- ๑รายงานการประชุมหัวหนาสวนการงาน ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ 11/๒๕๕๙
ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หองประชุมไผเงิน
**************************

ผูมาประชุม
๑. นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ
๒. นายนิวัฒน
ปลั่งศิริ
รองนายเทศมนตรีฯ
3. นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ รองนายกเทศมนตรีฯ
4. นายนริศ อินทรกําแหง รองนายเทศมนตรีฯ
5. นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
6. นายปรีชา มุกนําพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
7. รอยตรีบัวทอง โลขันธ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
8. วาที่รอยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล
9. นางดรุณี วิศิษฐชาติ รองปลัดเทศบาล
10. นางสุภาภรณ คําภูเงิน หัวหนาสํานักปลัดฯ
๑1. นางวาสนา พิทักษ ผูอํานวยการกองคลัง
12. นางอาภรณ รพีเลิศรังสิมันต ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
๑3. นางศิริวรรณ ปกษี ผูอํานวยการกองการศึกษา
๑4. นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหนาฝายการโยธา รก.ผูอํานวยการกองชาง
๑5. นายกฤษฏ ชัยมาตย ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
๑6. นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสงา ผูอํานวยการกองวิชาการฯ
17. นางฉวีวรรณ อัศฤกษ
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล
18. นางจิตโศภิน เคนจันทึก
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธิต
19. นายสุวัฒน เทาใหม ผูจัดการสถานธนานุบาล
20. นางมลิวรรณ สารบรรณ ทีป่ รึกษานายกฯ
ผูไมมาประชุม
---ไมม-ี -ผูเขารวมประชุม
๑. นางกรองกาญจน ปญญารัตนวงศ หัวหนาฝายปกครอง

2. นายจีระศักดิ์ แกนดู หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ
3. นางดาวรรณ ภูเหิน หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข
4. นางวารุณี ลาดมะโรง หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข
5. นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศีล หัวหนาฝายแบบแผนฯ
6. น.ส.ภัทราวรรณ เกิดพิทักษ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห
7. น.ส.ยุวนิต เพิ่มยินดี หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
8. นางสุกัญญา จันทรภักดี หัวหนาฝายอํานวยการ
9. นายประหยัดทรัพย อาวจําปา หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
10. น.ส.มัตติกา เกิดพิทักษ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
11. น.ส.ลัดดาวัลย ความหมั่น หัวหนาฝายแผนที่ภาษีฯ

- ๒12. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
๑3. นายเนรมิตร มูลวงศ หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล
๑4. นางอุไรวรรณ กสิกิจวรกุล หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ
๑5. นายประเสริฐ ไชยศรี หัวหนาฝายพัฒนารายได
๑6. น.ส.ธัญณิชา ขันตี หัวหนาฝายพัฒนาสังคม
17. จ.อ.สายันต นรสาร นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ (รก.หัวหนาฝายปองกันฯ)
๑8. นายธนายุทธ โคตรบรรเทา
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ (รก.หน.ฝายบริการและเผยแพรฯ)
๑9. น.ส.พันธวิรา พลกลาหาญ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
20. น.ส.จารุมาศ เสนาสนิท นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เริ่มประชุมเวลา
08.35 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
(๑) การจัดกิจกรรมเดินรณรงค “รวมพลคนขอนแกน ออกเสียงประชามติ”
อยากใหสํานักปลัดฯ ประสานการเดินรณรงคในครั้งนี้ รวมทั้งสถานศึกษาใหรวมดวย
นะครับ
นายนริศ อินทรกําแหง การเดินรณรงคใหความรวมมือเต็มที่ เนนการแตงกายเสื้อสีขาว ใหสํานัก
รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดฯ และกองสวัสดิการสังคม ประสานชุมชนใหรวมเดินรณรงคในครั้งนี้ดวย
หัวหนาสํานักปลัดฯ
สําหรับการแตงกาย อําเภอไดแจงใหแตงกายเสื้อสีเหลือง (ตามกําหนดการ
อําเภอ)
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
นายอําเภอแจงที่ประชุมใหสถาบันการศึกษา ประกอบดวย วิทยาลัยการ
รองนายกเทศมนตรีฯ อาชีพบานไผ โรงเรียน และวงดุริยางค สําหรับปายรณรงคใชงบของ กกต.
นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสงา สําหรับเรื่องปายรณรงคมี 10 ผืน จะสงมอบสํานักปลัดฯ เพื่อเดินขบวน และ
ผอ.กองวิชาการฯ
ติดประจํารถประชาสัมพันธเคลื่อนที่
(2) เรียนเชิญเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑโชคชัย สาขาปากชอง ถือเปนสถานที่ที่
นาเยี่ยมชมมาก หากสนใจมีรายละเอียดตามเอกสาร กรณีไปเปนหมูคณะจะมีสวนลด
พิเศษ ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวไทยดวย
(3) การรวมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
การแตงกายชุดปกติขาว รวมพิธีที่หอประชุมอําเภอบานไผ รายละเอียดตาม
กําหนดการ เริ่มตั้งแต 08.00 น. เปนตนไป มอบรองนิวัฒนพรอมคณะไปรวมพิธีโดย
พรอมเพรียงกันดวยนะครับ
(4) แจงเปลี่ยนแปลงนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จาก
นายเกรียงไกร ภูมิเหลาแจง นายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด เปน “นายประเสริฐ
วชิรเขื่อนขันธ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง” มีผลตั้งแตวันที่ 14 ก.ค. 2559
เปนตนไป เปนเวลา 2 ป
(5) สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย แจงขอขอบคุณเจาหนาที่
เทศบาลในการจัดประชุมวิชาการและประชุมใหญสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย ประจําป 2559 ครั้งที่ 59 เมื่อวันที่ 13-15 ก.ค. 2559 ที่ผานมา
ทําใหการจัดประชุมฯ เปนไปดวยความเรียบรอย

