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รายงานการประชุมหัวหนาสวนการงาน ประจําเดอืน  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 

ในวันอังคารที่  ๕  กรกฎาคม  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. นางดรุณ ีวศิษิฐชาต ิรองปลัดเทศบาล  

๙. นางสุภาภรณ คําภูเงนิ หัวหนาสํานักปลัดฯ 

๑๐. นางอาภรณ รพเีลศิรังสมัินต ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ  

๑๑. นางศริวิรรณ ปกษ ีผูอํานวยการกองการศกึษา  

๑๒. นายอทิธพิล พวกเมอืงพล หัวหนาฝายการโยธา รก.ผูอํานวยการกองชาง  

๑๓. นายกฤษฏ ชัยมาตย ผูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม  

๑๔. นายเฉลมิเกยีรต ิอุปจันทรสงา ผูอํานวยการกองวชิาการฯ  

๑๕. นางวาสนา พทิักษ ผูอํานวยการกองคลัง 

๑๖ นายสุวัฒน เทาใหม ผูจัดการสถานธนานุบาล  

๑๗. นางจิตโศภิน เคนจันทกึ ผูอํานวยการสถานศกึษา โรงเรยีนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธติ  

๑๘. นางฉววีรรณ  อัศฤกษ ผอ.สถานศกึษา โรงเรยีนเทศบาล  

๑๙. นางมลวิรรณ สารบรรณ ที่ปรกึษานายกฯ   

ผูไมมาประชุม 

๑. นายจริะบูรณ ปญญารัตนวงศ รองนายกเทศมนตรฯี  

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายจีระศักดิ ์แกนดู  หัวหนาฝาย สงเสรมิการศึกษาฯ 

๒. นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศลี หัวหนาฝายแบบแผนฯ  

๓. น.ส.ภัทราวรรณ  เกดิพทิักษ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห  

๔. น.ส.ยุวนติ เพิ่มยนิด ีหัวหนาฝายบรหิารการศึกษา  

๕. นางสุกัญญา จันทรภักด ีหัวหนาฝายอํานวยการ 
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๖. นายประหยัดทรัพย  อาวจําปา หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  

๗. น.ส.มัตตกิา เกดิพทิักษ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

๘. น.ส.ลัดดาวัลย ความหม่ัน หัวหนาฝายแผนที่ภาษฯี  

๙. จ.อ.กมล สงวนญาต ิหัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  

๑๐. นายเนรมติร มูลวงศ หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล  

๑๑. นางอุไรวรรณ กสกิจิวรกุล หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ  

๑๒. นายประเสรฐิ ไชยศรี  หัวหนา ฝายพัฒนารายได 

๑๓. น.ส.ธัญณชิา ขันต ีหัวหนาฝายพัฒนาสังคม  

๑๔. นางกรองกาญจน  ปญญารัตนวงศ หัวหนาฝายปกครอง  

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

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

๑๗. นายสุบรรณ ดดีลิก ที่ปรกึษานายกฯ  

๑๘. น.ส.จารุมาศ เสนาสนทิ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  

ระเบยีบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

ประธาน   (๑) แนวทางปฏบิัตเิกี่ยวกับการใหโอกาสผูตดิเช้ือเอดส คนพกิาร และผู

เสพหรอืผูตดิยาเสพตดิ ซึ่งพนจากสภาพการใชยาเสพตดิ เขาทํางานหรอืรับ

การศกึษาตอในหนวยงานภาครัฐสวนราชการ หนวยงานของรัฐและรัฐวสิาหกจิ 

มาประกอบการพจิารณาโทษทางวนัิยพนักงานสวนทองถิ่นไดหรอืไม เนื่องจาก

ยังไมมกีารแจงเวยีนใหถอืปฏบิัตมิตคิณะรัฐมนตรใีนเรื่องดังกลาว (รายละเอยีด

ตามเอกสาร) มอบคุณภัทราวรรณ ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยางจรงิจังดวยนะครับ ให

เริ่มสรางศูนยคนพกิาร โดยหาวธิกีารจางคนพกิารเขามาทํางาน เพื่อใหเกดิเปน

รูปธรรมขึ้นมานะครับ  

   (๒) การตรวจประเมินโครงการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จากสถาบันพระปกเกลา ประจําป ๒๕๕๙  โดยผูชวยนักวจัิยโครงการฯ จะลง

พื้นที่เพื่อตรวจสอบเอกสารและการดําเนนิงาน ณ เทศบาลเมอืงบานไผ  ในวันที่ 

๑๒ ก.ค. ๒๕๕๙  ฝากคณะกรรมการที่เกี่ยวของเตรยีมขอมูลใหพรอมดวย   

มอบทานรองนรศิเปนประธานนะครับ  

   (๓) การตรวจประเมินกํากับดูแลคาใชจายคณะกรรมการฯ จะเดนิทาง

มาตรวจประเมนิฯ ในวันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๕๙ ณ หองประชุมสภาเทศบาล ใหทุกคน

ใสเสื้อ ๑๐๐ ป บานไผ เพื่อรอรับการตรวจใหเปนแนวทางเดยีวกัน 
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   (๔) วันที่  ๗ ก.ค. ๒๕๕๙ ผมจะเดนิทางไปรับรางวัล “นักบรหิารดเีดน

แหงป” ประจําป ๒๕๕๙  สาขา บรหิารและพัฒนาทองถิ่น จาก ฯพณฯ          

พลอากาศเอกชลติ  พุกผาสุก องคมนตร ีณ  หอประชุมกองทัพอากาศ  

กรุงเทพฯ  

   (๕) วันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๕๙ รัฐมนตรชีวยวาการคมนาคม จะมาตรวจที่

สถานรีถไฟบานไผ ถอืเปนการยกระดับไมใหเปนกําแพง ใหพวกเราไปตอนรับกัน

เยอะๆ เพื่อสงเสรมิภาพลักษณของเมอืงบานไผนะครับ  

มตทิี่ประชุม  --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผูบรหิารและหัวหนาสวนการงาน  

   คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๙  เมื่อวันท่ี ๑ มถุินายน  ๒๕๕๙  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง เชิญฝายเลขานุการฯ ครับ  

