- ๑บันทึกการประชุมหัวหนาสวนการงาน ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ในวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ หองประชุมไผเงิน
**************************
ผูมาประชุม
๑. นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรี
๒. นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ รองนายกเทศมนตรี
๓. นายนิวัฒน
ปลั่งศิริ
รองนายกเทศมนตรี
๔. นายนริศ อินทรกําแหง รองนายกเทศมนตรี
๕. นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๖. นายปรีชา มุกนําพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๗. รอยตรีบัวทอง โลขันธ เลขานุการนายกเทศมนตรี
๘. นางดรุณี วิศิษฐชาติ รองปลัดเทศบาล
๙. นางสุภาภรณ คําภูเงิน หัวหนาสํานักปลัดฯ
๑๐. นางอาภรณ รพีเลิศรังสิมันต ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
๑๑. นางวาสนา พิทักษ ผูอํานวยการกองคลัง
๑๒. นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสงา ผูอํานวยการกองวิชาการฯ
๑๓. นายกฤษฏ ชัยมาตย ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๔. นางศิริวรรณ ปกษี ผูอํานวยการกองการศึกษา
๑๕. นายศักดิ์สิทธิ์ ปนคํา ผูอํานวยการกองชาง
๑๖. นางฉวีวรรณ อัศฤกษ ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล
ครู (แทน) ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธิต
๑๗. นางสุพิชชา ชูกลิ่น
๑๘. นายสุวัฒน เทาใหม ผูจัดการสถานธนานุบาล
๑๙. นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหนาฝายการโยธา
๒๐. นางกรองกาญจน ปญญารัตนวงศ หัวหนาฝายปกครอง
๒๑. นายจีระศักดิ์ แกนดู หัวหนาฝาย
สงเสริมการศึกษาฯ
๒๒. น.ส.ดาวรรณ ภูเหิน หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข
๒๓. นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศีล หัวหนาฝายแบบแผนฯ
๒๔. น.ส.ภัทราวรรณ เกิดพิทักษ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห
๒๕. น.ส.ยุวนิต เพิ่มยินดี หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
๒๖. นางสุกัญญา จันทรภักดี หัวหนาฝายอํานวยการ
๒๗. นายประหยัดทรัพย อาวจําปา หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

- ๒๒๘. น.ส.มัตติกา เกิดพิทักษ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
๒๙. น.ส.ลัดดาวัลย ความหมั่น หัวหนาฝายแผนที่ภาษีฯ
๓๐. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
๓๑. นายเนรมิตร มูลวงศ หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล
๓๒. นางอุไรวรรณ กสิกิจวรกุล หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ
๓๓. นายประเสริฐ ไชยศรี หัวหนา
ฝายพัฒนารายได
๓๔. น.ส.ธัญณิชา ขันตี หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน
๓๕. จ.อ.สายันต นรสาร รก.หัวหนาฝายปองกันฯ
๓๖. นางมลิวรรณ สารบรรณ ที่ปรึกษานายกฯ
๓๗. นายธนายุทธ โคตรบรรเทา จนท.ระบบงานคอมฯ (รก.หน.ฝายบริการและเผยแพรฯ)
๓๘. นางสุดา ชาติสุวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาล
๓๙. น.ส.จารุมาศ เสนาสนิท จนท.บริหารงานทั่วไป
เริ่มประชุมเวลา
๐๘.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
(๑) ผมขอชี้แจงตามที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมทั้งระดับประเทศและ
ระดับจังหวัดอยางตอเนื่อง ในการบริหารงบประมาณอยากใหพิจารณาเรงรัด
ในชวงไตรมาสแรก ทุกกอง/ฝาย ใหวางแผนดําเนินการในสวนที่เกีย่ วของ
โดยเรงดวน สวนงบประมาณเพิ่มเติมของป ๒๕๕๘ ใหเรงรัดดําเนินการดวย
เพราะมีนโยบายหลายอยางที่เราจะตองเรงดําเนินการใหแลวเสร็จกอนปใหม
เพื่อที่จะเปนของขวัญปใหมใหกับพี่นองประชาชนชาวบานไผ เพราะฉะนั้นก็ฝาก
หลายๆเรื่องที่เราไดเตรียมไวเพื่อใหเกิดบรรยากาศวันสงทายปเกา-ตอนรับปใหม
ซึ่งจะเปนประโยชนตอภาพลักษณของเทศบาลเรา โดยเฉพาะอยางยิ่งการประดับ
ตกแตงอาคารสถานที่ ผมไดมอบหมายใหทานรองจิระบูรณดูแลเรื่องนี้ รวมทั้ง
วงเวียนน้ําพุ บริเวณสถานีรถไฟ และหนาสํานักงานเทศบาล รวมทั้งการเรงรัด
กอสรางหอนาฬิกาใหแลวเสร็จเพื่อเตรียมจัดงานเคาทดาวนปใหม
(๒) ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดแจงมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อ
วันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๕๘ ไดมีมติกําหนดใหวันศุกรที่ ๖ พ.ค. ๒๕๕๙ และวันจันทรที่
๑๘ ก.ค. ๒๕๕๙ เปนวันหยุดราชการเพิ่มเติมเปนกรณีพิเศษ จํานวน ๒ วัน
ขอใหพวกเราไดบันทึกไวดวยนะครับ ซึ่งในสวนของการใหบริการประชาชนใหหา
แนวทางใหประชาชนไดรับการบริการในชวงวันหยุดดวยนะครับ
(๓) จากทานนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด ทานบรรจง โฆษิตจิรนันท

- ๓ไดขอแสดงความยินดีที่นายกเทศมนตรีเมืองบานไผไดรับเลือกเปนกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเปนตัวแทนของนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ
ก็ขอขอบคุณทานไว ณ โอกาสนี้ดวยนะครับ
(๔) จากสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (PIM) ซึ่งเปน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ภายใตการสนับสนุนของบริษัท CPALL ขอเรียนเชิญ
เขารวมโครงการ “Education Relationship Program ๔๖/๒๕๕๘” โดยให
ผูบริหารและขาราชการระดับสูงแลกเปลี่ยนความเห็นและพัฒนาความรวมมือ
ทางการศึกษาและเปนการเชื่อมสัมพันธอันดีระหวางทองถิ่นกับทางผูบริหารของ
สถาบันดังกลาว ซึ่งผมเองไดเขารวมการสัมมนาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. –
๑ พ.ย. ๒๕๕๘ ที่ผานมา พรอมดวย นายชัชวาล ช่ํามะณี รอง ผอ.
สถานศึกษา ร.ร. เทศบาลบานไผ ซึ่งจากการประชุมไดขอสรุปที่ดี ที่เราจะมี
โอกาสไดสงเสริมนักเรียน ม.ปลายของเรา เขาศึกษาในหลักสูตรปญญาภิวัฒน
ในปการศึกษาหนา ซึ่ง ม.๖ จะจบในปการศึกษา ๒๕๕๙ นี้ เพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมจะมีการจัดคายปฐมนิเทศใหกับนักเรียนม.ปลาย (ม.๔-๖)
ในปการศึกษาหนาตอไป
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงานฯ
เมื่อวันที่ ๗
ตุลาคม ๒๕๕๘
นายนริศ อินทรกําแหง
ขอเชิญฝายเลขานุการ ครับ
รองนายกเทศมนตรี
หัวหนาสํานักปลัดฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรายงาน
การประชุมหัวหนาสวนการงาน เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ไดสําเนา
แจงใหทุกทานแลวนะคะ มีทั้งหมด ๔๔ หนา ขอใหที่ประชุมพิจารณาไป
พรอม ๆ กันเลยนะคะ มีทานใดจะขอแกไขหรือเพิ่มเติมในสวนใดหรือไมคะ
เชิญคะ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอแกไขหนา ๓๑
บรรทัดที่ ๑๘ จาก “เหลืออีก ๕๐ คน ก็จะเปนของ บว.” เปน “เหลืออีก ๕๐ คน
ก็จะเปนของ ร.ร. บว.” และบรรทัดที่ ๒๙ จาก “การขึ้นทะเบียนของผูดูแลเด็ก”
เปน “การขึ้นทะเบียนของเด็กแรกเกิด”
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉันขอแกไขหนา ๓๕
บรรทัดที่ ๙ จาก “น.ส.สุนิสา แสนโชติ” เปน “น.ส.สุนิษา แสนโชติ” และ

- ๔หนา ๓๖ บรรทัดที่ ๑๖ จาก “ทางจังหวัดขอนแกนไดมีคําสั่งทั้งหมดในเขต
อําเภอบานไผ ไดแตงตั้งทั้งหมด ๑๖ ทาน ” เปน “ทางจังหวัดขอนแกนไดมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวในป ๒๕๕๘ รวม ๒๖ อําเภอ สําหรับในเขต
อําเภอบานไผไดแตงตั้งทั้งหมด ๑๖ ทาน”
นายนริศ อินทรกําแหง
มีทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติมหรือไมครับ ขอใหเลขานุการแกไขให
รองนายกเทศมนตรี เรียบรอยและเก็บไวในสารบบตอไป ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมนะครับ
มติที่ประชุม --รับรองรายงานการประชุม
—
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ประธาน รายงานผลการดําเนินงานถนนคนเดินเพลินเมืองไผ
เชิญ
รองดรุณี ครับ
นางดรุณี วิศิษฐชาติ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับถนน
รองปลัดเทศบาล คนเดินเพลินเมืองไผ ซึ่งไดจัดมา
๑ ปกวาแลว จะสังเกตเห็นพัฒนาการขึ้นมา
โดยเฉพาะอยางยิ่งจํานวนผูคนมาจับจายใชสอยถนนคนเดินเพลินเมืองไผมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้นนะคะ ในสวนของแตละโซนสิ่งที่จะตองคงอยู คือ การดูแล
เรื่องคุณภาพของสินคา ความปลอดภัยของประชาชน สําหรับเรื่องอื่น ๆ ไมมี
ปญหา แตจะเพิ่มเรื่องความปลอดภัยเพราะคนเยอะขึ้นคะ
สรุปยอดคาใชจายประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
- วันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๕๘
o รายรับ = ๒๙,๘๕๐ บาท รายจาย = ๑๗,๑๙๕ บาท
คงเหลือ = ๑๒,๖๕๕ บาท
- วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๘
o รายรับ = ๑๔,๒๘๐ บาท รายจาย = ๑๑,๑๘๕ บาท
คงเหลือ = ๓,๐๙๕ บาท
- วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๘
o รายรับ = ๒๖,๒๒๐ บาท รายจาย = ๑๖,๕๐๐ บาท
คงเหลือ =๙,๗๒๐ บาท
- วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๘
o รายรับ = ๑๗,๘๙๘ บาท รายจาย = ๑๖,๖๔๕ บาท
คงเหลือ = ๑,๒๕๓ บาท
สรุป รวมรายรับทั้งสิ้น = ๘๘,๒๔๘ บาท รวมรายจายทั้งสิ้น = ๖๑,๕๒๕ บาท
คงเหลือทัง้ สิ้น = ๒๖,๗๒๓ บาท