- ๓(6) แจงเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป
2559 กําหนดประชุมวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ฝากทานรองจิระบูรณดูแลใหเปนไป
ตามขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล และกฎระเบียบที่เกี่ยวของดวย
นายประหยัดทรัพย อาวจําปา เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับการมอบ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป ทุนการศึกษาจากกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน จํานวน 2,000 บาท ใหแก
ด.ช.ธนพล จันทวงศา เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานไผ ขก.5
บานอยูชุมชนหนองลุมพุก ไดเขียนจดหมายเขามาถึงทานนายกฯ เพื่อขอรับทุน
ดังกลาว
มติที่ประชุม --รับทราบ—
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่
10/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๕๙
ประธาน
ขอเชิญฝายเลขานุการฯ ครับ
หัวหนาสํานักปลัดฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรายงาน
การประชุม ฯ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๕๙ ฝายเลขาฯ ไดสําเนา
แจงใหทุกทานแลวนะคะ มีทั้งหมด
15 หนา ขอใหที่ประชุมพิจารณาไป
พรอม ๆ กันเลยนะคะ มีทานใดจะขอแกไขหรือเพิ่มเติมในสวนใดหรือไมคะ เชิญคะ
นําเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม --รับรองรายงานการประชุม—
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ประธาน
รายงานผลการดําเนินงานถนนคนเดินเพลินเมืองไผ เชิญรองดรุณี ครับ
นางดรุณี วิศิษฐชาติ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ขอรายงานผลการ
รองปลัดเทศบาล ดําเนินงานถนนคนเดินเพลินเมืองไผ
ทุกสัปดาหแตละโซนคนเยอะมาก เปนที่รูจักกัน
อยางแพรหลาย ดานการไฟฟาไมมีปญหา โคมไฟบางสวนที่ชํารุดไดทยอยเปลี่ยนไป
แตละสัปดาห สําหรับการจราจรไดรับความรวมมือจาก อปพร. และ จนท.เทศกิจเปน
อยางดี ซึ่งไดมีการเดินสํารวจตรวจสอบรถจักรยานยนตทุกคน เพื่อลดปญหาการ
ลักขโมยรถ
สรุปยอดคาใชจายประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
- 3 ก.ค. ๒๕๕๙
รายรับ = 15,590 บาท รายจาย = 6,866 บาท
- 10 ก.ค. ๒๕๕๙
รายรับ = 19,860 บาท รายจาย = 19,425 บาท
- 17 ก.ค. ๒๕๕๙
รายรับ = 20,670 บาท รายจาย = 14,535 บาท
- 24 ก.ค. ๒๕๕๙
รายรับ = 19,680 บาท รายจาย = 16,320 บาท
- 31 ก.ค. 2559
รายรับ = 18,810 บาท รายจาย = 16,310 บาท
สรุป รวมรายรับทั้งสิ้น = 94,610 บาท รวมรายจายทั้งสิ้น = 73,456 บาท
คงเหลือทั้งสิ้น = 21,154 บาท (รายละเอียดตามเอกสาร)

