
- ๑ - 

 
รายงานการประชุมหัวหนาสวนการงาน ประจําเดอืน  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 

ในวันจันทรที่ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมไผเงิน 

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

ผูมาประชุม 

๑. นายเปรมศักดิ์ เพยียุระ นายกเทศมนตรี เมอืงบานไผ 

๒. นายนวิัฒน ปลั่งศริิ รองนายเทศมนตรฯี 

๓. นายนรศิ อนิทรกําแหง รองนายเทศมนตรฯี 

๔. นายเลศิสนิ จึงจรัสทรัพย ที่ปรกึษานายกเทศมนตรฯี  

๕. นายปรชีา มุกนําพร ที่ปรกึษานายกเทศมนตรฯี 

๖. รอยตรบีัวทอง โลขันธ เลขานุการนายกเทศมนตรฯี  

๗. วาที่รอยเอกวัทธกิร  ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล  

๘. นายสุวัฒน สุทธ ิรองปลัดเทศบาล 

๙. นางดรุณ ีวศิษิฐชาต ิรองปลัดเทศบาล  

๑๐. นางสุภาภรณ คําภูเงนิ หัวหนาสํานักปลัดฯ 

๑๑. นางวาสนา   พทิักษ ผูอํานวยการกองคลัง  

๑๒. นางอาภรณ รพเีลศิรังสมัินต ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ  

๑๓. นางศิรวิรรณ ปกษ ีผูอํานวยการกองการศกึษา  

๑๔. นายศักดิ์สทิธิ์ ปนคํา ผูอํานวยการกองชาง  

๑๕. นายกฤษฏ ชัยมาตย ผูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม  

๑๖. นายเฉลมิเกยีรต ิอุปจันทรสงา ผูอํานวยการกองวชิาการฯ  

๑๗. นายสุวัฒน เทาใหม ผูจัดการสถานธนานุบาล  

๑๘. นางจิตโศภิน เคนจันทกึ ผูอํานวยการสถานศกึษา โรงเรยีนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธติ  

๑๙. นายชัชวาล   ชํ่ามณ ีครู ค.ศ.๒ (แทน ผอ.สถานศกึษา โรงเรยีนเทศบาล)  

๒๐. นางมลวิรรณ สารบรรณ ที่ปรกึษานายกฯ   

ผูไมมาประชุม 

๑. นางฉววีรรณ อัศฤกษ ผูอํานวยการสถานศกึษา  โรงเรยีนเทศบาลบานไผ 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายอทิธพิล พวกเมอืงพล หัวหนาฝายการโยธา  

๒. นายจีระศักดิ ์แกนดู  หัวหนาฝาย สงเสรมิการศึกษาฯ 

๓. นางวารุณ ีลาดมะโรง หัวหนาฝายบรหิารงานสาธารณสุขฯ 

๔. นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศลี หัวหนาฝายแบบแผนฯ  
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๕. น.ส.ภัทราวรรณ  เกดิพทิักษ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห  

๖. น.ส.ยุวนติ เพิ่มยนิด ีหัวหนาฝายบรหิารการศึกษา  

๗. นางสุกัญญา จันทรภักด ีหัวหนาฝายอํานวยการ 

๘. นายประหยัดทรัพย  อาวจําปา หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  

๙. น.ส.มัตตกิา เกดิพทิักษ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  

๑๐. น.ส.ลัดดาวัลย ความหม่ัน หัวหนาฝายแผนที่ภาษฯี 

๑๑. จ.อ.กมล สงวนญาต ิหัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  

๑๒. นายเนรมติร มูลวงศ หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล  

๑๓. นางอุไรวรรณ กสกิจิวรกุล หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ  

๑๔. นายประเสรฐิ ไชยศรี  หัวหนา ฝายพัฒนารายได 

๑๕. น.ส.ธัญณชิา ขันต ีหัวหนาฝายพัฒนาสังคม 

๑๖. จ.อ.สายันต นรสาร นักจัดการงานเทศกจิชํานาญการ (รก.หัวหนาฝายปองกันฯ) 

๑๗. น.ส.พันธวริา พลกลาหาญ นักวชิาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  

๑๘. นายธนายุทธ โคตรบรรเทา              นักวชิาการคอมพวิเตอรชํานาญการ (รก.หน.ฝายบรกิารและเผยแพรฯ) 

๑๙. นายสุบรรณ ดดีลิก ที่ปรกึษานายกฯ 

๒๐. น.ส.จารุมาศ เสนาสนทิ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง เมื่อที่ประชุมมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมแทนทาน 

รองนายกเทศมนตรฯี  ประธาน (ช่ัวคราว) ตามระเบยีบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบยีบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง ๑. การจัดงานคอนเสริตการกุศล “คาราบาว ๓ ชา มันสยกใหญ” เพื่อ  

รองนายกเทศมนตรฯี หารายไดสมทบทุนกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน ในวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ ให

ทุกคนเตรยีมความพรอมในการจัดงานการกุศลในครัง้นี้ดวยนะครับ  

   ๒. การขอความอนุเคราะหศกึษาดูงานจาก เทศบาลตําบลเขางู          

จ.ราชบุร ีในวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. (ศกึษาดูงานเกี่ยวกับการ

คัดแยกขยะในชุมชน)  

   ๓. การขอความอนุเคราะหศกึษาดูงานจากเทศบาลตําบลศรธีาตุ   

จ.อุดรธาน ีในวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ใหทุกคนเตรยีมการ

