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รายงานการประชุมหัวหนาสวนการงาน ประจําเดอืน  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 

ในวันจันทรที่  ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙   เวลา  ๐๘.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมไผเงิน 

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

ผูมาประชุม 

๑. นายเปรมศักดิ์ เพยียุระ นายกเทศมนตรี เมอืงบานไผ 

๒. นายนวิัฒน ปลั่งศริิ รองนายเทศมนตรฯี 

๓. นายนรศิ อนิทรกําแหง รองนายเทศมนตรฯี 

๔. นายเลศิสนิ จึงจรัสทรัพย ที่ปรกึษานายกเทศมนตรฯี  

๕. นายปรชีา มุกนําพร ที่ปรกึษานายกเทศมนตรฯี 

๖. รอยตรบีัวทอง โลขันธ เลขานุการนายกเทศมนตรฯี  

๗. วาที่รอยเอกวัทธกิร  ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล  

๘. นายสุวัฒน สุทธ ิรองปลัดเทศบาล 

๙. นางดรุณ ีวศิษิฐชาต ิรองปลัดเทศบาล  

๑๐. นางสุภาภรณ คําภูเงนิ หัวหนาสํานักปลัดฯ 

๑๑. นางวาสนา   พทิักษ ผูอํานวยการกองคลัง  

๑๒. นางอาภรณ รพเีลศิรังสมัินต ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ  

๑๓. นางศิรวิรรณ ปกษ ีผูอํานวยการกองการศกึษา  

๑๔. นายศักดิ์สทิธิ์ ปนคํา ผูอํานวยการกองชาง  

๑๕. นายกฤษฏ ชัยมาตย ผูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม  

๑๖. นายเฉลมิเกยีรต ิอุปจันทรสงา ผูอํานวยการกองวชิาการฯ  

๑๗. นายสุวัฒน เทาใหม ผูจัดการสถานธนานุบาล  

ผูไมมาประชุม 

๑. นายจริะบูรณ  ปญญารัตนวงศ รองนายเทศมนตรฯีฯ  

๒. นางฉววีรรณ อัศฤกกษ ผอ.สถานศกึษา รร.เทศบาลบานไผ  

๓. นางจิตโศภิน เคนจันทกึ ผอ.สถานศกึษา รร.เทศบาล  ๒ อนุบาลสาธติ 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายอทิธพิล พวกเมอืงพล หัวหนาฝายการโยธา  

๒.  นางกรองกาญจน  ปญญารัตนวงศ หัวหนาฝายปกครอง  

๓. นายจีระศักดิ์ แกนดู  หัวหนาฝาย สงเสรมิการศึกษาฯ 

๔. น.ส.ดาวรรณ ภูเหนิ หัวหนาฝายบรกิารสาธารณสุข  

๕. นางวารุณ ีลาดมะโรง หัวหนาฝายบรหิารงานสาธารณสุขฯ 
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๖. นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศลี หัวหนาฝายแบบแผนฯ  

๗. น.ส.ภัทราวรรณ  เกดิพทิักษ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห 

๘. น.ส.ยุวนติ เพิ่มยนิด ีหัวหนาฝายบรหิารการศึกษา 

๙. นางสุกัญญา จันทรภักดี หัวหนาฝายอํานวยการ  

๑๐. นายประหยัดทรัพย  อาวจําปา หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  

๑๑. น.ส.มัตตกิา เกดิพทิักษ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  

๑๒. น.ส.ลัดดาวัลย ความหม่ัน หัวหนาฝายแผนที่ภาษฯี 

๑๓. จ.อ.กมล สงวนญาต ิหัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  

๑๔. นายเนรมติร มูลวงศ หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล  

๑๕. นางอุไรวรรณ กสกิจิวรกุล หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ  

๑๖. นายประเสรฐิ ไชยศรี  หัวหนา ฝายพัฒนารายได 

๑๗. จ.อ.สายันต นรสาร รก.หัวหนาฝายปองกันฯ  

๑๘. นางมลวิรรณ สารบรรณ ที่ปรกึษานายกฯ  

๑๙. นายอํานาจ เกษศรไีพร ศกึษานเิทศก  

๒๐. น.ส.พันธวริา พลกลาหาญ นักวชิาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  

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

๒๒. นายสมพร  หม่ันบานตอน ครู คศ.๓ (ตัวแทน ผอ.รร.เทศบาลบานไผ)  

๒๓. นายประยุทธ ชัยพัฒนเวช ครู คศ.๑ (ตัวแทน ผอ.รร.เทศบาลอนุบาลสาธติ  

๒๔. น.ส.กันยารัตน อุปจันทรสงา พนักงานจางเหมา 

๒๕. น.ส.จารุมาศ เสนาสนทิ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง เมื่อที่ประชุมมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดประชุมแทนทานประธาน  

รองนายเทศมนตรฯีฯ เนื่องจากขณะนี้ทานประธานไดเดนิทางไปเปนประธานในพธิเีปดจัดโครงการฯ ที่

โรงเรยีนบานไผ (ขก.๕) ผมจงึขออนุญาตทําหนาที่ประธานช่ัวคราวแทน  ขอ

ดําเนนิการตามระเบยีบวาระดังนี้ครับ  

ระเบยีบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง ( ๑) เปนเรื่องนายนิดทีี่ทานนายกเทศมนตรีเมอืงบานไผไดรับคัดเลอืกเขา 

รองนายเทศมนตรฯีฯ  รับการฝกอบรมหลักสูตร “การบรหิารการรักษาความสงบเรยีบรอยของสังคม 

ภาครัฐรวมเอกชน (บรอ.) รุนที่ ๓  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙  ณ วทิยาลัย  

การตํารวจ (วตร.) กรุงเทพฯ  

 (๒) การประชุมสัมมนาทางวชิาการสันนบิาตเทศบาลภาคตะวันออก  
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เฉยีงเหนอื ครัง้ที่ ๑/๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๒-๔  ก.พ. ๒๕๕๙  ณ โรงแรม

มุกดาหารแกรนดโฮเทล  อ.เมอืง  จ.มุกดาหาร  ใหเตรยีมความสําหรับการ

ประชุมครัง้นี้ดวยนะครับ  

 (๓) องคการบรหิารสวนตําบลสรางถอนอย  อ.หัวตะพาน   

จ.อํานาจเจรญิ ขอความอนุเคราะหศกึษาดูงานดานการบรหิารกจิการบานเมอืง  

ที่ด ีในวันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๙ เราไดจัดเตรยีมทมีงานไวตอนรับเรยีบรอยหรอืยัง 

ครับ สําหรับเรื่องการนําเสนอผลงาน Power point ปรับปรุงใหเปนปจจุบันหรอื 

ยังครับ เนื่องจากทานนายกฯ ไดกําชับรายละเอยีดเรื่องการนําเสนอวดีทิัศน 

สําหรับการศกึษาดูงาน ๓ รูปแบบ  

ผอ.กองวชิาการฯ   เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับวดิทีัศน

ขณะนี้อยูระหวางการตรวจสอบความเรียบรอยครับ  

นายนวิัฒน  ปล่ังศริ ิ  สําหรับเรื่องการตอนรับคณะศกึษาดูงาน ตามที่ไดมคํีาสั่งแตงตัง้เจาหนาที ่

รองนายเทศมนตรฯีฯ มัคคุเทศกเทศบาลเมอืงบานไผ Smile Gide  คณะกรรมการชุดดังกลาวมกีารเตรียม

ความพรอมอยางไรบาง มอบหมายใหเจาหนาที่ผูที่รับผดิชอบซักซอมทําความเขาใจ

เรื่องนี้ดวยนะครับ คณะศกึษาดูงานดังกลาวจะมาถึงก่ีโมง  จาํนวนเทาไหร  เลี้ยง

รับรองอาหารหรอืไม 

จ.อ.กมล  สงวนญาต ิ  สําหรับคณะศกึษาดูงานดังกลาว จะเดนิทางมาจาํนวนทัง้สิ้น ๔๘ คน และจะ  

หัวหนาฝายบรหิารงานท่ัวไป  เดนิทางมาถึงเทศบาลเมอืงบานไผ ประมาณ ๑๐.๐๐ น. ซึ่งเราไดเตรียมการ

ดูแลเรื่องอาหารวางและเครื่องดื่มครับ เรียบรอยแลวครับ  

ประธาน  ผมขอเพิ่มเตมิระเบยีบวาระที่ ๑ ดังนี้  

การเขารวมประชุมสัมมนาวชิาการสันนบิาตเทศบาลแหงประเทศไทย 

ประจําป ๒๕๕๙  ระหวางวันที่ ๒๐-๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙ ณ  หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม อาคารอมิแพ็คฟอร่ัม เมอืงทองธาน ีอ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ีสําหรับการ

เขารวมประชุมในครัง้นี้เปนการประชุมเพื่อนําความรูกลับมาพัฒนาองคกรของ

เราตอไป และผมไดรับเกยีรตใิหเปนประธานคณะกรรมาธกิารปฏรูิปทองถิ่น ที่

อยูระหวางยกระดับทองถิ่นใหมคีวามกาวหนาตอไป ฝากใหทุกคนชวยตดิตาม

ขาวสารดวย  

 สําหรับในวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๕๙ การจัดคายฝกอบรมพัฒนาเด็กและ

เยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฝากทุกคนเตรยีมพรอมการจัดงานใน

ครัง้นี้ใหเปนไปดวยความเรยีบรอยดวยนะครับ  

มตทิี่ประชุม  --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผูบรหิารและหัวหนาสวนการงานฯ   
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   เมื่อวันที่ ๖  มกราคม  ๒๕๕๙  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง  ขอเชิญฝายเลขานุการ ครับ  