- ๔มติที่ประชุม --รับทราบ—
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
นายนริศ อินทรกําแหง
(๑) รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการฯ จังหวัดขอนแกน ประจําเดือน
รองนายกเทศมนตรีฯ ก.ค. 2559 เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2559 ขอเชิญทานเลิศสิน ครับ
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับรายงานการ
ที่ปรึกษานายกฯ
ประชุมหัวหนาสวนราชการฯ จังหวัดขอนแกน ประจําเดือน ก.ค. 2559 เมื่อวันที่
26 ก.ค. 2559 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมอวานีขอนแกน โฮเต็ล แอนด
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร ชั้น 1 พิธีเปดการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ OTOP เทิดไทองค
ราชินี กอนเขาสูวาระการประชุมทานประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 3 เรื่อง
1. การมอบรางวัลการแขงขันกีฬาเยาวชนคนพิการทางกายชิงแชมปโลก
IWAS Under 23 World Games 2016 ระหวางวันที่ 28 มิ.ย. – 4 ก.ค. 2559
ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก และมอบดอกไมใหกับนักกีฬาที่เปนตัวแทน
ประเทศไทย และมอบดอกไมใหครูฝกสอน
2. การมอบชอดอกไมใหกับนายอําเภอยายมาใหม 5 คน
3. การรับชมวีดีทัศนสรุปผลการดําเนินงานของจังหวัดขอนแกนในรอบ
เดือน ก.ค. 2559
วาระที่ 1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ คําสั่งแตงตั้งโยกยายขาราชการ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา/สั่งการ/หารือ
- การพยากรณอากาศฝนตกตามฤดูกาล ฝนจะดีกวาปที่แลวชวงระหวาง
ก.ค.
– ส.ค. 2559
- การบริหารการกําจัดขยะ ขยะมีพิษ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การคัดแยกขยะประสบผลสําเร็จ ขอนแกนไดรับเปนโมเดล 9 เซ็ทโซน
- การติดตามมาตรการทางรัฐบาล เรื่องงบประมาณ 200,000 บาท/
หมูบาน
- วันที่ 28 ก.ค. 2559 วันพระราชสมภพสมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยาม
บรมราชกุมารี โดยพิธีทําบุญตักบาตรลงนามถวายพระพร ถวายพุมเงิน-พุมทอง
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชนินาถ วันแม
แหงชาติ 12 สิงหาคม 2559 มีพิธีเชา 07.00 น. ทําบุญตักบาตรศาลหลักเมือง
เวลา 08.00 น. ลงนามถวายพระพร ณ อาคารศูนยกาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยขอนแกน ภาคค่ํา พิธีวางพานพุม ถวายราชสักการะ
- การลงประชามติรางรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 ส.ค. 2559 เวลา 08.00
–
16.00 น. การลงประชามติ กกต. เสนอคณะรัฐมนตรี 5 เม.ย. 2559 ใหขาราชการ
ทุกภาคสวนถือปฏิบัติ 8 ประการ ดังนี้ 1. ใหขาราชการชวยเหลือการลงประชามติ
2. วางตัวเปนกลาง 3. ใชสิทธิเปนตัวอยาง 4. สนับสนุนสถานที่ 5. ผูใชแรงงานตอง
ใชสิทธิโดยไมถือเปนวันลา 6. ประชาสัมพันธตอเนื่อง 7. การฝกอบรมตองไมตรงกับ
วันลงประชามติ 8. กระทรวงมหาดไทยทําขอมูลบัญชีผูมิสิทธิลงประชามติ
การเดินรณรงควันที่ 4 ส.ค. 2559 ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดขอนแกน
วาระอื่น ๆ ตามเอกสาร
- ภาคบายประชุมการจัดทําแผน 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) แนวทางการ

