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บันทกึการประชุมหัวหนาสวนการงาน ประจําเดอืน  มกราคม  ๒๕๕๙ 

ในวันพุธที่  ๖  มกราคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๐๘.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมไผเงิน 

************************** 

ผูมาประชุม 

๑. นายเปรมศักดิ์ เพยียุระ นายกเทศมนตรี  

๒. นายจริะบูรณ  ปญญารัตนวงศ รองนายกเทศมนตรี  

๓. นายนวิัฒน ปลั่งศริิ รองนายกเทศมนตรี 

๔. นายนรศิ อนิทรกําแหง รองนายกเทศมนตร ี

๕. นายเลศิสนิ จึงจรัสทรัพย ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี  

๖. นายปรชีา มุกนําพร ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี  

๗. รอยตรบีัวทอง โลขันธ เลขานุการนายกเทศมนตรี  

๘. วาที่รอยเอกวัทธกิร  ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล  

๙. นายสุวัฒน สุทธ ิรองปลัดเทศบาล 

๑๐. นางดรุณ ีวศิษิฐชาต ิรองปลัดเทศบาล  

๑๑. นางสุภาภรณ คําภูเงนิ หัวหนาสํานักปลัดฯ 

๑๒. นางวาสนา   พทิักษ ผูอํานวยการกองคลัง  

๑๓. นางอาภรณ รพเีลศิรังสมัินต ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ  

๑๔. นางศริวิรรณ ปกษ ีผูอํานวยการกองการศกึษา  

๑๕. นายศักดิ์สทิธิ์ ปนคํา ผูอํานวยการกองชาง  

๑๖. นายกฤษฏ ชัยมาตย ผูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม  

๑๗. นายเฉลมิเกยีรต ิอุปจันทรสงา ผูอํานวยการกองวชิาการฯ  

๑๘. นางฉววีรรณ อัศฤกษ ผอ.สถานศกึษา โรงเรยีนเทศบาล  

๑๙. นางจิตโศภิน เคนจันทกึ ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธติ 

๒๐. นายอทิธพิล พวกเมอืงพล หัวหนาฝายการโยธา  

๒๑. นางกรองกาญจน  ปญญารัตนวงศ หัวหนาฝายปกครอง 

๒๒. นายจรีะศักดิ์ แกนดู  หัวหนาฝาย สงเสรมิการศึกษาฯ 

๒๓. น.ส.ดาวรรณ ภูเหนิ หัวหนาฝายบรกิารสาธารณสุข  

๒๔. นางวารุณ ีลาดมะโรง หัวหนาฝายบรหิารงานสาธารณสุขฯ 

๒๕. นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศลี หัวหนาฝายแบบแผนฯ  

๒๖. น.ส.ภัทราวรรณ  เกดิพทิักษ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห  

๒๗. น.ส.ยุวนติ เพิ่มยนิด ีหัวหนาฝายบรหิารการศึกษา  
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๒๘. นางสุกัญญา จันทรภักดี หัวหนาฝายอํานวยการ  

๒๙. นายประหยัดทรัพย  อาวจําปา หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  

๓๐. น.ส.มัตตกิา เกดิพทิักษ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  

๓๑. น.ส.ลัดดาวัลย ความหม่ัน หัวหนาฝายแผนที่ภาษฯี  

๓๒. จ.อ.กมล สงวนญาต ิหัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 

๓๓. นายเนรมติร มูลวงศ หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล  

๓๔. นางอุไรวรรณ กสกิจิวรกุล หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ  

๓๓. นายประเสรฐิ ไชยศรี  หัวหนา ฝายพัฒนารายได 

๓๕. น.ส.ธัญณชิา ขันต ีหัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 

๓๖. จ.อ.สายันต นรสาร รก.หัวหนาฝายปองกันฯ  

๓๗. นางมลวิรรณ สารบรรณ ที่ปรกึษานายกฯ  

๓๘. น.ส.พันธวริา พลกลาหาญ นักวชิาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  

๓๘. นายธนายุทธ โคตรบรรเทา              นักวชิาการคอมพวิเตอรชํานาญการ (รก.หน.ฝายบรกิารและเผยแพรฯ)  

๓๗. น.ส.อัมพวัน สันเพาะ เจาพนักงานธุรการปฏบิัตงิาน  

๓๘. น.ส.กันยารัตน อุปจันทรสงา พนักงานจางเหมา 

๓๙. น.ส.จารุมาศ เสนาสนทิ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.  

ประธาน กอนเขาสูวาระการประชุม วันนี้เรามกิีจกรรมเพื่อสนับสนุน สงเคราะหพี่นอง 

ประชาชนที่ประสบปญหาเรื่องความสูญเสยีบุคคลสําคัญในครอบครัว ขอเชิญทาน 

รองจริะบูรณครับ 

นายจริะบูรณ  ปญญารัตนวงศ เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สบืเนื่องจากผมได 

รองนายกเทศมนตร ี ตดิตามขาวทาง Facebook จงึไดเห็นความเดอืดรอนของพี่นองประชาชนในเขต

เทศบาลเมอืงบานไผของเรา ซึ่งนองคนนี้ไดอาศัยอยูกับยายเพยีง ๒ คน และคุณยาย

ของนองปวยหนักเขาโรงพยาบาล  ทัง้นี้  ไดมจีติอาสาเขาไปดูแลและชวยเหลอื

ครอบครัวนองโดยการแจงขาวมาทาง Facebook เทศบาล ปรากฏวา คุณยายได

เสยีชีวติลงแลว และไมมเีงนิที่จัดงานศพใหคุณยาย ทานนายกฯ จงึมอบเงนิชวยเหลอื 

จํานวน ๓,๐๐๐ บาท และมอบใหจติอาสาอกี ๑,๐๐๐ บาท  

ประธาน   ขอใหกําลงัใจนองที่ไดการสูญเสยีในคร้ังนี้ แตการสูญเสยีก็ทําใหเกิดพลังได 

เปนธรรมดาของการสูญเสยี ขอเปนกําลังใจในการตอสู มอีะไรก็ใหนกึถึงเทศบาล 

หากเรียนหนังสอืแลวอยากจะมงีานทําก็ตดิตอเขามาที่เทศบาลไดนะครับ  

- ขอแสดงความยนิดกัีบผอ.กอง /หัวหนาฝาย ถอืเปนการสนับสนุนการ 

ทํางานมากขึ้น เชน หัวหนาฝายก็ไดรับเงนิประจําตําแหนง จํานวน ๑,๕๐๐ บาท 

อยางไรก็ตามใหเราตระหนักวาเปนเงนิภาษขีองพี่นองประชาชน อยาไปหลงระเริงวา
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เราไดเปรียบพี่นองประชาชน ซึ่งหลาย ๆ คนก็ยังประสบปญหาเศรษฐกิจ อยากให

พวกเราตอบแทนพระคุณแผนดนิใหมาก คอื ใหทํางานอยางเต็มที่ บางคนอาจจะบอก

วา เพราะความรู ความสามารถ ภายใตของการเปนผูรับ ใหมองในภาพการเปนผูให

ดวยนะครับ  

ระเบยีบวาระท่ี ๑   ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธาน   (๑) ขอแสดงความยนิดกัีบปลัดเทศบาล วาที่รอยเอกวัทธกิร  ทรงยศวัฒนา  

ที่ยายมารับตําแหนง ปลัดเทศบาลเมอืงบานไผ ขอเชิญแนะนําตวัครับ 

วาท่ีร.อ.วัทธิกร  ทรงยศวัฒนา  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ดใีจครับที่ไดมโีอกาสเขา 

ปลัดเทศบาล มารวมทํางานกับทุกทาน กอนหนานี้ก็มคีวามคุนเคยกับทานนายกฯ เปนอยางด ีและ

ไดมาดูงานเทศบาลประมาณ ๕ เดอืนแลว ไดมาศกึษาวาอะไรที่ยังมจีุดบกพรอง ใน

สวนของผูใตบังคับบัญชาทกุทาน ทานนายกฯเคยไดใหนโยบายวา การทํางานของ

เทศบาลบางจุดยังมจีุดออนอยู ในจุดใดที่ทานนายกฯ เคยใหนโยบายไว ผมก็จะเชิญ

ผอ.กอง มาพูดคุยปรึกษาหารอืกัน เพื่อจะชวยกันเตมิเต็มในสวนทีม่นัขาดไป เพื่อจะ

พัฒนาใหดขีึ้นไป ขออนุญาตนําเรียนเทานี้กอน ขอบคุณครับ  

ประธาน  ผมขอแจงกําหนดการลวงหนาเลยนะครับ ใหทานปลัดฯ ทําตารางงาน ผมจะ

ไปนั่งทํางานทุกกองๆละ ๑ สัปดาห พรอมกับทานปลัดฯ ไปดวยกัน ไปประชุมกองกัน

ทุกเชา โดยมผีม ทานปลัดฯ และรองนายกฯ ประจาํกอง โดยการประชุมตดิตามงาน

ทุกอยาง ผมจะใชวธิกีารแบบนี้บริหารใน ๒ ปหลัง ผมจะเนนหนักในการทาํงานเพื่อให

เห็นผลงาน ปญหาขององคกรทุกองคกร   คอื  เรื่องคนเปนหลัก   อยากใหทุกคน

เตรียมตัว การทํางานเชิงรุกในองคกรมมีากขึ้น ปลัดฯมคีวามรอบรูเรื่องกฎหมาย คือ

คุณสมบัตทิี่มคุีณคากับองคกรของเรา องคกรเตบิโตขึ้นถอืเปนจุดเร่ิมตนที่พรอมที่สุด

สําหรับเทศบาลเรา ใหปรับวธิกีารประชุมดวยนะครับ อยากใหทุกคนศกึษาจาก

เอกสารไมตองอานทุกตัวอกัษรสําหรับผูนําเสนอ ทําใหเสยีเวลาในการประชุมมาก

เกินไป สําหรับประเด็นการแลกเปลี่ยน เชน วเิคราะหนโยบายฯ อยากใหพวกเรา

นําเสนอใหมากกวานี้ กรณมีกีารโหวตในที่ประชุมแลวใหทําตามเสยีงสวนใหญ ฝากให

มวีัฒนธรรมองคกรดวย สิ่งที่ดพีวกเรารูจักผูบริหารมากขึ้น เวลาสนุก ๆ ใหมาก 

ทํางานใหหนัก ฉลองใหหายเหนื่อย สําหรับกิจกรรมงานรื่นเริงเทศบาล คอื วัน

เทศบาล  วนัแสดงมุทติาจติ เชน เกษยีณ  ลาออก งานวันปใหม สงทายปเกาตอนรับ

ปใหม เมื่อถึงงานดังกลาวอยากใหทุกคนเขารวมงานรื่นเริงตาง ๆ ผูบริหารดูแลพวก

เราอยางเต็มที่ อยากใหพวกเรามคีวามสามัคคีกัน  กรณกีารจัดประชุมนอกสถานที่ 

เชน KPI ใหพวกเราพยายามวางแผนใหเขารวมทุกคน ในสวนของพนักงานจาง 

พนักงานจางเหมา ก็ไดจัดใหมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ฝากทุกคนดวย กรณมีแีขก

มาเยี่ยมเทศบาล อยากใหพวกเราชวยกันตอนรับดวย สิ่งที่จูงใจจะใหคนมาเทศบาล

คือ คน เนน ทําไปดวยพูดไปดวย คอื การประชาสัมพันธงานไปดวย หากไมมี
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ประชาสัมพนัธงานจะเปนจุดบอดทันท ีใหหาฝายประชาสัมพันธทุกกอง/ฝาย ตองฝก

คนของเราเขามาประชาสัมพันธ ตองใชเงนิใหมคุีณคาและคนืกําไรสูสังคม อยากให

เชิญภาคีเครอืขายมารวมกับเรา สําหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ใหบริการ

แขกกอนทุกคร้ัง  หามมาเสริฟกันเองกอน 

  (๒) อบต.ถํ้าสงิห  จ.ชุมพร ขอความอนุเคราะหเขาศกึษาดูงานดานการ

สงเสริมคุณภาพชีวติผูสูงอายุ ในวันที่  ๒๑  ม.ค.  ๒๕๕๙  ซึ่ง อบต.ถํ้าสงิห เคยไดรับ

รางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินดเีดน  อยากใหผอ.กอง/ฝายทุกทานใหเกียรติ

มารวมตอนรับทานดวยนะครับ ถอืเปนวัฒนธรรมองคกรนะครับ เรือ่งอาหารใหดูแล

ใหเรียบรอยอยาใหขาดนะครับ ใหสงเสริมอาหารจากชุมชนมากขึ้นจะทําใหเศรษฐกิจ

ดขีึ้น โดยใหทําเมนูอาหารพื้นเมอืงเราเปนหลักนะครับ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ

อาหารพื้นเมอืงเราไปดวย ความสัมพันธระหวางองคกร ความสัมพันธระหวาง

หนวยงานเปนสิ่งสําคัญที่ตองเนนหนัก เพราะงบประมาณเรามนีอยเราจงึตองใชทุน

มนุษยที่อื่น ๆ มาเปนเครอืขายการสรางพลังใหกับเรา   

มตท่ีิประชุม  --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผูบรหิารและหัวหนาสวนการงานฯ   

