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บันทกึการประชุมหัวหนาสวนการงาน ประจําเดอืน พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

ในวันพุธที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   เวลา  ๐๘.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมไผเงิน 

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

ผูมาประชุม 

๑. นายเปรมศักดิ์ เพยียุระ นายกเทศมนตรี  

๒. นายจริะบูรณ ปญญารัตนวงศ รองนายกเทศมนตร ี

๓. นายนวิัฒน ปลั่งศริิ รองนายกเทศมนตรี 

๔. นายนรศิ อนิทรกําแหง รองนายกเทศมนตร ี

๕. นายเลศิสนิ จึงจรัสทรัพย ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี  

๖. นายปรชีา มุกนําพร ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี  

๗. รอยตรบีัวทอง โลขันธ เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๘. นางดรุณ ีวศิษิฐชาต ิรองปลัดเทศบาล  

๙. นางสุภาภรณ คําภูเงนิ หัวหนาสํานักปลัดฯ 

๑๐. นางอาภรณ รพเีลศิรังสมัินต ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ  

๑๑. นางวาสนา   พทิักษ ผูอํานวยการกองคลัง  

๑๒. นายเฉลมิเกยีรต ิอุปจันทรสงา ผูอํานวยการกองวชิาการฯ  

๑๓. นายกฤษฏ ชัยมาตย ผูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม  

๑๔. นางศริวิรรณ ปกษ ีผูอํานวยการกองการศกึษา  

๑๕. นายศักดิ์สทิธิ์ ปนคํา ผูอํานวยการกองชาง  

๑๖. นางฉววีรรณ อัศฤกษ ผอ.สถานศกึษา โรงเรยีนเทศบาล  

๑๗. นางสุพชิชา ชูกลิ่น ครู (แทน) ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธติ 

๑๘. นายสุวัฒน เทาใหม ผูจัดการสถานธนานุบาล  

๑๙. นายอทิธพิล พวกเมอืงพล หัวหนาฝายการโยธา  

๒๐. นางกรองกาญจน  ปญญารัตนวงศ หัวหนาฝายปกครอง 

๒๑. นายจรีะศักดิ์ แกนดู  หัวหนาฝาย สงเสรมิการศึกษาฯ 

๒๒. น.ส.ดาวรรณ ภูเหนิ หัวหนาฝายบรกิารสาธารณสุข  

๒๓. นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศลี หัวหนาฝายแบบแผนฯ  

๒๔. น.ส.ภัทราวรรณ  เกดิพทิักษ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห  

๒๕. น.ส.ยุวนติ เพิ่มยนิด ีหัวหนาฝายบรหิารการศึกษา  

๒๖. นางสุกัญญา จันทรภักดี หัวหนาฝายอํานวยการ  

๒๗. นายประหยัดทรัพย  อาวจําปา หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  
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๒๘. น.ส.มัตตกิา เกดิพทิักษ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  

๒๙. น.ส.ลัดดาวัลย ความหม่ัน หัวหนาฝายแผนที่ภาษฯี  

๓๐. จ.อ.กมล สงวนญาต ิหัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 

๓๑. นายเนรมติร มูลวงศ หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล  

๓๒. นางอุไรวรรณ กสกิจิวรกุล หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ  

๓๓. นายประเสรฐิ ไชยศรี  หัวหนา ฝายพัฒนารายได 

๓๔. น.ส.ธัญณชิา ขันต ีหัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 

๓๕. จ.อ.สายันต นรสาร รก.หัวหนาฝายปองกันฯ  

๓๖. นางมลวิรรณ สารบรรณ ที่ปรกึษานายกฯ 

๓๗. นายธนายุทธ โคตรบรรเทา จนท.ระบบงานคอมฯ (รก.หน.ฝายบรกิารและเผยแพรฯ)  

๓๘. นางสุดา ชาตสิุวรรณ นักวชิาการสุขาภบิาล 

๓๙. น.ส.จารุมาศ เสนาสนทิ จนท.บรหิารงานทั่วไป  

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.  

ระเบยีบวาระท่ี ๑  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

ประธาน (๑) ผมขอช้ีแจงตามที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมทัง้ระดับประเทศและ 

 ระดับจังหวัดอยางตอเนื่อง ในการบรหิารงบประมาณอยากใหพจิารณาเรงรัด

ในชวงไตรมาสแรก ทุกกอง/ฝาย ใหวางแผนดําเนนิการในสวนที่เกีย่วของ        

โดยเรงดวน สวนงบประมาณเพิ่มเตมิของป ๒๕๕๘ ใหเรงรัดดําเนนิการดวย       

เพราะมนีโยบายหลายอยางที่เราจะตองเรงดําเนนิการใหแลวเสร็จกอนปใหม 

เพื่อที่จะเปนของขวัญปใหมใหกับพี่นองประชาชนชาวบานไผ เพราะฉะนัน้ก็ฝาก

หลายๆเรื่องที่เราไดเตรยีมไวเพื่อใหเกดิบรรยากาศวันสงทายปเกา-ตอนรับปใหม 

ซึ่งจะเปนประโยชนตอภาพลักษณของเทศบาลเรา โดยเฉพาะอยางยิ่งการประดับ

ตกแตงอาคารสถานที่ ผมไดมอบหมายใหทานรองจิระบูรณดูแลเรื่องนี้ รวมทัง้   

วงเวยีนน้ําพ ุบรเิวณสถานรีถไฟ และหนาสํานักงานเทศบาล รวมทัง้การเรงรัด

กอสรางหอนาฬิกาใหแลวเสร็จเพื่อเตรยีมจัดงานเคาทดาวนปใหม 

   (๒) ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดแจงมตคิณะรัฐมนตร ีในการประชุมเมื่อ

วันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๕๘ ไดมมีตกิําหนดใหวันศุกรที่ ๖ พ.ค. ๒๕๕๙ และวันจันทรที่  

๑๘ ก.ค. ๒๕๕๙ เปนวันหยุดราชการเพิ่มเตมิเปนกรณีพเิศษ จํานวน  ๒  วัน 

ขอใหพวกเราไดบันทกึไวดวยนะครับ ซึ่งในสวนของการใหบรกิารประชาชนใหหา

แนวทางใหประชาชนไดรับการบรกิารในชวงวันหยดุดวยนะครับ  

(๓) จากทานนายกเทศมนตรเีมอืงรอยเอ็ด ทานบรรจง  โฆษติจรินันท  
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ไดขอแสดงความยนิดทีี่นายกเทศมนตรเีมอืงบานไผไดรับเลอืกเปนกรรมการ

สุขภาพแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเปนตัวแทนของนายกเทศมนตรทีั่วประเทศ    

ก็ขอขอบคุณทานไว ณ โอกาสนี้ดวยนะครับ  

(๔) จากสถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน (PIM) ซึ่งเปน 

สถาบันอุดมศกึษาเอกชน ภายใตการสนับสนุนของบรษิัท CPALL ขอเรยีนเชิญ

เขารวมโครงการ “Education Relationship Program ๔๖/๒๕๕๘” โดยให

ผูบรหิารและขาราชการระดับสูงแลกเปลี่ยนความเห็นและพัฒนาความรวมมอื

ทางการศกึษาและเปนการเช่ือมสัมพันธอันดรีะหวางทองถิ่นกับทางผูบรหิารของ

สถาบันดังกลาว ซึ่งผมเองไดเขารวมการสัมมนาในครัง้นี้ เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. –   

๑ พ.ย. ๒๕๕๘  ที่ผานมา  พรอมดวย  นายชัชวาล  ชํ่ามะณ ี รอง ผอ.

สถานศกึษา ร.ร. เทศบาลบานไผ ซึ่งจากการประชุมไดขอสรุปที่ด ีที่เราจะมี

โอกาสไดสงเสรมินักเรยีน ม.ปลายของเรา เขาศกึษาในหลักสูตรปญญาภวิัฒน 

ในปการศกึษาหนา ซึ่ง  ม.๖  จะจบในปการศกึษา ๒๕๕๙ นี้  เพื่อเปนการ

เตรยีมความพรอมจะมกีารจัดคายปฐมนเิทศใหกับนักเรยีนม.ปลาย (ม.๔-๖)  

ในปการศกึษาหนาตอไป  

มตทิี่ประชุม  --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผูบรหิารและหัวหนาสวนการงานฯ   

   เมื่อวันที่ ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๘   

นายนรศิ  อนิทรกําแหง ขอเชิญฝายเลขานุการ ครับ  

รองนายกเทศมนตร ี

หัวหนาสํานักปลัดฯ   เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรายงาน 

   การประชุมหัวหนาสวนการงาน  เมื่อวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ไดสําเนา 

   แจงใหทุกทานแลวนะคะ มทีัง้หมด ๔๔ หนา ขอใหที่ประชุมพจิารณาไป 

พรอม ๆ กันเลยนะคะ  มทีานใดจะขอแกไขหรอืเพิ่มเตมิในสวนใดหรอืไมคะ  

เชิญคะ   

ผอ.กองสวสัดกิารสังคม เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอแกไขหนา ๓๑  

    บรรทัดที่ ๑๘ จาก “เหลอือกี ๕๐ คน ก็จะเปนของ บว.” เปน “เหลอือกี ๕๐ คน  

   ก็จะเปนของ ร.ร. บว.” และบรรทัดที่ ๒๙ จาก “การขึ้นทะเบยีนของผูดูแลเด็ก”  

   เปน “การขึ้นทะเบยีนของเด็กแรกเกดิ”  

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดฉิันขอแกไขหนา ๓๕  

    บรรทัดที่ ๙  จาก “น.ส.สุนสิา  แสนโชต”ิ เปน “น.ส.สุนษิา  แสนโชต”ิ และ  



- ๔ - 

 
หนา ๓๖ บรรทัดที่ ๑๖ จาก “ทางจังหวัดขอนแกนไดมคีําสั่งทัง้หมดในเขต

อําเภอบานไผ ไดแตงตัง้ทัง้หมด ๑๖ ทาน ” เปน “ทางจังหวัดขอนแกนไดมคีําสั่ง

แตงตัง้คณะกรรมการดังกลาวในป ๒๕๕๘ รวม ๒๖ อําเภอ สําหรับในเขต

อําเภอบานไผไดแตงตัง้ทัง้หมด ๑๖ ทาน”      

นายนรศิ  อนิทรกําแหง มทีานใดจะขอแกไขเพิ่มเตมิหรอืไมครับ ขอใหเลขานุการแกไขให 

รองนายกเทศมนตร ี เรยีบรอยและเก็บไวในสารบบตอไป ถาไมมผีมขอมตทิี่ประชุมนะครับ  

มตท่ีิประชุม --รับรองรายงานการประชุม — 

ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องสบืเน่ือง  

ประธาน   รายงานผลการดําเนนิงานถนนคนเดนิเพลนิเมอืงไผ  เชิญ 

รองดรุณ ีครับ 

นางดรุณี  วศิิษฐชาต ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับถนน    

รองปลัดเทศบาล คนเดนิเพลนิเมอืงไผ  ซึ่งไดจัดมา  ๑ ปกวาแลว จะสังเกตเห็นพัฒนาการขึ้นมา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งจํานวนผูคนมาจับจายใชสอยถนนคนเดนิเพลนิเมอืงไผมี

จํานวนเพิ่มมากขึ้นนะคะ ในสวนของแตละโซนสิ่งที่จะตองคงอยู คอื การดูแล

เรื่องคุณภาพของสนิคา ความปลอดภัยของประชาชน สําหรับเรื่องอื่น ๆ ไมมี

ปญหา แตจะเพิ่มเรื่องความปลอดภัยเพราะคนเยอะขึ้นคะ  

สรุปยอดคาใชจายประจําเดอืน  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ดังนี้ 

- วันที่  ๔  ต.ค. ๒๕๕๘    

o รายรับ = ๒๙,๘๕๐  บาท  รายจาย = ๑๗,๑๙๕  บาท   

คงเหลอื = ๑๒,๖๕๕  บาท  

- วันที่  ๑๑  ต.ค.  ๒๕๕๘   

o รายรับ = ๑๔,๒๘๐  บาท  รายจาย = ๑๑,๑๘๕  บาท   

คงเหลอื = ๓,๐๙๕  บาท  

- วันที่  ๑๘ ต.ค.  ๒๕๕๘ 

o รายรับ = ๒๖,๒๒๐  บาท  รายจาย = ๑๖,๕๐๐  บาท   

คงเหลอื =๙,๗๒๐  บาท  

- วันที่  ๒๕ ต.ค.  ๒๕๕๘  

o รายรับ = ๑๗,๘๙๘  บาท  รายจาย = ๑๖,๖๔๕  บาท   

คงเหลอื = ๑,๒๕๓  บาท  

สรุป   รวมรายรับทัง้สิ้น  =  ๘๘,๒๔๘ บาท รวมรายจายทัง้สิ้น  = ๖๑,๕๒๕  บาท 

คงเหลอืทัง้สิ้น  =  ๒๖,๗๒๓  บาท 
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หัวหนาฝายพัฒนารายได  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สรุปยอดการจัดเก็บ 

คาวางสนิคาและจําหนายสนิคาถนนคนเดนิฯ เริ่มตัง้แต  ต.ค. ๒๕๕๗ – ต.ค. 