- ๕หัวหนาฝายพัฒนารายได
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สรุปยอดการจัดเก็บ
คาวางสินคาและจําหนายสินคาถนนคนเดินฯ เริ่มตั้งแต ต.ค. ๒๕๕๗ – ต.ค.
๒๕๕๘ เปนเงินทั้งสิ้น ๔๕๖,๘๖๐ บาท สําหรับคาไฟฟาที่จัดเก็บได เปนเงิน
ทั้งสิ้น ๒๐๐,๙๗๕ บาท รวมที่จัดเก็บไดเปนเงินทั้งสิ้น ๖๕๗,๘๓๕ บาท
ประธาน
ครับมีทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไมครับ ถนนคนเดินฯ กาวเขาสูปที่
๒ แลวนะครับ ปรากฏวาพี่นองประชาชนหนาแนนขึ้น และตอไปจะเริ่มเขาสู
ฤดูหนาวซึ่งเปนเทศกาลทองเที่ยวแลว ถนนคนเดินฯ คงตองปรับปรุงใหมี
จุดถายภาพ ฝากทานรองนิวัฒนดวยนะครับ ใหจัดเตรียมสถานที่จุดถายภาพ
สงทายปเกาตอนรับปใหมใหเดน ๆ ดวย และเชื่อวาจะมีประชาชนที่ไปทํางาน
ตางถิ่นเดินทางกลับมาเฉลิมฉลองเทศกาลปใหม ซึ่งเราควรจะเตรียมการเพื่อ
รองรับบรรยากาศสงเสริมการทองเที่ยวในครั้งนี้ดวย
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขออนุญาตเพิ่มเติม
รองนายกเทศมนตรี แจงใหคณะกรรมการไดรับทราบ ซึ่งในเร็ววันนี้จะมีการจัดงานงิ้วประจําปขึ้นที่
บริเวณหนาที่วาการอําเภอบานไผ ตั้งแตวันที่ ๒๐-๒๙ พ.ย. นี้ ในสวนของถนน
คนเดินฯ จะตองหยุดไป ๒ สัปดาห คือ อาทิตยที่ ๒๐ และ ๒๘ พ.ย. แตเราจะ
สัญจรมารวมงานลอยกระทงที่เทศบาลแทน ในวันที่ ๒๔-๒๕ พ.ย. ผมจะนัด
คณะกรรมการถนนคนเดินฯ ทุกชุดประชุมรวมกันอีกครั้ง ในการวางรูปแบบ
จําหนายสินคาถนนคนเดินฯ บริเวณหนาสํานักงานเทศบาล จึงขอเรียนใหที่
ประชุมทราบครับ
ประธาน
ฝากพวกเราทุกคนชวยประชาสัมพันธดวยนะครับ วาเทศบาลเปดถนน
ใหกับงานงิ้วอยางเต็มที่เพื่อสงเสริมงานงิ้วประจําป สําหรับในสวนที่งดไป ๒
สัปดาหก็ใหไปขายทดแทนที่งานลอยกระทงเทศบาล ๒ วัน (๒๔-๒๕ พ.ย.) ณ
บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ เชิญวาระตอไปครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
ประธาน
เชิญสํานักปลัดฯ ครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
(๑) รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการฯ จังหวัดขอนแกน
รองนายกเทศมนตรี ประจําเดือน ต.ค. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘ โดยทานนายกฯ
มอบหมายใหผมรักษาการแทนและไดมอบหมายใหผมเขารวมประชุมฯ แทน ณ
ศูนยประชุมอเนกประสงค เทศบาลตําบลเขื่อนอุบลรัตน จ.ขอนแกน ซึ่งมี
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน เปนประธานในที่ประชุมดังกลาว และเปนเทศกาล

- ๖ตักบาตรเทโวซึ่งถือเปนหนึ่งของแหลงทองเที่ยวของเขื่อนอุบลรัตนดว ย และใน
วันนั้นผมไดใหทานรองดรุณีรวมเดินทางไปเขารวมประชุมดวย เชน
- การบริหารจัดการขยะจังหวัดขอนแกน มีอยู ๖ ประเด็น คือ
๑. การกําจัดขยะมูลฝอยตกคาง
๒. การจัดทําขอบัญญัตขิ องทองถิ่น
๓. ปดที่ทิ้งขยะที่ไมถูกตอง เชน อบต.โนนสมบูรณ
๔. พัฒนาระบบฐานขอมูล
๕. ตรวจสอบคุณภาพน้ําฝน เชน โนนศิลา
๖. จัดพิธปี ระกาศเจตนารมณขอนแกนเมืองสะอาดและขอนแกน
Zero Waste ซึ่งโรงเรียนเทศบาลบานไผ และโรงเรียนเทศบาล ๒
อนุบาลสาธิต ก็ไดเขารับรางวัลในวันนั้นดวย รวมทั้งหนวยงานอื่นดวย
และไดมีการทํา MOU รวมกัน
- การปนจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ Bike
for Dad โดยใหจัดรูปขบวนจักรยานตามรูปแบบของจังหวัด สัญลักษณคือ Dad
D = พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว d = ทั่วไป และจักรยานอยูตรงกลาง เปน
การรําลึกถึงการปนจักรยานคราวที่ผานมา ที่สําคัญคือการสมัครวันที่ ๒-๑๔
พ.ย. และเชิญชวนหนวยงานราชการ และประชาชนทั่วไป สมัครเขารวมกิจกรรม
โดยสมัครผานทางเว็บไซต ซึ่งจะกําหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๘
เสนทางปน ๒๙ ก.ม. สําหรับเสนทางการปนจังหวัดขอนแกนสามารถเปดดูที่
เว็บไซตจังหวัดขอนแกน และมีการยกเลิกกิจกรรมปนจตุรทิศ ไมไดยกเลิกการ
ปนทุกจังหวัดนะครับ จตุรทิศ คือ สี่ทิศที่จะเขากรุงเทพฯ คณะรัฐมนตรีมีมติ
ยกเลิก ไมใหดําเนินการจัดกิจกรรมปนจักรยาน แตทั้ง ๒๙ จังหวัด ยังคง
ดําเนินการเชนเดิม ในสวนที่จังหวัดขอความรวมมือคือ ใหดําเนินการขึ้นปาย ปน
เพื่อพอ รูปแบบปายใหดูตามรูปแบบของจังหวัด สวนใครสนใจจะไปรวมปนใน
วันที่ ๑๑ ธ.ค. กับจังหวัดสามารถสมัครไดที่เว็บไซตจังหวัด
- การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัด
ขอนแกน ประจําป จะมีขึ้นระหวางวันที่ ๒๙ พ.ย. – ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๘ ซึ่งมีการ
ยกระดับการจัดงานเปนระดับนานาชาติ จําหนายสินคาผาไหมของตางประเทศ
และ OTOP ของตางประเทศ และในวันที่ ๖ ธ.ค. เชิญหัวหนาสวนราชการ รวม
กิจกรรมพาแลง และในวันที่ ๑๒ พ.ย. รวมน้ําใจเหลากาชาด
- การออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว.ประจําเดือน พ.ย ๒๕๕๘ ณ

- ๗โรงเรียนบานหนองบัว อ.ซําสูง ในวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๘
- รายงานผลการดําเนินงานของเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน ผลการรับ
บริจาคโลหิต ตั้งแตวันที่ ๒๘ ก.ย. – ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘ จํานวนผูบริจาคโลหิต
๑,๖๑๐ คน ประมาณโลหิต ๖๔๔,๐๐๐ ซีซี และกิจกรรมอื่น ๆ เชน มอบเฮือน
กาชาด มอบทุนการศึกษา มอบถุงยังชีพ
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน จัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่ออุตสาหกรรม ระหวางวันที่ ๑๙-๒๒ พ.ย. ๒๕๕๘
- ปฏิทินงานทองเที่ยวเดือน ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๕๘ มี ๑๐ งาน เชน
Bike for Dad ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๘, งานมหัศจรรยพรรณไมนานาชาติ กลางเดือน
ธันวาคม, งานประเพณีตักบาตรเทโว อ.อุบลรัตน ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘,
งานขอนแกน Coundown ๒๐๑๖ ในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘
(รายละเอียดตามเอกสาร) และตัวอยางจดหมายขาวจากศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษาขอนแกน มีเอกสารแผนเดียวแจกในที่ประชุมซึ่งสรุปสาระสําคัญหลาย
เรื่อง ขอบคุณครับ
ประธาน
ผมอยากจะฝาก ๒-๓ ประเด็น
- การจัดกิจกรรม
Bike for Dad ของจังหวัดขอนแกน รวมถึงพี่นองเรา
อยากใหจัดที่อําเภอและผมไดดูในปฏิทินงานแลว คือ วันที่ ๔ ธ.ค. เราจะมี
กิจกรรมวันพอแหงชาติในภาคเชา-เที่ยง เพื่อใหสอดคลองกับวันแมที่เราเคยจัด
จึงอยากใหเราจัด Bike for Dad ในวันที่ ๔ ธ.ค. นี้ดวย ในภาคบาย ประมาณบาย
๓ โมง เริ่มตนที่ถนนหนาเทศบาล สวนเสนทางเราคอยมาเลือกกันดูอีกครั้ง สวน
ทานใดที่สนใจจะไปปนที่จังหวัดใหสมัครไดทางเว็บไซตจังหวัดนะครับ จะมีเสื้อ +
เข็มกลัดสําหรับผูเขารวมปนในครั้งนี้ดวย
- สําหรับพาแลงในวันที่ ๖ ธ.ค. ใหสํานักปลัดฯ ประสานกับจังหวัดวา
รูปแบบการรวมงานจะเปนอยางไร
- รวมน้ําใจเหลากาชาด ทางอําเภอมีหนังสือมาใหเราชวยบริจาคตูเย็น
๑ หลัง เราจะไดไปมอบในวันที่ ๑๒ พ.ย. นี้ที่เหลากาชาดจังหวัดนะครับ
- ปฏิทินงานทองเที่ยว ในชวงเดือน ต.ค.
– ธ.ค. ๒๕๕๘ จะสังเกตวา
งานมหัศจรรยพรรณไมนานาชาติก็ดี เปนโปรแกรมการทองเที่ยวที่ถูกนําเสนอ
โดยทองถิ่นทั้งนั้นนะครับ ฝากพวกเราดวยนะครับ เมื่อไหรท่เี รามีโปรแกรมงานที่
จะประชาสัมพันธงานของเรา ใหทําเรื่องเสนอเพื่อบรรจุเขาเปนปฏิทินการ
ทองเที่ยวจังหวัดใหดวยนะครับ เราอยาเสียโอกาสนะครับ ปฏิทินงานตองแจง
ลวงหนากอน ๑ เดือน เพื่อใหทานผูวาฯ บรรจุเขาเปนวาระการประชุม และให