- ๕ปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใช 2560-2564 มีแนวทางการ
พัฒนาดังนี้
- การยกระดับการแขงขัน, การพัฒนารายไดปานกลางไปสูรายไดสูง
- พัฒนาชวงอายุเพื่อเตรียมความพรอมไปสูสังคมผูสูงวัย
- ลดการชวยเหลือทางสังคม
- ยกระดับการเชื่อมโยง
- การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
- การบริหารราชการแผนดิน ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
- ระดมความคิดเห็นสํานักงานจังหวัดไดทําหนังสือนําเสนอจะมีประชุมสรุป
อีกครั้ง
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ รายงานการประชุม
รองนายกเทศมนตรีฯ หัวหนาสวนราชการฯ ประจําอําเภอบานไผ เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2559 เวลา09.00น.
ณ หอประชุมอําเภอบานไผ ขอสรุปประเด็นสําคัญดังนี้
- วันลงประชามติ 7 ส.ค. 2559 มีทั้งหมด 34 หนวย ผมไดรับแตงตั้งเปน
คณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง กํากับครู ก,ข,ค ในการลงประชามติครั้งนี้
- วันกํานัน ผูใหญบาน จัดขึ้นระหวางวันที่ 8-12 ส.ค. 2559 คาราวาน
ลงพื้นที่ตั้งแตวันจันทรที่ผานมา ซึ่งไดแจงทางอําเภอแลวตองเก็บของใหเสร็จภายใน
วันที่ 13 ส.ค. 2559 เพราะวันที่ 14 ส.ค. 2559 ตองจัดงานถนนคนเดินฯ
ตามปกติ สําหรับวันอาทิตยที่ 7 ส.ค. 2559 งดนะครับ เพื่อใหทุกคนไปทําหนาที่ไป
ออกเสียงลงประชามติรางรัฐธรรมนูญตามกฎหมาย
- การปรับปรุงภูมิทัศนสนามหนาที่วาการอําเภอบานไผ โดยใชงบประมาณ
ของ อบจ. ระหวางกลุม กรอ.+เทศบาล จะมีการปรับปรุงลานคอนกรีตเปนพืน้ สนาม
คอนกรีต หนา 15 มม. ชายขอบปลูกหญา มีไฟฟาสาธารณะรอบสนาม มีระบบบําบัด
น้ําเสีย สนามตะกรอ สนามฟุตซอล ลูวิ่งจักรยาน ใชงบประมาณ 2,800,000 บาท
กรอ.ไดแจงกรรมการงานงิ้วบริจาคงบ 1,000,000 บาท ผมไดประชาสัมพันธแมคา
ถนนคนเดินฯ ชวยบริจาคดวย นายอําเภอจะประสาน อบต.รวมดวย ใหแลวเสร็จ
ภายใน 3 เดือน โดยมีคุณปติ (คหบดี) เปนประธาน มีคณะทํางานรวมดวย
คือ
นายนริศ อินทรกําแหง รองนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ ปลัดอาวุโส ผูจัดการบริษัท
เกียรติสิน โฮลเซล
- กิจกรรมวันแมแหงชาติ 12 ส.ค. 2559 ทานนายกฯ ไมอยูไดมอบหมาย
ผมและทีมงานไปรวมพิธี ใหสํานักปลัดฯ จัดเตรียมรถตู พรอมกันเวลา 07.30 น. ณ
บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลนะครับ
น.ส.พันธวิรา พลกลาหาญ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ รายงานการเขารับการ
นวก.ตรวจสอบภายในชํานาญการ ฝกอบรม หลักสูตร “การตรวจสอบภายในระดับตน รุนที่ 5” ระหวางวันที่
4-9 ก.ค. 2559 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จ.ปทุมธานี เพื่อเปนการเผยแพร
ความรูที่ไดเขารับการฝกอบรมดังกลาว หนวยตรวจสอบภายในจะไดสําเนาแจงกอง/
ฝายเพื่อทราบและถือปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ปลัดเทศบาล
สําหรับการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 หลังจากทานนายกฯ
กลับจากตางประเทศ วันที่ 1-15 ส.ค. 2559 ใหสงญัตติรางเทศบัญญัติให

- ๖ประธานสภาเทศบาลใหเสร็จภายในวันที่ 10 ส.ค. 2559 เพื่อตรวจสอบรายละเอียด
หลังจากยื่นแลว ตามระเบียบฯ ถือวายื่นตอประธานสภาเทศบาลเรียบรอยแลว
การเดินแฟชั่นเทิดไทองคราชินี ตองขอขอบคุณผูบริหารและผอ.กองที่ไดรวม
ไปใหกําลังใจในการเดินแฟชั่นของปลัดและภรรยา
นายนริศ อินทรกําแหง ใหทุกกอง/ฝายเตรียมเอกสารใหพรอมสําหรับการประชุมสภาฯ ญัตติรับราง
รองนายกเทศมนตรีฯ เทศบัญญัติงบประมาณ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 ส.ค. 2559
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
ฝากสํานักปลัดฯ ประสานประธานสภาเทศบาลใหขอมูลทานเยอะๆ ระเบียบ
รองนายกเทศมนตรีฯ ขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล ฝากสํานักปลัดฯ ทําหนังสือขอกําลังเจาหนาที่
ตํารวจรวมสังเกตการณประชุมดวย พรอมทั้งเจาหนาที่เทศกิจ เพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยของการประชุมฯ ใหกําชับประธานสภาเทศบาลใหดําเนินการตามสคริปการ
ประชุมฯ
ปลัดเทศบาล ไมมีการตั้งกระทูสด ตองยื่นญัตติลวงหนา ผูใดยื่นกระทูผูนั้นมีสิทธิอภิปราย
ถาไมฟงประธานสามารถตองสั่งหยุดประชุมดวย
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย
สําหรับระเบียบวาระอื่น ๆ สามารถอภิปรายไดทุกเรื่องใชหรือไมครับ
ที่ปรึกษานายกฯ
ปลัดเทศบาล
เรื่องอื่น ๆ ที่สมาชิกสภาเทศบาลจะอภิปรายจะตองเสนอ ไมใชถาม
(กระทู คือ คําถาม เพื่อใหคณะผูบริหารตอบขอซักถาม)
ประธาน
ตองปฏิรูปการประชุมสภาเทศบาลชวยกันนะครับ เชิญวาระตอไปครับ
ผอ.กองการศึกษา
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ กองการศึกษามีเรื่อง
นําเสนอที่ประชุม 3 เรื่อง ดังนี้
1) ตารางออกเยี่ยมอุบาสกอุบาสิกาในวันธรรมสวะในเทศกาลวันเขาพรรษา
ตามวัดตาง ๆ ขอเชิญทุกกอง/ฝายรวมออกเยี่ยม ณ วัดปาชัยวารินทรพรอมกัน เวลา
17.00 น.
2) การดําเนินการไหวพระ 9 วัด ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เปนสถานที่
ทองเที่ยวผูบริหารใหแนวทางในการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี กําหนดใชเปน
แนวทาง ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 8 ส.ค. 2559 ควรจะมีกิจกรรมที่ทําแตละวัด
เหมือนกันทุกปเพื่อเปนการประชาสัมพันธวัดตาง ๆ
3) กําหนดการโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ เดิม โรงเรียนใน
สังกัด + ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นโยบายผูบริหารกําหนด 5 แหงรวมกัน กําหนดให
การศึกษามีศักยภาพมากขึ้น จึงไดเดินทางไปประชุมสัมมนา ระหวางวันที่ 4-6 ส.ค.
2559 ณ เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น (โรงเรียนมิตรสัมพันธวิทยา) เปนทิศทางที่จะ
ศึกษาดูงานรวมกัน เนนคณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนใหมีบทบาทรวมกัน
นายอิทธิพล พวกเมืองพล
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ มีเรื่องแจงที่ประชุม
รก.ผอ.กองชาง ทราบ 5 เรื่อง ขอเชิญหัวหนาฝายรายงานครับ
นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศีล
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ
หัวหนาฝายแบบแผนฯ (1) โครงการกอสรางอาคารเรียน 3 ชั้น 12 หองเรียน (แบบตอกเสาเข็ม)
อยูระหวางดําเนินการกอสรางขึ้นชั้น 3 กอสรางแลวประมาณ 40
%
(2) โครงการกอสรางอาคารเรียนเอนกประสงค (แบบตอกเสาเข็ม)

