- ๑รายงานการประชุมหัวหนาสวนการงาน ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
ในวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม 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. นางดรุณี วิศิษฐชาติ รองปลัดเทศบาล
๙. นางสุภาภรณ คําภูเงิน หัวหนาสํานักปลัดฯ
๑๐. นางอาภรณ รพีเลิศรังสิมันต ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
๑๑. นางศิริวรรณ ปกษี ผูอํานวยการกองการศึกษา
๑๒. นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหนาฝายการโยธา รก.ผูอํานวยการกองชาง
๑๓. นายกฤษฏ ชัยมาตย ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๔. นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสงา ผูอํานวยการกองวิชาการฯ
๑๕. นางวาสนา พิทักษ ผูอํานวยการกองคลัง
๑๖ นายสุวัฒน เทาใหม ผูจัดการสถานธนานุบาล
๑๗. นางจิตโศภิน เคนจันทึก ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธิต
๑๘. นางฉวีวรรณ อัศฤกษ ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล
๑๙. นางมลิวรรณ สารบรรณ ที่ปรึกษานายกฯ
ผูไมมาประชุม
๑. นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ รองนายกเทศมนตรีฯ
ผูเขารวมประชุม
๑. นายจีระศักดิ์ แกนดู
หัวหนาฝาย
สงเสริมการศึกษาฯ
๒. นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศีล หัวหนาฝายแบบแผนฯ
๓. น.ส.ภัทราวรรณ เกิดพิทักษ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห
๔. น.ส.ยุวนิต เพิ่มยินดี หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
๕. นางสุกัญญา จันทรภักดี หัวหนาฝายอํานวยการ

- ๒๖. นายประหยัดทรัพย อาวจําปา หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
๗. น.ส.มัตติกา เกิดพิทักษ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
๘. น.ส.ลัดดาวัลย ความหมั่น หัวหนาฝายแผนที่ภาษีฯ
๙. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
๑๐. นายเนรมิตร มูลวงศ หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล
๑๑. นางอุไรวรรณ กสิกิจวรกุล หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ
๑๒. นายประเสริฐ ไชยศรี หัวหนา
ฝายพัฒนารายได
๑๓. น.ส.ธัญณิชา ขันตี หัวหนาฝายพัฒนาสังคม
๑๔. นางกรองกาญจน ปญญารัตนวงศ หัวหนาฝายปกครอง
๑๕. จ.อ.สายันต นรสาร
นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ (รก.หัวหนาฝายปองกันฯ)
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ (รก.หน.ฝายบริการและเผยแพรฯ)
๑๖. นายธนายุทธ โคตรบรรเทา
๑๗. นายสุบรรณ ดีดิลก ที่ปรึกษานายกฯ
๑๘. น.ส.จารุมาศ เสนาสนิท
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เริ่มประชุมเวลา
๑๓.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
(๑) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใหโอกาสผูติดเชื้อเอดส คนพิการ และผู
เสพหรือผูติดยาเสพติด ซึ่งพนจากสภาพการใชยาเสพติด เขาทํางานหรือรับ
การศึกษาตอในหนวยงานภาครัฐสวนราชการ หนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
มาประกอบการพิจารณาโทษทางวินัยพนักงานสวนทองถิ่นไดหรือไม เนื่องจาก
ยังไมมีการแจงเวียนใหถือปฏิบัติมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกลาว (รายละเอียด
ตามเอกสาร) มอบคุณภัทราวรรณ ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยางจริงจังดวยนะครับ ให
เริ่มสรางศูนยคนพิการ โดยหาวิธีการจางคนพิการเขามาทํางาน เพื่อใหเกิดเปน
รูปธรรมขึ้นมานะครับ
(๒) การตรวจประเมินโครงการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จากสถาบันพระปกเกลา ประจําป ๒๕๕๙ โดยผูชวยนักวิจัยโครงการฯ จะลง
พื้นที่เพื่อตรวจสอบเอกสารและการดําเนินงาน ณ เทศบาลเมืองบานไผ ในวันที่
๑๒ ก.ค. ๒๕๕๙ ฝากคณะกรรมการที่เกี่ยวของเตรียมขอมูลใหพรอมดวย
มอบทานรองนริศเปนประธานนะครับ
(๓) การตรวจประเมินกํากับดูแลคาใชจายคณะกรรมการฯ จะเดินทาง
มาตรวจประเมินฯ ในวันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๕๙ ณ หองประชุมสภาเทศบาล ใหทุกคน
ใสเสื้อ ๑๐๐ ป บานไผ เพื่อรอรับการตรวจใหเปนแนวทางเดียวกัน

