- ๑บันทึกการประชุมหัวหนาสวนการงาน ประจําเดือน มกราคม ๒๕๕๙
ในวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ หองประชุมไผเงิน
**************************
ผูมาประชุม
๑. นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรี
๒. นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ รองนายกเทศมนตรี
๓. นายนิวัฒน
ปลั่งศิริ
รองนายกเทศมนตรี
๔. นายนริศ อินทรกําแหง รองนายกเทศมนตรี
๕. นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๖. นายปรีชา มุกนําพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๗. รอยตรีบัวทอง โลขันธ เลขานุการนายกเทศมนตรี
๘. วาที่รอยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล
๙. นายสุวัฒน สุทธิ รองปลัดเทศบาล
๑๐. นางดรุณี วิศิษฐชาติ รองปลัดเทศบาล
๑๑. นางสุภาภรณ คําภูเงิน หัวหนาสํานักปลัดฯ
๑๒. นางวาสนา พิทักษ ผูอํานวยการกองคลัง
๑๓. นางอาภรณ รพีเลิศรังสิมันต ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
๑๔. นางศิริวรรณ ปกษี ผูอํานวยการกองการศึกษา
๑๕. นายศักดิ์สิทธิ์ ปนคํา ผูอํานวยการกองชาง
๑๖. นายกฤษฏ ชัยมาตย ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๗. นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสงา ผูอํานวยการกองวิชาการฯ
๑๘. นางฉวีวรรณ อัศฤกษ ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธิต
๑๙. นางจิตโศภิน เคนจันทึก
๒๐. นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหนาฝายการโยธา
๒๑. นางกรองกาญจน ปญญารัตนวงศ หัวหนาฝายปกครอง
๒๒. นายจีระศักดิ์ แกนดู หัวหนาฝาย
สงเสริมการศึกษาฯ
๒๓. น.ส.ดาวรรณ ภูเหิน หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข
๒๔. นางวารุณี ลาดมะโรง หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขฯ
๒๕. นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศีล หัวหนาฝายแบบแผนฯ
๒๖. น.ส.ภัทราวรรณ เกิดพิทักษ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห
๒๗. น.ส.ยุวนิต เพิ่มยินดี หัวหนาฝายบริหารการศึกษา

- ๒๒๘. นางสุกัญญา จันทรภักดี หัวหนาฝายอํานวยการ
๒๙. นายประหยัดทรัพย อาวจําปา หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
๓๐. น.ส.มัตติกา เกิดพิทักษ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
๓๑. น.ส.ลัดดาวัลย ความหมั่น หัวหนาฝายแผนที่ภาษีฯ
๓๒. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
๓๓. นายเนรมิตร มูลวงศ หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล
๓๔. นางอุไรวรรณ กสิกิจวรกุล หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ
๓๓. นายประเสริฐ ไชยศรี หัวหนา
ฝายพัฒนารายได
๓๕. น.ส.ธัญณิชา ขันตี หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน
๓๖. จ.อ.สายันต นรสาร รก.หัวหนาฝายปองกันฯ
๓๗. นางมลิวรรณ สารบรรณ ที่ปรึกษานายกฯ
๓๘. น.ส.พันธวิรา พลกลาหาญ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ (รก.หน.ฝายบริการและเผยแพรฯ)
๓๘. นายธนายุทธ โคตรบรรเทา
๓๗. น.ส.อัมพวัน สันเพาะ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๓๘. น.ส.กันยารัตน อุปจันทรสงา พนักงานจางเหมา
๓๙. น.ส.จารุมาศ เสนาสนิท
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เริ่มประชุมเวลา
๐๘.๓๐ น.
ประธาน

กอนเขาสูวาระการประชุม วันนี้เรามีกิจกรรมเพื่อสนับสนุน สงเคราะหพี่นอง
ประชาชนที่ประสบปญหาเรื่องความสูญเสียบุคคลสําคัญในครอบครัว ขอเชิญทาน
รองจิระบูรณครับ
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สืบเนื่องจากผมได
รองนายกเทศมนตรี ติดตามขาวทาง Facebook จึงไดเห็นความเดือดรอนของพี่นองประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบานไผของเรา ซึ่งนองคนนี้ไดอาศัยอยูกับยายเพียง ๒ คน และคุณยาย
ของนองปวยหนักเขาโรงพยาบาล ทั้งนี้ ไดมีจิตอาสาเขาไปดูแลและชวยเหลือ
ครอบครัวนองโดยการแจงขาวมาทาง Facebook เทศบาล ปรากฏวา คุณยายได
เสียชีวิตลงแลว และไมมีเงินที่จัดงานศพใหคุณยาย ทานนายกฯ จึงมอบเงินชวยเหลือ
จํานวน ๓,๐๐๐ บาท และมอบใหจิตอาสาอีก ๑,๐๐๐ บาท
ประธาน
ขอใหกําลังใจนองที่ไดการสูญเสียในครั้งนี้ แตการสูญเสียก็ทําใหเกิดพลังได
เปนธรรมดาของการสูญเสีย ขอเปนกําลังใจในการตอสู มีอะไรก็ใหนึกถึงเทศบาล
หากเรียนหนังสือแลวอยากจะมีงานทําก็ติดตอเขามาที่เทศบาลไดนะครับ
- ขอแสดงความยินดีกับผอ.กอง /หัวหนาฝาย ถือเปนการสนับสนุนการ
ทํางานมากขึ้น เชน หัวหนาฝายก็ไดรับเงินประจําตําแหนง จํานวน ๑,๕๐๐ บาท
อยางไรก็ตามใหเราตระหนักวาเปนเงินภาษีของพี่นองประชาชน อยาไปหลงระเริงวา

- ๓เราไดเปรียบพี่นองประชาชน ซึ่งหลาย ๆ คนก็ยังประสบปญหาเศรษฐกิจ อยากให
พวกเราตอบแทนพระคุณแผนดินใหมาก คือ ใหทํางานอยางเต็มที่ บางคนอาจจะบอก
วา เพราะความรู ความสามารถ ภายใตของการเปนผูรับ ใหมองในภาพการเปนผูให
ดวยนะครับ
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
(๑) ขอแสดงความยินดีกับปลัดเทศบาล วาที่รอยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา
ที่ยายมารับตําแหนง ปลัดเทศบาลเมืองบานไผ ขอเชิญแนะนําตัวครับ
วาที่ร.อ.วัทธิกร ทรงยศวัฒนา เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ดีใจครับที่ไดมีโอกาสเขา
ปลัดเทศบาล
มารวมทํางานกับทุกทาน กอนหนานี้ก็มีความคุนเคยกับทานนายกฯ เปนอยางดี และ
ไดมาดูงานเทศบาลประมาณ ๕ เดือนแลว ไดมาศึกษาวาอะไรที่ยังมีจุดบกพรอง ใน
สวนของผูใ ตบังคับบัญชาทุกทาน ทานนายกฯเคยไดใหนโยบายวา การทํางานของ
เทศบาลบางจุดยังมีจุดออนอยู ในจุดใดที่ทา นนายกฯ เคยใหนโยบายไว ผมก็จะเชิญ
ผอ.กอง มาพูดคุยปรึกษาหารือกัน เพื่อจะชวยกันเติมเต็มในสวนทีม่ นั ขาดไป เพื่อจะ
พัฒนาใหดขี ึ้นไป ขออนุญาตนําเรียนเทานี้กอน ขอบคุณครับ
ประธาน
ผมขอแจงกําหนดการลวงหนาเลยนะครับ ใหทานปลัดฯ ทําตารางงาน ผมจะ
ไปนั่งทํางานทุกกองๆละ ๑ สัปดาห พรอมกับทานปลัดฯ ไปดวยกัน ไปประชุมกองกัน
ทุกเชา โดยมีผม ทานปลัดฯ และรองนายกฯ ประจํากอง โดยการประชุมติดตามงาน
ทุกอยาง ผมจะใชวิธีการแบบนี้บริหารใน ๒ ปหลัง ผมจะเนนหนักในการทํางานเพื่อให
เห็นผลงาน ปญหาขององคกรทุกองคกร คือ เรื่องคนเปนหลัก อยากใหทุกคน
เตรียมตัว การทํางานเชิงรุกในองคกรมีมากขึ้น ปลัดฯมีความรอบรูเรื่องกฎหมาย คือ
คุณสมบัติที่มีคุณคากับองคกรของเรา องคกรเติบโตขึ้นถือเปนจุดเริ่มตนที่พรอมที่สุด
สําหรับเทศบาลเรา ใหปรับวิธีการประชุมดวยนะครับ อยากใหทุกคนศึกษาจาก
เอกสารไมตองอานทุกตัวอักษรสําหรับผูนําเสนอ ทําใหเสียเวลาในการประชุมมาก
เกินไป สําหรับประเด็นการแลกเปลี่ยน เชน วิเคราะหนโยบายฯ อยากใหพวกเรา
นําเสนอใหมากกวานี้ กรณีมีการโหวตในที่ประชุมแลวใหทําตามเสียงสวนใหญ ฝากให
มีวัฒนธรรมองคกรดวย สิ่งที่ดีพวกเรารูจักผูบริหารมากขึ้น เวลาสนุก ๆ ใหมาก
ทํางานใหหนัก ฉลองใหหายเหนื่อย สําหรับกิจกรรมงานรื่นเริงเทศบาล คือ วัน
เทศบาล วันแสดงมุทิตาจิต เชน เกษียณ ลาออก งานวันปใหม สงทายปเกาตอนรับ
ปใหม เมื่อถึงงานดังกลาวอยากใหทุกคนเขารวมงานรื่นเริงตาง ๆ ผูบริหารดูแลพวก
เราอยางเต็มที่ อยากใหพวกเรามีความสามัคคีกัน กรณีการจัดประชุมนอกสถานที่
เชน KPI ใหพวกเราพยายามวางแผนใหเขารวมทุกคน ในสวนของพนักงานจาง
พนักงานจางเหมา ก็ไดจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ฝากทุกคนดวย กรณีมีแขก
มาเยี่ยมเทศบาล อยากใหพวกเราชวยกันตอนรับดวย สิ่งที่จูงใจจะใหคนมาเทศบาล
คือ คน เนน ทําไปดวยพูดไปดวย คือ การประชาสัมพันธงานไปดวย หากไมมี

- ๔ประชาสัมพันธงานจะเปนจุดบอดทันที ใหหาฝายประชาสัมพันธทุกกอง/ฝาย ตองฝก
คนของเราเขามาประชาสัมพันธ ตองใชเงินใหมีคุณคาและคืนกําไรสูสังคม อยากให
เชิญภาคีเครือขายมารวมกับเรา สําหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ใหบริการ
แขกกอนทุกครั้ง หามมาเสิรฟกันเองกอน
(๒) อบต.ถ้ําสิงห จ.ชุมพร ขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงานดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ในวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๙ ซึ่ง อบต.ถ้ําสิงห เคยไดรับ
รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน อยากใหผอ.กอง/ฝายทุกทานใหเกียรติ
มารวมตอนรับทานดวยนะครับ ถือเปนวัฒนธรรมองคกรนะครับ เรือ่ งอาหารใหดูแล
ใหเรียบรอยอยาใหขาดนะครับ ใหสงเสริมอาหารจากชุมชนมากขึ้นจะทําใหเศรษฐกิจ
ดีขึ้น โดยใหทําเมนูอาหารพื้นเมืองเราเปนหลักนะครับ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
อาหารพืน้ เมืองเราไปดวย ความสัมพันธระหวางองคกร ความสัมพันธระหวาง
หนวยงานเปนสิ่งสําคัญที่ตองเนนหนัก เพราะงบประมาณเรามีนอ ยเราจึงตองใชทุน
มนุษยที่อื่น ๆ มาเปนเครือขายการสรางพลังใหกับเรา
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงานฯ
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
ประธาน
ขอเชิญฝายเลขานุการ ครับ
หัวหนาสํานักปลัดฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรายงาน
การประชุมหัวหนาสวนการงาน เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไดสําเนา
แจงใหทุกทานแลวนะคะ มีทงั้ หมด ๒๖ หนา ขอใหที่ประชุมพิจารณาไป
พรอม ๆ กันเลยนะคะ มีทานใดจะขอแกไขหรือเพิม่ เติมในสวนใดหรือไมคะ เชิญคะ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉันขอแกไขหนา ๑๒
บรรทัดที่ ๒๖ จาก “มีประชาชนในเขต อบต.หินตั้ง ไมมีความยินดีที่จะไมใหเราไป
ดําเนินการ” เปน “มีประชาชนในเขต อบต.หินตั้ง มีความยินดีที่จะใหเราไป
ดําเนินการ”
ผอ.กองวิชาการฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขอเพิ่มเติมหนา ๒๓
สรุปผลการประเมินที่มีอยู ๙ ขอ ขอเพิม่ เติม ขอ ๑๐. เรื่องการควบคุมภายใน