- ๗(สน.ศท.ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาลบานไผ การกอสรางแลวเสร็จ และตรวจรับงาน
เรียบรอยแลว
(3) โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน (แบบตอกเสาเข็ม)
การกอสรางสงงานงวดที่ 4 แลวเสร็จประมาณ 90
%
(4) โครงการปรับปรุงตลาด 2 เทศบาลเมืองบานไผ การกอสรางแลวเสร็จ
ประมาณ 90
% เหลืองานเบ็ดเตล็ด 10% สัญญาจางสิ้นสุดวันที่ 13 ส.ค. 259
นายเนรมิตร มูลวงศ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ
หัวหนาฝายสุขาภิบาลฯ
(5) กรอบแนวทางการบริหารจัดการขยะในรูปแบบความรวมมือระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจังหวัดแจงแนวทางใหอปท.ศึกษาแนวทางรูปแบบ
ความรวมมือระหวางอปท.ในการจัดบริการสาธารณะในเรื่องกรองแนวทางการบริหาร
จัดการขยะ โดยไดรวบรวมแนวทางและรูปแบบความรวมมือระหวาง อปท. วิธีการ
บริหารจัดการปจจัยแหงความสําเร็จ และการพัฒนาใหเกิดความยั่งยืนในการ
จัดบริการสาธารณะของอปท.(รายละเอียดตามเอกสาร)
(6) โครงการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ติดตามจากสํานักงาน
นโยบายและแผนฯ แจงมติเห็นชอบใหเทศบาลเมืองบานไผจัดซื้อจัดจางไดแลว
ซึ่งระยะเวลากอหนี้ผูกพันจะเลยปงบประมาณไมได
(7) โครงการปรับปรุงศูนยกําจัดขยะมูลฝอย จะตองทําญัตติเสนอตอ
ประธานสภาเทศบาล เพื่อขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ใหสภาเทศบาล
เห็นชอบตอไป
(8) โครงการขุดลอกทอระบายน้ํา ระยะเวลาทั้งหมด 26 วัน เหลืออีก 4 งัน
ดําเนินการไปแลว 60
% จะทําเรื่องขอสงวนสิทธิ์ผูรับจางตอไป
นางดรุณี วิศิษฐชาติ
จากที่ไดไปตรวจสอบการทํางานของผูรับจาง ผูรับจางไดนําเศษหินตาง ๆ
รองปลัดเทศบาล ออกมาไดเยอะ ซึ่งเปนสาเหตุของน้ําทวมขังเปนประจํา ปรากฏวา ผูรับจางทํางาน
ละเอียดมากคะ
นายนริศ อินทรกําแหง
การสงวนสิทธิ์การปรับการจางของโครงการ ร.ร.เทศบาล 2 อนุบาลสาธิต
รองนายกเทศมนตรีฯ ไดทําหนังสือเรียบรอยแลว ซึ่งผูรับจางไดมีหนังสือแจงกลับมาแลว
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
- ใหเรงรัดโครงการปรับปรุงตลาด 2 เหลือเวลาแค 10 วัน
รองนายกเทศมนตรีฯ งานปรับปรุงผิวจราจรและทอระบายน้ําเรงรัดผูรับจางดวยนะครับ
เนื่องจากการจราจรติดขัด คงไมเกิน 2 เดือน และจะมีการปรับปรุงบาทวิถีและ
ทางเทาดวย
- การวางทอประปาใหกองชางประสานงานกับการประปาสวนภูมิภาคเพื่อ
เปดรางใหมใหเรียบรอยดวยนะครับ
ผอ.กองคลัง
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับกองคลังมีเรื่องแจง
เพื่อทราบดังนี้
(๑) รายงานรายรับ-รายจาย ประจําเดือน ก.ค. ๒๕๕๙
- รายรับทั้งสิ้น
213,645,479.32 บาท
- รายจายทั้งสิ้น
120,172,638.51 บาท
- รายรับจริงสูงกวารายจาย
64,777,403.81 บาท
(๒) รายงานเงินกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน ณ วันที่ 29 ก.ค. ๒๕๕๙