๒๕๕๘ เปนเงินทัง้สิ้น  ๔๕๖,๘๖๐ บาท  สําหรับคาไฟฟาที่จัดเก็บได เปนเงิน

ทัง้สิ้น  ๒๐๐,๙๗๕ บาท รวมที่จัดเก็บไดเปนเงินทัง้สิ้น  ๖๕๗,๘๓๕  บาท 

ประธาน   ครับมทีานใดจะสอบถามเพิ่มเตมิหรอืไมครับ ถนนคนเดนิฯ กาวเขาสูปที่ 

๒ แลวนะครับ ปรากฏวาพี่นองประชาชนหนาแนนขึ้น และตอไปจะเริ่มเขาสู   

ฤดูหนาวซึ่งเปนเทศกาลทองเที่ยวแลว ถนนคนเดนิฯ คงตองปรับปรุงใหม ี      

จุดถายภาพ ฝากทานรองนวิัฒนดวยนะครับ ใหจัดเตรยีมสถานที่จุดถายภาพ     

สงทายปเกาตอนรับปใหมใหเดน ๆ ดวย และเช่ือวาจะมปีระชาชนที่ไปทํางาน 

ตางถิ่นเดนิทางกลับมาเฉลมิฉลองเทศกาลปใหม ซึ่งเราควรจะเตรยีมการเพื่อ

รองรับบรรยากาศสงเสรมิการทองเที่ยวในครัง้นี้ดวย   

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  ขออนุญาตเพิ่มเตมิ

รองนายกเทศมนตรี   แจงใหคณะกรรมการไดรับทราบ ซึ่งในเร็ววันนี้จะมกีารจัดงานง้ิวประจําปขึ้นที่  

บรเิวณหนาที่วาการอําเภอบานไผ ตัง้แตวันที่ ๒๐-๒๙ พ.ย. นี้ ในสวนของถนน

คนเดนิฯ จะตองหยุดไป ๒ สัปดาห คอื อาทติยที่ ๒๐ และ ๒๘ พ.ย. แตเราจะ

สัญจรมารวมงานลอยกระทงที่เทศบาลแทน ในวันที่ ๒๔-๒๕ พ.ย. ผมจะนัด

คณะกรรมการถนนคนเดนิฯ ทุกชุดประชุมรวมกันอกีครัง้ ในการวางรูปแบบ

จําหนายสนิคาถนนคนเดนิฯ บรเิวณหนาสํานักงานเทศบาล จงึขอเรยีนใหที่

ประชุมทราบครับ 

ประธาน   ฝากพวกเราทุกคนชวยประชาสัมพันธดวยนะครับ วาเทศบาลเปดถนน

ใหกับงานง้ิวอยางเต็มที่เพื่อสงเสรมิงานง้ิวประจําป สําหรับในสวนที่งดไป ๒ 

สัปดาหก็ใหไปขายทดแทนที่งานลอยกระทงเทศบาล ๒ วัน (๒๔-๒๕ พ.ย.) ณ 

บรเิวณหนาสํานักงานเทศบาลเมอืงบานไผ เชิญวาระตอไปครับ 

มตท่ีิประชุม --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ/พจิารณา  

ประธาน  เชิญสํานักปลัดฯ ครับ  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง (๑) รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการฯ จังหวัดขอนแกน  

รองนายกเทศมนตร ี ประจําเดอืน ต.ค. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘ โดยทานนายกฯ

มอบหมายใหผมรักษาการแทนและไดมอบหมายใหผมเขารวมประชุมฯ แทน ณ 

ศูนยประชุมอเนกประสงค  เทศบาลตําบลเขื่อนอุบลรัตน จ.ขอนแกน ซึ่งม ี   

ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน เปนประธานในที่ประชุมดังกลาว และเปนเทศกาล
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ตักบาตรเทโวซึ่งถอืเปนหนึ่งของแหลงทองเที่ยวของเขื่อนอุบลรัตนดวย และใน

วันนัน้ผมไดใหทานรองดรุณรีวมเดนิทางไปเขารวมประชุมดวย เชน  

- การบรหิารจัดการขยะจังหวัดขอนแกน มอียู ๖ ประเด็น คอื  

๑.  การกําจัดขยะมูลฝอยตกคาง 

๒. การจัดทําขอบัญญัตขิองทองถิ่น 

๓. ปดที่ทิ้งขยะที่ไมถูกตอง เชน อบต.โนนสมบูรณ 

๔. พัฒนาระบบฐานขอมูล 

๕. ตรวจสอบคุณภาพน้ําฝน เชน โนนศลิา 

๖. จัดพธิปีระกาศเจตนารมณขอนแกนเมอืงสะอาดและขอนแกน  

Zero Waste ซึ่งโรงเรยีนเทศบาลบานไผ และโรงเรยีนเทศบาล ๒ 

อนุบาลสาธติ ก็ไดเขารับรางวัลในวันนัน้ดวย รวมทัง้หนวยงานอื่นดวย 

และไดมีการทํา MOU รวมกัน 

- การปนจักรยานเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน 

โอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  Bike 

for Dad โดยใหจัดรูปขบวนจักรยานตามรูปแบบของจังหวัด สัญลักษณคอื Dad  

D = พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  d = ทั่วไป และจักรยานอยูตรงกลาง เปน

การรําลกึถงึการปนจักรยานคราวที่ผานมา ที่สําคัญคอืการสมัครวันที่ ๒-๑๔ 

พ.ย. และเชิญชวนหนวยงานราชการ และประชาชนทั่วไป สมัครเขารวมกจิกรรม 

โดยสมัครผานทางเว็บไซต ซึ่งจะกําหนดจัดกจิกรรมในวันที่  ๑๑  ธ.ค. ๒๕๕๘ 

เสนทางปน ๒๙ ก.ม. สําหรับเสนทางการปนจังหวัดขอนแกนสามารถเปดดูที่

เว็บไซตจังหวัดขอนแกน และมกีารยกเลกิกิจกรรมปนจตุรทศิ ไมไดยกเลกิการ

ปนทุกจังหวัดนะครับ จตุรทศิ คอื สี่ทิศที่จะเขากรุงเทพฯ คณะรัฐมนตรมีมีติ

ยกเลกิ ไมใหดําเนนิการจัดกจิกรรมปนจักรยาน แตทัง้ ๒๙ จังหวัด ยังคง

ดําเนนิการเชนเดมิ ในสวนที่จังหวัดขอความรวมมอืคอื ใหดําเนนิการขึ้นปาย ปน

เพื่อพอ รูปแบบปายใหดูตามรูปแบบของจังหวัด สวนใครสนใจจะไปรวมปนใน

วันที่  ๑๑ ธ.ค. กับจังหวัดสามารถสมัครไดที่เว็บไซตจังหวัด 

-  การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาต ิประเพณผูีกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัด  

ขอนแกน ประจําป จะมขีึ้นระหวางวันที่ ๒๙ พ.ย. – ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๘ ซึ่งมกีาร

ยกระดับการจัดงานเปนระดับนานาชาต ิจําหนายสนิคาผาไหมของตางประเทศ 

และ OTOP ของตางประเทศ และในวันที่ ๖ ธ.ค. เชิญหัวหนาสวนราชการ รวม

กจิกรรมพาแลง และในวันที่ ๑๒ พ.ย. รวมน้ําใจเหลากาชาด  

- การออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว.ประจําเดอืน พ.ย ๒๕๕๘  ณ   
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โรงเรยีนบานหนองบัว อ.ซําสูง ในวันที่  ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๘  

- รายงานผลการดําเนนิงานของเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน  ผลการรับ  

บรจิาคโลหติ ตัง้แตวันที่ ๒๘ ก.ย. – ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘ จํานวนผูบรจิาคโลหติ 

๑,๖๑๐ คน ประมาณโลหติ ๖๔๔,๐๐๐ ซซี ีและกจิกรรมอื่น ๆ เชน มอบเฮอืน

กาชาด มอบทุนการศกึษา มอบถุงยังชีพ 

- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน จัดงานแสดงเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

เพื่ออุตสาหกรรม ระหวางวันที่ ๑๙-๒๒ พ.ย. ๒๕๕๘  

- ปฏทินิงานทองเที่ยวเดอืน ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๕๘  ม ี๑๐ งาน   เชน  

Bike for Dad ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๘, งานมหัศจรรยพรรณไมนานาชาต ิกลางเดอืน 

ธันวาคม, งานประเพณตีักบาตรเทโว อ.อุบลรัตน ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘,            

งานขอนแกน Coundown ๒๐๑๖ ในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘  

(รายละเอยีดตามเอกสาร) และตัวอยางจดหมายขาวจากศูนยวทิยาศาสตรเพื่อ

การศกึษาขอนแกน มเีอกสารแผนเดยีวแจกในที่ประชุมซึ่งสรุปสาระสําคัญหลาย

เรื่อง ขอบคุณครับ 

ประธาน   ผมอยากจะฝาก ๒-๓ ประเด็น  

    - การจัดกจิกรรม Bike for Dad ของจังหวัดขอนแกน รวมถงึพี่นองเรา 

อยากใหจัดที่อําเภอและผมไดดูในปฏทินิงานแลว คอื วันที่ ๔ ธ.ค. เราจะมี

กจิกรรมวันพอแหงชาตใินภาคเชา-เที่ยง เพื่อใหสอดคลองกับวันแมที่เราเคยจัด 

จงึอยากใหเราจัด Bike for Dad ในวันที่ ๔ ธ.ค. นี้ดวย ในภาคบาย ประมาณบาย 

๓ โมง เริ่มตนที่ถนนหนาเทศบาล สวนเสนทางเราคอยมาเลอืกกันดูอกีครัง้ สวน

ทานใดที่สนใจจะไปปนที่จังหวัดใหสมัครไดทางเว็บไซตจังหวัดนะครับ จะมเีสื้อ + 

เข็มกลัดสําหรับผูเขารวมปนในครัง้นี้ดวย  

 - สําหรับพาแลงในวันที่ ๖ ธ.ค. ใหสํานักปลัดฯ ประสานกับจังหวัดวา

รูปแบบการรวมงานจะเปนอยางไร  

 - รวมน้ําใจเหลากาชาด ทางอําเภอมหีนังสอืมาใหเราชวยบรจิาคตูเย็น  

๑ หลัง เราจะไดไปมอบในวันที่ ๑๒ พ.ย. นี้ที่เหลากาชาดจังหวัดนะครับ  

 - ปฏทินิงานทองเที่ยว ในชวงเดอืน ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๕๘ จะสังเกตวา   

งานมหัศจรรยพรรณไมนานาชาตกิ็ด ีเปนโปรแกรมการทองเที่ยวที่ถูกนําเสนอ

โดยทองถิ่นทัง้นัน้นะครับ ฝากพวกเราดวยนะครับ เมื่อไหรที่เรามโีปรแกรมงานที่

จะประชาสัมพันธงานของเรา ใหทําเรื่องเสนอเพื่อบรรจุเขาเปนปฏทินิการ

ทองเที่ยวจังหวัดใหดวยนะครับ เราอยาเสยีโอกาสนะครับ ปฏทินิงานตองแจง

ลวงหนากอน ๑ เดอืน เพื่อใหทานผูวาฯ บรรจุเขาเปนวาระการประชุม และให
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แนบเอกสารไปดวย เชน เอกสารรายละเอยีดการจัดงาน  แผนพับ

