- ๑รายงานการประชุมหัวหนาสวนการงาน ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ หองประชุมไผเงิน
**************************
ผูมาประชุม
๑. นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรี
เมืองบานไผ
๒. นายนิวัฒน
ปลั่งศิริ
รองนายเทศมนตรีฯ
๓. นายนริศ อินทรกําแหง รองนายเทศมนตรีฯ
๔. นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
๕. นายปรีชา มุกนําพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
๖. รอยตรีบัวทอง โลขันธ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
๗. วาที่รอยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล
๘. นายสุวัฒน สุทธิ รองปลัดเทศบาล
๙. นางดรุณี วิศิษฐชาติ รองปลัดเทศบาล
๑๐. นางสุภาภรณ คําภูเงิน หัวหนาสํานักปลัดฯ
๑๑. นางวาสนา พิทักษ ผูอํานวยการกองคลัง
๑๒. นางอาภรณ รพีเลิศรังสิมันต ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
๑๓. นางศิริวรรณ ปกษี ผูอํานวยการกองการศึกษา
๑๔. นายศักดิ์สิทธิ์ ปนคํา ผูอํานวยการกองชาง
๑๕. นายกฤษฏ ชัยมาตย ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๖. นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสงา ผูอํานวยการกองวิชาการฯ
๑๗. นายสุวัฒน เทาใหม ผูจัดการสถานธนานุบาล
๑๘. นางฉวีวรรณ อัศฤกษ ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบานไผ
๑๙. นางจิตโศภิน เคนจันทึก ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธิต
๒๐. นางมลิวรรณ สารบรรณ ที่ปรึกษานายกฯ
ผูไมมาประชุม
๑. นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ รองนายเทศมนตรีฯ
ผูเขารวมประชุม
๑. นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหนาฝายการโยธา
๒. นางกรองกาญจน ปญญารัตนวงศ หัวหนาฝายปกครอง
๓. นายจีระศักดิ์ แกนดู
หัวหนาฝาย
สงเสริมการศึกษาฯ
๔. น.ส.ดาวรรณ ภูเหิน หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข

- ๒๕. นางวารุณี ลาดมะโรง หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขฯ
๖. นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศีล หัวหนาฝายแบบแผนฯ
๗. น.ส.ภัทราวรรณ เกิดพิทักษ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห
๘. น.ส.ยุวนิต เพิ่มยินดี หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
๙. นายประหยัดทรัพย อาวจําปา หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
๑๐. น.ส.มัตติกา เกิดพิทักษ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
๑๑. น.ส.ลัดดาวัลย ความหมั่น หัวหนาฝายแผนที่ภาษีฯ
๑๒. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
๑๓. นายเนรมิตร มูลวงศ หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล
๑๔. นางอุไรวรรณ กสิกิจวรกุล หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ
๑๕. นายประเสริฐ ไชยศรี หัวหนา
ฝายพัฒนารายได
๑๖. จ.อ.สายันต นรสาร รก.หัวหนาฝายปองกันฯ
๑๗. น.ส.พันธวิรา พลกลาหาญ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ (รก.หน.ฝายบริการและเผยแพรฯ)
๑๘. นายธนายุทธ โคตรบรรเทา
๑๙. นางวราพร พิมพระทํา ครู รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๓
๒๐. น.ส.วิลาวัลย อุดม ครู รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑
๒๑. นางอนงค ขอนประเสริฐดี ครู รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒
๒๒. น.ส.จารุมาศ เสนาสนิท
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๐๘.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมตามระเบียบ
วาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
๑. แจงผลการประชุมเลขาธิการคณะรักษาความสงบแหงชาติ จังหวัด
แจงให อปท.ดําเนินการตามขอสั่งการในสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
(๑) ใหติดตามรายการคืนความสุขใหกับประชาชนและนําไป
ปฏิบัติใหเปนรูปธรรม ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีทุกขอ
(๒) การรับเรื่องราวรองเรียนของศูนยดํารงธรรมไดมีการแกไข
ปญหาเปนสวนใหญแลว แตอาจมีประชาชนบางกลุมที่ยังเขาไมถึงศูนยดํารง
ธรรม เนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพล จึงขอใหมีการบูรณาการทุกหนวยงานในเชิงรุก
เพื่อรับทราบปญหาอยางทั่วถึง

เริ่มประชุมเวลา
ประธาน

- ๓ฝากสํานักปลัดฯ ทําหนังสือตอบกลุมผูรอง และรายงานอําเภอดวย
ทุกครั้ง
(๓) กรณีการชุมชนสาธารณะหรือมีขอขัดแยง ใหดําเนินการ
แกไขใหแลวเสร็จภายในพื้นที่ อยาใหมีการเดินทางไปชุมชนในสวนกลางโดย
เด็ดขาด ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของตองบูรณาการแกไขปญหารวมกัน หากมีความ
จําเปนตองเชิญเจาหนาที่จากสวนกลางไปรวมชี้แจงก็ใหดําเนินการประสานโดย
เรงดวน
(๔) การชุมชนประทวงของกลุมเกษตรกรชาวสวนยางในหลาย
จังหวัดภาคใต ทางภาครัฐเขาใจและเห็นใจตอปญหาความเดือดรอนของกลุม
เกษตรกรดังกลาว จึงขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของดูแลเหตุการณใหเปนไปตาม
กรอบของกฎหมายใหเกิดความสงบเรียบรอย
(๕) เรื่องผักตบชวาใหดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายใน
สามเดือน ซึ่งเดือนมีนาคมตองเสร็จสิ้น และใหแตละพื้นที่เปนผูรับผิดชอบพื้นที่
ของตัวเองในการแกไขปญหาโดยใชเครื่องมือของกรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและกรมชลประทาน
(๖) การเตรียมการทําประชามติรางรัฐธรรมนูญ รัฐบาล
ตองการใหคนที่มีสิทธิออกเสียงออกมาใชสิทธิลงประชามติใหมากที่สุด จึงขอให
ประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจ และรณรงคใหประชาชนไดรับทราบและ
เตรียมตัวในการออกมาใชสิทธิโดยทั่วกัน
ฝากกองวิชาการฯ พิจารณารณรงคประชาสัมพันธดวย เชน ปายไวนิล
ใหติดตามชุมชน สําหรับรายละเอียดและขอความใหปรึกษาคณะผูบริหาร
อีกครั้ง
๒. การดําเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. นี้ กรมสงเสริมฯ แจง
เรื่อง การกอหนี้ผูกพัน
- ให อปท.ถือปฏิบัติอยางเครงครัด ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ มี.ค.
๒๕๕๙ หากดําเนินการไมทันใหสงคืน (กรณีกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายใน ๓๑
มี.ค. ๒๕๕๙)
- ปรับปรุงสถานะการเงินการคลัง (งบลงทุน ป ๒๕๕๙) ใหถูกตองและ
เปนปจจุบัน
๓. การเขารวมประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๕๙
การถายโอนภารกิจ ผมไดเสนอในที่ประชุม ๒ ประเด็น ดังนี้

- ๔(๑) เทศบาลเมืองบานไผ มีความตองการถายโอนภารกิจสถานีขนสง
อําเภอบานไผมาดูแล
(๒) การถายโอนภารกิจถนนสี่เลน ถนนทางไปหนองแวงโอง เราจะเปน
ถนน ๔ ชองจราจร ใหทําเรื่องถึง อบจ.ใหโอนภารกิจใหกรมทางหลวงเพื่อปรับ
เปนถนน ๔ เลน
๔. หางบิ๊กซีจะมาเปดที่อําเภอบานไผ อยูบริเวณถนนมิตรภาพ เขต
อบต.หัวหนองและเทศบาลเมืองบานไผ เปนหางขนาดใหญนะครับ ซึ่งหางบิ๊กซี
คนไทยเปนเจาของหุน
๕. การสงเขาประกวดโครงการ I See You สหประชาชาติ UN หากเรา
ไมมีปญหาองคกรเราจะยืนอยูแถวไหนของ อปท. แตปจจุบันตองทํางานให
รวดเร็ว ทันเวลา ใหพวกเรามั่นใจ หากมีปญหาอะไรใหมาถามผมเลย อะไรถูก
ผมวาถูก อะไรผิดคือผิด
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙
ประธาน
เชิญฝายเลขานุการฯ ครับ
หัวหนาสํานักปลัดฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรายงาน
การประชุมฯ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ฝายเลขาฯ ไดสําเนา
แจงใหทุกทานแลวนะคะ มีทั้งหมด ๒๑ หนา ขอใหที่ประชุมพิจารณาไป
พรอม ๆ กันเลยนะคะ มีทานใดจะขอแกไขหรือเพิ่มเติมในสวนใดหรือไมคะ
เชิญคะ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ขอแกไข หนา ๑๔ ขอ ๓. “แตเราเปนเครือขายของหนวยงานที่มีอํานาจ
คือ ร.พ.บานไผ”
ประธาน
เมื่อมีการตรวจสอบรายงานการประชุมแลวใหแกไขใหถูกตอง เพราะ
สามารถนําไปใชในชั้นศาลหรือเปนหลักฐานอางอิงตามกฎหมายได มีทานใดจะ
ขอแกไขเพิ่มเติมหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมนะครับ
มติที่ประชุม --รับรองรายงานการประชุม
—
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ประธาน
รายงานผลการดําเนินงานถนนคนเดินเพลินเมืองไผ
เชิญรองดรุณี ครับ

- ๕นางดรุณี วิศิษฐชาติ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับถนน
รองปลัดเทศบาล คนเดินเพลินเมืองไผ ปจจุบันมีประชาชนทั่วไปมาจับจายใชสอยเพิ่มมากขึ้น
ชวงเวลาประมาณ ๕ โมงเย็น- ๒ ทุม สําหรับการควบคุมคุณภาพเปนประจํา
เริ่มมีการใช NO FOME การจัดจราจรไดรับความรวมมือเปนอยางดี เรื่องไฟ
ไดรับความรวมมืออยางดีจากกองชาง และดานเวทีไดรับความรวมมือจากนองๆ
สํานักปลัดฯ เปนอยางดี
สรุปยอดคาใชจายประจําเดือน 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 รวมรายรับทั้งสิ้น = ๗๓,๘๕๐ บาท รวมรายจายทั้งสิ้น = ๕๒,๐๓๗ บาท
คงเหลือทัง้ สิ้น = ๒๑,๘๑๓ บาท