- ๘- ยอดยกมา ณ 30 มิ.ย. ๒๕๕๙ 952,643.79
บาท
- รายรับทั้งสิ้น
๔,
100.01
บาท
- รายจายทั้งสิ้น
6,250.๐๐
บาท
- คงเหลือเงินกองทุนฯ ทั้งสิ้น
950,493.80 บาท
(๓) รายงานเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรเทศบาลเมืองบานไผ ณ วันที่ ๒๘
ก.ค. ๒๕๕๙
- 28 มิ.ย. ๒๕๕๙ ยอดยกมา
523,314.79 บาท
- รายรับทั้งสิ้น
73 ,159.99 บาท
- รายจายทั้งสิ้น
๕,2๐๐.00 บาท
รวมเงินกองทุนฯ ณ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๙ ๕91,274.๗8 บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร)
(4) รายงานการเขารับการอบรมการจัดทํางบประมาณ ในสวนของเงิน
อุดหนุน
- หลักการใหม ใหประชาชนไดรับประโยชนมากที่สุด และตองอยูในอํานาจ
หนาที่ของเทศบาลดวย
- เงินอุดหนุนวัด ยังไมมีระเบียบใหเบิกจายได
- การตั้งงบประมาณคาใชจายในการจัดงาน การใหของขวัญ ของชํารวย ของ
ที่ระลึก หามเขียนลงในคําชี้แจงประกอบงบประมาณ ใหไดเฉพาะรางวัลใน
การประกวดประเภทตาง ๆ
ประธาน
กองการศึกษารับทราบเพื่อไมตองกังวลเรื่องการเรียกเงินคืนจาก สตง.
อีกสวนหนึ่งพูดทําความเขาใจบอย ๆ ชี้แจงใหประชาชนทราบและไดรับความรวมมือ
ประธานชุมชน ประธานกลุมสตรีแมบาน องคกรภาคประชาชน ให ผอ.กองคลัง
มารวมประชุมประจําเดือนขององคกรภาคประชาชนดวย เพื่อชี้แจงทําความเขาใจให
ทราบโดยทั่วกัน
นายนริศ อินทรกําแหง
ทําเปนเอกสารตามที่ผอ.กองคลังกลาวไว แจงไปทุกกอง/ฝาย เพื่อทราบและ
รองนายกเทศมนตรีฯ ถือปฏิบัติ ในสวนของชุมชนใหแจกเอกสารใหประธานชุมชนทราบดวยในวันประชุม
รวมทั้งประชาสัมพันธเสียงตามสายดวยนะครับ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับกองสาธารณสุขฯ
มีเรื่องแจงเพื่อทราบ 2 เรื่อง ดังนี้
(1) การจัดงานวันแมแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กําหนด
จัดขึ้นในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมประชาเมืองไผ เริ่มตั้งแตเวลา
08.00 น. เปนตนไป กิจกรรมจะมีการรําถวายพระพรจากโรงเรียนเทศบาล 2
และรําจินตลีลาเทิดพระเกียรติจากโรงเรียนเทศบาล 1 /การแสดงบาสโลบ/การมอบ
พันธุตนไม 3 ชุมชน ของโครงการหนาบานนามอง การแตงกายผาไทยสีฟา
(รายละเอียดตามเอกสาร)
(2) รายงานการประชุมพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม ณ

