- ๑รายงานการประชุมหัวหนาสวนการงาน ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
ในวันจันทรที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ หองประชุมไผเงิน
**************************
ผูมาประชุม
๑. นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรี
เมืองบานไผ
๒. นายนิวัฒน
ปลั่งศิริ
รองนายเทศมนตรีฯ
๓. นายนริศ อินทรกําแหง รองนายเทศมนตรีฯ
๔. นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
๕. นายปรีชา มุกนําพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
๖. รอยตรีบัวทอง โลขันธ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
๗. วาที่รอยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล
๘. นายสุวัฒน สุทธิ รองปลัดเทศบาล
๙. นางดรุณี วิศิษฐชาติ รองปลัดเทศบาล
๑๐. นางสุภาภรณ คําภูเงิน หัวหนาสํานักปลัดฯ
๑๑. นางวาสนา พิทักษ ผูอํานวยการกองคลัง
๑๒. นางอาภรณ รพีเลิศรังสิมันต ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
๑๓. นางศิริวรรณ ปกษี ผูอํานวยการกองการศึกษา
๑๔. นายศักดิ์สิทธิ์ ปนคํา ผูอํานวยการกองชาง
๑๕. นายกฤษฏ ชัยมาตย ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๖. นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสงา ผูอํานวยการกองวิชาการฯ
๑๗. นายสุวัฒน เทาใหม ผูจัดการสถานธนานุบาล
๑๘. นางจิตโศภิน เคนจันทึก ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธิต
๑๙. นายชัชวาล ช่ํามณี ครู ค.ศ.๒ (แทน ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล)
๒๐. นางมลิวรรณ สารบรรณ ที่ปรึกษานายกฯ
ผูไมมาประชุม
โรงเรียนเทศบาลบานไผ
๑. นางฉวีวรรณ อัศฤกษ ผูอํานวยการสถานศึกษา
ผูเขารวมประชุม
๑. นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหนาฝายการโยธา
๒. นายจีระศักดิ์ แกนดู
หัวหนาฝาย
สงเสริมการศึกษาฯ
๓. นางวารุณี ลาดมะโรง หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขฯ
๔. นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศีล หัวหนาฝายแบบแผนฯ

- ๒๕. น.ส.ภัทราวรรณ เกิดพิทักษ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห
๖. น.ส.ยุวนิต เพิ่มยินดี หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
๗. นางสุกัญญา จันทรภักดี หัวหนาฝายอํานวยการ
๘. นายประหยัดทรัพย อาวจําปา หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
๙. น.ส.มัตติกา เกิดพิทักษ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
๑๐. น.ส.ลัดดาวัลย ความหมั่น หัวหนาฝายแผนที่ภาษีฯ
๑๑. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
๑๒. นายเนรมิตร มูลวงศ หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล
๑๓. นางอุไรวรรณ กสิกิจวรกุล หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ
๑๔. นายประเสริฐ ไชยศรี หัวหนา
ฝายพัฒนารายได
๑๕. น.ส.ธัญณิชา ขันตี หัวหนาฝายพัฒนาสังคม
๑๖. จ.อ.สายันต นรสาร
นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ (รก.หัวหนาฝายปองกันฯ)
๑๗. น.ส.พันธวิรา พลกลาหาญ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ (รก.หน.ฝายบริการและเผยแพรฯ)
๑๘. นายธนายุทธ โคตรบรรเทา
๑๙. นายสุบรรณ ดีดิลก ที่ปรึกษานายกฯ
๒๐. น.ส.จารุมาศ เสนาสนิท
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๐๘.๓๐ น.
เริ่มประชุมเวลา
นายนริศ อินทรกําแหง
เมื่อที่ประชุมมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมแทนทาน
รองนายกเทศมนตรีฯ ประธาน (ชั่วคราว) ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายนริศ อินทรกําแหง
๑. การจัดงานคอนเสิรตการกุศล “คาราบาว ๓ ชา มันสยกใหญ” เพื่อ
รองนายกเทศมนตรีฯ หารายไดสมทบทุนกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน ในวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ ให
ทุกคนเตรียมความพรอมในการจัดงานการกุศลในครั้งนี้ดวยนะครับ
๒. การขอความอนุเคราะหศึกษาดูงานจาก เทศบาลตําบลเขางู
จ.ราชบุรี ในวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. (ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะในชุมชน)
๓. การขอความอนุเคราะหศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลศรีธาตุ
จ.อุดรธานี ในวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ใหทุกคนเตรียมการ
ตอนรับคณะศึกษาดูงานทั้ง ๒ แหง รวมทั้งเรื่องการนําเสนอผลงานเทศบาลให
เตรียมพรอมใหเรียบรอยนะครับ ฝากทุกกอง/ฝายมารวมตอนรับคณะศึกษา
ดูงานในวันดังกลาวโดยพรอมเพรียงกันดวยนะครับ