นายประเสริฐ ไชยศรี
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอรายงานการ
หัวหนาฝายพัฒนารายได จัดเก็บคาธรรมเนียมวางจําหนายสินคา ณ เดือน ก.พ. ๒๕๕๙ ดังนี้
- คาธรรมเนียมวางจําหนายสินคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕๖๙,๙๘๐ บาท
- คาไฟฟาที่จัดเก็บได รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒๔๙,๘๐๐ บาท
รวมรายรับทั้งสิ้น ๘๑๙,๗๘๐ บาท
ประธาน
เชิญทานรองนิวัฒนครับ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับถนน
รองนายเทศมนตรีฯ คนเดิน ฯ ตั้งแตเปดถนนคนเดินฯ ผมไดมาดูแลทุกสัปดาห เริ่มตั้งแตบาย ๓ โมง
เปนตนไปจนกระทั่งเก็บของ ตามที่ทั้ง ๒ ทาน รายงานรายรับดังกลาว ปจจุบันมี
รายไดคอนขางสูง การที่จะมองวาเราทําในเชิงหาผลประโยชนในสวนของ
ผูบริหารหรือผูเกี่ยวของ จริง ๆแลวรายไดหลักเราไดจัดเก็บเปนคาธรรมเนียม
วางจําหนายสินคา สวนที่เราไดคือ คาบริหารจัดการล็อคละ ๒๐ บาท ประมาณ
๓ พันกวาบาท เปนเงินประมาณ ๖ พันกวาบาท ที่เหลือจะเปน Walk-in
เพราะฉะนั้นเราจะมีรายรับที่นํามาจายแตละสัปดาหประมาณ ๘,๐๐๐ –
๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีคาใชจาย คือ คาเวที เครื่องเสียง, คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่
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อปพร.,เจาหนาที่เทศกิจ,คา STAFF ทีมงานที่ออกไปปฏิบัติงานแตละสัปดาห
เราจะมีเงินเปนคาดําเนินการเปนทุนสํารองประมาณ ๒ หมื่นกวาบาท ไวเปน
คาซอมบํารุงตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ปจจุบันถนนคนเดินฯ ของเราคอนขางจะตี
ตลาด ผูประกอบการเพิ่มขึ้น ประชาชนเขามาเที่ยว กิน ชอป มากขึ้นทุกสัปดาห
เราพยายามปรับปรุงอยูทกุ อาทิตย มีความเคลื่อนไหวในทางสรางสรรค มีการ
ระดมความคิดชวยกัน โดยเฉพาะโซนอาหาร ตองลงไปตรวจสอบอยางเขมขน
ณ ปจจุบันก็ NO FOME โดยรณรงคใหใชโฟมชานออย และโฟมสําปะหลัง
คอนขางเต็มรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากผูประกอบการเปนอยางดี
รวมทั้งผากันเปอนและหมวกคลุมผม ตามมาตรฐานความสะอาด เพราะฉะนั้นก็
ขอฝากทาง QC เทศบาล ใหเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบอาหารใหปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอดวยนะครับ ตลาดหลายแหงอยูไมไดนานนะครับ แตถนนคนเดินฯ ของ
เราคอนขางจะอยูตัวแลว แตในภาพรวมทุกทานคงตองรวมดวยชวยกัน หากมี
ขอเสนอแนะก็แจงมาไดนะครับ ขอบคุณครับ
สําหรับการสงประกวดองคกรปกครองสวนทองถิ่น การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี ในป ๒๕๕๙ เราจะคัดเลือกโครงการถนนคนเดินเพลินเมืองไผ เปน
เรื่องนวัตกรรมทองถิ่น และกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน รวมสง ๒ เรื่อง
ในสวนของถนนคนเดินฯ ฝากทานรองดรุณี ใหชวยดําเนินการจัดทํารายละเอียด
ตั้งแตตนดวยนะครับ สําหรับกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน ฝากทาน
ผอ.กองคลัง ชวยดําเนินการจัดทํารายละเอียดตั้งแตตนดวยนะครับ ซึ่งในปนี้เรา
จะตองสงโครงการสูกับระดับเซียนดวยกัน คราวที่แลวแขงกับหนวยงานที่ยัง
ไมไดรับรางวัล แตครั้งนี้เราตองสงโครงการนวัตกรรมแบบโดดเดน กับ
หนวยงานที่ไดรับรางวัลเชนเดียวกันกับเรา เพราะฉะนั้นความยากจะเพิ่มขึ้นอีก
ในการแขงขัน สวนเรื่องอื่นที่จะสง เชน หนวยทันใจในปตอไป โครงการบาน
มั่นคง เปนตน เราสามารถสงไดหลายๆ เรื่อง เราจะไดปรับปรุงงานเพิ่มขึ้นดวย
เราทํางานแบบมีเปาหมายมีแนวคิดเรื่องใหม ๆ มีผลสําเร็จแลว คือ โครงการ
I SEE YOU เราตอยอดเพื่อพัฒนาตอไป ถนนคนเดินฯ เปนเศรษฐกิจชุมชน
วัฒนธรรม การมีสวนรวมของประชาชน เชน เวทีกลางเขามามีสวนรวมกันเปน
ชุมชนทางความคิด สําหรับนวัตกรรมที่ผมไดรับฟงมาจากการเขารวมประชุม
โรงเรียนก็เปนนวัตกรรมนะครับ ที่เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น จ.สระแกว
เปนโรงเรียนแหงความเชื่อมั่น เขาสงเขาชิงรางวัลสหประชาชาตินะครับ
นวัตกรรมอยูในเทศบาลไมไดมาจากกองใดกองหนึ่ง หรือเรื่องขยะชุมชนเปน
นวัตกรรม เชน เทศบาลตําบลเกาะคา ซึ่งมีนายกฯเปนผูหญิงดวยนะครับ

- ๗เขาทําไดอยางดีมากในวิธีคิด ผมอยากใหพวกเรามองการทํางานอยางมีมิติการ
สรางสรรค บางอยางคาดไมถึงเราทําไดหรือไม เชน โรงรับจํานํา ใหหามิติใหม ๆ
ผมคิดวาเรานาจะทํานะครับ ผมพยายามทําใหพวกเรามีแนวคิดตาง ๆ ใหมอง
การทํางานหลาย ๆ มุม ๑๒ องคกรที่นํามาสูนวัตกรรมสหประชาชาติ
อบต.หัวงม อ.พาน จ.เชียงราย นวัตกรรม คือ โรงเรียนผูสูงอายุ ซึ่งของเราก็มี
แตเขามีสีสันกวาเรา ผมก็ขอฝากผอ.กองสาธารณสุขฯ ชวยปรับปรุงของเราใหดี
ขึ้นดวยนะครับ อบต.ดอนแกว ทําเรื่องมหาวิทยาลัยดอนแกวสรางสุข ถือเปน
อบต.ที่สุดยอดของประเทศไทย เทศบาลตําบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ต
จ.เชียงใหม ทําเรือ่ งการลดปริมาณกาซคารบอนดไปสูเมืองที่มีคารบอนดต่ํา
เทศบาลตําบลเกาะคา ทําเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลปาเซา
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ทําเรื่อง มหาวิทยาลัยวัววิทยา เปนศูนยกลางการเรียนรู
ของคนในชุมชนและมีมหาวิทยาลัยราชภัฏมาชวยดําเนินการใหโครงการมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น เทศบาลตําบลเขาพระงาม จ.ลพบุรี ทําเรื่องการดูแล
ผูปวยเรื้อรังในชุมชน ใชวิธีสื่อสารโดยผาน TOT Health Care คือใชระบบ
โทรศัพท เทศบาลตําบลพนัสนิคม ทําเรื่องประเพณีบุญกลางบานและเครื่องจักร
สาน แตเครื่องจักรสานควรจะอยูบานไผนะครับ มาจากการพยายามหาจุดขาย
ของบานเขา คือ พนัสคือปา พนัสนิคม คือ บานปา เขาจึงมีแนวความคิดวา ทํา
อยางไรใหคนไปเยี่ยมบานปาของเขาได และสามารถสงออกเครื่องจักรสานไปถึง
ประเทศญี่ปุนนะครับ อบจ.ภูเก็ต ทําเรื่องโรงพยาบาล หมืน่ เตียง อบต.ถ้ําสิงห
ทําเรื่องกาแฟ ทั้งหมดที่กลาวมาคือ นวัตกรรมที่จะสงชิงรางวัลสหประชาชาติ
ทุกอยางสามารถทําเปนนวัตกรรมไดทั้งสิ้น คือเราตองชวยกันคิดและชวยกัน
ขับเคลื่อน ถาเราทํางานอยางมีแนวรุกจะสนุกนะครับ ผอ.โรงเรียนเทศบาลลอง
คิดดูนะครับ ทุกคนอยูกับงาน ๘ ชั่วโมง, พักผอน ๘ ชั่วโมง, อยูกับครอบครัว
๘ ชั่วโมง ทําไมเราไมทําให ๘ ชั่วโมงที่อยูกับงานใหมีคามากที่สุด ผมอยากให
ทุกคนมองจากหนวยงานทั้ง ๑๒ หนวยงานที่สงนวัตกรรมเขาชิงรางวัล
สหประชาชาติ สําหรับรางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันพูดถึงเรื่องทองถิ่นอยูขอ
เดียว หมายความวาอยางไร แสดงวารัฐบาลไมเห็นความสําคัญของทองถิ่นหรือ
อยางไร ผมฝากพวกเราดวยนะครับ อยากใหพวกเราไดประสบการณในการ
ทํางานรวมกัน
นายนริศ อินทรกําแหง
สังเกตวาทานนายกฯเนนตั้งแตเขามาทํางาน คือ ทุกคนคือเทศบาล
รองนายเทศมนตรีฯ งานที่แยกทําเปนกอง แตการทํางานคือเปนพลังรวมกันทํางาน มีเปาหมายการ
ทํางานรวมกัน จากความสําเร็จที่ผานมา จะเห็นวาหนวยงานที่สงนวัตกรรมทั้ง
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๑๒ แหงดังกลาว เปนเวทีที่มีคุณคาอยางยิ่ง เพราะเปนเวทีระดับประเทศ คือ
เวทีสหประชาชาติ เชน โรงเรียน,วัว,ขยะ,เครื่องจักรสาน ที่กลาวมาทั้งหมด คือ
ขอคิด ทานนายกฯ เขารวมประชุมเสร็จยังมองอนาคตวาจะทําอะไรตอไป นั่นคือ
การที่ขับเคลื่อนสงนวัตกรรมเขาชิงสหประชาชาติใหสําเร็จไดอยางไร แบงเปน ๒
เรื่อง คือ เรื่องที่ ๑ การสงโครงการเขาประกวด GG เรื่องที่ ๒ สงนวัตกรรมเขา
ชิงรางวัลสหประชาชาติ UN จึงขอฝากคุณมัตติกา ใหทํารายงานมาใหผมดู โดย
ใหวิเคราะหนวัตกรรมทัง้ ๑๒ โครงการ และทํานายวาแตละแหงใครมีโอกาส
ประสบผลสําเร็จมากที่สุด แตไมไดระบุวาบานไผอยูที่เทาไหร และเทศบาลเมือง
บานไผบูรณการแบบหวงโซ เปนการดําเนินการแบบหวงโซแหงนวัตกรรม ตอง
ขับเคลื่อนตอนะครับ ชิ้นที่ ๒ คือ รางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานของ ผอ.กอง
สาธารณสุขฯ ในสวนของสํานักปลัดฯ หัวหนาสํานักปลัดฯ ยังไมไดสงนะครับ
รางเกี่ยวกับการดําเนินการในสงเพื่อนําไปสูการแปลและคัดกรองตอไป ใชเวลา
๑ เดือนใหสง ๓ เดือนจะมีการสงไปใหหนวยงานที่จัดอบรมเรื่องนี้เพื่อตรวจสอบ
ความเรียบรอย หลังจากนั้นเราจะไดไปประชุมอบรมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคัดกรองให
สามารถสงเอกสารพรอมกับการแปลภาษา แตในเรื่องของ GG แบงเปน ๒ เรื่อง
คือ กลุมที่ ๑ เรื่องถนนคนเดินเพลินเมืองไผ กลุม ที่ ๒ เรื่องกองทุนคนบานไผไม
ทอดทิ้งกัน ใน ๒ เรื่องนี้ผมไดวางแผนไวกับทานนายกฯ โดยโยงทุกเรื่องเขา
มารวมกับกองสาธารณสุขฯ Clean Food Good Test ทั้ง ๒ เรื่องตองยั่งยืน
ผลสําเร็จใหมีระบบ การบริหารเชิงระบบมีผลลัพธที่ชัดเจนและตองยั่งยืน
ฝากเรื่องโรงรับจํานําดวยนะครับ ตองวางแผนแนวคิดใหเกิดประโยชนกับ
ประชาชนมากกวาการรับจํานําอยางเดียว ใหมีการบูรณาการรวมกัน ทุกแหงยัง
ไมมีใครแขงขันเรื่องโรงรับจํานํา
ผูจัดการลองหาแนวทางเรื่องการประกวดโรงรับจํานําดูนะครับ วาจะมี
วิธีการอยางไรในการพัฒนาใหเกิดประโยชนมากกวาการรับจํานําอยางเดียว
สามารถมีอะไรมากกวานั้นไดหรือไม จากเรื่องธรรมดาแตเราทําใหไมธรรมดา
ใหลองคิดไปขางหนาดูนะครับ ถาเราคิดแบบนําเสนอจะเปนเรื่องที่ดีมาก เพราะ
ทุกแหงยังไมมีใครนําเสนอเรื่องโรงรับจํานําเลยในการแขงขันหลาย ๆ อยาง แต
เราตองไมเกิดปญหา แตทําใหเกิดประโยชนเพิ่มขึ้นอีก ถือเปนเรื่องที่ดีมากนะ
ครับ ปตอไปขอฝากทาน อ.มลิวรรณ ใหสงประกวดเรื่องบานมั่นคงดวยนะครับ
เพราะเปนเรื่องที่ครอบคลุมทั้งระบบ โดยมีประชาชนเขามามีสวนรวม ทั้งเปนจุด
ที่ประชาชนมีความเขมแข็งในการดูแลเรื่องปจจัย ๔ ของตัวเอง โดยเทศบาลเปน
ผูสนับสนุน ถาทุกกอง/ฝายทําใหงานออกมาสมบูรณแบบ ผมวาใหทานภูมิใจ

