนรณชัยชาญยุทธ จากสี่แยกไทแซถึงสี่แยกอารซ ี/ ติดตั้งปายที่กลับรถถนนเทวาภิบาล /        ซอมแซม, 
ทาสีเกาะกลางถนนเทวาภิบาล 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สํานักปลัดเทศบาล) 
นางอรพิน สีลาวรรณ  - (นํา เสนอ Power Point)  รวมพิธีว างพวงมาลาถวายพระราชสักการะ        
หน.ฝายอํานวยการ  และทําบุญตักบาตรเนื่องในวันรพี ประจําป 2560 วันที่ 7 สิงหาคม 2560 / 
รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร          
และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม       
พระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 / รวมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และ
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาสิริ กิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส          
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 / รวมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระ
พรชัยมงคล / รวมพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ          ใน
รัชกาลท่ี 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 วันที่ 22 สิงหาคม 2560 / 
การประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 / รวมพิธี
การเริ่มตนโครงการ (Kick off) ลานสามดวง ใจภักดิ์ รอยรักดวยดาวเรือง วันที่ 12 สิงหาคม 2560 / การประชุม
ประจําเดือน ครั้งที่ 8/2560 วันท่ี 17 สิงหาคม 2560 / การประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด         สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2560 วันท่ี 21 สิงหาคม 2560 / ปฏิบัติหนาท่ีในการตอนรับคณะกรรมการผูตรวจ
ประเมิน การคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําป 2560 รอบที่ 2 วันที่ 22 
สิงหาคม 2560 / การประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3 ประจําป 2560 วันที่ 31 
สิงหาคม 2560 / โครงการฝกอบรมความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานหลักสูตร              งานสารบรรณและการ
เขียนหนังสือราชการ ประจําปงบประมาณ 2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 / รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเปนพนักงานจาง จํานวน 12 อัตรา ระหวางวันที่ 16 – 25 สิงหาคม 2560 / ดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเปนพนักงาน วันที่ 6 กันยายน 2560  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
นายวิทยา  สัตนาโค  - (นําเสนอ Power Point) แผนปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย            
หน.งานปองกันฯ   ออกระงับเหตุอัคคีภัย วันที่ 2, 23, 25 สิงหาคม 2560 / วันที่ 7, 24 
สิงหาคม 2560 ออกหนวยฝกการดับเพลิงฯ / วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 ใหความรูเรื่องอันตรายจากไฟฟา
ลัดวงจร / วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ตรวจสารเสพติดในปสสาวะ เจาหนาท่ีงานปองกันฯ / ชวยเหลือประชาชน
ตามคํารองขอ / สรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัยและการรับเรื่องการรองทุกขของประชาชน ประจําเดือนสิงหาคม 
2560 รับแจงท้ังหมด 87 เรื่อง งานปองกันฯ ดําเนินการ 44 เรื่อง 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง) 
นายสุทธิชาติ แสนจันทร  - (นําเสนอ Power Point) เฝาระวังและตรวจตราความเปนระเบียบเรียบรอย
หน.งานรักษาความสงบฯ  ท่ัวไป กรณีรานซอมรถจักรยานยนต จอดรถกีดขวางทางเทา ถนนเทวาภิบาล / 
กรณีผูคาตั้งโตะและจอดรถเข็นกีดขวางทางเทา ถนนราชการดําเนิน / กวดขันรถบรรทุกดิน ทําเศษดินตกหลน      
บนผิวจราจร ถนนรณชัยชาญยุทธ / ตรวจความเรียบรอยบึงพลาญชัย / ใหการชวยเหลือประชาชน บริเวณ          
หนาบึงฯ / หมวดกิจการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่ใหการชวยเหลือประชาชน บริเวณตลาดทุงเจริญ / ตรวจพบ             
การจําหนายสินคาผิดประเภทที่อาคารตลาดหลังใหม ตลาดสระทอง / วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560 อํานวยการ
จราจร และดแูลความเรียบรอยทั่วไป เนื่องในกิจกรรม Street Art ณ ถนนคูเมืองทิศตะวันตก / วันที่ 18 สิงหาคม 
2560 ใหการตอนรับคณะเจาหนาที่ตํารวจจาก สภ.เมืองรอยเอ็ด เขาชมระบบกลองโทรทัศน-         วงจรปด 
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(CCTV) / งานอื่นที่เ ก่ียวของ ดูแลความสงบเรียบรอยและอํานวยการจราจรการประชุมสภาเทศบาล /           
วันที่ 17 สิงหาคม 2560  ทําการทดสอบสมรรถภาพรางกายเจาหนาที่ ณ บริเวณบึงพลาญชัย   

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองสวัสดิการสังคม) 
นายประสงค  โพธิ์เนียม  - (นําเสนอ Power Point) ฝายพัฒนาชุมชน ตัวแทนชุมชนทั้ง 20 ชุมชน        
ผอ.กองสวัสดิการสังคม  เขารับมอบตนกลาดาวเรือง / กิจกรรมอบรมเพ่ิมพูนความรูและศึกษาดูงาน      
การดําเนินงานกลุมออมทรัพยและสหกรณบานมั่นคง ใหแกประชาชนในพื้นที่ชุมชนริมคลองหลังวัดเหนือ         ณ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / รวมกับอําเภอเมืองรอยเอ็ด จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ 
ชุมชนหนองหญามา / ฝายสังคมสงเคราะห มอบวอคเกอรชวยเดินใหผูสูงอายุ ชุมชนวัดเวฬุวัน / เยี่ยมผูประสบ
ปญหาทางสังคมและบรรเทาความเดือดรอน รายนางสาวรําไพ พาระนาที ชุมชนวัดเหนือ / รวมกับกองชาง            
ลงพื้นที่ เพ่ือสํารวจและออกแบบทางเชื่อม ทางลาดและหองน้ําคนพิการ ที่วัดกลางมิ่งเมืองและวัดเหนือ /          
ออกเยี่ยมบาน ผูพนโทษที่ประสงคขอรับทุนสนับสนุนประกอบอาชีพ / รวมกับภาคีเครือขาย ลงพ้ืนที่ตลาดคลองถม
เพ่ือตรวจจับขอทานและคนเรรอน / ตารางเยี่ยมผูสูงอายุ ประจําเดือนตุลาคม 2560   

