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รายงานการประชุมหัวหนาสวนการงาน ประจําเดอืน  มถุินายน  ๒๕๕๙  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ 

ในวันพุธที่ ๑ มถุินายน  ๒๕๕๙ 

  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ณ  หองประชุมไผเงิน 

************************** 

ผูมาประชุม 

๑. นายเปรมศักดิ์ เพยียุระ นายกเทศมนตรี เมอืงบานไผ 

๒. นายนวิัฒน ปลั่งศริิ รองนายเทศมนตรฯี 

๓. นายนรศิ อนิทรกําแหง รองนายเทศมนตรฯี 

๔. นายเลศิสนิ จึงจรัสทรัพย ที่ปรกึษานายกเทศมนตรฯี  

๕. นายปรชีา มุกนําพร ที่ปรกึษานายกเทศมนตรฯี 

๖. รอยตรบีัวทอง โลขันธ เลขานุการนายกเทศมนตรฯี  

๗. วาที่รอยเอกวัทธกิร  ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล  

๘. นายสุวัฒน สุทธ ิรองปลัดเทศบาล 

๙. นางดรุณ ีวศิษิฐชาต ิรองปลัดเทศบาล  

๑๐. นางสุภาภรณ คําภูเงนิ หัวหนาสํานักปลัดฯ  

๑๑. นางอาภรณ รพเีลศิรังสมัินต ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ  

๑๒. นางศริวิรรณ ปกษ ีผูอํานวยการกองการศกึษา  

๑๓. นายอทิธพิล พวกเมอืงพล หัวหนาฝายการโยธา รก.ผูอํานวยการกองชาง  

๑๔. นายกฤษฏ ชัยมาตย ผูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม  

๑๕. นายเฉลมิเกยีรต ิอุปจันทรสงา ผูอํานวยการกองวชิาการฯ  

๑๖. นายสุวัฒน เทาใหม ผูจัดการสถานธนานุบาล  

๑๗. นางจิตโศภิน เคนจันทกึ ผูอํานวยการสถานศกึษา โรงเรยีนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธติ  

๑๘. นายชัชวาล   ชํ่ามณ ีครู ค.ศ.๒ (แทน ผอ.สถานศกึษา โรงเรยีนเทศบาล)  

๑๙. นางมลวิรรณ สารบรรณ ที่ปรกึษานายกฯ   

ผูไมมาประชุม 

๑. นางวาสนา พทิักษ ผูอํานวยการกองคลัง (ลาพักผอน)  

๒. นางฉววีรรณ อัศฤกษ ผูอํานวยการสถานศกึษา  โรงเรยีนเทศบาลบานไผ 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายจีระศักดิ ์แกนดู  หัวหนาฝาย สงเสรมิการศึกษาฯ 

๒. นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศลี หัวหนาฝายแบบแผนฯ  

๓. น.ส.ภัทราวรรณ  เกดิพทิักษ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห  

๔. น.ส.ยุวนติ เพิ่มยนิด ีหัวหนาฝายบรหิารการศึกษา  
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๕. นางสุกัญญา จันทรภักด ีหัวหนาฝายอํานวยการ  

๖. นายประหยัดทรัพย  อาวจําปา หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  

๗. น.ส.มัตตกิา เกดิพทิักษ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

๘. น.ส.ลัดดาวัลย ความหม่ัน หัวหนาฝายแผนที่ภาษฯี  

๙. จ.อ.กมล สงวนญาต ิหัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  

๑๐. นายเนรมติร มูลวงศ หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล  

๑๑. นางอุไรวรรณ กสกิจิวรกุล หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ  

๑๒. นายประเสรฐิ ไชยศรี  หัวหนา ฝายพัฒนารายได 

๑๓. น.ส.ธัญณชิา ขันต ีหัวหนาฝายพัฒนาสังคม  

๑๔. นางกรองกาญจน  ปญญารัตนวงศ หัวหนาฝายปกครอง  

๑๕. จ.อ.สายันต นรสาร นักจัดการงานเทศกจิชํานาญการ (รก.หัวหนาฝายปองกันฯ) 

๑๖. น.ส.พันธวริา พลกลาหาญ นักวชิาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  

๑๗. นายธนายุทธ โคตรบรรเทา              นักวชิาการคอมพวิเตอรชํานาญการ (รก.หน.ฝายบรกิารและเผยแพรฯ) 

๑๘. นายสุบรรณ ดดีลิก ที่ปรกึษานายกฯ  

๑๙. นายวรวุฒ ิรัตนอัน นติกิรชํานาญการ 

๒๐. น.ส.จารุมาศ เสนาสนทิ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.  

ระเบยีบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

ประธาน   ๑.  การแอบอางบดิเบอืนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ

แหงชาต ิ(คสช.) กระทรวงมหาดไทยแจงวา ปจจุบันปรากฏขาวสารวามกีลุม

บุคคลแอบอางนโยบายรัฐบาลและ คสช. ไปสรางความเดอืดรอนใหแกผูคา

ประชาชน มเีปาหมายเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตนกอใหเกดิการเขาใจผิดและ

เกลยีดชังรัฐบาลและ คสช. เชน พฤตกิารณแอบอางวา คสช.สั่งการยกเลกิพื้นที่

คาขายทัง้หมด โดยจงใจปายสใีหรัฐบาล และ คสช. วาเปนผูสั่งการ ฯลฯ 

(รายละเอยีดตามเอกสาร) กรณทีี่มกีารดําเนนิการปองกันการทุจรติ เชน ขมขู

จากเจาหนาที่ฝายกฎหมาย ตอไปผมจะนัดประชุมแบบนี้ทุกครึ่งป เพื่อเปนการ

ประชุมรับทราบนโยบายพนักงานทุกครึ่งป ใหปฏบิัตอิยางเครงครัดนะครับ 

   ๒. แจงการประชุมสันนบิาตเทศบาลจังหวัดขอนแกน ในวันที่  ๒๐ ม.ิย. 

๒๕๕๙ ซึ่งเทศบาลเมอืงเกาเปนเจาภาพจัดประชุมในครัง้นี้ และจะมกีารเตรยีม

ความพรอมรองรับการประชุม ส.ท.ท. ในวันที่ ๑๓-๑๕ ก.ค. ๒๕๕๙  ณ  ศูนย

ประชุมกาญจนาภเิษก มหาวทิยาลัยขอนแกน เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกจิ
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จังหวัดขอนแกน Mice City พวกเราตองไปชวยกันดูแลพี่นองดวยกัน ให

สนุกสนานกับการมเีพื่อนนะครับ  

   ๓. การรับมอบถังขยะจากนักศกึษา บรอ. จํานวน ๑๐๐ ใบๆละ ๓,๐๐๐ 

บาท รวมเปนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดูแลพี่นองประชาชนของเรา สําหรับ

งบประมาณในป ๒๕๖๐ ไมตองตัง้ซื้อถังขยะแลวนะครับ ใหตัง้งบประมาณไปทํา

อยางอื่น การบรหิารงบประมาณอะไรที่ซ้ําซอนตัดออก การบรหิารจัดการตอง

ดูแล อะไรที่เปนประโยชนควรรักษาไว หากใครมีความคดิรเิริ่มสรางสรรคไดผม

จะมรีางวัลใหนะครับ  

มตทิี่ประชุม  --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผูบรหิารและหัวหนาสวนการงาน  

   คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๙  เมื่อวันท่ี ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  

ประธาน  เชิญฝายเลขานุการฯ ครับ  

หัวหนาสํานักปลัดฯ   เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรายงาน 

   การประชุม ฯ เมื่อวันที่  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ฝายเลขาฯ ไดสําเนา 

   แจงใหทุกทานแลวนะคะ มทีัง้หมด ๑๗ หนา ขอใหที่ประชุมพจิารณาไป 

พรอม ๆ กันเลยนะคะ  มทีานใดจะขอแกไขหรอืเพิ่มเตมิในสวนใดหรอืไมคะ  

เชิญคะ นําเรยีนที่ประชุมเพื่อพจิารณา 

ผอ.กองสาธารณสุข    กราบเรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ขอแกไข หนาที่ 