- ๙ผลงานชิ้นโบวแดง มาสเตอรพีช (Masterpiece) ถือเปนผลงานที่ดีที่สุดของตัวเอง
ผมคิดวาบุคคลที่นาจะภูมิใจที่สุด คือ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ที่ทานจะเกษียณไป
อยางมีศักดิ์ศรี คือ ทานทิ้งโครงการไวเปนมรดกกับคนรุนหลัง คือ โครงการ
I SEE YOU ฝากพวกเราทุกคนดวยนะครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
ประธาน
(๑) รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการฯ จังหวัดขอนแกน
ประจําเดือน ก.พ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙ ขอเชิญทานเลิศสินครับ
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กอนอื่นผมตอง
ที่ปรึกษานายกฯ
ขอชื่นชมยินดีกับทานนายกฯและคณะทุกทานเทศบาลเมืองบานไผ ซึ่งทุกวันนี้
เรากาวขามคําวา กาวไกลสูอาเซียนไปแลว เราจะกาวไป UN แลวนะครับ ซึ่ง
เปนความสําเร็จโดยการนําของทานนายกฯ พรอมดวยพวกเราทุกคน ซึ่งเปน
เรื่องที่นาชื่นชมยินดีเปนอยางยิ่งนะครับ ผมคิดวาสิ่งเหลานี้จะเปนเครื่องหมาย
หรือเกียรติยศแสดงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานตาง ๆ ไดชื่น
ชมและยินดีกับเทศบาลเมืองบานไผในความสําเร็จที่ผานมา และที่กําลังจะมาถึง
อีก สําหรับในการทํางานนั้น ผมคิดวาทุกคนก็อยากจะสะดวกสบาย แตความ
สะดวกสบายนั้นจะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อเรามีหนาที่รับผิดชอบและทําหนาที่ของเรา
ใหดีที่สุด ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุด ถาเราตระหนักและทํางานของเรา
อยางหนักในหนาที่ของเราในความรับผิดชอบของเรา ก็จะทําใหชีวิตของเรามี
ความสุขดวย เพราะผมผานชีวิตการเปนขาราชการมาทั้งหมด ๓๗ ป มีชวงเวลา
ตน ๆ ผมก็จับทิศทางการเปนขาราชการไมถูก ทํางานแบบไมรูจะทําอะไร ลอย
ไป-ลอยมา ไมรูเรามีหนาที่อะไร แตพอมานั่งทบทวนและผานการอบรมตาง ๆ
มาแลวมาสรุปวาเรามีหนาที่และตําแหนงอะไร เราตองทําหนาที่ของเราใหดีที่สุด
และมุงไปสูหนาที่และงานของเรา หากทํางานหนักของเราอยูตลอดเวลา ปญหา
จะไมเกิด คาใชจายก็จะพอใชจาย แตถาเราปลอยเวลาของเราใหวาง เงินเดือน
ไมพอใชนะครับ เพราะจะมีเรื่องตาง ๆ เขามา เชน เรื่องสนุกสนาน รื่นเริง
รวมทั้งการพนัน ดังนั้น พวกเราเปนขาราชการ จะตองมุงมั่นและทํางานใหหนัก
ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และชีวิตเราจะมีความสุข และเกิดความสําเร็จ ผม
ก็ขอฝากประสบการณตรงนี้ไวเปนแงคิดใหกับทุก ๆ ทานดวยนะครับ
สําหรับการประชุมหัวหนาสวนราชการฯ จังหวัดขอนแกน ประจําเดือน
ก.พ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙ ในครั้งนี้ทานรองผูวาราชการฯ ทาน
ประเสริฐ ลือชาธนานนท เปนประธานในที่ประชุม สถานที่ประชุม ณ หอง

- ๑๐ ประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแกน ชั้น ๑ (หลังใหม) บรรจุผูเขารวมประชุมได
ประมาณ ๔-๕๐๐ คน ผมขอสรุปสาระสําคัญดังนี้
กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม มีการมอบรางวัลการประกวดขาว
หอมมะลิ, การมอบรางวัลแกเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด สวนระดับประเทศ
ไปรับรางวัลแลว คือ นองกอย อรัญญา ซึ่งจะเขาแขงขันประกวดรองเพลง The
Voice Kid ในวันอาทิตยที่ ๖ มี.ค. ที่จะถึงนี้ ผูรับผิดชอบเรื่องนี้เชิญชวนใหพวก
เราชาวขอนแกนชวยกันโหวตคะแนนใหดวย
สําหรับการรับรองรายงานการประชุมมีเรื่องที่เลขานุการฯ คอมเมน
เรื่องการสงชื่อตําแหนงเปนภาษาอังกฤษใหกับสํานักงานจังหวัด ซึ่งหนวยงาน
ทั้งหมดมี ๒๐๐ กวาหนวยงาน แตมีผูสงเพียง ๔๑ หนวยงานเทานั้น รวมทั้ง
เทศบาลเมืองบานไผของเราดวยนะครับยังไมไดสง ฝากผูที่เกี่ยวของใหสงดวย
นะครับ
เรื่องเพื่อพิจารณามีอยู ๓ เรื่อง ดังนี้
๑. การใชจายงบประมาณ กรณีงบประมาณไมเกิน ๑ ลานบาท จะตอง
เบิกจายใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ มี.ค. นี้ และงบประมาณเกิน ๒ ลานบาท
จะตองกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ มี.ค. นี้เชนกัน
๒. ใหเตรียมแผนงาน/โครงการที่ผูบังคับบัญชา คือ นายกรัฐมนตรีจะ
มาเยี่ยมภาคอีสานแตยังไมมีกําหนด ใหเตรียมการไวกอนในการตรวจเยี่ยมภาค
อีสาน ๒๐ จังหวัด คงจะมาประชุมอยูที่จ.ขอนแกน
๓. การบริหารการกําจัดขยะและขยะมีพิษ โดยสํานักงาน ICT ซึ่งได
อบรมเสร็จไปแลว
- อําเภอบานไผไดรับการประกาศใหเปนอําเภอ
Zero Waste เปนเรื่องที่
นาชื่นชมนะครับ
- ขอนแกนเมืองสะอาด ตองดําเนินการตอเนื่อง คือ เรื่องการแบงความ
รับผิดชอบ ๙ โซน
- กองอํานวยการรักษาความสงบจังหวัดขอนแกน เกี่ยวกับประชามติ
รัฐธรรมนูญ ทานนายกฯไดฝากใหกองวิชาการฯ ใหมีการประชาสัมพันธ ในชวงนี้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดขอนแกน (กกต.) เปนผูรับผิดชอบ
เพราะฉะนั้นการประชาสัมพันธประเด็นใด แงใด ใหกองวิชาการฯ ประสาน
รายละเอียดการประชาสัมพันธกับกกต.จังหวัดดวยนะครับ ผูมีสิทธิอายุครบ
๑๘ ปในวันเลือกตั้ง/ในการลงประชามติรัฐธรรมนูญ ไมใชวันที่ ๑ ม.ค. ของป
ฝากประชาสัมพันธเรื่องนี้ดวยนะครับ

- ๑๑ - ศูนยดํารงธรรม ทานนายกฯไดกลาวไวแลว
- เรื่องภัยแลง เรื่องไฟไหม ไฟปา
- การกําจัดผักตบชวา เปนเรื่องที่ทานนายกฯพูดถึงแลว
- การ
Search ขอมูลของหนังสือสั่งการหรือการเคลื่อนไหวของจังหวัด
ขอนแกน โดยใหประสานกับสํานักงานจังหวัดขอนแกนนะครับ
- สํานักงานปองกันภัยฝายพลเรือน เนนเรื่องภัยแลง การขาดแคลนน้ํา
ไฟปา เราตองใหความสําคัญดวย
- ในเดือนสิงหาคม พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิตติยาภา จะ
เสด็จเยี่ยมเรือนจํากลางจังหวัดขอนแกน
- ในวันที่ ๒๓ มี.ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จะเสด็จในโครงการสัมมนานิทรรศการ ทรัพยากรไทย หวนดูทรัพยสิ่ง สินตน
คือ จะมีการสัมมนาและการจัดนิทรรศการตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ใน
วันดังกลาวไดมีการทูลเสด็จฯ แตยังไมมีหมายลงมาวาใหทานเปดศาลากลาง
หลังใหมดวย
- ทานประธานในที่ประชุมไดฝากถึงเรื่องการประชุมหัวหนาสวน
ราชการฯ ย้ําเนนใหหัวหนาสวนราชการฯ นายอําเภอทุกแหงใหเขารวมประชุม
ดวยตนเอง และแตงเครื่องแบบดวยทุกครั้ง ขอบคุณครับ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับรายงานการ
รองนายกเทศมนตรีฯ ประชุมหัวหนาสวนราชการฯ ประจําอําเภอบานไผ ๒ เดือน (ก.พ.-มี.ค.) เมื่อ
วันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๙ สรุปประเด็นสําคัญดังนี้
- เรื่องที่แจงใหที่ประชุมทราบ คือ การลงประชามติรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม จะดําเนินการภายในเดือน ก.ค. ๒๕๕๙ ใหเทศบาลเมืองบานไผ
ประชาสัมพันธใหกับประชาชนใหรับทราบขอมูลขาวสารโดยทั่วถึงกัน
- การจัดงานกาชาดอําเภอบานไผ ประจําป ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๔๑๘ มี.ค. ๒๕๕๙ เมื่อวานนี้ผมไดมอบหมายใหหัวหนาสํานักปลัดฯ เขารวม
ประชุมดวย ณ วันนี้ตองลงไปชี้แจงกับชุมชนบอยครั้ง วาการจัดงานในครั้งนี้
เทศบาลไมไดมีสวนรวมเปนการจัดงานประเพณีของอําเภอ กิจกรรมตาง ๆ เชน
ธงฟา, สินคา ๔ ภาค แตเมื่อกอนมีการกําหนดในมติ กรอ.บานไผ ใหมีการ
จัดงานไดเพียง ๓ ครั้ง/ป
- การจัดงานวันทองถิ่นไทย ประจําป ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๘ มี.ค. นี้
ภาคเชาจะมีพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๕

- ๑๒ - การกอสรางระบบโครงขายไฟฟาขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต จากจังหวัด
ชัยภูม-ิ จังหวัดรอยเอ็ด จึงตองมีการเปดรับฟงความคิดเห็น สําหรับพื้นที่ที่จะ
พาดผาน คือ ต.ในเมือง, ต.หัวหนอง, ต.ภูเหล็ก, ต.หินตั้ง,ต.บานลาน,
ต.แคนเหนือ, ต.หินตั้ง จะมีการรับฟงความคิดเห็นประมาณ ๖ ครั้ง
(รายละเอียดตามเอกสารสรุปการประชุมฯ)
ประธาน
มอบทานรองติดตามเรื่องการเดินระบบไฟขนาด ๕๐๐ กิโลวัตตดวย
นะครับ วามีผลกระทบอยางไรบางกับประชาชน
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย สําหรับการจัดงานวันทองถิ่นไทย ในเมื่ออําเภอเปนเจาภาพจัดเรานาจะ
ที่ปรึกษานายกฯ
ไปรวมที่อําเภอดวยดีหรือไมครับ เพื่อความพรอมเพรียงเปนหมูคณะ
ประธาน
ใหเขารวมพิธีภาคเชาที่อําเภอ และใหกลับมาบําเพ็ญประโยชนของเรา
ตามจุดที่กําหนดไว ตอไปเชิญ จ.อ.กมล ครับ
จ.อ.กมล สงวนญาติ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับการสํารวจ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป ขอมูลในการเตรียมความพรอมการดําเนินการออกเสียงประชามติ พ.ศ.
๒๕๕๙ ทางอําเภอแจงใหเทศบาลสํารวจหนวยเลือกตั้งในเขตเทศบาล ได
รายงานไปแลว มีทั้งหมด ๓๔ หนวย ตามขอมูลการเลือกตั้งครั้งลาสุดครับ และ
ไดสงแผนการลงประชามติมาใหตามเอกสารเสนทางสูประชามติ กําหนดวันออก
เสียงประชามติในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๙
ประธาน
การออกเสียงประชามติเปนที่ทราบกันนะครับ รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แจงมา เรื่องนี้ตองใหประชาชนเกิดความเขาใจรวมกันนะครับ เชิญเรื่องตอไป
ครับ
หัวหนาสํานักปลัดฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สํานักปลัดฯ มีเรื่อง
แจงเพื่อทราบและพิจารณาอยู ๓ เรื่อง ดังนี้
(๔) โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสิทธิภาพและทัศน
ศึกษาดูงานฯ ประจําป ๒๕๕๙ หลักสูตร “การสรางและพัฒนาทีมงาน” ซึ่ง
กําหนดไว ๒ รุน รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๖-๑๗ มี.ค. ๒๕๕๙ /รุนที่ ๒ ระหวาง
วันที่ ๖-๗ เม.ย. ๒๕๕๙ กลุมเปาหมายรุนละ ๑๐๐ คน สถานที่ฝกอบรม ณ
โรงแรมแคปปตอล เจแอท เขาใหญ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา สําหรับการไปดู
งานในครั้งนี้จะเปน เทศบาลเมืองปากชอง และเทศบาลเมืองสีคิ้ว ในสวนของ
กําหนดการเขาฝกอบรมไดแจงกอง/ฝายเรียบรอยแลวคะ
ประธาน
ฝากเจาหนาที่ทุกทานที่มีคําสั่งใหเขารวมฝกอบรมฯ ในครั้งนี้ หากมี
ความจําเปนไมสามารถเขารวมรวมรุนใดใหแจงตั้งแตเนิ่น ๆ ดวย เพราะหากไม
ไปถือวาขัดคําสั่งผูบังคับบัญชานะครับ เพราะโครงการถือวาเปนการไปทํางาน