ประธาน

มีทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติมหรือไมครับ ขอใหเลขานุการแกไขให
เรียบรอยและเก็บไวในสารบบตอไป ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมนะครับ
มติที่ประชุม --รับรองรายงานการประชุม
—
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ประธาน รายงานผลการดําเนินงานถนนคนเดินเพลินเมืองไผ
เชิญรองดรุณี ครับ
นางดรุณี วิศิษฐชาติ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับถนน

- ๕รองปลัดเทศบาล คนเดินเพลินเมืองไผ ซึ่งมีโซนสินคา ๓ โซน ณ ปจจุบันตลาดถนนคนเดินฯ เปนที่
ติดตลาดประชาชนจะมาจับจายซื้อสินคาเพิ่มมากขึ้นทุกสัปดาห สวนเรื่องความ
ปลอดภัย ไฟฟา และการจราจร ไมมีปญหาไดรับความรวมมือจาก อปพร. จนท.
เทศกิจ ไดใหการดูแลเปนอยางดีทั้งเรื่องการจราจรและการยกสิ่งของตาง ๆ
สวนในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ ไดมีการจับฉลากของขวัญของรางวัลสําหรับ
ผูประกอบการและประชาชน และไดมีการแจกของรางวัลตาง ๆ เกือบจะเสร็จ
สมบูรณแลวเมื่อวันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๕๘ ที่ผานมา แตยังคงเหลือของขวัญผูที่ไดรับ
รางวัลยังไมมาติดตอขอรับบางสวน และจะดําเนินการแจกใหเสร็จสิ้นภายใน
สัปดาหหนา
สรุปยอดคาใชจายประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
สรุป รวมรายรับทั้งสิ้น = ๘๖,๔๐๐ บาท รวมรายจายทั้งสิ้น = ๗๐,๓๕๕ บาท
คงเหลือทัง้ สิ้น = ๑๖,๐๔๕ บาท นําเขากองทุนคนบานไผฯ = ๕,๐๐๐ บาท

ประธาน
มีใครจะเพิ่มเติมหรือไมครับ เชิญครับ
ผอ.กองชาง
มีเสียงสะทอนเรื่องถนนคนเดินฯ บางสวนครับ เรื่องคุณภาพของอาหาร
ยังตรวจสอบอยูประจําหรือไมครับ รวมทั้งราคาดวย ยกตัวอยางอาหาร ไกใตน้ํา
แรก ๆ จะมีเนื้อไกเยอะและทุกอยางครบ ราคา ๓๐ บาท แตปจจุบันมีโครงไก
เปนสวนมากเนื้อไกไมคอยมี แตราคาเพิ่มขึ้นเปน ๕๐ บาท
นางดรุณี วิศิษฐชาติ
รองปลัดเทศบาล

เรื่องคุณภาพอาหารและราคา เราไดแตงตั้งคณะทํางานแลวนะคะ ซึง่ จะ
กําหนดใหรายงานเดือนละ ๑ ครั้ง ในการตรวจสอบคุณภาพอาหารและน้ํามันทอดซ้ํา
ดวยคะ
ประธาน
คือ ปญหามันเกิดขึ้นจริง ใหหาคนที่ไมเคยรูจักลองไปซื้ออาหารดังกลาวดู
เมื่อมีเสียงสะทอนมา เราตองรีเช็คอีกครัง้ และใหรีบแกไขทันที มอบทานปลัดฯ ไป
ตรวจสอบความเรียบรอยดวยนะครับ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
ทีมงานก็ใหตรวจสอบดวย เพื่อรักษาคุณภาพและราคาใหมีมาตรฐานอยาง
รองนายกเทศมนตรี ยั่นยืน
นายนริศ อินทรกําแหง
ปจจุบันเริ่มเขาสูอาเซียนแลว ตองใหเขาทราบกฎ กติกา กรณีมีคนตางถิ่นมา
รองนายกเทศมนตรี ขายแบกะดิน เชน แมว ชาวเขา ทิศทางคณะกรรมการควรคิดวาอนาคต Walk-in ตอง
ใหโอกาสหรือกรณีล็อคประจําแตขาดหายไปหลายสัปดาห ควรพิจารณาคนที่ขาย
จริง ๆ เขามา แตตองยึดกฎ กติกา เพื่อใหคนบานไผเขามาขายตอไป
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ เนน ผูคา คนบานไผ หากผูคาขอนแกนอยากเขามาขายในถนนคนเดินฯ
รองนายกเทศมนตรี ใหยายชือ่ เขามาอยูใ นเขตเทศบาลกอน
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
เปนที่ยอมรับถนนคนเดินฯ เราอยูอันดับตน ๆ เราพยายามใหผคู าคนบานไผ

- ๖รองนายกเทศมนตรี

ประธาน

เขามาอยูใ นถนนคนเดินฯ แตตองมีความหลากหลาย สวนการแสดงบนเวที ฝาก
ผอ.โรงเรียน อยากจะระดมทุกกอง/ฝาย แสดงความคิดชวยกัน ใครไมปฏิบัติตามถนน
คนเดินฯหามนะครับ กฎหลัก ไมมีบัตร-ไมมีสิทธิ การจะขอเขาจําหนายอาหารถนน
คนเดินฯ ได ตองนําอาหารเขามาใหกรรมการพิจารณากอน จึงจะมีการออกบัตรให

ใหยึด คุณภาพ-ซื่อสัตย-ยุติธรรม ตามที่ทานรองจิระบูรณเสนอให
ดําเนินการ ตองมีชื่อในทะเบียนบานในเขตเทศบาล เพราะตอไปรายไดของ
เทศบาลจะขึ้นอยูกับจํานวนประชากร ขยายไปถึงผูปกครองเด็กนักเรียนดวย
ตองใหยายเขามาในเขตเทศบาลกอน ฝาก ผอ.โรงเรียนและหัวหนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ใหกําหนดระเบียบการรับนักเรียนโดยตองระบุใหมีรายชื่อในทะเบียน
บานในเขตเทศบาลดวย กําหนดนโยบายใหเปนไปตามกติกา นอกกติกาไมตอ ง
รับใหรับในเขตเทศบาลกอน โดยใหคําถึงถึงกติกาและคุณภาพ
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
ประธาน
เชิญสํานักปลัดฯ ครับ
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย (๑) รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการฯ จังหวัดขอนแกน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประจําเดือน ธ.ค. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๘ กอนอื่นผมขอสวัสดี
ปใหมนะครับ และเมื่อวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ ที่ผานมาไดเริ่มเขาสูอาเซียนแลว
นะครับ ซึ่งทานผูวาราชการฯ ไดเตรียมการจัดตั้งศูนยอาเซียน เพื่อรองรับงานที่
จะเขามา อยูระหวางรอการสั่งการจากระทรวงอยู เราคงตองไดเตรียมการไว
ดวย และขอแสดงความยินดีกับพนักงานเทศบาล จะเขาสูระบบแทงแลว ตั้งแต
านปลัดฯ ก็จะเขาสูแทง ผูบริหาร
วันที่ ๒ ม.ค. ๒๕๕๙ เปนตนไป อยางเชนท◌่
ระดับสูง เทียบเทากับขาราชการพลเรือน คือ ตําแหนง ผูวาราชการจังหวัด นะ
ครับ ถือเปนเรื่องสําคัญและมีความหมาย ดังนั้น ก็ขอใหพวกเรามีความ
ภาคภูมิใจ ในเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองนะครับ สําหรับเรื่องที่ทานนายกฯ
ไดกลาวไวเบื้องตน อยากใหทุกคนมีสิ่งที่ดี มีแนวคิดที่ดีในการทํางาน มีสิ่งมี
คุณคาใหพวกเราจดจําได
- สําหรับการเขารวมประชุมหัวหนาสวนฯ เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๘
ผูวาราชการจังหวัด ฯ เปนประธาน มีสาระสําคัญหลายประเด็น โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเทศบาลเมืองบานไผ ไดรับรางวัลสํานักทะเบียนดีเดน รองชนะเลิศลําดับที่ ๒
พรอมทั้งบุคลากรดีเดนดวย โดยทานรองสุวัฒนเปนตัวแทนเขารับรางวัล
ดังกลาว เปนเรื่องที่นาชื่นชมนะครับ

- ๗- สําหรับทานผูวาราชการฯ ไดรับมอบชอดอกไมที่มีผลงานดีเดน สมัย
ทานเปนผูวา ราชการจังหวัดแมฮองสอน จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดชัยนาท
และปจจุบันผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ทานเปนผูบริหารจัดการเรื่องการลด
อุบัติเหตุบนทองถนนอยางดี โดยไดรับการยกยองและไดรับรางวัลดีเดนจาก
รัฐบาล จึงไดมีการมอบชอดอกไมแสดงความยินดีในที่ประชุมดวย
- สําหรับระเบียบวาระเรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ มีดังนี้
- การแขงขันกีฬา Honda ๓๑ โดยวิธีการกอดคอ + ผูกขา มีทั้งหมด
๓๑ คน วิ่งเปนแถวเดียวกัน เปนการแสดงออกถึงความพรอมเพรียงและสามัคคี
กีฬาชนิดนี้เปนการสอนใหทํางานเปนทีม ตองมีความพรอมเพรียงกัน กาวเปน
จังหวะพรอมๆ กันทั้ง ๓๑ คน ถาคนใดคนหนึ่งกาวพลาด ก็จะทําใหทั้งทีมลม
จะทําใหไมถึงเสนชัย แตการแขงขันชนิดนี้เปนลิขสิทธิ์ของญี่ปุน เปนเรื่องของการ
ทํางานเปนทีม
- ขอบคุณเรื่องความสําเร็จของการทํางานภาพรวมของจังหวัด ทั้ง
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ที่ทํางานรวมกัน และการจะเขาสู AEC
- การบริหารการกําจัดของเสียขยะมูลฝอย บานหัวถนน ต.พระลับ
อ.เมือง ไดรับรางวัลดีเดนระดับชาติ เนื่องกับการคัดแยกขยะ ถือเปนอีกหมูบาน
ที่นาจะไปดูงานดานการบริหารกําจัดขยะ
- การจัดทํา
KPI ของการบริหารการกําจัดขยะ โดยใหลงทะเบียนใน
เว็บไซต
- ความกาวหนาของการดําเนินการกําจัดขยะ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไดกลาววา บานเมืองที่สะอาดนั้น ถือเปนบานเมืองที่มีความเจริญ
วาระที่สําคัญในการประชุม มีดังนี้
๑. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
Bike for Dad ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ ที่ผานมา ซึ่งจังหวัดขอนแกนไดรับรางวัล
ประกวดภาพถายชนะเลิศ ๒ รางวัล
๒. การออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอสว. ในวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๕๙
ณ อ.แวงนอย
๓. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรายงานและเตรียมความ
พรอมเรื่องการลดอุบัติเหตุชวงปใหม
๔. วันเด็กแหงชาติ จังหวัดขอนแกนไดจัดขึ้นที่คายศรีพัชรินทร ในวันที่
๙ ม.ค. ๒๕๕๙ สวนราชการรวมกันทั้งหมด สําหรับอําเภอและทองถิ่นอื่น ๆ