รองนายกเทศมนตรฯี  

หัวหนาสํานักปลัดฯ   เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรายงาน 

   การประชุมหัวหนาสวนการงาน  เมื่อวันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๕๙  ไดสําเนา 

   แจงใหทุกทานแลวนะคะ มทีัง้หมด ๒๘  หนา ขอใหที่ประชุมพจิารณาไป 

พรอม ๆ กันเลยนะคะ  มทีานใดจะขอแกไขหรอืเพิ่มเตมิในสวนใดหรอืไม       

เชิญคะ 

ผอ.กองวิชาการฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  ขอแกไขหนา ๒๒  

    โดยใหตัดขอความ “ตอไปเชิญเรื่องบานม่ันคงครับ” ขอบคุณครับ 

นายนรศิ  อนิทรกําแหง มทีานใดจะขอแกไขเพิ่มเตมิหรอืไมครับ ขอใหเลขานุการแกไขให 

รองนายเทศมนตรฯีฯ  เรยีบรอยและเก็บไวในสารบบตอไป ถาไมมผีมขอมตทิี่ประชุมนะครับ  

มตท่ีิประชุม --รับรองรายงานการประชุม —  

ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องสบืเน่ือง  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง รายงานผลการดําเนนิงานถนนคนเดนิเพลนิเมอืงไผ  เชิญรองดรุณ ีครับ 

รองนายเทศมนตรฯีฯ 

นางดรุณี  วศิิษฐชาต ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับถนน    

รองปลัดเทศบาล คนเดนิเพลนิเมอืงไผ ปจจุบันเปนที่ตดิตลาดมาก เนื่องจากมปีระชาชนมาจับจาย

ใชสอยเปนจํานวนมาก ขณะนี้ฝายควบคุมคุณภาพอาหาร ไดออกสุมตรวจและ

ควบคุมคุณภาพอาหาร ซึ่งสวนใหญจะผานเกณฑ และมบีางสวนที่ยังตองมกีาร

ปรับปรุงแกไข เชน การใชน้ํามันทอดซ้ํา รวมถงึวัสดุอุปกรณตาง ๆ และเมื่อวาน

ฝายควบคุมคุณภาพไดออกตรวจแนะนําอกีครัง้หนึ่ง สําหรับเรื่องของความ

ปลอดภัย การจัดจราจรไมมปีญหา รวมทัง้งานเทศกจิ และอปพร.ก็ชวยกัน

ดําเนนิการตรวจสอบความเรยีบรอยอยางเขมขน เปนไปดวยความเรยีบรอย  

สรุปยอดคาใชจายประจําเดอืน  มกราคม  ๒๕๕๙   

สรุป   รวมรายรับทัง้สิ้น  =  ๗๕,๙๒๐ บาท รวมรายจายทัง้สิ้น  = ๔๖,๙๖๕  บาท 

คงเหลอืทัง้สิ้น  =  ๒๘,๙๕๕  บาท  หัก นําเขากองทุนคนบานไผฯ = ๑๐,๐๐๐ บาท 

คงเหลอืเงินสุทธ ิ = ๑๘,๙๕๕  บาท  

ประธาน   มใีครจะสอบถามประเด็นนี้หรอืไมครับ เชิญครับ 

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ  สําหรับถนนคนเดนิฯ ถอืเปนภารกจิและนโยบายของคณะผูบรหิาร 
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รองนายเทศมนตรฯีฯ เทศบาลเมอืงบานไผ จงึอยากใหทุกทานที่เขาไปทํางานถนคนเดนิฯในทุกๆ

สัปดาหใหชวยกันสอดสองดูแล เสมอืนเปนหนึ่งโครงการที่เราจะตองชวยกัน

ปรับปรุงเคลื่อนไหว มกีารสรางสรรคตลอดเวลา เมื่อวานนี้มขีาวดจีากทาน   

ผอ.กองสาธารณสุขฯ และทมีงานไดเขาไปใหความรูแกผูคาโซนอาหาร เรื่อง   

ภาชนะบรรจุอาหาร โดยรณรงคใหใชภาชนะที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม ไมวาจะ

เปนกลองโฟมที่ทํามาจากชานออย หรอืมันสําปะหลัง และใหผูประกอบการสวม

ผากันเปอนทุกคน สําหรับในวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๕๙ จะมเีด็กนักเรยีนจากคาย

เยาวชนมาเดนิซื้อสนิคาถนนคนเดนิฯ จํานวนมาก ผมขอนัดคณะทํางานถนนคน

เดนิฯทุกชุดประชุมเตรยีมความพรอม รวมทัง้กองชางเกี่ยวกับระบบไฟฟา การ

จัดสถานที่เพื่อที่จะรองรับคณะนักเรยีนจากคายเยาวชนในวันดังกลาวดวย  

มตท่ีิประชุม --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ/พจิารณา  

ประธาน  (๑) รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการฯ จังหวัดขอนแกน 

ประจําเดอืน ม.ค. ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๙  ม.ค. ๒๕๕๙  ขอเชิญทานปลัดฯครับ  

วาท่ีร.อ.วัทธกิร  ทรงยศวัฒนา  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับรายงาน 

ปลัดเทศบาล การประชุมหัวหนาสวนราชการฯ จังหวัดขอนแกน ประจําเดอืน ม.ค. ๒๕๕๙  

เมื่อวันที่ ๒๙  ม.ค. ๒๕๕๙  ขอสรุปสาระสําคัญดังนี้ 

- การจัดทําปายช่ือ ปายบอรดการประชุมจะใชภาษาอังกฤษ และ 

ปายช่ือประจําโตะประชุม ดานบน-เปนภาษาไทย, สวนกลาง-เปนภาษาอังกฤษ

และตําแหนง สําหรับปายช่ือตดิชุดสกีาก ี กําหนดใหทําเปน ช่ือไทย-ช่ืออังกฤษ-

ตําแหนง เนื่องจากเริ่มเขาสู AEC แลว ประกอบกับเทศบาลเรากําลังจะทําปาย

ช่ือซอยตาง ๆ ใหจัดทําเปนช่ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวย  

- ผูวาราชการจังหวัดฝากประชาสัมพันธจุดเดนของจังหวัด คอื  

สถานที่ทองเที่ยวพุทธมณฑลอสีาน ไดมาจากงบประมาณของ อบจ. บรหิาร

จัดการโดยเทศบาลเมืองศลิา  

 (๒) รางานการเขารวมประชุมวชิาการสมาคมสันนบิาตเทศบาลแหง

ประเทศไทย (ส.ท.ท.) ประจําป ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๒๐-๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙ ซึ่งมี

วทิยากรจาก ป.ป.ช. มาบรรยาย เนนการทํางานจะตองทํางานดวยความสุจรติ  

โปรงใส ตรวจสอบได สําหรับนโยบายการปองกันการทุจรติจะไมมผีลในทาง

ปฏบิัตไิด หากขาราชการทุกคนรวมทัง้นักการเมอืงไมปฏบิัตจิรงิ เพราะฉะนัน้เรา

จะตองทําตัวใหเปนแบบอยาง จงึเรยีนใหที่ประชุมทราบ  ขอบคุณครับ  
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นายนรศิ  อนิทรกําแหง การดูแลใหคนรุนใหมเปนบุคคลที่ตองเรยีนรูคุณคาการปลอดการทุจรติ 

รองนายเทศมนตรฯี ใหคุณอํานาจบรรจุเขาหลักสูตรที่โรงเรยีนในสังกัดเทศบาลดวยนะครับ เพราะ 

เปนเรื่องที่เปนประโยชนเราตองตระหนักในการปลูกฝงตัง้แตเด็ก ตัวอยางที่ดทีี่

เราไปดูงานการจัดการศกึษาทองถิ่นที่กรุงเทพมหานครก็มหีลักสูตรนี้โดยตรง 

เพื่อจะใหเด็กปลอดทุจรติ เปนเรื่องที่ดทีี่จะตองสานตอกันไป ขอบคุณครับ    

ประธาน   ขอบคุณครับ ตอไปเชิญสํานักปลัดฯ ครับ  

หัวหนาสํานักปลัดฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ  

(๓) โครงการรณรงคอุบัตเิหตุชวงเทศกาลตรุษจนี ระหวางวันที่ ๖-๑๐ 

ก.พ. ๒๕๕๙ ณ  บรเิวณหนาที่วาการอําเภอบานไผ ซึ่งเราไดจัดเจาหนาที่

ปองกันฯ เฝาระวงัเตรยีมความพรอมจุดดังกลาวแลว  

(๔) โครงการฝกอบรมยุวอปพร. ในวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๙ 

กลุมเปาหมาย ๕๐ คน  ประกอบดวย ร.ร.บานไผศกึษา,ร.ร.บานไผพทิยาคม 

ระดับช้ัน ม.๔ กําหนดการจัดงานจะนําเรยีนอกีครัง้หนึ่ง  

(๕) หารอืโครงการฝกซอมแผนปองกันและแกไขปญหาอัคคภัีย 

ประจําป ๒๕๕๙  กําหนดจัดระหวางวันที่ ๑๘-๑๙ ก.พ. ๒๕๕๙ สําหรับ

รายละเอยีดจะนําเสนออกีครัง้หนึ่งคะ  

ประธาน   มทีานใดจะสอบถามเพิ่มเตมิหรอืไมครับ เชิญครับ 

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ ขอเพิ่มเตมิโครงการสํานักปลัดฯ คือ โครงการจัดระเบยีบจราจร  