- ๓(๔) วันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๕๙ ผมจะเดินทางไปรับรางวัล “นักบริหารดีเดน
แหงป” ประจําป ๒๕๕๙ สาขา บริหารและพัฒนาทองถิ่น จาก ฯพณฯ
พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ณ หอประชุมกองทัพอากาศ
กรุงเทพฯ
(๕) วันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีชวยวาการคมนาคม จะมาตรวจที่
สถานีรถไฟบานไผ ถือเปนการยกระดับไมใหเปนกําแพง ใหพวกเราไปตอนรับกัน
เยอะๆ เพื่อสงเสริมภาพลักษณของเมืองบานไผนะครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
นายนริศ อินทรกําแหง
เชิญฝายเลขานุการฯ ครับ
นางสุกัญญา จันทรภักดี
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรายงาน
หัวหนาฝายอํานวยการ การประชุม ฯ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ฝายเลขาฯ ไดสําเนา
แจงใหทุกทานแลวนะคะ มีทั้งหมด ๒๓ หนา ขอใหที่ประชุมพิจารณาไป
พรอม ๆ กันเลยนะคะ มีทานใดจะขอแกไขหรือเพิ่มเติมในสวนใดหรือไมคะ
เชิญคะ นําเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา
นางอาภรณ รพีเลิศรังสิมันต เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ขอแกไข หนา ๑๖
ผอ.กองสาธารณสุขฯ จาก “เทศบาลเราไดสง ESA” เปน “เทศบาลเราไดสง EHA”
นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสงา เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขอแกไข
ผอ.กองวิชาการฯ
หนา ๑๘ จาก “เทศบาลตําบลเกาะขา” เปน “เทศบาลตําบลเกาะคา”
นายนริศ อินทรกําแหง
ใหฝายเลขาฯ แกไขรายงานการประชุมใหเรียบรอยนะครับ ตอไปวาระที่
รองนายกเทศมนตรีฯ ๓ ครับ
มติที่ประชุม --รับรองรายงานการประชุม
—
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
นายนริศ อินทรกําแหง
รายงานผลการดําเนินงานถนนคนเดินเพลินเมืองไผ เชิญรองดรุณี ครับ
รองนายกเทศมนตรีฯ
นางดรุณี วิศิษฐชาติ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ขอรายงานผลการ
รองปลัดเทศบาล ดําเนินงาน ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ จะสังเกตเห็นผูคนมาจับจายใชสอยกัน
เยอะขึ้นทุกสัปดาห สําหรับโซนตาง ๆ ทั้งสามโซน ผูคาขายเยอะมากขึ้น ผูสนใจ
คาขายมากขึ้น เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพในโซนอาหารก็ตรวจทุกเดือนเพื่อให
อาหารมีมาตรฐานอยูเสมอ เรื่องรักษาความสะอาดไดรับความรวมมือจากกอง

- ๔สาธารณสุขฯ ถนนเราจะสะอาดเรียบรอยหลังจากเลิกตลาดแลว การรักษา
ความสงบเรียบรอยและการจราจร ไดรับความรวมมือจากจนท.เทศกิจ และ
จนท. อปพร. เปนอยางดีคะ เวทีเครื่องเสียงก็มีการแสดงสับเปลี่ยนหมุนเวียนไป
แตละสัปดาห
สรุปยอดคาใชจายประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
- ๕ มิ.ย. ๒๕๕๙
รายรับ = ๑๖,๙๒๐ บาท รายจาย = ๑๖,๙๒๐ บาท
- ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๙
รายรับ = ๑๙,๘๑๖ บาท รายจาย = ๑๕,๒๓๘ บาท
- ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๙
รายรับ = ๒๐,๔๙๐ บาท รายจาย = ๑๖,๗๓๐ บาท
- ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๙
รายรับ = ๒๐,๑๙๐ บาท รายจาย = ๑๓,๐๓๐ บาท
สรุป รวมรายรับทั้งสิ้น = ๗๗,๔๑๖ บาท รวมรายจายทั้งสิ้น = ๖๑,๙๑๘ บาท
คงเหลือทั้งสิ้น = ๑๕,๔๙๘ บาท (รายละเอียดตามเอกสาร)
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขอประชาสัมพันธ
รองนายกเทศมนตรีฯ ถนนคนเดินฯ ปจจุบันปดรับสมัครพอคาแมคารายใหม ทั้งโซนอาหารและโซน
แฟชั่น ดานคุณภาพอาหารเราก็มีเจาหนาที่ตรวจสอบอยูเปนประจําทุกสัปดาห
นะครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
นายนริศ อินทรกําแหง
(๑) สรุปรายงาน “โครงการสัปดาหหนังสือบานไผ ๑๐๐ ป เชิดชูกวี
รองนายกเทศมนตรีฯ ศรีสยาม” ใหคณะกรรมการแตละฝายเตรียมความพรอมการจัดงานใหเปนไป
ดวยความเรียบรอยดวยนะครับ
(๒) เตรียมงานโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา เพื่อ
เตรียมการเปนเจาภาพจัดงานมหกรรมการศึกษาในป ๒๕๖๑
นายจีระศักดิ์ แกนดู
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ (๓) โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา กําหนดจัดขึ้นระหวาง
วันที่ ๑๘-๑๙ ก.ค. ๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดทอดเทียน ณ วัดโนนสะอาด (ชุมชน
หนองลุมพุก) สําหรับหลักเกณฑการประกวดแหเทียนพรรษา ไดประกาศ
หลักเกณฑการประกวดเสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดตามกําหนดการครับ
น.ส.ยุวนิต เพิ่มยินดี
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ

- ๕หัวหนาฝายบริหารการศึกษา (๔) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหและ
ทักษะการอานของนักเรียน กําหนดขึ้นระหวางวันที่ ๒๓-๒๔ ก.ค. ๒๕๕๙ ซึ่ง
อยูระหวางเตรียมการอบรมคะ
ประธาน
ฝากกองการศึกษา สําหรับโครงการสัปดาหหนังสือควรจัดใหมีตอเนื่อง
ทุกป โดยใหพิจารณาชวงเวลาที่เหมาะสมและใหหาคอนเซ็ป (concept) งานให
เหมาะสม
การจัดกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่เชิญชุมชนเขารวมอยากใหทําทําเนียบ
“ปราชญชาวบาน” เพื่อติดตอประสานงานได เชน ผูเฒาผูแกในชุมชน
ชวงปลายเดือนที่ผานมา คุณทัศชญา พุทธศรี เจาหนาที่สังกัด กอง
สวัสดิการฯ เปนผูโชคดีถูกรางวัลที่ ๑ จํานวน ๖ ลานบาท ไดรวมบริจาคเงินเขา
กองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน จํานวน ๕,๐๐๐ บาท รวมทั้งคณะวิทยากรจาก
งานปองกันฯ ไดรวมบริจาคจํานวน ๑,๐๐๐ บาท
สําหรับรายจายเราไดสมทบทุนการศึกษาที่วิทยาลัยการอาชีพบานไผ
จํานวน ๒,๐๐๐ บาท
นายอิทธิพล พวกเมืองพล เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ รายงาน
รก.ผอ.กองชาง
ความกาวหนาโครงการกอสราง งบลงทุนป ๒๕๕๙ มีทั้งหมด ๒๓ โครงการ
แลวเสร็จ ๖ โครงการ คงเหลือ ๑๗ โครงการ อยูระหวางการกอสรางและ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
สําหรับโครงการที่เบิกจากเงินสะสม จํานวน ๑๐ โครงการ ขณะนี้ได
สงประมาณการใหงานพัสดุฯ กองคลังแลว ๔ โครงการ เหลืออีก ๔ โครงการ
นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศีล เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ รายงาน
หัวหนาฝายแบบแผนฯ ความกาวหนาโครงการกอสรางดังนี้
(๑) โครงการกอสรางอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ หองเรียน (แบบตอก
เสาเข็ม) ผลการกอสรางดําเนินการแลว ๙๕
% คาดวาจะแลวเสร็จตามสัญญา
กําหนดสงงานวันศุกรนี้
(๒) โครงการกอสรางอาคารเรียนเอนกประสงค (แบบตอกเสาเข็ม)
(สน.ศท.ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาลบานไผ ดําเนินการกอสรางแลว ๗๐
%
ปจจุบันกอสรางขึ้นชั้น ๔ แลวเหลือมุงหลังคา ตกแตง พื้น
(๓) โครงการกอสรางอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ หองเรียน (แบบตอก
เสาเข็ม) ดําเนินการกอสรางแลว ๓๐
% คานชั้น ๒ เทแลว เตรียมหลอเสา
(๔) โครงการปรับปรุงตลาด ๒ เทศบาลเมืองบานไผ ดําเนินการแลว
๖๐
% หลังคาเสร็จแลว เหลือพื้น ปจจุบันทํางานไฟฟาอยู

- ๖นายเนรมิตร มูลวงศ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับการทํา
หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล หัวหนาฝายบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พิจารณาชะลอการจัดทําบันทึกขอตกลงดังกลาวไวกอน เพื่อใหการดําเนินการ
ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เมื่อรางแกไขพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที)่ พ.ศ. .......... มีผลบังคับใชแลว อาจ
ทําใหบันทึกขอตกลงไมสอดคลองกับหลักเกณฑของรางแกไขพระราชบัญญัติ
ดังกลาวได เหตุผลที่ขอแกไข พ.ร.บ.รักษาความสะอาด พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อ
เหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันสิ่งปฏิกูลมูลฝอย อปท.ใหครอบคลุมลงไปถึง
อปท.ในรูปของ อบต. และกําหนดอํานาจหนาที่ในการกําหนดคาธรรมเนียมที่
เหมาะสม
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ การขุดลอก
ที่ปรึกษานายกฯ
ทอระบายน้ําในเขตเทศบาลดําเนินการถึงไหนแลว เนื่องจากชวงนี้เปนฤดูฝนเพื่อ
เปนการปองกันน้ําทวม
และกรณีขุดลอกหนองงิ้วกองชางไดเขาไปดําเนินการ
หรือไม อยางไรครับ
ปลัดเทศบาล
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ การขุดลอก
ทอระบายน้ําภายในเขตเทศบาล ไดมีการเปดซองสอบราคาแลว และผูรับจางได
ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว
นายอิทธิพล พวกเมืองพล โครงการขุดลอกหนองงิ้ว อยูในสวนรับผิดชอบของทรัพยากรน้ํา แต
รก.ผอ.กองชาง กองชาง ชวยอํานวยความสะดวกที่ทิ้งดิน (ฝงทิศตะวันตกบายพาส)
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
ฝาก จ.อ.สายันต ใหจัดจราจรดวย การปรับปรุงตลาด ๒ ลาชา สัญญา
รองนายกเทศมนตรีฯ สิ้นสุด ส.ค. ๒๕๕๙ ชวยเรงรัดดวย แตถาความกาวหนามีโครงการที่กระทบกับ
ประชาชนโดยตรง ควรชวยกันพิจารณาระยะเวลาแลวเสร็จของงานกอสรางดวย
นะครับ
นางดรุณี วิศิษฐชาติ
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการฯ จังหวัดขอนแกน ประจําเดือน
รองปลัดเทศบาล มิ.ย. ๒๕๕๙ ซึ่งทานรองสุวัฒนไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุมแทน แตทานได
ยายไปที่ดํารงตําแหนง ปลัดเทศบาล ที่เทศบาลตําบลดอนโมงแลว จึงขอสรุป
ประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้
-การจัดงานมหกรรมผาไทยเทิดไทองคราชินี ๘๔ พรรษา เพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนือ่ งในโอกาสมหามงคล