- ๓๔. การเดินทางไปศึกษาดูงานที่เมืองพัทยา โดย ผอ.กองการศึกษาไดนํา
คณะครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลไปศึกษาดูงานดานการจัดการศึกษา
รูปแบบใหม ซึ่งเปนการจัดการศึกษาที่ถูกตอง กอนที่ผมจะเขามาบริหารไมมีการ
คัดกรองเด็กเลยนะครับ ถือวาการจัดการศึกษาของเราพัฒนาไปในทิศทางที่ดี
ขึ้นนะครับ
ประธาน
๕. สมาคมสหพันธคนพิการไดมอบรางวัล “แสงดาวแหงป” ณ สโมสร
หารบก ถ.วิภาวดี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๙ ซึ่งผมจะได
เดินทางเขาไปรับรางวัลในวันดังกลาวนี้
ฝากคุณภัทราวรรณ เรงการกอสรางศูนยคนพิการดวยนะครับ ซึ่งไดรับ
งบประมาณแลวใหดําเนินการโดยเรงดวนดวย รวมทั้งฝายที่เกี่ยวของ
เรงรัดการทํางานตามเปาหมายดวย ถาอยูในภารกิจของกอง/ฝายใดใหรีบ
ดําเนินการนะครับ สําหรับรถสุขาเคลื่อนที่ และการขุดลอกทอระบายน้ํา
ศูนยบริการคนพิการเรงดําเนินการดวยนะครับ
ผอ.กองชาง
สําหรับโครงการ “ศูนยบริการคนพิการ” และศูนยเยาวชน
“Youth Center” อยูระหวางดําเนินการครับ
ประธาน
สําหรับเด็กแรกเกิด-๓ ป ใหไปลงทะเบียนตามทองถิ่นที่เกิด รัฐบาลจะ
ชวยเหลือเงินคนละ ๖๐๐ บาท สําหรับการซอมแซมรถดับเพลิงดําเนินการถึง
ขั้นตอนไหนครับ
ผอ.กองคลัง
การซอมแซมรถดับเพลิงแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางแลว
อยูระหวางรอเอกสารจากหนวยงานตาง ๆ สําหรับการขุดลอกทอระบายน้ําฯ
แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางแลวคะ
ประธาน
งบประมาณตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในไตรมาส ๓ ทั้งหมด ๖
รายการที่ตองดําเนินการโดยเรงดวน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของพี่นอง
ประชาชน การซอมแซมรถดับเพลิง เพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัย
พิบัติตาง ๆ
๖. สืบเนื่องจากคณะนักศึกษาวิทยาลัยการตํารวจ (บรอ.) ไดเดินทางมา
ศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองบานไผ เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๙ ที่ผานมา ทาง
คณะไดฝากขอบคุณเจาหนาที่ทุกกอง/ฝาย ที่ใหการตอนรับเปนอยางดี ซึ่งในวัน
นั้นทางคณะนักศึกษาฯ ไดมอบถังขยะใหกับเทศบาล รวมทัง้ มอบเงินสมทบทุน
ใหกับโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาล จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท และผมเปนนักศึกษาของ
ทองถิ่นเพียงคนเดียวที่เขาเรียนรุนนี้ ถาทําดีจะมีแตผลดีกลับมา ขอบคุณทุกทาน
ที่ชวยใหงานสําเร็จลงดวยดี เพื่อเปนแบบอยางทีด่ ีตอไป

- ๔ฝากพวกเรารวมตอนรับคณะศึกษาดูงานที่จะมาเยี่ยมเราดวยนะครับ ให
ดูแลเต็มที่ และเปนผูนําระดับเทศบาล เราเปนประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
ขอนแกน ๘๔ จังหวัดในขอนแกน อนาคตจะเปนประธานสันนิบาตเทศบาลภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใหมั่นในใจทิศทางการทํางานและศักยภาพขององคกร
เรานะครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
นายนริศ อินทรกําแหง เชิญฝายเลขานุการฯ ครับ
รองนายกเทศมนตรีฯ
หัวหนาสํานักปลัดฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรายงาน
การประชุมฯ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ฝายเลขาฯ ไดสําเนา
แจงใหทุกทานแลวนะคะ มีทั้งหมด ๒๘ หนา ขอใหที่ประชุมพิจารณาไป
พรอม ๆ กันเลยนะคะ มีทานใดจะขอแกไขหรือเพิ่มเติมในสวนใดหรือไมคะ
เชิญคะ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ขอแกไขหนา ๒๑ จาก “ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีรัตนาภา”
แกไขเปน “สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค ๖ ขอนแกน” และ จาก “ซึ่งเราได
มอบไปแลว ๔ ทุน” แกไขเปน “ซึ่งเราไดมอบไปแลว ๑๐ ทุน และ จาก ”คมจ.”
แกไขเปน “พมจ.”
นายนริศ อินทรกําแหง เมื่อมีการตรวจสอบรายงานการประชุมแลวใหแกไขใหถูกตอง เพราะ
รองนายกเทศมนตรีฯ สามารถนําไปเปนหลักฐานอางอิงตามกฎหมายได มีทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติม
หรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมนะครับ
มติที่ประชุม --รับรองรายงานการประชุม
—
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ประธาน
รายงานผลการดําเนินงานถนนคนเดินเพลินเมืองไผ เชิญรองดรุณี ครับ
นางดรุณี วิศิษฐชาติ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับถนนคนเดิน
รองปลัดเทศบาล เพลินเมืองไผปจจุบันเปนที่ติดตลาดมาก ทีมงานของเรามีการทบทวน
หลักเกณฑตาง ๆ อยูเปนประจํา เชน เรื่องอายุของสมาชิกถนนคนเดินฯ เรื่อง
ไฟฟาเริ่มเสื่อมและเปลี่ยนหลอดไฟอยูเรื่อย ๆ เจาหนาที่ดําเนินการสํารวจอยู
เปนประจําสม่ําเสมอ ซึ่งไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่ทุกฝายที่เกี่ยวของเปน
อยางดีคะ

- ๕สรุปยอดคาใชจายประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๙
- ๓ เม.ย. ๒๕๕๙
รายรับ = ๑๘,๖๐๐ บาท รายจาย = ๑๘,๒๑๕ บาท
- ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๙
รายรับ = ๑๙,๔๘๐ บาท รายจาย = ๑๔,๙๐๐ บาท
- ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๙
รายรับ = ๑๖,๗๐๐ บาท รายจาย = ๑๒,๘๐๐ บาท
- ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๙
รายรับ = ๑๙,๘๘๐ บาท รายจาย = ๑๖,๑๘๐ บาท
สรุป รวมรายรับทั้งสิ้น = ๗๔,๖๖๐ บาท รวมรายจายทั้งสิ้น = ๖๒,๐๙๕ บาท
คงเหลือทั้งสิ้น = ๑๒,๕๖๕ บาท
ประธาน
สําหรับอาทิตยหนาการประกวดแขงขันรองเพลง ใหรองดรุณีเตรียมการ
เรื่องโลรางวัลใหเรียบรอยดวยนะครับ โดยใหบันทึกชื่อใสในโลรางวัลดวยเพื่อให
เกียรติกับผูที่ไดรับรางวัลในครั้งนี้ดวย
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
ประธาน
(๑) ชี้แจงแนวทางการจัดตั้งบานพิทักษบุคคลออทิสติก โดย
คุณจีรพันธ ตันมณี
นางจีรพันธ ตันมณี
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรูปแบบการ
กอสรางโรงเรียนมีอยู ๒ รูปแบบ ในโรงเรียนทั่วไปตองการอยูกับบุคคลปกติ
เนื่องจากออทิสติกมีอยู ๒ ประเภท คือ ออทิสติกที่ฟงกชั่นสูง ซึ่งโรงเรียนทั่วไป
จัดการเรียน ๒ รูปแบบให บานพิทักษออทิสติกเปนตัวชวยในชุมชนมี ๒ บาน
สถาบันแบงการวิจัยออกเปน ๓ กลไก โดยแบงงานตามกระทรวงตาง ๆ คือ
หองเรียน ๒ รูปแบบ กระทรวงการศึกษา, บานพิทักษออทิสติก ขึ้นกับกระทรวง
พัฒนาสังคมและอปท. หากเทศบาลเมืองบานไผทําไดจะเปนแหงแรกของ
ประเทศไทย
ประธาน
ผมภูมิใจที่ไดทําเปนอันดับแรกของประเทศ เราจะตองดําเนินการตาม
ขั้นตอนตาง ๆ ใหเกิดเปนรูปธรรมขึ้นมานะครับ ทุกกอง/ฝายตองชวยกัน
ขับเคลื่อนงานใหบรรลุเปาหมายรวมกันนะครับ
(๒) สรุปรายงานการดูงานบุญซําฮะ ณ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