นางสุกัญญา  จันทรภักดี เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรายงาน 

หัวหนาฝายอํานวยการ การประชุม ฯ เมื่อวันที่  ๑  มถิุนายน  ๒๕๕๙  ฝายเลขาฯ ไดสําเนา 

   แจงใหทุกทานแลวนะคะ มทีัง้หมด ๒๓  หนา ขอใหที่ประชุมพจิารณาไป 

พรอม ๆ กันเลยนะคะ  มทีานใดจะขอแกไขหรอืเพิ่มเตมิในสวนใดหรอืไมคะ  

เชิญคะ นําเรยีนที่ประชุมเพื่อพจิารณา 

นางอาภรณ  รพเีลศิรังสมิันต เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ขอแกไข หนา ๑๖ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ จาก “เทศบาลเราไดสง ESA” เปน “เทศบาลเราไดสง EHA”  

นายเฉลมิเกยีรต ิ อุปจันทรสงา  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขอแกไข  

ผอ.กองวิชาการฯ หนา ๑๘ จาก “เทศบาลตําบลเกาะขา” เปน “เทศบาลตําบลเกาะคา”  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง ใหฝายเลขาฯ แกไขรายงานการประชุมใหเรยีบรอยนะครับ ตอไปวาระที่ 

รองนายกเทศมนตรฯี ๓ ครับ  

มตท่ีิประชุม --รับรองรายงานการประชุม — 

ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องสบืเน่ือง  

 นายนรศิ  อนิทรกําแหง รายงานผลการดําเนนิงานถนนคนเดนิเพลนิเมอืงไผ เชิญรองดรุณ ีครับ  

รองนายกเทศมนตรฯี     

นางดรุณี  วศิิษฐชาต ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ขอรายงานผลการ

รองปลัดเทศบาล ดําเนนิงาน ถนนคนเดนิเพลนิเมอืงไผ จะสังเกตเห็นผูคนมาจับจายใชสอยกัน   

เยอะขึ้นทุกสัปดาห สําหรับโซนตาง ๆ ทัง้สามโซน  ผูคาขายเยอะมากขึ้น ผูสนใจ

คาขายมากขึ้น เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพในโซนอาหารก็ตรวจทุกเดอืนเพื่อให

อาหารมมีาตรฐานอยูเสมอ เรื่องรักษาความสะอาดไดรับความรวมมอืจากกอง
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สาธารณสุขฯ ถนนเราจะสะอาดเรยีบรอยหลังจากเลกิตลาดแลว การรักษา

ความสงบเรยีบรอยและการจราจร ไดรับความรวมมอืจากจนท.เทศกจิ และ 

จนท. อปพร. เปนอยางดคีะ เวทเีครื่องเสยีงก็มกีารแสดงสับเปลี่ยนหมุนเวยีนไป

แตละสัปดาห   

สรุปยอดคาใชจายประจําเดอืน  มถุินายน  ๒๕๕๙   

- ๕ ม.ิย. ๒๕๕๙   

รายรับ  = ๑๖,๙๒๐  บาท  รายจาย = ๑๖,๙๒๐  บาท 

- ๑๒ ม.ิย. ๒๕๕๙  

รายรับ = ๑๙,๘๑๖  บาท  รายจาย  =   ๑๕,๒๓๘   บาท 

- ๑๙ ม.ิย.  ๒๕๕๙ 

รายรับ  = ๒๐,๔๙๐  บาท  รายจาย =  ๑๖,๗๓๐ บาท 

- ๑๖ ม.ิย. ๒๕๕๙ 

รายรับ  =  ๒๐,๑๙๐  บาท  รายจาย  =  ๑๓,๐๓๐  บาท  

สรุป รวมรายรับทัง้สิ้น = ๗๗,๔๑๖ บาท รวมรายจายทัง้สิ้น  = ๖๑,๙๑๘ บาท 

คงเหลอืทัง้สิ้น  =  ๑๕,๔๙๘  บาท (รายละเอยีดตามเอกสาร) 

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ     เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขอประชาสัมพันธ 

รองนายกเทศมนตรฯี   ถนนคนเดนิฯ ปจจุบันปดรับสมัครพอคาแมคารายใหม ทัง้โซนอาหารและโซน

แฟช่ัน ดานคุณภาพอาหารเราก็มเีจาหนาที่ตรวจสอบอยูเปนประจําทุกสัปดาห

นะครับ  

มตท่ีิประชุม --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ/พจิารณา  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง (๑) สรุปรายงาน “โครงการสัปดาหหนังสอืบานไผ ๑๐๐ ป เชิดชูกว ี 

รองนายกเทศมนตรฯี ศรสียาม” ใหคณะกรรมการแตละฝายเตรยีมความพรอมการจัดงานใหเปนไป

ดวยความเรยีบรอยดวยนะครับ 

  (๒) เตรยีมงานโครงการจัดนทิรรศการแสดงผลงานทางการศกึษา เพื่อ

เตรยีมการเปนเจาภาพจัดงานมหกรรมการศกึษาในป ๒๕๖๑  

นายจีระศักดิ์  แกนดู  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  

หัวหนาฝายสงเสรมิการศึกษาฯ (๓) โครงการจัดงานประเพณแีหเทยีนพรรษา กําหนดจัดขึ้นระหวาง

วันที่ ๑๘-๑๙  ก.ค. ๒๕๕๙  ซึ่งกําหนดทอดเทยีน  ณ  วัดโนนสะอาด (ชุมชน

หนองลุมพุก) สําหรับหลักเกณฑการประกวดแหเทยีนพรรษา  ไดประกาศ

หลักเกณฑการประกวดเสร็จเรยีบรอยแลว รายละเอยีดตามกําหนดการครับ 

น.ส.ยุวนิต  เพิ่มยนิด ี เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ  
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หัวหนาฝายบรหิารการศึกษา (๔) โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู เพื่อพัฒนาการคดิวเิคราะหและ