๑๒  ทัง้หมดเลยนะคะ เพราะวาอานแลวเนื้อหาไมถูกตอง จะเอารายละเอียดให

นองอุยทัง้หมดเลยนะคะ แกไขตรงนี้จะไดเปนสิ่งที่ถูกตอง สําหรับกจิกรรมการ

ปลูกกลวยในชุมชน โครงการหนาบานนามอง ป ๒๕๕๙  เปนกจิกรรมที่

ดําเนนิการรวมกับโครงการไผแสนกอ ของกองสวัสดกิารสังคม ซึ่งจะจัดขึ้นใน

วันที่ ๙  พฤษภาคม ๒๕๕๙  ขอแกไขตามนี้นี้นะคะ ขอบคุณคะ   

ประธาน  ใหฝายเลขานุการแกไขรายงานการประชุมใหถูกตอง มทีานใดจะขอ

แกไขเพิ่มเตมิหรอืไมครับ ถาไมมผีมขอมตทิี่ประชุมครับ 

มตท่ีิประชุม --รับรองรายงานการประชุม — 

ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องสบืเน่ือง  

ประธาน   รายงานผลการดําเนนิงานถนนคนเดนิเพลนิเมอืงไผ เชิญรองดรุณ ีครับ  

นางดรุณี  วศิิษฐชาต ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ รายงานผลการ 

รองปลัดเทศบาล ดําเนนิงาน ถนนคนเดนิเพลนิเมอืงไผ เทาที่สังเกตมผูีมาจับจายเยอะขึ้นกวาเดมิ

อยางมาก สําหรับโซนตาง ๆ ทัง้ ๓  โซน  มผูีสนใจคาขายมากขึ้น  สวนในเรื่อง

พัฒนา หนวยควบคุมคุณภาพในโซนอาหารก็ตรวจทุกเดอืน มขีอปรับปรุงบาง 
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เราจะรวมรณรงค NO FOME ไมใหใชโฟมทัง้หมด ซึ่งอยูระหวางเตรยีมการและ

การรณรงค NO FOME อยางที่แทจรงินะคะ สวนเรื่องรักษาความสะอาดไดรับ

ความรวมมอืจากกองสาธารณสุขฯเปนอยางด ีเก็บกวาดทําความสะอาดถนน

เรยีบรอยหลังจากปดการขายถนนคนเดนิแลว  การรักษาความสงบและ 

การจราจรไดรับความรวมมอืจากงานเทศกจิและ อปพร.เปนอยางดนีะคะ 

สําหรับดานเวทเีครื่องเสยีงก็มกีารแสดงหลากหลาย อยูในการควบคุมดูแลของ

หัวหนาสํานักปลัดฯ ปจจุบันมกีารเก็บขอมูลปญหา/อุปสรรคตาง ๆ ในแตละ

สัปดาหเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไขของถนนคนเดนิฯ สําหรับการจัดทํา

บันทกึขอตกลงใหมเสร็จเรยีบรอยแลว อยูระหวางกําหนดวันเพื่อเชิญ

ผูประกอบการมาประชุมรับทราบแนวทางปฏบิัติตามกฎเกณฑ ในสวนของโคม

ไฟประดับไดมกีารจัดซื้อมาเปลี่ยนใหมแลว เนื่องจากของเดมิชํารุด ฉกีขาด 

หลายจุด 

สรุปยอดคาใชจายประจําเดอืน  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   

- ๑ พ.ค. ๒๕๕๙   

รายรับ  = ๑๙,๖๙๐  บาท  รายจาย = ๑๔,๗๓๐  บาท 

- ๘ พ.ค. ๒๕๕๙  

รายรับ = ๒๐,๔๖๐  บาท  รายจาย  =   -  บาท 

- ๑๕  พ.ค. ๒๕๕๙ 

รายรับ  = ๑๙,๐๗๐  บาท  รายจาย =  ๖,๓๙๐ บาท 

- ๒๒  พ.ค. ๒๕๕๙   

รายรับ  =  ๑๘,๘๒๐  บาท  รายจาย  =  ๑๘,๘๒๐  บาท  

สรุป รวมรายรับทัง้สิ้น =  ๗๘,๐๔๐ บาท รวมรายจายทัง้สิ้น  = ๖๖,๖๙๐ บาท 

คงเหลอืทัง้สิ้น  =  ๑๑,๓๕๐  บาท  

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ     เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ถนนคนเดนิคงจะ 

รองนายกเทศมนตรฯี  เขาสูปที ่๒ แลว เทศบาลก็ไดสงโครงการเขาประกวดในการบรหิารจัดการ

บานเมอืงที่ดซีึ่งไดผานการประเมนิไปแลว ฝากทุกกอง/ฝายดวยนะครับ ใคร

มไีอเดยีด ีๆ นําเสนอไดเลยนะครับ สัปดาหนี้เราไดขอความรวมมอื ผูคา จัดแตง

รานทัง้ ๓ โซน แมกระทั่งผากันเปอนและหมวกคลุมผม อาทติยนี้กรรมการจะไป

ประเมนิ อาทิตยหนาเรยีนทานนายกฯ นะครับ เราจะมกีารมอบรางวัล มอบ

เกยีรตบิัตรนดิหนอย เพื่อเปนแรงจูงใจในการปรับปรุงเคลื่อนไหว ในสวนของ

การปรับรูปแบบใหดูสวยงามนะครับ สําหรับการเบกิจายเงนิจากกองทุน 

บางครัง้เราก็ไปดูแลงานของกอง/ฝายที่เบกิจายตามงบประมาณไมได อยางเชน 
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ตอนรับคณะศกึษาดูงาน การจายคาชุดการแสดงบารสโลป ถอืเปนขวัญกําลังใจ

ของชุมชนนะครับ  

ประธาน   เนน การควบคุมคุณภาพมาตรฐานเปนเรื่องสําคัญ ถาหากใหใบเหลอืง

แลวไมทําก็จะใหใบแดงนะครับ ก็ตองม ี๒ ขัน้ตอน เพราะวาคนที่เคารพกตกิา 

จะไมเสยีเปรยีบคนที่ละเมดิกตกิา นโยบายจังหวัดให NO FOME  เพราะโฟมกวา

จะสลายตัว ๕๐๐ ปนะครับ เพราะฉะนัน้ถาใครยังโฟมอยู ตัดออกจากสนาม  

แขงขันเลยครับ ตัดออกเพราะนโยบายชัดเจน ถารายเดมิออกไปแลวรายที่เหลอื

เขาแถวหมดเลย เพราะการขายของอาทติยละเปนหมื่นเลยนะครับ คุณภาพตอง

มากอน ถาถนนคนเดนิเราไมรักษาคุณภาพเราจะเสื่อมครับ และจะไมมคีนเดนิ

ไหลมาอยางรองดรุณกีลาวนะครับ ขอฝากดวยนะครับ คุณภาพสนิคาตองมา

กอนเสมอ   

ผอ.กองสาธารณสุข     กราบเรยีนทานยกและทานผูเขารวมประชุม โนโฟมสองสัปดาหที่ผานมา 

๑๐๐% แลวนะคะ  ที่เขาใชโฟมเปนชานออยหรอืไมก็มันสําปะหลัง ๒ สัปดาหที่

ผานมามกีารประเมนิ ๑๐๐% แลวคะ  

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ตามที่ทานนายกฯ

รองนายกเทศมนตรฯี ไดมอบหมายใหผมไปดูตลาดยิ่งเจรญิรวมกับกองสาธารณสุขฯ ปรากฏวา เปน 

ตลาดเอกชน คอืคาเชาแพงนะครับ ๑๕,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท เวลาเชา-เที่ยง-