- ๘จัดขึ้นตามจุดที่กําหนด ทานอยากใหทุกภาคสวนใหความสําคัญกับวันเด็ก
แหงชาติดวย
๕. การเบิกจายงบประมาณ ไดมกี ารรายงานในที่ประชุมการเบิกจายใน
ภาครัฐเปนเรื่องสําคัญ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจขึ้นอยูในการเบิกจายของภาครัฐ
เปนสวนสําคัญพรอมดวยการทองเที่ยว เศรษฐกิจนั้นคาดวาในป ๒๕๕๙ จะดีขึ้น
๖. การพยากรณอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดขอนแกน
สถานการณแอลมิโยจะลดลงและจะหมดไป จะเปลี่ยนเปน อะมิยาเขามาแทนที่
นาจะเริ่มเดือน เม.ย. ๒๕๕๙ นาจะมีผลดีตอประเทศไทย คือ จะมีฝนตกชุกขึ้น
ในป ๒๕๕๙ สําหรับสถานการณภัยแลงในป ๒๕๕๙ นาจะลดลงตามที่
คาดการณไว
- สําหรับเรื่องที่ทานายกฯ ไดมอบหมายใหผมพรอมดวยผอ.กอง
วิชาการฯ และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ เขาพบกงสุลใหญสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจําจังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ที่ผานมา ซึ่งทานรองกงสุลใหญไดเปน
ประธานในการเจรจา คือ ทานถั่งหงส มีขอสรุปวา เขามีความยินดีที่เทศบาล
เมืองบานไผ จะมีการ MOU เมืองคูแฝดการพัฒนากับประเทศจีน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรามีเปาหมายไปที่มลฑลฝูเจี้ยน ทางจังหวัดขอนแกนไดมี MOU กับ
มลฑล ฝูเจี้ยน ในการพัฒนาและไดมกี ารเยี่ยมเยียนกันแลวหลายครั้ง ฉะนั้น
กงสุลใหญจะนําขอมูลตาง ๆ ที่เรานําเสนอความตองการตาง ๆ เชน เรื่อง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องอาหาร กุนเชียง ขาวสาร การทองเที่ยว การ
แลกเปลี่ยนภาษา ทานมีขอแนะนําใหเรานําเอกสารในภาพรวม และสรุป
ภาษาไทย แปลภาษาจีน และภาษาอังกฤษเพิ่มอีก ๑ ภาษา เพื่อเปนภาษากลาง
ไดนํากลับมาเรียนทานายกฯ และมีการประชุมหารือรวมกันแลว ไดเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิและตัวแทนภาคเอกชนมาคุยกันในเบื้องตนแลว ผูทรงคุณวุฒิที่มี
ความรูทางภาษาจีน จะเปนอากูทานปรีชา จะเชิญมาเปนผูทรงคุณวุฒิเรื่อง
ภาษาจีน ซึ่งทานใหเกียรติมารวมประชุมดวย สําหรับในภาคเอกชน คือ คุณตอม
หางเกียรติสินโฮลเซล ใหเกียรติมารวมเปนผูทรงคุณวุฒิดวย ซึ่งทานนายกฯ
ไดใหขอคิดวา บานไผเปนเมืองนาอยู เปนเมืองการศึกษา ไมเนนการ
อุตสาหกรรม เรื่องเศรษฐกิจ คุณตอมเสนอวา เรานาจะแลกเปลี่ยนในสิ่งที่นาจะ
ทําได และทําแลวจะไมเสียเปรียบ ไมเปนขอผูกพันที่เราไมไดประโยชน วันที่
๑๖ ม.ค. นี้ จะมีขอสรุปอีกครั้ง เรื่องการจัดทําเอกสารที่เปนภาษาไทย +
ภาษาจีน + ภาษาอังกฤษ ซึ่งทานผอ.กองวิชาการฯ จะไดเพิ่มเติมในวาระตอไป
ขอขอบคุณครับ

- ๙ประธาน

ขอขอบคุณทานที่ปรึกษามากครับ ใหทุกคนปรบมือใหทานดวยนะครับ
เวลาเรามีขอราชการที่ทานปรีชาไปประชุมมา ขอใหทุกกอง/ฝายบันทึกและให
แจงเจาหนาที่ในกอง/ฝายไดรับทราบและนําไปปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของดวย
ขอเชิญเรื่องตอไปครับ
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กอนอื่นตองขอ
รองนายกเทศมนตรี สวัสดีปใหมทุกทาน ขอใหทุกทานสุขภาพแข็งแรง เจริญกาวหนาในหนาทีก่ าร
งานทุกทานนะครับ ผมขอรายงานการดําเนินโครงการของกองชาง ในป ๒๕๕๘
ดังนี้
๑. การกอสรางสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๘ พรรษา
๒. การจัดทําสวนรวยแสงชวงปใหม หนาสํานักงานเทศบาล
๓. การกอสรางหอนาฬิกา ไดทําพิธีเปดในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๙
โครงการในป ๒๕๕๙
๑. ออกแบบสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ ฯ ๖๐
พรรษา ชุมชนโนนสวาง
๒. ปรับปรุงแกไขวงเวียนน้ําพุ
๓. กอสรางรั้วหลังเทศบาล
๔. การทําฟุตบาทหนาอําเภอจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสี่แยกโอวเปงฮง
๕. ปรับปรุงทอระบายน้ําประชุมธนสาร
๖. ทําถนน คสล.เลียบคลองชลประทาน
- กองชางไดประสานกับกรมโยธาธิการผังเมืองในการจัดรูปที่ดิน
ถนนสาย ค.๘ เชื่อมระหวางสุขาภิบาล ๒ ขางวัดจันทรประสิทธิ์ ติดกับถนน
สมหวังสังวาลย ทางโยธาธิการจะจัดสรรงบประมาณใหเบื้องตนประมาณ ๒๐
ลานบาท ระยะทางประมาณ ๑ ก.ม. เชิญเจาหนาที่กองชางอธิบายใหที่ประชุม
ทราบดวยครับ เชิญผอ.กองชางครับ
ผอ.กองชาง
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สืบเนื่องจากเมื่อ
คืนนี้ไฟเกาะกลางถนนดับไฟ ๓ เกาะ ไฟทางเขาหนองลุมพุกดับตลอดสาย
เนื่องมาจากเมื่อคืนวานคงจะมีเด็กวัยรุนตามไปดับไฟ ๓ เกาะ ทางเขาหนอง
ลุมพุกดับทั้งหมด ผมไดติดตามไปถึงหัวหนาฝายอิทธิพลตามกําลังมาดําเนินการ
แกไขเมื่อคืนนี้ แตเหตุผลสําคัญในการดับไฟ คือ มีเด็กวัยรุนไปทําการดับไฟ จึง
นําเรียนใหที่ประชุมทราบ และไดมีการปรึกษากันวา จะทําอยางไรไมใหคนนอก
เขาไปยุงกับระบบควบคุมไฟของเราได สวนเรื่องการจัดรูปที่ดินขอมอบใหคุณ
อุดมศักดิ์ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใหที่ประชุมทราบครับ

- ๑๐ นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศีล เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สืบเนื่องจากถนน
หัวหนาฝายแบบแผนฯ เจริญสุข ๑ ซึ่งอยูชุมชนโนนสวาง มีผูมาขอทําการจัดสรรที่ดินเพื่อกอสราง
หมูบานจัดสรร จากการสํารวจเบื้องตน ปรากฏวา ถนนสาย ค.๘ พาดผาน
บริเวณทายของที่ดิน จึงขอความอนุเคราะหกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการ
จัดรูปที่ดิน ซึ่งระยะทางจากสาย ค.๘ จะเริ่มจากถนนสุขาภิบาล ๒ ตรงขามวัด
จันทรประสิทธิ์ บริเวณลําหวยทรายที่เราทํากําแพงเสริมคันดินไป ซึ่งเสนนี้จะ
เชื่อมไปยังถนนสมหวังสังวาลยได จากระยะทางที่วัดโดยสังเกตประมาณ
๑,๕๐๐ เมตร หรือ ๑.๕ กิโลเมตร ทางโยธาธิการไดมาวัด ปรากฏวา เกิด
แนวคิดวา ถาเรามาจัดรูปที่ดินสามารถเจรจาเจาของที่ดินระยะทางในการ
กอสราง จะเหลือแคประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ในสวนของถนนเดิมที่จะเชื่อมถนน
สมหวังสังวาลยประมาณ ๕๐๐ เมตร เราจะไมไปถึงตรงจุดนี้ ซึ่งถาเราจัดรูป
ที่ดินสําเร็จเราสามารถที่จะดึงงบประมาณลงมาได ตามผังเมือง คือ ความกวาง
๑๘ เมตร สามารถเชื่อมโยงไปยังถนนสาธารณะโนนสวางได สิ้นสุดสมประสงค
ซอย ๕ ถาทําสําเร็จนอกจากไดถนนแลวก็จะมีระบบระบายน้ําเชื่อมโยงลงลํา
หวยทรายได และจะเชื่อมโยงชุมชนโนนสวาง และสามารถเชื่อมไปยังถนน
บายพาส หมายเลข ๒๓ ไดอีก ซึ่งจะเปนประโยชนแกเทศบาลมาก และเปนงาน
ระยะสั้นเพียง ๑ ก.ม. เปรียบเทียบกับการจัดรูปทีด่ ินที่มีการเสนอไปกอนหนานี้
จากถนนมิตรภาพไปทางบานหนองแวงไร ซึ่งจะตองตัดผานทางรถไฟ มีความ
ยาวและมีเจาของที่ดินหลายราย จึงไดหารือกับทางกรมโยธาธิการ ถาทําตรงจุด
นี้สําเร็จจะเปนตนแบบเพื่อทําเสนอื่นตอไป จึงขอนําเรียนที่ประชุมวา เห็นควร
นําเขาแผนการจัดรูปที่ดินตอไป ขอบคุณครับ
ประธาน
ใหเลือกเสนทางระยะสั้นกอนจะไดเปนชวง ๆ ไปนะครับ เรียนทีป่ ระชุม
นะครับ หากเราอยูใกลชุมชนใดที่ยังไมเขาใจ หรือมีคนมาปรึกษาหารืออยากให
พวกเราชวยกันอยางนอยพูดใหประชาชนเขาใจวา สิ่งที่พวกเราจะไดมหาศาล
อาจจะมีเสียสละบางก็ไมเยอะ แตถาไมมีการเสียสละเลย ก็จะไมทําใหเกิด
โครงการนีไ้ ด และที่สําคัญงบประมาณมาจากกรมโยธาธิการมาจากภายนอกซึ่ง
ไมไดเบียดบังงบประมาณรายจายประจําปของเทศบาล แนวทางของเราคือ
ระดมทุนจากภายนอกเขามาทุกรูปแบบที่เราสามารถกระทําได หนวยงานใดที่มี
ผลตอการพัฒนาเทศบาล เราไดหารือกันวา จะตองสรางแรงจูงใจใหเขานํา
งบประมาณมาใหเราเยอะ ๆ
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย เพิ่มเติมจากผอ.กองชาง กรณีที่มีวัยรุนเขามาดับไฟเกาะกลางถนน

