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รายงานการประชุมหัวหนาสวนการงาน ประจําเดอืน  เมษายน  ๒๕๕๙  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 

ในวันพุธที่ ๓๐  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. นางจิตโศภิน เคนจันทกึ ผูอํานวยการสถานศกึษา โรงเรยีนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธติ  

๑๙. นางมลวิรรณ สารบรรณ ที่ปรกึษานายกฯ   

ผูไมมาประชุม 

๑. นางฉววีรรณ อัศฤกษ ผูอํานวยการสถานศกึษา  โรงเรยีนเทศบาลบานไผ 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายอทิธพิล พวกเมอืงพล หัวหนาฝายการโยธา  

๒.  นางกรองกาญจน  ปญญารัตนวงศ หัวหนาฝายปกครอง  

๓. นายจีระศักดิ์ แกนดู  หัวหนาฝาย สงเสรมิการศึกษาฯ 

๔. นางวารุณ ีลาดมะโรง หัวหนาฝายบรหิารงานสาธารณสุขฯ 

๕. นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศลี หัวหนาฝายแบบแผนฯ  
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๖. น.ส.ภัทราวรรณ  เกดิพทิักษ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห  

๗. นางสุกัญญา จันทรภักด ีหัวหนาฝายอํานวยการ 

๘. นายประหยัดทรัพย  อาวจําปา หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  

๙. น.ส.มัตตกิา เกดิพทิักษ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  

๑๐. น.ส.ลัดดาวัลย ความหม่ัน หัวหนาฝายแผนที่ภาษฯี 

๑๑. จ.อ.กมล สงวนญาต ิหัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  

๑๒. นายเนรมติร มูลวงศ หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล  

๑๓. นางอุไรวรรณ กสกิจิวรกุล หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ  

๑๔. นายประเสรฐิ ไชยศรี  หัวหนา ฝายพัฒนารายได 

๑๕. จ.อ.สายันต นรสาร นักจัดการงานเทศกจิชํานาญการ (รก.หัวหนาฝายปองกันฯ) 

๑๖. น.ส.พันธวริา พลกลาหาญ นักวชิาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  

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

๑๘. นายสมพร หม่ันบานตอน ครู คศ.๓  

๑๙. น.ส.ธัญณชิา ขันต ีหัวหนาฝายพัฒนาสังคม 

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

นายนรศิ  อนิทรกําแหง เมื่อที่ประชุมมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมแทนทาน 

รองนายกเทศมนตรฯี  ประธาน (ช่ัวคราว) ตามระเบยีบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบยีบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

ประธาน   ๑. โครงการจางเด็กนักเรยีน นักศกึษา ชวงปดภาคเรยีน จํานวนทัง้สิ้น 

๒๙ คน ซึ่งมอบหมายใหคุณจีรพันธ  เนตรพฑูิร  จพง.ธุรการชํานาญงาน 

ควบคุมดูแล พรอมดวยคุณอัมพวัน  สันเพาะ จพง.ธุรการปฏบิัตงิาน (ชวยงาน

เลขานุการนายกฯ) จัดตารางการทํางานใหนักเรยีน นักศกึษา เขาทํางานแตละ

กอง/ฝาย โดยสับเปลี่ยน หมุนเวยีนไปชวยงานใหครบทุกกอง เพื่อจะไดรับความรู

ใหครอบคลุมทุกดาน  

๒. การขอความอนุเคราะหศกึษาดูงานจากเทศบาลเมอืงควนลัง         

อ.หาดใหญ จ.สงขลา ในวันที่ ๓๐ ม.ีค. ๒๕๕๙  

   ๓. การขอความอนุเคราะหศกึษาดูงานจากองคการบรหิารสวนตําบล

พระกลางทุง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ในวันที่ ๓๐ ม.ีค. ๒๕๕๙  

   นโยบายของเราเปนนโยบายรับแขกนะครับ ขอใหพวกเราแสดงออกถงึ

ความพรอมในการเปนเจาภาพ เมื่อแขกมาเยี่ยมเราตองยิ้มตอนรับไวกอนเสมอ 

นโยบายตองเดนิหนาเรื่องการเปนศูนยกลางดานเศรษฐกจิ ความสัมพันธทุก 
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อปท.ที่มาเยี่ยมศกึษาดูงานที่เทศบาลเมอืงบานไผ ถาม ีMOU ที่ดจีะนําความ

เจรญิมาในอนาคต ผมไดมอบนโยบายใหสํานักปลัดฯ ใหจัดทมีมัคคุเทศก

เทศบาลเมอืงบานไผ เพื่อเตรยีมการตอนรับคณะศกึษาดูงานรวมทัง้พาคณะ

ศกึษาดูงานไปซื้อผลติภัณฑ OTOP ในชุมชนของเรา เพื่อเปนการประชาสัมพันธ

สนิคาในชุมชน และสรางเศรษฐกจิใหกับชุมชน และนโยบายใหเซ็น MOU ทําแหง

ที่มาเขาศกึษาดูงานกับเทศบาลเมอืงบานไผ เพื่อกระชับความสัมพันธที่เปน

ทางการ และเกดิความประโยชนอกีมากมาย เชน เมื่อเราไปสัมมนาหรอืศกึษาดู

งาน ผานเสนทางหนวยงานที่เราเซ็น MOU ไว เราจะไดรับการตอนรับจากเพื่อน

ของเรา และจะขอความอนุเคราะหอะไรก็สามารถทําได เพราะอปท.ตาง ๆ จะตัง้

งบประมาณไวเพื่อตอนรับคณะศกึษาดูงานทุกแหง ถาเราม ีMOU ที่ดจีะสงผลที่

ดแีละนําความเจรญิกลับมา ดังนัน้ ก็ขอใหทุกคนถอืเปนหลักปฏบิัตดิวยนะครับ  

๔. การสงรายช่ือบุคคลทํางานอุทศิตนเพื่อผูดอยโอกาสทางสังคม และ

เพื่อประโยชนสาธารณะเขารวมคัดเลอืกเพื่อเขารับรางวัล ซึ่งมหีนังสอืจากสภา

นติบิัญญัตแิหงชาต ิเห็นวาควรสงรายช่ือเขารวมคัดเลอืกในครัง้นี้ ผมจะหารอืใน

วาระอื่น ๆ ตอไปครับ  

   ๕. การดําเนนิงานตามโครงการเสรมิสรางวนัิยจราจรรองรับประชาคม

อาเซยีนของตํารวจภูธร ภาค ๔ ทานผูกํากับสถานตีํารวจภูธรบานไผ มแีนวทาง

ที่จะแกไขปญหาความสงบเรยีบรอยในสังคม คอื มกีารเซ็น MOU ระหวาง    

สภ.บานไผ หัวหนาสวนราชการ และ อปท.ตาง ๆ สถานศกึษา และสถาน

ประกอบการ เพื่อที่จะใหบานไผเราไดดําเนนิการดานวนิัยอยางเปนระบบ 

รายละเอยีดตามบันทกึ MOU ผมไดลงนามไปเรยีบรอยแลว โดยม ีทานผูกํากับ

การสภ.บานไผ ทานนายอาํเภอบานไผ   นายกเทศมนตรเีมอืงบานไผ            

ผอ.โรงพยาบาล  ผอ.โรงเรยีนบานไผ  นายกเทศมนตรตํีาบลในเมอืง ผอ.

โรงเรยีนที่อยูถนนเสนทางหลกั วทิยาลัยการอาชีพบานไผ องคการบรหิารสวน

ตําบลทุกแหง ในเขตอําเภอบานไผ รวมทัง้ บริษัท อดัมส อนิเตอรเนช่ันแนล 

จํากัด ขอแจงใหที่ประชุมทราบวา เรามพีันธมติรรวมกันนะครับ เราตองเตรยีม

ความพรอมของเรา จัดแตงบานเมืองของเราใหเกดิความเปนระเบยีบเรยีบรอย 

ผมไดจัดชุดหนวยทันใจใหออกปฏบิัตกิาร ทาส ีตเีสน ในจุดที่ยังไมเดนชัด ใหตี

เสนใหชัดเจนดวยนะครับ นโยบายนี้จะสามารถกํากับคนโดยใชสัญลักษณ ตองมี

คนควบคุมถงึจะเคารพระเบยีบ จึงตองใชสัญลักษณตเีสนจราจร ในการจอดรถ 

การทาสตีเีสน ถอืเปนการอัพเกรดคนอกีวธิหีนึ่งนะครับ การทํางานที่เปน

เอกลักษณของผม คอื ความสมํ่าเสมอ เมื่อคดิที่จะทําก็ตองสมํ่าเสมอ ใหพวก

เราม่ันใจไดใชทศิทางนี้นะครับ เมื่อเราจัดงานวถิทีางเทาได ตอไปผมไดวาง
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แผนการปรับปรุงตลาดเทศบาลทัง้ ๔ แหง บางสิ่งขัดแยงกับความปกตขิองชุมชน 

เชน เราจะปรับปรุงตลาด แนนอนสวนหนึ่งในตลาดอาจจะไมเห็นดวย ลําบาก

ชวงแรก เมื่อสรางเสร็จก็จะเกดิการพัฒนาตอไปในอนาคต   

  ๖. จากการเดนิทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุน สิ่งที่ได คอื ความเปน

ระเบยีบวนัิยของสังคม ความตรงตอเวลา เวลาเปนสิ่งมคีา ผานไปแลวกลับคนื

มาไมได ญี่ปุนเดนิชาไมไดเพราะอากาศหนาวตองเดนิเร็ว ทําใหถงึที่หมาย

ทันเวลาพอด ีอยากใหบานเราคดิเรื่องนี้อยางจรงิจัง หากเราบรหิารเวลาได     

จะทําใหเราทํางานได สําหรับการกําจัดขยะของมหานครโตเกยีวเขาทําอยาง

จรงิจังเลยนะครับ ชาวบานจะคัดแยกขยะรอรถเก็บขยะเลยนะครับ พอถงึเวลาก็

นําขยะมาทิ้งในรถ ซึ่งไมมถีังขยะวางไวหนาบานเหมอืนเรานะครับ แตญี่ปุนมกีาร

จัดการคัดแยกขยะตัง้แตอยูในบาน และใสรถขยะแยกประเภทแตละประเภทของ

ขยะ แตจุดออนของเรา คอื อาจจะมกีารคัดแยกขยะตนทาง แตเวลาเทขยะใสรถ 

ทิ้งรวมกันเหมอืนเดมิ นี่คอืสิ่งที่เราตองพัฒนาตอไปนะครับ รถขยะตองทําเปน

ล็อคแยกประเภทขยะไวและแยกสใีหชัดเจน ทําใหการคัดแยกขยะเปนระบบมาก

ขึ้น ฝากทานผอ.กองสาธารณสุขฯ พจิารณาการพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะให

เปนระบบมากขึ้นดวย สวนเรื่องน้ําเสยีเปนเรื่องใหญ ตอนนี้ผมมคีวามหนักใจ

เรื่องนี้มาก ผมขอฝากทานรองจริะบูรณดวย เรื่องบอบําบัดน้ําเสยีมแีนวทาง

อยางไรจะทําใหแลวเสร็จ ใหกระชับเวลาใหสั้นลง เพราะมันจะเกดิปญหาระบบ

น้ําเสยีของเทศบาล เนื่องจากการบรหิารจัดการระบบขยะเราดแีลว ผูตรวจ

สํานักนายกฯมาเยี่ยมชมก็ไดรับคําชมเชย และสภานติบิัญญัตแิหงชาตจิะเดนิมา

ศกึษาดูงานที่ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลของเรา จะมแีตแขกผูใหญเขามาดู

งาน ตอไปถาเราทําบอกําจัดน้ําเสยีไดดกี็จะมคีนเขามาศกึษาดูงานที่เทศบาลเรา

อกี เราก็จะจัดบอบําบัดน้ําเสยีเปนโรงเรยีนสอนจะไดแขกอกีกลุมหนึ่งมาเยี่ยม

บานไผเรา มาสรางเศรษฐกจิของบานไผใหดขีึ้น อนาคตก็จะทําเปน

สวนสาธารณะก็ได อยางเชน เมอืงศรษีะเกษ ทําพพิธิภัณฑสวนน้ํา มหีอคอย   

๑๖ ช้ัน สําหรับดูเมอืงศรษีะเกษไดทัง้เมอืง ฝากพวกเราดวยนะครับ ถาเราเปดใจ

รับสิ่งด ีๆ เขามา เพื่อเปนการพัฒนาบานเมอืงของเรา ผมอยูในตําแหนงนายกฯ 

อยูไมเกนิ ๒ สมัย ผมคดิวาบานเมอืงจะมกีารเปลี่ยนแปลงครัง้ยิ่งใหญนะครับ  

มตทิี่ประชุม  --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผูบรหิารและหัวหนาสวนการงาน  

   คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๙  เมื่อวันท่ี ๓ มนีาคม  ๒๕๕๙  
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นายนรศิ  อนิทรกําแหง เชิญฝายเลขานุการฯ ครับ  

