- ๑บันทึกการประชุมหัวหนาสวนการงาน ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
ในวันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ หองประชุมไผเงิน
**************************
ผูมาประชุม
๑. นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรี
๒. นายนิวัฒน
ปลั่งศิริ
รองนายกเทศมนตรี
๓. นายนริศ อินทรกําแหง รองนายกเทศมนตรี
๔. นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๕. นายปรีชา มุกนําพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๖. รอยตรีบัวทอง โลขันธ เลขานุการนายกเทศมนตรี
๗. นายสุวัฒน สุทธิ รองปลัดเทศบาล
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. นางฉวีวรรณ อัศฤกษ ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธิต
๑๖. นางจิตโศภิน เคนจันทึก
๑๗. นายสุวัฒน เทาใหม ผูจัดการสถานธนานุบาล
๑๘. นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหนาฝายการโยธา
๑๙. นางกรองกาญจน ปญญารัตนวงศ หัวหนาฝายปกครอง
๒๐. นายจีระศักดิ์ แกนดู หัวหนาฝาย
สงเสริมการศึกษาฯ
๒๑. น.ส.ดาวรรณ ภูเหิน หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข
๒๒. นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศีล หัวหนาฝายแบบแผนฯ
๒๓. น.ส.ภัทราวรรณ เกิดพิทักษ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห
๒๔. น.ส.ยุวนิต เพิ่มยินดี หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
๒๕. นางสุกัญญา จันทรภักดี หัวหนาฝายอํานวยการ
๒๖. นายประหยัดทรัพย อาวจําปา หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
๒๗. น.ส.มัตติกา เกิดพิทักษ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
๒๘. น.ส.ลัดดาวัลย ความหมั่น หัวหนาฝายแผนที่ภาษีฯ

- ๒๒๙. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
๓๐. นายเนรมิตร มูลวงศ หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล
๓๑. นางอุไรวรรณ กสิกิจวรกุล หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ
๓๒. นายประเสริฐ ไชยศรี หัวหนา
ฝายพัฒนารายได
๓๓. น.ส.ธัญณิชา ขันตี หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน
๓๔. จ.อ.สายันต นรสาร รก.หัวหนาฝายปองกันฯ
๓๕. นายธนายุทธ โคตรบรรเทา จนท.ระบบงานคอมฯ (รก.หน.ฝายบริการและเผยแพรฯ)
๓๖. น.ส.อัมพวัน สันเพาะ เจาพนักงานธุรการ
๓๗. น.ส.กันยารัตน อุปจันทรสงา พนักงานจางเหมา
๓๘. น.ส.จารุมาศ เสนาสนิท จนท.บริหารงานทั่วไป
เริ่มประชุมเวลา
๐๘.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
(๑) ขอเชิญรวมตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบานบึง
จ.ชลบุรี ในวันศุกรที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ ใหเตรียมขอมูลการดูงานดานเศรษฐกิจ
พอเพียงและเยี่ยมชมกิจกรรมดานชุมชน สตรี และครอบครัว ฝากทุกคนรวม
ตอนรับดวยนะครับ ในฐานะที่เทศบาลเปนเมืองคูแฝด และใหเชิญกลุมแมบาน
นําสินคา OTOP ของดีอําเภอบานไผ มาแสดงและวางจําหนายใหกับคณะ
ศึกษาดูงานในครั้งนี้ดวยนะครับ หลักการคือวิธีการเขาถึง และชวงเย็นเปนงาน
ปใหมเทศบาล จะมีของขวัญของรางวัลตาง ๆ มากมายนะครับ
(๒) หารือการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัด มีมติ
วาจะไปประชุมที่ จ.มุกดาหาร ผมจึงขอแสดงความคิดเห็นจากเทศบาลตาง ๆ
เปลี่ยนเปน จ.นครพนม ไดหรือไม จะไดไมไปซ้ํากับสันนิบาตเทศบาลภาคฯ เสียง
สวนใหญ จึงเห็นชอบจัดประชุมสัญจรที่ จ.นครพนม ฝากสํานักปลัดฯ ประสาน
เรื่องงบประมาณการจัดประชุมดวยนะครับ ตอไปเชิญกองคลังครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงานฯ
เมื่อวันที่ ๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นายนริศ อินทรกําแหง
ขอเชิญฝายเลขานุการ ครับ
รองนายกเทศมนตรี
หัวหนาสํานักปลัดฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรายงาน
การประชุมหัวหนาสวนการงาน เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ไดสําเนา
แจงใหทุกทานแลวนะคะ มีทั้งหมด ๒๖ หนา ขอใหที่ประชุมพิจารณาไป

- ๓พรอม ๆ กันเลยนะคะ มีทานใดจะขอแกไขหรือเพิ่มเติมในสวนใดหรือไมคะ
เชิญคะ
นายนริศ อินทรกําแหง
มีทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติมหรือไมครับ ขอใหเลขานุการแกไขให
รองนายกเทศมนตรี เรียบรอยและเก็บไวในสารบบตอไป ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมนะครับ
มติที่ประชุม --รับรองรายงานการประชุม
—
นายนริศ อินทรกําแหง
เนื่องจากมีบุคลากรยายมาดํารงตําแหนงใหม คือ น.ส.อัมพวัน สันเพาะ
รองนายกเทศมนตรี ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ยายมาจากเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเชิญ
รายงานตัวดวยครับ
น.ส.อัมพวัน สันเพาะ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉัน น.ส.อัมพวัน
เจาพนักงานธุรการ สันเพาะ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ระดับ 3 ยายมาจากเทศบาลนคร
อุบลราชธานี สังกัดกองสวัสดิการสังคม ยายมาดํารงตําแหนง เจาพนักงาน
ธุรการ ระดับ 3 สังกัดกองการศึกษา ฝายแผนงานและโครงการ ภูมิลําเนา
เปนคนอําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกนโดยกําเนิดคะ และกราบขอบพระคุณทาน
นายกเทศมนตรีและคณะผูบริหารทุกทานที่ใหโอกาส และดิฉันจะปฏิบัติหนาที่ให
ดีที่สุดคะ ขอบคุณมากคะ
นายนริศ อินทรกําแหง
ยินดีตอนรับนะครับ ใหทําตามสัญญานะครับ ปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด
รองนายกเทศมนตรี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ประธาน รายงานผลการดําเนินงานถนนคนเดินเพลินเมืองไผ
เชิญ
รองดรุณี ครับ
นางดรุณี วิศิษฐชาติ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับถนน
รองปลัดเทศบาล คนเดินเพลินเมืองไผ จํานวนผูประกอบการและจํานวนของผูซื้อสังเกตวาในชวง
เดือนนี้คนจะเยอะขึ้น สวนการคาขายในโซนตาง ๆ มีผูคาที่ตองการจะเปน
Walk-in สมัครเพิ่มขึ้นในทุก ๆ เดือน
สรุปยอดคาใชจายประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังนี้
- วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๕๘
o รายรับ = ๑๕,๕๘๐ บาท รายจาย = ๑๑,๖๕๕ บาท
คงเหลือ = ๓,๙๒๕ บาท
- วันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๕๘
o รายรับ = ๑๗,๕๓๐ บาท รายจาย = ๑๔,๙๙๐ บาท
คงเหลือ = ๒,๕๔๐ บาท