- ๑๑ ที่ปรึกษานายกฯ

๓ สาย มีขอสังเกตวาเหตุการณแบบนี้ไมเคยเกิดขึ้น ทําไมเกิดขึ้นชวงนี้ เปนขอ
บอกเหตุอะไรหรือไม ดังนั้น ตองหาขาวจากชุมชนวาเปนใคร หรือจะลงบันทึก
ประจําวันที่ สภ.บานไผ ดวยนะครับ
ประธาน
เรื่องการขาวเปนเรื่องสําคัญนะครับ ผมเคยมอบนโยบายวา ในเมื่อเรามี
ประธานชุมชนใหม ๓๙ ทาน มีบานอยู ๓๙ หลัง ที่เราตองไปพบปะ คือ บาน
ประธานชุมชน ผมคิดวาวันนี้ผมจะฝากทานรองนริศ เปนแมงาน วาวันนี้เราจะไป
พบปะกันที่บานประธานชุมชน เราจะไดน้ําใจจากพี่นองประธานชุมชน
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ กองชางไดปรึกษากันเรื่องไฟดับ สืบเนื่องจากที่ผานมาเขาปลอย
รองนายกเทศมนตรีฯ นักโทษออกมาเยอะ ตองระวังโจรดวย ผมไดมอบหมายใหกองชางไปประสาน
กับ สภ.บานไผ เพื่อขอดูกลองวงจรปดและแจงความไวแลว จึงแจงใหที่ประชุม
ทราบ
นายนริศ อินทรกําแหง
เมื่อสักครูผมไดรับมอบหมายจากทานนายกฯ ใหประสานงานที่จะพบปะ
รองนายกเทศมนตรีฯ กับพี่นองประชาชน ผมขอนัดทานปลัดเทศบาล+รองปลัดฯ ที่ดแู ลงานดาน
สวัสดิการฯ และผอ.กอง เชิญพบผมที่หองทํางานผมดวยนะครับ เพื่อวาง
แผนการทํางานใหสัมฤทธิ์ผลตามที่ทานนายกฯ มอบหมาย ขอบคุณครับ
ประธาน
อยากใหพวกเรามีเปาหมายรวมกัน จะไดทํางานอยางมีความสุข ตอไป
ขอเชิญรองนิวัฒน ครับ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอชื่นชม
รองนายกเทศมนตรีฯ ผอ.สาธารณสุขฯ ทานทํางานโดยไมคํานึงถึงความเหน็ดเหนื่อย อยากใหทาน
รักษาสุขภาพดวย สําหรับเรื่องหอนาฬิกา ณ วันนี้กระแสการตอตานไมมีแลว
นะครับ
- ผมและทานปรีชาไดรับมอบหมายจากทานนายกฯ เขาประชุม
หัวหนาสวนราชการฯ อําเภอบานไผ ประจําเดือน ธ.ค. ๒๕๕๘ ที่ผานมา ซึ่งเปน
การประชุมสัญจร ที่ อบต.เมืองเพีย ขอสรุปประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้
- กอนจะเปดประชุมทานนายกฯ ไมขัดของที่จะรับเปนเจาภาพประชุม
หัวหนาสวนฯ อําเภอบานไผ ประจําเดือน ก.พ. ๒๕๕๙
- ไดรับแจงจากจังหวัดขอนแกนในหวงเดือน ม.ค. ๒๕๕๙ จะมี
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ เผาจินดา ชวงบาย ณ หอประชุม
กาญจนาภิเษก สําหรับวันที่นาจะแจงใหทราบอีกครั้ง
- ปจจุบันเริ่มเขาสู ACE เต็มรูปแบบ หารือจากทางจังหวัดให อปท.
เตรียมการเรื่องปายสถานที่สถานราชการ ปายบอกทางตาง ๆ ใหใชเปน
ภาษาไทย-อังกฤษ-จีน (ภาษาอาเซียน)

- ๑๒ - จังหวัดใหเทศบาลเตรียมการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร ตองมี
เจาหนาที่ประชาสัมพันธที่สามารถพูดไดอยางนอย ๓ ภาษา ภาษาไทยอังกฤษ-จีน (ภาษาอาเซียน)
- เรื่องงานบุญกุมขาวใหญ เทศบาลรับเปนแมงานจัดประกวดธิดา
บุญกุมขาวใหญและจําหนายดอกไม ใหกองการศึกษาเตรียมการดวย รวมทั้ง
เวที แสง สีเสียง เราตองใชบุคลากรเราทั้งหมด ซึ่งจะมีประกวดขึ้นในวันที่ ๒๑
ม.ค. ๒๕๕๙ ประกวดธิดาบุญกุมขาวใหญ+งานพาแลง ๒๐๐ โตะๆ ละ
๒,๐๐๐ บาท (อําเภอรับผิดชอบ) สําหรับรายไดจากการจําหนายดอกไมหลัง
หักคาใชจายจะนําเขากองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน สําหรับพิธีเปดในวันที่ ๑๘
ม.ค. ๒๕๕๙ ใหทานนายกฯ กลาวเปดงานตอนรับทานประธาน
- เสนอในที่ประชุมโดยทานปรีชา เรื่องซุมวัฒนธรรม ใหมีการจัด
แสดงนิทรรศการศิลปนแหงชาติ กวีรีไซต เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติ การแตงกาย
พิธีเปดงานบุญกุมขาวใหญ ใหแตงกายชุดไหม “เสื้อไหมสีเหลือง” วันที่ ๑๘
ม.ค. ๒๕๕๙
- วันเด็กแหงชาติเทศบาลจัดเอง ผมประชาสัมพันธใหที่ประชุมทราบ
ฝากกองการศึกษาประสานทานปลัดอาวุโสดวย ทานจะนําของขวัญมารวม
บริจาคกับกิจกรรมวันเด็กแหงชาติกับเทศบาลดวยนะครับ
นายปรีชา มุกนําพร
- ผมไดนําเสนอกวีซีไรต ซึ่งเปนลูกหลานคนบานไผ มาแสดงนิทรรศการ
ที่ปรึกษานายกฯ
ศิลปนแหงชาติ กวีรีไซต ทานป.อาวุโส เสนอวานาจะจัดเพลินวานบานไผ โดย
การนําหนังสือของทานมานําเสนอที่บูธนิทรรศการดวย
ประธาน
การจัดนิทรรศการ เราจะมีครูอยู ๒ โรงเรียน อยากให ผอ.รร.เทศบาล
ทั้ง ๒ แหง คัดเลือกครูที่มีความชอบดานกวี บทกลอน มาชวยกันคิดเรื่องนี้
ครูเรามีทั้งหมด ๕๗ คน รวมทั้งรูปแบบการจัดเวที ใหรีบดําเนินการนะครับ
เชิญเรื่องตอไปครับ
นายสุวัฒน สุทธิ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ตามที่เทศบาลเมือง
รองปลัดเทศบาล บานไผไดมอบหมายใหคณะทํางานอปท.ตนแบบดานการปองกันการทุจริต
ประกอบดวย ทานนายฯ + ทานรองประธานสภา+รองปลัดฯ สุวัฒน +
ผอ.กองคลัง + ผอ.วิชาการฯ + นิติกร ไดเขารวมประชุมเมื่อวันที่ ๒๒-๒๕
ธ.ค. ๒๕๕๙ ที่ผานมาขอสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
- การประชุมในครั้งนี้เปนการประชุมครั้งที่ ๔ เนนการเปนตนแบบ
การกระจายไปสู อปท. สําหรับคุณลักษณะของอปท.ตนแบบดานการปองกัน
การทุจริตมีอยูทั้งสิ้น ๕ มิติ ดังนี้

- ๑๓ ๑.
๒.
๓.
๔.

ประธาน

การปลูกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต
การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
การเสริมสรางและปรับปรุงการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
อปท.
๕. ความพรอมในการเปนตนแบบ
- ประเด็นหลัก ๆ วิทยากรชี้แจงรายละเอียดแตละมิติแยกเปนแตละ
ประเด็นไป ผมขอนําเสนอประเด็นที่ทาง ปปช.มอบหมายใหเทศบาลกลับมา
ดําเนินการ โดยสรุปผลการสัมมนาในครังนี้ โดยผอ.สํานักปองกันการทุจริตภาค
การเมือง เนนการสมัครใจของหนวยงานที่มุงมั่นที่จะเขารวมกับ ปปช. และเปน
ภาคีเครือขายระหวาง อปท.กับ ปปช. สําหรับ อปท.ที่เขารวมประชุมจะตอง
กลับไปทําแผน โดย ปปช.จะทํา MOU ไปอีก ๓ ป เปนกิจกรรมที่ทําไปตามปกติ
โดยใชงบประมาณรวมกับ ปปช. หนาที่ที่เทศบาลทองถิ่นทุกแหงจะตองกลับมา
ทํา คือ การจัดทําแผนปฏิบัติการทองถิ่นตนแบบ เริ่มจากใหทบทวน ปรุงปรุง
และเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาเทศบาลสามป ป พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๑ ของอปท.แตละแหง ขั้นตอนตอมาก็นํากิจกรรม/โครงการมาตรการที่
ปรับปรุงแลวมาจัดทําเปนรางแผนปฏิบัติการของอปท.ตามรูปแบบเคาโครงการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต หลังจากนั้นใหจัดสงแผนให ปปช.ภายใน
เดือน เม.ย. ๒๕๕๙ และคณะทํางานในสวนของเทศบาลจะตองเดินทางไปชี้แจง
ตอ ปปช.ในแผนปฏิบัติการเพื่อนําเสนอตอ ปปช.อีกครั้ง หากมีการปรับปรุงจะมี
คณะกรรมการของปปช.พิจารณาอีกครั้ง หากมีการแกไขปรับปรุงใหจัดสง
ภายในเดือน มิ.ย. ๒๕๕๙ หลังจากนั้น ปปช.จะประกาศเปน อปท.ตนแบบการ
ปองกันการทุจริตภายในเดือน ก.ย. ในปถัดไป และจะมีการทํา MOU อีก ๓ ป
เริ่มตั้งแตป ๒๕๖๐–๒๕๖๒ ซึ่งทองถิ่นที่ไดเปนตนแบบจะเปนอปท.ที่จะกระจาย
ใหแตละจังหวัดใหทําหนาที่เปนที่ปรึกษาเปนผูประสานงานการจัดทําแผนปฏิบัติ
การการปองกันการทุจริตแทน ปปช.ตอไป ในสวนของกองวิชาการฯ ไดจัดทํา
รางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเพิ่มเติมเพื่อจะทําหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของ ภายใน
สัปดาหหนาจะเชิญคณะทํางานเขารวมประชุมเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนตอไป
สําหรับสรุปการประชุมจะรายงานใหทานนายกฯทราบ และสําเนาแจงกอง/ฝาย
ตอไป
ขอบคุณทานรองสุวัฒนนะครับ ถือเปนความรับผิดชอบที่ดีในการเขา
รวมประชุมในครั้งนี้ ฝากกองวิชาการฯและทีมงานที่เขารับการประชุมชวยกัน

- ๑๔ ขับเคลื่อนตรงนี้ ปญหาของอปท.ที่ติดภาพมาตลอดคือเรื่องการทุจริต จึงใหเห็น
ภาพรวมของอปท. แต ปปช.ในฐานะที่เปนองคกรอิสระ มองในภาพสรางสรรค
โดยการใหรางวัลหนวยงานที่ปองกันเรื่องนี้อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งปที่แลวเราได
รางวัลดีเดนมาจากที่เราไดรางวัลมา ปปช.จึงจะพัฒนาใหเราเปนองคกรตนแบบ
ดังนั้น ในสวนนี้จะเปนประโยชนตอพวกเราทุกคน เชิญเรื่องตอไปครับ
จ.อ.สายันต นรสาร
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ รายงานการดําเนิน
รก.หัวหนาฝายปองกันฯ โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม ระหวางวันที่ ๒๘ ธ.ค. –
๔ ม.ค. ๒๕๕๙ สรุปผลดังนี้
อุบัติเหตุนอกเขตเทศบาล ๒๔ ราย / ในเขต ๘ ราย
- สง ร.พ.ขอนแกน ๓ ราย / นอน ร.พ. ๑ ราย
- ไมมีผูเสียชีวิต
- งานปองกันฯ ไดจัดเจาหนาที่รวมกับ สภ.บานไผ + ร.พ. + อปพร.
ตั้งจุดตรวจอยู ๒ จุด บริการตลอด ๒๔ ช.ม. แบงเปน ๓ ชุด (เวรเชาบาย-ดึก) ที่ผานมาไมเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน ขอบคุณครับ
ประธาน
รัฐบาลกําชับตองเนนใหดําเนินการตอเนื่อง เชน มาตรการยึดรถชวง
ปใหมเพื่อเปนการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งรัฐบาลอาจจะกําชับใหดําเนินการ
ตอเนื่อง
ผอ.กองคลัง
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ในสวนของกองคลังมี
เรื่องนําเสนอที่ประชุมทราบ ๓ เรื่อง ดังนี้
(๑) รายงานรายรับ-รายจาย ประจําเดือน ธ.ค. ๒๕๕๘
- รายรับทั้งสิ้น ๗๒,๑๓๕,๔๔๑.๒๙ บาท
- รายจายทั้งสิ้น ๓๗,๔๙๐,๙๑๖.๐๑ บาท
- รับจริงสูงกวาจายจริง ๓๔,๖๔๔,๕๒๕.๒๘ บาท
(๒) รายงานกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน ณ วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๕๙
- ยอดยกมา ณ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๙ ๖๗๒,๖๗๔.๐๒ บาท
- รายรับทั้งสิ้น
๙๗,๒๙๗.๗๗ บาท
- รายจายไมมี
- คงเหลือเงินกองทุนฯทั้งสิ้น ๗๖๙,๙๗๑.๗๙ บาท
(๓) รายงานเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรเทศบาลเมืองบานไผ ณ วันที่
๔ ม.ค. ๒๕๕๙
- ยอดยกมา ณ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๘ ๒๘๑,๓๐๐.๙๑ บาท
- รายรับทั้งสิ้น ๒๓,๕๔๖.๓๘ บาท