รองนายกเทศมนตรฯี 

หัวหนาสํานักปลัดฯ   เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรายงาน 

   การประชุมฯ เมื่อวันที่  ๓  มนีาคม  ๒๕๕๙  ฝายเลขาฯ ไดสําเนา 

   แจงใหทุกทานแลวนะคะ มทีัง้หมด ๓๑ หนา ขอใหที่ประชุมพจิารณาไป 

พรอม ๆ กันเลยนะคะ  มทีานใดจะขอแกไขหรอืเพิ่มเตมิในสวนใดหรอืไมคะ  

เชิญคะ  

หัวหนาฝายแบบแผนฯ  ขอแกไขหนา ๑๖ จาก “สําหรับการปรับปรุงภูมทิัศนหลังสถานรีถไฟ 

   บานไผ” แกไขเปน “สําหรับการปรับปรุงภูมทิัศนสวนสาธารณะชุมชนโนนสวาง”  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง เมื่อมกีารตรวจสอบรายงานการประชุมแลวใหแกไขใหถูกตอง เพราะ  

รองนายกเทศมนตรฯี สามารถนําไปเปนหลักฐานอางองิตามกฎหมายได  มทีานใดจะขอแกไขเพิ่มเตมิ

หรอืไมครับ ถาไมมผีมขอมติที่ประชุมนะครับ   

มตท่ีิประชุม --รับรองรายงานการประชุม — 

ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องสบืเน่ือง  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง รายงานผลการดําเนนิงานถนนคนเดนิเพลนิเมอืงไผ เชิญรองดรุณ ีครับ  

รองนายกเทศมนตรฯี 

นางดรุณี  วศิิษฐชาต ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรายงานถนน    

รองปลัดเทศบาล คนเดนิเพลนิเมอืงไผ สําหรับโซนอาหาร,โซนแฮนดเมด และโซนแฟช่ัน ในเรื่อง

ปญหาและอุปสรรค มเีรื่องรองเรยีนเกี่ยวกับคุณภาพและรสชาตอิาหารที่

เปลี่ยนไป สวนเรื่องแฟช่ันและแฮนดเมดจะมบีางรานที่ไมตดิปายสนิคา ซึ่ง

รองจุมไดเดนิตรวจทุกรานและแนะนําใหมกีารตดิปายสนิคา แตก็ยังมบีางราน 

ไมตดิอยู สวนเรื่องไฟฟาไมมีปญหา การจัดจราจรเทศกจิ+อปพร.ไมมปีญหา 

ไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่เปนอยางด ีสําหรับการรักษาความสงบ

เรยีบรอยไดรับความรวมมอืจากเจาหนาที่ตํารวจประมาณสัปดาหละ ๓-๔ นาย 

เรื่องของเวทเีครื่องเสยีงก็ไมมปีญหา จะมปีญหาเรื่องการแสดงซ้ํา ๆ เชน 

สัปดาหตอไปจะไมตื่นเตนเพราะรองเพลงซ้ําๆ กัน จะตองมกีารพูดคุยกันซึ่งทาน

รองนวิัฒนไดคุยกับทมีงานแลววาในป ๒๕๕๙ จะมกีารทบทวน หลักเกณฑและ

เง◌◌ื่อนไข และอายุของผูคาวาเราจะกําหนดวันหมดอายุของบัตรผูประกอบการ 

เพื่อออกบัตรประจําให อาจจะกําหนดระยะเวลาเปน ๖ เดอืนหรอื ๑ ป ใหมกีาร

พัฒนาและตระหนักอยูเสมอวา หากผูคาไมกระทําตามกฎของเทศบาล จะมสีทิธิ

ระงับไมใหเปนผูคาประจําถนนคนเดนิฯ เพราะฉะนัน้ทมีงานก็กําลังทบทวน

เงื่อนไขและหลักเกณฑ และจะมกีารแจงประชุมอกีครัง้หนึ่ง  
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สรุปยอดคาใชจายประจําเดอืน  มนีาคม  ๒๕๕๙   

- ๖ ม.ีค. ๒๕๕๙   

รายรับ  = ๑๙,๕๓๐  บาท  รายจาย = ๑๓,๕๑๕  บาท 

- ๑๓ ม.ีค. ๒๕๕๙  

รายรับ = ๕,๙๕๐  บาท  รายจาย  = ๕,๙๕๐  บาท 

- ๒๐ ม.ีค. ๒๕๕๙  

รายรับ  = ๑๗,๗๔๐  บาท  รายจาย = ๑๕,๖๑๐  บาท 

- ๒๗ ม.ีค. ๒๕๕๙  

รายรับ  =  ๑๘,๗๘๐  บาท  รายจาย  = ๑๑,๕๑๕  บาท  

สรุป รวมรายรับทัง้สิ้น =  ๖๒,๐๐๐ บาท รวมรายจายทัง้สิ้น  = ๔๖,๕๙๐ บาท 

คงเหลอืทัง้สิ้น  =  ๑๕,๔๑๐  บาท 

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ  สําหรับถนนคนเดนิเพลินเมอืงไผกาวสูปที่ ๒ ประมาณ ๕ เดอืนกวาแลว 

รองนายกเทศมนตรฯี ถอืเปนที่ยอมรับผูคนที่มาเที่ยว กนิ ช็อป ยังหนาแนนเหมอืนเดมิและจะหยุดนิ่ง  

ไมไดสําหรับการบรหิารจัดการ เปนโครงการที่จะตองขับเคลื่อนและมแีนวทาง

ใหมๆ  อยูตลอดเวลา เพราะฉะนัน้ อยากจะฝากทุกทานหากมเีวลาวาง ๆ ใหเขา

ไปรวมกันดวยนะครับ ชวยเสนอแนะกันไดทุกคนนะครับ รับฟงไดทุกเรื่อง 

หลังจากประสบปญหาจะตองมารบีนํามาแกไขปรับปรุง สําหรับโซนอาหาร

อาหารการกนิก็เริ่มจะเปลีย่นไปบาง แตปจจุบันเราก็จะนําไปปรับปรุงใหมใหดี

ขึ้นในทุก ๆ ดาน ฝากประชาสัมพันธใหทุกคนมาชวยกันนะครับ รวมทัง้เปนเรื่อง

วถิชุีมชนดวย เรื่องของชาวบานไดมแีหลงพบปะเรยีนรู ซึ่งถนนคนเดนิฯ มรีายได

สวนหนึ่งจากการจัดเก็บคาธรรมเนยีมไฟฟานําเขาเปนเงนิรายไดของเทศบาล 

และอกีสวนหนึ่งเปนคาบรหิารจัดการถนนคนเดนิฯ นําเขากองทุนถนนคนเดนิฯ 

ฝากทุกคนประชาสัมพันธดวยนะครับ   

นายนรศิ  อนิทรกําแหง  การสงประกวดรางวัลการบริหารจัดการที่ด ีประจาํป ๒๕๕๙   

รองนายกเทศมนตรฯี   เชิญเลขาฯ ครับ    

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สบืเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๙  

ก.พ. – ๑ ม.ีค. ที่ผานมา เทศบาลเมอืงบานไผไดรับคัดเลอืกใหนําบุคลากรเขารวม

ประชุมเชิงปฏบิัตกิารในการเตรียมความพรอมเขาประกวดเพื่อรับรางวัล

สหประชาชาต ิ(UNSP) ซึ่งขณะนี้ไดมกีารแตงตัง้คณะทํางานแลว  ๒  ชุด  มกีอง

สาธารณสุข ฯ เปนฝายเลขานกุารคณะทํางาน สําหรับการเขยีนโครงการหรอืคําตอบ

ของโครงการ UNSP เปนคําถามทัง้หมด ๑๒ ขอ ซึ่งทานรองนริศใหรวบรวมใหแลว

เสร็จภายในวันที่ ๑๘ ม.ีค. และไดรวบรวมเสร็จเรียบรอยแลว และทานรองนริศได

กําหนดวันประชุมเปนวันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมไผเงนิ 
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ทัง้นี้ กองสาธารณสุขฯ ฝายเลขาคณะทํางานฯ จะไดรวบรวมเอกสาร และคําตอบ  

ทัง้ ๑๒ ขอ ใหคณะกรรมการชุดใหญ ทัง้หมด ๑๙ ทาน ไดมาอานและปรึกษาหารอื 

เสนอแนะขอคิดเห็นตาง ๆ เพื่อนําคําตอบไปรอยเรียงเปนฉบับสมบูรณสงใหกับ

คณะกรรมการกระจายอํานาจในวนัที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙ เปนลําดับตอไป  จงึเรียนที่

ประชุมเพื่อทราบคะ ขอบคุณคะ 

นายนรศิ  อนิทรกําแหง  ตามกําหนดการเราจะสงทานนายกฯ สิ้นเดอืน เม.ย. นี้นะครับ เนื่องจาก 

รองนายกเทศมนตรฯี คณะทํางานทํางานไดรวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ ผมไดอานดูแลว ไมอาจที่จะสรุปเปน

ประมวลความคิดของผมเพยีงคนเดยีว หลักการทํางานจะทําในลักษณะที่ประชุมนอย 

แตนํากลับไปทํางานมาก คณะทํางานที่เขารวมประชุมก็จะแจกคําถาม+คําตอบทัง้ 

๑๒ หัวขอ ที่เขยีนมา ใหกับคณะกรรมการชุด ที่ ๑๕๗/๒๕๕๙  ไดไปอานอยาง

แทจริง อานเพื่อใหกลับเขามาที่ประชุม และนําขอเสนอแนะมาวพิากษวจิารณกัน

อยางเปดเผย เมื่อตกผลกึเปนของเราเองทัง้ทมีจะรวมเปนทมีเมอืงบานไผ เมื่อเสนอ

ทานนายกฯเห็นชอบและใหทานลงนามนําสงตอไป จากเกณฑที่ทําเราตัง้เปาหมายไว 

ปรากฏวา ประสทิธภิาพของเราทําเสร็จเร็วกวากําหนด ๑๐ วัน เพราะฉะนัน้ทาน

นายกฯจะสามารถดูเอกสารไดในวันที่ ๑๙-๒๐ เม.ย. ๒๕๕๙ ขอใหไดรับทราบทศิ

ทางการทํางานไปพรอม ๆ กัน  

สําหรับการทํางานเรื่องของ GG ผมขอเตอืนวา ใหมอบหมายใหไปทํากรอบ

การทํางานของ  GG การสงเขาประกวด เรื่องที่ ๑ โครงการคนบานไผไมทอดทิ้งกัน 

เรื่องที่ ๒  โครงการถนนคนเดนิเพลนิเมอืงไผ เปนนวัตกรรมที่นําเสนอเพื่อสงเขา

ประกวด และยังมอีกีเรื่อง คือ ตนแบบที่เราไปศกึษาดูงานที่เทศบาลเมอืงสค้ิีว 

หลังจากนัน้จะตองเตรียมเรื่องการนําเสนอ Power point เพื่อนําเสนอให

คณะกรรมการที่จะมาตรวจประเมนิตอไป และเรื่องใหมมาจากสถาบันพระปกเกลา 

กองวชิาการฯ ไดเตรียมขอมลูเพื่อสงเขาประกวดตอไปครับ  

มตท่ีิประชุม --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ/พจิารณา  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง (๑)  รายงานการเขารวมโครงการสัมมนาเชิงวชิาการ ประจําป ๒๕๕๙  

รองนายกเทศมนตรฯี  เรือ่ง “ยุทธศาสตรชาตติอการปฏรูิป อปท.ที่ยั่งยนื” ระหวางวันที่ ๒๒- ๒๕ ม.ีค. 

