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บันทกึการประชุมหัวหนาสวนการงาน ประจําเดอืน  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

ในวันพุธที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘   เวลา  ๐๘.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมไผเงิน 

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

ผูมาประชุม 

๑. นายเปรมศักดิ์ เพยียุระ นายกเทศมนตรี  

๒. นายนวิัฒน ปลั่งศริิ รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายนรศิ อนิทรกําแหง รองนายกเทศมนตร ี

๔. นายเลศิสนิ จึงจรัสทรัพย ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี  

๕. นายปรชีา มุกนําพร ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี  

๖. รอยตรบีัวทอง โลขันธ เลขานุการนายกเทศมนตรี  

๗. นายสุวัฒน  สุทธ ิรองปลัดเทศบาล 

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. นางฉววีรรณ อัศฤกษ ผอ.สถานศกึษา โรงเรยีนเทศบาล  

๑๖. นางจิตโศภิน เคนจันทกึ  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธติ 

๑๗. นายสุวัฒน เทาใหม ผูจัดการสถานธนานุบาล  

๑๘. นายอทิธพิล พวกเมอืงพล หัวหนาฝายการโยธา  

๑๙. นางกรองกาญจน  ปญญารัตนวงศ หัวหนาฝายปกครอง 

๒๐. นายจรีะศักดิ์ แกนดู  หัวหนาฝาย สงเสรมิการศึกษาฯ 

๒๑. น.ส.ดาวรรณ ภูเหนิ หัวหนาฝายบรกิารสาธารณสุข  

๒๒. นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศลี หัวหนาฝายแบบแผนฯ  

๒๓. น.ส.ภัทราวรรณ  เกดิพทิักษ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห  

๒๔. น.ส.ยุวนติ เพิ่มยนิด ีหัวหนาฝายบรหิารการศึกษา  

๒๕. นางสุกัญญา จันทรภักดี หัวหนาฝายอํานวยการ  

๒๖. นายประหยัดทรัพย  อาวจําปา หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  

๒๗. น.ส.มัตตกิา เกดิพทิักษ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  

๒๘. น.ส.ลัดดาวัลย ความหม่ัน หัวหนาฝายแผนที่ภาษฯี  
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๒๙. จ.อ.กมล สงวนญาต ิหัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 

๓๐. นายเนรมติร มูลวงศ หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล  

๓๑. นางอุไรวรรณ กสกิจิวรกุล หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ  

๓๒. นายประเสรฐิ ไชยศรี  หัวหนา ฝายพัฒนารายได 

๓๓. น.ส.ธัญณชิา ขันต ีหัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 

๓๔. จ.อ.สายันต นรสาร รก.หัวหนาฝายปองกันฯ  

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

๓๖. น.ส.อัมพวัน สันเพาะ เจาพนักงานธุรการ  

๓๗. น.ส.กันยารัตน อุปจันทรสงา พนักงานจางเหมา 

๓๘. น.ส.จารุมาศ เสนาสนทิ จนท.บรหิารงานทั่วไป  

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.  

ระเบยีบวาระท่ี ๑  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

ประธาน (๑) ขอเชิญรวมตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมอืงบานบงึ         

จ.ชลบุร ีในวันศุกรที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ ใหเตรยีมขอมูลการดูงานดานเศรษฐกจิ  

พอเพยีงและเยี่ยมชมกจิกรรมดานชุมชน สตร ีและครอบครัว ฝากทุกคนรวม 

ตอนรับดวยนะครับ ในฐานะที่เทศบาลเปนเมอืงคูแฝด และใหเชิญกลุมแมบาน 

นําสนิคา  OTOP  ของดอีําเภอบานไผ มาแสดงและวางจําหนายใหกับคณะ 

ศกึษาดูงานในครัง้นี้ดวยนะครับ  หลักการคอืวธิกีารเขาถงึ และชวงเย็นเปนงาน  

ปใหมเทศบาล จะมขีองขวัญของรางวัลตาง ๆ มากมายนะครับ  

 (๒) หารอืการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสันนบิาตเทศบาลจังหวัด มมีติ  

วาจะไปประชุมที่ จ.มุกดาหาร ผมจงึขอแสดงความคดิเห็นจากเทศบาลตาง ๆ  

เปลี่ยนเปน จ.นครพนม ไดหรอืไม จะไดไมไปซ้ํากับสันนบิาตเทศบาลภาคฯ เสยีง 

สวนใหญ จงึเห็นชอบจัดประชุมสัญจรที่ จ.นครพนม ฝากสํานักปลัดฯ ประสาน 

เรื่องงบประมาณการจัดประชุมดวยนะครับ ตอไปเชิญกองคลังครับ   

มตทิี่ประชุม  --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผูบรหิารและหัวหนาสวนการงานฯ   

   เมื่อวันที่ ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   

นายนรศิ  อนิทรกําแหง ขอเชิญฝายเลขานุการ ครับ  

รองนายกเทศมนตร ี

หัวหนาสํานักปลัดฯ   เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรายงาน 

   การประชุมหัวหนาสวนการงาน  เมื่อวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ไดสําเนา 

   แจงใหทุกทานแลวนะคะ มทีัง้หมด ๒๖ หนา ขอใหที่ประชุมพจิารณาไป 
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พรอม ๆ กันเลยนะคะ  มทีานใดจะขอแกไขหรอืเพิ่มเตมิในสวนใดหรอืไมคะ  

เชิญคะ 

นายนรศิ  อนิทรกําแหง มทีานใดจะขอแกไขเพิ่มเตมิหรอืไมครับ ขอใหเลขานุการแกไขให 

รองนายกเทศมนตร ี เรยีบรอยและเก็บไวในสารบบตอไป ถาไมมผีมขอมตทิี่ประชุมนะครับ  

มตท่ีิประชุม --รับรองรายงานการประชุม — 

นายนรศิ  อนิทรกําแหง เนื่องจากมบีุคลากรยายมาดํารงตําแหนงใหม คอื น.ส.อัมพวัน  สันเพาะ  

รองนายกเทศมนตรี ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ยายมาจากเทศบาลนครอุบลราชธาน ีขอเชิญ

รายงานตัวดวยครับ 

น.ส.อัมพวัน  สันเพาะ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดฉิัน น.ส.อัมพวัน    

เจาพนักงานธุรการ สันเพาะ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ระดับ 3 ยายมาจากเทศบาลนคร

อุบลราชธาน ีสงักัดกองสวัสดกิารสังคม ยายมาดํารงตําแหนง เจาพนักงาน

ธุรการ ระดับ 3 สังกดักองการศึกษา ฝายแผนงานและโครงการ ภูมลิําเนา    

เปนคนอําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกนโดยกําเนดิคะ และกราบขอบพระคุณทาน