- ๑๕ - คงเหลือเงินกองทุนทั้งสิ้น ๓๒๑,๖๐๗.๒๙ บาท
(๔) แจงการจัดสรรเงินรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี จํานวน ๑๐ ลานบาท ซึ่งคณะกรรมการ
กระจายอํานาจไดโอนเงินใหเทศบาลแลว และกองคลังไดโอนเขา
บัญชีแลว เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๘
ประธาน สําหรับรายงานดังกลาวทั้ง ๓ กองทุนฯ จะเห็นวา เปนครั้งแรกที่เรา
ไดรับเงินจากคณะกรรมการการจัดงานงิ้ว ถือวาอําเภอมีน้ําใจที่เรามอบเงิน
อุดหนุนไป ๕๐,๐๐๐ บาท อําเภอมอบกลับมา ๖๐,๐๐๐ บาท ผมไปประมูลสม
๑ แสนบาท เปนสัญลักษณที่เรามีน้ําใจตอกันการขายหนังสือ“บานไผ-บานเฮา”
เลมละ ๒๐๐ บาท หนังสือที่จัดทําขึ้นนี้จะไมมีการแจกนะครับ เราตองหาเงิน
ชวยคาจัดพิมพหนังสือดวย ถาเราแจกจะเปนการทําลายคุณคาของหนังสือ
หนังสือจัดพิมพอยางดี รวมทําบุญกับกองทุนตัวเองนะครับ
- เงินกองทุนสวัสดิการพนักงานฯ เชน เรื่องของการจําหนายดอกไม
ธิดาบุญกุมขาวใหญ ก็ไดนําเขากองทุนนี้เพื่อเปนสวัสดิการของเราเอง ขอเชิญ
ชวนเขารวมเปนสมาชิกกองทุนดวยกันนะครับ สําหรับบุคลากรยายมาใหมดวย
นะครับ จนท.ตรวจสอบภายใน คาสมัครแรกเขา ๒๐๐ บาท ใหขับเคลื่อนดวย
กติกาของตัวเอง
นายนริศ อินทรกําแหง
ผมขอพูดถึงเรื่องกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน จะเห็นวายอดรวมการ
รองนายกเทศมนตรีฯ จําหนายหนังสือได ๒๙,๘๐๐ บาท เริ่มจําหนายตั้งแตวันเคาทดาวน ผมขอซื้อ
จํานวน ๑๐ เลมนะครับ
ประธาน ตอไปขอเชิญกองการศึกษาครับ
ผอ.กองการศึกษา
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ในสวนของกอง
การศึกษามีเรื่องแจงเพื่อทราบ ๔ เรื่อง ดังนี้
(๑) รายงานผลการดําเนินการนํารองโครงการคายพัฒนาศักยภาพ
ผูนําสภาเด็กและเยาวชนกาวสูประชาคมอาเซียน เนื่องจากโครงการนี้เราจัดทํา
เพื่อเปนการทดลองนํารองการรวมเปนเจาภาพคายเยาวชนระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เราไดดําเนินการไปแลว ในวันที่ ๒๘-๒๙ ธ.ค. นี้ เพื่อ
จะไดดูในเรื่องของการดําเนินการวามีปญหาและอุปสรรคในเรื่องใดบางเพื่อจะ
ไดปรับแกกอนที่จะถึงกิจกรรมวันจริง คือวันที่ ๕-๘ ก.พ. ๒๕๕๙ สําหรับ
สถานที่ที่เราทดลองนํารอง คือ ทั้ง ๔ แหง คือ ศูนยวิทยาศาสตร เทศบาลเมือง
บานไผ มหาวิทยาลัยรามคําแหง และวิทยาลัยการอาชีพบานไผ กลุมเปาหมาย
คือ นักเรียนระดับชั้น ม. ๒ ๔ โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานเกิ้ง โรงเรียนมูลนิธิ

- ๑๖ บานไผวิทยา โรงเรียนเทศบาลบานไผ และโรงเรียนบานไผ รวมจํานวนทั้งสิ้น
๒๐๐ คน จากการที่ไดทดลองนํารองทั้ง ๔ ฐาน เราไดพบปญหาและอุปสรรค
และขอที่ควรปรับปรุงหลายดาน ทั้งดานสถานที่ ดานวิทยากร ระยะเวลาที่ใชใน
การจัดกิจกรรมและกิจกรรมที่จัดขึ้นมา รวมทั้งนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม ซึ่ง
ขอมูลตาง ๆ เหลานี้เราไดสรุปไวแลว และจะไดนํามาปรับแกเพื่อใหการจัดงาน
ในวันจริงไมมีปญหาหรืออาจจะเกิดปญหาหรืออุปสรรคเพียงเล็กนอย
(๒) การเตรียมการโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๙
โดยกําหนดจัดขึ้นในวันเสารที่ ๙ ม.ค. ๒๕๕๙ เริ่มงานตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น.
พิธีเปดเวลา ๐๙.๐๐ น. โดยทานนายกฯเปนประธานในพิธี และทานรองนริศเปน
ผูกลาวรายงาน สําหรับกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมบนเวทีจากโรงเรียนตาง ๆ
ที่เราไดเชิญเขารวม มีทั้งหมด ๑๔ โรง และกิจกรรมบูธตาง ๆ ที่ขอความรวมมือ
จากหนวยงานภายนอกและจากทุกกอง/ฝายรวมจัดกิจกรรมใหกับเด็ก ๆ สวน
ไฮไลนของงานสําหรับเด็กที่ชื่นชอบมากคือ รถถัง และบานลม ซึ่งไดประสานงาน
เรียบรอยแลว สวนเรื่องพิธีกร คือ ครูประยุทธ (ครูโหนง) และ ครูสุรารักษ
(ครูปุย)
ประธาน
อยากใหพวกเราใหความสําคัญกับวันเด็กเยอะๆ นะครับ เชิญชวน
ลูกหลานชุมชนของเรามารวมงานกันเยอะ ๆ เพราะเด็ก ๆ รอคอยมานาน ๑ ป
มีครั้งเดียว และผมจะเปดหองนายกฯใหถายรูปกันทุกคน รวมทั้งมีของขวัญของ
รางวัลมอบให เด็กที่มานั่งเกาอี้นายกฯ ในอนาคตอีก ๒๐ ป อาจจะมาเปนนายก
ก็ได สําหรับบูธแตละกอง/ฝายฝากใหนําสาระความรูใหแกเด็กดวย
ผอ.กองการศึกษา (๓) การเตรียมการจัดงานบุญกุมขาวใหญ ประจําป ๒๕๕๙ กําหนดจัด
งานขึ้นในวันที่ ๑๘-๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙ กิจกรรมมีอยู ๓ ประเภท คือ การประกวด
ปราสาทขาว และการประกวดพานบายศรี ซึ่ง ๒ กิจกรรมนี้จะเปนหนวยงานสง
เขาประกวด สวนกิจกรรมประกวดธิดาบุญกุมขาวใหญ กําหนดไววันพฤหัสบดีที่
๒๑ ม.ค. ๒๕๕๙ สําหรับการเตรียมการไดรางหลักเกณฑการประกวดไวแลว
จะเสนอตามลําดับขั้นตอไป พรอมทั้งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อรองรับคําสั่ง
ใหญจากอําเภออีกครั้งหนึ่ง โดยทานนายอําเภอเปนผูแตงตั้งคะ คาดวาคงไมมี
ปญหาอะไรในเรื่องของการเตรียมการคะ สําหรับการแตงตั้งจากเจาหนาที่ทุก
กอง/ฝายรวมทั้งในสวนของโรงเรียนดวย
(๔) การเตรียมการจัดงานโครงการแขงขันกีฬาเพื่อเยาวชนและ
ประชาชน (บุญกุมขาวใหญ) ประจําป ๒๕๕๙ คือ การแขงขันเซปรัคตะกรอ
ระหวางวันที่ ๑๘-๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙ ซึ่งอยูในระหวางชวงรับสมัครและปดรับ

- ๑๗ สมัครในวันที่ ๑๒ ม.ค. นี้ และกําหนดจับสลากในวันที่ ๑๓ ม.ค. ณ หองประชุม
ไผเงิน เวลา ๑๐.๐๐ น. สําหรับสถานที่แขงขันใชสนามเดิม คือ สนามที่วาการ
อําเภอ (สนามกีฬาตานยาเสพติด) ประเภทของการแขงขัน มีทั้งหมด ๓ รุน คือ
รุนประชาชนชาย (Open) ไมเกิน ๑๒ ทีม รุนประชาชนหญิง (Open) รับไมเกิน
๑๒ ทีม และรุนประชาชนชาย (รับเฉพาะในเขตอําเภอบานไผ) ไมเกิน ๑๖ ทีม
(๕) การแขงขันกีฬามินิมาราธอน กําหนดขึ้นในวันอาทิตยที่ ๑๗ ธ.ค.
๒๕๕๘ เริ่มตั้งแตเวลา ๐๕.๓๐ น. เริ่มสตารทพรอมกันเวลา ๐๖.๐๐ น. สําหรับ
ประเภทการแขงขันมีวิ่ง ๑๐ กิโลเมตร และเดิน ๓ กิโลเมตร ผูเขาแขงขันที่
กําหนดไว คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาแบงออกเปนชาย-หญิง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนชาย-หญิง และมัธยมศึกษาตอนปลายชาย-หญิง ประชาน
ทั่วไปชาย-หญิง และผูสูงอายุ ๖๐ ปขึ้นไปชาย-หญิง สําหรับรางวัลที่จะไดรับ
ระดับชัน้ ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษาตอนตน,มัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลที่ ๑
เปนเงิน ๕๐๐ บาท, รางวัลที่ ๒ เปนเงิน ๓๐๐ บาท, รางวัลที่ ๓ เปนเงิน ๒๐๐
บาท พรอมทั้งเหรียญรางวัลและใบประกาศ สําหรับประชาชนทั่วไป รางวัลที่ ๑
เปนเงิน ๑,๐๐๐ บาท, รางวัลที่ ๒ เปนเงิน
๗๐๐ บาท, รางวัลที่ ๓ เปน
เงิน ๕๐๐ บาท พรอมทั้งเหรียญรางวัลและใบประกาศ สําหรับประเภท
ผูสูงอายุ ไมมีเงินรางวัลแตจะมอบเปนของรางวัล พรอมทั้งเหรียญรางวัลและใบ
ประกาศ การจําหนายบัตร นักเรียนราคาบัตรละ ๒๐ บาท, ประชาชนทั่วไปและ
ผูสูงอายุ ราคาบัตรละ ๑๐๐ บาท สําหรับนักเรียนจะทําหนังสือถึงสถานศึกษาที่
ขายบัตรไดจะแบง ๕๐% ใหกับทางโรงเรียนดวยคะ
ประธาน
สําหรับการจัดกีฬามินิมาราธอนในปที่ผานมาเราเกิดปญหาในเรื่องการ
รับลงทะเบียนผูสมัคร เนื่องจากมีคนมาเยอะทําใหการเปดงานจะตองมารอกัน
เพราะฉะนั้นปนี้ขอใหจัดเจาหนาที่ลงทะเบียนใหพรอมนะครับ โดยเฉพาะเด็ก
นักเรียนบานไผ ขก.๕ ใหมาชวยงานดวยนะครับ และฝากนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลใหมารวมงานดวยนะครับ ใหถือเปนภาคบังคับใหมาวิ่งดวยกันนะครับ ๑
ปมีครั้งเดียว
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย ระหวางวันที่ ๗-๑๓ ม.ค. ๒๕๕๙ เปนกีฬาสาธิต ม.ข. ครั้งที่ ๔๐ ทาง
ที่ปรึกษานายกฯ โรงเรียนเราไดเขารวมดวยหรือไมครับ
ประธาน
เราไมไดเขารวมเนื่องจากการแขงขันครั้งนี้ตองเปนในเครือขายโรงเรียน
สาธิตทั่วประเทศครับ