รองนายเทศมนตรฯี บาทวิถ ีทางเทา และการจราจร ซึ่งจะมกีารนัดคณะกรรมการชุดใหญประจําใน  

วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๙ ขณะนี้เรามกีารจัดองคกรตาง ๆ เขารวมเปน

คณะกรรมการ โดยเฉพาะทานนายอําเภอบานไผ ผูกํากับการสถานตํีารวจภูธร

บานไผ นายกเทศมนตรเีมอืงบานไผ ปรากฏวา หลังจากมกีารจัดระเบยีบ

การจราจร ไมวาจะเปนเรื่องรถสบิลอ และที่จอดรถตาง ๆ ณ ปจจุบัน ไดรับการ

รองเรยีนหลาย ๆ เรื่อง ในสภาและผูสัญจรไป-มา คงจะมกีารทบทวนใหมใน

วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๙ และจะบรรจุในระเบยีบวาระทุกไตรมาส คอื ประชุม     

๓ เดอืน/ครัง้  

ประธาน   มอียู ๒ เรื่อง ที่เทศบาลจะตองตัง้อยูในความไมประมาท เรื่องแรก คอื  

การจัดระเบียบจราจร บาทวถิีและทางเทา เพราะพี่นองตางถิ่นมคีวามช่ืนชม

ยนิด ีที่บานไผมกีารพัฒนาเรื่องการจัดระเบยีบจราจรอยางเปนระบบ การทาส ี

ตเีสนใหดใูหมอยูเสมอ ถอืเปนอกีวธิทีี่เราใชเสน ใชส ีเปนการกํากับคน คนไหน   

ไมทําตามก็จะถูกสังคมประณาม เราตองจัดการตรงนี้พรอมกับการเตรยีม

บุคลากรของเราดวย ๓ เดอืนครัง้ ๖ เดอืนครัง้ เปนเรื่องจําเปนนะครับ ใหเปน
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มาตรฐานของเทศบาลเมอืงบานไผ ใหทําดวยความสมํ่าเสมอมสีปรติ จะเกดิ

ความเขมแข็งขึ้นเรื่อย ๆ ใหถอืกตกิาใหม่ันคง และการให อปพร.รดีไขมันออก 

พรุงนี้คอยทําใหเลกิ ใหมแีต ท.ท.ท. “ทําทันท”ี เพื่อความม่ันใจของประชาชนที่

เสยีภาษใีหเรา ยกตัวอยาง “หนวยทันใจ” ทุมเททัง้แรงกายแรงใจ ไมเวนวันหยุด

เสาร-อาทติย ผมขอมอบหมายใหปลัดเทศบาล ๑ ก.พ. แลว ใหเริ่มดําเนนิการ

ไดเลยนะครับ ฝากทุกคนดวยนะครับ ตอไปขอเชิญกองคลังครับ   

ผอ.กองคลงั  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ กองคลังมเีรื่องแจง

เพื่อทราบดังนี้ 

(๑) รายงานรายรับ-รายจาย ประจําเดอืน มกราคม ๒๕๕๙  

- รายรับทัง้สิ้น   ๑๐๓,๑๖๖,๑๑๗.๕๙  บาท  

- รายจายทัง้สิ้น           ๕๕,๑๗๓,๐๔๗.๔๘  บาท  

- รายรับจรงิสูงกวารายจาย   ๔๗,๙๙๓,๐๗๐.๑๑  บาท 

(๒) รายงานเงินกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน  ณ วันที่ ๒๙ ม.ค. 

๒๕๕๙ 

- รายรับทัง้สิ้น                   ๕๐,๒๐๐       บาท  

- รายจายทัง้สิ้น                         ๒,๐๐๐        บาท  

- คงเหลอืเงินกองทุนฯ ทั้งสิ้น  ๗๘๓,๓๗๑.๗๙  บาท  

(๓) รายงานเงินกองทุนสวัสดกิารบุคลากรเทศบาลเมอืงบานไผ  ณ วันที่  

๒๖ ม.ค. ๒๕๕๙   

- 4 ม.ค. ๒๕๕๙  ยอดยกมา  ๓๒๑,๖๐๗.๒๙  บาท  

- ๖ ม.ค. ๒๕๕๙  รับเงนิทุนเรอืนหุนฯ   ๔,๕๐๐ บาท 

- ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙ รับเงนิขายดอกไมงานประเพณบีุญกุมขาวใหญ 

๔๕,๐๐๐ บาท 

- ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๙ รับเงนิทุนเรอืนหุนฯ   ๒๐,๖๐๐ บาท 

รวมเงนิกองทุนฯ ณ ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๙  ๓๙๑,๗๐๗.๒๙  บาท 

(๔) รายงานยอดรายรับ-รายจาย งานประเพณบีุญกุมขาวใหญ 

ประจําป ๒๕๕๙ ดังนี้ 

- รายรับทัง้สิ้น         ๑๔๗,๕๐๐ บาท  

- รายจายทัง้สิ้น         ๑๐๒,๕๐๐  บาท  

- เขากองทุนสวัสดกิารบุคลากรพนักงานฯ  ๔๕,๐๐๐  บาท 

(รายละเอยีดตามเอกสาร) 
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ประธาน   รายไดจากที่หามาไดทัง้หมดใหนําเขากองทุนสวัสดกิารพนักงานและใหม ี

   ใชประโยชนจากกองทุนฯ ดวย เชน การปลอยเงินกูใหกับสมาชิก  

นายเลศสนิ  จึงจรัสทรัพย มหีนังสอืแจงเวยีนจากกรมเกี่ยวกับการใชจายเงินสะสม ที่ลงทางไลน  

ท่ีปรกึษานายกฯ ไมทราบทางกองคลังไดรับทราบหรอืยังครับ 

ผอ.กองคลัง   ขณะนี้ยังไมไดรับหนังสอืแตเห็นลงในไลนและหนังสอืพมิพมตชิน วาทาน 

สมคดิ จาตุศรพีทิักษ แจงเรื่องที่จะใหทองถิ่นสามารถใชเงินสะสมได แตยังไม

เห็นเอกสารที่เปนทางการคะ  

ประธาน   เรื่องนี้เกดิจากสภาวะเศรษฐกจิถดถอย การที่จะเพิ่มงบประมาณเพื่อให 

องคกรตาง ๆ ขับเคลื่อนและใหเงินไหลสูทองตลาดเพื่อหมุนเวยีนเศรษฐกจิ ไมมี

ทางอื่น ยกเวนใชเงินที่มอียูแลว โดยเฉพาะเงินทองถิ่นมเีปนหมื่นลานบาท ไมวา

จะเปน อบต,เทศบาล,อบจ. แตมันถูกแชแข็ง ดวยระบบ ระเบยีบที่นํามาออกมา

ใชยาก เรื่องนี้จึงไดหารอืในสมาคมสันนบิาตแหงประเทศไทย มนีายกฯหลาย ๆ 

คนรวมทัง้ผมดวย อยางกรณกีอสรางสวนสาธารณะ ๘๘ พรรษา ถางบปกติ

ไมไดทํานะครับ เราจึงขอใหเงินสะสมมาทํา จึงมกีารเสนอความเห็นไปสูรัฐบาล 

เพื่อดําเนนิการเกี่ยวกับการใชจายเงนิสะสมของทองถิ่น ตอไปเชิญ ผอ.กองชาง

ครับ 

ผอ.กองชาง  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับกองชางมี

เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ๑ เรื่อง คอื ขัน้ตอนการพจิารณาโครงการเอกชนรวม

ลงทุนในกจิการของรัฐ (กรณโีครงการกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น) ขอเชิญคุณเนรมติร รายงานใหที่ประชุมทราบครับ 

นายเนรมติร  มูลวงศ    เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สบืเนื่องจากจังหวัด 

หัวหนาฝายชางสุขาภบิาล ขอนแกน ไดแจงขัน้ตอนการพจิารณาโครงการเอกชนรวมลงทุนในกจิการ

ของรัฐ (กรณโีครงการกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) ตาม 

พ.ร.บ.การใหเอกชนรวมลงทุนในกจิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๓ ได

กําหนดหลักเกณฑโครงการไวที่  ๑,๐๐๐ ลานบาท แตกรณตีามมาตรา ๒๓   

ถา อปท.ใด ใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการต่ํากวา ๑,๐๐๐ ลานบาท จะยังไมมี

หลักเกณฑ ตามมาตรา ๕๘ ไดกําหนดใหคณะกรรมการจัดทําประกาศกําหนด

หลักเกณฑและวธิกีารใหเอกชนรวมลงทุนในกจิการที่มวีงเงินมูลคาตํ่ากวาที่

กําหนดในมาตรา ๒๓ เพื่อใหหนวยงานของรัฐถอืปฏบิัต ิซึ่งปจจุบันกําหนด

หลักเกณฑออกมาแลว ขอสรุปคราว ๆ ดังนี้ 

อปท.ใดที่จะดําเนนิโครงการในวงเงนิที่ต่ํากวา ๑,๐๐๐ ลานบาท  
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จะตองวาจางที่ปรกึษา ใหศกึษาและวเิคราะหโครงการที่จะดําเนนิการ หลังจาก

นัน้ก็เสนอใหรัฐมนตรกีระทรวงมหาดไทยพจิารณาใหความเห็นชอบในหลักการ 

หากเห็นชอบก็ใหคัดเลอืกเอกชนใหเขามาดําเนนิโครงการ โดยวธิกีารประมูล 

หากไมดําเนนิการโดยวธิปีระมูล ตองเสนอใหรัฐมนตรกีระทรวงมหาดไทย

เห็นชอบ แตหากดําเนนิการประมูลแลว และสรุปผลการคัดเลอืกเอกชนที่ชนะ

การประมูลแลว ก็เสนอรางสัญญาใหกับอัยการตรวจสอบ หลังจากนัน้ก็เสนอ

รางสัญญาหลังจากอัยการตรวจสอบแลวใหนําเสนอรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทยใหความเห็นชอบ เมื่อผานความเห็นชอบแลว ก็เรยีกเอกชน

