- ๑รายงานการประชุมหัวหนาสวนการงาน ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ในวันจันทรที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ หองประชุมไผเงิน
**************************
ผูมาประชุม
๑. นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรี
เมืองบานไผ
๒. นายนิวัฒน
ปลั่งศิริ
รองนายเทศมนตรีฯ
๓. นายนริศ อินทรกําแหง รองนายเทศมนตรีฯ
๔. นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
๕. นายปรีชา มุกนําพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
๖. รอยตรีบัวทอง โลขันธ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
๗. วาที่รอยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล
๘. นายสุวัฒน สุทธิ รองปลัดเทศบาล
๙. นางดรุณี วิศิษฐชาติ รองปลัดเทศบาล
๑๐. นางสุภาภรณ คําภูเงิน หัวหนาสํานักปลัดฯ
๑๑. นางวาสนา พิทักษ ผูอํานวยการกองคลัง
๑๒. นางอาภรณ รพีเลิศรังสิมันต ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
๑๓. นางศิริวรรณ ปกษี ผูอํานวยการกองการศึกษา
๑๔. นายศักดิ์สิทธิ์ ปนคํา ผูอํานวยการกองชาง
๑๕. นายกฤษฏ ชัยมาตย ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๖. นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสงา ผูอํานวยการกองวิชาการฯ
๑๗. นายสุวัฒน เทาใหม ผูจัดการสถานธนานุบาล
ผูไมมาประชุม
๑. นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ รองนายเทศมนตรีฯฯ
๒. นางฉวีวรรณ อัศฤกกษ ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาลบานไผ
๓. นางจิตโศภิน เคนจันทึก ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล
๒ อนุบาลสาธิต
ผูเขารวมประชุม
๑. นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหนาฝายการโยธา
๒. นางกรองกาญจน ปญญารัตนวงศ หัวหนาฝายปกครอง
๓. นายจีระศักดิ์ แกนดู
หัวหนาฝาย
สงเสริมการศึกษาฯ
๔. น.ส.ดาวรรณ ภูเหิน หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข
๕. นางวารุณี ลาดมะโรง หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขฯ

- ๒๖. นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศีล หัวหนาฝายแบบแผนฯ
๗. น.ส.ภัทราวรรณ เกิดพิทักษ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห
๘. น.ส.ยุวนิต เพิ่มยินดี หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
๙. นางสุกัญญา
จันทรภักดี หัวหนาฝายอํานวยการ
๑๐. นายประหยัดทรัพย อาวจําปา หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
๑๑. น.ส.มัตติกา เกิดพิทักษ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
๑๒. น.ส.ลัดดาวัลย ความหมั่น หัวหนาฝายแผนที่ภาษีฯ
๑๓. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
๑๔. นายเนรมิตร มูลวงศ หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล
๑๕. นางอุไรวรรณ กสิกิจวรกุล หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ
๑๖. นายประเสริฐ ไชยศรี หัวหนา
ฝายพัฒนารายได
๑๗. จ.อ.สายันต นรสาร รก.หัวหนาฝายปองกันฯ
๑๘. นางมลิวรรณ สารบรรณ ที่ปรึกษานายกฯ
๑๙. นายอํานาจ เกษศรีไพร ศึกษานิเทศก
๒๐. น.ส.พันธวิรา พลกลาหาญ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ (รก.หน.ฝายบริการและเผยแพรฯ)
๒๑. นายธนายุทธ โคตรบรรเทา
๒๒. นายสมพร หมั่นบานตอน ครู คศ.๓ (ตัวแทน ผอ.รร.เทศบาลบานไผ)
๒๓. นายประยุทธ ชัยพัฒนเวช ครู คศ.๑ (ตัวแทน ผอ.รร.เทศบาลอนุบาลสาธิต
๒๔. น.ส.กันยารัตน อุปจันทรสงา พนักงานจางเหมา
๒๕. น.ส.จารุมาศ เสนาสนิท
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เริ่มประชุมเวลา
๐๘.๓๐ น.
นายนริศ อินทรกําแหง
เมื่อที่ประชุมมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดประชุมแทนทานประธาน
รองนายเทศมนตรีฯฯ เนื่องจากขณะนี้ทานประธานไดเดินทางไปเปนประธานในพิธีเปดจัดโครงการฯ ที่
โรงเรียนบานไผ (ขก.๕) ผมจึงขออนุญาตทําหนาที่ประธานชั่วคราวแทน ขอ
ดําเนินการตามระเบียบวาระดังนี้ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายนริศ อินทรกําแหง (
๑) เปนเรื่องนายินดีที่ทานนายกเทศมนตรีเมืองบานไผไดรับคัดเลือกเขา
รองนายเทศมนตรีฯฯ รับการฝกอบรมหลักสูตร “การบริหารการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม
ภาครัฐรวมเอกชน (บรอ.) รุนที่ ๓ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัย
การตํารวจ (วตร.) กรุงเทพฯ
(๒) การประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก

- ๓เฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๒-๔ ก.พ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรม
มุกดาหารแกรนดโฮเทล อ.เมือง จ.มุกดาหาร ใหเตรียมความสําหรับการ
ประชุมครั้งนี้ดวยนะครับ
(๓) องคการบริหารสวนตําบลสรางถอนอย อ.หัวตะพาน
จ.อํานาจเจริญ ขอความอนุเคราะหศึกษาดูงานดานการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี ในวันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๙ เราไดจัดเตรียมทีมงานไวตอนรับเรียบรอยหรือยัง
ครับ สําหรับเรื่องการนําเสนอผลงาน Power point ปรับปรุงใหเปนปจจุบันหรือ
ยังครับ เนื่องจากทานนายกฯ ไดกําชับรายละเอียดเรื่องการนําเสนอวีดิทัศน
สําหรับการศึกษาดูงาน ๓ รูปแบบ
ผอ.กองวิชาการฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับวิดที ัศน
ขณะนี้อยูระหวางการตรวจสอบความเรียบรอยครับ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
สําหรับเรื่องการตอนรับคณะศึกษาดูงาน ตามที่ไดมีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่
รองนายเทศมนตรีฯฯ มัคคุเทศกเทศบาลเมืองบานไผ Smile Gide คณะกรรมการชุดดังกลาวมีการเตรียม
ความพรอมอยางไรบาง มอบหมายใหเจาหนาที่ผูที่รับผิดชอบซักซอมทําความเขาใจ
เรื่องนี้ดวยนะครับ คณะศึกษาดูงานดังกลาวจะมาถึงกี่โมง จํานวนเทาไหร เลี้ยง
รับรองอาหารหรือไม
จ.อ.กมล สงวนญาติ สําหรับคณะศึกษาดูงานดังกลาว จะเดินทางมาจํานวนทั้งสิ้น ๔๘ คน และจะ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป เดินทางมาถึงเทศบาลเมืองบานไผ ประมาณ ๑๐.๐๐ น. ซึ่งเราไดเตรียมการ
ดูแลเรื่องอาหารวางและเครื่องดื่มครับ เรียบรอยแลวครับ

ประธาน

ผมขอเพิ่มเติมระเบียบวาระที่ ๑ ดังนี้
การเขารวมประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
ประจําป ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๒๐-๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙ ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สําหรับการ
เขารวมประชุมในครั้งนี้เปนการประชุมเพื่อนําความรูกลับมาพัฒนาองคกรของ
เราตอไป และผมไดรับเกียรติใหเปนประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปทองถิ่น ที่
อยูระหวางยกระดับทองถิ่นใหมีความกาวหนาตอไป ฝากใหทุกคนชวยติดตาม
ขาวสารดวย
สําหรับในวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๕๙ การจัดคายฝกอบรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฝากทุกคนเตรียมพรอมการจัดงานใน
ครั้งนี้ใหเปนไปดวยความเรียบรอยดวยนะครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงานฯ

- ๔เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙
นายนริศ อินทรกําแหง
ขอเชิญฝายเลขานุการ ครับ
รองนายกเทศมนตรีฯ
หัวหนาสํานักปลัดฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรายงาน
การประชุมหัวหนาสวนการงาน เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ไดสําเนา
แจงใหทุกทานแลวนะคะ มีทั้งหมด ๒๘ หนา ขอใหที่ประชุมพิจารณาไป
พรอม ๆ กันเลยนะคะ มีทานใดจะขอแกไขหรือเพิ่มเติมในสวนใดหรือไม
เชิญคะ
ผอ.กองวิชาการฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขอแกไขหนา ๒๒
โดยใหตัดขอความ “ตอไปเชิญเรื่องบานมั่นคงครับ” ขอบคุณครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
มีทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติมหรือไมครับ ขอใหเลขานุการแกไขให
รองนายเทศมนตรีฯฯ เรียบรอยและเก็บไวในสารบบตอไป ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมนะครับ
มติที่ประชุม --รับรองรายงานการประชุม
—
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
นายนริศ อินทรกําแหง รายงานผลการดําเนินงานถนนคนเดินเพลินเมืองไผ
เชิญรองดรุณี ครับ
รองนายเทศมนตรีฯฯ
นางดรุณี วิศิษฐชาติ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับถนน
รองปลัดเทศบาล คนเดินเพลินเมืองไผ ปจจุบันเปนที่ติดตลาดมาก เนื่องจากมีประชาชนมาจับจาย
ใชสอยเปนจํานวนมาก ขณะนี้ฝายควบคุมคุณภาพอาหาร ไดออกสุมตรวจและ
ควบคุมคุณภาพอาหาร ซึ่งสวนใหญจะผานเกณฑ และมีบางสวนที่ยังตองมีการ
ปรับปรุงแกไข เชน การใชน้ํามันทอดซ้ํา รวมถึงวัสดุอุปกรณตาง ๆ และเมื่อวาน
ฝายควบคุมคุณภาพไดออกตรวจแนะนําอีกครั้งหนึ่ง สําหรับเรื่องของความ
ปลอดภัย การจัดจราจรไมมีปญหา รวมทั้งงานเทศกิจ และอปพร.ก็ชวยกัน
ดําเนินการตรวจสอบความเรียบรอยอยางเขมขน เปนไปดวยความเรียบรอย
สรุปยอดคาใชจายประจําเดือน มกราคม ๒๕๕๙
สรุป รวมรายรับทั้งสิ้น = ๗๕,๙๒๐ บาท รวมรายจายทั้งสิ้น = ๔๖,๙๖๕ บาท
คงเหลือทัง้ สิ้น = ๒๘,๙๕๕ บาท หัก นําเขากองทุนคนบานไผฯ = ๑๐,๐๐๐ บาท

คงเหลือเงินสุทธิ = ๑๘,๙๕๕ บาท
ประธาน
มีใครจะสอบถามประเด็นนี้หรือไมครับ เชิญครับ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
สําหรับถนนคนเดินฯ ถือเปนภารกิจและนโยบายของคณะผูบริหาร

- ๕รองนายเทศมนตรีฯฯ เทศบาลเมืองบานไผ จึงอยากใหทุกทานที่เขาไปทํางานถนคนเดินฯในทุกๆ
สัปดาหใหชวยกันสอดสองดูแล เสมือนเปนหนึ่งโครงการที่เราจะตองชวยกัน
ปรับปรุงเคลื่อนไหว มีการสรางสรรคตลอดเวลา เมื่อวานนี้มีขาวดีจากทาน
ผอ.กองสาธารณสุขฯ และทีมงานไดเขาไปใหความรูแกผูคาโซนอาหาร เรื่อง
ภาชนะบรรจุอาหาร โดยรณรงคใหใชภาชนะที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไมวาจะ
เปนกลองโฟมที่ทํามาจากชานออย หรือมันสําปะหลัง และใหผูประกอบการสวม
ผากันเปอนทุกคน สําหรับในวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๕๙ จะมีเด็กนักเรียนจากคาย
เยาวชนมาเดินซื้อสินคาถนนคนเดินฯ จํานวนมาก ผมขอนัดคณะทํางานถนนคน
เดินฯทุกชุดประชุมเตรียมความพรอม รวมทั้งกองชางเกี่ยวกับระบบไฟฟา การ
จัดสถานที่เพื่อที่จะรองรับคณะนักเรียนจากคายเยาวชนในวันดังกลาวดวย
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
ประธาน
(๑) รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการฯ จังหวัดขอนแกน
ประจําเดือน ม.ค. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๙ ขอเชิญทานปลัดฯครับ
วาที่ร.อ.วัทธิกร ทรงยศวัฒนา เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับรายงาน
ปลัดเทศบาล การประชุมหัวหนาสวนราชการฯ จังหวัดขอนแกน ประจําเดือน ม.ค. ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๙ ขอสรุปสาระสําคัญดังนี้
- การจัดทําปายชื่อ ปายบอรดการประชุมจะใชภาษาอังกฤษ และ
ปายชื่อประจําโตะประชุม ดานบน-เปนภาษาไทย, สวนกลาง-เปนภาษาอังกฤษ
และตําแหนง สําหรับปายชื่อติดชุดสีกากี กําหนดใหทําเปน ชื่อไทย-ชื่ออังกฤษตําแหนง เนื่องจากเริ่มเขาสู AEC แลว ประกอบกับเทศบาลเรากําลังจะทําปาย
ชื่อซอยตาง ๆ ใหจัดทําเปนชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวย
- ผูวาราชการจังหวัดฝากประชาสัมพันธจุดเดนของจังหวัด คือ
สถานที่ทองเที่ยวพุทธมณฑลอีสาน ไดมาจากงบประมาณของ อบจ. บริหาร
จัดการโดยเทศบาลเมืองศิลา
(๒) รางานการเขารวมประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.) ประจําป ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๒๐-๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙ ซึ่งมี
วิทยากรจาก ป.ป.ช. มาบรรยาย เนนการทํางานจะตองทํางานดวยความสุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได สําหรับนโยบายการปองกันการทุจริตจะไมมีผลในทาง
ปฏิบัติได หากขาราชการทุกคนรวมทั้งนักการเมืองไมปฏิบัติจริง เพราะฉะนั้นเรา
จะตองทําตัวใหเปนแบบอยาง จึงเรียนใหที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ

- ๖นายนริศ อินทรกําแหง
การดูแลใหคนรุนใหมเปนบุคคลที่ตองเรียนรูคุณคาการปลอดการทุจริต
รองนายเทศมนตรีฯ ใหคุณอํานาจบรรจุเขาหลักสูตรที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลดวยนะครับ เพราะ
เปนเรื่องที่เปนประโยชนเราตองตระหนักในการปลูกฝงตั้งแตเด็ก ตัวอยางที่ดีที่
เราไปดูงานการจัดการศึกษาทองถิ่นที่กรุงเทพมหานครก็มหี ลักสูตรนี้โดยตรง
เพื่อจะใหเด็กปลอดทุจริต เปนเรื่องที่ดีที่จะตองสานตอกันไป ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอบคุณครับ ตอไปเชิญสํานักปลัดฯ ครับ
หัวหนาสํานักปลัดฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ
(๓) โครงการรณรงคอุบัติเหตุชวงเทศกาลตรุษจีน ระหวางวันที่ ๖-๑๐
ก.พ. ๒๕๕๙ ณ บริเวณหนาที่วาการอําเภอบานไผ ซึ่งเราไดจัดเจาหนาที่
ปองกันฯ เฝาระวังเตรียมความพรอมจุดดังกลาวแลว
(๔) โครงการฝกอบรมยุวอปพร. ในวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๙
กลุมเปาหมาย ๕๐ คน ประกอบดวย ร.ร.บานไผศึกษา,ร.ร.บานไผพิทยาคม
ระดับชั้น ม.๔ กําหนดการจัดงานจะนําเรียนอีกครั้งหนึ่ง
(๕) หารือโครงการฝกซอมแผนปองกันและแกไขปญหาอัคคีภัย
ประจําป ๒๕๕๙ กําหนดจัดระหวางวันที่ ๑๘-๑๙ ก.พ. ๒๕๕๙ สําหรับ
รายละเอียดจะนําเสนออีกครั้งหนึ่งคะ
ประธาน
มีทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไมครับ เชิญครับ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
ขอเพิ่มเติมโครงการสํานักปลัดฯ คือ โครงการจัดระเบียบจราจร
รองนายเทศมนตรีฯ บาทวิถี ทางเทา และการจราจร ซึ่งจะมีการนัดคณะกรรมการชุดใหญประจําใน
วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๙ ขณะนี้เรามีการจัดองคกรตาง ๆ เขารวมเปน
คณะกรรมการ โดยเฉพาะทานนายอําเภอบานไผ ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธร
บานไผ นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ ปรากฏวา หลังจากมีการจัดระเบียบ
การจราจร ไมวาจะเปนเรื่องรถสิบลอ และที่จอดรถตาง ๆ ณ ปจจุบัน ไดรับการ
รองเรียนหลาย ๆ เรื่อง ในสภาและผูสัญจรไป-มา คงจะมีการทบทวนใหมใน
วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๙ และจะบรรจุในระเบียบวาระทุกไตรมาส คือ ประชุม
๓ เดือน/ครั้ง
ประธาน
มีอยู ๒ เรื่อง ที่เทศบาลจะตองตั้งอยูในความไมประมาท เรื่องแรก คือ
การจัดระเบียบจราจร บาทวิถีและทางเทา เพราะพี่นองตางถิ่นมีความชื่นชม
ยินดี ที่บานไผมีการพัฒนาเรื่องการจัดระเบียบจราจรอยางเปนระบบ การทาสี
ตีเสนใหดใู หมอยูเสมอ ถือเปนอีกวิธีที่เราใชเสน ใชสี เปนการกํากับคน คนไหน
ไมทําตามก็จะถูกสังคมประณาม เราตองจัดการตรงนี้พรอมกับการเตรียม
บุคลากรของเราดวย ๓ เดือนครั้ง ๖ เดือนครั้ง เปนเรื่องจําเปนนะครับ ใหเปน