ทักษะการอานของนักเรยีน กําหนดขึ้นระหวางวันที่ ๒๓-๒๔ ก.ค. ๒๕๕๙  ซึ่ง

อยูระหวางเตรยีมการอบรมคะ  

ประธาน  ฝากกองการศกึษา สําหรับโครงการสัปดาหหนังสอืควรจัดใหมตีอเนื่อง

ทุกป โดยใหพจิารณาชวงเวลาที่เหมาะสมและใหหาคอนเซ็ป (concept) งานให

เหมาะสม  

  การจัดกจิกรรมใด ๆ ก็ตามที่เชิญชุมชนเขารวมอยากใหทําทําเนยีบ 

“ปราชญชาวบาน” เพื่อติดตอประสานงานได เชน ผูเฒาผูแกในชุมชน  

  ชวงปลายเดอืนที่ผานมา คุณทัศชญา  พุทธศร ีเจาหนาที่สังกัด กอง

สวัสดกิารฯ เปนผูโชคดถีูกรางวัลที ่๑ จํานวน ๖ ลานบาท ไดรวมบรจิาคเงินเขา

กองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน จํานวน ๕,๐๐๐ บาท รวมทัง้คณะวทิยากรจาก

งานปองกันฯ ไดรวมบรจิาคจํานวน ๑,๐๐๐ บาท  

  สําหรับรายจายเราไดสมทบทุนการศกึษาที่วทิยาลัยการอาชีพบานไผ 

จํานวน ๒,๐๐๐ บาท 

นายอทิธพิล  พวกเมอืงพล เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ รายงาน 

รก.ผอ.กองชาง ความกาวหนาโครงการกอสราง งบลงทุนป ๒๕๕๙  มทีัง้หมด ๒๓ โครงการ 

แลวเสร็จ ๖ โครงการ  คงเหลอื ๑๗ โครงการ อยูระหวางการกอสรางและ

ดําเนนิการจัดซื้อจัดจาง  

  สําหรับโครงการที่เบกิจากเงินสะสม จํานวน  ๑๐  โครงการ   ขณะนี้ได

สงประมาณการใหงานพัสดุฯ กองคลังแลว ๔ โครงการ เหลอือกี ๔ โครงการ  

นายอุดมศักดิ์  ธรรมนําศีล เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ รายงาน  

หัวหนาฝายแบบแผนฯ  ความกาวหนาโครงการกอสรางดังนี้ 

(๑) โครงการกอสรางอาคารเรยีน ๓ ช้ัน ๑๒ หองเรยีน (แบบตอก 

  เสาเข็ม) ผลการกอสรางดําเนนิการแลว ๙๕ % คาดวาจะแลวเสร็จตามสัญญา  

  กําหนดสงงานวันศุกรนี้  

(๒) โครงการกอสรางอาคารเรยีนเอนกประสงค (แบบตอกเสาเข็ม)  

  (สน.ศท.ช้ันลอย) โรงเรยีนเทศบาลบานไผ ดําเนนิการกอสรางแลว ๗๐ %  

  ปจจุบันกอสรางขึ้นช้ัน ๔ แลวเหลอืมุงหลงัคา ตกแตง พื้น  

(๓) โครงการกอสรางอาคารเรยีน ๔ ช้ัน ๑๒ หองเรยีน (แบบตอก 

  เสาเข็ม) ดําเนนิการกอสรางแลว ๓๐ % คานช้ัน ๒ เทแลว เตรยีมหลอเสา 

(๔) โครงการปรับปรุงตลาด ๒ เทศบาลเมอืงบานไผ  ดําเนนิการแลว  

  ๖๐ % หลังคาเสร็จแลว เหลอืพื้น ปจจุบันทํางานไฟฟาอยู  
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นายเนรมติร มูลวงศ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับการทํา 

หัวหนาฝายชางสุขาภบิาล หัวหนาฝายบันทกึขอตกลงความรวมมอื (MOU) การบรหิารจัดการสิ่งปฏกิูล

   และมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

   พจิารณาชะลอการจัดทําบันทกึขอตกลงดังกลาวไวกอน เพื่อใหการดําเนนิการ

   ในการบรหิารจัดการสิ่งปฏกิูลและมูลฝอยเกดิประโยชนสูงสุดตอองคกร 

   ปกครองสวนทองถิ่น เมื่อรางแกไขพระราชบัญญัตรัิกษาความสะอาดและความ

   เปนระเบยีบเรยีบรอยของบานเมอืง (ฉบับที)่ พ.ศ. .......... มผีลบังคับใชแลว อาจ

   ทําใหบันทกึขอตกลงไมสอดคลองกับหลักเกณฑของรางแกไขพระราชบัญญัติ

   ดังกลาวได เหตุผลที่ขอแกไข พ.ร.บ.รักษาความสะอาด พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อ 

   เหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันสิ่งปฏกิูลมูลฝอย อปท.ใหครอบคลุมลงไปถงึ 

   อปท.ในรูปของ อบต. และกําหนดอํานาจหนาที่ในการกําหนดคาธรรมเนยีมที่

   เหมาะสม  

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ การขุดลอก          

ท่ีปรกึษานายกฯ ทอระบายน้ําในเขตเทศบาลดําเนนิการถงึไหนแลว เนื่องจากชวงนี้เปนฤดูฝนเพื่อ 

   เปนการปองกันน้ําทวม  และกรณขุีดลอกหนองง้ิวกองชางไดเขาไปดําเนนิการ 

   หรอืไม อยางไรครับ 

ปลัดเทศบาล   เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ การขุดลอก 

   ทอระบายน้ําภายในเขตเทศบาล ไดมกีารเปดซองสอบราคาแลว และผูรับจางได

   ลงนามในสัญญาเรยีบรอยแลว  

นายอทิธพิล  พวกเมอืงพล โครงการขุดลอกหนองงิ้ว อยูในสวนรับผิดชอบของทรัพยากรน้ํา แต  

รก.ผอ.กองชาง กองชาง ชวยอํานวยความสะดวกที่ทิ้งดนิ (ฝงทศิตะวันตกบายพาส)  

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ ฝาก จ.อ.สายันต ใหจัดจราจรดวย การปรับปรุงตลาด ๒ ลาชา สัญญา  

รองนายกเทศมนตรฯี สิ้นสดุ ส.ค. ๒๕๕๙ ชวยเรงรัดดวย แตถาความกาวหนามโีครงการที่กระทบกับ