เขามาลงนามในสัญญา หลังจากนัน้ก็รายงานผลการคัดเลอืก และจัดสง

สาระสําคัญตามแบบที่กําหนดเสนอให สคร.ทราบตอไป (สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ) สําหรับบัญชีรายช่ือที่ อปท.จะสามารถ

เลอืกไดมาจากบัญชีรายช่ือของ สคร.กําหนดไว ในเบื้องตนกองชางไดจัดทาํ

โครงการที่จะวาจางที่ปรกึษาวเิคราะหโครงการบรรจุเขาไวในแผนพัฒนา

เทศบาลสามป (แผนเพิ่มเตมิ) เพื่อดําเนนิการขัน้ตอนตอไป จงึแจงใหที่ประชุม

รับทราบ ขอบคุณครับ 

ประธาน   เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญนะครับ เปนเรื่องที่เกดิขึ้นใหม หากทานใดไมเขาใจ 

สามารถสอบถามเปนการสวนตัวได เพราะมรีายละเอยีดเยอะ ตอไปเชิญกอง

การศกึษาครับ 

ผอ.กองการศึกษา  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับกองการศกึษา 

   มเีรื่องแจงใหที่ประชุมทราบดังนี้ 

(๑) รายงานการเตรยีมความพรอมการดําเนนิงานตามโครงการจัดคาย  

ฝกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื ครัง้ที่ ๖ ประจําป ๒๕๕๙  สําหรับการเตรยีมการไดมกีาร

ประชุมเตรยีมการในหลาย ๆ ดานเปนไปดวยความเรยีบรอยด ีสําหรับ

กําหนดการจัดคายระหวางวันที่ ๕-๘ ก.พ. ๒๕๕๙  โดยมพีธิปีด-เปด ณ 

หอประชุมโรงเรยีนบานไผ ข.ก.๕ และมกีารจัดเตรยีมคายทัง้หมด ๔ คาย  คอื 

๑. ศูนยวทิยาศาสตร ๒. วทิยาลัยการอาชีพบานไผ  ๓. มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

๔. เทศบาลเมอืงบานไผ สําหรับสถานที่การจัดคายทัง้ ๔ นําโดยทานรองสุวัฒน

เจาหนาที่กองการศกึษาและเจาหนาที่กองชางไดลงไปดูสถานที่จรงิเพื่อดูแล

ความเรยีบรอยดานสถานที่ รวมทัง้ดานระบบไฟฟาเพื่ออํานวยความสะดวกใน

การเขาคายในครัง้นี้ สําหรับพธิเีปดทานอธบิดกีรมสงเสรมิการปกครองสวน

ทองถิ่นไดมอบหมายใหทานรองอธบิดใีหเกยีรตมิาเปนประธานในพธิเีปดในครัง้นี้ 
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หลังจากพธิเีปดและรับประธานอาหารเที่ยงแลวใหเยาวชนแยกยายไปตามคาย

ทัง้ ๔ คายที่กําหนดไวคะ สําหรับตารางกจิกรรมเราไดมตีารางและหลักสูตร

เรยีบรอยแลว สวนอาหารสําหรับเยาวชนไดมอบหมายใหแตละคายที่เปน

เจาภาพดูแลเรื่องอาหารทัง้อาหารวางและอาหารกลางวันคะ ยกเวนวันเปด-ปด 

เทศบาลเปนผูจัดหาอาหารวางและอาหารกลางวันคะ  

ประธาน   โครงการนี้ถอืเกยีรตเิปนศักดิ์ศรขีององคกร เพราะเราเปนเจาภาพ 

ระดับภาค ผมไดมอบทานรองนรศิขับเคลื่อนอยางเปนระบบ และไดดําเนนิการ

อยางตอเนื่อง เรื่องการทํางานเปนทมี หากมปีญหาตองรายงานใหผมทราบ

ตัง้แตเนิ่น ๆ นะครับ สําหรับเรื่องเกยีรตบิัตรหรอืโลรางวัล หามใชหลายลายเซ็น

นะครับ ใหใชลายเซ็นเดียว เฉพาะนายกเทศมนตรฯีคนเดยีว  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง เปนตัวอยางการเรงรัดการทํางาน ตัวอยางการประสานงาน หลังจาก  

รองนายกเทศมนตรฯี ประชุมกันนับ ๑๐ ครัง้ และไดรายงานปญหาถงึทานนายกฯ เพื่อเรงรัด

งบประมาณเงนิอุดหนุน สวนขอมูลของเราไดลาชา ตอไปใหผอ.กองประสานถงึ

กรมฯ โดยตรงเลยนะครับ สําหรับการตอนรับทานรองอธบิดีไดมกีารเตรียมการ

อยางไรบาง เชิญสํานักปลัดฯ ใหรายละเอยีดเพิ่มเตมิดวยครับ  

หัวหนาสํานักปลัดฯ  คณะกรรมการฝายปฏคิมไดจัดเตรยีมบุคลากร พรอมรถรับ-สง

ประธานในพธิ ีซึ่งไดจัดเตรยีมเจาหนาที่ที่จะรวมเดนิทางไปตอนรับที่สนามบนิ 

คอื ทานรองนวิัฒน, ทานที่ปรกึษาเลศิสนิ, ทานปลัดฯ และคุณสุพัชญสริ ิ 

หลังจากเดนิทางมาถงึจะมกีารรับรองอาหารเชาที่บานขนมคุณภัทรา และ

เดนิทางไปรวมพธิเีปด ณ โรงเรยีนบานไผ ข.ก.๕ คะ สวนเรื่องอาหารเที่ยงจะ

ประสานกับเลขาฯทานอกีครัง้วา ทานมภีารกจิเรงดวนหรอืไมอยางไร จะได

จัดเตรยีมอาหารเที่ยงไวรับรองอกีที่หนึ่ง คอื บานรมิน้ําคะ จึงนําเรยีนที่ประชุม

เพื่อทราบคะ 

ประธาน  ในสวนของจังหวัดใครจะมากลาวตอนรับ มกีารเตรียมการอยางไรบาง 

ใหรบีทําหนังสอืเชิญพรอมกําหนดการไปยังผูวาฯ และใหไปสงดวยตัวเอง การที่

เราเชิญรองอธบิดมีา ผูวาฯอาจจะมอบรองผูวาฯ หรอืปลัดจังหวัด มาตอนรับ

แทน เพราะเปนระดับเดยีวกัน  สําหรับวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๕๙ รูปแบบที่เยาวชน

จะเขาไปศกึษาดูงานและเขาชมที่ถนนคนเดนิฯ ใหจัดชุดการแสดงคายละ ๑ ชุด 

เพื่อนําเสนอบนเวท ีกองชางใหรบีเตรยีมการจัดเวทใีหใหญกวาเดมิดวยนะครับ 

เพื่อรองรับการแสดงของเยาวชนบนเวที พธิกีรดําเนนิรายการตองจัดเวลาให

กระชับ เชิญเรื่องตอไปครับ 
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ผอ.กองการศึกษา  (๒) การเตรยีมการดําเนนิงานโครงการแขงขันกฬีาอนุบาลเกมส 

กําหนดการจัดงานขึ้นในวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙   ประเภทกฬีามทีัง้หมด             

๘ ประเภท มโีรงเรยีนเขารวมทัง้หมด ๑๗ โรง ตอไปจะมหีนังสอืเชิญประชุมและ

หลักเกณฑการแขงขันตาง ๆ ใหแกโรงเรยีนที่จะเขารวมแขงขันทราบ  

(๓) การเตรยีมการดําเนนิงานโครงการสงเสรมิการอาน : เทศกาล

หนังสอืสื่อแหงรักสูทองถิ่น ไดมอบหมายใหศกึษานเิทศกเปนผูดําเนนิโครงการ 

ขอเชิญคุณอํานาจรายงานที่ประชุมคะ  

ประธาน  คุณอํานาจจะทําโครงการนี้ไดหรอืไม คุณเตรยีมการจะยายดวย มคีน

อื่นที่สามารถทําไดหรอืไม เรื่องเวลามคีวามสําคัญจะทันหรอืไมครับ  

ผอ.กองการศึกษา  ขอเลื่อนโครงการออกไปเปนภาคการศกึษาหนา คอื ชวงเดอืน พ.ค. 