- ๑๓ ไมใชการไปพักผอนนะครับ เจตนาคือตองการใหพวกเราไปทํางาน เกี่ยวกับการ
พัฒนาตัวเอง การสรางกลุมสัมพันธ การสรางองคกร โดยความรวมมือจาก
ทุกฝาย สําหรับวิทยากรสํานักปลัดฯ ไดเตรียมการใหเปนอยางดีแลว เคยมี
ปญหาครั้งกอน เมื่อจะถึงวันเดินทางจะมีหนังสือมาหาผมวาขออนุญาตเปนกรณี
พิเศษ แตกอนผมคิดวาคงจําเปนจริง ๆ คงจะไปไมได แตกลับมาตรวจสอบดูผม
โดนหลอกไปหลายคน เพราะผมถือวา ผมใหโอกาสไปแลวแตทําไมตองมา
หลอกกัน เพราะความจําเปนมีทั้ง ๒ รุน ผอ.กองทุกกองกําชับผูใตบังคับบัญชา
ของตัวเองดวยนะครับ เพราะการจัดเราใชงบประมาณแผนดินเพื่อพวกเราทุก
คนนะครับ เปนงานพัฒนาองคกร ใหแจงภายในวันที่ ๘ มี.ค. กรณีไมพรอมจะ
เดินทางรุนแรกใหไปรุน ๒ สําหรับการไปศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองปากชอง
เหตุผลเพราะนายกเทศมนตรีเมืองปากชอง ทานนายกฯ เปนประธานสันนิบาต
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมาคนใหม และมีหลายอยางที่นาสนใจในดานที่เราไมมี
และเทศบาลเมืองสีคิ้ว เปนองคกรตนแบบในดานการตอตานการทุจริต และได
รางวัลพระปกเกลาทองคํา เรื่องกิจการสภา ๓ ปซอน จึงอยากใหทุกคนไดไปดู
งานทั้ง ๒ องคกรดังกลาว เพื่อนํามาพัฒนาเทศบาลเราตอไป
หัวหนาสํานักปลัดฯ (๕)
โครงการฝกอบรมเครือขายอาสาสมัครฝายทะเบียนประจําชุมชน
ประจําป ๒๕๕๙ กําหนดขึ้นในวันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๕๙ กลุมเปาหมาย ประธาน
ชุมชน ผูมีจิตอาสาในชุมชน และไดทําหนังสือเชิญเรียบรอยแลว
ประธาน
- ผมเสนอกลุมเปาหมาย คือ ประธานชุมชน ๓๙ ชุมชน,ประธาน
แมบาน ๓๙ คน รวมเปน ๗๘ คน และผูรวมเปนเกียรติในการอบรมฯ
หัวหนาสํานักปลัดฯ (๖) กิจกรรมวันสถาปนา อปพร. กําหนดขึ้นในวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๙
กิจกรรมภาคเชา สมาชิก อปพร.เขารวมพิธีสถาปนาวัน อปพร.
ประธาน
ใครมีแนวคิดดี ๆ เกี่ยวกับเรื่องวันสถาปนาอปพร.บาง เชิญครับ จริง ๆ
แลวอปพร.เทศบาลเรามีความเขมแข็งนะครับ ใครมีไอเดียดี ๆ บางเชิญครับ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ฝากสํานักปลัดฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ อปพร.ถือเปนหนึ่งองคกรหลักของเรานะครับ จะสังเกตเห็นบางครั้งขอมูล
ขาวสารตางๆ ชวยแจงให อปพร. ทราบดวย อยากใหดูแลใหครอบคลุม เรื่อง
คําสั่ง,หนังสือเชิญ, คาตอบแทน อปพร. ควรทําดวยความเรงดวน ถือวาเปน
เรื่องสําคัญนะครับ ฝากดวยนะครับ

- ๑๔ ประธาน

ใหทบทวนเรื่องการออกกําลังกายของ อปพร. พรอมกับ จนท.
งานปองกันฯ ดวย และสิทธิประโยชนอยาใหขาดตกบกพรอง กองทัพตองเดิน
ดวยทอง เวลาเบิกจายทําไมลาชา ใหคํานึงถึงตรงจุดนี้ดวย ถือเปนเรื่องที่ตอง
ดูแลเรื่องน้ําใจกัน ฝากทานปลัดฯ ชวยดูแลดวย การเฝาระวังสําคัญนะครับ
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย
ตามที่ทานประธานเคยประสานกับเทศบาลเมืองรอยเอ็ดเรื่อง การตั้งที่
ปรึกษานายกฯ ศูนยความรวมมือปองกันฯ ของเทศบาลและ อบต.ตาง ๆ ใกลเคียง โดยมี
เทศบาลเมืองเปนศูนยกลางประสานความรวมมือ กรณีวัน อปพร.ถาเรามีการ
ขับเคลื่อนและกลาวถึงเรื่องนี้ดวย ผมคิดวาเราจะมีประสิทธิภาพและมีพลังมาก
ขึ้นนะครับ
ประธาน
ใหบูรณาการตามที่ทานเลิศสินกลาว ตามที่เราไปดูงานที่เทศบาลเมือง
รอยเอ็ดมา วันสถาปนา อปพร.ใหจัดกิจกรรมวิชาการ เชิญวิทยากรที่มบี ทบาทมี
ความรู เชน สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน ผมอยาก
ใหทุกคนใหความสําคัญกับคนของเราใหมาก ๆ และเชิญ อปท.อื่น ๆ มารวมกัน
การเปนพี่เลี้ยงควรมีความพรอมเปนที่พึ่งได เชน อุปกรณ รถยนต ลําดับแรก
เราตองเปนผูใหกอน ใหทํากิจกรรมรวมกันใหเห็นความสําคัญวา เปนเรื่องของ
ทุกคนตองรวมกัน การชวยกันฝก เปนการแชรความคิดรวมกัน ถือเปนแนวรวม
ที่ดีนะครับ ใหกลับไปทบทวนโครงการมาใหมใหดีนะครับ ตอไปเชิญกองคลัง
ครับ
ผอ.กองคลัง
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ กองคลังมีเรื่องแจง
เพื่อทราบ ๓ เรื่อง ดังนี้
(๑) รายงานรายรับ-รายจาย ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๙
- รายรับทั้งสิ้น
๑๑๕,๔๗๑,๙๖๑.๐๒ บาท
- รายจายทั้งสิ้น
๕๗,๐๖๔,๐๑๐.๘๕ บาท
- รายรับจริงสูงกวารายจาย
๔๓,๕๔๘,๗๘๙.๑๗ บาท
(๒) รายงานเงินกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน ณ วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๕๙
- ยอดยกมา ณ ๑ ก.พ. ๒๕๕๙ ๗๘๓,๓๗๑.๗๙ บาท
- รายรับทั้งสิ้น
๑๕,๑๙๗.๐๐ บาท
- รายจายทั้งสิ้น
บาท
- คงเหลือเงินกองทุนฯ ทั้งสิ้น ๗๙๘,๕๖๘.๗๙ บาท
(๓) รายงานเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรเทศบาลเมืองบานไผ ณ วันที่
๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙
- ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๙ ยอดยกมา ๓๙๑,๗๐๗.๒๙ บาท

- ๑๕ - ๓ ก.พ. ๒๕๕๙ รับเงินทุนเรือนหุนฯ ๔,๕๐๐
บาท
- ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙ รับเงินขายดอกไมงานประกวดธิดาดอกลําดวน
๓๓,๕๔๐
บาท
- ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙ รับเงินทุนเรือนหุนฯ ๒๒,๗๖๐
บาท
รวมเงินกองทุนฯ ณ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙ ๔๕๒,๕๐๗.๒๙ บาท
- สิ้นเดือนมีสมาชิกยื่นคําขอกู ๓ ราย รวมเปนเงิน ๑๕,๑๐๐ บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร)
ประธาน
เปนความสําเร็จของกองทุนฯ ที่มีสมาชิกยื่นคําขอกูไปแลว ๓ ราย ถือวา
เทศบาลเปนแหลงเงินกูเปนที่พึ่งของพนักงานของเรา โดยไมตองไปเปนหนี้นอก
ระบบอีกตอไป ซึ่งหลักเกณฑการยื่นคําขอกู คือ สมัครสมาชิกครบ ๖ เดือน
มีสิทธิกูได และขอขอบคุณคุณภัทราวรรณ ที่มีแนวคิดเรื่องการประกวดธิดา
ดอกลําดวนขึ้นมา เปนเรื่องที่นาจะรักษาไวนะครับ และไดเงินเขากองทุนฯ
ในครั้งนี้จํานวน ๓๓,๕๔๐ บาท เพื่อเปนสวัสดิการของพนักงานเราตอไป
สําหรับเรื่องการจําหนายหนังสือ “บานไผ-บานเฮา” ใหสํานักปลัดฯ แจงทุก
กอง/ฝาย ชวยซื้อหนังสือคนละเลม ในราคา ๑๐๐ บาท จากราคาปกติ
๒๙๙ บาท ที่เหลือผมออกให (๑๙๙ บาท) ใหทุกคนชวยกันซื้อเพื่อนํารายได
ทั้งหมดเขากองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน และในปหนา ๒๕๖๐ บานไผครบ
๑๐๐ ป ผมจะจัดงานครบรอบ ๑๐๐ ปบานไผนะครับ เราเปนคนอําเภอบานไผ
เราจะตองรูประวัติบานไผดวยนะครับ ตอไปเชิญกองชางครับ ใหพวกเราชวยกัน
คิดวาเราจะทํากิจกรรมอะไรใหกับบานไผไดอีก นอกจากเรื่องที่เราทํากันอยูแลว
ใหทุกคนชวยกันคิดนะครับ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
ปจจุบันความเชื่อมั่นของประชาชนในเขตเทศบาลมีเพิ่มมากขึ้น
รองนายกเทศมนตรีฯ เนื่องจากหลายโครงการที่เทศบาลไดทํา แตกตางจากอดีตที่ไมสามารถทําได
แตปจจุบันเราสามารถทําได อยางเชน โครงการปรับปรุงตลาด ๒ จริง ๆเปน
เรื่องยากมาก แตเทศบาลเราสามารถทําได เนื่องจากมีคณะผูบริหารนําโดยทาน
นายกฯของเราไดใหนโยบายใหดาํ เนินการไดเลย จึงเกิดการขับเคลื่อนเปนไปได
ดวยดี เพราะฉะนั้นถาเราสามารถบริหารจัดการตลาดไดทั้ง ๓ ตลาดจะเต็ม
รูปแบบ ใหพวกเราทุกคนรวมดวยชวยกันนะครับ เพื่อความสําเร็จที่จะเกิดขึ้น
ตอไปในอนาคต
ประธาน
ฝากทุกคนทําความเขาใจโครงการที่จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ถาเศรษฐกิจดีทุกอยางจะตามมาเองนะครับ แตเราตองปลุกประชาชนขึ้นมาแก
เรื่องเศรษฐกิจไปดวยกันโดยพลังของประชาชนดวย ตลาดจะเปนเหมือน

- ๑๖ โรงเรียนสอนคนใหรูจักทํามาหากิน เมื่อคนทํามาหากินไดก็จะเกิดความรัก
ทองถิ่นขึ้นมา และทองถิ่นก็จะอยูยั่งยืน เพราะฉะนั้นถาตลาด ๒ เสร็จ ก็ไป
ปรับปรุงตลาด ๓ และตลาดไนซบาซาร เพื่อทําใหเปนเอกลักษณของเมือง
บานไผ คือ มาบานไผมากินอาหารสะอาด รสชาติอรอย มีสินคาราคามาตรฐาน
เปนตน ใหทุกคนชวยกันขับเคลื่อนไปดวยกันนะครับ ตอไปเชิญกองชางครับ
ผอ.กองชาง
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองชางมีแจงใหที่
ประชุมทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้
(๑) รายงานผลความคืบหนาโครงการออกแบบสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ชุมชนโนนสวาง
(๒) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนหยอมดานหลังสถานีรถไฟบานไผ
เชิญหัวหนาฝายแบบแผน รายงานใหที่ประชุมทราบครับ
หัวหนาฝายแบบแผนฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ตามที่เราไดตั้ง
งบประมาณโครงการออกแบบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ชุมชนโนนสวางและปรับปรุงภูมิทัศนสวนหยอมดานหลังสถานีรถไฟบานไผไป
แลวนั้น ผมไดประสานกับอาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน ทานจะมารวม
ออกแบบสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ กับเรา เบื้องตนทานอาจารย
ไดทําการออกแบบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ชุมชน
โนนสวาง และการปรับปรุงภูมิทัศนสวนหยอมดานหลังสถานีรถไฟบานไผ และ
ไดทําโมเดลมาใหดูเบื้องตนกอน รายละเอียดตามเอกสารแนบใหทุกทานแลว
นะครับ
สําหรับการออกแบบยังคงรูปลักษณอาคารและสิ่งปลูกสรางเดิมคงไว
เชน สนามฟุตซอลที่เรากําลังสรางอยูประมาณ ๘๐% ซึ่งสามารถทําเปน สนาม
ตะกรอ สนามวอลเลยบอล สนามฟุตซอล งบประมาณโครงการ ๑.๓ ลานบาท
สวนสนามเทนนิสเปนสนามเดิมที่มีอยูแลว และจะมีการออกแบบลาน
เอนกประสงค เครื่องออกกําลังกาย กลุมมานั่ง ที่จอดรถ พื้นที่รวมขยะ ศาลา
กลางน้ํา ศาลานั่งพักผอน หองน้ํา สนามเด็กเลน ทางเดิน และทางจักรยาน
ตนไมยังคงของเดิมไวและปลูกเพิ่มตามแนวทางเดิน-วิ่ง
สําหรับการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะชุมชนโนนสวาง ในสวนของ
โมเดลนี้นาจะใชพื้นที่ประมาณ ๑๖ ไร งบประมาณไมต่ํากวา ๑๐ ลานบาท แต
เนื่องจากเรามีงบประมาณเพียง ๒.๘ ลานบาท จะทําใหไดประโยชนสูงสุด คือ
จะทําเรื่องทางเดิน-ทางวิ่งจักรยาน เปนตัวนํารองกอนและปลูกตนไม และ
ศาลาพักซึ่งสามารถออกกําลังกายในเบื้องตนได