- ๗-

ผอ.กองคลัง

มาตรฐานของเทศบาลเมืองบานไผ ใหทําดวยความสม่ําเสมอมีสปริต จะเกิด
ความเขมแข็งขึ้นเรื่อย ๆ ใหถือกติกาใหมั่นคง และการให อปพร.รีดไขมันออก
พรุงนี้คอยทําใหเลิก ใหมีแต ท.ท.ท. “ทําทันที” เพื่อความมั่นใจของประชาชนที่
เสียภาษีใหเรา ยกตัวอยาง “หนวยทันใจ” ทุมเททั้งแรงกายแรงใจ ไมเวนวันหยุด
เสาร-อาทิตย ผมขอมอบหมายใหปลัดเทศบาล ๑ ก.พ. แลว ใหเริ่มดําเนินการ
ไดเลยนะครับ ฝากทุกคนดวยนะครับ ตอไปขอเชิญกองคลังครับ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ กองคลังมีเรื่องแจง
เพื่อทราบดังนี้
(๑) รายงานรายรับ-รายจาย ประจําเดือน มกราคม ๒๕๕๙
- รายรับทั้งสิ้น ๑๐๓,๑๖๖,๑๑๗.๕๙ บาท
- รายจายทั้งสิ้น
๕๕,๑๗๓,๐๔๗.๔๘ บาท
- รายรับจริงสูงกวารายจาย ๔๗,๙๙๓,๐๗๐.๑๑ บาท
(๒) รายงานเงินกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน ณ วันที่ ๒๙ ม.ค.
๒๕๕๙
- รายรับทั้งสิ้น
๕๐,๒๐๐
บาท
- รายจายทั้งสิ้น
๒,๐๐๐
บาท
- คงเหลือเงินกองทุนฯ ทั้งสิ้น ๗๘๓,๓๗๑.๗๙ บาท
(๓) รายงานเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรเทศบาลเมืองบานไผ ณ วันที่
๒๖ ม.ค. ๒๕๕๙
- 4 ม.ค. ๒๕๕๙ ยอดยกมา ๓๒๑,๖๐๗.๒๙ บาท
- ๖ ม.ค. ๒๕๕๙ รับเงินทุนเรือนหุนฯ ๔,๕๐๐ บาท
- ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙ รับเงินขายดอกไมงานประเพณีบุญกุมขาวใหญ
๔๕,๐๐๐ บาท
- ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๙ รับเงินทุนเรือนหุนฯ ๒๐,๖๐๐ บาท
รวมเงินกองทุนฯ ณ ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๙ ๓๙๑,๗๐๗.๒๙ บาท
(๔) รายงานยอดรายรับ-รายจาย งานประเพณีบุญกุมขาวใหญ
ประจําป ๒๕๕๙ ดังนี้
- รายรับทั้งสิ้น
๑๔๗,๕๐๐ บาท
- รายจายทั้งสิ้น
๑๐๒,๕๐๐ บาท
- เขากองทุนสวัสดิการบุคลากรพนักงานฯ ๔๕,๐๐๐ บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร)

- ๘ประธาน
รายไดจากที่หามาไดทั้งหมดใหนําเขากองทุนสวัสดิการพนักงานและใหมี
ใชประโยชนจากกองทุนฯ ดวย เชน การปลอยเงินกูใหกับสมาชิก
นายเลศสิน จึงจรัสทรัพย มีหนังสือแจงเวียนจากกรมเกี่ยวกับการใชจายเงินสะสม ที่ลงทางไลน
ที่ปรึกษานายกฯ
ไมทราบทางกองคลังไดรับทราบหรือยังครับ
ผอ.กองคลัง
ขณะนี้ยังไมไดรับหนังสือแตเห็นลงในไลนและหนังสือพิมพมติชน วาทาน
สมคิด จาตุศรีพิทักษ แจงเรื่องที่จะใหทองถิ่นสามารถใชเงินสะสมได แตยังไม
เห็นเอกสารที่เปนทางการคะ
ประธาน
เรื่องนี้เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย การที่จะเพิ่มงบประมาณเพื่อให
องคกรตาง ๆ ขับเคลื่อนและใหเงินไหลสูทองตลาดเพื่อหมุนเวียนเศรษฐกิจ ไมมี
ทางอื่น ยกเวนใชเงินที่มีอยูแลว โดยเฉพาะเงินทองถิ่นมีเปนหมื่นลานบาท ไมวา
จะเปน อบต,เทศบาล,อบจ. แตมันถูกแชแข็ง ดวยระบบ ระเบียบที่นํามาออกมา
ใชยาก เรื่องนี้จึงไดหารือในสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย มีนายกฯหลาย ๆ
คนรวมทั้งผมดวย อยางกรณีกอสรางสวนสาธารณะ ๘๘ พรรษา ถางบปกติ
ไมไดทํานะครับ เราจึงขอใหเงินสะสมมาทํา จึงมีการเสนอความเห็นไปสูรัฐบาล
เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการใชจายเงินสะสมของทองถิ่น ตอไปเชิญ ผอ.กองชาง
ครับ
ผอ.กองชาง
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับกองชางมี
เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ๑ เรื่อง คือ ขั้นตอนการพิจารณาโครงการเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) ขอเชิญคุณเนรมิตร รายงานใหที่ประชุมทราบครับ
นายเนรมิตร มูลวงศ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สืบเนื่องจากจังหวัด
หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล ขอนแกน ไดแจงขั้นตอนการพิจารณาโครงการเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ (กรณีโครงการกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) ตาม
พ.ร.บ.การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๓ ได
กําหนดหลักเกณฑโครงการไวที่ ๑,๐๐๐ ลานบาท แตกรณีตามมาตรา ๒๓
ถา อปท.ใด ใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการต่ํากวา ๑,๐๐๐ ลานบาท จะยังไมมี
หลักเกณฑ ตามมาตรา ๕๘ ไดกําหนดใหคณะกรรมการจัดทําประกาศกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการที่มีวงเงินมูลคาต่ํากวาที่
กําหนดในมาตรา ๒๓ เพื่อใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติ ซึ่งปจจุบันกําหนด
หลักเกณฑออกมาแลว ขอสรุปคราว ๆ ดังนี้
อปท.ใดที่จะดําเนินโครงการในวงเงินที่ต่ํากวา ๑,๐๐๐ ลานบาท