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (สํานักทะเบียนทองถิน่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด          
                         และศูนยบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ) 
นางศิริภรณ  บุตรพรหม  - (นําเสนอ Power Point) การใหบริการท่ีสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาล 
หน.ฝายทะเบียนและบัตร  เมืองรอยเอ็ด / สรุปสถิติขอมูลทะเบียนราษฎรประจําเดือนสิงหาคม 2560 / 
สรุปสถิติขอมูลการใหบริการดานทะเบียนราษฎร ประจําเดือนสิงหาคม 2560/ การใหบริการที่โรงพยาบาลรอยเอ็ด 
/ สรุปสถิติขอมูลการใหบริการโรงพยาบาลรอยเอ็ด ประจําเดือนสิงหาคม 2560 / การใหบริการทําบัตรประจําตัว
ประชาชน / สรุปสถิติขอมูลการใหบริการทําบัตรประชาชน ประจําเดือนสิงหาคม 2560 / บันทึกเทปโทรทัศน 
กรมการปกครอง 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา (กองคลัง) 
นางสาวจิราภรณ ชินออน - (นําเสนอ Power Point) ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน สรุปผล        
หน.ฝายจัดหาประโยชน  การปฏิบัติงาน ประจําเดือนสิงหาคม 2560 รวม 1,757 รายการ / สํารวจ
ภาคสนามเชิงรุก / ขอมูลปายโรงเรือน ที่เริ่มประกอบการใหมในเดือนนี้ / ออกหนังสือรับรองการชําระภาษี            
สิ่งปลูกสราง) รวม 187 ราย / ฝายพัฒนารายได การจัดเก็บภาษี ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2560 
จัดเก็บไดคิดเปนรอยละ 100.50 ของประมาณการ / สรุปผลการชําระภาษีผานธนาคารกรุงไทย         เดือน
สิงหาคม 2560 จัดเก็บได คิดเปนรอยละ 12.84 ของจํานวนผูเขาขายท้ังหมด / การออกใหบริการ         นอก
สถานท่ี / ฝายจัดหาประโยชนและทะเบียนพาณิชย สรุปผลการจัดเก็บคาเชาสิทธิ์ตาง ๆ ในเดือนสิงหาคม 2560 
รวมทั้งสิ้น 315,600 บาท / สรุปผลการจัดเก็บคากระแสไฟฟา ตลาดทุงเจริญ – ตลาดโตรุง             เดือน
สิงหาคม 2560 รวมรับ 67,115 บาท / สรุปผลการจัดเก็บคาน้ําประปา ตลาดสระทอง หลังท่ี 2 เดือนสิงหาคม 
2560 รวมรับ 57,450 บาท / ฝายบริหารงานคลัง ผลการดําเนินการ ประจําเดือนสิงหาคม 2560 รับจริงตั้งแต
ตนป ถึงเดือนสิงหาคม 2560 403,140,997.25 บาท ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 381,824 บาท รับจริงสูงกวา
จายจริง 52,494,827.54 บาท / สถานะเงินฝาก ณ 31 สิงหาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย 20,798,043.11 
บาท เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 38,660,638.33 บาท เงินฝากประจํา 103,548,391.70 บาท รวมทั้งสิ้น 
163,007,073.14 บาท ยอดเงินสะสมสามารถใชได 15,815,496.71 บาท / สรุปรายรับประจําเดือนสิงหาคม 
2560 สูง/ต่ํา กวาประมาณการ – 31,690,661.21 บาท / ประมาณการรายรับ กันยายน 2560 สูง/ต่ํากวา
ประมาณการ -12,090,272.05 บาท / แจงเพ่ือทราบ การเบิกเงินลักษณะ คาใชจายประจําและ       มีการเรียก
เก็บเปนงวด ๆ ใหถือวาคาใชจายนั้นเกิดขึ้นเมื่อ อปท. ไดรับแจงใหชําระหนี้ / ฝายพัสดุและทรัพยสิน สรุปผลการ
จัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560 เดือนสิงหาคม 2560 จํานวน 226 เรื่อง จํานวนเงิน 21,062,475.89 บาท 
เงินกันผานสภาฯ ปงบประมาณ 2559 (รายจายคางจาย) ประจําเดือนสิงหาคม 2560 / แจงเพ่ือทราบ ฝายพัสดุ
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และทรัพยสินใชระเบียบพัสดุใหม ยกเลิกระเบียบพัสดุเดิม             มีผลตั้งแตวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เปน
ตนไป / วันที่ 5 สิงหาคม 2560 จัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 / วันที่ 7 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการควบคุม ตรวจสอบการบริหารการใช
งบประมาณของโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ออกใหคําแนะนําที่โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง, วันที่ 9 สิงหาคม 2560 
ที่โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ / ฝายบริหารงานทั่วไป           เบิกจายเงินฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการและบุคลากร
ทองถิ่น ใหแกทายาทนางกันตินันท ปติสิวะพัฒน          จํานวน 75,600 บาท, เบิกจายเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ถึงแกกรรมใหแก รายนายสุนทร โมกขรัตน                และรายนางสุนันทิดา พรหมแสน / ประมวลภาพกิจกรรม  

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท - ขอเรียนวาดูไปแลวมีความสุขทุกครั้ง เปนภาพท่ีเราปฏิบัติหนาที่ แตละกอง 
นายกเทศมนตรี   ฝาย แตละงาน แลวเปนเรื่องที่เราตองดูแลประชาชน ถามวามีที่สิน้สุดหรือไมการ
ดูแลประชาชน ไมมีที่สิ้นสุดเพราะความตองการของคนมากขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งบริการดีเทาไหร ก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อย ๆ แต
เชื่อวาเราทํางานกันอยางมีความสุข 