- ๖นางดรุณี วิศิษฐชาติ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สรุปรายงานการ
รองปลัดเทศบาล
ดูงานบุญซําฮะ ณ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เชิญทุกทานชมวิดีทัศน
นําเสนอการจัดงานบุญซําฮะพรอมกันคะ (รายละเอียดจากการนําเสนอวีดิทัศน)
จากการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ ควรมีการประชุมคณะทํางานจัดงาน
บุญซําฮะขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสืบตอไปคะ
ประธาน
เชิญประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดงานบุญซําฮะ เดือน ๖ วันเพ็ญ
เดือน ๖ ประมาณวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๙ ใหเตรียมการโดยดวน ถือเปนประเพณี
ใหมที่เราจะจัดขึ้นเปนปแรกนะครับ มอบปลัดฯ เตรียมการเรื่อง สตง.เราสงเสริม
ประเพณีบุญซําฮะ เราตองปองกันไวกอนโดยการขอคําแนะนําจาก สตง.
รูปแบบการจัดควรเปนอยางไรที่ถูกตอง ฝากทานปลัดฯดวยนะครับ
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับกองชางขอ
รองนายกเทศมนตรีฯ รายงานโครงการกอสรางระบบรวบรวมบําบัดน้ําเสีย มีผูซื้อแบบ ๔ ราย ยื่นซอง
๑ ราย คือ กิจการรวมคาฯ เสนอราคา ๙๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท จากราคากลาง
๙๙,๓๖๕,๐๐๐ บาท คณะกรรมการตอรองราคาลดให ๕๐,๐๐๐ บาท ตกลง
ไดในราคา ๙๙,๐๕๐,๐๐๐ บาท งานพัสดุฯ ไดรายงานตั้งแตวันที่ ๒๙ เม.ย.
๒๕๕๙ แลว และไดลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว
ผอ.กองชาง
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองชางขอรายงาน
ผลการกอสรางมีทั้งหมด ๔ โครงการดังนี้
(๑) รายงานผลการกอสรางอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ หองเรียน
(แบบตอกเสาเข็ม) ปจจุบันมีปญหาการกอสรางดําเนินการไปไดแค ๑๐%
(๒) โครงการกอสรางอาคารเรียนอเนกประสงค (แบบตอกเสาเข็ม)
(สน.คท.ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาลบานไผ เบิกงวดงานไปแลว ๑ งวด กอสราง
ไปแลวประมาณ ๕๐%
(๓) โครงการกอสรางอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ หองเรียน
(แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลบานไผ (ท.๑) ผูรับจาง คือ
หจก.ทีธนานนทกรุป กอสรางไปแลวประมาณ ๕๐% กอสรางถึงชั้น ๓
(๔) โครงการปรับปรุงตลาด ๒ เทศบาลเมืองบานไผ ผูรับจางคือ
หจก.ธัญบุรี ยังไมเบิกงวดงาน ดําเนินการกอสรางไปแลว ๑๐%
ประธาน
สําหรับรายการที่ ๑ และ ๔ มีใครสามารถใหรายละเอียดเพิ่มเติม
ไดหรือไมครับ งานกอสรางยังไมกาวหนา เกิดผลกระทบกับประชาชนมาก
ผมเห็นใจทุกฝาย อยากใหผูประกอบการทําตามสัญญาดวย ทานใดมี
ขอเสนอแนะหรือไมเชิญครับ

- ๗นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
สําหรับโครงการกอสรางตลาด ๒ ไดติดตามเปนระยะ ๆ และไดรายงาน
รองนายกเทศมนตรีฯ กับทานรองจิระบูรณ, กองคลังและชางควบคุมงานแลว เราประเมินวาโครงการ
นี้นาจะทํายากจึงมีการประเมินระยะเวลากอสราง ๑๕๐ วัน ซึ่งระยะเวลานาน
เกินไป ผูรับจางปดกั้นพื้นที่กอสรางยังไมชัดเจนทําใหสรางความกังวลใจใหผูคา
จึงเรงใหปดพื้นที่ใหครอบคลุม ๑๐๐% ตํารวจตองการพื้นที่คืนเพื่อสัญจรไป-มา
สะดวก ใหประชาชนเขาตลาดไดคลองตัวขึ้น ฝากคณะกรรมการดูแลตลาด
ลงพื้นที่หลังสิ้นเดือน หากสําเร็จจะเปนเรื่องการจัดระเบียบตอไป
ประธาน
ฝากทานรองจิระบูรณประสานงานกับผูรับเหมาใหดําเนินการปดกั้น
พื้นที่กอสรางใหเรียบรอยดวยนะครับ
งานบําบัดน้ําเสียคืบหนาไปสวนหนึ่งแลว ผูรับจางมีผลงานจากหัวหิน
และตอนนี้ทําควบคูกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม ฝากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของหาก
มีปญหาใหประชุมติดตามงานกันเรื่อย ๆ ใครมาทํางานกับเราแลวประทับใจผลดี
จะตอบกลับมา เรื่องบําบัดน้ําเสียจะทําของเสียใหเปนผลดีเปนแหลงทองเที่ยว
ตองทําใหเปนตนแบบทุกเรื่อง องคกรตาง ๆ จะเขามาทองเที่ยว สําหรับอาคาร
เรียน ท.๒ ปญหาเกิดจากอะไรอธิบายใหที่ประชุมรับทราบดวยครับ
ผอ.กองชาง
ปญหาการกอสรางอาคารเรียน ท.๒ เกิดจากผูรับจางขาดประสบการณ
ผิดพลาดทุกขั้นตอน สัปดาหที่แลวไดเชิญวิศวกรมาแกไขใหเปลี่ยนโฟแมนใหม
ดูแบบแปลนใหมทั้งหมด
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย ยินดีดวยกับงานกอสรางบอบําบัดน้ําเสีย อาคาเรียน ท.๒ ใหเรียก
ที่ปรึกษานายกฯ
ผูรับจางมาทําความเขาใจเปนลายลักษณอักษร
ประธาน
ผูประกอบการมีหลายแบบ ผอ.ชางใหชัดเจนนะครับ รายงาน
ปลัดเทศบาลใหทราบเพื่อความเด็ดขาด สิ่งที่เราตองเอาใจใส ทีมผูบริหารชุดนี้
ไมมีใครเปนผูรับเหมา ถาจําเปนตองยกเลิกก็ตองทํา ใหแกปญหาเรื่องกอสราง
อาคารเรียน ท.๒ ใหทําเหมือนกรณีบอบําบัดน้ําเสีย ถาเปอรเซ็นตงานกอสราง
ไมเหมาะสมกับระยะเวลาที่เหลือ ใหตัดสินใจวาจะยกเลิกหรือไม ตอไปเชิญวาระ
สํานักปลัดฯ ครับ
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย (๑) รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการฯ ประจําเดือน เม.ย. ๒๕๕๙
ที่ปรึกษานายกฯ
เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๙ กอนเขาสูวาระการประชุม ทานผูวาราชการฯ มีเรื่อง
สําคัญหลายเรื่อง มีการมอบ ๔ เรื่อง โดยเฉพาะมอบเกียรติบัตรแกนักเรียนที่
สอบ O-Net ได ๑๐๐% ๑๐๐ คนแรก