- ๑๗ ประธาน

ทุกคนดูแบบแปลนดวยนะครับ ถาสรางไดตามแบบนี้ก็สวยงามดี ถือวา
เปนจุดพักผอนหยอนใจและเปนปอดอีกแหงหนึ่งของบานไผเรา ใหทําเปนทีละ
เฟสไปนะครับ เฟสแรกเอาสิ่งที่จําเปนกอนใหมีภาพสวนสาธารณะกอน ซึ่งเราใช
ชื่อของพระองคทานสมเด็จพระเทพฯ ตองทําใหสมพระเกียรติพระองคทาน สวน
งบประมาณที่จะตองเติมเต็มใหครบตามสเกลทั้งหมด ใหคอย ๆ ดําเนินการไป
ทีละอยาง
หัวหนาฝายแบบแผนฯ
ในสวนของสถานีรถไฟทางอาจารยไดออกแบบสวนหยอม ๒ จุด ที่เรา
เสนอไปรวมทั้งวงเวียนน้ําพุ ไดนําเอาแนวคิดศิลปะเรื่องการจักรสานมาทําเปน
งานประติมากรรมแทน ผมจะไดนําเรียนอาจารยอีกครั้งวา ถาเราจะสรางแบบ
ผสมผสานน้ําพุ+งานประติมากรรมไดหรือไม โดยใหน้ําพุคงไวดวย ซึ่งโครงการนี้
ถาจะทําใหสมบูรณแบบคงตองรื้อจุดจราจรทั้ง ๔ ดาน และสรางประติมากรรม
จุดเดนตรงนี้ขึ้นมาใหม งบ ๔ แสนบาท ผมจะพัฒนาบริเวณสวนหยอม ๒ จุด
กอน สําหรับโครงการปรับปรุงวงเวียนน้ําพุควรจะบรรจุเขาแผนไวกอนครับ
ประธาน
เห็นดวยนะครับ สวนที่เปนน้ําพุตองคงอยูนะครับ เพราะเปนเอกลักษณ
ของบานไผมาตั้ง ๕๐ กวาปแลว สวนที่จะมาเสริมควรจะเขากันได เราควรจัดให
เปนรูปแบบที่ดูดีขึ้นกวาเดิมนะครับ เพราะของเดิมที่มีอยูเราตองอนุรักษไว เชน
ตนไม กวาจะโตตองใชเวลาหลายปนะครับ หลายคนไมเขาใจเรื่องตนปาลม ชอบ
ไปซื้อตนปาลมคิดวาตนปาลมเปนตนไมที่อินเตอร King Of Palm คือ ตนตาล
ตนไมอีสานของเราดีอยูแลวพยายามรักษาไวนะครับ ตนไผก็สวยงาม ตนกลวยก็
เปนพืชกินได ถาเราทําสวนที่เปนพืชกินไดนาจะดีกวาสวนธรรมดา ตนไม
บางอยางสวยและกินได ทําอยางไรจะเกิดสวนลักษณะนี้ บางทีเราคิดเผื่อ
ลูกหลานของเราดวย เชิญทานเลิศสินครับ
นายปรีชา มุกนําพร
เรื่องบริเวณหลังสถานีรถไฟบานไผ ผมไดขอคิดจากชาวบานวา อยากให
ที่ปรึกษานายกฯ
เทศบาลไปขอหมอตมน้ํารถไฟเกาที่การรถไฟไมใชแลว ถาเราไดตรงนี้มาและนํา
เรื่องประติมากรรมเครื่องจักรสานเขาไปนาจะเปนเรื่องที่แปลกใหมของอําเภอ
บานไผ นาจะเปนเอกลักษณของคนบานไผนะครับ
ประธาน
ใครรูจกั วาเราจะไปขอไดที่ไหนครับ
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย ผมเห็นดวยกับทานปรีชาอําเภอบานไผนาจะมีสัญลักษณอยูที่สถานี
ที่ปรึกษานายกฯ รถไฟและตนไผ และนาจะเปนตนไผที่ใหญหรือไผเหลือง,ไผสีทอง นาจะ
ผสมผสานกันได ชวยกันออกแบบนะครับ สําหรับสวนสมเด็จพระเทพฯ ๖๐
พรรษา เรานาจะมีสัญลักษณวาทําไมถึงเรียกสวนสมเด็จพระเทพฯ ๖๐ พรรษา

- ๑๘ -

ประธาน

ผอ.กองการศึกษา

โดยเฉพาะปาย ควรมีความสงางาม และมีตราสัญลักษณของสมเด็จพระเทพฯ
ดวย อยางนอยภายในสวนควรจะสื่อออกมาวา ๖๐ พรรษา ของสมเด็จ
พระเทพฯ ดวย อยากทราบวาฝายสถาปตยกรรมไดมีการออกแบบไวหรือไม
เรื่องสวนสมเด็จพระเทพฯ จากการที่ผมไดเขาเรียนหลักสูตร ก.พ.ร.
รุนที่ ๒ ที่ผานมา ผมไดของบประมาณจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ ในการ
กอสรางสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกลาว ซึ่งเทศบาลเราไดรับการคัดเลือกทั้ง
ประเทศมีเพียง ๖๐ สวนเทานั้นนะครับ ๑ ใน ๖๐ สวนอยูที่เรา กองชางตองดู
รูปแบบใหประสานกับมูลนิธิเรื่องสัญลักษณของสวนเฉลิมพระเกียรติฯดวยนะ
ครับ สวนเรื่องสวนสถานีรถไฟผมคิดวานาจะมีไผตนใหญ ๆ ควรเปนเอกลักษณ
ของบานไผ ใหกองชางหาวิธีการดูวาจุดใดเหมาะสมที่จะปลูกตนไผใหญ ตนไผ
ปลูกงายเปนพืชตระกูลหญานะครับ สวนหยอมหลังสถานีรถไฟใหปลูกตนไผ
ยักษเปนหลัก ใหปรึกษาทานปรีชานะครับ ตอไปเชิญกองการศึกษาครับ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับกองการศึกษา
มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
(๑) รายงานผลการประกวดองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
สถานศึกษาที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน ประจําป ๒๕๕๙ ซึ่งเทศบาล
เมืองบานไผไดสงเขาประกวดตามโครงการของกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น โดยกองการศึกษาไดสงแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเขา
ประกวด จากผลการประกวด เทศบาลเมืองบานไผไดเขารับรางวัลชมเชยใน
ลําดับที่ ๒ ประเภทสถานศึกษา คือ โรงเรียนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธิต และศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ๑ บานเกิ้ง สําหรับปตอไปจะไดมีการพัฒนาและเขารวมประกวด
ในคราวตอไปคะ
(๒) รายงานผลการศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เรื่อง การ
จัดการเรียนรูแบบมอนเตสเซอรี่ เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ ก.พ. ทานผานมา นําโดย
ทานรองนริศ ไดนําทีมงานกองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๕ แหง รวม
ศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด โดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ดให
การตอนรับ สําหรับการเตรียมงานจัดการศึกษา ไดดูงาน ๒ วัน ไดมีการดูงาน
เกี่ยวกับการครู การจัดหองเรียน นักเรียน และความรวมมือจากหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เขามาสนับสนุนทําใหงานดังกลาวดําเนินไปไดดวยดี และมีเครือขาย
มาก หลังจากการไปดูงานงานมาแลว ไดกลับมาสรุปผลการศึกษาดูงานแลว
และไดนําเสนอคณะผูบริหารแลว และไดมอบหมายใหสถานศึกษาทั้ง ๕ แหง
เตรียมเขียนแผนปฏิบัติการสําหรับปการศึกษาหนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙

- ๑๙ โรงเรียนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธิต จะใหเปนโรงเรียนนํารองในเรื่องการจัด
การศึกษาแบบมอนเตสเซอรี่กอนเปนอันดับแรก สวนอีก ๔ แหง ใหนําแบบการ
เรียนการสอนมาบูรณาการวาจะสามารถดําเนินการไปในทิศทางใดบาง
หลังจากนั้นหากโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๕ แหงเปนไปในทิศทางเดียวกัน เราคงจะ
จัดเต็มรูปแบบทั้ง ๕ แหงตอไปคะ ขั้นตอนตอไปแมแบบที่เปนตนแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ คือ โรงเรียนอนุบาลกรแกว กรุงเทพฯ ซึ่งทาน
รองนายกฯ เมืองรอยเอ็ด ไดมีการประสานงานกับโรงเรียนดังกลาว ทานจะ
สะดวกใหเราไปดูงานไดประมาณเดือน มี.ค. นี้ ซึ่งจะมีสถานศึกษาอีกหลายแหง
จะไปศึกษาดูงานรวมกับเรา สําหรับกําหนดการที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานใน
ครั้งนี้จะนําเรียนใหที่ประชุมทราบอีกครั้งคะ
(๓) โครงการจัดกิจกรรมบัณฑิตนอย กําหนดขึ้นในวันที่ ๒๕ มี.ค.
๒๕๕๙ ณ หองประชุมประชาเมืองไผ กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นอนุบาล
ของโรงเรียนทั้ง ๒ แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ แหง จํานวน ๒๔๕ คน
และนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ของโรงเรียนเทศบาลบานไผ ซึ่งจะมีการ
มอบใบประกาศเกียรติคุณผูมีคุณูปการ ใหแกผูทําคุณประโยชนใหกับ
สถานศึกษา ซึ่งไดมอบหมายใหโรงเรียนทั้ง ๕ แหงคัดเลือกผูที่ทําคุณประโยชน
ใหกับสถานศึกษาคะ สําหรับการเตรียมการเปนไปดวยความเรียบรอยคะ
(๔) การดําเนินงานจัดตั้งบานพิทักษบุคคลออทิสติก ซึ่งในการเตรียม
งานที่ผานมาไดมีการทําญัตติเขาประชุมสภาและที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการ
รับมอบที่ดินเรียบรอยแลวเพื่อกอสรางตามวัตถุประสงคตอไป เมื่อวันที่ ๒๔
ก.พ. ที่ผานมา ไดมีการประชุมโดยทานรองนริศ ไดมอบหมายใหทานรองสุวัฒน
เปนประธานในการประชุมคณะทํางานตามคําสั่งแลว ซึ่งการประชุมครั้งตอไป
ควรเชิญเจาของที่ดินที่บริจาคที่ดินดังกลาว ในสวนของเอกสารไดมอบหมายให
แตละกองที่เกี่ยวของนํากลับไปศึกษาขอมูล เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
ตอไปคะ เพื่อจะไดนําขอมูลกลับมาประชุมเพื่อใหเกิดความเขาใจในครั้งตอไปคะ
นายนริศ อินทรกําแหง
ในประเด็นของออทิสติก การรับมอบที่ดนิ การรังวัดที่ดิน การโอนรอง
นายกเทศมนตรีฯ กรรมสิทธิ์ในที่ดิน จะตองเปนภาระของเทศบาลตอไป สําหรับกอง/ฝายที่
เกี่ยวของยังขาดกองวิชาการฯ ที่จะตองจัดเตรียมเรื่องการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตอไปดวยนะครับ
ประธาน
หลังจากปดประชุม ผมขอเชิญ ผอ.กองวิชาการฯ เขามาพูดคุยเรื่อง
รายละเอียดการปรับแผนดวยนะครับ

