- ๑รายงานการประชุมหัวหนาสวนการงาน ประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
ในวันพุธที่ ๓๐ 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. นางจิตโศภิน เคนจันทึก ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธิต
๑๙. นางมลิวรรณ สารบรรณ ที่ปรึกษานายกฯ
ผูไมมาประชุม
โรงเรียนเทศบาลบานไผ
๑. นางฉวีวรรณ อัศฤกษ ผูอํานวยการสถานศึกษา
ผูเขารวมประชุม
๑. นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหนาฝายการโยธา
๒. นางกรองกาญจน ปญญารัตนวงศ หัวหนาฝายปกครอง
๓. นายจีระศักดิ์ แกนดู
หัวหนาฝาย
สงเสริมการศึกษาฯ
๔. นางวารุณี ลาดมะโรง หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขฯ
๕. นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศีล หัวหนาฝายแบบแผนฯ

- ๒๖. น.ส.ภัทราวรรณ เกิดพิทักษ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห
๗. นางสุกัญญา จันทรภักดี หัวหนาฝายอํานวยการ
๘. นายประหยัดทรัพย อาวจําปา หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
๙. น.ส.มัตติกา เกิดพิทักษ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
๑๐. น.ส.ลัดดาวัลย ความหมั่น หัวหนาฝายแผนที่ภาษีฯ
๑๑. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
๑๒. นายเนรมิตร มูลวงศ หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล
๑๓. นางอุไรวรรณ กสิกิจวรกุล หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ
๑๔. นายประเสริฐ ไชยศรี หัวหนา
ฝายพัฒนารายได
๑๕. จ.อ.สายันต นรสาร
นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ (รก.หัวหนาฝายปองกันฯ)
๑๖. น.ส.พันธวิรา พลกลาหาญ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ (รก.หน.ฝายบริการและเผยแพรฯ)
๑๗. นายธนายุทธ โคตรบรรเทา
๑๘. นายสมพร หมั่นบานตอน ครู คศ.๓
๑๙. น.ส.ธัญณิชา ขันตี หัวหนาฝายพัฒนาสังคม
๒๐. น.ส.จารุมาศ เสนาสนิท
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๐๘.๓๐ น.
เริ่มประชุมเวลา
นายนริศ อินทรกําแหง
เมื่อที่ประชุมมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมแทนทาน
รองนายกเทศมนตรีฯ ประธาน (ชั่วคราว) ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
๑. โครงการจางเด็กนักเรียน นักศึกษา ชวงปดภาคเรียน จํานวนทั้งสิ้น
๒๙ คน ซึ่งมอบหมายใหคุณจีรพันธ เนตรพิฑูร จพง.ธุรการชํานาญงาน
ควบคุมดูแล พรอมดวยคุณอัมพวัน สันเพาะ จพง.ธุรการปฏิบัติงาน (ชวยงาน
เลขานุการนายกฯ) จัดตารางการทํางานใหนักเรียน นักศึกษา เขาทํางานแตละ
กอง/ฝาย โดยสับเปลี่ยน หมุนเวียนไปชวยงานใหครบทุกกอง เพื่อจะไดรับความรู
ใหครอบคลุมทุกดาน
๒. การขอความอนุเคราะหศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองควนลัง
อ.หาดใหญ จ.สงขลา ในวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๙
๓. การขอความอนุเคราะหศึกษาดูงานจากองคการบริหารสวนตําบล
พระกลางทุง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ในวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๙
นโยบายของเราเปนนโยบายรับแขกนะครับ ขอใหพวกเราแสดงออกถึง
ความพรอมในการเปนเจาภาพ เมื่อแขกมาเยี่ยมเราตองยิ้มตอนรับไวกอนเสมอ
นโยบายตองเดินหนาเรื่องการเปนศูนยกลางดานเศรษฐกิจ ความสัมพันธทุก

- ๓อปท.ที่มาเยี่ยมศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองบานไผ ถามี MOU ที่ดีจะนําความ
เจริญมาในอนาคต ผมไดมอบนโยบายใหสํานักปลัดฯ ใหจัดทีมมัคคุเทศก
เทศบาลเมืองบานไผ เพื่อเตรียมการตอนรับคณะศึกษาดูงานรวมทั้งพาคณะ
ศึกษาดูงานไปซื้อผลิตภัณฑ OTOP ในชุมชนของเรา เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
สินคาในชุมชน และสรางเศรษฐกิจใหกับชุมชน และนโยบายใหเซ็น MOU ทําแหง
ที่มาเขาศึกษาดูงานกับเทศบาลเมืองบานไผ เพื่อกระชับความสัมพันธที่เปน
ทางการ และเกิดความประโยชนอีกมากมาย เชน เมื่อเราไปสัมมนาหรือศึกษาดู
งาน ผานเสนทางหนวยงานที่เราเซ็น MOU ไว เราจะไดรับการตอนรับจากเพื่อน
ของเรา และจะขอความอนุเคราะหอะไรก็สามารถทําได เพราะอปท.ตาง ๆ จะตั้ง
งบประมาณไวเพื่อตอนรับคณะศึกษาดูงานทุกแหง ถาเรามี MOU ที่ดีจะสงผลที่
ดีและนําความเจริญกลับมา ดังนั้น ก็ขอใหทุกคนถือเปนหลักปฏิบัติดวยนะครับ
๔. การสงรายชื่อบุคคลทํางานอุทิศตนเพื่อผูดอยโอกาสทางสังคม และ
เพื่อประโยชนสาธารณะเขารวมคัดเลือกเพื่อเขารับรางวัล ซึ่งมีหนังสือจากสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ เห็นวาควรสงรายชื่อเขารวมคัดเลือกในครั้งนี้ ผมจะหารือใน
วาระอื่น ๆ ตอไปครับ
๕. การดําเนินงานตามโครงการเสริมสรางวินัยจราจรรองรับประชาคม
อาเซียนของตํารวจภูธร ภาค ๔ ทานผูกํากับสถานีตํารวจภูธรบานไผ มีแนวทาง
ที่จะแกไขปญหาความสงบเรียบรอยในสังคม คือ มีการเซ็น MOU ระหวาง
สภ.บานไผ หัวหนาสวนราชการ และ อปท.ตาง ๆ สถานศึกษา และสถาน
ประกอบการ เพื่อที่จะใหบานไผเราไดดําเนินการดานวินัยอยางเปนระบบ
รายละเอียดตามบันทึก MOU ผมไดลงนามไปเรียบรอยแลว โดยมี ทานผูกํากับ
การสภ.บานไผ ทานนายอําเภอบานไผ นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ
ผอ.โรงพยาบาล ผอ.โรงเรียนบานไผ นายกเทศมนตรีตําบลในเมือง ผอ.
โรงเรียนที่อยูถนนเสนทางหลัก วิทยาลัยการอาชีพบานไผ องคการบริหารสวน
ตําบลทุกแหง ในเขตอําเภอบานไผ รวมทั้ง บริษัท อดัมส อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด ขอแจงใหที่ประชุมทราบวา เรามีพันธมิตรรวมกันนะครับ เราตองเตรียม
ความพรอมของเรา จัดแตงบานเมืองของเราใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย
ผมไดจัดชุดหนวยทันใจใหออกปฏิบัติการ ทาสี ตีเสน ในจุดที่ยังไมเดนชัด ใหตี
เสนใหชัดเจนดวยนะครับ นโยบายนี้จะสามารถกํากับคนโดยใชสัญลักษณ ตองมี
คนควบคุมถึงจะเคารพระเบียบ จึงตองใชสัญลักษณตีเสนจราจร ในการจอดรถ
การทาสีตีเสน ถือเปนการอัพเกรดคนอีกวิธีหนึ่งนะครับ การทํางานที่เปน
เอกลักษณของผม คือ ความสม่ําเสมอ เมื่อคิดที่จะทําก็ตองสม่ําเสมอ ใหพวก
เรามั่นใจไดใชทิศทางนี้นะครับ เมื่อเราจัดงานวิถีทางเทาได ตอไปผมไดวาง

- ๔แผนการปรับปรุงตลาดเทศบาลทั้ง ๔ แหง บางสิ่งขัดแยงกับความปกติของชุมชน
เชน เราจะปรับปรุงตลาด แนนอนสวนหนึ่งในตลาดอาจจะไมเห็นดวย ลําบาก
ชวงแรก เมื่อสรางเสร็จก็จะเกิดการพัฒนาตอไปในอนาคต
๖. จากการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุน สิ่งที่ได คือ ความเปน
ระเบียบวินัยของสังคม ความตรงตอเวลา เวลาเปนสิ่งมีคา ผานไปแลวกลับคืน
มาไมได ญี่ปุนเดินชาไมไดเพราะอากาศหนาวตองเดินเร็ว ทําใหถึงที่หมาย
ทันเวลาพอดี อยากใหบานเราคิดเรื่องนี้อยางจริงจัง หากเราบริหารเวลาได
จะทําใหเราทํางานได สําหรับการกําจัดขยะของมหานครโตเกียวเขาทําอยาง
จริงจังเลยนะครับ ชาวบานจะคัดแยกขยะรอรถเก็บขยะเลยนะครับ พอถึงเวลาก็
นําขยะมาทิ้งในรถ ซึ่งไมมีถังขยะวางไวหนาบานเหมือนเรานะครับ แตญี่ปุนมีการ
จัดการคัดแยกขยะตั้งแตอยูในบาน และใสรถขยะแยกประเภทแตละประเภทของ
ขยะ แตจุดออนของเรา คือ อาจจะมีการคัดแยกขยะตนทาง แตเวลาเทขยะใสรถ
ทิ้งรวมกันเหมือนเดิม นี่คือสิ่งที่เราตองพัฒนาตอไปนะครับ รถขยะตองทําเปน
ล็อคแยกประเภทขยะไวและแยกสีใหชัดเจน ทําใหการคัดแยกขยะเปนระบบมาก
ขึ้น ฝากทานผอ.กองสาธารณสุขฯ พิจารณาการพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะให
เปนระบบมากขึ้นดวย สวนเรื่องน้ําเสียเปนเรื่องใหญ ตอนนี้ผมมีความหนักใจ
เรื่องนี้มาก ผมขอฝากทานรองจิระบูรณดวย เรื่องบอบําบัดน้ําเสียมีแนวทาง
อยางไรจะทําใหแลวเสร็จ ใหกระชับเวลาใหสั้นลง เพราะมันจะเกิดปญหาระบบ
น้ําเสียของเทศบาล เนื่องจากการบริหารจัดการระบบขยะเราดีแลว ผูตรวจ
สํานักนายกฯมาเยี่ยมชมก็ไดรับคําชมเชย และสภานิติบัญญัติแหงชาติจะเดินมา
ศึกษาดูงานที่ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลของเรา จะมีแตแขกผูใหญเขามาดู
งาน ตอไปถาเราทําบอกําจัดน้ําเสียไดดีก็จะมีคนเขามาศึกษาดูงานที่เทศบาลเรา
อีก เราก็จะจัดบอบําบัดน้ําเสียเปนโรงเรียนสอนจะไดแขกอีกกลุมหนึ่งมาเยี่ยม
บานไผเรา มาสรางเศรษฐกิจของบานไผใหดีขึ้น อนาคตก็จะทําเปน
สวนสาธารณะก็ได อยางเชน เมืองศรีษะเกษ ทําพิพิธภัณฑสวนน้ํา มีหอคอย
๑๖ ชั้น สําหรับดูเมืองศรีษะเกษไดทั้งเมือง ฝากพวกเราดวยนะครับ ถาเราเปดใจ
รับสิ่งดี ๆ เขามา เพื่อเปนการพัฒนาบานเมืองของเรา ผมอยูในตําแหนงนายกฯ
อยูไมเกิน ๒ สมัย ผมคิดวาบานเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญนะครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙

- ๕นายนริศ อินทรกําแหง เชิญฝายเลขานุการฯ ครับ
รองนายกเทศมนตรีฯ
หัวหนาสํานักปลัดฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรายงาน
การประชุมฯ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ฝายเลขาฯ ไดสําเนา
แจงใหทุกทานแลวนะคะ มีทั้งหมด ๓๑ หนา ขอใหที่ประชุมพิจารณาไป
พรอม ๆ กันเลยนะคะ มีทานใดจะขอแกไขหรือเพิ่มเติมในสวนใดหรือไมคะ
เชิญคะ
หัวหนาฝายแบบแผนฯ
ขอแกไขหนา ๑๖ จาก “สําหรับการปรับปรุงภูมิทัศนหลังสถานีรถไฟ
บานไผ” แกไขเปน “สําหรับการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะชุมชนโนนสวาง”
นายนริศ อินทรกําแหง เมื่อมีการตรวจสอบรายงานการประชุมแลวใหแกไขใหถูกตอง เพราะ
รองนายกเทศมนตรีฯ สามารถนําไปเปนหลักฐานอางอิงตามกฎหมายได มีทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติม
หรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมนะครับ
มติที่ประชุม --รับรองรายงานการประชุม
—
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
นายนริศ อินทรกําแหง
รายงานผลการดําเนินงานถนนคนเดินเพลินเมืองไผ เชิญรองดรุณี ครับ
รองนายกเทศมนตรีฯ
นางดรุณี วิศิษฐชาติ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรายงานถนน
รองปลัดเทศบาล คนเดินเพลินเมืองไผ สําหรับโซนอาหาร,โซนแฮนดเมด และโซนแฟชั่น ในเรื่อง
ปญหาและอุปสรรค มีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและรสชาติอาหารที่
เปลี่ยนไป สวนเรื่องแฟชั่นและแฮนดเมดจะมีบางรานที่ไมติดปายสินคา ซึ่ง
รองจุมไดเดินตรวจทุกรานและแนะนําใหมีการติดปายสินคา แตก็ยังมีบางราน
ไมติดอยู สวนเรื่องไฟฟาไมมีปญหา การจัดจราจรเทศกิจ+อปพร.ไมมีปญหา
ไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่เปนอยางดี สําหรับการรักษาความสงบ
เรียบรอยไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่ตํารวจประมาณสัปดาหละ ๓-๔ นาย
เรื่องของเวทีเครื่องเสียงก็ไมมีปญหา จะมีปญหาเรื่องการแสดงซ้ํา ๆ เชน
สัปดาหตอไปจะไมตื่นเตนเพราะรองเพลงซ้ําๆ กัน จะตองมีการพูดคุยกันซึ่งทาน
รองนิวัฒนไดคุยกับทีมงานแลววาในป ๒๕๕๙ จะมีการทบทวน หลักเกณฑและ
อนไข
◌ ่ และอายุของผูคาวาเราจะกําหนดวันหมดอายุของบัตรผูประกอบการ
เง◌ื
เพื่อออกบัตรประจําให อาจจะกําหนดระยะเวลาเปน ๖ เดือนหรือ ๑ ป ใหมีการ
พัฒนาและตระหนักอยูเสมอวา หากผูคาไมกระทําตามกฎของเทศบาล จะมีสิทธิ
ระงับไมใหเปนผูคาประจําถนนคนเดินฯ เพราะฉะนั้นทีมงานก็กําลังทบทวน
เงื่อนไขและหลักเกณฑ และจะมีการแจงประชุมอีกครั้งหนึ่ง

- ๖สรุปยอดคาใชจายประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
- ๖ มี.ค. ๒๕๕๙
รายรับ = ๑๙,๕๓๐ บาท รายจาย = ๑๓,๕๑๕ บาท
- ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๙
รายรับ = ๕,๙๕๐ บาท รายจาย = ๕,๙๕๐ บาท
- ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๙
รายรับ = ๑๗,๗๔๐ บาท รายจาย = ๑๕,๖๑๐ บาท
- ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๙
รายรับ = ๑๘,๗๘๐ บาท รายจาย = ๑๑,๕๑๕ บาท
สรุป รวมรายรับทั้งสิ้น = ๖๒,๐๐๐ บาท รวมรายจายทั้งสิ้น = ๔๖,๕๙๐ บาท
คงเหลือทั้งสิ้น = ๑๕,๔๑๐ บาท
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ สําหรับถนนคนเดินเพลินเมืองไผกาวสูปที่ ๒ ประมาณ ๕ เดือนกวาแลว
รองนายกเทศมนตรีฯ ถือเปนที่ยอมรับผูคนที่มาเที่ยว กิน ช็อป ยังหนาแนนเหมือนเดิมและจะหยุดนิ่ง
ไมไดสําหรับการบริหารจัดการ เปนโครงการที่จะตองขับเคลื่อนและมีแนวทาง
ใหมๆ อยูตลอดเวลา เพราะฉะนั้น อยากจะฝากทุกทานหากมีเวลาวาง ๆ ใหเขา
ไปรวมกันดวยนะครับ ชวยเสนอแนะกันไดทุกคนนะครับ รับฟงไดทุกเรื่อง
หลังจากประสบปญหาจะตองมารีบนํามาแกไขปรับปรุง สําหรับโซนอาหาร
อาหารการกินก็เริ่มจะเปลีย่ นไปบาง แตปจจุบันเราก็จะนําไปปรับปรุงใหมใหดี
ขึ้นในทุก ๆ ดาน ฝากประชาสัมพันธใหทุกคนมาชวยกันนะครับ รวมทั้งเปนเรื่อง
วิถีชุมชนดวย เรื่องของชาวบานไดมีแหลงพบปะเรียนรู ซึ่งถนนคนเดินฯ มีรายได
สวนหนึ่งจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมไฟฟานําเขาเปนเงินรายไดของเทศบาล
และอีกสวนหนึ่งเปนคาบริหารจัดการถนนคนเดินฯ นําเขากองทุนถนนคนเดินฯ
ฝากทุกคนประชาสัมพันธดวยนะครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
การสงประกวดรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจําป ๒๕๕๙
รองนายกเทศมนตรีฯ เชิญเลขาฯ ครับ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๙
ก.พ. – ๑ มี.ค. ที่ผานมา เทศบาลเมืองบานไผไดรับคัดเลือกใหนําบุคลากรเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพรอมเขาประกวดเพื่อรับรางวัล
สหประชาชาติ (UNSP) ซึ่งขณะนีไ้ ดมีการแตงตั้งคณะทํางานแลว ๒ ชุด มีกอง
สาธารณสุข ฯ เปนฝายเลขานุการคณะทํางาน สําหรับการเขียนโครงการหรือคําตอบ
ของโครงการ UNSP เปนคําถามทั้งหมด ๑๒ ขอ ซึ่งทานรองนริศใหรวบรวมใหแลว
เสร็จภายในวันที่ ๑๘ มี.ค. และไดรวบรวมเสร็จเรียบรอยแลว และทานรองนริศได
กําหนดวันประชุมเปนวันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมไผเงิน

- ๗ทั้งนี้ กองสาธารณสุขฯ ฝายเลขาคณะทํางานฯ จะไดรวบรวมเอกสาร และคําตอบ
ทั้ง ๑๒ ขอ ใหคณะกรรมการชุดใหญ ทั้งหมด ๑๙ ทาน ไดมาอานและปรึกษาหารือ
เสนอแนะขอคิดเห็นตาง ๆ เพื่อนําคําตอบไปรอยเรียงเปนฉบับสมบูรณสงใหกับ
คณะกรรมการกระจายอํานาจในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙ เปนลําดับตอไป จึงเรียนที่
ประชุมเพื่อทราบคะ ขอบคุณคะ
นายนริศ อินทรกําแหง
ตามกําหนดการเราจะสงทานนายกฯ สิ้นเดือน เม.ย. นี้นะครับ เนื่องจาก
รองนายกเทศมนตรีฯ คณะทํางานทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ผมไดอานดูแลว ไมอาจที่จะสรุปเปน
ประมวลความคิดของผมเพียงคนเดียว หลักการทํางานจะทําในลักษณะที่ประชุมนอย
แตนํากลับไปทํางานมาก คณะทํางานที่เขารวมประชุมก็จะแจกคําถาม+คําตอบทั้ง
๑๒ หัวขอ ที่เขียนมา ใหกับคณะกรรมการชุด ที่ ๑๕๗/๒๕๕๙ ไดไปอานอยาง
แทจริง อานเพื่อใหกลับเขามาที่ประชุม และนําขอเสนอแนะมาวิพากษวิจารณกัน
อยางเปดเผย เมื่อตกผลึกเปนของเราเองทั้งทีมจะรวมเปนทีมเมืองบานไผ เมื่อเสนอ
ทานนายกฯเห็นชอบและใหทานลงนามนําสงตอไป จากเกณฑที่ทําเราตั้งเปาหมายไว
ปรากฏวา ประสิทธิภาพของเราทําเสร็จเร็วกวากําหนด ๑๐ วัน เพราะฉะนั้นทาน
นายกฯจะสามารถดูเอกสารไดในวันที่ ๑๙-๒๐ เม.ย. ๒๕๕๙ ขอใหไดรับทราบทิศ
ทางการทํางานไปพรอม ๆ กัน
สําหรับการทํางานเรื่องของ GG ผมขอเตือนวา ใหมอบหมายใหไปทํากรอบ
การทํางานของ GG การสงเขาประกวด เรื่องที่ ๑ โครงการคนบานไผไมทอดทิง้ กัน
เรื่องที่ ๒ โครงการถนนคนเดินเพลินเมืองไผ เปนนวัตกรรมที่นําเสนอเพื่อสงเขา
ประกวด และยังมีอีกเรื่อง คือ ตนแบบที่เราไปศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว
หลังจากนัน้ จะตองเตรียมเรื่องการนําเสนอ Power point เพื่อนําเสนอให
คณะกรรมการที่จะมาตรวจประเมินตอไป และเรื่องใหมมาจากสถาบันพระปกเกลา
กองวิชาการฯ ไดเตรียมขอมูลเพื่อสงเขาประกวดตอไปครับ

มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
นายนริศ อินทรกําแหง
(๑) รายงานการเขารวมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ประจําป ๒๕๕๙
รองนายกเทศมนตรีฯ เรือ่ ง “ยุทธศาสตรชาติตอการปฏิรูป อปท.ที่ยั่งยืน” ระหวางวันที่ ๒๒- ๒๕ มี.ค.
๒๕๕๙ ผูจัดสัมมนาในครั้งนี้ คือ สมาคมพนักงานเทศบาลแหงประเทศไทย
เทศบาลเมืองมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมี
ปลัดเทศบาลเมืองบานไผเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการในชุดนี้ดวย โดยมีทีม
วิทยากรบรรยายใหความรูระดับประเทศ เชน ทานอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประเด็น
สําคัญในการสัมมนาในครั้งนี้ เนนยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาฯ สูแผน
แมบทฯ/แผนยุทธศาสตร เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญเพราะปจจุบันมีการปฏิรูป
ประเทศไทย สําหรับยุทธศาสตรชาตินาจะแลวเสร็จประมาณ ป ๒๕๖๐