- ๘- วาระที่ ๑ ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ขาราชการยายมาดํารง
ตําแหนงใหม คือ อัยการยายมาใหม คือ ดร.ชื่นศักดิ์ ยายมาจากเขตพื้นที่
การศึกษาประถมเขต ๑ มารักษาการศึกษาธิการจังหวัดคนใหม
- วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
- ผูวาราชการฯ แจงที่ประชุม วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๙ สายการบินแอร
เอเชียเปดเสนทางบินใหม หาดใหญ-ขอนแกน, ขอนแกน-เชียงใหม วันเปด
เสนทางทานรองผูวาราชการฯ นําคณะ ๒๐ ทานเดินทางไปเปดปฐมฤกษไปเยี่ยม
๓ จังหวัดชายแดนใต
- การบริหารขยะมีพิษและของเสีย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแกน ไดรายงานผลดําเนินการบันทึกขอมูล ๑๒๙ แหง อีก ๙๙ แหง ยังไมได
บันทึกเราตรวจสอบดูของเราดวยนะครับวามีการรายงานแลวหรือยัง
- การบริหารขยะคัดแยกขยะตนทาง เทศบาลเมืองบานไผ+เทศบาล
ตําบลน้ําพอง ไดจัดประชุมแลว
- กกต.จว.ขก. รายงานประชามติรัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกากําหนด
ประชามติ ๘ ประเด็น วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๙ ประชามติ ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ไป
ลงคะแนนรับ/ไมรับ
- ขอความรวมมือของขาราชการ วางตัวเปนกลาง สนับสนุนสถานที่ให
ขาราชการปฏิบัติตาม กกต.รองขอ
- การประชาสัมพันธรณรงคใหไปใชสิทธิ แตประชาสัมพันธไมลงมติ
ไมได ขอความตองไมกาวราว ยั่วยุ กําหนดมาตรา ๖๑ ไดมีการดําเนินคดีแลว
เราตองใหความรวมมือใหประสาน กกต.จว.ขก. ควรใชเปนมาตรฐาน อายุไมต่ํา
กวา ๑๘ ปบริบูรณ ณ วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๙ ผูมีสิทธิลงทะเบียนใชสิทธินอกเขต
ไดโดยการลงทะเบียน ๑ พ.ค. ๒๕๕๙
- การเบิกจายงบประมาณเบิกเหลื่อมปสวนกลาง-สวนภูมิภาค
๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ฝากผอ.กองคลังตรวจสอบหนังสือสั่งการดวยนะครับ
- โครงการประชารัฐรวมกับ ธกส. เกษตร
PC เกี่ยวกับ PC มาตั้ง
โรงงานอาหารสัตวที่ทาพระ อยากใหเกษตรกรปลูกขาวโพดสงไปขายที่ UPC
และสงเสริมใหสํานักงานเกษตรประชาสัมพันธใหประชาชนปลูกพืชใชน้ํานอย
- วาระเรื่องอื่น ๆ ดังนี้
- กอ.รมน.ความมั่นคงจังหวัดขอนแกน ทหารบอกชวยภัยแลงแก
ประชาชน รวมกับ ปภ.จังหวัดขอนแกน ธกส.แนะนําการชวยเหลือองคกรตาง ๆ

- ๙ประธาน

การเตรียมลงประชามติรัฐธรรมนูญ วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐
– ๑๖.๐๐ น. ผูมีสิทธิอายุ ๑๘ ปบริบูรณ จนถึงวันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๙ มีการ
ประกาศรายชื่อตามขั้นตอนเหมือนการเลือกตั้ง ฝากกองวิชาการฯ
ประชาสัมพันธลงหนังสือพิมพเสียงเมืองไผดวย
(๒) รายงานการประชุมหัวหนาสวนการงานฯ อําเภอบานไผ
ประจําเดือน เม.ย. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙ สรุปสาระสําคัญดังนี้
- การสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล นายอําเภอฝาก ๒ เรื่อง
- การเจรจาขอรับโอน บขส.รายละเอียดเขารวมประชุม ผมไดนําเรียน
ใหทานนายอําเภอทราบ แตทาง อบจ.ไดสงเจาหนาที่เขารวมประชุมแทนนายกฯ
ซึ่งไมสามารถตัดสินใจอะไรได จึงยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจน
- เรื่องบานมั่นคง ที่ประชุมไดสอบถามเกี่ยวกับการขอใชที่ดินวามี
ปญหาอะไรหรือไม ผมไดชี้แจงรายละเอียดอยางครอบคลุมครบถวนเรียบรอย
แลว นอกจากนั้นจะเปนเรื่องสถานการณภาวะภัยแลงตาง ๆ
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย การถายโอนสถานีขนสง (บขส.) นาจะหารือขอกฎหมายและระเบียบ
ที่ปรึกษานายกฯ
ตาง ๆ ใหรัดกุม สวนเรื่องบานมั่นคงผมแนะนําใหไปดูงานที่ชุมแพนะครับ
(๓) การปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความโปรงใส (ดานการจัดซื้อ/จัดจาง
ปลัดเทศบาล
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความโปรงใส (ดานการจัดซื้อ/จัดจาง) ระเบียบพัสดุฯ
เมื่อกอนกําหนดใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม แตปจจุบันระเบียบฯ ไมได
กําหนด แตผมคิดวาควรนําภาคประชาชนเขามามีสวนรวมดวย โดยใหอยูใน
ดุลพินิจและอํานาจนายกฯ และใหคัดเลือกมาเพียง ๑ ทาน (ประธานชุมชน)
สําหรับงานโครงการที่มีวงเงินตั้งแต ๓๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป อะไรเอามาแลวดีขึ้น
โปรงใสขึ้น ใหเสนอผูนําชุมชน ๑ คน เขามามีสวนรวม เพื่อแตงตั้งเปน
คณะกรรมการเปดซอง/คณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจาง ใหกองคลังรับไป
ดําเนินการดวยนะครับ
ประธาน
ใหใชภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดซื้อ/จัดจางในวงเงิน
๓๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีอยูที่ตัว Leader ถาไมโกง
จะไมมีปญหา การตรวจสอบเยอะ การบริหารก็แย ถาการตรวจสอบมีบาง การ
บริหารก็ดี ถาไมมีการตรวจสอบเลยก็แย ถากําหนดวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ก็อาจจะเกิดปญหาเยอะ ใหดําเนินการตามที่ปลัดฯ เสนอดังกลาว โดยกําหนด
วงเงินตั้งแต ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ผมทํางานกับประชาชนมาเยอะ ใหมี
จิตสํานึกรวมกันทํางานนะครับ