- ๒๐ ผอ.กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ ไดทําบันทึกแจงเรือ่ งการเพิ่มเติมแผนทุกกองแลว จะ
เหลือในสวนของกองการศึกษาที่จะเพิ่มเติมครับ
(๕) การดําเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา
การศึกษา สําหรับกองการศึกษา + โรงเรียน + ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ไดมี
การดําเนินงานตามแผนที่ไดกําหนดไว และทายสุดของปการศึกษา ๒๕๕๘
นโยบายของทานรองนริศไดใหทุกสถานศึกษากําหนดแผนที่จะประเมินและ
ติดตามผลการประเมินโครงการ และไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเรียบรอยแลว ทั้งในสวนของกองการศึกษาและโรงเรียนใน
สังกัด ซึ่งไดจัดทําตารางในการประเมินภายในเดือน มี.ค. ใหแลวเสร็จคะ
หลังจากติดตามและประเมินผลแลว จะใหแตละสถานศึกษาสรุปผลการประเมิน
เปนรูปเลม เพื่อจะใชเปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทําโครงการใน
ปตอไปคะ
นายนริศ อินทรกําแหง
กองการศึกษาไดจัดทําแผนงานเปนระบบโดยยึดเปนไตรมาส ณ
รองนายกเทศมนตรีฯ ปจจุบันเราดําเนินการมาแลวเกือบครบวงจรทั้งหมด ผมอยากใหผูเขารวม
ประชุมทุกทานทราบวา แผนงานในการดําเนินงานนั้น ไมวาจะเปนระบบของ
โรงเรียนหรือกองการศึกษา ทั้ง ๒ สวนแบงเปนไตรมาสทั้งหมด แตในการ
ดําเนินการตรงนี้จะครบวงจร ทั้งหมดจะตองสรุปผลและใหมารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ทําตลอดปการศึกษา เพื่อทีจ่ ะมี
คณะกรรมการตามที่ทานนายกฯแตงตั้งตามคําสั่ง พิจารณาวา คณะครูได
ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมเหลานั้น ประสบผลสําเร็จอยางไรบาง หาก
ประสบผลสําเร็จควรจะมีการตอยอดใหยั่งยืนตอไปอยางไร โครงการใดที่สมควร
จะทําตอ หรืออะไรที่ไมควรจะทําตอ จะไดยุติเพื่อปรับเปลี่ยนนวัตกรรมใหมเขา
มาใหม และบริหารเวลาใหถูกตอง ปจจุบันเราปรับเปลี่ยนแลวเหลือ ๘๘
โครงการ ถือวายังมากอยู เมื่อสรุปและประเมินผลแลวปหนาควรลดลงเหลือ
ประมาณ ๗๐ โครงการ การคัดกรองเด็กเปนเรื่องที่สําคัญมาก เพราะจะทําให
ครูไดรับทราบวาเด็กนักเรียนของตัวเองมีระดับปญญาอยูระดับใด ที่ผานมายัง
ไมไดมีการคัดกรองเด็กนักเรียนเลยในอดีต ดังนั้น ผมไดหยิบประเด็นเรื่องการ
คัดกรองนี้ขึ้นมาเปนเวลาประมาณ ๑ ป แลว สรุปผลการคัดกรองนักเรียนเรา
ทราบวาเด็กนักเรียนคนใดมีสติปญญาอยูระดับใด นายินดีวา มีเด็กบกพรองทาง
สติปญญามีเพียง ๒ คน นอกจากนั้นจะมีเรื่องบกพรองทางดานอื่น ๆ และ
ขอมูลอื่น ๆ ทั้ง ๒ โรงเรียนมีเรียบรอยแลว ผมอยากใหขยายผลลงไปสูการคัด
กรองเด็กนักเรียนในสวนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดวย เด็กที่บกพรองทาง

- ๒๑ สติปญ
 ญาจําเปนตองใหผูปกครองพาไปพบแพทยก็ตองใหไป เพื่อใหไดแกไข
ปญหาลูกหลานไดถูกวิธีการ และจะไดนําเสนอตอใหไดเปนบุคคลแหงการเรียนรู
และเปนผูที่มีความรูตอไปในอนาคต ขอบคุณครับ
ประธาน
สําหรับการดําเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา
เทศบาล ผมคิดวาทุกกอง/ฝายควรใชเปนแนวทางในการทํางาน คือ โครงการใด
ที่ทําไปแลวจําเปนตองสิ้นสุดก็ใหตัดออกไดนะครับ โดยใหพิจารณาจากผลการ
ประเมินโครงการเปนหลัก และใหดูจากวิสัยทัศนของผูบริหารวาตองการอะไร
ตัดโครงการที่ไมจําเปนออก และใหคิดนวัตกรรมใหม ๆ เขามาแทน โดย
พิจารณาจาก ๑. ภาระงบประมาณไมเกินความจําเปน ๒. สิ่งที่เราสามารถโชว
ความสามารถได ที่เปนผลงานของเทศบาล แตถามีใครคิดงบประมาณใหม ๆ ได
โดยใชงบประมาณนอยที่สุด หรือไมใชงบประมาณเลยผมถือวาดีมากเลย
อยางเชนโครงการบานมัน่ คงไมไดใชงบประมาณของเทศบาลนะครับ คือเรา
ตองการโครงการแบบนี้มาก ๆ เพราะแสดงถึงความมีหัวคิดขององคกรเรา
ถาเราคิดโครงการแลวเอางบประมาณเราไปอุมไวทั้งหมด แสดงวางบประมาณ
เราจะเกิดปญหาขึ้นในอนาคตได ภาระคาใชจายดานบริหารงานบุคคลเปลี่ยนมา
เปนระบบแทงไมใหเกิน ๔๐% สําหรับการประชุมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย ตอสูเรื่องตองการใหมีการใชจายเงินสะสม ที่มีขอจํากัดมากมายเกินไปมาใช
ประโยชนในการพัฒนาองคกร ซึ่งเรื่องนี้ทานรองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ
ทานจะมีแนวทางสอดคลองกันในเร็ววันนี้ เพื่อนํางบประมาณมาพัฒนาทองถิ่น
ตอไปในอนาคต ตองมีขั้นตอนการตรวจสอบที่เปนระบบดวย
ผอ.กองการศึกษา
รายงานสรุปการแขงขันกีฬาอนุบาลเกมส ไดรับความรวมมือจากทีม
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหารสถานศึกษาที่เขารวมการแขงขัน
ปรากฏวา การแขงขันทุกประเภท โรงเรียนกรุณาศึกษาไดรับคะแนนรวมสูงสุด
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กอนอื่นตอง
ขอขอบคุณคณะผูบริหาร ผอ.กอง/ฝาย และเจาหนาที่ทุกทาน ที่ใหความรวมมือ
ในการจัดโครงการวันเรารักบานไผ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ที่ผานมา ซึ่งโครงการฯ
เปนไปดวยความเรียบรอย และประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ จึงขอขอบคุณมา
ณ โอกาสนี้ดวยครับ สําหรับกองสวัสดิการสังคมมีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
และพิจารณา ดังนี้
(๑) โครงการเสริมสรางเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน กําหนดขึ้นใน

- ๒๒ วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูที่อยูบานสามารถมีงานทํา
และเกิดรายไดขึ้น ซึง่ กลุมเปาหมาย คือ ผูที่สามารถทอผาได ซึ่งไดประสานงาน
จากสํานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแกนเรียบรอยแลว
(๒) โครงการอบรมเสริมสรางทักษะชีวิต กําหนดจัดขึ้นในวันที่
๒๓ มี.ค. ๒๕๕๙ กลุมเปาหมายคือ ผูพิการ อบรมใหความรูและจัดเปนอาชีพให
โดยนํารองทั้ง ๓๙ ชุมชน ๆ ละ ๑ ทาน เขามาอบรมในวันดังกลาว
(๓) โครงการอบรมสงเสริมและยกระดับมาตรฐานสินคาชุมชน เดิมได
ขยายไปแลว ๒ ชุมชน คือ สินคาปลาสมและพรมเช็ดเทา ไดรับความรวมมือ
จากมหาวิทยาลัยขอนแกน คณะสถาปตยกรรม กําหนดจัดอบรมขึ้นในวันที่
๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙ กลุมเปาหมาย คือ กลุมจักรสาน ซึ่งมีอยูแลวจะไดพัฒนา
สินคาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
ประธาน
ทําอยางไรใหชุมชนเกิดการเจริญเติบโตตอยอดขึ้นไปเรื่อย ๆ โครงการ
ทุกโครงการของกองสวัสดิการสังคมเปนเรื่องที่นาสนใจนะครับ มีทั้งทักษะ
แรงงาน ทักษะชีวิต มาตรฐานสินคาชุมชน แตจะทําอยางไรใหเกิดอาชีพและยึด
เปนอาชีพหลักของคนบานไผได เชน การเลี้ยงวัว เปนเรื่องที่ทําอยูแลวแตจะทํา
อยางไรใหเติบโตขึ้นมา อยางโครงการเลี้ยงโคของเรา ทําอยางไรจึงจะตอยอดขึ้น
มากกวาที่ผานมา หรือปลาสม ทําอยางไรจะเปนสินคาสงออกเพิ่มมากขึ้น ถึงจะ
เปนเศรษฐกิจชุมชน
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
สืบเนื่องจากนโยบายทานนายฯ ใหมีการออกพบปะ เยี่ยมบานยามเย็น
รองนายกเทศมนตรีฯ ตามชุมชนตาง ๆ ปรากฏวา ทุกวันนี้มีสถานที่รับรองการจําหนายสินคาแลว คือ
ตลาดถนนคนเดินเพลินเมืองไผ และตลาด ๒ ที่กําลังปรับปรุงใหม รวมทั้ง
หางบิ๊กซีที่จะมาเปดใหม จึงอยากใหเปนรูปธรรมในการสนับสนุนสินคา OTOP
ไมวาจะเปนปลาสม พรมเช็ดเทา อยากใหกองสวัสดิการสังคมหานวัตกรรม
ใหม ๆ
ประธาน
หางบิ๊กซีจะมาเปดที่อาํ เภอบานไผ เราควรจัดหาสินคาเขาไปจําหนายใน
พื้นที่เพื่อเปนการสงเสริมการขายใหกับชุมชน ใหเกิดความยั่งยืนตอไป
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย เรื่องการสงเสริมและผลสัมฤทธิ์การจัดเก็บตัวเลขในมูลคาของสินคาที่
ที่ปรึกษานายกฯ
จําหนาย ซึ่งสินคาในเขตเทศบาลเมืองบานไผของเรามีจํานวนมาก ไมวาจะเปน
กุนเชียง หมูหยอง ปลาสม ฯลฯ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกน ก็ได
ตัวเลขมาจากของเรานะครับ เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญนะครับ
ประธาน
ใหพวกเราทุกคนชวยกันคิดวา มีผูประกอบการคนใดที่จะสามารถมา
เปนหลักในการทําเศรษฐกิจใหกับบานไผได ซึ่งเราไดทํา MOU กับเทศบาลตาง ๆ

- ๒๓ -

นายสุวัฒน สุทธิ
รองปลัดเทศบาล

คนกลุมนี้จะนําพาเศรษฐกิจมาสูบานเรา ถามียอดจําหนายสินคาเพิ่มขึ้นก็จะมี
การจางแรงงานเพิ่มขึ้น ถือเปนแรงจูงใจใหคนคิดอยากจะหาโอกาสเติบโตในทาง
ธุรกิจ ฝากเปนอีกแงมุมหนึ่งดวยนะครับ ตอไปเชิญกองสาธารณสุขฯ ครับ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอรายงาน
การศึกษาดูงานตลาดยิ่งเจริญและตลาดไท ณ กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ ๒๕-๒๖
ก.พ. ที่ผานมา โดยการนําของทานรองจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ รอง
นายกเทศมนตรีฯ ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ไดรับการตอนรับอยางดียิ่ง จาก
คุณนฤมล ทานประธานกรรมการบริหารตลาดพรอมคณะกรรมการบริหาร
ตลาด ซึ่งทานไดใหขอคิดและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานตลาดตาง ๆ เชน
บริเวณรอบพื้นทีค่ าขายของตลาด หามไมใหขายสินคาตามบริเวณฟุตบาท
โดยเด็ดขาด เมื่อมีปญหาผูบริหารตลาดจะลงพื้นที่เพื่อดําเนินการแกไขปญหา
เอง ทําใหผูคามีความมั่นใจในการคาขาย และเอาจริงเอาจังในการทํางาน รูจัก
หนาที่ของเจาของตลาด ทําใหเราอยูได ผูคาอยูได ทุกคนตองรวมกัน
ลดความเห็นแกตัว ตองเห็นแกสวนรวม ตองไดรับความรวมมือจากผูคา มีการ
พูดคุยกัน หากมีปญหาเกิดขึ้นหรือตกลงกันไมได ตองเอาเรื่องของกฎระเบียบมา
คุยกัน เชน คาเชาตองจายไมเกินวันที่ ๑๕ ของเดือน หากเกินกําหนดจะตองเสีย
คาปรับ นอกจากนั้นก็จะใหความรูแกผูเชาและผูคาเกี่ยวกับเรื่อง NO FOAM
ซึ่งมีการใชในตลาดภายในศูนยอาหารเปน NO FOAM ๑๐๐% เปนการลด ละ
เลิก การใชโฟม และถุงบรรจุอาหาร เนนวา หากเรากินอาหารใสโฟม เหมือนกับ
เรากินน้ํามันเบนซินเขาไป เนนใหคนที่รับประทานอาหารดวยโฟมจะเห็นโทษการ
ใชโฟมตามนี้ เรื่องการบริหารจัดการตลาดเกี่ยวกับขยะ ประมาณวันละ ๒๐
ตัน/วัน ๗๐% เปนขยะเปยก เชน ผัก ผลไม มีการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง
ระบบการบําบัดน้ําเสียของตลาด จะมีระบบบําบัดน้ําเสีย โดยบําบัดไดประมาณ
๑๕๐ ก.ก. โดยใชไปรดน้ําตนไมได มีการแบงโซนสินคาออกแตละโซน เชน
โซนพื้นที่ โซนผัก โซนเนื้อสัตว โซนอาหาร สําหรับแผงประกอบการคา ทุกแผง
จะยกสูงจากพื้นประมาณ ๑๐ ซ.ม. ซึ่งงายตอการทําความสะอาด ระบบระบาย
น้ําภายในตลาดจะใชรองระบายน้ําโดยวางทอ PVC ซึ่งชั้น ๑ จากคอนกรีต เปน
รางระบายน้ําแบบเปด ไปดูแลวสะอาดจริง ๆ นะครับ ซึ่งจุดนี้นาจะปรับมาใชกับ
เทศบาลตลาด ๑ เทศบาลของเรา สิ่งที่นาจะนํามาดําเนินการในสวนของ
เทศบาลเรา คือ รณรงคใหใช NO FOAM ๑๐๐% ในพื้นที่เทศบาลเมืองบานไผ
การศึกษาดูงานที่ตลาดไท ในวันที่ ๒๖ ก.พ. ขอเดนของตลาดไท เปน
การติดปายแสดงสินคาอยางชัดเจน เปนตลาดคาสงประเภทผัก ผลไม เปนแผง