- ๘แนบเอกสารไปดวย เชน เอกสารรายละเอียดการจัดงาน แผนพับ
ประชาสัมพันธ เปนตน เชิญเรื่องตอไปครับ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สืบเนื่องจากทาน
รองนายกเทศมนตรี นายกฯไดมอบหมายใหเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการ ฯ อําเภอบานไผ
ประจําเดือน ต.ค. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๘ ที่ผานมา ผมขอสรุป
ประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้
- เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ คือ เรื่องเกี่ยวกับการปนจักรยาน
Bike for Dad ตามที่ทานรองนริศไดกลาวไปแลวในเบื้องตน คือ ระหวางวันที่
๒-๑๕ พ.ย. นี้ ผูสนใจติดตอไดที่เว็บไซต
- นายอําเภอแจงใหที่ประชุมทราบวา ขณะนี้มีบริษัทเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะของบริษัทญี่ปุนจะเขามานําเสนอในที่ประชุม ผมจึงขออนุญาตยกมือ
ณ วันนี้ในฐานะที่เทศบาลเมืองบานไผเปน Center การบริหารจัดการขยะทั้ง
อําเภอ ซึ่งขณะนี้เรายังไมสามารถดําเนินการอะไรได สืบเนื่องมาจากยังไมมี
ประกาศออกมาใหมีผลบังคับใช พ.ร.บ.เกี่ยวกับเรื่องรวมทุนอะไรเลย ซึ่งทาน
ไดรับทราบในที่ประชุม และจะไดดําเนินการในโอกาสตอไป
- การดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม
ประจําป ๒๕๕๙ ของจังหวัดขอนแกน โครงการนี้ใชชื่อวา “โครงการสุขกาย
สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปใหม ๒๕๕๙” ชวงเตรียมการรณรงคเริ่มตั้งแตวนั ที่ ๑
ต.ค. ๒๕๕๘ –๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ โดยติดปายประชาสัมพันธในชวงที่ ๑ ชวงที่ ๒
ระหวางวันที่ ๒๙ ธ.ค. – ๔ ม.ค. ๒๕๕๙ และจะมีการนัดประชุมเตรียมความ
พรอมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะไดมอบหมายใหกอง/ฝายที่เกี่ยวของไปทําปายรณรงคใน
การขับขี่อยางปลอดภัยในชวงเทศกาลปใหมนะครับ
- โครงการของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด มหาชน
รวมใจตาน
ภัยหนาว ๒๕๕๘ ปที่ ๑๖ ในสวนของเทศบาลเมืองบานไผจะมีการมอบผาหมให
ชุมชนละ ๓ ผืน x ๓๙ ชุมชน = ๑๐๘ ผืน โดยใหไปรับมอบที่วาการอําเภอ ใน
วันที่ ๑๗ พ.ย. เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่หองประชุมอําเภอบานไผ ฝากกอง/ฝายที่
เกี่ยวของดําเนินการดวยนะครับ
- กฐินของอําเภอบานไผ กําหนดทอดกฐินในวันที่ ๑๓ พ.ย. นี้ โดยทอด
ถวายที่วัดธรรมเจดีย ต.แคนเหนือ อ.บานไผ
- สําหรับเทศบาลจะมีการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติขึ้นในวันที่ ๔ ธ.ค.
และกิจกรรมปนเพื่อพอ Bike for Dad เวลาบาย ๓ โมง ใหมารวมกันที่นี่ทานใด
สนใจก็ใหมาแจงความจํานงที่เทศบาล ซึ่งผมไดแจงในที่ประชุมเรียบรอยแลว

- ๙-

ประธาน

- แจงเรื่องงานกฐินเทศบาลที่จะมีขึ้นในวันที่ ๖-๗ พ.ย. ทอดถวายวันที่
๗ พ.ย. ณ วัดปาสุมนามัย
- เรื่องเพื่อพิจารณา สืบเนื่องมาจากโครงการสองลอเพื่อนอง ของขวัญ
เพื่อโลก เปนการปนทั่วประเทศไทย ตั้งแตวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๕๘ ที่ผานมาจนถึง
วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ รวมทั้งหมดใชเวลา ๘๘ วัน ซึ่งปจจุบันชมรมนักปน
จักรยานดังกลาวจะปนเขามาเสนทางสารคาม – บรบือ – บานไผ และทาง
อําเภอไดประสานเขามาใหกลุมผูปนจักรยานประมาณ ๕๐ ทาน จะมาแวะที่
เทศบาลเมืองบานไผ ในสวนที่เกี่ยวของคือจะตองจัดเตรียมปายประชาสัมพันธ
เสนทาง ซึ่งผมไดมีผังเรียบรอยแลวที่จะมอบทางกอง/ฝายที่เกีย่ วของไป
ดําเนินการตอไป เชิญขาราชการ นักศึกษา ประชาชน กลุมพลังมวลชนชมรมนัก
ปนจักรยานรวมตอนรับดวย เราจะตองเตรียมการสนับสนุนน้ําดื่ม และอาหาร
สําหรับชมรมนักปนจักรยานพรอมคณะทั้งหมดประมาณ ๕๐ ทาน ในวันที่ ๒๐
พ.ย. ๒๕๕๘ พรอมทั้งอํานวยความสะดวกในดานอื่น ๆ ดวย ซึ่งทานนายกฯ ได
มอบหมายใหกองสาธารณสุขฯ เปนแมงาน ผมจึงขอหารือที่ประชุมเรื่อง
งบประมาณการจัดซื้อน้ําดื่มและอาหารเลี้ยงรับรองคณะดังกลาว เราไมไดตั้ง
งบประมาณเพื่อการนี้ไว จึงมีความจําเปนตองขอใชเงินงบประมาณของโครงการ
ถนนคนเดินฯ เพื่อดําเนินการในสวนนี้ ขอบคุณครับ
ขอบคุณทานรองนิวัฒนนะครับ อยากใหพวกเราเตรียมการในการ
ประชุมที่อําเภอ โดยเฉพาะกองวิชาการฯ ใหเรงดําเนินการจัดทําหนังสือพิมพ
เสียงเมืองไผใหแลวเสร็จกอนวันประชุมที่อําเภอทุกครั้ง เพราะเราจะไดนํา
หนังสือพิมพของเราไปประชาสัมพันธที่ประชุมอําเภอดวย ซึ่งผูเขารวมประชุมก็
เปนระดับหัวหนาสวนราชการทุกสวน และเปนการทุนคาใชจายในการจัดสง
หนังสือพิมพดวย และผมอยากฝากเรื่องความรวมมือจากทางอําเภอมาถึงเรา
หลายเรื่องที่ตองเปนการรวมพลังมวลชน และผมไดมอบหมายกอง/ฝายใหไป
ดําเนินการดวยนะครับ แตถาเปนเรื่องที่ไมตรงกับอํานาจหนาที่ของเราก็อยาทํา
ใหทําตามขั้นตอนนะครับ หลาย ๆ อยางตองระมัดระวัง หากไมแนใจใหปรึกษา
ผูบริหารกอน เมื่อวานที่ประชุมจังหวัดมีขอสรุปเรื่องขยะใหมีแนวทางกอนแลว
คอยเลือกบริษัทที่จะสามารถดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดได
- สําหรับเรื่องการจัดงานเคาทดาวนนายอําเภอไดหารือวาอยากใหจัด
ที่วาการอําเภอบานไผ ซึ่งผมคิดวาเรานาจะใชพื้นที่ตรงบริเวณหอนาฬิกา ซึ่ง
ฝากรองจิระบูรณเรงรัดการกอสรางใหแลวเสร็จกอนวันเคาทดาวนดวยนะครับ
ตอไปเชิญเรื่อง Core Team ครับ

- ๑๐ นายนริศ อินทรกําแหง
สําหรับเรื่อง Core Team เปนเรื่องที่สําคัญ เปนการวัดประสิทธิภาพใน
รองนายกเทศมนตรี การทํางานขององคกรของเรา ปรากฏวา คะแนนประเมินของเราไมถึง ๙๐ ทํา
อยางไรเราจะถึง ๙๐ ขึ้น นโยบายที่ทานนายกฯใหกับเทศบาล คือ ตองเขาสู
รูปการแขงขันเพื่อยกระดับพัฒนาคน พัฒนาองคกรของเรา ดังนั้นผมจึงใหรอง
สุวัฒน รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ได Review เรื่องนี้กับรองดรุณีใหนัด
หมายแตละกองที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบสถานภาพของเราอยางแทจริงวาอยูที่
จุดใด และตองขับเคลื่อนรวมกัน เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนขึ้นไปใหไดคะแนน
มากกวา ๙๐ นี่คือเปาหมายครับ ขอบคุณครับ
ประธาน
การที่เราอยูในมาตรฐานของทางกระทรวงก็ดี ทางกรมก็ดี หรือ ก.พ.,
ก.พ.ร. ก็ดี จะมีขอกําหนดหลาย ๆ อยางที่ตองประเมินองคกรเรา ใหอยูใน
คะแนนที่สามารถสงเขาประกวดแขงขันได อยางเชนปที่แลวเราไดรับรางวัล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ดานคุณภาพ
ผูสูงอายุ สําหรับในปนี้ฝากใหติดตามดวยเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะตัวเราเอง “จุดยืน
ระบบราชการ ตองมุงมั่นในการบริการประชาชน” หลักการ การประเมินตาง ๆ
ระบบบริหารใหดีก็พอ ทําดีแลวจะตองไดรับการประเมินสูง ใหดูระบบตาง ๆ
และองคกรของเราใหบริการประชาชนใหดี ตอไปเรื่องวิเคราะหนโยบายที่
นายกเทศมนตรีฯ ไดแถลงตอสภาเทศบาลและประชาชน ซึ่งผมไดกําหนด
นโยบาย “กระจก ๖ ดาน” อะไรที่ทําไปแลวประสบความสําเร็จ อะไรที่ทําไป
แลวไมประสบความสําเร็จ ตองปรับปรุงแกไข จึงอยากใหมีเรื่องนี้เปนหลักวิชา
และวิเคราะหผลการปฏิบัติงานใหตรงตามหลักวิชา ขอเชิญทานรองนริศครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
ที่มาของเรื่องนี้มาจากประสบการณทํางานที่ผานมา ประกอบกับที่
รองนายกเทศมนตรี ทานนายกฯกลาวในเบื้องตน จากการทํางานที่ผานมาประมาณ ๒๒ เดือน ดังนั้น
ตองมีการทบทวนตัวเองวาเราไดทําอะไรมาบาง สัญญากับประชาชนแลว ทําได
ถึงไหนบาง โดยมีทานรองสุวัฒนและทานรองดรุณีเปนหลักในการดําเนินงาน
เรื่องนี้ ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานในดานนี้ โดยคัดเลือกจากตัวแทนแตละกอง
เพื่อไปเชื่อมกับแตละกองวาเราไดทํากิจกรรมอะไรไปแลวบางที่สนองนโยบาย
นายกฯ กระจก ๖ ดาน ที่ทานไดแถลงไวตอสภาเทศบาลไปแลวนั้น เพราะถาไมมี
การทบทวนก็จะไมรูวาทําอะไรไปบาง บางทีคณะทํางานอาจจะทําแลวไม
สมบูรณตองอาศัยทีมงานนี้ เพื่อใหไดบริบทการทํางานใหครบถวนสมบูรณขึ้น
หลังจากนั้นมาวิเคราะหวาอะไรควรทําอยางยั่งยืนตอไป อะไรที่ยังขาดตก
บกพรองควรพัฒนาใหดียิ่งขึ้น อะไรที่ยังไมไดทําหรือทํานอยควรทําใหเขมขน
ขึ้นมาอีก ก็จะเปนขอเสนอเพื่อนําเสนอทานนายกฯ เพื่อใหทานพิจารณาการ