- ๙อําเภอชะอํา ซึ่งเทศบาลเมืองบานไผไดรับมอบเกียรติบัตรผานการประเมินมาตรฐาน
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระบบการจัดการ
เหตุรําคาญ
EHA:6000 ไดรับทั้งหมด 147 แหงทั่วประเทศ เปนเกียรติบัตรระดับสูง
ซึ่งใหทองถิ่นนําเสนอผลงานทั้งหมด 6 เรื่อง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองสวัสดิการสังคม
มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้
(1) การจัดกิจกรรมบานไผ 100 ป ขณะนี้ไดรวบรวมรายชื่อคนเกาคนแกใน
บานไผ และไดนําเรียนทานปรีชา มุกนําพร ไดตรวจสอบรายชื่อในเบื้องตนแลวครับ
(2) โครงการประกันสุขภาพชีวิตชุมชนผูดอยโอกาสดานที่อยูอาศัยของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธกส.) ซึ่งไดออกคําสั่งและทําสัญญาจางแลว เบิกงวดงาน
แลว ชุมชนโนนสวรรค จํานวน 20 หลัง
(3) โครงการเด็กแรกเกิด ขณะนี้มาขึ้นทะเบียนแลว 64 ราย
(4) โครงการจัดประชุมประจําเดือนองคกรภาคประชาชน ซึ่งกําหนดประชุม
ในวันที่ 11 ส.ค. 2559 เวลา 09.00 น. กอง/ฝายใดมีเรื่องจะแจงใหชุมชนทราบ
ขอเชิญแจงวาระไดที่กองสวัสดิการสังคม และใหเตรียมเอกสารแจกใหที่ประชุมทราบ
ดวย (กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ และกองคลัง)
ผอ.กองวิชาการฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองวิชาการฯ มีเรื่องแจง
เพื่อทราบ 1 เรื่อง ดังนี้
(๑) แผนปฏิบัติการประจําเดือน ส.ค. ๒๕๕๙ มีทั้งหมด 14 โครงการ
รายละเอียดตามเอกสาร กอง/ฝายใดตองการแกไขเพิ่มเติมเชิญครับ
ขอแกไขโครงการกองวิชาการฯ โครงการที่ 9 แกไขวันที่จาก วันที่ 19
ส.ค. 2559 เปน “วันที่ 22 ส.ค. 2559”
ผอ.กองการศึกษา
ขอแกไขโครงการที่ 8 “โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”
ขอเลื่อนกําหนดการจัดโครงการฯ ออกไป
กอน
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ขอแกไขโครงการที่ 2 แกไขวันที่จาก วันที่ 4 ส.ค. 2559 เปน “วันที่ 3
ส.ค. 2559”
ประธาน
ใหกองวิชาการฯ แกไขแผนปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ และสําเนาแจงกอง/ฝาย
เพื่อถือปฏิบัติตามแผนตอไป ขอเชิญสถานธนานุบาลครับ
ผูจัดการสถานธนานุบาล
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ
(๑) รายงานสถิติการรับจํานํา-ไถถอน ณ วันที่ 26 ก.ค. ๒๕๕๙ ดังนี้
- จํานํา 1,526 ราย จํานวนเงิน 22,935,300 บาท
- ไถถอน ๑,574 ราย จํานวนเงิน 23,787,6๐๐ บาท
- ดอกเบี้ยรับจํานํา
จํานวนเงิน 708,609.75 บาท
- ทรัพยรับจํานําคงเหลือ ๕,480 ราย จํานวนเงิน 78,934,8๐๐ บาท

- รวมยอดเงินคงเหลือทั้งหมด จํานวน 47,402,120.72 บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร)
อ.มลิวรรณ สารบรรณ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สรุปผลการดําเนิน
ที่ปรึกษานายกฯ โครงการบานไผมั่นคงรวมใจพัฒนา ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