- ๘-

-

ประธาน
ผอ.กองการศึกษา

หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช และนโยบายของรัฐจะตองสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ รวมถึงยุทธศาสตรของทองถิ่นจะตองมีนโยบายที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติเปนหลักในการบริหารงานตอไปในอนาคต สวนการปฏิรูป
เศรษฐกิจพิเศษ คาดวานาจะอยูในสวนของภาคเหนือ มีการปฏิรูปเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งจะเปนกฎหมายที่จะออกมาในอนาคต
ปจจุบันแผนพัฒนาจะเริ่มใชในป ๒๕๖๐ สําหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เริ่มใช
ในป ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสาร)
การใชจายเงินสะสมจะสามารถใชไดในประเด็นการทองเที่ยว ทั้งนี้ ให
ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับแนวทางการใชจายเงินสะสมใหชัดเจน
หนังสือสั่งการใชในการเบิกจาย ป.ป.ช. แจงวา หนังสือสั่งการจะใชสําหรับการ
เบิกจายไมได ใหยึดถือระเบียบเทานั้นเปนสําคัญ ซึ่งถือเปนขาวดีทั่วประเทศแต
จะปลดล็อคเมื่อไหรยังไมชัดเจน สําหรับรางรัฐธรรมนูญใหมจะระบุวิธีการใช
จายเงิน และกิจการที่เปนสาธารณประโยชนจะมีโอกาสที่จะปลดล็อคใหใช
จายเงินไดคลองตัวไดกวาเดิม ตองศึกษาแนวทางการใชจายเงินใหถูกตอง ตาม
ระเบียบอยางเครงครัด และใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ใหดูงานของ
สตง. มาตรา ๔๔,๔๕,๔๖ และกฎหมายที่เกี่ยวของของ สตง. เปนหลักที่ใช
กฎหมายควบคุมเรา สําหรับการควบรวมเทศบาลจาก ๗ พันกวาแหงใหลดลง
ประมาณ ๔-๕ พันแหง และไดมีการแตงตั้งคณะกรรการควบรวมทองถิ่นเขา
ดวยกัน คือ อบต.จะรวมเปนเทศบาล การควบรวมเพื่อเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะเกิดประโยชนกับการบริหารงานบุคคล และใหยึด
หลักธรรมาภิบาล และเรื่องฐานภาษีใหมที่จะเกิดขึ้น ปจจัยของผูสูงวัยที่จะเขา
มาเกี่ยวของ เพราะตอไปผูสูงวัยจะมีอัตราเพิ่มมากขึ้น ผมไดกําชับ ผอ.กอง
สวัสดิการสังคมเกี่ยวกับเรื่องเงินที่รัฐบาลจะอุดหนุนมาใหทองถิ่นสําหรับเบี้ย
ยังชีพนั้น ตองสํารวจตัวเลขใหชัดเจน หามตกหลน เพราะรัฐจะไมมีเงินกลาง
เกลี่ยมาใหอีก เพราะฉะนั้นเราจะตองแมนยําเรื่องตัวเลข เพื่อปองกันไมใหเกิด
ปญหาเกิดขึ้น ผมขอเรียนใหที่ประชุมทราบโดยสังเขป เชิญเรื่องตอไปครับ
เชิญเรื่องตอไปกองการศึกษาครับ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ กองการศึกษามีเรื่อง
แจงใหที่ประชุมทราบและพิจารณา ดังนี้
(๒) การดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต กําหนดจัดขึ้น
๓ วัน ระหวางวันที่ ๑๓-๑๕ เม.ย. ๒๕๕๙ สําหรับวันแถลงขาวการจัดงาน คือ
วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๕๙ ณ บริเวณสระน้ําสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๘
พรรษา (รายละเอียดตามกําหนดการ)

- ๙หน.ฝายสงเสริมการศึกษาฯ เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ วันที่ ๑๓ เม.ย.
ภาคเชาจะมีการทําบุญตักบาตรประเพณีสงกรานต รดน้ําขอพรจากผูสูงอายุ
ประมาณ ๑๐๐ ทาน ภาคบายจะเปนขบวนแห รวมทั้งสิ้น ๓๙ ชุมชน รวมเปน
๑๓ ขบวน หลังจากแหเสร็จจะมีการประกวดเทพีสงกรานต คือ ๑๓ สาวงาม
จากขบวนทั้ง ๑๓ ขบวน และพิธีมอบรางวัลและการแสดงดนตรี กําหนดการ
เสร็จสิ้นประมาณ ๒๑.๐๐ น.
วันที่ ๑๔ เม.ย. ๒๕๕๙ ภาคเชา : กอพระเจดียทราย เพื่อเปนการ
อนุรักษประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของเรา และการละเลนพื้นบาน ซึ่งจะมีการ
ประชุมคณะกรรมการชุมชนอีกครั้งหนึ่ง เวลา ๑๕.๐๐ น. ประกวดหนูนอย
สงกรานต และการแสดงดนตรีฟรีสไตร และการเลนน้ําถนนกุนเชียงรวมกัน
ประธาน
ทานรองจิระบูรณฝากเตรียมการเรื่องแถลงขาววันสงกรานตให
เรียบรอยดวยนะครับ สําหรับการจัดขบวน ๑๓ ขบวน ตองรีบดําเนินการใหเด็ก
นักเรียนชวยทํางานแตละขบวนดวย ทําอยางไรใหคนมาเที่ยวบานไผกอนเขา
ขอนแกน เราตองสรางจุดขายใหดี สิ่งใดที่เปนเอกลักษณตองเติมเต็มเขาไป
เชน เลนสงกรานตปลอดภัยไมมีทะเลาะวิวาทหรือเหตุรายแรงขึ้น ถือเปนจุดขาย
ของเรา ฝากนอง ๆ ทุกคนดวยนะครับ เชิญชวนเพื่อน ๆพี่ ๆ นองๆ เรามาเทีย่ ว
สงกรานตบานเรา เรื่องการแถลงขาวมอบทางโรงเรียนตกแตงสถานที่ดวย ใหทํา
หนังสือเชิญ ผอ.ท.ท.ท. , ผกก.สภ.บานไผ, หัวหนาสถานีขนสงอําเภอบานไผ,
แขวงทางการทางบานไผ และหนวยงานที่เกีย่ วของกับการจัดงานสงกรานต
ใหมาแถลงขาวดวยกันในวันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๕๙
ผอ.กองวิชาการฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับการ
ประชาสัมพันธการจัดงานประเพณีสงกรานต กองวิชาการฯ ไดประชาสัมพันธ
ทางเว็บไซตเทศบาล, หนังสือพิมพเสียงเมืองไผ, ปายประชาสัมพันธทั้ง ๔
มุมเมืองเรียบรอยแลว และจะเพิ่มเติมในสวนของรถประชาสัมพันธเคลื่อนที่
ดวยครับ
ประธาน
สําหรับหนังสือพิมพเสียงเมืองไผใหออกใหทันเวลาดวยนะครับ ใหระดม
กันลงพื้นที่แจกจายใหครอบคลุมทุกพื้นที่ดวยนะครับ รวมทั้งโรงรับจํานํา, PCU
ทั้ง ๔ โซน, งานทะเบียน ชวยแจกจายประชาชนใหทราบโดยทั่วกันดวยนะครับ
ฝากนอง ๆ นักเรียนที่มาฝกงานเทศบาลทุกคนดวย หากมีแนวคิดดี ๆ ที่จะเขียน
ลงคอลัมนหนังสือพิมพเสียงเมืองไผเชิญไดเลยนะครับ มีใครจะเพิ่มเติมอีก
หรือไมครับ
ผอ.กองการศึกษา
กําหนดการประชุมประธานชุมชนในวันที่ ๑ เม.ย. รายละเอียดการแถลง
ขาวกําหนดการจัดกิจกรรมไวโดยไดเชิญ ท.ท.ท.,ผกก.สภ.บานไผ,การประปา,

- ๑๐ แขวงการทางบานไผ การแสดง ๒ ชุด จากโรงเรียนเทศบาล ๑ และโรงเรียน
เทศบาล ๒ อนุบาลสาธิต และจะมีการจัดเตรียมการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ สวน
การจัดเตรียมสถานที่ไดมอบหมายใหครูโรงเรียนเทศบาลบานไผรับผิดชอบใน
การประดับตกแตงสถานที่ ซึ่งเมื่อวานไดประชุมแบงงานกันเรียบรอยแลว
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอเสนอ
รองนายกเทศมนตรีฯ สืบเนื่องจากปที่แลวแดดรอนมาก ควรจะมีการทําสแลนกันแดดใหผูสูงอายุดวย
ตองดูทิศทางแดดดวยนะครับ ขอบคุณครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
วัสดุที่ใชสําหรับกันแดดมีอยูแลว เมื่อคราวเราทําโครงการคายเยาวชน
รองนายกเทศมนตรีฯ ใหนํามาปรับใชสําหรับสถานที่ดังกลาวดวยนะครับ
ประธาน
วันที่ ๑๓ เม.ย. ภาคเชา เราตองมาทําบุญตักบาตรตั้งแตเชานะครับ
อยาไปสาย เพราะงานที่ตามมาจะไมกระทบตามตารางเวลา เมื่อพวกเราทําบุญ
ตักบาตรเสร็จ ก็รวมพิธีรดน้ําขอพรผูสูงอายุตอเลย สวนเรื่องพิธีกร ใหมีคน
กลาวขอขมาผูสูงอายุดวยนะครับ ขอมอบใหรองชัชวาล เปนผูกลาวขอขมา
ผูสูงอายุนะครับ หลังจากผูสูงอายุใหพรแลวใหตัวแทนเริ่มรดน้ํา เริ่มแจกของไป
พรอม ๆ กัน มอบของขวัญใหมอบไปพรอมๆ กันเลยนะครับ หลังจากเสร็จพิธีรด
น้ําแลว ใหมาเปดเวทีเตรียมขบวนแหดวยกัน รายละเอียดตางๆ ใหทําเปนแผน
A4 แจกชุมชนใหเกิดความเขาใจงาย และเชิญกรรมการแตเนิ่น ๆ เพื่อเกิดความ
เรียบรอย สําหรับพิธีกรมีหลายวันควรจัดใหเหมาะสมนะครับ
ผอ.กองการศึกษา
(๓) เตรียมการโครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ กิจกรรมการแขงขัน
กําหนดขึ้นระหวางวันที่ ๔-๕ เม.ย. ๒๕๕๙ มีการแขงขันกีฬาทั้งหมด ๖
ประเภท ใชสนามแขงขันที่วิทยาลัยการอาชีพบานไผ สําหรับหลักเกณฑและ
ระเบียบการแขงขันกําหนดไวในประกาศการแขงขันเรียบรอยแลว รายละเอียด
เพิ่มเติมเชิญคุณจีระศักดิ์รายงานใหที่ประชุมทราบคะ
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ เมื่อวานไดประชุมกับ อปท.ตาง ๆ ที่จะเขารวมการแขงขัน โดยมีทาน
ปลัดฯ วาที่ ร.อ.วัทธิกร เปนประธานการจัดการแขงขันในครั้งนี้ สําหรับ
ผูเขารวมการแขงขันมีทั้งหมด ๙ อปท. ไมเขารวม ๒ อปท. คือ อบต.ภูเหล็กและ
เทศบาลตําบลในเมือง ใชสนามวิทยาลัยการอาชีพบานไผ วันที่ ๔ เม.ย. พิธีเปด
และวันที่ ๕ เม.ย. พิธีปดและสีสปอรตไนทพรอมมอบธงใหแกเจาภาพจัดการ
แขงขันในปถัดไป คือ อบต.เมืองเพีย
ปลัดเทศบาลฯ
เทศบาลจับสลากได “สีมวง” นะครับ ชุดเดินขบวนพาเหรดสวมเสื้อกีฬา
สีมวง+กางเกงวอรม ขอเชิญทานนายกฯ ไปรวมพิธีเปด และวันที่ ๕ เม.ย. หลัง
พิธีปดเชิญรวมงานสปอรตไนทและชมวงดนตรีแหลมณรงคครับ