๒๕๕๙ ผูจัดสัมมนาในครัง้นี้ คอื สมาคมพนักงานเทศบาลแหงประเทศไทย 

เทศบาลเมอืงมหาสารคาม และมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช และมี

ปลัดเทศบาลเมอืงบานไผเปนที่ปรกึษาคณะกรรมการในชุดนี้ดวย โดยมทีมี

วทิยากรบรรยายใหความรูระดับประเทศ เชน ทานอภิสทิธิ์  เวชชาชีวะ ประเด็น

สําคัญในการสัมมนาในครัง้นี้ เนนยุทธศาสตรชาต ิและแผนพัฒนาฯ สูแผน

แมบทฯ/แผนยุทธศาสตร เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญเพราะปจจุบันมกีารปฏรูิป

ประเทศไทย สําหรับยุทธศาสตรชาตนิาจะแลวเสร็จประมาณ ป ๒๕๖๐ 
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หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช และนโยบายของรัฐจะตองสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาต ิรวมถงึยุทธศาสตรของทองถิ่นจะตองมนีโยบายที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาตเิปนหลักในการบรหิารงานตอไปในอนาคต สวนการปฏรูิป

เศรษฐกจิพเิศษ คาดวานาจะอยูในสวนของภาคเหนอื มกีารปฏรูิปเศรษฐกจิ

ดจิติอล ที่จะเกดิขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งจะเปนกฎหมายที่จะออกมาในอนาคต 

ปจจุบันแผนพัฒนาจะเริ่มใชในป ๒๕๖๐ สําหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เริ่มใช

ในป ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (รายละเอยีดตามเอกสาร) 

  - การใชจายเงินสะสมจะสามารถใชไดในประเด็นการทองเที่ยว ทัง้นี้ ให

ศกึษาระเบยีบ หนังสอืสั่งการเกี่ยวกับแนวทางการใชจายเงินสะสมใหชัดเจน 

หนังสอืสั่งการใชในการเบกิจาย ป.ป.ช. แจงวา หนังสอืสั่งการจะใชสําหรับการ

เบกิจายไมได ใหยึดถอืระเบียบเทานัน้เปนสําคัญ ซึ่งถอืเปนขาวดทีั่วประเทศแต

จะปลดล็อคเมื่อไหรยังไมชัดเจน สําหรับรางรัฐธรรมนูญใหมจะระบุวธิกีารใช

จายเงนิ และกจิการที่เปนสาธารณประโยชนจะมโีอกาสที่จะปลดล็อคใหใช

จายเงินไดคลองตัวไดกวาเดมิ ตองศึกษาแนวทางการใชจายเงินใหถูกตอง ตาม

ระเบยีบอยางเครงครัด และใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ใหดูงานของ 

สตง. มาตรา ๔๔,๔๕,๔๖ และกฎหมายที่เกี่ยวของของ สตง. เปนหลักที่ใช

กฎหมายควบคุมเรา สําหรับการควบรวมเทศบาลจาก ๗ พันกวาแหงใหลดลง

ประมาณ ๔-๕ พันแหง และไดมกีารแตงตัง้คณะกรรการควบรวมทองถิ่นเขา

ดวยกัน คอื อบต.จะรวมเปนเทศบาล การควบรวมเพื่อเปนการเพิ่ม

ประสทิธภิาพมากขึ้น ซึ่งจะเกดิประโยชนกับการบรหิารงานบุคคล และใหยดึ

หลักธรรมาภิบาล และเรื่องฐานภาษใีหมที่จะเกดิขึ้น ปจจัยของผูสูงวัยที่จะเขา

มาเกี่ยวของ เพราะตอไปผูสูงวัยจะมอีัตราเพิ่มมากขึ้น ผมไดกําชับ ผอ.กอง

สวัสดกิารสังคมเกี่ยวกับเรื่องเงนิที่รัฐบาลจะอุดหนุนมาใหทองถิ่นสําหรับเบี้ย  

ยังชีพนัน้ ตองสํารวจตัวเลขใหชัดเจน หามตกหลน เพราะรัฐจะไมมเีงนิกลาง

เกลี่ยมาใหอกี เพราะฉะนัน้เราจะตองแมนยําเรื่องตัวเลข เพื่อปองกันไมใหเกดิ

ปญหาเกดิขึ้น ผมขอเรยีนใหที่ประชุมทราบโดยสังเขป เชิญเรื่องตอไปครับ 

ประธาน  เชิญเรื่องตอไปกองการศกึษาครับ 

ผอ.กองการศึกษา  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ กองการศกึษามเีรื่อง

แจงใหที่ประชุมทราบและพจิารณา ดังนี้ 

  (๒) การดําเนนิงานโครงการจัดงานประเพณวีันสงกรานต กําหนดจัดขึ้น 

๓ วัน ระหวางวันที่ ๑๓-๑๕ เม.ย. ๒๕๕๙ สําหรับวันแถลงขาวการจัดงาน คอื 

วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๕๙ ณ บรเิวณสระน้ําสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๘ 

พรรษา (รายละเอยีดตามกําหนดการ)  
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หน.ฝายสงเสรมิการศึกษาฯ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ วันที่ ๑๓ เม.ย.  

ภาคเชาจะมกีารทําบุญตักบาตรประเพณสีงกรานต รดน้ําขอพรจากผูสูงอายุ 

ประมาณ ๑๐๐ ทาน ภาคบายจะเปนขบวนแห รวมทัง้สิ้น ๓๙ ชุมชน รวมเปน 

๑๓ ขบวน หลังจากแหเสร็จจะมกีารประกวดเทพสีงกรานต คอื ๑๓ สาวงาม 

จากขบวนทัง้ ๑๓ ขบวน และพธิมีอบรางวัลและการแสดงดนตร ีกําหนดการ

เสร็จสิ้นประมาณ ๒๑.๐๐ น.  

  วันที่ ๑๔ เม.ย. ๒๕๕๙ ภาคเชา : กอพระเจดยีทราย เพื่อเปนการ

อนุรักษประเพณวีัฒนธรรมอันดงีามของเรา และการละเลนพื้นบาน ซึ่งจะมกีาร

ประชุมคณะกรรมการชุมชนอกีครัง้หนึ่ง เวลา ๑๕.๐๐ น. ประกวดหนูนอย

สงกรานต และการแสดงดนตรฟีรสีไตร และการเลนน้ําถนนกุนเชียงรวมกัน  

ประธาน   ทานรองจริะบูรณฝากเตรยีมการเรื่องแถลงขาววันสงกรานตให

เรยีบรอยดวยนะครับ สําหรับการจัดขบวน ๑๓ ขบวน ตองรบีดําเนนิการใหเด็ก

นักเรยีนชวยทํางานแตละขบวนดวย ทําอยางไรใหคนมาเที่ยวบานไผกอนเขา

ขอนแกน เราตองสรางจุดขายใหด ีสิ่งใดที่เปนเอกลักษณตองเตมิเต็มเขาไป   

เชน เลนสงกรานตปลอดภัยไมมทีะเลาะววิาทหรอืเหตุรายแรงขึ้น ถือเปนจุดขาย

ของเรา ฝากนอง ๆ ทุกคนดวยนะครับ เชิญชวนเพื่อน ๆพี่ ๆ นองๆ เรามาเทีย่ว

สงกรานตบานเรา เรื่องการแถลงขาวมอบทางโรงเรยีนตกแตงสถานที่ดวย ใหทํา

หนังสอืเชิญ ผอ.ท.ท.ท. , ผกก.สภ.บานไผ, หัวหนาสถานขีนสงอําเภอบานไผ,

แขวงทางการทางบานไผ และหนวยงานที่เกีย่วของกับการจัดงานสงกรานต    

ใหมาแถลงขาวดวยกันในวันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๕๙  

ผอ.กองวิชาการฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับการ

ประชาสัมพันธการจัดงานประเพณสีงกรานต กองวชิาการฯ ไดประชาสัมพันธ

ทางเว็บไซตเทศบาล, หนังสอืพมิพเสยีงเมอืงไผ, ปายประชาสัมพันธทัง้ ๔     

มุมเมอืงเรยีบรอยแลว และจะเพิ่มเตมิในสวนของรถประชาสัมพันธเคลื่อนที่  

ดวยครับ  

ประธาน  สําหรับหนังสอืพมิพเสยีงเมอืงไผใหออกใหทันเวลาดวยนะครับ ใหระดม

กันลงพื้นที่แจกจายใหครอบคลุมทุกพื้นที่ดวยนะครับ รวมทัง้โรงรับจํานํา, PCU 

ทัง้ ๔ โซน, งานทะเบยีน ชวยแจกจายประชาชนใหทราบโดยทั่วกันดวยนะครับ 

ฝากนอง ๆ นักเรยีนที่มาฝกงานเทศบาลทุกคนดวย หากมแีนวคดิด ีๆ ที่จะเขยีน

ลงคอลัมนหนังสอืพมิพเสยีงเมอืงไผเชิญไดเลยนะครับ มใีครจะเพิ่มเตมิอกี

หรอืไมครับ   

ผอ.กองการศึกษา  กําหนดการประชุมประธานชุมชนในวันที่ ๑ เม.ย. รายละเอยีดการแถลง

ขาวกําหนดการจัดกจิกรรมไวโดยไดเชิญ ท.ท.ท.,ผกก.สภ.บานไผ,การประปา,
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แขวงการทางบานไผ การแสดง ๒ ชุด จากโรงเรยีนเทศบาล ๑ และโรงเรยีน

เทศบาล ๒ อนุบาลสาธติ และจะมกีารจัดเตรยีมการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ สวน

การจัดเตรยีมสถานที่ไดมอบหมายใหครูโรงเรยีนเทศบาลบานไผรับผิดชอบใน

การประดับตกแตงสถานที่ ซึ่งเมื่อวานไดประชุมแบงงานกันเรยีบรอยแลว  

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอเสนอ 

รองนายกเทศมนตรฯี สบืเนื่องจากปที่แลวแดดรอนมาก ควรจะมกีารทําสแลนกันแดดใหผูสูงอายุดวย 

ตองดูทศิทางแดดดวยนะครับ ขอบคุณครับ  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง วัสดุที่ใชสําหรับกันแดดมอียูแลว เมื่อคราวเราทําโครงการคายเยาวชน 

รองนายกเทศมนตรฯี ใหนํามาปรับใชสําหรับสถานที่ดังกลาวดวยนะครับ  

ประธาน  วันที่ ๑๓ เม.ย. ภาคเชา เราตองมาทําบุญตักบาตรตัง้แตเชานะครับ 

อยาไปสาย เพราะงานที่ตามมาจะไมกระทบตามตารางเวลา เมื่อพวกเราทําบุญ

ตักบาตรเสร็จ ก็รวมพธิรีดน้ําขอพรผูสูงอายุตอเลย สวนเรื่องพธิกีร ใหมคีน

กลาวขอขมาผูสูงอายุดวยนะครับ ขอมอบใหรองชัชวาล เปนผูกลาวขอขมา

ผูสูงอายุนะครับ หลังจากผูสูงอายุใหพรแลวใหตัวแทนเริ่มรดน้ํา เริ่มแจกของไป

พรอม ๆ กัน มอบของขวัญใหมอบไปพรอมๆ กันเลยนะครับ หลังจากเสร็จพธิรีด

น้ําแลว ใหมาเปดเวทเีตรยีมขบวนแหดวยกัน รายละเอยีดตางๆ ใหทําเปนแผน 

A4 แจกชุมชนใหเกดิความเขาใจงาย และเชิญกรรมการแตเนิ่น ๆ เพื่อเกดิความ

เรยีบรอย สําหรับพธิกีรมหีลายวันควรจัดใหเหมาะสมนะครับ   

ผอ.กองการศึกษา  (๓) เตรยีมการโครงการแขงขันกฬีาทองถิ่นสัมพันธ กจิกรรมการแขงขัน

กําหนดขึ้นระหวางวันที่ ๔-๕ เม.ย. ๒๕๕๙  มกีารแขงขันกฬีาทัง้หมด ๖ 

ประเภท ใชสนามแขงขันที่วทิยาลัยการอาชีพบานไผ สําหรับหลักเกณฑและ

ระเบยีบการแขงขันกําหนดไวในประกาศการแขงขันเรยีบรอยแลว รายละเอยีด

เพิ่มเตมิเชิญคุณจรีะศักดิ์รายงานใหที่ประชุมทราบคะ 

หัวหนาฝายสงเสรมิการศึกษาฯ  เมื่อวานไดประชุมกับ อปท.ตาง ๆ ที่จะเขารวมการแขงขัน โดยมทีาน

ปลัดฯ วาที่ ร.อ.วัทธกิร  เปนประธานการจัดการแขงขันในครัง้นี้ สําหรับ

ผูเขารวมการแขงขันมทีัง้หมด ๙ อปท. ไมเขารวม ๒ อปท. คอื อบต.ภูเหล็กและ

เทศบาลตําบลในเมอืง ใชสนามวทิยาลัยการอาชีพบานไผ วันที่ ๔ เม.ย. พธิเีปด 

และวันที่ ๕ เม.ย. พธิปีดและสสีปอรตไนทพรอมมอบธงใหแกเจาภาพจัดการ

แขงขันในปถัดไป คอื อบต.เมอืงเพยี  

ปลัดเทศบาลฯ  เทศบาลจับสลากได “สมีวง” นะครับ ชุดเดนิขบวนพาเหรดสวมเสื้อกฬีา

สมีวง+กางเกงวอรม ขอเชิญทานนายกฯ ไปรวมพธิเีปด และวันที่ ๕ เม.ย. หลัง

พธิปีดเชิญรวมงานสปอรตไนทและชมวงดนตรแีหลมณรงคครับ  
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ประธาน  ความสัมพันธที่ดกีับพี่นองทองถิ่น หรอื อปท.ตาง ๆ จะเริ่มขึ้นจากการ

แขงขันกฬีาทองถิ่นสัมพันธในครัง้นี้ ถอืเปนพลังที่ยิ่งใหญของคนบานไผตอไป   

ผอ.กองการศึกษา  (๔) การศกึษาดูงานการจัดการเรยีนรูแบบมอนเตสเซอรี่ ณ โรงเรยีน

อนุบาลกรแกว กรุงเทพฯ สบืเนื่องจากไดรับนโยบายจากทานนายกฯ และทาน

รองนรศิ ไดนําทมีกองการศกึษาและคณะครูในสังกัด ไปศกึษาดูงานเกี่ยวกับ

การจัดการเรยีนรูแบบมอนเตสเซอรี่ ที่เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เมื่อประมาณเดอืน 