นายกเทศมนตรแีละคณะผูบรหิารทุกทานที่ใหโอกาส และดฉิันจะปฏบิัตหินาที่ให

ดทีี่สุดคะ ขอบคุณมากคะ  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง ยนิดตีอนรับนะครับ ใหทําตามสัญญานะครับ ปฏบิัตหินาที่ใหดทีี่สุด  

รองนายกเทศมนตรี    

ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องสบืเน่ือง  

ประธาน   รายงานผลการดําเนนิงานถนนคนเดนิเพลนิเมอืงไผ  เชิญ 

รองดรุณ ีครับ 

นางดรุณี  วศิิษฐชาต ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับถนน    

รองปลัดเทศบาล คนเดนิเพลนิเมอืงไผ จํานวนผูประกอบการและจํานวนของผูซื้อสังเกตวาในชวง

เดอืนนี้คนจะเยอะขึ้น สวนการคาขายในโซนตาง ๆ มผูีคาที่ตองการจะเปน 

Walk-in สมัครเพิ่มขึ้นในทุก ๆ เดอืน  

สรุปยอดคาใชจายประจําเดอืน  พฤศจกิายน  ๒๕๕๘  ดังนี้ 

- วันที่  ๑  พ.ย. ๒๕๕๘    

o รายรับ = ๑๕,๕๘๐  บาท  รายจาย = ๑๑,๖๕๕  บาท   

คงเหลอื = ๓,๙๒๕  บาท  

- วันที่  ๘  พ.ย.  ๒๕๕๘   

o รายรับ = ๑๗,๕๓๐  บาท  รายจาย = ๑๔,๙๙๐  บาท   

คงเหลอื = ๒,๕๔๐  บาท  
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- วันที่  ๑๕ พ.ย.  ๒๕๕๘ 

o รายรับ = ๑๗,๒๐๐  บาท  รายจาย = ๑๖,๐๑๕  บาท   

คงเหลอื =  ๑,๑๘๕  บาท  

- วันที่  ๒๔ พ.ย.  ๒๕๕๘ (ลอยกระทง) 

o รายรับ = ๑๑,๑๐๐  บาท  รายจาย = ๕,๒๖๐  บาท   

คงเหลอื = ๕,๘๔๐  บาท  (เขากองทุนคนสวัสดกิารบุคลากรฯ) 

- วันที่  ๒๕ พ.ย.  ๒๕๕๘ (ลอยกระทง) 

o รายรับ = ๑๑,๓๕๐  บาท  รายจาย = ๕,๑๐๐  บาท   

คงเหลอื = ๖,๒๕๐  บาท  (เขากองทุนคนสวัสดกิารบุคลากรฯ) 

สรุป   รวมรายรับทัง้สิ้น  =  ๗๒,๖๐ บาท รวมรายจายทัง้สิ้น  = ๕๓,๐๒๐  บาท 

คงเหลอืทัง้สิ้น  =  ๑๙,๗๔๐  บาท 

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอเพิ่มเตมิจากทาน 

รองนายกเทศมนตรี รองดรุณนีะครับ สําหรับถนนคนเดนิฯ ถอืเปนนโยบายหลักของเรานะครับ  

ทุกวันนี้มผูีคนมาเที่ยว กนิ ชอป เปนประจําทุกสัปดาห ปจจุบันนี้ยอดขาย ผูคน 

และความหลากหลาย ยังคงมปีรมิาณหนาแนน คับคั่ง เพราะฉะนัน้จึงขอฝาก  

ทุกคนชวยกันขับเคลื่อน ใครมนีวัตกรรมอะไรใหม ๆ ระดมความคดิเห็นชวยกัน 

จะอยูกับที่ไมไดนะครับ เปนโครงการที่จะตองมกีารขับเคลื่อนตลอด และในวันนี้

เราจะใหชางไปเปลี่ยนโคมไฟทัง้หมด อยากจะฝากใหทุกทานถามเีวลาใหไปเยี่ยม

ชมถนนคนเดนิของเราดวยกันนะครับ สําหรับกจิกรรมบนเวทใีหมคีวาม

หลากหลายเพิ่มขึ้นดวย ชวยกันคดิดวยนะครับ  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง ขอแจงไปทางกองการศกึษาใหจัดควิเด็กนักเรยีนไปรวมแสดงบนเวที 

รองนายกเทศมนตรี ดวยนะครับ และจัดพื้นที่ใหเด็กไดมีโอกาสแสดงออก หรอืการหารายไดระหวาง

เรยีน สําหรับระเบยีบวารที่ ๔ ผมขอเพิ่มเตมิ ๑ เรื่องนะครับ (๔) รายงานการ

ประชุมสัมมนาการใหความชวยเหลอืบุคคลทีม่ภีาวะออทสิตกิแบบองครวม 

ตอไประเบยีบวาระที่ ๔ เชิญสํานักปลัดฯ ครับ  

มตท่ีิประชุม --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ/พจิารณา  

ประธาน  เชิญสํานักปลัดฯ ครับ  

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย (๑) รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการฯ จังหวัดขอนแกน  

ท่ีปรกึษานายกเทศมนตร ี ประจําเดอืน พ.ย. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๘ กอนเขาสูวาระ

การประชุม ทานผูวาราชการจังหวัดฯ เปนประธาน ไดมกีารอบรมรางวัลและ  
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ประธาน  ฝากพวกเราทุกคนนะครับ เรื่องออทสิตกิเปนเรื่องที่อาจจะใหมสําหรับ

เทศบาล แตไมไดใหมสําหรับการศกึษานะครับ ดานการศกึษาไดมกีาร

เตรยีมการเรื่องออทสิตกินานแลว ตัง้แตผมเปนผูแทนราษฎรก็พยายามเช่ือม

ระหวางมหาวทิยาลัย โรงพยาบาล และโรงเรยีน สําหรับบานพักออทสิตกิก็เปน

แนวคดิที่รองรับสังคมในระยะตอไป ซึ่งคนเปนออทสิติกนาจะมากขึ้น เมื่อ

ประชากรมากขึ้นเปนเงาตามตัว และเรื่องนี้ผมตองเรยีนทุกทานนะครับ ใหไป

ศกึษาดูรายละเอยีดดวย เพราะเรื่องนี้ผมจะสงชิงรางวัลสหประชาชาต ิเปนเรื่อง

เดยีวที่จะสามารถกาวเขาสูระดับสหประชาชาตไิด เรื่องอื่น ๆ เราไดรางวัล

มาแลว ระดับประเทศไปหลายองคกรแลวนะครับที่ไดรับรางวัลสหประชาชาต ิ 

ผมคดิวาเรื่องออทสิตกิเหมาะสมที่จะนําไปขับเคลื่อนตอไปในอนาคต ฝากทุกคน

ไปศกึษาขอมูลดวยนะครับ ฝากกองคลังไปดูเรื่องการรับบรจิาคที่ดนิสําหรับ

กอสรางโรงเรยีนออทสิตกิดวยนะครับ  

ผอ.กองคลัง  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ กองคลังมเีรื่องแจง