ตอนรับคณะศกึษาดูงานทัง้ ๒ แหง รวมทัง้เรื่องการนําเสนอผลงานเทศบาลให

เตรยีมพรอมใหเรยีบรอยนะครับ ฝากทุกกอง/ฝายมารวมตอนรับคณะศึกษา      

ดูงานในวันดังกลาวโดยพรอมเพรยีงกันดวยนะครับ 



- ๓ - 

 
     ๔. การเดนิทางไปศกึษาดูงานที่เมอืงพัทยา โดย ผอ.กองการศกึษาไดนํา 

   คณะครูในสังกัดโรงเรยีนเทศบาลไปศกึษาดูงานดานการจัดการศกึษา  

รูปแบบใหม ซึ่งเปนการจัดการศกึษาที่ถูกตอง กอนที่ผมจะเขามาบรหิารไมมกีาร

คัดกรองเด็กเลยนะครับ ถอืวาการจัดการศกึษาของเราพัฒนาไปในทศิทางที่ดี

ขึ้นนะครับ  

ประธาน  ๕. สมาคมสหพันธคนพกิารไดมอบรางวัล “แสงดาวแหงป” ณ  สโมสร

หารบก ถ.วภิาวด ีเขตดนิแดง กรุงเทพฯ ในวันที่  ๑๑  พ.ค.  ๒๕๕๙ ซึ่งผมจะได

เดนิทางเขาไปรับรางวัลในวันดังกลาวนี้  

    ฝากคุณภัทราวรรณ เรงการกอสรางศูนยคนพกิารดวยนะครับ ซึ่งไดรับ  

 งบประมาณแลวใหดําเนนิการโดยเรงดวนดวย รวมทั้งฝายที่เกี่ยวของ

เรงรัดการทํางานตามเปาหมายดวย ถาอยูในภารกจิของกอง/ฝายใดใหรบี

ดําเนนิการนะครับ สําหรับรถสุขาเคลื่อนที่ และการขุดลอกทอระบายน้ํา

ศูนยบรกิารคนพกิารเรงดําเนนิการดวยนะครับ 

ผอ.กองชาง  สําหรับโครงการ “ศูนยบรกิารคนพกิาร” และศูนยเยาวชน  

“Youth Center” อยูระหวางดําเนนิการครับ 

ประธาน   สําหรับเด็กแรกเกิด-๓ ป ใหไปลงทะเบยีนตามทองถิ่นที่เกดิ รัฐบาลจะ 

ชวยเหลอืเงนิคนละ ๖๐๐ บาท สําหรับการซอมแซมรถดับเพลงิดําเนนิการถงึ

ขัน้ตอนไหนครับ 

ผอ.กองคลงั   การซอมแซมรถดับเพลงิแตงตัง้คณะกรรมการกาํหนดราคากลางแลว  

อยูระหวางรอเอกสารจากหนวยงานตาง ๆ สําหรับการขุดลอกทอระบายน้ําฯ 

แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางแลวคะ  

ประธาน   งบประมาณตองดําเนนิการใหแลวเสร็จภายในไตรมาส ๓ ทัง้หมด ๖  

รายการที่ตองดําเนนิการโดยเรงดวน เพื่อบรรเทาความเดอืดรอนของพี่นอง

ประชาชน การซอมแซมรถดับเพลงิ เพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัย

พบิัตติาง ๆ  

 ๖. สบืเนื่องจากคณะนักศกึษาวทิยาลัยการตํารวจ (บรอ.) ไดเดนิทางมา

ศกึษาดูงานที่เทศบาลเมอืงบานไผ เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๙ ที่ผานมา ทาง

คณะไดฝากขอบคุณเจาหนาที่ทุกกอง/ฝาย ที่ใหการตอนรับเปนอยางด ีซึ่งในวัน

นัน้ทางคณะนักศกึษาฯ ไดมอบถังขยะใหกับเทศบาล รวมทัง้มอบเงนิสมทบทุน

ใหกับโรงเรยีนผูสูงอายุเทศบาล จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท และผมเปนนักศึกษาของ

ทองถิ่นเพยีงคนเดยีวที่เขาเรยีนรุนนี้ ถาทําดจีะมแีตผลดกีลับมา ขอบคุณทุกทาน

ที่ชวยใหงานสําเร็จลงดวยด ีเพื่อเปนแบบอยางทีด่ตีอไป 
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 ฝากพวกเรารวมตอนรับคณะศกึษาดูงานที่จะมาเยี่ยมเราดวยนะครับ ให

ดูแลเต็มที่ และเปนผูนําระดับเทศบาล เราเปนประธานสันนบิาตเทศบาลจังหวัด

ขอนแกน ๘๔ จังหวัดในขอนแกน อนาคตจะเปนประธานสันนบิาตเทศบาลภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื เพื่อใหม่ันในใจทศิทางการทํางานและศักยภาพขององคกร

เรานะครับ 

มตทิี่ประชุม  --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผูบรหิารและหัวหนาสวนการงาน  

   คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๙  เมื่อวันท่ี ๓๐  มนีาคม  ๒๕๕๙  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง เชิญฝายเลขานุการฯ ครับ  

รองนายกเทศมนตรฯี 

หัวหนาสํานักปลัดฯ   เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรายงาน 

   การประชุมฯ เมื่อวันที่  ๓๐  มนีาคม  ๒๕๕๙  ฝายเลขาฯ ไดสําเนา 

   แจงใหทุกทานแลวนะคะ มทีัง้หมด ๒๘ หนา ขอใหที่ประชุมพจิารณาไป 

พรอม ๆ กันเลยนะคะ  มทีานใดจะขอแกไขหรอืเพิ่มเตมิในสวนใดหรอืไมคะ  

เชิญคะ  

ผอ.กองสวสัดกิารสังคม ขอแกไขหนา ๒๑ จาก “ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีรัตนาภา”  

   แกไขเปน “สถาบันพัฒนาฝมอืแรงงานภาค ๖ ขอนแกน” และ จาก “ซึ่งเราได  

มอบไปแลว ๔ ทุน” แกไขเปน “ซึ่งเราไดมอบไปแลว ๑๐ ทุน และ จาก ”คมจ.” 

แกไขเปน “พมจ.”  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง เมื่อมกีารตรวจสอบรายงานการประชุมแลวใหแกไขใหถูกตอง เพราะ  

รองนายกเทศมนตรฯี สามารถนําไปเปนหลักฐานอางองิตามกฎหมายได  มทีานใดจะขอแกไขเพิ่มเตมิ

หรอืไมครับ ถาไมมผีมขอมติที่ประชุมนะครับ   

มตท่ีิประชุม --รับรองรายงานการประชุม — 

ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องสบืเน่ือง  

ประธาน   รายงานผลการดําเนนิงานถนนคนเดนิเพลนิเมอืงไผ เชิญรองดรุณ ีครับ  

นางดรุณี  วศิิษฐชาต ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับถนนคนเดนิ 

รองปลัดเทศบาล เพลนิเมอืงไผปจจุบันเปนที่ตดิตลาดมาก ทมีงานของเรามกีารทบทวน

หลักเกณฑตาง ๆ อยูเปนประจํา เชน เรื่องอายุของสมาชิกถนนคนเดนิฯ เรื่อง

ไฟฟาเริ่มเสื่อมและเปลี่ยนหลอดไฟอยูเรื่อย ๆ เจาหนาที่ดําเนนิการสํารวจอยู

เปนประจําสมํ่าเสมอ ซึ่งไดรับความรวมมอืจากเจาหนาที่ทุกฝายที่เกี่ยวของเปน

อยางดคีะ   
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สรุปยอดคาใชจายประจําเดอืน  เมษายน  ๒๕๕๙   

- ๓ เม.ย. ๒๕๕๙   

รายรับ  = ๑๘,๖๐๐  บาท  รายจาย = ๑๘,๒๑๕  บาท 

- ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๙  

รายรับ = ๑๙,๔๘๐  บาท  รายจาย  = ๑๔,๙๐๐  บาท 

- ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๙  

รายรับ  = ๑๖,๗๐๐  บาท  รายจาย = ๑๒,๘๐๐  บาท 

- ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๙  

รายรับ  =  ๑๙,๘๘๐  บาท  รายจาย  = ๑๖,๑๘๐  บาท  

สรุป รวมรายรับทัง้สิ้น =  ๗๔,๖๖๐ บาท รวมรายจายทัง้สิ้น  = ๖๒,๐๙๕ บาท 

คงเหลอืทัง้สิ้น  =  ๑๒,๕๖๕  บาท 

ประธาน  สําหรับอาทติยหนาการประกวดแขงขันรองเพลง ใหรองดรุณเีตรยีมการ

เรื่องโลรางวัลใหเรยีบรอยดวยนะครับ โดยใหบันทกึช่ือใสในโลรางวัลดวยเพื่อให

เกยีรตกิับผูที่ไดรับรางวัลในครัง้นี้ดวย   

มตท่ีิประชุม --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ/พจิารณา  

ประธาน  (๑) ช้ีแจงแนวทางการจัดตัง้บานพทิักษบุคคลออทสิตกิ โดย 

คุณจรีพันธ  ตันมณี 

นางจีรพันธ  ตันมณี  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรูปแบบการ

กอสรางโรงเรยีนมอียู ๒ รูปแบบ ในโรงเรยีนทั่วไปตองการอยูกับบุคคลปกต ิ

เนื่องจากออทสิตกิมอียู ๒ ประเภท คอื ออทสิตกิที่ฟงกช่ันสูง ซึ่งโรงเรยีนทั่วไป

จัดการเรยีน ๒ รูปแบบให บานพทิักษออทิสตกิเปนตัวชวยในชุมชนม ี๒ บาน 

สถาบันแบงการวจัิยออกเปน ๓ กลไก โดยแบงงานตามกระทรวงตาง ๆ คอื

หองเรยีน ๒ รูปแบบ กระทรวงการศกึษา, บานพทิักษออทสิตกิ ขึ้นกับกระทรวง

พัฒนาสังคมและอปท. หากเทศบาลเมอืงบานไผทําไดจะเปนแหงแรกของ

ประเทศไทย  

ประธาน  ผมภูมใิจที่ไดทําเปนอันดับแรกของประเทศ เราจะตองดําเนนิการตาม

ขัน้ตอนตาง ๆ ใหเกดิเปนรูปธรรมขึ้นมานะครับ ทุกกอง/ฝายตองชวยกัน

ขับเคลื่อนงานใหบรรลุเปาหมายรวมกันนะครับ  

  (๒) สรุปรายงานการดูงานบุญซําฮะ ณ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  

 

 



- ๖ - 

 
นางดรุณี  วศิิษฐชาต ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สรุปรายงานการ 

รองปลัดเทศบาล ดูงานบุญซําฮะ ณ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เชิญทุกทานชมวดิทีัศน

นําเสนอการจัดงานบุญซําฮะพรอมกันคะ (รายละเอยีดจากการนําเสนอวดีทิัศน) 

จากการเดนิทางไปศกึษาดูงานในครัง้นี้ ควรมกีารประชุมคณะทํางานจัดงาน 

บุญซําฮะขึ้น เพื่อสบืสานประเพณวีัฒนธรรมสบืตอไปคะ 

ประธาน  เชิญประชุมคณะกรรมการดําเนนิงานจัดงานบุญซําฮะ เดอืน ๖ วันเพ็ญ

เดอืน ๖ ประมาณวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๙ ใหเตรยีมการโดยดวน ถอืเปนประเพณี

ใหมที่เราจะจัดขึ้นเปนปแรกนะครับ มอบปลัดฯ เตรยีมการเรื่อง สตง.เราสงเสรมิ

ประเพณบีุญซําฮะ เราตองปองกันไวกอนโดยการขอคําแนะนําจาก สตง. 

รูปแบบการจัดควรเปนอยางไรที่ถูกตอง ฝากทานปลัดฯดวยนะครับ 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับกองชางขอ  

รองนายกเทศมนตรฯี รายงานโครงการกอสรางระบบรวบรวมบําบัดน้ําเสยี มผูีซื้อแบบ ๔ ราย ยื่นซอง 

๑ ราย คอื กจิการรวมคาฯ เสนอราคา ๙๙,๑๐๐,๐๐๐  บาท จากราคากลาง  

๙๙,๓๖๕,๐๐๐ บาท คณะกรรมการตอรองราคาลดให ๕๐,๐๐๐ บาท  ตกลง

ไดในราคา ๙๙,๐๕๐,๐๐๐ บาท งานพัสดุฯ ไดรายงานตัง้แตวันที่ ๒๙ เม.ย. 

๒๕๕๙ แลว และไดลงนามในสัญญาเรยีบรอยแลว  

ผอ.กองชาง  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองชางขอรายงาน

ผลการกอสรางมทีัง้หมด ๔ โครงการดังนี้   

(๑) รายงานผลการกอสรางอาคารเรยีน ๓ ช้ัน ๑๒ หองเรยีน  

 (แบบตอกเสาเข็ม) ปจจุบันมปีญหาการกอสรางดําเนนิการไปไดแค ๑๐% 

(๒) โครงการกอสรางอาคารเรยีนอเนกประสงค (แบบตอกเสาเข็ม)  

(สน.คท.ช้ันลอย) โรงเรยีนเทศบาลบานไผ เบกิงวดงานไปแลว ๑ งวด กอสราง

ไปแลวประมาณ ๕๐%  

(๓) โครงการกอสรางอาคารเรยีน ๔ ช้ัน ๑๒ หองเรยีน  

(แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรยีนเทศบาลบานไผ (ท.๑) ผูรับจาง คอื  

หจก.ทธีนานนทกรุป กอสรางไปแลวประมาณ ๕๐% กอสรางถงึช้ัน ๓  

(๔) โครงการปรับปรุงตลาด ๒ เทศบาลเมอืงบานไผ ผูรับจางคอื  

หจก.ธัญบุร ียังไมเบกิงวดงาน ดําเนนิการกอสรางไปแลว ๑๐%  

ประธาน   สําหรับรายการที่ ๑ และ ๔ มใีครสามารถใหรายละเอยีดเพิ่มเตมิ 

ไดหรอืไมครับ งานกอสรางยังไมกาวหนา เกดิผลกระทบกับประชาชนมาก      

ผมเห็นใจทุกฝาย อยากใหผูประกอบการทําตามสัญญาดวย ทานใดมี

ขอเสนอแนะหรอืไมเชิญครับ  
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นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ สําหรับโครงการกอสรางตลาด ๒ ไดตดิตามเปนระยะ ๆ และไดรายงาน  

รองนายกเทศมนตรฯี กับทานรองจริะบูรณ, กองคลังและชางควบคุมงานแลว เราประเมนิวาโครงการ

นี้นาจะทํายากจงึมกีารประเมนิระยะเวลากอสราง ๑๕๐ วัน ซึ่งระยะเวลานาน

เกนิไป ผูรับจางปดกัน้พื้นที่กอสรางยังไมชัดเจนทําใหสรางความกังวลใจใหผูคา 

จึงเรงใหปดพื้นที่ใหครอบคลุม ๑๐๐% ตํารวจตองการพื้นที่คนืเพื่อสัญจรไป-มา

สะดวก ใหประชาชนเขาตลาดไดคลองตัวขึ้น ฝากคณะกรรมการดูแลตลาด    

ลงพื้นที่หลังสิ้นเดอืน หากสําเร็จจะเปนเรื่องการจัดระเบยีบตอไป  

ประธาน  ฝากทานรองจริะบูรณประสานงานกับผูรับเหมาใหดําเนนิการปดกัน้

พื้นที่กอสรางใหเรยีบรอยดวยนะครับ 

   งานบําบัดน้ําเสยีคืบหนาไปสวนหนึ่งแลว ผูรับจางมผีลงานจากหัวหนิ 

และตอนนี้ทําควบคูกับเทศบาลเมอืงมหาสารคาม ฝากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของหาก

มปีญหาใหประชุมตดิตามงานกันเรื่อย ๆ ใครมาทํางานกับเราแลวประทับใจผลดี

จะตอบกลับมา เรื่องบําบัดน้ําเสยีจะทําของเสยีใหเปนผลดเีปนแหลงทองเที่ยว 

ตองทําใหเปนตนแบบทุกเรื่อง องคกรตาง ๆ จะเขามาทองเที่ยว สําหรับอาคาร

เรยีน ท.๒ ปญหาเกดิจากอะไรอธบิายใหที่ประชุมรับทราบดวยครับ  

ผอ.กองชาง   ปญหาการกอสรางอาคารเรยีน ท.๒ เกดิจากผูรับจางขาดประสบการณ 

ผิดพลาดทุกขัน้ตอน สัปดาหที่แลวไดเชิญวศิวกรมาแกไขใหเปลี่ยนโฟแมนใหม   

ดูแบบแปลนใหมทัง้หมด 

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย ยนิดดีวยกับงานกอสรางบอบําบัดน้ําเสยี อาคาเรยีน ท.๒ ใหเรยีก 