ประชาสัมพันธ เปนตน เชิญเรื่องตอไปครับ  

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สบืเนื่องจากทาน 

รองนายกเทศมนตรี นายกฯไดมอบหมายใหเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการ ฯ อําเภอบานไผ  

ประจําเดอืน ต.ค. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๘ ที่ผานมา ผมขอสรุป

ประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 

 - เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ คอื เรื่องเกี่ยวกับการปนจักรยาน 

Bike for Dad ตามที่ทานรองนรศิไดกลาวไปแลวในเบื้องตน คอื ระหวางวันที่   

๒-๑๕ พ.ย. นี้ ผูสนใจตดิตอไดที่เว็บไซต  

 - นายอําเภอแจงใหที่ประชุมทราบวา ขณะนี้มบีรษิัทเกี่ยวกับการบรหิาร

จัดการขยะของบรษิัทญี่ปุนจะเขามานําเสนอในที่ประชุม ผมจงึขออนุญาตยกมอื 

ณ วันนี้ในฐานะที่เทศบาลเมอืงบานไผเปน Center การบรหิารจัดการขยะทัง้

อําเภอ ซึ่งขณะนี้เรายังไมสามารถดําเนนิการอะไรได สบืเนื่องมาจากยังไมมี

ประกาศออกมาใหมผีลบังคับใช พ.ร.บ.เกี่ยวกับเรื่องรวมทุนอะไรเลย ซึ่งทาน

ไดรับทราบในที่ประชุม และจะไดดําเนนิการในโอกาสตอไป 

 - การดําเนนิการปองกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 

ประจําป ๒๕๕๙ ของจังหวัดขอนแกน โครงการนี้ใชช่ือวา “โครงการสุขกาย   

สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปใหม ๒๕๕๙” ชวงเตรยีมการรณรงคเริ่มตัง้แตวนัที่ ๑ 

ต.ค. ๒๕๕๘ –๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ โดยตดิปายประชาสัมพันธในชวงที่ ๑ ชวงที่ ๒ 

ระหวางวันที่ ๒๙ ธ.ค. – ๔ ม.ค. ๒๕๕๙ และจะมกีารนัดประชุมเตรยีมความ

พรอมอกีครัง้หนึ่ง ซึ่งจะไดมอบหมายใหกอง/ฝายที่เกี่ยวของไปทาํปายรณรงคใน

การขับขี่อยางปลอดภัยในชวงเทศกาลปใหมนะครับ  

 - โครงการของบรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด มหาชน    รวมใจตาน     

ภัยหนาว ๒๕๕๘ ปที่ ๑๖ ในสวนของเทศบาลเมอืงบานไผจะมีการมอบผาหมให

ชุมชนละ ๓ ผืน x ๓๙ ชุมชน = ๑๐๘ ผืน โดยใหไปรับมอบที่วาการอําเภอ ใน

วันที่ ๑๗ พ.ย. เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่หองประชุมอําเภอบานไผ ฝากกอง/ฝายที่

เกี่ยวของดําเนนิการดวยนะครับ 

 - กฐนิของอําเภอบานไผ กําหนดทอดกฐนิในวันที่  ๑๓ พ.ย. นี้ โดยทอด

ถวายที่วัดธรรมเจดยี ต.แคนเหนอื อ.บานไผ  

 - สําหรับเทศบาลจะมีการจัดกจิกรรมวันพอแหงชาตขิึ้นในวันที่ ๔ ธ.ค. 

และกจิกรรมปนเพื่อพอ Bike for Dad เวลาบาย ๓ โมง ใหมารวมกันที่นี่ทานใด

สนใจก็ใหมาแจงความจํานงที่เทศบาล ซึ่งผมไดแจงในที่ประชุมเรยีบรอยแลว  
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 - แจงเรื่องงานกฐนิเทศบาลที่จะมขีึ้นในวันที่ ๖-๗ พ.ย. ทอดถวายวันที่ 

๗ พ.ย. ณ วัดปาสุมนามัย  

 - เรื่องเพื่อพจิารณา สบืเนื่องมาจากโครงการสองลอเพื่อนอง ของขวัญ

เพื่อโลก เปนการปนทั่วประเทศไทย ตัง้แตวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๕๘ ที่ผานมาจนถงึ

วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ รวมทัง้หมดใชเวลา ๘๘ วัน ซึ่งปจจุบันชมรมนักปน

จักรยานดังกลาวจะปนเขามาเสนทางสารคาม – บรบอื – บานไผ และทาง

อําเภอไดประสานเขามาใหกลุมผูปนจักรยานประมาณ ๕๐ ทาน จะมาแวะที่

เทศบาลเมอืงบานไผ ในสวนที่เกี่ยวของคอืจะตองจัดเตรยีมปายประชาสัมพันธ

เสนทาง ซึ่งผมไดมผัีงเรยีบรอยแลวที่จะมอบทางกอง/ฝายที่เกีย่วของไป

ดําเนนิการตอไป เชิญขาราชการ นักศกึษา ประชาชน กลุมพลังมวลชนชมรมนัก

ปนจักรยานรวมตอนรับดวย เราจะตองเตรยีมการสนับสนุนน้ําดื่ม และอาหาร

สําหรับชมรมนักปนจักรยานพรอมคณะทัง้หมดประมาณ ๕๐ ทาน ในวันที่ ๒๐ 

พ.ย. ๒๕๕๘ พรอมทัง้อํานวยความสะดวกในดานอื่น ๆ ดวย ซึ่งทานนายกฯ ได

มอบหมายใหกองสาธารณสุขฯ เปนแมงาน ผมจงึขอหารอืที่ประชุมเรื่อง

งบประมาณการจัดซื้อน้ําดื่มและอาหารเลี้ยงรับรองคณะดังกลาว เราไมไดตัง้

งบประมาณเพื่อการนี้ไว จึงมคีวามจําเปนตองขอใชเงินงบประมาณของโครงการ

ถนนคนเดนิฯ เพื่อดําเนนิการในสวนนี้ ขอบคุณครับ  

ประธาน  ขอบคุณทานรองนวิัฒนนะครับ อยากใหพวกเราเตรยีมการในการ

ประชุมที่อําเภอ โดยเฉพาะกองวชิาการฯ ใหเรงดําเนนิการจัดทําหนังสอืพมิพ

เสยีงเมอืงไผใหแลวเสร็จกอนวันประชุมที่อําเภอทุกครัง้ เพราะเราจะไดนํา

หนังสอืพมิพของเราไปประชาสัมพันธที่ประชุมอําเภอดวย ซึ่งผูเขารวมประชุมก็

เปนระดับหัวหนาสวนราชการทุกสวน และเปนการทุนคาใชจายในการจัดสง

หนังสอืพมิพดวย และผมอยากฝากเรื่องความรวมมอืจากทางอําเภอมาถงึเรา 

หลายเรื่องที่ตองเปนการรวมพลังมวลชน และผมไดมอบหมายกอง/ฝายใหไป

ดําเนนิการดวยนะครับ แตถาเปนเรื่องที่ไมตรงกับอํานาจหนาที่ของเราก็อยาทํา 

ใหทําตามขัน้ตอนนะครับ หลาย ๆ อยางตองระมัดระวัง หากไมแนใจใหปรกึษา

ผูบรหิารกอน เมื่อวานที่ประชุมจังหวัดมขีอสรุปเรื่องขยะใหมแีนวทางกอนแลว

คอยเลอืกบรษิัทที่จะสามารถดําเนนิการตามแนวทางที่กําหนดได  

- สําหรับเรื่องการจัดงานเคาทดาวนนายอําเภอไดหารอืวาอยากใหจัด

ที่วาการอาํเภอบานไผ ซึ่งผมคดิวาเรานาจะใชพื้นที่ตรงบรเิวณหอนาฬกิา ซึ่ง

ฝากรองจิระบูรณเรงรัดการกอสรางใหแลวเสร็จกอนวันเคาทดาวนดวยนะครับ 

ตอไปเชิญเรื่อง Core Team ครับ 
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นายนรศิ  อนิทรกําแหง สําหรับเรื่อง Core Team เปนเรื่องที่สําคัญ เปนการวัดประสทิธภิาพใน 

รองนายกเทศมนตรี การทํางานขององคกรของเรา ปรากฏวา คะแนนประเมนิของเราไมถงึ ๙๐ ทํา

อยางไรเราจะถงึ ๙๐ ขึ้น นโยบายที่ทานนายกฯใหกับเทศบาล คอื ตองเขาสู

รูปการแขงขันเพื่อยกระดับพัฒนาคน พัฒนาองคกรของเรา ดังนัน้ผมจงึใหรอง

สุวัฒน รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ได Review เรื่องนี้กับรองดรุณใีหนัด

หมายแตละกองที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบสถานภาพของเราอยางแทจรงิวาอยูที่

จุดใด และตองขับเคลื่อนรวมกัน เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนขึ้นไปใหไดคะแนน

มากกวา ๙๐ นี่คอืเปาหมายครับ ขอบคุณครับ 

ประธาน  การที่เราอยูในมาตรฐานของทางกระทรวงก็ด ีทางกรมก็ด ีหรอื ก.พ., 

ก.พ.ร. ก็ด ีจะมขีอกําหนดหลาย ๆ อยางที่ตองประเมนิองคกรเรา ใหอยูใน

คะแนนที่สามารถสงเขาประกวดแขงขันได อยางเชนปที่แลวเราไดรับรางวัล

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มกีารบรหิารจัดการบานเมอืงที่ด ีดานคุณภาพ

ผูสูงอายุ สําหรับในปนี้ฝากใหตดิตามดวยเรื่องนี้เกดิขึ้นเพราะตัวเราเอง  “จุดยนื

ระบบราชการ ตองมุงม่ันในการบรกิารประชาชน” หลักการ การประเมนิตาง ๆ

ระบบบรหิารใหดกี็พอ ทําดแีลวจะตองไดรับการประเมนิสูง ใหดูระบบตาง ๆ 

และองคกรของเราใหบรกิารประชาชนใหดี ตอไปเรื่องวเิคราะหนโยบายที่ 

นายกเทศมนตรฯี ไดแถลงตอสภาเทศบาลและประชาชน ซึ่งผมไดกําหนด

นโยบาย “กระจก ๖ ดาน” อะไรที่ทําไปแลวประสบความสําเร็จ อะไรที่ทําไป

แลวไมประสบความสําเร็จ ตองปรับปรุงแกไข จึงอยากใหมเีรื่องนี้เปนหลักวชิา 

และวเิคราะหผลการปฏบิัตงิานใหตรงตามหลักวชิา ขอเชิญทานรองนรศิครับ  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง ที่มาของเรื่องนี้มาจากประสบการณทํางานที่ผานมา ประกอบกับที่ 

รองนายกเทศมนตร ี ทานนายกฯกลาวในเบื้องตน จากการทํางานที่ผานมาประมาณ ๒๒ เดอืน ดังนัน้ 

ตองมีการทบทวนตัวเองวาเราไดทําอะไรมาบาง สัญญากับประชาชนแลว ทําได

ถงึไหนบาง โดยมทีานรองสุวัฒนและทานรองดรุณเีปนหลักในการดําเนนิงาน

เรื่องนี้ ไดมกีารแตงตัง้คณะทํางานในดานนี้ โดยคัดเลอืกจากตัวแทนแตละกอง 

เพื่อไปเช่ือมกบัแตละกองวาเราไดทํากจิกรรมอะไรไปแลวบางที่สนองนโยบาย

นายกฯ กระจก ๖ ดาน ที่ทานไดแถลงไวตอสภาเทศบาลไปแลวนัน้ เพราะถาไมมี

การทบทวนก็จะไมรูวาทําอะไรไปบาง บางทคีณะทํางานอาจจะทําแลวไม

สมบูรณตองอาศัยทมีงานนี้ เพื่อใหไดบรบิทการทํางานใหครบถวนสมบูรณขึ้น 

หลังจากนัน้มาวเิคราะหวาอะไรควรทําอยางยั่งยนืตอไป อะไรที่ยังขาดตก

บกพรองควรพัฒนาใหดยีิ่งขึ้น อะไรที่ยังไมไดทําหรอืทํานอยควรทําใหเขมขน

ขึ้นมาอกี ก็จะเปนขอเสนอเพื่อนําเสนอทานนายกฯ เพื่อใหทานพจิารณาการ
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ทํางานใหตอเนื่องตอไป เพื่อใหเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลที่ดตีอ

