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รายงานการประชุมหัวหนาสวนการงาน ประจําเดอืน  มนีาคม  ๒๕๕๙  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 

ในวันพฤหัสบดทีี่ ๓  มนีาคม  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  

๑๘. นางฉววีรรณ  อัศฤกษ ผูอํานวยการสถานศกึษา โรงเรยีนเทศบาลบานไผ  

๑๙. นางจิตโศภิน เคนจันทกึ ผูอํานวยการสถานศกึษา โรงเรยีนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธติ  

๒๐. นางมลวิรรณ สารบรรณ ที่ปรกึษานายกฯ   

ผูไมมาประชุม 

๑. นายจริะบูรณ  ปญญารัตนวงศ รองนายเทศมนตรฯี  

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายอทิธพิล พวกเมอืงพล หัวหนาฝายการโยธา  

๒.  นางกรองกาญจน  ปญญารัตนวงศ หัวหนาฝายปกครอง  

๓. นายจีระศักดิ์ แกนดู  หัวหนาฝาย สงเสรมิการศึกษาฯ 

๔. น.ส.ดาวรรณ ภูเหนิ หัวหนาฝายบรกิารสาธารณสุข  
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๕. นางวารุณ ีลาดมะโรง หัวหนาฝายบรหิารงานสาธารณสุขฯ 

๖. นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศลี หัวหนาฝายแบบแผนฯ  

๗. น.ส.ภัทราวรรณ  เกดิพทิักษ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห 

๘. น.ส.ยุวนติ เพิ่มยนิด ีหัวหนาฝายบรหิารการศึกษา 

๙. นายประหยัดทรัพย  อาวจําปา หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  

๑๐. น.ส.มัตตกิา เกดิพทิักษ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  

๑๑. น.ส.ลัดดาวัลย ความหม่ัน หัวหนาฝายแผนที่ภาษฯี 

๑๒. จ.อ.กมล สงวนญาต ิหัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  

๑๓. นายเนรมติร มูลวงศ หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล  

๑๔. นางอุไรวรรณ กสกิจิวรกุล หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ  

๑๕. นายประเสรฐิ ไชยศรี  หัวหนา ฝายพัฒนารายได 

๑๖. จ.อ.สายันต นรสาร รก.หัวหนาฝายปองกันฯ  

๑๗. น.ส.พันธวริา พลกลาหาญ นักวชิาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  

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

๑๙. นางวราพร พมิพระทํา ครู รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๓  

๒๐. น.ส.วลิาวัลย อุดม ครู รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑ 

๒๑. นางอนงค ขอนประเสรฐิด ีครู รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒ 

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

ประธาน เมื่อที่ประชุมมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมตามระเบยีบ  

   วาระดังนี้ 

ระเบยีบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

ประธาน   ๑. แจงผลการประชุมเลขาธกิารคณะรักษาความสงบแหงชาต ิจังหวัด

แจงให อปท.ดําเนนิการตามขอสั่งการในสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้  

(๑) ใหตดิตามรายการคนืความสุขใหกับประชาชนและนําไป 

   ปฏิบัตใิหเปนรูปธรรม ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรทีุกขอ  

(๒) การรับเรื่องราวรองเรยีนของศูนยดํารงธรรมไดมกีารแกไข 

ปญหาเปนสวนใหญแลว แตอาจมปีระชาชนบางกลุมที่ยังเขาไมถงึศูนยดํารง

ธรรม เนื่องจากเกรงกลัวอทิธพิล จึงขอใหมกีารบูรณาการทุกหนวยงานในเชิงรุก

เพื่อรับทราบปญหาอยางทั่วถงึ 
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 ฝากสํานักปลัดฯ ทําหนังสอืตอบกลุมผูรอง และรายงานอําเภอดวย   

ทุกครัง้  

(๓) กรณกีารชุมชนสาธารณะหรอืมขีอขัดแยง ใหดําเนนิการ 

แกไขใหแลวเสร็จภายในพื้นที่ อยาใหมกีารเดนิทางไปชุมชนในสวนกลางโดย

เด็ดขาด ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของตองบูรณาการแกไขปญหารวมกัน หากมคีวาม

จําเปนตองเชิญเจาหนาที่จากสวนกลางไปรวมช้ีแจงกใ็หดําเนนิการประสานโดย

เรงดวน  

(๔) การชุมชนประทวงของกลุมเกษตรกรชาวสวนยางในหลาย 

จังหวัดภาคใต ทางภาครัฐเขาใจและเห็นใจตอปญหาความเดอืดรอนของกลุม

เกษตรกรดังกลาว จงึขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของดูแลเหตุการณใหเปนไปตาม

กรอบของกฎหมายใหเกดิความสงบเรยีบรอย  

(๕) เรื่องผักตบชวาใหดําเนนิการแกไขใหแลวเสร็จภายใน 

สามเดอืน ซึ่งเดอืนมนีาคมตองเสร็จสิ้น และใหแตละพื้นที่เปนผูรับผิดชอบพื้นที่

ของตัวเองในการแกไขปญหาโดยใชเครื่องมอืของกรมปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยและกรมชลประทาน 

(๖) การเตรยีมการทําประชามตริางรัฐธรรมนูญ รัฐบาล 

ตองการใหคนที่มสีทิธอิอกเสยีงออกมาใชสทิธลิงประชามตใิหมากที่สุด จึงขอให

ประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจ และรณรงคใหประชาชนไดรับทราบและ

เตรยีมตัวในการออกมาใชสทิธโิดยทั่วกัน  

 ฝากกองวชิาการฯ พจิารณารณรงคประชาสัมพันธดวย เชน ปายไวนลิ 

ใหตดิตามชุมชน สําหรับรายละเอยีดและขอความใหปรกึษาคณะผูบรหิาร     

อกีครัง้ 

 ๒. การดําเนนิการตามมต ิครม. เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. นี้ กรมสงเสรมิฯ แจง 

เรื่อง การกอหนี้ผูกพัน  

- ให อปท.ถอืปฏบิัตอิยางเครงครัด ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ ม.ีค. 

๒๕๕๙ หากดําเนนิการไมทันใหสงคนื (กรณกีอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ 

ม.ีค. ๒๕๕๙)  

- ปรับปรุงสถานะการเงนิการคลัง  (งบลงทุน ป ๒๕๕๙) ใหถูกตองและ

เปนปจจุบัน  

 ๓. การเขารวมประชุมสภานติบิัญญัตแิหงชาต ิเมื่อวันที่ ๒ ม.ีค. ๒๕๕๙ 

การถายโอนภารกจิ ผมไดเสนอในที่ประชุม ๒ ประเด็น ดังนี้ 
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(๑) เทศบาลเมอืงบานไผ มคีวามตองการถายโอนภารกจิสถานขีนสง

อําเภอบานไผมาดูแล  

(๒) การถายโอนภารกจิถนนสี่เลน ถนนทางไปหนองแวงโอง เราจะเปน

ถนน ๔ ชองจราจร ใหทําเรื่องถงึ อบจ.ใหโอนภารกจิใหกรมทางหลวงเพื่อปรับ

เปนถนน ๔ เลน  

๔. หางบิ๊กซจีะมาเปดที่อําเภอบานไผ อยูบรเิวณถนนมติรภาพ เขต 

อบต.หัวหนองและเทศบาลเมอืงบานไผ เปนหางขนาดใหญนะครับ ซึ่งหางบิ๊กซี

คนไทยเปนเจาของหุน  

๕. การสงเขาประกวดโครงการ I See You สหประชาชาต ิUN หากเรา

ไมมปีญหาองคกรเราจะยนือยูแถวไหนของ อปท. แตปจจุบันตองทํางานให

รวดเร็ว ทันเวลา ใหพวกเราม่ันใจ หากมีปญหาอะไรใหมาถามผมเลย อะไรถูก

ผมวาถูก อะไรผิดคอืผิด  

มตทิี่ประชุม  --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผูบรหิารและหัวหนาสวนการงาน  

   คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๙  เมื่อวันท่ี  ๓  มนีาคม  ๒๕๕๙  

ประธาน   เชิญฝายเลขานุการฯ ครับ  

หัวหนาสํานักปลัดฯ   เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรายงาน 

   การประชุมฯ เมื่อวันที่  ๓  มนีาคม  ๒๕๕๙  ฝายเลขาฯ ไดสําเนา 

   แจงใหทุกทานแลวนะคะ มทีัง้หมด ๒๑ หนา ขอใหที่ประชุมพจิารณาไป 

พรอม ๆ กันเลยนะคะ  มทีานใดจะขอแกไขหรอืเพิ่มเตมิในสวนใดหรอืไมคะ  

เชิญคะ  

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  ขอแกไข หนา ๑๔ ขอ ๓. “แตเราเปนเครอืขายของหนวยงานที่มอีํานาจ   

   คอื ร.พ.บานไผ”  

ประธาน   เมื่อมกีารตรวจสอบรายงานการประชุมแลวใหแกไขใหถูกตอง เพราะ  

สามารถนําไปใชในช้ันศาลหรอืเปนหลักฐานอางองิตามกฎหมายได  มทีานใดจะ

ขอแกไขเพิ่มเตมิหรอืไมครับ ถาไมมผีมขอมตทิี่ประชุมนะครับ  

มตท่ีิประชุม --รับรองรายงานการประชุม — 

ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องสบืเน่ือง  

ประธาน   รายงานผลการดําเนนิงานถนนคนเดนิเพลนิเมอืงไผ  เชิญรองดรุณ ีครับ 
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นางดรุณี  วศิิษฐชาต ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับถนน    

รองปลัดเทศบาล คนเดนิเพลนิเมอืงไผ ปจจุบันมปีระชาชนทั่วไปมาจับจายใชสอยเพิ่มมากขึ้น 

ชวงเวลาประมาณ ๕ โมงเย็น- ๒ ทุม  สําหรับการควบคุมคุณภาพเปนประจํา 

เริ่มมกีารใช NO FOME  การจัดจราจรไดรับความรวมมอืเปนอยางด ีเรื่องไฟ 

ไดรับความรวมมอือยางดจีากกองชาง และดานเวทไีดรับความรวมมอืจากนองๆ 

  สํานักปลัดฯ เปนอยางด ี 

สรุปยอดคาใชจายประจําเดอืน  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙   

- ๗ ก.พ. ๒๕๕๙   

รายรับ  = ๑๘,๘๐๐  บาท  รายจาย = ๑๗,๐๕๒  บาท 

- ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๙  

รายรับ = ๑๘,๕๕๐  บาท  รายจาย  = ๑๒,๑๔๕  บาท 

- ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๙  

รายรับ  = ๑๗,๗๗๐  บาท  รายจาย = ๑๒,๒๒๕  บาท 

- ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๙  

รายรับ  =  ๑๘,๗๓๐  บาท  รายจาย  = ๑๐,๖๑๕  บาท  

สรุป รวมรายรับทัง้สิ้น  =  ๗๓,๘๕๐  บาท รวมรายจายทัง้สิ้น  = ๕๒,๐๓๗  บาท 

คงเหลอืทัง้สิ้น  =  ๒๑,๘๑๓  บาท     

นายประเสรฐิ  ไชยศร ี เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอรายงานการ 

หัวหนาฝายพัฒนารายได   จัดเก็บคาธรรมเนยีมวางจําหนายสนิคา ณ เดอืน ก.พ. ๒๕๕๙ ดังนี้  

    - คาธรรมเนยีมวางจําหนายสนิคา เปนเงินทัง้สิ้น ๕๖๙,๙๘๐ บาท  

    - คาไฟฟาที่จัดเก็บได รวมเปนเงินทัง้สิ้น  ๒๔๙,๘๐๐ บาท  

รวมรายรับทัง้สิ้น  ๘๑๙,๗๘๐  บาท  

ประธาน   เชิญทานรองนวิัฒนครับ 

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับถนน 

รองนายเทศมนตรฯี  คนเดนิ  ฯ ตัง้แตเปดถนนคนเดนิฯ ผมไดมาดูแลทุกสัปดาห เริ่มตัง้แตบาย ๓ โมง 

เปนตนไปจนกระทั่งเก็บของ ตามที่ทัง้ ๒ ทาน รายงานรายรับดังกลาว ปจจุบันมี

รายไดคอนขางสงู การที่จะมองวาเราทําในเชิงหาผลประโยชนในสวนของ

ผูบรหิารหรอืผูเกี่ยวของ จรงิ ๆแลวรายไดหลักเราไดจัดเก็บเปนคาธรรมเนยีม

วางจําหนายสนิคา สวนที่เราไดคอื คาบรหิารจัดการล็อคละ ๒๐ บาท ประมาณ 

๓ พันกวาบาท  เปนเงนิประมาณ ๖ พันกวาบาท ที่เหลอืจะเปน Walk-in 

เพราะฉะนัน้เราจะมีรายรับที่นํามาจายแตละสัปดาหประมาณ ๘,๐๐๐ – 

๑๐,๐๐๐ บาท   โดยมคีาใชจาย คอื คาเวท ีเครื่องเสยีง, คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 
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อปพร.,เจาหนาที่เทศกจิ,คา STAFF  ทมีงานที่ออกไปปฏบิัตงิานแตละสัปดาห 

เราจะมเีงนิเปนคาดําเนนิการเปนทุนสํารองประมาณ  ๒  หมื่นกวาบาท ไวเปน

คาซอมบํารุงตางๆ ที่อาจจะเกดิขึ้น ปจจุบันถนนคนเดนิฯ ของเราคอนขางจะตี

ตลาด ผูประกอบการเพิ่มขึ้น ประชาชนเขามาเที่ยว กนิ ชอป มากขึ้นทุกสัปดาห  

เราพยายามปรับปรุงอยูทกุอาทติย มคีวามเคลื่อนไหวในทางสรางสรรค มกีาร

ระดมความคดิชวยกัน โดยเฉพาะโซนอาหาร ตองลงไปตรวจสอบอยางเขมขน 

ณ ปจจุบันก็ NO FOME โดยรณรงคใหใชโฟมชานออย และโฟมสําปะหลัง 

คอนขางเต็มรูปแบบ โดยไดรับความรวมมอืจากผูประกอบการเปนอยางด ี

รวมทัง้ผากันเปอนและหมวกคลุมผม ตามมาตรฐานความสะอาด เพราะฉะนัน้ก็

ขอฝากทาง QC เทศบาล ใหเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบอาหารใหปฏบิัตอิยาง

สมํ่าเสมอดวยนะครับ ตลาดหลายแหงอยูไมไดนานนะครับ แตถนนคนเดนิฯ ของ

เราคอนขางจะอยูตัวแลว แตในภาพรวมทุกทานคงตองรวมดวยชวยกัน หากมี

ขอเสนอแนะก็แจงมาไดนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธาน  สําหรับการสงประกวดองคกรปกครองสวนทองถิ่น การบรหิารจัดการ

บานเมอืงที่ด ีในป ๒๕๕๙ เราจะคัดเลอืกโครงการถนนคนเดนิเพลนิเมอืงไผ เปน

เรื่องนวัตกรรมทองถิ่น และกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน รวมสง ๒ เรื่อง     

ในสวนของถนนคนเดนิฯ ฝากทานรองดรุณ ีใหชวยดําเนนิการจัดทํารายละเอยีด

ตัง้แตตนดวยนะครับ สําหรับกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน  ฝากทาน          

ผอ.กองคลัง ชวยดําเนนิการจัดทํารายละเอยีดตัง้แตตนดวยนะครับ ซึ่งในปนี้เรา

จะตองสงโครงการสูกับระดับเซยีนดวยกัน คราวที่แลวแขงกับหนวยงานที่ยัง

ไมไดรับรางวัล แตครัง้นี้เราตองสงโครงการนวัตกรรมแบบโดดเดน กับ

หนวยงานที่ไดรับรางวัลเชนเดยีวกันกับเรา เพราะฉะนัน้ความยากจะเพิ่มขึ้นอกี

ในการแขงขัน สวนเรื่องอื่นที่จะสง เชน หนวยทันใจในปตอไป โครงการบาน

ม่ันคง เปนตน เราสามารถสงไดหลายๆ เรื่อง เราจะไดปรับปรุงงานเพิ่มขึ้นดวย 

เราทํางานแบบมเีปาหมายมแีนวคดิเรื่องใหม ๆ มผีลสําเร็จแลว คือ โครงการ     

I SEE YOU เราตอยอดเพื่อพัฒนาตอไป ถนนคนเดนิฯ เปนเศรษฐกจิชุมชน 

วัฒนธรรม การมสีวนรวมของประชาชน เชน เวทกีลางเขามามสีวนรวมกันเปน

ชุมชนทางความคดิ สําหรับนวัตกรรมที่ผมไดรับฟงมาจากการเขารวมประชุม 

โรงเรยีนก็เปนนวัตกรรมนะครับ ที่เทศบาลเมอืงวังน้ําเย็น จ.สระแกว           

เปนโรงเรยีนแหงความเช่ือม่ัน เขาสงเขาชิงรางวัลสหประชาชาตนิะครับ 

นวัตกรรมอยูในเทศบาลไมไดมาจากกองใดกองหนึ่ง หรอืเรื่องขยะชุมชนเปน

นวัตกรรม เชน เทศบาลตําบลเกาะคา ซึ่งมนีายกฯเปนผูหญงิดวยนะครับ      
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เขาทาํไดอยางดมีากในวธิคีดิ ผมอยากใหพวกเรามองการทํางานอยางมมีติกิาร

สรางสรรค บางอยางคาดไมถงึเราทําไดหรอืไม เชน โรงรับจํานํา ใหหามติใิหม ๆ 

ผมคดิวาเรานาจะทํานะครับ ผมพยายามทําใหพวกเรามแีนวคดิตาง ๆ ใหมอง

การทํางานหลาย ๆ มุม ๑๒ องคกรที่นํามาสูนวตักรรมสหประชาชาต ิ         

อบต.หัวงม อ.พาน จ.เชียงราย นวัตกรรม คอื โรงเรยีนผูสูงอายุ ซึ่งของเราก็มี

แตเขามสีสีันกวาเรา ผมก็ขอฝากผอ.กองสาธารณสุขฯ ชวยปรับปรุงของเราใหดี

ขึ้นดวยนะครับ อบต.ดอนแกว   ทําเรื่องมหาวทิยาลัยดอนแกวสรางสุข ถอืเปน 

อบต.ที่สุดยอดของประเทศไทย เทศบาลตําบลลวงเหนอื อ.ดอยสะเก็ต           

จ.เชียงใหม ทําเรือ่งการลดปรมิาณกาซคารบอนดไปสูเมอืงที่มคีารบอนดตํ่า 

เทศบาลตําบลเกาะคา ทําเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลปาเซา     

อ.เมอืง  จ.อุตรดติถ ทําเรื่อง มหาวทิยาลัยวัววทิยา เปนศูนยกลางการเรยีนรู

ของคนในชุมชนและมมีหาวทิยาลัยราชภัฏมาชวยดําเนนิการใหโครงการมี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น เทศบาลตําบลเขาพระงาม      จ.ลพบุร ีทําเรื่องการดูแล

ผูปวยเรื้อรังในชุมชน ใชวธิสีื่อสารโดยผาน TOT Health Care คอืใชระบบ

โทรศัพท เทศบาลตําบลพนัสนคิม ทําเรื่องประเพณบีุญกลางบานและเครื่องจักร

สาน แตเครื่องจักรสานควรจะอยูบานไผนะครับ มาจากการพยายามหาจุดขาย

ของบานเขา คอื พนัสคอืปา พนัสนคิม คอื บานปา เขาจึงมแีนวความคดิวา ทํา

อยางไรใหคนไปเยี่ยมบานปาของเขาได และสามารถสงออกเครื่องจักรสานไปถงึ

ประเทศญี่ปุนนะครับ อบจ.ภูเก็ต ทําเรื่องโรงพยาบาล   หมื่นเตยีง อบต.ถ้ําสงิห 

ทําเรื่องกาแฟ ทัง้หมดที่กลาวมาคอื นวัตกรรมที่จะสงชิงรางวัลสหประชาชาต ิ

ทุกอยางสามารถทําเปนนวัตกรรมไดทัง้สิ้น คอืเราตองชวยกันคดิและชวยกัน

ขับเคลื่อน ถาเราทํางานอยางมแีนวรุกจะสนุกนะครับ ผอ.โรงเรยีนเทศบาลลอง

คดิดูนะครับ ทุกคนอยูกับงาน ๘ ช่ัวโมง, พักผอน ๘ ช่ัวโมง, อยูกับครอบครัว   

๘ ช่ัวโมง ทําไมเราไมทําให ๘ ช่ัวโมงที่อยูกับงานใหมคีามากที่สุด ผมอยากให 

ทุกคนมองจากหนวยงานทัง้ ๑๒ หนวยงานที่สงนวัตกรรมเขาชิงรางวัล

สหประชาชาต ิสําหรับรางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันพูดถงึเรื่องทองถิ่นอยูขอ

เดยีว หมายความวาอยางไร แสดงวารัฐบาลไมเห็นความสําคัญของทองถิ่นหรอื

อยางไร ผมฝากพวกเราดวยนะครับ อยากใหพวกเราไดประสบการณในการ

ทํางานรวมกัน  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง สังเกตวาทานนายกฯเนนตัง้แตเขามาทํางาน คอื ทุกคนคอืเทศบาล  

รองนายเทศมนตรฯี  งานที่แยกทําเปนกอง แตการทํางานคอืเปนพลังรวมกันทํางาน มเีปาหมายการ

ทํางานรวมกัน จากความสําเร็จที่ผานมา จะเห็นวาหนวยงานที่สงนวัตกรรมทัง้ 
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๑๒ แหงดังกลาว เปนเวททีี่มคีุณคาอยางยิ่ง เพราะเปนเวทรีะดับประเทศ คอื 

เวทสีหประชาชาต ิ เชน โรงเรยีน,วัว,ขยะ,เครื่องจักรสาน ที่กลาวมาทัง้หมด คอื

ขอคดิ ทานนายกฯ เขารวมประชุมเสร็จยังมองอนาคตวาจะทําอะไรตอไป นั่นคอื

การที่ขับเคลื่อนสงนวัตกรรมเขาชิงสหประชาชาตใิหสําเร็จไดอยางไร แบงเปน ๒ 

เรื่อง คอื เรื่องที่ ๑ การสงโครงการเขาประกวด GG เรื่องที่ ๒ สงนวัตกรรมเขา

ชิงรางวัลสหประชาชาต ิUN จงึขอฝากคุณมัตตกิา ใหทํารายงานมาใหผมดู โดย

ใหวเิคราะหนวัตกรรมทัง้ ๑๒ โครงการ และทํานายวาแตละแหงใครมโีอกาส

ประสบผลสําเร็จมากที่สุด แตไมไดระบุวาบานไผอยูที่เทาไหร และเทศบาลเมอืง

บานไผบูรณการแบบหวงโซ เปนการดําเนนิการแบบหวงโซแหงนวัตกรรม ตอง

ขับเคลื่อนตอนะครับ ช้ินที่ ๒ คอื รางคําสั่งแตงตัง้คณะทํางานของ ผอ.กอง

สาธารณสุขฯ ในสวนของสํานักปลัดฯ หัวหนาสํานักปลัดฯ ยังไมไดสงนะครับ 

รางเกี่ยวกับการดําเนนิการในสงเพื่อนําไปสูการแปลและคัดกรองตอไป ใชเวลา 

๑ เดอืนใหสง ๓ เดอืนจะมกีารสงไปใหหนวยงานที่จัดอบรมเรื่องนี้เพื่อตรวจสอบ

ความเรยีบรอย หลังจากนัน้เราจะไดไปประชุมอบรมอกีครัง้หนึ่ง เพื่อคัดกรองให

สามารถสงเอกสารพรอมกับการแปลภาษา แตในเรื่องของ GG แบงเปน ๒ เรื่อง 

คอื กลุมที่ ๑ เรื่องถนนคนเดนิเพลนิเมอืงไผ กลุมที่ ๒ เรื่องกองทุนคนบานไผไม

ทอดทิ้งกัน ใน ๒ เรื่องนี้ผมไดวางแผนไวกับทานนายกฯ โดยโยงทุกเรื่องเขา

มารวมกับกองสาธารณสุขฯ Clean Food Good Test ทัง้ ๒ เรื่องตองยั่งยนื   

ผลสําเร็จใหมรีะบบ การบรหิารเชิงระบบมผีลลัพธที่ชัดเจนและตองยั่งยนื       

ฝากเรื่องโรงรับจํานําดวยนะครับ ตองวางแผนแนวคดิใหเกดิประโยชนกับ

ประชาชนมากกวาการรับจํานําอยางเดยีว ใหมกีารบูรณาการรวมกัน ทุกแหงยัง

ไมมใีครแขงขันเรื่องโรงรับจํานํา  

ประธาน  ผูจัดการลองหาแนวทางเรื่องการประกวดโรงรับจํานําดูนะครับ วาจะมี

วธิกีารอยางไรในการพัฒนาใหเกดิประโยชนมากกวาการรับจํานําอยางเดยีว 

สามารถมอีะไรมากกวานัน้ไดหรอืไม จากเรื่องธรรมดาแตเราทําใหไมธรรมดา 

ใหลองคดิไปขางหนาดูนะครับ ถาเราคดิแบบนําเสนอจะเปนเรื่องที่ดมีาก เพราะ

ทุกแหงยังไมมใีครนําเสนอเรื่องโรงรับจํานําเลยในการแขงขันหลาย ๆ อยาง แต

เราตองไมเกดิปญหา แตทําใหเกดิประโยชนเพิ่มขึ้นอกี ถอืเปนเรื่องที่ดมีากนะ

ครับ ปตอไปขอฝากทาน อ.มลวิรรณ ใหสงประกวดเรื่องบานม่ันคงดวยนะครับ 

เพราะเปนเรื่องที่ครอบคลุมทัง้ระบบ โดยมปีระชาชนเขามามสีวนรวม ทัง้เปนจุด

ที่ประชาชนมคีวามเขมแข็งในการดูแลเรื่องปจจัย ๔ ของตัวเอง โดยเทศบาลเปน

ผูสนับสนุน ถาทุกกอง/ฝายทําใหงานออกมาสมบูรณแบบ ผมวาใหทานภูมใิจ
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ผลงานช้ินโบวแดง มาสเตอรพชี (Masterpiece) ถอืเปนผลงานที่ดทีี่สุดของตัวเอง  

ผมคดิวาบุคคลที่นาจะภูมใิจที่สุด คอื ผอ.กองสาธารณสุขฯ ที่ทานจะเกษยีณไป

อยางมศัีกดิ์ศร ีคอื ทานทิ้งโครงการไวเปนมรดกกับคนรุนหลัง คอื โครงการ      

I SEE YOU ฝากพวกเราทุกคนดวยนะครับ  

มตท่ีิประชุม --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ/พจิารณา  

ประธาน  (๑) รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการฯ จังหวัดขอนแกน 

ประจําเดอืน ก.พ. ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๙  ก.พ. ๒๕๕๙  ขอเชิญทานเลศิสนิครับ  

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กอนอื่นผมตอง 

ท่ีปรกึษานายกฯ ขอช่ืนชมยนิดกีับทานนายกฯและคณะทุกทานเทศบาลเมอืงบานไผ ซึ่งทุกวันนี้

เรากาวขามคําวา กาวไกลสูอาเซยีนไปแลว เราจะกาวไป UN แลวนะครับ ซึ่ง

เปนความสําเร็จโดยการนําของทานนายกฯ พรอมดวยพวกเราทุกคน ซึ่งเปน

เรื่องที่นาช่ืนชมยนิดเีปนอยางยิ่งนะครับ ผมคดิวาสิ่งเหลานี้จะเปนเครื่องหมาย

หรอืเกยีรตยิศแสดงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรอืหนวยงานตาง ๆ ไดช่ืน

ชมและยนิดกีับเทศบาลเมอืงบานไผในความสําเร็จที่ผานมา และที่กําลังจะมาถงึ

อกี สําหรับในการทํางานนัน้ ผมคดิวาทุกคนก็อยากจะสะดวกสบาย แตความ

สะดวกสบายนัน้จะเกดิขึ้นได ก็ตอเมื่อเรามหีนาที่รับผิดชอบและทําหนาที่ของเรา

ใหดทีี่สุด ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหดทีี่สุด ถาเราตระหนักและทํางานของเรา