๒๕๕๙  

ประธาน   สรุปเลื่อนโครงการออกไปเปนภาคการศกึษาหนา เดอืน พ.ค. ๒๕๕๙  

นายสุวัฒน  สุทธ ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  

รองปลัดเทศบาล  (๔) รายงานการเขารวมพธิีเปดโครงการ “เปดบานรูรักษเงินแผนดนิกับ 

สตง.” ปงบประมาณ ๒๕๕๙  ตามที่ทานนายกฯไดมอบหมายใหทานรองนรศิ 

พรอมดวยศกึษานเิทศกและกระผมเขารวมประชุมฯ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ที่ผานมา 

ณ วทิยาลัยการปกครองทองถิ่น ม.ขอนแกน ซึ่งการเขารวมในครัง้นี้เปนการเขา

รวมพธิเีปดโครงการของ สตง. หลังจากนัน้ก็จะเปนการชมนทิรรศการการ

เสรมิสรางการมสีวนรวมของภาครัฐและภาคเอกชน ในการมสีวนรวมในการ

ตรวจเงนิแผนดนิ ในสวนนี้จะเปนการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของ อปท.ที่  

ไมถูกตองในหลาย ๆ ดาน การจัดโครงการครัง้นี้มกีลุมเปาหมาย คอื กลุม

เยาวชน นักเรยีน นักศึกษา มกีจิกรรมการมสีวนรวมของเยาวชนทัง้ประเทศ     

มกีจิกรรมสันทนาการ และการแจกของรางวัลแกผูเขารวมโครงการ หลัก ๆ คอื 

เนนในเรื่องของเยาวชน จงึขอนําเรยีนที่ประชุมทราบครับ 

นายนรศิ  อนิทรกําแหง เปนหลักสูตรจัดเพื่อนักศกึษา มข.เขารวมเรยีนรูและเด็กมัธยมบางสวน  

รองนายกเทศมนตรฯี เปนการเปดกจิกรรมของ สตง. เพื่อสรางความตระหนักและการมีสวนรวมใน

การใชจายเงินแผนดนิ 

นายอํานาจ  เกษศรไีพร เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  

ศึกษานิเทศก   (๕) รายงานการประสานโครงการสงเสรมิการศกึษาไทยสูประชาคม 

   เศรษฐกจิอาเซยีน โดยสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวจัิย มหาวทิยาลัย  

ศรนีครนิทรวโิรฒ ทางผูประสานงานของมหาวิทยาลัยฯ ไดเสนอหลักสูตรของ

โครงการมาทัง้หมด ๑๔ หลักสูตร ซึ่งแตละหลักสูตรมคีาใชจายแตกตางกันไป 
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สําหรับคาใชจายในแตละหลักสูตรคอื ครูผูสอนชาวตางชาต ิ    ๑ คน ตอ ๑ ป

การศกึษา ยกตัวอยางเชน หลักสูตร EP (English Program)       ใชงบประมาณ 

๗๗๐,๐๐๐ บาท จงึขอนําเรยีนที่ประชุมพจิารณาครับ (รายละเอยีดตาม

เอกสาร) 

ผอ.กองการศึกษา  สําหรับโครงการนี้เปนโครงการประชาสัมพันธของ ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ 

เนนเรื่องการประสานงานครูตางชาตเิพื่อนําเสนอโปรแกรมการสอน

ภาษาอังกฤษแตละโครงการที่โรงเรยีนหรอืหนวยงานสามารถจัดได เราดูจาก

งบประมาณแตละโครงการแลวใชงบประมาณคอนขางสูง ไดเคยพูดคุยกับทาง

โรงเรยีนในเรื่องการจัดจางครูตางชาต ิในเหรดของการเบกิจายคาจางครู

ตางชาตคิอนขางจํากัดเรื่องการจางตามระเบยีบฯ เพราะฉะนัน้คาใชจายสวนนี้

คอนขางสูงคะ  

ปลัดเทศบาล  หากเทศบาลจะจัดหลักสูตร EP งบประมาณ ๗๗๐,๐๐๐ บาท เขาจะสง

ครูตางชาตมิาสอนใหเราใชหรอืไม ผมมีแนวคดิวา หากโรงเรยีนของเราสามารถ

เปดหลักสูตรนี้ได จะเปนการสรางศักยภาพใหกับโรงเรยีน อาจจะมกีารแยก

หองเรยีนเฉพาะและเรยีกเกบ็จากผูปกครอง หากมผูีปกครองสนใจเยอะ จะเปน

จุดขายของโรงเรยีนเทศบาลของเราที่มหีลักสูตรที่มคีวามทันสมัย ผมขอ

รายละเอยีดเพิ่มเตมิดวยนะครับ 

ประธาน  ใหผอ.กองการศกึษา ปรกึษากับทานปลัดฯ เพื่อรวมเสนอแนวทางจัดทํา

โครงการนี้ขึ้นมา ตอไปเชิญกองสวัสดกิารสังคมครับ 

ผอ.กองสวสัดกิารสังคม เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมครับ กองสวัสดิการฯ มเีรื่องแจง

เพื่อทราบ ดังนี้  

(๑) โครงการอนุรักษและขยายพันธุโคฯ กําหนดจัดอบรมในวันที่  

๒๙ ก.พ. นี้ ซึ่งจะมกีารเชิญคณะกรรมการบรหิารโคฯ เขารวมอบรมเปนการ

ระดมความคดิและรายงานผลการดําเนนิงานทัง้ป  

(๒) โครงการสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวติผูสูงอายุ คนพกิาร ในเขต 

เทศบาล จัดขึ้นในวันที่ ๑๘ ก.พ. นี้ กลุมเปาหมายคอื ผูที่รับเบี้ยยังชีพในปจจุบัน 

เขามาใหความรูเกี่ยวกับดานสทิธปิระโยชนตาง ๆ ที่คนพกิารและผูสูงอายุจะ

ไดรับ เชน เงินเกี่ยวกับเรื่องกูยมื หรอืสวัสดกิารตาง ๆ ที่คนพกิารหรอืผูสูงอายุ

จะไดรับ เพื่อจะไดมแีนวทางตัดสนิใจวาอยากจะทําอะไรบาง  

(๓) โครงการเรารักบานไผ กําหนดจัดงานขึ้นในวันที่ ๑๒ ก.พ. นี้  

ไดปรับเปลี่ยนกําหนดการตามที่ประชุมเรยีบรอยแลว สําหรับการเตรยีมการ

ดานตาง ๆ เรยีบรอยดคีรับ 
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ประธาน   สําหรับการประกวดธดิาดอกลําดวน ในวันเรารักบานไผ  อายุ ๖๐ ป 

ขึ้นไป การแตงกายผาพื้นเมอืง เปนการสงเสรมิสุขภาพ ใหสงชุมชนละ๑ คน การ

ประกวดวงดนตรสีตรงิ จํานวน ๔-๖ คน โรงเรยีนละกี่วงก็ได ไมจํากัด ใหสง

หนังสอืเชิญตัง้แตเนิ่น ๆ นะครับ 

 สําหรับโครงการเยี่ยมบานยามเย็น หากกอง/ฝายใดวางขอเชิญลงพื้นที่

ดวยกันนะครับ ตอไปเชิญกองสาธารณสุขฯ ครับ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ กองสาธารณสุขฯ  

มเีรื่องแจงเพื่อทราบและพจิารณา ดังนี้  

(๑) รายงานการประชุมวชิาการสุขาภบิาลอาหาร ประจําป ๒๕๕๙  

เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙  ณ โรงแรมอัมรนิทร แอรพอรต ดอนเมอืง   

ประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ประชาคมอาเซยีนมอีงคประกอบอยู       

๓ เสาหลัก คอื ๑. ดานเศรษฐกิจ จะมุงเนนดานการตลาด มาตรฐานในการผลติ 

มกีารแขงขัน มกีารพัฒนาประเทศใหเทาเทยีมกัน ๒. ดานความม่ันคงและ

การเมอืง  ซึ่งจะเนนประชาธปิไตย ความโปรงใส ธรรมาภิบาล คุมครองสทิธิ

มนุษยชน ๓. ดานสังคมและวัฒนธรรม เนนการพัฒนามนุษย สวัสดกิารสังคม 

ลดความยากจน แกปญหาดานสิ่งแวดลอม ลักษณะเดนทัง้ ๑๐ ประเทศ จะมี

ขอตกลงที่เปนเอกฉันทแตไมบังคับซึ่งกันและกัน กรณทีําขอตกลงแลวไมปฏบิัติ

ตามก็ได ซึ่งการรวมตัวเปนประชาคมอาเซยีนจะมอีํานาจตอรองทางการเมอืง 

เศรษฐกจิ สังคม เพื่อรับมอืกับวกิฤตแรงงานที่จะเขามา เคลื่อนไหวโดยสะดวก 

สบาย เนนการพัฒนามนุษย ดานสิ่งแวดลอม พลังงาน ซึ่งทัง้หมดนี้มกีตกิา

รวมกัน คอื สงเสรมิใหรัฐสมาชิกปฏบิัตติามกตกิาและพันธกรณตีาง ๆ มากขึ้น 

สงเสรมิใหประชาชนมสีวนรวมในอาเซยีน และทําใหอาเซยีนเปนองคกรที่มคีวาม

รวมมอืที่เปนประโยชนตอประชาชนมากขึ้น ทําใหอาเซยีนเปนองคกรที่มี

ประสทิธภิาพมากขึ้น โดยเฉพาะความยดืหยุนในกระบวนการตัดสนิใจและ

ปรับปรุงองคกรอาเซยีน  

 สําหรับ ๓ เสาหลัก ดานสงัคมและวัฒนธรรมจะมดีานความปลอดภัย

ของอาหารอยูในนี้ดวย เปนสัญญาประชาคม ความปลอดภัยของอาหารเปนสิ่ง

สําคัญ เพราะประชาชนตองไดรับอาหารเพยีงพอและมคีวามปลอดภัย โดยมี

แผนงานที่สําคัญรวมกัน เชน สงเสรมิใหผูผลติทุกระดับผลติอาหารที่ปลอดภัย 

ปรับปรุงคุณภาพของระบบการตรวจสอบคุณภาพและประสทิธภิาพในการ

รับมอืกับโรคที่ตดิจากอาหารและการระบาดของโรคอาหารเปนพษิ เปนตน 

ความปลอดภัยของอาหารประการหนึ่ง คอื ภาชนะบรรจุผลติภัณฑ ปจจุบัน
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แพรหลายในการนําโฟมและพลาสตกิมาใช ซึ่งมคีวามสะดวกสบาย แตไม