- ๑๐ (๔) โครงการฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปองกันฯ รุนที่ ๑๐
จ.อ.สายันต นรสาร
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับโครงการ
รก.หัวหนาฝายปองกันฯ ฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปองกันฯ รุนที่ ๑๐ ระหวางวันที่ ๒๓-๒๗ พ.ค.
๒๕๕๙ กลุมเปาหมายประชาชนในเขตเทศบาล และไดทําหนังสือไปยังชุมชน
จํานวน ๕๐๐ คน
(๕) โครงการฝกอบรมยุวเทศกิจ รุนที่ ๒ ในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙
กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนในเขตเทศบาลและนอกเขต, วิทยาลัยการอาชีพ
บานไผ, โรงเรียนบานไผพิทยา ไดประสานทางโรงเรียนเรียบรอยแลว
ประธาน
ศูนยฝกยุทธวิธีสํานักงานตํารวจแหงชาติ จ.นครราชสีมา มีเนื้อที่
ประมาณ ๑,๐๐๐ กวาไร เปนศูนยฝกมาตรฐาน รอบปตอไปใหไปฝกแหงนี้
ครูฝกเปนระดับนายพล ทีมดูแลมาตรฐาน จะไดรูรูปแบบการแกปญหาตาง ๆ
ถาเราฝกแบบเดิม ๆ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
สําหรับการจัดจราจรใหประสานยุวเทศกิจรุนที่ ๑ มารวมภาคสนามดวย
รองนายกเทศมนตรีฯ เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจ
ประธาน
อยากใหออกแบบชุดยุวเทศกิจ ผมจะใหใหงบประมาณสวนตัว เด็กนาจะ
ภูมิใจในชุดที่ไดใสในการฝกอบรมในครัง้ นี้
หัวหนาสํานักปลัดฯ
(๖) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ป ๒๕๕๙ กําหนดในพื้นที่ ณ
วัดปาปทุมธรรมวราราม (วัดปาบานเกิ้ง) หลักสูตร “การพัฒนาจิตใจใหเกิด
สันติสุข” กําหนดจัดขึ้น ๒ รุน ระหวางวันที่ ๒๔-๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๙ และ
ประมาณตนเดือน ก.ค. ๒๕๕๙
ประธาน
หวงวันที่ ๒๔-๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๙ มีงานสัปดาหหนังสือ ใหเลื่อนเปนเดือน
ตนเดือน ก.ค. ๒๕๕๙
นายปรีชา มุกนําพร
การฝกอบรมในพื้นที่ผมขอเปลี่ยนสถานที่เปน “สถาบันพลังจิต” นาจะ
เหมาะสมกวา จะมีหลักสูตร “โครงการอบรมชินนสาสมาธิ” (การทําสมาธิเพื่อ
ชนะใจตนเอง)
ประธาน
กรณีนี้ผมคิดวาทานคาดหวังแลววาเราจะไปวัดปทุมธรรมวราราม การ
ฝกตัวเองเปนเรื่องธรรมดา การฝกปฏิบัติธรรมจะตองทนกับความลําบาก สรุป
โครงการอบรมจริยธรรม สถานที่ฝกปฏิบัติธรรม คือ วัดปาปทุมธรรมวราราม
(วัดปาบานเกิ้ง) จัดชวงตนเดือน ก.ค. ๒๕๕๙ นะครับ
ผอ.กองคลัง
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับกองคลังมี
เรื่องแจงเพือ่ ทราบดังนี้
(๑) รายงานรายรับ-รายจาย ประจําเดือน เม.ย. ๒๕๕๙

- ๑๑ - รายรับทั้งสิ้น
๑๕๖,๒๗๒,๓๔๙.๖๔ บาท
- รายจายทั้งสิ้น
๑๐๑,๒๐๓,๘๐๗.๔๒ บาท
- รายรับจริงสูงกวารายจาย
๕๕,๐๖๘,๕๔๒.๒๒ บาท
(๒) รายงานเงินกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน ณ วันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๙
- ยอดยกมา ณ ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๙ ๘๒๕,๘๖๓.๗๙ บาท
- รายรับทั้งสิ้น
๑๘,๖๐๐.๐๐ บาท
- รายจายทั้งสิ้น
๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท
- คงเหลือเงินกองทุนฯ ทั้งสิ้น
๗๘๐,๔๖๓.๗๙ บาท
(๓) รายงานเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรเทศบาลเมืองบานไผ ณ วันที่
๒๘ เม.ย. ๒๕๕๙
- ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๙ ยอดยกมา ๔๖๖,๘๒๕.๒๙ บาท
- ๗ เม.ย. ๒๕๕๙ รับเงินทุนเรือนหุนฯ ๖,๔๐๐.๐๐ บาท
- ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๙ รับเงินทุนเรือนหุนฯ ๔๑,๑๐๐.๐๐ บาท
- ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๙ รับชําระหนี้จากสมาชิก (เงินตนพรอมดอกเบี้ย)
๓,๕๖๙.๐๐ บาท
- รวมรายจายทั้งสิ้น ๒๖,๘๐๐.๐๐ บาท
รวมเงินกองทุนฯ ณ ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๙ ๔๙๑,๐๙๔.๒๙ บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร)
(๔) ซักซอมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
“การดูงาน” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูหรือประสบการณดวยการ
สังเกตการณซึ่งไดกําหนดไวในโครงการหรือหลักสูตรใหมีการดูงานกอน
ระหวางหรือหลังการฝกอบรม และหมายความรวมถึงโครงการหรือหลักสูตรที่
กําหนดเฉพาะการดูงานภายในประเทศที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดขึ้น
สําหรับเรื่องการศึกษาดูงานใหใชระเบียบฯ การฝกอบรม ใหเบิก
คาอาหารตามระเบียบฯ คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ เวนแต คาเชาที่พัก
ใหจายคาเชาที่พักคู ๒ คน/หอง และเบิกจายจริง โดยใช Flodio มาเบิก ยกเวน
เปนกรณีที่ไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปน ไมอาจพักรวมกับผูใดได ผูบริหาร
ทองถิ่นที่จัดการฝกอบรมอาจจัดใหพักหองพักคนเดียวได
สําหรับการฝกอบรมหรือการดูงานที่มีการจัดยานพาหนะใหผูเขารับการ
ฝกอบรมแลว จะเบิกคาพาหนะสวนตัวไมได