อยางหนักในหนาที่ของเราในความรับผิดชอบของเรา ก็จะทําใหชีวติของเรามี

ความสุขดวย เพราะผมผานชีวติการเปนขาราชการมาทัง้หมด ๓๗ ป มชีวงเวลา

ตน ๆ ผมก็จับทศิทางการเปนขาราชการไมถูก ทํางานแบบไมรูจะทําอะไร ลอย

ไป-ลอยมา ไมรูเรามหีนาที่อะไร แตพอมานั่งทบทวนและผานการอบรมตาง ๆ 

มาแลวมาสรุปวาเรามหีนาที่และตําแหนงอะไร เราตองทําหนาที่ของเราใหดทีี่สุด 

และมุงไปสูหนาที่และงานของเรา หากทํางานหนักของเราอยูตลอดเวลา ปญหา

จะไมเกดิ คาใชจายก็จะพอใชจาย แตถาเราปลอยเวลาของเราใหวาง เงินเดอืน

ไมพอใชนะครับ เพราะจะมเีรื่องตาง ๆ เขามา เชน เรื่องสนุกสนาน รื่นเรงิ 

รวมทัง้การพนัน ดังนัน้ พวกเราเปนขาราชการ จะตองมุงม่ันและทํางานใหหนัก

ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และชีวติเราจะมคีวามสุข และเกดิความสําเร็จ ผม

ก็ขอฝากประสบการณตรงนี้ไวเปนแงคดิใหกับทุก ๆ ทานดวยนะครับ  

  สําหรับการประชุมหัวหนาสวนราชการฯ จังหวัดขอนแกน ประจําเดอืน 

ก.พ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙ ในครัง้นี้ทานรองผูวาราชการฯ  ทาน

ประเสรฐิ  ลอืชาธนานนท เปนประธานในที่ประชุม  สถานที่ประชุม  ณ  หอง
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ประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแกน  ช้ัน ๑ (หลังใหม) บรรจุผูเขารวมประชุมได

ประมาณ ๔-๕๐๐ คน  ผมขอสรุปสาระสําคัญดังนี้  

  กอนเขาสูระเบยีบวาระการประชุม มกีารมอบรางวัลการประกวดขาว

หอมมะล,ิ การมอบรางวัลแกเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด สวนระดับประเทศ

ไปรับรางวัลแลว คอื นองกอย อรัญญา ซึ่งจะเขาแขงขันประกวดรองเพลง The 

Voice Kid ในวันอาทติยที่ ๖ ม.ีค. ที่จะถงึนี้ ผูรับผิดชอบเรื่องนี้เชิญชวนใหพวก

เราชาวขอนแกนชวยกันโหวตคะแนนใหดวย  

 สําหรับการรับรองรายงานการประชุมมเีรื่องที่เลขานุการฯ คอมเมน

เรื่องการสงช่ือตําแหนงเปนภาษาอังกฤษใหกับสํานักงานจังหวัด ซึ่งหนวยงาน

ทัง้หมดม ี๒๐๐ กวาหนวยงาน แตมผูีสงเพยีง ๔๑ หนวยงานเทานัน้ รวมทัง้

เทศบาลเมอืงบานไผของเราดวยนะครับยังไมไดสง ฝากผูที่เกี่ยวของใหสงดวย  

นะครับ  

  เรื่องเพื่อพจิารณามอียู ๓ เรื่อง ดังนี้  

๑. การใชจายงบประมาณ กรณงีบประมาณไมเกนิ ๑ ลานบาท จะตอง 

เบกิจายใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ ม.ีค. นี้ และงบประมาณเกนิ ๒ ลานบาท 

จะตองกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ ม.ีค. นี้เชนกัน  

๒. ใหเตรยีมแผนงาน/โครงการที่ผูบังคับบัญชา คอื นายกรัฐมนตรจีะ 

มาเยี่ยมภาคอสีานแตยังไมมกีําหนด ใหเตรยีมการไวกอนในการตรวจเยี่ยมภาค

อสีาน ๒๐ จังหวัด คงจะมาประชุมอยูที่จ.ขอนแกน  

๓. การบรหิารการกําจัดขยะและขยะมพีษิ โดยสํานักงาน ICT ซึ่งได 

อบรมเสร็จไปแลว  

 - อําเภอบานไผไดรับการประกาศใหเปนอําเภอ Zero Waste เปนเรื่องที่

นาช่ืนชมนะครับ  

 - ขอนแกนเมอืงสะอาด ตองดําเนนิการตอเนื่อง คอื เรื่องการแบงความ

รับผิดชอบ ๙ โซน   

 - กองอํานวยการรักษาความสงบจังหวัดขอนแกน เกี่ยวกับประชามติ

รัฐธรรมนูญ ทานนายกฯไดฝากใหกองวชิาการฯ ใหมกีารประชาสัมพันธ ในชวงนี้

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจําจังหวัดขอนแกน (กกต.) เปนผูรับผิดชอบ 

เพราะฉะนัน้การประชาสัมพันธประเด็นใด แงใด ใหกองวิชาการฯ ประสาน

รายละเอยีดการประชาสัมพันธกับกกต.จังหวัดดวยนะครับ ผูมสีทิธอิายุครบ 

๑๘ ปในวันเลอืกตัง้/ในการลงประชามติรัฐธรรมนูญ ไมใชวันที่ ๑ ม.ค. ของป

ฝากประชาสัมพันธเรื่องนี้ดวยนะครับ  
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 - ศูนยดํารงธรรม ทานนายกฯไดกลาวไวแลว  

 - เรื่องภัยแลง เรื่องไฟไหม ไฟปา  

 - การกําจัดผักตบชวา เปนเรื่องที่ทานนายกฯพูดถงึแลว  

 - การ Search ขอมูลของหนังสอืสั่งการหรอืการเคลื่อนไหวของจังหวัด

ขอนแกน โดยใหประสานกับสํานักงานจังหวัดขอนแกนนะครับ  

 - สํานักงานปองกันภัยฝายพลเรอืน เนนเรื่องภัยแลง การขาดแคลนน้ํา 

ไฟปา เราตองใหความสําคัญดวย  

 - ในเดอืนสงิหาคม พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกติตยิาภา จะ

เสด็จเยี่ยมเรอืนจํากลางจังหวัดขอนแกน 

 - ในวันที่ ๒๓ ม.ีค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จะเสด็จในโครงการสัมมนานทิรรศการ ทรัพยากรไทย หวนดูทรัพยสิ่ง สนิตน 

คอื จะมกีารสัมมนาและการจัดนทิรรศการตาง ๆ ที่มหาวทิยาลัยขอนแกน ใน 

วันดงักลาวไดมกีารทูลเสด็จฯ แตยังไมมหีมายลงมาวาใหทานเปดศาลากลาง

หลังใหมดวย  

 - ทานประธานในที่ประชุมไดฝากถงึเรื่องการประชุมหัวหนาสวน

ราชการฯ ย้ําเนนใหหัวหนาสวนราชการฯ นายอําเภอทุกแหงใหเขารวมประชุม

ดวยตนเอง และแตงเครื่องแบบดวยทุกครัง้ ขอบคุณครับ  

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับรายงานการ  

รองนายกเทศมนตรฯี ประชุมหัวหนาสวนราชการฯ ประจําอําเภอบานไผ ๒ เดอืน (ก.พ.-ม.ีค.) เมื่อ

วันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๙ สรุปประเด็นสําคัญดังนี้  

  -   เรื่องที่แจงใหที่ประชุมทราบ คอื การลงประชามตริางรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม จะดําเนนิการภายในเดอืน ก.ค. ๒๕๕๙ ใหเทศบาลเมอืงบานไผ

ประชาสัมพันธใหกับประชาชนใหรับทราบขอมูลขาวสารโดยทั่วถงึกัน 

  - การจัดงานกาชาดอําเภอบานไผ ประจําป ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๔-

๑๘ ม.ีค. ๒๕๕๙ เมื่อวานนี้ผมไดมอบหมายใหหัวหนาสํานักปลัดฯ เขารวม

ประชุมดวย ณ วันนี้ตองลงไปช้ีแจงกับชุมชนบอยครัง้ วาการจัดงานในครัง้นี้

เทศบาลไมไดมสีวนรวมเปนการจัดงานประเพณขีองอําเภอ กจิกรรมตาง ๆ เชน 

ธงฟา, สนิคา ๔ ภาค แตเมื่อกอนมกีารกําหนดในมต ิกรอ.บานไผ ใหมกีาร    

จัดงานไดเพยีง ๓ ครัง้/ป  

  - การจัดงานวันทองถิ่นไทย ประจําป ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๘ ม.ีค. นี้    

ภาคเชาจะมพีธิถีวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว    

รัชกาลที่ ๕  
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  - การกอสรางระบบโครงขายไฟฟาขนาด ๕๐๐ กโิลวัตต จากจังหวัด

ชัยภูม-ิจังหวัดรอยเอ็ด จงึตองมกีารเปดรับฟงความคดิเห็น สําหรับพื้นที่ที่จะ

พาดผาน คอื ต.ในเมอืง, ต.หัวหนอง, ต.ภูเหล็ก, ต.หนิตัง้,ต.บานลาน,            

ต.แคนเหนอื, ต.หนิตัง้ จะมกีารรับฟงความคดิเห็นประมาณ ๖ ครัง้  

 (รายละเอยีดตามเอกสารสรุปการประชุมฯ) 

ประธาน  มอบทานรองตดิตามเรื่องการเดนิระบบไฟขนาด ๕๐๐ กโิลวัตตดวย  

นะครับ วามผีลกระทบอยางไรบางกับประชาชน 

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย   สําหรับการจัดงานวันทองถิ่นไทย ในเมื่ออําเภอเปนเจาภาพจัดเรานาจะ 

ท่ีปรกึษานายกฯ ไปรวมที่อําเภอดวยดหีรอืไมครับ เพื่อความพรอมเพรยีงเปนหมูคณะ  

ประธาน  ใหเขารวมพธิภีาคเชาที่อําเภอ และใหกลับมาบําเพ็ญประโยชนของเรา

ตามจุดที่กําหนดไว ตอไปเชิญ จ.อ.กมล ครับ 

จ.อ.กมล  สงวนญาต ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับการสํารวจ 

หัวหนาฝายบรหิารงานท่ัวไป  ขอมูลในการเตรยีมความพรอมการดําเนนิการออกเสยีงประชามต ิพ.ศ. 

๒๕๕๙ ทางอําเภอแจงใหเทศบาลสํารวจหนวยเลอืกตัง้ในเขตเทศบาล ได

รายงานไปแลว มทีัง้หมด ๓๔ หนวย ตามขอมูลการเลอืกตัง้ครัง้ลาสุดครับ และ

ไดสงแผนการลงประชามตมิาใหตามเอกสารเสนทางสูประชามต ิกําหนดวันออก

เสยีงประชามตใินวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๙  

ประธาน   การออกเสยีงประชามตเิปนที่ทราบกันนะครับ รายละเอยีดตามเอกสาร 

ที่แจงมา เรื่องนี้ตองใหประชาชนเกดิความเขาใจรวมกันนะครับ เชิญเรื่องตอไป

ครับ 

หัวหนาสํานักปลัดฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สํานักปลัดฯ มเีรื่อง

แจงเพื่อทราบและพจิารณาอยู ๓ เรื่อง ดังนี้  

(๔) โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสิทธภิาพและทัศน

ศกึษาดูงานฯ ประจําป ๒๕๕๙ หลักสูตร “การสรางและพัฒนาทีมงาน” ซึ่ง

กําหนดไว  ๒ รุน รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๖-๑๗ ม.ีค. ๒๕๕๙ /รุนที่ ๒ ระหวาง

วันที่ ๖-๗ เม.ย. ๒๕๕๙  กลุมเปาหมายรุนละ ๑๐๐ คน  สถานที่ฝกอบรม ณ  

โรงแรมแคปปตอล เจแอท เขาใหญ  อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา สําหรับการไปดู

งานในครัง้นี้จะเปน เทศบาลเมอืงปากชอง และเทศบาลเมอืงสคีิ้ว ในสวนของ

กําหนดการเขาฝกอบรมไดแจงกอง/ฝายเรยีบรอยแลวคะ  

ประธาน  ฝากเจาหนาที่ทุกทานที่มคีําสั่งใหเขารวมฝกอบรมฯ ในครัง้นี้ หากมี

ความจําเปนไมสามารถเขารวมรวมรุนใดใหแจงตัง้แตเนิ่น ๆ ดวย เพราะหากไม

ไปถอืวาขัดคําสั่งผูบังคับบัญชานะครับ เพราะโครงการถอืวาเปนการไปทํางาน
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ไมใชการไปพักผอนนะครับ เจตนาคอืตองการใหพวกเราไปทํางาน เกี่ยวกับการ

พัฒนาตัวเอง การสรางกลุมสัมพันธ การสรางองคกร โดยความรวมมอืจาก  

ทุกฝาย สําหรับวทิยากรสํานักปลัดฯ ไดเตรยีมการใหเปนอยางดแีลว เคยมี

ปญหาครัง้กอน เมื่อจะถงึวันเดนิทางจะมหีนังสอืมาหาผมวาขออนุญาตเปนกรณี

พเิศษ แตกอนผมคดิวาคงจําเปนจรงิ ๆ คงจะไปไมได แตกลับมาตรวจสอบดูผม

โดนหลอกไปหลายคน เพราะผมถอืวา  ผมใหโอกาสไปแลวแตทําไมตองมา

หลอกกัน เพราะความจําเปนมทีัง้ ๒ รุน ผอ.กองทุกกองกําชับผูใตบังคับบัญชา

ของตัวเองดวยนะครับ เพราะการจัดเราใชงบประมาณแผนดนิเพื่อพวกเราทุก

คนนะครับ เปนงานพัฒนาองคกร ใหแจงภายในวันที่ ๘ ม.ีค. กรณไีมพรอมจะ

เดนิทางรุนแรกใหไปรุน ๒ สําหรับการไปศกึษาดูงานที่เทศบาลเมอืงปากชอง 

เหตุผลเพราะนายกเทศมนตรเีมอืงปากชอง ทานนายกฯ เปนประธานสันนบิาต

เทศบาลจังหวัดนครราชสมีาคนใหม และมหีลายอยางที่นาสนใจในดานที่เราไมมี 

และเทศบาลเมอืงสคีิ้ว เปนองคกรตนแบบในดานการตอตานการทุจรติ และได

รางวัลพระปกเกลาทองคํา เรื่องกจิการสภา ๓ ปซอน จงึอยากใหทุกคนไดไปดู

งานทัง้ ๒ องคกรดังกลาว เพื่อนํามาพัฒนาเทศบาลเราตอไป  

หัวหนาสํานักปลัดฯ  (๕) โครงการฝกอบรมเครอืขายอาสาสมัครฝายทะเบยีนประจําชุมชน 

ประจําป ๒๕๕๙ กําหนดขึ้นในวันที่ ๑๔ ม.ีค. ๒๕๕๙ กลุมเปาหมาย ประธาน

ชุมชน ผูมจีติอาสาในชุมชน และไดทําหนังสอืเชิญเรยีบรอยแลว  

ประธาน  - ผมเสนอกลุมเปาหมาย คอื ประธานชุมชน ๓๙ ชุมชน,ประธาน

แมบาน ๓๙ คน  รวมเปน ๗๘ คน และผูรวมเปนเกยีรตใินการอบรมฯ  

หัวหนาสํานักปลัดฯ  (๖) กจิกรรมวันสถาปนา อปพร. กําหนดขึ้นในวันที่ ๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๙ 

กจิกรรมภาคเชา สมาชิก อปพร.เขารวมพธิสีถาปนาวัน อปพร.  