   เมื่อวันท่ี ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘  

ประธาน   ขอเชิญฝายเลขานุการ ครับ  

หัวหนาสํานักปลัดฯ   เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรายงาน 

   การประชุมหัวหนาสวนการงาน  เมื่อวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ไดสําเนา 

   แจงใหทุกทานแลวนะคะ มทีัง้หมด ๒๖  หนา ขอใหที่ประชุมพจิารณาไป 

พรอม ๆ กันเลยนะคะ  มทีานใดจะขอแกไขหรอืเพิม่เตมิในสวนใดหรอืไมคะ เชิญคะ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดฉัินขอแกไขหนา ๑๒  

   บรรทัดที่ ๒๖ จาก “มปีระชาชนในเขต อบต.หนิตัง้ ไมมคีวามยนิดทีี่จะไมใหเราไป  

   ดําเนนิการ” เปน “มปีระชาชนในเขต อบต.หนิตัง้ มคีวามยนิดทีี่จะใหเราไป  

   ดําเนนิการ”  

ผอ.กองวชิาการฯ   เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขอเพิ่มเตมิหนา ๒๓  

สรุปผลการประเมนิที่มอียู ๙ ขอ ขอเพิม่เตมิ ขอ ๑๐. เรื่องการควบคุมภายใน  

ประธาน  มทีานใดจะขอแกไขเพิ่มเตมิหรอืไมครับ ขอใหเลขานุการแกไขให 

  เรยีบรอยและเก็บไวในสารบบตอไป ถาไมมผีมขอมตทิี่ประชุมนะครับ  

มตท่ีิประชุม --รับรองรายงานการประชุม —  

ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องสบืเน่ือง  

ประธาน   รายงานผลการดําเนนิงานถนนคนเดนิเพลนิเมอืงไผ  เชิญรองดรุณ ีครับ 

นางดรุณี  วศิิษฐชาต ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับถนน    
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รองปลัดเทศบาล คนเดนิเพลนิเมอืงไผ ซึ่งมโีซนสนิคา ๓ โซน ณ ปจจุบันตลาดถนนคนเดนิฯ เปนที่

ตดิตลาดประชาชนจะมาจับจายซื้อสนิคาเพิ่มมากขึ้นทุกสัปดาห สวนเรื่องความ

ปลอดภัย ไฟฟา และการจราจร ไมมีปญหาไดรับความรวมมอืจาก อปพร. จนท.

เทศกจิ ไดใหการดูแลเปนอยางดทีัง้เรื่องการจราจรและการยกสิ่งของตาง ๆ 

สวนในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ ไดมกีารจับฉลากของขวัญของรางวัลสําหรับ

ผูประกอบการและประชาชน และไดมกีารแจกของรางวัลตาง ๆ เกอืบจะเสร็จ

สมบูรณแลวเมื่อวันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๕๘ ที่ผานมา แตยังคงเหลอืของขวัญผูที่ไดรับ

รางวัลยังไมมาตดิตอขอรับบางสวน และจะดําเนนิการแจกใหเสร็จสิ้นภายใน

สัปดาหหนา  

สรุปยอดคาใชจายประจําเดอืน  ธันวาคม  ๒๕๕๘   

สรุป   รวมรายรับทัง้สิ้น  =  ๘๖,๔๐๐ บาท รวมรายจายทัง้สิ้น  = ๗๐,๓๕๕  บาท 

คงเหลอืทัง้สิ้น  =  ๑๖,๐๔๕  บาท นําเขากองทุนคนบานไผฯ = ๕,๐๐๐ บาท 

ประธาน   มใีครจะเพิ่มเตมิหรอืไมครับ เชิญครับ 

ผอ.กองชาง   มเีสยีงสะทอนเรื่องถนนคนเดนิฯ บางสวนครับ เรื่องคุณภาพของอาหาร 

   ยังตรวจสอบอยูประจําหรอืไมครับ รวมทัง้ราคาดวย ยกตัวอยางอาหาร ไกใตน้ํา  

แรก ๆ จะมเีนื้อไกเยอะและทุกอยางครบ ราคา ๓๐ บาท แตปจจุบันมโีครงไก

เปนสวนมากเนื้อไกไมคอยม ีแตราคาเพิ่มขึ้นเปน ๕๐ บาท    

นางดรุณ ี วศิษิฐชาต ิ  เรื่องคุณภาพอาหารและราคา เราไดแตงตัง้คณะทํางานแลวนะคะ ซึง่จะ 

รองปลัดเทศบาล กําหนดใหรายงานเดอืนละ ๑ คร้ัง ในการตรวจสอบคุณภาพอาหารและน้ํามันทอดซ้ํา

ดวยคะ  

ประธาน  คอื ปญหามันเกิดขึ้นจริง ใหหาคนที่ไมเคยรูจักลองไปซื้ออาหารดังกลาวดู 

เมื่อมเีสยีงสะทอนมา เราตองรีเช็คอกีคร้ังและใหรีบแกไขทันท ีมอบทานปลดัฯ ไป

ตรวจสอบความเรียบรอยดวยนะครับ  

นายนวิัฒน  ปล่ังศริ ิ ทมีงานก็ใหตรวจสอบดวย เพื่อรักษาคุณภาพและราคาใหมมีาตรฐานอยาง 

รองนายกเทศมนตร ี ยั่นยนื  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง  ปจจุบันเร่ิมเขาสูอาเซยีนแลว ตองใหเขาทราบกฎ กตกิา กรณมีคีนตางถ่ินมา 

รองนายกเทศมนตร ี ขายแบกะดนิ เชน แมว ชาวเขา ทศิทางคณะกรรมการควรคิดวาอนาคต Walk-in ตอง

ใหโอกาสหรอืกรณลี็อคประจําแตขาดหายไปหลายสปัดาห   ควรพจิารณาคนที่ขาย

จริง ๆ เขามา แตตองยดึกฎ กตกิา เพื่อใหคนบานไผเขามาขายตอไป   

นายจริะบูรณ  ปญญารัตนวงศ  เนน ผูคาคนบานไผ หากผูคาขอนแกนอยากเขามาขายในถนนคนเดนิฯ        

รองนายกเทศมนตร ี ใหยายช่ือเขามาอยูในเขตเทศบาลกอน 

นายนวิัฒน  ปล่ังศริ ิ เปนที่ยอมรับถนนคนเดนิฯ เราอยูอันดับตน ๆ เราพยายามใหผูคาคนบานไผ 
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รองนายกเทศมนตร ี เขามาอยูในถนนคนเดนิฯ แตตองมคีวามหลากหลาย สวนการแสดงบนเวท ีฝาก     

ผอ.โรงเรียน อยากจะระดมทุกกอง/ฝาย แสดงความคิดชวยกัน ใครไมปฏบิัตติามถนน   

คนเดนิฯหามนะครับ กฎหลัก ไมมบีัตร-ไมมสีทิธ ิ การจะขอเขาจําหนายอาหารถนน

คนเดนิฯ ได ตองนําอาหารเขามาใหกรรมการพจิารณากอน  จงึจะมกีารออกบัตรให 

ประธาน   ใหยดึ คุณภาพ-ซื่อสัตย-ยุตธิรรม  ตามที่ทานรองจริะบูรณเสนอให  

ดําเนนิการ ตองมช่ืีอในทะเบยีนบานในเขตเทศบาล เพราะตอไปรายไดของ

เทศบาลจะขึ้นอยูกับจํานวนประชากร ขยายไปถงึผูปกครองเด็กนักเรยีนดวย 

ตองใหยายเขามาในเขตเทศบาลกอน ฝาก ผอ.โรงเรยีนและหัวหนาศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก  ใหกําหนดระเบยีบการรับนักเรยีนโดยตองระบุใหมรีายช่ือในทะเบยีน

บานในเขตเทศบาลดวย กําหนดนโยบายใหเปนไปตามกตกิา นอกกตกิาไมตอง

รับใหรับในเขตเทศบาลกอน โดยใหคําถงึถงึกตกิาและคุณภาพ   

มตท่ีิประชุม --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ/พจิารณา  

ประธาน  เชิญสํานักปลัดฯ ครับ  

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย (๑) รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการฯ จังหวัดขอนแกน  

ท่ีปรกึษานายกเทศมนตร ีประจําเดอืน ธ.ค. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๘  กอนอื่นผมขอสวัสด ี 

ปใหมนะครับ และเมื่อวันที่  ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ ที่ผานมาไดเริ่มเขาสูอาเซยีนแลว

นะครับ ซึ่งทานผูวาราชการฯ ไดเตรยีมการจัดตัง้ศูนยอาเซยีน เพื่อรองรับงานที่

จะเขามา อยูระหวางรอการสั่งการจากระทรวงอยู เราคงตองไดเตรยีมการไว

ดวย  และขอแสดงความยนิดกีับพนักงานเทศบาล จะเขาสูระบบแทงแลว ตัง้แต

วันที่ ๒ ม.ค. ๒๕๕๙ เปนตนไป อยางเชนท◌่านปลัดฯ ก็จะเขาสูแทง ผูบรหิาร

ระดับสูง เทยีบเทากับขาราชการพลเรอืน คอื ตําแหนง ผูวาราชการจังหวัด นะ

ครับ     ถอืเปนเรื่องสําคัญและมคีวามหมาย ดังนัน้ ก็ขอใหพวกเรามคีวาม

ภาคภูมใิจ   ในเกยีรตแิละศักดิ์ศรขีองตนเองนะครับ สําหรับเรื่องที่ทานนายกฯ 

ไดกลาวไวเบื้องตน อยากใหทุกคนมสีิ่งที่ด ีมแีนวคดิที่ดใีนการทํางาน มสีิ่งมี

คุณคาใหพวกเราจดจําได     

- สําหรับการเขารวมประชุมหัวหนาสวนฯ เมื่อวันที่  ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๘  

ผูวาราชการจังหวัด ฯ เปนประธาน มสีาระสําคัญหลายประเด็น โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งเทศบาลเมอืงบานไผ ไดรับรางวัลสํานักทะเบยีนดเีดน รองชนะเลศิลําดับที่ ๒ 

พรอมทัง้บุคลากรดเีดนดวย โดยทานรองสุวัฒนเปนตัวแทนเขารับรางวัล

ดังกลาว เปนเรื่องที่นาช่ืนชมนะครับ  
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- สําหรับทานผูวาราชการฯ ไดรับมอบชอดอกไมที่มผีลงานดเีดน สมัย

ทานเปนผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน จังหวัดอํานาจเจรญิ จังหวัดชัยนาท 

และปจจุบันผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ทานเปนผูบรหิารจัดการเรื่องการลด

อุบัตเิหตุบนทองถนนอยางด ีโดยไดรับการยกยองและไดรับรางวัลดเีดนจาก

รัฐบาล จึงไดมกีารมอบชอดอกไมแสดงความยนิดใีนที่ประชุมดวย  

- สําหรับระเบยีบวาระเรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ มดีังนี้ 

- การแขงขันกฬีา Honda ๓๑ โดยวธิกีารกอดคอ + ผูกขา มทีัง้หมด 

๓๑ คน วิ่งเปนแถวเดยีวกัน เปนการแสดงออกถงึความพรอมเพรยีงและสามัคค ี

กฬีาชนดินี้เปนการสอนใหทํางานเปนทมี ตองมคีวามพรอมเพรยีงกัน กาวเปน

จังหวะพรอมๆ กันทัง้ ๓๑ คน ถาคนใดคนหนึ่งกาวพลาด ก็จะทําใหทัง้ทมีลม  

จะทําใหไมถงึเสนชัย แตการแขงขันชนดินี้เปนลขิสทิธิ์ของญี่ปุน เปนเรื่องของการ

ทํางานเปนทมี  

- ขอบคุณเรื่องความสําเร็จของการทํางานภาพรวมของจังหวัด ทัง้

สวนกลาง สวนภูมภิาค และสวนทองถิ่น ที่ทํางานรวมกัน และการจะเขาสู AEC  

- การบรหิารการกําจัดของเสยีขยะมูลฝอย บานหัวถนน  ต.พระลับ   

อ.เมอืง ไดรับรางวัลดเีดนระดับชาต ิเนื่องกับการคัดแยกขยะ ถอืเปนอกีหมูบาน

ที่นาจะไปดูงานดานการบรหิารกําจัดขยะ 

 - การจัดทํา KPI ของการบรหิารการกําจัดขยะ โดยใหลงทะเบยีนใน

เว็บไซต  

 - ความกาวหนาของการดําเนนิการกําจัดขยะ ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม ไดกลาววา บานเมืองที่สะอาดนัน้ ถอืเปนบานเมอืงที่มคีวามเจรญิ  

 วาระที่สําคัญในการประชุม มดีังนี้ 

๑. การจัดกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  

Bike for Dad ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ ที่ผานมา ซึ่งจังหวัดขอนแกนไดรับรางวัล

ประกวดภาพถายชนะเลศิ ๒ รางวัล  

๒. การออกหนวยแพทยเคลื่อนที่  พอสว. ในวันที่  ๘  ม.ค.  ๒๕๕๙  

ณ  อ.แวงนอย   

๓. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรายงานและเตรยีมความ 

  พรอมเรื่องการลดอุบัตเิหตุชวงปใหม  

๔. วันเด็กแหงชาต ิจังหวัดขอนแกนไดจัดขึ้นที่คายศรพีัชรนิทร ในวันที่  

  ๙ ม.ค. ๒๕๕๙ สวนราชการรวมกันทัง้หมด สําหรับอําเภอและทองถิ่นอื่น ๆ  
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จัดขึ้นตามจุดที่กําหนด ทานอยากใหทุกภาคสวนใหความสําคัญกับวันเด็ก