บาย เขาจะลงตรวจทุกวันครับ เพราะวาเปนตลาดเอกชนที่คาเชาแพงมาก แต

ถนนคนเดนิของเราคาใชจายประมาณ ๓,๐๐๐ กวาบาท ตลาดยิ่งเจรญิเปน

ตลาดที่ใหญและตอไปตองมรีถไฟฟาตองมกีารปรับปรุงทุกวนั มวีศิวกร มฝีาย

สุขาภิบาล มทีุกฝายนะครับ ซึ่งมกีารประชุมเดอืนละครัง้เพื่อสรุปปญหา/

อุปสรรคตาง ๆ  ผมฝากกองสาธารณสุขฯ นะครับ ใหดูตลาดยิ่งเจรญิเปน

ตนแบบที่ดนีะครับ  

ประธาน  ขอบคุณทานรองจริะบูรณที่นําประสบการณด ีๆ มาแจงใหทุกคนทราบ 

ฝากทานรองนวิัฒน  สําหรับการประชุมใหญประจําปก็ตองวางกฎเหล็กทุกคน

ตองเขารวมนะครับ และนโยบายที่ผมสั่งไวนานแลว กรณกีารยายช่ือเขามาใน

เขตเทศบาลของผูประกอบการถนนคนเดนิฯ อยางนอยครอบครัวละ ๑ คน 

เพราะมันมฝีายที่ไมหวังดกีับเทศบาล ชอบพูดเรื่องแบบนี้ใหมันเกดิความรูสกึ

เหมอืนกับวาเราไมเอื้อประโยชนกับพี่นองในบานไผ มกีรณหีนึ่ง มันเปนการตัง้

ตนของเรา คนที่ทําดีๆ  ระดับจังหวัดขายใหเราเพราะ กําลังของคนบานไผบางทกี็

ทําอาหารไมหลากหลายที่เราควรจะเปน เพื่อเปนการขับเคลื่อนบานไผเราหลาย

เรื่องดวย งบประมาณก็มา เพราะรัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหเปนรายหัว     
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นะครับ มันจะมผีลตามมาอกีเยอะ กฎกตกิาเราอยาไปเบื่อนะครับ ถาเราเบื่อ

เมื่อไหรเราจะตกเปนจําเลยแตละเรื่องเพราะเขาจะเห็นเราไมสมํ่าเสมอที่สิ่งเรา

ประกาศไวนะครับ เราประกาศไวนานแลววา ถนนคนเดนิบานไผเราตองเปน

เศรษฐกิจชุมชน  

มตท่ีิประชุม --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ/พจิารณา  

ประธาน  เชิญกองการศกึษาครับ 

นายนรศิ  อนิทรกําแหง (๑) สรุปผลตดิตามการปฏบิัตงิานตามนโยบายฯ ของกอง/ฝาย  

รองนายกเทศมนตรฯี (โครงการเงนิรางวัลการบรหิารจัดการที่ด ีงบประมาณ ๑๐ ลาน) จากที่ไดรับ

มอบหมายจากทานนายกฯ ใหตดิตามโครงการทัง้ ๖ โครงการ ไดขอมูลจาก 

กองวชิาการฯ ปจจุบันเราตองเรงรัดดําเนนิการใหทันตามกําหนดกรอบ

งบประมาณ คอื ตองเบกิจายงบประมาณใหเสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. 

๒๕๕๙  ถอืเปนเรื่องสําคัญ แตสําคัญยิ่งกวาคอืถาเราใชเงิน ๑๐ ลานใหเกดิ

ประโยชนสูงสุด โดยสรุปแลวงานที่ ๑ โครงการจัดซื้อรถยนตสุขาเคลื่อนที่ เปน

งานบรกิารตรงกับวสิัยทัศนเรานะครับ บรกิารประทับใจ  สําหรับเรื่องเกี่ยวกับ

งานถนนคนเดนิในกจิกรรมที่เราทํา หรอืจะหารายไดในโอกาสตอไป งานตรงนี้

ไมขยับเทาไหรเหตุผลเพราะรอหนวยงานที่เกี่ยวของ สงเอกสารไปยังไมได

คําตอบกลับมา ซึ่งตองรอเอกสารกลับมาเพื่อจะใชเปนหลักฐานในการทํางาน 

ดังนั้น จงึกําชับวาใน ๒ สัปดาหจะไดเรื่องที่ชัดเจน ถามหนวยงานที่เขาไปจัดซื้อ

เขาก็ตอบไมได นี่เปนโครงการที่ ๑ งบประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐  บาท โครงการที่ 

๒ รายการขุดลอกทอระบายน้ํา ตามนโยบายคณะบรหิารชุดนี้นะครับ ไฟฟาสอง

สวางทางด ีตัง้งบประมาณไว ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  การทํางานขับเคลื่อนกาวหนา

ถงึขัน้ไดผูประกอบการเรยีบรอยแลว โครงการที่ ๓ โครงการตอเตมิอาคาร    

ไผทอง ตดิศูนยบรกิารคนพกิาร เรื่องนี้เปนงานดูแลเพื่อคนพกิารเปนงานบรกิาร

อกีดานหนึ่งสําหรับผูดอยโอกาส งานก็กาวหนาถงึขัน้แตงตัง้คณะกรรมการ

กําหนดราคากลาง ซึ่งคณะกรรมการก็ปรากฏรูปโฉมแลว ตองไปทําหนาที่ 

กําหนดราคากลาง เพื่อดําเนนิการตามระเบยีบตอไป โครงการที่ ๔ โครงการ

ซอมแซมรถบรรทุกน้ําดับเพลงิ อยูระหวางคณะกรรมการประชุมพจิารณา

กําหนดราคากลางซึ่งจะตองกําหนดราคากลางและเสนอทานนายกตอไป เพื่อ

ดําเนนิการจัดซื้อจัดจางตามระเบยีบตอไป โครงการที่ ๕ เปลี่ยนหลอดไฟ

ประหยัดพลังงาน ประชาชนตองการความสวางไสวใหบานใหเมอืง ไมอยากเห็น

หลอดไฟที่เปนอยูในสภาพที่เราเห็นในปจจุบัน งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท    
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ทํา ๓ เสนทาง ถนนสมาสบํารุงจากแยกหนาที่วาการอําเภอดานทศิใตถึงแยก 

ร.ร. มูลนธิบิานไผวทิยา เสนที่ ๒ ถนนราษฎรธุรกจิ จากแยกโรงภาพยนตร       

ปรามิดเดมิถงึรานทองสนิอาจิว เสนที่ ๓ ถนนประพัทธบํารุง จากแยกราน   

แวนทอปเจรญิ ถงึแยกรานดรากอน เห็นไดวา มันตัดผานไปในเมอืงหมด     

เมอืงบานไผจะเปลี่ยนเปนหลอด LED  สวางสดใสขึ้น ขณะนี้อยูในระหวางแตงตัง้

คณะกรรมการกําหนดราคาการ ใหเรงดําเนนิการดวยนะครับ โครงการที่ ๖  

กอสรางอาคาร YOUTH  PARK “ศูนยกจิกรรมเยาวชน”เพื่อเปนการสงเสรมิ

เยาวชน เพราะฉะนัน้จะมศูีนยในการทํากจิกรรมของเยาวชน ตัง้งบไวแลว 

๕๐๐,๐๐๐บาท ขณะนี้อยูระหวางแตงตัง้กรรมการกําหนดราคากลาง ผมนัด

ประชุมครัง้ตอไปกําหนดวันเวลาแลวนะครับ หลายอยางตองขยับไปทุกครัง้ 

กาวหนาไปเรื่อย ๆ นะครับ เพื่อที่จะไดงานมาใชตอไป ผมตองขอบคุณ เจาของ

โครงการทุกคนที่นั่งประชุม และสํานักปลัดฯ ที่รวบรวมทําเอกสารไวให เปนที่

เผยแพรใหเราเห็นขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน กาวหนาเปนลําดับ และตอเนื่องให