- ๒๔ ตั้งวางจําหนายสินคา จัดเปนสัดสวน เปนแผงสแตนเลสยกสูงเพื่อสะดวกตอการ
ทําความสะอาด จึงขอนําเรียนที่ประชุมเพื่อทราบครับ
ประธาน
สําหรับการไปดูงานเรื่องตลาดใหถายภาพไวเยอะๆ นะครับ เราจะได
พัฒนางานของเราในสวนใดบางจะตองมีรูปภาพที่เห็นชัดเจนนะครับ บางอยาง
เราสามารถจะเรียนรูจากเพื่อนได ขอบคุณทานรองสุวัฒนที่นําเสนอเรื่องนี้ใหที่
ประชุมทราบนะครับ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
จากการศึกษาดูงานที่ทานรองสุวัฒนนําเสนอใหที่ประชุมทราบดังกลาว
รองนายกเทศมนตรีฯ ก็จะนํามาปรับใชกับตลาดสดของเทศบาลทั้ง ๓ ตลาด สําหรับพื้นที่ตลาด ๒
หลังจากปรับปรุงตลาดเสร็จ เรามีแผนงานเรียบรอยแลว กองคลังก็ไปประมาณ
การเกี่ยวกับเรื่องการจัดล็อควานาจะจดเก็บไดเทาไหร สวนผูประกอบการก็ให
สิทธิคนเดิมกอน คือ เคยเปนตลาดผา ก็ตองจัดใหเปนตลาดผากอน หลังจาก
หมดพื้นที่ตลาดผา จะเปนสินคาเบ็ดเตล็ด รวมทั้งสินคาชุมชน และโครงการ
ตอเนื่องที่เราจะทํา คือ ตลาด ๑ นิยามคือ ตลาดสดเทศบาล ๑ เราก็จะนําเอา
หมู ปลา เนือ้ ไก ที่อยูตามริมฟุตบาทเขาระบบทั้งหมดทุกราย ขณะนี้
ประชาสัมพันธไปแลว หลังจากตลาดเสร็จ ขณะนี้ทีมงานทํางานกันเขมขน
ประชาชนก็ไดใหการยอมรับเปนอยางดี
ผอ.กองสาธารณสุขฯ เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สิ่งที่นาจะนํามาใชที่
ตลาด ๑ ของเรา คือ การปองกันนกพิราบ ตลาดเขาจะมีหลังคาสูงเหมือนของ
เรา แตมีโครงสรางเปนเหล็กหยอนลงมาและมีตาขายถี่ทั้งตลาด แตตองลงทุน
เยอะพอสมควร ไดถายรูปไวเรียบรอยแลวคะ จึงขอเรียนที่ประชุมพิจารณาคะ
เพราะการปองกันนกพิราบเปนเชื้อโรค และรองระบายน้ําของตลาดไท เปนรอง
เปดและใชทอ PVC เสนผาศูนยกลางใหญมากผาครึ่งและวางซอนบนปูนซีเมนต
ทําความสะอาดงาย จะไมมีภาระอะไรตกคาง ไมมีกลิ่นเหม็น เพราะฉะนั้น
๒ ประเด็นนี้ ควรจะนํามาใชในตลาดสดเทศบาลของเราคะ
(๒) รางวัล อปท.ดีเดน ตามหลักธรรมาภิบาลและผูนําทองถิ่นดีเดน
ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๖ เมื่อตนเดือน ก.พ. ที่ผานมา เทศบาลไดรับหนังสือ
จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย มหาวิทยาลัยนครพนมและสถาบันพัฒนาศักยภาพ
ทองถิ่น สงแจงผลการพิจารณาการเขารวมโครงการสงเสริมพัฒนาและ
ยกระดับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดีเดน ตามหลักธรรมาภิบาล พรอม
ประกาศ อปท. บริหารตามหลักธรรมาภิบาลและผูนําทองถิ่นดีเดน ประจําป
๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๖ ระหวางวันที่ ๒๕-๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙ วันแรกเปนการอบรม
สัมมนา เนื้อหารัฐธรรมนูญไทยและการกระจายอํานาจสู อปท. รวมทั้ง

- ๒๕ นวัตกรรมทองถิ่นที่ทองถิ่นควรจะรับรูไวในการพัฒนาทองถิ่นของตัวเอง สําหรับ
วันที่ ๒๖ ก.พ.๒๕๕๙ เปนการมอบรางวัลอปท.ดีเดน ตามหลักธรรมาภิบาลและ
ผูนําทองถิ่นดีเดน ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๖ ซึ่งเทศบาลเมืองบานไผ นําโดย
ทานดร.นายแพทยเปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณเขารับรางวัล อปท.ดีเดน บริหารตามหลักธรรมาภิบาลและ
เปนผูนําทองถิ่นดีเดน ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๖ “ดานบริการสาธารณะ”
ไดรับรางวัลจาก ฯพณฯ องคมนตรี อําพล เสนาณรงค ณ หองประชุม
กองทัพอากาศ กรุงเทพฯ โดยมูลนิธิสังคมไทย มหาวิทยาลัยนครพนม และ
สถาบันพัฒนาศักยภาพของทองถิ่น ซึ่งเปนรางวัลที่นาภาคภูมิใจอีกรางวัลหนึ่ง
หลังจากที่ไดรับการประกาศผลองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี ดานการสงเสริมและการพัฒนาผูสูงอายุ ประจําป ๒๕๕๘
ซึ่งไดรับรางวัล ๑๐ ลานบาทที่ผานมา และรางวัลดังกลาวก็เปนรางวัลของผูนํา
อีกรางวัลหนึ่ง ดิฉันคิดวา เปนรางวัลที่นาภาคภูมิใจของชาวเทศบาลเมืองบานไผ
ควรจะแสดงความยินดีกับทานนายกฯของเรา และเทศบาลของเราดวยการ
ปรบมือเสียงดัง ๆ อีกครั้งหนึ่งนะคะ ทานนายกฯ คงจะนําเรื่องนี้ลงใน
หนังสือพิมพเสียงเมืองไผในเดือนนี้นะคะ ขอบคุณคะ
ประธาน
อีกเรื่องหนึ่งของกองสาธารณสุขฯ คือ วันอสม. ตรงกับวันที่ ๒๐ มี.ค.
๒๕๕๙ ผมไดใหนโยบายคือใหจัดที่เทศบาลของเรา เพื่อเปนเอกลักษณของ
เทศบาล ใหเลื่อนมาจัดวันเสารที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๙ นะครับ เนื่องจากหอง
ประชุมไมวาง
ผอ.กองวิชาการฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองวิชาการ ฯ
มีเรื่องแจงเพื่อทราบ ดังนี้
(๑) แผนปฏิบัติการประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ มีทั้งหมด
๑๗ โครงการ (รายละเอียดตามเอกสาร) หากมีทานใดจะแกไขเพิ่มเติมเชิญครับ
ประธาน
มีทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติมหรือไม เชิญครับ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โครงการที่ ๑๒ วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๙ แกไขเปน “วันที่ ๒๙ มี.ค.
๒๕๕๙ ”
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
โครงการที่ ๓ วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๕๙ แกไขเปน “วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๕๙”
นายนริศ อินทรกําแหง
กองการศึกษาไปศึกษาดูงานที่เมืองเลย เทศบาลเมืองวังสะพุง
รองนายกเทศมนตรีฯ ในวันที่ ๔ มี.ค. ๒๕๕๙
ประธาน
โครงการที่ ๒ วันที่ ๑-๑๘ มี.ค. ๒๕๕๙ ใหเลื่อนออกไปกอนนะครับ

- ๒๖ และใหเพิ่ม “วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๙ วัน อสม.” ระหวางวันที่ ๒๓-๒๘ มี.ค.
๒๕๕๙ ผมไดรับเชิญไปประชุมที่ประเทศญี่ปุนโดยใชทุนสวนตัว ดังนั้น หลาย
งานจะไดมอบหมายใหทานรองนายกฯ ทําหนาที่แทนนะครับ ตอไปเชิญ
สถานธนานุบาลครับ
ผูจัดการสถานธนานุบาล
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ
(๑) รายงานสถิติการรับจํานํา-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
- ทรัพยรับจํานําคงเหลือ ๕,๑๐๙ ราย จํานวนเงิน ๗๕,๖๑๒,๘๐๐ บาท

- รวมยอดเงินคงเหลือทั้งหมด จํานวน ๔๙,๘๓๖,๑๗๔.๒๕ บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร)
ประธาน
มีทานใดจะสอบถามวาระนี้หรือไมครับ ถาไมมี ตอไปเชิญเรื่องโครงการ
บานมั่นคงครับ
อ.มลิวรรณ สารบรรณ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สรุปผลการดําเนิน
ที่ปรึกษานายกฯ โครงการบานไผมั่นคงรวมใจพัฒนา ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. สถานะการออมเงิน ดังนี้
๑.๑ ออมเพื่อบาน = ๗๗,๔๕๗.๖๒ บาท
๑.๒ ออมสวัสดิการ = ๓๔,๓๓๖.๙๘ บาท
๑.๓ ออมสัจจะ
= ๑,๔๑๒,๒๗๘.๔๑ บาท
๒. รายงานการกอสรางบานเฟสที่ ๑ เบิกจายคากอสราง งวดที่ ๒
๓. กิจกรรมของสหกรณเคหะบานไผรวมใจพัฒนา จํากัด
๓.๑ การสํารวจขอมูลของกองทุนชุมชนเมือง เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.
๒๕๕๙ ไดเขารวมประชุมที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ถนนนวมินทร กทม.
ซึ่งมีสาระดังนี้
(๑) ทํากองทุนเมืองใหเขมแข็ง แข็งแรง เพื่อพัฒนาเมือง
(๒) กองทุนเมืองตอยอดเปนวิสาหกิจชุมชนได
(๓) จุดเปลี่ยนสําคัญของชุมชน คือ การออมทรัพย กองทุนชุมชน
นํามาสูโครงการบานมั่นคงสรางบาน สรางอาชีพ
(๔) กองทุนชุมชน เปนสาระที่ทําใหเกิดการจัดการ นํามาออกแบบ
พัฒนาวางแผน จัดการ ซึ่งสามารถเปลี่ยนสถานะชาวบานเปนผูบริหารจัดการ
แทนที่จะเปนผูรับอยางเดียว

- ๒๗ (๕) การสํารวจกองทุนชุมชนเมือง เพื่อเชื่อมโยงพี่นองใหมากที่สุด
เปาหมาย คือ การสรางเครือขายเมือง
๓.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๙ ไดเขารวมประชุมที่สถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน ถ.นวมินทร กทม. ไดรับนโยบายเพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกบานมั่นคง ดังนี้
เพื่อเปลี่ยนแปลงสมาชิกที่ไมสนใจกิจกรรมโยงมาสูโครงการบานไผ
มั่นคงเอื้อใหสมาชิกไดรูจักพัฒนาตนเองอยางมีศักดิ์ศรี การทําโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตองขยายใหครอบคลุมทุกชุมชนอยางทั่วถึง เปนโครงการที่
เกี่ยวของกับอาชีพ สิ่งแวดลอม ดูแลผูสูงอายุ เด็ก ผูดอยโอกาส โดยพัฒนา
โครงการในเมืองแลวทําเสนอตอภาคเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน
ในวันที่ ๒๙ ก.พ. ที่ผานมา ไดนําคณะไปรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการ
บริหารจัดการกองทุนที่โนนสมบูรณ อ.บานแฮด ซึ่งตัวอยางที่โนนสมบูรณ
มีการพัฒนากองทุนมาตั้งแตป ๒๕๒๓ ปจจุบันโนนสมบูรณมีกองทุนภายใน
ซึ่งสามารถชวยเหลือพี่นองในชุมชนไดถึง ๒๒ ลานบาท หากสมาชิกในกองทุน
เดือดรอนไมตองไปอาศัยธนาคารพาณิชย เงินกองทุนฯ สามารถชวยเหลือความ
เดือดรอนของพี่นองได สําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง ใหดูแล
ตั้งแตเรื่องสวัสดิการชุมชน สวัสดิการทางการศึกษา ความเปนอยู สิ่งแวดลอม
ไดขับเคลื่อนตอกับทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยชีวิต เพื่อจะนําโครงการของ
มหาวิทยาลัยชีวิตมาสนับสนุนพี่นองในชุมชน คือ โครงการแกหนี้ แกจน เพื่อจะ
นําโครงการนี้มาพัฒนาพี่นองประชาชน และอีกเรื่องหนึ่งไดประสานกับทาน
ผอ.กองสวัสดิการฯ เพื่อจะฝกฝมือของพี่นองในชุมชนทําอิฐบล็อก เพื่อหารายได
ใหกับพี่นองประชาชน และนํารายไดสวนหนึ่งเขากองทุน ฯ ดวย จึงนําเรียนที่
ประชุมทราบ ขอบคุณคะ (รายละเอียดตามเอกสาร)
ประธาน
ตามที่ผมไดเขารวมประชุมที่สํานักนายกฯ ทํา WorkShop ดวยกัน
๑๒ แหง จะมีเรื่องมหาวิทยาลัยวัววิทยา สถาบันราชภัฏเขามาจัดบูธรวมกับ
อปท.ตาง ๆ เปนผลดีอยางมาก ตอไปเชิญเรื่องหนวยทันใจครับ
รอยตรีบัวทอง โลขันธ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอสรุปการ
เลขานุการนายกฯ ทํางานของหนวยทันใจ ทําในเชิงรุก เขาหาปญหา มีทีมงานประกอบดวย
กองชาง งานปองกันฯ งานเทศกิจ กองสาธารณสุขฯ กองวิชาการฯ และกองคลัง
ซึ่งปญหาจะมีอยูทุกวันสําหรับการแกปญหา ที่นายกฯพบปะประชาชน หรือการ
ออกแผนชุมชน เรื่องไฟฟาดับไมมีครับ เพราะทีมงานกองชางทําทันที ทําทันใจ