- ๙จะตองวาจางที่ปรึกษา ใหศึกษาและวิเคราะหโครงการที่จะดําเนินการ หลังจาก
นั้นก็เสนอใหรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการ
หากเห็นชอบก็ใหคัดเลือกเอกชนใหเขามาดําเนินโครงการ โดยวิธีการประมูล
หากไมดําเนินการโดยวิธีประมูล ตองเสนอใหรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
เห็นชอบ แตหากดําเนินการประมูลแลว และสรุปผลการคัดเลือกเอกชนที่ชนะ
การประมูลแลว ก็เสนอรางสัญญาใหกับอัยการตรวจสอบ หลังจากนั้นก็เสนอ
รางสัญญาหลังจากอัยการตรวจสอบแลวใหนําเสนอรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยใหความเห็นชอบ เมื่อผานความเห็นชอบแลว ก็เรียกเอกชน
เขามาลงนามในสัญญา หลังจากนั้นก็รายงานผลการคัดเลือก และจัดสง
สาระสําคัญตามแบบที่กําหนดเสนอให สคร.ทราบตอไป (สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) สําหรับบัญชีรายชื่อที่ อปท.จะสามารถ
เลือกไดมาจากบัญชีรายชื่อของ สคร.กําหนดไว ในเบื้องตนกองชางไดจัดทํา
โครงการที่จะวาจางที่ปรึกษาวิเคราะหโครงการบรรจุเขาไวในแผนพัฒนา
เทศบาลสามป (แผนเพิ่มเติม) เพื่อดําเนินการขั้นตอนตอไป จึงแจงใหที่ประชุม
รับทราบ ขอบคุณครับ
ประธาน
เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญนะครับ เปนเรื่องที่เกิดขึ้นใหม หากทานใดไมเขาใจ
สามารถสอบถามเปนการสวนตัวได เพราะมีรายละเอียดเยอะ ตอไปเชิญกอง
การศึกษาครับ
ผอ.กองการศึกษา
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับกองการศึกษา
มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบดังนี้
(๑) รายงานการเตรียมความพรอมการดําเนินงานตามโครงการจัดคาย
ฝกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖ ประจําป ๒๕๕๙ สําหรับการเตรียมการไดมีการ
ประชุมเตรียมการในหลาย ๆ ดานเปนไปดวยความเรียบรอยดี สําหรับ
กําหนดการจัดคายระหวางวันที่ ๕-๘ ก.พ. ๒๕๕๙ โดยมีพิธีปด-เปด ณ
หอประชุมโรงเรียนบานไผ ข.ก.๕ และมีการจัดเตรียมคายทั้งหมด ๔ คาย คือ
๑. ศูนยวิทยาศาสตร ๒. วิทยาลัยการอาชีพบานไผ ๓. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๔. เทศบาลเมืองบานไผ สําหรับสถานที่การจัดคายทัง้ ๔ นําโดยทานรองสุวัฒน
เจาหนาที่กองการศึกษาและเจาหนาที่กองชางไดลงไปดูสถานที่จริงเพื่อดูแล
ความเรียบรอยดานสถานที่ รวมทั้งดานระบบไฟฟาเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การเขาคายในครั้งนี้ สําหรับพิธีเปดทานอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่นไดมอบหมายใหทานรองอธิบดีใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดในครั้งนี้

- ๑๐ หลังจากพิธีเปดและรับประธานอาหารเที่ยงแลวใหเยาวชนแยกยายไปตามคาย
ทั้ง ๔ คายที่กําหนดไวคะ สําหรับตารางกิจกรรมเราไดมีตารางและหลักสูตร
เรียบรอยแลว สวนอาหารสําหรับเยาวชนไดมอบหมายใหแตละคายที่เปน
เจาภาพดูแลเรื่องอาหารทั้งอาหารวางและอาหารกลางวันคะ ยกเวนวันเปด-ปด
เทศบาลเปนผูจัดหาอาหารวางและอาหารกลางวันคะ
ประธาน
โครงการนี้ถือเกียรติเปนศักดิ์ศรีขององคกร เพราะเราเปนเจาภาพ
ระดับภาค ผมไดมอบทานรองนริศขับเคลื่อนอยางเปนระบบ และไดดําเนินการ
อยางตอเนื่อง เรื่องการทํางานเปนทีม หากมีปญหาตองรายงานใหผมทราบ
ตั้งแตเนิ่น ๆ นะครับ สําหรับเรื่องเกียรติบัตรหรือโลรางวัล หามใชหลายลายเซ็น
นะครับ ใหใชลายเซ็นเดียว เฉพาะนายกเทศมนตรีฯคนเดียว
นายนริศ อินทรกําแหง
เปนตัวอยางการเรงรัดการทํางาน ตัวอยางการประสานงาน หลังจาก
รองนายกเทศมนตรีฯ ประชุมกันนับ ๑๐ ครั้ง และไดรายงานปญหาถึงทานนายกฯ เพื่อเรงรัด
งบประมาณเงินอุดหนุน สวนขอมูลของเราไดลาชา ตอไปใหผอ.กองประสานถึง
กรมฯ โดยตรงเลยนะครับ สําหรับการตอนรับทานรองอธิบดีไดมีการเตรียมการ
อยางไรบาง เชิญสํานักปลัดฯ ใหรายละเอียดเพิ่มเติมดวยครับ
หัวหนาสํานักปลัดฯ
คณะกรรมการฝายปฏิคมไดจัดเตรียมบุคลากร พรอมรถรับ-สง
ประธานในพิธี ซึ่งไดจัดเตรียมเจาหนาที่ที่จะรวมเดินทางไปตอนรับที่สนามบิน
คือ ทานรองนิวัฒน, ทานที่ปรึกษาเลิศสิน, ทานปลัดฯ และคุณสุพัชญสิริ
หลังจากเดินทางมาถึงจะมีการรับรองอาหารเชาที่บานขนมคุณภัทรา และ
เดินทางไปรวมพิธีเปด ณ โรงเรียนบานไผ ข.ก.๕ คะ สวนเรื่องอาหารเที่ยงจะ
ประสานกับเลขาฯทานอีกครั้งวา ทานมีภารกิจเรงดวนหรือไมอยางไร จะได
จัดเตรียมอาหารเที่ยงไวรับรองอีกที่หนึ่ง คือ บานริมน้ําคะ จึงนําเรียนที่ประชุม
เพื่อทราบคะ
ประธาน
ในสวนของจังหวัดใครจะมากลาวตอนรับ มีการเตรียมการอยางไรบาง
ใหรีบทําหนังสือเชิญพรอมกําหนดการไปยังผูวาฯ และใหไปสงดวยตัวเอง การที่
เราเชิญรองอธิบดีมา ผูวาฯอาจจะมอบรองผูวาฯ หรือปลัดจังหวัด มาตอนรับ
แทน เพราะเปนระดับเดียวกัน สําหรับวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๕๙ รูปแบบที่เยาวชน
จะเขาไปศึกษาดูงานและเขาชมที่ถนนคนเดินฯ ใหจัดชุดการแสดงคายละ ๑ ชุด
เพื่อนําเสนอบนเวที กองชางใหรีบเตรียมการจัดเวทีใหใหญกวาเดิมดวยนะครับ
เพื่อรองรับการแสดงของเยาวชนบนเวที พิธีกรดําเนินรายการตองจัดเวลาให
กระชับ เชิญเรื่องตอไปครับ

- ๑๑ ผอ.กองการศึกษา

(๒) การเตรียมการดําเนินงานโครงการแขงขันกีฬาอนุบาลเกมส
กําหนดการจัดงานขึ้นในวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙ ประเภทกีฬามีทั้งหมด
๘ ประเภท มีโรงเรียนเขารวมทั้งหมด ๑๗ โรง ตอไปจะมีหนังสือเชิญประชุมและ
หลักเกณฑการแขงขันตาง ๆ ใหแกโรงเรียนที่จะเขารวมแขงขันทราบ
(๓) การเตรียมการดําเนินงานโครงการสงเสริมการอาน : เทศกาล
หนังสือสื่อแหงรักสูทองถิ่น ไดมอบหมายใหศึกษานิเทศกเปนผูดําเนินโครงการ
ขอเชิญคุณอํานาจรายงานที่ประชุมคะ
ประธาน
คุณอํานาจจะทําโครงการนี้ไดหรือไม คุณเตรียมการจะยายดวย มีคน
อื่นที่สามารถทําไดหรือไม เรื่องเวลามีความสําคัญจะทันหรือไมครับ
ผอ.กองการศึกษา
ขอเลื่อนโครงการออกไปเปนภาคการศึกษาหนา คือ ชวงเดือน พ.ค.
๒๕๕๙
ประธาน
สรุปเลื่อนโครงการออกไปเปนภาคการศึกษาหนา เดือน พ.ค. ๒๕๕๙
นายสุวัฒน สุทธิ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ
รองปลัดเทศบาล
(๔) รายงานการเขารวมพิธีเปดโครงการ “เปดบานรูรักษเงินแผนดินกับ
สตง.” ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามที่ทานนายกฯไดมอบหมายใหทานรองนริศ
พรอมดวยศึกษานิเทศกและกระผมเขารวมประชุมฯ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ที่ผานมา
ณ วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น ม.ขอนแกน ซึ่งการเขารวมในครั้งนี้เปนการเขา
รวมพิธีเปดโครงการของ สตง. หลังจากนั้นก็จะเปนการชมนิทรรศการการ
เสริมสรางการมีสวนรวมของภาครัฐและภาคเอกชน ในการมีสวนรวมในการ
ตรวจเงินแผนดิน ในสวนนี้จะเปนการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของ อปท.ที่
ไมถูกตองในหลาย ๆ ดาน การจัดโครงการครั้งนี้มีกลุมเปาหมาย คือ กลุม
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีกิจกรรมการมีสวนรวมของเยาวชนทั้งประเทศ
มีกิจกรรมสันทนาการ และการแจกของรางวัลแกผูเขารวมโครงการ หลัก ๆ คือ
เนนในเรื่องของเยาวชน จึงขอนําเรียนที่ประชุมทราบครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
เปนหลักสูตรจัดเพื่อนักศึกษา มข.เขารวมเรียนรูและเด็กมัธยมบางสวน
รองนายกเทศมนตรีฯ เปนการเปดกิจกรรมของ สตง. เพื่อสรางความตระหนักและการมีสวนรวมใน
การใชจายเงินแผนดิน
นายอํานาจ เกษศรีไพร
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ
ศึกษานิเทศก
(๕) รายงานการประสานโครงการสงเสริมการศึกษาไทยสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ทางผูประสานงานของมหาวิทยาลัยฯ ไดเสนอหลักสูตรของ
โครงการมาทั้งหมด ๑๔ หลักสูตร ซึ่งแตละหลักสูตรมีคาใชจายแตกตางกันไป