สําเร็จตอไป ขอบคุณครับ 

ประธาน  จากนโยบายที่เราแถลงตอสภา ผมเองก็ขับเคลื่อน โดยหางบประมาณ

จากหนวยงานตางๆ นอกจากงบปกตมิาชวยเทศบาลเราจนสําเร็จ สําหรับเงิน

รางวัล ๑๐ ลานบาท ก็มาเตมิเต็ม ที่ทานไดเห็นในกรอบของงาน ตามที่ทานรอง

นรศิไดช้ีแจงไปแลว จะเห็นไดวามทีัง้งานที่เรามองไปสูอนาคต และงานที่เรา

ซอมแซมสิ่งที่เราไมมงีบปกตมิาดําเนนิการ แตเราเหลอืเวลาเพยีง ๔ เดอืน 

มถิุนายน-กันยายน ๒๕๕๙ ที่จะบรหิารงบประมาณ ๑๐ ลานบาทใหจบ ซึ่ง

แนนอนถาดําเนนิการทัง้ ๖ โครงการเสร็จสิ้นอาจจะมเีงนิเหลือจากการประมูลที่

ไมถงึกับเพดานอยูบาง ซึ่งก็จะมาเพิ่มเตมิในสวนที่ยังขาด เชน การประมูลขุด

ลอกทอระบายน้ํา หากงบประมาณเหลอืจาย เรื่องที่ผมอยากใหพวกเราชวยกัน 

ทําความเขาใจกับคนของเทศบาลเรา คอืเรื่องของศูนยเยาวชน  “YOUTH  

CENTER  PARK” คอื ทุกคนตองอยาไปอาลัยอาวรณกับพื้นที่โรงอาหาร

รานอาหาร  เพราะวามันผิดลักษณะของเทศบาลที่ด ีไมมหีรอกครับเทศบาลที่ 

OPEN AIR นั่งกนิอาหารกับหองทํางาน ผมใหทุกทานตองพูดชวยกันนะครับ    

คนมองมาเปนยังไง คอืผม ก็บอกตัง้นานแลวครับ วา เราตอง MOVE ตรงนี้แลว

ตองไปจัดการที่รองรับที่ดขีึ้นใหม บรเิวณขางบานพักทานปลัดฯ ตรงนัน้เหมาะที่

จะเปนรานอาหาร สําหรับพี่นองเรามารับบริการที่เทศบาล และไมควรมรีาน

เดยีว เพราะกนิกาแฟตองมรีานกาแฟ กนิขาวก็ตองมรีานขาว มันก็จะไดเปน

อะไรที่ดูแลวทันสมัย ตองคดิชวยกันนะครับ พวกเราอยาไปคดิแบบอนุรักษนยิม
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แบบผิดๆ นะครับ กอนหนานี้ก็ไมมหีรอก ถูกไหม แลวทาํไมตองม ีแลวเลกิไมได 

นี้บางคนมาพูดใหผมฟงวาเลกิไมไดหรอก ไมไดเลกิครับ ยายครับ ยายไปอยูใน

จุดที่มันดูดเีหมาะสม แลวตรงนี้มันเปนศูนยเยาวชน มันดูดกีวากันเยอะ ทานเห็น

ไหมครับ ไปนั่งตามพุมไมนี่  มันดูดไีหมละ ในขณะเราเปนเทศบาลเมอืงนะครับ 

ตอไปอาจจะเปนเทศบาลนคร เรามจุีดเลนอนิเตอรเน็ต หรอือาจจะรวมกลุม

ประชุมกันหรอือาจจะทําอะไรตาง ๆ หรอืหองดนตรมีเีครื่องดนตร ีก็ตองมองไป

ในอนาคตอยางนัน้นะครับ เด็กบานไผอนาคตไมไดอยูแคนี้ เด็กแบบผม ผมยัง

มาถงึวันนี้ไดเลย แลวเดก็รุนใหมจะถงึแคนี้ไมได มันตองทะลุมากกวาเรา เรา

ตองสรางใหเขาเกดิแรงบันดาลใจ ตรงนี้ผมคดิวาถาไมใชรุนเราทํา ใครจะทํา 

เพราะฉะนัน้ก็ฝากพวกเรานะครับวา อยาไปตดิยดึเรื่องรานอาหารตาง ๆ ยายไป

ก็กนิได แตไมใชอยูด ีๆ วันเวลาราชการกนิกัน ผมไมอยากจะดุเฉย ๆ นะครับ 

ผมมเีรื่องอื่นๆ ที่ตองทําอกีเยอะ มันไมถูกหรอกครับมาน่ังกนิในเวลาราชการ    

ใหกนิขาวมาจากบาน ผมก็กนิมาจากบาน เที่ยงก็ลงมากนิ บายก็ทํางาน  เรา

กําลังทําในสิ่งไมถูกนะครับ แลวเราก็ตองเปลี่ยนตองปรับ เพราะวาเทศบาลเรา

ไมใชเทศบาลใหญในอดตี เปนเทศบาลแหงอนาคต ผมจะฝากพวกเราใหเรงทํา 

ศูนยเยาชน อะไรที่ตองเปลี่ยนมันก็ตองเปลี่ยนครับ 

ผูอํานวยการกองการศึกษา  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ กอนที่จะเขาสูวาระที่  

๒ ขออนุญาตเรยีนช้ีแจงในเรื่องของการขออนุญาตจําหนายรถมนิบิัส จากที่

ไดรับนโยบายจากนายกฯ ใหตรวจสอบเรื่องของรถมนิบิัส ซึ่งไมสามารถ

ซอมแซมได กองการศกึษาไดเปดบันทกึขอจําหนาย ตัง้แตวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๘ 

ซึ่งไดทําบันทกึแจงกองคลังใหดําเนนิการในเรื่องของการจําหนายคะ แตทาง

โรงเรยีนเทศบาล ๒ ไดทําบันทกึขอใชรถมนิบิัส เพื่อจะทําเปนหองสมุด เรื่องยัง

อยูระหวางดําเนนิการของพัสดุกองคลังคะ อยากจะใหพัสดุช้ีแจงวาในเรื่องการ

ขออนุมัตทิี่เราดําเนนิการไปแลวจะมขีัน้ตอนในการดําเนนิการตอไปอยางไรคะ  

น.ส.ลัดดาวัลย  ความหมั่น  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับขัน้ตอนของการ  

หัวหนาฝายแผนท่ีภาษฯี  จําหนายรถมนิบิัส ปจจุบันงานพัสดุฯ ไดแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  

ขอเท็จจรงิไป ๒ คณะ เพื่อตรวจสอบพัสดุที่แตละกองรายงานมาวา ชํารุด เพื่อ

รอจําหนาย ซึ่งคําสั่งแจกไปเรยีบรอยแลวคะ งานพัสดุฯ ก็ตองขออภัยดวยนะคะ

ที่ยังไมไดตามงาน  สวนเรื่องรถมนิบิัสที่ทาง รร ท.๒ อนุบาลสาธติไดทําบันทกึ

เสนอทางกองการศึกษาแลว งานพัสดุฯ แนะนําวา ในเมื่อรถคันนี้ มันหมดความ

จําเปนแลวจรงิๆ แลว ร.ร. ท ๒ อยูในสังกัดกองการศกึษาอยูแลว ก็สามารถสง

มอบใหไดทาง ร.ร. ไดเลย เพื่อที่จะเอารถมนิบิัสไปทําหองสมุดตอไป ขอบคุณคะ  



- ๙ - 

 
ผอ.ร.ร.เทศบาล ๒ อนุบาลสาธติ  กราบเรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ  

เนื่องจากวาเราไดเห็นคุณคาของรถมนิบิัส  เพื่อจะนําไปทําเปนหองสมุด      

คลังสมอง สองปญญา ซึ่งไดทําบันทกึเสนอขึ้นมาแลว ตกลงจะให ร.ร. เอาไป

เมื่อไหร ตัง้แตชวงปดเทอมจนกระทั่งเปดเทอม ก็ไปตดิตามนะคะ ตดิตามทาง

หัวหนาฝายที่รับผิดชอบแลว ตดิตามกับงานพัสดุฯ ก็บอกวาเอาไปไดเลยสวน

เรื่องเอกสารไวเคลยีรทหีลัง แตเรายังไมไดรับหนังสอืวาอนุญาตหรอืไมอนุญาต 

เพราะเปนทรัพยสนิของทางราชการ แตเมื่อวานคุยกับอูดคนขับรถวา พี่จะเอาไป 

ร.ร. พี่ไดอยางไร โครงเหล็กเต็มเลยไมสามารถเคลื่อนไปได จึงสอบถามกองชาง

วามรีถยกหรอืไม กองชางบอกไมมตีองจางเอกชน ดฉิันจึงปรกึษากับครูที่ ร.ร. 