    - เรื่องพยากรณสภาพอากาศ ฝนจะเขามา ก็ไดมอบใหงานปองกันฯ วางแผน
ลวงหนา เปดประตูน้ํากอน เปดทั้ง 3 บาน เพื่อใหปริมาณน้ํารองรับน้ําฝนที่จะตกลงมาคือการคิดไปขางหนา         
เราคิดเผื่อ ไมไดตั้งรับ เปนกรณีงาย ๆ ความเขาใจหนาท่ีเรา เราจะตองมีการคาดการณวาอะไรจะกระทบกับ
ประชาชน เราควรจะตองเตรียมพรอม เปนกรณีที่งานปองกันฯ จะเฝาระวัง คาดการณสิ่งที่จะเกิดข้ึนอยางนี ้       
เปนตน หลังจากเสร็จก็ตองรีบปดประตูเพราะวาถาปลอยมาก จะทําใหปริมาณน้ําลดลงเยอะ ก็จะทําใหแรงดันเขื่อน 
อาจจะทรุดไดเร็วข้ึน ตองมีการควบคุม แตละฝายก็ดูแล 

    - พวกเราคงทราบแลว ผลการประกวดรางวัล ซึ่งเปนรางวัลที่สําคัญมากของเรา
ชาวทองถ่ิน 7,853 แหงทั่วประเทศ ซึ่งทางคณะกระจายอํานาจ โดยสํานักงานกระจายอํานาจไดมีนโยบายที่ชัดเจน
มาก ของบประมาณจากรัฐบาลตลอดคือเรื่องของรางวัลการจูงใจ การสงเสริม การพัฒนา กระตุนใหทองถ่ินไดมีการ
พัฒนา โดยใชรางวัลเขามาเปนตัวสงเสริม และตอเนื่องทุกป ดูงบประมาณแลว ปหนา ป 2561 เขาก็        ตั้ง
เกณฑเทาเดิม คือ 200 ลาน เงิน 200 ลานอันนี้จะจัดเปนรางวัลอยูที่ 190 ลาน ที่เหลือเปนคาดําเนินการ           
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คากรรมการตาง ๆ ท่ีตองใชในการดําเนินการ นั้นก็หมายความวาเปนเรื่องที่เปนสิ่งสําคัญ 
เปนกระจกใบใหญสะทอน ซึ่งเราก็ไดรวมกับโครงการนี้มาโดยตลอด ภาพของพวกเราเทศบาลเมืองรอยเอ็ด           
วันนี้กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ เปนภาพที่เขามีความรูสึกวารอยเอ็ดเปนองคกรที่เปนตัวอยาง   เปน
ตนแบบที่ดี และรางวัลที่เราไดมาทั้งหมดก็การันตีวาเปนรางวัลที่ไดมาอยางมีศักดิ์ศรี ไมใชไดมาแบบ               ไม
มาตรฐาน เพราะทุกคนรูวารางวัลที่เราไดมา เปนรางวัลแหงคุณภาพ เปนเรื่องที่เกิดข้ึนจากผลงานจริง ๆ ก็เปน
ความรูสึกที่สะทอนออกไป วงนักวิชาการก็มี แวดวงของนักบริหารทองถ่ินดวยกัน เขาก็มีความรูสึกวาเรามาตรฐาน 
ก็เกิดจากการทํางานรวมกันของพวกเรา รางวัลที่ไดมา คิดวาเปนความภาคภูมิใจรวมกัน สิ่งที่ดีใจคือกระแสในสวน
ของสังคมออนไลนตาง ๆ ภาคประชาชนที่เขาอาจจะไมไดอยูใกลชิดกับเรา เขาสะทอนวารางวัลที่ไดมาในฐานะ         
ที่เขาเปนคนรอยเอ็ด เขารูสึกภูมิใจวารอยเอ็ดมีศักดิ์ศรีมีของดีเปนหนาเปนตา ตีเปนมูลคา เงิน 10 ลาน ก็เปนสวน
หนึ่ง แตคนรอยเอ็ดรูสึกวาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดสรางชื่อเสียงใหกับจังหวัด อันนี้สําคัญกวาอยางอ่ืน                คือ
ความรูสึกของภาคประชาชน ในสวนของพวกเราเอง คิดวารางวัลนี้คงจะสะทอนเรื่องการทํางานที่ผานมา          
ของพวกเรา  เราไดทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ในการทํางานโดยเอาประชาชนเปนที่ตั้ง ผลก็สะทอนออกมา           
เราคงไมรูวาเราอยูในระดับไหน หรือทํางานขนาดไหน เมื่อมีการประกวดมีการประเมินโดยคนท่ีเปนกลาง             
แลวเปนนักวิชาการ มาจากหลายภาคสวน มาประเมิน เราก็คิดวาเปนเรื่องที่นายินดี ความสําเร็จก็เกิดจากการที่  
ทุกสวน ทุกฝาย รวมแรงรวมใจ รวมมือกัน ก็ตองขอบคุณมาก เขากําหนดใหเราไปรับรางวัลในวันที่ 27 กันยายน 
แลวจะโอนเงินมาใช วันที่ 25 กันยายนนี้ โดยขอใหเราที่ไดรับรางวัลที่ 1 ไปแสดงผลงาน นวัตกรรมที่โดดเดน         
ก็ไดตัดสินใจแลวเพ่ือความเหมาะสม และสามารถที่จะนําเสนอได กระชับ ใชพ้ืนที่ไมมาก จึงเลือกเอานวัตกรรมสอน
ภาษาจีนในโรงเรียนไปนําเสนอซึ่งก็จะไดเตรียมไปออกบูธ คณะทางสํานักการศึกษาและทางโรงเรียนก็จะไดชวยกัน