ก.พ. ที่ผานมา และเราไดตอยอดในการที่จะไปดูงานตนแบบการจัดการเรยีนรู

แบบมอนเตสเซอรี่  ที่โรงเรยีนอนุบาลกรแกว กรุงเทพฯ ซึ่งเดนิทางไประหวาง

วันที่ ๓๑ ม.ีค. ขณะนี้อยูระหวางการเดนิทาง และวันที่ ๑ เม.ย. เดนิทางไปศกึษา

ดูงานเรื่องการจัดการศกึษาของโรงเรยีนในสังกัดเทศบาลนคร 

พระนครศรอียุธยา จงึขอเรยีนใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการ

พัฒนาการศกึษาดูงานประจําป ๒๕๕๙  

ประธาน   ฝากทานผอ.ดวยนะครับ สําหรับคณะที่เดนิทางไปศกึษาดูงานในครัง้นี้  

พยายามตัง้คําถามกอนไปและถามคําถามเยอะๆ เพื่อประโยชนในการศกึษา    

ดูงาน 

ผอ.กองการศึกษา  (๕) สรุปผลการดําเนนิโครงการตดิตามและประเมนิผลโครงการ โดย

ทานรองนรศิ โดยทานรองนรศิไดนํารองไปกอนแลว ในสวนของกองการศกึษา

และโรงเรยีนในสังกัดทัง้ ๕ แหง ซึ่งการประเมนิตาง ๆ ไดดําเนนิการมาจนแลว

เสร็จแลวตัง้แตเมื่อวานนี้ มขีอเสนอแนะตาง ๆ บางโครงการเปนโครงการ

ตอเนื่อง บางโครงการสามารถปรับเปลี่ยนหรอืยุบรวมกันได และไดเพิ่มเตมิ

โครงการบางโครงการเขาไป บางโครงการที่ไมจําเปนตองตัดออกจากแผน ทัง้นี้ 

ในสวนของโครงการของกองการศกึษาและสถานศกึษาในสังกัด จะมกีารประชุม

คณะกรรมการชุดใหญอกีครัง้หนึ่งในสัปดาหหนา จะไดสรุปและรายงานผลให

ทานนายกฯ ไดรับทราบตอไปคะ  

ประธาน  ขอบคุณมากครับ ฝากเรื่องสรุปโครงการและการประเมินโครงการของ

กอง/ฝายตาง ๆ ใหรายงานดวยนะครับ เพราะวาหลายเรื่องเราตองรูในภาพรวม 

การรักษาเกณฑมาตรฐานของ CoreTeam กอง/ฝายใดที่ตองการโอน

งบประมาณตองกระทบนอยที่สุด การทํางานเปนทมีถาเราไมรักษาทมีจะไปไม

รอด ตอไปนี้เวลาบรหิารใหคํานงึถงึความเปนจรงิ โครงการใดไมสําเร็จใหตัดทิ้ง 

โครงการที่มปีระโยชนจะไดลงสูประชาชนมากที่สุด เงินงบประมาณในแตละป  

ไมมากนะครับ ตอไปเชิญกองชางครับ 
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ผอ.กองชาง  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับกองชางเรื่อง

ที่จะรายงานผลการดําเนนิโครงการอยู  ๖ เรื่อง ผมขอมอบหมายใหหัวหนาฝาย

แบบแผนฯ รายงานใหที่ประชุมทราบครับ 

หัวหนาฝายแบบแผนฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  

(๑) โครงการกอสรางอาคารเรยีน ๓ ช้ัน ๑๒ หองเรยีน (แบบตอก

เสาเข็ม)  ปจจุบันไดเทตอหมอเรยีบรอยแลว อยูในกระบวนการผูกเหล็กทําคาน

คอดนิ ยังไมสงงวดงาน กอสรางแลวประมาณ ๑๐% 

(๒) โครงการกอสรางอาคารเรยีนอเนกประสงค (แบบตอกเสาเข็ม)  

(สน.ศท.ช้ันลอย) โรงเรยีนเทศบาลบานไผ เบกิงวดงานแลว ๑ งวด งวด ๒ กําลัง

ดําเนนิการ กําลังขึ้นโครงหลังคา ผลงานประมาณ ๓๐%  

 (๓) โครงการกอสรางอาคารเรยีน ๔ ช้ัน ๑๒ หองเรยีน (แบบตอก

เสาเข็ม) โรงเรยีนเทศบาล ๑ ขณะนี้กําลังดําเนนิการขึ้นช้ันที่ ๓ แลว เบกิแลว   

๒ งวด ผลงานประมาณ ๔๐% 

 (๔) โครงการกอสรางลานกฬีาอเนกประสงค ลานกฬีาสนามกฬีา       

ค.ส.ล. ชุมชนโนนสวาง ผลงานแลวเสร็จ ๑๐๐% อยูระหวางการตรวจรับงาน 

 (๕) โครงการกอสรางอาคารจอดรถบรรทุกและครุภัณฑอื่น ๆ กอสราง

แลวประมาณ ๖๐% ขึ้นโครงหลังคาแลว ยงัไมเบกิงวดงาน  

 (๖) โครงการปรับปรุงตลาด ๒ ไดผูรับจางแลว อยูระหวางการปรับ

สภาพพื้นที่และรื้อแทน  

 (๗) โครงการถนน ๓ สาย (ถนน ค.ส.ล. ซ.สมบัตพิัฒนา, ถนน  

ค.ส.ล. ซ.เลยีบกําแพงวัดปาชัยวารนิทร และถนน ค.ส.ล. ซ.แยกถนนศรบีุญ

เรอืง ซ.๓ ขณะนี้ผูรับจางดําเนนิการเทคอนกรตีเสร็จเรยีบรอยแลว อยูระหวาง

ตรวจรับงาน 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ตามนโยบายของ 

รองนายกเทศมนตรฯี คณะผูบรหิาร เรื่องไฟฟาแสงสวาง การขยายเขตไฟฟา จําหนายไฟฟาคุมโรงสูบ 

ขณะนี้การไฟฟาอนุมัตงิบประมาณแลว จํานวน ๕๕๔,๐๐๗ บาท  จะดําเนินการ

ตดิตัง้ในเร็ววันนี้นะครับ และชุมชนคุมกกแดง จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และทาง

กองชางไดขอความอนุเคราะหตดิตัง้เสาไฟฟาถนนทางหลวง แขวงการทาง

ขอนแกนที่ ๓ จากถนนมติรภาพอําเภอบานไผ – อําเภอพล ระยะทาง  ๗๐๐ 

เมตร ไดดําเนนิการเรยีบรอยแลวนะครับ และเสนมติรภาพ สี่แยกทางไป อ.

ชนบท – สี่แยกบานเกิ้ง แขวงการทางบานไผไดดําเนนิการตดิตัง้เรยีบรอยแลว 

ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร  เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ีค. ไดดําเนนิการเสร็จสิ้นเรยีบรอยแลว 

ทางคณะผูบรหิารตองขอขอบคุณการไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอบานไผ และแขวง
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การทางขอนแกนที่ ๓ บานไผ สําหรับเรื่องบอบําบัดน้ําเสยี ขณะนี้กองคลังได

ประกาศเปนครัง้ที่ ๓ แลว ขายแบบวันที่ ๒๑-๓๐ ม.ีค. ๒๕๕๙  ยื่นซองและ

ตรวจคุณสมบัตวิันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๕๙  เสนอราคาวันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๙  จึงขอ

แจงใหที่ประชุมรับทราบ ขอบคุณครับ  

ประธาน   มใีครจะเพิ่มเตมิงานในสวนของกองชางเชิญไดเลยนะครับ  

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ ผมอยากฝากทางกองชางไปประสานกับผูรับเหมา กรณนีอกพื้นที่เชามี

รองนายกเทศมนตรฯี  การปรับปรุงจะมโีครงสรางเดมิอยูบางทางทศิใต เนื้องานตามโครงการในสวน  

ของการรื้อถอนโครงสรางใหผูรับเหมาดําเนนิการดวย พื้นทัง้หมดถารื้อเสร็จ

แลว ฝากงานเทศกจิ กองชาง งานผลประโยชน เราจะไปประมาณการและ

สํารวจล็อค ทัง้ในตัวอาคารและชายคา หากพื้นที่เพยีงพอเราอาจจะเชิญผูคาที่

อยูตามรมิถนนดานทศิใต อาจจะขอเชิญเขามาขายในจุดนี้ เราจะไดคนืพื้นผิว

จราจรเพื่อใชงานตอไป ขณะนี้ผูประกอบการก็รอวาเราจะเขาไปดําเนนิการได

เมื่อไหร ฝากผูรับเหมาใหจัดโซนนิ่งเขตหามเขา โดยใหตดิปายเตอืนเขตอันตราย

หามเขาดวยนะครับ   

นายนรศิ  อนิทรกําแหง การสรางวนัิยจราจรเราทําอยางตอเนื่องที่ผานมา รายการทัง้  

รองนายกเทศมนตรฯี ๙ โครงการดังกลาว เทศบาลรวมกับแขวงการทางขอนแกน ที่ ๓ บานไผ,      

การพัฒนาเสนทางหลวงรอบนอก รายการที่ ๑-๓ ดังกลาว การกอสรางอาคาร

เรยีนงบประมาณมาจากกรมฯ ปรากฏวา มเีงินเหลอืจายสงไดทันวันจันทร     

ผมไดรับขอมูลวาเงนิเหลอืจะไดสรางและออกแบบตามที่กองชางนําเสนอโดยเร็ว 

สําหรับโครงการที่ ๔ กอสรางอาคารเรยีน ๔ ช้ัน ๑๒ หองเรยีน เงินเหลอืจาย

ดําเนนิการใหทันดวยนะครับ โครงการกอสรางอาคารจอดรถบรรทุกและ

ครุภัณฑอื่น ๆ จอดรถได ๑๖ คัน ตามแบบมศูีนยซอมบํารุงดวยหรอืไมครับ ถา

ไมมใีหจัดหาศูนยซอมบํารุงรถยนตดวยนะครับ  

ประธาน  งบประมาณป ๒๕๖๐ ใหกองชางตัง้ศูนยซอมบํารุงบรรจุเขาแผนไวดวย

นะครับ ตอไปเชิญสํานักปลัดฯ ครับ 

ปลัดเทศบาล การนําหลักบรหิารจัดการบานเมอืงที่ดมีาใชในการปฏบิัตริาชการ   

เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในวาระนี้ผมขอมอบ นโยบาย

และแนวทางปฏบิัตใินการทํางานดวยการยดึหลักหลักบรหิารจัดการบานเมอืงที่

ดมีาใชในการปฏบิัตริาชการ ดังนี้ 

(๑) การปฏบิัตงิานเพื่อใหเกดิความโปรงใส สําหรับการปฏบิัตหินาที่ของ 

เทศบาลเมอืงบานไผ สบืเนื่องจากการปฏบิัตหินาที่ของพวกเราที่ผานมามหีลาย

อยางที่จะตองพัฒนาปรับปรุงแนวความคดิในการปฏบิัตหินาที่เพื่อใหเกดิความ
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โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล มอียู ๖ ประการ เพื่อนํามาเปนแนวทางปฏบิัต ิ

ดังนี้ 

๑. หลักนติธิรรม คอืการนําขอระเบยีบ กฎหมายมายดึหลักในการ 

ปฏบิัตหินาที่ใหเกดิความเขมขน รัดกมุขึ้น ที่ผานมาการทํางานจะยดึการทํางาน

แบบที่เคยปฏบิัตมิา โดยถอืวาธรรมเนยีมเคยปฏบิัตมิาแบบนี้ บางสวนไมยดึหลัก

กฎมายก็ขอใหทุกกอง/ฝายนําไปปฏบิัตดิวย  

๒. หลักคุณธรรม คอื การยึดถอืความถูกตอง ความมศีลีธรรม  

การรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา ในการบรหิาร มคีวามซื่อสัตย เสยีสละ 

ขยันหม่ันเพยีร มรีะเบยีบวนิัย  

๓. หลักความโปรงใส คอื การทํางานใหเกดิความบรสิทุธิ์ สามารถ 

ตรวจสอบได พสิูจนไดวามกีารใชจายเงินอยางไรบาง การเปดเผยขอมูลขาวสาร

ก็จําเปนจะตองดําเนนิการเพื่อใหปลอดการทุจรติคอรัปช่ัน แตก็เปนเรื่องที่

นายนิดทีี่เทศบาลของเรา ไดรางวัลความโปรงใส จึงไมนาเปนหวงเทาใดนัก 

เพราะมรีะดับ ป.ป.ช. เปนหนวยงานที่สามารถการันตใีห แตก็ตองพูดเพื่อเปน

การย้ําเตอืนอยูเรื่อยๆ   

๔. หลักการมสีวนรวม คอื การทํางานเปนทมี มคีวามเขาใจกัน การ 

  ทํางานก็จะมุงสูความสําเร็จ ที่ผานมาก็เปนไปดวยดคีรับ  

๕. หลักความรับผิดชอบ คอื ความรับผิดชอบของผูบรหิาร ของ 

พนักงานและลูกจาง บางสวนบางงานความรับผิดชอบยังนอยอยู อาจจะขาดตก

บกพรองเรื่องของความจํา หากความจําไมดจีะตองจดบันทกึไวกันลมื   

๖. หลักความคุมคา คอื ทานผูบรหิารจะตองตระหนักถงึความคุมคาใน  

การลงทุนวา สิ่งที่เราลงทุนทําอะไรลงไปเราไดอะไรขึ้นมา เกดิความคุมคา

หรอืไม อยางไร  

ซึ่งที่กลาวมาขางตนเปนหลักธรรมาภิบาลทั่ว ๆ ไปที่พงึปฏบิัตแิละเปน 

  ตัวช้ีวัดดวย  

(๒) รายงานการเขารับการฝกอบรมพัฒนาสมรรถนะการบรหิารงาน  

บุคคลของ อปท. ป ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๙-๒๑ ก.พ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมววีชิ  