- ๑๑ ประธาน

ความสัมพันธที่ดีกับพี่นองทองถิ่น หรือ อปท.ตาง ๆ จะเริ่มขึ้นจากการ
แขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธในครั้งนี้ ถือเปนพลังที่ยิ่งใหญของคนบานไผตอไป
ผอ.กองการศึกษา
(๔) การศึกษาดูงานการจัดการเรียนรูแบบมอนเตสเซอรี่ ณ โรงเรียน
อนุบาลกรแกว กรุงเทพฯ สืบเนื่องจากไดรับนโยบายจากทานนายกฯ และทาน
รองนริศ ไดนําทีมกองการศึกษาและคณะครูในสังกัด ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูแบบมอนเตสเซอรี่ ที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เมื่อประมาณเดือน
ก.พ. ที่ผานมา และเราไดตอยอดในการที่จะไปดูงานตนแบบการจัดการเรียนรู
แบบมอนเตสเซอรี่ ที่โรงเรียนอนุบาลกรแกว กรุงเทพฯ ซึ่งเดินทางไประหวาง
วันที่ ๓๑ มี.ค. ขณะนี้อยูระหวางการเดินทาง และวันที่ ๑ เม.ย. เดินทางไปศึกษา
ดูงานเรื่องการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จึงขอเรียนใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษาดูงานประจําป ๒๕๕๙
ประธาน
ฝากทานผอ.ดวยนะครับ สําหรับคณะที่เดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้
พยายามตั้งคําถามกอนไปและถามคําถามเยอะๆ เพื่อประโยชนในการศึกษา
ดูงาน
ผอ.กองการศึกษา (๕) สรุปผลการดําเนินโครงการติดตามและประเมินผลโครงการ โดย
ทานรองนริศ โดยทานรองนริศไดนํารองไปกอนแลว ในสวนของกองการศึกษา
และโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๕ แหง ซึ่งการประเมินตาง ๆ ไดดําเนินการมาจนแลว
เสร็จแลวตั้งแตเมื่อวานนี้ มีขอเสนอแนะตาง ๆ บางโครงการเปนโครงการ
ตอเนื่อง บางโครงการสามารถปรับเปลี่ยนหรือยุบรวมกันได และไดเพิ่มเติม
โครงการบางโครงการเขาไป บางโครงการที่ไมจําเปนตองตัดออกจากแผน ทั้งนี้
ในสวนของโครงการของกองการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จะมีการประชุม
คณะกรรมการชุดใหญอีกครั้งหนึ่งในสัปดาหหนา จะไดสรุปและรายงานผลให
ทานนายกฯ ไดรับทราบตอไปคะ
ประธาน
ขอบคุณมากครับ ฝากเรื่องสรุปโครงการและการประเมินโครงการของ
กอง/ฝายตาง ๆ ใหรายงานดวยนะครับ เพราะวาหลายเรื่องเราตองรูในภาพรวม
การรักษาเกณฑมาตรฐานของ CoreTeam กอง/ฝายใดที่ตองการโอน
งบประมาณตองกระทบนอยที่สุด การทํางานเปนทีมถาเราไมรักษาทีมจะไปไม
รอด ตอไปนี้เวลาบริหารใหคํานึงถึงความเปนจริง โครงการใดไมสําเร็จใหตัดทิ้ง
โครงการที่มีประโยชนจะไดลงสูประชาชนมากที่สุด เงินงบประมาณในแตละป
ไมมากนะครับ ตอไปเชิญกองชางครับ

- ๑๒ ผอ.กองชาง

เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับกองชางเรื่อง
ที่จะรายงานผลการดําเนินโครงการอยู ๖ เรื่อง ผมขอมอบหมายใหหัวหนาฝาย
แบบแผนฯ รายงานใหที่ประชุมทราบครับ
หัวหนาฝายแบบแผนฯ เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ
(๑) โครงการกอสรางอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ หองเรียน (แบบตอก
เสาเข็ม) ปจจุบันไดเทตอหมอเรียบรอยแลว อยูในกระบวนการผูกเหล็กทําคาน
คอดิน ยังไมสงงวดงาน กอสรางแลวประมาณ ๑๐%
(๒) โครงการกอสรางอาคารเรียนอเนกประสงค (แบบตอกเสาเข็ม)
(สน.ศท.ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาลบานไผ เบิกงวดงานแลว ๑ งวด งวด ๒ กําลัง
ดําเนินการ กําลังขึ้นโครงหลังคา ผลงานประมาณ ๓๐%
(๓) โครงการกอสรางอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ หองเรียน (แบบตอก
เสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล ๑ ขณะนี้กําลังดําเนินการขึ้นชั้นที่ ๓ แลว เบิกแลว
๒ งวด ผลงานประมาณ ๔๐%
(๔) โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค ลานกีฬาสนามกีฬา
ค.ส.ล. ชุมชนโนนสวาง ผลงานแลวเสร็จ ๑๐๐% อยูระหวางการตรวจรับงาน
(๕) โครงการกอสรางอาคารจอดรถบรรทุกและครุภัณฑอื่น ๆ กอสราง
แลวประมาณ ๖๐% ขึ้นโครงหลังคาแลว ยังไมเบิกงวดงาน
(๖) โครงการปรับปรุงตลาด ๒ ไดผรู ับจางแลว อยูระหวางการปรับ
สภาพพื้นที่และรื้อแทน
(๗) โครงการถนน ๓ สาย (ถนน ค.ส.ล. ซ.สมบัติพัฒนา, ถนน
ค.ส.ล. ซ.เลียบกําแพงวัดปาชัยวารินทร และถนน ค.ส.ล. ซ.แยกถนนศรีบุญ
เรือง ซ.๓ ขณะนี้ผูรับจางดําเนินการเทคอนกรีตเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวาง
ตรวจรับงาน
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ตามนโยบายของ
รองนายกเทศมนตรีฯ คณะผูบริหาร เรื่องไฟฟาแสงสวาง การขยายเขตไฟฟา จําหนายไฟฟาคุมโรงสูบ
ขณะนี้การไฟฟาอนุมัติงบประมาณแลว จํานวน ๕๕๔,๐๐๗ บาท จะดําเนินการ
ติดตั้งในเร็ววันนี้นะครับ และชุมชนคุมกกแดง จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และทาง
กองชางไดขอความอนุเคราะหติดตั้งเสาไฟฟาถนนทางหลวง แขวงการทาง
ขอนแกนที่ ๓ จากถนนมิตรภาพอําเภอบานไผ – อําเภอพล ระยะทาง ๗๐๐
เมตร ไดดําเนินการเรียบรอยแลวนะครับ และเสนมิตรภาพ สี่แยกทางไป อ.
ชนบท – สี่แยกบานเกิ้ง แขวงการทางบานไผไดดําเนินการติดตั้งเรียบรอยแลว
ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ไดดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว
ทางคณะผูบริหารตองขอขอบคุณการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานไผ และแขวง

- ๑๓ การทางขอนแกนที่ ๓ บานไผ สําหรับเรื่องบอบําบัดน้ําเสีย ขณะนี้กองคลังได
ประกาศเปนครั้งที่ ๓ แลว ขายแบบวันที่ ๒๑-๓๐ มี.ค. ๒๕๕๙ ยื่นซองและ
ตรวจคุณสมบัติวันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๕๙ เสนอราคาวันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๙ จึงขอ
แจงใหที่ประชุมรับทราบ ขอบคุณครับ
ประธาน
มีใครจะเพิ่มเติมงานในสวนของกองชางเชิญไดเลยนะครับ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
ผมอยากฝากทางกองชางไปประสานกับผูรับเหมา กรณีนอกพื้นที่เชามี
รองนายกเทศมนตรีฯ การปรับปรุงจะมีโครงสรางเดิมอยูบางทางทิศใต เนื้องานตามโครงการในสวน
ของการรื้อถอนโครงสรางใหผูรับเหมาดําเนินการดวย พื้นทั้งหมดถารื้อเสร็จ
แลว ฝากงานเทศกิจ กองชาง งานผลประโยชน เราจะไปประมาณการและ
สํารวจล็อค ทั้งในตัวอาคารและชายคา หากพื้นที่เพียงพอเราอาจจะเชิญผูคาที่
อยูตามริมถนนดานทิศใต อาจจะขอเชิญเขามาขายในจุดนี้ เราจะไดคืนพื้นผิว
จราจรเพื่อใชงานตอไป ขณะนี้ผูประกอบการก็รอวาเราจะเขาไปดําเนินการได
เมื่อไหร ฝากผูรับเหมาใหจัดโซนนิ่งเขตหามเขา โดยใหติดปายเตือนเขตอันตราย
หามเขาดวยนะครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
การสรางวินัยจราจรเราทําอยางตอเนื่องที่ผานมา รายการทั้ง
รองนายกเทศมนตรีฯ ๙ โครงการดังกลาว เทศบาลรวมกับแขวงการทางขอนแกน ที่ ๓ บานไผ,
การพัฒนาเสนทางหลวงรอบนอก รายการที่ ๑-๓ ดังกลาว การกอสรางอาคาร
เรียนงบประมาณมาจากกรมฯ ปรากฏวา มีเงินเหลือจายสงไดทันวันจันทร
ผมไดรับขอมูลวาเงินเหลือจะไดสรางและออกแบบตามที่กองชางนําเสนอโดยเร็ว
สําหรับโครงการที่ ๔ กอสรางอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ หองเรียน เงินเหลือจาย
ดําเนินการใหทันดวยนะครับ โครงการกอสรางอาคารจอดรถบรรทุกและ
ครุภัณฑอื่น ๆ จอดรถได ๑๖ คัน ตามแบบมีศูนยซอมบํารุงดวยหรือไมครับ ถา
ไมมีใหจัดหาศูนยซอมบํารุงรถยนตดวยนะครับ
ประธาน
งบประมาณป ๒๕๖๐ ใหกองชางตั้งศูนยซอมบํารุงบรรจุเขาแผนไวดวย
นะครับ ตอไปเชิญสํานักปลัดฯ ครับ
ปลัดเทศบาล การนําหลักบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมาใชในการปฏิบัติราชการ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในวาระนี้ผมขอมอบ นโยบาย
และแนวทางปฏิบัติในการทํางานดวยการยึดหลักหลักบริหารจัดการบานเมืองที่
ดีมาใชในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
(๑) การปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความโปรงใส สําหรับการปฏิบัติหนาที่ของ
เทศบาลเมืองบานไผ สืบเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ของพวกเราที่ผานมามีหลาย
อยางที่จะตองพัฒนาปรับปรุงแนวความคิดในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดความ

- ๑๔ โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล มีอยู ๖ ประการ เพื่อนํามาเปนแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
๑. หลักนิติธรรม คือการนําขอระเบียบ กฎหมายมายึดหลักในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความเขมขน รัดกุมขึ้น ที่ผานมาการทํางานจะยึดการทํางาน
แบบที่เคยปฏิบัติมา โดยถือวาธรรมเนียมเคยปฏิบัติมาแบบนี้ บางสวนไมยึดหลัก
กฎมายก็ขอใหทุกกอง/ฝายนําไปปฏิบัติดวย
๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือความถูกตอง ความมีศีลธรรม
การรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา ในการบริหาร มีความซื่อสัตย เสียสละ
ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย
๓. หลักความโปรงใส คือ การทํางานใหเกิดความบริสทุ ธิ์ สามารถ
ตรวจสอบได พิสูจนไดวามีการใชจายเงินอยางไรบาง การเปดเผยขอมูลขาวสาร
ก็จําเปนจะตองดําเนินการเพื่อใหปลอดการทุจริตคอรัปชั่น แตก็เปนเรื่องที่
นายินดีที่เทศบาลของเรา ไดรางวัลความโปรงใส จึงไมนาเปนหวงเทาใดนัก
เพราะมีระดับ ป.ป.ช. เปนหนวยงานที่สามารถการันตีให แตก็ตองพูดเพื่อเปน
การย้ําเตือนอยูเรื่อยๆ
๔. หลักการมีสวนรวม คือ การทํางานเปนทีม มีความเขาใจกัน การ
ทํางานก็จะมุงสูความสําเร็จ ที่ผานมาก็เปนไปดวยดีครับ
๕. หลักความรับผิดชอบ คือ ความรับผิดชอบของผูบริหาร ของ
พนักงานและลูกจาง บางสวนบางงานความรับผิดชอบยังนอยอยู อาจจะขาดตก
บกพรองเรื่องของความจํา หากความจําไมดีจะตองจดบันทึกไวกันลืม
๖. หลักความคุมคา คือ ทานผูบริหารจะตองตระหนักถึงความคุมคาใน
การลงทุนวา สิ่งที่เราลงทุนทําอะไรลงไปเราไดอะไรขึ้นมา เกิดความคุมคา
หรือไม อยางไร
ซึ่งที่กลาวมาขางตนเปนหลักธรรมาภิบาลทั่ว ๆ ไปที่พึงปฏิบัติและเปน
ตัวชี้วัดดวย
(๒) รายงานการเขารับการฝกอบรมพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน
บุคคลของ อปท. ป ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๙-๒๑ ก.พ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมวีวิช
อ.เมือง จ.ขอนแกน มีผเู ขารับการฝกอบรมจํานวนทั้งสิ้น ๔ คน คือ
ปลัดเทศบาล, นางสุกัญญา จันทรภักดี, จ.อ.กมล สงวนญาติ, น.ส.ยุวนิต
เพิ่มยินดี สรุปคราว ๆ วา การเปนขาราชการแผนดิน จะมีการมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณให ซึ่งเปนเครื่องหมายแหงเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานแกผูกระทําความดีความชอบเปน
ประโยชนแกราชการ หรือสาธารณชนถึงขนาดควรไดรับพระราชทาน