 12
พิจารณาไปโชว เพ่ือถือวาเราเปนอันดับ 1 องคกรขนาดใหญและประเภทโดดเดนดวย ก็ถือวาเปนรางวัลใหญ
ที่สุด อีกสวนหนึ่งที่นาภาคภูมิใจมาก เราชวยกัน สิ่งที่เห็นชัดเจนคือเรื่องที่เรา ทําอะไร บุคลากร พนักงาน        คิด
จะทําโครงการหรืออะไรตาง ๆ ทานจะคิดเรื่องประชาชนกอน ทานเอาประชาชนเปนที่ตั้ง จะเห็นวาพนักงาน        
ที่รับผิดชอบทํางานเชิงรุก คิดไปกอนวาจะทําอยางไร บริการประชาชนอยางไร ไมวาจะเปนเรื่องของการออกไป
จัดเก็บภาษี ทําสัญญาก็ออกไปบริการถึงท่ี คิดไปลวงหนา เรื่องของสาธารณสุขฯ เยี่ยมถึงบาน ผูปวยติดเตียง           
งานบริการสังคม งานปองกันฯ ออกไปดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เรื่องงานซอม สรางถนน อยูกันจนถึงสวาง ก็ตองเลือก
ทําตอนที่ประชาชนเขาไมเดือดรอน หมายถึงวาเปนจุดสูงสุดขององคกรทองถ่ินที่เขามีหนาที่ใหทองถ่ินมาจัดบริการ
สาธารณะที่ดี มีคุณภาพใหกับประชาชน พวกเราใชนวัตกรรมของคนทองถ่ินอยางแทจริง คิดแลวแกไขปญหาใหชาว
ทองถิ่นอยางแทจริง คิดแลวก็แกไขปญหาใหชาวทองถิ่นในพ้ืนที่ที่เรามี อันนี้คือความสําเร็จ เปาหมายของการ
กระจายอํานาจ เราทําไดแลวจริง ๆ เรากาวไปสูคุณภาพชีวิตของประชาชนแลวในวันนี้ รอยเอ็ดไมไดทําแคพ้ืนฐาน 
แตเรากาวไปถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน การบริการเชิงรุก การทํางานบริการ เราคิดแทนประชาชน       คิด
ลวงหนาก็จากคุณภาพของพวกเราทุกกองฝาย อันนี้ก็สมแลวกับที่เราไดรับรางวัลและเปนตนแบบของประเทศเรา
ไดมาดวยความสามารถ ดวยใจที่ทํางานดวยคุณภาพอยางแทจริง 

    - ผมไปเรียนหนังสือ ปปร.รุน 21 มี ดร.เอนก มาบรรยาย ทานก็พูดถึงเรื่อง
ประเทศไทย ตองกระจายอํานาจเทานั้นจึงจะแกปญหาได แตก็ประสบปญหาคือประชาชนสวนหนึ่งและภาคสวน
ภูมิภาคเขาก็จะตําหนิวาทองถ่ินไมพรอม ขาดความสามารถ มีการทุจริต มีปญหามากมาย ก็ทําใชไดมาตรฐาน         
ตองเปนตนแบบใหเขา เปนพ่ีเลี้ยงใหเขา ตองไมทอ เพราะเขาจะวาทองถิ่น ปลอยใหเขาวาไป มันตองมีที่ดี ๆ            
ที่โชวแลวพูดได จึงสามารถปกปองคนอ่ืนได ถาทอ เขาบอกทองถิ่นทํางานไมได ทุจริต ไปทอเราก็จะถอยหลัง             
ยิ่งแย ทานก็ใหกําลังใจ ตองเดินหนาตอไป ตองพัฒนาตอไป สิ่งที่จะแกไดคือรูปธรรม ผลงาน วันนี้ตองฝากพวกเรา
ชาวทองถ่ินถูกเขามองเรื่องนี้ เรื่องบุคลากร เรื่องสอบบรรจุ เสียเงินการโอนยาย จุดที่ถูกเขาโจมตีแลวหนีไมออก  ก็
เปนปญหา ก็ขึ้นอยูกับผูนําตัดสินใจอยางไร ถามีหลักการชัดเจนก็จบเรื่องเหลานี้ เพราะฉะนั้นเราตองชวยกัน เปน
ตนแบบ นี่คือความภาคภูมิใจของเราอยากใหเราได รักษาและเปนตนแบบใหคนอ่ืน ตองเดินหนา อดทน     เพ่ือเปน
พ่ีเลี้ยงใหคนทองถิ่นทั่วประเทศ สมกับที่ไดรางวัล 

    - ผมไปรวมงานศพพอตา ทานรองอธิบดีกรมราชทัณฑ ไดไปพบกลับกลุมผูคน ท่ี
เขาสะทอนเลาใหฟง บอกตอนนี้เขาภูมิใจท่ีรอยเอ็ดสวยงาม บานเมืองสะอาด เริ่มเปรียบเทียบกับท่ีอื่น รูสึกวา ไม
เหมือนที่นี่ แลวเขายกตัวอยางมีเพ่ือนที่เขาอยูที่กรุงเทพฯ เปนตํารวจ เดินทางมาราชการที่รอยเอ็ด แลวปรากฏวา
เขาทําบัตรประจําตัวประชาชนหาย ตองการทําบัตรประชาชน เขาก็เลยไปใชบริการที่ศูนยบริการรวม          แบบ
เบ็ดเสร็จ สิ่งที่เขาไดรับคือเขาทึ่งวา สถานที่สะอาด สวยงาม บริการดี รวดเร็ว หองน้ําสะอาด เขาก็ถายรูปไป เขาก็
เทียบวาเขาอยูกรุงเทพฯ อยูเขต สูเราไมได เราเปนคนทํางาน เราอยูที่นี่ ฟงเสียงสะทอนจากเขาที่พูดจากอารมณ
ของเขาเอง ก็เปนความสุข ความภูมิใจ ก็มาเลาใหพวกเราฟง ทํางานองคกรมาดวยกัน ทําใหผูคนมีความสุข             
มีความรูสึกวาทองถ่ินเขามีความทันสมัย ทองถ่ินสามารถจะบริการประชาชนไดอยางมีคุณคุณภาพ นี่คือความสําเร็จ 
ตองขอบคุณมาก 