- ๔- วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๘
o รายรับ = ๑๗,๒๐๐ บาท รายจาย = ๑๖,๐๑๕ บาท
คงเหลือ = ๑,๑๘๕ บาท
- วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๘ (ลอยกระทง)
o รายรับ = ๑๑,๑๐๐ บาท รายจาย = ๕,๒๖๐ บาท
คงเหลือ = ๕,๘๔๐ บาท (เขากองทุนคนสวัสดิการบุคลากรฯ)
- วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๘ (ลอยกระทง)
o รายรับ = ๑๑,๓๕๐ บาท รายจาย = ๕,๑๐๐ บาท
คงเหลือ = ๖,๒๕๐ บาท (เขากองทุนคนสวัสดิการบุคลากรฯ)
สรุป รวมรายรับทั้งสิ้น = ๗๒,๖๐ บาท รวมรายจายทั้งสิ้น = ๕๓,๐๒๐ บาท
คงเหลือทัง้ สิ้น = ๑๙,๗๔๐ บาท

นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอเพิ่มเติมจากทาน
รองนายกเทศมนตรี รองดรุณีนะครับ สําหรับถนนคนเดินฯ ถือเปนนโยบายหลักของเรานะครับ
ทุกวันนี้มีผูคนมาเที่ยว กิน ชอป เปนประจําทุกสัปดาห ปจจุบันนี้ยอดขาย ผูคน
และความหลากหลาย ยังคงมีปริมาณหนาแนน คับคั่ง เพราะฉะนั้นจึงขอฝาก
ทุกคนชวยกันขับเคลื่อน ใครมีนวัตกรรมอะไรใหม ๆ ระดมความคิดเห็นชวยกัน
จะอยูกับที่ไมไดนะครับ เปนโครงการที่จะตองมีการขับเคลื่อนตลอด และในวันนี้
เราจะใหชางไปเปลี่ยนโคมไฟทั้งหมด อยากจะฝากใหทุกทานถามีเวลาใหไปเยี่ยม
ชมถนนคนเดินของเราดวยกันนะครับ สําหรับกิจกรรมบนเวทีใหมีความ
หลากหลายเพิ่มขึ้นดวย ชวยกันคิดดวยนะครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
ขอแจงไปทางกองการศึกษาใหจัดคิวเด็กนักเรียนไปรวมแสดงบนเวที
รองนายกเทศมนตรี ดวยนะครับ และจัดพื้นที่ใหเด็กไดมีโอกาสแสดงออก หรือการหารายไดระหวาง
เรียน สําหรับระเบียบวารที่ ๔ ผมขอเพิ่มเติม ๑ เรื่องนะครับ (๔) รายงานการ
ประชุมสัมมนาการใหความชวยเหลือบุคคลทีม่ ีภาวะออทิสติกแบบองครวม
ตอไประเบียบวาระที่ ๔ เชิญสํานักปลัดฯ ครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
ประธาน
เชิญสํานักปลัดฯ ครับ
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย (๑) รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการฯ จังหวัดขอนแกน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ประจําเดือน พ.ย. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๘ กอนเขาสูวาระ
การประชุม ทานผูวาราชการจังหวัดฯ เปนประธาน ไดมีการอบรมรางวัลและ