ประชาชนตอไป ขอบคุณครับ 

ผอ.กองวิชาการฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับงานดาน 

Core Team และ นโยบายที่ทานนายกฯนําเสนอตอสภาเทศบาล ไดมกีารจัดทํา

คําสั่งแตงตัง้คณะทํางานเรยีบรอยแลวครับ และจะขอนัดคณะกรรมการดังกลาว

เขารวมประชุมพรอมกันในวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.  ณ หอง

ประชุมไผเงนิ   

นายนรศิ  อนิทรกําแหง  ผมขอฝากดวยนะครับ การทํางานตองยดึหลักการเปนสําคัญนะครับ   

รองนายกเทศมนตรี 

ประธาน  ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตัง้รวมกันทํางานและประเมนิเปน

หลักวชิาการนะครับ โดยเอาคําแถลงนโยบายเปนหลัก เปรยีบเทยีบกับกจิกรรม

ที่เราทํา และผลที่เกดิขึ้นในหวงเวลาทีผ่านมา หลักของการประเมนิ คอื ประเมนิ

เมื่อถงึเวลาที่เหมาะสม คอื ระยะเวลา ๒ ป ของการทํางาน ( ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๙) 

เราตองเตรยีมการตัง้แตเนิ่น ๆ เพื่อใหไดขอสรุปเมื่อครบรอบ ๒ ป และนําผลที่

สรุปมาเขาสูการประชุมอกีครัง้ เพื่อวเิคราะหปญหาชวยกัน 

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย  ผมเห็นดวยอยางยิ่งในเรื่องของการประเมนินโยบายที่นายกฯแถลงไวตอ 

ท่ีปรกึษานายกฯ สภาเทศบาล จากนโยบายกระจก ๖ ดาน ไดแปลงออกมาเปนวสิัยทัศน  พันธกจิ 

ยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดตาง ๆ ที่เราไดดําเนนิการมา และที่เปนผลสัมฤทธิ์และ

เปนรูปธรรมออกมาก็มมีากมาย เชน  สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๘ 

พรรษา , รถ EMS กูชีพ – กูภัย, หอกระจายขาวไรสาย, หอนาฬกิา หรอืจะเปน

เรื่องความสะอาด ความเปนระเบยีบเรยีบรอยของการจัดจราจร ทางเทาตาง ๆ 

เปนตน และที่สําคัญเราไดประเมนิผลทัง้ฝายบรหิารและฝายผูปฏบิัต ิคอื KPI ที่

เรากําลังทําอยูในป ๒๕๕๙ นี้ อยากใหพวกเรามาดูนโยบาย กระจก ๖ ดาน ที่

นายกฯไดแถลงไวตอสภาเทศบาลไปแลวนัน้ สวนใดที่สําเร็จและสวนใดที่จะตอง

มเีพิ่มเตมิเนื่องจากสถานการณเปลี่ยนแปลงไปตามระเบยีบ กฎหมายใหม ๆ เรา

จะตองมาพจิารณากันอกีครัง้ ขอบคุณครับ 

ประธาน  คณะกรรมการที่แตงตัง้ขึ้นใหประเมนิแบบหลักวชิาการนะครับ นโยบาย

ที่แถลงไวกับกจิกรรมที่เราไดทําไปแลวตอบโจทยหรอืไม ถาไมตอบโจทยควร

ปรับปรุงแกไขอยางไรตอไป ฝากคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องนี้และสรุปผลใหดู

อกีครัง้ในวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๙  ครบกําหนด ๒ ป ตอไปขอเชิญกองคลังครับ  

ผอ.กองคลัง  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ กองคลังมเีรื่องแจง

เพื่อทราบ ๔ เรื่อง ดังนี้ 
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(๑) รายงานรายรับ-รายจาย ณ  วันที่  ๓๑ ต.ค.  ๒๕๕๘ ดังนี้  

o รายรับทัง้สิ้น  = ๙,๒๙๖,๖๘๕.๑๘  บาท 

o รายจายทัง้สิ้น = ๗,๓๑๑,๔๑๐.๓๒  บาท 

o รายรับสูงกวารายจาย = ๑,๙๑๖,๖๐๔.๘๖ บาท 

(รายละเอยีดตามเอกสาร) 

(๒) รายงานเงินกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน  ณ  ๓  พ.ย. ๒๕๕๘  

o ยอดยกมา ณ  วันที่  ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๙ = ๖๓๐,๓๕๐.๕๒ บาท 

(๓) รายงานเงินกองทุนสวัสดกิารบุคลากร เทศบาลเมอืงบานไผ 

o ๑ ต.ค. ๒๕๕๘   ยอดยกมา         = ๗๙,๑๒๐.๙๑  บาท 

o ๕ ต.ค.  ๒๕๕๘  รับมอบจากนายกเทศมนตร ี= ๒๐,๐๐๐  บาท 

o ๗ ต.ค. ๒๕๕๘ รับเงนิทุนเรอืนหุนจากสมาชิก ฯ (พนักงานจางเหมา)  

                                                              = ๓,๗๐๐ บาท  

o ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘ รับเงนิทุนเรอืนหุนจากสมาชิกฯ (พนักงานเทศบาล,

ลูกจางประจํา,พนักงานจาง)                             = ๑๕,๗๐๐ บาท 

รวมเงินกองทุน ฯ ณ ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘     = ๑๑๘,๕๒๐.๙๑  บาท 

   (๔) รายงานเงนิสนับสนุนศูนยบรกิารคนพกิารเทศบาลเมอืงบานไผ  

- สรุปรายรับ-รายจาย การจัดงานคอนเสริต ปู พงษสทิธิ์ 

o รายรับทัง้สิ้น   = ๓๒๖,๑๒๓   บาท 

o รายจายทัง้สิ้น  = ๑๖๔,๗๗๑  บาท 

o รายไดหลักหักคาใชจาย   = ๑๖๑,๓๕๒   บาท  

(นําเขาบัญชีกองทุนคนพกิารทัง้หมด) (รายละเอยีดตามเอกสาร) 

ประธาน   มทีานใดจะสอบถามเพิ่มเตมิหรอืไมครับ ผมขอฝากเรื่องกองทุน

สวัสดกิารบุคลากร เทศบาลเมอืงบานไผ รายไดจากงานตางๆ เชน งานลอย

กระทงที่จะถงึนี้ อยากจะใหนํารายไดดังกลาวนําเขากองทุนฯ นี้ใหเตบิโตขึ้น 

กวานี้ เชน รายไดจากการจําหนายดอกไม จําหนายกระทง โคมไฟ และรําวง

ยอนยุค บางคนอาจจะยังมองไมเห็นความสําคัญของกองทุนนี้ จงึมผูีสมัครเพยีง 

๖๖ ราย ทัง้ ๆ ที่ความจรงิพนักงานของเรามปีระมาณ ๔๐๐ คน รวมทัง้มเีรื่อง

ปญหาเศรษฐกจิทัง้นัน้ อยากจะใหพวกเราเปลี่ยนแปลงหนี้นอกระบบที่เราไป

กูยมืกันมา ใหมากูยมืเงินในระบบของเราใหไดมากที่สุด สวนวธิกีารจะทํา

อยางไรก็ทาง ผอ.กองคลัง ชวยพจิารณาดวยนะครับ ทําใหกองทุนเราปลดหนี้

นอกระบบใหพนักงานของเราออกไปใหได หากเราไมมหีนี้สนิ เราจะทํางานมี

ความสุข และเกดิผลดกีับองคกร แตถาหนี้นอกระบบจะมดีอกเบี้ยสูงมาก ผมม ี
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๒ แนวทาง ที่จะชวยพวกเรา คอื ๑. ตัง้กองทุนนี้เพื่อลดปญหาหนี้นอกระบบ ๒. 

เปดตลาดสนิคาเพื่อชวยพนักงานของเราใหมกีารประกอบอาชีพเสรมิขึ้นมา เชน 

ถนน    คนเดนิฯ โดยอยากใหพวกเรามกีจิกรรมรวมกันเพื่อเปนการลดรายจาย-

เพิ่มรายได สวนหนึ่งเพื่อนเราไดไปเปนวทิยากรขางนอกถอืวาเปนช่ือเสยีงใหกับ

เทศบาลเราและทําใหมรีายไดจากสวนนี้เขามาชวยองคกรดานกจิกรรมตาง ๆ 

เชน จนท.ปองกันฯ  ที่หนวยงานตาง ๆ เชิญไปเปนวทิยากรใหความรูเรื่อง

ปองกันภัยฯ สรุปเรามกีองทุนขณะนี้อยู ๓ กองทุน  คอื ๑. กองทุนคนบานไผ       

ไมทอดทิ้งกัน ๒. กองทุนสวัสดกิารบุคลากรเทศบาลเมอืงบานไผ ควรใหสมัคร

สมาชิกเพิ่มเพื่อขับเคลื่อนกองทุน ๓. กองทุนศูนยบรกิารคนพกิารเทศบาลเมอืง

บานไผ ตอไปเชิญกองชางครับ 

ผอ.กองชาง   เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขอใหหัวหนาฝาย 

แบบแผนฯ รายงานความกาวหนาของโครงการกอสรางหอนาฬกิาใหที่ประชุม

รับทราบดวยครับ  

หัวหนาฝายแบบแผนฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับการกอสราง

หอนาฬกิาแลวเสร็จตามสัญญากอสรางคอื ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ ขณะนี้งาน

โครงสรางดําเนนิการแลว ๘๐% งานที่เหลอืสวนใหญคอื งานระบบไฟฟา ระบบ

ไฟฟาแสงสวางตัวนาฬกิาและระบบปองกันฟาผา ซึ่งเนื้องานสวนนี้รวมกัน

ประมาณเกอืบลานบาท ตามการประเมนิเนื้องานคดิวานาจะแลวเสร็จทันวันที่ 

๑๗ ธ.ค. ตามงวดงานครับ  

 ประธาน  สําหรับรูปแบบนาฬกิาจะใชรูปแบบใด ใหที่ประชุมเลอืกนะครับ ตัวเลข

สากล คอื ตัวเลขอารบคิ เชิญที่ประชุมเลอืกนะครับ สรุปที่ประชุมเลอืก    

แบบ ๑๓ เรงรัดการกอสรางใหแลวเสร็จทันเวลาจัดงานเคาทดาวนนะครับ  

หัวหนาฝายแบบแผนฯ  - โครงการจัดทําสวนสาธารณะเฉลมิถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกุมาร ีในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ซึ่ง

กลุมบิ๊กทร ีBig Tress Project และองคกรเครอืขายอันประกอบดวย ภาควชิาภูมิ

สถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสรมิสุขภาพ (สสส.) ธนาคารไทยพาณชิย จํากัด 

(มหาชน) และบรษิัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดรับความเห็นชอบโดยกองราช

เลขาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และสํานัก

นายกรัฐมนตร ีใหดําเนนิงาน “โครงการจัดทําสวนสาธารณะเฉลมิถวายสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงพระเจรญิพระชนมายุ

ครบ ๖๐ พรรษา” โดยมคีุณอานันท  ปนยารชุน เปนประธานที่ปรกึษาโครงการ 
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คุณบัณฑูร  ล่ําซํา เปนประธานโครงการ และคุณหญงิชฎา  วัฒนศริธิรรม เปน

หนึ่งในคณะกรรมการโครงการนัน้ ซึ่งกลุมบิ๊กทรไีดมหีนังสอืเชิญหนวยงานเขา

รวมโครงการฯ โดยมหีลักเกณฑในการคัดเลอืกพื้นที่สเีขยีวเพื่อเขารวม

โครงการฯ ทัง้นี้ไดเชิญเขารวมประชุมในวันที่  ๗  พ.ย. ๒๕๕๘  ณ            

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน โดยไมมคีาลงทะเบยีน 

(รายละเอยีดตามเอกสาร) 