    - แบงคชาติไปสัมภาษณทานอาจารยวุฒิสาร เก่ียวกับเรื่องปญหาวาทองถ่ิน       
ใชเงนิไมเปน โดยแบงคชาติเขาเก็บตัวเลขวาทองถ่ินทั่วประเทศมีเงินฝากที่แบงค อยูท่ีประมาณ 4- 5 แสนลานบาท 
แลวมีแนวโนมที่โตข้ึนทุกป ไมเคยลด แบงคชาติเลยตั้งโจทยทําไมทองถิ่นบอกเงินไมพอ แลวทําไมไมชวยสราง
เศรษฐกิจ การกระตุนการเจริญเติบโตเศรษฐกิจ เอาเงินไปฝาก ลมเหลว การพัฒนาประเทศแยมาก ก็ไปเอาขอมูล
กับอาจารยวุฒิสาร ทานก็เลาใหฟงถึงบริบท บทบาทหนาที่ทองถ่ิน เปนอยางไร แลวทานก็อยากจะให        เจาะ
ขอมูลในทางปฏิบัติ ก็เลยขอใหผมไปใหขอมูลกับแบงคชาติ นักวิจัยที่เขาจะมาเก็บ ผมก็เอาขอมูลไป ไดตัวเลขได
ระเบียบก็ไปคุยกับเขา ใชเวลาคุยชั่วโมงครึ่ง เขาถึงบางออ ผมก็ฝากบอกวาอยามองทองถิ่นอยางนี้ เพราะคุณ            
ไมเขาใจจริง ๆ ทองถ่ินอยากจะใชเงินสะสม เพราะความตองการที่จะใชบริการประชาชนมาก แตนักวิชาการของ
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ทองถ่ินเองอยากใหมีเสถียรภาพการเงนิสูงเกินความเปนจริง สมัยกอนเงนิสะสมใชไมไดตองกันไว 3 เดือน เพราะ
ปองกันเดี๋ยวจะไมมีเงินเดือนจายของพนักงาน คลังเงินไมเขาตามระบบ กันไว แลวถาจะใชตองใชที่จะเปน แกปญหา
เดือดรอนใหประชาชนเทานั้นนี่คือหลักเกณฑที่วางไว ตอมาเงินสะสมก็มีวิวัฒนาการ ระบบการเงินเร็วข้ึน แลวมี
เสถียรภาพมากขึ้น จึงยกเลิก 3 เดือนนี้ ไมตองกันแลว เอามาใชได นี่คือวิวัฒนาการ ผมก็เลาใหแบงคชาติฟง 
วิวัฒนาการ 3 เดือนยกเลิกแตใชยากมากขึ้นอีก นอกจากจะเปนแลว ตองเรงดวนดวย ถาจําเปนแตไมเรงดวนก็ใช
เงินสะสมไมได แลวจะไปใชประโยชนเพื่อพนักงาน เชน ซื้อครุภัณฑ ซื้อรถ ซื้อเครื่องปรับอากาศไมได ตองเปนเรื่อง
ของรายได พัฒนารายไดกับแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน เชน เรื่องถนน เรื่องน้ําทวม นี่คือวิวัฒนาการ 
ตอนนี้ดีข้ึนแลว ทุนสํารองอีกก็ตองใหกันไว 25% ของงบประมาณรายได ถาไมถึงตองกันทุกครั้งจากเงินเหลือตอน
สิ้นปปดบัญชีก็อธิบายใหเขาฟงทั้งหมด เขาเขาใจ ผมก็เลยบอกตองบอกรัฐมนตรีการคลัง คุยกับรัฐมนตรีมหาดไทย
ดวยคุยใหตรงกัน เพราะกระทรวงการคลังเรงระบายเงิน กระตุนเศรษฐกิจ แตมหาดไทย อนุรักษนิยม ไมใหใชเงินกัน
ไว ยกตัวอยางเชนโครงการแมทชิ่งฟน ก็ถามผมทําไมไมประสบความสําเร็จ                 ผมยกตัวอยางรอยเอ็ด 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีเงินสะสมอยูที่ 15 ลาน แมทชิ่งฟน ใหมา 3.5 ลาน ใหสมทบ            3.5 ลานเปนอยาง
ต่ํา ทําโครงการอะไรก็ได แตกอนท่ีเทศบาลเมืองรอยเอ็ดจะสมทบไดตองเขาหลักเกณฑกอนคือ เงินสะสมหัก 3 
เดือน เงินเดือนเราจายเดือนละ 15 ลาน 3 เดือนหักไป 45 ลาน เงินสะสม 15 ลานติดลบ เพราะฉะนั้นไมตองพูด
ถึงวาจะเขารวมไดหรือไม ก็อธิบายเขาไปสุดทายเขาก็เขาใจ ก็บอกใหไปแกไขคือ 1. ไปปรับระเบียบวาดวยการ
สํารองเงินทุนสํารองสะสม 25% อยาถึงขนาดนั้น ใหเหลือ 15% ก็พอแลว เพราะเทศบาลเมืองรอยเอ็ดตั้ง
งบประมาณรายไดปละประมาณ 500 ลาน ตองมีเงินทุนสํารองสะสม 25% 25% ของ 500 ลาน 125 ลาน 
ตอนนี้เรามีแค 66 ลาน แลวเงิน 66 ลานใชไมได จะไมไปดองที่กระทรวงการคลังไดอยางไร   ลองแกตรงนี้ นี่คือ
ขอมูล นักวิชาการไมเขาใจ พออธิบายเสร็จก็รูเรื่องกันแลว อันนี้ผมไดรับความไววางใจ จากทานเลขาธิการฯ รอดูวา
จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม 

    - วันนี้ บอกเลยเงินสะสมเรามี  15 ลาน คณะผู บริหารจะใชประมาณ                 
5 ลานกวาแลวจะนําเขาสภาฯ วันที่ 28 กันยายนนี้ เรื่องแกไขปญหาความเดือดรอนน้ําทวม ซอย 15 17 19              
ถนนเทวาภิบาลเพราะปญหาน้ํามาจากเหนือเมืองไมมีที่ระบาย ทวมขังหลายวัน เขาตองไปเจาะถนนวงแหวน        
ทุบใหน้ําเขาทอระบายน้ํา เพราะขังนานและประกอบกับทอระบายน้ําของเราออกไปเทวาภิบาล ไมมีใหเขาดวย 15 
17 19 คือวาจําเปนเรงดวน ทีมกองชางก็ไดไปลงสํารวจ ประมาณการโดยรีบดวน  