- ๕ประธาน

ผอ.กองคลัง

ฝากพวกเราทุกคนนะครับ เรื่องออทิสติกเปนเรื่องที่อาจจะใหมสําหรับ
เทศบาล แตไมไดใหมสําหรับการศึกษานะครับ ดานการศึกษาไดมกี าร
เตรียมการเรื่องออทิสติกนานแลว ตั้งแตผมเปนผูแทนราษฎรก็พยายามเชื่อม
ระหวางมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และโรงเรียน สําหรับบานพักออทิสติกก็เปน
แนวคิดที่รองรับสังคมในระยะตอไป ซึ่งคนเปนออทิสติกนาจะมากขึ้น เมื่อ
ประชากรมากขึ้นเปนเงาตามตัว และเรื่องนี้ผมตองเรียนทุกทานนะครับ ใหไป
ศึกษาดูรายละเอียดดวย เพราะเรื่องนี้ผมจะสงชิงรางวัลสหประชาชาติ เปนเรื่อง
เดียวที่จะสามารถกาวเขาสูระดับสหประชาชาติได เรื่องอื่น ๆ เราไดรางวัล
มาแลว ระดับประเทศไปหลายองคกรแลวนะครับที่ไดรับรางวัลสหประชาชาติ
ผมคิดวาเรื่องออทิสติกเหมาะสมที่จะนําไปขับเคลื่อนตอไปในอนาคต ฝากทุกคน
ไปศึกษาขอมูลดวยนะครับ ฝากกองคลังไปดูเรื่องการรับบริจาคที่ดินสําหรับ
กอสรางโรงเรียนออทิสติกดวยนะครับ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ กองคลังมีเรื่องแจง
เพื่อทราบ ๓ เรื่อง ดังนี้
(๑) รายงานรายรับ-รายจาย ณ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘ ดังนี้
o รายรับทั้งสิ้น = ๔๗,๖๗๒,๗๙๑.๙๔ บาท (รับจริงตั้งแตตนป)
o รายจายทั้งสิ้น = ๒๐,๔๐๕,๙๔๓.๔๕ บาท (จายจริงตั้งแตตนป)
o รายรับสูงกวารายจาย = ๒๗,๒๖๖,๘๔๘.๔๙ บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร)
(๒) รายงานเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากร เทศบาลเมืองบานไผ
o ๑ พ.ย. ๒๕๕๘ ยอดยกมา
= ๑๑๘,๕๒๐.๙๑ บาท
o ๔ พ.ย. ๒๕๕๘ รับเงินทุนเรือนหุนจากสมาชิกฯ = ๕,๕๐๐ บาท
o ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๘ รับเงินทุนเรือนหุนจากสมาชิกฯ = ๑๘,๔๐๐ บาท
o ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๘ รับเงินรายไดจากการขายดอกไมงานลอยกระทง
ป ๒๕๕๘ ดังนี้
- คาจําหนายดอกไม หนูนอยลอยกระทง = ๔๘,๓๑๐ บาท
- คาจําหนายดอกไม นางนพมาศ
= ๕๓,๑๖๐ บาท
o ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๘ รับเงินรายไดจากกิจกรรมลอยกระทง ป ๒๕๕๘
- รําวงยอนยุค
= ๓,๐๐๐ บาท
- ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ = ๑๒,๑๐๐ บาท
- คาจําหนายโคมลม
= ๑๕,๒๑๐ บาท
- คาจําหนายกระทง
= ๗,๑๐๐ บาท
รวมเงินกองทุน ฯ ณ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๘ = ๒๘๑,๓๐๐.๙๑ บาท

- ๖(รายละเอียดตามเอกสาร)
(๓) รายงานเงินกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน ณ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘
o ยอดยกมา ณ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๙ = ๖๘๐,๓๕๐.๕๒ บาท
o รายจาย ๕ พ.ย. ๒๘๕๘ = ถอนเงินจัดซื้อกลองวงจรปด รถ EMS
จํานวน ๒ ชุดๆละ ๒,๐๐๐ บาท
เปนเงิน ๔,๐๐๐ บาท
o รายจาย ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘ = ถอนเงินจัดซื้อเครื่องดนตรี ตาม
โครงการ I SEE YOU เปนเงิน ๓,๖๗๖.๕๐ บาท
o คงเหลือเงินกองทุนฯ ทั้งสิ้น
๖๗๒,๖๗๔.๐๒ บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร)
ประธาน
ใหทุกคนดูรายละเอียดวาระการประชุมกองคลังไปพรอม ๆ กันนะครับ
สําหรับแนวคิดในการพัฒนา การบริหารงบประมาณแตละเดือนเพื่อใหเกิดความ
โปรงใส การบริหารองคกรทุกวันนี้เราจะหลีกเลี่ยงความโปรงใสไมได หลัก
ธรรมาภิบาล คือ เปดเผยเรื่องรายรับ-รายจายตาง ๆ ที่สําคัญทุกกอง/ฝายให
เรงใชงบประมาณตั้งแตไตรมาสแรกใหไดเยอะ ๆ ถายังไมหมดใหเรงรัดไตรมาส
ที่ ๒ ใหไดมากที่สุด ไตรมาสสุดทายใหเหลือโครงการนอยที่สุด เราตองบริหาร
งบประมาณใหตรงตามที่รัฐบาลกําหนด
- กองทุนสวัสดิการบุคลากรเทศบาล มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการจําหนาย
ดอกไมงานลอยกระทง รวมทั้งรําวงยอนยุค จําหนายโคมลม จําหนายกระทง
และจากถนนคนเดินฯ ซึ่งปจจุบันมีเงินทั้งสิ้น ๒๘๑,๓๐๐.๙๑ บาท ผมสัญญา
วาจะหาเงินเขากองทุนฯ ใหถึง ๑ ลานบาทนะครับ ฝากทุกคนชวยกันนะครับ
- กองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน ผมขอเรียนวางบประมาณบางอยาง
เบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปไมได เนื่องจากไมมีระเบียบรองรับก็ไม
สามารถเบิกจายได จึงใชเงินจากกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน ปจจุบันมีเงินใน
บัญชี ๖๗๒,๖๗๔.๐๒ บาท ตอไปอาจจะมีการจัดมวยไทยไฟท ที่บานไผ เรา
ตองเตรียมพรอมดวยนะครับ ตอไปเชิญกองชางครับ
หัวหนาฝายแบบแผนฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับกองชางมี
เรื่องแจงเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้
(๑) รายงานผลความกาวหนาการกอสรางหอนาฬิกา ปจจุบันนี้งาน
กอสรางแลวเสร็จประมาณ ๖๐% สวนที่เหลือเปนงานปฏิมากรรมและงาน
โครงสรางประมาณ ๑๐% งานระบบไฟฟา ระบบไฟฟาแสงสวางตัวนาฬิการวม
ทั้งหมด ๓๐% ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจางคือ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ เหลือประมาณ
๑๖ วัน ซึ่งผูรับจางไดประสานงานกับผูรับเหมาทําเรื่องระบบไฟฟาไวหมดแลว