คํานงึถงึความปลอดภัย โฟมและพลาสตกิผลติมาจาก “ปโตรเลยีมเบส” มสีารที่

เปนอันตรายและเปนพษิตอรางกาย คอื เพิ่มความเสี่ยงตอการเปนมะเร็งเตานม

และตอมลูกหมากและอื่น ๆ มผีลตอสมองและประสาท รวมทัง้ระบบฮอรโมน

ดวย และผูหญงิตัง้ครรภดวย และ “สารไดออกซนิ” เปนสารอันตรายที่กอมะเร็ง

ตาง ๆ และมผีลตอระบบสบืพันธุดวย “สารไวนลิคลอไรดมอนอเมอร” เปนสาร

กอมะเร็ง โดยเฉพาะตับ ปนเปอนเมื่อแชแข็งหรอืเย็นจัด เชน ซื้อตามเซเวน ที่ไป

อบกับเตาไมโครเวฟ เพราะฉะนัน้ทางเลอืกเกี่ยวกับภาชนะบรรจุภัณฑ จะตอง

เลอืกจากภาชนะที่ทําจากธรรมชาต ิเชน ใบตอง กะลามะพราว ใบบัวกาบหมาก 

ฯลฯ ภาชนะที่นํากลับมาใชซ้ําไดอกี คอื ปนโตสแตนเลส ภาชนะดนิเผา เซรามกิ 

ปจจุบันมอีงคกรที่ดําเนนิงาน NO FOAM อยู ๓ แหงของประเทศไทย คอื  

๑. มหาวทิยาลัยจุฬาลงกรณ   ๒.ตลาดยิ่งเจรญิ   ๓. โรงอาหารแฮปปแลนด ซึ่ง

เปนสิ่งที่นาสนใจคะ สําหรับภาชนะที่ผลติจากธรรมชาต ิเชน ชานออย มัน

สําปะหลัง หรอืเยื่อกระดาษ มบีรษิัทตาง ๆ ผลติ และนําไปโชวตามบูธตาง ๆ ใน

หองประชุมในครัง้นี้ดวย และมวีางจําหนายในหางสรรพสนิคาทั่วประเทศ 

วทิยากรเนนเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร หลัก ๆ มอียู ๔ ฉบับ ดังนี้ 

๑. พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๑ (มกีจิการที่เปน  

  อันตรายตอสุขภาพ ๑๓๕ ประเภท)  

๒. พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบยีบเรียบรอย  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓. พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จุดเดน พ.ร.บ.ที่ทองถิ่นไมมอีํานาจให 

ยกเลกิหรอืใหปดกจิการ แตเราเปนเครอืขายของหนวยงานที่มอีํานาจ คอื 

โรงพยาบาลบานไผ 

๔. พ.ร.บ.ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕  

การนํากฎหมายไปใชขึ้นอยูกับทองถิ่นวาควรใชมากนอยเพยีงใด ขึ้นอยู 

กับนโยบายผูบรหิารดวย เพราะถาเราเขมงวดจนเกนิไปก็จะสงผลกระทบกับ

ผูประกอบการ สําหรับการเขาอบรมในครัง้นี้ จะนําไปสูการพัฒนาสุขาภบิาล

อาหารเทศบาลเมอืงบานไผควรทําอยางไร  คอื เราจะพัฒนางานดานสุขาภบิาล

อาหารของเราใหไดมาตรฐาน เราตองเขมงวดตัวช้ีวัดมากขึ้น พัฒนาโดยนํา

กฎหมาย ๔ ฉบับมาใชบาง ดฉิันไดหารอืกับทานรองนวิัฒน การใชโฟมของเรา

ยังมมีากมาย เทศบาลเรานาจะเริ่มไดแลว ในสวนอื่น ๆ ใหประสานกับผูคาใหใช

ภาชนะที่ทําจากวัสดุที่ยอยสลายได เชน ชานออย มันสําปะหลัง ในสวนของถนน
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คนเดนิฯ เมื่อวานไดขอความรวมมอืกับผูประกอบการ ในวันที่ ๗ ก.พ. นี้ จะเปน

วันแรกที่ NO FOAM +สวมหมวก+ สวมผากันเปอน และในวันนัน้จะลงประเมนิ

อกีครัง้หนึ่ง จึงอยากหารอืที่ประชุมวา NO FOAM ของทองถิ่นเห็นดวยหรอืไมคะ 

ประธาน   ทําทันทเีลยนะครับ ตอไปนี้ทุกกอง/ฝายที่มกีารจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน  

(ขาวกลอง) ใหไปซื้อกลองโฟมที่ยอยสลายได (ชานออย) มขีายโดยทั่วไปอยูแลว 

ใหคํานงึถงึสุขภาพเราตองปองกันไวนะครับ 

 สําหรับวันที่ ๗ ก.พ. ใหเตรยีมการเรื่องสุขาภบิาลอาหารใหด ีระวัง

อาหารเปนพษิ ขอขอบคุณผอ.อาภรณ ดูแลงานเปนอยางด ีงานในกอง/ฝายตอง

ยกใหกองสาธารณสุขฯ เปนอันดับ ๑ นะครับ 

ปลัดเทศบาล  อยากกําชับกอง/ฝายที่รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ใหเปนมาตรฐานการขาย

ถนนคนเดนิฯ บังคับใหใชโฟมธรรมชาตดิวยนะครับ 

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ ผมพยายามบอกกรรมการถนนคนเดนิฯ ใหเปนมาตรฐานเดยีวกัน 

รองนายกเทศมนตรฯี ทัง้หมด เพราะปจจุบันการบรหิารจัดการอยูที่เรา นาจะดําเนนิการเปนแนวทาง

เดยีวกันทัง้หมด 

ประธาน   ตอไปขอเชิญกองวชิาการฯ ครับ 

ผอ.กองวชิาการฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองวชิาการ ฯ        

มเีรื่องแจงเพื่อทราบ ดังนี้ 

(๑) แผนปฏบิัตกิารประจําเดอืน กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ มทีัง้หมด  

๑๙ โครงการ (รายละเอยีดตามเอกสาร) หากมทีานใดจะแกไขเพิ่มเตมิเชิญครับ  

(๒) กองวชิาการฯ ไดรับมอบหมายใหจัดทําแผนชุมชน โดยจะ 

เริ่มดําเนนิการระหวางวันที่ ๑-๒๖ ก.พ. ซึ่งมคีณะกรรมการจัดทําแผนทัง้หมด    

๓ ชุด อยากฝากคณะกรรมการทุกชุดดวยใหลงชุมชนเวลา ๑๗.๐๐ น. ตามแผน

ที่กําหนดนะครับ 

(๓) การเตรยีมการประเมินมาตรฐานการปฏบิัตริาชการของเทศบาล 

เมอืงบานไผ ขอเชิญหัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ รายงานใหที่ประชุม

ทราบครับ   

หัวหนาฝายแผนงานฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สรุปผลการ 

เตรยีมการประเมนิมาตรฐานการปฏบิัตริาชการของเทศบาลเมอืงบานไผ ซึ่งมี

ทานนรศิ อนิทรกําแหง เปนประธานคณะกรรมการ ที่ผานมาคณะกรรมการไดมี

การประชุมเปนระยะๆ  เมื่อครัง้ลาสุดวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๙ โดยผลการประชุม

ตามคะแนนที่สรุปในป ๒๕๕๘ เพื่อรอตรวจในเดอืน ม.ิย. ๒๕๕๙ สรุปคะแนนได 

๙๑.๕๓ % คะแนนผลดําเนนิงานที่กําลังดําเนนิการในปงบประมาณ ๒๕๕๙ เปน
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การเฝาระวังเพื่อไมใหคะแนนเราลดลงจากป ๒๕๕๘ ซึ่งเราสรุปคะแนนไปแลวที่ 

๙๑.๕๓%  โดยมตทิี่ประชุมใหขับเคลื่อนใหถงึ ๙๖.๐๐% ในป ๒๕๕๙ ที่ประชุมมี

มตวิา ในสวนของขอที่ไดคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ใหรักษาระดับไว สําหรับขอที่ได

คะแนน ๓ คะแนนลงมา ใหมกีารกําหนดมาตรการวธิกีารเพื่อที่จะเพิ่มคะแนน

สําหรับป ๒๕๕๙ ซึ่งปจจุบันมกีอง/ฝายที่รับผิดชอบแตละขอยอยเริ่มมบีันทกึ

แจงกอง/ฝายที่เกีย่วของ เพื่อแจงแนวทางปฏบิัตใินขอยอยตาง ๆ ใหพจิารณา

และดําเนนิการตามแนวทางที่ขอความอนุเคราะหไป เชน กองคลัง กองวชิาการฯ 

สํานักปลัดฯ จงึขอความรวมมอืแตละกอง หากทานไดรับบันทึกใหความรวมมอื

ถอืปฏบิัตเิปนแนวทางเดยีวกันดวยนะคะ ขอบคุณคะ 

นายนรศิ  อนิทรกําแหง จากขอมูลที่รายงานดังกลาวเปนขอมูลที่สมบูรณมาก ที่ประชุมเมื่อวันที่  

รองนายกเทศมนตรฯี ๒๖ ม.ค. ที่ผานมา   การเฝาระวังในป ๒๕๕๙ กําชับใหผอ.กองทุกกองให

ความสําคัญเรื่องนี้ดวยนะครับ ระดับคะแนน ๕ คะแนนใหรักษาไว และ ๓ 

คะแนนใหไดมากขึ้น ขอขอบคุณกองคลังไดทําหัวขอยอยและแจกแจงไปยังกอง/

ฝายแลว เพื่อเปนการรักษาคะแนนใหไดมากขึ้น  

ประธาน  ใหเฝาระวังคะแนนของตัวเอง เปนการรักษาภาพลักษณขององคกรดวย  

ผอ.กองวชิาการฯ  (๔) วันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๕๙ การอบรมโครงการสงเสรมิประชาธปิไตยและ

กฎหมายควรรู กลุมเปาหมาย ๘๐ คน นักเรยีนแจงรายช่ือตอบรับแลว สําหรับ

วทิยากรประสานไปยังสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจรติ (ปปช.)       