   ประชาชนโดยตรง ควรชวยกันพจิารณาระยะเวลาแลวเสร็จของงานกอสรางดวย

   นะครับ  

นางดรุณี  วศิิษฐชาต ิ รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการฯ จังหวัดขอนแกน ประจําเดอืน  

รองปลัดเทศบาล ม.ิย. ๒๕๕๙ ซึ่งทานรองสุวัฒนไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุมแทน แตทานได  

   ยายไปที่ดํารงตําแหนง ปลดัเทศบาล ที่เทศบาลตําบลดอนโมงแลว จึงขอสรุป  

   ประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้  

    -การจัดงานมหกรรมผาไทยเทดิไทองคราชิน ี๘๔ พรรษา เพื่อเฉลมิ  

   พระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ เนือ่งในโอกาสมหามงคล
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   เฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๕-

   ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๙ แจงใหเขารวมเดนิแบบเทศบาลละ ๑ คู + จองโตะ  

    - การจัดกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตฯิ เถลงิถวัลยครบ ๗๐ ป และ 

   โอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ

   ครบ ๗ รอบ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๙ ณ ศาลากลางจังหวัด 

   ขอนแกน    

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการฯ อําเภอบานไผ ประจําเดอืน  

รองนายกเทศมนตรฯี ม.ิย. ๒๕๕๙ เรื่องเรงดวนทานนายกฯ มอบหมายผมเขารวมประชุมกํานัน  

   ผูใหญบาน และทานรัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงคมนาคม และผูวาการรถไฟ

   จะมาตรวจราชการที่อําเภอบานไผ ในวันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๕๙  เกี่ยวกับรถไฟทางคู 

   ซึ่งผมไดประสาน กรอ.ภาคธุรกจิ ใหจัดทําปายคัทเอาท ขนาด ๓ x๔ เมตร 

   ตอนรับ และอกีปายรณรงคไมเอาแบบถมดนิเอาแบบตอมอยกระดับ ตดิบรเิวณ

   หนาสถานรีถไฟซึ่งเปนภารกจิของกองชางนะครับในการตดิตัง้ ทานนายอําเภอ

   ไดเชิญกํานัน ผูใหญบาน รวมทัง้ทองถิ่นในเขตอําเภอบานไผรวมตอนรับในวัน

   ดังกลาวดวย  

    ไดรับแจงจากนายสถานรีถไฟบานไผ ในวันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๙ สมเด็จ

   พระเทพรัตนราชสุดาฯ จะเสด็จโดยรถไฟผานสถานรีถไฟบานไผ เพื่อยอนยุคใน  

   อดตีป ๒๔๙๘  

    ใหกองชางรบีดําเนนิการปรับปรุงภูมทิัศน ตามโครงการในเทศบัญญัต ิ

   ป ๒๕๕๘ เพิ่มเตมิ ฉบับที่ ๑  งบประมาณตัง้ไว ๒๐๐,๐๐๐  บาท  รวมทัง้

   ออกแบบพระบรมฉายาลกัษณใหยิ่งใหญและสมพระเกยีรตดิวยนะครับ   

    กรณภัียพบิัตไิมตองรอประกาศจังหวัด สามารถนําเงินมาชวยได  

    การจัดประชุมวันกํานัน ผูใหญบานไผ จัดขึ้นระหวางวันที่ ๘-๑๒ ส.ค. 

   ๒๕๕๙ ตองเรงผูรับเหมาดําเนนิการขุดลอกทอระบายน้ําตลาดสดเทศบาลให

   แลวเสร็จกอนวันที่ ๕ ส.ค. นี้ เปนนโยบายทานนายกฯ  

นางสุกญัญา  จันทรภักด ี เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ รายงานโครงการ

หัวหนาฝายอํานวยการ ฝกอบรมคุณธรรมจรยิธรรม ประจําป ๒๕๕๙  แบงออกเปน ๒  รุน รุนที่ ๑  

ระหวางวันที่ ๑-๓ ก.ค. ๒๕๕๙  ณ  ศูนยปฏบิัตธิรรมวัดปาปทุมวราราม (วัดปา

บานเกิ้ง) ซึ่งการอบรมที่ผานมาเรยีบรอยดคีะ สําหรับรุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๘-

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๙ ฝากใหผอ.กอง/ฝาย แจงกลุมเปาหมายเขารวมตาม

กําหนดการดวยนะคะ ขอบคุณคะ 
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ประธาน   สําหรับการเขาอบรมฯ รุนที่ ๑ ใครที่มรีายช่ือแลวไมเขารวมใหมาอบรม 

รวมกับรุนที่ ๒ แทน ทุกคนตองใหเกยีรตกิัน อยากใหพวกเราไดไปปฏบิัตธิรรม

กันทุกคนเพื่อตัวเองนะครับ ฝากสํานักปลัดฯ ตรวจสอบดวยนะครับ  

 สําหรับเรื่องการปรับปรุงภูมทิัศนดานหลังสถานรีถไฟบานไผ ให

ออกแบบพระบรมฉายาลักษณใหสมพระเกยีรต ิเพราะเปนการแสดงออกถงึ

ความจงรักภักดตีอสถาบันพระมหากษัตรยิดวย ใหกองชางสํารวจและประมาณ

การโดยดวน และใหอยูในการควบคุมดูแลของ ผอ.กองชาง งบประมาณตัง้ไว 

๒๐๐,๐๐๐ บาท ทําอยางไรใหเหมาะสมและสมพระเกยีรต ิเนนตดิตัง้พระบรม

ฉายาลักษณใหเห็นชัดเจนและสมพระเกยีรตนิะครับ ตอไปเชิญกองคลังครับ 

ผอ.กองคลัง  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับกองคลังมี

เรื่องแจงเพื่อทราบดังนี้  

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

- รายรับทัง้สิ้น                ๑๙๓,๔๙๔,๐๕๕.๘๐  บาท  

- รายจายทัง้สิ้น                     ๑๐๘,๑๖๖,๓๙๕.๔๕  บาท  

- รายรับจรงิสูงกวารายจาย       ๕๙,๔๔๘,๘๗๑.๓๕  บาท  

(๒) รายงานเงินกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน ณ วันที่ ๓๐ ม.ิย. ๒๕๕๙ 