- ๑๑ ทํางานใหตอเนื่องตอไป เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีตอ
ประชาชนตอไป ขอบคุณครับ
ผอ.กองวิชาการฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับงานดาน
Core Team และ นโยบายที่ทานนายกฯนําเสนอตอสภาเทศบาล ไดมีการจัดทํา
คําสั่งแตงตัง้ คณะทํางานเรียบรอยแลวครับ และจะขอนัดคณะกรรมการดังกลาว
เขารวมประชุมพรอมกันในวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หอง
ประชุมไผเงิน
นายนริศ อินทรกําแหง
ผมขอฝากดวยนะครับ การทํางานตองยึดหลักการเปนสําคัญนะครับ
รองนายกเทศมนตรี
ประธาน
ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งรวมกันทํางานและประเมินเปน
หลักวิชาการนะครับ โดยเอาคําแถลงนโยบายเปนหลัก เปรียบเทียบกับกิจกรรม
ที่เราทํา และผลที่เกิดขึ้นในหวงเวลาทีผ่ านมา หลักของการประเมิน คือ ประเมิน
เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม คือ ระยะเวลา ๒ ป ของการทํางาน ( ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๙)
เราตองเตรียมการตั้งแตเนิ่น ๆ เพื่อใหไดขอสรุปเมื่อครบรอบ ๒ ป และนําผลที่
สรุปมาเขาสูการประชุมอีกครั้ง เพื่อวิเคราะหปญหาชวยกัน
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย ผมเห็นดวยอยางยิ่งในเรื่องของการประเมินนโยบายที่นายกฯแถลงไวตอ
ที่ปรึกษานายกฯ
สภาเทศบาล จากนโยบายกระจก ๖ ดาน ไดแปลงออกมาเปนวิสัยทัศน พันธกิจ
ยุทธศาสตร และตัวชี้วัดตาง ๆ ที่เราไดดําเนินการมา และที่เปนผลสัมฤทธิ์และ
เปนรูปธรรมออกมาก็มีมากมาย เชน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๘
พรรษา , รถ EMS กูชีพ – กูภัย, หอกระจายขาวไรสาย, หอนาฬิกา หรือจะเปน
เรื่องความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของการจัดจราจร ทางเทาตาง ๆ
เปนตน และที่สําคัญเราไดประเมินผลทั้งฝายบริหารและฝายผูปฏิบัติ คือ KPI ที่
เรากําลังทําอยูในป ๒๕๕๙ นี้ อยากใหพวกเรามาดูนโยบาย กระจก ๖ ดาน ที่
นายกฯไดแถลงไวตอสภาเทศบาลไปแลวนั้น สวนใดที่สําเร็จและสวนใดที่จะตอง
มีเพิ่มเติมเนื่องจากสถานการณเปลี่ยนแปลงไปตามระเบียบ กฎหมายใหม ๆ เรา
จะตองมาพิจารณากันอีกครั้ง ขอบคุณครับ
ประธาน
คณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้นใหประเมินแบบหลักวิชาการนะครับ นโยบาย
ที่แถลงไวกับกิจกรรมที่เราไดทําไปแลวตอบโจทยหรือไม ถาไมตอบโจทยควร
ปรับปรุงแกไขอยางไรตอไป ฝากคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องนี้และสรุปผลใหดู
อีกครั้งในวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๙ ครบกําหนด ๒ ป ตอไปขอเชิญกองคลังครับ
ผอ.กองคลัง
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ กองคลังมีเรื่องแจง
เพื่อทราบ ๔ เรื่อง ดังนี้

- ๑๒ (๑) รายงานรายรับ-รายจาย ณ วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๘ ดังนี้
o รายรับทั้งสิ้น = ๙,๒๙๖,๖๘๕.๑๘ บาท
o รายจายทั้งสิ้น = ๗,๓๑๑,๔๑๐.๓๒ บาท
o รายรับสูงกวารายจาย = ๑,๙๑๖,๖๐๔.๘๖ บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร)
(๒) รายงานเงินกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน ณ ๓ พ.ย. ๒๕๕๘
o ยอดยกมา ณ วันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๙ = ๖๓๐,๓๕๐.๕๒ บาท
(๓) รายงานเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากร เทศบาลเมืองบานไผ
o ๑ ต.ค. ๒๕๕๘ ยอดยกมา
= ๗๙,๑๒๐.๙๑ บาท
o ๕ ต.ค. ๒๕๕๘ รับมอบจากนายกเทศมนตรี = ๒๐,๐๐๐ บาท
o ๗ ต.ค. ๒๕๕๘ รับเงินทุนเรือนหุนจากสมาชิก ฯ (พนักงานจางเหมา)

= ๓,๗๐๐ บาท

ประธาน

o ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘ รับเงินทุนเรือนหุนจากสมาชิกฯ (พนักงานเทศบาล,
ลูกจางประจํา,พนักงานจาง)
= ๑๕,๗๐๐ บาท
รวมเงินกองทุน ฯ ณ ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘ = ๑๑๘,๕๒๐.๙๑ บาท
(๔) รายงานเงินสนับสนุนศูนยบริการคนพิการเทศบาลเมืองบานไผ
- สรุปรายรับ-รายจาย การจัดงานคอนเสิรต ปู พงษสิทธิ์
o รายรับทั้งสิ้น
= ๓๒๖,๑๒๓ บาท
o รายจายทั้งสิ้น
= ๑๖๔,๗๗๑ บาท
o รายไดหลักหักคาใชจาย = ๑๖๑,๓๕๒ บาท
(นําเขาบัญชีกองทุนคนพิการทั้งหมด) (รายละเอียดตามเอกสาร)
มีทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไมครับ ผมขอฝากเรื่องกองทุน
สวัสดิการบุคลากร เทศบาลเมืองบานไผ รายไดจากงานตางๆ เชน งานลอย
กระทงที่จะถึงนี้ อยากจะใหนํารายไดดังกลาวนําเขากองทุนฯ นี้ใหเติบโตขึ้น
กวานี้ เชน รายไดจากการจําหนายดอกไม จําหนายกระทง โคมไฟ และรําวง
ยอนยุค บางคนอาจจะยังมองไมเห็นความสําคัญของกองทุนนี้ จึงมีผูสมัครเพียง
๖๖ ราย ทั้ง ๆ ที่ความจริงพนักงานของเรามีประมาณ ๔๐๐ คน รวมทั้งมีเรื่อง
ปญหาเศรษฐกิจทั้งนั้น อยากจะใหพวกเราเปลี่ยนแปลงหนี้นอกระบบที่เราไป
กูยืมกันมา ใหมากูยืมเงินในระบบของเราใหไดมากที่สุด สวนวิธีการจะทํา
อยางไรก็ทาง ผอ.กองคลัง ชวยพิจารณาดวยนะครับ ทําใหกองทุนเราปลดหนี้
นอกระบบใหพนักงานของเราออกไปใหได หากเราไมมีหนี้สิน เราจะทํางานมี
ความสุข และเกิดผลดีกับองคกร แตถาหนี้นอกระบบจะมีดอกเบี้ยสูงมาก ผมมี

- ๑๓ ๒ แนวทาง ที่จะชวยพวกเรา คือ ๑. ตั้งกองทุนนี้เพื่อลดปญหาหนี้นอกระบบ ๒.
เปดตลาดสินคาเพื่อชวยพนักงานของเราใหมกี ารประกอบอาชีพเสริมขึ้นมา เชน
ถนน คนเดินฯ โดยอยากใหพวกเรามีกิจกรรมรวมกันเพื่อเปนการลดรายจายเพิ่มรายได สวนหนึ่งเพื่อนเราไดไปเปนวิทยากรขางนอกถือวาเปนชื่อเสียงใหกับ
เทศบาลเราและทําใหมีรายไดจากสวนนี้เขามาชวยองคกรดานกิจกรรมตาง ๆ
เชน จนท.ปองกันฯ ที่หนวยงานตาง ๆ เชิญไปเปนวิทยากรใหความรูเรื่อง
ปองกันภัยฯ สรุปเรามีกองทุนขณะนี้อยู ๓ กองทุน คือ ๑. กองทุนคนบานไผ
ไมทอดทิ้งกัน ๒. กองทุนสวัสดิการบุคลากรเทศบาลเมืองบานไผ ควรใหสมัคร
สมาชิกเพิ่มเพื่อขับเคลื่อนกองทุน ๓. กองทุนศูนยบริการคนพิการเทศบาลเมือง
บานไผ ตอไปเชิญกองชางครับ
ผอ.กองชาง
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขอใหหัวหนาฝาย
แบบแผนฯ รายงานความกาวหนาของโครงการกอสรางหอนาฬิกาใหที่ประชุม
รับทราบดวยครับ
หัวหนาฝายแบบแผนฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับการกอสราง
หอนาฬิกาแลวเสร็จตามสัญญากอสรางคือ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ ขณะนี้งาน
โครงสรางดําเนินการแลว ๘๐% งานที่เหลือสวนใหญคือ งานระบบไฟฟา ระบบ
ไฟฟาแสงสวางตัวนาฬิกาและระบบปองกันฟาผา ซึ่งเนื้องานสวนนี้รวมกัน
ประมาณเกือบลานบาท ตามการประเมินเนื้องานคิดวานาจะแลวเสร็จทันวันที่
๑๗ ธ.ค. ตามงวดงานครับ
ประธาน
สําหรับรูปแบบนาฬิกาจะใชรูปแบบใด ใหที่ประชุมเลือกนะครับ ตัวเลข
สากล คือ ตัวเลขอารบิค เชิญที่ประชุมเลือกนะครับ สรุปที่ประชุมเลือก
แบบ ๑๓ เรงรัดการกอสรางใหแลวเสร็จทันเวลาจัดงานเคาทดาวนนะครับ
หัวหนาฝายแบบแผนฯ
- โครงการจัดทําสวนสาธารณะเฉลิมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ซึ่ง
กลุมบิ๊กทรี Big Tress Project และองคกรเครือขายอันประกอบดวย ภาควิชาภูมิ
สถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดรับความเห็นชอบโดยกองราช
เลขาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และสํานัก
นายกรัฐมนตรี ใหดําเนินงาน “โครงการจัดทําสวนสาธารณะเฉลิมถวายสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ
ครบ ๖๐ พรรษา” โดยมีคุณอานันท ปนยารชุน เปนประธานที่ปรึกษาโครงการ