แหงชาตดิวย 

๕. การเบกิจายงบประมาณ ไดมกีารรายงานในที่ประชุมการเบกิจายใน 

ภาครัฐเปนเรื่องสําคัญ การขับเคลื่อนเศรษฐกจิขึ้นอยูในการเบกิจายของภาครัฐ

เปนสวนสําคัญพรอมดวยการทองเที่ยว เศรษฐกจินัน้คาดวาในป ๒๕๕๙ จะดขีึ้น  

๖. การพยากรณอากาศ กรมอุตุนยิมวทิยาจังหวัดขอนแกน  

สถานการณแอลมโิยจะลดลงและจะหมดไป จะเปลี่ยนเปน อะมยิาเขามาแทนที่ 

นาจะเริ่มเดอืน เม.ย. ๒๕๕๙ นาจะมผีลดตีอประเทศไทย คอื จะมฝีนตกชุกขึ้น

ในป ๒๕๕๙ สําหรับสถานการณภัยแลงในป ๒๕๕๙ นาจะลดลงตามที่

คาดการณไว  

- สําหรับเรื่องที่ทานายกฯ ไดมอบหมายใหผมพรอมดวยผอ.กอง 

วชิาการฯ และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ เขาพบกงสุลใหญสาธารณรัฐประชาชนจนี 

ประจําจังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ที่ผานมา ซึ่งทานรองกงสุลใหญไดเปน

ประธานในการเจรจา คอื ทานถั่งหงส มขีอสรุปวา เขามคีวามยนิดทีี่เทศบาล

เมอืงบานไผ จะมกีาร MOU เมอืงคูแฝดการพัฒนากับประเทศจนี โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเรามเีปาหมายไปที่มลฑลฝูเจ้ียน ทางจังหวัดขอนแกนไดม ีMOU กับ

มลฑล ฝูเจี้ยน ในการพัฒนาและไดมกีารเยี่ยมเยยีนกันแลวหลายครัง้ ฉะนัน้ 

กงสุลใหญจะนําขอมูลตาง ๆ ที่เรานําเสนอความตองการตาง ๆ เชน เรื่อง

เศรษฐกจิ โดยเฉพาะเรื่องอาหาร กุนเชียง ขาวสาร การทองเที่ยว การ

แลกเปลี่ยนภาษา ทานมขีอแนะนําใหเรานําเอกสารในภาพรวม และสรุป

ภาษาไทย แปลภาษาจนี และภาษาอังกฤษเพิ่มอกี ๑ ภาษา เพื่อเปนภาษากลาง 

ไดนํากลับมาเรยีนทานายกฯ และมกีารประชุมหารอืรวมกันแลว ไดเชิญ

ผูทรงคุณวุฒแิละตัวแทนภาคเอกชนมาคุยกันในเบื้องตนแลว ผูทรงคุณวุฒทิี่มี

ความรูทางภาษาจนี จะเปนอากูทานปรชีา จะเชิญมาเปนผูทรงคุณวุฒเิรื่อง

ภาษาจีน ซึ่งทานใหเกยีรตมิารวมประชุมดวย สําหรับในภาคเอกชน คอื คุณตอม 

หางเกยีรตสินิโฮลเซล ใหเกยีรตมิารวมเปนผูทรงคุณวุฒดิวย  ซึ่งทานนายกฯ   

ไดใหขอคดิวา บานไผเปนเมอืงนาอยู เปนเมอืงการศกึษา ไมเนนการ

อุตสาหกรรม เรื่องเศรษฐกจิ คุณตอมเสนอวา เรานาจะแลกเปลี่ยนในสิ่งที่นาจะ

ทําได และทําแลวจะไมเสยีเปรยีบ ไมเปนขอผูกพันที่เราไมไดประโยชน  วันที่   

๑๖ ม.ค. นี้ จะมขีอสรุปอกีครัง้ เรื่องการจัดทําเอกสารที่เปนภาษาไทย + 

ภาษาจนี + ภาษาอังกฤษ ซึ่งทานผอ.กองวชิาการฯ จะไดเพิ่มเตมิในวาระตอไป  

ขอขอบคุณครับ 



- ๙ - 

 
ประธาน   ขอขอบคุณทานที่ปรกึษามากครับ ใหทุกคนปรบมอืใหทานดวยนะครับ  

เวลาเรามขีอราชการที่ทานปรชีาไปประชุมมา ขอใหทุกกอง/ฝายบันทกึและให

แจงเจาหนาที่ในกอง/ฝายไดรับทราบและนําไปปฏบิัตใินสวนที่เกี่ยวของดวย    

ขอเชิญเรื่องตอไปครับ  

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กอนอื่นตองขอ

รองนายกเทศมนตรี สวัสดปีใหมทุกทาน ขอใหทุกทานสุขภาพแข็งแรง เจรญิกาวหนาในหนาทีก่าร  

งานทุกทานนะครับ ผมขอรายงานการดําเนนิโครงการของกองชาง ในป ๒๕๕๘ 

 ดังนี้  

๑. การกอสรางสวนเฉลมิพระเกยีรตฯิ ๘๘ พรรษา 

๒. การจัดทําสวนรวยแสงชวงปใหม หนาสํานักงานเทศบาล  

๓. การกอสรางหอนาฬกิา ไดทําพธิเีปดในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๙  

โครงการในป ๒๕๕๙  

๑. ออกแบบสวนสุขภาพเฉลมิพระเกยีรต ิสมเด็จพระเทพ ฯ  ๖๐  

   พรรษา  ชุมชนโนนสวาง  

๒. ปรับปรุงแกไขวงเวยีนน้ําพุ 

๓. กอสรางรัว้หลังเทศบาล  

๔. การทําฟุตบาทหนาอําเภอจากวงเวยีนหอนาฬกิาถงึสี่แยกโอวเปงฮง  

๕. ปรับปรุงทอระบายน้ําประชุมธนสาร  

๖. ทําถนน คสล.เลยีบคลองชลประทาน  

- กองชางไดประสานกับกรมโยธาธกิารผังเมอืงในการจัดรูปที่ดนิ  

ถนนสาย ค.๘ เช่ือมระหวางสุขาภบิาล ๒ ขางวัดจันทรประสทิธิ์ ตดิกับถนน

สมหวังสังวาลย ทางโยธาธกิารจะจัดสรรงบประมาณใหเบื้องตนประมาณ ๒๐ 

ลานบาท ระยะทางประมาณ ๑ ก.ม. เชิญเจาหนาที่กองชางอธบิายใหที่ประชุม

ทราบดวยครับ เชิญผอ.กองชางครับ 

ผอ.กองชาง   เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สบืเนื่องจากเมื่อ     

คนืนี้ไฟเกาะกลางถนนดับไฟ ๓ เกาะ ไฟทางเขาหนองลุมพุกดับตลอดสาย 

เนื่องมาจากเมื่อคนืวานคงจะมเีด็กวัยรุนตามไปดับไฟ ๓ เกาะ ทางเขาหนอง    

ลุมพุกดับทัง้หมด ผมไดตดิตามไปถงึหัวหนาฝายอทิธพิลตามกําลังมาดําเนนิการ

แกไขเมื่อคนืนี้ แตเหตุผลสําคัญในการดับไฟ คอื มเีด็กวัยรุนไปทําการดับไฟ จงึ

นําเรยีนใหที่ประชุมทราบ และไดมกีารปรกึษากันวา จะทําอยางไรไมใหคนนอก

เขาไปยุงกับระบบควบคุมไฟของเราได สวนเรื่องการจัดรูปที่ดนิขอมอบใหคุณ

อุดมศักดิ์ ช้ีแจงรายละเอยีดเพิ่มเตมิใหที่ประชุมทราบครับ  



- ๑๐ - 

 
นายอุดมศักดิ์  ธรรมนําศีล เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สบืเนื่องจากถนน 

หัวหนาฝายแบบแผนฯ เจรญิสุข ๑ ซึ่งอยูชุมชนโนนสวาง มผูีมาขอทําการจัดสรรที่ดนิเพื่อกอสราง

หมูบานจัดสรร จากการสํารวจเบื้องตน ปรากฏวา ถนนสาย ค.๘ พาดผาน

บรเิวณทายของที่ดนิ จึงขอความอนุเคราะหกรมโยธาธกิารและผังเมอืง ในการ

จัดรูปที่ดนิ ซึ่งระยะทางจากสาย ค.๘ จะเริ่มจากถนนสุขาภบิาล ๒ ตรงขามวัด

จันทรประสทิธิ์ บรเิวณลําหวยทรายที่เราทํากําแพงเสรมิคันดนิไป ซึ่งเสนนี้จะ

เช่ือมไปยังถนนสมหวังสังวาลยได จากระยะทางที่วัดโดยสังเกตประมาณ 

๑,๕๐๐ เมตร หรอื ๑.๕ กโิลเมตร ทางโยธาธกิารไดมาวัด ปรากฏวา เกดิ

แนวคดิวา ถาเรามาจัดรูปที่ดนิสามารถเจรจาเจาของที่ดนิระยะทางในการ

กอสราง จะเหลอืแคประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ในสวนของถนนเดมิที่จะเช่ือมถนน

สมหวังสังวาลยประมาณ ๕๐๐ เมตร เราจะไมไปถงึตรงจุดนี้ ซึ่งถาเราจัดรูป

ที่ดนิสําเร็จเราสามารถที่จะดงึงบประมาณลงมาได ตามผังเมอืง คอื ความกวาง 

๑๘ เมตร สามารถเช่ือมโยงไปยังถนนสาธารณะโนนสวางได สิ้นสุดสมประสงค

ซอย ๕ ถาทําสําเร็จนอกจากไดถนนแลวก็จะมรีะบบระบายน้ําเช่ือมโยงลงลํา

หวยทรายได และจะเช่ือมโยงชุมชนโนนสวาง และสามารถเช่ือมไปยังถนน

บายพาส หมายเลข ๒๓ ไดอกี ซึ่งจะเปนประโยชนแกเทศบาลมาก และเปนงาน

ระยะสัน้เพยีง ๑ ก.ม. เปรยีบเทยีบกับการจัดรูปทีด่นิที่มกีารเสนอไปกอนหนานี้ 

จากถนนมติรภาพไปทางบานหนองแวงไร ซึ่งจะตองตัดผานทางรถไฟ มคีวาม

ยาวและมเีจาของที่ดนิหลายราย จึงไดหารอืกับทางกรมโยธาธกิาร ถาทําตรงจุด

นี้สําเร็จจะเปนตนแบบเพื่อทําเสนอื่นตอไป จงึขอนําเรยีนที่ประชุมวา เห็นควร

นําเขาแผนการจัดรูปที่ดินตอไป ขอบคุณครับ  

ประธาน   ใหเลอืกเสนทางระยะสัน้กอนจะไดเปนชวง ๆ ไปนะครับ เรยีนทีป่ระชุม 

นะครับ หากเราอยูใกลชุมชนใดที่ยังไมเขาใจ หรอืมคีนมาปรกึษาหารอือยากให

พวกเราชวยกันอยางนอยพูดใหประชาชนเขาใจวา สิ่งที่พวกเราจะไดมหาศาล 

อาจจะมเีสยีสละบางก็ไมเยอะ แตถาไมมกีารเสยีสละเลย ก็จะไมทําใหเกดิ

โครงการนี้ได และที่สําคัญงบประมาณมาจากกรมโยธาธกิารมาจากภายนอกซึ่ง

ไมไดเบยีดบังงบประมาณรายจายประจําปของเทศบาล แนวทางของเราคอื

ระดมทุนจากภายนอกเขามาทุกรูปแบบที่เราสามารถกระทําได หนวยงานใดที่มี

ผลตอการพัฒนาเทศบาล เราไดหารอืกันวา จะตองสรางแรงจูงใจใหเขานํา

งบประมาณมาใหเราเยอะ ๆ  

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย เพิ่มเตมิจากผอ.กองชาง กรณทีี่มวีัยรุนเขามาดับไฟเกาะกลางถนน  



- ๑๑ - 

 
ท่ีปรกึษานายกฯ ๓ สาย มขีอสังเกตวาเหตุการณแบบนี้ไมเคยเกดิขึ้น ทําไมเกดิขึ้นชวงนี้ เปนขอ

บอกเหตุอะไรหรอืไม ดังนัน้ ตองหาขาวจากชุมชนวาเปนใคร หรอืจะลงบันทกึ

ประจําวันที่ สภ.บานไผ ดวยนะครับ  

ประธาน  เรื่องการขาวเปนเรื่องสําคัญนะครับ ผมเคยมอบนโยบายวา ในเมื่อเรามี

ประธานชุมชนใหม ๓๙ ทาน มบีานอยู ๓๙ หลัง ที่เราตองไปพบปะ คอื บาน

ประธานชุมชน ผมคดิวาวันนี้ผมจะฝากทานรองนรศิ เปนแมงาน วาวันนี้เราจะไป

พบปะกันที่บานประธานชุมชน เราจะไดน้ําใจจากพี่นองประธานชุมชน  

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ กองชางไดปรกึษากันเรื่องไฟดับ สบืเนื่องจากที่ผานมาเขาปลอย 

