
หน้า 1 จาก 20 
 

รายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำปี 2565 
วันพุธที่  7  กันยายน  2565  เวลา 08.3๐ น. 
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

********************************************************************************** 

1. ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบาย จังหวัดขอนแก่น/ แจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะผู้บริหาร/
แจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหัวหน้าส่วนการงาน 

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ได้ชี้แจง ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบายของจังหวัดขอนแก่นในที่ประชุม ให้หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน
เทศบาล ประธานกรรมการชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน ประธานกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ 
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทุกท่าน ไดท้ราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 สถานการณ์ Covid-19 ประเทศไทย ประจำวันพุธที่ 7 กันยายน 2565  
นายประเสริฐ พงษ์ธ ีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี ่ยวกับ 

 สถานการณ์ Covid-19 ระดับประเทศ ประจำวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 
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ทั้งนี้ได้รายงานสถานการณ์จังหวัดขอนแก่น โดยอ้างอิงสถิติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น         
ประจำวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.2 ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบายจังหวัดขอนแก่น/ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะผู้บริหาร/  
1.2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนายวรพล  ภัคสุขชัย     
รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้เน้นย้ำและขอให้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อีกทั้งให้
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มี
อายุมากกว่า 60 ปี ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง 
โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็งและโรคเบาหวาน รวมไปถึง หญิงตั้งครรภ์ มิให้ยิ่งหย่อนการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดโรคโควิด-19 
แบบครอบจักรวาล(Universal Prevention)  โดยเคร่งครัด “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” 

1.2.2 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (สจ.) 
นายประเสริฐ  พงษ์ธ ีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เช ิญชวนผู ้ม ีส ิทธิ ์ เลือกตั้ง             

ตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (กรณีศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่) ด้วยศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำพิพากษา
ให้มีการเลือกตั ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ เขตเลือกตั ้งที ่ ๑ ใหม่         
แทน นางสาวเบญจวรรณ ศิริพรรณ หรือเลือกตั้งซ่อม ที่จะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ เดือน กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ในการนี้ นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เพิ ่มเติม เกี ่ยวกับการเลือกตั ้งซ่อมในครั ้งนี ้ ซึ ่งนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่                         
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พร้อมด้วยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ได้เป็นคณะอนุกรรมการ ตามคำสั่งแต่งตั้ง ฯ ให้ดูแลการเลือกตั้ง
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะมีทั้งหมด 21 หน่วยเลือกตั้ง โดยเมื่อวันจันทร์    
ที่ผ่านมาได้มีการอบรม กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) มีการอบรมทั้งสิ้น 4 วันและมีวิทยากรจาก
ส่วนกลาง เพื่อลดข้อร้องเรียนการเลือกตั้งและ กปน.ต้องเข้าใจกฎหมายข้อระเบียบต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ ชัดเจน
และปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ 

โดยเฉพาะกฎหมายเลือกตั้ง การห้ามจำหน่าย จ่าย แจก จัดเลี้ยงสุรา ในเวลา 18.00 น. 
ก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง จนถึงเวลา 
18.00 น. ของวันเลือกตั้ง หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

  

 

 

 

 

 
 

รวมไปถึง การห้ามหาเสียงเลือกตั ้งโดยวิธีการใด รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย          
ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 
เวลา 24.00 น. ของวันเลือกตั ้งและเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ ์เลือกตั ้งโดยพร้อมเพรียงกันในวันอาทิตย์ที่             
11 กันยายน 2565 เวลา 08.00-17.00 น. 

 

 

 

 

 

 



หน้า 4 จาก 20 
 

1.2.3 ขยับเมืองบ้านไผ่ ให้เร็วขึ้นด้วย “Traffy Fondue” 
นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม 

เกี่ยวกับการใช้ “Traffy Fondue” ในการร้องขอความช่วยเหลือ โดยทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้มีช่องทาง 
ททท. (ทำทันที) ของเทศบาลขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้มีการทำช่องทางร้องทุกข์ออนไลน์ ผ่าน 2 ช่องทางนี้  ให้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเป็นการพัฒนาช่องทางตามนโยบายของ นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี     
เมืองบ้านไผ่ ร่วมกับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ซึ ่ง “Traffy Fondue” จะมีการเก็บข้อมูลสถิติ            
การร้องเรียน ร้องทุกข์ไว้ โดยสามารถนำมาตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ 