- ๑๘ นายนริศ อินทรกําแหง
เรื่องการแขงขันมินิมาราธอน ทานนายกฯ กําชับนโยบายใหนักเรียนเปน
รองนายกเทศมนตรีฯ ฐานทั้งหมด โรงเรียนบานไผ ขก.๕ บังคับใหมาหมดทั้งโรงเรียน ประมาณ
๓,๐๐๐ คน รวมกับนักเรียน ๒ โรงของเราก็จะประมาณ ๔,๐๐๐ คน ที่เปนฐาน
ในการแขงมินิมาราธอนในครั้งนี้ เพราะฉะนั้นการเตรียมเกียรติบัตรตองเตรียม
ใหทันเวลา ตองทําใหสวยงาม รวมทั้งขั้นตอนตาง ๆ ในการจัดงาน พิธีกรใหใช
เวลาใหรัดกุม ทันเวลา รวมทั้งการใชจายเงินทั้ง ๒ โครงการ ตองประมาณการ
คาใชจาย สําหรับมินิมาราธอน ๘๕,๐๐๐ บาท งานประเพณีบุญกุมขาวใหญ
๒๖๐,๐๐๐ บาท โดยแบงออกเปน จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท สําหรับการจัดงาน
ประกวดธิดาบุญกุม, ๑๐๐,๐๐๐ บาท การแขงขันตะกรอ, ๑๐๐,๐๐๐ บาท การ
ทําปราสาทขาวและบายศรีที่ใชสําหรับการแห เราทุมเทอยางมหาศาล และจัด
ใหอยูในรูปแบบการทองเที่ยวระดับประเทศ สําหรับการจัดนิทรรศการ
วัฒนธรรมอีสาน ตองหางบประมาณใหชัดเจนดวย และใหคัดเลือกครูภาษาไทย
เขารวมเปนหลักดวย โดยใหกองการศึกษาจัดสรรครูที่โรงเรียนและประสานกับ
ที่ปรึกษาปรีชาเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
(๖) การบริจาคที่ดินเพื่อสรางบานพิทักษออทิสติก ผมไดมอบหมายให
กองการศึกษาและรองสุวัฒนไปประสานกับผูบริจาคที่ดินเพื่อสรางบานพิทักษ
ขอใหทานรองสุวัฒนนําเสนอใหที่ประชุมทราบดวยครับ
นายสุวัฒน สุทธิ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ตามที่ทานนายกฯ
รองปลัดเทศบาล ไดมีนโยบายที่จะจัดตั้งบานพิทักษออทิสติก และไดมีผูบริจาคที่ดินเนื้อที่
ประมาณ ๓ งาน ตั้งอยูบริเวณบานไผเกา ซึ่งไดทําหนังสือมอบที่ดินใหกับ
เทศบาลเรียบรอยแลว ตามระเบียบฯพัสดุ การมอบที่ดินที่มีวัตถุประสงคจะตอง
เสนอเขาที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อใหสภาพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งกองการศึกษา
จะตองทําญัตติเสนอเขาสภาเพื่อพิจารณา เพื่อจะดําเนินการในขั้นตอนตอไป
ประธาน
ใหนําเขาประชุมสภาครั้งนี้เลยนะครับ สําหรับพิธีกรงานกีฬาจะตอง
กระชับเวลาดวยนะครับ คํานึงถึงกิจกรรมแตละอยางใหถูกประเภท เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอองคกรมากกวา สําหรับคายเยาวชน ๕-๘ ก.พ. ๒๕๕๙ จะตองมี
วาระการประชุมเดือนนี้นะครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
การจัดคายเยาวชน เราไดจัดทําหลักสูตรเสร็จแลว และผูเขารวม
รองนายกเทศมนตรีฯ กิจกรรมมีทั้งหมด ๗๒๖ คน จาก ๓๖ องคกร เราตั้งเปาไว ๘๐๐-๑,๐๐๐ คน
ใหติดตามจากองคกรที่เหลือดวย การแถลงขาวจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๑ ม.ค. นี้
ขอฝาก ๒ เรื่อง ๑. หลักสูตร ๒. เกียรติบัตร สําหรับหลักสูตรที่ไดมาครบถวน
สมบูรณ ตองขอขอบคุณทั้ง ๔ ภาคสวน (เทศบาล,มหาวิทยาลัยรามคําแหง,

- ๑๙ วิทยาลัยการอาชีพบานไผ,ศูนยวิทยาศาสตร) ไดมีการรวมแรงรวมใจทํางาน
รวมกัน และผมขอสรุปประเด็นการทดลองใชคายจากกองการศึกษาดวยนะครับ
วามีประเด็นปญหาหรืออุปสรรคเรื่องใดหรือไม สวนประเด็นที่นอกจากนี้ที่ไดรับ
มอบหมายจากทานนายกฯ คือ เรื่องคอรทีม ไดทํารายงานเสนอทานนายกฯแลว
ตองขอขอบคุณทีมงาน และเรื่องวิเคราะหนโยบายนายกฯ ไดทําสรุปรายงาน
แลว ตองขอชมเชยผูรวมทํางานทุกคนโดยรองดรุณีเปนผูประสานงาน รวมทั้ง
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกคน
ประธาน
การแถลงขาววันที่ ๑๑ ม.ค. ผูแทนกรมจะมารวมงานในครั้งนี้ดวย ฝาก
ดูแลเรื่องที่พักใหกับทานดวยนะครับ สําหรับเรื่อง CoreTeam ตองรวมมือกันทํา
ดวยนะครับ ทําเพื่อศักดิ์ศรีของคนบานไผ ฝากเรื่องการบริหารของผอ.ทุกกอง
ดวยนะครับ ในเมื่อคุณมีอํานาจในการบริหารแลวตองบริหาร อยาบริหารโดยไม
บริหารนะครับ อยาบริหารโดยใชกาลเวลาตัดสินใจ เพราะเวลาไมรอเรา และ
เรื่อง CoreTeam การเปลี่ยนแปลงงบประมาณใหไปศึกษาดูดวย กอนจะถึง
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ผมจะบริหารงานแบบใหม คือ ไปนั่งทํางานทุกกอง
สัปดาหละ ๑ กอง ใหรวมโรงเรียนและโรงรับจํานําดวยนะครับ สําหรับเรื่อง
CoreTeam ใหทุกคนพยายามเพิ่มคะแนนใหตัวเองนะครับ ใหดูวาจุดใดที่เรายังได
คะแนนต่ํา ใหพยายามหาขอแกไขเพื่อจะไดคะแนนเพิ่มขึ้น ตอไปขอเชิญกอง
สวัสดิการสังคมครับ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับกอง
สวัสดิการสังคมมีเรื่องเพื่อทราบ ๓ เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา ๑ เรื่อง ดังนี้
(๑) รายงานการแขงขันกีฬาสีชุมชน เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ ธ.ค. ที่ผานมา
กองสวัสดิการฯขอขอบคุณทุกกอง/ฝายที่ใหความรวมมือในการทํางานรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพและครั้งนี้ชุมชนตาง ๆ เขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก
(๒) โครงการอบรมสงเสริมและยกระดับมาตรฐานสินคาชุมชน ซึ่งไดรับ
งบประมาณจากศูนยฝกอาชีพรัตนาภา โดยทําการฝกอาชีพอยู ๒ สาขา คือ
พรมเช็ดเทาและปลาสม ซึ่งขณะนี้กําลังดําเนินการฝกอยู และในวันที่ ๑๒ ม.ค.
จะนําเรียนเชิญทานนายกฯ ไปมอบเงินเบี้ยเลี้ยงใหแกผูฝก ชวงบาย ณ ชุมชน
สมประสงค สวนปลาสมไดประสานกับ ม.ข. ทางคณะสถาปตยไดมาออกแบบ
ทําการถนอมปลาสมใหกับชุมชน และตอไปในอนาคตจะมีการตอยอดไปถึงการ
เพาะปลาวัยออนที่จะแจกชุมชนไปเลี้ยง เมื่อวานไดประสานไปยังประมงอําเภอก็
ใหความรวมมือเปนอยางดี และจะไดนัดประธานชุมชนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งไดทํา

- ๒๐ ตารางกําหนดการลงเยี่ยมประธานชุมชนทั้ง ๓๙ ชุมชน ซึ่งจะนําเสนอผูบริหาร
ตอไปครับ
(๓) โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสราง
ภาวะผูนําของชุมชน กลุมเปาหมาย ๘๐ ทาน ประกอบดวย ประธานชุมชน คณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กําหนดขึ้นในวันที่ ๒๗-๒๘
ม.ค. นี้ เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานที่กรุงเทพฯ (รายละเอียดตามกําหนดการ)
ตอไปรายงานการเขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ขอเชิญคุณธัญณิชา
รายงานใหที่ประชุมทราบครับ
น.ส.ธัญณิชา ขันตี
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ตามที่ดิฉันไดรับ
หัวหนาฝายพัฒนาสังคม มอบหมายใหเขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการบริหาร
ทองถิ่นอยางยั่งยืน และสูความเปนเลิศดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม รุนที่ ๒
ระหวางวันที่ ๑๖-๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อ.เมือง จ.เชียงใหม
ขอสรุปประเด็นสําคัญ ๔ ประเด็น ดังนี้
๑. บริหารงานทองถิ่นอยางยั่งยืนและสูความเปนเลิศดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๒. มิติของนวัตกรรมในงานทองถิ่นเกี่ยวกับการสรางและออกแบบ
โครงการนวัตกรรมทองถิ่น
๓. มิติของนวัตกรรมในงานทองถิ่นเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและออกแบบ
โครงการนวัตกรรมทองถิ่น
๔. บทเรียนตัวอยางนวัตกรรมในพื้นที่
สรุปการบริหารทองถิ่นอยางยั่งยืนและสูความเปนเลิศดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบใหม ๆ ดังนี้
๑. มองอดีตยอนหลัง (๕ ป/๑๐ ป/๑๕ ป)
๒. มองอนาคต (๕ ป/๑๐ ป/๑๕ ป)
๓. มองคน (ลักษณะ/วิถีชีวิต/จริต)
๔. มองหา (ทุน/ผูนํา/เครือขายใน-นอก)
๕. มองมุม (มุมดี/มุมไมด/ี จุดออน-จุดแข็ง)
๖. มองผาน (ผานขอจํากัด/ผานอุปสรรค)
๗. มองดู (ศึกษา/สํารวจ/วิเคราะห/วิจัย/สังเกต)
๘. มองเขา (ดูงาน/อบรม/ทัศนศึกษา)
๙. มองเรา (กระจก/ประเมิน/พัฒนาตนเอง)
๙ แหงการมองสูสถานการณ ปญหา กระแส ประเด็น