รองนายกเทศมนตรฯี นักโทษออกมาเยอะ ตองระวังโจรดวย ผมไดมอบหมายใหกองชางไปประสาน

กับ สภ.บานไผ เพื่อขอดูกลองวงจรปดและแจงความไวแลว จึงแจงใหที่ประชุม

ทราบ  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง เมื่อสักครูผมไดรับมอบหมายจากทานนายกฯ ใหประสานงานที่จะพบปะ 

รองนายกเทศมนตรฯี กับพี่นองประชาชน  ผมขอนัดทานปลัดเทศบาล+รองปลัดฯ ที่ดแูลงานดาน

สวัสดกิารฯ และผอ.กอง เชิญพบผมที่หองทํางานผมดวยนะครับ เพื่อวาง

แผนการทํางานใหสัมฤทธิ์ผลตามที่ทานนายกฯ มอบหมาย ขอบคุณครับ 

ประธาน  อยากใหพวกเรามเีปาหมายรวมกัน จะไดทํางานอยางมคีวามสุข ตอไป

ขอเชิญรองนวิัฒน ครับ 

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอช่ืนชม  

รองนายกเทศมนตรฯี ผอ.สาธารณสุขฯ ทานทํางานโดยไมคํานงึถงึความเหน็ดเหนื่อย อยากใหทาน

รักษาสุขภาพดวย สําหรับเรื่องหอนาฬกิา ณ วันนี้กระแสการตอตานไมมแีลว 

นะครับ   

- ผมและทานปรชีาไดรับมอบหมายจากทานนายกฯ เขาประชุม 

  หัวหนาสวนราชการฯ อําเภอบานไผ ประจําเดอืน ธ.ค. ๒๕๕๘  ที่ผานมา ซึ่งเปน  

  การประชุมสัญจร ที่ อบต.เมอืงเพยี  ขอสรุปประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้   

- กอนจะเปดประชุมทานนายกฯ ไมขัดของที่จะรับเปนเจาภาพประชุม 

  หัวหนาสวนฯ อําเภอบานไผ ประจําเดอืน ก.พ. ๒๕๕๙  

- ไดรับแจงจากจังหวัดขอนแกนในหวงเดอืน ม.ค. ๒๕๕๙ จะมี 

รัฐมนตรกีระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ  เผาจินดา ชวงบาย ณ หอประชุม

กาญจนาภิเษก สําหรับวันที่นาจะแจงใหทราบอกีครัง้  

- ปจจุบันเริ่มเขาสู ACE เต็มรูปแบบ หารอืจากทางจังหวัดให อปท. 

เตรยีมการเรื่องปายสถานที่สถานราชการ ปายบอกทางตาง ๆ  ใหใชเปน

ภาษาไทย-อังกฤษ-จีน (ภาษาอาเซยีน)  
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- จังหวัดใหเทศบาลเตรยีมการจัดตัง้ศูนยขอมูลขาวสาร ตองมี 

เจาหนาที่ประชาสัมพันธที่สามารถพูดไดอยางนอย ๓ ภาษา ภาษาไทย-

อังกฤษ-จีน (ภาษาอาเซยีน) 

- เรื่องงานบุญกุมขาวใหญ เทศบาลรับเปนแมงานจัดประกวดธดิา 

บุญกุมขาวใหญและจําหนายดอกไม ใหกองการศกึษาเตรยีมการดวย รวมทัง้

เวท ีแสง สเีสยีง เราตองใชบุคลากรเราทัง้หมด ซึ่งจะมปีระกวดขึ้นในวันที่  ๒๑ 

ม.ค. ๒๕๕๙  ประกวดธดิาบุญกุมขาวใหญ+งานพาแลง ๒๐๐ โตะๆ ละ   

๒,๐๐๐ บาท  (อําเภอรับผิดชอบ)  สําหรับรายไดจากการจําหนายดอกไมหลัง

หักคาใชจายจะนําเขากองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน สําหรับพธิเีปดในวันที่  ๑๘  

ม.ค. ๒๕๕๙  ใหทานนายกฯ กลาวเปดงานตอนรับทานประธาน   

- เสนอในที่ประชุมโดยทานปรชีา เรื่องซุมวัฒนธรรม ใหมกีารจัด 

แสดงนทิรรศการศิลปนแหงชาต ิกวรีไีซต เพื่อเปนการเชิดชูเกยีรต ิการแตงกาย

พธิเีปดงานบุญกุมขาวใหญ ใหแตงกายชุดไหม “เสื้อไหมสเีหลือง” วันที่ ๑๘ 

ม.ค. ๒๕๕๙  

- วันเด็กแหงชาตเิทศบาลจัดเอง ผมประชาสัมพันธใหที่ประชุมทราบ 

ฝากกองการศกึษาประสานทานปลัดอาวุโสดวย ทานจะนําของขวัญมารวม

บรจิาคกับกจิกรรมวันเด็กแหงชาตกิับเทศบาลดวยนะครับ  

นายปรชีา  มุกนําพร  - ผมไดนําเสนอกวซีีไรต ซึ่งเปนลูกหลานคนบานไผ มาแสดงนทิรรศการ

ท่ีปรกึษานายกฯ ศลิปนแหงชาต ิกวรีไีซต ทานป.อาวุโส เสนอวานาจะจัดเพลนิวานบานไผ โดย  

การนําหนังสอืของทานมานําเสนอที่บูธนิทรรศการดวย  

ประธาน  การจัดนทิรรศการ เราจะมคีรูอยู ๒ โรงเรยีน อยากให ผอ.รร.เทศบาล

ทัง้ ๒ แหง คัดเลอืกครูที่มคีวามชอบดานกว ีบทกลอน มาชวยกันคดิเรื่องนี้    

ครูเรามทีัง้หมด ๕๗ คน รวมทัง้รูปแบบการจัดเวท ีใหรบีดําเนนิการนะครับ  

  เชิญเรื่องตอไปครับ  

นายสุวัฒน  สุทธ ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ตามที่เทศบาลเมอืง

รองปลัดเทศบาล บานไผไดมอบหมายใหคณะทํางานอปท.ตนแบบดานการปองกันการทุจรติ  

ประกอบดวย ทานนายฯ + ทานรองประธานสภา+รองปลัดฯ สุวัฒน +  

ผอ.กองคลัง + ผอ.วชิาการฯ + นติกิร ไดเขารวมประชุมเมื่อวันที่  ๒๒-๒๕  

ธ.ค. ๒๕๕๙ ที่ผานมาขอสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

- การประชุมในครัง้นี้เปนการประชุมครัง้ที่ ๔  เนนการเปนตนแบบ 

การกระจายไปสู อปท. สําหรับคุณลักษณะของอปท.ตนแบบดานการปองกัน

การทุจรติมอียูทัง้สิ้น ๕ มติ ิดังนี้ 
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๑. การปลูกจติสํานกึการตอตานการทุจรติ 

๒. การบรหิารราชการเพื่อปองกันการทุจรติ  

๓. การสงเสรมิบทบาทและการมสีวนรวมของภาคประชาชน 

๔. การเสรมิสรางและปรับปรุงการตรวจสอบการปฏบิัตริาชการของ

อปท. 

๕. ความพรอมในการเปนตนแบบ 

- ประเด็นหลัก ๆ วทิยากรช้ีแจงรายละเอยีดแตละมติแิยกเปนแตละ 

ประเด็นไป ผมขอนําเสนอประเด็นที่ทาง ปปช.มอบหมายใหเทศบาลกลับมา

ดําเนนิการ โดยสรุปผลการสัมมนาในครังนี้ โดยผอ.สํานักปองกันการทุจรติภาค

การเมอืง เนนการสมัครใจของหนวยงานที่มุงม่ันที่จะเขารวมกับ ปปช. และเปน

ภาคเีครอืขายระหวาง อปท.กับ ปปช. สําหรับ อปท.ที่เขารวมประชุมจะตอง

กลับไปทําแผน โดย ปปช.จะทํา MOU ไปอกี ๓ ป เปนกจิกรรมที่ทําไปตามปกต ิ

โดยใชงบประมาณรวมกับ ปปช. หนาที่ที่เทศบาลทองถิ่นทุกแหงจะตองกลับมา

ทํา คอื การจัดทาํแผนปฏบิัตกิารทองถิ่นตนแบบ เริ่มจากใหทบทวน ปรุงปรุง 

และเพิ่มเตมิโครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนาเทศบาลสามป ป พ.ศ. ๒๕๕๙-

๒๕๖๑ ของอปท.แตละแหง ขัน้ตอนตอมาก็นํากจิกรรม/โครงการมาตรการที่

ปรับปรุงแลวมาจัดทําเปนรางแผนปฏบิัตกิารของอปท.ตามรูปแบบเคาโครงการ

จัดทําแผนปฏบิัตกิารปองกันการทุจรติ หลังจากนัน้ใหจัดสงแผนให ปปช.ภายใน

เดอืน เม.ย. ๒๕๕๙ และคณะทํางานในสวนของเทศบาลจะตองเดนิทางไปช้ีแจง

ตอ ปปช.ในแผนปฏบิัตกิารเพื่อนําเสนอตอ ปปช.อกีครัง้ หากมกีารปรับปรุงจะมี

คณะกรรมการของปปช.พจิารณาอกีครัง้ หากมกีารแกไขปรับปรุงใหจัดสง

ภายในเดอืน ม.ิย. ๒๕๕๙ หลังจากนัน้ ปปช.จะประกาศเปน อปท.ตนแบบการ

ปองกันการทุจริตภายในเดอืน ก.ย. ในปถัดไป และจะมกีารทํา MOU อกี ๓ ป 

เริ่มตัง้แตป ๒๕๖๐–๒๕๖๒ ซึ่งทองถิ่นที่ไดเปนตนแบบจะเปนอปท.ที่จะกระจาย

ใหแตละจังหวัดใหทําหนาที่เปนที่ปรกึษาเปนผูประสานงานการจัดทําแผนปฏบิัติ

การการปองกันการทุจรติแทน ปปช.ตอไป ในสวนของกองวชิาการฯ ไดจัดทํา

รางคําสั่งแตงตัง้คณะทํางานเพิ่มเตมิเพื่อจะทําหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของ ภายใน

สัปดาหหนาจะเชิญคณะทํางานเขารวมประชุมเพื่อดําเนนิการปรับปรุงแผนตอไป 

สําหรับสรุปการประชุมจะรายงานใหทานนายกฯทราบ และสําเนาแจงกอง/ฝาย

ตอไป 

ประธาน  ขอบคุณทานรองสุวัฒนนะครับ ถอืเปนความรับผิดชอบที่ดใีนการเขา

รวมประชุมในครั้งนี้ ฝากกองวชิาการฯและทมีงานที่เขารับการประชุมชวยกัน
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ขับเคลื่อนตรงนี้ ปญหาของอปท.ที่ตดิภาพมาตลอดคอืเรื่องการทุจรติ จงึใหเห็น

ภาพรวมของอปท. แต ปปช.ในฐานะที่เปนองคกรอสิระ มองในภาพสรางสรรค 

โดยการใหรางวัลหนวยงานที่ปองกันเรื่องนี้อยางมปีระสทิธภิาพ ซึ่งปที่แลวเราได

รางวลัดเีดนมาจากที่เราไดรางวัลมา ปปช.จงึจะพัฒนาใหเราเปนองคกรตนแบบ 

ดังนั้น ในสวนนี้จะเปนประโยชนตอพวกเราทุกคน เชิญเรื่องตอไปครับ 

จ.อ.สายันต  นรสาร  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ รายงานการดําเนนิ 

รก.หัวหนาฝายปองกันฯ โครงการรณรงคปองกันอุบัตเิหตุชวงเทศกาลปใหม ระหวางวันที่ ๒๘ ธ.ค. –  

   ๔ ม.ค. ๒๕๕๙  สรุปผลดังนี้ 

    - อุบัตเิหตุนอกเขตเทศบาล   ๒๔  ราย / ในเขต  ๘ ราย  

    - สง ร.พ.ขอนแกน  ๓  ราย / นอน ร.พ.  ๑  ราย  

    - ไมมผูีเสยีชีวติ  

 - งานปองกนัฯ ไดจัดเจาหนาที่รวมกับ สภ.บานไผ + ร.พ. +  อปพร.    