เพื่อทราบ ๓ เรื่อง ดังนี้ 

(๑) รายงานรายรับ-รายจาย ณ  วันที่  ๓๐ พ.ย.  ๒๕๕๘  ดังนี้  

o รายรับทัง้สิ้น  = ๔๗,๖๗๒,๗๙๑.๙๔  บาท (รับจรงิตัง้แตตนป)  

o รายจายทัง้สิ้น = ๒๐,๔๐๕,๙๔๓.๔๕  บาท (จายจรงิตัง้แตตนป)  

o รายรับสูงกวารายจาย = ๒๗,๒๖๖,๘๔๘.๔๙ บาท 

(รายละเอยีดตามเอกสาร) 

(๒) รายงานเงินกองทุนสวัสดกิารบุคลากร เทศบาลเมอืงบานไผ 

o ๑ พ.ย. ๒๕๕๘   ยอดยกมา         = ๑๑๘,๕๒๐.๙๑  บาท 

o ๔ พ.ย.  ๒๕๕๘  รับเงนิทุนเรอืนหุนจากสมาชิกฯ = ๕,๕๐๐  บาท 

o ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๘ รับเงนิทุนเรอืนหุนจากสมาชิกฯ = ๑๘,๔๐๐  บาท 

o ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๘ รับเงนิรายไดจากการขายดอกไมงานลอยกระทง 

ป ๒๕๕๘ ดังนี้ 

- คาจําหนายดอกไม  หนูนอยลอยกระทง  = ๔๘,๓๑๐  บาท 

- คาจําหนายดอกไม นางนพมาศ        = ๕๓,๑๖๐  บาท 

o ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๘  รับเงนิรายไดจากกจิกรรมลอยกระทง ป ๒๕๕๘  

- รําวงยอนยุค  =   ๓,๐๐๐  บาท 

- ถนนคนเดนิเพลนิเมอืงไผ  = ๑๒,๑๐๐  บาท 

- คาจําหนายโคมลม = ๑๕,๒๑๐  บาท 

- คาจําหนายกระทง =   ๗,๑๐๐  บาท  

รวมเงินกองทุน ฯ ณ  ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๘  = ๒๘๑,๓๐๐.๙๑  บาท 
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(รายละเอยีดตามเอกสาร)  

(๓) รายงานเงินกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน  ณ  ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘  

o ยอดยกมา ณ  วันที่  ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๙ = ๖๘๐,๓๕๐.๕๒ บาท 

o รายจาย  ๕ พ.ย. ๒๘๕๘ = ถอนเงินจัดซื้อกลองวงจรปด รถ EMS 

จํานวน ๒ ชุดๆละ ๒,๐๐๐ บาท       เปนเงิน  ๔,๐๐๐     บาท  

o รายจาย ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘ = ถอนเงนิจัดซื้อเครื่องดนตร ีตาม

โครงการ I SEE YOU    เปนเงิน  ๓,๖๗๖.๕๐ บาท  

o คงเหลอืเงินกองทุนฯ ทั้งสิ้น           ๖๗๒,๖๗๔.๐๒  บาท  

(รายละเอยีดตามเอกสาร)  

ประธาน    ใหทุกคนดูรายละเอยีดวาระการประชุมกองคลังไปพรอม ๆ กันนะครับ 

สําหรับแนวคดิในการพัฒนา การบรหิารงบประมาณแตละเดอืนเพื่อใหเกดิความ

โปรงใส การบรหิารองคกรทุกวันนี้เราจะหลกีเลี่ยงความโปรงใสไมได หลัก 

ธรรมาภบิาล คอื เปดเผยเรื่องรายรับ-รายจายตาง ๆ ที่สําคัญทุกกอง/ฝายให

เรงใชงบประมาณตัง้แตไตรมาสแรกใหไดเยอะ ๆ ถายังไมหมดใหเรงรัดไตรมาส

ที่ ๒ ใหไดมากที่สุด ไตรมาสสุดทายใหเหลอืโครงการนอยที่สุด เราตองบรหิาร

งบประมาณใหตรงตามที่รัฐบาลกําหนด  

 - กองทุนสวัสดกิารบุคลากรเทศบาล มรีายไดเพิ่มขึ้นจากการจําหนาย

ดอกไมงานลอยกระทง รวมทัง้รําวงยอนยุค จําหนายโคมลม จําหนายกระทง 

และจากถนนคนเดนิฯ ซึ่งปจจุบันมเีงินทัง้สิ้น  ๒๘๑,๓๐๐.๙๑  บาท ผมสัญญา

วาจะหาเงินเขากองทุนฯ ใหถงึ ๑ ลานบาทนะครับ ฝากทุกคนชวยกันนะครับ     

 - กองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน ผมขอเรยีนวางบประมาณบางอยาง

เบกิจายจากงบประมาณรายจายประจําปไมได เนื่องจากไมมีระเบยีบรองรับก็ไม

สามารถเบกิจายได จึงใชเงินจากกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน ปจจุบันมเีงินใน

บัญชี  ๖๗๒,๖๗๔.๐๒  บาท  ตอไปอาจจะมกีารจัดมวยไทยไฟท ที่บานไผ เรา

ตองเตรยีมพรอมดวยนะครับ ตอไปเชิญกองชางครับ  

หัวหนาฝายแบบแผนฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับกองชางมี

เรื่องแจงเพื่อทราบและพจิารณา ดังนี้ 

(๑) รายงานผลความกาวหนาการกอสรางหอนาฬกิา ปจจุบันนี้งาน 

กอสรางแลวเสร็จประมาณ ๖๐%  สวนที่เหลือเปนงานปฏมิากรรมและงาน

โครงสรางประมาณ ๑๐% งานระบบไฟฟา ระบบไฟฟาแสงสวางตัวนาฬกิารวม

ทัง้หมด ๓๐% ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจางคอื ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ เหลอืประมาณ 

๑๖ วัน ซึ่งผูรับจางไดประสานงานกับผูรับเหมาทําเรื่องระบบไฟฟาไวหมดแลว 
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และการเตรยีมลวดลายไดเตรยีมไวตดิตัง้หนางานเรยีบรอยแลว ซึ่งประเมนิ

โครงการไดวาจะแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดครับ  

 ประธาน  ขอบคุณหัวหนาฝายแบบแผนฯ นะครับ ผมไดบูชาพระพุทธรูปพระแกว

มรกตไว ๓ ฤดูกาล ๓ องค เพื่ออัญเชิญประดษิฐานที่หอนาฬกิานะครับ  

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย  ผมไดบูชาพระพุทธรูปพระเจาใหญมงคลหลวงมา ๑ องค เพื่ออัญเชิญ 