- ยอดยกมา  ณ  ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙    ๙๖๖,๐๕๒.๗๙    บาท 

- รายรับทัง้สิ้น                        ๔,๒๕๑.๐๐     บาท  

- รายจายทัง้สิ้น                             ๑๗,๖๖๐.๐๐     บาท 

- คงเหลอืเงินกองทุนฯ ทั้งสิ้น        ๙๕๒,๖๔๓.๗๙      บาท  

(๓) รายงานเงินกองทุนสวัสดกิารบุคลากรเทศบาลเมอืงบานไผ  ณ วันที่  

๒๘  ม.ิย. ๒๕๕๙   

- ๒๖  พ.ค. ๒๕๕๙  ยอดยกมา ๕๑๕,๕๒๖.๗๙   บาท  

- รายรับทัง้สิ้น      ๕๕,๑๕๓        บาท  

- รายจายทัง้สิ้น      ๕๖,๑๐๐        บาท  

รวมเงนิกองทุนฯ ณ ๒๘ ม.ิย. ๒๕๕๙  ๕๒๓,๓๑๔.๗๙  บาท  

(รายละเอยีดตามเอกสาร) 

ประธาน   การเตบิโตของกองทุนฯ มรีะบบมากขึ้น อยากใหพวกเราใชประโยชน

กับกองทุนฯ นะครับ   

 

 

นางดรุณี  วศิิษฐชาต ิ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ เนื่องจากเทศบาล 
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รองปลัดเทศบาล ตําบลทาพระ ไดมหีนังสอืขอความอนุเคราะหทิ้งขยะที่เทศบาลเมอืงบานไผ    

วันละ ๖-๗ ตัน เปนการขอทิ้งขยะช่ัวคราว เริ่มตัง้แตวันที่ ๕-๘ ก.ค. ๒๕๕๙   

จงึขอใหที่ประชุมพจิารณารวมกันคะ 

ประธาน  ฝากรองดรุณปีระสานไปยังเทศบาลตําบลทาพระ วาจะขอทิ้งขยะกี่วัน 

หากหลายวันอาจเกดิปญหากับ อปท.ที่เราทํา MOU ดวยอกี ๑๐ แหง   

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับกอง

สาธารณสุขฯ มเีรื่องแจงเพื่อทราบดังนี้ 

(๑) การรับโลเกยีรตยิศกองทุนหลักประกันสุขภาพดเีดน จาก 

  รัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะเดนิทางไปรับรางวัลในวันที่          

๑๑ ก.ค. ๒๕๕๙  

(๒) ไดรับเกยีรตบิัตร ผานเกณฑการประเมนิมาตรฐานพัฒนาคุณภาพ 

ระบบบรกิารอนามัยสิ่งแวดลอมของ อปท. (EHA:Environment Health 

Aecreditation) ประจําป ๒๕๕๙ ซึ่งเทศบาลเมอืงบานไผ ผานการประเมนิ

ประเด็น : ๖๐๐๐ (การจัดการเหตุรําคาญ) ระดับเกยีรตบิัตร ซึ่งทานนายก ฯ    

ไดมอบหมายให ผอ.กองสาธารณสุขฯ เขารับมอบรางวัลดังกลาวแทน  

(๓) ไดรับโลสํานักงานสเีขยีวที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม (Green Office)  

ระดับดมีาก (G เงิน) ในวันที่ ๒๙ ม.ิย. ๒๕๕๘ ซึ่งทานรองนวิัฒนไดรับ

มอบหมายใหเขารับรางวัลเรยีบรอยแลว 

(๔) ไดรับรางวัลโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 

เฉลมิพระเกยีรต ิ๘๙ พรรษา ๘๙ ชุมชน ป ๒๕๕๙ รอบที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๗-

๒๙  ม.ิย. ๒๕๕๙ ซึ่งทานรองนรศิไดรับมอบหมายใหเขารับรางวัลเรยีบรอยแลว  

(๕) ไดรับเกยีรตบิัตรโครงการเรยีกคนือลูมเินยีม เพื่อจัดทําขาเทยีม 

พระราชทานและรวมงานสิ่งแวดลอม ในวันที่ ๙ ม.ิย. ๒๕๕๙ ซึ่งทานนายกฯ   

ไดมอบหมายให ผอ.กองสาธารณสุขฯ เขารับมอบรางวัลแทนเรยีบรอยแลว 

(๖) ไดรับแจงจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน หัวหนาหนวย 

แพทยฉุกเฉนิ สสจ.ขอนแกน แจงวา หนวยแพทยฉุกเฉนิเทศบาลเมอืงบานไผ

ไดรับรางวัลดเีดนระดับจังหวดั 

ผอ.กองสวสัดกิารสังคม เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  

(๑) โครงการประชุมประจําเดอืนองคกรภาคประชาชน ในวันที่ ๗ ก.ค.  

๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมประชาเมอืงไผ กอง/ฝายใดมวีาระที่

จะแจงที่ใหประชุมทราบขอเชิญนะครับ   

(๒) โครงการประกันคุณภาพชีวติชุมชนผูดอยโอกาสดานที่อยูอาศัย  
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ไดรับความอนุเคราะหจากธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) กอสรางที่อยูอาศัย