วาจะชวยกันยายเองโดยไมใชรถยก เพราะไมมงีบประมาณในการจางรถเอกชน

ขอบคุณคะ 

ประธาน   ใหไปแกปญหาชวยกันนะครับไมตองใชงบหรอก มันตองใชสิ่งที่เรามอียู  

บางอยางเราอยาไปเคยชินกับวธิเีกาแก อะไรก็ตาม งบนอย คนไมม ีนี่คอืเปน

คําพูดแผนเสยีงตกรอง ของระบบราชการไทย ทัง้ที่คนมันมแีลวเรื่องก็ไมไดยาก 

พัสดุฯ ก็แกไป ฝากทานปลัดฯดวย เรื่องพัสดุฯ ใหมันจบไป บันทกึแรกที่เปนการ

ขายทอดตลาด ในเมื่อขายไมได ทาง ร.ร. แจงวามปีระโยชนมากกวาทําใหถูก

ระบบดวยนะครับ  

ผอ.กองการศึกษา   ๒. รายงานสรุปผลการแขงขันกฬีาฟุตบอล ๗ คน ซึ่งไดดําเนนิการ

จัดการแขงขันไปแลว ระหวางวันที่ ๒๔ -๒๗ พ.ค. ๒๕๕๙ ผลการแขงขัน      

ชิงชนะเลศิไดแก ทมี BM ปกษา รองชนะเลศิอันดับ ๑ ไดแกทมี..................          

รองชนะเลศิอันดับ ๒ ไดแก ทมีกุดเชือก FC  และรองอันดับ ๓ ไดแก            

ทมีเสรมิยนต 

๔. โครงการเยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม โดย

เราจะจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ ม.ิย. – ๑ ก.ค. ๒๕๕๙ ซึ่งกลุมเปาหมายจะเปนนักเรยีน 

ม.ตน รวมทัง้สิ้น ๕ โรงเรยีน ๑. ร.ร.บานเกิ้ง  ๒. ร.ร.บานไผมูลนธิิ 

   ๓. ร.ร.แสงทองประชาสรรค  ๔. ร.ร.เทศบาลบานไผ ๕. ร.ร.บานไผ จะได 

   ตัวแทนนักเรยีน ระดับม.ตน โรงเรยีนละ ๑๐ คน เขารวมกจิกรรมเยาวชน 

   สัมพันธ เพื่ออนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม โดยกําหนดสถานที่

   จัดทําโครงการฯ คอื เขตหามลาสัตวปา ที่จังหวัดรอยเอ็ด  

๕. การเตรยีมโครงการคนดศีรเีมอืงไผ ซึ่งเปนครัง้ที่ ๒ ที่เราดําเนนิการ

โดยคัดเลอืกคนที่ทําประโยชนใหแกชุมชนดานขนมธรรมเนยีม จากทัง้ ๓๙ 

ชุมชนเขารวมกจิกรรม ซึ่งในปนี้กําหนดไวระหวางวันที่ ๖-๗ ก.ค. ๒๕๕๙ โดย
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จะพาไปทัศนศกึษาดูงานเรื่องของวัฒนธรรมประเพณ ีที่เทศบาลนครสกลนคร 

และเทศบาลตําบลเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยจะมกีารศกึษาแหลงเรยีนรู

ระหวางการเดนิทาง ซึ่งจะมกีลุมเปาหมายจากตัวแทนชุมชนที่ไดรับการคัดเลอืก

ทัง้หมด ๓๙ ชุมชน  

ประธาน   ฝากย้ําเรื่องคนดศีรเีมอืงไผ เนื่องจากปที่แลวทําการคัดเลอืกคนที่มี  

ปญหามาเราก็ตองใหคัดเลอืกใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งไมควรเปนประธานชุมชน 

เพราะประธานชุมชนคอืคนที่จะตองคัดเลอืกให ตองคัดเลอืกใหพนจาก

ครอบครัวผูนําดวยนะครับ ซึ่งจะมกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูจากเทศบาลตาง ๆ 

เพื่อใหเกดิการพัฒนาชุมชนตอไป  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง ในวันที่ ๖ ม.ิย. ๒๕๕๙ จะมคีณะครูเดนิทางไปศึกษาดูงานที่ 

รองนายกเทศมนตรฯี จังหวัดชัยภูม ิเรื่องแผนเราเคยไดรับรางวัลคอื ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑ บานเกิ้ง 

และโรงเรยีนอนุบาลสาธติ เทศบาล ๒ ไดรับรางวัลมาเชนกัน ซึ่งเราจะไปศกึษา

ดูงานในครัง้นี้เพื่อดูวาที่เขาไดรางวัลสูง ๆ มกีารบรหิารจัดการอยางไร เพื่อจะ

นํามาเปนตัวอยางและพัฒนาหนวยงานของเราตอไป ฝากผอ.กองดวยนะครับ 

โครงการที่นาหวงที่สุด คอื โครงการของพระเทพฯ ปกอนก็ยังไมขยับ เปน

โครงการเกี่ยวกับพันธุกรรมพชื ซึ่งทานนายกฯไปประชุมกับคุณอํานาจโดยตรง 

และมอบคุณอํานาจบรหิารงานตรงนี้ งานใดก็ตามที่เกี่ยวของกับสถาบัน

อยากจะใหทําใหเขมขนใหสมพระเกยีรต ิใหตรวจสอบโครงการที่อยูในมอืของ

คุณอํานาจทุกเรื่องที่ยังคางอยูทําใหเสร็จ ผมจะตดิตามเรื่องนี้โดยตรงตอไปอกี 

ขอบคุณครับ 

ประธาน  สบืเนื่องจากเมื่อวานผมไดรับการประสานทางโทรศัพทจากทานนายก

วชิิต  (นายกเทศมนตรตํีาบลเมอืงเกา) ไดรองขอกรณพีเิศษวา ไดรับแจงอยาง

เรงดวนจากเทศบาลนครขอนแกน เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ที่ผานมา เรื่องระงับการ

ทิ้งขยะเพื่อปรับปรุงบอทิ้งขยะ โดยปจจุบันเทศบาลตําบลเมอืงเกาไดมกีารทิ้ง

ขยะมูลฝอยกับบอทิ้งขยะของเทศบาลนครขอนแกน ซึ่งมปีรมิาณขยะเฉลี่ยวันละ

๓๐ ตัน เพื่อเปนการแกปญหาความเดอืดรอนของพี่นองประชาชนในการจัดการ

ขยะมใิหเกดิความลาชาหรอือาจจะเกดิปญหาขยะตกคางสงกลิ่นเหม็น กอใหเกดิ

ความรําคาญ เกดิภาวะเปนพษิ และอาจจะเปนแหลงเพาะพันธุเช้ือโรค จงึขอ

ความอนุเคราะหทิ้งขยะกับบอทิ้งขยะของทาน เพื่อบรรเทาปญหาดังกลาว ตัง้แต

วันที่ ๑ ม.ิย. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ขอเชิญผูนําจากเทศบาลตําบล

เมอืงเกานําเสนอที่ประชุมครับ 
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ผอ.กองสาธารณสุขฯ (เทศบาลตําบลเมอืงเกา)  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ 

ไดมาขออนุญาตเทขยะรวมกับเทศบาลเมอืงบานไผ ไมนาจะเกนิ ๕ วัน เปนงาน

เรงดวนมากซึ่งปรมิาณขยะในแตละวัน ๓๐ ตัน/วัน ซึ่งไดรับแจงจากเทศบาล

นครขอนแกนวาจะหยุดปรับปรุงบอกําจัดขยะ ซึ่งเปนเรื่องเรงดวนจงึหาภาคี

เครอืขายเพื่อขออนุญาตทิ้งขยะเปนการช่ัวคราว เริ่มตัง้แตวันที่ ๑-๕ ม.ิย. 

๒๕๕๙ เทศบาลนครขอนแกนแจงวาจะพยายามปรับปรุงบอใหเร็วที่สุดไมเกนิ  

๕ วัน 

ประธาน  สรุปเราอนุเคราะหใหทิ้งขยะได ๕ วันนะครับ เริ่มวันที่ ๑-๕ ม.ิย. 