- ๑๐ -

๑. สถานะทางการเงินออมเงิน ณ วันที่ 3 ส.ค. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑.๑ ออมเพื่อบาน = ๑,๙65,033.29 บาท
๑.๒ ออมสวัสดิการ =
65,493.48 บาท
๑.๓ เงินหุน
= 102,117.31 บาท
๒. วันที่
9 ก.ค. ๒๕๕๙
เขารวมประชุมวิจัยเรื่องกองทุนเมือง โดยคุณสมสุข บุญญบัญชา
คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน เพื่อใหแตละเมืองมีกองทุนของตนเอง,
ในคนในชุมชนมีสวนรวม,เกิดการชวยเหลือกันภายในเมือง เชน ดานอาชีพ, ซอมแซม
บาน, สวัสดิการ, การศึกษา เกิดการเชื่อมโยงเครือขาย เยาวชน ผูสูงอายุ, ผูพิการ,
แกปญหาที่อยูอาศัย เปนระบบจัดการทุนรวมกันในเมือง
3. วันที่ 24-25 ก.ค. 2559 เขารวมประชุมการถอดบทเรียนพื้นที่รูปธรรม
ที่สํานักงานสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเก็บขอมูลการ
ทํางานนํามาเปนเครื่องมือพัฒนาคน องคกร สังคม, นําความรูมาแกปญหา, จัดระบบ
วิเคราะห สังเคราะห และเชื่อมโยงเปนเครือขาย
4. วันที่ 26 ก.ค. 2559 เขารวมประชุมใหญวิสามัญชุมนุนมสหกรณ
บริการไทย ครั้งที่ 1/2559 ณ หองประชุมเพชรบุรี สํานักงานชุมนุมสหกรณ
เครดิตยูเนียนแหงประเทศไทย เรื่อง พิจารณา แกไข เพิ่มเติมขอบังคับชุมนุมสหกรณ
บริการไทย จํากัด
5. วันที่ 28 ก.ค. 2559 เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสหกรณ
เคหะบานไผรวมใจพัฒนา จํากัด ประจําเดือน ก.ค. 2559 เพื่อขอมติจายเงินขยาย
เขตไฟฟา, น้ําประปา และคาเชาที่ดิน
6. วันที่ 17-19 ส.ค. 2559 คณะกรรมการดําเนินงานโครงการบานไผ
มั่นคงรวมใจพัฒนา จํากัด จํานวน 5 คน พรอมเยาวชน 5 คน ไปรวมงานมหกรรม
กลุมเยาวชนที่สถาบันพัฒนาองคกร ถ.นวมินทร 47 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพฯ (รายละเอียดตามเอกสาร)
นายสุบรรณ ดีดิลก
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับการดําเนินงาน
ที่ปรึกษานายกฯ หนวยทันใจปญหาที่ประชาชนรองขอ เชน ตัดกิ่งไมปกคลุมบานเรือน
เรื่องไฟฟา
สองสวาง หญารก ผิวถนนเกิดน้ําเซาะเปนหลุมเปนบอ ซึ่งปญหาเหลานี้หนวยทันใจ
สามารถแกไขไดในลักษณะภาระงานตอเนื่อง ทีมงานหนวยทันใจทํางานอยางเต็มใจ
พี่นองก็มีความสุขจากการบริการของหนวยทันใจ ซึ่งหนวยทันใจเรารับทราบปญหา
และทําทันทีครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ-ระเบียบวาระที่ 5 วิเคราะหโครงการที่จะเปนประโยชนตอเทศบาล
นายนริศ อินทรกําแหง
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ภาพรวมของโครงการ
รองนายกเทศมนตรีฯ ทุกโครงการของแตละกอง/ฝาย โครงการใดทําไดใหทําตามแผนงานงานที่กําหนดไว
โครงการใดทําไมทันใหกันเงิน ซึ่งขณะนี้กองคลังแจงสถานะการเงิน การคลัง ให

- ๑๑ แตละกอง/ฝายทราบแลว บายนี้ขอติดตามโครงการของทุกกอง/ฝายนะครับ ขอนัด
ประชุมเวลา 13.00 น. ณ หองทํางานรองนริศ
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

นายนริศ อินทรกําแหง
มหกรรมจัดการศึกษาทองถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
รองนายกเทศมนตรีฯ ในป 2560 เทศบาลเมืองรอยเอ็ดเปนเจาภาพ สําหรับเทศบาลเมืองบานไผจะเปนเจาภาพ
การจัดมหกรรมจัดการศึกษา ในป 2561 ซึ่งในปนี้เราไดไปรวมกิจกรรมจัดนิทรรศการดวย
ประธาน
ปนี้เรามีบุคลากรเกษียณอายุราชการ เราจะทําหนังสือสําหรับบุคลากรเกษียณและ
จัดงานมุทิตาจิต ใครที่อยากเขียนแสดงความรูสึกใหเสนอมาเพื่อเปนสิ่งที่แกองคกร เมื่อมี
บุคลากรวาง การบริหารงานบุคคลใหคัดเลือกจากบุคลากรของเรากอน หากไมมีใหสรรหา
เขามา เอาอุดมการณความตั้งใจทํางานเปนหลัก ใหทํางานไปในทิศทางเดียวกันกับผูบริหาร
ชวยกันทํางาน บุคลากรพัฒนาขึ้นมามาก แตหยุดไมไดตองพัฒนาทุกวัน อะไรที่เปน
ประโยชนทําทันทีเลยนะครับ
มีทานใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไมครับ ถาไมมี

ผมขอขอบคุณทุกทาน และขอปดการประชุมครับ

มติที่ประชุม --รับทราบ—
เลิกประชุม เวลา ๑

1.15 น.
(ลงชื่อ)

ผูบันทึกการประชุม
( นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

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