- ๑๕ เครื่องราชอิสริยาภรณ สําหรับการใหสายสะพายจะใหเฉพาะขาราชการระดับ ๙
ขึ้นไป สายสะพายมีทั้งหมด ๔ ชั้น สําหรับการเทียบชั้นยศ พนักงานเทศบาล
ระดับ ๙ เทียบเทานายก ฯ และประธานสภา , พนักงานเทศบาลระดับ ๘ หรือ
อํานวยการกลาง เทียบไดกับรองนายก ฯ และรองประธานสภา พนักงานระดับ
๗ ลงมาเทียบไดกับสมาชิกสภา ที่ปรึกษา และเลขานุการนายก ฯ ในสวนของ
เทศบาลเมืองบานไผของเราตําแหนงรองนายกฯ ขอเครื่องราช ฯ ไดถึง ท.ช.
ในสวนของบัญชีเงินเดือนของขาราชการทองถิ่นในตําแหนงนัก
บริหารงานทองถิ่นระดับสูงจะมีอัตราเพดานสูงกวาขาราชการพลเรือนใน
ตําแหนงอํานวยการสูงและบริหารสูง (เดิม ซี ๙ และ ๑๐)
โครงสรางเทศบาล แบงเปน ๒ รูปแบบ คือ ประเภทสามัญ และประเภท
พิเศษ เชน เทศบาลเมืองบานไผ จะอยูในประเภทเทศบาลสามัญ แบงออกเปน
สามัญธรรมดาและสามัญระดับสูง และเทศบาลของเราอยูประเภทสามัญ
ระดับสูง เทศบาลประเภทพิเศษ จะแบงออกเปน เทศบาลพิเศษธรรมดา และ
เทศบาลพิเศษสูง สําหรับเทศบาลพิเศษ จะมีปลัด ระดับ ๙ จํานวน ๑ คน แต
จะตองมีรายได ๓๐๐ ลานบาทขึ้นไป เทศบาลพิเศษระดับสูง ปลัดเทศบาล
ระดับ ๑๐ รายได ๑,๐๐๐ ลานบาทขึ้นไป การเขาระบบแทงมีทั้งขอดีและขอเสีย
อยางกรณีปลัดเทศบาล ระดับ ๙ แตกอนจะขอซี ๑๐ ไดตองดํารงตําแหนงระดับ
๙ มาไมนอยกวา ๘ ปขึ้นไป เมื่อเปนนักบริหารงานเทศบาลสูงแลวใหกิน
เงินเดือนแทงเดียวกัน แตหากจะไดเงินประจําตําแหนง ๑๐,๐๐๐ บาท x ๒ ก็
จะตองเปนเทศบาลที่มีรายไดตั้งแต ๑,๐๐๐ ลานบาทขึ้นไป ซึ่งคงเปนเรื่องที่ยาก
มาก จึงขอนําเรียนใหที่ประชุมทราบนะครับ
ประธาน
สําหรับวาระที่เหลือตอไปนี้ขอใหทุกคนกระชับเวลาดวยนะครับ เชิญ
เรื่องตอไปครับ
นางดรุณี วิศิษฐชาติ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ
รองปลัดเทศบาล
(๓) รายงานการเขารวมประชุมสัมมนาชี้แจงขั้นตอนการใชเงินกองทุน
สิ่งแวดลอมและพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงการรับเงินอุดหนุนฯ ซึ่งไดเดิน
ทางเขารวมประชุมรวมกับทานนายกฯ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรม
รามาการเดนส กรุงเทพฯ และทานนายกฯไดรวมลงนามเรียบรอยแลว ซึ่งไดเขา
รวมรับฟงขั้นตอนการชี้แจงเกี่ยวกับการใชจายเงิน ประกอบดวย ๓ ขั้นตอนใหญ
(รายละเอียดตามเอกสาร) และไดแจงผูเกี่ยวของใหไปศึกษาในเรื่องนี้แลว คือ
กองชาง หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล
(๔) รายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและความรวมมือเพื่อ
ขับเคลื่อนระบบการแพทยฉุกเฉินของ อปท. เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙ ณ

- ๑๖ -

หัวหนาสํานักปลัดฯ

ประธาน

โรงแรมแซงคณัวรี รีสอรท อ.เมือง จ.เลย ในที่ประชุมไดรายงานสถานการณ
การแพทยฉุกเฉิน ปจจุบันทองถิ่นจะเขารวมมากขึ้นประมาณ ๗๐% และภาค
อีสานเขารวมมากที่สุด ภาคกลางเขารวมนอยที่สุด และอนาคตการแพทย
ฉุกเฉินจะผลักดันใหทองถิ่นมีสวนรวมมากขึ้น และดําเนินการเรื่องศูนยแจงเหตุ
จะผลักดันใหกับ อบจ.ในการดําเนินการ ซึ่งในปจจุบันมี ภูเก็ต สงขลา และ
นครรังสิต ทําในเรื่องของศูนยสั่งการไดอยางดีมาก ซึ่งโรงพยาบาลที่เปนศูนย
สั่งการไปดูงานและไดยอมรับในศักยภาพของทองถิ่น โดยเฉพาะของ อบจ. และ
จะมีการประชุมการแพทยฉุกเฉินในระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ที่ จ.มหาสารคาม โดย
อบจ.มหาสารคามเปนเจาภาพจัดการประชุม มีการกลาวถึงอัตรากําลังและ
มาตรฐานกําหนดตําแหนงการแพทยฉุกเฉิน ระดับนโยบายจะมีการกําหนดให
ทองถิ่นมีมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานการแพทยฉุกเฉิน เชน งาน
บริการสาธารณสุข สวนของการเบิกจาย สตง.ไดเขามาพูดคุยดวย เนนย้ําเพียง
วา ใหศึกษากฎหมายระเบียบและปฏิบัติตามนั้น เมื่อ สตง.เขามาตรวจหรือ
ทักทวงอะไร ใหปฏิบัติตามขอทักทวง การขับเคลื่อนในแผนหลักของการแพทย
ฉุกเฉิน ฉบับที่ ๓ มีการผลักดันใหทองถิ่นมีการบริหารจัดการมากขึ้น
(รายละเอียดตามเอกสาร)
(๕) รายงานการเขารวมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ (ราง) แผน
หลักการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.
๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซนทารา จ.ขอนแกน มีแผนงานหลัก ๆ อยู ๕ แผนงาน คือ
พัฒนาระบบคุณภาพการแพทยฉุกเฉินการจัดระบบจัดการบุคลากร การมีกลไก
อภิบาลการแพทยฉุกเฉิน การพัฒนาการมีสวนรวม และภาคีเครือขายทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะประเด็นการผลักดันใหอปท.เขามาดูแลใน
เรื่องการแพทยฉุกเฉิน และใหพัฒนาใหดีขึ้นเรื่อย ๆ การสื่อสารในระบบ
การแพทยฉุกเฉิน (รายละเอียดตามเอกสาร)
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ
(๖) โครงการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน
พนักงานฯ ลูกจาง ประจําป ๒๕๕๙ รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๖-๗ เม.ย. ๒๕๕๙
เปนการประสานการปฏิบัตินะคะ สําหรับรายละเอียดและกําหนดการไดแจงให
ทุกกอง/ฝายทราบแลว ขอฝากผอ.กองใหกําชับผูใตบังคับบัญชาเรื่องการรักษา
เวลาดวยตามกําหนดการที่แจงใหทราบไปแลวนะคะ ใหทุกคนมาพรอมกันเวลา
๐๕.๐๐ น. บริเวณหนาหอประชุมประชาเมืองไผ รถออกไมเกิน ๐๖.๐๐ น.
ฝากผอ.กองกําชับผูใตบังคับบัญชาดวยนะครับ ใหถือวาไปทํางาน

- ๑๗ นะครับ ไปทํางานตางสถานที่ และผมไดมอบหมายใหทานปลัดฯ เดินทางไปกับ
รุนที่ ๒ ดวย เพื่อใหเกิดความรูจักและคุนเคยกับพนักงานทุกคน เพื่อจะได
ขับเคลื่อนงานไปพรอมกัน
จ.อ.สายันต นรสาร
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ
รก.หัวหนาฝายปองกันฯ (๗)
โครงการรณรงคปองกันอุบตั ิเหตุชวงเทศกาลสงกรานต ในชวง ๗
วันอันตราย ระหวางวันที่ ๑๒-๑๗ เม.ย. ๒๕๕๙ งานปองกันฯ ไดจัดเจาหนาที่
อปพร. ประจําจุดตรวจทั้ง ๒ จุด ในชวงปนี้ขอเตือนเรื่องการดื่มแอลกอฮอลและ
การเลนน้ําสงกรานต ปนี้ทางรัฐบาลกําชับมานาจะเขมขนกวาชวงปใหม ถาถูก
จับจะมีการปรับและบําเพ็ญประโยชนติดคุกดวยนะครับ ฝากทุกคน
ประชาสัมพันธชวยกันดวยนะครับ
ประธาน
สําหรับการเลนน้ําสงกรานตปนี้เนื่องจากประสบปญหาภัยแลงดวย
อาจจะใชวิธีซิดแทนสาด อาจจะสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับ เรื่องตอไปเชิญครับ
หัวหนาสํานักปลัดฯ
(๘) การตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกสํานักทะเบียนดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
ในวันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๕๙ จากศูนยบริหารกรทะเบียนภาค ๔ สําหรับเรื่องเอกสาร
เตรียมความพรอมสําหรับการรอรับตรวจไดดําเนินการเรียบรอยแลว และจะ
นําเสนอทานปลัดฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งคะ
ประธาน

หัวหนาสํานักปลัดฯ

ผมขอฝากทานรองจิระบูรณใหเตรียมการตอนรับคณะตรวจประเมินในครั้งนี้
ดวยนะครับ เนื่องจากทุกวันศุกรผมจะตองเดินทางไปเรียนที่วิทยาลัยตํารวจ (บรอ.)
รุนที่ ๓ เรื่องตอไปเชิญครับ