ท่ีปรกึษานายกฯ ประดษิฐานที่หอนาฬกิาดวยนะครับ  

ประธาน   ฝากพวกเราทุกคนดวยนะครับ มาเคาทดาวนที่หอนาฬกิา เชารวม 

ทําบุญตักบาตรที่อําเภอบานไผดวยกัน ชีวติจะไดเจรญิรุงเรอืงตอไปนะครับ   

ฝากพวกเราทุกคนชวยกันประชาสัมพันธชวยกันนะครับ สําหรับหนังสอื  

“บานไผ-บานเฮา”  จํานวน ๓,๐๐๐ เลม  จะนํามาจําหนายเปนของขวัญปใหม

ใหกับพี่นองประชาชนในวันเคาทดาวนดวยนะครับ เรื่องตอไปเชิญครับ 

นายเสถียร  ชะสงิห  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  อบต.ขามปอม 

นายก อบต.ขามปอม  อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน  ตามที่เทศบาลตําบลเปอยนอยของดรับขยะมูลฝอย  

จาก อบต.ขามปอม เนื่องจากขยะมูลฝอยมปีรมิาณมาก ทําใหพื้นที่กําจัดขยะมูล

ฝอยไมเพยีงพอในการรองรับขยะ อบต.ขามปอม จึงขอความอนุเคราะหที่ทิ้งขยะ

มูลฝอยของเทศบาลเมอืงบานไผ เพื่อใชเปนสถานที่ในการกําจัดขยะมูลฝอยที่

ถูกตองตามหลักสุขาภบิาล สําหรับคาใชจายในการดําเนนิการและอํานวยความ

สะดวกอื่น ๆ อบต.ขามปอม จะเปนผูรับผิดชอบทัง้สิ้น จงึนําเรยีนที่ประชุมเพื่อ

พจิารณาครับ (รายละเอยีดตามเอกสาร) 

นายเทยีนชัย  ศรีนาง  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  อบต.วังมวง  

นายก อบต.วังมวง  อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน  เนื่องจาก อบต.วังมวงมปีญหาการทิ้งขยะมูลฝอย

เชนเดยีวกันกับ อบต.ขามปอม จงึขอความอนุเคราะหที่ทิ้งขยะมูลฝอยของ

เทศบาลเมอืงบานไผ เพื่อใชเปนสถานที่ในการกําจัดขยะมูลฝอยของอบต.วังมวง 

ซึ่งไมมพีื้นที่ทิ้งขยะที่ถูกสุขลักษณะ สําหรับคาใชจายในการดําเนนิการและ

อํานวยความสะดวกอื่น ๆ อบต.วังมวง จะเปนผูรับผิดชอบทัง้สิ้น จึงนําเรยีนที่

ประชุมเพื่อพจิารณาครับ (รายละเอยีดตามเอกสาร)  

ประธาน  ทานนายก อบต.ทัง้ ๒ แหง ไดนําเสนอรายละเอยีดปญหาการทิ้งขยะให

ที่ประชุมไดรับทราบไปแลวนะครับ ขอเชิญที่ประชุมแสดงความคดิเห็นรวมกัน  

นะครับ  

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ เรยีนทานประธานและทานนายก อบต.ทัง้ ๒ แหงนะครับ ตามที่ 

รองนายกเทศมนตร ี อบต.ทัง้ ๒ แหง ไดทํา MOU รวมกันกับ เทศบาลตําบลเปอยนอย แตไดสิ้นสุดลง

ตามเอกสารที่แจงมา ปจจุบันเทศบาลเมอืงบานไผไดมกีารทํา MOU รวมกันกับ 

อปท.ในเขตอําเภอบานไผ ทัง้ ๑๑ แหง ไดลงนาม MOU รวมกันเมื่อเดอืน 
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ตุลาคม ที่ผานมานะครับ ในปจจุบันขยะที่มาทิ้งที่ไซนขยะของเราประมาณ     

๔๒ ตัน/วัน แตถาเปนชวงเทศกาลจะมากขึ้น ซึ่งในวันนี้ อบต.ทัง้ ๒ แหง ได

นําเขาที่ประชุมเพื่อพจิารณา จงึขออนุญาตทานนายกฯ อบต.ทัง้ ๒ แหง จะไดนํา

เรื่องนี้เขาประชุมกับ อปท.ที่เราทํา MOU รวมกัน รวมทัง้ผูที่เกี่ยวของนัดประชุม

เพื่อพจิารณารวมกันอกีครัง้หนึ่ง  

หัวหนาฝายชางสุขาภบิาลฯ ขออนุญาตนําเรยีนการบรหิารจัดการขยะเบื้องตน เพราะปรมิาณขยะที่

ทานใหขอมูลไวจะเพิ่มขึ้นทุกป สําหรับการแกปญหาเบื้องตนจะตองลดปรมิาณ

ขยะลง โดยใชหลัก ๓R  คอื Reduce คอื การลดการใช  การบรโิภคทรัพยากรที่

ไมจําเปนลง   R : Reuse คอื การใชทรัพยากรใหคุมคาที่สุด โดยการนําสิ่งของ

เครื่องใช มาใชซ้ํา R : Recycle คอื การนําหรอืเลอืกใชทรัพยากรที่สามารถนํา

กลับมารไีซเคลิ หรอืนํากลับมาใชใหม  และอยากจะเสนอแนะให อบต.ขอ

อนุญาตใชพื้นที่สาธารณะในการฝงกลบขยะมูลฝอย หากเปนพื้นที่ของเอกชน

อาจจะใชวธิขีอเชาพื้นที่หรอืขอซื้อเพื่อใชพื้นที่ เบื้องตนนาจะรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนภายในเขต อบต.กอนครับ ขอบคุณครับ   