1.2.4 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ 
  นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ แจ้งในที่ประชุม ให้ประธานชุมชน
สำรวจรายชื่อสมาชิกในชุมชนที่มีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุน เพื่อจัดส่งรายชื่อขอรับการสนับสนุน     
ในการนำร่องตามนโยบายดังกล่าว โดยจะทำการทดลองใช้ในกลุ่มนี้ในไตรมาศแรกของปีงบประมาณ เนื่องจาก
ต้องดำเนินการเรื่องจัดตั้งงบประมาณในการรับรองจัดดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป โดยแจกจ่ายให้วันละ        
3 ชิ้น/คน/วัน ซึ่งรายชื่อพ้ืนฐานดังกล่าวได้มีเบื้องต้นอยู่ในระบบแล้วกว่า ร้อยละ 90  

  

2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (สจ.) 
ด้วยสำนักปลัดเทศบาล นำโดย นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลได้แจ้งให้      

ที่ประชุมรับทราบ เกี่ยวกับการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ให้มีการ
เลือกตั ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (กรณีศาลสั ่งให้ม ีการเลือกตั ้งใหม่)                
ตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (กรณีศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่) 

ด้วยศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำพิพากษาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวดั
ขอนแกน่ อำเภอบ้านไผ่ เขตเลือกตั้งที ่๑ ใหม ่แทน นางสาวเบญจวรรณ ศริิพรรณ 

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ด้วยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดขอนแก่น จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ดังต่อไปนี้ 

1. วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
2. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ถึงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 0๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑6.๓๐ น. 
3. สถานที่รับสมัคร ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

(ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ) 
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4. จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น ๑ คน 
5. การเลือกตั้งให้ถือเขตของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอบ้านไผ่ เป็นเขตเลือกตั้ง 
6. เขตเลือกตั้ง มีจำนวน ๑ เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งที่ ๑ จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะมีการ
เลือกตั้ง ๑ คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ 

๑) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
(๑.๑) ตำบลบ้านไผ่ 
(๑.๒) ตำบลในเมือง เฉพาะหมู่ที่ ๑ 

๒) ตำบลเมืองเพีย 
๓) ตำบลบ้านไผ่ (นอกเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่) 
๔) เทศบาลตำบลในเมือง 
๕) ตำบลภูเหล็ก 
๖) ตำบลหัวหนอง 

๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย 
๗.๑) บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมี

บัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทาง
ราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนไดพ้ร้อมสำเนา 
จำนวน ๑ ฉบับ 

๗.๒) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
๗.๓) ใบรับรองแพทย์ 
๗.๔) ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

จำนวน ๒,00๐ บาท 
๗.๕) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่าย    

ของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เชนติเมตร 
จำนวน ๑๒ รูป 

๗.๖) หลักฐานการศึกษา (กรณีที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 

๗.๗) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี 
นับถึงปีที ่สมัครรับเลือกตั้งของผู ้สมัคร ได้แก่ ปีภาษี ๒๕๖๒ ปีภาษี ๒๕๖๓ และ           
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ปีภาษี ๒๕๖๔ เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี
พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี 

7.๘) หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือซื่อสกุล สูติบัตร 
หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ เป็นต้น 
ผู ้ใดมีค ุณสมบัต ิและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้ส ิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง           

ตามที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น       
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านไผ่ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา สถานที่และหลักฐานการสมัคร
ตามที่กำหนดในข้อ 2 ข้อ ๓ และข้อ 7  โดยได้ประกาศไว้ ณ วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 นั้น 

ในการนี้ นางสุภาภรณ ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จึงได้เชิญชวนให้ประชาชน
ที่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง เข้าคูหา ร่วมเลือกตั้ง โดยพร้อมเพรียงกัน 

3. แจ้งเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  ประจำปี 2565 
ด้วย สำนักปลัดเทศบาล นำโดยนางสุภาภรณ์  คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ไดแ้จ้งในที่ประชุม

เกี ่ยวกับการเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 2 ประจำปี 2565 ซึ ่งมีกำหนดการประชุม         
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีกำหนดจัดประชุมขึ้นในวันอังคารที่ 27 กันยายน 
2565 นี้  

ทั้งนี้ ในส่วนของหนังสือเชิญประชุม นั้น ทางสำนักปลัดเทศบาล จะแจ้งเวียนให้ทราบเพิ ่มเติม        
โดยทั่วกันในลำดับถัดไป 