ประธาน  ใครมแีนวคดิด ีๆ เกี่ยวกับเรื่องวันสถาปนาอปพร.บาง เชิญครับ จรงิ ๆ 

แลวอปพร.เทศบาลเรามคีวามเขมแข็งนะครับ ใครมไีอเดยีด ีๆ บางเชิญครับ 

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ฝากสํานักปลัดฯ 

รองนายกเทศมนตรฯี อปพร.ถอืเปนหนึ่งองคกรหลักของเรานะครับ จะสังเกตเห็นบางครัง้ขอมูล 

ขาวสารตางๆ ชวยแจงให อปพร. ทราบดวย อยากใหดูแลใหครอบคลุม เรื่อง

คําสั่ง,หนังสอืเชิญ, คาตอบแทน อปพร. ควรทําดวยความเรงดวน ถอืวาเปน

เรื่องสําคัญนะครับ ฝากดวยนะครับ  
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ประธาน   ใหทบทวนเรื่องการออกกําลังกายของ อปพร. พรอมกับ จนท. 

งานปองกันฯ ดวย และสทิธปิระโยชนอยาใหขาดตกบกพรอง กองทัพตองเดนิ

ดวยทอง เวลาเบกิจายทําไมลาชา ใหคํานงึถงึตรงจุดนี้ดวย ถอืเปนเรื่องที่ตอง

ดูแลเรื่องน้ําใจกัน ฝากทานปลัดฯ ชวยดูแลดวย การเฝาระวังสําคัญนะครับ  

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย    ตามที่ทานประธานเคยประสานกับเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดเรื่อง การตัง้ที่

ปรกึษานายกฯ  ศูนยความรวมมอืปองกันฯ ของเทศบาลและ อบต.ตาง ๆ ใกลเคยีง โดยมี  

เทศบาลเมอืงเปนศูนยกลางประสานความรวมมอื กรณวีัน อปพร.ถาเรามกีาร

ขับเคลื่อนและกลาวถงึเรื่องนี้ดวย ผมคดิวาเราจะมปีระสทิธภิาพและมพีลังมาก

ขึ้นนะครับ 

ประธาน   ใหบูรณาการตามที่ทานเลศิสนิกลาว ตามที่เราไปดูงานที่เทศบาลเมอืง 

รอยเอ็ดมา วันสถาปนา อปพร.ใหจัดกจิกรรมวชิาการ เชิญวทิยากรที่มบีทบาทมี

ความรู เชน สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน ผมอยาก

ใหทุกคนใหความสําคัญกับคนของเราใหมาก ๆ และเชิญ อปท.อื่น ๆ มารวมกัน 

การเปนพี่เลี้ยงควรมคีวามพรอมเปนที่พึ่งได เชน อุปกรณ  รถยนต ลําดับแรก

เราตองเปนผูใหกอน ใหทํากจิกรรมรวมกันใหเห็นความสําคัญวา เปนเรื่องของ

ทุกคนตองรวมกัน การชวยกันฝก เปนการแชรความคดิรวมกัน ถอืเปนแนวรวม

ที่ดนีะครับ ใหกลับไปทบทวนโครงการมาใหมใหดนีะครับ ตอไปเชิญกองคลัง

ครับ 

ผอ.กองคลงั  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ กองคลังมเีรื่องแจง

เพื่อทราบ ๓ เรื่อง ดังนี้ 

(๑) รายงานรายรับ-รายจาย ประจําเดอืน กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

- รายรับทัง้สิ้น               ๑๑๕,๔๗๑,๙๖๑.๐๒  บาท  

- รายจายทัง้สิ้น                      ๕๗,๐๖๔,๐๑๐.๘๕  บาท  

- รายรับจรงิสูงกวารายจาย       ๔๓,๕๔๘,๗๘๙.๑๗  บาท 

(๒) รายงานเงินกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน  ณ วันที่ ๑ ม.ีค. ๒๕๕๙ 

- ยอดยกมา  ณ ๑ ก.พ. ๒๕๕๙    ๗๘๓,๓๗๑.๗๙    บาท 

- รายรับทัง้สิ้น                      ๑๕,๑๙๗.๐๐     บาท  

- รายจายทัง้สิ้น                                 -               บาท 

- คงเหลอืเงินกองทุนฯ ทั้งสิ้น      ๗๙๘,๕๖๘.๗๙      บาท  

(๓) รายงานเงินกองทุนสวัสดกิารบุคลากรเทศบาลเมอืงบานไผ  ณ วันที่  

๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙   

- ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๙  ยอดยกมา ๓๙๑,๗๐๗.๒๙  บาท  
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- ๓  ก.พ. ๒๕๕๙  รับเงนิทุนเรอืนหุนฯ     ๔,๕๐๐        บาท  

- ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙ รับเงนิขายดอกไมงานประกวดธดิาดอกลําดวน  

   ๓๓,๕๔๐        บาท 

- ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙ รับเงนิทุนเรอืนหุนฯ   ๒๒,๗๖๐       บาท 

รวมเงนิกองทุนฯ ณ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙  ๔๕๒,๕๐๗.๒๙  บาท  

- สิ้นเดอืนมสีมาชิกยื่นคําขอกู ๓ ราย รวมเปนเงิน ๑๕,๑๐๐ บาท  

(รายละเอยีดตามเอกสาร) 

ประธาน   เปนความสําเร็จของกองทุนฯ ที่มสีมาชิกยื่นคําขอกูไปแลว ๓ ราย ถอืวา 

   เทศบาลเปนแหลงเงนิกูเปนที่พึ่งของพนักงานของเรา โดยไมตองไปเปนหนี้นอก  

   ระบบอกีตอไป ซึ่งหลักเกณฑการยื่นคําขอกู คอื สมัครสมาชิกครบ ๖ เดอืน      

มสีทิธกิูได และขอขอบคุณคุณภัทราวรรณ ที่มแีนวคดิเรื่องการประกวดธดิา

ดอกลําดวนขึ้นมา เปนเรื่องที่นาจะรักษาไวนะครับ และไดเงนิเขากองทุนฯ      

ในครัง้นี้จํานวน  ๓๓,๕๔๐ บาท เพื่อเปนสวัสดกิารของพนักงานเราตอไป 

สําหรับเรื่องการจําหนายหนังสอื “บานไผ-บานเฮา” ใหสํานักปลัดฯ แจงทุก

กอง/ฝาย ชวยซื้อหนังสอืคนละเลม ในราคา ๑๐๐ บาท จากราคาปกต ิ       

๒๙๙ บาท ที่เหลอืผมออกให (๑๙๙ บาท) ใหทุกคนชวยกันซื้อเพื่อนํารายได

ทัง้หมดเขากองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน และในปหนา ๒๕๖๐ บานไผครบ 

๑๐๐ ป ผมจะจัดงานครบรอบ ๑๐๐ ปบานไผนะครับ เราเปนคนอําเภอบานไผ 

เราจะตองรูประวัตบิานไผดวยนะครับ ตอไปเชิญกองชางครับ ใหพวกเราชวยกัน

คดิวาเราจะทํากจิกรรมอะไรใหกับบานไผไดอกี นอกจากเรื่องที่เราทํากันอยูแลว 

ใหทุกคนชวยกันคดินะครับ  

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ ปจจุบันความเช่ือม่ันของประชาชนในเขตเทศบาลมเีพิ่มมากขึ้น  

รองนายกเทศมนตรฯี เนื่องจากหลายโครงการที่เทศบาลไดทํา แตกตางจากอดตีที่ไมสามารถทําได   

แตปจจุบันเราสามารถทําได อยางเชน โครงการปรับปรุงตลาด ๒ จรงิ ๆเปน

เรื่องยากมาก แตเทศบาลเราสามารถทําได เนื่องจากมคีณะผูบรหิารนําโดยทาน

นายกฯของเราไดใหนโยบายใหดาํเนนิการไดเลย จงึเกดิการขับเคลื่อนเปนไปได

ดวยด ีเพราะฉะนั้นถาเราสามารถบรหิารจัดการตลาดไดทัง้ ๓ ตลาดจะเต็ม

รูปแบบ ใหพวกเราทุกคนรวมดวยชวยกันนะครับ เพื่อความสําเร็จที่จะเกดิขึ้น

ตอไปในอนาคต  

ประธาน  ฝากทุกคนทําความเขาใจโครงการที่จะมกีารพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน   

ถาเศรษฐกจิดทีุกอยางจะตามมาเองนะครับ แตเราตองปลุกประชาชนขึ้นมาแก

เรื่องเศรษฐกจิไปดวยกันโดยพลังของประชาชนดวย ตลาดจะเปนเหมอืน
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โรงเรยีนสอนคนใหรูจักทํามาหากนิ เมื่อคนทํามาหากนิไดก็จะเกดิความรัก

ทองถิ่นขึ้นมา และทองถิ่นก็จะอยูยั่งยนื เพราะฉะนัน้ถาตลาด ๒ เสร็จ ก็ไป

ปรับปรุงตลาด ๓ และตลาดไนซบาซาร เพื่อทําใหเปนเอกลักษณของเมอืง   

บานไผ คอื มาบานไผมากนิอาหารสะอาด รสชาตอิรอย มสีนิคาราคามาตรฐาน 

เปนตน ใหทุกคนชวยกันขับเคลื่อนไปดวยกันนะครับ ตอไปเชิญกองชางครับ  

ผอ.กองชาง   เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองชางมแีจงใหที่

ประชุมทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้ 

(๑) รายงานผลความคบืหนาโครงการออกแบบสวนสาธารณะเฉลมิ 

พระเกยีรตสิมเด็จพระเทพฯ ชุมชนโนนสวาง  

(๒) โครงการปรับปรุงภูมทิัศนสวนหยอมดานหลังสถานรีถไฟบานไผ 

เชิญหัวหนาฝายแบบแผน รายงานใหที่ประชุมทราบครับ  

หัวหนาฝายแบบแผนฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ตามที่เราไดตัง้

งบประมาณโครงการออกแบบสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพฯ 

ชุมชนโนนสวางและปรับปรุงภูมทิัศนสวนหยอมดานหลังสถานรีถไฟบานไผไป

แลวนัน้ ผมไดประสานกับอาจารยมหาวทิยาลัยขอนแกน ทานจะมารวม

ออกแบบสวนเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพฯ กับเรา เบื้องตนทานอาจารย    

ไดทําการออกแบบสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพฯ ชุมชน    

โนนสวาง และการปรับปรุงภูมทิัศนสวนหยอมดานหลังสถานรีถไฟบานไผ และ

ไดทําโมเดลมาใหดูเบื้องตนกอน รายละเอยีดตามเอกสารแนบใหทุกทานแลว 

นะครับ   

  สําหรับการออกแบบยังคงรูปลักษณอาคารและสิ่งปลูกสรางเดมิคงไว 

เชน สนามฟุตซอลที่เรากําลังสรางอยูประมาณ ๘๐% ซึ่งสามารถทําเปน สนาม

ตะกรอ สนามวอลเลยบอล สนามฟุตซอล งบประมาณโครงการ ๑.๓ ลานบาท 

สวนสนามเทนนสิเปนสนามเดมิที่มอียูแลว และจะมกีารออกแบบลาน

เอนกประสงค เครื่องออกกําลังกาย กลุมมาน่ัง ที่จอดรถ พื้นที่รวมขยะ ศาลา

กลางน้ํา ศาลาน่ังพักผอน หองน้ํา สนามเด็กเลน ทางเดนิ และทางจักรยาน 

ตนไมยังคงของเดมิไวและปลูกเพิ่มตามแนวทางเดนิ-วิ่ง  

  สําหรับการปรับปรุงภูมทิัศนสวนสาธารณะชุมชนโนนสวาง ในสวนของ

โมเดลนี้นาจะใชพื้นที่ประมาณ ๑๖ ไร งบประมาณไมตํ่ากวา ๑๐ ลานบาท แต

เนื่องจากเรามงีบประมาณเพยีง ๒.๘ ลานบาท จะทําใหไดประโยชนสูงสุด คอื 

จะทําเรื่องทางเดนิ-ทางวิ่งจักรยาน  เปนตัวนํารองกอนและปลูกตนไม และ

ศาลาพักซึ่งสามารถออกกําลังกายในเบื้องตนได  
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ประธาน  ทุกคนดูแบบแปลนดวยนะครับ ถาสรางไดตามแบบนี้ก็สวยงามด ีถอืวา