อ.เมอืง จ.ขอนแกน มผูีเขารับการฝกอบรมจํานวนทัง้สิ้น ๔ คน คอื 

ปลัดเทศบาล, นางสุกัญญา  จันทรภักดี, จ.อ.กมล  สงวนญาต,ิ น.ส.ยุวนติ  

เพิ่มยนิด ีสรุปคราว ๆ วา การเปนขาราชการแผนดนิ จะมกีารมอบ 

เครื่องราชอสิรยิาภรณให ซึ่งเปนเครื่องหมายแหงเกยีรตยิศ ซึ่งพระมหากษัตรยิ

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานแกผูกระทําความดคีวามชอบเปน

ประโยชนแกราชการ หรอืสาธารณชนถงึขนาดควรไดรับพระราชทาน 
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เครื่องราชอสิริยาภรณ สําหรับการใหสายสะพายจะใหเฉพาะขาราชการระดับ ๙ 

ขึ้นไป สายสะพายมทีัง้หมด ๔ ช้ัน สําหรับการเทยีบช้ันยศ พนักงานเทศบาล 

ระดับ ๙ เทยีบเทานายก ฯ และประธานสภา , พนักงานเทศบาลระดับ ๘ หรอื

อํานวยการกลาง เทยีบไดกับรองนายก ฯ และรองประธานสภา พนักงานระดับ 

๗ ลงมาเทยีบไดกับสมาชิกสภา ที่ปรกึษา และเลขานุการนายก ฯ ในสวนของ

เทศบาลเมอืงบานไผของเราตําแหนงรองนายกฯ ขอเครื่องราช ฯ ไดถงึ ท.ช.  

 ในสวนของบัญชีเงนิเดอืนของขาราชการทองถิ่นในตําแหนงนัก

บรหิารงานทองถิ่นระดับสูงจะมอีัตราเพดานสูงกวาขาราชการพลเรอืนใน

ตําแหนงอํานวยการสูงและบรหิารสูง (เดมิ ซ ี๙ และ ๑๐)  

โครงสรางเทศบาล แบงเปน ๒ รูปแบบ คอื ประเภทสามัญ และประเภท

พเิศษ เชน เทศบาลเมอืงบานไผ จะอยูในประเภทเทศบาลสามัญ แบงออกเปน 

สามัญธรรมดาและสามัญระดับสูง และเทศบาลของเราอยูประเภทสามัญ

ระดับสูง เทศบาลประเภทพเิศษ จะแบงออกเปน เทศบาลพเิศษธรรมดา และ

เทศบาลพเิศษสูง สําหรับเทศบาลพเิศษ จะมปีลัด ระดับ ๙ จํานวน ๑ คน แต

จะตองมรีายได ๓๐๐ ลานบาทขึ้นไป เทศบาลพเิศษระดับสูง ปลัดเทศบาล 

ระดับ ๑๐ รายได ๑,๐๐๐ ลานบาทขึ้นไป การเขาระบบแทงมทีัง้ขอดแีละขอเสยี 

อยางกรณปีลัดเทศบาล ระดับ ๙ แตกอนจะขอซี ๑๐ ไดตองดํารงตําแหนงระดับ 

๙ มาไมนอยกวา ๘ ปขึ้นไป เมื่อเปนนักบรหิารงานเทศบาลสูงแลวใหกนิ

เงินเดอืนแทงเดยีวกัน แตหากจะไดเงินประจําตําแหนง ๑๐,๐๐๐ บาท x ๒ ก็

จะตองเปนเทศบาลที่มรีายไดตัง้แต ๑,๐๐๐ ลานบาทขึ้นไป ซึ่งคงเปนเรื่องที่ยาก

มาก  จงึขอนําเรยีนใหที่ประชุมทราบนะครับ  

ประธาน  สําหรับวาระที่เหลอืตอไปนี้ขอใหทุกคนกระชับเวลาดวยนะครับ เชิญ

เรื่องตอไปครับ 

นางดรุณี  วศิิษฐชาต ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ  

รองปลัดเทศบาล  (๓) รายงานการเขารวมประชุมสัมมนาช้ีแจงขัน้ตอนการใชเงนิกองทุน 

สิ่งแวดลอมและพธิลีงนามในบันทกึขอตกลงการรับเงนิอุดหนุนฯ ซึ่งไดเดนิ

ทางเขารวมประชุมรวมกับทานนายกฯ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙  ณ โรงแรม

รามาการเดนส  กรุงเทพฯ และทานนายกฯไดรวมลงนามเรยีบรอยแลว ซึ่งไดเขา

รวมรับฟงขัน้ตอนการช้ีแจงเกี่ยวกับการใชจายเงิน ประกอบดวย ๓ ขัน้ตอนใหญ 

(รายละเอยีดตามเอกสาร) และไดแจงผูเกี่ยวของใหไปศกึษาในเรื่องนี้แลว คอื 

กองชาง หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล  

 (๔)  รายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรูและความรวมมอืเพื่อ

ขับเคลื่อนระบบการแพทยฉุกเฉนิของ อปท. เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙ ณ 
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โรงแรมแซงคณัวร ีรสีอรท อ.เมอืง จ.เลย ในที่ประชุมไดรายงานสถานการณ

การแพทยฉุกเฉนิ ปจจุบันทองถิ่นจะเขารวมมากขึ้นประมาณ ๗๐% และภาค

อสีานเขารวมมากที่สุด ภาคกลางเขารวมนอยที่สุด และอนาคตการแพทย

ฉุกเฉนิจะผลักดันใหทองถิ่นมสีวนรวมมากขึ้น และดําเนนิการเรื่องศูนยแจงเหตุ

จะผลักดันใหกับ อบจ.ในการดําเนนิการ  ซึ่งในปจจุบันม ีภูเก็ต  สงขลา และ

นครรังสติ ทําในเรื่องของศูนยสั่งการไดอยางดมีาก ซึ่งโรงพยาบาลที่เปนศูนย 

สั่งการไปดูงานและไดยอมรับในศักยภาพของทองถิ่น โดยเฉพาะของ อบจ. และ

จะมกีารประชุมการแพทยฉุกเฉนิในระดับชาต ิครัง้ที่ ๓ ที่ จ.มหาสารคาม โดย 

อบจ.มหาสารคามเปนเจาภาพจัดการประชุม มกีารกลาวถงึอัตรากําลังและ

มาตรฐานกําหนดตําแหนงการแพทยฉุกเฉนิ ระดับนโยบายจะมีการกําหนดให

ทองถิ่นมมีาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานการแพทยฉุกเฉนิ เชน งาน

บรกิารสาธารณสุข สวนของการเบกิจาย สตง.ไดเขามาพูดคุยดวย เนนย้ําเพยีง

วา ใหศกึษากฎหมายระเบยีบและปฏบิัตติามนัน้ เมื่อ สตง.เขามาตรวจหรอื

ทักทวงอะไร ใหปฏบิัตติามขอทักทวง การขับเคลื่อนในแผนหลักของการแพทย 

ฉุกเฉนิ ฉบับที่ ๓ มกีารผลักดันใหทองถิ่นมกีารบรหิารจัดการมากขึ้น 

(รายละเอยีดตามเอกสาร)  

 (๕) รายงานการเขารวมรับฟงความคดิเห็นและขอเสนอแนะ (ราง) แผน

หลักการแพทยฉุกเฉนิแหงชาต ิฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ ม.ีค. 

๒๕๕๙  ณ  โรงแรมเซนทารา จ.ขอนแกน มแีผนงานหลัก ๆ อยู ๕ แผนงาน  คอื 

พัฒนาระบบคุณภาพการแพทยฉุกเฉนิการจัดระบบจัดการบุคลากร การมกีลไก

อภิบาลการแพทยฉุกเฉนิ การพัฒนาการมสีวนรวม และภาคเีครอืขายทัง้ใน

ประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะประเด็นการผลักดันใหอปท.เขามาดูแลใน

เรื่องการแพทยฉุกเฉนิ และใหพัฒนาใหดขีึ้นเรื่อย ๆ การสื่อสารในระบบ

การแพทยฉุกเฉนิ (รายละเอยีดตามเอกสาร) 

หัวหนาสํานักปลัดฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ  

(๖) โครงการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสทิธภิาพและทัศนศกึษาดูงาน

พนักงานฯ ลูกจาง ประจําป ๒๕๕๙ รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๖-๗ เม.ย. ๒๕๕๙  

เปนการประสานการปฏบิัตนิะคะ สําหรับรายละเอยีดและกําหนดการไดแจงให

ทุกกอง/ฝายทราบแลว ขอฝากผอ.กองใหกําชับผูใตบังคับบัญชาเรื่องการรักษา

เวลาดวยตามกําหนดการที่แจงใหทราบไปแลวนะคะ ใหทุกคนมาพรอมกันเวลา 

๐๕.๐๐ น. บรเิวณหนาหอประชุมประชาเมอืงไผ รถออกไมเกนิ ๐๖.๐๐ น.  

ประธาน   ฝากผอ.กองกําชับผูใตบังคับบญัชาดวยนะครับ ใหถอืวาไปทํางาน       
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นะครับ ไปทํางานตางสถานที่ และผมไดมอบหมายใหทานปลัดฯ เดนิทางไปกับ

รุนที่ ๒ ดวย เพื่อใหเกดิความรูจักและคุนเคยกับพนักงานทุกคน เพื่อจะได

ขับเคลื่อนงานไปพรอมกัน  

จ.อ.สายันต  นรสาร  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  

รก.หัวหนาฝายปองกันฯ (๗)  โครงการรณรงคปองกันอุบตัเิหตุชวงเทศกาลสงกรานต ในชวง ๗ 

วันอันตราย ระหวางวันที่ ๑๒-๑๗ เม.ย. ๒๕๕๙ งานปองกันฯ ไดจัดเจาหนาที่ 

อปพร. ประจําจุดตรวจทัง้ ๒ จุด ในชวงปนี้ขอเตอืนเรื่องการดื่มแอลกอฮอลและ

การเลนน้ําสงกรานต ปนี้ทางรัฐบาลกาํชับมานาจะเขมขนกวาชวงปใหม ถาถูก

จับจะมกีารปรับและบําเพ็ญประโยชนตดิคุกดวยนะครับ ฝากทุกคน

ประชาสัมพันธชวยกันดวยนะครับ   

ประธาน   สําหรับการเลนน้ําสงกรานตปนี้เนื่องจากประสบปญหาภัยแลงดวย  

   อาจจะใชวธิซีดิแทนสาด อาจจะสนุกไปอกีแบบหนึ่งนะครับ เรื่องตอไปเชิญครับ 

หัวหนาสํานักปลัดฯ  (๘) การตรวจประเมนิเพื่อคัดเลอืกสํานักทะเบยีนดเีดน ประจําป ๒๕๕๙ 

ในวันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๕๙ จากศูนยบรหิารกรทะเบยีนภาค ๔ สําหรับเรื่องเอกสาร

เตรยีมความพรอมสําหรับการรอรับตรวจไดดําเนนิการเรยีบรอยแลว และจะ

นําเสนอทานปลัดฯ เพื่อพจิารณาอีกครัง้คะ  

ประธาน  ผมขอฝากทานรองจริะบูรณใหเตรียมการตอนรับคณะตรวจประเมนิในคร้ังนี้

ดวยนะครับ เนื่องจากทุกวันศุกรผมจะตองเดนิทางไปเรียนที่วทิยาลัยตํารวจ (บรอ.) 