- ๗และการเตรียมลวดลายไดเตรียมไวติดตั้งหนางานเรียบรอยแลว ซึ่งประเมิน
โครงการไดวาจะแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดครับ
ประธาน
ขอบคุณหัวหนาฝายแบบแผนฯ นะครับ ผมไดบูชาพระพุทธรูปพระแกว
มรกตไว ๓ ฤดูกาล ๓ องค เพื่ออัญเชิญประดิษฐานที่หอนาฬิกานะครับ
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย ผมไดบูชาพระพุทธรูปพระเจาใหญมงคลหลวงมา ๑ องค เพื่ออัญเชิญ
ที่ปรึกษานายกฯ
ประดิษฐานที่หอนาฬิกาดวยนะครับ
ประธาน
ฝากพวกเราทุกคนดวยนะครับ มาเคาทดาวนที่หอนาฬิกา เชารวม
ทําบุญตักบาตรที่อําเภอบานไผดวยกัน ชีวิตจะไดเจริญรุงเรืองตอไปนะครับ
ฝากพวกเราทุกคนชวยกันประชาสัมพันธชวยกันนะครับ สําหรับหนังสือ
“บานไผ-บานเฮา” จํานวน ๓,๐๐๐ เลม จะนํามาจําหนายเปนของขวัญปใหม
ใหกับพี่นองประชาชนในวันเคาทดาวนดวยนะครับ เรื่องตอไปเชิญครับ
นายเสถียร ชะสิงห
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ อบต.ขามปอม
นายก อบต.ขามปอม อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน ตามที่เทศบาลตําบลเปอยนอยของดรับขยะมูลฝอย
จาก อบต.ขามปอม เนื่องจากขยะมูลฝอยมีปริมาณมาก ทําใหพื้นที่กําจัดขยะมูล
ฝอยไมเพียงพอในการรองรับขยะ อบต.ขามปอม จึงขอความอนุเคราะหที่ทิ้งขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองบานไผ เพื่อใชเปนสถานที่ในการกําจัดขยะมูลฝอยที่
ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล สําหรับคาใชจายในการดําเนินการและอํานวยความ
สะดวกอื่น ๆ อบต.ขามปอม จะเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาครับ (รายละเอียดตามเอกสาร)
นายเทียนชัย ศรีนาง
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ อบต.วังมวง
นายก อบต.วังมวง อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน เนื่องจาก อบต.วังมวงมีปญหาการทิ้งขยะมูลฝอย
เชนเดียวกันกับ อบต.ขามปอม จึงขอความอนุเคราะหที่ทิ้งขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองบานไผ เพื่อใชเปนสถานที่ในการกําจัดขยะมูลฝอยของอบต.วังมวง
ซึ่งไมมีพื้นที่ทิ้งขยะที่ถูกสุขลักษณะ สําหรับคาใชจายในการดําเนินการและ
อํานวยความสะดวกอื่น ๆ อบต.วังมวง จะเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น จึงนําเรียนที่
ประชุมเพื่อพิจารณาครับ (รายละเอียดตามเอกสาร)
ประธาน
ทานนายก อบต.ทั้ง ๒ แหง ไดนําเสนอรายละเอียดปญหาการทิ้งขยะให
ที่ประชุมไดรับทราบไปแลวนะครับ ขอเชิญที่ประชุมแสดงความคิดเห็นรวมกัน
นะครับ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
เรียนทานประธานและทานนายก อบต.ทั้ง ๒ แหงนะครับ ตามที่
รองนายกเทศมนตรี อบต.ทั้ง ๒ แหง ไดทํา MOU รวมกันกับ เทศบาลตําบลเปอยนอย แตไดสิ้นสุดลง
ตามเอกสารที่แจงมา ปจจุบันเทศบาลเมืองบานไผไดมีการทํา MOU รวมกันกับ
อปท.ในเขตอําเภอบานไผ ทั้ง ๑๑ แหง ไดลงนาม MOU รวมกันเมื่อเดือน

- ๘ตุลาคม ที่ผานมานะครับ ในปจจุบันขยะที่มาทิ้งที่ไซนขยะของเราประมาณ
๔๒ ตัน/วัน แตถาเปนชวงเทศกาลจะมากขึ้น ซึ่งในวันนี้ อบต.ทั้ง ๒ แหง ได
นําเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณา จึงขออนุญาตทานนายกฯ อบต.ทั้ง ๒ แหง จะไดนํา
เรื่องนี้เขาประชุมกับ อปท.ที่เราทํา MOU รวมกัน รวมทั้งผูที่เกี่ยวของนัดประชุม
เพื่อพิจารณารวมกันอีกครั้งหนึ่ง
หัวหนาฝายชางสุขาภิบาลฯ ขออนุญาตนําเรียนการบริหารจัดการขยะเบื้องตน เพราะปริมาณขยะที่
ทานใหขอมูลไวจะเพิ่มขึ้นทุกป สําหรับการแกปญหาเบื้องตนจะตองลดปริมาณ
ขยะลง โดยใชหลัก ๓R คือ Reduce คือ การลดการใช การบริโภคทรัพยากรที่
ไมจําเปนลง R : Reuse คือ การใชทรัพยากรใหคุมคาที่สุด โดยการนําสิ่งของ
เครื่องใช มาใชซ้ํา R : Recycle คือ การนําหรือเลือกใชทรัพยากรที่สามารถนํา
กลับมารีไซเคิล หรือนํากลับมาใชใหม และอยากจะเสนอแนะให อบต.ขอ
อนุญาตใชพื้นที่สาธารณะในการฝงกลบขยะมูล ฝอย หากเปนพื้นที่ของเอกชน
อาจจะใชวิธีขอเชาพื้นที่หรือขอซื้อเพื่อใชพื้นที่ เบื้องตนนาจะรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนภายในเขต อบต.กอนครับ ขอบคุณครับ
ประธาน
มีทานใดจะใหขอมูลเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับไซสขยะของ
เราประมาณ ๕๕ ไร และเหลือเพียง ๑ หลุม เพื่อฝงกลบขยะ และในวันนั้นดิฉัน
ไดเขารวมประชุมที่อบต.หินตั้ง มีประชาชนในเขตอบต.หินตั้ง ไมมีความยินดีที่จะ
ไมใหเราไปดําเนินการฝงกลบขยะในเขตพืน้ ที่อบต.หินตั้ง และเราตองแกไข
ปญหาจากขอเสนอแนะตางๆ ที่ประชาชนเรียกรองเขามา และขอใหเทศบาล
เมืองบานไผเยียวยาในการทําใหพื้นที่ของเขาเปนแหลงเสื่อมโทรม และเทศบาล
ยังไมไดนําเรื่องดังกลาวเขามาหารืออยางจริงจัง ถาจะมีอปท.อื่นที่จะเขามารวม
ทิ้งขยะในสถานที่ทิ้งขยะของเรา คงจะเกิดปญหาอยางแนนอน และอําเภอของ
เรารับผิดชอบ อปท.ทั้งหมด ๑๑ แหง หากเรารับ อบต.ขามปอง และ
อบต.วังมวง เขามาคงจะตองเขามารับฟงความคิดเห็นจาก อปท.ที่เราทํา MOU
รวมกันทั้งหมดกอน
ประธาน
หากเราใชวิธีฝง กลบเราคงตองหารือกับอปท. ที่ทํา MOU รวมกัน
ทั้งหมด ๑๑ แหงกอน กรณีที่ อบต.ขามปอม และ อบต.วังมวง ขอใชสถานที่ทิ้ง
ขยะรวมกับเราคงตองประชุมปรึกษาหารือกับ อปท.ทั้ง ๑๑ แหง เพื่อหาขอสรุป
รวมกัน หลังจากนั้นจะไดแจงให อบต.ทั้ง ๒ แหง ทราบตอไป ขอขอบคุณทาน
นายกฯ อบต.ทั้ง ๒ แหงที่มาเยี่ยมเรานะครับ
หัวหนาฝายชางสุขาภิบาลฯ (๔) สํานักนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แจง
เรื่องรองเรียนกรณีโครงการปรับปรุงศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมือง

- ๙บานไผ ดวย นายชาญชัย บัณฑิตวงษ และพวกในนามศูนยประสานงานชุมชน
ใกลบอขยะ (หลัง ม.รามฯ บานไผ) ไดรองเรียนมารยังสํานักงบประมาณ กรณี
การจัดสรรงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด โครงการปรับปรุงศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม
เทศบาลเมืองบานไผ จังหวัดขอนแกน วงเงิน ๔๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยแจงวา
โครงการดังกลาวไดผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.
๒๕๔๘ โดยมิชอบดวยกฎหมาย (รายละเอียดตามเอกสาร) และสํานักงาน
นโยบายและแผน ไดแจงเรื่องรองเรียนและแนวทางใหเทศบาลเมืองบานไผ
ดําเนินการตามเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร และใหเทศบาลเมืองบานไผ
ทําความเขาใจกับผูรอง ตามกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน และ
บริหารจัดการศูนยจัดการขยะมูลฝอย ณ ปจจุบันใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
พรอมทั้งดูแล ปองกันและดําเนินการไดตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช
จายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดตามเอกสาร)
ประธาน
คุณชาญชัย บัณฑิตวงษ ผูรองเรียน มีใครรูจักหรือไมครับ ผมพยายาม
ตามหาเพื่อทําความเขาใจกับทานอยูนะครับ มีคนสวนนอยคอนขางมองปญหา
แตกตางจากคนสวนใหญ คือ ระบบกําจัดขยะขาง ม.ราม นาจะยายไปอยูที่อื่น
เราเปดใหแสดงความคิดเห็นอยางเสรี และเสียงสวนใหญเห็นดวยกับเทศบาล
เมืองบานไผ และทําใหเราไดงบประมาณจัดสรรมา ๔๖.๘ ลานบาท และเสียง
สวนนอยที่ไมเห็นดวย คือ คุณชาญชัย บัณฑิตวงษ กับพวก ไดรองเรียนไปยัง
สํานักงบประมาณ ใหเปลี่ยนสถานที่โครงการปรับปรุงศูนยกําจัดขยะมูลฝอย
รวมเทศบาลเมืองบานไผ ไปไวทอี่ ื่น ซึ่งคนสวนใหญเห็นดวยกับเทศบาล และ
งบประมาณก็ไดรับการอนุมัติมาแลว อยากฟงความคิดเห็นของพวกเราวาเราจะ
มีแนวทางบริหารจัดการเรื่องนี้ตอไปอยางไร
นางดรุณี วิศิษฐชาติ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ในเรื่องของการทํา
รองปลัดเทศบาล
ประชาพิจารณจังหวัดและสิ่งแวดลอมภาคไดชื่นชมเทศบาลเมืองบานไผวาทําได
ดีที่สุด สําหรับเรื่องการรองเรียนที่ตองการใหไซตขยะยายไปอยูที่อื่น คิดวาเรา
นาจะทําความเขาใจหรือใหขอมูลที่ถูกตองกับประชาชนที่อยูพื้นที่ใกลเคียง
โดยเฉพาะประชาชนบานโนนทองเปนสวนใหญ ในเรื่องนี้ทานรองนิวัฒน
รองดรุณี และคุณเนรมิต ไดปรึกษากันวาเรานาจะนําเสนอขอมูลที่ถูกตอง ใน
เรื่องของปญหาการจัดขยะในปจจุบัน และเรื่องที่ดําเนินการจัดการขยะใน
อนาคตที่นําไปสูการของบประมาณนั้น เราจะทําใหเกิดสิ่งดีๆ เกิดขึ้น แกไข
ปญหาในเรื่องใดไดบาง และปจจุบันไดใหจัดเตรียมขอมูลทั้งหมดเพื่อลงพื้นที่