ท่ีปรกึษานายกฯ ผูรับจางมาทําความเขาใจเปนลายลักษณอักษร 

ประธาน  ผูประกอบการมหีลายแบบ ผอ.ชางใหชัดเจนนะครับ รายงาน

ปลัดเทศบาลใหทราบเพื่อความเด็ดขาด สิ่งที่เราตองเอาใจใส ทมีผูบรหิารชุดนี้

ไมมใีครเปนผูรับเหมา ถาจําเปนตองยกเลกิก็ตองทํา ใหแกปญหาเรื่องกอสราง

อาคารเรยีน ท.๒ ใหทําเหมอืนกรณบีอบําบัดน้ําเสยี ถาเปอรเซ็นตงานกอสราง

ไมเหมาะสมกับระยะเวลาที่เหลอื ใหตัดสนิใจวาจะยกเลกิหรอืไม ตอไปเชิญวาระ

สํานักปลัดฯ ครับ 

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย (๑) รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการฯ ประจําเดอืน เม.ย. ๒๕๕๙   

ท่ีปรกึษานายกฯ เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๙ กอนเขาสูวาระการประชุม ทานผูวาราชการฯ มเีรื่อง

สําคัญหลายเรื่อง มกีารมอบ ๔ เรื่อง โดยเฉพาะมอบเกยีรตบิัตรแกนักเรยีนที่

สอบ O-Net ได ๑๐๐% ๑๐๐ คนแรก  



- ๘ - 

 
  - วาระที่ ๑  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ขาราชการยายมาดํารง

ตําแหนงใหม คอื อัยการยายมาใหม คอื ดร.ช่ืนศักดิ์  ยายมาจากเขตพื้นที่

การศกึษาประถมเขต ๑ มารักษาการศกึษาธิการจังหวดัคนใหม   

  - วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 

  - ผูวาราชการฯ แจงที่ประชุม วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๙  สายการบินแอร

เอเชียเปดเสนทางบนิใหม หาดใหญ-ขอนแกน, ขอนแกน-เชียงใหม วันเปด

เสนทางทานรองผูวาราชการฯ นําคณะ ๒๐ ทานเดนิทางไปเปดปฐมฤกษไปเยี่ยม 

๓ จังหวัดชายแดนใต 

  - การบรหิารขยะมพีษิและของเสยี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ขอนแกน ไดรายงานผลดําเนนิการบันทกึขอมูล ๑๒๙ แหง อกี ๙๙ แหง ยังไมได

บันทกึเราตรวจสอบดูของเราดวยนะครับวามกีารรายงานแลวหรอืยัง   

  - การบรหิารขยะคัดแยกขยะตนทาง เทศบาลเมอืงบานไผ+เทศบาล

ตําบลน้ําพอง ไดจัดประชุมแลว 

  - กกต.จว.ขก. รายงานประชามตรัิฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎกีากําหนด

ประชามต ิ ๘ ประเด็น วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๙ ประชามต ิ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ไป

ลงคะแนนรับ/ไมรับ  

  - ขอความรวมมอืของขาราชการ วางตัวเปนกลาง สนับสนุนสถานที่ให

ขาราชการปฏบิัตติาม กกต.รองขอ  

  - การประชาสมัพันธรณรงคใหไปใชสทิธ ิแตประชาสัมพันธไมลงมติ

ไมได ขอความตองไมกาวราว ยั่วยุ กําหนดมาตรา ๖๑ ไดมกีารดําเนนิคดแีลว 

เราตองใหความรวมมอืใหประสาน กกต.จว.ขก. ควรใชเปนมาตรฐาน อายุไมต่ํา

กวา ๑๘ ปบรบิูรณ ณ วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๙  ผูมสีทิธลิงทะเบยีนใชสทิธนิอกเขต

ไดโดยการลงทะเบยีน ๑ พ.ค. ๒๕๕๙  

  - การเบกิจายงบประมาณเบกิเหลื่อมปสวนกลาง-สวนภูมภิาค 

๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ฝากผอ.กองคลังตรวจสอบหนังสอืสั่งการดวยนะครับ   

  - โครงการประชารัฐรวมกับ ธกส. เกษตร PC เกี่ยวกับ PC มาตัง้

โรงงานอาหารสตัวที่ทาพระ อยากใหเกษตรกรปลูกขาวโพดสงไปขายที่ UPC  

และสงเสรมิใหสํานักงานเกษตรประชาสัมพันธใหประชาชนปลูกพชืใชน้ํานอย  

  - วาระเรื่องอื่น ๆ ดังนี้  

  - กอ.รมน.ความม่ันคงจังหวัดขอนแกน ทหารบอกชวยภัยแลงแก

ประชาชน รวมกับ ปภ.จังหวัดขอนแกน ธกส.แนะนําการชวยเหลอืองคกรตาง ๆ  
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ประธาน  การเตรยีมลงประชามตรัิฐธรรมนูญ วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ 

– ๑๖.๐๐ น. ผูมสีทิธอิายุ ๑๘ ปบรบิูรณ จนถงึวันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๙ มกีาร

ประกาศรายช่ือตามขัน้ตอนเหมอืนการเลอืกตัง้ ฝากกองวชิาการฯ

ประชาสัมพันธลงหนังสอืพมิพเสยีงเมอืงไผดวย  

  (๒)  รายงานการประชุมหัวหนาสวนการงานฯ อําเภอบานไผ 

ประจําเดอืน เม.ย. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙  สรุปสาระสําคัญดังนี้  

  - การสงเสรมิความเปนอยูระดับตําบล นายอําเภอฝาก ๒ เรื่อง  

  - การเจรจาขอรับโอน บขส.รายละเอยีดเขารวมประชุม ผมไดนําเรียน

ใหทานนายอําเภอทราบ แตทาง อบจ.ไดสงเจาหนาที่เขารวมประชุมแทนนายกฯ 

ซึ่งไมสามารถตัดสนิใจอะไรได จึงยังไมมขีอสรุปที่ชัดเจน 

  - เรื่องบานม่ันคง ที่ประชุมไดสอบถามเกี่ยวกับการขอใชที่ดนิวามี

ปญหาอะไรหรอืไม ผมไดช้ีแจงรายละเอยีดอยางครอบคลุมครบถวนเรียบรอย

แลว นอกจากนัน้จะเปนเรื่องสถานการณภาวะภัยแลงตาง ๆ  

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย การถายโอนสถานขีนสง (บขส.) นาจะหารอืขอกฎหมายและระเบยีบ 