จ.ขอนแกน ตอบรับวทิยากรเรียบรอยแลว เกยีรตบิัตรกําลังดําเนนิการอยู 

รวมทัง้เกยีรตบิัตรอบรมคอมพิวเตอรดวยครับ  

ประธาน  สําหรับการอบรมคอมพวิเตอรฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ที่ผานมา         

เกยีรตบิัตรควรจะตองเสร็จกอนและใหมอบในวันอบรมฯ ถอืเปนจุดบกพรอง 

สําหรับในวันที่ ๔ ก.พ. อบรมเรื่องกฎหมาย เกยีรตบิัตรควรรบีดําเนนิการใหแลว

เสร็จและใหมอบในวันอบรม ผมฝากดวยนะครับ สําหรับวาระการประชุม ควร

บรรจุเขาวาระการประชุมตัง้แตแรกดวยนะครับ จะไดบรหิารเวลาไดถูก ฝาก  

ทุกกอง/ฝายใหความรวมมอืสํานักปลัดฯ ดวยนะครับเรื่องเอกสารการประชุม 

ตอไปขอเชิญสถานธนานุบาลครับ  

ผูจัดการสถานธนานุบาล เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  

(๑) รายงานสถติกิารรับจํานํา-ไถถอน ประจําเดอืน ม.ค. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

- จํานํา  ๑,๗๓๗ ราย       จํานวนเงิน  ๒๖,๖๔๕,๗๐๐  บาท  

- ไถถอน  ๑,๗๗๒  ราย    จํานวนเงิน  ๒๖,๙๖๐,๙๐๐  บาท 

- ดอกเบี้ยรับจํานํา            จํานวนเงิน   ๘๑๔,๓๐๑.๕๐ บาท  
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- รวมยอดเงนิคงเหลอืทัง้หมด จํานวน ๔๘,๓๖๒,๗๑๘.๐๖ บาท 

ประธาน   มทีานใดจะสอบถามวาระนี้หรอืไมครับ ถาไมม ีตอไปเชิญเรื่อง  

บานม่ันคงครับ 

อ.มลวิรรณ  สารบรรณ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ  

ที่ปรกึษานายกฯ   (๑) รายงานความกาวหนาสหกรณเคหะบานไผม่ันคงรวมใจพัฒนา  

จํากัด ดังนี้ 

๑. สถานะการออมเงิน ดังนี้   

๑.๑ ออมเพื่อบาน      =  ๑,๓๒๕,๐๘๘.๔๑ บาท  

๑.๒ ออมสวัสดกิาร    =  ๓๑,๘๗๖.๙๘  บาท 

๑.๓ ออมสัจจะ    =  ๗๓,๓๕๗.๖๒  บาท 

   ๒. การกอสรางบานเฟสที่ ๑ บานช้ันเดยีว ๑๔ หอง และบาน ๒ ช้ัน  

๔๘ หอง เปนการกอสรางระยะที่ ๒   

๓. งานสาธารณูปโภค วางทอระบายน้ําเพื่อเช่ือมตอกับทางระบายน้ํา

ของเทศบาลเมอืงบานไผ ซอยโนนสวรรค ๑ 

 ๔. การประชุมคณะกรรมการสหกรณบานไผม่ันคงรวมใจพัฒนา จํากัด 

เมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๕๙ ณ หองกจิการสภาเทศบาล  (รายละเอยีดตาม

เอกสาร)  

 ๕. การวเิคราะหสถานการณของอสีานกลาง เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๙  

ณ  หองประชุมสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนภาคอสีานขอนแกน   

 ๖. พธิบีันทกึลงนามความรวมมอื “สรางสัมพันธเต็มพื้นที่ โดยใชพื้นที่

เปนตัวตัง้ สูเศรษฐกจิฐานรากที่ยั่งยนืระหวางองคกรชุมชน หนวยงานภาครัฐ 

และหนวยงานภาคเอกชน” 

 ๗. การประชุมเรื่องการทําบัญชี เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๙ ที่สํานักงาน

สหกรณเคหะบานไผม่ันคงรวมใจพัฒนา จํากัด เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  

 คณะ สอช.ภาคอสีาน และเจาหนาที่จากสงเสรมิสหกรณไดมาใหความรู 

และคําแนะนํา การทําบัญชีของสหกรณในโครงการบานม่ันคง เพื่อเปนแนวทาง

ปฏบิัตทิี่ถูกตองในระบบบัญชีสหกรณฯ และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ซึ่ง

นําไปสูการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

 ในการประชุมครั้งนี้ นายชัชวาล  ตังวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรตีําบล

ชนบท ไดนําคณะเขารวมสังเกตการณดวย  

(รายละเอยีดตามเอกสาร)  

ประธาน   สําหรับโครงการนี้ผมอยากจะใหทานอ.มลวิรรณ เชิญทานปลัดฯ ไปรวม 
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ดูแลโครงการดวยนะครับ อาจจะมขีอแนะนําด ีๆ เพื่อใหผูเขาอยูอาศัยมคีวาม

ม่ันคงตอไป ฝากทานปลัดฯดวยนะครับ เพราะถอืเปนโครงการหลักของเทศบาล

ดวย  

มตทิี่ประชุม  --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๕ วเิคราะหโครงการที่จะเปนประโยชนตอเทศบาลเมอืงบานไผ  

(๑) การประชาสัมพันธของแตละกอง/ฝาย  

ประธาน   - การทําหนังสอืพมิพเสยีงเมอืงไผ ฝากผอ.กองใหความสําคัญดวย     

นะครับ ใหมองความสําคัญของงานแตละกองเพื่อนําเสนอใหกับหนังสอืพมิพ 

ปรับเปลี่ยนและดําเนนิการแตเนิ่น ๆ ดวย หนังสอืพมิพเปนเอกสารไมสูญหาย 

สามารถอางองิในระบบราชการไดดวย ใหเปนแนวนโยบายของกอง เชน การ

บอกขาวลวงหนา สงขาวเชิญชวน หนาแรก ใหลงขาวที่จะดําเนนิการอะไร

ลวงหนา ดานหลัง ใหลงกจิกรรมหลัก ๆ ลวงหนา ฟุตโนตใหลงขาวของแตละ

กองดวย สําหรับการกระจายหนังสอื/การแจกหนังสอื เชน ตาม PCU ๔ มุมเมอืง 

เปนสิ่งที่ด ีรานกาแฟ รานขายขาวมันไก หนังสอืพมิพเปนหนาตาของเทศบาล  

นะครับ ดานหลังของเพจ Facebook ตองปรับใหทันสมัยดวย ฝากคุณธนายุทธ

ดวย งานประชาสัมพันธและสื่อ ตองทํางานควบคูกันไปกับการทําไปพูดไป ช้ีแจง

ใหเขาใจ ผอ.กองวชิาการฯ ตองเปนนักประชาสัมพันธในกองของตัวเองดวย  

เปนศาสตร/วชิาการ/ศลิปะ ปรับตามสิ่งแวดลอม การทํางานตองรวมพลังกัน 

เปนเอกภาพ ผอ.ตองมบีทบาทชวยลูกนอง จะเอาโครงการตาง ๆ มาโชวดวย 

เทคนคิการนําเสนอประชาสัมพันธโดยรูปแบบประชาสัมพันธตลอดเวลา  

มตทิี่ประชุม  --รับทราบ-- 

ระเบยีบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่น ๆ  

ประธาน   มทีานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ  

ปลัดเทศบาล   เรามทีานนายกฯ ๑ คน เหมอืนกับมนีายกฯ ๑๐ คนเลยนะครับ  

ทานนายกฯ มคีวามรอบรูทุกเรื่อง ครบรอบ ๑ เดอืน ที่ผมไดมาอยูที่บานไผ    

ไดเห็นววิัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป เห็นการพัฒนาขององคกรหลายอยาง จากที่

เคยอยูที่เล็กๆ ภาพลักษณของเทศบาลเมอืงบานไผเปลี่ยนไปมากนะครับ ในการ

บรหิารของทานนายกฯ ปจจุบันนี้องคกรตาง ๆ มกีารยอมรับ ยกยองเทศบาล

เมอืงบานไผ  

- สําหรับการเซ็น MOU ของคณะศกึษาดูงานที่จะมา ใหเตรยีมไวดวย  
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การทําใบประกาศ หากเปนการขอความรวมมือระหวางหนวยงาน ควรจะม ี๒ 

ลายเซ็น  แตหากเปนองคกรระหวางหนวยงาน ควรมลีายเซ็นทานนายกฯ      

คนเดยีวนะครับ   

ประธาน   การทํา MOU กับ อปท.เขามาศกึษาดูงานกับเทศบาลเมอืงบานไผ  

สําหรับการใหเกยีรตใินการเซ็น MOU ใหทําระหวางนายกฯ+นายกฯ แตหาก  

นายกฯ ไมอยูใหรองนายกฯ ทําพธิเีซ็น MOU แทนนายกฯ ได โดยใหสแกนลาย

ลายเซ็นนายกฯ ได  

  

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ สําหรับการจัดระเบยีบตลาด๑,๒,๓ การปรับปรุงตลาดดําเนนิการไปถึง 