- ๑๔ คุณบัณฑูร ล่ําซํา เปนประธานโครงการ และคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เปน
หนึ่งในคณะกรรมการโครงการนั้น ซึ่งกลุมบิ๊กทรีไดมีหนังสือเชิญหนวยงานเขา
รวมโครงการฯ โดยมีหลักเกณฑในการคัดเลือกพื้นที่สีเขียวเพือ่ เขารวม
โครงการฯ ทั้งนี้ไดเชิญเขารวมประชุมในวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๕๘ ณ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยไมมีคาลงทะเบียน
(รายละเอียดตามเอกสาร)
ประธาน
สําหรับงบเพิ่มเติมสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๘ พรรษา ดานหลัง
สํานักงานเทศบาล ปจจุบันกําลังรางแบบเพิ่มเติมแตยังไมแลวเสร็จ ฝากทุกกอง/
ฝายที่เปนเจาของโครงการจัดประชุมตาง ๆ ใหประชาสัมพันธผูเขารวมประชุมให
ไปพักผอนหยอนใจที่สวนสุขภาพดวยนะครับ
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สวนเฉลิม
ที่ปรึกษานายกฯ พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เราจะกอสรางที่ชุมชนโนนสวาง
ใชหรือไมครับ และจะมีโครงการกอสรางสนามกีฬาลงที่ชุมชนโนนสวาง เปน
พื้นที่เดียวกันสําหรับการแบงพื้นที่เราไดดําเนินการอยางไรบางครับ
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับเรื่อง
รองนายกเทศมนตรี กอสรางสนามกีฬาที่กองการศึกษาไดงบประมาณมาขณะนี้ไดผูรับจางแลวอยู
ระหวางรอทําสัญญา ในสวนของสวนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เราไดดําเนินการเรียบรอยแลว อยูระหวางรอสัญลักษณของสวน
เพื่อจะทําตนแบบของบานไผ อาจจะเปนรูปไดโนเสารรอบสวนสาธารณะ เพราะ
บานไผเปนเมืองกีฬา ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอบคุณทานรองจิระบูรณครับ ตอไปเชิญกองการศึกษาครับ
ผอ.กองการศึกษา
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ กองการศึกษามีเรื่อง
ที่จะแจงเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้
(๑) สรุปผลการแขงขันกีฬานักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๓๓ ซึ่งไดแขงขันเสร็จสิ้นเมื่อ ๓๐ ต.ค. ที่ผานมา สรุปผลดังนี้
๑. เปตอง ๑๒ ป (ชาย) ประเภททีม ไดเหรียญเงิน
๒. ตะกรอ ๑๖ ป (หญิง) เขาชิงที่ ๓ แพ อบจ.อุบลราชธานี ไดที่ ๔
๓. วอลเลยบอลในรม ๑๒ ป (หญิง) เขารอบ ๘ ทีม
๔. วอลเลยบอลชายหาด ๑๔ ป (หญิง) เขารอบ ๘ ทีม
๕. ฟุตบอล ๑๒ ป (ชาย) เขารอบ ๘ ทีม
๖. ทุมน้ําหนัก ๑๖ ป (ชาย) ไดลําดับที่ ๔
(รายละเอียดตามเอกสาร)

- ๑๕ (๒) รายงานผลการดําเนินการเตรียมงานโครงการจัดกิจกรรมคาย
พัฒนาเด็กและเยาวชน อปท. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖ ประจําป
๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๕-๙ ก.พ. ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการไดปรึกษาหารือคาย
ที่ทํากิจกรรมและการจัดทําหลักสูตร ๓ ครั้ง คายกิจกรรมมีอยู ๔ คาย ดังนี้
๑. คายศูนยวิทยาศาสตร
๒. คายวิทยาลัยการอาชีพบานไผ
๓. คายมหาวิทยาลัยรามคําแหง
๔. คายสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ
ขออนุญาตใหคุณจีระศักดิ์เพิ่มเติมรายละเอียดตอไปคะ
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ตามหลักสูตร
ดังกลาวคณะกรรมการไดประชุมวิเคราะหหลักสูตรเมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๕๘
ที่ผานมาฝายเลขาฯก็ไดแกไขปรับปรุงตามที่ประชุมเพื่อจะไดนําเสนอผูบริหารได
พิจารณาและทําเปนรูปเลมตอไป ในสวนของการตอบรับเขารวมโครงการฯ
ขณะนี้ตอบรับมาแลว ๑๑ อปท. ที่เหลือก็จะทยอยสงมาอาทิตยนี้ครับ ขอนํา
เรียนใหทราบเบื้องตนเทานี้กอนครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
สําหรับคณะกรรมการที่ประชุมเมื่อวานนี้ เปนเพียงคณะที่จัดทํา
รองนายกเทศมนตรี หลักสูตรเทานั้น บทสรุปรวมตามที่ทั้ง ๒ ทานดังกลาวรายงานไป ขณะนี้ไดออก
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานไปเรียบรอยแลว ใหคณะทํางานแตละชุดสงรายละเอียด
งานและประมาณการคาใชจายในบริบทที่ตัวเองรับผิดชอบใหกองการศึกษา
เพื่อนํามาประชุมเพื่อบริหารงบประมาณตอไป ตองมีการรายงานจํานวนผูสมัคร
เขามาทุกสัปดาห เพื่อจะไดรูความเคลื่อนไหวและตัวเลขที่แนนอน และ
คณะทํางานจะตองมีการประชุมอยางเขมขน ตอเนื่องอยางเปนระบบทุกอาทิตย
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ตามที่ทานนายกฯ คาดหวังรับงานเขามา
ใหคนเขามาไดชื่นชมกลับไปดวย
ประธาน
ฝากทุกทานดวยนะครับ เพราะงานนี้เปนชื่อเสียงขององคกรเราในระดับ
ภาคดวยนะครับ เพราะทุกคนที่มาก็มีความตั้งใจที่จะมารวมกิจกรรมดวยกัน ซึ่ง
๑ ป กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นก็สนับสนุนใหมกี ารจัดการแขงขันระดับ
ภาค ๑ ครั้ง รวมทั้งใหงบประมาณมาดวยและเราก็สมทบรวมดวย ถือเปน
เกียรติขององคกรเรา ฝากทุกฝายดวยนะครับ ตอไปงานประเพณีลอยกระทง
เชิญครับ
ผอ.กองการศึกษา
(๓) รางกําหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๕๘ ใน
วันที่ ๒๔-๒๕ พ.ย. ๒๕๕๘ โดยกําหนดการจัดงานจะมีการแถลงขาวในวันที่

- ๑๖ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๘ สําหรับกิจกรรม ๒๔ พ.ย. จะมีการประกวดเย็บกระทงใบตอง
กระทงประดิษฐ, การสาธิตการทอผาพื้นเมือง, การประกวดศิลปวัฒนธรรม
อีสาน และการแสดงดนตรี และภาคค่ําจะมีการประกวดหนูนอยลอยกระทง
และในปนี้เราจะมีไฮไลทของงาน คือ การจัดงานวันอีสาน ซึ่ง EU ไดสนับสนุน
เทศบาลเมืองบานไผดานการอนุรักษการแตงกายผาพื้นเมือง เพราะฉะนั้นเราจะ
เอาตรงนี้มาผสมผสานเขากับงานลอยกระทง โดยเนนการแตงกายดวยผา
พื้นเมือง
- ในวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๘ เรื่องขบวนแหซึ่งจะมีการจัดรูปขบวนเปน
ทั้งหมด ๕ ขบวน โดยแบงขบวนออกตามชุมชนตาง ๆ ซึ่งรายละเอียดไดจัดแบง
ไวแลวคะ สวนภาคกลางคืนจะมีการประกวดนางนพมาศ และการแสดงดนตรี
ตาง ๆ สวนรายละเอียดเพิ่มเติมเชิญคุณจีระศักดิ์คะ
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ ในสวนของงานวันอีสานเราจะจัดพรอมกันกับงานลอยกระทง ในวันที่
๒๔-๒๕ พ.ย. สําหรับการสาธิตการทอผาพื้นเมือง ผมจะเชิญกลุมแมบานจาก
บานละวามาสาธิตขั้นตอนการทอผาตั้งแตเริ่มตน คือ การสาวไหม เพราะคนรุน
ใหมอาจจะไมรูจักขั้นตอนตาง ๆ ของการทอผา และในเรื่องของการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ผมขอหารือที่ประชุมวา ควรมีการประกวดรองสรภัญญะ
หมอลํากลอน ฯ
นายปรีชา มุกนําพร
เกี่ยวกับเรื่องหมอลํา ผมเห็นดวยนะครับนาจะฟนฟูเรื่องหมอลํา
ที่ปรึกษานายกฯ
สมัยกอนบานไผมีชื่อเสียงเรื่องหมอลํามาก ทางภาคอีสานใครจะมาจางหมอลํา
ตองมาจางบานไผนะครับ
ประธาน
สรุป การประกวดหมอลํา , การสาธิตการทอผาพื้นเมือง การแตงกาย
ใหเนนผาพื้นเมืองอีสาน และรําวงยอนยุค ฝากสาว ๆ ตามกอง/ฝายตาง ๆ
นะครับ เพื่อหารายไดเขากองทุนของเรา เชิญเรื่องตอไปครับ
ผอ.กองการศึกษา
สําหรับเรื่องกฐินสามัคคีเทศบาล กําหนดขึ้นในวันที่ ๖-๗ พ.ย. นี้ ใน
วันที่ ๖ พ.ย. ตั้งองคกฐินที่เทศบาล และวันที่ ๗ พ.ย. ไปทอดถวาย ณ วัดปา
สุมนามัย กองการศึกษาไดเชิญชวนรวมบริจาคทั้งคณะผูบริหาร พนักงาน
หัวหนาสวนการงาน เจาหนาที่ทุกกอง/ฝายรวมชวยกันเปนเจาภาพ ซึ่งในปนี้เรา
ไมไดใชงบประมาณของเทศบาล ซึ่งจะไดมาผูมีจิตศรัทธาที่รวมบริจาคทั้งหมด
สําหรับรายละเอียดเชิญคุณจีระศักดิ์ชี้แจงคะ
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ คาเครื่องกฐิน ๑๗,๐๐๐ บาท ใบฎีกาบอกบุญ ๑,๕๐๐ คาใชจายใน
การจัดงานและที่เหลือจะนําไปทอดถวายที่วัด