- ๒๑ -

ประธาน

๖ กระบวนการในการสรางนวัตกรรม สงใหเกิดผลผลิต (Output) ผลลัพธ
(Outcome)
๑. ขั้นคิด ๒.ขั้นทํา ๓.ขั้นพัฒนา
๕. ขั้นประเมิน ๕.ขั้นปรับปรุง ๖. ขั้นตอยอด
เทคนิคกลวิธีสูการนําเสนอและสรางนวัตกรรมเกณฑการใหคะแนน
๑. เรื่องราว (Story)
๒. คุณคา (Worth)
๓. มูลคา (Value)
๔. เอกลักษณ (Indentity)
๕. วิธีคิด/แนวคิด (Idea)
๖. การเปรียบเทียบ (Comparison)
๗. ขอมูล /ตัวเลข /สถิติ (Statistic)
ถาเราทําไดครบทั้ง ๗ ขอ เราจะไดคะแนนดีเยี่ยม และดิฉันไดสําเนาแจง
กอง/ฝาย เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในการทํานวัตกรรมใหมได และทานนายกฯ
มีแนวคิดที่จะสงเรื่องศูนยคนพิการครบวงจรเขาประกวดซึ่งเปนนวัตกรรมใหม
โดยจะตองทํารายละเอียดไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งจะมีบุคลากร+
งบประมาณ มาใหประมาณเดือน กุมภาพันธ นี้ เพื่อจะเขารวมประกวด
นวัตกรรมครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙
- การประกวดองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดีเดนตามหลัก
ธรรมาภิบาล และผูนําทองถิ่นดีเดนประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๖ สําหรับ
หลักเกณฑสงเขาประกวดในครั้งนี้ ตองผานคะแนน CoreTaem ปที่ผานมา ซึ่ง
เทศบาลของเราก็ไดคะแนน CoreTaem ผานเรียบรอยแลว และไดประสานทาง
หน.ดารรณ ในการสมัครเขารวมประกวดเรียบรอยแลว ขอบคุณคะ
(รายละเอียดตามเอกสาร)
ขอบคุณคุณธัญณิชานะครับ การที่เราไดสงบุคลากรเขารับการประชุม/
สัมมนา อยากใหทุกคนสรุปและรายงานใหที่ประชุมไดรับทราบทั่วกัน ตัวอยางที่
ดีเหมือนคุณธัญณิชานะครับ จากการเขารวมประชุมฯ ไดสิ่งดี ๆ กลับมา
๒ เรื่อง เราตองเดินหนาตอไป สําหรับการประกวดนวัตกรรมใหม เราจะสงเรื่อง
I SEE YOU สําหรับปลายปภายใน ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ เราก็สงเรื่องใหม คือ
ศูนยบริการคนพิการครบวงจร ซึ่งขณะนี้เจาของนวัตกรรม คือ คุณภัทราวรรณ
จะไดขับเคลื่อนเรื่องนี้อยางจริงจัง พวกเรามีแนวคิดอะไรอยากจะเสริมหรือ
แกปญหาเรื่องคนพิการเสนอไดนะครับ ทุกกอง/ฝายสามารถจะมีนวัตกรรม

- ๒๒ ใหมๆ ไดนะครับรวมทั้งโรงเรียนดวย ที่ไมเหมือนใครและไมมีใครเหมือน จะเปน
สิ่งที่มีความภาคภูมิใจตอชีวิตราชการของตัวทานเอง ตอไปเชิญกอง
สาธารณสุขฯครับ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ เนื่องจากเปนนโยบาย
ทานนายกฯ ใหมีการตั้งชื่อโรงเรียนผูสูงอายุขึ้น เพราะเทศบาลเรามีโรงเรียน
ผูสูงอายุแลว และไดมีการอบรมไปแลว ๒ รุน จึงประกาศใหมีการการประกวด
ตั้งชื่อโรงเรียนผูสูงอายุ ปรากฏวา มีประชาชนสงรายชื่อโรงเรียนผูสูงอายุมารวม
ประกวด จํานวน ๒๔ ทาน จํานวน ๓๖ รายชื่อ ซึ่งทานนายกฯ จะมีรางวัล
จํานวน ๑,๐๐๐ บาท ใหแกผูไดรับการคัดเลือกในครั้งนี้ จึงนําเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาชื่อโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ (รายละเอียดตามเอกสาร)
ประธาน
ใหที่ประชุมแตละคนเขียนหมายเลขชื่อโรงเรียนที่ตัวเองชอบ และให
ประกาศเวลาที่เราจะเลิกประชุมนะครับ หมายเลขใดไดรับการโหวตมากที่สุด
เปนผูชนะ เชิญวาระตอไปครับ
ผอ.กองวิชาการฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สรุปแผนปฏิบัติการ
ประจําเดือน ม.ค. ๒๕๕๙ มีทั้งหมด ๑๘ โครงการ (รายละเอียดตามเอกสาร)
ประธาน
ฝากกองวิชาการฯ ไปปรับแผนใหเรียบรอย และแจงกอง/ฝายใหถือเปน
แนวทางปฏิบัติดวยนะครับ
ผอ.กองวิชาการฯ
การจัดทําแผนชุมชนจะเริ่มวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๙ เปนตนไป สวนกอง
สวัสดิการสังคมจะมีการประชุมประจําเดือน จึงขอนําเรื่องนี้เขารวมประชุมเพื่อ
แจงใหชุมชนไดรับทราบกอนที่ออกแผนชุมชนครับ
สําหรับเรื่องที่ทานที่ปรึกษาเลิศสินใหประสานไปที่กงสุลจีน ปจจุบันได
ทําขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลแลว และไดนําเรียน
ทานนายกฯไปเมื่อวานนี้ครับ
นายธนายุทธ โคตรบรรเทา รายงานการเขารวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการจัดทํา e-from
รก.หัวหนาฝายบริการฯ (อิเล็กทรอนิกสฟอรม) ปจจุบัน e-from ไดรับความนิยมเปนอยางมาก
ลักษณะของรัฐบาลเนนการลดปริมาณการใชกระดาษ เปนสํานักงานแบบ
Pepper let office e-from ก็เหมือนแบบฟอรมทั่วไป แตเราสามารถนําไปไวบน
เว็บไซตได ซึ่งทุกวันนี้ทุกคนมี Smart Phone จะสงผลใหหนวยงานสามารถรับ
ฟงความคิดเห็นจากประชาชน นอกเหนือจากที่เปนกระดาษ สามารถรับฟงและ
สํารวจขอเสนอแนะตาง ๆ ผานทาง Smart Phone จะสงผลใหเราลดคาใชจาย
การเขาแกปญหาไดอยางรวดเร็ว สามารถบริการประชาชนไดทันใจ เราก็

- ๒๓ สามารถนํามาประยุกตใชได และเผยแพรองคความรูนี้เพื่อบรรจุเขาเปน
หลักสูตรในการอบรมเผยแพรตอไป
- การเขารับการอบรมที่ จ.จันทบุรี รวมกับ นายรพีพงศ ปลั่งศิริ
หลักสูตรนี้ไมมีคาใชจาย เปนเงินสนับสนุนจาก สสส. ซึ่ง สสส. ไดคัดเลือก
เทศบาลเราที่มีความพรอมดานสื่อ และผูบริหารใหความสําคัญดานสื่อเปนอยาง
มาก ซึ่ง ณ ปจจุบันหนวยงานภาครัฐจะตองใหความสําคัญดานสื่อเปนอยางมาก
หากสังคมหรือองคกรใดที่ไดครอบครองสื่อ หรือ Information of Power คือ เปน
ยุคคลื่นสารสนเทศ ถือเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับยุคนี้ ถาองคกรใดสามารถ
ครอบคลุมสื่อได สามารถครอบคลุมอํานาจไดอยางแทจริง ซึ่งหลักสูตรนี้เรา
สามารถนํามาบรรจุเขาเปนหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหการเผยแพร
ขอมูลขาวสารไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอบคุณครับ
ประธาน
มีใครจะซักถามหน.ฝายบริการฯ หรือไมครับ ตอไปเชิญเรื่อง
ความกาวหนาบานมั่นคงครับ เชิญครับ
อ.มลิวรรณ สารบรรณ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรายงาน
ที่ปรึกษานายกฯ
ความกาวหนาของสหกรณเคหะบานไผมั่นคงรวมใจพัฒนา จํากัด ประจําเดือน
ม.ค. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. สถานะการออม
๑.๑
ออมเพื่อบาน = ๑,๑๙๗,๑๔๑.๙๘ บาท
๑.๒
ออมสวัสดิการ = ๔๓,๙๗๒.๔๑ บาท
๑.๓
ออมสัจจะ = ๖๘,๕๐๑.๙๔ บาท
๒. การกอสรางบานเฟสที่ ๑ บานชั้นเดียว ๑๔ หอง และบาน ๒ ชั้น ๔๘
หอง เริ่มกอสรางชวงที่หนึ่ง วางฐานรากเมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๕๘ ระยะเวลา
ทํางาน ๒๐ วัน โดยทีมชาง ๔ ชุด
๓. งานสาธารณูปโภค มีการวางทอระบายน้ําเพื่อเชื่อมตอกับทาง
ระบายน้ําของเทศบาลซอยโนนสวรรค
๔. การสัมมนาเครือขายสหพันธองคกรชุมชนคนจนเมืองแหงชาติ วันที่
๒๒-๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ ที่วังรี รีสอรท จ.นครนายก
เปาหมายการทํางาน ป ๒๕๕๙
๑. สรางเครือขายกองทุน
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนและผูสูงอายุ

- ๒๔ ๓. พัฒนากระบวนการชางชุมชนเปนสถาบันการจัดการงานกอสราง
โดยตั้งศูนยรวมชางทํา Workshop พื้นที่เปาหมายไดแก บานไผ,
นครสวรรค, จันทบุรี
๔. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
รายละเอียดดังกลาว คือการทํางานในรอบเดือน ธ.ค. ๒๕๕๘
ขอบคุณคะ(รายละเอียดตามเอกสาร)
ประธาน
ขอบคุณทาน อ.มลิวรรณ นะครับ อยากใหพวกเราให
เกียรติทานดวย หากทาน อ.มลิวรรณ ขอความรวมมือทุกกอง/ฝายใหชวยดูแล
ดวย เพราะวาโครงการบานมั่นคงเปนโครงการหลักของเทศบาลที่จะดูแลพี่นอง
ประชาชน เมื่อสรางเสร็จแลวจะเกิดชุมชนใหม ๓๒๘ ครัวเรือน คงไมอยูในชุมชน
โนนสวรรค คงจะเปนชุมชนอีกลักษณะหนึ่งที่เปนชุมชนลักษณะมาตรฐานของ
ชุมชนที่ตองดูแลในกลุมของตนเองที่มีลักษณะพิเศษ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้
เราเชิญผูทรงคุณวุฒิมารวมงานกับเราจํากัดจะเปนทานใด ขอใหมีความ
ตั้งใจจริง อยากเห็นบานเมืองเราเจริญขึ้น อยากเห็นบานไผดีขึ้น พี่นองประชาชน
มีความสุขมากขึ้น เชิญทานที่ปรึกษาครับ
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย ผมขอชื่นชมในความกาวหนาโครงการบานมั่นคงฯ ผมมีขอเห็นเพื่อให ที่
ปรึกษานายกฯ
การแกปญหาบรรลุผลอยางแทจริง คือ เรามีการกอสรางเฟสแรกแลว
เปาหมายการแกปญหา คือ การแกปญหาบุกรุกที่สาธารณะลําหวยที่รถไฟ ที่วัด
ใหเทศบาล ดังนั้น ผูที่ไดบานแลว เราจะมีวิธีการอยางไรใหเขาถอนออกมาจากที่
บุกรุก ไมใชการจําหนายหรือใหคนอื่นมาอยูต อ ถาอยางนั้นจะไมเปนการ
แกปญหาตามวัตถุประสงคที่เราตั้งไวอยางแทจริง ขอฝากดวยนะครับ ตรงนี้เรา
ตองแกปญหาใหได ขอบคุณครับ
ประธาน
ตรงประเด็นนะครับ ผมใหอพยพคนมาหาที่ใหมอยูกอนแลวเราคอย
สรางสิ่งแวดลอมที่ดีใหคนเมือง คนบานไผตองเปนเมืองคลองสวยน้ําใจ ผูคน
สามารถวิ่งอยูบนฟุตบาทที่อยูริมคลอง ริมหวยได ผมไดแตหวังวา การแกปญหา
ตลาด ๒ ไมนาจะเกินกําลัง กอนที่จะไปถึงวาระตอไป ผมขอใหที่ประชุมโหวต
การตั้งชื่อโรงเรียนผูสูงอายุกอนนะครับ เชิญครับ ที่ประชุมมีมติเลือก “โรงเรียน
สุขใจผูสูงวัยบานไผ” เชิญวาระตอไปครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๕ วิเคราะหโครงการที่จะเปนประโยชนตอเทศบาล
ประธาน
สําหรับรถเทศกิจและรถตูสํานักปลัดเทศบาลที่เราจัดซื้อมาใหม
เนื่องจากทานรองนริศเปนผูกํากับดูแลการใชรถของเทศบาล คือ รถที่จัดซื้อมา