๒๕๕๙  ทาน ผอ.ก็อยานิ่งนอนใจนะครับ หากเทศบาลนครขอนแกนปรับปรุง 

บอกําจัดขยะยังไมเสร็จภายใน ๕ วันจะตองหาที่รองรับทิ้งขยะไวดวยนะครับ 

เพราะเทศบาลเมอืงบานไผอนุญาตใหทานทิ้งไดเพยีง ๕ วันตามที่ทานรองขอ

มานะครับ ใหดําเนนิการตามระเบียบมกีารชําระคาธรรมเนยีมตามเกณฑที่

กําหนดดวยนะครับ  

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ตามที่ไดรับ 

รองนายกเทศมนตรฯี มอบหมายใหพจิารณาโครงการที่จะดําเนนิการจายขาดเงินสะสม ตามนโยบาย

ของรัฐบาล โดยพจิารณาโครงการที่อยูในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-

๒๕๖๑) เพื่อใหการพัฒนาของเทศบาลเมอืงบานไผเปนไปอยางตอเนื่อง และ

แกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชน ซึ่งกองชางไดประมาณการราคา

สิ่งกอสรางเพื่อเปนขอมูลในการเสนอตอสภาเทศบาลตามระเบยีบ มทีัง้สิ้น     

๑๐ โครงการ (รายละเอยีดตามเอกสาร) สําหรับรายงานผลการกอสรางเชิญ      

คุณอุดมศักดิ์ รายงานใหที่ประชุมทราบครับ 

นายอุดมศักดิ์  ธรรมนําศีล  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขอรายงานผลการ 

หัวหนาฝายการโยธา กอสรางดังนี้ 

(๑) โครงการกอสรางอาคารเรยีน ๓ ช้ัน ๑๒ หองเรยีน (แบบตอก 

เสาเข็ม) ปจจุบันงานได ๑๐% ซึ่งกองชางไดสั่งแกไขงานเหล็กเสานะครับ ขณะนี้

อยูระหวางเทคอนกรตี ประมาณสัปดาหหนาจะเบกิงานไดงวดที่ ๑  

(๒) โครงการกอสรางอาคารเรยีนเอนกประสงค (แบบตอกเสาเข็ม)    

(สน.ศท.ช้ันลอย) โรงเรยีนเทศบาลบานไผ ผลดําเนินการ ๘๐% การกอสรางถงึ

ช้ันหลังคาแลว สัญญาจะสิ้นสุดวันที่ ๕ ม.ิย. ๒๕๕๙  

(๓) โครงการกอสรางอาคารเรยีน ๔ ช้ัน ๑๒ หองเรยีน (แบบตอก 

เสาเข็ม) ปจจุบันดําเนนิการกอสรางถงึช้ันที่ ๔ แลว คาดวาจะกอสรางเสร็จตาม

สัญญา 
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(๔) โครงการปรับปรุงตลาด ๒ เทศบาลเมอืงบานไผ ผลดําเนนิการ  

๔๐% มุงหลังคาเสร็จเรยีบรอยแลว กําลังทํารางระบายน้ํา สัญญาสิ้นสุดวันที่ 

๑๓ ส.ค. ๒๕๕๙ คาดวาจะดําเนนิการแลวเสร็จตามสัญญาครับ 

ประธาน   งบประมาณจะมอียู ๒ สวนคอื งบประมาณตามเทศบัญญัตใินป ๒๕๕๙  

และงบประมาณป ๒๕๕๘ ที่ตกคางมา ซึ่งทานรองจิระบูรณไดยกระดับการ

ตดิตามงานขึ้นมาเปนที่นาพอใจนะครับ ฝากกองชางดวยใหเรงรัดใหเปนไปตาม

แผนงานดวย เพราะงบสะสมเขาสภาจะไดไมมโีครงการคาง งานโครงสราง

พื้นฐานประชาชนคาดหวังเทศบาลมาก และในสวนของงบประมาณจายขาดเงนิ

สะสม ฝากทางสํานักปลัดฯ พจิารณาวันเปดประชุมสภาเพื่อพจิารณาโครงการ

จายขาดเงนิสะสมเพื่อใหทันตามหวงเวลา สรุปใหเปดประชุมสภาเทศบาลวันที่ 

๘ ม.ิย. ๒๕๕๙  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง สําหรับการประชุมประจําเดอืนองคกรภาคประชาชน ในวันที่ ๗ ม.ิย.  

รองนายกเทศมนตรฯี ๒๕๕๙ อยากใหทุกกอง/ฝายที่มีเรื่องเกี่ยวของกับชุมชนมารวมประชุมทําความ

เขาใจพรอมกันเลยนะครับ  

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  สําหรับการปรับปรุงภูมทิัศนดานหลังสถานรีถไฟ งบประมาณป 

รองนายกเทศมนตร ีฯ ๒๕๕๘ เราเพิ่งไดแบบมากจาก มข. กองชางจะตองมกีารคํานวณราคาประมาณ

การตามแบบอกีครัง้นะครับ จึงทําใหเกดิความลาชาเนื่องจากแบบสงมาชา  

สําหรับเรื่องทางเทาหนาที่วาการอําเภอ ผมคดิวานาจะทําโครงการ

ปรับปรุงทางเทาใหม เพื่อใหมกีารใชพื้นที่ใชสอยในการจอดรถสะดวกขึ้น จะมี

การนัดประชุมกันอกีครัง้นะครับ ฝากทางฝายแผนใหเพิ่มเตมิโครงการปรับปรุง

ทางเทาดวยนะครับ  

ผอ.กองวชิาการฯ  อยากใหกองชางรบีทําประมาณโครงการปรับปรุงทางเทาหนาที่วาการ 

อําเภอ เพื่อจะไดเขาประชุมแผนพรอมกันในคราวนี้เลยนะครับ 

หัวหนาสํานักปลัดฯ  ตามที่ทานนายกฯแจงวันเปดประชุมสภา ฝากกอง/ฝายที่มเีรื่องเขาสภา

ใหแจงญัตตภิายในวันศุกรที่ ๓ ม.ิย. นี้นะคะ เพื่อสํานักปลัดฯ จะไดนําสงเอกสาร

แกสมาชิกตอไปคะ 

ประธาน    เรงรัดการกอสรางใหแลวเสร็จทุกโครงการดวยนะครับ โดยเฉพาะการ

กอสรางตลาด ๒ ใหเรงรัดผูรับจางใหดําเนนิการใหแลวเสร็จโดยดวนดวย เพื่อ

ผูประกอบการจะไดเขามาจําหนายสนิคาอยางเปนระบบตอไป 

นายเนรมติร  มูลวงศ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอนําเสนอ  

หัวหนาฝายชางสุขาภบิาล  ความกาวหนาของ ๒ โครงการ ดังนี้ 

(๑) โครงการกอสรางและรวบรวมบอบําบัดน้ําเสยีชุมชน ขณะนี้ 
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กองคลังไดดําเนนิการจัดซื้อจัดจางและไดผูรับจางเรยีบรอยแลว ซึ่งไดเสนอ

ราคาต่ํากวางบประมาณที่ไดรับการจัดสรร อยูในวงเงนิ ๗,๙๑๑,๐๐๐ บาท แต

เงินเหลอืจายไมสามารถนํามาใชได จะตองโอนสงคนืสํานักนโยบายและแผน  

(๒) โครงการปรับปรุงศูนยจัดการมูลฝอยรวม อยูระหวางปรับปรุงแบบ 

เนื่องจากแบบไมสมบรูณไมสามารถกําหนดราคากลางได และปจจุบันปรับปรุง

เสร็จเรยีบรอยแลว ผูรับจางเสนอราคาตํ่ากวาเงนิที่ไดรับการจัดสรรประมาณ 

๑๓ ลานเศษ เงินเหลอืจายไมสามารถนํามาใชไดเหมอืนกัน กองชางไดทํา

หนังสอืเสนอผูวาฯ ผานไปยัง สผ. เพื่อเสนองบประมาณและดําเนนิการจัดซื้อจัด

จางตอไป 

ประธาน  ใหเรงรัดใชวธิกีารใหงานไมกระทบ ฝากทานปลัดฯ ชวยขับเคลื่อนดวย

นะครับ    

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ   

ท่ีปรกึษานายกฯ  (๑) รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการฯ จังหวัดขอนแกน 

ประจําเดอืน พ.ค. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๙ กอนเขาสูวาระการประชุม

ผูวาฯ ไดมอบเกยีรตบิัตรใหแกอําเภอที่ไมมอีุบัตเิหตุเกดิขึ้น ๑๐ อําเภอ  

  ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

- แนะนําขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม  

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพจิารณา 

๑. การพยากรณอากาศ กรมอุตนิยิมวทิยา แจงเตอืนภัยแลง ฝนตก 

   เรื่องสําคัญ ชวงนี้ฝนตกเดอืน พ.ค. ฝนตกนอยกวาเกณฑ  

๒. ปภ.เตรยีมความพรอมแกปญหาอุทกภัย วาตภัย  

เรื่องเพื่อทราบ  

๑. กองอํานวยการรักษาความสงบเรยีบรอย การชวยเหลอืประชาชน 

   ปราบปรามบอนพนัน ยาเสพตดิ  

๒. สมเด็จพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกติยิาภา จะเสด็จมา 

   เยี่ยมเรอืนจําจังหวัดขอนแกน วันที่ ๑๘ ม.ิย. ๒๕๕๙  

๓. นโยบายรัฐบาล งบ ๕ ลาน หมูบานละ ๒ แสนบาท อยูระหวาง 

   ดําเนนิการ  

๔. คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประกาศรางรัฐธรรมนูญ วันที่ ๗ ส.ค.  