เปนจุดพักผอนหยอนใจและเปนปอดอกีแหงหนึ่งของบานไผเรา ใหทําเปนทลีะ

เฟสไปนะครับ เฟสแรกเอาสิ่งที่จําเปนกอนใหมภีาพสวนสาธารณะกอน ซึ่งเราใช

ช่ือของพระองคทานสมเด็จพระเทพฯ ตองทําใหสมพระเกยีรตพิระองคทาน สวน

งบประมาณที่จะตองเตมิเต็มใหครบตามสเกลทัง้หมด ใหคอย ๆ ดําเนนิการไป   

ทลีะอยาง  

หัวหนาฝายแบบแผนฯ  ในสวนของสถานรีถไฟทางอาจารยไดออกแบบสวนหยอม ๒ จุด ที่เรา

เสนอไปรวมทัง้วงเวยีนน้ําพุ ไดนําเอาแนวคดิศลิปะเรื่องการจักรสานมาทําเปน

งานประตมิากรรมแทน ผมจะไดนําเรียนอาจารยอีกครัง้วา ถาเราจะสรางแบบ

ผสมผสานน้ําพุ+งานประตมิากรรมไดหรอืไม โดยใหน้ําพุคงไวดวย ซึ่งโครงการนี้

ถาจะทําใหสมบูรณแบบคงตองรื้อจุดจราจรทัง้ ๔ ดาน และสรางประติมากรรม

จุดเดนตรงนี้ขึ้นมาใหม งบ ๔ แสนบาท ผมจะพัฒนาบรเิวณสวนหยอม ๒ จุด

กอน สําหรับโครงการปรับปรุงวงเวยีนน้ําพุควรจะบรรจุเขาแผนไวกอนครับ  

ประธาน  เห็นดวยนะครับ สวนที่เปนน้ําพุตองคงอยูนะครับ เพราะเปนเอกลักษณ

ของบานไผมาตัง้ ๕๐ กวาปแลว สวนที่จะมาเสรมิควรจะเขากันได เราควรจัดให

เปนรูปแบบที่ดูดขีึ้นกวาเดมินะครับ เพราะของเดมิที่มอียูเราตองอนุรักษไว เชน 

ตนไม กวาจะโตตองใชเวลาหลายปนะครับ หลายคนไมเขาใจเรื่องตนปาลม ชอบ

ไปซื้อตนปาลมคดิวาตนปาลมเปนตนไมที่อนิเตอร King Of Palm คอื ตนตาล 

ตนไมอสีานของเราดอียูแลวพยายามรักษาไวนะครับ ตนไผก็สวยงาม ตนกลวยก็

เปนพชืกนิได ถาเราทําสวนที่เปนพชืกนิไดนาจะดกีวาสวนธรรมดา ตนไม

บางอยางสวยและกนิได ทําอยางไรจะเกดิสวนลักษณะนี้ บางทเีราคดิเผ่ือ

ลูกหลานของเราดวย เชิญทานเลศิสนิครับ 

นายปรชีา  มุกนําพร  เรื่องบรเิวณหลังสถานรีถไฟบานไผ ผมไดขอคดิจากชาวบานวา อยากให 

ท่ีปรกึษานายกฯ เทศบาลไปขอหมอตมน้ํารถไฟเกาที่การรถไฟไมใชแลว ถาเราไดตรงนี้มาและนํา

เรื่องประตมิากรรมเครื่องจักรสานเขาไปนาจะเปนเรื่องที่แปลกใหมของอําเภอ

บานไผ นาจะเปนเอกลักษณของคนบานไผนะครับ  

ประธาน  ใครรูจักวาเราจะไปขอไดที่ไหนครับ  

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย ผมเห็นดวยกับทานปรชีาอําเภอบานไผนาจะมสีัญลักษณอยูที่สถานี  

ท่ีปรกึษานายกฯ รถไฟและตนไผ และนาจะเปนตนไผที่ใหญหรอืไผเหลอืง,ไผสทีอง นาจะ

ผสมผสานกันได ชวยกันออกแบบนะครับ สําหรับสวนสมเด็จพระเทพฯ ๖๐ 

พรรษา เรานาจะมสีัญลักษณวาทําไมถงึเรยีกสวนสมเด็จพระเทพฯ ๖๐ พรรษา 
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โดยเฉพาะปาย ควรมคีวามสงางาม และมตีราสัญลักษณของสมเด็จพระเทพฯ 

ดวย อยางนอยภายในสวนควรจะสื่อออกมาวา ๖๐ พรรษา ของสมเด็จ 

พระเทพฯ ดวย อยากทราบวาฝายสถาปตยกรรมไดมกีารออกแบบไวหรอืไม  

ประธาน  เรื่องสวนสมเด็จพระเทพฯ จากการที่ผมไดเขาเรยีนหลักสูตร ก.พ.ร.    

รุนที่ ๒ ที่ผานมา ผมไดของบประมาณจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ ในการ

กอสรางสวนเฉลมิพระเกยีรตฯิ ดังกลาว ซึ่งเทศบาลเราไดรับการคัดเลอืกทัง้

ประเทศมเีพยีง ๖๐ สวนเทานัน้นะครับ ๑ ใน ๖๐ สวนอยูที่เรา กองชางตองดู

รูปแบบใหประสานกับมูลนธิเิรื่องสัญลักษณของสวนเฉลมิพระเกยีรตฯิดวยนะ

ครับ สวนเรื่องสวนสถานรีถไฟผมคดิวานาจะมไีผตนใหญ ๆ ควรเปนเอกลักษณ

ของบานไผ ใหกองชางหาวธิกีารดูวาจุดใดเหมาะสมที่จะปลูกตนไผใหญ ตนไผ

ปลูกงายเปนพชืตระกูลหญานะครับ สวนหยอมหลังสถานรีถไฟใหปลูกตนไผ

ยักษเปนหลัก ใหปรกึษาทานปรชีานะครับ ตอไปเชิญกองการศกึษาครับ 

ผอ.กองการศึกษา  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับกองการศกึษา

มเีรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

(๑) รายงานผลการประกวดองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ 

สถานศกึษาที่จัดทําแผนพัฒนาการศกึษาดเีดน ประจําป ๒๕๕๙ ซึ่งเทศบาล

เมอืงบานไผไดสงเขาประกวดตามโครงการของกรมสงเสรมิการปกครองสวน

ทองถิ่น โดยกองการศกึษาไดสงแผนพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษาเขา

ประกวด จากผลการประกวด เทศบาลเมอืงบานไผไดเขารับรางวัลชมเชยใน

ลําดับที่ ๒ ประเภทสถานศกึษา คอื โรงเรยีนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธติ และศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ๑ บานเกิ้ง สําหรับปตอไปจะไดมกีารพัฒนาและเขารวมประกวด

ในคราวตอไปคะ 

(๒) รายงานผลการศกึษาดูงานจากเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เรื่อง การ 

จัดการเรยีนรูแบบมอนเตสเซอรี่ เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ ก.พ. ทานผานมา นําโดย

ทานรองนรศิ ไดนําทมีงานกองการศกึษาและโรงเรยีนในสังกัดทัง้ ๕ แหง รวม

ศกึษาดูงานที่เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด โดยมรีองนายกเทศมนตรเีมอืงรอยเอ็ดให

การตอนรับ สําหรับการเตรยีมงานจัดการศกึษา ไดดูงาน ๒ วัน ไดมกีารดูงาน

เกี่ยวกับการครู การจัดหองเรยีน นักเรยีน และความรวมมอืจากหนวยงาน   

ตาง ๆ ที่เขามาสนับสนุนทําใหงานดังกลาวดําเนนิไปไดดวยด ีและมเีครอืขาย

มาก หลังจากการไปดงูานงานมาแลว ไดกลับมาสรุปผลการศกึษาดูงานแลว 

และไดนําเสนอคณะผูบรหิารแลว และไดมอบหมายใหสถานศกึษาทัง้ ๕ แหง 

เตรยีมเขยีนแผนปฏิบัตกิารสําหรับปการศกึษาหนา ภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๕๙ 
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โรงเรยีนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธติ จะใหเปนโรงเรยีนนํารองในเรื่องการจัด

การศกึษาแบบมอนเตสเซอรี่กอนเปนอันดับแรก สวนอกี ๔ แหง ใหนําแบบการ

เรยีนการสอนมาบูรณาการวาจะสามารถดําเนินการไปในทศิทางใดบาง 

หลังจากนัน้หากโรงเรียนในสังกัดทัง้ ๕ แหงเปนไปในทศิทางเดยีวกัน เราคงจะ

จัดเต็มรูปแบบทัง้ ๕ แหงตอไปคะ ขัน้ตอนตอไปแมแบบที่เปนตนแบบการจัดการ

เรยีนการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ คอื โรงเรยีนอนุบาลกรแกว กรุงเทพฯ ซึ่งทาน

รองนายกฯ เมอืงรอยเอ็ด ไดมกีารประสานงานกับโรงเรยีนดังกลาว ทานจะ

สะดวกใหเราไปดูงานไดประมาณเดอืน ม.ีค. นี้ ซึ่งจะมสีถานศกึษาอกีหลายแหง

จะไปศกึษาดูงานรวมกับเรา สําหรับกําหนดการที่จะเดนิทางไปศกึษาดูงานใน

ครัง้นี้จะนําเรยีนใหที่ประชุมทราบอกีครัง้คะ  

(๓) โครงการจัดกจิกรรมบัณฑตินอย กําหนดขึ้นในวันที่ ๒๕ ม.ีค.  

๒๕๕๙  ณ หองประชุมประชาเมอืงไผ กลุมเปาหมาย คอื นักเรยีนช้ันอนุบาล

ของโรงเรยีนทัง้ ๒ แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กทัง้ ๓ แหง จํานวน ๒๔๕ คน 

และนักเรยีนที่จบช้ันมัธยมศกึษาปที่ ๓ ของโรงเรยีนเทศบาลบานไผ ซึ่งจะมกีาร

มอบใบประกาศเกยีรตคิุณผูมคีุณูปการ ใหแกผูทําคุณประโยชนใหกับ

สถานศกึษา ซึ่งไดมอบหมายใหโรงเรยีนทัง้ ๕ แหงคัดเลอืกผูที่ทําคุณประโยชน

ใหกับสถานศกึษาคะ สําหรับการเตรยีมการเปนไปดวยความเรยีบรอยคะ  

(๔) การดําเนนิงานจัดตัง้บานพทิักษบุคคลออทสิตกิ ซึ่งในการเตรยีม 

งานที่ผานมาไดมกีารทําญัตตเิขาประชุมสภาและที่ประชุมมมีตเิห็นชอบในการ

รับมอบที่ดนิเรยีบรอยแลวเพื่อกอสรางตามวัตถุประสงคตอไป เมื่อวันที่ ๒๔ 

ก.พ. ที่ผานมา ไดมกีารประชุมโดยทานรองนรศิ ไดมอบหมายใหทานรองสุวัฒน 

เปนประธานในการประชุมคณะทํางานตามคําสั่งแลว ซึ่งการประชุมครัง้ตอไป

ควรเชิญเจาของที่ดนิที่บรจิาคที่ดนิดังกลาว ในสวนของเอกสารไดมอบหมายให

แตละกองที่เกี่ยวของนํากลับไปศกึษาขอมูล เพื่อดําเนนิการในสวนที่เกี่ยวของ

ตอไปคะ เพื่อจะไดนําขอมูลกลับมาประชุมเพื่อใหเกดิความเขาใจในครัง้ตอไปคะ  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง ในประเด็นของออทสิตกิ การรับมอบที่ดนิ การรังวัดที่ดนิ การโอนรอง

นายกเทศมนตรฯี กรรมสทิธิ์ในที่ดนิ จะตองเปนภาระของเทศบาลตอไป สําหรับกอง/ฝายที่  

เกี่ยวของยังขาดกองวิชาการฯ ที่จะตองจัดเตรยีมเรื่องการจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาลตอไปดวยนะครับ  

ประธาน  หลังจากปดประชุม ผมขอเชิญ ผอ.กองวชิาการฯ เขามาพูดคุยเรื่อง

รายละเอยีดการปรับแผนดวยนะครับ 
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ผอ.กองวิชาการฯ  กองวชิาการฯ ไดทําบันทกึแจงเรือ่งการเพิ่มเตมิแผนทุกกองแลว จะ

เหลอืในสวนของกองการศกึษาที่จะเพิ่มเตมิครับ  

(๕) การดําเนนิงานตดิตามและประเมนิผลโครงการตามแผนพัฒนา  

การศกึษา สําหรับกองการศกึษา + โรงเรยีน + ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ไดมี

การดําเนนิงานตามแผนที่ไดกําหนดไว และทายสุดของปการศกึษา ๒๕๕๘ 

นโยบายของทานรองนรศิไดใหทุกสถานศกึษากําหนดแผนที่จะประเมนิและ

ตดิตามผลการประเมนิโครงการ และไดแตงตัง้คณะกรรมการตดิตามและ

ประเมนิผลโครงการเรยีบรอยแลว ทัง้ในสวนของกองการศกึษาและโรงเรยีนใน

สังกัด ซึ่งไดจัดทําตารางในการประเมนิภายในเดอืน ม.ีค. ใหแลวเสร็จคะ 

หลังจากตดิตามและประเมนิผลแลว จะใหแตละสถานศกึษาสรุปผลการประเมนิ  

เปนรูปเลม เพื่อจะใชเปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทําโครงการใน

ปตอไปคะ  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง กองการศกึษาไดจัดทําแผนงานเปนระบบโดยยดึเปนไตรมาส ณ  