 

4. ขยับเมืองบ้านไผ่ ให้เร็วขึ้นด้วย “Traffy Fondue” 
ด้วย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นำโดย นายเฉลิมเกียรติ  อุปจันทรสง่า ผู้อำนวยการกอง

ยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยนายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต พร้อมด้วยนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ นำโดยท่านประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ที่ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไข
ปัญหาเมืองบ้านไผ่ในด้านต่างๆ  โดยนำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย มาช่วยในการรับแจ้งเหตุ  
ร้องเรียน  แจ้งสาธารณภัย  แบะแสทุจริต  ฯลฯ หรือ ข้อเสนอแนะต่างๆ  ซึ่งแอปพลิเคชัน Traffy Fondue 
(ทราฟฟี่ฟองดูว์ / ท่านพี่ฟ้องดู)  ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที พร้อมแสดงข้อมูลรายละเอียด        
ของปัญหา ภาพหน้างาน และพิกัดตำแหน่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาได้    
อย่างรวดเร็ว ผู้พบปัญหาเพียงพูดคุยกับ LINE @traffyfondue หรือสแกน QR code  ของเทศบาลเมือง     
บ้านไผ่ หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw จากนั้นระบบ AI จะวิเคราะห์ข้อมูลและส่งปัญหาไปยัง
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่โดยตรง โดยการ เพิ่มช่องทางใหม่ ในการรับแจ้งและจัดการปัญหาที่พบ ผ่าน LINE 
chatbot แบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ และยกระดับการมีส่วนร่วม
ของพลเมือง (Citizen Engagement) และผู้เกี่ยวข้อง ได้อย่างเสรี ทุกพ้ืนที่และทุกเวลา 

ซึ่งการใช้งาน Traffy Fondue นั้น ทำให้ประชาชนมีช่องทางที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม     
ยิ่งง่าย แค่เป็นเพื่อนกับ Traffy Fondue ด้วยวิธีเพ่ิมเพ่ือน ค้นหาไอดี @Traffy Fondue สแกน OR Code  
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ขั้นตอนการแจ้งปัญหา สะดวกและรวดเร็ว 
1. พิมพ์รายละเอียดของปัญหา หรือเรื่องที่ต้องการแจ้ง 
2. ส่งภาพประกอบ โดยต้องเป็นภาพที่ถ่ายเอง และเป็นภาพปัจจุบัน 
3. เลือกประเภทของเรื่องที่แจ้ง อาทิ ทางเท้า ถนน ความสะอาด ไฟฟ้า ประปา น้ำท่วม เสียง 

กลิ่น ต้นไม้ เผาในที่โล่ง เสนอแนะ และอ่ืนๆ 
4. ส่งตำแหน่งจุดที่เกิดเหตุ โดยเลือกตำแหน่งที่ตั้งในแผนที่  
5. กดแจ้งเรื่องไปที่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
6. รับการแจ้งเตือนเมื่อมีความก้าวหน้า โดยเมื่อแจ้งเรื ่องเรียบร้อยแล้ว เรื ่องจะถูกส่งไปยัง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน้าจอโทรศัพท์จะขึ้นว่าอยู่ในขั้นตอน 'รอรับเรื่อง' เมื่อรับเรื่องแล้ว
สถานะจะอยู ่ในขั ้นตอน 'กำลังดำเนินการ ' และเมื ่อหน่วยงานดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
สถานะจะขึ้นว่า 'เสร็จสิ้น' 

7. หากผู้แจ้งไม่เห็นด้วยกับการปิดเรื่อง สามารถใช้ปุ่ม เปิดเรื่องใหม่ (re-open) ได ้
 