(๙) โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจําป ๒๕๕๙ ซึ่งในปนี้ตรงกับ
วันอาทิตยที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๙ สําหรับกําหนดการปที่ผานมารายละเอียดตาม
เอกสารแจงใหที่ประชุมทราบแลว จึงขอนําเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาคะ
ประธาน
เชิญทุกทานพิจารณารวมกันนะครับ ควรจัดงานวันเทศบาลตรงกับวัน
อะไรเพื่อความเหมาะสม
อ.มลิวรรณ สารบรรณ
เสนอใหจัดงานวันเทศบาล ในวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙
ที่ปรึกษานายกฯ
หัวหนาสํานักปลัดฯ
เสนอใหจัดงานวันเทศบาล ในวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๙
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ เสนอใหจัดงานวันเทศบาลในวันอาทิตยที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๙
ประธาน
สรุป ใหจัดงานวันเทศบาล ในวันอาทิตยที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๙ รูปแบบ
การจัดงานปรับใหเหมาะสมนะครับ ใหสํานักปลัดฯ ทําเนื้อเพลงมารชเทศบาล
แจกจายใหทุกคนเพื่อรองรวมกันหนาเสาธงเคารพธงชาติในวันเทศบาลนะครับ

- ๑๘ หัวหนาสํานักปลัดฯ (๑๐) หารือกําหนดวันรดน้ําขอพรคณะผูบริหารเนื่องในประเพณี
สงกรานต ขอนําเรียนใหที่ประชุมพิจารณารวมกันคะ
ประธาน
สรุปวันรดน้ําขอพรคณะผูบริหาร ในวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๙
หัวหนาสํานักปลัดฯ
(๑๑) การจําหนายหนังสือ “บานไผ-บานเฮา” ตามที่สํานักปลัดฯ ไดรับ
มอบหมายใหจําหนายหนังสือ “บานไผ-บานเฮา” ไดเสนอจํานวนบุคลากร
เทศบาลทั้งหมด ๔๒๘ คน จําหนายไดเงินทั้งสิ้น ๓๑,๓๐๐ บาท และไดนําเขา
กองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกันเรียบรอยแลว จึงขอนําเรียนใหที่ประชุมทราบคะ
ประธาน
ในสวนที่ยังจําหนายไมไดใหตามใหครบดวยนะครับ ถือวาเรารวมกัน
ทําบุญใหบานเรานะครับ เพื่อนําไปสูการจัดงาน ๑๐๐ ปในวันขางหนา เชิญวาระ
ตอไปครับ
ผอ.กองคลัง
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ กองคลังมีเรื่องแจง
เพื่อทราบ ๓ เรื่อง ดังนี้
(๑) รายงานรายรับ-รายจาย ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
- รายรับทั้งสิ้น
๑๒๔,๓๕๘,๗๘๕.๕๗ บาท
- รายจายทั้งสิ้น
๖๗,๘๒๕,๕๑๖.๒๗ บาท
- รายรับจริงสูงกวารายจาย
๔๑,๖๗๔,๑๑๗.๓๐ บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร)
(๒) รายงานเงินกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๙
- ยอดยกมา ณ ๑ มี.ค. ๒๕๕๙ ๗๙๘,๕๖๘.๗๙ บาท
- รายรับทั้งสิ้น
๖๙๙.๐๐ บาท
- รายจายทั้งสิ้น
๔,๗๐๔.๐๐ บาท
- คงเหลือเงินกองทุนฯ ทั้งสิ้น ๗๙๔,๕๖๓.๗๙ บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร)
(๓) รายงานเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรเทศบาลเมืองบานไผ ณ วันที่
๒๙ มี.ค. ๒๕๕๙
- รายรับทั้งสิ้น
๔๕,๒๑๘.๐๐ บาท
- รายจายทั้งสิ้น ๗,๔๐๐.๐๐ บาท
รวมเงินคงเหลือ ณ ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๙ ๔๖๖,๘๒๕.๒๙ บาท
หมายเหตุ จํานวนสมาชิกทั้งหมด ณ ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๙ จํานวน ๑๔๐ ราย
ลาออก จํานวน ๓ ราย, คงเหลือทัง้ สิ้น ๑๓๗ ราย
(รายละเอียดตามเอกสาร)

ประธาน

รณรงคชวยกันนะครับ ใหทุกคนเขามาเปนสมาชิกใหครบ ๑๐๐%

- ๑๙ ใหทุกคนรวมพลังรวมกันใหเปนองคกรที่เขมแข็ง สวนกองทุนคนบานไผไม
ทอดทิ้งกัน ฝากนอง ๆ นักเรียนดวย เปนโครงการตั้งขึ้นมาใหมเพื่อเปนกองทุนที่
ชวยเหลือคนบานไผที่ไมสามารถเบิกจากงบประมาณปกติไมได เราสามารถ
เบิกจายกองทุนฯ นี้ได เราตั้งกองทุนฯเพื่อคนบานไผใหเห็นคุณคาของการ
ชวยเหลือกัน ฝากผอ.กองคลังเชิญประชุมการมอบทุนใหแกเด็กนักเรียนในวัน
เทศบาลและสรุปหาใหผมดูอีกครั้งดวย โดยผูมีสิทธิจะตองมีชื่ออยูในเขต
เทศบาลนะครับ ตอไปขอเชิญกองสาธารณสุขฯครับ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดวยไดรับแจงจาก
เจาหนาที่ NBT จะมีการออกอากาศ สกรุปขาว I SEE YOU ในวันที่ ๑ เม.ย.
๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. การรับบริจาคเสื้อผาถนนคนเดินฯ ปจจุบันมีจํานวน
นอยลงไมเพียงพอสําหรับการออกหนวย I SEE YOU ฝากทานรองนิวัฒน
ประชาสัมพันธการรับบริจาคเสื้อผาในเวทีกลางถนนคนเดินฯ ใหดวยนะคะ
ขอบคุณคะ สําหรับวาระการประชุมมีดังนี้
(๑) โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เทศบาลเมืองบานไผ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๙ ไดรับหนังสือจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น จัดสรรงบประมาณใหกับเทศบาลเมืองบานไผ
จํานวน ๑๓๖,๐๐๐ บาท ใหเราจัด ๒ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ คือ
กิจกรรมบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด กิจกรรมที่ ๒ คือ สงเสริมอาชีพผูทไี่ ดรับ
การบําบัดฟนฟูแลว ซึ่งการบําบัดฟนฟูเทศบาลเมืองบานไผรวมกับอําเภอ
บานไผและไดจัดโครงการไปแลว ผูเขารับการอบรมของเทศบาล ๒๐ คนๆ ละ
๔,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท ไดดําเนินการเรียบรอยแลวตั้งแตวันที่
๒๑-๒๙ มี.ค. ๒๕๕๙ ซึ่งทานรองนิวัฒน ไดไปรวมในพิธีปดดวย สําหรับเงินที่
เหลืออีก ๕๐,๐๐๐ บาท เปนการสงเสริมอาชีพผูที่ผานการอบรม ๒๐คน อยาก
ฝากกองสวัสดิการสังคมไดประสานเรื่องนี้กับทางอําเภอบานไผและดําเนินการ
ตอไปดวยนะคะ เพราะจะตองรายงานกิจกรรมใหกับกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นตอไป
(๒) พิธีมอบรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจําป ๒๕๕๘ ประเภททั่วไป เทศบาลขนาดใหญ ซึ่งเทศบาลเมืองบานไผ
ไดรับรางวัลที่ ๑ เปนจํานวนเงิน ๑๐ ลานบาท แจงใหทานนายกฯ เขารับมอบ
รางวัลดังกลาวในวันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ อาคารหอประชุม
กรมประชาสัมพันธ กรุงเทพฯ จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบคะ ขอบคุณคะ
ประธาน
ฝากใหจัดทีมเขารวมพิธีมอบรางวัลเหมือนครั้งที่แลวดวยนะครับ ใครที่
ยังไมเคยไปก็อยากใหไปรวมดวยกันนะครับ เพื่อจะไดมีประสบการณรวมกัน ถือ

- ๒๐ เปนประสบการณระดับชาติที่เราไดรับรางวัลจากสํานักนายกรัฐมนตรี ๒ ปซอน
ปที่แลวไดรางวัล ๔ ลานบาท ไดนําเงินรางวัลดังกลาวมาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
สีชมพูในปจจุบัน ปนี้ไดรางวัล ๑๐ ลานบาท ผมไดวางแผนวาจะจัดซื้อรถสุขา
เคลื่อนที่ไวเปนสัญลักษณของการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนสําหรับการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ไมตองกังวลเรื่องหองน้ํา หองสวม เปนรถเคลื่อนที่เหมือน กทม.
ที่เปนรถประจําเวลาจัดงานอีเวนทแตละงาน และปรับปรุงการขุดลอกทอ
ระบายน้ําเพื่อลดปญหาน้ําทวม ซอมรถดับเพลิงซึ่งถาซื้อใหมก็ใชงบประมาณ
เยอะมาก ปที่แลวก็มีการซอมแซมไปแลว ๑ คัน นอกจากนั้นก็จะดําเนินการ
ติดตั้ง LED ในเขตพื้นที่ตลาดเพื่อใชเปนพื้นที่ตัวอยางและจะขยายตอไปเรื่อย ๆ
การสราง Youth Center คือ ศูนยเยาวชนเทศบาลเมืองบานไผ และศูนยคนพิการ
โดยทําการตอเติมอาคารหองประชุมไผทองออกมา จะมีเงินอีกกอนกําลัง
ประสานอยูวาเราจะดําเนินโครงการอะไรไดบาง โดยใชจายเงินสะสมมา
ดําเนินการตามกรอบที่รัฐบาลสั่งการใหปลดล็อคเพื่อใหทองถิ่นไดนําเงินกอนนี้
มาพัฒนาทองถิ่นของเราตอไป จะมีกรอบที่สามารถดําเนินการได คือ เรื่องน้ํา
กิน-น้ําใช, น้ําเพื่อการเกษตร, เศรษฐกิจพอเพียง,การทองเที่ยว, การใช
ยางพารา เงื่อนไขที่จําเปนเดือดรอนของทองถิ่น เราก็จะเลือกพิจารณาเรื่องที่จะ
เปนประโยชนตอประชาชน แตโครงการจะตองมีในแผนพัฒนาเทศบาล ขอฝาก
ผอ.กอง/ฝายที่ผมกลาวถึงโครงการดังกลาวใหเตรียมขอมูลเพื่อนําบรรจุเขา
แผนพัฒนาเทศบาล รวมทั้งเงินเหลือจายจากโครงการกองการศึกษาดวย
ใหเตรียมขอมูลและเอกสารตาง ๆ ใหพรอมกอนวันประชุมดวย โดยใหกอง
วิชาการฯ นัดประชุมหลังสงกรานตนะครับ สําหรับศูนยซอมบํารุงมอบให
ผอ.กองชาง ทําโครงการเขามาเพื่อบรรจุเขาแผนพัฒนาเทศบาล
แจงการออกหนวย I SEE YOU ขอเปลี่ยนแปลงเวลาออกหนวย ณ
ชุมชนศาลเจา ๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ตอไปเชิญกองสวัสดิการสังคมครับ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองสวัสดิการฯ มี
เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ๓ เรื่อง ดังนี้
(๑) โครงการแกไขปญหาความยากจน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
คือ โครงการชวยเหลือเด็กนักเรียน นักศึกษา ชวงปดภาคเรียนใหมีงานทํา ซึ่งมี
ทั้งหมด ๒๙ คน
(๒) โครงการจัดระบบบริหารจัดการออกจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชน
ตนแบบ ไดประสานงานไปยังสํานักนายกรัฐมนตรีเรียบรอยแลว ไดมาทั้งหมด ๗
กลุมผลิตภัณฑ ซึ่งเราจะนํากลุมดังกลาวเดินทางไปศึกษาดูงานที่สํานัก
นายกรัฐมนตรี ซึ่งไดมีการประสานกลุมดังกลาวเรียบรอยแลว