ประธาน  มทีานใดจะใหขอมูลเพิ่มเตมิอกีหรอืไมครับ  

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับไซสขยะของ

เราประมาณ ๕๕ ไร และเหลอืเพยีง ๑ หลุม เพื่อฝงกลบขยะ และในวันนัน้ดฉิัน

ไดเขารวมประชุมที่อบต.หนิตัง้ มปีระชาชนในเขตอบต.หนิตัง้ ไมมคีวามยนิดทีี่จะ

ไมใหเราไปดําเนนิการฝงกลบขยะในเขตพื้นที่อบต.หนิตัง้ และเราตองแกไข

ปญหาจากขอเสนอแนะตางๆ ที่ประชาชนเรยีกรองเขามา และขอใหเทศบาล

เมอืงบานไผเยยีวยาในการทําใหพื้นที่ของเขาเปนแหลงเสื่อมโทรม และเทศบาล

ยังไมไดนําเรื่องดังกลาวเขามาหารอือยางจรงิจัง ถาจะมอีปท.อื่นที่จะเขามารวม

ทิ้งขยะในสถานที่ทิ้งขยะของเรา คงจะเกดิปญหาอยางแนนอน และอําเภอของ

เรารับผิดชอบ อปท.ทัง้หมด ๑๑ แหง หากเรารับ อบต.ขามปอง และ  

อบต.วังมวง เขามาคงจะตองเขามารับฟงความคดิเห็นจาก อปท.ที่เราทํา MOU 

รวมกันทัง้หมดกอน  

ประธาน  หากเราใชวธิฝีงกลบเราคงตองหารอืกับอปท. ที่ทํา MOU รวมกัน

ทัง้หมด ๑๑ แหงกอน กรณทีี่ อบต.ขามปอม และ อบต.วังมวง ขอใชสถานที่ทิ้ง

ขยะรวมกับเราคงตองประชุมปรกึษาหารอืกับ อปท.ทัง้ ๑๑ แหง เพื่อหาขอสรุป

รวมกัน หลังจากนัน้จะไดแจงให อบต.ทัง้ ๒ แหง ทราบตอไป ขอขอบคุณทาน

นายกฯ อบต.ทัง้ ๒ แหงที่มาเยี่ยมเรานะครับ  

หัวหนาฝายชางสุขาภบิาลฯ (๔) สํานักนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม แจง

เรื่องรองเรยีนกรณโีครงการปรับปรุงศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมอืง
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บานไผ ดวย นายชาญชัย  บัณฑติวงษ และพวกในนามศูนยประสานงานชุมชน

ใกลบอขยะ (หลัง ม.รามฯ บานไผ) ไดรองเรยีนมารยังสํานักงบประมาณ กรณี

การจัดสรรงบประมาณภายใตแผนปฏบิัตกิารเพื่อการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด โครงการปรับปรุงศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม 

เทศบาลเมอืงบานไผ จังหวัดขอนแกน วงเงิน ๔๖,๘๐๐,๐๐๐  บาท  โดยแจงวา

โครงการดังกลาวไดผานกระบวนการรับฟงความคดิเห็นของประชาชน  ตาม

ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการรับฟงความคดิเห็นของประชาชน พ.ศ. 

๒๕๔๘ โดยมิชอบดวยกฎหมาย (รายละเอยีดตามเอกสาร)  และสํานักงาน

นโยบายและแผน ไดแจงเรื่องรองเรยีนและแนวทางใหเทศบาลเมอืงบานไผ

ดําเนนิการตามเงนิงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร และใหเทศบาลเมอืงบานไผ 

ทําความเขาใจกับผูรอง ตามกระบวนการการมสีวนรวมของประชาชน และ

บรหิารจัดการศูนยจัดการขยะมูลฝอย ณ ปจจุบันใหถูกตองตามหลักสุขาภบิาล 

พรอมทัง้ดูแล ปองกนัและดําเนนิการไดตามมาตรการเพิ่มประสทิธภิาพการใช

จายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอยีดตามเอกสาร)  

ประธาน  คุณชาญชัย  บัณฑติวงษ ผูรองเรยีน มใีครรูจักหรอืไมครับ ผมพยายาม

ตามหาเพื่อทําความเขาใจกับทานอยูนะครับ มคีนสวนนอยคอนขางมองปญหา

แตกตางจากคนสวนใหญ คอื ระบบกําจัดขยะขาง ม.ราม นาจะยายไปอยูที่อื่น 

เราเปดใหแสดงความคดิเห็นอยางเสร ีและเสยีงสวนใหญเห็นดวยกับเทศบาล

เมอืงบานไผ และทําใหเราไดงบประมาณจัดสรรมา ๔๖.๘ ลานบาท และเสยีง

สวนนอยที่ไมเห็นดวย คอื คุณชาญชัย  บัณฑติวงษ กับพวก ไดรองเรยีนไปยัง

สํานักงบประมาณ ใหเปลี่ยนสถานที่โครงการปรับปรุงศูนยกําจัดขยะมูลฝอย

รวมเทศบาลเมอืงบานไผ ไปไวทีอ่ื่น ซึ่งคนสวนใหญเห็นดวยกับเทศบาล และ

งบประมาณก็ไดรับการอนุมัตมิาแลว อยากฟงความคดิเห็นของพวกเราวาเราจะ

มแีนวทางบรหิารจัดการเรื่องนี้ตอไปอยางไร  

นางดรุณี  วศิิษฐชาต ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ในเรื่องของการทํา 

รองปลัดเทศบาล ประชาพจิารณจังหวัดและสิ่งแวดลอมภาคไดช่ืนชมเทศบาลเมอืงบานไผวาทําได

ดทีี่สุด สําหรับเรื่องการรองเรยีนที่ตองการใหไซตขยะยายไปอยูที่อื่น คดิวาเรา

นาจะทําความเขาใจหรอืใหขอมูลที่ถูกตองกับประชาชนที่อยูพื้นที่ใกลเคยีง 

โดยเฉพาะประชาชนบานโนนทองเปนสวนใหญ ในเรื่องนี้ทานรองนวิัฒน        

รองดรุณ ีและคุณเนรมติ ไดปรกึษากันวาเรานาจะนําเสนอขอมูลที่ถูกตอง ใน

เรื่องของปญหาการจัดขยะในปจจุบัน และเรื่องที่ดําเนนิการจัดการขยะใน

อนาคตที่นําไปสูการของบประมาณนัน้ เราจะทําใหเกดิสิ่งดีๆ  เกดิขึ้น แกไข

ปญหาในเรื่องใดไดบาง และปจจุบันไดใหจัดเตรยีมขอมูลทัง้หมดเพื่อลงพื้นที่
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ชุมชนบานโนนทอง เตรยีมทําความเขาใจกับประชาชนที่ไมเห็นดวยดังกลาว และ

การจัดการ ณ ปจจุบันเนื่องจากการฝงกลบทุกที่จะมกีลิ่นเล็ดลอดมาบาง 

ถงึแมวาจะดแีตก็จะยังสงกลิ่นอยูบาง และเราก็จะจัดการฝงกลบ ณ ปจจุบันใหมี

คุณภาพมากขึ้น ไมวาจะเปนการบดอัด การใชดนิฝงกลบ ตองบรหิารจัดการให

ถูกหลักสุขาภบิาล และที่สําคัญคอื เขาไปในชุมชนบานโนนทองที่ไดรับ

ผลกระทบเพื่อทําความเขาใจตอไป 

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ หลังจากไดรับหนังสอืรองเรยีนฉบับนี้เขามาคงจะตองเรงรัดดําเนนิการ 

รองนายกเทศมนตร ี นะครับ ผมจะขออนุญาตประชุมคณะทํางานชุดนี้นะครับ  

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  สิ่งที่ชาวบานเรยีกรอง คอื อยากใหเทศบาลไปเยยีวยาเขา การเยยีวยา

ตัวอยางมาจากเมอืงพล ยกตัวอยางเชน อบต.หนองแวงโสกพระ ไมเกดิปญหา

เพราะวา อบต.มรีายไดจากคาตอบแทนผลกระทบแหลงเสื่อมโทรมสิ่งแวดลอม 

ซึ่งตัง้ไวในงบประมาณ ซึ่งเทศบาลเมอืงบานไผนาจะเอาตัวอยางจาก อบต.