ประเภทปัญหาที่รับแจ้ง 
1. ความสะอาด ขยะ     
2. ไฟฟ้า ประปา     
3. ไฟถนนเสีย    
4. ถนน ทางเท้า   
5. อาคารสถานที่ชำรุด    
6. อุปกรณ์ครุภัณฑ์ชำรุด     
7. จุดเสี่ยง     
8. สาธารณภัย: น้ำท่วม ไฟไหม้ เผาไหม้     
9. ต้นไม้ กลิ่น เสียง สัตว์   
10. ขึ้นทะเบียน ประชาสัมพันธ์   
11. ความช่วยเหลือ    
12. สุขภาพ   
13. เบาะแสทุจริต  
14. อ่ืนๆ 
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     จุดเด่นของ Traffy Fondue  
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งและ
แก้ปัญหาของเมือง ผ่านทางแอปพลิ    
เคชันมือถือ 
2. เป ็นช ่องทางการต ิดต ่อส ื ่อสาร
ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
3. ม ี ระบบแจ ้ ง เต ื อนสถานะการ
แก้ปัญหา ถึงผู้รับผิดชอบและผู้ติดตาม
แบบอัตโนมัต ิ
4. มีระบบของเจ้าหน้าที่สำหรับบริหาร
จัดการและติดตามปัญหา 
5. บริการข้อมูลทางสถิต ิ เพ ื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การวางแผนงบประมาณ
และกำลังคน 
6. หน ่ ว ย ง านของร ั ฐและ เอกชน
สามารถตั ้งกลุ ่มร ับแจ้งและบริหาร
จัดการปัญหาของตนเองได้ 
 

 
5. แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มี

ภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ 
ด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายสัญญา  โม้อ้อน ได้รับหนังสือแจ้งขอความร่วมมือ

ซักซ้อมแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคล
ที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ 

โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งเรื ่อง ขอความร่วมมือชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลที่มีภาระปัญหาการกลั้น
ปัสสาวะหรืออุจจาระไมไ่ด้ ให้ผู้ว่าราขการจังหวัด ทุกจังหวัด ได้พิจารณาการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 

ด้วยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมคร ั ้งที ่  ๕/๒๕๖๕ เมื ่อว ันที่                   
2 พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบให้ผ้าอ้อมผู ้ใหญ่ แผ่นรองชับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก              
เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ที่เข้าร่วมดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดำเนินการตาม      
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะ
ปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ 

ตามหลักเกณฑ์การดำเนินงาน ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานตาม
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบคุคลที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ
หรืออุจจาระไม่ได้ ได้พิจารณาและดำเนินการต่อไป 

โดยแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้  รายละเอียดเบื้องต้น ตามรายละเอียด 
ดังนี้ 
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ว่าที่ร้อยโทวิทยาคม ลาปราบ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม โดยให้
ซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบ
ปัญหาหรือต้องการการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ดังกล่าว ต่อไป 
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6. การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 
ด้วย กองสวัสดกิารสงัคม นำโดย นางอัญชิสา  วงษ์จนัฬา  ผู้อำนวยการกองสวัสดกิารสังคม     

ไดแ้จ้งที่ประชมุ เรื่อง การลงทะเบียนบตัรสวัสดกิารแหง่รัฐ ปี 2565 
ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เห็นชอบการดำเนินโครงการ

ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยกำหนดแนวทางและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียน
โครงการและคณะกรรมการประชารัฐสวัสดกิาร เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 
๔/๒๕๖๕ เห็นชอบกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕  

โดยมีกำหนดเปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๙ ตุลาคม ๒๕๖๕      
(รวม ๔๕ วัน) และมี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สำนักงานคลังจังหวัด และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ทุกแห่ง เป็นหน่วยรับ
ลงทะเบียน  

อำเภอบ้านไผ่ ได้พิจารณาแล้วว่า เพื่อให้การรับลงทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ     
การตรวจสอบเอกสารเป็นไปด้วยความถูกต้องและประชาชนที่ประสงค์จะมาลงทะเบียนไม่ต้องรอนาน 
จึงได้จัดทำแผนการรับลงทะเบียนฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในห้วง วันที่ ๕-๑๙ กันยายน 
2565 ไว้ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ แจ้งผู้ที่ประสงค์จะมา
ยื่นเอกสารลงทะเบียน ให้มายื่นตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด 
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การลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์  
1. กรณี โสด เมื่อลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องยื่นเอกสารที่ลงทะเบียนอีก  
2. กรณี ผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว เมื่อลงทะเบียนแล้ว จะต้องพิมพ์แบบลงทะเบียน 

จากเว็บไซด์ที่ลงทะเบียนแล้ว ผู้ลงทะเบียน คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย  
(อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ นับถึง ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕) ทุกคน ลงลายมือชื่อ 
ในแบบฟอร์มที่พิมพ์จากเว็บไซด์ แล้วนำแบบฟอร์มดังกล่าว พร้อมเอกสาร 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน คู่สมรส และบุตร (รับรองสำเนาถูกต้อง)  
ให้มายื่นตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กำหนด ตามข้อ 1 
การลงทะเบียน โดยไม่ผ่านเว็บไซด์  