รองนายกเทศมนตรฯี ปจจุบันเราดําเนินการมาแลวเกอืบครบวงจรทัง้หมด ผมอยากใหผูเขารวม 

ประชุมทุกทานทราบวา แผนงานในการดําเนนิงานนัน้ ไมวาจะเปนระบบของ

โรงเรยีนหรอืกองการศกึษา ทัง้ ๒ สวนแบงเปนไตรมาสทัง้หมด แตในการ

ดําเนนิการตรงนี้จะครบวงจร ทัง้หมดจะตองสรุปผลและใหมารายงานผลการ

ดําเนนิงานตามแผนงาน/โครงการที่ทําตลอดปการศกึษา เพื่อทีจ่ะมี

คณะกรรมการตามที่ทานนายกฯแตงตัง้ตามคําสั่ง พจิารณาวา คณะครูได

ดําเนนิการตามโครงการ/กจิกรรมเหลานัน้ ประสบผลสําเร็จอยางไรบาง หาก

ประสบผลสําเร็จควรจะมกีารตอยอดใหยั่งยนืตอไปอยางไร โครงการใดที่สมควร

จะทําตอ หรอือะไรที่ไมควรจะทําตอ จะไดยุตเิพื่อปรับเปลี่ยนนวัตกรรมใหมเขา

มาใหม และบรหิารเวลาใหถูกตอง ปจจุบันเราปรับเปลี่ยนแลวเหลอื ๘๘ 

โครงการ ถอืวายังมากอยู เมื่อสรุปและประเมนิผลแลวปหนาควรลดลงเหลอื

ประมาณ ๗๐ โครงการ การคัดกรองเด็กเปนเรื่องที่สําคัญมาก เพราะจะทําให

ครูไดรับทราบวาเด็กนักเรยีนของตัวเองมรีะดับปญญาอยูระดับใด ที่ผานมายัง

ไมไดมกีารคัดกรองเด็กนักเรยีนเลยในอดตี ดังนั้น ผมไดหยบิประเด็นเรื่องการ

คัดกรองนี้ขึ้นมาเปนเวลาประมาณ ๑ ป แลว สรุปผลการคัดกรองนักเรยีนเรา

ทราบวาเด็กนักเรยีนคนใดมสีตปิญญาอยูระดับใด นายนิดวีา มเีด็กบกพรองทาง

สตปิญญามเีพยีง  ๒ คน นอกจากนัน้จะมเีรื่องบกพรองทางดานอื่น ๆ และ

ขอมูลอื่น ๆ ทัง้ ๒ โรงเรยีนมเีรยีบรอยแลว ผมอยากใหขยายผลลงไปสูการคัด

กรองเด็กนักเรยีนในสวนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดวย เด็กที่บกพรองทาง
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สตปิญญาจําเปนตองใหผูปกครองพาไปพบแพทยก็ตองใหไป เพื่อใหไดแกไข

ปญหาลูกหลานไดถูกวธิกีาร และจะไดนําเสนอตอใหไดเปนบุคคลแหงการเรยีนรู

และเปนผูที่มคีวามรูตอไปในอนาคต ขอบคุณครับ  

ประธาน  สําหรับการดําเนนิงานตดิตามและประเมนิผลโครงการตามแผนพัฒนา

เทศบาล ผมคดิวาทุกกอง/ฝายควรใชเปนแนวทางในการทํางาน คอื โครงการใด

ที่ทําไปแลวจําเปนตองสิ้นสุดก็ใหตัดออกไดนะครับ โดยใหพจิารณาจากผลการ

ประเมนิโครงการเปนหลัก และใหดูจากวสิัยทัศนของผูบรหิารวาตองการอะไร 

ตัดโครงการที่ไมจําเปนออก และใหคดินวัตกรรมใหม ๆ เขามาแทน โดย

พจิารณาจาก ๑. ภาระงบประมาณไมเกนิความจําเปน ๒. สิ่งที่เราสามารถโชว

ความสามารถได ที่เปนผลงานของเทศบาล แตถามใีครคดิงบประมาณใหม ๆ ได

โดยใชงบประมาณนอยที่สุด หรอืไมใชงบประมาณเลยผมถอืวาดมีากเลย 

อยางเชนโครงการบานม่ันคงไมไดใชงบประมาณของเทศบาลนะครับ คอืเรา

ตองการโครงการแบบนี้มาก ๆ เพราะแสดงถงึความมหัีวคดิขององคกรเรา      

ถาเราคดิโครงการแลวเอางบประมาณเราไปอุมไวทัง้หมด แสดงวางบประมาณ

เราจะเกดิปญหาขึ้นในอนาคตได ภาระคาใชจายดานบรหิารงานบุคคลเปลี่ยนมา

เปนระบบแทงไมใหเกนิ ๔๐% สําหรับการประชุมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ

ไทย ตอสูเรื่องตองการใหมกีารใชจายเงินสะสม ที่มขีอจํากัดมากมายเกนิไปมาใช

ประโยชนในการพัฒนาองคกร ซึ่งเรื่องนี้ทานรองนายกฯ สมคดิ จาตุศรพีทิักษ 

ทานจะมแีนวทางสอดคลองกันในเร็ววันนี้ เพื่อนํางบประมาณมาพัฒนาทองถิ่น

ตอไปในอนาคต ตองมขีัน้ตอนการตรวจสอบที่เปนระบบดวย   

ผอ.กองการศึกษา  รายงานสรุปการแขงขันกีฬาอนุบาลเกมส ไดรับความรวมมอืจากทมี

คณะผูบรหิาร สมาชิกสภาเทศบาล ผูบรหิารสถานศกึษาที่เขารวมการแขงขัน 

ปรากฏวา การแขงขันทุกประเภท โรงเรยีนกรุณาศกึษาไดรับคะแนนรวมสูงสุด  

ผอ.กองสวสัดกิารสังคม เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กอนอื่นตอง

ขอขอบคุณคณะผูบรหิาร ผอ.กอง/ฝาย และเจาหนาที่ทุกทาน ที่ใหความรวมมอื

ในการจัดโครงการวันเรารักบานไผ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ที่ผานมา ซึ่งโครงการฯ

เปนไปดวยความเรยีบรอย และประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ จงึขอขอบคุณมา 

ณ โอกาสนี้ดวยครับ สําหรับกองสวัสดกิารสังคมมเีรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ

และพจิารณา ดังนี้ 

(๑) โครงการเสรมิสรางเครอืขายเพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน กําหนดขึ้นใน 
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วันที่ ๒๑ ม.ีค. ๒๕๕๙  โดยมวีัตถุประสงคเพื่อใหผูที่อยูบานสามารถมงีานทํา

และเกดิรายไดขึ้น ซึง่กลุมเปาหมาย คอื ผูที่สามารถทอผาได ซึ่งไดประสานงาน

จากสํานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแกนเรยีบรอยแลว  

(๒) โครงการอบรมเสรมิสรางทักษะชีวติ กําหนดจัดขึ้นในวันที่  

๒๓ ม.ีค. ๒๕๕๙ กลุมเปาหมายคอื ผูพกิาร อบรมใหความรูและจัดเปนอาชีพให 

โดยนํารองทัง้ ๓๙ ชุมชน ๆ ละ ๑ ทาน เขามาอบรมในวันดังกลาว  

(๓) โครงการอบรมสงเสรมิและยกระดับมาตรฐานสนิคาชุมชน เดมิได 

ขยายไปแลว ๒ ชุมชน คอื สนิคาปลาสมและพรมเช็ดเทา ไดรับความรวมมอื 

จากมหาวทิยาลัยขอนแกน คณะสถาปตยกรรม  กําหนดจัดอบรมขึ้นในวันที่   

๓๑ ม.ีค. ๒๕๕๙  กลุมเปาหมาย คอื กลุมจักรสาน ซึ่งมอียูแลวจะไดพัฒนา

สนิคาใหมคีุณภาพยิ่งขึ้นเพื่อเขาสูประชาคมอาเซยีน  

ประธาน  ทําอยางไรใหชุมชนเกดิการเจรญิเตบิโตตอยอดขึ้นไปเรื่อย ๆ โครงการ

ทุกโครงการของกองสวัสดกิารสังคมเปนเรื่องที่นาสนใจนะครับ มทีัง้ทักษะ  

แรงงาน ทักษะชีวติ มาตรฐานสนิคาชุมชน แตจะทําอยางไรใหเกดิอาชีพและยดึ

เปนอาชีพหลักของคนบานไผได เชน การเลี้ยงวัว เปนเรื่องที่ทําอยูแลวแตจะทํา

อยางไรใหเตบิโตขึ้นมา อยางโครงการเลี้ยงโคของเรา ทําอยางไรจึงจะตอยอดขึ้น

มากกวาที่ผานมา หรอืปลาสม ทําอยางไรจะเปนสนิคาสงออกเพิ่มมากขึ้น ถงึจะ

เปนเศรษฐกจิชุมชน   

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ สบืเนื่องจากนโยบายทานนายฯ ใหมกีารออกพบปะ เยี่ยมบานยามเย็น 

รองนายกเทศมนตรฯี ตามชุมชนตาง ๆ ปรากฏวา ทุกวันนี้มสีถานที่รับรองการจําหนายสนิคาแลว คอื

ตลาดถนนคนเดนิเพลนิเมอืงไผ และตลาด ๒ ที่กําลังปรับปรุงใหม รวมทัง้

หางบิ๊กซทีี่จะมาเปดใหม จงึอยากใหเปนรูปธรรมในการสนับสนุนสินคา OTOP 

ไมวาจะเปนปลาสม พรมเช็ดเทา อยากใหกองสวัสดกิารสังคมหานวัตกรรม  

ใหม ๆ 

ประธาน  หางบิ๊กซจีะมาเปดที่อาํเภอบานไผ เราควรจัดหาสนิคาเขาไปจําหนายใน

พื้นที่เพื่อเปนการสงเสรมิการขายใหกับชุมชน ใหเกดิความยั่งยนืตอไป  

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย เรื่องการสงเสรมิและผลสัมฤทธิ์การจัดเก็บตัวเลขในมูลคาของสนิคาที่ 

ท่ีปรกึษานายกฯ จําหนาย ซึ่งสนิคาในเขตเทศบาลเมอืงบานไผของเรามจํีานวนมาก ไมวาจะเปน

กุนเชียง หมูหยอง ปลาสม ฯลฯ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกน ก็ได

ตัวเลขมาจากของเรานะครับ เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญนะครับ  

  ประธาน  ใหพวกเราทุกคนชวยกันคดิวา มผูีประกอบการคนใดที่จะสามารถมา

เปนหลักในการทาํเศรษฐกจิใหกับบานไผได ซึ่งเราไดทํา MOU กับเทศบาลตาง ๆ 
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คนกลุมนี้จะนําพาเศรษฐกจิมาสูบานเรา ถามยีอดจําหนายสนิคาเพิ่มขึ้นก็จะมี

การจางแรงงานเพิ่มขึ้น ถอืเปนแรงจูงใจใหคนคดิอยากจะหาโอกาสเตบิโตในทาง

ธุรกจิ ฝากเปนอกีแงมุมหนึ่งดวยนะครับ ตอไปเชิญกองสาธารณสุขฯ ครับ 

นายสุวัฒน  สุทธ ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอรายงาน  

รองปลัดเทศบาล การศกึษาดูงานตลาดยิ่งเจรญิและตลาดไท ณ  กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ ๒๕-๒๖ 

ก.พ. ที่ผานมา โดยการนําของทานรองจริะบูรณ  ปญญารัตนวงศ  รอง

นายกเทศมนตรฯี ในการศกึษาดูงานในครัง้นี้ ไดรับการตอนรับอยางดยีิ่ง จาก

คุณนฤมล ทานประธานกรรมการบรหิารตลาดพรอมคณะกรรมการบรหิาร

ตลาด ซึ่งทานไดใหขอคดิและระเบยีบเกี่ยวกับการบรหิารงานตลาดตาง ๆ เชน 

บรเิวณรอบพื้นทีค่าขายของตลาด หามไมใหขายสนิคาตามบรเิวณฟุตบาท     

โดยเด็ดขาด เมื่อมปีญหาผูบรหิารตลาดจะลงพื้นที่เพื่อดําเนนิการแกไขปญหา

เอง ทําใหผูคามคีวามม่ันใจในการคาขาย และเอาจรงิเอาจังในการทํางาน รูจัก

หนาที่ของเจาของตลาด ทําใหเราอยูได ผูคาอยูได  ทุกคนตองรวมกัน          

ลดความเห็นแกตัว ตองเห็นแกสวนรวม ตองไดรับความรวมมอืจากผูคา มกีาร

พูดคุยกัน หากมปีญหาเกดิขึ้นหรอืตกลงกันไมได ตองเอาเรื่องของกฎระเบยีบมา

คุยกัน เชน คาเชาตองจายไมเกนิวันที่ ๑๕ ของเดอืน หากเกนิกําหนดจะตองเสยี

คาปรับ นอกจากนัน้ก็จะใหความรูแกผูเชาและผูคาเกี่ยวกับเรื่อง NO FOAM   

ซึ่งมกีารใชในตลาดภายในศูนยอาหารเปน NO FOAM ๑๐๐% เปนการลด ละ

เลกิ การใชโฟม และถุงบรรจุอาหาร เนนวา หากเรากนิอาหารใสโฟม เหมอืนกับ

เรากนิน้ํามันเบนซนิเขาไป เนนใหคนที่รับประทานอาหารดวยโฟมจะเห็นโทษการ

ใชโฟมตามนี้ เรื่องการบรหิารจัดการตลาดเกี่ยวกับขยะ ประมาณวันละ ๒๐      

ตัน/วัน ๗๐% เปนขยะเปยก เชน ผัก ผลไม มกีารคัดแยกขยะตัง้แตตนทาง 

ระบบการบําบัดน้ําเสยีของตลาด จะมรีะบบบําบัดน้ําเสยี โดยบําบัดไดประมาณ 

๑๕๐ ก.ก. โดยใชไปรดน้ําตนไมได  มกีารแบงโซนสนิคาออกแตละโซน   เชน  

โซนพื้นที่ โซนผัก โซนเนื้อสัตว โซนอาหาร สําหรับแผงประกอบการคา ทุกแผง

จะยกสูงจากพื้นประมาณ ๑๐ ซ.ม. ซึ่งงายตอการทําความสะอาด ระบบระบาย

น้ําภายในตลาดจะใชรองระบายน้ําโดยวางทอ PVC ซึ่งช้ัน ๑ จากคอนกรตี เปน

รางระบายน้ําแบบเปด ไปดูแลวสะอาดจรงิ ๆ นะครับ ซึ่งจุดนี้นาจะปรับมาใชกับ

เทศบาลตลาด ๑ เทศบาลของเรา สิ่งที่นาจะนํามาดําเนนิการในสวนของ

เทศบาลเรา คอื รณรงคใหใช NO FOAM ๑๐๐% ในพื้นที่เทศบาลเมอืงบานไผ  

  การศกึษาดูงานที่ตลาดไท ในวันที่ ๒๖ ก.พ. ขอเดนของตลาดไท เปน

การตดิปายแสดงสนิคาอยางชัดเจน เปนตลาดคาสงประเภทผัก ผลไม เปนแผง
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ตัง้วางจําหนายสินคา จัดเปนสัดสวน เปนแผงสแตนเลสยกสูงเพื่อสะดวกตอการ