หนองแวงโสกพระมาใชนะคะ  

ประธาน  แตกอนเราไมเคยทําเลยใชไหมครับ สรุปใหเราดําเนนิการตามตัวอยาง

เมอืงพลนะครับ ไมนาจะมปีญหานะครับทําเพื่อประชาชนอยูแลว เพยีงแตเรา

จะตองรบีเยยีวยาเพราะกลัววางบประมาณจะตกไป มอบคุณเนรมติรางหนังสอื

ตอบหนังสอืสํานักงบประมาณฯ วาเราจะมแีนวทางดําเนนิการอยางไรบาง   

ผอ.กองคลัง  ตามที่ทานผอ.กองสาธารณสุขฯ กลาวไว ขอเท็จจรงิปจจุบันเราก็ชดเชย

ทางออมใหอบต.หนิตัง้อยูแลว โดยการงดคาธรรมเนยีมเก็บขนขยะ ในอัตรา    

ตันละ ๔๐๐ บาท อยูแลว และกองชางไดทําเรื่องมาใหกองคลังดําเนนิการ

โครงการปรับปรุงศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมอืงบานไผ วงเงนิ ๔๖.๘ 

ลานบาท ไมทราบวาจะใหดําเนนิการตอหรอืชะลอไวกอนคะ  

ประธาน  ใหดําเนนิการตอไดเลยนะครับ ทําควบคูกันไปกับการแกปญหาขอ

รองเรียนดวยนะครับ แตเราจะตองทํากระบวนการใหถูกตองตามที่สํานักงาน

นโยบายฯ แนะนํานะครับ ในสวนของผอ.สาธารณสุขฯ เสนอแนวทางเหมอืน

เมอืงพลใหเอาตัวอยางและวิธดีําเนนิการมาใหดูดวยนะครับ  

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย   เปนเรื่องปกตนิะครับเรื่องการทําศูนยกําจัดขยะจะตองมคีนไมเห็นดวย  

ท่ีปรกึษานายกฯ และเราไดทําตามขัน้ตอนการประชาพจิารณและเสยีงสวนใหญก็เห็นดวย ใหเรา

ดําเนนิการตามที่สํานักงานนโยบายฯ ใหงบประมาณมา และพจิารณาเห็นวา

เทศบาลเราทําถูกตองแลว สวนในเรื่องการคัดคานก็เปนเรื่องปกตธิรรมดา 

เพยีงแตวาทําความเขาใจและใหเขาเขามามสีวนรวมในการบรหิารจัดการในสวน

ที่ประชาชนมารับรูได และสวนที่จะเยยีวยาเขาที่สามารถทําไดตามระเบยีบ

กฎหมาย ตามที่ทาน ผอ.กองสาธารณสขุฯ กลาวไว เราก็ทําควบค◌ู กันไปได     
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ในเรื่องของรายงานใหรบีรายงานตามหลักการ และแผนที่จะดําเนนิการใน

ขัน้ตอนตอไปครับ 

ประธาน  สรุป ใหเดนิหนาคูขนาน ใหรบีทํากระบวนการและตอบหนังสอืให

สํานักงานนโยบายฯ ไดรับทราบ และทําตามคําแนะนําทุกประการ  

  - ศูนยบรกิารลกูคา TOT ขอขอบคุณเทศบาลเมอืงบานไผใหความ

อนุเคราะหในการแกไขปญหาแบบเรงดวน ในการแกปญหาถังขยะที่ขางกําแพง

รัว้ฝงทศิเหนอื ซึ่งน้ําเนาเหม็นไหลมาขังรวมกันเปนแองขางถนน ที่เปนหลุมชํารุด

ทางยาวสงกลิ่นเหม็น ผมไดมอบหมายใหหนวยทันใจ โดยหัวหนาชุดหนวยทันใจ  

รอยตรบีัวทอง  โลขันธ  ออกไปดําเนนิการแกปญหาใหทันท ี จึงไดมหีนังสอื

ขอบคุณเทศบาลมาในครัง้นี้ (รายละเอยีดตามเอกสาร) 

ผอ.กองการศึกษา  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับกองการศกึษา

มเีรื่องแจงใหที่ประชุมทราบดังนี้ 

(๑) การจัดงานประเพณบีุญกุมขาวใหญ ประจําป ๒๕๕๙ ตามที่ทาน 

รองสุวัฒน และดฉิันไดเขารวมประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณบีุญกุม  

ขาวใหญและของดอีําเภอบานไผ ประจําป ๒๕๕๘ ครัง้ที่ ๑ เมื่อวันที่  ๖ พ.ย. 

๒๕๕๘  ณ หองประชุมช้ัน ๒ ที่วาการอําเภอบานไผ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่       

๑๘-๒๒  มกราคม  ๒๕๕๙ ณ บรเิวณสนามหนาที่วาการอําเภอบานไผ ซึ่งใน

วันนัน้ทานนายอําเภอบานไผเปนประธานในที่ประชุม สรุปสาระสําคัญในการ

ประชุมฯ ดังนี้ 

- การจัดงานในครัง้นี้มวีัตถุประสงคเพื่อสบืสานอนุรักษเผยแพร

ขนบธรรมเนยีมประเพณวีัฒนธรรม “ไทยอสีาน” ตามฮตี ๑๒ คลอง ๑๔ เปน

การสงเสรมิการทองเที่ยวและสนิคาอันลอืช่ือของอําเภอบานไผ ตลอดจน

เผยแพรกจิกรมผลติผลทางการเกษตร ปศุสัตว และผลติภัณฑของกลุมแมบาน  

 - รูปแบบการจัดงาน เนนเรื่องพธิเีปด ขบวนแหไมตองเดนิไกลเหมอืน  

  ทุกป โดยใหมลีักษณะดังนี้  

 - ขบวนแห เครื่องบวงสรวง โดยจะไดแหในรูปแบบที่มีแลวแตจะจัด  

ลักษณะแบงขบวนออกเปนสี่กลุม เดนิเขาสูที่วาการอําเภอ ๔ ดาน บรเิวณสนาม

ในระยะทางบรเิวณรอบ ๆ  

 - การจัดทําปราสาทขาว ใหกําหนดจุดตัง้ของปราสาทขาวไวทุก ๆ  

หนวยงานโดยไมตองแหปราสาท นํามาตัง้ไวตลอดงานและมกีารประกวด

เหมอืนเดมิ 

 - การจัดทําพานบายศรเีพื่อประกวด  

 - ขบวนนางรํา ใหใสเสื้อแขนกระบอกสเีขยีวผาช้ินพื้นเมอืงสเีขม โดยใช  
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   ทาทางและเพลงเดยีวกันทุกหนวยงาน สวนรายละเอยีดเพิ่มเตมิใหคุณจีระศักดิ์  