- ๑๒ กรณีเชาเหมารถใหเบิกจายตามจัดซื้อจัดจาง กรณีจําเปนและประหยัด
คาใชจายในการฝกบอรม ฯ สําหรับการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานมี
บาง อปท.จัดการฝกอบรมและไมดูภารกิจหนาที่ของตัวเอง จึงใหดูอํานาจหนาที่
ของตัวเอง คือ บุคคลที่จะรวมเดินทางไปจะตองเปนผูมีหนาที่เกี่ยวของกับงาน
นั้นดวย
กรณีเงินอุดหนุนวัด กรมสงเสริมฯ ใหระงับการเบิกเงินอุดหนุน ขณะนี้
อยูระหวางรางระเบียบฯ เนื่องจากวัดไมมีระเบียบการใชจายเงิน หนวยงานเราก็
ไมสามารถเขาตรวจสอบวัดได
การจัดซื้อวัคซีน ซื้อมาฉีดสุนัขและแมวได แตการบริจาคฟรีจะตอง
ประกาศใหเปนเขตพื้นที่โรคพิษสุนัขบากอน แตถาไมประกาศจะตองเสีย
คาใชจายตามระเบียบฯ
ประธาน
การทัศนศึกษาดูงานตองตรงตามวัตถุประสงค ผลดีอยางไร พวกเรา
ทํางานตามระบบทุกอยาง ยกเวน กรณีสมาชิกสภาเทศบาลไมคอยเขารวม
ประชุม ถือเปนจุดออนที่ตองมีการแกไขตอไป
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย จากการสัมมนาที่พัทยาที่ผานมา ที่ประชุมสรุป ป.ป.ท.,ป.ป.ช.,ส.ต.ง.
ที่ปรึกษานายกฯ
ทักทวงเรื่องเหลานี้มาก จน อปท.ทําอะไรไมถูกเลย ทานอธิบดีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการทํางานของทองถิ่น
หลายเรื่องกําลังดําเนินการอยู ใหผอ.กองคลังติดตามขอสรุปดวย
นายนริศ อินทรกําแหง
ตามที่ทานผอ.กองคลังชี้แจงกฎหมาย และระเบียบฯ ตองสรุปแนวทาง
รองนายกเทศมนตรีฯ ออกมาเปนขอ ๆ ใหชัดเจนวาอะไรทําได ทําไมได เพื่อลดความขัดแยงในองคกร
เรื่องการรวบรวมรางวัลตาง ๆ มากมาย แนวทางปฏิบัติควรมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการรวบรวมรางวัลทั้งหมดโดยจัดทําเปนรูปเลม รวมทั้งทําเปน
แผนพับเพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธดวย
ผอ.กองสาธารณสุขฯ เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ กองสาธารณสุขฯ
มีเรื่องแจงเพื่อทราบอยู ๓ เรื่อง ดังนี้
(๑) พิธีมอบรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําป ๒๕๕๘
ในวันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๙ ณ กรมประชาสัมพันธ เขตพญาไท กรุงเทพฯ
เงินรางวัล ๑๐ ลานบาท เปนรางวัลแหงความภาคภูมิใจของเทศบาล ซึ่งชวงเชา
ทานนายกฯ ไดเปนวิทยากร เสวนารวมกับนายก อบต.ดอนแกว และนายก
อบจ.กระบี่
(๒) การศึกษาดูงานศูนยบริการสาธารณสุขฯ ๓ บางซื่อ กรุงเทพฯ ซึ่งมี