ประธาน  สําหรับงบเพิ่มเตมิสวนเฉลมิพระเกยีรตฯิ ๘๘ พรรษา ดานหลัง

สํานักงานเทศบาล ปจจุบันกําลังรางแบบเพิ่มเตมิแตยังไมแลวเสร็จ ฝากทุกกอง/

ฝายที่เปนเจาของโครงการจัดประชุมตาง ๆ ใหประชาสัมพันธผูเขารวมประชุมให

ไปพักผอนหยอนใจที่สวนสุขภาพดวยนะครับ 

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สวนเฉลมิ  

ท่ีปรกึษานายกฯ พระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เราจะกอสรางที่ชุมชนโนนสวาง       

ใชหรอืไมครับ และจะมโีครงการกอสรางสนามกฬีาลงที่ชุมชนโนนสวาง เปน

พื้นที่เดยีวกันสําหรับการแบงพื้นที่เราไดดําเนนิการอยางไรบางครับ 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับเรื่อง 

รองนายกเทศมนตร ี กอสรางสนามกฬีาที่กองการศกึษาไดงบประมาณมาขณะนี้ไดผูรับจางแลวอยู

ระหวางรอทําสัญญา ในสวนของสวนเฉลมิพระเกยีรต ิสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ เราไดดําเนนิการเรยีบรอยแลว อยูระหวางรอสัญลักษณของสวน

เพื่อจะทําตนแบบของบานไผ อาจจะเปนรูปไดโนเสารรอบสวนสาธารณะ เพราะ

บานไผเปนเมอืงกฬีา ขอบคุณครับ 

ประธาน  ขอบคุณทานรองจริะบูรณครับ ตอไปเชิญกองการศกึษาครับ 

ผอ.กองการศึกษา  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ กองการศกึษามเีรื่อง

ที่จะแจงเพื่อทราบและพจิารณา ดังนี้ 

(๑) สรุปผลการแขงขันกฬีานักเรยีนระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

ครัง้ที่ ๓๓ ซึ่งไดแขงขันเสร็จสิ้นเมื่อ ๓๐ ต.ค. ที่ผานมา สรุปผลดังนี้  

๑. เปตอง ๑๒ ป (ชาย) ประเภททมี ไดเหรยีญเงิน 

๒. ตะกรอ ๑๖ ป (หญงิ) เขาชิงที่ ๓ แพ อบจ.อุบลราชธาน ีไดที่ ๔ 

๓. วอลเลยบอลในรม ๑๒ ป (หญงิ) เขารอบ  ๘ ทมี 

๔. วอลเลยบอลชายหาด ๑๔ ป (หญงิ) เขารอบ  ๘ ทมี 

๕. ฟุตบอล ๑๒ ป (ชาย) เขารอบ  ๘ ทมี 

๖. ทุมน้ําหนัก ๑๖ ป (ชาย) ไดลําดับที่ ๔  

(รายละเอยีดตามเอกสาร) 
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(๒) รายงานผลการดําเนนิการเตรยีมงานโครงการจัดกจิกรรมคาย 

พัฒนาเด็กและเยาวชน อปท. ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ครัง้ที่ ๖ ประจําป 

๒๕๕๙  ระหวางวันที่ ๕-๙ ก.พ. ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการไดปรกึษาหารอืคาย

ที่ทํากจิกรรมและการจัดทําหลักสูตร ๓ ครัง้ คายกจิกรรมมอียู ๔ คาย ดังนี้ 

๑. คายศูนยวทิยาศาสตร 

๒. คายวทิยาลัยการอาชีพบานไผ 

๓. คายมหาวทิยาลัยรามคําแหง 

๔. คายสํานักงานเทศบาลเมอืงบานไผ 

ขออนุญาตใหคุณจรีะศักดิ์เพิ่มเตมิรายละเอยีดตอไปคะ 

หัวหนาฝายสงเสรมิการศึกษาฯ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ตามหลักสูตร 

ดังกลาวคณะกรรมการไดประชุมวเิคราะหหลักสูตรเมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๕๘    

ที่ผานมาฝายเลขาฯก็ไดแกไขปรับปรุงตามที่ประชุมเพื่อจะไดนําเสนอผูบรหิารได

พจิารณาและทําเปนรูปเลมตอไป ในสวนของการตอบรับเขารวมโครงการฯ 

ขณะนี้ตอบรับมาแลว ๑๑ อปท. ที่เหลอืก็จะทยอยสงมาอาทติยนี้ครับ ขอนํา

เรยีนใหทราบเบื้องตนเทานี้กอนครับ   

นายนรศิ  อนิทรกําแหง สําหรับคณะกรรมการที่ประชุมเมื่อวานนี้ เปนเพยีงคณะที่จัดทํา 

รองนายกเทศมนตร ี หลักสูตรเทานัน้ บทสรุปรวมตามที่ทัง้ ๒ ทานดังกลาวรายงานไป ขณะนี้ไดออก

คําสั่งแตงตัง้คณะทํางานไปเรยีบรอยแลว ใหคณะทํางานแตละชุดสงรายละเอยีด

งานและประมาณการคาใชจายในบรบิทที่ตัวเองรับผิดชอบใหกองการศกึษา 

เพื่อนํามาประชุมเพื่อบรหิารงบประมาณตอไป ตองมกีารรายงานจํานวนผูสมัคร

เขามาทุกสัปดาห เพื่อจะไดรูความเคลื่อนไหวและตัวเลขที่แนนอน และ

คณะทํางานจะตองมกีารประชุมอยางเขมขน ตอเนื่องอยางเปนระบบทุกอาทติย 

เพื่อใหเกดิประสทิธภิาพในการทํางาน ตามที่ทานนายกฯ คาดหวังรับงานเขามา 

ใหคนเขามาไดช่ืนชมกลับไปดวย  

ประธาน  ฝากทุกทานดวยนะครับ เพราะงานนี้เปนช่ือเสยีงขององคกรเราในระดับ

ภาคดวยนะครับ เพราะทุกคนที่มาก็มคีวามตัง้ใจที่จะมารวมกจิกรรมดวยกัน ซึ่ง  

๑ ป กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นก็สนับสนุนใหมกีารจัดการแขงขันระดับ

ภาค ๑ ครัง้ รวมทัง้ใหงบประมาณมาดวยและเราก็สมทบรวมดวย ถอืเปน

เกยีรตขิององคกรเรา ฝากทุกฝายดวยนะครับ ตอไปงานประเพณลีอยกระทง 

เชิญครับ 

ผอ.กองการศึกษา  (๓) รางกําหนดการจัดงานประเพณลีอยกระทง ประจําป ๒๕๕๘ ใน

วันที่ ๒๔-๒๕ พ.ย. ๒๕๕๘  โดยกําหนดการจัดงานจะมกีารแถลงขาวในวันที่ 
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๑๓ พ.ย. ๒๕๕๘ สําหรับกจิกรรม ๒๔ พ.ย. จะมกีารประกวดเย็บกระทงใบตอง 

กระทงประดษิฐ, การสาธติการทอผาพื้นเมอืง, การประกวดศลิปวัฒนธรรม

อสีาน และการแสดงดนตร ีและภาคค่ําจะมกีารประกวดหนูนอยลอยกระทง 

และในปนี้เราจะมไีฮไลทของงาน คอื การจัดงานวันอสีาน ซึ่ง EU ไดสนับสนุน

เทศบาลเมอืงบานไผดานการอนุรักษการแตงกายผาพื้นเมอืง เพราะฉะนัน้เราจะ

เอาตรงนี้มาผสมผสานเขากับงานลอยกระทง โดยเนนการแตงกายดวยผา

พื้นเมอืง  

- ในวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๘ เรื่องขบวนแหซึ่งจะมกีารจัดรูปขบวนเปน

ทัง้หมด ๕ ขบวน โดยแบงขบวนออกตามชุมชนตาง ๆ ซึ่งรายละเอยีดไดจัดแบง

ไวแลวคะ สวนภาคกลางคนืจะมกีารประกวดนางนพมาศ และการแสดงดนตรี

ตาง ๆ สวนรายละเอยีดเพิ่มเตมิเชิญคุณจีระศักดิ์คะ  

หัวหนาฝายสงเสรมิการศึกษาฯ  ในสวนของงานวันอสีานเราจะจัดพรอมกันกับงานลอยกระทง ในวันที่  

๒๔-๒๕ พ.ย. สําหรับการสาธติการทอผาพื้นเมอืง ผมจะเชิญกลุมแมบานจาก

บานละวามาสาธติขัน้ตอนการทอผาตัง้แตเริ่มตน คอื การสาวไหม เพราะคนรุน

ใหมอาจจะไมรูจักขัน้ตอนตาง ๆ ของการทอผา และในเรื่องของการแสดง

ศลิปวัฒนธรรมอสีาน ผมขอหารอืที่ประชุมวา ควรมกีารประกวดรองสรภัญญะ 

หมอลํากลอน ฯ  

นายปรชีา   มุกนําพร  เกี่ยวกับเรื่องหมอลํา ผมเห็นดวยนะครับนาจะฟนฟูเรื่องหมอลํา  

ท่ีปรกึษานายกฯ สมัยกอนบานไผมช่ืีอเสยีงเรื่องหมอลํามาก ทางภาคอสีานใครจะมาจางหมอลํา

ตองมาจางบานไผนะครับ  

ประธาน  สรุป การประกวดหมอลํา , การสาธติการทอผาพื้นเมอืง การแตงกาย 

ใหเนนผาพื้นเมอืงอสีาน และรําวงยอนยุค ฝากสาว ๆ ตามกอง/ฝายตาง ๆ     

นะครับ เพื่อหารายไดเขากองทุนของเรา เชิญเรื่องตอไปครับ  

ผอ.กองการศึกษา  สําหรับเรื่องกฐนิสามัคคเีทศบาล กําหนดขึ้นในวันที่ ๖-๗ พ.ย. นี้ ใน

วันที่ ๖ พ.ย. ตัง้องคกฐนิที่เทศบาล และวันที่ ๗ พ.ย. ไปทอดถวาย ณ วัดปา

สุมนามัย กองการศึกษาไดเชิญชวนรวมบรจิาคทัง้คณะผูบรหิาร พนักงาน 

หัวหนาสวนการงาน เจาหนาที่ทุกกอง/ฝายรวมชวยกันเปนเจาภาพ ซึ่งในปนี้เรา

ไมไดใชงบประมาณของเทศบาล ซึ่งจะไดมาผูมจิีตศรัทธาที่รวมบรจิาคทัง้หมด 

สําหรับรายละเอยีดเชิญคุณจีระศักดิ์ช้ีแจงคะ 

หัวหนาฝายสงเสรมิการศึกษาฯ  คาเครื่องกฐนิ ๑๗,๐๐๐ บาท ใบฎกีาบอกบุญ ๑,๕๐๐ คาใชจายใน

การจัดงานและที่เหลอืจะนําไปทอดถวายที่วัด  
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ประธาน  เตรยีมเรื่องอาหารตอนรับประชาชนที่มารวมบรจิาคใหพรอม รวมทัง้

เตรยีมเรื่องรถนําขบวนแหกฐนิ ,รถประชาสัมพันธ, เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 

(คุณชาญชัย) โดยใหเจาหนาที่แตละกองเขารวมแหกฐนิที่ตลาดรวมกันดวย  

และเตรยีมซองพระเจรญิพระพุทธมนต ซองทอดถวายวัด และเงนิบรจิาควดั  

ผมบรจิาค ๓๐,๐๐๐ บาท, เพื่อนผม (คุณวสิทิธิ์  ใจอาจ) บรจิาค ๒๐,๐๐๐ บาท 

รวมเปนเงนิ ๕๐,๐๐๐ บาท เรื่องตอไปเชิญครับ 

ผอ.กองการศึกษา  (๔) รายงานผลการเตรยีมการดําเนินการโครงการกอสรางบานพทิักษ  

เด็กออทสิตกิ โดยทานรองนริศไดนําทมีงานไปประสานงานกับเจาของที่ดนิที่

ประสงคจะบรจิาคที่ดนิใหกอสรางโครงการดังกลาว และไดนําโครงการนี้เขา

แผนเพิ่มเตมิ ป ๒๕๕๙ เรยีบรอยแลว สําหรับการเตรยีมการ คอื ผูบรจิาคแจง

ความประสงคในการบรจิาคที่ดนิ ๒ งาน ๘๕ ตร.วา ในกรณทีี่เราจะดําเนนิการ

ตอเจาของที่ดนิจะตองรังวัดที่ดนิเพิ่ม ๑ เขต และมอบใหกับเทศบาลเพื่อ

ดําเนนิการในสวนที่เกี่ยวของตอไป และไดจัดทํารางคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ

ดําเนนิงานจัดตัง้บานพทิักษเด็กออทสิตกิแลว โดยมทีานรองนรศิ เปนประธาน 

รวมทัง้หัวหนาสวนการงานทุกทาน และผูที่เกี่ยวของทีเ่ราพจิารณาเบื้องตนไว 

สวนของกองชาง กองสาธารณสุขฯ และกองสวัสดกิารสังคม (รายละเอยีดตาม

รางคําสั่ง)    

นายนรศิ  อนิทรกําแหง จากเรื่องทานผอ.กองการศกึษาไดนําเสนอดังกลาว อยากใหทาน 

รองนายกเทศมนตรี ผอ.กองนํากลับไปรวีวิใหมตามที่ผมไดเสนอแนะไป คอื ใหมรีายละเอยีดเพิ่มเตมิ

ที่เจาของที่ดนิประสงคจะใหมมีาใหชัดเจน เพื่อทีจ่ะไดแกไขปญหาที่เขาตองการ

ใหสําเร็จลุลวงไปดวยกัน และใหไปปรับเปลี่ยนรายละเอยีดของคําสั่งใหเรยีบรอย

กอนนําเสนอทานนายกฯ อกีครัง้ เพื่อจะไดทํางานเรื่องนี้ใหสําเร็จรวมกันครับ  

ประธาน  ตามรางคําสั่งนี้ใหพจิารณาดูแลวปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมนะครับ เปน

ภารกจิที่เราจะไดดูแลเด็กพเิศษ และอนาคตขางหนาของการศกึษาเด็กพเิศษ

ดวยนะครับ ฝากคุณจรีะศักดิ์ดวยนะครับ วันที่ ๖ พ.ย. จะมกีารประชุม

ประจําเดอืนขององคกรภาคประชาชน ใหทํารายละเอยีดงาน ๒ เรื่อง ๑. งาน

บุญกฐนิสามัคคเีทศบาล ๒. งานประเพณลีอยกระทง เพื่อนําเขาที่ประชุมช้ีแจง

รายละเอยีดการจัดงานใหที่ประชุมทราบดวย  

ผอ.กองคลัง  ระเบยีบพัสดุฯ การรับที่ดนิมาโดยมเีงื่อนไขจะตองไดรับความเห็นชอบ

จากสภาและขออนุมัตผูิวาฯ ดวย ขอนําเรยีนใหทราบเบื้องตนคะ 

ประธาน  เราจะไดนําเขาปรกึษาที่ประชุมสภาตอไปนะครับ เชิญกองสวัสดกิาร

สังคม ครับ 
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ผอ.กองสวสัดกิารสังคม เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับกอง

สวัสดกิารสังคมมเีรื่องแจงเพื่อทราบทัง้หมด ๔ เรื่อง ดังนี้ 

  (๑) แจงการประชุมประจําเดอืน ในวันที่ ๖ พ.ย. นี้ เราไดเชิญประธาน

ชุมชนและอาสาสมัครดูแลคนพกิารเขารวมประชุม ณ หองประชุมไผเงนิ ซึ่งจะ

ไดปรกึษาหารอืเรื่องการพัฒนาศูนยคนพกิาร และกองสวัสดกิารฯ ได

ประสานงานไปที่ศูนยฟนฟูและฝกอาชีพคนพกิารขอนแกน ซึ่งเราไดขอความ

อนุเคราะหรถวลีแชร (Wheelchair) และรถโยกมาไวประจําศูนยของเราดวย      

ซึ่งจะไดเดนิทางไปรับในวันพรุงนี้ ซึ่งไดทําหนังสอืเสนอไปยังทานนายกฯ

เรยีบรอยแลว  

(๒) ตามที่คณะผูบรหิารมนีโยบายอยากจะใหพนักงานและเจาหนาที่ของ

เทศบาลมอีาชีพเสรมิ กองสวัสดกิารฯ ไดทําแบบสํารวจไปยังกอง/ฝายตาง ๆ 

ไดรับการตอบรับมาอยู ๒ กอง คอื กองสาธารณสุขฯ และกองการศกึษา 

สําหรับหลักสูตรที่แจงมาจะประชาสัมพันธใหผูสนใจเขารวมอบรมตามหลกัสูตร

ที่กําหนดไว สําหรับหลักสูตรการทําอาหารและขนม ไดเสนอการพัฒนาอาหารที่

มอียูในชุมชนเพื่อใหเกดิการตอเนื่องและสนับสนุนใหมทีุน ซึ่งกองสวัสดกิารฯ ได

ประสานไปยังศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรรัีตนาภา ไดมา ๒ โครงการ คอื 

โครงการทําปลาสม ซึ่งไดประสานกับประธานชุมชนแสงทองประชาสรรคแลว 

และไดผูเขารวมรับการฝกอบรมครบแลว สําหรับชุมชนสมประสงคเกี่ยวกับเรื่อง

การทําพรม เราจะยกระดับใหดขีึ้น เพื่อใหตอบสนองตอเมอืงคูแฝดในอนาคต

ตอไปครับ  

(๓) โครงการมอบเครื่องอุปโภค-บรโิภค จากสมาคมจงึตระกูลแหง

ประเทศไทย กองสวัสดกิารฯ  ไดจัดทํารางคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ

ดําเนนิงานฯ เรยีบรอยแลว มทีานใดจะเสนอเพิ่มเตมิหรอืไมครับ  

ประธาน    มทีานใดมขีอสงสัยเกี่ยวกับรายละเอยีดตามคําสั่งหรอืไมครับ ขอเชิญ

ทานเลศิสนิ ครับ  

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย  สําหรับการมอบสิ่งของบรจิาคใหแกผูมรีายไดนอย จากนายก 

ท่ีปรกึษานายกฯ  กติตมิศักดิ์ถาวร สมาคมจึงตระกูลแหงประเทศไทย ในวันเสารที ่๑๔ พ.ย. 

๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ สนามหนาสํานักงานเทศบาลเมอืงบานไผ 

ขอเรยีนเชิญทานนายกฯ เปนประธานรวมและกลาวตอนรับคณะดังกลาวดวย 

พรอมดวยคณะผูบรหิาร รองปลัดเทศบาล ผอ.กอง/ฝาย และสมาชิกสภา

เทศบาลทุกทาน รวมการมอบสิ่งของแกผูมรีายไดนอย ทัง้ ๓๙ ชุมชน ซึ่งคณะ

จะเดนิทางมาถงึในวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๘ ซึ่งจะมาพักที่โรงแรมอมิภาวา ซึ่งใน
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การตอนรับคณะในครัง้นี้ ทางตระกูลจงึบานไผและขอนแกนจะเปนเจาภาพ

ตอนรับคณะกันเองเนื่องจากเปนพี่เปนนองกัน และชวงเชาใหทางเทศบาลเตรยีม

หองกจิการสภาเพื่อรับรองคณะ จํานวน  ๔๐ ทาน รวมทัง้บรกิารน้ําดื่มและ

กาแฟดวย รวมถงึชุมชนที่จะมารับสิ่งของใหจัดบรกิารน้ําดื่มใหดวย ของที่จะ

แจก คอื เสื้อ ๑ ผืน, ผาหม ๑ ผืน และเงิน ๒๐๐ บาท และขาวกลอง ๑ กลอง 

ขอเรยีนเชิญทุกๆ ทานมารวมงานดวยกัน ขอบคุณครับ 

ประธาน   ขอบคุณทานเลศิสนิดวยนะครับ ถอืวาเปนการเสรมิภาพลักษณของ 

เทศบาลไดเปนอยางด ีเพราะถามทีานใดเดนิทางมาบานไผกถ็อืเปนเกยีรตกิับ

เทศบาลดวย อยาถอืวาเปนภาระนะครับ ถงึจะเปนวันหยุดก็ตามใหถอืวาเปน

หนาที่ และใหเตรยีมการตอนรับรวมทัง้บรกิารอาหารวางและน้ําดื่มสําหรับคณะ

ดวย สําหรับการมอบรางวัลตาง ๆ ใหแตงกายสุภาพ เรยีบรอยดวยนะครับ 

สําหรับงานรัฐพธิ ีเชน วันปยมหาราช ใหแตงกายใหถูกตองและใหซื้อหมวกใสให

เรยีบรอยดวยนะครับ 

ผอ.กองสวสัดกิารสังคม กองสวัสดกิารฯ ไดรับการประสานงานมาจากเทศบาลตําบลสุวรรณภูม ิ 

จะขอมาดูงานดานสงเสรมิอาชีพผูสูงอายุและการดูแลผูสูงอายุที่เทศบาลเรา

ไดรับรางวัล และจะมาประมาณ ๑ รถตู สวนกําหนดการจะแจงมาอกีครัง้  

ขอบคุณครับ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ กอนที่จะเขาสูวาระ

การประชุม เมื่อวานดิฉันไดประสานไปยังหัวหนาชัยวัฒน เปนเลขาฯและ

กรรมการที่จะมาตรวจโครงการ I SEE YOU แจงวา จะประชุมวันนี้  สําหรับ

เทศบาลเราสงขอมูลเขาไปเปนเทศบาลขนาดใหญ กรรมการจะคัดเลอืกรอบแรก

ประมาณ ๘-๑๐ แหง หลังจากนัน้จะลงประเมนิเชิงประจักษ ซึ่งจะเขาตรวจ

ภายในเดอืนนี้ ถากรณทีี่โครงการ I SEE YOU ของเราเขารอบ ประมาณปลาย

เดอืน พ.ย. นี้ จะตองลงประเมนิเชิงประจักษ ลงพื้นที่จรงิ และจะคัดเลอืกไว     

๔ แหง ที่จะไดรับรางวัล จึงขอนําเรยีนที่ประชุมเพื่อทราบคะ ตอไปเขาสูวาระ

การประชุม ดังนี้   

(๑) การขออนุญาตจัดตัง้ตลาดเอกชนแบบไมมโีครงสราง โดย  

พ.ท.สําราญ  ศรวีิลาศ  มคีวามตองการเปดตลาดและไดยื่นหลักฐานมาขอให

เทศบาลพจิารณาครบถวนแลว เปนตลาดประเภทที ่๒ แบบไมมโีครงสราง 

ลักษณะจะเปนตลาดนัดเพื่อเกษตรกร ซึ่งดฉิันไดมาตรวจสอบรายละเอยีดดูใน

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่ง พ.ท.สําราญ ไดยื่น

หลักฐานมาครบถวนทุกอยางตามที่กฎหมายกําหนด เพยีงแตวานโยบายนี้ทาน
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นายกฯจะใหทําหรอืไม ซึ่งเปนตลาดประเภทที่ ๒ เปนตลาดประเภทที่ไมมี

โครงสรางของอาคาร ไมมหีลังคา แตมเีนื้อที่ ๘ ไรเศษ สถานที่ที่จะจัดตัง้อยูที่ 

ถ.แจงสนทิ (บานไผ-บรบอื) ซึ่งไดมอบหมายใหเจาหนาที่ในกองออกไป

ตรวจสอบพื้นที่แลวยังเปนที่วางเปลาอยู ซึ่งเราจะตองพจิารณาการขออนุญาต

ภายใน ๓๐ วัน ตามรายละเอยีดในเทศบัญญัตกิําหนดไว ซึ่งเขาไดยื่นเอกสารเขา

มาเมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๕๘ เพราะฉะนัน้วันสุดทายที่เราจะตองแจงกลับไปคอื

วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๕๘ จึงตองหารอืที่ประชุมพจิารณาดวย ขอบคุณคะ  