ใหแกผูดอยโอกาสดานที่อยูอาศัย จํานวน ๒๐ หลังๆละ ๗๐,๐๐๐ บาท  

ประธาน   มอบทานปรชีารับไปดําเนนิการเรื่องนี้นะครับ  

ผอ.กองสวัสดกิารสังคม (๓) โครงการฝกอบรมสิ่งประดษิฐและนวัตกรรมเพื่อชุมชน ประจําป  

๒๕๕๙ ซึ่งจะพากลุมแมบานเพาะเห็ดขอนขาวและทําไมกวาด ไปดูงานที่จังหวัด

อุบลราชธาน ีในวันที่ ๗-๘  ก.ค. ๒๕๕๙ จํานวน ๕ คน  

ผอ.กองวิชาการฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองวชิาการฯ       

มเีรื่องแจงเพื่อทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้ 

(๑) แผนปฏบิัตกิารประจําเดอืน ก.ค. ๒๕๕๙  มทีัง้หมด ๑๓ โครงการ  

  รายละเอยีดตามเอกสาร กอง/ฝายใดตองการแกไขเพิ่มเตมิเชิญครับ 

ประธาน   สําหรับการประชุมประจําเดอืนองคกรภาคประชาชนใหจัดตอเนื่องกับ  

การประชุมหัวหนาสวนการงานฯ ตองช้ีแจงงานหลังจากประชุมใหชุมชนรับรู 

โดยใหกองวชิาการฯประสานกับกองสวัสดกิารสังคม นําแผนที่เกี่ยวของกับ

ชุมชนแจกใหชุมชนทราบในคราวประชุมประจําเดอืนองคกรภาคประชาชนดวย

นะครับ   

นายนรศิ  อนิทรกําแหง ใหนํางานสัปดาหแรกของเดอืนมาบรรจุเขาแผนปฏบิัตกิารประจําเดอืน  

รองนายกเทศมนตรฯี ดวย ผมดูกําหนดการวันพรุงนี้ยังไมสมบูรณใหปรับใหเรยีบรอยดวยนะครับ  

ประธาน  ใหกองวชิาการฯ แกไขแผนปฏบิัตกิารฯ ใหถูกตอง และแจกกอง/ฝาย

เพื่อปฏบิัตงิานใหเปนไปตามแผนฯ นะครับ 

ผอ.กองวชิาการฯ  (๒) รายงานผลการตรวจประเมนิประสทิธภิาพการปฏบิัตริาชการของ 

เทศบาลเมอืงบานไผ (LPA) ตามที่สํานักงานสงเสรมิการปกครองทองถิ่นจังหวัด

ขอนแกน ไดตรวจประเมนิฯ ในวันที่ ๓๐ ม.ิย. ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐  น.  ณ 

หองประชุมสภาเทศบาลเมอืงบานไผ สรุปคะแนนและขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการตรวจประเมนิฯ ดังนี้ 

 ดานที่ ๑ การบรหิารจัดการ คะแนนที่ได ๑๔๗ คะแนน คดิเปน  

๘๖.๔๗ %   

ดานที่ ๒ การบรหิารงานบคุคลและกจิการสภา  คะแนนที่ได ๑๗๒ 

คะแนน คดิเปน ๙๕.๕๖ %  

ดานที่ ๓ การบรหิารงานการเงินและการคลัง  คะแนนที่ได ๑๘๗ 

คะแนน คดิเปน ๙๑.๒๒% 

ดานที่ ๔ การบรกิารสาธารณะ คะแนนที่ได ๒๘๒ คะแนน คดิเปน 

๙๒.๔๖%  
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รวมทัง้ ๔ ดาน คดิเปน  ๙๑.๔๓% (รายละเอยีดตามเอกสาร) 

สําหรับการจัดทําแผนประชาสัมพันธรางรัฐธรรมนูญ กองวชิาการฯได

ทําปายคัทเอาท ปายไวนลิตดิรถประชาสัมพันธ จัดทําแผนพับ อัดสปอรต

สําหรับประชาสัมพันธโดยรถประชาสัมพันธเคลื่อนที่ รวมทัง้ไดสงสปอรตใหกับ

ประธานชุมชนทัง้ ๓๙ ชุมชน ขึ้นปายไฟวิ่ง ลงเว็บไซต เรยีบรอยแลวครับ 

ประธาน   ขอบคุณทุกทานที่ทําใหการตรวจ LPA เปนไปดวยความเรยีบรอย  

การลงประชามตริางรัฐธรรมนูญ ใหย้ําเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 

  ใหทําปายประชาสัมพันธตดิบรเิวณถนนคนเดนิฯ ดวย ในสวนของการเดนิณรงค  

การออกมาใชสทิธใิหนักเรยีนโรงเรยีนเทศบาล ๑ , ๒ และใหใชวงโยธวาทติรวม

เดนิรณรงคดวยนะครับ 

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย การประชาสัมพันธรณรงครางรัฐธรรมนูญ ขอความปายประชาสัมพันธ

ท่ีปรกึษานายกฯ ควรดูใหละเอยีดดวย การเคลื่อนไหวของมวลชน รัฐบาลหามเคลื่อนไหว การ  

รณรงคของนักเรยีนใหประสานรายละเอยีดกับศูนยอํานวยการเลอืกตัง้ดวย เพื่อ

ความถูกตองและเปนระเบียบเรยีบรอย   

หัวหนาสํานักปลัดฯ  อําเภอขอความอนุเคราะหใหบุคลากรครู ดําเนนิการออกรณรงคฯ  

ในวันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๕๙ โดยใหประสานชุมชนรวมเดนิรณรงคดวยคะ 

ประธาน   ใหสํานักปลัดฯ ประสานรายละเอยีดการเดนิรณรงคกับอําเภอนะครับ 

นายนรศิ  อนิทรกําแหง เนนเชิญชวนไปใชสทิธแิสดงประชามต ิไมใชการรับหรอืไมรับราง     

รองนายกเทศมนตรฯี รัฐธรรมนูญ กอนเดนิรณรงคใหตรวจสอบขอความปายรณรงคดวยนะครับ  

ใหกองวชิาการฯ สง LPA ใหทุกกอง/ฝายดวยเพื่อชวยกันตัง้เปาให

เพิ่มขึ้น ตองควบคุมในสวนที่เกี่ยวของกับตัวเอง ทานตองหาแนวทางแกปญหา

เพื่อทําใหไดคะแนนเพิ่มขึ้นนะครับ 

ผูจัดการสถานธนานุบาล เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  

(๑) รายงานสถติกิารรับจํานํา-ไถถอน ณ วันที่ ๓๐ ม.ิย. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

- จํานํา    ๒,๐๑๕   ราย     จํานวนเงิน  ๒๙,๗๗๕,๔๐๐  บาท  

- ไถถอน  ๑,๗๗๐  ราย      จํานวนเงิน  ๒๗,๐๘๘,๔๐๐  บาท 

- ดอกเบี้ยรับจํานํา            จํานวนเงิน   ๘๓๑,๘๒๙.๐๐  บาท  

- ทรัพยรับจํานําคงเหลอื ๕,๕๖๕ ราย จํานวนเงนิ ๘๐,๐๔๘,๗๐๐ บาท  

- รวมยอดเงนิคงเหลอืทัง้หมด จํานวน ๔๕,๖๖๘,๗๘๖.๕๖ บาท 

(รายละเอยีดตามเอกสาร)  