- ๑๒ สําหรับคาใชจายในแตละหลักสูตรคือ ครูผูสอนชาวตางชาติ ๑ คน ตอ ๑ ป
การศึกษา ยกตัวอยางเชน หลักสูตร EP (English Program)
ใชงบประมาณ
๗๗๐,๐๐๐ บาท จึงขอนําเรียนที่ประชุมพิจารณาครับ (รายละเอียดตาม
เอกสาร)
ผอ.กองการศึกษา
สําหรับโครงการนี้เปนโครงการประชาสัมพันธของ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
เนนเรื่องการประสานงานครูตางชาติเพื่อนําเสนอโปรแกรมการสอน
ภาษาอังกฤษแตละโครงการที่โรงเรียนหรือหนวยงานสามารถจัดได เราดูจาก
งบประมาณแตละโครงการแลวใชงบประมาณคอนขางสูง ไดเคยพูดคุยกับทาง
โรงเรียนในเรื่องการจัดจางครูตางชาติ ในเหรดของการเบิกจายคาจางครู
ตางชาติคอนขางจํากัดเรื่องการจางตามระเบียบฯ เพราะฉะนั้นคาใชจายสวนนี้
คอนขางสูงคะ
ปลัดเทศบาล
หากเทศบาลจะจัดหลักสูตร EP งบประมาณ ๗๗๐,๐๐๐ บาท เขาจะสง
ครูตางชาติมาสอนใหเราใชหรือไม ผมมีแนวคิดวา หากโรงเรียนของเราสามารถ
เปดหลักสูตรนี้ได จะเปนการสรางศักยภาพใหกับโรงเรียน อาจจะมีการแยก
หองเรียนเฉพาะและเรียกเก็บจากผูปกครอง หากมีผูปกครองสนใจเยอะ จะเปน
จุดขายของโรงเรียนเทศบาลของเราที่มีหลักสูตรที่มีความทันสมัย ผมขอ
รายละเอียดเพิ่มเติมดวยนะครับ
ประธาน
ใหผอ.กองการศึกษา ปรึกษากับทานปลัดฯ เพื่อรวมเสนอแนวทางจัดทํา
โครงการนี้ขึ้นมา ตอไปเชิญกองสวัสดิการสังคมครับ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมครับ กองสวัสดิการฯ มีเรื่องแจง
เพื่อทราบ ดังนี้
(๑) โครงการอนุรักษและขยายพันธุโคฯ กําหนดจัดอบรมในวันที่
๒๙ ก.พ. นี้ ซึ่งจะมีการเชิญคณะกรรมการบริหารโคฯ เขารวมอบรมเปนการ
ระดมความคิดและรายงานผลการดําเนินงานทั้งป
(๒) โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการ ในเขต
เทศบาล จัดขึ้นในวันที่ ๑๘ ก.พ. นี้ กลุมเปาหมายคือ ผูที่รับเบี้ยยังชีพในปจจุบัน
เขามาใหความรูเกี่ยวกับดานสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่คนพิการและผูสูงอายุจะ
ไดรับ เชน เงินเกี่ยวกับเรื่องกูยืม หรือสวัสดิการตาง ๆ ที่คนพิการหรือผูสูงอายุ
จะไดรับ เพื่อจะไดมีแนวทางตัดสินใจวาอยากจะทําอะไรบาง
(๓) โครงการเรารักบานไผ กําหนดจัดงานขึ้นในวันที่ ๑๒ ก.พ. นี้
ไดปรับเปลี่ยนกําหนดการตามที่ประชุมเรียบรอยแลว สําหรับการเตรียมการ
ดานตาง ๆ เรียบรอยดีครับ

- ๑๓ ประธาน

สําหรับการประกวดธิดาดอกลําดวน ในวันเรารักบานไผ อายุ ๖๐ ป
ขึ้นไป การแตงกายผาพื้นเมือง เปนการสงเสริมสุขภาพ ใหสงชุมชนละ๑ คน การ
ประกวดวงดนตรีสตริง จํานวน ๔-๖ คน โรงเรียนละกี่วงก็ได ไมจํากัด ใหสง
หนังสือเชิญตั้งแตเนิ่น ๆ นะครับ
สําหรับโครงการเยี่ยมบานยามเย็น หากกอง/ฝายใดวางขอเชิญลงพื้นที่
ดวยกันนะครับ ตอไปเชิญกองสาธารณสุขฯ ครับ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ กองสาธารณสุขฯ
มีเรื่องแจงเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้
(๑) รายงานการประชุมวิชาการสุขาภิบาลอาหาร ประจําป ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอัมรินทร แอรพอรต ดอนเมือง
ประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ประชาคมอาเซียนมีองคประกอบอยู
๓ เสาหลัก คือ ๑. ดานเศรษฐกิจ จะมุงเนนดานการตลาด มาตรฐานในการผลิต
มีการแขงขัน มีการพัฒนาประเทศใหเทาเทียมกัน ๒. ดานความมั่นคงและ
การเมือง ซึ่งจะเนนประชาธิปไตย ความโปรงใส ธรรมาภิบาล คุมครองสิทธิ
มนุษยชน ๓. ดานสังคมและวัฒนธรรม เนนการพัฒนามนุษย สวัสดิการสังคม
ลดความยากจน แกปญหาดานสิ่งแวดลอม ลักษณะเดนทั้ง ๑๐ ประเทศ จะมี
ขอตกลงที่เปนเอกฉันทแตไมบังคับซึ่งกันและกัน กรณีทําขอตกลงแลวไมปฏิบัติ
ตามก็ได ซึ่งการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนจะมีอํานาจตอรองทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เพื่อรับมือกับวิกฤตแรงงานที่จะเขามา เคลื่อนไหวโดยสะดวก
สบาย เนนการพัฒนามนุษย ดานสิ่งแวดลอม พลังงาน ซึ่งทั้งหมดนี้มีกติกา
รวมกัน คือ สงเสริมใหรัฐสมาชิกปฏิบัติตามกติกาและพันธกรณีตาง ๆ มากขึ้น
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในอาเซียน และทําใหอาเซียนเปนองคกรที่มีความ
รวมมือที่เปนประโยชนตอประชาชนมากขึ้น ทําใหอาเซียนเปนองคกรที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะความยืดหยุน ในกระบวนการตัดสินใจและ
ปรับปรุงองคกรอาเซียน
สําหรับ ๓ เสาหลัก ดานสังคมและวัฒนธรรมจะมีดานความปลอดภัย
ของอาหารอยูในนี้ดวย เปนสัญญาประชาคม ความปลอดภัยของอาหารเปนสิ่ง
สําคัญ เพราะประชาชนตองไดรับอาหารเพียงพอและมีความปลอดภัย โดยมี
แผนงานที่สําคัญรวมกัน เชน สงเสริมใหผูผลิตทุกระดับผลิตอาหารที่ปลอดภัย
ปรับปรุงคุณภาพของระบบการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพในการ
รับมือกับโรคที่ติดจากอาหารและการระบาดของโรคอาหารเปนพิษ เปนตน
ความปลอดภัยของอาหารประการหนึ่ง คือ ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ ปจจุบัน