รุนที่ ๓ เรื่องตอไปเชิญครับ 

หัวหนาสํานักปลัดฯ  (๙) โครงการจัดกจิกรรมวันเทศบาล ประจําป ๒๕๕๙  ซึ่งในปนี้ตรงกับ

วันอาทติยที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๙ สําหรับกําหนดการปที่ผานมารายละเอียดตาม

เอกสารแจงใหที่ประชุมทราบแลว จงึขอนําเรยีนที่ประชุมเพื่อพจิารณาคะ  

ประธาน  เชิญทุกทานพจิารณารวมกันนะครับ ควรจัดงานวันเทศบาลตรงกับวัน

อะไรเพื่อความเหมาะสม  

อ.มลวิรรณ  สารบรรณ  เสนอใหจัดงานวันเทศบาล ในวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙  

ท่ีปรกึษานายกฯ 

หัวหนาสํานักปลัดฯ  เสนอใหจัดงานวันเทศบาล ในวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๙  

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ เสนอใหจัดงานวันเทศบาลในวันอาทติยที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๙  

ประธาน  สรุป ใหจัดงานวันเทศบาล ในวันอาทติยที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๙  รูปแบบ

การจัดงานปรับใหเหมาะสมนะครับ ใหสํานักปลัดฯ ทําเนื้อเพลงมารชเทศบาล

แจกจายใหทุกคนเพื่อรองรวมกันหนาเสาธงเคารพธงชาตใินวันเทศบาลนะครับ 
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หัวหนาสํานักปลัดฯ  (๑๐) หารอืกําหนดวันรดน้ําขอพรคณะผูบรหิารเนื่องในประเพณี

สงกรานต ขอนําเรยีนใหที่ประชุมพจิารณารวมกันคะ 

ประธาน  สรุปวันรดน้ําขอพรคณะผูบรหิาร ในวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๙  

หัวหนาสํานักปลัดฯ  (๑๑) การจําหนายหนังสอื “บานไผ-บานเฮา” ตามที่สํานักปลัดฯ ไดรับ

มอบหมายใหจําหนายหนังสอื “บานไผ-บานเฮา” ไดเสนอจํานวนบุคลากร

เทศบาลทัง้หมด ๔๒๘ คน จําหนายไดเงินทัง้สิ้น ๓๑,๓๐๐ บาท และไดนําเขา

กองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกันเรยีบรอยแลว จึงขอนําเรยีนใหที่ประชุมทราบคะ 

ประธาน  ในสวนที่ยังจําหนายไมไดใหตามใหครบดวยนะครับ ถอืวาเรารวมกัน

ทําบุญใหบานเรานะครับ เพื่อนําไปสูการจัดงาน ๑๐๐ ปในวันขางหนา เชิญวาระ

ตอไปครับ 

ผอ.กองคลัง  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ กองคลังมเีรื่องแจง

เพื่อทราบ ๓ เรื่อง ดังนี้ 

(๑) รายงานรายรับ-รายจาย ณ วันที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๕๙  

- รายรับทัง้สิ้น               ๑๒๔,๓๕๘,๗๘๕.๕๗  บาท  

- รายจายทัง้สิ้น                      ๖๗,๘๒๕,๕๑๖.๒๗  บาท  

- รายรับจรงิสูงกวารายจาย       ๔๑,๖๗๔,๑๑๗.๓๐  บาท  

(รายละเอยีดตามเอกสาร) 

(๒) รายงานเงินกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน  ณ วันที่ ๒๘ ม.ีค. ๒๕๕๙ 

- ยอดยกมา  ณ  ๑ ม.ีค. ๒๕๕๙     ๗๙๘,๕๖๘.๗๙    บาท 

- รายรับทัง้สิ้น                             ๖๙๙.๐๐     บาท  

- รายจายทัง้สิ้น                             ๔,๗๐๔.๐๐    บาท 

- คงเหลอืเงินกองทุนฯ ทั้งสิ้น      ๗๙๔,๕๖๓.๗๙      บาท  

(รายละเอยีดตามเอกสาร) 

(๓) รายงานเงินกองทุนสวัสดกิารบุคลากรเทศบาลเมอืงบานไผ  ณ วันที่  

๒๙  ม.ีค. ๒๕๕๙   

- รายรับทัง้สิ้น                              ๔๕,๒๑๘.๐๐   บาท  

- รายจายทัง้สิ้น    ๗,๔๐๐.๐๐    บาท    

      รวมเงินคงเหลอื ณ ๒๙ ม.ีค. ๒๕๕๙  ๔๖๖,๘๒๕.๒๙  บาท  

หมายเหตุ จํานวนสมาชิกทัง้หมด ณ ๒๙ ม.ีค. ๒๕๕๙  จํานวน ๑๔๐ ราย 

     ลาออก  จํานวน ๓ ราย, คงเหลอืทัง้สิ้น  ๑๓๗ ราย  

(รายละเอยีดตามเอกสาร)  

ประธาน   รณรงคชวยกันนะครับ ใหทุกคนเขามาเปนสมาชิกใหครบ ๑๐๐%  
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ใหทุกคนรวมพลังรวมกันใหเปนองคกรที่เขมแข็ง สวนกองทุนคนบานไผไม

ทอดทิ้งกัน ฝากนอง ๆ นักเรยีนดวย เปนโครงการตัง้ขึ้นมาใหมเพื่อเปนกองทุนที่

ชวยเหลอืคนบานไผที่ไมสามารถเบกิจากงบประมาณปกตไิมได เราสามารถ

เบกิจายกองทุนฯ นี้ได เราตัง้กองทุนฯเพื่อคนบานไผใหเห็นคุณคาของการ

ชวยเหลอืกัน ฝากผอ.กองคลังเชิญประชุมการมอบทุนใหแกเด็กนักเรยีนในวัน

เทศบาลและสรุปหาใหผมดูอกีครัง้ดวย โดยผูมสีทิธจิะตองมช่ืีออยูในเขต

เทศบาลนะครับ ตอไปขอเชิญกองสาธารณสุขฯครับ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดวยไดรับแจงจาก 

เจาหนาที่ NBT จะมกีารออกอากาศ สกรุปขาว I SEE YOU  ในวันที่ ๑ เม.ย. 

๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. การรับบรจิาคเสื้อผาถนนคนเดนิฯ ปจจุบันมจํีานวน

นอยลงไมเพยีงพอสําหรับการออกหนวย I SEE YOU ฝากทานรองนวิัฒน

ประชาสัมพันธการรับบรจิาคเสื้อผาในเวทกีลางถนนคนเดนิฯ ใหดวยนะคะ   

ขอบคุณคะ สําหรับวาระการประชุมมดีังนี้ 

(๑) โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ เทศบาลเมอืงบานไผ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๙ ไดรับหนังสอืจากกรม

สงเสรมิการปกครองทองถิ่น จัดสรรงบประมาณใหกับเทศบาลเมอืงบานไผ 

จํานวน ๑๓๖,๐๐๐ บาท ใหเราจัด ๒ กจิกรรม กจิกรรมที่ ๑ คอื 

กจิกรรมบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพตดิ กจิกรรมที่ ๒ คอื สงเสรมิอาชีพผูทีไ่ดรับ

การบําบัดฟนฟูแลว ซึ่งการบําบัดฟนฟูเทศบาลเมอืงบานไผรวมกับอําเภอ   

บานไผและไดจัดโครงการไปแลว ผูเขารับการอบรมของเทศบาล ๒๐ คนๆ ละ 

๔,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท ไดดําเนนิการเรยีบรอยแลวตัง้แตวันที่ 

๒๑-๒๙ ม.ีค. ๒๕๕๙ ซึ่งทานรองนวิัฒน ไดไปรวมในพธิปีดดวย สําหรับเงินที่

เหลอือกี ๕๐,๐๐๐ บาท เปนการสงเสรมิอาชีพผูที่ผานการอบรม ๒๐คน อยาก

ฝากกองสวัสดกิารสังคมไดประสานเรื่องนี้กับทางอําเภอบานไผและดําเนนิการ

ตอไปดวยนะคะ เพราะจะตองรายงานกจิกรรมใหกับกรมสงเสรมิการปกครอง

ทองถิ่นตอไป  

(๒) พธิมีอบรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มกีารบรหิารจัดการที่ด ี 

ประจําป ๒๕๕๘ ประเภททั่วไป เทศบาลขนาดใหญ  ซึ่งเทศบาลเมอืงบานไผ

ไดรับรางวัลที่ ๑ เปนจํานวนเงนิ ๑๐ ลานบาท แจงใหทานนายกฯ เขารับมอบ

รางวัลดังกลาวในวันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๙  ณ หอประชุมใหญ อาคารหอประชุม

กรมประชาสัมพันธ กรุงเทพฯ จงึเรยีนที่ประชุมเพื่อทราบคะ ขอบคุณคะ  

ประธาน  ฝากใหจัดทมีเขารวมพธิมีอบรางวัลเหมอืนครัง้ที่แลวดวยนะครับ ใครที่

ยังไมเคยไปกอ็ยากใหไปรวมดวยกันนะครับ เพื่อจะไดมปีระสบการณรวมกัน ถอื
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เปนประสบการณระดับชาตทิี่เราไดรับรางวัลจากสํานักนายกรัฐมนตร ี๒ ปซอน 

ปที่แลวไดรางวัล ๔ ลานบาท ไดนําเงินรางวลัดังกลาวมาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  

สชีมพูในปจจุบัน  ปนี้ไดรางวัล ๑๐ ลานบาท ผมไดวางแผนวาจะจัดซื้อรถสุขา

เคลื่อนที่ไวเปนสัญลักษณของการสงเสรมิเศรษฐกจิชุมชนสําหรับการจัด

กจิกรรมตาง ๆ ไมตองกังวลเรื่องหองน้ํา หองสวม เปนรถเคลื่อนที่เหมอืน กทม. 

ที่เปนรถประจําเวลาจัดงานอเีวนทแตละงาน  และปรับปรุงการขุดลอกทอ

ระบายน้ําเพื่อลดปญหาน้ําทวม ซอมรถดับเพลงิซึ่งถาซื้อใหมก็ใชงบประมาณ

เยอะมาก ปที่แลวก็มกีารซอมแซมไปแลว ๑ คัน นอกจากนัน้ก็จะดําเนนิการ

ตดิตัง้ LED ในเขตพื้นที่ตลาดเพื่อใชเปนพื้นที่ตัวอยางและจะขยายตอไปเรื่อย ๆ 

การสราง Youth Center คอื ศูนยเยาวชนเทศบาลเมอืงบานไผ และศูนยคนพกิาร

โดยทําการตอเตมิอาคารหองประชุมไผทองออกมา จะมเีงนิอกีกอนกําลัง

ประสานอยูวาเราจะดําเนนิโครงการอะไรไดบาง โดยใชจายเงนิสะสมมา

ดําเนนิการตามกรอบที่รัฐบาลสั่งการใหปลดล็อคเพื่อใหทองถิ่นไดนําเงนิกอนนี้

มาพัฒนาทองถิ่นของเราตอไป จะมกีรอบที่สามารถดําเนนิการได คอื เรื่องน้ํา

กนิ-น้ําใช, น้ําเพื่อการเกษตร, เศรษฐกจิพอเพยีง,การทองเที่ยว, การใช

ยางพารา เงื่อนไขที่จําเปนเดอืดรอนของทองถิ่น เราก็จะเลอืกพจิารณาเรื่องที่จะ

เปนประโยชนตอประชาชน แตโครงการจะตองมใีนแผนพัฒนาเทศบาล ขอฝาก

ผอ.กอง/ฝายที่ผมกลาวถงึโครงการดังกลาวใหเตรยีมขอมูลเพื่อนําบรรจุเขา

แผนพัฒนาเทศบาล รวมทัง้เงินเหลอืจายจากโครงการกองการศกึษาดวย       

ใหเตรยีมขอมูลและเอกสารตาง ๆ ใหพรอมกอนวันประชุมดวย โดยใหกอง

วชิาการฯ นัดประชุมหลังสงกรานตนะครับ สําหรับศูนยซอมบํารุงมอบให      

ผอ.กองชาง ทําโครงการเขามาเพื่อบรรจุเขาแผนพัฒนาเทศบาล  

แจงการออกหนวย I SEE YOU ขอเปลี่ยนแปลงเวลาออกหนวย ณ 

ชุมชนศาลเจา ๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ตอไปเชิญกองสวัสดกิารสังคมครับ  

ผอ.กองสวสัดกิารสังคม เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองสวัสดกิารฯ มี

เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ๓ เรื่อง ดังนี้  

(๑) โครงการแกไขปญหาความยากจน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙  

คอื โครงการชวยเหลอืเด็กนักเรยีน นักศกึษา ชวงปดภาคเรยีนใหมงีานทํา ซึ่งมี

ทัง้หมด ๒๙ คน  

(๒) โครงการจัดระบบบรหิารจัดการออกจําหนายสนิคาผลติภัณฑชุมชน  

ตนแบบ ไดประสานงานไปยังสํานักนายกรัฐมนตรเีรยีบรอยแลว ไดมาทัง้หมด ๗ 

กลุมผลติภัณฑ ซึ่งเราจะนํากลุมดังกลาวเดนิทางไปศกึษาดูงานที่สํานัก

นายกรัฐมนตร ีซึ่งไดมกีารประสานกลุมดังกลาวเรยีบรอยแลว  



- ๒๑ - 

 
(๓) โครงการอบรมสงเสรมิและยกระดับมาตรฐานสนิคาของชุมชน ได 

ประสานกับศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรรัีตนาภา จ.ขอนแกน ไดจัดอบรมให

ความรูดานภาษาอังกฤษ โดยเนนการพูดและใหบรกิารกับชาวตางชาต ิซึ่งจะเริ่ม

ดําเนนิการในวันพรุงนี้  

(๔) โครงการหาทุนใหกับเด็กนักเรยีนที่ยากจน ซึ่งเราไดมอบไปแลว  

๔ ทุน และในวันพรุงนี้ไดรับการประสานงานจากทาง คมจ.วาใหไปรับเงินมา

มอบใหเด็กนักเรยีนที่ยากจน จงึขอเรยีนเชิญทานนายกฯ ไปทําพธิมีอบทุนในวัน

พรุงนี้พรอมกับพธิเีปดการอบรมโครงการสงเสรมิและยกระดับมาตรฐานสนิคา

ของชุมชน 

ประธาน   ตอไปขอเชิญกองวชิาการและแผนงานครับ 

ผอ.กองวชิาการฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองวชิาการฯ  

มเีรื่องแจงเพื่อทราบ ๓ เรื่อง ดังนี้ 

(๑) แผนปฏบิัตกิาร ประจําเดอืน เม.ย. ๒๕๕๙ มทีัง้หมด ๑๒ โครงการ  

(รายละเอยีดตามเอกสาร) มกีอง/ฝายใดตองการเพิ่มเตมิหรอืแกไขหรอืไม    

เชิญครับ  

ประธาน   สรุป มทีัง้หมด ๑๒ โครงการ  แกไขรายการที่ ๙ “โครงการแขงขันกฬีา 

   สวนราชการและรัฐวสิาหกจิสัมพันธ” ขอเลื่อนไปกอน และเพิ่มเขามา     

   ๑ โครงการ “โครงการกฬีาทองถิ่นสัมพันธ” ระหวางวันที่ ๔-๕ เม.ย.  