- ๒๘ แกปญหาไดทันใจพี่นองทุกคน ปญหารองระบายน้ําตองใชงบประมาณในการ
แกปญหาจํานวนมาก ซึ่งจะตองมีการบรรจุเขาแผนกอน ถามีไฟฟาดับชวง
กลางคืนจะออกสํารวจ ไมตองรอใหประชาชนรองเรียนครับ เขาไปสํารวจเอง
เลยครับ ชวงเชาหัวหนาอิทธิพลสั่งการใหทีมงานรีบแกปญหาทันทีครับ สําหรับ
งานปองกันฯและงานเทศกิจ ดูแลเรื่องตัดตนไม เรียบรอยดี กองสาธารณสุขฯ
ทําความสะอาดทุกซอก ทุกซอย ไดทํางานรวมกันทันที ทันใจ เมื่อพี่นอง
รองเรียนมาครับ กองวิชาการฯ จะสงขาว สื่อสาร ใหพี่นองชาวบานทุกคนได
รับทราบขอมูล ขาวสาร กองคลัง การเบิกจายวัสดุ/อุปกรณ รวดเร็ว ทันใจ ผม
ขอขอบคุณทานผอ.ทุกทานที่สงทีมงานรวมปฏิบัติงานหนวยทันใจ มาแกปญหา
ความเดือดรอนของพี่นอ งประชาชนไดรวดเร็ว ทันใจ ขอขอบพระคุณมากครับ
ประธาน
เพื่อใหสามารถสงประกวดนวัตกรรมทองถิ่นได ผมมอบใหทานเลขาฯ
ประสานกับทานปลัดฯ เมื่อครบ ๑ ป เราจะสงโครงการหนวยทันใจเขารวม
ประชุมนวัตกรรมทองถิ่นในปถัดไปนะครับ เพราะหนวยทันใจผมสอบถาม
อ.วีระศักดิ์ ที่เปนกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมดีเดน ทานบอกวาเปน
เรื่องที่เหมาะสม ตรงประเด็น แตตองมีเอกสารและรูปแบบตามหลักเกณฑการ
ประกวด และมีลักษณะการดําเนินโครงการที่ยั่งยืน จะเปนนวัตกรรมทองถิ่นที่
ดีเดนอีกเรื่องหนึ่งของเทศบาลเมืองบานไผ ตอนนี้เราแกปญหาใหประชาชนได
ตรงใจ คือ เราไดรับรางวัลจากชาวบานแลว คือ ประชาชนภูมิใจที่เราเขาไป
แกปญหาใหไดทันใจ แตทําอยางไรที่เราจะไดรางวัลตามหลักวิชาการ ฝากทาน
ปลัดดูแลเรื่องนี้ตอไปดวย โดยใหทําจากขอมูลที่เรามีอยูนะครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๕ วิเคราะหโครงการที่จะเปนประโยชนตอเทศบาลเมืองบานไผ
(๑) การจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน (ศยช.) ในตําบลในเมือง ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙
ประธาน
- กระทรวงยุติธรรมจะมีหนวยงานในระดับจังหวัด เรียกวา “ยุติธรรม
จังหวัด” แตมีเจาหนาที่นอยมาก แตจะทําอยางไรใหหนวยงานดังกลาว
ขับเคลื่อนได จึงมีแนวคิดรวมกับทองถิ่นที่มีความพรอมใหตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน
ระดับตําบล เพื่อจะเปนตัวเชื่อมระหวางชาวบานกับกระทรวงยุติธรรม เพื่อจะ
ระงับกรณีที่มีขอขัดแยงตาง ๆ ที่มีความไมยุติธรรมในสังคม จะมีลักษณะ
คลาย ๆ ศูนยดํารงธรรม แตศูนยดํารงธรรมมาจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง
รูปแบบมีอยูแลว หากเรามีศูนยยุติธรรมระดับตําบล จะมีงบประมาณจาก
กระทรวงยุติธรรมลงมา และมีชองทางการไปใชประโยชนจากกระทรวงยุติธรรม

- ๒๙ ซึ่งมีหลายกรมนะครับ บางทีเรายังไมรูจัก เชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน กรมบังคับคดี กรมคุมประพฤติ ฯลฯ
แตหนวยงานดังกลาวไมมีในระดับอําเภอ เพราะฉะนั้น จึงควรใหมีการจัดตั้งศูนย
ยุติธรรมระดับตําบลขึ้น คือ ศูนยยุติธรรมระดับชุมชน (ศยช.) เทศบาลเมือง
บานไผ ตําบลในเมือง เชิญ ผอ.กองวิชาการฯ ชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุม
ทราบเกี่ยวกับการดําเนินการครับ
ผอ.กองวิชาการฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ไดจัดทําราง
ทะเบียนรายชื่อที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน (ศยช.) ตําบล
ในเมือง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ สํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน ขณะนี้
ไดทําหนังสือประสานไปยังอําเภอและสถานีตํารวจภูธรบานไผเรียบรอยแลว
เพื่อขอรายชื่อและเบอรโทรศัพทติดตอ ในสวนของคณะกรรมการและตําแหนง
ใหทานนายกฯ คัดเลือกตามรางทะเบียนรายชื่อฯ (รายละเอียดตามเอกสาร)
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย สําหรับศูนยยุติธรรมชุมชน ระดับตําบลคือหลักของการอํานวยความ
ที่ปรึกษานายกฯ
เปนธรรม ซึ่งในทุกจังหวัดที่ดําเนินการอยู ไมวาจะเปนระดับของตํารวจหรือของ
อัยการ หรือของศาล เขามีโครงการที่จะไกลเกลี่ย ประนีประนอมใหคดีเสร็จสิ้น
และในการรักษาความปรองดองสมานฉันทดวย ไมตองการใหประชาชนขัดแยง
กันตอคดีตาง ๆ กอนขึ้นศาลจนถึงที่สุด แตจะทําอยางไรใหอยูรวมกันได ใหชนะ
ทั้งคู คือ win-win ดวยกัน ผมไดรับการประสานงานใหเปนกรรมการไกลเกลี่ย
ที่ศาลจังหวัด ผมจึงแจงวาผมมีตําแหนงเปนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมือง
บานไผอยู ไมสามารถไปทําหนาที่ที่ขอมาได เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เปนเรื่องที่ตอง
ขับเคลื่อนกับศูนยดํารงธรรมดวย ตองหาคนที่มีความเสียสละ ตองการที่จะดูแล
พี่นองในเรื่องของคดีความ ไมอยากใหมีเรื่องไปถึงขั้นตอนการขึ้นศาล
ประธาน
ผมขอใหทานเลิศสินเปนหลักใหเรื่องนี้ดวยนะครับ แลวนัดประชุมกัน
อีกครั้งนะครับ ตอไปเชิญวาระอื่นๆ นะครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ-มติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
นายนริศ อินทรกําแหง
ใหเตรียมการประชุมเรื่องนี้ใหชัดเจนดวยนะครับ เรื่องการประเมินผล
รองนายกเทศมนตรีฯ โครงการฯ ใหประสานหองประชุมกับสํานักปลัดฯ ดวย เรื่องสรุปปญหาที่ตอง
แกไขใหพี่นองประชาชน ของกองสวัสดิการฯ ใหสรุปรายงานใหผมดวย เรื่อง UN
นัดประชุมวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ขอใหผอ.กองสาธารณสุขฯ
ขอใหเพิ่มผอ.กองทุกกอง และรองปลัดฯ เขารวมประชุม พรอมระเบียบวาระการ
ประชุมใหเรียบรอยดวย

- ๓๐ - สําหรับเรื่อง GG จะมีการประชุมที่โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแกน ในวันที่
๒๒ มี.ค. ๒๕๕๙ ตองจัดเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขารวมประชุมฯ ใหรางคําสั่งมา
เสนอเพื่อใหทานนายกฯ ลงนามดวย
- สําหรับกองทุนคนบานไผ ฯ ที่จะสงเขาประกวด GG ทานนายกฯ
ตองการใหพวกเราเปนเจาภาพรวมกัน เพื่อสรางกองทุนใหเติบโต ระบบองค
ความรูจะตองมีรายละเอียดตาง ๆ ตามหลักเกณฑ และเรื่องถนนคนเดินฯ
จะตองดําเนินการเชนกัน
- เรื่องการใชจายเงินอุดหนุน การเบิกจายตองใหทันเวลาและรัดกุม
ใหผอ.กองคลัง เช็คลิสทุกโครงการของเงินอุดหนุน เพื่อกํากับติดตามไมใหการ
เบิกจายผิดพลาด
ปลัดเทศบาล
สืบเนื่องจาก ๒ วันที่ผานมา มีนายกฯ โดนไลออกที่นากลาง การทํางาน
ทุกวันนี้สุมเสี่ยงนะครับ ถาไมถูกตองหรือผิดระเบียบ ตองใหแจงทานนายกฯ
ทราบโดยตรงดวยนะครับ หามทําไปโดยไมรูนะครับ การออกําลังกายหนาเสาธง
ใหจัดเจาหนาที่ของแตละกองที่เปนเวรเขาแถวเปนผูนําการบริหารอยางนอย
๒ ทา นะครับ
กรณีโครงการเรารักบานไผเสนอผมมา ผมก็สงสัยวาจะเบิกจายได
อยางไร แตจริง ๆ แลวกิจกรรมที่เราทําถือเปนเรื่องดีนะครับ
หนวยทันใจโดยเฉพาะเจาหนาที่ปองกันฯ ทํางานไดดีมาก ทีมงานทุกคน
ดวยนะครับ
รอยตรีบัวทอง โลขันธ
ขอขอบคุณผอ.กองทุกกองที่ใหเจาหนาที่ลงมาเอาแฟมที่หองเลขาฯ
เลขานุการนายกฯ เร็วทันใจมากครับ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
การตอนรับผูตรวจฯ ศูนยกําจัดขยะ บรรยากาศชวงเชาคุณเนรมิตรและ
รองนายกเทศมนตรีฯ คุณสุปราณี เดินทางไปเขารวมประชุมที่ศาลากลางจังหวัดขอนแกน ชวงเย็น
คณะผูตรวจเดินทางมาถึงสถานที่ศูนยกําจัดขยะเทศบาลเมืองบานไผ คณะ
ผูตรวจฯ ชื่นชมเรามาก กลาววา จะผลักดันใหบานไผ เปนโมเดลการบริหาร
จัดการขยะดวยนะครับ
ประธาน
ฝากทุกกอง/ฝาย เตรียมวาระการประชุมประจําเดือนของตัวเองให
ครบถวนดวยนะครับ สําหรับเรื่องหนังสือ “บานไผ-บานเฮา” สํานักปลัดฯ
แจงกอง/ฝาย และรวบรวมรายชื่อพรอมเงินเลมละ ๑๐๐ บาท มารับหนังสือที่
น้ําออย (หองเลขาฯ) เพื่อนําเงินรายไดเขากองทุนคนบานไผฯ ตอไปนะครับ
มีทานใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไมครับ ถาไมมี ผมขอขอบคุณทุกทาน และขอปด
การประชุมครับ

- ๓๑ มติที่ประชุม --รับทราบ
เลิกประชุม เวลา

—
๑๓.๑๐ น.

(ลงชื่อ)
ผูบันทึกการประชุม
( นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

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