อ.มลวิรรณ  สารบรรณ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สรุปผลการดําเนนิ 

ท่ีปรกึษานายกฯ  โครงการบานไผม่ันคงรวมใจพัฒนา ประจําเดอืน กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ดังนี้  
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๑. สถานะทางการเงินออมเงิน  ณ  วันที่  ๗ ม.ิย. ๒๕๕๙  ดังนี้  

๑.๑ ออมเพื่อบาน      =  ๑,๙๒๘,๘๑๘.๔๑ บาท  

๑.๒ ออมสวัสดกิาร    =  ๖๒,๕๖๖.๙๘  บาท 

๑.๓ เงินหุน       =  ๙๙,๕๐๙.๖๒  บาท 

   ๒. วันที่ ๑๗ ม.ิย. ๒๕๕๙   

    เจาหนาที่สนิเช่ือจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) ไดมา

  เยี่ยมและตดิตามการทํางานของคณะกรรมการดําเนนิงาน บานไผม่ันคงรวมใจ

  พัฒนา ซึ่งไดรับการชมเชยเรื่องการจัดการงานกอสรางไดดแีละเร็ว  

๓. วันที่ ๑๘-๑๙ ม.ิย. ๒๕๕๙   

 คณะกรรมการดําเนนิงานบานม่ันคง ไดเขารวมสัมมนาเชิง

ปฏบิัตกิารบทบาทพี่เลี้ยง สอช.ในการพัฒนาเด็ก ณ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

เพื่อความเขาใจการพัฒนาเด็กแบบมสีวนรวม 

๔. วันที่ ๒๙ ม.ิย. ๒๕๕๙  

 ประชุมคณะกรรมการสหกรณบานไผม่ันคงรวมใจพัฒนา จํากัด 

มวีาระดังนี้ 

 ๔.๑ ขอมตจิายเงินคาวางทอระบายน้ําในโครงการ  

 ๔.๒ พจิารณาสมาชิกที่จายเงินสมทบ ๑๐ % ไมครบ 

 ๔.๓ สมาชิกที่ยังไมเริ่มสงคาบาน ขณะนี้สหกรณจายเงินสนิเช่ือ

คนื ๔ งวด 

 ๔.๔ หารอืการตัง้กลุมอาชีพของสมาชิกสหกรณและเคหะ    

บานไผม่ันคงรวมใจพัฒนา  (รายละเอยีดตามเอกสาร) 

ประธาน   การกอสรางดําเนนิการไดกีเ่ปอรเซนตแลวครับ 

อ.มลวิรรณ  สารบรรณ การขยายเขตประปา ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ไมรวมคามเิตอร ปจจุบัน  

ท่ีปรกึษานายกฯ สหกรณกาํลังรวมกลุมพัฒนาอาชีพ เชน ทําผาหม  ทํายาหมอง เพื่อสบืสาน

   ศลิปวัฒนธรรม ทําบายศร ีรวมกลุมเปนสหกรณและแบงปนตามผลที่ไดรับ  

ประธาน     อยากใหทําเหมอืนเทศบาลนครสกลนคร ใหมกีลุมอาชีพที่ชัดเจน หาก

   คดิจะทําใหทําเลยในทมีงาน ใหพัฒนางาน พัฒนาฝมอื อยารอใหพรอมตอง   

   ลงมอืทําเลย การสรางอาชีพเปนการสรางรากฐานเศรษฐกจิใหม่ันคง เรามี

   หนาที่ตองคดิใหสังคม ตองทําเชิงธุรกจิเพื่อสังคม ผมเห็นดวยที่ดนิที่จะนํามาทํา  

   ประโยชน คดิแลวใหทําเลยนะครับ  
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นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ ศูนยเรยีนรูหนองแวงไร มพีื้นที่ ๑๔ ไร ตอไปจะทําโครงการหนาบาน 

รองนายกเทศมตรฯี นามอง ผมเห็นดวยที่จะทําประโยชนในพื้นที่เหลอือกี ๗-๘ ไร ตองมเีจาภาพใน

   เรื่องนี้นะครับ  

นางดรุณี  วศิิษฐชาต ิ ดฉิันขอรับเปนเจาภาพเรื่องนี้คะ  

รองปลัดเทศบาล 

ประธาน   คนอาสารับงานไปทําเลย ทําไดแคไหนผมจะดูแลเอง การประชุมทุกครัง้ 

   ทานตองรูจักอาสางานถอืเปนเรื่องที่นาชมเชยนะครับ  

นายปรชีา  มุกนําพร    ตามที่ผมไดพาคณะทํางานของ ธอส. ไปดูงาน นาจะมรีายงานเรื่องนี้  

ที่ปรกึษานายกฯ  ดวยนะครับ 

อ.มลวิรรณ  สารบรรณ รายงานการสรางบานจาก ธอส. จะรวมกับบานม่ันคงในการกอสราง    

ท่ีปรกึษานายกฯ  ตามโครงการประกันคุณภาพชีวติชุมชนผูดอยโอกาสดานที่อยูอาศัย  

   (รายละเอยีดตามเอกสาร)  

ประธาน   การทําอะไรใหม ๆ ถาไมสําเร็จจะไมมใีครชวย แตถาการทําดีจะมคีนมา

   ชวยเยอะ ยิ่งออนแอยิ่งไมมคีนไปหา การพัฒนาตางกันกับการทํางาน เทศบาลมี

   หนาที่สรางความเขมแข็งของชุมชน  

จ.อ.กมล  สงวนญาต ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ รายงานการเดนิทาง

หัวหนาฝายบรหิารงานท่ัวไป  ไปศกึษาดูงานที่บานทาคอยนาง  ชุมชนชอสะอาด จ.ศรษีะเกษ โดยไดพา