ตัง้จุดตรวจอยู   ๒  จุด  บรกิารตลอด  ๒๔  ช.ม.   แบงเปน  ๓ ชุด (เวรเชา-

บาย-ดกึ) ที่ผานมาไมเกดิปญหาในการปฏบิัตงิาน ขอบคุณครับ  

ประธาน  รัฐบาลกําชับตองเนนใหดําเนนิการตอเนื่อง  เชน  มาตรการยดึรถชวง     

ปใหมเพื่อเปนการปองกันการเกดิอุบัตเิหตุ ซึ่งรัฐบาลอาจจะกําชับใหดําเนนิการ

ตอเนื่อง  

ผอ.กองคลัง  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ในสวนของกองคลังมี

เรื่องนําเสนอที่ประชุมทราบ ๓ เรื่อง ดังนี้ 

(๑) รายงานรายรับ-รายจาย ประจําเดอืน ธ.ค. ๒๕๕๘  

- รายรับทัง้สิ้น      ๗๒,๑๓๕,๔๔๑.๒๙  บาท  

- รายจายทัง้สิ้น    ๓๗,๔๙๐,๙๑๖.๐๑  บาท  

- รับจรงิสูงกวาจายจรงิ ๓๔,๖๔๔,๕๒๕.๒๘  บาท  

(๒) รายงานกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน ณ วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๕๙ 

- ยอดยกมา  ณ  ๓๐  พ.ย.  ๒๕๕๙   ๖๗๒,๖๗๔.๐๒  บาท  

- รายรับทัง้สิ้น        ๙๗,๒๙๗.๗๗  บาท  

- รายจายไมมี     

- คงเหลอืเงินกองทุนฯทัง้สิ้น    ๗๖๙,๙๗๑.๗๙  บาท  

(๓) รายงานเงนิกองทุนสวัสดกิารบุคลากรเทศบาลเมอืงบานไผ ณ วันที่  

๔ ม.ค. ๒๕๕๙  

- ยอดยกมา  ณ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๘    ๒๘๑,๓๐๐.๙๑  บาท 

- รายรับทัง้สิ้น    ๒๓,๕๔๖.๓๘   บาท  
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- คงเหลอืเงินกองทุนทัง้สิ้น      ๓๒๑,๖๐๗.๒๙  บาท  

(๔) แจงการจัดสรรเงินรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มกีารบรหิาร

จัดการบานเมอืงที่ด ีจํานวน ๑๐ ลานบาท ซึ่งคณะกรรมการ

กระจายอํานาจไดโอนเงนิใหเทศบาลแลว และกองคลังไดโอนเขา

บัญชีแลว เมื่อวันที่  ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๘  

ประธาน  - สําหรับรายงานดังกลาวทั้ง ๓ กองทุนฯ จะเห็นวา เปนครัง้แรกที่เรา

ไดรับเงินจากคณะกรรมการการจัดงานง้ิว ถอืวาอําเภอมนี้ําใจที่เรามอบเงิน

อุดหนุนไป ๕๐,๐๐๐ บาท อําเภอมอบกลับมา ๖๐,๐๐๐ บาท ผมไปประมูลสม 

๑ แสนบาท เปนสัญลักษณที่เรามนี้ําใจตอกันการขายหนังสอื“บานไผ-บานเฮา”

เลมละ ๒๐๐ บาท หนังสอืที่จัดทําขึ้นนี้จะไมมกีารแจกนะครับ เราตองหาเงิน

ชวยคาจัดพมิพหนังสอืดวย ถาเราแจกจะเปนการทําลายคุณคาของหนังสอื 

หนังสอืจัดพมิพอยางด ีรวมทําบุญกับกองทุนตัวเองนะครับ  

- เงนิกองทุนสวัสดกิารพนักงานฯ เชน เรื่องของการจําหนายดอกไม 

ธดิาบุญกุมขาวใหญ ก็ไดนําเขากองทุนนี้เพื่อเปนสวัสดกิารของเราเอง ขอเชิญ

ชวนเขารวมเปนสมาชิกกองทุนดวยกันนะครับ สําหรับบุคลากรยายมาใหมดวย

นะครับ จนท.ตรวจสอบภายใน คาสมัครแรกเขา ๒๐๐ บาท ใหขับเคลื่อนดวย

กตกิาของตัวเอง  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง ผมขอพูดถงึเรื่องกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน จะเห็นวายอดรวมการ

รองนายกเทศมนตรฯี จําหนายหนังสอืได  ๒๙,๘๐๐ บาท เริ่มจําหนายตัง้แตวันเคาทดาวน ผมขอซื้อ 

   จํานวน ๑๐ เลมนะครับ  

ประธาน   ตอไปขอเชิญกองการศกึษาครับ  

ผอ.กองการศึกษา  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ในสวนของกอง

การศกึษามเีรื่องแจงเพื่อทราบ ๔ เรื่อง ดังนี้  

(๑) รายงานผลการดําเนนิการนํารองโครงการคายพัฒนาศักยภาพ  

ผูนําสภาเด็กและเยาวชนกาวสูประชาคมอาเซยีน เนื่องจากโครงการนี้เราจัดทํา

เพื่อเปนการทดลองนํารองการรวมเปนเจาภาพคายเยาวชนระดับภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื ที่เราไดดําเนนิการไปแลว ในวันที่  ๒๘-๒๙  ธ.ค. นี้ เพื่อ

จะไดดูในเรื่องของการดําเนนิการวามปีญหาและอุปสรรคในเรื่องใดบางเพื่อจะ

ไดปรับแกกอนที่จะถงึกจิกรรมวันจรงิ คอืวันที่ ๕-๘ ก.พ. ๒๕๕๙ สําหรับ

สถานที่ที่เราทดลองนํารอง คอื ทั้ง ๔ แหง คอื ศูนยวทิยาศาสตร  เทศบาลเมอืง

บานไผ  มหาวทิยาลัยรามคําแหง และวทิยาลัยการอาชีพบานไผ กลุมเปาหมาย 

คอื นักเรยีนระดับช้ัน ม. ๒ ๔ โรงเรยีน ไดแก โรงเรยีนบานเกิ้ง โรงเรยีนมูลนธิิ



- ๑๖ - 

 
บานไผวทิยา โรงเรยีนเทศบาลบานไผ และโรงเรยีนบานไผ รวมจํานวนทัง้สิ้น 

๒๐๐ คน จากการที่ไดทดลองนํารองทัง้ ๔ ฐาน เราไดพบปญหาและอุปสรรค 

และขอที่ควรปรับปรุงหลายดาน ทัง้ดานสถานที่ ดานวทิยากร ระยะเวลาที่ใชใน

การจัดกจิกรรมและกจิกรรมที่จัดขึ้นมา รวมทัง้นักเรยีนที่เขารวมกจิกรรม ซึ่ง

ขอมูลตาง ๆ เหลานี้เราไดสรุปไวแลว และจะไดนํามาปรับแกเพื่อใหการจัดงาน

ในวันจรงิไมมปีญหาหรอือาจจะเกดิปญหาหรอือุปสรรคเพยีงเล็กนอย  

(๒) การเตรยีมการโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิประจําป ๒๕๕๙   

โดยกําหนดจัดขึ้นในวันเสารที่ ๙ ม.ค. ๒๕๕๙ เริ่มงานตัง้แตเวลา ๐๘.๐๐ น.   

พธิเีปดเวลา ๐๙.๐๐ น. โดยทานนายกฯเปนประธานในพธิ ีและทานรองนรศิเปน

ผูกลาวรายงาน สําหรับกจิกรรมตาง ๆ เชน กจิกรรมบนเวทจีากโรงเรยีนตาง ๆ 

ที่เราไดเชิญเขารวม มทีัง้หมด ๑๔ โรง และกจิกรรมบูธตาง ๆ ที่ขอความรวมมอื

จากหนวยงานภายนอกและจากทุกกอง/ฝายรวมจัดกจิกรรมใหกับเด็ก ๆ สวน

ไฮไลนของงานสําหรับเด็กที่ช่ืนชอบมากคอื รถถัง และบานลม ซึ่งไดประสานงาน

เรยีบรอยแลว สวนเรื่องพธิกีร คอื ครูประยุทธ (ครูโหนง) และ ครูสุรารักษ    

(ครูปุย)  

ประธาน   อยากใหพวกเราใหความสําคัญกับวันเด็กเยอะๆ นะครับ เชิญชวน  

ลูกหลานชุมชนของเรามารวมงานกันเยอะ ๆ เพราะเด็ก ๆ รอคอยมานาน ๑ ป 

มคีรัง้เดยีว และผมจะเปดหองนายกฯใหถายรูปกันทุกคน รวมทัง้มขีองขวัญของ

รางวัลมอบให เด็กที่มาน่ังเกาอี้นายกฯ ในอนาคตอกี ๒๐ ป อาจจะมาเปนนายก 

ก็ได สําหรับบูธแตละกอง/ฝายฝากใหนําสาระความรูใหแกเด็กดวย  

ผอ.กองการศึกษา  (๓) การเตรยีมการจัดงานบุญกุมขาวใหญ ประจําป ๒๕๕๙  กําหนดจัด  

งานขึ้นในวันที่ ๑๘-๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙ กจิกรรมมอียู ๓ ประเภท คอื การประกวด

ปราสาทขาว และการประกวดพานบายศร ีซึ่ง ๒ กจิกรรมนี้จะเปนหนวยงานสง

เขาประกวด สวนกจิกรรมประกวดธดิาบุญกุมขาวใหญ กําหนดไววันพฤหัสบดทีี่ 

๒๑ ม.ค. ๒๕๕๙ สําหรับการเตรยีมการไดรางหลักเกณฑการประกวดไวแลว 

จะเสนอตามลําดับขัน้ตอไป พรอมทัง้แตงตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อรองรับคําสั่ง

ใหญจากอําเภออกีครัง้หนึ่ง โดยทานนายอําเภอเปนผูแตงตัง้คะ คาดวาคงไมมี

ปญหาอะไรในเรื่องของการเตรยีมการคะ สําหรับการแตงตัง้จากเจาหนาที่ทุก

กอง/ฝายรวมทัง้ในสวนของโรงเรยีนดวย  

(๔) การเตรยีมการจัดงานโครงการแขงขันกฬีาเพื่อเยาวชนและ

ประชาชน (บุญกุมขาวใหญ) ประจําป ๒๕๕๙ คอื การแขงขันเซปรัคตะกรอ 

ระหวางวันที่ ๑๘-๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙ ซึ่งอยูในระหวางชวงรับสมัครและปดรับ
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สมัครในวันที่ ๑๒ ม.ค. นี้ และกําหนดจับสลากในวันที่ ๑๓ ม.ค. ณ หองประชุม

ไผเงิน เวลา ๑๐.๐๐ น. สําหรับสถานที่แขงขันใชสนามเดมิ คอื สนามที่วาการ

อําเภอ (สนามกฬีาตานยาเสพตดิ) ประเภทของการแขงขัน มทีัง้หมด ๓ รุน คอื 

รุนประชาชนชาย (Open) ไมเกนิ ๑๒ ทมี รุนประชาชนหญงิ (Open) รับไมเกนิ 

๑๒ ทมี และรุนประชาชนชาย (รับเฉพาะในเขตอําเภอบานไผ)     ไมเกนิ ๑๖ ทมี  

(๕) การแขงขันกฬีามนิมิาราธอน กําหนดขึ้นในวันอาทติยที่ ๑๗ ธ.ค. 

๒๕๕๘ เริ่มตัง้แตเวลา ๐๕.๓๐ น. เริ่มสตารทพรอมกันเวลา ๐๖.๐๐ น. สําหรับ

ประเภทการแขงขันมวีิ่ง ๑๐ กโิลเมตร และเดนิ ๓ กโิลเมตร ผูเขาแขงขันที่

กําหนดไว คอื นักเรยีนระดับประถมศกึษาแบงออกเปนชาย-หญงิ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนชาย-หญงิ และมัธยมศกึษาตอนปลายชาย-หญงิ ประชาน

ทั่วไปชาย-หญงิ และผูสูงอายุ ๖๐ ปขึ้นไปชาย-หญงิ สําหรับรางวัลที่จะไดรับ 

ระดับช้ันประถมศกึษา ,มัธยมศกึษาตอนตน,มัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลที่ ๑ 

เปนเงนิ ๕๐๐ บาท, รางวลัที่ ๒ เปนเงนิ ๓๐๐ บาท, รางวลัที่ ๓ เปนเงนิ ๒๐๐ 

บาท พรอมทัง้เหรยีญรางวัลและใบประกาศ สําหรับประชาชนทั่วไป รางวัลที่ ๑ 

เปนเงนิ ๑,๐๐๐ บาท, รางวลัที่ ๒  เปนเงิน       ๗๐๐ บาท, รางวลัที่ ๓  เปน

เงิน  ๕๐๐  บาท พรอมทัง้เหรยีญรางวัลและใบประกาศ สําหรับประเภท

ผูสูงอายุ ไมมเีงินรางวัลแตจะมอบเปนของรางวัล พรอมทัง้เหรยีญรางวัลและใบ

ประกาศ  การจําหนายบัตร นักเรยีนราคาบัตรละ ๒๐ บาท, ประชาชนทั่วไปและ

ผูสูงอายุ ราคาบัตรละ ๑๐๐ บาท สําหรับนักเรยีนจะทําหนังสอืถงึสถานศกึษาที่

ขายบัตรไดจะแบง ๕๐% ใหกับทางโรงเรยีนดวยคะ  

ประธาน   สําหรับการจัดกฬีามนิมิาราธอนในปที่ผานมาเราเกดิปญหาในเรื่องการ 

รับลงทะเบยีนผูสมัคร เนื่องจากมคีนมาเยอะทําใหการเปดงานจะตองมารอกัน 

เพราะฉะนัน้ปนี้ขอใหจัดเจาหนาที่ลงทะเบยีนใหพรอมนะครับ โดยเฉพาะเด็ก

นักเรยีนบานไผ ขก.๕ ใหมาชวยงานดวยนะครับ และฝากนักเรยีนโรงเรยีน

เทศบาลใหมารวมงานดวยนะครับ ใหถอืเปนภาคบังคับใหมาวิ่งดวยกันนะครับ ๑ 

ปมคีรัง้เดยีว  

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย  ระหวางวันที่ ๗-๑๓ ม.ค. ๒๕๕๙ เปนกฬีาสาธติ ม.ข. ครัง้ที่ ๔๐ ทาง  