- ๒๑ (๓) โครงการอบรมสงเสริมและยกระดับมาตรฐานสินคาของชุมชน ได
ประสานกับศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีรัตนาภา จ.ขอนแกน ไดจัดอบรมให
ความรูดานภาษาอังกฤษ โดยเนนการพูดและใหบริการกับชาวตางชาติ ซึ่งจะเริ่ม
ดําเนินการในวันพรุงนี้
(๔) โครงการหาทุนใหกับเด็กนักเรียนที่ยากจน ซึ่งเราไดมอบไปแลว
๔ ทุน และในวันพรุงนี้ไดรับการประสานงานจากทาง คมจ.วาใหไปรับเงินมา
มอบใหเด็กนักเรียนที่ยากจน จึงขอเรียนเชิญทานนายกฯ ไปทําพิธีมอบทุนในวัน
พรุงนี้พรอมกับพิธีเปดการอบรมโครงการสงเสริมและยกระดับมาตรฐานสินคา
ของชุมชน
ประธาน
ตอไปขอเชิญกองวิชาการและแผนงานครับ
ผอ.กองวิชาการฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองวิชาการฯ
มีเรื่องแจงเพื่อทราบ ๓ เรื่อง ดังนี้
(๑) แผนปฏิบัติการ ประจําเดือน เม.ย. ๒๕๕๙ มีทั้งหมด ๑๒ โครงการ
(รายละเอียดตามเอกสาร) มีกอง/ฝายใดตองการเพิ่มเติมหรือแกไขหรือไม
เชิญครับ
ประธาน
สรุป มีทั้งหมด ๑๒ โครงการ แกไขรายการที่ ๙ “โครงการแขงขันกีฬา
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจสัมพันธ” ขอเลื่อนไปกอน และเพิ่มเขามา
๑ โครงการ “โครงการกีฬาทองถิ่นสัมพันธ” ระหวางวันที่ ๔-๕ เม.ย.
๒๕๕๙”
ผอ.กองวิชาการฯ
(๒) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ
อปท.ในเขตจังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ มี.ค. ๒๕๕๙ ณ จ.อุดรธานี
ภายใตวิสัยทัศนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดขอนแกน
“ ขอนแกนเมืองนาอยู ชุมชนเขมแข็ง เปนศูนยกลางการเรียนรู และเศรษฐกิจ
แหงอาเซียน” ประกอบดวย ๘ ยุทธศาสตร ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง พัฒนาชุมชน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพพลเมือง
๔. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อพัฒนาอยางยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน
๖. ยุทธศาสตรการเสริมสรางสุขภาวะ
๗. ยุทธศาสตรการเสริมสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ๒๒ ๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาและบริหารภาครัฐ
รายละเอียดจะนําเสนอเสนอผูบริหารและสําเนาแจงกอง/ฝายใหทราบ
อีกครั้งครับ
(๓) การทําบันทึกขอตกลง MOU กับ เทศบาลเมืองศรีษะเกษ
จ.ศรีษะเกษ และเทศบาลตําบลเมืองแก อ.ทาตูม จ.สุรินทร สําหรับรายละเอียด
ไดสําเนาแจงใหกอง/ฝายที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว คือ โรงเรียนเทศบาล
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และกองสวัสดิการสังคม
(๔) ตามที่ไดรับมอบหมายใหประสานการเขาพบสถานกงสุลจีน ประจํา
จังหวัดขอนแกน ในวันพรุงนี้ ประกอบดวย ทานนายกฯ ทานที่ปรึกษาปรีชา
ทานที่ปรึกษาเลิศสิน ผอ.กองวิชาการฯ คุณมัตติกา และญาติทานปรีชาที่มาชวย
ในการแปลหนังสือจากภาษาไทยเปนภาษาจีน และตองขอขอบคุณโรงเรียน
เทศบาลที่แปลจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษให พรุงนี้นาจะเดินทางไป
ประมาณ ๐๘.๐๐ น.
ประธาน
ผมขอใหทานปลัดฯ รวมเดินทางไปดวยนะครับ ในฐานะผูบังคับบัญชา
สูงสุดของขาราชการผายประจําจะตองไปรับทราบนโยบายนี้ดวย เพราะนโยบาย
เมืองคูแฝดจะไดขับเคลื่อนไปดวยกันนะครับ ฝากนอง ๆ ดวยนะครับ นโยบาย
ของทองถิ่นไมไดผูกขาดเฉพาะในประเทศ ปจจุบันเราจะทํา MOU รวมกับ
ประเทศจีนดวยนะครับ ซึ่งจะเสริมความสัมพันธดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ
กวาจะไดเซ็น MOU คงใชเวลาพอสมควร อาจจะเปนปที่ ๓-๔ ตามระเบียบวิธี
ทางการฑูตมีความละเอียดออนมาก เพราะนโยบายนี้ผมคิดตั้งแตการรณรงค
เลือกตั้งนะครับ กวาจะไดมาซึ่งความสัมพันธระหวางประเทศไมใชเรื่องงาย
นะครับ ตอไปขอเชิญสถานธนานุบาลครับ
ผูจัดการสถานธนานุบาล
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ
(๑) รายงานสถิติการรับจํานํา-ไถถอน ณ วันที่ ๒๕ มี.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
- ทรัพยรับจํานําคงเหลือ ๕,๐๙๓ ราย จํานวนเงิน ๗๕,๓๘๓,๑๐๐ บาท

ประธาน

- รวมยอดเงินคงเหลือทั้งหมด จํานวน ๕๐,๙๘๓,๑๕๓.๑๖ บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร)
มีทานใดจะสอบถามวาระนี้หรือไมครับ ถาไมมี ตอไปเชิญเรื่องโครงการ
บานมั่นคงครับ

- ๒๓ อ.มลิวรรณ สารบรรณ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สรุปผลการดําเนิน
ที่ปรึกษานายกฯ โครงการบานไผมั่นคงรวมใจพัฒนา ประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. สถานะการเงิน ดังนี้
๑.๑ เงินสมทบเพื่อบาน = ๑,๕๕๖,๔๔๘.๔๑ บาท
๑.๒ เงินหุน
= ๘๒,๓๕๗.๖๒ บาท
๑.๓ เงินสวัสดิการ
= ๓๗,๒๗๘.๙๘ บาท
๒. คณะกรรมการโครงการบานมั่นคงฯ ไดเขารวมประชุมเวทีภาคอีสาน
กลาง ณ หองประชุมเทศบาลตําบลชนบท สรุป คือ การขอสินเชื่อในรอบตอไป
ใหคัดกรองสมาชิกทําบัญชีการใชจายเงินครัวเรือน,สรุปราคาวัสดุกอสรางรอบ
ตอไปเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ ๓ ภาค
๓. สหกรณไดทําสัญญากับสมาชิกโดยค้ําประกันกลุม ๆ ละ ๕ คน เมื่อ
วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๙
๔. สหกรณเคหะบานไผฯ เริ่มสงสินเชื่องวดที่ ๑ ใหกับสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน (พอช.) เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๙ และไดชี้แจงตอสมาชิกที่ตองสง
คาบาน (รายละเอียดตามเอกสาร)
๕. วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๙ ไดทําแผนการเสนอขอสินเชื่อบานเฟสที่ ๒
ตอคณะกรรมการอีสาน ๓ ภาค จํานวน ๑๕๐ รายชื่อ ซึ่งไดรับคําแนะนําให
ปรับปรุงเรื่องการออมของสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก
๖. วันที่ ๒๓-๒๔ มี.ค. ๒๕๕๙ คณะกรรมการโครงการบานมั่นคงฯ
ไดเขารวมกิจกรรมของเยาวชน “สํานึกรักบานเกิด” ณ ชุดาปารค อ.เมือง
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามเอกสาร)
๗. วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ประชุม
คณะกรรมการสหกรณเคหะบานไผมั่นคงรวมใจพัฒนา จํากัด เพื่อรายงานผล
การปฏิบัติงานและขอมติที่ประชุมเพื่อขอใชจายเงินคากอสราง ซึ่งขณะนี้กําลัง
ดําเนินการไดถึง ๙๐% แลว ระยะเวลากอสรางบานชั้นเดียว กําหนดวันตรวจรับ
งานวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๕๙ สําหรับกอสรางบานสองชั้น ตรวจรับงานวันที่ ๒ พ.ค.
๒๕๕๙ จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบ ขอบคุณคะ
ประธาน
ขอบคุณทาน อ.มลิวรรณนะครับ ขอเนนย้ําเรื่องวินัยการเงินเหมือนเดิม
เพราะวาพี่นองประชาชนถาสรางเครดิตที่ดี มีระเบียบวินัยในการใชเงินดี จะเกิด
ความเชื่อถือระยะยาว โครงการบานมั่นคงตองบอกนองๆ นักศึกษานะครับวา
เปนผลงานของพี่นองนักศึกษาชุดแรกที่มารวมโครงการจางนักศึกษาชวงปด
เทอมกับเทศบาล ชวยกันบุกเบิกเรื่องบานมั่นคงโดยทําการออกสํารวจพื้นที่ใน
เขตเทศบาลทั้งหมดที่อยูในลักษณะชุมชนบุกรุก ชุมชนขยาย ที่มีความตองการ

- ๒๔ บานอยูอาศัยอยางมั่นคง ไดลงพื้นที่ออกสํารวจเปนที่มาของการเขียนโครงการ
บานมั่นคง และไดรับงบประมาณจาก พอช. ของกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ไดงบประมาณจํานวน ๒๖ ลานบาท นี่คือผลงานของ
นักเรียนนะครับ ขอใหพวกเราภูมิใจที่มาอยูตรงจุดนี้แลวมีผลงานเกิดขึ้น ซึ่งมี
นักเรียนทั้งระดับ ม.ปลายและระดับมหาวิทยาลัย มาชวยกันออกสํารวจ
ครอบคลุมทุกพื้นที่และทําอยางจริงจังจนไดโครงการนี้เกิดขึ้นมา คือ ชุมชน
โนนสวรรค ที่ตั้งของสํานักงานโครงการบานมั่นคงฯ ซึ่งอยูระหวางการกอสราง
บานมั่นคงอยูในขณะนี้ เชิญวาระตอไปครับ
รอยตรีบัวทอง โลขันธ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมเปน
เลขานุการนายกฯ ผบ.หนวยทันใจ เขาทํางานตามพื้นที่ที่ชุมชนรองขอและไมรองขอก็ทํา ซึ่งพี่นอง
ทั้ง ๓๙ ชุมชน จะภูมิใจในตัวทานนายกฯ ที่สั่งการหนวยทันใจออกไปปฏิบัติ
หนาที่ทันทวงที เนื่องจากหนวยทันใจมีกอง/ฝายที่เกีย่ วของอยู ๕ กอง คือ
กองชาง กองสาธารณสุขฯ กองวิชาการฯ สํานักปลัดฯ งานเทศกิจและงาน
ปองกันฯ และกองคลัง สําหรับการทํางานเรื่องสั่งของไมมีปญหา เนื่องจากไดรับ
ความรวมมือดวยดี การทํางานของผมไมมีปญหาเรื่องระยะทาง สามารถ
ประสานงานทางโทรศัพทภายใตการสั่งการของทานนายกฯ ได งานทุกอยาง
เปนไปดวยความรวดเร็ว ถูกตอง และไมมีปญหา ขอบคุณครับ
ประธาน
โครงการนี้ไมไดตั้งขึ้นมาเปนโครงการพิเศษ แตเปนระบบบริหารแบบ
พิเศษ การที่พี่นองประชาชนจะศรัทธาในทองถิ่นตองเกาถูกที่คัน และเกาได
ทันเวลา เพราะฉะนั้นเปดปุปติดปปก็จะสรางศรัทธาแกพี่นองประชาชนได ตอง
ขอบคุณทานเลขาฯ ซึ่งเปนนายทหารเกา ทั้งไดใชวิชาการเปนทหารในการ
ชวยเหลือสังคม และที่สําคัญขอเสียงปรบมือใหกับทานอ.สุบรรณ ดีดิลก ทีม่ า
ชวยงานหนวยทันใจดวยนะครับ ครั้งตอไปผมจะเชิญทาน อ.สุบรรณ เขารวม
ประชุมประจําเดือนกับเราดวย ในฐานะทานเปนคณะทํางานของเทศบาลดวย
จะไดขยายผลของการทํางานชวยเรานะครับ หนวยทันใจของเราจะทํางานอยาง
ตอเนื่องนะครับ และผลงานก็จะออกเสียงตามสายทุกวันใหทราบวาเราออกไป
ปฏิบัติการที่ชุมชนใดบาง เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอภาพรวมของเทศบาลตอไป
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๕ วิเคราะหโครงการที่จะเปนประโยชนตอเทศบาล
ประธาน
เปนโครงการที่เราไดดําเนินการไปแลว แตผมอยากจะเชิญทานที่ปรึกษา
ปรีชาชี้แจงรายละเอียดการดําเนินโครงการบวชสามเณรภาคฤดูรอนใหที่ประชุม
รับทราบดวย เชิญครับ