ท่ีปรกึษานายกฯ ตาง ๆ ใหรัดกุม สวนเรื่องบานม่ันคงผมแนะนําใหไปดูงานที่ชุมแพนะครับ  

  (๓) การปฏบิัตงิานเพื่อใหเกดิความโปรงใส (ดานการจัดซื้อ/จัดจาง  

ปลัดเทศบาล  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับการ

ปฏบิัตงิานเพื่อใหเกดิความโปรงใส (ดานการจัดซื้อ/จัดจาง) ระเบยีบพัสดุฯ 

เมื่อกอนกําหนดใหภาคประชาชนเขามามสีวนรวม แตปจจุบันระเบยีบฯ ไมได

กําหนด แตผมคดิวาควรนําภาคประชาชนเขามามสีวนรวมดวย โดยใหอยูใน

ดุลพนิจิและอํานาจนายกฯ และใหคัดเลอืกมาเพยีง ๑ ทาน (ประธานชุมชน) 

สําหรับงานโครงการที่มวีงเงินตัง้แต ๓๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป อะไรเอามาแลวดขีึ้น 

โปรงใสขึ้น ใหเสนอผูนําชุมชน ๑ คน เขามามสีวนรวม เพื่อแตงตัง้เปน

คณะกรรมการเปดซอง/คณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจาง ใหกองคลังรับไป

ดําเนนิการดวยนะครับ 

ประธาน  ใหใชภาคประชาชนเขามามสีวนรวมในการจัดซื้อ/จัดจางในวงเงิน 

๓๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป การบรหิารจัดการบานเมอืงที่ดอียูที่ตัว Leader ถาไมโกง

จะไมมปีญหา การตรวจสอบเยอะ การบรหิารก็แย ถาการตรวจสอบมบีาง การ

บรหิารก็ด ีถาไมมกีารตรวจสอบเลยก็แย ถากําหนดวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท     

ก็อาจจะเกดิปญหาเยอะ ใหดําเนนิการตามที่ปลัดฯ เสนอดังกลาว โดยกําหนด

วงเงินตัง้แต ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ผมทํางานกับประชาชนมาเยอะ ใหมี

จติสํานกึรวมกันทํางานนะครับ 



- ๑๐ - 

 
  (๔) โครงการฝกอบรมจัดตัง้อาสาสมัครปองกันฯ รุนที่ ๑๐   

จ.อ.สายันต  นรสาร  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับโครงการ 

รก.หัวหนาฝายปองกันฯ   ฝกอบรมจัดตัง้อาสาสมัครปองกันฯ รุนที่ ๑๐ ระหวางวันที่ ๒๓-๒๗ พ.ค. 

๒๕๕๙ กลุมเปาหมายประชาชนในเขตเทศบาล และไดทําหนังสอืไปยังชุมชน 

จํานวน ๕๐๐ คน  

(๕) โครงการฝกอบรมยุวเทศกจิ รุนที่ ๒ ในวันที่  ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙  

กลุมเปาหมาย คอื นักเรยีนในเขตเทศบาลและนอกเขต, วทิยาลัยการอาชีพ 

บานไผ, โรงเรยีนบานไผพทิยา ไดประสานทางโรงเรยีนเรยีบรอยแลว 

ประธาน   ศูนยฝกยุทธวธิสีํานักงานตํารวจแหงชาต ิจ.นครราชสมีา มเีนื้อที่  

ประมาณ ๑,๐๐๐ กวาไร เปนศูนยฝกมาตรฐาน รอบปตอไปใหไปฝกแหงนี้     

ครูฝกเปนระดับนายพล ทมีดูแลมาตรฐาน จะไดรูรูปแบบการแกปญหาตาง ๆ 

ถาเราฝกแบบเดมิ ๆ   

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ สําหรับการจัดจราจรใหประสานยุวเทศกิจรุนที่ ๑ มารวมภาคสนามดวย  

รองนายกเทศมนตรฯี เพื่อใหเกดิความภาคภูมใิจ 

ประธาน  อยากใหออกแบบชุดยุวเทศกจิ ผมจะใหใหงบประมาณสวนตัว เด็กนาจะ

ภูมใิจในชุดที่ไดใสในการฝกอบรมในครัง้นี้ 

หัวหนาสํานักปลัดฯ  (๖) โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรม ป ๒๕๕๙ กําหนดในพื้นที่ ณ   

วัดปาปทุมธรรมวราราม (วัดปาบานเกิ้ง) หลักสูตร “การพัฒนาจิตใจใหเกดิ  

สันตสิุข” กําหนดจัดขึ้น ๒ รุน ระหวางวันที่ ๒๔-๒๖ ม.ิย. ๒๕๕๙ และ 

ประมาณตนเดอืน ก.ค. ๒๕๕๙  

ประธาน  หวงวันที่ ๒๔-๒๖ ม.ิย. ๒๕๕๙ มงีานสัปดาหหนังสอื ใหเลื่อนเปนเดอืน

ตนเดอืน ก.ค. ๒๕๕๙ 

นายปรชีา  มุกนําพร  การฝกอบรมในพื้นที่ผมขอเปลี่ยนสถานที่เปน “สถาบันพลังจติ” นาจะ

เหมาะสมกวา จะมหีลักสูตร “โครงการอบรมชินนสาสมาธิ” (การทําสมาธเิพื่อ

ชนะใจตนเอง) 

ประธาน  กรณนีี้ผมคดิวาทานคาดหวังแลววาเราจะไปวัดปทุมธรรมวราราม การ

ฝกตัวเองเปนเรื่องธรรมดา การฝกปฏบิัตธิรรมจะตองทนกับความลําบาก สรุป 

โครงการอบรมจรยิธรรม สถานที่ฝกปฏบิัตธิรรม คอื วัดปาปทุมธรรมวราราม 

(วัดปาบานเกิ้ง) จัดชวงตนเดอืน ก.ค. ๒๕๕๙ นะครับ 

ผอ.กองคลัง  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับกองคลังมี

เรื่องแจงเพือ่ทราบดังนี้  

(๑) รายงานรายรับ-รายจาย ประจําเดอืน เม.ย. ๒๕๕๙ 



- ๑๑ - 

 
- รายรับทัง้สิ้น                ๑๕๖,๒๗๒,๓๔๙.๖๔  บาท  

- รายจายทัง้สิ้น                     ๑๐๑,๒๐๓,๘๐๗.๔๒  บาท  

- รายรับจรงิสูงกวารายจาย       ๕๕,๐๖๘,๕๔๒.๒๒  บาท  

(๒) รายงานเงินกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน ณ วันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๙ 

- ยอดยกมา  ณ ๒๙ ม.ีค. ๒๕๕๙    ๘๒๕,๘๖๓.๗๙    บาท 

- รายรับทัง้สิ้น                        ๑๘,๖๐๐.๐๐     บาท  

- รายจายทัง้สิ้น                             ๖๔,๐๐๐.๐๐     บาท 

- คงเหลอืเงินกองทุนฯ ทั้งสิ้น        ๗๘๐,๔๖๓.๗๙      บาท  

(๓) รายงานเงินกองทุนสวัสดกิารบุคลากรเทศบาลเมอืงบานไผ  ณ วันที่  

๒๘ เม.ย. ๒๕๕๙   

- ๒๙  ม.ีค. ๒๕๕๙  ยอดยกมา ๔๖๖,๘๒๕.๒๙   บาท  

- ๗ เม.ย. ๒๕๕๙  รับเงนิทุนเรอืนหุนฯ    ๖,๔๐๐.๐๐    บาท 

- ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๙ รับเงนิทุนเรอืนหุนฯ  ๔๑,๑๐๐.๐๐   บาท 

- ๒๙ ม.ีค. ๒๕๕๙ รับชําระหนี้จากสมาชิก (เงินตนพรอมดอกเบี้ย)     