- ๑๔ แพรหลายในการนําโฟมและพลาสติกมาใช ซึ่งมีความสะดวกสบาย แตไม
คํานึงถึงความปลอดภัย โฟมและพลาสติกผลิตมาจาก “ปโตรเลียมเบส” มีสารที่
เปนอันตรายและเปนพิษตอรางกาย คือ เพิ่มความเสี่ยงตอการเปนมะเร็งเตานม
และตอมลูกหมากและอื่น ๆ มีผลตอสมองและประสาท รวมทั้งระบบฮอรโมน
ดวย และผูหญิงตั้งครรภดวย และ “สารไดออกซิน” เปนสารอันตรายที่กอมะเร็ง
ตาง ๆ และมีผลตอระบบสืบพันธุดวย “สารไวนิลคลอไรดมอนอเมอร” เปนสาร
กอมะเร็ง โดยเฉพาะตับ ปนเปอนเมื่อแชแข็งหรือเย็นจัด เชน ซื้อตามเซเวน ที่ไป
อบกับเตาไมโครเวฟ เพราะฉะนั้นทางเลือกเกี่ยวกับภาชนะบรรจุภัณฑ จะตอง
เลือกจากภาชนะที่ทําจากธรรมชาติ เชน ใบตอง กะลามะพราว ใบบัวกาบหมาก
ฯลฯ ภาชนะที่นํากลับมาใชซ้ําไดอีก คือ ปนโตสแตนเลส ภาชนะดินเผา เซรามิก
ปจจุบันมีองคกรที่ดําเนินงาน NO FOAM อยู ๓ แหงของประเทศไทย คือ
๑. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ ๒.ตลาดยิ่งเจริญ ๓. โรงอาหารแฮปปแลนด ซึ่ง
เปนสิ่งที่นาสนใจคะ สําหรับภาชนะที่ผลิตจากธรรมชาติ เชน ชานออย มัน
สําปะหลัง หรือเยื่อกระดาษ มีบริษัทตาง ๆ ผลิต และนําไปโชวตามบูธตาง ๆ ใน
หองประชุมในครั้งนี้ดวย และมีวางจําหนายในหางสรรพสินคาทั่วประเทศ
วิทยากรเนนเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร หลัก ๆ มีอยู ๔ ฉบับ ดังนี้
๑. พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๑ (มีกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ ๑๓๕ ประเภท)
๒. พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จุดเดน พ.ร.บ.ที่ทองถิ่นไมมีอํานาจให
ยกเลิกหรือใหปดกิจการ แตเราเปนเครือขายของหนวยงานที่มอี ํานาจ คือ
โรงพยาบาลบานไผ
๔. พ.ร.บ.ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
การนํากฎหมายไปใชขึ้นอยูกับทองถิ่นวาควรใชมากนอยเพียงใด ขึ้นอยู
กับนโยบายผูบริหารดวย เพราะถาเราเขมงวดจนเกินไปก็จะสงผลกระทบกับ
ผูประกอบการ สําหรับการเขาอบรมในครั้งนี้ จะนําไปสูก ารพัฒนาสุขาภิบาล
อาหารเทศบาลเมืองบานไผควรทําอยางไร คือ เราจะพัฒนางานดานสุขาภิบาล
อาหารของเราใหไดมาตรฐาน เราตองเขมงวดตัวชี้วัดมากขึ้น พัฒนาโดยนํา
กฎหมาย ๔ ฉบับมาใชบาง ดิฉันไดหารือกับทานรองนิวัฒน การใชโฟมของเรา
ยังมีมากมาย เทศบาลเรานาจะเริ่มไดแลว ในสวนอื่น ๆ ใหประสานกับผูคาใหใช
ภาชนะที่ทําจากวัสดุที่ยอยสลายได เชน ชานออย มันสําปะหลัง ในสวนของถนน

- ๑๕ คนเดินฯ เมื่อวานไดขอความรวมมือกับผูประกอบการ ในวันที่ ๗ ก.พ. นี้ จะเปน
วันแรกที่ NO FOAM +สวมหมวก+ สวมผากันเปอน และในวันนั้นจะลงประเมิน
อีกครั้งหนึ่ง จึงอยากหารือที่ประชุมวา NO FOAM ของทองถิ่นเห็นดวยหรือไมคะ
ประธาน
ทําทันทีเลยนะครับ ตอไปนี้ทุกกอง/ฝายที่มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
(ขาวกลอง) ใหไปซื้อกลองโฟมที่ยอยสลายได (ชานออย) มีขายโดยทั่วไปอยูแลว
ใหคํานึงถึงสุขภาพเราตองปองกันไวนะครับ
สําหรับวันที่ ๗ ก.พ. ใหเตรียมการเรื่องสุขาภิบาลอาหารใหดี ระวัง
อาหารเปนพิษ ขอขอบคุณผอ.อาภรณ ดูแลงานเปนอยางดี งานในกอง/ฝายตอง
ยกใหกองสาธารณสุขฯ เปนอันดับ ๑ นะครับ
ปลัดเทศบาล
อยากกําชับกอง/ฝายที่รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ใหเปนมาตรฐานการขาย
ถนนคนเดินฯ บังคับใหใชโฟมธรรมชาติดวยนะครับ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
ผมพยายามบอกกรรมการถนนคนเดินฯ ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
รองนายกเทศมนตรีฯ ทั้งหมด เพราะปจจุบันการบริหารจัดการอยูที่เรา นาจะดําเนินการเปนแนวทาง
เดียวกันทั้งหมด
ประธาน
ตอไปขอเชิญกองวิชาการฯ ครับ
ผอ.กองวิชาการฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองวิชาการ ฯ
มีเรื่องแจงเพื่อทราบ ดังนี้
(๑) แผนปฏิบัติการประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๙ มีทั้งหมด
๑๙ โครงการ (รายละเอียดตามเอกสาร) หากมีทานใดจะแกไขเพิ่มเติมเชิญครับ
(๒) กองวิชาการฯ ไดรับมอบหมายใหจัดทําแผนชุมชน โดยจะ
เริ่มดําเนินการระหวางวันที่ ๑-๒๖ ก.พ. ซึ่งมีคณะกรรมการจัดทําแผนทั้งหมด
๓ ชุด อยากฝากคณะกรรมการทุกชุดดวยใหลงชุมชนเวลา ๑๗.๐๐ น. ตามแผน
ที่กําหนดนะครับ
(๓) การเตรียมการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาล
เมืองบานไผ ขอเชิญหัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ รายงานใหที่ประชุม
ทราบครับ
หัวหนาฝายแผนงานฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สรุปผลการ
เตรียมการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองบานไผ ซึ่งมี
ทานนริศ อินทรกําแหง เปนประธานคณะกรรมการ ที่ผานมาคณะกรรมการไดมี
การประชุมเปนระยะๆ เมื่อครั้งลาสุดวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๙ โดยผลการประชุม
ตามคะแนนที่สรุปในป ๒๕๕๘ เพื่อรอตรวจในเดือน มิ.ย. ๒๕๕๙ สรุปคะแนนได
๙๑.๕๓ % คะแนนผลดําเนินงานที่กําลังดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๙ เปน

- ๑๖ การเฝาระวังเพื่อไมใหคะแนนเราลดลงจากป ๒๕๕๘ ซึ่งเราสรุปคะแนนไปแลวที่
๙๑.๕๓% โดยมติที่ประชุมใหขับเคลื่อนใหถึง ๙๖.๐๐% ในป ๒๕๕๙ ที่ประชุมมี
มติวา ในสวนของขอที่ไดคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ใหรักษาระดับไว สําหรับขอที่ได
คะแนน ๓ คะแนนลงมา ใหมีการกําหนดมาตรการวิธีการเพื่อที่จะเพิ่มคะแนน
สําหรับป ๒๕๕๙ ซึ่งปจจุบันมีกอง/ฝายที่รับผิดชอบแตละขอยอยเริ่มมีบันทึก
แจงกอง/ฝายที่เกีย่ วของ เพื่อแจงแนวทางปฏิบัติในขอยอยตาง ๆ ใหพิจารณา
และดําเนินการตามแนวทางที่ขอความอนุเคราะหไป เชน กองคลัง กองวิชาการฯ
สํานักปลัดฯ จึงขอความรวมมือแตละกอง หากทานไดรับบันทึกใหความรวมมือ
ถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกันดวยนะคะ ขอบคุณคะ
นายนริศ อินทรกําแหง
จากขอมูลที่รายงานดังกลาวเปนขอมูลที่สมบูรณมาก ที่ประชุมเมื่อวันที่
รองนายกเทศมนตรีฯ ๒๖ ม.ค. ที่ผานมา การเฝาระวังในป ๒๕๕๙ กําชับใหผอ.กองทุกกองให
ความสําคัญเรื่องนี้ดวยนะครับ ระดับคะแนน ๕ คะแนนใหรักษาไว และ ๓
คะแนนใหไดมากขึ้น ขอขอบคุณกองคลังไดทําหัวขอยอยและแจกแจงไปยังกอง/
ฝายแลว เพื่อเปนการรักษาคะแนนใหไดมากขึ้น
ประธาน
ใหเฝาระวังคะแนนของตัวเอง เปนการรักษาภาพลักษณขององคกรดวย
ผอ.กองวิชาการฯ
(๔) วันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๕๙ การอบรมโครงการสงเสริมประชาธิปไตยและ
กฎหมายควรรู กลุมเปาหมาย ๘๐ คน นักเรียนแจงรายชื่อตอบรับแลว สําหรับ
วิทยากรประสานไปยังสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริต (ปปช.)
จ.ขอนแกน ตอบรับวิทยากรเรียบรอยแลว เกียรติบัตรกําลังดําเนินการอยู
รวมทั้งเกียรติบัตรอบรมคอมพิวเตอรดวยครับ
ประธาน
สําหรับการอบรมคอมพิวเตอรฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ที่ผานมา
เกียรติบัตรควรจะตองเสร็จกอนและใหมอบในวันอบรมฯ ถือเปนจุดบกพรอง
สําหรับในวันที่ ๔ ก.พ. อบรมเรื่องกฎหมาย เกียรติบัตรควรรีบดําเนินการใหแลว
เสร็จและใหมอบในวันอบรม ผมฝากดวยนะครับ สําหรับวาระการประชุม ควร
บรรจุเขาวาระการประชุมตั้งแตแรกดวยนะครับ จะไดบริหารเวลาไดถูก ฝาก
ทุกกอง/ฝายใหความรวมมือสํานักปลัดฯ ดวยนะครับเรื่องเอกสารการประชุม
ตอไปขอเชิญสถานธนานุบาลครับ
ผูจัดการสถานธนานุบาล
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ
(๑) รายงานสถิติการรับจํานํา-ไถถอน ประจําเดือน 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