- ๑๐ ชุมชนบานโนนทอง เตรียมทําความเขาใจกับประชาชนที่ไมเห็นดวยดังกลาว และ
การจัดการ ณ ปจจุบันเนื่องจากการฝงกลบทุกที่จะมีกลิ่นเล็ดลอดมาบาง
ถึงแมวาจะดีแตก็จะยังสงกลิ่นอยูบาง และเราก็จะจัดการฝงกลบ ณ ปจจุบันใหมี
คุณภาพมากขึ้น ไมวาจะเปนการบดอัด การใชดินฝงกลบ ตองบริหารจัดการให
ถูกหลักสุขาภิบาล และที่สําคัญคือ เขาไปในชุมชนบานโนนทองที่ไดรับ
ผลกระทบเพื่อทําความเขาใจตอไป
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
หลังจากไดรับหนังสือรองเรียนฉบับนี้เขามาคงจะตองเรงรัดดําเนินการ
รองนายกเทศมนตรี นะครับ ผมจะขออนุญาตประชุมคณะทํางานชุดนี้นะครับ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
สิ่งที่ชาวบานเรียกรอง คือ อยากใหเทศบาลไปเยียวยาเขา การเยียวยา
ตัวอยางมาจากเมืองพล ยกตัวอยางเชน อบต.หนองแวงโสกพระ ไมเกิดปญหา
เพราะวา อบต.มีรายไดจากคาตอบแทนผลกระทบแหลงเสือ่ มโทรมสิ่งแวดลอม
ซึ่งตั้งไวในงบประมาณ ซึ่งเทศบาลเมืองบานไผนาจะเอาตัวอยางจาก อบต.
หนองแวงโสกพระมาใชนะคะ
ประธาน แตกอนเราไมเคยทําเลยใชไหมครับ สรุปใหเราดําเนินการตามตัวอยาง
เมืองพลนะครับ ไมนาจะมีปญหานะครับทําเพื่อประชาชนอยูแลว เพียงแตเรา
จะตองรีบเยียวยาเพราะกลัววางบประมาณจะตกไป มอบคุณเนรมิตรางหนังสือ
ตอบหนังสือสํานักงบประมาณฯ วาเราจะมีแนวทางดําเนินการอยางไรบาง
ผอ.กองคลัง
ตามที่ทานผอ.กองสาธารณสุขฯ กลาวไว ขอเท็จจริงปจจุบันเราก็ชดเชย
ทางออมใหอบต.หินตั้งอยูแลว โดยการงดคาธรรมเนียมเก็บขนขยะ ในอัตรา
ตันละ ๔๐๐ บาท อยูแลว และกองชางไดทําเรื่องมาใหกองคลังดําเนินการ
โครงการปรับปรุงศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองบานไผ วงเงิน ๔๖.๘
ลานบาท ไมทราบวาจะใหดําเนินการตอหรือชะลอไวกอนคะ
ประธาน
ใหดําเนินการตอไดเลยนะครับ ทําควบคูกันไปกับการแกปญหาขอ
รองเรียนดวยนะครับ แตเราจะตองทํากระบวนการใหถูกตองตามที่สํานักงาน
นโยบายฯ แนะนํานะครับ ในสวนของผอ.สาธารณสุขฯ เสนอแนวทางเหมือน
เมืองพลใหเอาตัวอยางและวิธีดําเนินการมาใหดูดวยนะครับ
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย เปนเรื่องปกตินะครับเรื่องการทําศูนยกําจัดขยะจะตองมีคนไมเห็นดวย
ที่ปรึกษานายกฯ
และเราไดทําตามขั้นตอนการประชาพิจารณและเสียงสวนใหญก็เห็นดวย ใหเรา
ดําเนินการตามที่สํานักงานนโยบายฯ ใหงบประมาณมา และพิจารณาเห็นวา
เทศบาลเราทําถูกตองแลว สวนในเรื่องการคัดคานก็เปนเรื่องปกติธรรมดา
เพียงแตวาทําความเขาใจและใหเขาเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการในสวน
ที่ประชาชนมารับรูได และสวนที่จะเยียวยาเขาที่สามารถทําไดตามระเบียบ
กันไปได
กฎหมาย ตามที่ทาน ผอ.กองสาธารณสุขฯ กลาวไว เราก็ทําควบค ◌ู

- ๑๑ ในเรื่องของรายงานใหรีบรายงานตามหลักการ และแผนที่จะดําเนินการใน
ขั้นตอนตอไปครับ
ประธาน
สรุป ใหเดินหนาคูขนาน ใหรีบทํากระบวนการและตอบหนังสือให
สํานักงานนโยบายฯ ไดรับทราบ และทําตามคําแนะนําทุกประการ
- ศูนยบริการลูกคา TOT ขอขอบคุณเทศบาลเมืองบานไผใหความ
อนุเคราะหในการแกไขปญหาแบบเรงดวน ในการแกปญหาถังขยะที่ขางกําแพง
รั้วฝงทิศเหนือ ซึ่งน้ําเนาเหม็นไหลมาขังรวมกันเปนแองขางถนน ที่เปนหลุมชํารุด
ทางยาวสงกลิ่นเหม็น ผมไดมอบหมายใหหนวยทันใจ โดยหัวหนาชุดหนวยทันใจ
รอยตรีบัวทอง โลขันธ ออกไปดําเนินการแกปญหาใหทันที จึงไดมีหนังสือ
ขอบคุณเทศบาลมาในครั้งนี้ (รายละเอียดตามเอกสาร)
ผอ.กองการศึกษา
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับกองการศึกษา
มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบดังนี้
(๑) การจัดงานประเพณีบุญกุมขาวใหญ ประจําป ๒๕๕๙ ตามที่ทาน
รองสุวัฒน และดิฉันไดเขารวมประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญกุม
ขาวใหญและของดีอําเภอบานไผ ประจําป ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.
๒๕๕๘ ณ หองประชุมชั้น ๒ ที่วาการอําเภอบานไผ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่
๑๘-๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณสนามหนาที่วาการอําเภอบานไผ ซึ่งใน
วันนั้นทานนายอําเภอบานไผเปนประธานในที่ประชุม สรุปสาระสําคัญในการ
ประชุมฯ ดังนี้
- การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสืบสานอนุรักษเผยแพร
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม “ไทยอีสาน” ตามฮีต ๑๒ คลอง ๑๔ เปน
การสงเสริมการทองเที่ยวและสินคาอันลือชื่อของอําเภอบานไผ ตลอดจน
เผยแพรกิจกรมผลิตผลทางการเกษตร ปศุสัตว และผลิตภัณฑของกลุมแมบาน
- รูปแบบการจัดงาน เนนเรื่องพิธีเปด ขบวนแหไมตองเดินไกลเหมือน
ทุกป โดยใหมีลักษณะดังนี้
- ขบวนแห เครื่องบวงสรวง โดยจะไดแหในรูปแบบที่มีแลวแตจะจัด
ลักษณะแบงขบวนออกเปนสี่กลุม เดินเขาสูท ี่วาการอําเภอ ๔ ดาน บริเวณสนาม
ในระยะทางบริเวณรอบ ๆ
- การจัดทําปราสาทขาว ใหกําหนดจุดตั้งของปราสาทขาวไวทุก ๆ
หนวยงานโดยไมตองแหปราสาท นํามาตั้งไวตลอดงานและมีการประกวด
เหมือนเดิม
- การจัดทําพานบายศรีเพื่อประกวด
- ขบวนนางรํา ใหใสเสื้อแขนกระบอกสีเขียวผาชิ้นพื้นเมืองสีเขม โดยใช