๒๕๕๙ ตัง้แตเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. มกีารแตงตัง้ กกต.เขต ๒๖ เขตอําเภอ 

อยูระหวางประกาศ แตงตัง้ กกต.กลางสงเอกสารเรื่องหลักการและระเบยีบฯให
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เทศบาลเมอืง ๖๐ ชุด ซึ่ง กกต.ขอความรวมมอืบุคลากร สถานที่ เปนการ

ประชาสัมพันธผานทาง App ตางๆ  บัตรด-ีบัตรเสยี ใหกากบาท X ๒ ชอง  

เรื่องอื่น ๆ  ธ.ก.ส. ชะลอการจําหนายขาวเปลอืก ใหทําขาวถุงขาย  

  หัวหนาสํานักปลัดฯ  สรุปรายรับ-รายจาย การจัดคอนเสริตเพื่อการกุศล “คาราบาว   

มันสยกใหญ”  

- รายรับทัง้สิ้น ๔๑๑,๙๖๐  บาท / รายจายทัง้สิ้น  ๒๔๒,๐๙๑ บาท  

- รายรับสูงกวารายจาย  ๑๖๙,๘๖๙ บาท และนําเขากองทุนคนบานไผ

ไมทอดทิ้งกัน  

ประธาน   กองทุนตองขับเคลื่อนตอนะครับ 

นางดรุณี  วศิิษฐชาต ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ  

รองปลัดเทศบาล  (๓) เตรยีมพรอมรับการตรวจประเมนิ อปท.ที่มีการบรหิาจัดการที่ด ี

ประเภท โครงการโดดเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งไดรับแจงจากกรรมการจะ

เขาตรวจประเมนิในวันที่ ๒ ม.ิย. ๒๕๕๙ ซึ่งเราไดมกีารประชุมเตรยีมความ

พรอมเพื่อรอรับการตรวจประเมนิแลว ซึ่งทานรศ.ตระกูล  มชัีย จะเดนิทางมา

คนเดยีวนะคะ โดยใชรถตูสํานักปลัดฯ ไปรับทานมาตรวจที่เทศบาลเราชวงบาย

โมงคะ  

จ.อ.สายันต  นรสาร  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

รก.หัวหนาฝายปองกันฯ  (๔) รายงานโครงการฝกอบรมจัดตัง้อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน 

(อปพร.) ระหวางวันที่ ๒๓-๒๗ พ.ค. ๒๕๕๙ มกีลุมเปาหมาย ๕๐ คน การ

ฝกอบรมมทีัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิัต ิครูฝกเนนบุคลกิภาพทหาร วนัิย แถว  

(๕) โครงการฝกอบรมยุวเทศกจิ ในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙  

กลุมเปาหมาย คอื นักเรยีนโรงเรยีนบานไผพทิยา วทิยาลัยการอาชีพบานไผ 

ทัง้นี้จะนําผูเขารับการอบรมไปลงพื้นที่จรงิในตลาด และจะมทีมีวทิยากรอธบิาย

ขัน้ตอนการทํางานในแตละจุดใหแก    ยุวเทศกจิทราบดวย  

ประธาน   ใหตดิตามภายหลังการอบรมดวย อยากใหมเีครอืขายและม ี

 เครื่องแบบดวย ลงภาคสนามอยากใหมบีทบาทตอบานเมือง เพื่อสรางเยาวชน  

  รองรับเรื่องนี้ดวย 

นายประเสรฐิ  ไชยศร ี เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับกองคลังมี 

หัวหนาฝายพัฒนารายได  เรื่องแจงเพื่อทราบดงันี้ 

   (๑) รายงานรายรับ-รายจาย ประจําเดอืน พ.ค. ๒๕๕๙ 

- รายรับทัง้สิ้น                ๑๗๒,๕๗๘,๗๑๕.๓๖  บาท  

- รายจายทัง้สิ้น                     ๑๑๗,๘๗๑,๙๙๓.๑๘  บาท  
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- รายรับจรงิสูงกวารายจาย       ๕๔,๗๐๖,๗๒๒.๑๘  บาท 

(๒) รายงานเงินกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน ณ วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๙ 

- รายรับทัง้สิ้น                      ๙๗๓,๔๕๒.๗๙     บาท 

- รายจายทัง้สิ้น                               ๗,๔๐๐.๐๐      บาท 

- คงเหลอืเงินกองทุนฯ ทั้งสิ้น          ๙๖๖,๐๕๒.๗๙      บาท  

(๓) รายงานเงินกองทุนสวัสดกิารบุคลากรเทศบาลเมอืงบานไผ  ณ วันที่  

๒๖ พ.ค. ๒๕๕๙    

- รายรับทัง้สิ้น      ๕๔๖,๑๒๖.๗๙   บาท  

- รวมรายจายทัง้สิ้น        ๓๐,๖๐๐.๐๐   บาท  

รวมเงนิกองทุนฯ ณ ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๙  ๕๑๕,๕๒๖.๗๙  บาท  

(รายละเอยีดตามเอกสาร) 

น.ส.ลัดดาวัลย  ความหมั่น สําหรับขอมูลกองทุนฯ ณ วันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๙  มจํีานวนสมาชิก  

หัวหนาฝายแผนท่ีภาษฯี  ทัง้หมด ๑๔๓ คน ณ วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙ มผูีกูไปแลวทัง้หมด ๑๐ รายคะ  

ประธาน  ใหทุกคนชวยกันแสดงความยั่งยนืของกองทุนฯ กองคลังตดิตาม

รายละเอยีดงบประมาณให ใหโรงรับจํานําทํากลองรับบรจิาคไวเพื่อประชาชน

รวมทําบุญกับกองทุนของเราดวยนะครับ  

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ กองสาธารณสุขฯ    

มเีรื่องแจงเพื่อทราบอยู ๕ เรื่อง ดังนี้ 

(๑) เทศบาลเมอืงบานไผ ไดรับคัดเลอืกใหเปน อปท.ที่มผีลการ 

ดําเนนิการดเีดน “โครงการทองถิ่นไทยใสใจความสะอาด คนในชาตมิสีุข”     

ผูวาราชการจังหวัดไดออกประกาศใหเทศบาลเมอืงบานไผ, ในกลุมของ อบจ.