- ๑๗ ประธาน

เตรียมเรื่องอาหารตอนรับประชาชนที่มารวมบริจาคใหพรอม รวมทั้ง
เตรียมเรื่องรถนําขบวนแหกฐิน ,รถประชาสัมพันธ, เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
(คุณชาญชัย) โดยใหเจาหนาที่แตละกองเขารวมแหกฐินที่ตลาดรวมกันดวย
และเตรียมซองพระเจริญพระพุทธมนต ซองทอดถวายวัด และเงินบริจาควัด
ผมบริจาค ๓๐,๐๐๐ บาท, เพื่อนผม (คุณวิสิทธิ์ ใจอาจ) บริจาค ๒๐,๐๐๐ บาท
รวมเปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เรื่องตอไปเชิญครับ
ผอ.กองการศึกษา (๔) รายงานผลการเตรียมการดําเนินการโครงการกอสรางบานพิทักษ
เด็กออทิสติก โดยทานรองนริศไดนําทีมงานไปประสานงานกับเจาของที่ดินที่
ประสงคจะบริจาคที่ดินใหกอสรางโครงการดังกลาว และไดนําโครงการนี้เขา
แผนเพิ่มเติม ป ๒๕๕๙ เรียบรอยแลว สําหรับการเตรียมการ คือ ผูบริจาคแจง
ความประสงคในการบริจาคที่ดิน ๒ งาน ๘๕ ตร.วา ในกรณีที่เราจะดําเนินการ
ตอเจาของที่ดินจะตองรังวัดที่ดินเพิ่ม ๑ เขต และมอบใหกับเทศบาลเพื่อ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป และไดจัดทํารางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดตั้งบานพิทักษเด็กออทิสติกแลว โดยมีทานรองนริศ เปนประธาน
รวมทั้งหัวหนาสวนการงานทุกทาน และผูที่เกี่ยวของทีเ่ ราพิจารณาเบื้องตนไว
สวนของกองชาง กองสาธารณสุขฯ และกองสวัสดิการสังคม (รายละเอียดตาม
รางคําสั่ง)
นายนริศ อินทรกําแหง
จากเรื่องทานผอ.กองการศึกษาไดนําเสนอดังกลาว อยากใหทาน
รองนายกเทศมนตรี ผอ.กองนํากลับไปรีวิวใหมตามที่ผมไดเสนอแนะไป คือ ใหมีรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่เจาของที่ดินประสงคจะใหมีมาใหชัดเจน เพื่อทีจ่ ะไดแกไขปญหาที่เขาตองการ
ใหสําเร็จลุลวงไปดวยกัน และใหไปปรับเปลี่ยนรายละเอียดของคําสั่งใหเรียบรอย
กอนนําเสนอทานนายกฯ อีกครั้ง เพื่อจะไดทํางานเรื่องนี้ใหสําเร็จรวมกันครับ
ประธาน
ตามรางคําสั่งนี้ใหพิจารณาดูแลวปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมนะครับ เปน
ภารกิจที่เราจะไดดูแลเด็กพิเศษ และอนาคตขางหนาของการศึกษาเด็กพิเศษ
ดวยนะครับ ฝากคุณจีระศักดิ์ดวยนะครับ วันที่ ๖ พ.ย. จะมีการประชุม
ประจําเดือนขององคกรภาคประชาชน ใหทํารายละเอียดงาน ๒ เรื่อง ๑. งาน
บุญกฐินสามัคคีเทศบาล ๒. งานประเพณีลอยกระทง เพื่อนําเขาที่ประชุมชี้แจง
รายละเอียดการจัดงานใหที่ประชุมทราบดวย
ผอ.กองคลัง
ระเบียบพัสดุฯ การรับที่ดินมาโดยมีเงื่อนไขจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากสภาและขออนุมัติผูวาฯ ดวย ขอนําเรียนใหทราบเบื้องตนคะ
ประธาน
เราจะไดนําเขาปรึกษาที่ประชุมสภาตอไปนะครับ เชิญกองสวัสดิการ
สังคม ครับ

- ๑๘ ผอ.กองสวัสดิการสังคม
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับกอง
สวัสดิการสังคมมีเรื่องแจงเพื่อทราบทั้งหมด ๔ เรื่อง ดังนี้
(๑) แจงการประชุมประจําเดือน ในวันที่ ๖ พ.ย. นี้ เราไดเชิญประธาน
ชุมชนและอาสาสมัครดูแลคนพิการเขารวมประชุม ณ หองประชุมไผเงิน ซึ่งจะ
ไดปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาศูนยคนพิการ และกองสวัสดิการฯ ได
ประสานงานไปที่ศูนยฟนฟูและฝกอาชีพคนพิการขอนแกน ซึ่งเราไดขอความ
อนุเคราะหรถวีลแชร (Wheelchair) และรถโยกมาไวประจําศูนยของเราดวย
ซึ่งจะไดเดินทางไปรับในวันพรุงนี้ ซึ่งไดทําหนังสือเสนอไปยังทานนายกฯ
เรียบรอยแลว
(๒) ตามที่คณะผูบริหารมีนโยบายอยากจะใหพนักงานและเจาหนาที่ของ
เทศบาลมีอาชีพเสริม กองสวัสดิการฯ ไดทําแบบสํารวจไปยังกอง/ฝายตาง ๆ
ไดรับการตอบรับมาอยู ๒ กอง คือ กองสาธารณสุขฯ และกองการศึกษา
สําหรับหลักสูตรที่แจงมาจะประชาสัมพันธใหผูสนใจเขารวมอบรมตามหลักสูตร
ที่กําหนดไว สําหรับหลักสูตรการทําอาหารและขนม ไดเสนอการพัฒนาอาหารที่
มีอยูในชุมชนเพื่อใหเกิดการตอเนื่องและสนับสนุนใหมีทุน ซึ่งกองสวัสดิการฯ ได
ประสานไปยังศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีรัตนาภา ไดมา ๒ โครงการ คือ
โครงการทําปลาสม ซึ่งไดประสานกับประธานชุมชนแสงทองประชาสรรคแลว
และไดผูเขารวมรับการฝกอบรมครบแลว สําหรับชุมชนสมประสงคเกี่ยวกับเรื่อง
การทําพรม เราจะยกระดับใหดีขึ้น เพื่อใหตอบสนองตอเมืองคูแฝดในอนาคต
ตอไปครับ
(๓) โครงการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จากสมาคมจึงตระกูลแหง
ประเทศไทย กองสวัสดิการฯ ไดจัดทํารางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานฯ เรียบรอยแลว มีทานใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไมครับ
ประธาน
มีทานใดมีขอสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดตามคําสั่งหรือไมครับ ขอเชิญ
ทานเลิศสิน ครับ
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย
สําหรับการมอบสิ่งของบริจาคใหแกผูมีรายไดนอย จากนายก
ที่ปรึกษานายกฯ กิตติมศักดิ์ถาวร สมาคมจึงตระกูลแหงประเทศไทย ในวันเสารที่ ๑๔ พ.ย.
๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ สนามหนาสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ
ขอเรียนเชิญทานนายกฯ เปนประธานรวมและกลาวตอนรับคณะดังกลาวดวย
พรอมดวยคณะผูบริหาร รองปลัดเทศบาล ผอ.กอง/ฝาย และสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทาน รวมการมอบสิ่งของแกผูมีรายไดนอย ทั้ง ๓๙ ชุมชน ซึ่งคณะ
จะเดินทางมาถึงในวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๘ ซึ่งจะมาพักที่โรงแรมอิมภาวา ซึ่งใน

- ๑๙ การตอนรับคณะในครั้งนี้ ทางตระกูลจึงบานไผและขอนแกนจะเปนเจาภาพ
ตอนรับคณะกันเองเนื่องจากเปนพี่เปนนองกัน และชวงเชาใหทางเทศบาลเตรียม
หองกิจการสภาเพื่อรับรองคณะ จํานวน ๔๐ ทาน รวมทั้งบริการน้ําดื่มและ
กาแฟดวย รวมถึงชุมชนที่จะมารับสิ่งของใหจัดบริการน้ําดื่มใหดวย ของที่จะ
แจก คือ เสื้อ ๑ ผืน, ผาหม ๑ ผืน และเงิน ๒๐๐ บาท และขาวกลอง ๑ กลอง
ขอเรียนเชิญทุกๆ ทานมารวมงานดวยกัน ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอบคุณทานเลิศสินดวยนะครับ ถือวาเปนการเสริมภาพลักษณของ
เทศบาลไดเปนอยางดี เพราะถามีทานใดเดินทางมาบานไผกถ็ ือเปนเกียรติกับ
เทศบาลดวย อยาถือวาเปนภาระนะครับ ถึงจะเปนวันหยุดก็ตามใหถือวาเปน
หนาที่ และใหเตรียมการตอนรับรวมทั้งบริการอาหารวางและน้ําดื่มสําหรับคณะ
ดวย สําหรับการมอบรางวัลตาง ๆ ใหแตงกายสุภาพ เรียบรอยดวยนะครับ
สําหรับงานรัฐพิธี เชน วันปยมหาราช ใหแตงกายใหถูกตองและใหซื้อหมวกใสให
เรียบรอยดวยนะครับ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการฯ ไดรับการประสานงานมาจากเทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ
จะขอมาดูงานดานสงเสริมอาชีพผูสูงอายุและการดูแลผูสูงอายุที่เทศบาลเรา
ไดรับรางวัล และจะมาประมาณ ๑ รถตู สวนกําหนดการจะแจงมาอีกครั้ง
ขอบคุณครับ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ กอนที่จะเขาสูวาระ
การประชุม เมื่อวานดิฉันไดประสานไปยังหัวหนาชัยวัฒน เปนเลขาฯและ
กรรมการที่จะมาตรวจโครงการ I SEE YOU แจงวา จะประชุมวันนี้ สําหรับ
เทศบาลเราสงขอมูลเขาไปเปนเทศบาลขนาดใหญ กรรมการจะคัดเลือกรอบแรก
ประมาณ ๘-๑๐ แหง หลังจากนั้นจะลงประเมินเชิงประจักษ ซึ่งจะเขาตรวจ
ภายในเดือนนี้ ถากรณีที่โครงการ I SEE YOU ของเราเขารอบ ประมาณปลาย
เดือน พ.ย. นี้ จะตองลงประเมินเชิงประจักษ ลงพื้นที่จริง และจะคัดเลือกไว
๔ แหง ที่จะไดรับรางวัล จึงขอนําเรียนที่ประชุมเพือ่ ทราบคะ ตอไปเขาสูวาระ
การประชุม ดังนี้
(๑) การขออนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชนแบบไมมีโครงสราง โดย
พ.ท.สําราญ ศรีวิลาศ มีความตองการเปดตลาดและไดยื่นหลักฐานมาขอให
เทศบาลพิจารณาครบถวนแลว เปนตลาดประเภทที่ ๒ แบบไมมีโครงสราง
ลักษณะจะเปนตลาดนัดเพื่อเกษตรกร ซึ่งดิฉันไดมาตรวจสอบรายละเอียดดูใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่ง พ.ท.สําราญ ไดยื่น
หลักฐานมาครบถวนทุกอยางตามที่กฎหมายกําหนด เพียงแตวานโยบายนี้ทาน