ทําความสะอาด จงึขอนําเรียนที่ประชุมเพื่อทราบครับ  

ประธาน  สําหรับการไปดูงานเรื่องตลาดใหถายภาพไวเยอะๆ นะครับ เราจะได

พัฒนางานของเราในสวนใดบางจะตองมรูีปภาพที่เห็นชัดเจนนะครับ บางอยาง

เราสามารถจะเรยีนรูจากเพื่อนได ขอบคุณทานรองสุวัฒนที่นําเสนอเรื่องนี้ใหที่

ประชุมทราบนะครับ  

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ จากการศกึษาดูงานที่ทานรองสุวัฒนนําเสนอใหที่ประชุมทราบดังกลาว  

รองนายกเทศมนตรฯี ก็จะนํามาปรับใชกับตลาดสดของเทศบาลทัง้ ๓ ตลาด สําหรับพื้นที่ตลาด ๒ 

หลังจากปรับปรุงตลาดเสร็จ เรามแีผนงานเรียบรอยแลว กองคลังก็ไปประมาณ

การเกี่ยวกบัเรื่องการจัดล็อควานาจะจดเก็บไดเทาไหร สวนผูประกอบการกใ็ห

สทิธคินเดมิกอน คอื เคยเปนตลาดผา ก็ตองจัดใหเปนตลาดผากอน หลังจาก

หมดพื้นที่ตลาดผา จะเปนสนิคาเบ็ดเตล็ด รวมทัง้สนิคาชุมชน และโครงการ

ตอเนื่องที่เราจะทํา คอื ตลาด ๑ นยิามคอื ตลาดสดเทศบาล ๑ เราก็จะนําเอา

หมู ปลา เนื้อ ไก ที่อยูตามรมิฟุตบาทเขาระบบทัง้หมดทุกราย ขณะนี้

ประชาสัมพันธไปแลว หลังจากตลาดเสร็จ ขณะนี้ทมีงานทํางานกันเขมขน 

ประชาชนก็ไดใหการยอมรับเปนอยางด ี 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ   เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สิ่งที่นาจะนํามาใชที่

ตลาด ๑ ของเรา คอื การปองกันนกพริาบ ตลาดเขาจะมหีลังคาสูงเหมอืนของ

เรา แตมโีครงสรางเปนเหล็กหยอนลงมาและมตีาขายถี่ทัง้ตลาด แตตองลงทุน

เยอะพอสมควร ไดถายรูปไวเรยีบรอยแลวคะ จึงขอเรยีนที่ประชุมพจิารณาคะ 

เพราะการปองกันนกพริาบเปนเช้ือโรค และรองระบายน้ําของตลาดไท เปนรอง

เปดและใชทอ PVC เสนผาศูนยกลางใหญมากผาครึ่งและวางซอนบนปูนซเีมนต

ทําความสะอาดงาย จะไมมภีาระอะไรตกคาง ไมมกีลิ่นเหม็น เพราะฉะนัน้        

๒ ประเด็นนี้ ควรจะนํามาใชในตลาดสดเทศบาลของเราคะ  

  (๒) รางวลั อปท.ดเีดน ตามหลักธรรมาภิบาลและผูนําทองถิ่นดเีดน 

ประจําป ๒๕๕๙ ครัง้ที่ ๑๖ เมื่อตนเดอืน ก.พ. ที่ผานมา เทศบาลไดรับหนังสอื

จากมูลนธิเิพื่อสังคมไทย มหาวทิยาลัยนครพนมและสถาบันพัฒนาศักยภาพ

ทองถิ่น สงแจงผลการพจิารณาการเขารวมโครงการสงเสรมิพัฒนาและ

ยกระดับองคกรปกครองสวนทองถิน่ดเีดน ตามหลักธรรมาภิบาล พรอม

ประกาศ อปท. บรหิารตามหลักธรรมาภบิาลและผูนําทองถิ่นดเีดน ประจําป 

๒๕๕๙ ครัง้ที่ ๑๖ ระหวางวันที่ ๒๕-๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙ วันแรกเปนการอบรม

สัมมนา เนื้อหารัฐธรรมนูญไทยและการกระจายอํานาจสู อปท. รวมทัง้
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นวัตกรรมทองถิ่นที่ทองถิ่นควรจะรับรูไวในการพัฒนาทองถิ่นของตัวเอง สําหรับ

วันที่ ๒๖ ก.พ.๒๕๕๙ เปนการมอบรางวัลอปท.ดเีดน ตามหลักธรรมาภบิาลและ

ผูนําทองถิ่นดเีดน ประจําป ๒๕๕๙ ครัง้ที่ ๑๖ ซึ่งเทศบาลเมอืงบานไผ นําโดย

ทานดร.นายแพทยเปรมศักดิ์  เพยียุระ นายกเทศมนตรเีมอืงบานไผ ไดรับการ

ประกาศเกยีรตคิุณเขารับรางวัล อปท.ดเีดน บรหิารตามหลักธรรมาภบิาลและ

เปนผูนําทองถิ่นดเีดน ประจําป ๒๕๕๙ ครัง้ที่ ๑๖ “ดานบรกิารสาธารณะ” 

ไดรับรางวัลจาก ฯพณฯ องคมนตร ีอําพล  เสนาณรงค  ณ หองประชุม

กองทัพอากาศ กรุงเทพฯ โดยมูลนธิสิังคมไทย มหาวทิยาลัยนครพนม และ

สถาบันพัฒนาศักยภาพของทองถิ่น ซึ่งเปนรางวัลที่นาภาคภูมใิจอกีรางวัลหนึ่ง 

หลังจากที่ไดรับการประกาศผลองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการบรหิาร

จัดการบานเมอืงที่ด ีดานการสงเสรมิและการพัฒนาผูสูงอายุ ประจําป ๒๕๕๘ 

ซึ่งไดรับรางวัล ๑๐ ลานบาทที่ผานมา และรางวัลดังกลาวก็เปนรางวัลของผูนํา

อกีรางวัลหนึ่ง ดฉิันคดิวา เปนรางวัลที่นาภาคภูมใิจของชาวเทศบาลเมอืงบานไผ

ควรจะแสดงความยนิดกีับทานนายกฯของเรา และเทศบาลของเราดวยการ

ปรบมอืเสยีงดัง ๆ อกีครัง้หนึ่งนะคะ ทานนายกฯ คงจะนําเรื่องนี้ลงใน

หนังสอืพมิพเสยีงเมอืงไผในเดอืนนี้นะคะ ขอบคุณคะ  

ประธาน  อกีเรื่องหนึ่งของกองสาธารณสุขฯ คอื วันอสม. ตรงกับวันที่ ๒๐ ม.ีค. 

๒๕๕๙ ผมไดใหนโยบายคอืใหจัดที่เทศบาลของเรา เพื่อเปนเอกลักษณของ

เทศบาล ใหเลื่อนมาจัดวันเสารที่ ๑๙ ม.ีค. ๒๕๕๙  นะครับ เนื่องจากหอง

ประชุมไมวาง   

ผอ.กองวชิาการฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองวชิาการ ฯ        

มเีรื่องแจงเพื่อทราบ ดังนี้ 

(๑) แผนปฏบิัตกิารประจําเดอืน มนีาคม  ๒๕๕๙ มทีัง้หมด  

๑๗ โครงการ (รายละเอยีดตามเอกสาร) หากมทีานใดจะแกไขเพิ่มเตมิเชิญครับ  

ประธาน   มทีานใดจะขอแกไขเพิ่มเตมิหรอืไม เชิญครับ 

ผอ.กองสวสัดกิารสังคม โครงการที่ ๑๒ วันที่ ๒๓ ม.ีค. ๒๕๕๙ แกไขเปน “วันที่ ๒๙ ม.ีค.  

   ๒๕๕๙ ”  

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  โครงการที่ ๓  วันที่ ๒ ม.ีค. ๒๕๕๙  แกไขเปน “วันที่ ๓ ม.ีค. ๒๕๕๙”  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง กองการศกึษาไปศกึษาดงูานที่เมอืงเลย เทศบาลเมอืงวังสะพุง  

รองนายกเทศมนตรฯี ในวันที่ ๔ ม.ีค. ๒๕๕๙  

ประธาน   โครงการที่ ๒ วันที่ ๑-๑๘ ม.ีค. ๒๕๕๙ ใหเลื่อนออกไปกอนนะครับ  
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และใหเพิ่ม “วันที่ ๑๙ ม.ีค. ๒๕๕๙ วัน อสม.” ระหวางวันที่ ๒๓-๒๘  ม.ีค.

๒๕๕๙  ผมไดรับเชิญไปประชุมที่ประเทศญี่ปุนโดยใชทุนสวนตัว ดังนัน้ หลาย

งานจะไดมอบหมายใหทานรองนายกฯ ทําหนาที่แทนนะครับ ตอไปเชิญ 

สถานธนานุบาลครับ  

ผูจัดการสถานธนานุบาล เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  

(๑) รายงานสถติกิารรับจํานํา-ไถถอน ณ วันที่  ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

- จํานํา    ๑,๖๙๖   ราย     จํานวนเงิน  ๒๔,๘๔๕,๐๐๐  บาท  

- ไถถอน  ๑,๖๖๐  ราย      จํานวนเงิน  ๒๓,๘๓๗,๗๐๐  บาท  

- ดอกเบี้ยรับจํานํา            จํานวนเงิน   ๖๙๕,๘๖๐.๐๐  บาท  

- ทรัพยรับจํานําคงเหลอื ๕,๑๐๙ ราย จํานวนเงนิ ๗๕,๖๑๒,๘๐๐ บาท  

- รวมยอดเงนิคงเหลอืทัง้หมด จํานวน ๔๙,๘๓๖,๑๗๔.๒๕ บาท 

(รายละเอยีดตามเอกสาร)  

ประธาน  มทีานใดจะสอบถามวาระนี้หรอืไมครับ ถาไมม ีตอไปเชิญเรื่องโครงการ

บานม่ันคงครับ  

อ.มลวิรรณ  สารบรรณ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สรุปผลการดําเนนิ 

ท่ีปรกึษานายกฯ  โครงการบานไผม่ันคงรวมใจพัฒนา ประจําเดอืน มนีาคม ๒๕๕๙  ดังนี้ 

๑. สถานะการออมเงิน ดังนี้   

๑.๑ ออมเพื่อบาน      =  ๗๗,๔๕๗.๖๒ บาท  

๑.๒ ออมสวัสดกิาร    =  ๓๔,๓๓๖.๙๘  บาท 

๑.๓ ออมสัจจะ    =  ๑,๔๑๒,๒๗๘.๔๑  บาท 

   ๒. รายงานการกอสรางบานเฟสที่ ๑ เบกิจายคากอสราง งวดที่ ๒  

๓. กจิกรรมของสหกรณเคหะบานไผรวมใจพัฒนา จํากัด  

     ๓.๑ การสํารวจขอมูลของกองทุนชุมชนเมอืง เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. 

๒๕๕๙ ไดเขารวมประชุมที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ถนนนวมนิทร กทม.    

ซึ่งมสีาระดังนี้ 

      (๑) ทํากองทุนเมอืงใหเขมแข็ง แข็งแรง เพื่อพัฒนาเมอืง 

      (๒) กองทุนเมืองตอยอดเปนวสิาหกจิชุมชนได 

      (๓) จุดเปลี่ยนสําคัญของชุมชน คอื การออมทรัพย กองทุนชุมชน 

นํามาสูโครงการบานม่ันคงสรางบาน สรางอาชีพ 

      (๔) กองทุนชุมชน เปนสาระที่ทําใหเกดิการจัดการ นํามาออกแบบ

พัฒนาวางแผน จัดการ ซึ่งสามารถเปลี่ยนสถานะชาวบานเปนผูบรหิารจัดการ 

แทนที่จะเปนผูรับอยางเดยีว  



- ๒๗ - 

 
     (๕) การสํารวจกองทุนชุมชนเมอืง เพื่อเช่ือมโยงพี่นองใหมากที่สุด 

เปาหมาย คอื การสรางเครอืขายเมอืง 

   ๓.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติชุมชนเมอืง  

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๙ ไดเขารวมประชุมที่สถาบันพัฒนา

องคกรชุมชน ถ.นวมนิทร กทม. ไดรับนโยบายเพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพชีวติของ

สมาชิกบานม่ันคง ดังนี้   

 เพื่อเปลี่ยนแปลงสมาชิกที่ไมสนใจกจิกรรมโยงมาสูโครงการบานไผ

ม่ันคงเอื้อใหสมาชิกไดรูจักพัฒนาตนเองอยางมศัีกดิ์ศร ีการทําโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวติตองขยายใหครอบคลุมทุกชุมชนอยางทั่วถงึ เปนโครงการที่

เกี่ยวของกับอาชีพ สิ่งแวดลอม ดูแลผูสูงอายุ เด็ก ผูดอยโอกาส โดยพัฒนา

โครงการในเมอืงแลวทําเสนอตอภาคเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน  

ในวันที่ ๒๙ ก.พ. ที่ผานมา ไดนําคณะไปรวมแลกเปลี่ยนเรยีนรูเรื่องการ

บรหิารจัดการกองทุนที่โนนสมบูรณ อ.บานแฮด ซึ่งตัวอยางที่โนนสมบูรณ 

มกีารพัฒนากองทุนมาตัง้แตป ๒๕๒๓ ปจจุบันโนนสมบูรณมกีองทุนภายใน   

ซึ่งสามารถชวยเหลอืพี่นองในชุมชนไดถงึ ๒๒ ลานบาท หากสมาชิกในกองทุน

เดอืดรอนไมตองไปอาศัยธนาคารพาณิชย เงนิกองทุนฯ สามารถชวยเหลอืความ

เดอืดรอนของพี่นองได สําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติชุมชนเมอืง ใหดูแล