ให้กรอกแบบฟอร์มยื ่น ทั ้งกรณีโสดและมีครอบครัว เพื ่อความรวดเร็ว ขอให้แจ้ง          
ผู้ประสงค์ลงทะเบียน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและเตรียมเอกสารประกอบมาให้เรียบร้อย
ล่วงหน้า 
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7. การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณี ได้รับบำนาญ 
ด้วย กองสวัสดิการสังคม นำโดย นางอัญชิสา วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้แจ้ง

ประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณี ได้รับบำนาญ ซึ่งยัง         
ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจาก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 

หมวดที่ 1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ข้อ 6 (4) 
(4)  ไม่เป็นผู้ใด้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ใน     
สถานสงเคราะห์ของรัฐหร ือองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นผู ้ได ้ร ับเง ินเดือน ค่าตอบแ ทน รายได้ประจำ                 
หรือผลประโชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่ รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขัดให้เป็นประจำ  

ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์  เพื่อการ      
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งปัจจุบันยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ 

จึงยังไม่สามารถจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณี ได้รับบำนาญ ตามระเบียบ ฯ นี้ได้  
 

8. การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2566 
ด้วย กองสวัสดิการสังคม นำโดย นางอัญชิสา วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้แจ้ง

ประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2566 
โดยให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ สามารถติดต่อขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ โดยให้ผู้สูงอายุ

ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2505 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2506 ให้ติดต่อยื่นคำขอลงทะเบียน ภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2565 นี้ ได ้ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านไผ ่ 

คุณสมบัติ                                                                                                  
1. มีสัญชาติไทย 
2. ผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2505 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2506  
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
4. ไม่เป็นผู ้ได้ร ับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื ่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ           

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
- ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
- ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน     

ที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นประจำ    
 เอกสารประกอบคำขอลงทะเบียน 

1. แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ติดต่อขอรับได้ที่กองสวัสดิการสังคม) 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 

(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
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(นางวรินทร  สุทธิประภา) 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

ผู้สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
เดือนกันยายน 2565 

3. สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์                                                                            

ผู้สูงอายุที่ประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถยื่นคำร้องขอลงทะเบียน แสดงความจำนง   
ขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู ้สูงอายุ  ได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในวัน และเวลาราชการ       
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบถามเพ่ิมเติม โทร. ๐ 4327 2265 

หมายเหตุ  กรณีท่ีผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง  
  ให้ทำการมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่น 
  เป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนแทนได้ (ตามเอกสารมอบอำนาจที่กำหนด) 

9. โครงการเรารักบ้านไผ่ 
กองสวัสดิการสังคม นำโดย นางอัญชิสา วงษ์จันฬา ผู ้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้แจ้ง

ประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การจัดดำเนินโครงการเรารักบ้านไผ่ 
ด้วย เทศบาลเมืองบ้านไผ่ นำโดยนายประเสริฐ  พงษ์ธ ีรมิตร  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่              

ไดม้ีนโยบายจัดดำเนินโครงการเรารักบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5   
ซ่ึงมีกำหนดจัดงาน ในวันอังคารที่ 13  กันยายน 2565   เวลา 08.๐๐ น. – 14.๐๐ น.  

ณ  หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ส่งเสริมให้เยาวชน         

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และสถาบันครอบครัว เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชนตั ้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน          
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

โดยมีกิจกรรม 
- การประกวดวาดภาพระบายสี  
- การประกวดแฟนซีดอกลำดวน  
- นิทรรศการ รณรงค์ต่าง ๆ ประกอบด้วย 

1. ส่งเสริมความรักสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์      
2. รณรงค์การยุติความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน 
3. การป้องกันโรคเอดส์  โรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์        
4. รณรงค์การป้องการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอความคิดและมีมติให้ดำเนินการจัดดำเนินกิจกรรมขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 
2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  
 

10. เรื่องอ่ืน ๆ   
-ไม่มี- 
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ภาพถ่ายการดำเนินงานโครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำปี 2565 
วันพุธที่  7  กันยายน  2565 เวลา 08.30 น. 
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

 

********************************************************************************** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 19 จาก 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



หน้า 20 จาก 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