          ๓,๕๖๙.๐๐   บาท   

- รวมรายจายทัง้สิ้น      ๒๖,๘๐๐.๐๐  บาท  

รวมเงนิกองทุนฯ ณ ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๙  ๔๙๑,๐๙๔.๒๙  บาท 

(รายละเอยีดตามเอกสาร) 

(๔) ซักซอมแนวทางการปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 

การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 

“การดูงาน” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูหรอืประสบการณดวยการ

สังเกตการณซึ่งไดกําหนดไวในโครงการหรอืหลักสูตรใหมกีารดูงานกอน 

ระหวางหรอืหลังการฝกอบรม และหมายความรวมถงึโครงการหรอืหลกัสูตรที่

กําหนดเฉพาะการดูงานภายในประเทศที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรอื

หนวยงานอื่นของรัฐจัดขึ้น 

 สําหรับเรื่องการศกึษาดูงานใหใชระเบยีบฯ การฝกอบรม ใหเบกิ

คาอาหารตามระเบียบฯ คาใชจายในการเดนิทางไปราชการฯ เวนแต คาเชาที่พัก 

ใหจายคาเชาที่พักคู  ๒ คน/หอง และเบกิจายจรงิ โดยใช Flodio มาเบกิ ยกเวน

เปนกรณทีี่ไมเหมาะสมหรอืมเีหตุจําเปน ไมอาจพักรวมกับผูใดได ผูบริหาร

ทองถิ่นที่จัดการฝกอบรมอาจจัดใหพักหองพักคนเดยีวได  

 สําหรับการฝกอบรมหรอืการดูงานที่มกีารจัดยานพาหนะใหผูเขารับการ

ฝกอบรมแลว จะเบกิคาพาหนะสวนตัวไมได  



- ๑๒ - 

 
 กรณเีชาเหมารถใหเบกิจายตามจัดซื้อจัดจาง กรณจํีาเปนและประหยัด  

 คาใชจายในการฝกบอรม ฯ สําหรับการเดนิทางไปทัศนศกึษาดูงานมี

บาง อปท.จัดการฝกอบรมและไมดูภารกจิหนาที่ของตัวเอง จงึใหดูอํานาจหนาที่

ของตัวเอง คอื บุคคลที่จะรวมเดนิทางไปจะตองเปนผูมหีนาที่เกี่ยวของกับงาน

นัน้ดวย  

 กรณเีงนิอุดหนุนวัด กรมสงเสรมิฯ ใหระงับการเบกิเงนิอุดหนุน ขณะนี้

อยูระหวางรางระเบยีบฯ เนื่องจากวัดไมมรีะเบยีบการใชจายเงิน หนวยงานเราก็

ไมสามารถเขาตรวจสอบวดัได  

 การจัดซื้อวคัซนี ซื้อมาฉดีสุนัขและแมวได แตการบรจิาคฟรจีะตอง

ประกาศใหเปนเขตพื้นที่โรคพษิสุนัขบากอน แตถาไมประกาศจะตองเสยี

คาใชจายตามระเบียบฯ  

ประธาน  การทัศนศกึษาดูงานตองตรงตามวัตถุประสงค ผลดอียางไร พวกเรา

ทํางานตามระบบทุกอยาง ยกเวน กรณสีมาชิกสภาเทศบาลไมคอยเขารวม

ประชุม ถอืเปนจุดออนที่ตองมกีารแกไขตอไป   

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย   จากการสัมมนาที่พัทยาที่ผานมา ที่ประชุมสรุป ป.ป.ท.,ป.ป.ช.,ส.ต.ง.  

ท่ีปรกึษานายกฯ ทักทวงเรื่องเหลานี้มาก จน อปท.ทําอะไรไมถูกเลย ทานอธบิดกีรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถิ่นไดแตงตัง้คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการทํางานของทองถิ่น 

หลายเรื่องกําลังดําเนนิการอยู ใหผอ.กองคลังตดิตามขอสรุปดวย 

นายนรศิ  อนิทรกําแหง ตามที่ทานผอ.กองคลังช้ีแจงกฎหมาย และระเบยีบฯ ตองสรุปแนวทาง  

รองนายกเทศมนตรฯี ออกมาเปนขอ ๆ ใหชัดเจนวาอะไรทําได ทําไมได เพื่อลดความขัดแยงในองคกร  

  เรื่องการรวบรวมรางวัลตาง ๆ มากมาย แนวทางปฏิบัตคิวรมกีาร

แตงตั้งคณะกรรมการรวบรวมรางวัลทั้งหมดโดยจัดทําเปนรูปเลม รวมทัง้ทําเปน

แผนพับเพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธดวย  

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ กองสาธารณสุขฯ    

มเีรื่องแจงเพื่อทราบอยู ๓ เรื่อง ดังนี้ 

(๑) พธิมีอบรางวัล อปท.ที่มีการบรหิารจัดการที่ด ีประจําป ๒๕๕๘  

ในวันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๙ ณ กรมประชาสัมพันธ เขตพญาไท  กรุงเทพฯ      

เงินรางวลั ๑๐ ลานบาท เปนรางวัลแหงความภาคภูมใิจของเทศบาล ซึ่งชวงเชา

ทานนายกฯ ไดเปนวทิยากร เสวนารวมกับนายก อบต.ดอนแกว และนายก 

อบจ.กระบี่  

(๒) การศกึษาดูงานศูนยบรกิารสาธารณสุขฯ ๓ บางซื่อ กรุงเทพฯ ซึ่งมี 
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ทัง้หมด ๑๗ แหง ประชากรแปดหมื่นคนเศษ มภีารกจิ ๑๖ อยาง มนีายแพทย 

และพยาบาลวชิาชีพ ๑๘ คน ภารกจิม ี๕ อยาง การรักษาโรคระดับปฐมภูม ิ

คลนิกิโรคหัวใจ การสงเสรมิสุขภาพ มคีลนิกิพเิศษตางๆ  มากมาย ศูนยบรกิาร

สาธารณสุขฯ ๓ เปนศูนยพเิศษ มนัีกศกึษาแพทย นักศกึษาพยาบาล ไปดูงาน

เปนประจําเปนประโยชนตอทองถิ่น มนีายแพทยเปนผอ.ศูนย วสิัยทัศน “บรกิาร

ประทับใจ หวงใยสุขภาพ พัฒนาตน สรางชุมชนเขมแข็ง”  ซึ่งศูนยบรกิาร

สาธารณสุขฯ ๓  มบีุคลากรประจําศูนย ดังนี้  นายแพทย  พยาบาล  

กายภาพบําบัด นักสังคมสงเคราะห เทศบาลเมอืงบานไผเปนเมอืงเล็กปรับใหได

มาตรฐานแตตองดูบุคลากรดวยในอนาคต  

(๓) กจิกรรมสงเสรมิการปลูกกลวยไทยในชุมชน ตามโครงการหนาบาน 

นามอง ประจําป ๒๕๕๙ ซึ่งไมสามารถโอนงบประมาณไว จึงขอนําโครงการ

ดังกลาวเขารวมโครงการปลูกไผแสนกอรวมกับกองสวัสดกิารสังคม ซึ่งจะจัดขึ้น

ในวันที่  ๙ พ.ค. ๒๕๕๙  

ประธาน  โรงพยาบาลแตละแหงมคีวามพรอมกวาเดมิเยอะ ศูนยบรกิาร

สาธารณสุขฯ ตลาด ๔ เทศบาลเมอืงบานไผ ผมจะพยายามขอใหนองๆ นักเรยีน

บานไผ ข.ก.๕ เรยีนทุนเพื่อไปศกึษาคณะแพทย แลวกลับมาทํางานเปนแพทย

สังกัดเทศบาลของเรา 

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย การบรจิาคเครื่องมอืแพทย การตั้งศูนยบรกิารแพทย ๔ มุมเมอืง  