    - กวนขาวทิพยวันที่  4 ตุลาคม สถาน ท่ีเปลี่ ยนแปลงแลว เนื่องจากวา              
มีพระเมรุมาศจําลอง ยายไปสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา เรื่องเวทีฝากดวยกองชาง ใหเสร็จ ตัดขอบเวทีหนา          
สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา เพ่ือใชเปนเวทีในการจัดงานได  

    - กฐินรอยเอ็ดวัด ยายสถานที่ ไปอยูที่ถนนคลองคู เมืองดานทิศตะวันตก             
คือ รพช.เดิม เรื่องผัง เรื่องสถานที่ก็เขาใจตรงกันแลว ก็ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบ เดี๋ยวจะสับสน                     
ก็คงจะตองมีปายไปบอกดวยเพราะวาเผื่อคนไมเขาใจไปที่หนาประตูเมืองเหมือนเดิม ฝากพวกเราวาวันที่               
21 ตุลาคม สถานที่เรายายไป สวน 3 พฤศจิกายน ก็สมมาน้ําคืนเพ็ง เส็งประทีป ใชหนาบึงพลาญชัย เพราะวาเปน
ชวงท่ีหมดทุกขแลว แลวสูภาวะปกติ ก็จะเปนงานที่เราเฉลิมฉลองรัชกาลที่ 10 ไปดวย แลวใชพระเมรุมาศจําลอง
ตรงนั้นประกอบเปนสวนหนึ่งของเวทีประธานไปดวย ก็ออกแบบกันเรียบรอยแลว 

    - ประชุมสภาฯ ไดกําหนดแลว เปดประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ของป 2560 
กําหนดวันที่ 28 กันยายน เวลา 14.00 น. สิ่งท่ีตองนําเขาคือกันเงินจายขามป กอง ฝาย งาน ไหน ท่ีไมสามารถ
เบิกจายไดในปนี้ทัน ก็ตองรีบทําเรื่องกันเงินเบิกจายขามป 2. กรณีเงินเหลือจายเพิ่มเติม โครงการ แผนงานตาง ๆ 
ฝากการเงินไปดูยอดครั้งสุดทายใหดวยวาจากวันนั้นเงินเขาแลว เพ่ิมเติม สามารถที่จะใชจายไดเทาไหร อยาใหเหลือ
ตกเปนเงินสะสมเยอะ เดี๋ยวจะตองไปกันเปนทุนสํารองอีก ฝายการเงินตองแสดงวาการคาดการณ ประมาณการที่
แมนยํา วารับกับจายเหลือเทาไหร เอามาใชใหเกือบ 100% ถาปไหนเงินตกจายเหลือเปนเงินสะสมเยอะแสดงวา
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เราขาดขอมูล อยางปท่ีแลวเหลือ 17 ลาน รับกับจายเหลือ 17 ลาน ก็ไปคํานวณเปนเงินทุนสํารองสะสมอีก 
25% ฝากกองคลังดูใหดี จะใชเงินสะสมประมาณ 5 ลานกวา อยางที่บอกคือถนน 3 ซอย 15, 17, 19 เทวาภิ
บาลซึ่งชาวบานเดือดรอนมาก แลวถนนประชาธรรมรักษหนาวิทยาลัยเทคนิคซึ่งทรุดโทรม ชํารุด และหลังศาลา
กลางตรงนี้ก็จะอัดแอสพาสติกสคอนกรีตเขาไปใหเกิดความปลอดภัยกับประชาชน น้ําทวมทําใหพ้ืนถนนเสียหาย
จํานวนมาก ฝากกองชางไว สามแยกธนาคารทหารไทย รอยแยกรอยตอเปนคอนกรีตกับลาดยาง              ถนนสุข
เกษม สภาพ โดยเฉพาะ 3 แยก ทรุดแลว เพราะน้ําทวม เริ่มเปนหลุมเยอะจะแกปญหาชั่วคราวหรือเปลา ไปดู หรือ
จะทําเปนแอสพาสติกส ดูความคุมคา ก็ฝากไวดวย 

    - วันท่ี 27 กันยายน ไปรับรางวัล ก็ไดหารือกันแลว จะเอารถบัสไป 1 คัน           
จะใหตัวแทนไปรวมดวย เดินทางวันที่ 26 นอน 1 คืน เชา 27 ก็เขารับรางวัล เดิมทีเราก็ไปแคนายกฯ               
กับชางภาพ แตผมเห็นเทศบาลอื่นเขาไปรับรางวัล 4 – 5 รถบัสแตเขาไปใหเขาไปตามกําหนด เราเอาแค 1 รถบัส 
ไปดูตัวแทนของแตละกอง ฝาย ไปรวมแสดงความยินดี ถายภาพ กับที่ออกบูธ ตองออกเดินทางกอน ก็วางแผนกันใช
รถบัสของเทศบาลเรา 