ท่ีปรกึษานายกฯ  โรงเรยีนเราไดเขารวมดวยหรอืไมครับ  

ประธาน   เราไมไดเขารวมเนื่องจากการแขงขันครัง้นี้ตองเปนในเครอืขายโรงเรยีน 

สาธติทั่วประเทศครับ 
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นายนรศิ  อนิทรกําแหง เรื่องการแขงขันมนิมิาราธอน ทานนายกฯ กําชับนโยบายใหนักเรยีนเปน 

รองนายกเทศมนตรฯี ฐานทัง้หมด โรงเรยีนบานไผ ขก.๕ บังคับใหมาหมดทัง้โรงเรยีน ประมาณ 

๓,๐๐๐ คน รวมกับนักเรยีน ๒ โรงของเราก็จะประมาณ ๔,๐๐๐ คน ที่เปนฐาน

ในการแขงมนิมิาราธอนในครัง้นี้ เพราะฉะนัน้การเตรยีมเกยีรตบิัตรตองเตรยีม

ใหทันเวลา ตองทําใหสวยงาม รวมทัง้ขัน้ตอนตาง ๆ ในการจัดงาน พธิกีรใหใช

เวลาใหรัดกุม ทันเวลา รวมทัง้การใชจายเงินทั้ง ๒ โครงการ ตองประมาณการ

คาใชจาย สําหรับมนิมิาราธอน ๘๕,๐๐๐ บาท งานประเพณบีุญกุมขาวใหญ 

๒๖๐,๐๐๐ บาท โดยแบงออกเปน จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท สําหรับการจัดงาน

ประกวดธดิาบุญกุม, ๑๐๐,๐๐๐ บาท การแขงขันตะกรอ, ๑๐๐,๐๐๐ บาท การ

ทําปราสาทขาวและบายศรทีี่ใชสําหรับการแห เราทุมเทอยางมหาศาล และจัด

ใหอยูในรูปแบบการทองเที่ยวระดับประเทศ สําหรับการจัดนทิรรศการ

วัฒนธรรมอสีาน ตองหางบประมาณใหชัดเจนดวย และใหคัดเลอืกครูภาษาไทย

เขารวมเปนหลักดวย โดยใหกองการศกึษาจัดสรรครูที่โรงเรยีนและประสานกับ

ที่ปรกึษาปรชีาเพื่อดําเนนิการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

(๖) การบรจิาคที่ดนิเพื่อสรางบานพทิักษออทสิตกิ ผมไดมอบหมายให 

กองการศกึษาและรองสุวัฒนไปประสานกับผูบรจิาคที่ดนิเพื่อสรางบานพทิักษ 

ขอใหทานรองสุวัฒนนําเสนอใหที่ประชุมทราบดวยครับ 

นายสุวัฒน  สุทธ ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ตามที่ทานนายกฯ  

รองปลัดเทศบาล ไดมนีโยบายที่จะจัดตัง้บานพทิักษออทสิตกิ และไดมผูีบรจิาคที่ดนิเนื้อที่

ประมาณ ๓ งาน ตัง้อยูบรเิวณบานไผเกา ซึ่งไดทําหนังสอืมอบที่ดนิใหกับ

เทศบาลเรยีบรอยแลว ตามระเบยีบฯพัสดุ การมอบที่ดนิที่มวีัตถุประสงคจะตอง

เสนอเขาที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อใหสภาพจิารณาเห็นชอบ ซึ่งกองการศกึษา

จะตองทําญัตตเิสนอเขาสภาเพื่อพจิารณา เพื่อจะดําเนนิการในขัน้ตอนตอไป  

ประธาน  ใหนําเขาประชุมสภาครัง้นี้เลยนะครับ สําหรับพธิกีรงานกฬีาจะตอง

กระชับเวลาดวยนะครับ คํานงึถงึกจิกรรมแตละอยางใหถูกประเภท เพื่อใหเกดิ

ประโยชนตอองคกรมากกวา สําหรับคายเยาวชน ๕-๘ ก.พ. ๒๕๕๙ จะตองม ี

วาระการประชุมเดอืนนี้นะครับ  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง การจัดคายเยาวชน เราไดจัดทําหลักสูตรเสร็จแลว และผูเขารวม 

รองนายกเทศมนตรฯี กจิกรรมมทีัง้หมด ๗๒๖ คน จาก ๓๖ องคกร เราตัง้เปาไว ๘๐๐-๑,๐๐๐ คน 

ใหตดิตามจากองคกรที่เหลอืดวย การแถลงขาวจะจัดขึ้นในวันที่  ๑๑ ม.ค. นี้  

ขอฝาก ๒ เรื่อง ๑. หลักสูตร  ๒. เกยีรตบิัตร สําหรับหลักสูตรที่ไดมาครบถวน

สมบูรณ ตองขอขอบคุณทัง้ ๔ ภาคสวน (เทศบาล,มหาวทิยาลัยรามคําแหง,



- ๑๙ - 

 
วทิยาลัยการอาชีพบานไผ,ศูนยวทิยาศาสตร) ไดมกีารรวมแรงรวมใจทํางาน

รวมกัน และผมขอสรุปประเด็นการทดลองใชคายจากกองการศกึษาดวยนะครับ 

วามปีระเด็นปญหาหรอือุปสรรคเรื่องใดหรอืไม สวนประเด็นที่นอกจากนี้ที่ไดรับ

มอบหมายจากทานนายกฯ คอื เรื่องคอรทมี ไดทํารายงานเสนอทานนายกฯแลว 

ตองขอขอบคุณทมีงาน และเรื่องวเิคราะหนโยบายนายกฯ ไดทําสรุปรายงาน

แลว ตองขอชมเชยผูรวมทํางานทุกคนโดยรองดรุณเีปนผูประสานงาน รวมทัง้

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกคน  

ประธาน  การแถลงขาววันที่ ๑๑ ม.ค. ผูแทนกรมจะมารวมงานในครัง้นี้ดวย ฝาก

ดูแลเรื่องที่พักใหกับทานดวยนะครับ สําหรับเรื่อง CoreTeam ตองรวมมอืกันทํา

ดวยนะครับ ทําเพื่อศักดิ์ศรขีองคนบานไผ ฝากเรื่องการบรหิารของผอ.ทุกกอง

ดวยนะครับ ในเมื่อคุณมอีํานาจในการบริหารแลวตองบรหิาร อยาบรหิารโดยไม

บรหิารนะครับ อยาบรหิารโดยใชกาลเวลาตัดสนิใจ เพราะเวลาไมรอเรา และ

เรื่อง CoreTeam การเปลี่ยนแปลงงบประมาณใหไปศกึษาดูดวย กอนจะถงึ

ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ผมจะบรหิารงานแบบใหม คอื ไปน่ังทํางานทุกกอง 

สัปดาหละ ๑ กอง ใหรวมโรงเรยีนและโรงรับจํานําดวยนะครับ สําหรับเรื่อง 

CoreTeam ใหทุกคนพยายามเพิ่มคะแนนใหตัวเองนะครับ ใหดูวาจุดใดที่เรายังได

คะแนนตํ่า ใหพยายามหาขอแกไขเพื่อจะไดคะแนนเพิ่มขึ้น ตอไปขอเชิญกอง

สวัสดกิารสังคมครับ 

ผอ.กองสวสัดกิารสังคม เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับกอง

สวัสดกิารสังคมมเีรื่องเพื่อทราบ ๓ เรื่อง เรื่องเพื่อพจิารณา ๑ เรื่อง ดังนี้ 

(๑) รายงานการแขงขันกฬีาสชุีมชน เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ ธ.ค. ที่ผานมา  

กองสวัสดกิารฯขอขอบคุณทุกกอง/ฝายที่ใหความรวมมอืในการทํางานรวมกัน

อยางมปีระสทิธภิาพและครัง้นี้ชุมชนตาง ๆ เขารวมกจิกรรมเปนจํานวนมาก  

(๒) โครงการอบรมสงเสรมิและยกระดับมาตรฐานสนิคาชุมชน ซึ่งไดรับ  

งบประมาณจากศูนยฝกอาชีพรัตนาภา โดยทําการฝกอาชีพอยู ๒ สาขา คอื 

พรมเช็ดเทาและปลาสม ซึ่งขณะนี้กําลังดําเนนิการฝกอยู และในวันที่ ๑๒ ม.ค. 

จะนําเรยีนเชิญทานนายกฯ ไปมอบเงินเบี้ยเลี้ยงใหแกผูฝก ชวงบาย  ณ ชุมชน

สมประสงค สวนปลาสมไดประสานกับ ม.ข. ทางคณะสถาปตยไดมาออกแบบ

ทําการถนอมปลาสมใหกับชุมชน และตอไปในอนาคตจะมกีารตอยอดไปถงึการ

เพาะปลาวัยออนที่จะแจกชุมชนไปเลี้ยง เมื่อวานไดประสานไปยังประมงอําเภอก็

ใหความรวมมอืเปนอยางด ีและจะไดนัดประธานชุมชนอกีครัง้หนึ่ง ซึ่งไดทํา
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ตารางกําหนดการลงเยี่ยมประธานชุมชนทัง้ ๓๙ ชุมชน ซึ่งจะนําเสนอผูบรหิาร

ตอไปครับ 

(๓) โครงการฝกอบรมและทัศนศกึษาดูงานเชิงปฏบิัตกิารเพื่อเสรมิสราง 

ภาวะผูนําของชุมชน กลุมเปาหมาย ๘๐ ทาน ประกอบดวย ประธานชุมชน คณะ

ผูบรหิาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กําหนดขึ้นในวันที่ ๒๗-๒๘ 

ม.ค. นี้ เพื่อเดนิทางไปศกึษาดูงานที่กรุงเทพฯ (รายละเอยีดตามกําหนดการ) 

ตอไปรายงานการเขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏบิัตกิารฯ ขอเชิญคุณธัญณชิา

รายงานใหที่ประชุมทราบครับ 

น.ส.ธัญณิชา  ขันต ี เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ตามที่ดฉิันไดรับ

หัวหนาฝายพัฒนาสังคม มอบหมายใหเขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารดานการบรหิาร  

ทองถิ่นอยางยั่งยนื และสูความเปนเลศิดานเทคโนโลยแีละนวัตกรรม รุนที่ ๒ 

ระหวางวันที่ ๑๖-๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อ.เมอืง จ.เชียงใหม 

ขอสรุปประเด็นสําคัญ ๔ ประเด็น ดังนี้ 

๑. บรหิารงานทองถิ่นอยางยั่งยนืและสูความเปนเลศิดวยเทคโนโลยี 

  และนวัตกรรม  

๒. มติขิองนวัตกรรมในงานทองถิ่นเกี่ยวกับการสรางและออกแบบ 

  โครงการนวัตกรรมทองถิ่น  

๓. มติขิองนวัตกรรมในงานทองถิ่นเกี่ยวกับวทิยาศาสตรและออกแบบ 

  โครงการนวัตกรรมทองถิ่น  

๔. บทเรยีนตัวอยางนวัตกรรมในพื้นที่ 

สรุปการบรหิารทองถิ่นอยางยั่งยนืและสูความเปนเลศิดวยเทคโนโลยี 

  และนวัตกรรมแบบใหม ๆ ดังนี้  

๑. มองอดตียอนหลัง (๕ ป/๑๐ ป/๑๕ ป) 

๒. มองอนาคต (๕ ป/๑๐ ป/๑๕ ป) 

๓. มองคน (ลักษณะ/วถิชีีวติ/จรติ) 

๔. มองหา (ทุน/ผูนํา/เครอืขายใน-นอก) 

๕. มองมุม (มุมดี/มุมไมด/ีจุดออน-จุดแข็ง) 

๖. มองผาน (ผานขอจํากัด/ผานอุปสรรค) 

๗. มองดู (ศกึษา/สํารวจ/วเิคราะห/วจัิย/สังเกต) 

๘. มองเขา (ดูงาน/อบรม/ทัศนศกึษา) 

๙. มองเรา (กระจก/ประเมนิ/พัฒนาตนเอง) 

๙ แหงการมองสูสถานการณ ปญหา กระแส ประเด็น 
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๖ กระบวนการในการสรางนวัตกรรม สงใหเกดิผลผลติ (Output) ผลลัพธ 

(Outcome) 

๑. ขัน้คดิ    ๒.ขัน้ทํา   ๓.ขัน้พัฒนา   

๕. ขัน้ประเมนิ  ๕.ขัน้ปรับปรุง ๖. ขัน้ตอยอด   

เทคนิคกลวธิสีูการนําเสนอและสรางนวัตกรรมเกณฑการใหคะแนน 

๑. เรื่องราว (Story) 

๒. คุณคา  (Worth) 

๓. มูลคา (Value)  

๔. เอกลักษณ (Indentity) 

๕. วธิคีดิ/แนวคดิ (Idea) 

๖. การเปรยีบเทยีบ (Comparison) 

๗. ขอมูล /ตัวเลข /สถติ ิ(Statistic) 