- ๗เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๕๒๖ ก.ค. ๒๕๕๙ แจงใหเขารวมเดินแบบเทศบาลละ ๑ คู + จองโตะ
- การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เถลิงถวัลยครบ ๗๐ ป และ
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ครบ ๗ รอบ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๙ ณ ศาลากลางจังหวัด
ขอนแกน
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการฯ อําเภอบานไผ ประจําเดือน
รองนายกเทศมนตรีฯ มิ.ย. ๒๕๕๙ เรื่องเรงดวนทานนายกฯ มอบหมายผมเขารวมประชุมกํานัน
ผูใหญบาน และทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม และผูวาการรถไฟ
จะมาตรวจราชการที่อําเภอบานไผ ในวันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๕๙ เกี่ยวกับรถไฟทางคู
ซึ่งผมไดประสาน กรอ.ภาคธุรกิจ ใหจัดทําปายคัทเอาท ขนาด ๓
x๔ เมตร
ตอนรับ และอีกปายรณรงคไมเอาแบบถมดินเอาแบบตอมอยกระดับ ติดบริเวณ
หนาสถานีรถไฟซึ่งเปนภารกิจของกองชางนะครับในการติดตั้ง ทานนายอําเภอ
ไดเชิญกํานัน ผูใหญบาน รวมทั้งทองถิ่นในเขตอําเภอบานไผรวมตอนรับในวัน
ดังกลาวดวย
ไดรับแจงจากนายสถานีรถไฟบานไผ ในวันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๙ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ จะเสด็จโดยรถไฟผานสถานีรถไฟบานไผ เพื่อยอนยุคใน
อดีตป ๒๔๙๘
ใหกองชางรีบดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน ตามโครงการในเทศบัญญัติ
ป ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ งบประมาณตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้ง
ออกแบบพระบรมฉายาลักษณใหยิ่งใหญและสมพระเกียรติดวยนะครับ
กรณีภัยพิบัติไมตองรอประกาศจังหวัด สามารถนําเงินมาชวยได
การจัดประชุมวันกํานัน ผูใหญบานไผ จัดขึ้นระหวางวันที่ ๘-๑๒ ส.ค.
๒๕๕๙ ตองเรงผูรับเหมาดําเนินการขุดลอกทอระบายน้ําตลาดสดเทศบาลให
แลวเสร็จกอนวันที่ ๕ ส.ค. นี้ เปนนโยบายทานนายกฯ
นางสุกญ
ั ญา จันทรภักดี
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ รายงานโครงการ
หัวหนาฝายอํานวยการ ฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจําป ๒๕๕๙ แบงออกเปน ๒ รุน รุนที่ ๑
ระหวางวันที่ ๑-๓ ก.ค. ๒๕๕๙ ณ ศูนยปฏิบัติธรรมวัดปาปทุมวราราม (วัดปา
บานเกิ้ง) ซึ่งการอบรมที่ผานมาเรียบรอยดีคะ สําหรับรุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๘๑๐ ก.ค. ๒๕๕๙ ฝากใหผอ.กอง/ฝาย แจงกลุมเปาหมายเขารวมตาม
กําหนดการดวยนะคะ ขอบคุณคะ

- ๘ประธาน

ผอ.กองคลัง

ประธาน

นางดรุณี วิศิษฐชาติ

สําหรับการเขาอบรมฯ รุนที่ ๑ ใครที่มีรายชื่อแลวไมเขารวมใหมาอบรม
รวมกับรุนที่ ๒ แทน ทุกคนตองใหเกียรติกัน อยากใหพวกเราไดไปปฏิบัติธรรม
กันทุกคนเพื่อตัวเองนะครับ ฝากสํานักปลัดฯ ตรวจสอบดวยนะครับ
สําหรับเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศนดานหลังสถานีรถไฟบานไผ ให
ออกแบบพระบรมฉายาลักษณใหสมพระเกียรติ เพราะเปนการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยดวย ใหกองชางสํารวจและประมาณ
การโดยดวน และใหอยูในการควบคุมดูแลของ ผอ.กองชาง งบประมาณตั้งไว
๒๐๐,๐๐๐ บาท ทําอยางไรใหเหมาะสมและสมพระเกียรติ เนนติดตั้งพระบรม
ฉายาลักษณใหเห็นชัดเจนและสมพระเกียรตินะครับ ตอไปเชิญกองคลังครับ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับกองคลังมี
เรื่องแจงเพื่อทราบดังนี้
(๑) รายงานรายรับ-รายจาย ประจําเดือน มิ.ย. ๒๕๕๙
- รายรับทั้งสิ้น
๑๙๓,๔๙๔,๐๕๕.๘๐ บาท
- รายจายทั้งสิ้น
๑๐๘,๑๖๖,๓๙๕.๔๕ บาท
- รายรับจริงสูงกวารายจาย
๕๙,๔๔๘,๘๗๑.๓๕ บาท
(๒) รายงานเงินกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙
- ยอดยกมา ณ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙ ๙๖๖,๐๕๒.๗๙ บาท
- รายรับทั้งสิ้น
๔,๒๕๑.๐๐ บาท
- รายจายทั้งสิ้น
๑๗,๖๖๐.๐๐ บาท
- คงเหลือเงินกองทุนฯ ทั้งสิ้น
๙๕๒,๖๔๓.๗๙ บาท
(๓) รายงานเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรเทศบาลเมืองบานไผ ณ วันที่
๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๙
- ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๙ ยอดยกมา ๕๑๕,๕๒๖.๗๙ บาท
- รายรับทั้งสิ้น ๕๕,๑๕๓
บาท
- รายจายทั้งสิ้น ๕๖,๑๐๐
บาท
รวมเงินกองทุนฯ ณ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๙ ๕๒๓,๓๑๔.๗๙ บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร)
การเติบโตของกองทุนฯ มีระบบมากขึน้ อยากใหพวกเราใชประโยชน
กับกองทุนฯ นะครับ

เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ เนื่องจากเทศบาล

- ๙รองปลัดเทศบาล

ตําบลทาพระ ไดมีหนังสือขอความอนุเคราะหทิ้งขยะที่เทศบาลเมืองบานไผ
วันละ ๖-๗ ตัน เปนการขอทิ้งขยะชั่วคราว เริ่มตั้งแตวันที่ ๕-๘ ก.ค. ๒๕๕๙
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารวมกันคะ
ประธาน
ฝากรองดรุณีประสานไปยังเทศบาลตําบลทาพระ วาจะขอทิ้งขยะกี่วัน
หากหลายวันอาจเกิดปญหากับ อปท.ที่เราทํา MOU ดวยอีก ๑๐ แหง
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับกอง
สาธารณสุขฯ มีเรื่องแจงเพื่อทราบดังนี้
(๑) การรับโลเกียรติยศกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเดน จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะเดินทางไปรับรางวัลในวันที่
๑๑ ก.ค. ๒๕๕๙
(๒) ไดรับเกียรติบัตร ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมของ อปท. (EHA:Environment Health
Aecreditation) ประจําป ๒๕๕๙ ซึ่งเทศบาลเมืองบานไผ ผานการประเมิน
ประเด็น : ๖๐๐๐ (การจัดการเหตุรําคาญ) ระดับเกียรติบัตร ซึ่งทานนายก ฯ
ไดมอบหมายให ผอ.กองสาธารณสุขฯ เขารับมอบรางวัลดังกลาวแทน
(๓) ไดรับโลสํานักงานสีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Office)
ระดับดีมาก (G เงิน) ในวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ ซึ่งทานรองนิวัฒนไดรับ
มอบหมายใหเขารับรางวัลเรียบรอยแลว
(๔) ไดรับรางวัลโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)
เฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา ๘๙ ชุมชน ป ๒๕๕๙ รอบที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๗๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๙ ซึ่งทานรองนริศไดรับมอบหมายใหเขารับรางวัลเรียบรอยแลว
(๕) ไดรับเกียรติบัตรโครงการเรียกคืนอลูมิเนียม เพื่อจัดทําขาเทียม
พระราชทานและรวมงานสิ่งแวดลอม ในวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๕๙ ซึ่งทานนายกฯ
ไดมอบหมายให ผอ.กองสาธารณสุขฯ เขารับมอบรางวัลแทนเรียบรอยแลว
(๖) ไดรับแจงจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน หัวหนาหนวย
แพทยฉุกเฉิน สสจ.ขอนแกน แจงวา หนวยแพทยฉุกเฉินเทศบาลเมืองบานไผ
ไดรับรางวัลดีเดนระดับจังหวัด
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ
(๑) โครงการประชุมประจําเดือนองคกรภาคประชาชน ในวันที่ ๗ ก.ค.
๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมประชาเมืองไผ กอง/ฝายใดมีวาระที่
จะแจงที่ใหประชุมทราบขอเชิญนะครับ
(๒) โครงการประกันคุณภาพชีวิตชุมชนผูดอยโอกาสดานที่อยูอาศัย