- ๒๕ ใหมอยากใหเขาระบบและจัดหาคนขับรถดี ๆ ที่เหมาะสมกับการใชงาน ตองดูแล
รักษาทรัพยสินของทางราชการใหดีดวยนะครับ มอบทานรองนริศกํากับดูแล
ดวยนะครับ เชิญทานรองครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
หลังจากที่ไดรับผิดชอบเรื่องการใชรถ ไดรับความรวมมือจากสํานัก
รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดฯ เปนอยางดีพรอมพนักงานขับรถยนตทุกคน และไดมีการประเมินรถ
ทุกคันและมีคณะกรรมการตรวจสอบกํากับดูแล และรายงานผลการปฏิบัติงาน
รวมทั้งไดรายงานใหทานนายกฯ ทราบเปนระยะๆ อยูแลว ผลคือสวนที่ตอง
ปรับปรุงใหทําใหดีขึ้น จากการประเมินที่ผานมา จํานวนพนักงานขับรถกับ
จํานวนรถที่ใชงานจริง ปรากฏวา มีรถอยู ๙๑ คัน มีพนักงานขับรถยนต ๒๙ คน
ขณะนี้อยูระหวางการตรวจสอบ หากชํารุดใชการไมไดจะตองรอจําหนาย ชํารุด
รอซอม ปจจุบันซื้อมาอีก ๒ คัน รวมเปน ๙๓ คน เดิมเราเคยมีจุดซอมบํารุง แต
ถูกเปลี่ยนเปนโรงฆาสัตว ซึ่งเรื่องนี้อยากใหสํานักปลัดฯ เสนอเรื่องการหาพื้นที่
ซอมบํารุงของเทศบาล เสนอใหชัดเจนเพื่อดําเนินการจัดหาพื้นที่ซอมบํารุง หาก
เรานําไปซอมบํารุงขางนอกแตในกรณีที่เราสามารถซอมบํารุงเองได จะทําให
ประหยัดงบประมาณขึ้น แตถาเกินความสามารถของเราก็สงซอมขางนอกได คือ
แนวทางที่ควรจะดําเนินการตอไป เพื่อเกิดประโยชนตอทางราชการตอไป
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
ขอเพิ่มเติมจากทานรองนริศนะครับ โดยเฉพาะรถเครื่องจักร จริงๆแลว
รองนายกเทศมนตรีฯ ปริมาณรถของเทศบาล การดูแลบํารุงรักษาเบื้องตนตองมี เชน กรณี ตรวจการ
เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง แบตเตอรี่ ฯลฯ จะทําใหเราประหยัดงบประมาณขึ้น
เยอะ ฝากดวยนะครับ ผมจะชวยดูแลอีกแรงครับ และที่ทานนายกฯ มอบหมาย
มี ๒ โครงการที่ยังขับเคลื่อนไมได ดังนี้
๑. ตลาด ๒ ยังขาดสัญญากับกรมธนารักษ ๒ ปแลว กระบวนการ
จัดซื้อจัดจางยังไมไดดําเนินการที่มีเปาหมาย ณ ปจจุบันยังไมคืบหนา ฝากดวย
นะครับ
๒. อาคารที่จอดรถสาธารณสุขฯ หลังจากโครงสรางเสร็จเราจะทํา
บอหมักน้ํา EM จากตนไมใบหญาตาง ๆ ใหชาวบานมีสวนรวมปลูกตนไม
ไมยืนตน
ผอ.กองคลัง
ขณะนี้ไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางแลว อยูระหวางรอ
ราคากลางจากกองชางคะ
นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศีล สําหรับอาคารจอดรถราคากลางเสร็จเรียบรอยแลว และตลาด ๒ ราคา
หัวหนาฝายแบบแผนฯ กลางจะแลวเสร็จภายในวันศุกรนี้ครับ

- ๒๖ นายนริศ อินทรกําแหง ตองไขลานพนักงานขับรถยนต ตองใหปลัดเทศาลคนใหมชวยกํากับดูแล
รองนายกเทศมนตรีฯ ใหจัดหาหองสําหรับพนักงานขับรถยนตเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน ตองเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหรวดเร็ว ทํางานตามโครงการให
ทันเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนดวย
ประธาน
ตรวจสอบภายในใหรีบศึกษางาน หากมีประเด็นใดที่ตองปรับปรุงและให
ทําบันทึกรายงานขึ้นมา ใหทุกกอง/ฝายเรงรัดโครงการใหทันตามแผนดวย
สําหรับเรื่องบานพักพนักงานเทศบาล คนเกาที่มีบานของตัวเองอยูแลว
ยายออกไดหรือไม จริง ๆ เรื่องบานพักตองมีการบริหารจัดการใหเรียบรอย
กอนที่ทา นปลัดฯจะยายมานะครับ คณะกรรมการที่เกี่ยวของใหรีบดําเนินการให
เรียบรอยภายในวันศุกรนี้นะครับ ผมขอตั้งคณะทํางานดังนี้ ปลัดเทศบาลเปน
ประธาน เลขานุการนายกฯ เปนที่ปรึกษา
เรามีครูเพิม่ อีก ๒ ตําแหนง ใหผอ.กองการศึกษาชี้แจงใหที่ประชุมทราบ
ดวยครับ
ผอ.กองการศึกษา
อัตราครูที่ไดรับจัดสรรมาใหม ๒ ตําแหนง แตมีหลักเกณฑกําหนด คือ
ผูที่จะไดรับการคัดเลือกในหลักเกณฑพิเศษ คือ ตองคัดเลือกจากพนักงานจาง
ของเรา และจะตองเปนสาขาวิชาที่ยังขาดแคลน ซึ่งกรมไดกําหนดมา และมี
หลักเกณฑเพิ่มมาหลายประเด็น คือ ตองมีการสอบขอเขียนโดยมหาวิทยาลัย
เปนผูออกขอเขียน และตองมีคุณสมบัติที่จบตามเอกที่ขาดแคลนดวย ถาไม
สามารถดําเนินการในวิธีนี้ได จะตองสรรหาโดยวิธีการรับโอน แตตองเปนวิชา
สาขาที่ขาดแคลนเทานั้น จากที่สอบถามที่โรงเรียนขาดแคลน คือ เอกคณิต.
วิทย, นาฏศิลป, ภาษาไทย เพื่อใหเด็กมีคุณภาพขึ้นคะ
ประธาน
ในสวนของพนักงานจางของเราที่จะเติบโตขึ้นไปมีโอกาสเชนกันนะครับ
ใครมีญาติพี่นองที่จบสาขาดังกลาวใหทําเรื่องโอนมาไดเลยนะครับ อยากใหเด็ก
มีโอกาสและมีครูที่เหมาะสมกับการเรียน เพื่อใหเด็กมีคุณภาพมากขึ้น ในสวน
ของพนักงานจางของเราที่จะเติบโตขึ้นไปมีโอกาสเชนกันนะครับ กศน.ประสาน
มาวาไมมีศูนยบริการที่จะเปดสอนประชาชนในเขตตําบลในเมือง มีความ
ตองการจะมีศูนยเรียนรู กศน. มีใครจะเสนอหรือไมครับ ถือวาเปนการใช
ทรัพยากรรวมกันกับ กศน. มอบผอ.กองการศึกษา พิจารณาเรื่องพื้นหองสมุด
ชั้น ๒ ดวยนะครับ ถือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ของเราดวยนะครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ
—

- ๒๗ ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
หัวหนาสํานักปลัดฯ
แจงเปดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๕๙
เริ่มตั้งแต ๑-๓๑ ม.ค. ๒๕๕๙ หากกอง/ฝายใดมีเรื่องเขาสภาใหจัดสงญัตติ
ภายในวันศุกรน้ีนะคะ
หารือเรื่องการแตงกาย ดังนี้
เดิม
ใหม
- วันจันทร * ชุดสีกากี - ชุดสีกากี
- วันอังคาร * เสื้อสีชมพู - เสื้อสีชมพู
- วันพุธ
* เสื้อทูบีนัมเบอรวัน - ชุดฟรีสไตส
- วันพฤหัสบดี * เสื้อ EU
- เสื้อวันเคาทดาวน
- วันศุกร * เสื้อสีมวง - เสื้อ
EU
ประธาน
มีทานใดเห็นเปนอยางอื่นหรือไมครับ ถาไมมีถือปฏิบัติตามนี้นะครับ
ฝากทุกคนเรื่องการประชุมสภา หากสมาชิกพูดถึงประเด็นเกี่ยวของกับกอง/ฝาย
ใดใหผอ.กอง/หน.ฝายใหรีบนําขอมูลใหผูบริหารเพื่อตอบคําถามสมาชิกให
ทันเวลาดวยนะครับ เพื่อใหครบถวนระบบการประชุมสภานะครับ สําหรับวัน
ประชุมสภา ผอ.กอง หามลานะครับ ใหถือปฏิบัติทุกคนดวยนะครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
เรื่องการดูแลครุภัณฑเครื่องออกกําลังกายเมื่อกอนมี ๒๖ ชุมชน
รองนายกเทศมนตรีฯ ปจจุบนเพิ่มเปน ๓๙ ชุมชน ผมขอนัดประชุมคณะกรรมการที่ดูแลเครื่องออก
กําลังกาย เพื่อสํารวจเครื่องออกกําลังกายและซอมบํารุง ตามคําสั่งที่
๘๑๒/๒๕๕๘ ซึ่งนัดประชุมวันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๕๙ ขอเลื่อนเปนเวลา
๑๓.๐๐ น. ครับ
ประธาน
การเขาทํางานใชแบบสแกนลายนิ้วมือ ความดีความชอบเปนเรื่องการ
มาทํางานเปนหลัก ลาปวยตองมีใบรับรองแพทยดวยนะครับ
รอยตรีบัวทอง โลขันธ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับเรื่องงาน
เลขานุการนายกฯ สารบรรณ ไดปรับเปลี่ยนมาเรียบรอยดี แตมีอีกอยางคือเวลาแจงใหมารับแฟม
ยังมีความลาชาอยู ใหรีบมารับแฟมที่หองเลขาฯ ดวยนะครับ
เรื่องหนวยทันใจ ผมเปนผอ.หนวย ทานนายกฯ เปนผูบัญชาการสูงสุด
แมทัพคือผอ.กองทุกกอง ปจจุบันการทํางานของหนวยทันใจดีมาก ขึ้นอยูกับ
แมทัพ แมทัพคือการเบิกของ เชน กองชาง หน.สายันต หนวยตัดสวาท คือการ
ตัดกิ่งตนไมตาง ๆ หนวยหัวหนาอิทธิพล คือ หนวยทะลุทะลวงฟา เจาะทุกที่
และหนวยหัวหนาปุม คือ หนวยนางฟาแทจริง คือ ความสะอาดทั่วไปในตลาด
หนวยผอ.เฉลิมเกียรติ คือ หนวยประชา คือการประชาสัมพันธสื่อสารใหพี่นอง

- ๒๘ -

ประธาน

มติที่ประชุม --รับทราบ
เลิกประชุม เวลา

ไดรับทราบทุกเรื่อง จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบวา หนวยของผมทุกคนขึ้นตรงกับ
แมทัพ คือ ทานนายกฯ ขอบคุณครับ
ตรงกับความคิดผมนะครับ ผมจะมอบทานปลัดฯ ผูบริหารชุดนี้ทํางาน
ไมไดหวังผลประโยชนสว นตัว เขามาทํางานดวยความเสียสละจริง ๆ ปรับตัวได
จะไมเหนื่อย ขอคิด คิดถึงในหลวงทําเพื่อประชาชนจริง ๆ ใหทุกคนตั้งใจทํางาน
- อบต.ถ้ําสิงหใหทํา MOU รวมกันเลยนะครับ มีเทศบาลใดมาใหทํา
MOU รวมกันไดเลยนะครับ เปนสิ่งที่ดีรวมกัน ทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม
ครับ ถา (ไมมี) ผมขอขอบคุณทุกทาน และขอปดการประชุมครับ
—
๑๔.๑๕ น.
ลงชื่อ)
ผูบันทึกการประชุม
( นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(ลงชื่อ) จาเอก
ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
( กมล สงวนญาติ )
( นางสุภาภรณ คําภูเงิน )
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