- ๒๕ นายปรีชา มุกนําพร

เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ เมื่อวันอาทิตยที่ผาน
มาผมไดรับมอบหมายใหเปนประธานเปดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน
ณ วัดศรีบุญเรือง ทานเจาอาวาสบอกวาทานไมไดจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดู
รอนแบบนี้มานานหลายปแลว ทานรูสึกยินดีที่ไดรับความรวมมือจากเทศบาล
และชุมชนมาก ซึ่งมีนักเรียนสมัครเขาบรรพชาสามเณรในครั้งนี้จํานวนทั้งสิ้น
๘๐ คน และบวชจริง ๆ ประมาณ ๗๗ คน และมีตารางการปฏิบัติธรรมแตละ
วันและมีการออกมาบิณฑบาตรรวมกับพระดวย สามารถเขาไปเยี่ยมไดทุกวัน
จนถึงวันที่ ๑๐ เม.ย. นี้นะครับ
ประธาน
การฝกคนวิธีที่ดีที่สุด คือ การใหพระพุทธเจาฝก ผมเรียนวาชีวิตคนเรา
หลายคนไมเคยบวช การบวชเปนการฝกตนที่ดีท่สี ุดและไดกุศลดวย ฝากทาน
ที่ปรึกษาดําเนินการเรื่องใบประกาศนียบัตรสําหรับสามเณรดวยนะครับ โดยให
เจาอาวาสเปนผูลงนามในใบประกาศดวยนะครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ประธาน
จากการบริหารงานที่ผานมาผมไดมอบหมายงานใหรองนายกฯ ดูแล
รับผิดชอบงานแตละกอง โดยผมดูแลอีก ๔ กองที่เหลือ เนื่องจากปจจุบันผม
อาจจะไมคอยมีเวลา เพราะตองใชเวลาไปกับงานบางอยางดวย เชน งาน
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย สันนิบาตเทศบาลภาคฯ สันนิบาตเทศบาล
จังหวัดขอนแกน ฯลฯ เพราะฉะนั้นผมจึงขอปรับการแบงงานบางสวน ดังนี้
- ทานที่ปรึกษาปรีชา ดูแลงานกองสวัสดิการสังคม
- ทานที่ปรึกษาเลิศสิน ดูแลงานกองวิชาการและแผนงาน
สวนผมจะไดดูแลอีก ๒ กองที่เหลือ คือ สํานักปลัดเทศบาลและกองคลัง รวมทั้ง
สถานธนานุบาลดวย สวนกอง/ฝายตาง ๆ เนื่องจากเรามีภารกิจที่ติดพันธุ
มากมาย ทานจิระบูรณที่ดูแลกองชางจะตองติดตามเรื่องของงานบําบัดน้ําเสีย
ซึ่งเปนงานระดับประเทศ ใครก็ตองมาดูบานไผวาทําสําเร็จหรือไม รวมทั้งงาน
บานมั่นคงตองกํากับดูแลเรื่องการกอสราง ทางดานสหกรณที่ใชงบประมาณ
๒ เฟส รวมกันแลวประมาณ ๕๐ กวาลาน เพราะฉะนั้น ถาปรับเปลี่ยนก็จะเปน
ปญหากับงานที่ติดตามอยูในปจจุบัน จะทําใหเสียเวลาโดยไมจําเปน สวนทาน
รองนริศทานทํางานดีอยูแลว ซึ่งทานไดเปนพี่เลี้ยงดานเอกสารเกี่ยวกับโครงการ
ตางๆ ที่สงประกวดหลาย ๆ อยาง หากปรับเปลี่ยนก็จะมีการแกปญหาไม
ทันเวลา ซึ่งปจจุบันเรากําลังเขาสูลูของการแขงขันมากมายหลายอยาง
ทาน รองนิวัฒนก็กําลังดูแลเรื่องของตลาด และถนนคนเดินฯก็กําลังจะสง
นวัตกรรมโดดเดน หากจะปรับเปลี่ยนคนอื่นมาดูแลอาจจะตองสรางความ

- ๒๖ เขาใจใหม ซึ่งตองใชเวลา จีงอยากใหทุกคนเดินหนาตามกรอบงานเดิมของเรา
และทุมเทงานหลักของเทศบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนอํานาจหนาที่ของผม
ตองรีบมาแจงนะครับ สําหรับรูปแบบการประสานงานตาง ๆ อยากใหพวกเรา
พัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ นะครับ การพิจารณาความดีความชอบในปจจุบันผมนํา
ระบบสแกนลายนิ้วมือมาใชสําหรับการลงเวลา เพื่อใชเปนมาตรฐานของการ
ทํางาน ตองเคารพกฎ กติกาเปนหลักในการทํางาน และเราก็จะมีความสุขใน
การใชชีวิตรวมกันรวมทั้งประสบความสําเร็จในองคกรรวมกันตอไป สําหรับการ
ประชุมประจําเดือนเปนการประชุมที่สุดยอด เพราะเราวางแผนการทํางานเปน
เดือน ถาทานใดทานหนึ่งขาด ไมจําเปนอยาขาดเลย เพราะถาเขารวมประชุม
ดวยกันแลวจะรูงานทั้งเดือนของทุกกอง/ฝาย และจะเขาใจวาในแตละงานจะตอง
รับผิดชอบอยางไร มีเรือ่ งอะไรเปลี่ยนแปลงแกไขในเทศบาลบาง ผมมีนโยบายวา
เข็มหลน ๑ ชิ้น ก็อยากใหคนในเทศบาลรูดวยกันหมด และสิ่งใดที่
นายกเทศมนตรีรู ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผตองรู ผมจึงมีรายการ
“วันละครั้งฟงหมอเปรม” หากพี่นองไมเขาใจเทศบาลเราจะแกปญหาไมได ฝาก
พวกเราทุกคนดวยนะครับ ใครมีการดเชิญอะไรผมรับหมดนะครับ ผมคิดวาถา
ไดรับการดเชิญเยอะแสดงวาคนรักผมเยอะนะครับ ขอเชิญทานที่ปรึกษาเลิศสิน
ครับ
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สรุปผลการประชุม
ที่ปรึกษานายกฯ
หัวหนาสวนราชการฯ ประจําจังหวัดขอนแกน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๓๐ มี.ค. ๒๕๕๙ ณ หอประชุมจังหวัดขอนแกน สําหรับระเบียบวาระการประชุม
วันนี้คอนขางจะเยอะพอสมควร ซึ่งทานผูวาราชการฯ เปนประธาน สรุป
สาระสําคัญดังนี้
- เรื่องภัยแลง เปนปญหาสําคัญซึ่งปจจุบันเขื่อนอุบลรัตนปริมาณน้ํา
เหลือนอยแตสําหรับการบริโภคก็ยังพอมีอยู ซึ่งกระทรวงพาณิชยไดออกสํารวจ
เรื่องราคาน้ําดื่มก็ยังคงเดิมอยู
- การเลี้ยงปลาในกระชังใหงด ตั้งแตวันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๙ เปนตนไป
การแกปญหาการปลูกพืชในน้ํานอย หามปลูกขาวนาปรัง สําหรับงบประมาณ
ตําบลละ ๕ ลานบาท ใหนํามาแกปญหาเรื่องภัยแลงดวย ถือวาเปนนโยบาย
จังหวัดและผูวาราชการฯกําชับใหหัวหนาสวนราชการไดสั่งการและขอความ
รวมมือขาราชการและพนักงานในเรื่องของการประหยัดน้ําดวย
- การจัดงานประเพณีสงกรานตที่มาถึงนี้ ปนี้จังหวัดขอนแกน
จัดโครงการแรก คือ ถนนดอกคูณโดยจัดที่หนาศูนยกาญจนาภิเษก ถนน
กัลปพฤกษ ในวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. เปนตนไป มีกิจกรรม

- ๒๗ ตาง ๆ มากมายเปนการสงเสริมประเพณีสงกรานต โครงการที่ ๒ คือ การจัด
งานสงกรานตนครขอนแกน ระหวางวันที่ ๑-๑๕ เม.ย. ๒๕๕๙ ณ บึงแกนนคร
ในวันที่ ๑๓ เม.ย. ๒๕๕๙ จัดงานถนนขาวเหนียว สําหรับปนี้มีการณรงค
“ซิดแทนสาด” และทางเทศบาลนครขอนแกนจะแจกขวดน้ําเจาะรูฝาขาด ๕ รู
และบรรจุน้ําใหใชในการเลนน้ําสงกรานต จะไมมีการตั้งถังน้ําหรือจุดประปา
เพื่อเปนการประหยัดน้ําและรักษาวัฒนธรรมประเพณีสงกรานตดวย ตั้งแตวันที่
๑๓-๑๕ เม.ย. ๒๕๕๙ ถนนขาวเหนียว และประกวดภาพถายดอกคูณสงเขา
ประกวดได
- การเรงรัดการเบิกจาย ระเบียบพัสดุ ฯ ไดขยายวิธีจัดหาพัสดุโดย
วิธีตกราคา วงเงินไมเกิน ๕ แสนบาทไปจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ใหศึกษา
ระเบียบหนังสือสั่งการดวยนะครับ
- วาระของจังหวัดและวาระของประเทศ คือ การบริหารการกําจัด
ขยะ ชุมชนปลอดขยะ คัดแยกขยะไดมีการดําเนินการแลว
- การใชขยะผลิตกระแสไฟฟาโครงการจะแลวเสร็จภายในเดือน
ก.ค. ๒๕๕๙ และเริ่มจายกระแสไฟฟาไดภายในเดือน ส.ค. ๒๕๕๙ ของ
นครขอนแกน
- ขอมูลสารสนเทศของการบริหารการกําจัดขยะ ขอใหทองถิ่น
ดําเนินการของขอมูลผานทาง
IT
- การรดน้ําขอพรผูวาราชการฯ รองผูวาราชการฯ กําหนดขึ้นในวันที่
๑๑ เม.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป ณ จวนผูวาราชการจังหวัด
ประธาน
ขอเสียงปรบมือใหทานที่ปรึกษาดวยนะครับ ทานทําเวลาไดดีมาก
เนื่องจากทานไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุมประจําเดือนที่จังหวัดขอนแกน
เสร็จแลวทานรีบกลับมาสรุปผลการประชุมใหทุกคนไดรับทราบวาระจังหวัด
รวมกันในที่ประชุม สรุปการรดน้ําคณะผูบริหารและสมาชิกของเรา วันที่ ๑๒
เม.ย. ๒๕๕๙ ขอบคุณทุกคนที่รวมประชุมตั้งแตตนจนจบดวยความดีงามทุกดาน
เพราะเราไมเลยเวลามาก เนื่องจากวันนี้มีภารกิจสําคัญตองตอนรับคณะศึกษา
ดูงานจากเทศบาลเมืองควนลัง จ.สงขลา ฝากทุกคนมารวมตอนรับคณะศึกษา
ดูงานดวยกัน ขอขอบคุณทุกทานนะครับ ผมขอปดการประชุมครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
เลิกประชุม เวลา

๑๒.๓๐ น.

- ๒๘ (ลงชื่อ)
ผูบันทึกการประชุม
( นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

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