    - สํานักการศึกษา ก็มี เหตุ เมื่อวานเด็กตกอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล          
หนองหญามา ปรากฏวาเปนเด็กท่ีไปแสดงพิธีเปดวอลเลยบอล ทํากระเปาหลนลงไประเบียง ก็เลยปนออกไปเอา 
ปรากฏวาเปนกระเบื้อง เด็กไมรูไปเหยียบ ทะลุจากชั้น 3 ลงมาชั้น 2 ตกลงมาเย็บคาง 5 เข็ม เอกซเรยแลวไมมี
แตกหักปลอดภัยแลว ผูปกครองเขาก็เขาใจแลว เหตุที่ไมเปนอะไรมาก เพราะสายไฟแรงต่ําชวยไว ก็ฝากทาง
โรงเรียน ตอนนี้อาคารมีอยู 2 แบบ อาคารที่เปนรุนเกาเปนกระเบื้อง ไปเปลี่ยน ฝากกองชางไปดู อาคารโรงเรียนที่
เปนลักษณะกระเบื้อง เปลี่ยนออกหมด รื้อหมด ตองเปนเหล็กหรือเปนอะไรที่ปองกันได ท.1 ก็เปนมาแลวครั้งหนึ่ง 
ตกจากชั้น 3 เหมือนกัน ดีวาระบบการดูแลของเทศบาลเราทันที เขาไปดูแล แจงเหตุนําสงโรงพยาบาลทันที         
แลวผูบริหารก็เขาไปดูเด็กทันที ประสานกับโรงพยาบาล ไดรับการดูแลอยางดี รวดเร็ว ผูปกครองก็มีความพึงพอใจ 
เปนเหตุที่สุดวิสัย เกิดในโรงเรียนเราก็จะปฏิเสธความรับผิดชอบไมได เพราะฉะนั้นกรณีอยางนี้ 2 ครั้งแลว           
สวนวัดสระทองก็โชคดี ฝาเพดานหลนลงมาหองวิทยาศาสตร เพราะฉะนั้นเรื่องเหลานี้ก็ฝากทางโรงเรียน             
เปนเรื่องเรงดวน สวนอาคารที่เปนแบบใหม เปนคอนกรีตหมดแลว ก็ย้ําเตือนเด็กนักเรียน หามปนออกไป ฝากครูไป
พูดหนาเสาธง อยาปนออกไปโดยเด็ดขาด จะใชวิธีรณรงคอยางไร ก็ฝากไปดําเนินการ 
    - เรื่องวัดเหนือ อยางที่บอกแลววาเราอาศัยวัด ตอนนี้เจาคุณวัดเหนือทาน
มรณภาพแลวทานมีสวดทุกคืนจนกวาจะมีการพระราชทานเพลิงศพ กําหนดไวเปนเดือนพฤศจิกายนหลังเสร็จ       
ราชพิธีถวายพระเพลิง ก็จะฝากใหเทศบาลไปเปนเจาภาพ เรายังไมไดเปนเจาภาพ ก็ขอวาไปที่ละกองก็ได          
เพราะหลายวัน ฝากทานปลัดฯ ลองไปมอบหมายวา วันนี้เปนกองนี้ วันนี้เปนกองนี้ ก็หมุนเวียนกันไป พอประมาณ
ไมเยอะจนเกินไปเดี๋ยวจะเปนปญหากับทางวัด เพราะเรากับวัดทานเมตตาเรามาก เวลาวัดมีกิจกรรมมีงานสําคัญ ก็
เปนการแสดงออกถึงความกตัญู ก็ฝากไปวางกําหนดแตละวันยังมีเวลาพอ 
    - กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม ที่รายงานมา ประชาชนปลอยน้ําเสีย      
ออกมาแลวเปนปญหาน้ําทวม รณชัยชาญยุทธ 36 ฝากกองชางไปดู แลวแกปญหาเฉพาะหนากอนไดหรือไม            
ทํารองระบายน้ําหรือเนินดิน เศษหญาที่น้ําไหลไมได ไปแกปญหาในเบื้องตนกอน 
    - ศูนยแพทยฯ ที่รายงานผูเขารวมโครงการลด ละ เลิก บุหรี่ ได 28% จากที่เขา
มา 47 คน เลิกไดเกินกวา 3 เดือน 47 คน มีกลับมาสูบใหมหรือไม ไดติดตามหรือไม 

นางสาวทรัพยพานิช  พลาบัญช - ติดตาม 47 คน ที่กลับมาสูบซ้ํา ประมาณ 2 คน แต ก็เขากระบวนการ            
เภสัชกร    เริ่มใหม 

นายบรรจง โฆษติจิรนันท - เก็บเปนขอมูลไว และรายงานดวย สวนเรื่องน้ําหนัก ตอนนี้ก็คงที่ แสดงวา
นายกเทศมนตรี   รักษาน้ําหนักไดดี เปนกําลังใจ 
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    - งานปองกันฯ ฝากเรื่องความปลอดภัยของบุคลากร สําคัญมาก จิตใจเราชวย
ดวยความรวดเร็ว ฉับไว ดูแลประชาชน แตวาบางเรื่องที่มันเสี่ยงเกินเหตุ คณะผูบริหาร ไมเห็นดวยถือวาเปนเรื่อง
สําคัญ ย้ําอีกครั้งหนึ่งใหคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรไวกอน อยาไปคิดวาเราพรอม เรามีจิตใจจิตอาสา แตวา
ชีวิตผูปฏิบัติงาน ความปลอดภัย ผูบริหารใหความสําคัญมากกวา 

    - เรื่องพ้ืนที่ซับซอน วัดเหนือ ผมคิดวายังมีอีกหลายพื้นที่ที่ เปนลักษณะนี ้       
เวลาเกิดเหตุก็จะเปนปญหา เรามีโดรน เราใชโดรนใหเกิดประโยชน รถดับเพลิงเล็กที่เราซื้อมา เพ่ือเขาผจญเหตุเพ่ือ
เขาถึงที่เกิดเหตุไดอยางรวดเร็ว ถาเราไมเขาใจเสนทางก็จะเกิดปญหา เพราะฉะนั้นใชโดรนใหเปนประโยชน พ้ืนที่ที่
ซบัซอนเขาถึงยากอยางนี้ ขึ้นคลุมพ้ืนที่ทําแผนที่ไวและใหลูกนองดูกัน เผื่อเวลาเกิดเหตุโซนนี้ พื้นที่แบบนี้ ควรจะเขา
ทางไหนอยางไร เปนเอกสารท่ีงานปองกันฯ นาจะมี เปนขอมูลไว เพ่ือใหมีความชํานาญ เขาใจ เขาถึงพ้ืนที่ เวลาชวง
ไหนวางก็ลองขับรถเขาไปดูสภาพ 

    - เรื่องดับเพลิงหัวแดง ทอธารประปา ทาสีใหชัดเจน โดดเดน ตําแหนงตองรูแลว
สามารถใชงานไดจริง ตรงไหนที่เพ่ิมเติมเขามาใหม ตรงไหนที่ใชงานไมไดก็เรงรัดการประปา ใหดําเนินการ         ให
ใชได  

    - งานเทศกิจ ถือไดวาปฏิบัติงานไดเปนอยางดี ดูแลตลอด งาน CCTV ก็ฝากดูแล 
เรื่องถนนสตรีทอารต ก็เกินคาด ทีแรกคิดวาเด็กวัยรุนจะไปทําลายหรือเอาไปพน ปรากฏวาตั้งแตเปดงานมาจนถึง
วันนี้ ไมมีใครไปทําลาย ตรงกันขามกับไปถายภาพ ภาพรูปลง face สงไปใหเพ่ือนรู ตอนกลางคืนก็เยอะมาก สิ่งที่นา
ดีใจคือไมมีการทําลาย เปนเรื่องดี ใหเรงรัดการติดกลอง CCTV เพ่ือบริการประชาชนเพราะมากขึ้น           ก็ฝาก
ไปดูแลเรื่องกลอง CCTV เพ่ือควบคุมสตรีทอารต 