   ๒๕๕๙”  

ผอ.กองวชิาการฯ  (๒) การสัมมนาเชิงปฏบิัตกิารทบทวนกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ  

อปท.ในเขตจังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ ม.ีค. ๒๕๕๙  ณ  จ.อุดรธาน ี

ภายใตวสิัยทัศนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดขอนแกน   

“ ขอนแกนเมอืงนาอยู ชุมชนเขมแข็ง เปนศูนยกลางการเรยีนรู และเศรษฐกจิ

แหงอาเซยีน” ประกอบดวย ๘ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมอืง พัฒนาชุมชน  

 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  

 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพพลเมอืง  

 ๔. ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

เพื่อพัฒนาอยางยั่งยนื 

 ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยนื  

 ๖. ยุทธศาสตรการเสรมิสรางสุขภาวะ  

 ๗. ยุทธศาสตรการเสรมิสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนา

เศรษฐกจิชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
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 ๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาและบริหารภาครัฐ  

 รายละเอยีดจะนําเสนอเสนอผูบรหิารและสําเนาแจงกอง/ฝายใหทราบ

อกีครัง้ครับ 

 (๓) การทําบันทกึขอตกลง MOU กับ เทศบาลเมอืงศรษีะเกษ            

จ.ศรษีะเกษ และเทศบาลตําบลเมอืงแก อ.ทาตูม จ.สุรนิทร สําหรับรายละเอยีด

ไดสําเนาแจงใหกอง/ฝายที่เกี่ยวของเรยีบรอยแลว คอื โรงเรยีนเทศบาล       

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และกองสวัสดกิารสังคม   

 (๔) ตามที่ไดรับมอบหมายใหประสานการเขาพบสถานกงสุลจนี ประจํา

จังหวัดขอนแกน ในวันพรุงนี้ ประกอบดวย ทานนายกฯ ทานที่ปรกึษาปรชีา   

ทานที่ปรกึษาเลศิสนิ ผอ.กองวชิาการฯ คุณมัตตกิา และญาตทิานปรชีาที่มาชวย

ในการแปลหนังสอืจากภาษาไทยเปนภาษาจนี และตองขอขอบคุณโรงเรยีน

เทศบาลที่แปลจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษให พรุงนี้นาจะเดนิทางไป

ประมาณ ๐๘.๐๐ น.  

ประธาน   ผมขอใหทานปลัดฯ รวมเดนิทางไปดวยนะครับ ในฐานะผูบังคับบัญชา

สูงสุดของขาราชการผายประจําจะตองไปรับทราบนโยบายนี้ดวย เพราะนโยบาย

เมอืงคูแฝดจะไดขับเคลื่อนไปดวยกันนะครับ ฝากนอง ๆ ดวยนะครับ นโยบาย

ของทองถิ่นไมไดผูกขาดเฉพาะในประเทศ ปจจุบันเราจะทํา MOU รวมกับ

ประเทศจีนดวยนะครับ ซึ่งจะเสรมิความสัมพนัธดานเศรษฐกจิระหวางประเทศ 

กวาจะไดเซ็น MOU คงใชเวลาพอสมควร อาจจะเปนปที่ ๓-๔ ตามระเบยีบวธิี

ทางการฑูตมคีวามละเอยีดออนมาก เพราะนโยบายนี้ผมคดิตัง้แตการรณรงค

เลอืกตัง้นะครับ กวาจะไดมาซึ่งความสัมพันธระหวางประเทศไมใชเรื่องงาย    

นะครับ ตอไปขอเชิญสถานธนานุบาลครับ 

ผูจัดการสถานธนานุบาล เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  

(๑) รายงานสถติกิารรับจํานํา-ไถถอน ณ วันที่  ๒๕ ม.ีค. ๒๕๕๙ ดังนี้  

- จํานํา    ๑,๖๔๗   ราย     จํานวนเงิน ๒๔,๓๑๔,๐๐๐  บาท  

- ไถถอน  ๑,๕๕๙  ราย      จํานวนเงิน  ๒๓,๙๑๙,๐๐๐  บาท  

- ดอกเบี้ยรับจํานํา            จํานวนเงิน   ๖๙๕,๘๐๒.๒๕  บาท  

- ทรัพยรับจํานําคงเหลอื ๕,๐๙๓  ราย จํานวนเงนิ ๗๕,๓๘๓,๑๐๐ บาท  

- รวมยอดเงนิคงเหลอืทัง้หมด จํานวน ๕๐,๙๘๓,๑๕๓.๑๖ บาท 

(รายละเอยีดตามเอกสาร)  

ประธาน  มทีานใดจะสอบถามวาระนี้หรอืไมครับ ถาไมม ีตอไปเชิญเรื่องโครงการ

บานม่ันคงครับ  
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อ.มลวิรรณ  สารบรรณ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สรุปผลการดําเนนิ 

ท่ีปรกึษานายกฯ  โครงการบานไผม่ันคงรวมใจพัฒนา ประจําเดอืน เมษายน ๒๕๕๙  ดังนี้ 

๑. สถานะการเงิน ดังนี้   

๑.๑ เงนิสมทบเพื่อบาน =  ๑,๕๕๖,๔๔๘.๔๑  บาท  

๑.๒ เงินหุน       =  ๘๒,๓๕๗.๖๒  บาท 

๑.๓ เงินสวัสดกิาร      =  ๓๗,๒๗๘.๙๘  บาท 

   ๒. คณะกรรมการโครงการบานม่ันคงฯ ไดเขารวมประชุมเวทภีาคอีสาน  

กลาง ณ หองประชุมเทศบาลตําบลชนบท สรุป คอื การขอสนิเช่ือในรอบตอไป

ใหคัดกรองสมาชิกทําบัญชีการใชจายเงนิครัวเรอืน,สรุปราคาวัสดุกอสรางรอบ

ตอไปเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ ๓ ภาค   

๓. สหกรณไดทําสัญญากับสมาชิกโดยค้ําประกันกลุม ๆ ละ ๕ คน เมื่อ

วันที่ ๒๑ ม.ีค. ๒๕๕๙ 

๔. สหกรณเคหะบานไผฯ เริ่มสงสนิเช่ืองวดที่ ๑ ใหกับสถาบันพัฒนา

องคกรชุมชน (พอช.) เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ีค. ๒๕๕๙ และไดช้ีแจงตอสมาชิกที่ตองสง

คาบาน (รายละเอยีดตามเอกสาร)  

๕. วันที่ ๑๓ ม.ีค. ๒๕๕๙ ไดทําแผนการเสนอขอสนิเช่ือบานเฟสที่ ๒ 

ตอคณะกรรมการอสีาน ๓ ภาค จํานวน ๑๕๐ รายช่ือ ซึ่งไดรับคําแนะนําให

ปรับปรุงเรื่องการออมของสมาชิกเพิ่มขึ้นอกี 

๖. วันที่ ๒๓-๒๔ ม.ีค. ๒๕๕๙ คณะกรรมการโครงการบานม่ันคงฯ    

ไดเขารวมกจิกรรมของเยาวชน “สํานกึรักบานเกดิ” ณ ชุดาปารค อ.เมอืง        

จ.ขอนแกน (รายละเอยีดตามเอกสาร)  

๗. วันที่ ๒๙ ม.ีค. ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ประชุม

คณะกรรมการสหกรณเคหะบานไผม่ันคงรวมใจพัฒนา จํากัด เพื่อรายงานผล

การปฏบิัตงิานและขอมตทิี่ประชุมเพื่อขอใชจายเงนิคากอสราง ซึ่งขณะนี้กําลัง

ดําเนนิการไดถงึ ๙๐% แลว ระยะเวลากอสรางบานช้ันเดยีว กําหนดวันตรวจรับ

งานวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๕๙ สําหรับกอสรางบานสองช้ัน ตรวจรับงานวันที่ ๒ พ.ค. 

๒๕๕๙  จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบ ขอบคุณคะ  

ประธาน  ขอบคุณทาน อ.มลวิรรณนะครับ ขอเนนย้ําเรื่องวนัิยการเงนิเหมอืนเดมิ 

เพราะวาพี่นองประชาชนถาสรางเครดติที่ด ีมรีะเบยีบวนัิยในการใชเงินด ีจะเกดิ

ความเช่ือถอืระยะยาว โครงการบานม่ันคงตองบอกนองๆ นักศกึษานะครับวา 

เปนผลงานของพี่นองนักศึกษาชุดแรกที่มารวมโครงการจางนักศกึษาชวงปด

เทอมกับเทศบาล ชวยกันบุกเบกิเรื่องบานม่ันคงโดยทําการออกสํารวจพื้นที่ใน

เขตเทศบาลทัง้หมดที่อยูในลักษณะชุมชนบุกรุก ชุมชนขยาย ที่มคีวามตองการ
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บานอยูอาศัยอยางม่ันคง ไดลงพื้นที่ออกสํารวจเปนที่มาของการเขยีนโครงการ

บานม่ันคง และไดรับงบประมาณจาก พอช. ของกระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย ไดงบประมาณจํานวน ๒๖ ลานบาท นี่คอืผลงานของ

นักเรยีนนะครับ ขอใหพวกเราภูมใิจที่มาอยูตรงจุดนี้แลวมผีลงานเกดิขึ้น ซึ่งมี

นักเรยีนทัง้ระดับ ม.ปลายและระดับมหาวทิยาลัย มาชวยกันออกสํารวจ

ครอบคลุมทุกพื้นที่และทําอยางจรงิจังจนไดโครงการนี้เกดิขึ้นมา คอื ชุมชน  

โนนสวรรค ที่ตัง้ของสํานักงานโครงการบานม่ันคงฯ ซึ่งอยูระหวางการกอสราง

บานม่ันคงอยูในขณะนี้ เชิญวาระตอไปครับ 

รอยตรบีัวทอง  โลขันธ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมเปน 

เลขานุการนายกฯ ผบ.หนวยทันใจ เขาทํางานตามพื้นที่ที่ชุมชนรองขอและไมรองขอก็ทํา ซึ่งพี่นอง

ทัง้ ๓๙ ชุมชน จะภูมใิจในตัวทานนายกฯ ที่สั่งการหนวยทันใจออกไปปฏบิัติ

หนาที่ทันทวงท ีเนื่องจากหนวยทันใจมกีอง/ฝายที่เกีย่วของอยู ๕ กอง คอื    

กองชาง กองสาธารณสุขฯ กองวชิาการฯ สํานักปลัดฯ งานเทศกจิและงาน

ปองกันฯ และกองคลัง สําหรับการทํางานเรื่องสั่งของไมมปีญหา เนื่องจากไดรับ

ความรวมมอืดวยด ีการทํางานของผมไมมปีญหาเรื่องระยะทาง สามารถ

ประสานงานทางโทรศัพทภายใตการสั่งการของทานนายกฯ ได งานทุกอยาง

เปนไปดวยความรวดเร็ว ถูกตอง และไมมปีญหา ขอบคุณครับ  

ประธาน  โครงการนี้ไมไดตัง้ขึ้นมาเปนโครงการพเิศษ แตเปนระบบบรหิารแบบ

พเิศษ การที่พี่นองประชาชนจะศรัทธาในทองถิ่นตองเกาถูกที่คัน และเกาได

ทันเวลา เพราะฉะนัน้เปดปุปตดิปปก็จะสรางศรัทธาแกพี่นองประชาชนได ตอง

ขอบคุณทานเลขาฯ ซึ่งเปนนายทหารเกา ทัง้ไดใชวชิาการเปนทหารในการ

ชวยเหลอืสังคม และที่สําคัญขอเสยีงปรบมอืใหกับทานอ.สุบรรณ  ดดีลิก ทีม่า

ชวยงานหนวยทันใจดวยนะครับ ครัง้ตอไปผมจะเชิญทาน อ.สุบรรณ เขารวม

ประชุมประจําเดอืนกับเราดวย ในฐานะทานเปนคณะทํางานของเทศบาลดวย  

จะไดขยายผลของการทํางานชวยเรานะครับ หนวยทันใจของเราจะทํางานอยาง

ตอเนื่องนะครับ และผลงานก็จะออกเสยีงตามสายทุกวันใหทราบวาเราออกไป

ปฏบิัตกิารที่ชุมชนใดบาง เพื่อกอใหเกดิประโยชนตอภาพรวมของเทศบาลตอไป 

มตทิี่ประชุม  --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๕ วเิคราะหโครงการท่ีจะเปนประโยชนตอเทศบาล  