- ๑๗ - รวมยอดเงินคงเหลือทั้งหมด จํานวน ๔๘,๓๖๒,๗๑๘.๐๖ บาท
ประธาน
มีทานใดจะสอบถามวาระนี้หรือไมครับ ถาไมมี ตอไปเชิญเรื่อง
บานมั่นคงครับ
อ.มลิวรรณ สารบรรณ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ
ที่ปรึกษานายกฯ
(๑) รายงานความกาวหนาสหกรณเคหะบานไผมั่นคงรวมใจพัฒนา
จํากัด ดังนี้
๑. สถานะการออมเงิน ดังนี้
๑.๑ ออมเพื่อบาน = ๑,๓๒๕,๐๘๘.๔๑ บาท
๑.๒ ออมสวัสดิการ = ๓๑,๘๗๖.๙๘ บาท
๑.๓ ออมสัจจะ
= ๗๓,๓๕๗.๖๒ บาท
๒. การกอสรางบานเฟสที่ ๑ บานชั้นเดียว ๑๔ หอง และบาน ๒ ชั้น
๔๘ หอง เปนการกอสรางระยะที่ ๒
๓. งานสาธารณูปโภค วางทอระบายน้ําเพื่อเชื่อมตอกับทางระบายน้ํา
ของเทศบาลเมืองบานไผ ซอยโนนสวรรค ๑
๔. การประชุมคณะกรรมการสหกรณบานไผมั่นคงรวมใจพัฒนา จํากัด
เมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๕๙ ณ หองกิจการสภาเทศบาล (รายละเอียดตาม
เอกสาร)
๕. การวิเคราะหสถานการณของอีสานกลาง เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนภาคอีสานขอนแกน
๖. พิธีบันทึกลงนามความรวมมือ “สรางสัมพันธเต็มพื้นที่ โดยใชพื้นที่
เปนตัวตั้ง สูเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนระหวางองคกรชุมชน หนวยงานภาครัฐ
และหนวยงานภาคเอกชน”
๗. การประชุมเรื่องการทําบัญชี เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๙ ที่สํานักงาน
สหกรณเคหะบานไผมั่นคงรวมใจพัฒนา จํากัด เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
คณะ สอช.ภาคอีสาน และเจาหนาที่จากสงเสริมสหกรณไดมาใหความรู
และคําแนะนํา การทําบัญชีของสหกรณในโครงการบานมั่นคง เพื่อเปนแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกตองในระบบบัญชีสหกรณฯ และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ซึ่ง
นําไปสูการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
ในการประชุมครั้งนี้ นายชัชวาล ตังวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีตําบล
ชนบท ไดนําคณะเขารวมสังเกตการณดวย
(รายละเอียดตามเอกสาร)
ประธาน
สําหรับโครงการนี้ผมอยากจะใหทานอ.มลิวรรณ เชิญทานปลัดฯ ไปรวม

- ๑๘ ดูแลโครงการดวยนะครับ อาจจะมีขอแนะนําดี ๆ เพื่อใหผูเขาอยูอาศัยมีความ
มั่นคงตอไป ฝากทานปลัดฯดวยนะครับ เพราะถือเปนโครงการหลักของเทศบาล
ดวย
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๕ วิเคราะหโครงการที่จะเปนประโยชนตอเทศบาลเมืองบานไผ
(๑) การประชาสัมพันธของแตละกอง/ฝาย
ประธาน
- การทําหนังสือพิมพเสียงเมืองไผ ฝากผอ.กองใหความสําคัญดวย
นะครับ ใหมองความสําคัญของงานแตละกองเพื่อนําเสนอใหกับหนังสือพิมพ
ปรับเปลี่ยนและดําเนินการแตเนิ่น ๆ ดวย หนังสือพิมพเปนเอกสารไมสูญหาย
สามารถอางอิงในระบบราชการไดดวย ใหเปนแนวนโยบายของกอง เชน การ
บอกขาวลวงหนา สงขาวเชิญชวน หนาแรก ใหลงขาวที่จะดําเนินการอะไร
ลวงหนา ดานหลัง ใหลงกิจกรรมหลัก ๆ ลวงหนา ฟุตโนตใหลงขาวของแตละ
กองดวย สําหรับการกระจายหนังสือ/การแจกหนังสือ เชน ตาม PCU ๔ มุมเมือง
เปนสิ่งที่ดี รานกาแฟ รานขายขาวมันไก หนังสือพิมพเปนหนาตาของเทศบาล
นะครับ ดานหลังของเพจ Facebook ตองปรับใหทันสมัยดวย ฝากคุณธนายุทธ
ดวย งานประชาสัมพันธและสื่อ ตองทํางานควบคูกันไปกับการทําไปพูดไป ชี้แจง
ใหเขาใจ ผอ.กองวิชาการฯ ตองเปนนักประชาสัมพันธในกองของตัวเองดวย
เปนศาสตร/วิชาการ/ศิลปะ ปรับตามสิ่งแวดลอม การทํางานตองรวมพลังกัน
เปนเอกภาพ ผอ.ตองมีบทบาทชวยลูกนอง จะเอาโครงการตาง ๆ มาโชวดวย
เทคนิคการนําเสนอประชาสัมพันธโดยรูปแบบประชาสัมพันธตลอดเวลา
มติที่ประชุม --รับทราบ-ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ประธาน
มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ
ปลัดเทศบาล
เรามีทานนายกฯ ๑ คน เหมือนกับมีนายกฯ ๑๐ คนเลยนะครับ
ทานนายกฯ มีความรอบรูทุกเรื่อง ครบรอบ ๑ เดือน ที่ผมไดมาอยูที่บานไผ
ไดเห็นวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป เห็นการพัฒนาขององคกรหลายอยาง จากที่
เคยอยูที่เล็กๆ ภาพลักษณของเทศบาลเมืองบานไผเปลี่ยนไปมากนะครับ ในการ
บริหารของทานนายกฯ ปจจุบันนี้องคกรตาง ๆ มีการยอมรับ ยกยองเทศบาล
เมืองบานไผ
- สําหรับการเซ็น MOU ของคณะศึกษาดูงานที่จะมา ใหเตรียมไวดวย

- ๑๙ -

ประธาน

การทําใบประกาศ หากเปนการขอความรวมมือระหวางหนวยงาน ควรจะมี ๒
ลายเซ็น แตหากเปนองคกรระหวางหนวยงาน ควรมีลายเซ็นทานนายกฯ
คนเดียวนะครับ
การทํา MOU กับ อปท.เขามาศึกษาดูงานกับเทศบาลเมืองบานไผ
สําหรับการใหเกียรติในการเซ็น MOU ใหทําระหวางนายกฯ+นายกฯ แตหาก
นายกฯ ไมอยูใหรองนายกฯ ทําพิธีเซ็น MOU แทนนายกฯ ได โดยใหสแกนลาย
ลายเซ็นนายกฯ ได

นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
สําหรับการจัดระเบียบตลาด๑,๒,๓ การปรับปรุงตลาดดําเนินการไปถึง
รองนายกเทศมนตรีฯ ขั้นตอนใดแลวครับ
ผอ.กองคลัง การปรับปรุงตลาด ๒ ประกาศไปแลว เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. เปดซอง
สอบราคา ๑๒ ก.พ. นี้ สวนรายละเอียดจะรายงานใหทราบเปนระยะคะ
- การปรับปรุงตลาด ๑ สงเรื่องใหกองชางประมาณการแลว
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
หลังจากปดประชุมหัวหนาสวนฯ ผมขออนุญาตประชุมผูที่เกี่ยวของถนน
รองนายกเทศมนตรีฯ คนเดินฯ ที่เตรียมตอนรับคายเยาวชนฯ ขอนัด ปลัดฯ + รองดรุณี +
ผอ.กองชาง+หัวหนาฝายการโยธา + ผอ.กองคลัง + ผอ.กองการศึกษา +
หัวหนาจีระศักดิ์ + หัวหนาสํานักปลัดฯ + งานเทศกิจ + พิธีกร + งาน
ผลประโยชน ขอเชิญประชุมตอหลังจากปดประชุมหัวหนาสวนฯ ครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
การทําบันทึกขอตกลงระหวางทานนายฯ กับ ระดับหัวหนากอง, ปลัดฯ,
รองนายกเทศมนตรีฯ รองปลัดฯ ที่จะดําเนินการ ทานนายกฯ เคยมีดําริเรื่อง Core Team ใหมีใน
ประเด็นการทําบันทึกขอตกลงดวย
ชวงนี้งบประมาณทั้งจากงบเทศบัญญัติ, เงินอุดหนุนทั่วไป และจาก
หนวยงานตาง ๆ ในสวนของโรงเรียนที่ดูแล กํากับ รับผิดชอบ ในเรื่องของ
การเงิน เมื่อทางรัฐบาลมีมาตรการภาครัฐ เรงรัดใหเงินออกมาสูตลาดมากขึ้น
เงินจะไดหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ทําใหประเทศมีความเจริญกาวหนาขึ้น เปน
เรื่องสําคัญที่เราจะตองถือปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งกําหนดวาจะตองใชจาย
งบประมาณกี่เปอรเซ็นต ไตรมาสที่ ๑และไตรมาสที่ ๒ ตองใชจายอีกกี่
เปอรเซ็นต ขอใหทุกกอง/ฝาย ตรวจสอบและเรงรัดการใชจายงบประมาณดวย
- การจัดทําหลักสูตรคายเยาวชนฯ ปจจุบันขอมูลยังไมสามารถพิมพ
ออกเปนรูปเลมได สวนที่เกี่ยวของใหดําเนินการใหเรียบรอยดวยนะครับ
- การตรวจการจางคณะกรรมการตรวจการจางใหทําหนาที่และ

- ๒๐ ควบคุมกํากับโดยเฉพาะการกอสรางโครงการตาง ๆ เชน กอสรางอาคารเรียน
และเรื่องการคืนเงินประกันซองใหตรวจสอบใหเรียบรอยดวย สิ่งที่จะไดเงินคืน
ใหดําเนินการใหเรียบรอย ใหความสําคัญดวยนะครับ
ประธาน
โครงการบางอยางประชาชนแจงเขามา เชน ถนนริมคลองชลประทาน
ถูกรองเรียนจะเกิดปญหาน้ําทวม ปรากฏวา ใหตรวจสอบแบบแปลนวาถูกตอง
หรือไม ใหกองชางประสานไปที่อดีตประธานชุมชน ใหไปตรวจสอบดวย วามี
ปญหาหรือไม หากเกิดปญหาใหรีบแจงผูรับจางแกไขใหเรียบรอยดวย หาก
ไมตรงตามแบบแปลนหามตรวจรับงานนะครับ
รอยตรีบัวทอง โลขันธ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมทํางานเลขาฯ
เลขานุการนายกฯ การทํางานจะตองมีความละเอียด แตปจจุบันเอกสารควรเรียบรอยกวานี้
ใหรับผิดชอบเรื่องแฟมที่ออกจากหองนายกฯ ดวย ผมขอขอบคุณพี่นองสง
ตัวแทนไปชวยทีมงานหนวยทันใจทุกคน กรณีมีหนังสือเรงดวนใหเขาเสนอแฟม
ไดเลยนะครับ โดยใหแจงเลขาฯ เพื่อนําเสนอแฟมนายกฯ ใหทันเวลานะครับ
ขอบคุณครับ
ประธาน
หนังสือออกจากกอง-ปลัดฯ – นายกฯ ผมเซ็นทันทีใหรวดเร็วนะครับ
ปญหา คือ ธุรการไมยอมมารับแฟมที่หองนายกฯ ใหไปขันนอตดวยนะครับ ถา
เราทําทองถิ่นใหกระฉับกระเฉง เรามีหนาที่ตองรักษาศรัทธาของชาวบานนะครับ
การไปติดตอราชการเราตองไปรอเขา ไมใหเขารอ เราไปงอเขา ถาติดตอผูใหญ
ใหไปพบดวยตนเอง เรื่องผูนอย-ผูใหญ เปนธรรมเนียมของคนไทยนะครับ
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.
ที่ปรึกษานายกฯ
ที่ผานมา ทานนายกฯ มอบหมายใหผมและปลัดฯ เขารวม ประชุม ณ กอง
อํานวยการรักษาความสงบ คายศรีพัชรินทร จ.ขอนแกน สรุปสาระสําคัญ
ดังนี้
- โรดแมป ของรัฐบาล “๖-๔-๖-๔” คาดเลือกตั้งป ๖๐ การราง
รัฐธรรมนูญ, ประชารัฐ, การรักษาความสงบฯ, การกอเหตุราย, การปฏิบัติงาน
รวมกันระหวางทหาร ฝายปกครอง และทองถิ่น เพราะในวันที่ประชุมมีทองถิ่น
ทั่วจังหวัดขอนแกน, นายอําเภอ, ผูกํากับการสถานีตํารวจ ทางฝายทหาร
ตองการใหทราบวา ทหารเปนฝายดูแลเรื่องความสงบเรียบรอยในพื้นที่ ตองขอ
ความรวมมือจากทั้งนายอําเภอ, ผูกํากับการสถานีตํารวจ, นายกเทศมนตรี
,นายก อบต. ผูบริหารของทองถิ่น ทุกแหง เรื่องประชารัฐ รัฐบาล ภาคเอกชน
และประชาชน ในการทํางานรวมกัน รัฐบาลตองการใหมีการขับเคลื่อนประสาน
การพัฒนาในทุกพื้นที่ ทหารทําใหเกิดความสงบเรียบรอย เราจะตองชี้แจง

- ๒๑ ประชาสัมพันธใหมีความเขาใจ นโยบาย+ความมุงหมาย ของ คสช. ใหบานเมือง
เกิดความเปนระเบียบเรียบรอย
นายปรีชา มุขนําพร
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมไดรับการที่
ปรึกษานายกฯ
ประสานกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๔๒ วัดคุมจัดสรร อ.บานไผ
จ.ขอนแกน ประชาสัมพันธเปดรับสมัครเรียนหลักสูตร ครูสมาธิ-ไฮเทค
รุนที่ ๓๘ (อัฏฐิตติงสโม) วรวุฒิ (ความรูอยางประเสริฐ) เรียนเฉพาะวันเสารอาทิตย เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ปฐมนิเทศ อาทิตยที่ ๑๔ ก.พ. นี้
ประธาน
ฝากทุกกอง/ฝาย เตรียมวาระการประชุมประจําเดือนของตัวเองให
ครบถวนดวยนะครับ
และใหรวมประชุมตั้งแตตนจนจบดวย งานเฉพาะดานให
จัดประชุมเฉพาะ อยาจัดรูปแบบเหมือนการประชุมใหญ ใหตามแตละฝาย
เฉพาะดาน เพราะจะเกิดการประชุมแบบเฟอ เฉพาะวงเล็กใหถูกตัวเฉพาะจุด ไม
ตองรอเรียกประชุมเสียงตามฟุมเฟอย ไมเปนผลดีใหยึดมติที่ประชุมใหญเปน
หลักนะครับ ใหทํางานใหสําเร็จเราก็ไมตองเสียเวลาในการประชุมอีกหลาย ๆ
อยางไป มีทานใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไมครับ ถาไมมี ผมขอขอบคุณทุกทาน
และขอปดการประชุมครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ
เลิกประชุม เวลา

—
๑๒.๐๕ น.

(ลงชื่อ)
ผูบันทึกการประชุม
( นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

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

- ๒๒ -