- ๑๒ ทาทางและเพลงเดียวกันทุกหนวยงาน สวนรายละเอียดเพิ่มเติมใหคุณจีระศักดิ์
รายงานใหที่ประชุมทราบคะ
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับงานบุญกุม
ขาวใหญ ประจําป ๒๕๕๘ เทศบาลไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบเรื่องสถานที่
และการประกวดธิดาบุญกุมขาวใหญ สําหรับการประกวดปราสาทขาวและพาน
บายศรีเราก็สามารถสงเขาประกวดไดนะครับ
ประธาน
สําหรับงานบุญกุมขาวใหญเปนงานประจําปของอําเภอบานไผ ซึ่ง
เทศบาลเราไดสนับสนุนงบประมาณ ๓ สวน ดังนี้
๑. อุดหนุนการจัดงาน ๖๐,๐๐๐ บาท
๒. การจัดการแขงขันกีฬาที่เทศบาลเมืองบานไผเปนเจาภาพเอง
๓. อุดหนุนขบวนแห
และทางอําเภอไดมอบหมายใหเราจัดประกวดธิดาบุญกุมขาวใหญดวย
สําหรับการกําหนดคุณสมบัติผูเขาประกวดจะตองตรวจสอบใหครบถวนชัดเจน
ดวยนะครับ
ผอ.กองการศึกษา
(๒) รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ๔ โครงการ งานกอสราง
และเงินอุดหนุน ขณะนี้ทั้ง ๔ โครงการไดจัดหาผูรับจางเรียบรอยแลว ซึ่งอยู
ระหวางแจงใหมาลงนามในสัญญา ในรายการทั้ง ๔ โครงการ ไดรายงานตาม
แผนดําเนินงานใหกับทางจังหวัดทราบเรียบรอยแลวนะคะ
(๓) สรุปผลการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๕๘ ที่ผานมา
ตองขอขอบคุณคณะผูบริหารและเจาหนาที่ทุกกอง/ฝาย ที่ใหความรวมมือเปน
อยางดี ซึ่งในขอเสนอแนะและขอที่ควรปรับปรุงในคราวตอไปถือเปนขอคิดที่ดี
และจะนําไปปรับปรุงแกไขตอไป เพื่อไมใหเกิดปญหาในคราวตอไปคะ
(๔) รายงานผลการเตรียมงานคายเยาวชน ขอเชิญหัวหนาจีระศักดิ์
รายงานใหที่ประชุมทราบคะ
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ สําหรับการเตรียมงานคายเยาวชน ในเรื่องของหลักสูตรวันที่ ๒๐
ที่ผานมา ทานประธาน คือ ทานดร.วรวิทย ตันฑนะเทวินทร ไดมาตรวจสอบ
ความถูกตองของหลักสูตรและไดแกไขปรับปรุงเรียบรอยแลว สวนหนึ่งไดเสนอ
ไปยังคณะผูบริหารรับทราบ และอีกสวนหนึ่งจะนําเสนอใหทานประธาน
ตรวจสอบเพื่อความถูกตองตอไป สําหรับ อปท.ตาง ๆ ที่เราเชิญใหสงนักเรียน
ระดับชั้น ม.๒ เขารวม ปจจุบันสรุปยอดไดทั้งหมดประมาณ ๓๙ อปท.แลว ที่
แจงยอดนักเรียนเขามาเขาคาย ขั้นตอนตอไปจะกําหนดวันที่จะแถลงขาวเพื่อจะ
ไดทําหนังสือเชิญอปท.ตาง ๆ เขามารวมแถลงขาวดวย และจะไดดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของตอไป

- ๑๓ ประธาน

เตรียมความพรอมนะครับ การจัดกิจกรรมคายเยาวชนวันที่ ๕-๘ ก.พ.
๒๕๕๙ ซึ่งเปนระดับ ม.๒ โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วภาค
อีสานรวมกันกับเรา แนวทางการทํางานของเราอยูที่พื้นที่ของเรา สวนหลักสูตร
ในการเขาคายทานประธานจัดคาย คือ ทานดร.วรวิทย ตันฑนะเทวินทร อดีต
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบานไผ วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน ทานไดเสียสละให
พวกเราอยางมากโดยไมมีคาตอบแทนใด ๆ หากพบเจอทานหรือมาประชุมชวย
ดูแลทานดวยนะครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
สําหรับคณะทํางานตามคําสั่งจะมีการประชุมในสัปดาหหนานะครับ
รองนายกเทศมนตรี ขณะนี้ประมาณการคาใชจายอยูในมือทานเลขานุการกองการศึกษาแลวนะครับ
ขณะนี้คุณจีระศักดิ์ผูรับผิดชอบโครงการไดทํารายงานเสนอทานนายก ฯ
เรียบรอยแลว เปาหมายผูเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ ๘๐๐ คนขึ้นไป สําคัญที่สุด
คือ กิจกรรมถนนคนเดินฯ เด็กนักเรียนจะมีกิจกรรมไปเดินถนนคนเดินฯ ดวยนะ
ครับ คน ๘๐๐ คน ไปเดินถนนคนเดินฯ จะทําใหเพิ่มเศรษฐกิจคนบานไผเพิ่มขึ้น
อีกระดับนะครับ รวมทั้งแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ที่เราวางแผนไว เด็กจะไดรูวาใน
จังหวัดขอนแกนมีอะไรบาง และสําหรับฐานการเขาคายมีทั้งหมด ๔ ฐาน คือ
เทศบาลเมืองบานไผ ม.รามคําแหง วิทยาลัยการอาชีพบานไผ และศูนย
วิทยาศาสตรขอนแกน ใน ๔ ฐานดังกลาว ผูบริหารและเจาหนาที่ของทุก
หนวยงานใหความรวมมือกับเราเปนอยางดี ทั้งนี้เพราะวาเขานับถือทานนายกฯ
สถานที่ทั้ง ๓ แหงดังกลาว ทานนายกฯ เปนผูกอตั้งขึ้น ซึ่งทําใหหนวยงาน
ดังกลาวไดมารวมทํางานกับทานนายกฯ ในครั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาดาน
การศึกษารวมกัน ซึ่งจะไดรวมกันทํางานใหญอีกครั้งระหวางวันที่ ๕-๘ ก.พ.
๒๕๕๙ ขอบคุณครับ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับกอง
สวัสดิการสังคมจะขอรายงานดังนี้
(๑) ผลการดําเนินงานการขึ้นทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ ซึ่งที่
ผานมาเรามีการขึ้นทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ ในวันที่ ๑-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘
มีจํานวนผูส ูงอายุทั้งหมด ๒๖๕ คน และคนพิการทั้งหมด ๘๕ คน เดิมเรามีอยู
๓,๓๔๖ คน ปจจุบันมีผูสูงอายุจํานวน ๓,๖๑๑ คน และคนพิการจํานวน
๖๒๑ คน ซึ่งกองสวัสดิการฯ อยูระหวางรวบรวมขอมูลเพื่อใหประธานชุมชนทั้ง
๓๙ ชุมชน ตรวจสอบวา มีทานใดที่ตกหลนบางหรือมีขอผิดพลาดบาง เพื่อจะได
นําสงสวนกลางตอไปครับ
(๒) โครงการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