   รายงานใหที่ประชุมทราบคะ  

หัวหนาฝายสงเสรมิการศึกษา เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับงานบุญกุม 

ขาวใหญ ประจําป ๒๕๕๘  เทศบาลไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบเรื่องสถานที่

และการประกวดธดิาบุญกุมขาวใหญ สําหรับการประกวดปราสาทขาวและพาน

บายศรเีราก็สามารถสงเขาประกวดไดนะครับ  

ประธาน  สําหรับงานบุญกุมขาวใหญเปนงานประจําปของอําเภอบานไผ ซึ่ง

เทศบาลเราไดสนับสนุนงบประมาณ ๓ สวน ดังนี้ 

๑. อุดหนุนการจัดงาน  ๖๐,๐๐๐ บาท   

๒. การจัดการแขงขันกฬีาที่เทศบาลเมอืงบานไผเปนเจาภาพเอง 

๓. อุดหนุนขบวนแห  

และทางอําเภอไดมอบหมายใหเราจัดประกวดธดิาบุญกุมขาวใหญดวย 

สําหรับการกําหนดคุณสมบัตผูิเขาประกวดจะตองตรวจสอบใหครบถวนชัดเจน

ดวยนะครับ   

ผอ.กองการศึกษา  (๒) รายงานผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจาง ๔ โครงการ  งานกอสราง

และเงนิอุดหนุน ขณะนี้ทัง้ ๔ โครงการไดจัดหาผูรับจางเรยีบรอยแลว ซึ่งอยู

ระหวางแจงใหมาลงนามในสัญญา ในรายการทัง้ ๔ โครงการ ไดรายงานตาม

แผนดําเนนิงานใหกับทางจังหวัดทราบเรยีบรอยแลวนะคะ  

(๓) สรุปผลการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๕๘ ที่ผานมา 

ตองขอขอบคุณคณะผูบรหิารและเจาหนาที่ทุกกอง/ฝาย ที่ใหความรวมมอืเปน

อยางด ีซึ่งในขอเสนอแนะและขอที่ควรปรับปรุงในคราวตอไปถอืเปนขอคดิที่ด ี

และจะนําไปปรับปรุงแกไขตอไป เพื่อไมใหเกดิปญหาในคราวตอไปคะ  

  (๔) รายงานผลการเตรยีมงานคายเยาวชน ขอเชิญหัวหนาจรีะศักดิ์

รายงานใหที่ประชุมทราบคะ  

หัวหนาฝายสงเสรมิการศึกษาฯ  สําหรับการเตรยีมงานคายเยาวชน ในเรื่องของหลักสูตรวันที่ ๒๐      

ที่ผานมา ทานประธาน คอื ทานดร.วรวทิย  ตันฑนะเทวนิทร ไดมาตรวจสอบ

ความถูกตองของหลักสูตรและไดแกไขปรับปรุงเรยีบรอยแลว สวนหนึ่งไดเสนอ

ไปยังคณะผูบรหิารรับทราบ และอกีสวนหนึ่งจะนําเสนอใหทานประธาน

ตรวจสอบเพื่อความถูกตองตอไป สําหรับ อปท.ตาง ๆ ที่เราเชิญใหสงนักเรยีน

ระดับช้ัน ม.๒ เขารวม ปจจุบันสรุปยอดไดทัง้หมดประมาณ ๓๙ อปท.แลว ที่

แจงยอดนักเรยีนเขามาเขาคาย ขัน้ตอนตอไปจะกําหนดวันที่จะแถลงขาวเพื่อจะ

ไดทําหนังสอืเชิญอปท.ตาง ๆ เขามารวมแถลงขาวดวย และจะไดดําเนนิการใน

สวนที่เกี่ยวของตอไป  



- ๑๓ - 

 
ประธาน  เตรยีมความพรอมนะครับ การจัดกจิกรรมคายเยาวชนวนัที่ ๕-๘ ก.พ. 

๒๕๕๙ ซึ่งเปนระดับ ม.๒ โรงเรยีนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วภาค

อสีานรวมกันกับเรา แนวทางการทํางานของเราอยูที่พื้นที่ของเรา สวนหลักสูตร

ในการเขาคายทานประธานจัดคาย คอื ทานดร.วรวทิย  ตันฑนะเทวนิทร อดตี

ผอ.วทิยาลัยการอาชีพบานไผ วทิยาลัยการอาชีพขอนแกน ทานไดเสยีสละให

พวกเราอยางมากโดยไมมคีาตอบแทนใด ๆ หากพบเจอทานหรอืมาประชุมชวย

ดูแลทานดวยนะครับ  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง สําหรับคณะทํางานตามคําสั่งจะมกีารประชุมในสัปดาหหนานะครับ  

รองนายกเทศมนตร ี ขณะนี้ประมาณการคาใชจายอยูในมอืทานเลขานุการกองการศกึษาแลวนะครับ 

ขณะนี้คุณจรีะศักดิ์ผูรับผิดชอบโครงการไดทํารายงานเสนอทานนายก ฯ

เรยีบรอยแลว เปาหมายผูเขารวมกจิกรรมในครัง้นี้ ๘๐๐ คนขึ้นไป สําคัญที่สุด 

คอื กจิกรรมถนนคนเดนิฯ เด็กนักเรยีนจะมกีจิกรรมไปเดนิถนนคนเดนิฯ ดวยนะ

ครับ คน ๘๐๐ คน ไปเดนิถนนคนเดนิฯ จะทําใหเพิ่มเศรษฐกจิคนบานไผเพิ่มขึ้น

อกีระดับนะครับ รวมทัง้แหลงทองเที่ยวตาง ๆ ที่เราวางแผนไว เด็กจะไดรูวาใน

จังหวัดขอนแกนมีอะไรบาง และสําหรับฐานการเขาคายมีทัง้หมด ๔ ฐาน คอื 

เทศบาลเมอืงบานไผ   ม.รามคําแหง   วทิยาลัยการอาชีพบานไผ  และศูนย

วทิยาศาสตรขอนแกน  ใน ๔ ฐานดังกลาว ผูบรหิารและเจาหนาที่ของทุก

หนวยงานใหความรวมมอืกับเราเปนอยางด ีทัง้นี้เพราะวาเขานับถอืทานนายกฯ 

สถานที่ทัง้ ๓ แหงดังกลาว ทานนายกฯ เปนผูกอตัง้ขึ้น ซึ่งทําใหหนวยงาน

ดังกลาวไดมารวมทํางานกับทานนายกฯ ในครัง้นี้เพื่อเปนการพัฒนาดาน

การศกึษารวมกัน ซึ่งจะไดรวมกันทํางานใหญอกีครัง้ระหวางวันที่ ๕-๘  ก.พ. 