ท่ีปรกึษานายกฯ มหีมอ+พยาบาล การสั่งยาทางคอมพวิเตอรดวยความรวดเร็ว เรานาจะ

ดําเนนิการไดเพื่อรอนักศกึษาแพทยจากโรงเรยีนบานไผ ข.ก.๕  

ผอ.กองสวสัดกิารสังคม (๑) โครงการไผแสนกอ กําหนดจัดกจิกรรมขึ้นในวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๕๙ 

ซึ่งบายวันนี้ไดเชิญประธานชุมชน+เลขานุการคณะกรรมการจัดงานเขารวม

ประชุมพรอมกัน เวลา ๑๔.๐๐ น.  

  (๒) สรุปโครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ ออกดําเนนิการแลวทัง้หมด 

๒๖ ชุมชน ซึ่งการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่แตละชุมชน คณะผูบรหิารไดลงพื้นที่

เพื่อรับฟงปญหาความเดอืดรอนของพี่นองประชาชาน ซึ่งไดสงเรื่องไปยังหนวย

ทันใจเพื่อดําเนนิการแกไขปญหาใหพี่นองประชาชนตอไป  

  (๓) ศกึษาดูงานการจัดรานจําหนายสนิคาผลติภัณฑชุมชนบานตนแบบ 

ในวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๙ ณ สํานักนายกรัฐมนตร ีมทีัง้หมด ๑๒ กลุมอาชีพ ซึ่ง

ไดมกีารประสานงานไปยังสํานักนายกรัฐมนตรเีรยีบรอยแลว  

ประธาน  เรงประชาสัมพนัธหนังสอืพมิพเสยีงเมอืงไผ เชน เทศบาลพนัสนคิมเปน

เมอืงเครื่องจักรสานอยูที่มุมมองการผลติสนิคา เชน หมํ่าเมอืงพล อยูที่วถิี
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การตลาด ฝากกองสวัสดกิารสังคมคดิเปนแนวทางการตลาดดวยนะครับ 

สงเสรมิผลติภัณฑในชุมชนของเราดวย เชน ชุมชนแสงทอง จําหนายปลาสม   

ใหพัฒนาเกี่ยวกับโลโกสนิคาดวยนะครับ    

ผอ.กองวิชาการฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองวชิาการฯ       

มเีรื่องแจงเพื่อทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้ 

(๑) แผนปฏบิัตกิาร ประจําเดอืน พ.ค. ๒๕๕๙ มทีัง้หมด ๑๔ โครงการ  

  ใครมอีะไรจะแกไขเพิ่มเตมิเชิญครับ  

ประธาน   สรุป  

แกไขรายการที่ ๑ วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๙ โครงการหนาบานนามอง 

(ประชุมช้ีแจงการดําเนนิงานกลุมแกนนํา)   ณ   หองประชุมไผเงิน   

กองสาธารณสุขฯ  

เพิ่มเตมิ โครงการที่ ๑๕ วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๙  การศกึษาดูงานการจัด

รานจําหนายสนิคาผลติภัณฑชุมชนบานตนแบบฯ   ณ  สํานักนายรัฐมนตร ี  

กองสวัสดกิารสงัคม  

ผอ.กองวชิาการฯ  (๒) การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

เมอืงบานไผเพื่อพจิารณาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)    

ในวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ / วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๙ ประชุมคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลเมอืงบานไผ พจิารณารางแผนพัฒนาสามป /วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙ 

ประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งกองวชิาการฯ  ไดทําบันทกึแจงเวยีนกอง/ฝาย

ทราบแลวครับ  

  (๓) ซักซอมการปฏบิัตติาม พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพจิารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ จังหวัดขอนแกน แจงใหอปท.รายงานผล

การดําเนนิงานตามพระราชบัญญัตอิํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ระหวางเดอืน ก.ค. ๒๕๕๘ –ก.พ. ๒๕๕๙ โดย

จัดสงใหจังหวัดทุกวันที่ ๕ ของเดอืน และครัง้แรกในวันที่ ๕ ม.ีค. ๒๕๕๙   

 (รายละเอยีดตามเอกสาร)  

ประธาน  กําชับใหรายงานทุกวันที่ ๕ ของเดอืน โดยใหรายงานตามแบบที่กําหนด 

เพื่อประโยชนระยะยาว 

ผูจัดการสถานธนานุบาล เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  

(๑) รายงานสถติกิารรับจํานํา-ไถถอน ณ วันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

- จํานํา    ๑,๕๕๒   ราย     จํานวนเงิน  ๒๒,๗๕๒,๙๐๐  บาท  

- ไถถอน  ๑,๔๔๘  ราย      จํานวนเงิน  ๒๑,๖๑๖,๓๐๐  บาท  
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- ดอกเบี้ยรับจํานํา            จํานวนเงิน   ๖๕๓,๙๖๓.๒๕  บาท  

- ทรัพยรับจํานําคงเหลอื ๕,๑๓๙ ราย จํานวนเงนิ ๗๕,๘๓๐,๙๐๐ บาท  

- รวมยอดเงนิคงเหลอืทัง้หมด จํานวน ๕๑,๐๒๔,๑๓๘.๕๕ บาท 

(รายละเอยีดตามเอกสาร)  

ประธาน  ใหเปรยีบเทยีบยอดรับจํานําหลังปดเทอมวามยีอดรับจํานําเพิ่มขึ้นมาก

นอยเทาไหร มทีานใดจะสอบถามวาระนี้หรอืไมครับ ถาไมม ีตอไปเชิญเรื่อง

โครงการบานม่ันคงครับ  

อ.มลวิรรณ  สารบรรณ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สรุปผลการดําเนนิ 

ท่ีปรกึษานายกฯ  โครงการบานไผม่ันคงรวมใจพัฒนา ประจําเดอืน พฤษภาคม ๒๕๕๙  ดังนี้ 

๑. สถานการณออมเงนิ ณ วันที่ ๗ เม.ย.๒๕๕๙  ดังนี้   

๑.๑ ออมเพื่อบาน      =  ๑,๖๙๑,๑๕๘.๔๑ บาท  

๑.๒ ออมสวัสดกิาร    =  ๔๐,๓๙๔.๙๐  บาท 

๑.๓ ออมสัจจะ    =  ๘๗,๕๕๗.๕๒  บาท 

   ๒. รายงานการกอสรางบานเฟสที่ ๑   

    ๒.๑ บานช้ันเดยีว ๑๔ หอง ครบกําหนดสัญญากอสราง  

เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๕๙  

 ๒.๒ บานสองช้ัน ๔๘ หอง ระยะงานงวดที่ ๔ ขณะนี้อยูระหวาง

การกอสรางงวดที่ ๕ คอื ตดิตัง้บานประตู บานเกล็ด หนาตาง ทาสเีก็บ

รายละเอยีดของงานและทําความสะอาด  

 ๒.๓ จากการประชุมคณะกรรมการสหกรณ เจาหนาที่สงเสรมิ

สหกรณและสมาชิกเจาของบาน เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙ คณะกรรมการมมีติ