- ๑๔ พอเพียง ซึ่งจะดําเนินการในวันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๕๘ ซึ่งขอมอบใหคุณธัญณิชา
ผูรับผิดชอบโครงการรายงานใหท่ปี ระชุมทราบครับ
หัวหนาฝายพัฒนาสังคม
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะดําเนินการในวันที่
๙ ธ.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หองประชุมประชาเมืองไผ โดยมี
กลุมเปาหมายคือ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผทั้ง ๓๙ ชุมชน รวมดวยนักเรียน ครู
โรงเรียนในสังกัดของเราทั้ง ๒ โรงเรียน รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๗๐ คน เพื่อนอม
นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในการปลูกผัก
กินเอง ดวยผักริมรั้วสรางคนในบาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหคนบานไผของ
เราดีขึ้นคะ
หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรายงานการ
ดําเนินการศูนยคนพิการเทศบาลเมืองบานไผ ในขณะนี้ไดเปดบัญชีศูนยคนพิการ
เรียบรอยแลว ซึ่งไดรับเงินจากการจัดงานคอนเสิรตที่ผานมา รวมรายไดทั้งสิ้น
๑๖๑,๓๕๒ บาท และในขณะนี้ไดมีการจัดทําแผนการดําเนินงานของศูนยบริการ
คนพิการเทศบาลเมืองบานไผ และไดทําการขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งเทศบาลเมืองบานไผไดทํา
ขอรับงบประมาณไปทั้งสิ้น ๑,๓๖๖,๙๕๐ บาท ขณะนี้อยูระหวางรอผลการ
อนุมัติวาจะไดรับในสวนของโครงการใดบาง ซึ่งเทศบาลไดดําเนินการจัดทํา
โครงการที่นําเสนอไปทั้งสิ้น ๕ โครงการ คือ
๑. โครงการเอ็กซเรยผูมีแนวโนมที่จะมีความพิการในชุมชน
๒. โครงการความพอดีกับวิถีความพอเพียง
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแลคนพิการ
๔. โครงการเครื่องออกกําลังกายเพื่อคนพิการ
๕. โครงการจัดกิจกรรมวันคนพิการ
- ทางจังหวัดขอนแกนไดกําหนดการจัดงานวันคนพิการสากลขึ้นใน
วันที่ ๒๑ ธ.ค. นี้ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดขอนแกน ซึ่งทางจังหวัดจะมีการ
ประชุมเพื่อหาแนวทางการดําเนินงานอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ ๙ ธ.ค. นี้ ขอบคุณคะ
ประธาน
ฝากผูรับผิดชอบเรื่องคนพิการดวยนะครับ ใหชวยดูอาคารไผทองซึ่งมี
ทั้งผูสูงอายุและผูพิการพื้นที่มันคับแคบเกินไป อยากจะใหขอสนับสนุน
งบประมาณตอเติมออกมาฝงดานหลังประมาณ ๑ หอง
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย รายงานการมอบสิ่งของจากสมาคมจึงตระกูล เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.

- ๑๕ ที่ปรึกษานายกฯ ที่ผานมา โดยคุณอนันต วงศสรุ พิเชษฐ นายกกิติมศักดิ์ถาวรสมาคมจึงตระกูล
พรอมดวยนายกฯและคณะและชมรมจึงตระกูลบานไผ-ขอนแกน ไดมามอบ
สิ่งของ โดยไดรับความอํานวยความสะดวกในเรื่องตาง ๆ จากคณะผูบริหาร
เจาหนาที่ทุกคน โดยเฉพาะกองสวัสดิการฯ เจาของเรื่อง ไดจัดพี่นองประชาชน
จํานวน ๒,๐๐๐ คน ผูมีรายไดนอยมารับสิ่งของจากสมาคม ซึ่งไดดําเนินการไป
ดวยความเรียบรอย คุณอนันตพรอมดวยคณะ มีความประทับใจ ขอขอบคุณ
ทานนายกฯ พรอมคณะเทศบาลเมืองบานไผ สิ่งของที่เหลือประมาณ ๗ ลัง ได
มอบใหทา นนายกฯ เพื่อดําเนินการตามความเหมาะสมนะครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ประธาน มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไมครับ ถา (ไมมี) ผมขอขอบคุณ
ทุกทาน และขอปดการประชุมครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ
เลิกประชุม เวลา

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

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