    - กองสวัสดิการสังคม ไดรับงบคนพิการ แบบเสร็จแลวใชไหม จบหรือยัง               
ไดแลวสงไปแลว เวลาไดมาจะไปลงมือ ก็ฝากดูเพราะวาเกาะเจาพอหลักเมือง เขาจะทําแคมปข้ึนไปดานหลัง        
ทางทิศตะวันตก จะออมขึ้นไป ฝากวามีคนใหขอสังเกต มีเตาเผากระดาษบนศาลเจาพอ มีการไปเผาและควันขึ้น
เยอะมาก เปลี่ยนไดไหม เปนมลพิษ หาวิธีการอื่นไดหรือไม ที่เปนสีแดงคลายน้ําเตา เผาแลวควันข้ึนถายภาพออกมา 
ดูไมสวย แลวอยูกลางเมืองดวย ลองไปหาวิธีการวาจะเปลี่ยนรูปแบบใหมหรือไมใหเผาขางบน ไดไหม         ไปเผา
ขางนอก ฝากลองไปดูตองมีวิธีแกไข 

    - เรื่องฝายสังคมสงเคราะห วันนี้เราไดรับถายโอนมาเยอะในเรื่องสวัสดิการ ชีวิต
ประชาชน เรื่องคนพิการ สิทธิที่จะไดรับ การดูแล เบี้ยหรือเงินสนับสนุนอาชีพ เงินกูตาง ๆ ที่รายงานมา ขอมูลที่ดี
ที่สุด ผมคิดวาก็คือกรรมการชุมชนกับ อสม. เชื่อมโยงกันหนอย นําเรื่องเหลานี้ไปพูดเวที อสม. แลวก็ไปนําเรียน
กรรมการชุมชนหนอยวาพื้นที่ท่ีเขาดูแลอยูเขามีความชํานาญอยูแลว เพราะเปนญาติพี่นองและอยูในชุมชน  เปน
เพ่ือนบานกัน นาจะมีขอมูลเชิงลึกมาก ข้ึนอยูกับเราจะเก็บขอมูลไดมากเทาไหร คนที่จะใหขอมูลเราไดดีท่ีสุด ก็คือ
กรรมการชุมชนกับ อสม. ออกไปใหความรู วันนี้รัฐบาลมีโครงการ มีกองทุน มีเงินอะไรตาง ๆ ที่จะไปถึงเขา ก็ไม
อยากใหเขาเสียสิทธิ ก็ขึ้นอยูกับเราจะหยิบยื่นใหเขาไดมากนอยเทาไหร ก็ฝากไวดวย 

    - กองคลัง รายได เปนขาววารัฐบาลผาน ครม. แลว ปรับภาษีสรรพสามิตบุหรี่ 
เริ่ม 16 กันยายน เบียร เหลา จะประกาศวันนี้ สรุปวาจะมีรายไดเพ่ิมเพราะฉะนั้นที่เราประมาณการรายรับไว           
ในป 2561 จะมีผลกระทบไหม ไปวิเคราะห เริ่มตั้งแตตอนนี้วาถาปรับมีผลทันทีจะมีผลประมาณเทาไหรอยางไร 
เพราะตรงนี้เปนรายไดที่เขาสงใหทองถิ่นโดยตรง สรรพสามิตจัดเก็บใหแลวสงใหทองถิ่น อันนี้ก็จะมีผลกระทบ        
ก็ไปศึกษา อันที่  2 ไดรับทราบจากทานรองฯ เรืองรัตนจะมีการปรับคาเชาบานเดือนละ 400 – 2,000                 
จะปรับเปน 2,000 ขึ้นไป ขั้นต่ํา 

    - แจ ง  ผมเ พ่ิง เซ็นคําสั่ ง ไป ระ เบี ยบใหม ว าด วยการ จัดซื้อจัดจ า งของ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง วงเงินเทาไหรใหมีคณะกรรมการคนเดียว แลวการเซ็นตรวจรับของ จะมาบอกวา
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ไมรูไมได ไมเกิน 1 แสนตองใหชุมชนมาเซ็นรวมไหม ไมตอง ดําเนินการได แลวถาเราจะใหชุมชนมาเซ็นรวมได
หรือไม เขาระบุไวแลวถาภาคประชาชนจะมาเซ็นรวมตองวงเงิน 5 แสนข้ึนไป หลักเกณฑใหมเขาใชวงเงินเปนเกณฑ 
และวิธี มี 2 อยาง เราสามารถที่จะกําหนดคุณลักษณะไดไมจําเปนตองซื้อของถูกอยางเดียว แสดงวาเขาเปดใหเรา
เลือก ซื้อของท่ีมีคุณภาพได กอนเราจะจัดหา เราสามารถกําหนดคุณสมบัติของของที่เราจะเอาได กําหนดลงไปเราก็
จะไดของดี เพราะปญหาเดิมคือ ไดแตของไมดีเพราะเห็นราคาถูก อันนี้คือการแกไข แลวก็มีคณะกรรมการตรวจรับ 
สิ่งที่เปนหวงคือ เราตกลงวามอบงานใครในกองนั้น เปนคนเซ็นรับรอง 1 แสน เซ็น 1 คน เพราะฉะนั้นก็ฝากดวย
การเซ็น ก็ไมตองไปเกรงใจเพ่ือน ทานจะปฏิเสธไมได ตอไปก็ฝากวาใครเปนกรรมการ ระเบียบใหมจะเซ็นรับอะไรก็
ตรวจใหถูกตองตามขั้นตอน ปลอดภัยแกทานเอง 

    - นัดประชุม ครั้งท่ี 10/2560 วันจันทรที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. 
ประชุมผูบริหาร 13.30 น. 

 

ปดประชุมเวลา 12.05 น. 
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