ใหจายเงิน งวดที่ ๔ ของบาน ๒ ช้ัน  

๓.  การเสนอสนิเช่ือเฟสที่ ๒ จํานวน ๑๓๕ หอง ไดรับขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการดังนี้ 

 ๓.๑ ใหทําราคาวัสดุของเฟสที่ ๑ และสํารวจราคาวัสดุที่จะใช

ในเฟสที่ ๒ เพื่อเปรยีบเทยีบราคา 

๔. แผนการเขาอยูบานของสมาชิก ขณะนี้อยูระหวางการขอรับ

บานเลขที่ เพื่อที่จะขยายเขตไฟฟาและน้ําประปา  

ประธาน     ฝาก อ.มลวิรรณ เกี่ยวกับวนัิยเรื่องบรหิารการเงินของสมาชิก 

ดวยนะครับ ใหถอืเปนหัวใจสําคัญในการบรหิารจัดการโครงการฯ เพื่อใหเกดิ

ความม่ันคงตอไป  

รอยตรบีัวทอง  โลขันธ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอสรุปผลการ  
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เลขานุการนายกฯ ดําเนนิงานหนวยทันใจ ประจําเดอืน เม.ย. ๒๕๕๙ ผมทํางานเปนระบบ  

โดยมทีานนายกฯเปน ผบ.สูงสดุ ซึ่งไดมกีารสั่งการอยางเปนระบบ การทํางาน

ของทมีงานหนวยทันใจไดออกบรกิารประชาชนเพื่อแกปญหาความเดอืดรอน

ของประชาชนทัง้ ๓๙ ชุมชน เชน  การดําเนนิงานซอมแซมไฟฟา ปรับพื้นที่     

ในสวนของกองชางไมมปีญหาเรื่องคน แตจะมปีญหาเรื่องรถที่จะตองซอมแซม

เพื่อใหใชงานได เรื่องไฟไหม-การดับไฟไมมปีญหา  น้าํทวม การสูบน้ําชวยเหลอื

ไดทันทวงท ีการตัดตนไม การทํางานเชิงรุกของทมีงานหนวยทันใจ บรกิารพี่นอง

ประชาชนโดยไมเวนวันหยุดราชการครับ  

อ.สุบรรณ  ดดีลิก  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขอขอบคุณทานที่

ปรกึษานายกฯ  นายกฯ ที่ใหความไววางใจผมทําภารกจิ “หนวยทันใจ” มเีจาหนาที่บําบัดทุกข  

บํารุงสุขพี่นองประชาชน ผมเช่ือม่ันวา หนวยทันใจ คอื ตัวแทนของความหวงใย

พี่นองประชาชนที่ชาวเทศบาลมใีหกับพี่นองประชาชน ผมทํางานรวมมาเดอืน

กวาแลว สิ่งที่ผมเห็นครัง้แรก คอื มศีรัทธาในการทํางาน ผูที่ทํางานในภารกจิ

กลางแจงไดยอดเยีย่ม และทํางานรวมกับทมีงานเปนอยางมาก ผูนําเอาระบบ

ทหารมาใช มบีุคลกิเชนนี้สงผลใหพี่นองอยูภายใตหนวยบังคับบัญชา หนวย

ทันใจไดทํางาน คน มวลชน ไดรับแรงใจแรงเชียรจากประชาชนอยางมาก เชน 

เวลาทมีงานหนวยทันใจออกปฏบิัตงิาน พี่นองประชาชนมาขอถายรูป ทักทาย

เปนกันเอง ไดรับขวัญกําลังใจ คําอวยพร คําชมเชย ฝากมาใหพี่นองชาวเทศบาล 

ฝากถงึทานนายกฯ ใหเปนนายกฯนานๆ สรุป เปนหนวยที่สมควรอยางยิ่งจะ

ไดรับการพัฒนาไปยิ่ง ๆ ขึ้นไป ผมจะทําหนาที่ใหดทีี่สุด ขอบคุณครับ  

มตทิี่ประชุม  --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๕ วเิคราะหโครงการที่จะเปนประโยชนตอเทศบาลเมอืงบานไผ  

ประธาน   (๑) งบประมาณที่ไดจากรางวัลจากสํานักนายกรัฐมนตร ี๖ โครงการฯ  

มอบหมายใหทานรองนรศิตดิตามและกําชับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดําเนนิการ     

ใหแลวเสร็จดวยนะครับ   

(๒) โครงการที่จะขอใชจากงบประมาณเงนิสะสมเทศบาล มอบ 

รองจริะบูรณคดิโครงการเพื่อนําเขาที่ประชุมสภาเทศบาล โดยเสนอเปน

โครงการขนาดใหญ เนนเรื่องน้ําเปนหลัก กรอบในการดําเนนิงานดูใหตรง 

รัฐบาลกําชับใหเทศบาลเมอืงบานไผทําเปนตัวอยาง เปนแหลงทองเที่ยว 

เศรษฐกจิพอเพยีง มอบหมายใหรองจิระบูรณเปนประธาน การใชเงินสะสมที่

ปลดล็อคแลว ตองการใหทําโครงการที่เกี่ยวกับแหงน้ําเปนหลัก ใหดําเนนิการ

ตามขัน้ตอนและใหตรงตามวัตถุประสงคและระเบยีบฯ การใชเงนิสะสมนะครับ  



- ๑๗ - 

 
มตท่ีิประชุม --รับทราบ--  

ระเบยีบวาระท่ี ๖  เรื่องอื่น ๆ  

นายชัชวาล  ชํ่ามณี  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ เตรยีมความพรอม

ครู ค.ศ. ๒  มหกรรมการศกึษาแหงชาต ิอบจ.ขอนแกน เทศบาลเราไดรับจากกรมเปน  

   เจาภาพมหกรรมการศกึษาทองถิ่น ป ๒๕๖๑  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง มหกรรมการศกึษา ป ๒๕๖๑ มผีลจากการไปศกึษาดูงานที่โรงเรยีน 

รองนายกเทศมนตรฯี พัทยา ๑๑ ตามแบบโครงงานมผีลงานเด็กและครูไปอยูในงานนี้ดวย ตองมี

ผลงานเชิงประจักษ  

    ขอนัด ผอ.กองวชิาการฯ เวลา ๑๓.๓๐ น. ขอดูรายละเอยีดทัง้หมด   

เพื่อติดตามงานโครงการทัง้หมด ๖ โครงการ 

 ประธาน   มทีานใดจะเสนอเพิ่มเตมิหรอืไมครับ ถาไมม ีผมขอขอบคุณทุกทาน  

และขอปดการประชุมครับ 

มตท่ีิประชุม --รับทราบ — 

 

 

เลกิประชุม  เวลา   ๑๒.๐๕    น.  

 

 

                                          (ลงช่ือ)               ผูบันทกึการประชุม 

( นางสาวจารุมาศ  เสนาสนทิ ) 

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

 

 

 

 

 

 

 (ลงช่ือ)  จาเอก        ผูตรวจรายงานการประชุม  (ลงชื่อ)          ผูตรวจรายงานการประชุม 

  ( กมล  สงวนญาต ิ)     ( นางสุภาภรณ  คําภูเงนิ ) 

       หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป               หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

 