- ๑๐ ไดรับความอนุเคราะหจากธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) กอสรางที่อยูอาศัย
ใหแกผูดอยโอกาสดานที่อยูอาศัย จํานวน ๒๐ หลังๆละ ๗๐,๐๐๐ บาท
ประธาน มอบทานปรีชารับไปดําเนินการเรื่องนี้นะครับ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
(๓) โครงการฝกอบรมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อชุมชน ประจําป
๒๕๕๙ ซึ่งจะพากลุม แมบานเพาะเห็ดขอนขาวและทําไมกวาด ไปดูงานที่จังหวัด
อุบลราชธานี ในวันที่ ๗-๘ ก.ค. ๒๕๕๙ จํานวน ๕ คน
ผอ.กองวิชาการฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองวิชาการฯ
มีเรื่องแจงเพื่อทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้
(๑) แผนปฏิบัติการประจําเดือน ก.ค. ๒๕๕๙ มีทั้งหมด ๑๓ โครงการ
รายละเอียดตามเอกสาร กอง/ฝายใดตองการแกไขเพิ่มเติมเชิญครับ
ประธาน
สําหรับการประชุมประจําเดือนองคกรภาคประชาชนใหจัดตอเนื่องกับ
การประชุมหัวหนาสวนการงานฯ ตองชี้แจงงานหลังจากประชุมใหชุมชนรับรู
โดยใหกองวิชาการฯประสานกับกองสวัสดิการสังคม นําแผนที่เกี่ยวของกับ
ชุมชนแจกใหชุมชนทราบในคราวประชุมประจําเดือนองคกรภาคประชาชนดวย
นะครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
ใหนํางานสัปดาหแรกของเดือนมาบรรจุเขาแผนปฏิบัติการประจําเดือน
รองนายกเทศมนตรีฯ ดวย ผมดูกําหนดการวันพรุงนี้ยังไมสมบูรณใหปรับใหเรียบรอยดวยนะครับ
ประธาน
ใหกองวิชาการฯ แกไขแผนปฏิบัติการฯ ใหถูกตอง และแจกกอง/ฝาย
เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนฯ นะครับ
ผอ.กองวิชาการฯ
(๒) รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลเมืองบานไผ (LPA) ตามที่สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
ขอนแกน ไดตรวจประเมินฯ ในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ
หองประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ สรุปคะแนนและขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดังนี้
ดานที่ ๑ การบริหารจัดการ คะแนนที่ได ๑๔๗ คะแนน คิดเปน
๘๖.๔๗ %
ดานที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คะแนนที่ได ๑๗๒
คะแนน คิดเปน ๙๕.๕๖ %
ดานที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง คะแนนที่ได ๑๘๗
คะแนน คิดเปน ๙๑.๒๒%
ดานที่ ๔ การบริการสาธารณะ คะแนนที่ได ๒๘๒ คะแนน คิดเปน
๙๒.๔๖%

- ๑๑ รวมทั้ง ๔ ดาน คิดเปน ๙๑.๔๓% (รายละเอียดตามเอกสาร)
สําหรับการจัดทําแผนประชาสัมพันธรางรัฐธรรมนูญ กองวิชาการฯได
ทําปายคัทเอาท ปายไวนิลติดรถประชาสัมพันธ จัดทําแผนพับ อัดสปอรต
สําหรับประชาสัมพันธโดยรถประชาสัมพันธเคลื่อนที่ รวมทั้งไดสงสปอรตใหกับ
ประธานชุมชนทั้ง ๓๙ ชุมชน ขึ้นปายไฟวิ่ง ลงเว็บไซต เรียบรอยแลวครับ
ประธาน
ขอบคุณทุกทานที่ทําใหการตรวจ LPA เปนไปดวยความเรียบรอย
การลงประชามติรางรัฐธรรมนูญ ใหย้ําเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
ใหทําปายประชาสัมพันธติดบริเวณถนนคนเดินฯ ดวย ในสวนของการเดินณรงค
การออกมาใชสิทธิใหนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ , ๒ และใหใชวงโยธวาทิตรวม
เดินรณรงคดวยนะครับ
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย การประชาสัมพันธรณรงครางรัฐธรรมนูญ ขอความปายประชาสัมพันธ
ที่ปรึกษานายกฯ ควรดูใหละเอียดดวย การเคลื่อนไหวของมวลชน รัฐบาลหามเคลื่อนไหว การ
รณรงคของนักเรียนใหประสานรายละเอียดกับศูนยอํานวยการเลือกตั้งดวย เพื่อ
ความถูกตองและเปนระเบียบเรียบรอย
หัวหนาสํานักปลัดฯ
อําเภอขอความอนุเคราะหใหบุคลากรครู ดําเนินการออกรณรงคฯ
ในวันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๕๙ โดยใหประสานชุมชนรวมเดินรณรงคดวยคะ
ประธาน
ใหสํานักปลัดฯ ประสานรายละเอียดการเดินรณรงคกับอําเภอนะครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
เนนเชิญชวนไปใชสิทธิแสดงประชามติ ไมใชการรับหรือไมรับราง
รองนายกเทศมนตรีฯ รัฐธรรมนูญ กอนเดินรณรงคใหตรวจสอบขอความปายรณรงคดวยนะครับ
ใหกองวิชาการฯ สง LPA ใหทุกกอง/ฝายดวยเพื่อชวยกันตั้งเปาให
เพิ่มขึ้น ตองควบคุมในสวนที่เกี่ยวของกับตัวเอง ทานตองหาแนวทางแกปญหา
เพื่อทําใหไดคะแนนเพิ่มขึ้นนะครับ
ผูจัดการสถานธนานุบาล
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ
(๑) รายงานสถิติการรับจํานํา-ไถถอน ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙ ดังนี้
- จํานํา ๒,๐๑๕ ราย จํานวนเงิน ๒๙,๗๗๕,๔๐๐ บาท
- ไถถอน ๑,๗๗๐ ราย จํานวนเงิน ๒๗,๐๘๘,๔๐๐ บาท
- ดอกเบี้ยรับจํานํา
จํานวนเงิน ๘๓๑,๘๒๙.๐๐ บาท
- ทรัพยรับจํานําคงเหลือ ๕,๕๖๕ ราย จํานวนเงิน ๘๐,๐๔๘,๗๐๐ บาท