- ๒๐ นายกฯจะใหทําหรือไม ซึ่งเปนตลาดประเภทที่ ๒ เปนตลาดประเภทที่ไมมี
โครงสรางของอาคาร ไมมีหลังคา แตมีเนื้อที่ ๘ ไรเศษ สถานที่ที่จะจัดตั้งอยูที่
ถ.แจงสนิท (บานไผ-บรบือ) ซึ่งไดมอบหมายใหเจาหนาที่ในกองออกไป
ตรวจสอบพื้นที่แลวยังเปนที่วางเปลาอยู ซึ่งเราจะตองพิจารณาการขออนุญาต
ภายใน ๓๐ วัน ตามรายละเอียดในเทศบัญญัติกําหนดไว ซึ่งเขาไดยื่นเอกสารเขา
มาเมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๕๘ เพราะฉะนั้นวันสุดทายที่เราจะตองแจงกลับไปคือ
วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๕๘ จึงตองหารือที่ประชุมพิจารณาดวย ขอบคุณคะ
ประธาน
เอกชนมาขอจัดตั้งตลาด ผมจึงใหนําเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณารวมกัน
เพราะเปนผลกระทบกับภารกิจของเรา เมื่อมีลักษณะแบบนี้เราจะดําเนินการ
อยางไร เชิญครับ กรณีนี้บานไผยังไมเคยมีเพราะเปนเรื่องใหม หากเกิดขึ้นไดจริง
ก็จะเปนผลดีกับเศรษฐกิจอําเภอเรา ซึ่งเปนที่ดินของเขาเอง เราไมตองไปลงทุน
อะไร ถาเปนตลาดเฉพาะไดก็นาจะดี แตไมอยากใหเปนคลองถมแหงที่ ๒ อยาก
ใหเปนการสงเสริมการเกษตร จะเปนประโยชนตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
รูปแบบของการขออนุญาตตามเทศบัญญัติ จะตองดูเจตนารมณ
รองนายกเทศมนตรี เปนหลัก ถากรณีที่ระบุมาชัดเจนเปนตลาดเครื่องมือการเกษตร พืช ผัก ผลไม
ก็นาจะอยูในวิสัยที่นาจะทําได แตถาพัฒนาไปเปนคลองถม ก็จะมีขอพิพาท
เขามา หรือเกิดการตอตานอยางรุนแรง ซึ่งนโยบายของเรา คือ หามใหมีการ
จัดตั้งคลองถม
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย สําหรับเงื่อนไขหลักเกณฑที่จะอนุญาตมีอะไรบาง หลักฐานที่แนบมา
ที่ปรึกษานายกฯ
เพราะผูขอกับเจาของที่ไมใชคนเดียวกันรวมทั้งติดจํานองดวย เอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ เรื่องที่จะนําสินคามาขายดานการเกษตร ไมทราบวามีขอจํากัดทาง
การเกษตรหรือไม วาสินคาอะไรที่จะเขาตลาดนี้ได และสินคาอะไรที่เขาไมได
เพราะขอจัดตั้งเปนตลาดการเกษตร เรานาจะพิจารณาหลักเกณฑใหละเอียด
กอนนะครับ
ประธาน
ผมขอมอบทานรองนิวัฒน เปนประธาน + ทานเลิศสิน +ทานรองดรุณี +
ผอ.กองสาธารณสุขฯ + ผอ.กองคลัง + นิติกร ใหเชิญเขามารวมประชุมอยางชา
คือวันพรุงนี้ ใหไดคําตอบอยางชาในวันที่ ๖ พ.ย. นี้ เมื่อประชุมเสร็จใหสรุป
ประเด็นการประชุม
นางดรุณี วิศิษฐชาติ
ตองตรวจสอบเอกสารกอนวาหลักฐานที่ยื่นถูกตองจริงหรือไม เพราะไป
รองปลัดเทศบาล
ดูตาม พ.ร.บ.เทศบาล และหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธกี าร เราไดกําหนดไว
หรือไม และสิ่งที่สงมาอาจจะไมถูกตองทั้งหมด ถายังไมถูกตองขั้นตอนตอง
สงกลับไป แลวถึงจะนับระยะเวลา ๓๐ วันใหม จึงจะถูกตอง เพราะฉะนั้นผูมี

- ๒๑ สวนเกี่ยวของตองไปดูในเรื่องของกฎกระทรวง หลักเกณฑและเงื่อนไขใหถูกตอง
เพราะสิ่งที่สงมาดวยตองเปนแบบแปลนที่เราสามารถตัดสินใจได โครงสราง
ตองชัดเจน หลักเกณฑการจัดสุขลักษณะตองชัดเจน หลักเกณฑการจัดการ
บริหารตลาดตองชัดเจน ซึ่งถาหลักเกณฑดังกลาวไมพรอมเราก็ยังไมนับ
ระยะเวลา ๓๐ วัน
ประธาน
ผมตั้งคณะทํางานแลว ใหคณะทํางานสรุปมาใหผม หากหลักฐานยัง
ไมครบ เราก็แจงหนังสือกลับไปใหสงหลักฐานเขามาใหม ใหคณะทํางาน
ประชุมบายนี้เลยนะครับ ผานไปเรื่องตอไปครับ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
(๒) โครงการ I SEE YOU เริ่มออกในวันที่ ๒๖ พ.ย.นี้ ซึ่งในปนี้จะออก
เวลาหลังเลิกงาน เริ่มตั้งแตเวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. เนื่องจากการออกหนวย
จะเปนชวงเวลาที่มืดจึงขออนุมัติจัดซื้อไฟฉาย ๘-๑๐ ตัว เพื่อการเดินเทาตาม
ตรอก ซอก ซอย จะมืดจึงจําเปนตองใชไฟฉาย ในสวนของเครื่องดนตรีที่จะใช
จากเดิมเปน กีตาร แตปจจุบันผูที่เลนกีตารออกไปอยูหนวย EMS จึงไมสามารถ
ออกหนวยกับเราได จึงขอปรับใชเปน ฉิ่งฉาบ และกลองแทน สําหรับคําสั่งเรา
กําลังรางและจะนําเสนอทานนายกฯ และในวันที่ ๑๓ พ.ย. ภาคเชาจะมีการ
ประชุมเตรียมความพรอมอีกครั้ง
(๓) การจัดงานวันพอแหงชาติ ๔ ธ.ค. ๒๕๕๘ รายละเอียดตามราง
กําหนดการ แยกเปน ๒ ชวง คือ ภาคเชา จะเปนงานพิธี กิจกรรมถวายพระพร
และมีการรับฟงปาฐกถาธรรม จากหลวงปูฤาษีเกศแกวมณี และมอบรางวัลพอ
ดีเดน สําหรับภาคบาย เริ่มตั้งแตเวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรม Bike for Dad ณ
บริเวณหนาเทศบาลเมืองบานไผ (รายละเอียดตามกําหนดการ)
(๔) แจงการเปดศูนยบริการสาธารณสุขในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พ.ย.
๒๕๕๘ “วันสาธารณสุขแหงชาติ” ณ อาคารตลาดสดเทศบาล ๔ สําหรับปาย
ศูนยบริการสาธารณสุข ในแบบแปลนไมมีปายนะคะ นาจะทําปายในลักษณะ
เปดแพรคลุมปาย ใชแบบมือดึง จะดีหรือไมคะ สวนพิธีเจิมปายจะเจิมกอนพิธี
พระพุทธมนตถูกตองหรือไมคะ ขอหารือทีประชุมคะ (รายละเอียดตาม
กําหนดการ)
ประธาน
ปายศูนยบริการสาธารณสุขตองทําใหม การเปดศูนยตองมีปาย สวน
รูปแบบอื่นตามกําหนดการนะครับ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
(๕) สรุปผลการตรวจประเมินโครงการสํานักงานสีเขียวที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (Green Office) ประจําป ๒๕๕๘ แจงวา เราไดรับรางวัลเหรียญเงิน
ระดับดีมาก ขอเสนอแนะ นาจะปรับปรุง Green Meeting การประชุมสีเขียว

- ๒๒ พลาสติกไมอยากใหมี เพื่อลดพลังงาน จึงขอหารือในที่ประชุม การประชุมทุก
เรื่องหลังจากนี้ไป จะไมใชโฟม เชน กาแฟ โอวัลติน ไมควรชงแบบซอง ๓ in ๑
อยากจะใหนโยบายแบบนี้ใชกับทุกกอง/ฝาย เพราะปหนาอยากจะไดเหรียญทอง
ประธาน
ใหถือปฏิบัติทุกกอง/ฝายนะครับ ภาคเชา : กาแฟ-โอวัลติน /
ภาคบาย : น้ําสมุนไพร เชน น้ํามะตูม น้ํากระเจี๊ยบ น้ําตะไคร ฯลฯ เพื่อเปน
ประโยชนตอสุขภาพเราดวยนะครับ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
(๗) โครงการทอดผาปาขยะรีไซเคิล ในวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๘ ณ
เทศบาลเมืองบานไผ โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลยาโณ) มารับ
บิณฑบาตขยะรีไซเคิลจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เพื่อใหสอดรับ
กับโครงการที่เราตั้งไว คือ โครงการทอดผาปาขยะ ซึ่งตั้งงบประมาณไวเพียง
๑๐,๐๐๐ บาท จึงขอโอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเปน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจะ
ดําเนินกิจกรรมในวันนั้น ตามที่ทานนายกฯ ไดแนะนําวานาจะเปน “โครงการ
โลกสดสวย ดวยสองมือเรา” ก็นาจะเปนกิจกรรมหนึ่งในโครงการนี้
ประธาน
เชิญทุกทานนะครับ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมอเนกประสงค
เทศบาล มารวมรับฟงบรรยายธรรมะ จากพระธรรมนิเทศ (พระพยอม
กลยาโณ) สําหรับการเปดศูนยบริการสาธารณสุข ใหเชิญเจาหนาที่จาก
โรงพยาบาลบานไผ และแขกผูมีเกียรติระดับหัวหนาสวนทุกภาคสวนที่ประชุม
อําเภอใหทําหนังสือเชิญมารวมดวยนะครับ เพื่อเปนการประชาสัมพันธให
ทราบวา ศูนยบริการสาธารณสุข ไดยายมาเปดบริการที่ตลาด ๔ แลว ตอไป
เชิญกองวิชาการฯ ครับ
ผอ.กองวิชาการฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองวิชาการฯ
ขอสรุปแผนปฏิบัติการ ประจําเดือน พ.ย. ๒๕๕๘ มีทั้งหมด ๑๐ โครงการ
(รายละเอียดตามเอกสาร) มีกอง/ฝายใดจะขอแกไขเพิ่มเติมหรือไมครับ
ผอ.กองสวัสดิการฯ
ขอเพิ่มโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูดูแลคนพิการ ในวันที่
๖ พ.ย. ๒๕๕๘ และขอเลื่อนโครงการที่ ๑๐ โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสรางภาวะผูนําฯ เนื่องจากที่พักเต็มจึงขอเลื่อนโครงการ
ออกไปกอนครับ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ขอเพิ่มเติม เปดศูนยบริการสาธารณสุข ในวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๘
กองสวัสดิการฯ
ผอ.กองวิชาการฯ
หากกอง/ฝายใดตองการแกไขเพิ่มเติมแจงที่กองวิชาการ ฯ ไดครับ
ประธาน
วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ จุดเทียนชัยถวายพระพร พิธีการจัดที่วาการ
อําเภอทั้งภาคเชาและภาคค่ํานะครับ ตอไปขอเชิญสถานธนานุบาลครับ