ประธาน  เอกชนมาขอจัดตัง้ตลาด ผมจงึใหนําเขาที่ประชุมเพื่อพจิารณารวมกัน 

เพราะเปนผลกระทบกับภารกจิของเรา เมื่อมลีักษณะแบบนี้เราจะดําเนนิการ

อยางไร เชิญครับ กรณนีี้บานไผยังไมเคยมเีพราะเปนเรื่องใหม หากเกดิขึ้นไดจรงิ

ก็จะเปนผลดกีับเศรษฐกจิอําเภอเรา ซึ่งเปนที่ดนิของเขาเอง เราไมตองไปลงทุน

อะไร ถาเปนตลาดเฉพาะไดก็นาจะด ีแตไมอยากใหเปนคลองถมแหงที่ ๒ อยาก

ใหเปนการสงเสรมิการเกษตร จะเปนประโยชนตามวัตถุประสงคที่ตัง้ไว 

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ รูปแบบของการขออนุญาตตามเทศบัญญัต ิจะตองดูเจตนารมณ     

รองนายกเทศมนตร ี เปนหลัก ถากรณทีี่ระบุมาชัดเจนเปนตลาดเครื่องมอืการเกษตร พชื ผัก ผลไม       

ก็นาจะอยูในวิสัยที่นาจะทําได   แตถาพัฒนาไปเปนคลองถม  ก็จะมขีอพพิาท

เขามา หรอืเกดิการตอตานอยางรุนแรง ซึ่งนโยบายของเรา คอื หามใหมกีาร

จัดตัง้คลองถม     

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย สําหรับเงื่อนไขหลักเกณฑที่จะอนุญาตมอีะไรบาง หลักฐานที่แนบมา 

ท่ีปรกึษานายกฯ เพราะผูขอกับเจาของที่ไมใชคนเดยีวกันรวมทัง้ตดิจํานองดวย เอกสารอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ เรื่องที่จะนําสนิคามาขายดานการเกษตร ไมทราบวามขีอจํากัดทาง

การเกษตรหรอืไม วาสนิคาอะไรที่จะเขาตลาดนี้ได และสนิคาอะไรที่เขาไมได 

เพราะขอจัดตัง้เปนตลาดการเกษตร เรานาจะพจิารณาหลักเกณฑใหละเอยีด

กอนนะครับ  

ประธาน  ผมขอมอบทานรองนวิัฒน เปนประธาน + ทานเลศิสนิ +ทานรองดรุณ ี+ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ + ผอ.กองคลัง + นติกิร ใหเชิญเขามารวมประชุมอยางชา

คอืวันพรุงนี้ ใหไดคําตอบอยางชาในวันที่ ๖ พ.ย. นี้ เมื่อประชุมเสร็จใหสรุป

ประเด็นการประชุม   

นางดรุณี  วศิิษฐชาต ิ ตองตรวจสอบเอกสารกอนวาหลักฐานที่ยื่นถูกตองจรงิหรอืไม เพราะไป 

รองปลัดเทศบาล ดูตาม พ.ร.บ.เทศบาล และหลักเกณฑเงื่อนไข และวธิกีาร เราไดกําหนดไว

หรอืไม และสิ่งที่สงมาอาจจะไมถูกตองทัง้หมด ถายังไมถูกตองขัน้ตอนตอง

สงกลับไป แลวถงึจะนับระยะเวลา ๓๐ วันใหม จึงจะถูกตอง เพราะฉะนัน้ผูมี
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สวนเกี่ยวของตองไปดูในเรื่องของกฎกระทรวง หลักเกณฑและเงื่อนไขใหถูกตอง 

เพราะสิ่งที่สงมาดวยตองเปนแบบแปลนที่เราสามารถตัดสนิใจได  โครงสราง

ตองชัดเจน หลักเกณฑการจัดสุขลักษณะตองชัดเจน หลักเกณฑการจัดการ

บรหิารตลาดตองชัดเจน ซึ่งถาหลักเกณฑดังกลาวไมพรอมเราก็ยังไมนับ

ระยะเวลา ๓๐ วัน   

ประธาน  ผมตัง้คณะทํางานแลว ใหคณะทํางานสรุปมาใหผม หากหลักฐานยัง    

ไมครบ เราก็แจงหนังสอืกลับไปใหสงหลักฐานเขามาใหม   ใหคณะทํางาน

ประชุมบายนี้เลยนะครับ ผานไปเรื่องตอไปครับ  

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  (๒) โครงการ I SEE YOU  เริ่มออกในวันที่  ๒๖ พ.ย.นี้ ซึ่งในปนี้จะออก

เวลาหลังเลกิงาน เริ่มตัง้แตเวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. เนื่องจากการออกหนวย

จะเปนชวงเวลาที่มดืจงึขออนุมัตจัิดซื้อไฟฉาย ๘-๑๐ ตัว เพื่อการเดนิเทาตาม

ตรอก ซอก ซอย จะมดืจงึจําเปนตองใชไฟฉาย ในสวนของเครื่องดนตรทีี่จะใช 

จากเดมิเปน กตีาร แตปจจุบันผูที่เลนกตีารออกไปอยูหนวย EMS จงึไมสามารถ

ออกหนวยกับเราได จงึขอปรับใชเปน ฉิ่งฉาบ และกลองแทน  สําหรับคําสั่งเรา

กําลังรางและจะนําเสนอทานนายกฯ และในวันที่ ๑๓ พ.ย. ภาคเชาจะมกีาร

ประชุมเตรียมความพรอมอกีครัง้ 

  (๓) การจัดงานวันพอแหงชาต ิ๔ ธ.ค. ๒๕๕๘ รายละเอยีดตามราง

กําหนดการ แยกเปน ๒ ชวง คอื ภาคเชา จะเปนงานพธิ ีกจิกรรมถวายพระพร 

และมกีารรับฟงปาฐกถาธรรม จากหลวงปูฤาษเีกศแกวมณ ีและมอบรางวัลพอ

ดเีดน สําหรับภาคบาย เริ่มตัง้แตเวลา ๑๕.๐๐ น. กจิกรรม Bike for Dad ณ 

บรเิวณหนาเทศบาลเมอืงบานไผ (รายละเอยีดตามกําหนดการ) 

  (๔) แจงการเปดศูนยบรกิารสาธารณสุขในวันพฤหัสบดทีี่ ๒๖ พ.ย. 

๒๕๕๘ “วันสาธารณสุขแหงชาต”ิ ณ อาคารตลาดสดเทศบาล ๔ สําหรับปาย

ศูนยบรกิารสาธารณสุข ในแบบแปลนไมมปีายนะคะ นาจะทําปายในลักษณะ

เปดแพรคลุมปาย ใชแบบมอืดงึ จะดหีรอืไมคะ สวนพธิเีจิมปายจะเจิมกอนพธิี

พระพุทธมนตถูกตองหรอืไมคะ ขอหารอืทปีระชุมคะ (รายละเอยีดตาม

กําหนดการ) 

ประธาน  ปายศูนยบรกิารสาธารณสุขตองทําใหม การเปดศูนยตองมปีาย สวน

รูปแบบอื่นตามกําหนดการนะครับ  

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  (๕) สรุปผลการตรวจประเมนิโครงการสํานักงานสเีขยีวที่เปนมติรกับ 

สิ่งแวดลอม (Green Office) ประจําป ๒๕๕๘ แจงวา เราไดรับรางวัลเหรยีญเงิน 

ระดับดมีาก ขอเสนอแนะ นาจะปรับปรุง Green Meeting การประชุมสีเขยีว 
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พลาสตกิไมอยากใหม ีเพื่อลดพลังงาน จงึขอหารอืในที่ประชุม การประชุมทุก

เรื่องหลังจากนี้ไป จะไมใชโฟม เชน กาแฟ โอวัลตนิ ไมควรชงแบบซอง ๓ in ๑ 

อยากจะใหนโยบายแบบนี้ใชกับทุกกอง/ฝาย เพราะปหนาอยากจะไดเหรยีญทอง 

ประธาน   ใหถอืปฏบิัตทิุกกอง/ฝายนะครับ ภาคเชา : กาแฟ-โอวัลตนิ /  

ภาคบาย : น้ําสมุนไพร เชน น้ํามะตูม น้ํากระเจี๊ยบ น้ําตะไคร ฯลฯ เพื่อเปน

ประโยชนตอสุขภาพเราดวยนะครับ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  (๗) โครงการทอดผาปาขยะรไีซเคลิ ในวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๘ ณ  

   เทศบาลเมอืงบานไผ โดยพระราชธรรมนเิทศ (พระพยอม กลยาโณ) มารับ  

บณิฑบาตขยะรไีซเคลิจากประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงบานไผ เพื่อใหสอดรับ

กับโครงการที่เราตัง้ไว คอื โครงการทอดผาปาขยะ ซึ่งตัง้งบประมาณไวเพยีง 

๑๐,๐๐๐ บาท จงึขอโอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเปน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจะ

ดําเนนิกจิกรรมในวันนัน้ ตามที่ทานนายกฯ ไดแนะนําวานาจะเปน “โครงการ  

โลกสดสวย ดวยสองมอืเรา” ก็นาจะเปนกจิกรรมหนึ่งในโครงการนี้  

ประธาน  เชิญทุกทานนะครับ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมอเนกประสงค

เทศบาล มารวมรับฟงบรรยายธรรมะ จากพระธรรมนเิทศ (พระพยอม          

กลยาโณ) สําหรับการเปดศูนยบรกิารสาธารณสุข ใหเชิญเจาหนาที่จาก

โรงพยาบาลบานไผ และแขกผูมเีกยีรตริะดับหัวหนาสวนทุกภาคสวนที่ประชุม

อําเภอใหทําหนังสอืเชิญมารวมดวยนะครับ   เพื่อเปนการประชาสัมพันธให

ทราบวา ศูนยบรกิารสาธารณสุข ไดยายมาเปดบรกิารที่ตลาด ๔ แลว ตอไป

เชิญกองวชิาการฯ ครับ   

ผอ.กองวชิาการฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองวชิาการฯ     

ขอสรุปแผนปฏบิัตกิาร ประจําเดอืน พ.ย. ๒๕๕๘ มทีัง้หมด ๑๐ โครงการ 

(รายละเอยีดตามเอกสาร) มกีอง/ฝายใดจะขอแกไขเพิ่มเตมิหรอืไมครับ  

ผอ.กองสวสัดกิารฯ  ขอเพิ่มโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูดูแลคนพกิาร ในวันที่ 

๖ พ.ย. ๒๕๕๘  และขอเลื่อนโครงการที่ ๑๐ โครงการฝกอบรมและทัศนศกึษาดู

งานเชิงปฏบิัตเิพื่อเสรมิสรางภาวะผูนําฯ เนื่องจากที่พักเต็มจงึขอเลื่อนโครงการ

ออกไปกอนครับ  

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  ขอเพิ่มเตมิ เปดศูนยบรกิารสาธารณสุข ในวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๘  

กองสวัสดกิารฯ  

ผอ.กองวชิาการฯ   หากกอง/ฝายใดตองการแกไขเพิ่มเตมิแจงที่กองวชิาการ ฯ ไดครับ  

ประธาน   วันที่  ๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ จุดเทยีนชัยถวายพระพร พธิกีารจัดที่วาการ 

   อําเภอทัง้ภาคเชาและภาคค่ํานะครับ ตอไปขอเชิญสถานธนานุบาลครับ  
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ผูจัดการสถานธนานุบาล  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขอรายงานสถติกิาร

รับจํานํา-ไถถอน ประจําเดอืน ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนี้ 

  - จํานํา      ๑,๖๙๓    ราย  เปนเงิน    ๒๓,๗๒๔,๓๐๐  บาท  

  -  ไถถอน    ๑,๗๔๗  ราย  เปนเงิน  ๒๕,๐๓๐,๗๐๐  บาท  

  -  ดอกเบี้ยรับจํานํา         เปนเงิน    ๗๔๐,๖๕๙.๕๐  บาท  

  -  ทรัพยรับจํานําคงเหลอื ๕,๒๒๑ ราย เปนเงิน ๗๕,๖๕๑.๕๐ บาท  

  รวมยอดเงินคงเหลือท้ังหมด จํานวน  ๔๗,๑๙๓,๕๙๘.๙๔ บาท  

  (รายละเอยีดตามเอกสาร) 