- รวมยอดเงินคงเหลือทั้งหมด จํานวน ๔๕,๖๖๘,๗๘๖.๕๖ บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร)
อ.มลิวรรณ สารบรรณ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สรุปผลการดําเนิน
ที่ปรึกษานายกฯ โครงการบานไผมั่นคงรวมใจพัฒนา ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

- ๑๒ ๑. สถานะทางการเงินออมเงิน ณ วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑.๑ ออมเพื่อบาน = ๑,๙๒๘,๘๑๘.๔๑ บาท
๑.๒ ออมสวัสดิการ = ๖๒,๕๖๖.๙๘ บาท
๑.๓ เงินหุน
= ๙๙,๕๐๙.๖๒ บาท
๒. วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๙
เจาหนาที่สินเชื่อจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) ไดมา
เยี่ยมและติดตามการทํางานของคณะกรรมการดําเนินงาน บานไผมั่นคงรวมใจ
พัฒนา ซึ่งไดรับการชมเชยเรื่องการจัดการงานกอสรางไดดีและเร็ว
๓. วันที่ ๑๘-๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๙
คณะกรรมการดําเนินงานบานมั่นคง ไดเขารวมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการบทบาทพี่เลี้ยง สอช.ในการพัฒนาเด็ก ณ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
เพื่อความเขาใจการพัฒนาเด็กแบบมีสวนรวม
๔. วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๙
ประชุมคณะกรรมการสหกรณบานไผมั่นคงรวมใจพัฒนา จํากัด
มีวาระดังนี้
๔.๑ ขอมติจายเงินคาวางทอระบายน้ําในโครงการ
๔.๒ พิจารณาสมาชิกที่จายเงินสมทบ ๑๐
% ไมครบ
๔.๓ สมาชิกที่ยังไมเริ่มสงคาบาน ขณะนี้สหกรณจายเงินสินเชื่อ
คืน ๔ งวด
๔.๔ หารือการตั้งกลุมอาชีพของสมาชิกสหกรณและเคหะ
บานไผมั่นคงรวมใจพัฒนา (รายละเอียดตามเอกสาร)
ประธาน
การกอสรางดําเนินการไดกเี่ ปอรเซนตแลวครับ
อ.มลิวรรณ สารบรรณ การขยายเขตประปา ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ไมรวมคามิเตอร ปจจุบัน
ที่ปรึกษานายกฯ
สหกรณกาํ ลังรวมกลุมพัฒนาอาชีพ เชน ทําผาหม ทํายาหมอง เพื่อสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ทําบายศรี รวมกลุมเปนสหกรณและแบงปนตามผลที่ไดรับ
ประธาน
อยากใหทําเหมือนเทศบาลนครสกลนคร ใหมีกลุมอาชีพที่ชัดเจน หาก
คิดจะทําใหทําเลยในทีมงาน ใหพัฒนางาน พัฒนาฝมือ อยารอใหพรอมตอง
ลงมือทําเลย การสรางอาชีพเปนการสรางรากฐานเศรษฐกิจใหมั่นคง เรามี
หนาที่ตองคิดใหสังคม ตองทําเชิงธุรกิจเพื่อสังคม ผมเห็นดวยที่ดินที่จะนํามาทํา
ประโยชน คิดแลวใหทําเลยนะครับ