- ๒๓ ผูจัดการสถานธนานุบาล
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขอรายงานสถิติการ
รับจํานํา-ไถถอน ประจําเดือน 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
ทรัพยรับจํานําคงเหลือ ๕,๒๒๑ ราย เปนเงิน ๗๕,๖๕๑.๕๐ บาท
รวมยอดเงินคงเหลือทั้งหมด จํานวน ๔๗,๑๙๓,๕๙๘.๙๔ บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร)
ประธาน
ตองขอขอบคุณทานผูจัดการที่เขารวมกิจกรรมทุกครั้ง ฝากเพิ่มปริมาณ
คนเขารวมปนจักรยานตอนเชาดวยกันนะครับ ตอไปเชิญอ.มลิวรรณ ครับ
อ.มลิวรรณ สารบรรณ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ขอรายงาน
ที่ปรึกษานายกฯ
ความกาวหนาโครงการบานมั่นคง รวมใจพัฒนา ประจําเดือน พ.ย. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. สถานะการเงินของเดือน ต.ค. ๒๕๕๘
๑.๑ เงินออมเพื่อบาน
= ๑,๐๓๗,๘๘๑.๙๘ บาท
๑.๒ เงินออมสัจจะ
= ๖๐,๙๖๐.๙๔ บาท
๑.๓ เงินออมสวัสดิการ
= ๓๙,๔๗๒.๔๑ บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร)
ประธาน
การเขาประชุมที่ไดรับคําแนะนําจากที่ประชุมใหรีบดําเนินการดวยนะ
ครับ ตอไปวาระที่ ๕ ครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๕ วิเคราะหโครงการที่จะเปนประโยชนตอเทศบาลเมืองบานไผ
ประธาน
การรับเรื่องราวรองทุกขที่ผานมา ผมไดตั้ง “หนวยทันใจ” โดย
เลขานุการนายกฯ ทาน ร.ต.บัวทอง โลขันธ + กองชาง + กองสาธารณสุขฯ
งานเทศกิจ + กองวิชาการฯ ออกบริการประชาชนชวยบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชน ใหรายงานผลใหที่ประชุมทราบดวย
ร.ต.บัวทอง โลขันธ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ในนามหัวหนาชุด
เลขานุการนายกฯ หนวยทันใจ เมื่อเชาผมไดนําทีมงานออกไปตัดตนไมใหญที่หนาบานทาน
สท.จงจิต ทานพึงพอใจมาก และวัดปาชัยวารินทร ไดชวยกันตกแตงพื้นและตัด
แตงตนไม ประชาชนก็ภูมิใจมากทีเ่ ราไปบริการ และบานเกิ้งหมูสี่พัฒนา ซ.๑๗
กําลังปรับพื้นถนนพี่นองแถวนั้นก็ดีใจมาก วาเปนมานานแลว ซึ่งผมไดลงพื้นที่
กับทีมงาน ทุกที่ทเี่ ราลงพื้นที่ไดรับการตอบรับดีมาก พี่นองภูมิใจที่นายกฯ

- ๒๔ ตั้งหนวยทันใจขึ้นมา วันหยุดเสาร-อาทิตยผมก็ไป เพราะพี่นองเดือดรอน ผมก็
เขาไปสอบถามวาเราจะสามารถชวยเหลือสวนใดไดบาง อยางเชนคํารองที่โนน
สวาง ใหไปทําตลิ่งคลองโนนสวาง เจาของบานภูมิใจที่สุด นี่คือความสําเร็จของ
หนวยทันใจที่ทานนายกฯ จัดตั้งขึ้นมา ผมขอขอบคุณทีมงานที่ใหความรวมมือ
เปนอยางดียิ่งครับ ขอบคุณครับ
ประธาน
ถือวาพวกเรามีหนวยมาปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งไมตองคํานึงถึงรูปแบบ
เพราะที่ผานมาราชการเปนฝายตั้งรับเวลารองทุกขตาง ๆ เขามา เพราะการ
เขียนคํารองเปนการตั้งกําแพงระหวางเทศบาลกับประชาชน ในระบบราชการ
สวนมากก็บอกวาตองทําตามระเบียบกอน แตประชาชนก็คิดวาทําไมไมชวย
เขากอน เชิญทานทีป่ รึกษาครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ประธาน
ใครมีอะไรเสนอเชิญครับ
นายปรีชา มุกนําพร
สืบเนื่องจากผมไปดูงานที่ประเทศจีน เมืองหนานหนิง มา ไดไปดูเรื่อง
ที่ปรึกษานายกฯ
การจัดเก็บขยะ เขาใชสามลอเครื่องเขาตรอก ซอก ซอย หรือวิ่งตามฟุตบาทได
ผมไดถายรูปมา อยากใหเทศบาลเรามีรถขยะสามลอเครื่อง และที่จอด
รถจักรยานนาจะเปนอะไรที่แปลกใหมนะครับ
ประธาน
ฝากทานที่ปรึกษาที่ไปดูงานมาแลว อะไรที่สามารถทําไดทําไดเลย
นะครับ หรืออะไรที่จําเปนตองตั้งงบประมาณก็ดําเนินการตามระเบียบนะครับ
ผอ.ฉวีวรรณ อัศฤกษ
ขอขอบคุณทานนายกฯ ที่จะเลี้ยงฉลองใหนักกีฬาโรงเรียนเทศบาล
ผอ.รร.เทศบาล
ขอเลื่อนเปนหลังวันที่ ๖ พ.ย. นะคะ
นายนริศ อินทรกําแหง
สําหรับเรื่องหนังสือ “บานไผ –บานเฮา” ผมไดรับการประสานจาก
รองนายกเทศมนตรี อ.สมพงษ มีรายละเอียด ๗ รายการ ผอ.กองการศึกษาตองไปตามขอมูลให
ครบนะครับ ในวันพรุงนี้เพื่อสงมอบให อ.สมพงษ รวมกับสวนของทานปรีชา
- สรุปโครงการและเรงรัดงบประมาณ ขณะนีก้ องการศึกษาดําเนินการแลว
๒๕ โครงการ แบงเปนดําเนินการเอง ๑๓ โครงการ เปดบันทึกจัดซื้อ-จัดจาง
แลว ๑๐ โครงการ คงเหลือ ๓ โครงการ การดําเนินการจุดตาง ๆ ตองทันเวลา
รวดเร็ว ถูกตอง และเปนปจจุบัน
- โครงการที่ไดรับเงินจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมฯ ตองติดตาม
อะไรที่ตองผลักสงไปโรงเรียนตองดําเนินการทันที
- เงินอุดหนุนทําแลว ๔ โครงการ รวม ๒๕ โครงการ ทําแลว ๓๒% ๑
เดือนเราจะตรวจสอบเปนระบบขับเคลื่อนตอไป

- ๒๕ - วันนี้ชวงบาย ๒ โมง ขอนัดพบ ผอ.กองการศึกษา + ผอ.กองคลัง + นิติกร
+ ผอ.ร.ร.ทั้ง ๒ + ผอ.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย และใหนําเอกสารแต
ละแฟมที่จะตรวจสอบความถูกตองเขาประชุมดวย
- ผมมอบหมายใหแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเครื่องออกกําลังกาย ให
ผอ.กองการศึกษาชวยไปดูกับคุณจีระศักดิ์ดวยนะครับ ขณะนี้เรา
ปรับเปลี่ยนชุมชนจาก ๒๖ ชุมชน เปน ๓๙ ชุมชน เราจะตองปรับเปลี่ยน
บริบทผูที่จะมาดูแลเครื่องออกําลังกายเพื่อตรวจสอบใหมีคุณภาพและเปน
ปจจุบันอยางไร หรือจําเปนตองเพิ่มเครื่องออกกําลังกายจุดใดเพื่อใหทันตอ
ความตองการของชุมชน ขอฝากดวยนะครับ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ - สืบเนื่องมาจากทานนายกฯ ไดมอบหมายใหมีการพัฒนาตลาดสด
รองนายกเทศมนตรี เทศบาล ๒ เราไดลงพื้นที่ตั้งแตวันที่ ๒ พ.ย. ที่ผานมา ผมไดมอบหมายภารกิจ
คณะกรรมการ ซึ่งเปน ผอ.กอง/ฝายเกือบทั้งหมด เพราะฉะนั้นขอมูลที่ผมให
นํามาประกอบเรื่องในการพิจารณาที่เราจะประชุม ขอนัดหมายวันประชุมคือ
วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองกิจการสภาเทศบาล ฝาก
กรรมการสํารวจล็อค และรีไวซ (Revise) แบบดวยนะครับ
เวลาบาย ๒ โมงตรง ณ หองกิจการสภาเทศบาล ขอนัดคณะทํางานที่
ทานนายกฯ มอบหมาย ใหประชุมเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้งตลาดแบบไมมี
โครงสราง
ผอ.กองคลัง เงินที่โอนเขามาตามอํานาจหนาที่ประมาณ ๙ ลานกวาบาท ดังนี้ อาหาร
เสริมนม งวดไตรมาสที่ ๑ ประมาณ ๙ แสนกวาบาท / อาหารกลางวัน
ประมาณ ๒ ลานกวาบาท / เงินเดือนครู ลูกจางประจํา ไตรมาสที่ ๑ ประมาณ
๓ ลานกวาบาท / คาสงเสริมศักยภาพการศึกษา ประมาณ ๙ แสนกวาบาท /คา
ปจจัยพื้นฐานเด็กยากจน ประมาณ ๔ หมื่นกวาบาท / คาปจจัยรายหัว ประมาณ
๑ ลานกวาบาท / คาอุปกรณการเรียนฯ ประมาณ ๑ แสนกวาบาท สวน
รายละเอียดจะแจงกองการศึกษาทราบอีกครั้งหนึ่งคะ
ประธาน
เรื่องใดที่จะตองตามจากกรมสงเสริมฯ ใหเตรียมรายละเอียดใหผมดวย
นะครับ เพราะพรุงนี้ผมเขาไปประชุมเรื่องหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จะไดเขา
ไปประสานงานที่กรมฯ เพื่อใชเวลาใหเกิดประโยชนที่สุดนะครับ สําหรับการ
ประชุมภาคประชาชนใหกองสวัสดิการฯ เตรียมเอกสารและทุกกอง/ฝายที่
จะตองชี้แจงใหที่ประชุมทราบจัดเตรียมใหพรอมดวยนะครับ สําหรับของขวัญสง
ทายปเกา-ตอนรับปใหม อยากใหกอง/ฝายที่เกีย่ วของเตรียมการดวยนะครับ
๑. กิจกรรมเคาทดาวนที่หอนาฬิกา : กองการศึกษา

- ๒๖ ๒. หนังสือบานไผ – บานเฮา โดยจะเริ่มแจกวันสงทายปเกา-ตอนรับ
ปใหม ซึ่งเปนหนังสือประวัติศาสตรบานไผของเรา
: กองการศึกษา
- สําหรับเสนทางปนเพื่อพอ ใชแบบที่ ๓
- วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๘ ดร.ชาญชัย จะมาทํา KPI อยาลืมการบานนะครับ
ใหใสเสื้อสูทสีเทาประชุมประจําเดือน และตอนรับคณะศึกษาดูงานดวยนะครับ
โดยใหเริ่มใสสูทสีเทาเขารวมประชุมประจําเดือน ในวันที่ ๒ ธ.ค. นี้นะครับ
มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไมครับ ถา (ไมมี) ผมขอขอบคุณทุกทาน และ
ขอปดการประชุมครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ
เลิกประชุม เวลา

—
๑๓.๒๐ น.
ลงชื่อ)
ผูบันทึกการประชุม
( นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท )
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ) จาเอก
ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
( กมล สงวนญาติ )
( นางสุภาภรณ คําภูเงิน )
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