ถาเราทําไดครบทัง้ ๗ ขอ เราจะไดคะแนนดเียี่ยม และดฉิันไดสําเนาแจง

กอง/ฝาย เพื่อใชเปนแนวทางปฏบิัตใินการทํานวัตกรรมใหมได และทานนายกฯ 

มแีนวคดิที่จะสงเรื่องศูนยคนพกิารครบวงจรเขาประกวดซึ่งเปนนวัตกรรมใหม  

โดยจะตองทํารายละเอยีดไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งจะมบีุคลากร+

งบประมาณ มาใหประมาณเดอืน กุมภาพันธ นี้ เพื่อจะเขารวมประกวด

นวัตกรรมครัง้ที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙   

- การประกวดองคกรปกครองสวนทองถิน่ดเีดนตามหลัก 

ธรรมาภิบาล และผูนําทองถิ่นดเีดนประจําป ๒๕๕๙ ครัง้ที่ ๑๖ สําหรับ

หลักเกณฑสงเขาประกวดในครัง้นี้ ตองผานคะแนน CoreTaem ปที่ผานมา ซึ่ง

เทศบาลของเราก็ไดคะแนน CoreTaem ผานเรยีบรอยแลว และไดประสานทาง

หน.ดารรณ ในการสมัครเขารวมประกวดเรียบรอยแลว ขอบคุณคะ  

(รายละเอยีดตามเอกสาร)  

ประธาน  ขอบคุณคุณธัญณชิานะครับ การที่เราไดสงบุคลากรเขารับการประชุม/

สัมมนา อยากใหทุกคนสรุปและรายงานใหที่ประชุมไดรับทราบทั่วกัน ตัวอยางที่

ดเีหมอืนคุณธัญณชิานะครับ จากการเขารวมประชุมฯ ไดสิ่งด ีๆ กลับมา        

๒ เรื่อง เราตองเดนิหนาตอไป สําหรับการประกวดนวัตกรรมใหม เราจะสงเรื่อง 

I SEE YOU สําหรับปลายปภายใน ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ เราก็สงเรื่องใหม คอื 

ศูนยบรกิารคนพกิารครบวงจร ซึ่งขณะนี้เจาของนวัตกรรม คอื คุณภัทราวรรณ 

จะไดขับเคลื่อนเรื่องนี้อยางจรงิจัง พวกเรามแีนวคดิอะไรอยากจะเสรมิหรอื

แกปญหาเรื่องคนพกิารเสนอไดนะครับ ทุกกอง/ฝายสามารถจะมนีวัตกรรม
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ใหมๆ  ไดนะครับรวมทัง้โรงเรยีนดวย ที่ไมเหมอืนใครและไมมีใครเหมอืน จะเปน

สิ่งที่มคีวามภาคภูมใิจตอชีวติราชการของตัวทานเอง ตอไปเชิญกอง

สาธารณสุขฯครับ  

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ เนื่องจากเปนนโยบาย

ทานนายกฯ ใหมกีารตัง้ช่ือโรงเรยีนผูสูงอายุขึ้น เพราะเทศบาลเรามโีรงเรยีน

ผูสูงอายุแลว และไดมกีารอบรมไปแลว ๒ รุน  จงึประกาศใหมกีารการประกวด

ตัง้ช่ือโรงเรยีนผูสูงอายุ ปรากฏวา มปีระชาชนสงรายช่ือโรงเรยีนผูสูงอายุมารวม

ประกวด จํานวน ๒๔ ทาน จํานวน  ๓๖  รายช่ือ ซึ่งทานนายกฯ จะมรีางวัล

จํานวน ๑,๐๐๐ บาท ใหแกผูไดรับการคัดเลอืกในครัง้นี้  จึงนําเสนอใหที่ประชุม

พจิารณาช่ือโรงเรยีนผูสูงอายุเทศบาลเมอืงบานไผ (รายละเอยีดตามเอกสาร)  

ประธาน  ใหที่ประชุมแตละคนเขยีนหมายเลขช่ือโรงเรยีนที่ตัวเองชอบ และให

ประกาศเวลาที่เราจะเลิกประชุมนะครับ หมายเลขใดไดรับการโหวตมากที่สุด

เปนผูชนะ เชิญวาระตอไปครับ 

ผอ.กองวชิาการฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สรุปแผนปฏบิัตกิาร 

ประจําเดอืน ม.ค. ๒๕๕๙  มทีัง้หมด ๑๘ โครงการ (รายละเอยีดตามเอกสาร)  

ประธาน  ฝากกองวชิาการฯ ไปปรับแผนใหเรยีบรอย และแจงกอง/ฝายใหถอืเปน

แนวทางปฏบิัตดิวยนะครับ   

ผอ.กองวชิาการฯ  การจัดทําแผนชุมชนจะเริ่มวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๙ เปนตนไป สวนกอง

สวัสดกิารสังคมจะมีการประชุมประจําเดอืน จงึขอนําเรื่องนี้เขารวมประชุมเพื่อ

แจงใหชุมชนไดรับทราบกอนที่ออกแผนชุมชนครับ  

  สําหรับเรื่องที่ทานที่ปรกึษาเลศิสนิใหประสานไปที่กงสุลจนี ปจจุบันได

ทําขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลแลว และไดนําเรยีน

ทานนายกฯไปเมื่อวานนี้ครับ 

นายธนายุทธ  โคตรบรรเทา รายงานการเขารวมประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการดานการจัดทํา e-from  

รก.หัวหนาฝายบรกิารฯ (อเิล็กทรอนกิสฟอรม) ปจจุบัน e-from ไดรับความนยิมเปนอยางมาก 

ลักษณะของรัฐบาลเนนการลดปรมิาณการใชกระดาษ เปนสํานักงานแบบ 

Pepper let office e-from ก็เหมอืนแบบฟอรมทั่วไป แตเราสามารถนําไปไวบน

เว็บไซตได ซึ่งทุกวันนี้ทุกคนม ีSmart Phone  จะสงผลใหหนวยงานสามารถรับ

ฟงความคิดเห็นจากประชาชน นอกเหนอืจากที่เปนกระดาษ สามารถรับฟงและ

สํารวจขอเสนอแนะตาง ๆ ผานทาง  Smart Phone จะสงผลใหเราลดคาใชจาย

การเขาแกปญหาไดอยางรวดเร็ว สามารถบรกิารประชาชนไดทันใจ เราก็
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สามารถนํามาประยุกตใชได และเผยแพรองคความรูนี้เพื่อบรรจุเขาเปน

หลักสูตรในการอบรมเผยแพรตอไป   

- การเขารับการอบรมที่ จ.จันทบุร ีรวมกับ นายรพพีงศ  ปลั่งศิร ิ 

หลักสูตรนี้ไมมคีาใชจาย เปนเงนิสนับสนุนจาก สสส. ซึ่ง สสส. ไดคัดเลอืก

เทศบาลเราที่มคีวามพรอมดานสื่อ และผูบรหิารใหความสําคัญดานสื่อเปนอยาง

มาก ซึ่ง ณ ปจจุบันหนวยงานภาครัฐจะตองใหความสําคัญดานสื่อเปนอยางมาก 

หากสังคมหรอืองคกรใดที่ไดครอบครองสื่อ หรือ Information of Power คอื เปน

ยุคคลื่นสารสนเทศ ถอืเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับยุคนี้ ถาองคกรใดสามารถ

ครอบคลุมสื่อได สามารถครอบคลุมอํานาจไดอยางแทจรงิ ซึ่งหลักสูตรนี้เรา

สามารถนํามาบรรจุเขาเปนหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหการเผยแพร

ขอมูลขาวสารไดมปีระสทิธภิาพมากขึ้น ขอบคุณครับ  

ประธาน   มใีครจะซักถามหน.ฝายบรกิารฯ หรอืไมครับ ตอไปเชิญเรื่อง 

ความกาวหนาบานม่ันคงครับ เชิญครับ  

อ.มลวิรรณ  สารบรรณ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรายงาน  

ท่ีปรกึษานายกฯ ความกาวหนาของสหกรณเคหะบานไผม่ันคงรวมใจพัฒนา จํากัด ประจําเดอืน 

ม.ค. ๒๕๕๙ ดังนี้  

  ๑. สถานะการออม  

   ๑.๑ ออมเพื่อบาน    = ๑,๑๙๗,๑๔๑.๙๘  บาท 

   ๑.๒  ออมสวัสดกิาร  =    ๔๓,๙๗๒.๔๑    บาท 

   ๑.๓  ออมสัจจะ      =     ๖๘,๕๐๑.๙๔   บาท  

  ๒. การกอสรางบานเฟสที่ ๑ บานช้ันเดยีว ๑๔ หอง และบาน ๒ ช้ัน ๔๘ 

หอง เริ่มกอสรางชวงที่หนึ่ง วางฐานรากเมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๕๘ ระยะเวลา

ทํางาน ๒๐ วัน โดยทมีชาง ๔ ชุด  

  ๓. งานสาธารณูปโภค มกีารวางทอระบายน้ําเพื่อเช่ือมตอกับทาง

ระบายน้ําของเทศบาลซอยโนนสวรรค 

  ๔. การสัมมนาเครอืขายสหพันธองคกรชุมชนคนจนเมอืงแหงชาต ิวันที่ 

๒๒-๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ ที่วังร ีรสีอรท จ.นครนายก 

  เปาหมายการทํางาน ป ๒๕๕๙  

๑. สรางเครอืขายกองทุน 

๒. พัฒนาคุณภาพชีวติและการสนับสนุนกจิกรรมเยาวชนและผูสูงอายุ 
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๓. พัฒนากระบวนการชางชุมชนเปนสถาบันการจัดการงานกอสราง

โดยตัง้ศูนยรวมชางทํา Workshop พื้นที่เปาหมายไดแก บานไผ,

นครสวรรค, จันทบุรี 

๔. พัฒนาเศรษฐกจิฐานราก 

รายละเอยีดดังกลาว คอืการทํางานในรอบเดอืน ธ.ค. ๒๕๕๘ 

ขอบคุณคะ(รายละเอยีดตามเอกสาร) 

ประธาน   ขอบคุณทาน อ.มลวิรรณ นะครับ อยากใหพวกเราให  

เกยีรตทิานดวย หากทาน อ.มลวิรรณ ขอความรวมมอืทุกกอง/ฝายใหชวยดูแล 

ดวย เพราะวาโครงการบานม่ันคงเปนโครงการหลักของเทศบาลที่จะดูแลพี่นอง 

ประชาชน เมื่อสรางเสร็จแลวจะเกดิชุมชนใหม ๓๒๘ ครัวเรอืน คงไมอยูในชุมชน  

โนนสวรรค คงจะเปนชุมชนอกีลักษณะหนึ่งที่เปนชุมชนลักษณะมาตรฐานของ 

ชุมชนที่ตองดูแลในกลุมของตนเองที่มลีักษณะพเิศษ นี่คอืสิ่งที่เกดิขึ้นในยุคนี้  

เราเชิญผูทรงคุณวุฒมิารวมงานกับเราจํากัดจะเปนทานใด ขอใหมคีวาม  

ตัง้ใจจรงิ อยากเห็นบานเมอืงเราเจรญิขึ้น อยากเห็นบานไผดขีึ้น พี่นองประชาชน  

มคีวามสุขมากขึ้น เชิญทานที่ปรกึษาครับ 

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย  ผมขอช่ืนชมในความกาวหนาโครงการบานม่ันคงฯ ผมมขีอเห็นเพื่อให ท่ี

ปรกึษานายกฯ  การแกปญหาบรรลุผลอยางแทจรงิ คอื เรามกีารกอสรางเฟสแรกแลว  

เปาหมายการแกปญหา คอื การแกปญหาบุกรุกที่สาธารณะลําหวยที่รถไฟ ที่วัด 

ใหเทศบาล ดังนัน้ ผูที่ไดบานแลว เราจะมวีธิกีารอยางไรใหเขาถอนออกมาจากที่

บุกรุก ไมใชการจําหนายหรอืใหคนอื่นมาอยูตอ ถาอยางนัน้จะไมเปนการ

แกปญหาตามวัตถุประสงคที่เราตัง้ไวอยางแทจรงิ ขอฝากดวยนะครับ ตรงนี้เรา

ตองแกปญหาใหได ขอบคุณครับ 

ประธาน   ตรงประเด็นนะครับ ผมใหอพยพคนมาหาที่ใหมอยูกอนแลวเราคอย 

สรางสิ่งแวดลอมที่ดใีหคนเมอืง คนบานไผตองเปนเมอืงคลองสวยน้ําใจ ผูคน

สามารถวิ่งอยูบนฟุตบาทที่อยูรมิคลอง รมิหวยได ผมไดแตหวังวา การแกปญหา

ตลาด ๒ ไมนาจะเกนิกําลัง กอนที่จะไปถงึวาระตอไป ผมขอใหที่ประชุมโหวต

การตัง้ช่ือโรงเรยีนผูสูงอายุกอนนะครับ เชิญครับ ที่ประชุมมมีตเิลอืก “โรงเรยีน

สุขใจผูสูงวัยบานไผ” เชิญวาระตอไปครับ  

มตทิี่ประชุม  --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๕ วเิคราะหโครงการท่ีจะเปนประโยชนตอเทศบาล 

ประธาน  สําหรับรถเทศกจิและรถตูสํานักปลัดเทศบาลที่เราจัดซื้อมาใหม 

เนื่องจากทานรองนริศเปนผูกํากับดูแลการใชรถของเทศบาล คอื รถที่จัดซื้อมา
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ใหมอยากใหเขาระบบและจัดหาคนขับรถด ีๆ ที่เหมาะสมกับการใชงาน ตองดูแล