ตัง้แตเรื่องสวัสดกิารชุมชน สวัสดกิารทางการศกึษา ความเปนอยู สิ่งแวดลอม 

ไดขับเคลื่อนตอกับทานอธกิารบดมีหาวทิยาลัยชีวติ เพื่อจะนําโครงการของ

มหาวทิยาลัยชีวติมาสนับสนุนพี่นองในชุมชน คอื โครงการแกหนี้ แกจน เพื่อจะ

นําโครงการนี้มาพัฒนาพี่นองประชาชน และอกีเรื่องหนึ่งไดประสานกับทาน   

ผอ.กองสวัสดกิารฯ เพื่อจะฝกฝมอืของพี่นองในชุมชนทําอฐิบล็อก เพื่อหารายได

ใหกับพี่นองประชาชน และนํารายไดสวนหนึ่งเขากองทุน ฯ ดวย จึงนําเรยีนที่

ประชุมทราบ ขอบคุณคะ (รายละเอยีดตามเอกสาร)  

ประธาน    ตามที่ผมไดเขารวมประชุมที่สํานักนายกฯ ทํา WorkShop ดวยกัน  

๑๒ แหง จะมเีรื่องมหาวทิยาลัยวัววทิยา สถาบันราชภัฏเขามาจัดบูธรวมกับ

อปท.ตาง ๆ เปนผลดอียางมาก ตอไปเชิญเรื่องหนวยทันใจครับ 

รอยตรบีัวทอง  โลขันธ   เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอสรุปการ

เลขานุการนายกฯ  ทํางานของหนวยทันใจ ทําในเชิงรุก เขาหาปญหา มทีมีงานประกอบดวย  

กองชาง งานปองกันฯ งานเทศกจิ กองสาธารณสุขฯ กองวชิาการฯ และกองคลัง 

ซึ่งปญหาจะมอียูทุกวันสําหรับการแกปญหา ที่นายกฯพบปะประชาชน หรอืการ

ออกแผนชุมชน เรื่องไฟฟาดับไมมคีรับ เพราะทมีงานกองชางทําทันท ีทําทันใจ 
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แกปญหาไดทันใจพี่นองทุกคน ปญหารองระบายน้ําตองใชงบประมาณในการ

แกปญหาจํานวนมาก ซึ่งจะตองมกีารบรรจุเขาแผนกอน ถามไีฟฟาดับชวง

กลางคนืจะออกสํารวจ ไมตองรอใหประชาชนรองเรยีนครับ เขาไปสํารวจเอง

เลยครับ ชวงเชาหัวหนาอทิธพิลสั่งการใหทมีงานรบีแกปญหาทันทคีรับ สําหรับ

งานปองกันฯและงานเทศกจิ ดูแลเรื่องตัดตนไม เรยีบรอยด ีกองสาธารณสุขฯ 

ทําความสะอาดทุกซอก ทุกซอย ไดทํางานรวมกันทันท ีทันใจ เมื่อพี่นอง

รองเรยีนมาครับ กองวชิาการฯ จะสงขาว สื่อสาร ใหพี่นองชาวบานทุกคนได

รับทราบขอมูล ขาวสาร กองคลัง การเบกิจายวัสดุ/อุปกรณ รวดเร็ว ทันใจ ผม

ขอขอบคุณทานผอ.ทุกทานที่สงทมีงานรวมปฏบิัตงิานหนวยทันใจ มาแกปญหา

ความเดอืดรอนของพี่นองประชาชนไดรวดเร็ว ทันใจ ขอขอบพระคุณมากครับ   

ประธาน   เพื่อใหสามารถสงประกวดนวัตกรรมทองถิ่นได ผมมอบใหทานเลขาฯ  

ประสานกับทานปลัดฯ เมื่อครบ ๑ ป เราจะสงโครงการหนวยทันใจเขารวม

ประชุมนวัตกรรมทองถิ่นในปถัดไปนะครับ เพราะหนวยทันใจผมสอบถาม        

อ.วรีะศักดิ์  ที่เปนกรรมการตัดสนิการประกวดนวัตกรรมดเีดน ทานบอกวาเปน

เรื่องที่เหมาะสม ตรงประเด็น แตตองมเีอกสารและรูปแบบตามหลักเกณฑการ

ประกวด และมลีักษณะการดําเนนิโครงการที่ยั่งยนื จะเปนนวัตกรรมทองถิ่นที่

ดเีดนอกีเรื่องหนึ่งของเทศบาลเมอืงบานไผ ตอนนี้เราแกปญหาใหประชาชนได

ตรงใจ คอื เราไดรับรางวัลจากชาวบานแลว คอื ประชาชนภูมใิจที่เราเขาไป

แกปญหาใหไดทันใจ แตทําอยางไรที่เราจะไดรางวัลตามหลักวชิาการ ฝากทาน

ปลัดดูแลเรื่องนี้ตอไปดวย โดยใหทําจากขอมูลที่เรามอียูนะครับ   

มตทิี่ประชุม  --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๕ วเิคราะหโครงการที่จะเปนประโยชนตอเทศบาลเมอืงบานไผ  

(๑) การจัดตัง้ศูนยยุตธิรรมชุมชน (ศยช.) ในตําบลในเมอืง ประจําป 

  งบประมาณ ๒๕๕๙   

ประธาน  - กระทรวงยุตธิรรมจะมหีนวยงานในระดับจังหวัด เรยีกวา “ยุตธิรรม

จังหวัด” แตมเีจาหนาที่นอยมาก แตจะทําอยางไรใหหนวยงานดังกลาว

ขับเคลื่อนได จงึมแีนวคดิรวมกับทองถิ่นที่มคีวามพรอมใหตัง้ศูนยยุตธิรรมชุมชน

ระดับตําบล เพื่อจะเปนตัวเช่ือมระหวางชาวบานกับกระทรวงยุตธิรรม เพื่อจะ

ระงับกรณทีี่มขีอขัดแยงตาง ๆ ที่มคีวามไมยุตธิรรมในสังคม จะมลีักษณะ   

คลาย ๆ ศูนยดํารงธรรม แตศูนยดํารงธรรมมาจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง

รูปแบบมอียูแลว หากเรามีศูนยยุติธรรมระดับตําบล จะมงีบประมาณจาก

กระทรวงยุตธิรรมลงมา และมชีองทางการไปใชประโยชนจากกระทรวงยุตธิรรม 
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ซึ่งมหีลายกรมนะครับ บางทเีรายังไมรูจัก เชน กรมสอบสวนคดพีเิศษ          

กรมคุมครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน กรมบังคับคด ีกรมคุมประพฤต ิฯลฯ 

แตหนวยงานดังกลาวไมมใีนระดับอําเภอ เพราะฉะนัน้ จึงควรใหมกีารจัดตัง้ศูนย

ยุตธิรรมระดับตําบลขึ้น คอื ศูนยยุตธิรรมระดับชุมชน (ศยช.) เทศบาลเมอืง 

  บานไผ ตําบลในเมอืง  เชิญ ผอ.กองวชิาการฯ ช้ีแจงรายละเอยีดใหที่ประชุม

ทราบเกี่ยวกับการดําเนนิการครับ 

ผอ.กองวชิาการฯ   เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ไดจัดทําราง

ทะเบยีนรายช่ือที่ปรกึษาและคณะกรรมการศูนยยุตธิรรมชุมชน (ศยช.) ตําบล  

ในเมอืง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ สํานักงานยุตธิรรมจังหวัดขอนแกน ขณะนี้

ไดทําหนังสอืประสานไปยังอําเภอและสถานตีํารวจภูธรบานไผเรยีบรอยแลว 

เพื่อขอรายช่ือและเบอรโทรศัพทตดิตอ ในสวนของคณะกรรมการและตําแหนง

ใหทานนายกฯ คัดเลอืกตามรางทะเบยีนรายช่ือฯ (รายละเอยีดตามเอกสาร)  

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย สําหรับศูนยยุตธิรรมชุมชน ระดับตําบลคอืหลักของการอํานวยความ  

ท่ีปรกึษานายกฯ เปนธรรม ซึ่งในทุกจังหวัดที่ดําเนนิการอยู ไมวาจะเปนระดับของตํารวจหรอืของ

อัยการ หรอืของศาล เขามโีครงการที่จะไกลเกลี่ย ประนปีระนอมใหคดเีสร็จสิ้น 

และในการรักษาความปรองดองสมานฉันทดวย ไมตองการใหประชาชนขัดแยง

กันตอคดตีาง ๆ กอนขึ้นศาลจนถงึที่สุด แตจะทําอยางไรใหอยูรวมกันได ใหชนะ

ทัง้คู คอื win-win ดวยกัน ผมไดรับการประสานงานใหเปนกรรมการไกลเกลี่ย  

ที่ศาลจังหวดั ผมจึงแจงวาผมมตํีาแหนงเปนที่ปรกึษานายกเทศมนตรเีมอืง   

บานไผอยู ไมสามารถไปทําหนาที่ที่ขอมาได เพราะฉะนัน้เรื่องนี้เปนเรื่องที่ตอง

ขับเคลื่อนกับศูนยดํารงธรรมดวย ตองหาคนที่มคีวามเสยีสละ ตองการที่จะดูแล

พี่นองในเรื่องของคดคีวาม ไมอยากใหมเีรื่องไปถงึขัน้ตอนการขึ้นศาล 

ประธาน  ผมขอใหทานเลิศสนิเปนหลักใหเรื่องนี้ดวยนะครับ แลวนัดประชุมกัน  

อกีครัง้นะครับ ตอไปเชิญวาระอื่นๆ นะครับ  

มตท่ีิประชุม --รับทราบ--  

มตท่ีิประชุม ระเบยีบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่น ๆ  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง ใหเตรยีมการประชุมเรื่องนี้ใหชัดเจนดวยนะครับ เรื่องการประเมินผล

รองนายกเทศมนตรฯี โครงการฯ  ใหประสานหองประชุมกับสํานักปลัดฯ ดวย เรื่องสรุปปญหาที่ตอง 

แกไขใหพี่นองประชาชน ของกองสวัสดกิารฯ ใหสรุปรายงานใหผมดวย เรื่อง UN 

นัดประชุมวันที่ ๙ ม.ีค. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ขอใหผอ.กองสาธารณสุขฯ 

ขอใหเพิ่มผอ.กองทุกกอง และรองปลัดฯ เขารวมประชุม พรอมระเบยีบวาระการ

ประชุมใหเรยีบรอยดวย   
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- สําหรับเรื่อง GG  จะมกีารประชุมที่โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแกน ในวันที่ 

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๙ ตองจัดเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขารวมประชุมฯ ใหรางคําสั่งมา

เสนอเพื่อใหทานนายกฯ ลงนามดวย  

- สําหรับกองทุนคนบานไผ ฯ ที่จะสงเขาประกวด GG  ทานนายกฯ

ตองการใหพวกเราเปนเจาภาพรวมกัน เพื่อสรางกองทุนใหเตบิโต ระบบองค

ความรูจะตองมรีายละเอยีดตาง ๆ ตามหลักเกณฑ และเรื่องถนนคนเดนิฯ 

จะตองดําเนนิการเชนกัน 

- เรื่องการใชจายเงนิอุดหนุน การเบิกจายตองใหทันเวลาและรัดกุม   

ใหผอ.กองคลัง เช็คลสิทุกโครงการของเงนิอุดหนุน เพื่อกํากับตดิตามไมใหการ

เบกิจายผิดพลาด  

ปลัดเทศบาล   สบืเนื่องจาก ๒ วันที่ผานมา มนีายกฯ โดนไลออกที่นากลาง การทํางาน 

ทุกวันนี้สุมเสี่ยงนะครับ ถาไมถูกตองหรอืผิดระเบยีบ ตองใหแจงทานนายกฯ 

ทราบโดยตรงดวยนะครับ หามทําไปโดยไมรูนะครับ การออกําลังกายหนาเสาธง 

ใหจัดเจาหนาที่ของแตละกองที่เปนเวรเขาแถวเปนผูนําการบรหิารอยางนอย     

๒ ทา นะครับ  

กรณโีครงการเรารักบานไผเสนอผมมา ผมก็สงสัยวาจะเบกิจายได

อยางไร แตจรงิ ๆ แลวกจิกรรมที่เราทําถอืเปนเรื่องดนีะครับ  

หนวยทันใจโดยเฉพาะเจาหนาที่ปองกันฯ ทํางานไดดมีาก ทมีงานทุกคน

ดวยนะครับ  

รอยตรบีัวทอง  โลขันธ ขอขอบคุณผอ.กองทุกกองที่ใหเจาหนาที่ลงมาเอาแฟมที่หองเลขาฯ  

เลขานุการนายกฯ  เร็วทันใจมากครับ  

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ การตอนรับผูตรวจฯ ศูนยกําจัดขยะ บรรยากาศชวงเชาคุณเนรมติรและ

รองนายกเทศมนตรฯี คุณสุปราณ ีเดนิทางไปเขารวมประชุมที่ศาลากลางจังหวัดขอนแกน ชวงเย็น  

คณะผูตรวจเดนิทางมาถงึสถานที่ศูนยกําจัดขยะเทศบาลเมอืงบานไผ คณะ

ผูตรวจฯ ช่ืนชมเรามาก กลาววา จะผลักดันใหบานไผ เปนโมเดลการบรหิาร

จัดการขยะดวยนะครับ  

ประธาน   ฝากทุกกอง/ฝาย เตรยีมวาระการประชุมประจําเดอืนของตัวเองให 

ครบถวนดวยนะครับ สําหรับเรื่องหนังสอื “บานไผ-บานเฮา” สํานักปลัดฯ     

แจงกอง/ฝาย และรวบรวมรายช่ือพรอมเงนิเลมละ ๑๐๐ บาท มารับหนังสอืที่

น้ําออย (หองเลขาฯ) เพื่อนําเงนิรายไดเขากองทุนคนบานไผฯ ตอไปนะครับ      

มทีานใดจะเสนอเพิ่มเตมิหรอืไมครับ ถาไมมี ผมขอขอบคุณทุกทาน และขอปด

การประชุมครับ 



- ๓๑ - 

 
 

มตท่ีิประชุม --รับทราบ — 

 

 

เลกิประชุม  เวลา  ๑๓.๑๐    น.  

 

 

(ลงช่ือ)         ผูบันทกึการประชุม 

             ( นางสาวจารุมาศ  เสนาสนทิ ) 

             นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

 

 

 

 

 

 

 (ลงช่ือ)  จาเอก        ผูตรวจรายงานการประชุม  (ลงชื่อ)          ผูตรวจรายงานการประชุม 

  ( กมล  สงวนญาต ิ)     ( นางสุภาภรณ  คําภูเงนิ ) 

       หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป               หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

 