- ๑๓ ทั้งหมด ๑๗ แหง ประชากรแปดหมื่นคนเศษ มีภารกิจ ๑๖ อยาง มีนายแพทย
และพยาบาลวิชาชีพ ๑๘ คน ภารกิจมี ๕ อยาง การรักษาโรคระดับปฐมภูมิ
คลินิกโรคหัวใจ การสงเสริมสุขภาพ มีคลินิกพิเศษตางๆ มากมาย ศูนยบริการ
สาธารณสุขฯ ๓ เปนศูนยพิเศษ มีนักศึกษาแพทย นักศึกษาพยาบาล ไปดูงาน
เปนประจําเปนประโยชนตอทองถิ่น มีนายแพทยเปนผอ.ศูนย วิสัยทัศน “บริการ
ประทับใจ หวงใยสุขภาพ พัฒนาตน สรางชุมชนเขมแข็ง” ซึ่งศูนยบริการ
สาธารณสุขฯ ๓ มีบุคลากรประจําศูนย ดังนี้ นายแพทย พยาบาล
กายภาพบําบัด นักสังคมสงเคราะห เทศบาลเมืองบานไผเปนเมืองเล็กปรับใหได
มาตรฐานแตตองดูบุคลากรดวยในอนาคต
(๓) กิจกรรมสงเสริมการปลูกกลวยไทยในชุมชน ตามโครงการหนาบาน
นามอง ประจําป ๒๕๕๙ ซึ่งไมสามารถโอนงบประมาณไว จึงขอนําโครงการ
ดังกลาวเขารวมโครงการปลูกไผแสนกอรวมกับกองสวัสดิการสังคม ซึ่งจะจัดขึ้น
ในวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๕๙
ประธาน
โรงพยาบาลแตละแหงมีความพรอมกวาเดิมเยอะ ศูนยบริการ
สาธารณสุขฯ ตลาด ๔ เทศบาลเมืองบานไผ ผมจะพยายามขอใหนองๆ นักเรียน
บานไผ ข.ก.๕ เรียนทุนเพื่อไปศึกษาคณะแพทย แลวกลับมาทํางานเปนแพทย
สังกัดเทศบาลของเรา
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย การบริจาคเครื่องมือแพทย การตั้งศูนยบริการแพทย ๔ มุมเมือง
ที่ปรึกษานายกฯ
มีหมอ+พยาบาล การสั่งยาทางคอมพิวเตอรดวยความรวดเร็ว เรานาจะ
ดําเนินการไดเพื่อรอนักศึกษาแพทยจากโรงเรียนบานไผ ข.ก.๕
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
(๑) โครงการไผแสนกอ กําหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๕๙
ซึ่งบายวันนี้ไดเชิญประธานชุมชน+เลขานุการคณะกรรมการจัดงานเขารวม
ประชุมพรอมกัน เวลา ๑๔.๐๐ น.
(๒) สรุปโครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ ออกดําเนินการแลวทั้งหมด
๒๖ ชุมชน ซึ่งการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่แตละชุมชน คณะผูบริหารไดลงพื้นที่
เพื่อรับฟงปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชาน ซึ่งไดสงเรื่องไปยังหนวย
ทันใจเพื่อดําเนินการแกไขปญหาใหพี่นองประชาชนตอไป
(๓) ศึกษาดูงานการจัดรานจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชนบานตนแบบ
ในวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๙ ณ สํานักนายกรัฐมนตรี มีทั้งหมด ๑๒ กลุมอาชีพ ซึ่ง
ไดมีการประสานงานไปยังสํานักนายกรัฐมนตรีเรียบรอยแลว
ประธาน
เรงประชาสัมพันธหนังสือพิมพเสียงเมืองไผ เชน เทศบาลพนัสนิคมเปน
เมืองเครื่องจักรสานอยูที่มุมมองการผลิตสินคา เชน หม่ําเมืองพล อยูที่วิถี

- ๑๔ การตลาด ฝากกองสวัสดิการสังคมคิดเปนแนวทางการตลาดดวยนะครับ
สงเสริมผลิตภัณฑในชุมชนของเราดวย เชน ชุมชนแสงทอง จําหนายปลาสม
ใหพัฒนาเกี่ยวกับโลโกสินคาดวยนะครับ
ผอ.กองวิชาการฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองวิชาการฯ
มีเรื่องแจงเพื่อทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้
(๑) แผนปฏิบัติการ ประจําเดือน พ.ค. ๒๕๕๙ มีทั้งหมด ๑๔ โครงการ
ใครมีอะไรจะแกไขเพิ่มเติมเชิญครับ
ประธาน สรุป
แกไขรายการที่ ๑ วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๙ โครงการหนาบานนามอง
(ประชุมชี้แจงการดําเนินงานกลุมแกนนํา) ณ หองประชุมไผเงิน
กองสาธารณสุขฯ
เพิ่มเติม โครงการที่ ๑๕ วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๙ การศึกษาดูงานการจัด
รานจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชนบานตนแบบฯ ณ สํานักนายรัฐมนตรี
กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองวิชาการฯ
(๒) การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองบานไผเพื่อพิจารณาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
ในวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ / วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๙ ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองบานไผ พิจารณารางแผนพัฒนาสามป /วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙
ประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งกองวิชาการฯ ไดทําบันทึกแจงเวียนกอง/ฝาย
ทราบแลวครับ
(๓) ซักซอมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ จังหวัดขอนแกน แจงใหอปท.รายงานผล
การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ระหวางเดือน ก.ค. ๒๕๕๘ –ก.พ. ๒๕๕๙ โดย
จัดสงใหจังหวัดทุกวันที่ ๕ ของเดือน และครั้งแรกในวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๕๙
(รายละเอียดตามเอกสาร)
ประธาน
กําชับใหรายงานทุกวันที่ ๕ ของเดือน โดยใหรายงานตามแบบที่กําหนด
เพื่อประโยชนระยะยาว
ผูจัดการสถานธนานุบาล
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ
(๑) รายงานสถิติการรับจํานํา-ไถถอน ณ วันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๙ ดังนี้
- จํานํา ๑,๕๕๒ ราย จํานวนเงิน ๒๒,๗๕๒,๙๐๐ บาท
- ไถถอน ๑,๔๔๘ ราย จํานวนเงิน ๒๑,๖๑๖,๓๐๐ บาท

- ๑๕ - ดอกเบี้ยรับจํานํา

จํานวนเงิน ๖๕๓,๙๖๓.๒๕ บาท

- ทรัพยรับจํานําคงเหลือ ๕,๑๓๙ ราย จํานวนเงิน ๗๕,๘๓๐,๙๐๐ บาท

- รวมยอดเงินคงเหลือทั้งหมด จํานวน ๕๑,๐๒๔,๑๓๘.๕๕ บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร)
ประธาน
ใหเปรียบเทียบยอดรับจํานําหลังปดเทอมวามียอดรับจํานําเพิ่มขึ้นมาก
นอยเทาไหร มีทานใดจะสอบถามวาระนี้หรือไมครับ ถาไมมี ตอไปเชิญเรื่อง
โครงการบานมั่นคงครับ
อ.มลิวรรณ สารบรรณ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สรุปผลการดําเนิน
ที่ปรึกษานายกฯ โครงการบานไผม่นั คงรวมใจพัฒนา ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. สถานการณออมเงิน ณ วันที่ ๗ เม.ย.๒๕๕๙ ดังนี้
๑.๑ ออมเพื่อบาน = ๑,๖๙๑,๑๕๘.๔๑ บาท
๑.๒ ออมสวัสดิการ = ๔๐,๓๙๔.๙๐ บาท
๑.๓ ออมสัจจะ
= ๘๗,๕๕๗.๕๒ บาท
๒. รายงานการกอสรางบานเฟสที่ ๑
๒.๑ บานชั้นเดียว ๑๔ หอง ครบกําหนดสัญญากอสราง
เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๕๙
๒.๒ บานสองชั้น ๔๘ หอง ระยะงานงวดที่ ๔ ขณะนี้อยูระหวาง
การกอสรางงวดที่ ๕ คือ ติดตั้งบานประตู บานเกล็ด หนาตาง ทาสีเก็บ
รายละเอียดของงานและทําความสะอาด
๒.๓ จากการประชุมคณะกรรมการสหกรณ เจาหนาที่สงเสริม
สหกรณและสมาชิกเจาของบาน เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙ คณะกรรมการมีมติ
ใหจายเงิน งวดที่ ๔ ของบาน ๒ ชั้น
๓. การเสนอสินเชื่อเฟสที่ ๒ จํานวน ๑๓๕ หอง ไดรับขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการดังนี้
๓.๑ ใหทําราคาวัสดุของเฟสที่ ๑ และสํารวจราคาวัสดุท่จี ะใช
ในเฟสที่ ๒ เพื่อเปรียบเทียบราคา
๔. แผนการเขาอยูบานของสมาชิก ขณะนี้อยูระหวางการขอรับ
บานเลขที่ เพื่อที่จะขยายเขตไฟฟาและน้ําประปา
ประธาน
ฝาก อ.มลิวรรณ เกี่ยวกับวินัยเรื่องบริหารการเงินของสมาชิก
ดวยนะครับ ใหถือเปนหัวใจสําคัญในการบริหารจัดการโครงการฯ เพื่อใหเกิด
ความมั่นคงตอไป
รอยตรีบัวทอง โลขันธ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอสรุปผลการ

- ๑๖ เลขานุการนายกฯ ดําเนินงานหนวยทันใจ ประจําเดือน เม.ย. ๒๕๕๙ ผมทํางานเปนระบบ
โดยมีทานนายกฯเปน ผบ.สูงสุด ซึ่งไดมีการสั่งการอยางเปนระบบ การทํางาน
ของทีมงานหนวยทันใจไดออกบริการประชาชนเพื่อแกปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนทั้ง ๓๙ ชุมชน เชน การดําเนินงานซอมแซมไฟฟา ปรับพื้นที่
ในสวนของกองชางไมมีปญหาเรื่องคน แตจะมีปญหาเรื่องรถที่จะตองซอมแซม
เพื่อใหใชงานได เรื่องไฟไหม-การดับไฟไมมีปญหา น้าํ ทวม การสูบน้ําชวยเหลือ
ไดทันทวงที การตัดตนไม การทํางานเชิงรุกของทีมงานหนวยทันใจ บริการพี่นอง
ประชาชนโดยไมเวนวันหยุดราชการครับ
อ.สุบรรณ ดีดิลก
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขอขอบคุณทานที่
ปรึกษานายกฯ นายกฯ ที่ใหความไววางใจผมทําภารกิจ “หนวยทันใจ” มีเจาหนาที่บําบัดทุกข
บํารุงสุขพี่นองประชาชน ผมเชื่อมั่นวา หนวยทันใจ คือ ตัวแทนของความหวงใย
พี่นองประชาชนที่ชาวเทศบาลมีใหกับพี่นองประชาชน ผมทํางานรวมมาเดือน
กวาแลว สิ่งที่ผมเห็นครั้งแรก คือ มีศรัทธาในการทํางาน ผูที่ทํางานในภารกิจ
กลางแจงไดยอดเยีย่ ม และทํางานรวมกับทีมงานเปนอยางมาก ผูนําเอาระบบ
ทหารมาใช มีบุคลิกเชนนี้สงผลใหพี่นองอยูภายใตหนวยบังคับบัญชา หนวย
ทันใจไดทํางาน คน มวลชน ไดรับแรงใจแรงเชียรจากประชาชนอยางมาก เชน
เวลาทีมงานหนวยทันใจออกปฏิบัติงาน พี่นองประชาชนมาขอถายรูป ทักทาย
เปนกันเอง ไดรับขวัญกําลังใจ คําอวยพร คําชมเชย ฝากมาใหพี่นองชาวเทศบาล
ฝากถึงทานนายกฯ ใหเปนนายกฯนานๆ สรุป เปนหนวยที่สมควรอยางยิ่งจะ
ไดรับการพัฒนาไปยิ่ง ๆ ขึ้นไป ผมจะทําหนาที่ใหดีที่สุด ขอบคุณครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๕ วิเคราะหโครงการที่จะเปนประโยชนตอเทศบาลเมืองบานไผ
ประธาน
(๑) งบประมาณที่ไดจากรางวัลจากสํานักนายกรัฐมนตรี ๖ โครงการฯ
มอบหมายใหทานรองนริศติดตามและกําชับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดําเนินการ
ใหแลวเสร็จดวยนะครับ
(๒) โครงการที่จะขอใชจากงบประมาณเงินสะสมเทศบาล มอบ
รองจิระบูรณคิดโครงการเพื่อนําเขาที่ประชุมสภาเทศบาล โดยเสนอเปน
โครงการขนาดใหญ เนนเรื่องน้ําเปนหลัก กรอบในการดําเนินงานดูใหตรง
รัฐบาลกําชับใหเทศบาลเมืองบานไผทําเปนตัวอยาง เปนแหลงทองเที่ยว
เศรษฐกิจพอเพียง มอบหมายใหรองจิระบูรณเปนประธาน การใชเงินสะสมที่
ปลดล็อคแลว ตองการใหทําโครงการที่เกี่ยวกับแหงน้ําเปนหลัก ใหดําเนินการ
ตามขั้นตอนและใหตรงตามวัตถุประสงคและระเบียบฯ การใชเงินสะสมนะครับ

- ๑๗ มติที่ประชุม --รับทราบ-ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
นายชัชวาล ช่ํามณี
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ เตรียมความพรอม
ครู ค.ศ. ๒ มหกรรมการศึกษาแหงชาติ อบจ.ขอนแกน เทศบาลเราไดรับจากกรมเปน
เจาภาพมหกรรมการศึกษาทองถิ่น ป ๒๕๖๑
นายนริศ อินทรกําแหง
มหกรรมการศึกษา ป ๒๕๖๑ มีผลจากการไปศึกษาดูงานที่โรงเรียน
รองนายกเทศมนตรีฯ พัทยา ๑๑ ตามแบบโครงงานมีผลงานเด็กและครูไปอยูในงานนี้ดวย ตองมี
ผลงานเชิงประจักษ
ขอนัด ผอ.กองวิชาการฯ เวลา ๑๓.๓๐ น. ขอดูรายละเอียดทั้งหมด
เพื่อติดตามงานโครงการทั้งหมด ๖ โครงการ
ประธาน
มีทานใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไมครับ ถาไมมี ผมขอขอบคุณทุกทาน
และขอปดการประชุมครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ
เลิกประชุม เวลา

—
๑๒.๐๕ น.

(ลงชื่อ)
ผูบันทึกการประชุม
( นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

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