- ๑๓ นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
ศูนยเรียนรูหนองแวงไร มีพื้นที่ ๑๔ ไร ตอไปจะทําโครงการหนาบาน
รองนายกเทศมตรีฯ นามอง ผมเห็นดวยที่จะทําประโยชนในพื้นที่เหลืออีก ๗-๘ ไร ตองมีเจาภาพใน
เรื่องนี้นะครับ
นางดรุณี วิศิษฐชาติ
ดิฉันขอรับเปนเจาภาพเรื่องนี้คะ
รองปลัดเทศบาล
ประธาน
คนอาสารับงานไปทําเลย ทําไดแคไหนผมจะดูแลเอง การประชุมทุกครั้ง
ทานตองรูจักอาสางานถือเปนเรื่องที่นาชมเชยนะครับ
นายปรีชา มุกนําพร
ตามที่ผมไดพาคณะทํางานของ ธอส. ไปดูงาน นาจะมีรายงานเรื่องนี้
ที่ปรึกษานายกฯ
ดวยนะครับ
อ.มลิวรรณ สารบรรณ
รายงานการสรางบานจาก ธอส. จะรวมกับบานมั่นคงในการกอสราง
ที่ปรึกษานายกฯ ตามโครงการประกันคุณภาพชีวิตชุมชนผูดอยโอกาสดานที่อยูอาศัย
(รายละเอียดตามเอกสาร)
ประธาน
การทําอะไรใหม ๆ ถาไมสําเร็จจะไมมีใครชวย แตถาการทําดีจะมีคนมา
ชวยเยอะ ยิ่งออนแอยิ่งไมมีคนไปหา การพัฒนาตางกันกับการทํางาน เทศบาลมี
หนาที่สรางความเขมแข็งของชุมชน
จ.อ.กมล สงวนญาติ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ รายงานการเดินทาง
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป ไปศึกษาดูงานที่บานทาคอยนาง ชุมชนชอสะอาด จ.ศรีษะเกษ โดยไดพา
ประธานชุมชนบานขาพัฒนาไปศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการหมูบาน
ชอสะอาด โดยพระอาจารยหรรษาเปนผูดูแลโครงการนี้ โดยชาวบานใหความ
รวมมือและคืนพื้นที่ใหกับสวนรวม ประธานชุมชนจะนําความรูมาพัฒนาชุมชน
บานขาพัฒนา ใหเปนชุมชนชอสะอาดตอไป
ประธาน
ผมไปทุกที่ไดอะไรกลับมามาก ปนี้ชุมชนบานขาพัฒนาไปดูงานเรื่อง
ชุมชนชอสะอาด ในปหนาฝากเขต ๑ ใหพัฒนาเรื่อง
Zero Waste เขตละ
๑ ชุมชน เพื่อเกิดการพัฒนาใหทั่วถึงทุกชุมชน
รอยตรีบัวทอง โลขันธ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอสรุปผลการ
เลขานุการนายกฯ ดําเนินงานหนวยทันใจ ประจําเดือน มิ.ย. ๒๕๕๙ มีหนวยหลัก ๕ กอง
ประกอบดวย ผบ.หนวยทันใจ กองชาง กองสาธารณสุขฯ สํานักปลัดฯ
กองวิชาการฯ งานปองกันฯ งานเทศกิจ เราจะทํา “บวร”
บาน/วัด/โรงเรียน
ออกบริการประชาชนที่เดือดรอน บําบัดทุกข บํารุงสุข ใหแกประชาชน
อ.สุบรรณ ดีดิลก
ขอเรียนเสนอเปนบทกลอน ชวงนี้ฤดูฝน ก็หนักรถขึ้น จึงมีงานมากขึ้น
ปรึกษานายกฯ แกไขโดยดวนฉับพลัน สิง่ ที่ภูมิใจคือไดลงไปแกปญหาใหพี่นอง เราไดรับคํา
ชมเชย ประชาชนไดฝากความคิดถึงและชื่นชมเทศบาลทุกครั้งที่ลงพื้นที่นะครับ

- ๑๔ มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๕ วิเคราะหโครงการที่จะเปนประโยชนตอเทศบาลเมืองบานไผ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
วันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๙ บังคับใชการจราจร ฝากกองชางตัดฟุตบาทหนา
รองนายกเทศมนตรีฯ โรงเรียนบานไผ ข.ก.๕ และ ข.ก.๑๐ อีก ๑ เลนส เปนประโยชนกับประชาชน
เวลาตัดวงจรผูประกอบการ
พรุงนี้ไปจัดจราจรใหมที่ตลาดไนท ผูประกอบการจะลงงานกอสรางแลว
ประธาน
จิตอาสา งานศพ อสม.ที่บานปอบิด ใหทุกคนใสเสื้อฟอรม อสม. ชื่นชม
ภารกิจของทานที่เสียชีวิต และมีเด็กเล็กใสเสื้อจิตอาสาเสิรฟน้ํางานศพ หากทุก
คนมีจิตอาสาอยางนี้จะสามารถลดงบประมาณลงได
นายนริศ อินทรกําแหง
การปรับโครงสรางพนักงานจางเหลือรอยละ ๒๕ ตองเตรียมแผน
รองนายกเทศมนตรีฯ รองรับไว แกไขปญหาเปนป ๆ อยางไร ใหพนักงานอยูในกรอบ
จิตอาสาตองสรางใหเกิดในสังคม เชน เสียสละในการทํางาน
มติที่ประชุม --รับทราบ-ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
หัวหนาสํานักปลัดฯ
การประชมใหญและสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
(ส.ท.ท.) ครั้งที่ ๕๙/๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๓-๑๕ ก.ค. ๒๕๕๙ ซึ่งวันนี้ได
เดินทางไปประชุมเตรียมความพรอมฯ ที่เทศบาลนครขอนแกน ฝายตอนรับ
ประกอบดวย เทศบาลเมืองบานไผ เทศบาลตําบลในเมือง เทศบาลตําบลชนบท
เทศบาลตําบลวังสวรรค รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๐ คน
ประธาน
สําหรับเสื้อยืดฝายตอนรับและลงทะเบียน ฝากทานปลัดฯ กําหนดจุด
ตอนรับในวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๙ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. ผมกลาวตอนรับ
ทานผูวาราชการจังหวัดและนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
กลาวเปด ทานอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เสวนา และชวงเย็นมีงานเลี้ยงรับรอง ณ
ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก ฝากปลัดเทศบาล จัดทีมงานไป
รวมงานเลี้ยงดวยนะครับ
นัดหมายวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุม
อเนกประสงคกาญจนาภิเษก การแตงกายใหทุกคนใสเสื้อสีเหลือง
นายนริศ อินทรกําแหง
ทานนายกฯ ไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนง “ประธานสันนิบาตเทศบาล
จังหวัดขอนแกนอีก ๑ วาระ”
ประธาน
มีทานใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไมครับ ถาไมมี ผมขอขอบคุณทุกทาน
และขอปดการประชุมครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ

—

- ๑๕ เลิกประชุม เวลา

๑๖.๔๐ น.

(ลงชื่อ)
ผูบันทึกการประชุม
( นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

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