รักษาทรัพยสนิของทางราชการใหดดีวยนะครับ มอบทานรองนริศกํากับดูแล

ดวยนะครับ เชิญทานรองครับ 

นายนรศิ  อนิทรกําแหง หลังจากที่ไดรับผิดชอบเรื่องการใชรถ ไดรับความรวมมอืจากสํานัก 

รองนายกเทศมนตรฯี ปลัดฯ เปนอยางดพีรอมพนักงานขับรถยนตทุกคน และไดมกีารประเมนิรถ    

ทุกคันและมคีณะกรรมการตรวจสอบกํากับดูแล และรายงานผลการปฏบิัตงิาน 

รวมทัง้ไดรายงานใหทานนายกฯ ทราบเปนระยะๆ อยูแลว ผลคอืสวนที่ตอง

ปรับปรุงใหทําใหดขีึ้น จากการประเมนิที่ผานมา จํานวนพนักงานขับรถกับ

จํานวนรถที่ใชงานจรงิ ปรากฏวา มรีถอยู ๙๑ คัน มพีนักงานขับรถยนต ๒๙ คน 

ขณะนี้อยูระหวางการตรวจสอบ หากชํารุดใชการไมไดจะตองรอจําหนาย ชํารุด

รอซอม ปจจุบันซื้อมาอกี ๒ คัน รวมเปน ๙๓ คน เดมิเราเคยมจุีดซอมบํารุง แต

ถูกเปลี่ยนเปนโรงฆาสัตว ซึ่งเรื่องนี้อยากใหสํานักปลัดฯ เสนอเรื่องการหาพื้นที่

ซอมบํารุงของเทศบาล เสนอใหชัดเจนเพื่อดําเนนิการจัดหาพื้นที่ซอมบํารุง หาก

เรานําไปซอมบํารุงขางนอกแตในกรณทีี่เราสามารถซอมบํารุงเองได จะทําให

ประหยัดงบประมาณขึ้น แตถาเกนิความสามารถของเราก็สงซอมขางนอกได คอื

แนวทางที่ควรจะดําเนนิการตอไป เพื่อเกดิประโยชนตอทางราชการตอไป  

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ ขอเพิ่มเตมิจากทานรองนรศินะครับ โดยเฉพาะรถเครื่องจักร จรงิๆแลว 

รองนายกเทศมนตรฯี ปรมิาณรถของเทศบาล  การดูแลบํารุงรักษาเบื้องตนตองม ีเชน กรณ ีตรวจการ

เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง แบตเตอรี่ ฯลฯ จะทําใหเราประหยัดงบประมาณขึ้น

เยอะ ฝากดวยนะครับ ผมจะชวยดูแลอกีแรงครับ และที่ทานนายกฯ มอบหมาย

ม ี๒ โครงการที่ยังขับเคลื่อนไมได ดังนี้  

๑. ตลาด ๒ ยังขาดสัญญากับกรมธนารักษ ๒ ปแลว กระบวนการ 

  จัดซื้อจัดจางยังไมไดดําเนนิการที่มเีปาหมาย ณ ปจจุบันยังไมคบืหนา ฝากดวย  

  นะครับ   

๒. อาคารที่จอดรถสาธารณสุขฯ หลังจากโครงสรางเสร็จเราจะทํา   

บอหมักน้ํา EM จากตนไมใบหญาตาง ๆ ใหชาวบานมสีวนรวมปลูกตนไม          

ไมยนืตน  

ผอ.กองคลัง   ขณะนี้ไดแตงตัง้คณะกรรมการกําหนดราคากลางแลว อยูระหวางรอ  

ราคากลางจากกองชางคะ  

นายอุดมศักดิ์  ธรรมนําศีล สําหรับอาคารจอดรถราคากลางเสร็จเรยีบรอยแลว และตลาด ๒ ราคา  

หัวหนาฝายแบบแผนฯ   กลางจะแลวเสร็จภายในวันศุกรนี้ครับ 
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นายนรศิ  อนิทรกําแหง   ตองไขลานพนักงานขับรถยนต ตองใหปลัดเทศาลคนใหมชวยกํากับดูแล  

รองนายกเทศมนตรฯี ใหจัดหาหองสําหรับพนักงานขับรถยนตเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ

ปฏบิัตงิาน ตองเรงรัดการเบกิจายงบประมาณใหรวดเร็ว ทํางานตามโครงการให

ทันเพื่อใหมปีระสทิธภิาพและเปนประโยชนดวย 

ประธาน  ตรวจสอบภายในใหรบีศกึษางาน หากมปีระเด็นใดที่ตองปรับปรุงและให

ทําบันทกึรายงานขึ้นมา ใหทุกกอง/ฝายเรงรัดโครงการใหทันตามแผนดวย  

  สําหรับเรื่องบานพักพนักงานเทศบาล คนเกาที่มบีานของตัวเองอยูแลว 

ยายออกไดหรอืไม จรงิ ๆ เรื่องบานพักตองมกีารบรหิารจัดการใหเรยีบรอย

กอนที่ทานปลัดฯจะยายมานะครับ คณะกรรมการที่เกี่ยวของใหรบีดําเนนิการให

เรยีบรอยภายในวันศุกรนี้นะครับ ผมขอตัง้คณะทํางานดังนี้ ปลัดเทศบาลเปน

ประธาน เลขานุการนายกฯ เปนที่ปรกึษา  

  เรามคีรูเพิม่อกี ๒ ตําแหนง ใหผอ.กองการศกึษาช้ีแจงใหที่ประชุมทราบ

ดวยครับ 

ผอ.กองการศึกษา  อัตราครูที่ไดรับจัดสรรมาใหม ๒ ตําแหนง แตมีหลักเกณฑกําหนด คอื 

ผูที่จะไดรับการคัดเลอืกในหลักเกณฑพเิศษ คอื ตองคัดเลอืกจากพนักงานจาง

ของเรา และจะตองเปนสาขาวชิาที่ยังขาดแคลน ซึ่งกรมไดกําหนดมา และมี

หลักเกณฑเพิ่มมาหลายประเด็น คอื ตองมกีารสอบขอเขยีนโดยมหาวทิยาลัย

เปนผูออกขอเขยีน และตองมคีุณสมบัตทิี่จบตามเอกที่ขาดแคลนดวย ถาไม

สามารถดําเนนิการในวธินีี้ได จะตองสรรหาโดยวธิกีารรับโอน แตตองเปนวชิา

สาขาที่ขาดแคลนเทานัน้ จากที่สอบถามที่โรงเรยีนขาดแคลน  คอื เอกคณติ.

วทิย, นาฏศลิป, ภาษาไทย เพื่อใหเด็กมคีุณภาพขึ้นคะ   

ประธาน  ในสวนของพนักงานจางของเราที่จะเตบิโตขึ้นไปมโีอกาสเชนกันนะครับ 

ใครมญีาตพิี่นองที่จบสาขาดังกลาวใหทําเรื่องโอนมาไดเลยนะครับ อยากใหเด็ก

มโีอกาสและมคีรูที่เหมาะสมกับการเรยีน  เพื่อใหเด็กมคีุณภาพมากขึ้น ในสวน

ของพนักงานจางของเราที่จะเตบิโตขึ้นไปมโีอกาสเชนกันนะครับ กศน.ประสาน

มาวาไมมศูีนยบรกิารที่จะเปดสอนประชาชนในเขตตําบลในเมอืง มคีวาม

ตองการจะมศูีนยเรยีนรู กศน. มใีครจะเสนอหรอืไมครับ  ถอืวาเปนการใช

ทรัพยากรรวมกันกับ กศน. มอบผอ.กองการศกึษา พจิารณาเรื่องพื้นหองสมุด 

ช้ัน ๒ ดวยนะครับ ถอืเปนการเพิ่มประสทิธภิาพพื้นที่ของเราดวยนะครับ  

มตทิี่ประชุม  --รับทราบ — 
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ระเบยีบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่น ๆ  

หัวหนาสํานักปลัดฯ   แจงเปดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๕๙  

เริ่มตัง้แต ๑-๓๑ ม.ค. ๒๕๕๙ หากกอง/ฝายใดมเีรื่องเขาสภาใหจัดสงญตัติ

ภายในวันศุกรนี้นะคะ 

 หารอืเรื่องการแตงกาย ดังนี้  

   เดมิ    ใหม 

- วันจันทร   * ชุดสกีาก ี - ชุดสกีากี  

- วันอังคาร  * เสื้อสชีมพู  - เสื้อสชีมพู  

- วันพุธ       * เสื้อทูบนีัมเบอรวัน  - ชุดฟรสีไตส 

- วันพฤหัสบด ี* เสื้อ EU  - เสื้อวันเคาทดาวน 

- วันศุกร * เสื้อสมีวง  - เสื้อ EU  

ประธาน  มทีานใดเห็นเปนอยางอื่นหรอืไมครับ ถาไมมถีอืปฏบิัตติามนี้นะครับ 

ฝากทุกคนเรื่องการประชุมสภา หากสมาชิกพูดถึงประเด็นเกี่ยวของกับกอง/ฝาย

ใดใหผอ.กอง/หน.ฝายใหรบีนําขอมูลใหผูบรหิารเพื่อตอบคําถามสมาชิกให

ทันเวลาดวยนะครับ เพื่อใหครบถวนระบบการประชุมสภานะครับ สําหรับวัน

ประชุมสภา ผอ.กอง หามลานะครับ ใหถอืปฏบิัตทิุกคนดวยนะครับ  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง เรื่องการดูแลครุภัณฑเครื่องออกกําลังกายเมื่อกอนม ี๒๖ ชุมชน  

รองนายกเทศมนตรฯี ปจจุบนเพิ่มเปน ๓๙ ชุมชน ผมขอนัดประชุมคณะกรรมการที่ดูแลเครื่องออก

กําลังกาย เพื่อสํารวจเครื่องออกกําลังกายและซอมบํารุง  ตามคําสั่งที่  

๘๑๒/๒๕๕๘  ซึ่งนัดประชุมวันที่  ๗ ม.ค. ๒๕๕๙  ขอเลื่อนเปนเวลา  

๑๓.๐๐ น. ครับ  

ประธาน  การเขาทํางานใชแบบสแกนลายนิ้วมอื ความดคีวามชอบเปนเรื่องการ

มาทํางานเปนหลัก ลาปวยตองมใีบรับรองแพทยดวยนะครับ  

รอยตรบีัวทอง  โลขันธ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับเรื่องงาน   

เลขานุการนายกฯ สารบรรณ ไดปรับเปลี่ยนมาเรยีบรอยด ีแตมอีกีอยางคอืเวลาแจงใหมารับแฟม 

ยังมคีวามลาชาอยู ใหรบีมารับแฟมที่หองเลขาฯ ดวยนะครับ  

  เรื่องหนวยทันใจ ผมเปนผอ.หนวย ทานนายกฯ เปนผูบัญชาการสูงสุด 

แมทัพคอืผอ.กองทุกกอง ปจจุบันการทํางานของหนวยทันใจดมีาก ขึ้นอยูกับ  

แมทัพ แมทัพคอืการเบกิของ เชน กองชาง หน.สายันต หนวยตัดสวาท คอืการ

ตัดกิ่งตนไมตาง ๆ หนวยหัวหนาอทิธพิล คอื หนวยทะลุทะลวงฟา เจาะทุกที่ 

และหนวยหัวหนาปุม คอื หนวยนางฟาแทจรงิ คอื ความสะอาดทั่วไปในตลาด 

หนวยผอ.เฉลมิเกยีรต ิคอื หนวยประชา คอืการประชาสัมพันธสื่อสารใหพี่นอง



- ๒๘ - 

 
ไดรับทราบทุกเรื่อง จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบวา หนวยของผมทุกคนขึ้นตรงกับ    

แมทัพ คอื ทานนายกฯ ขอบคุณครับ  

 ประธาน  ตรงกับความคดิผมนะครับ ผมจะมอบทานปลัดฯ ผูบรหิารชุดนี้ทํางาน

ไมไดหวังผลประโยชนสวนตัว เขามาทํางานดวยความเสยีสละจรงิ ๆ ปรับตัวได

จะไมเหนื่อย ขอคดิ คดิถงึในหลวงทําเพื่อประชาชนจรงิ ๆ ใหทุกคนตัง้ใจทํางาน  

- อบต.ถ้ําสงิหใหทํา MOU รวมกันเลยนะครับ มเีทศบาลใดมาใหทํา 

MOU รวมกันไดเลยนะครับ เปนสิ่งที่ดรีวมกัน ทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอกีหรอืไม

ครับ ถา (ไมมี) ผมขอขอบคุณทุกทาน และขอปดการประชุมครับ  

มตท่ีิประชุม --รับทราบ — 

 

เลกิประชุม  เวลา  ๑๔.๑๕    น.  

 

ลงช่ือ)         ผูบันทกึการประชุม 

             ( นางสาวจารุมาศ  เสนาสนทิ ) 

             นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

 

 

 

 

 

 

 (ลงช่ือ)  จาเอก        ผูตรวจรายงานการประชุม  (ลงชื่อ)          ผูตรวจรายงานการประชุม 

  ( กมล  สงวนญาต ิ)     ( นางสุภาภรณ  คําภูเงนิ ) 

       หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป               หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 