   ประธานชุมชนบานขาพัฒนาไปศกึษาดูงาน เกี่ยวกับการบรหิารจัดการหมูบาน

   ชอสะอาด โดยพระอาจารยหรรษาเปนผูดูแลโครงการนี้  โดยชาวบานใหความ

   รวมมอืและคนืพื้นที่ใหกับสวนรวม ประธานชุมชนจะนําความรูมาพัฒนาชุมชน

   บานขาพัฒนา ใหเปนชุมชนชอสะอาดตอไป  

ประธาน   ผมไปทุกที่ไดอะไรกลับมามาก ปนี้ชุมชนบานขาพัฒนาไปดูงานเรื่อง

   ชุมชนชอสะอาด ในปหนาฝากเขต ๑ ใหพัฒนาเรื่อง Zero Waste เขตละ  

   ๑ ชุมชน เพื่อเกิดการพัฒนาใหทั่วถงึทุกชุมชน  

รอยตรบีัวทอง  โลขันธ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอสรุปผลการ  

เลขานุการนายกฯ ดําเนนิงานหนวยทันใจ ประจําเดอืน ม.ิย. ๒๕๕๙  มหีนวยหลัก ๕ กอง  

   ประกอบดวย  ผบ.หนวยทันใจ  กองชาง กองสาธารณสุขฯ สํานักปลัดฯ      

   กองวชิาการฯ งานปองกันฯ งานเทศกจิ เราจะทํา “บวร”  บาน/วัด/โรงเรยีน 

   ออกบรกิารประชาชนที่เดอืดรอน บําบัดทุกข บํารุงสุข ใหแกประชาชน  

อ.สุบรรณ  ดดีลิก   ขอเรยีนเสนอเปนบทกลอน ชวงนี้ฤดูฝน ก็หนักรถขึ้น จงึมงีานมากขึ้น  

ปรกึษานายกฯ  แกไขโดยดวนฉับพลัน สิง่ที่ภูมใิจคอืไดลงไปแกปญหาใหพี่นอง เราไดรับคํา

   ชมเชย ประชาชนไดฝากความคดิถงึและช่ืนชมเทศบาลทุกครัง้ที่ลงพื้นที่นะครับ  



- ๑๔ - 

 
มตทิี่ประชุม  --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๕ วเิคราะหโครงการที่จะเปนประโยชนตอเทศบาลเมอืงบานไผ  

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ วันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๙  บังคับใชการจราจร ฝากกองชางตัดฟุตบาทหนา

รองนายกเทศมนตรฯี โรงเรยีนบานไผ ข.ก.๕ และ ข.ก.๑๐ อกี ๑ เลนส เปนประโยชนกับประชาชน  

   เวลาตัดวงจรผูประกอบการ   

    พรุงนี้ไปจัดจราจรใหมที่ตลาดไนท ผูประกอบการจะลงงานกอสรางแลว  

ประธาน   จิตอาสา งานศพ อสม.ที่บานปอบดิ ใหทุกคนใสเสื้อฟอรม อสม. ช่ืนชม

   ภารกจิของทานที่เสยีชีวติ และมเีด็กเล็กใสเสื้อจิตอาสาเสริฟน้ํางานศพ หากทุก

   คนมจิีตอาสาอยางนี้จะสามารถลดงบประมาณลงได  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง การปรับโครงสรางพนักงานจางเหลอืรอยละ ๒๕ ตองเตรยีมแผน  

รองนายกเทศมนตรฯี รองรับไว แกไขปญหาเปนป ๆ อยางไร ใหพนักงานอยูในกรอบ  

    จิตอาสาตองสรางใหเกดิในสังคม เชน เสยีสละในการทํางาน  

มตท่ีิประชุม --รับทราบ--  

ระเบยีบวาระท่ี ๖  เรื่องอื่น ๆ  

หัวหนาสํานักปลัดฯ  การประชมใหญและสัมมนาวชิาการสันนบิาตเทศบาลแหงประเทศไทย 

(ส.ท.ท.) ครัง้ที่ ๕๙/๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๓-๑๕ ก.ค. ๒๕๕๙  ซึ่งวันนี้ได

เดนิทางไปประชุมเตรยีมความพรอมฯ ที่เทศบาลนครขอนแกน ฝายตอนรับ

ประกอบดวย เทศบาลเมอืงบานไผ เทศบาลตําบลในเมอืง เทศบาลตําบลชนบท 

เทศบาลตําบลวังสวรรค รวมทัง้สิ้นประมาณ ๒๐ คน  

ประธาน  สําหรับเสื้อยดืฝายตอนรับและลงทะเบยีน ฝากทานปลัดฯ กําหนดจุด

ตอนรับในวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๙ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.  ผมกลาวตอนรับ 

ทานผูวาราชการจังหวัดและนายกสมาคมสันนบิาตเทศบาลแหงประเทศไทย 

กลาวเปด ทานอภิสทิธิ ์ เวชชาชีวะ เสวนา และชวงเย็นมงีานเลี้ยงรับรอง ณ 

ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภเิษก ฝากปลัดเทศบาล จัดทมีงานไป

รวมงานเลี้ยงดวยนะครับ  

  นัดหมายวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุม

อเนกประสงคกาญจนาภิเษก การแตงกายใหทุกคนใสเสื้อสเีหลอืง 

นายนรศิ  อนิทรกําแหง ทานนายกฯ ไดรับคัดเลอืกใหดํารงตําแหนง “ประธานสันนบิาตเทศบาล

จังหวัดขอนแกนอกี ๑ วาระ”  

 ประธาน   มทีานใดจะเสนอเพิ่มเตมิหรอืไมครับ ถาไมมี ผมขอขอบคุณทุกทาน  

และขอปดการประชุมครับ 

มตท่ีิประชุม --รับทราบ — 



- ๑๕ - 

 
 

 

เลกิประชุม  เวลา   ๑๖.๔๐    น.  

 

 

                                          (ลงช่ือ)               ผูบันทกึการประชุม 

( นางสาวจารุมาศ  เสนาสนทิ ) 

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

 

 

 

 

 

 

 (ลงช่ือ)  จาเอก        ผูตรวจรายงานการประชุม  (ลงชื่อ)          ผูตรวจรายงานการประชุม 

  ( กมล  สงวนญาต ิ)     ( นางสุภาภรณ  คําภูเงนิ ) 

       หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป               หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 