ประธาน  เปนโครงการที่เราไดดําเนนิการไปแลว แตผมอยากจะเชิญทานที่ปรกึษา

ปรชีาช้ีแจงรายละเอยีดการดําเนนิโครงการบวชสามเณรภาคฤดูรอนใหที่ประชุม

รับทราบดวย เชิญครับ 
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นายปรชีา  มุกนําพร  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ เมื่อวันอาทติยที่ผาน

มาผมไดรับมอบหมายใหเปนประธานเปดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน 

ณ วัดศรบีุญเรอืง ทานเจาอาวาสบอกวาทานไมไดจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดู

รอนแบบนี้มานานหลายปแลว ทานรูสกึยนิดีที่ไดรับความรวมมอืจากเทศบาล

และชุมชนมาก ซึ่งมนัีกเรยีนสมัครเขาบรรพชาสามเณรในครัง้นี้จํานวนทัง้สิ้น 

๘๐ คน และบวชจรงิ ๆ ประมาณ ๗๗ คน และมตีารางการปฏบิัตธิรรมแตละ

วันและมกีารออกมาบณิฑบาตรรวมกับพระดวย สามารถเขาไปเยี่ยมไดทุกวัน

จนถงึวันที่ ๑๐ เม.ย. นี้นะครับ  

ประธาน  การฝกคนวธิทีี่ดทีี่สุด คอื การใหพระพุทธเจาฝก ผมเรยีนวาชีวติคนเรา

หลายคนไมเคยบวช การบวชเปนการฝกตนที่ดทีี่สุดและไดกุศลดวย ฝากทาน   

ที่ปรกึษาดําเนนิการเรื่องใบประกาศนยีบัตรสําหรับสามเณรดวยนะครับ โดยให

เจาอาวาสเปนผูลงนามในใบประกาศดวยนะครับ  

มตทิี่ประชุม  --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๖  เรื่องอื่น ๆ  

ประธาน    จากการบรหิารงานที่ผานมาผมไดมอบหมายงานใหรองนายกฯ ดูแล  

   รับผิดชอบงานแตละกอง โดยผมดูแลอกี ๔ กองที่เหลอื เนื่องจากปจจุบันผม  

อาจจะไมคอยมเีวลา เพราะตองใชเวลาไปกับงานบางอยางดวย เชน งาน

สันนบิาตเทศบาลแหงประเทศไทย สันนบิาตเทศบาลภาคฯ สันนบิาตเทศบาล

จังหวัดขอนแกน ฯลฯ เพราะฉะนัน้ผมจงึขอปรับการแบงงานบางสวน ดังนี้ 

 - ทานที่ปรกึษาปรชีา ดูแลงานกองสวัสดกิารสังคม  

 - ทานที่ปรกึษาเลศิสนิ ดูแลงานกองวชิาการและแผนงาน  

สวนผมจะไดดูแลอกี ๒ กองที่เหลอื คอื สํานักปลัดเทศบาลและกองคลัง รวมทัง้

สถานธนานุบาลดวย สวนกอง/ฝายตาง ๆ เนื่องจากเรามภีารกจิที่ตดิพันธุ

มากมาย ทานจริะบูรณที่ดูแลกองชางจะตองตดิตามเรื่องของงานบําบัดน้ําเสยี 

ซึ่งเปนงานระดับประเทศ ใครก็ตองมาดูบานไผวาทําสําเร็จหรอืไม รวมทัง้งาน

บานม่ันคงตองกํากบัดแูลเรื่องการกอสราง ทางดานสหกรณที่ใชงบประมาณ    

๒ เฟส รวมกันแลวประมาณ ๕๐ กวาลาน เพราะฉะนัน้ ถาปรับเปลี่ยนก็จะเปน

ปญหากับงานที่ตดิตามอยูในปจจุบัน จะทําใหเสยีเวลาโดยไมจําเปน สวนทาน

รองนรศิทานทํางานดอียูแลว ซึ่งทานไดเปนพี่เลี้ยงดานเอกสารเกี่ยวกับโครงการ

ตางๆ ที่สงประกวดหลาย ๆ อยาง หากปรับเปลี่ยนก็จะมกีารแกปญหาไม

ทันเวลา ซึ่งปจจุบันเรากําลังเขาสูลูของการแขงขันมากมายหลายอยาง       

ทาน รองนวิัฒนก็กําลังดูแลเรื่องของตลาด และถนนคนเดนิฯก็กําลังจะสง

นวัตกรรมโดดเดน หากจะปรับเปลี่ยนคนอื่นมาดูแลอาจจะตองสรางความ 
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เขาใจใหม ซึ่งตองใชเวลา จีงอยากใหทุกคนเดนิหนาตามกรอบงานเดมิของเรา 

และทุมเทงานหลักของเทศบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนอํานาจหนาที่ของผม

ตองรบีมาแจงนะครับ สําหรับรูปแบบการประสานงานตาง ๆ อยากใหพวกเรา

พัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ นะครับ การพจิารณาความดคีวามชอบในปจจุบันผมนํา

ระบบสแกนลายนิ้วมอืมาใชสําหรับการลงเวลา เพื่อใชเปนมาตรฐานของการ

ทํางาน ตองเคารพกฎ กตกิาเปนหลักในการทํางาน และเราก็จะมคีวามสุขใน

การใชชีวติรวมกันรวมทัง้ประสบความสําเร็จในองคกรรวมกันตอไป สําหรับการ

ประชุมประจําเดอืนเปนการประชุมที่สุดยอด เพราะเราวางแผนการทํางานเปน

เดอืน ถาทานใดทานหนึ่งขาด ไมจําเปนอยาขาดเลย เพราะถาเขารวมประชุม

ดวยกันแลวจะรูงานทัง้เดอืนของทุกกอง/ฝาย และจะเขาใจวาในแตละงานจะตอง

รับผิดชอบอยางไร มเีรือ่งอะไรเปลี่ยนแปลงแกไขในเทศบาลบาง ผมมนีโยบายวา 

เข็มหลน ๑ ช้ิน ก็อยากใหคนในเทศบาลรูดวยกนัหมด และสิ่งใดที่

นายกเทศมนตรรูี ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงบานไผตองรู ผมจึงมรีายการ  

“วันละครัง้ฟงหมอเปรม” หากพี่นองไมเขาใจเทศบาลเราจะแกปญหาไมได ฝาก

พวกเราทุกคนดวยนะครับ ใครมกีารดเชิญอะไรผมรับหมดนะครับ ผมคดิวาถา

ไดรับการดเชิญเยอะแสดงวาคนรักผมเยอะนะครับ ขอเชิญทานที่ปรกึษาเลศิสนิ

ครับ 

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สรุปผลการประชุม

ท่ีปรกึษานายกฯ หัวหนาสวนราชการฯ ประจําจังหวัดขอนแกน ครัง้ที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  

๓๐ ม.ีค. ๒๕๕๙ ณ หอประชุมจังหวัดขอนแกน สําหรับระเบยีบวาระการประชุม

วันนี้คอนขางจะเยอะพอสมควร ซึ่งทานผูวาราชการฯ เปนประธาน สรุป

สาระสําคัญดังนี้ 

- เรื่องภัยแลง เปนปญหาสําคัญซึ่งปจจุบันเขื่อนอุบลรัตนปรมิาณน้ํา 

เหลอืนอยแตสําหรับการบรโิภคก็ยังพอมอียู ซึ่งกระทรวงพาณชิยไดออกสํารวจ

เรื่องราคาน้ําดื่มก็ยังคงเดมิอยู  

- การเลี้ยงปลาในกระชังใหงด ตัง้แตวันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๙ เปนตนไป  

การแกปญหาการปลูกพชืในน้ํานอย หามปลูกขาวนาปรัง สําหรับงบประมาณ

ตําบลละ ๕ ลานบาท ใหนํามาแกปญหาเรื่องภัยแลงดวย ถอืวาเปนนโยบาย

จังหวัดและผูวาราชการฯกําชับใหหัวหนาสวนราชการไดสั่งการและขอความ

รวมมอืขาราชการและพนักงานในเรื่องของการประหยัดน้ําดวย  

- การจัดงานประเพณสีงกรานตที่มาถงึนี้ ปนี้จังหวัดขอนแกน 

จัดโครงการแรก คอื ถนนดอกคูณโดยจัดที่หนาศูนยกาญจนาภเิษก ถนน

กัลปพฤกษ ในวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. เปนตนไป มกีจิกรรม   



- ๒๗ - 

 
ตาง ๆ มากมายเปนการสงเสรมิประเพณสีงกรานต โครงการที่ ๒ คอื การจัด

งานสงกรานตนครขอนแกน ระหวางวันที่ ๑-๑๕ เม.ย. ๒๕๕๙ ณ บงึแกนนคร 

ในวันที่ ๑๓ เม.ย. ๒๕๕๙  จัดงานถนนขาวเหนยีว สําหรับปนี้มกีารณรงค     

“ซดิแทนสาด” และทางเทศบาลนครขอนแกนจะแจกขวดน้ําเจาะรูฝาขาด ๕ รู 

และบรรจุน้ําใหใชในการเลนน้ําสงกรานต จะไมมกีารตัง้ถังน้ําหรอืจุดประปา 

เพื่อเปนการประหยัดน้ําและรักษาวัฒนธรรมประเพณสีงกรานตดวย ตัง้แตวันที่ 

๑๓-๑๕ เม.ย. ๒๕๕๙ ถนนขาวเหนยีว และประกวดภาพถายดอกคูณสงเขา

ประกวดได  

- การเรงรัดการเบกิจาย ระเบยีบพัสดุ ฯ ไดขยายวธิจัีดหาพัสดุโดย 

วธิตีกราคา วงเงินไมเกนิ ๕ แสนบาทไปจนถงึ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ใหศกึษา

ระเบยีบหนังสอืสั่งการดวยนะครับ  

- วาระของจังหวัดและวาระของประเทศ คอื การบรหิารการกําจัด  

  ขยะ ชุมชนปลอดขยะ คัดแยกขยะไดมกีารดําเนนิการแลว  

- การใชขยะผลติกระแสไฟฟาโครงการจะแลวเสร็จภายในเดอืน  

ก.ค. ๒๕๕๙ และเริ่มจายกระแสไฟฟาไดภายในเดอืน ส.ค. ๒๕๕๙ ของ 

 นครขอนแกน  

- ขอมูลสารสนเทศของการบรหิารการกําจัดขยะ ขอใหทองถิ่น 

  ดําเนนิการของขอมูลผานทาง IT  

- การรดน้ําขอพรผูวาราชการฯ รองผูวาราชการฯ  กําหนดขึ้นในวันที่  

  ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป  ณ จวนผูวาราชการจังหวัด  

ประธาน  ขอเสยีงปรบมอืใหทานที่ปรกึษาดวยนะครับ ทานทําเวลาไดดมีาก 

เนื่องจากทานไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุมประจําเดอืนที่จังหวัดขอนแกน 

เสร็จแลวทานรบีกลับมาสรุปผลการประชุมใหทุกคนไดรับทราบวาระจังหวัด

รวมกันในที่ประชุม สรุปการรดน้ําคณะผูบรหิารและสมาชิกของเรา วันที่ ๑๒ 

เม.ย. ๒๕๕๙ ขอบคุณทุกคนที่รวมประชุมตัง้แตตนจนจบดวยความดงีามทุกดาน 

เพราะเราไมเลยเวลามาก เนื่องจากวันนี้มภีารกจิสําคัญตองตอนรับคณะศกึษา 

ดูงานจากเทศบาลเมอืงควนลัง จ.สงขลา ฝากทุกคนมารวมตอนรับคณะศกึษา 

ดูงานดวยกัน ขอขอบคุณทุกทานนะครับ ผมขอปดการประชุมครับ  

มตทิี่ประชุม  --รับทราบ — 
 

 

เลกิประชุม  เวลา  ๑๒.๓๐    น.  

 

 



- ๒๘ - 

 
(ลงช่ือ)         ผูบันทกึการประชุม 

             ( นางสาวจารุมาศ  เสนาสนทิ ) 

             นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

 

 

 

 

 

 

 (ลงช่ือ)  จาเอก        ผูตรวจรายงานการประชุม  (ลงชื่อ)          ผูตรวจรายงานการประชุม 

  ( กมล  สงวนญาต ิ)     ( นางสุภาภรณ  คําภูเงนิ ) 

       หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป               หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

 