รองนายกเทศมนตรฯี ขัน้ตอนใดแลวครับ  

ผอ.กองคลงั   - การปรับปรุงตลาด ๒ ประกาศไปแลว เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. เปดซอง 

   สอบราคา ๑๒ ก.พ. นี้ สวนรายละเอยีดจะรายงานใหทราบเปนระยะคะ  

- การปรับปรุงตลาด ๑ สงเรื่องใหกองชางประมาณการแลว  

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ หลังจากปดประชุมหัวหนาสวนฯ ผมขออนุญาตประชุมผูที่เกี่ยวของถนน

รองนายกเทศมนตรฯี คนเดนิฯ ที่เตรยีมตอนรับคายเยาวชนฯ ขอนัด ปลัดฯ + รองดรุณ ี+  

ผอ.กองชาง+หัวหนาฝายการโยธา + ผอ.กองคลัง + ผอ.กองการศกึษา + 

หัวหนาจรีะศักดิ์ + หัวหนาสํานักปลัดฯ + งานเทศกจิ + พธิกีร + งาน

ผลประโยชน ขอเชิญประชุมตอหลังจากปดประชุมหัวหนาสวนฯ ครับ  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง การทําบันทกึขอตกลงระหวางทานนายฯ กับ ระดับหัวหนากอง, ปลัดฯ, 

รองนายกเทศมนตรฯี รองปลัดฯ ที่จะดาํเนนิการ ทานนายกฯ เคยมดีํารเิรื่อง Core Team ใหมใีน

ประเด็นการทําบันทกึขอตกลงดวย 

  ชวงนี้งบประมาณทัง้จากงบเทศบัญญตั,ิ เงนิอุดหนุนทั่วไป และจาก

หนวยงานตาง ๆ ในสวนของโรงเรยีนที่ดูแล กํากับ รับผิดชอบ ในเรื่องของ

การเงิน เมื่อทางรัฐบาลมมีาตรการภาครัฐ เรงรัดใหเงินออกมาสูตลาดมากขึ้น 

เงินจะไดหมุนเวยีนทางเศรษฐกจิ ทําใหประเทศมคีวามเจรญิกาวหนาขึ้น เปน

เรื่องสําคัญที่เราจะตองถอืปฏบิัต ิโดยเฉพาะอยางยิ่งกําหนดวาจะตองใชจาย

งบประมาณกี่เปอรเซ็นต ไตรมาสที่ ๑และไตรมาสที่ ๒ ตองใชจายอกีกี่

เปอรเซ็นต ขอใหทุกกอง/ฝาย ตรวจสอบและเรงรัดการใชจายงบประมาณดวย  

- การจัดทําหลักสูตรคายเยาวชนฯ ปจจุบันขอมูลยังไมสามารถพมิพ 

  ออกเปนรูปเลมได สวนที่เกี่ยวของใหดําเนนิการใหเรยีบรอยดวยนะครับ  

- การตรวจการจางคณะกรรมการตรวจการจางใหทําหนาที่และ  
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ควบคุมกํากับโดยเฉพาะการกอสรางโครงการตาง ๆ เชน กอสรางอาคารเรยีน 

และเรื่องการคนืเงินประกันซองใหตรวจสอบใหเรยีบรอยดวย สิ่งที่จะไดเงินคนื

ใหดําเนนิการใหเรยีบรอย ใหความสําคัญดวยนะครับ  

ประธาน   โครงการบางอยางประชาชนแจงเขามา เชน ถนนรมิคลองชลประทาน  

ถูกรองเรยีนจะเกดิปญหาน้ําทวม ปรากฏวา ใหตรวจสอบแบบแปลนวาถูกตอง

หรอืไม ใหกองชางประสานไปที่อดตีประธานชุมชน ใหไปตรวจสอบดวย วามี

ปญหาหรอืไม หากเกดิปญหาใหรบีแจงผูรับจางแกไขใหเรยีบรอยดวย  หาก      

ไมตรงตามแบบแปลนหามตรวจรับงานนะครับ   

รอยตรบีัวทอง  โลขันธ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมทํางานเลขาฯ  

เลขานุการนายกฯ  การทํางานจะตองมคีวามละเอยีด แตปจจุบันเอกสารควรเรยีบรอยกวานี้       

ใหรับผิดชอบเรื่องแฟมที่ออกจากหองนายกฯ ดวย ผมขอขอบคุณพี่นองสง

ตัวแทนไปชวยทมีงานหนวยทันใจทุกคน กรณมีหีนังสอืเรงดวนใหเขาเสนอแฟม

ไดเลยนะครับ โดยใหแจงเลขาฯ เพื่อนําเสนอแฟมนายกฯ ใหทันเวลานะครับ 

ขอบคุณครับ  

ประธาน  หนังสอืออกจากกอง-ปลัดฯ – นายกฯ ผมเซ็นทันทีใหรวดเร็วนะครับ 

ปญหา คอื ธุรการไมยอมมารับแฟมที่หองนายกฯ ใหไปขันนอตดวยนะครับ ถา

เราทําทองถิ่นใหกระฉับกระเฉง เรามหีนาที่ตองรักษาศรัทธาของชาวบานนะครับ 

การไปตดิตอราชการเราตองไปรอเขา ไมใหเขารอ เราไปงอเขา ถาตดิตอผูใหญ

ใหไปพบดวยตนเอง เรื่องผูนอย-ผูใหญ เปนธรรมเนยีมของคนไทยนะครับ  

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. 

ท่ีปรกึษานายกฯ ที่ผานมา ทานนายกฯ มอบหมายใหผมและปลัดฯ เขารวม ประชุม ณ กอง 

อํานวยการรักษาความสงบ คายศรพีัชรนิทร จ.ขอนแกน สรุปสาระสําคัญ    

ดังนี้   

- โรดแมป ของรัฐบาล “๖-๔-๖-๔” คาดเลอืกตัง้ป ๖๐ การราง  

รัฐธรรมนูญ, ประชารัฐ, การรักษาความสงบฯ, การกอเหตุราย, การปฏบิัตงิาน

รวมกันระหวางทหาร ฝายปกครอง และทองถิ่น เพราะในวันที่ประชุมมทีองถิ่น

ทั่วจังหวัดขอนแกน, นายอําเภอ, ผูกํากับการสถานตีํารวจ ทางฝายทหาร

ตองการใหทราบวา ทหารเปนฝายดูแลเรื่องความสงบเรยีบรอยในพื้นที่ ตองขอ

ความรวมมอืจากทัง้นายอําเภอ, ผูกํากับการสถานตีํารวจ, นายกเทศมนตรี

,นายก อบต. ผูบรหิารของทองถิ่น ทุกแหง เรื่องประชารัฐ รัฐบาล ภาคเอกชน 

และประชาชน ในการทํางานรวมกัน รัฐบาลตองการใหมกีารขับเคลื่อนประสาน

การพัฒนาในทุกพื้นที่ ทหารทําใหเกดิความสงบเรยีบรอย เราจะตองช้ีแจง



- ๒๑ - 

 
ประชาสัมพันธใหมคีวามเขาใจ นโยบาย+ความมุงหมาย ของ คสช. ใหบานเมอืง

เกดิความเปนระเบยีบเรยีบรอย  

นายปรชีา  มุขนําพร  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมไดรับการที่

ปรกึษานายกฯ  ประสานกับสถาบันพลังจติตานุภาพ สาขา ๔๒ วัดคุมจัดสรร อ.บานไผ  

จ.ขอนแกน ประชาสัมพันธเปดรับสมัครเรยีนหลักสูตร ครูสมาธ-ิไฮเทค  

รุนที่ ๓๘ (อัฏฐติตงิสโม) วรวุฒ ิ(ความรูอยางประเสรฐิ) เรยีนเฉพาะวันเสาร- 

อาทติย  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ปฐมนเิทศ อาทติยที่ ๑๔ ก.พ. นี้  

ประธาน   ฝากทุกกอง/ฝาย เตรยีมวาระการประชุมประจําเดอืนของตัวเองให 

   ครบถวนดวยนะครับ  และใหรวมประชุมตัง้แตตนจนจบดวย งานเฉพาะดานให 

จัดประชุมเฉพาะ อยาจัดรูปแบบเหมอืนการประชุมใหญ ใหตามแตละฝาย

เฉพาะดาน เพราะจะเกดิการประชุมแบบเฟอ เฉพาะวงเล็กใหถูกตัวเฉพาะจุด ไม

ตองรอเรยีกประชุมเสยีงตามฟุมเฟอย ไมเปนผลดใีหยดึมตทิี่ประชุมใหญเปน

หลักนะครับ ใหทํางานใหสําเร็จเราก็ไมตองเสยีเวลาในการประชุมอกีหลาย ๆ

อยางไป มทีานใดจะเสนอเพิ่มเตมิหรอืไมครับ ถาไมมี ผมขอขอบคุณทุกทาน 

และขอปดการประชุมครับ 

มตท่ีิประชุม --รับทราบ — 

 

 

 

เลกิประชุม  เวลา  ๑๒.๐๕    น.  

 

 

(ลงช่ือ)         ผูบันทกึการประชุม 

             ( นางสาวจารุมาศ  เสนาสนทิ ) 

             นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

 

 

 

 

 

 

 (ลงช่ือ)  จาเอก        ผูตรวจรายงานการประชุม  (ลงชื่อ)          ผูตรวจรายงานการประชุม 

  ( กมล  สงวนญาต ิ)      ( นางสุภาภรณ  คําภูเงนิ ) 

       หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป               หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 



- ๒๒ - 

 
 