๒๕๕๙ ขอบคุณครับ   

ผอ.กองสวัสดกิารสังคม เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับกอง

สวัสดกิารสังคมจะขอรายงานดังนี้ 

(๑)  ผลการดําเนนิงานการขึ้นทะเบยีนผูสูงอายุและคนพกิาร ซึ่งที่ 

ผานมาเรามกีารขึ้นทะเบยีนผูสูงอายุและคนพกิาร ในวันที่ ๑-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘  

มจํีานวนผูสูงอายุทัง้หมด ๒๖๕ คน และคนพกิารทัง้หมด ๘๕ คน เดมิเรามอียู 

๓,๓๔๖ คน  ปจจุบันมผูีสูงอายุจํานวน  ๓,๖๑๑  คน  และคนพกิารจํานวน  

๖๒๑ คน ซึ่งกองสวัสดกิารฯ อยูระหวางรวบรวมขอมูลเพื่อใหประธานชุมชนทัง้ 

๓๙ ชุมชน ตรวจสอบวา มทีานใดที่ตกหลนบางหรอืมขีอผิดพลาดบาง เพื่อจะได

นําสงสวนกลางตอไปครับ  

(๒) โครงการเกษตรทฤษฎใีหมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ 



- ๑๔ - 

 
พอเพยีง ซึ่งจะดําเนนิการในวันที่  ๙  ธ.ค. ๒๕๕๘ ซึ่งขอมอบใหคุณธัญณชิา 

ผูรับผิดชอบโครงการรายงานใหที่ประชุมทราบครับ  

หัวหนาฝายพัฒนาสังคม เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับโครงการ

เกษตรทฤษฎใีหมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  จะดําเนนิการในวันที่  

๙  ธ.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หองประชุมประชาเมอืงไผ โดยมี

กลุมเปาหมายคอื คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 

ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงบานไผทัง้ ๓๙ ชุมชน รวมดวยนักเรยีน ครู 

โรงเรยีนในสังกัดของเราทัง้ ๒ โรงเรยีน รวมทัง้สิ้นประมาณ  ๒๗๐ คน เพื่อนอม

นําหลักเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในการปลูกผัก   

กนิเอง ดวยผักรมิรั้วสรางคนในบาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติใหคนบานไผของ

เราดขีึ้นคะ  

หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรายงานการ

ดําเนนิการศูนยคนพิการเทศบาลเมอืงบานไผ ในขณะนี้ไดเปดบัญชีศูนยคนพกิาร

เรยีบรอยแลว ซึ่งไดรับเงินจากการจัดงานคอนเสริตที่ผานมา รวมรายไดทัง้สิ้น 

๑๖๑,๓๕๒ บาท และในขณะนี้ไดมกีารจัดทําแผนการดําเนนิงานของศูนยบรกิาร

คนพกิารเทศบาลเมอืงบานไผ และไดทําการขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก

กองทุนสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพกิาร ซึ่งเทศบาลเมอืงบานไผไดทํา

ขอรับงบประมาณไปทัง้สิ้น ๑,๓๖๖,๙๕๐  บาท  ขณะนี้อยูระหวางรอผลการ

อนุมัตวิาจะไดรับในสวนของโครงการใดบาง ซึ่งเทศบาลไดดําเนนิการจัดทํา

โครงการที่นําเสนอไปทัง้สิ้น ๕ โครงการ คอื  

๑. โครงการเอ็กซเรยผูมแีนวโนมที่จะมคีวามพกิารในชุมชน 

๒. โครงการความพอดกีับวถิคีวามพอเพยีง 

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแลคนพกิาร 

๔. โครงการเครื่องออกกําลังกายเพื่อคนพกิาร 

๕. โครงการจัดกจิกรรมวันคนพกิาร 

- ทางจังหวัดขอนแกนไดกําหนดการจัดงานวันคนพกิารสากลขึ้นใน 

วันที่ ๒๑ ธ.ค. นี้ บรเิวณศาลาประชาคมจังหวัดขอนแกน ซึ่งทางจังหวัดจะมกีาร

ประชุมเพื่อหาแนวทางการดําเนนิงานอกีครัง้หนึ่ง ในวันที่ ๙ ธ.ค. นี้ ขอบคุณคะ  

ประธาน   ฝากผูรับผิดชอบเรื่องคนพกิารดวยนะครับ ใหชวยดูอาคารไผทองซึ่งมี 

ทัง้ผูสูงอายุและผูพกิารพื้นที่มันคับแคบเกนิไป อยากจะใหขอสนับสนุน

งบประมาณตอเตมิออกมาฝงดานหลังประมาณ ๑ หอง  

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย รายงานการมอบสิ่งของจากสมาคมจงึตระกูล เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.  



- ๑๕ - 

 
ท่ีปรกึษานายกฯ  ที่ผานมา โดยคุณอนันต  วงศสรุพเิชษฐ  นายกกติมิศักดิ์ถาวรสมาคมจงึตระกูล 

พรอมดวยนายกฯและคณะและชมรมจงึตระกูลบานไผ-ขอนแกน ไดมามอบ

สิ่งของ โดยไดรับความอํานวยความสะดวกในเรื่องตาง ๆ จากคณะผูบรหิาร 

เจาหนาที่ทุกคน โดยเฉพาะกองสวัสดกิารฯ เจาของเรื่อง ไดจัดพี่นองประชาชน

จํานวน ๒,๐๐๐ คน ผูมรีายไดนอยมารับสิ่งของจากสมาคม ซึ่งไดดําเนนิการไป

ดวยความเรยีบรอย คุณอนันตพรอมดวยคณะ มคีวามประทับใจ ขอขอบคุณ

ทานนายกฯ พรอมคณะเทศบาลเมอืงบานไผ สิ่งของที่เหลอืประมาณ ๗ ลัง ได

มอบใหทานนายกฯ เพื่อดําเนนิการตามความเหมาะสมนะครับ  

มตทิี่ประชุม  --รับทราบ — 

ประธาน  มทีานใดจะเสนอเรื่องอื่นอกีหรอืไมครับ ถา (ไมมี) ผมขอขอบคุณ       

ทุกทาน และขอปดการประชุมครับ  

มตท่ีิประชุม --รับทราบ — 

 

เลกิประชุม  เวลา  ๑๓.๑๕    น.  

 

ลงช่ือ)         ผูบันทกึการประชุม 

             ( นางสาวจารุมาศ  เสนาสนทิ ) 

             เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 (ลงช่ือ)  จาเอก        ผูตรวจรายงานการประชุม  (ลงชื่อ)          ผูตรวจรายงานการประชุม 

  ( กมล  สงวนญาต ิ)     ( นางสุภาภรณ  คําภูเงนิ ) 

       หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป               หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 