ประธาน  ตองขอขอบคุณทานผูจัดการที่เขารวมกจิกรรมทุกครัง้ ฝากเพิ่มปรมิาณ

คนเขารวมปนจักรยานตอนเชาดวยกันนะครับ ตอไปเชิญอ.มลวิรรณ ครับ 

อ.มลวิรรณ  สารบรรณ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ขอรายงาน 

ที่ปรกึษานายกฯ  ความกาวหนาโครงการบานม่ันคง รวมใจพัฒนา ประจําเดอืน พ.ย. ๒๕๕๘ ดังนี้  

  ๑. สถานะการเงนิของเดอืน ต.ค. ๒๕๕๘  

    ๑.๑ เงนิออมเพื่อบาน = ๑,๐๓๗,๘๘๑.๙๘  บาท 

   ๑.๒ เงนิออมสัจจะ =      ๖๐,๙๖๐.๙๔   บาท  

   ๑.๓ เงนิออมสวัสดกิาร  =    ๓๙,๔๗๒.๔๑   บาท  

  (รายละเอยีดตามเอกสาร)  

ประธาน  การเขาประชุมที่ไดรับคําแนะนําจากที่ประชุมใหรบีดําเนนิการดวยนะ

ครับ ตอไปวาระที่ ๕ ครับ 

มตท่ีิประชุม --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๕ วเิคราะหโครงการที่จะเปนประโยชนตอเทศบาลเมอืงบานไผ  

ประธาน  การรับเรื่องราวรองทุกขที่ผานมา ผมไดตัง้ “หนวยทันใจ” โดย

เลขานุการนายกฯ ทาน ร.ต.บัวทอง  โลขันธ + กองชาง + กองสาธารณสุขฯ 

งานเทศกจิ + กองวชิาการฯ ออกบรกิารประชาชนชวยบรรเทาความเดอืดรอน

ของประชาชน ใหรายงานผลใหที่ประชุมทราบดวย 

ร.ต.บัวทอง  โลขันธ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ในนามหัวหนาชุด 

เลขานุการนายกฯ  หนวยทันใจ เมื่อเชาผมไดนําทมีงานออกไปตัดตนไมใหญที่หนาบานทาน  

สท.จงจิต ทานพงึพอใจมาก และวัดปาชัยวารนิทร ไดชวยกันตกแตงพื้นและตัด

แตงตนไม ประชาชนก็ภูมใิจมากทีเ่ราไปบรกิาร และบานเกิ้งหมูสี่พัฒนา ซ.๑๗  

กําลังปรับพื้นถนนพี่นองแถวนัน้ก็ดใีจมาก วาเปนมานานแลว ซึ่งผมไดลงพื้นที่

กับทมีงาน ทุกที่ทีเ่ราลงพื้นที่ไดรับการตอบรับดมีาก พี่นองภูมใิจที่นายกฯ       
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ตัง้หนวยทันใจขึ้นมา วันหยุดเสาร-อาทติยผมก็ไป เพราะพี่นองเดอืดรอน ผมก็

เขาไปสอบถามวาเราจะสามารถชวยเหลอืสวนใดไดบาง อยางเชนคํารองที่โนน

สวาง ใหไปทําตลิ่งคลองโนนสวาง เจาของบานภูมใิจที่สุด นี่คอืความสําเร็จของ

หนวยทันใจที่ทานนายกฯ จัดตัง้ขึ้นมา ผมขอขอบคุณทมีงานที่ใหความรวมมอื

เปนอยางดยีิ่งครับ ขอบคุณครับ  

ประธาน  ถอืวาพวกเรามหีนวยมาปฏบิัตกิารพเิศษ ซึ่งไมตองคํานงึถงึรูปแบบ 

เพราะที่ผานมาราชการเปนฝายตัง้รับเวลารองทุกขตาง ๆ เขามา เพราะการ

เขยีนคํารองเปนการตัง้กําแพงระหวางเทศบาลกับประชาชน ในระบบราชการ

สวนมากก็บอกวาตองทําตามระเบยีบกอน แตประชาชนก็คดิวาทําไมไมชวย   

เขากอน เชิญทานทีป่รกึษาครับ 

มตทิี่ประชุม  --รับทราบ — 

ประธาน  ใครมอีะไรเสนอเชิญครับ  

นายปรชีา  มุกนําพร  สบืเนื่องจากผมไปดูงานที่ประเทศจนี เมอืงหนานหนงิ มา ไดไปดูเรื่อง 

ท่ีปรกึษานายกฯ การจัดเก็บขยะ เขาใชสามลอเครื่องเขาตรอก ซอก ซอย หรอืวิ่งตามฟุตบาทได 

ผมไดถายรูปมา อยากใหเทศบาลเรามรีถขยะสามลอเครื่อง และที่จอด

รถจักรยานนาจะเปนอะไรที่แปลกใหมนะครับ  

ประธาน  ฝากทานที่ปรกึษาที่ไปดูงานมาแลว อะไรที่สามารถทําไดทําไดเลย     

นะครับ หรอือะไรที่จําเปนตองตัง้งบประมาณก็ดําเนนิการตามระเบยีบนะครับ 

ผอ.ฉววีรรณ  อัศฤกษ  ขอขอบคุณทานนายกฯ ที่จะเลี้ยงฉลองใหนักกฬีาโรงเรยีนเทศบาล  

ผอ.รร.เทศบาล ขอเลื่อนเปนหลังวันที่ ๖ พ.ย. นะคะ  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง สําหรับเรื่องหนังสอื “บานไผ–บานเฮา” ผมไดรับการประสานจาก      

รองนายกเทศมนตร ี อ.สมพงษ  มรีายละเอยีด ๗ รายการ ผอ.กองการศกึษาตองไปตามขอมูลให

ครบนะครับ ในวันพรุงนี้เพื่อสงมอบให อ.สมพงษ รวมกับสวนของทานปรชีา  

- สรุปโครงการและเรงรัดงบประมาณ ขณะนี้กองการศกึษาดําเนนิการแลว  

๒๕ โครงการ แบงเปนดําเนนิการเอง ๑๓ โครงการ เปดบันทกึจัดซื้อ-จัดจาง

แลว ๑๐ โครงการ คงเหลอื ๓ โครงการ การดําเนนิการจุดตาง ๆ ตองทันเวลา 

รวดเร็ว ถูกตอง และเปนปจจุบัน  

- โครงการที่ไดรับเงินจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมิฯ ตองตดิตาม 

อะไรที่ตองผลักสงไปโรงเรยีนตองดําเนนิการทันที 

- เงนิอุดหนุนทําแลว ๔ โครงการ รวม ๒๕ โครงการ ทําแลว ๓๒% ๑ 

เดอืนเราจะตรวจสอบเปนระบบขับเคลื่อนตอไป 
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- วันนี้ชวงบาย ๒ โมง ขอนัดพบ ผอ.กองการศกึษา + ผอ.กองคลัง + นติกิร 

+ ผอ.ร.ร.ทัง้ ๒ + ผอ.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทัง้ ๓ ศูนย และใหนําเอกสารแต

ละแฟมที่จะตรวจสอบความถูกตองเขาประชุมดวย  

- ผมมอบหมายใหแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเครื่องออกกําลังกาย ให

ผอ.กองการศกึษาชวยไปดูกับคุณจรีะศักดิ์ดวยนะครับ ขณะนี้เรา

ปรับเปลี่ยนชุมชนจาก ๒๖ ชุมชน เปน ๓๙ ชุมชน เราจะตองปรับเปลี่ยน

บรบิทผูที่จะมาดูแลเครื่องออกําลังกายเพื่อตรวจสอบใหมคีุณภาพและเปน

ปจจุบันอยางไร หรอืจําเปนตองเพิ่มเครื่องออกกําลังกายจุดใดเพื่อใหทันตอ

ความตองการของชุมชน ขอฝากดวยนะครับ 

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ  - สบืเนื่องมาจากทานนายกฯ ไดมอบหมายใหมกีารพัฒนาตลาดสด  

รองนายกเทศมนตรี เทศบาล ๒ เราไดลงพื้นที่ตัง้แตวันที ่๒ พ.ย. ที่ผานมา ผมไดมอบหมายภารกจิ

คณะกรรมการ ซึ่งเปน ผอ.กอง/ฝายเกอืบทัง้หมด เพราะฉะนัน้ขอมูลที่ผมให

นํามาประกอบเรื่องในการพจิารณาที่เราจะประชุม ขอนัดหมายวันประชุมคอื 

วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองกจิการสภาเทศบาล ฝาก

กรรมการสํารวจล็อค และรไีวซ (Revise) แบบดวยนะครับ  

  - เวลาบาย ๒ โมงตรง ณ หองกจิการสภาเทศบาล ขอนัดคณะทํางานที่

ทานนายกฯ มอบหมาย ใหประชุมเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตัง้ตลาดแบบไมมี

โครงสราง  

ผอ.กองคลัง  เงนิที่โอนเขามาตามอํานาจหนาที่ประมาณ ๙ ลานกวาบาท ดังนี้ อาหาร

เสรมินม งวดไตรมาสที่ ๑ ประมาณ ๙ แสนกวาบาท / อาหารกลางวัน 

ประมาณ ๒ ลานกวาบาท / เงินเดอืนครู  ลกูจางประจํา ไตรมาสที่ ๑ ประมาณ 

๓ ลานกวาบาท / คาสงเสรมิศักยภาพการศกึษา ประมาณ ๙ แสนกวาบาท /คา

ปจจัยพื้นฐานเด็กยากจน ประมาณ ๔ หมื่นกวาบาท / คาปจจัยรายหัว ประมาณ 

๑ ลานกวาบาท / คาอุปกรณการเรยีนฯ ประมาณ ๑ แสนกวาบาท สวน

รายละเอยีดจะแจงกองการศกึษาทราบอกีครัง้หนึ่งคะ  

ประธาน  เรื่องใดที่จะตองตามจากกรมสงเสรมิฯ ใหเตรยีมรายละเอยีดใหผมดวย

นะครับ เพราะพรุงนี้ผมเขาไปประชุมเรื่องหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิจะไดเขา

ไปประสานงานที่กรมฯ เพื่อใชเวลาใหเกดิประโยชนที่สุดนะครับ สําหรับการ

ประชุมภาคประชาชนใหกองสวัสดกิารฯ เตรยีมเอกสารและทุกกอง/ฝายที่

จะตองช้ีแจงใหที่ประชุมทราบจัดเตรยีมใหพรอมดวยนะครับ สําหรับของขวัญสง

ทายปเกา-ตอนรับปใหม อยากใหกอง/ฝายที่เกีย่วของเตรยีมการดวยนะครับ 

๑. กจิกรรมเคาทดาวนที่หอนาฬกิา : กองการศกึษา     
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๒. หนังสอืบานไผ – บานเฮา โดยจะเริ่มแจกวันสงทายปเกา-ตอนรับ    

  ปใหม ซึ่งเปนหนังสอืประวัตศิาสตรบานไผของเรา : กองการศกึษา  

- สําหรับเสนทางปนเพื่อพอ ใชแบบที่ ๓  

- วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๘ ดร.ชาญชัย จะมาทํา KPI อยาลมืการบานนะครับ  

ใหใสเสื้อสูทสเีทาประชุมประจําเดอืน และตอนรับคณะศกึษาดูงานดวยนะครับ 

โดยใหเริ่มใสสูทสเีทาเขารวมประชุมประจําเดอืน ในวันที่ ๒ ธ.ค. นี้นะครับ  

   มทีานใดจะเสนอเรื่องอื่นอกีหรอืไมครับ ถา (ไมมี) ผมขอขอบคุณทุกทาน และ  

ขอปดการประชุมครับ  

มตท่ีิประชุม --รับทราบ — 

 

เลกิประชุม  เวลา  ๑๓.๒๐    น.  

 

ลงช่ือ)         ผูบันทกึการประชุม 

             ( นางสาวจารุมาศ  เสนาสนทิ ) 

             เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 (ลงช่ือ)  จาเอก        ผูตรวจรายงานการประชุม  (ลงชื่อ)          ผูตรวจรายงานการประชุม 

  ( กมล  สงวนญาต ิ)     ( นางสุภาภรณ  คําภูเงนิ ) 

       หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป               หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 