จังหวัดขอนแกน คัดเลอืกใหเทศบาลเมอืงบานไผเปนเมอืงที่ดําเนนิการทองถิ่น

ไทยใสใจความสะอาด คนในชาตมิสีุข ถอืเปนเกยีรตภูิมขิองเทศบาลในรอบเดอืน 

เม.ย. ที่ผานมา ซึ่งประกาศโดยทานผูวาราชการจังหวัดขอนแกน  ณ วันที่ ๒๙ 

เม.ย. ๒๕๕๙  

(๒) เทศบาลเมอืงบานไผ ไดรับการคัดเลอืกเปนตัวแทนในการ 

ดําเนนิงานลดปรมิาณขยะมูลฝอยจากตนทาง (ครัวเรอืน/ชุมชน) ) ของกรม

สงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ทองถิ่นจังหวัดขอนแกนไดคัดเลอืกเทศบาล

เมอืงบานไผสงขอมูลไปที่กรมสงเสรมิฯ เปนเทศบาลเพยีงหนึ่งแหงในจังหวัด

ขอนแกนที่ไดรับคัดเลอืกใหเปนเทศบาลที่ดําเนนิการ ๓ R ไดผล 

(๓) ทานนายกฯ ไดคดัเลอืกใหบุคลากรเทศบาล ๒ คน เขารวมประชุม 
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เชิงปฏบิัตกิารในการประเมนิผลเทศบาลนาอยูอยางยั่งยนื เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ 

เม.ย. ที่ผานมาที่ปทุมธาน ีในเรื่องของเทศบาลนาอยูอยางยั่งยนื เทศบาลของเรา

จะตองสมัครเขารวมประกวดนะคะ เนื่องจากวันที่ ๑๔ ม.ิย. ทานนายกฯ ได

มอบหมายใหทานรองดรุณ ีและทานอทิธพิล (รักษาการผอ.กองชาง) เขาไป

ประชุมอกีครัง้ที่โรงแรมขอนแกนโฮเต็ล จะเปนครัง้ที่ ๒ สําหรับการสมัครจะตอง

สมัครภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๙  ซึ่งมเีกณฑช้ีวัดม ี๓๔ เกณฑ องคประกอบ 

๔ ตัว ซึ่งเทศบาลของเราจะสงเขาประกวดและแตงตัง้คณะกรรมการตามตัวช้ีวัด

ตอไป  

(๔) ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลเมอืงบานไผ เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ีค. ๒๕๕๙  

ไดมทีานผูชวยเลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิไดมาจุดประกายเรื่อง

ธรรมนูญสุขภาพที่หองประชุมแหงนี้ ทานไดมาเลาถงึความจําเปนจะตอง

ดําเนนิการโดยคัดเลอืกบานไผถอืเปนพื้นที่เมอืงใหญ และใหทําเต็มพื้นที่ ๓๙ 

ชุมชน ซึ่งกองสาธารณสุขฯ ไดรับฟงและนําเสนอคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ

ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลเมอืงบานไผ ตามคําสั่งที่ ๒๗๑/๒๕๕๙ ลงวันที่  ๕ 

เม.ย. ๒๕๕๙ โดยกําหนดแบงโซนสุขภาพออกเปน ๔ โซน ซึ่งจะมคีณะผูบรหิาร

เปนประธาน การขับเคลื่อนยังไมเปนที่ชัดเจนนัก จงึไดเชิญคุณทรงพล  ตุละทา 

ซึ่งเปนทมีงานของทานสุทธพิงษ มาช้ีแจงรายละเอยีด เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๙ 

ปรากฏวาเราก็ไดแผนปฏบิัตกิารเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพชุมชนเทศบาล

เมอืงบานไผ ๘ ขอ (รายละเอยีดตามเอกสาร) 

(๕) คอืสิ่งที่ทานนายกใหนําเขาทีป่ระชุม ก็คอืทางเทศบาลของเราไดสง 

เขาประเมนิ EHA ก็คอืในเรื่องของการจัดการเหตุรําคาญก็มคีณะกรรมการจาก

ศูนยอนามัยที่ ๖ แลวก็สาธารณสุขจังหวัดมาประเมินการจัดการเหตุรําคาญของ

เราปรากฏวาไดมหีนังสอืแจงมาวา เทศบาลเราไดคะแนนสูงมากเขาก็ขอยมืแฟม

ที่เราเตรยีมเอาไปเปนตัวอยางใหที่อื่นวาจะตองใหเหมอืนบานไผนะถงึจะได

คะแนนแบบนี้ ซึ่งเราก็มคีวามภาคภูมใิจมาก ในที่สุดผลการประเมนิออกมาเราก็

ประเมนิผานเกณฑปปจจุบันแลว ก็คงจะเรยีนเชิญทานนายกเขารับเกยีรตบิัตร

ในโอกาสตอไปคะขอบคุณคะ 

ประธาน  ฝากเรื่องธรรมนูญสุขภาพดวยนะครับ อยากใหเสร็จในปงบประมาณนี้

อยางนอยก็เปนของขวัญกอนที่ทาน ผอ.กองสาธารณสุขฯ จะเกษยีณนะครับ 

ฝากเปนมรดกทิ้งไวใหคนรุนหลักปฏบิัติตามธรรมนูญสุขภาพ เพราะฉะนัน้อะไร

ที่มันมเีอกสารอยูแลวก็นําเสนอสัน้ๆ พอนะครับ เชิญกองสวัสดกิารสังคมครับ 

ผอ.กองสวสัดกิารสังคม เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  
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(๑) โครงการจัดประชุมประจําเดอืนองคกรภาคประชาชน ในวันที่ ๗ 

ม.ิย. ๒๕๕๙ ขอเรยีนเชิญกอง/ฝายตาง ๆ ที่มเีรื่องที่จะนําเสนอใหกับ

คณะกรรมการชุมชนไดรับทราบก็ขอเรยีนเชิญนะครับ 

  (๒) โครงการเสรมิสรางพัฒนาประสทิธภิาพสมาคมฌาปณกจิ

สงเคราะห ในวันที่ ๓๐ ม.ิย. ๒๕๕๙ ซึ่งเทศบาลเราในฐานะที่ทานนายกฯเปน

นายทะเบยีนเรามสีมาคมที่ดูแลอยูทัง้หมด ๔ สมาคม ซึ่งจะจัดการอบรมเดมิ

วันที่ ๒๑ ม.ิย. ๒๕๕๙ แตไปตดิงานสัปดาหหนังสอืที่ จึงตองเลื่อนไปวันที่ ๓๐ 

ม.ิย. ๒๕๕๙   

(๓) โครงการอบรมเกษตรทฤษฏใีหมตามแนวทางหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง ซึ่งเราจะเอากลุมเกี่ยวกับทําเกษตรของเทศบาลเมอืงบานไผ

ไปเรยีนรูที่บานโสกจาน  ซึ่งกําหนดไวเปนวันที่ ๒๓ ม.ิย. ๒๕๕๙  ขอบคุณครับ 

ประธาน  ขอบคุณมากครับไดอยางใจคดิเลยครับเวลาพอดี ระหวางวันที่ ๒๐-๒๔ 

ม.ิย. ๒๕๕๙  ประชุมทัง้ขางบน-ขางลาง เพราะเราจะจัดงานสัปดาหหนังสอื 

เชิญกองวชิาการฯ ครับ 

ผอ.กองวชิาการฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองวชิาการฯ       

มเีรื่องแจงเพื่อทราบ ๔ เรื่อง ดังนี้ 

(๑) แผนปฏบิัตกิาร ประจําเดอืน มิ.ย. ๒๕๕๙ มทีัง้หมด ๑๕ โครงการ  

  ใครมอีะไรจะแกไขเพิ่มเตมิเชิญครับ  

ประธาน  ใหกอง/ฝาย พจิารณากําหนดวัน เวลา การดําเนนิโครงการใหเรยีบรอย 

และแจงรายละเอยีดไดที่กองวชิาการฯ นะครับ  

ผอ.กองวชิาการฯ  (๒) สรุปผลการนําเสนอแผนปฏบิัตกิาร อปท.ตนแบบดานการปองกัน

การทุจรติ (พ.ศ. ๒๕๕๙- พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามที่ไดไปนําเสนอมาเรียบรอยแลวก็

จะไดนําในสวนของที่คณะกรรมทานเสนอแนะมาแกไขปรับปรุง และจะเพิ่มเตมิ

ในจุดที่บกพรองตางๆ แลวก็จะนําสง ป.ป.ช.อกีครัง้หนึ่ง ภายในเดอืนมถิุนายน 

๒๕๕๙  วันที่ ๓๐ ม.ิย. ๒๕๕๙  

  (๓) รายงานความคบืหนาโครงการรางวัลพระปกเกลา ประจําป ๒๕๕๙  

 ซึ่งตอนนี้ทางกองวชิาการฯ ไดจัดสงใบสมัครแลว เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๙ 

(๔) การศกึษาดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางเมอืง  

  รุนที ่๑ เราจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๓-๑๕ ม.ิย. ๒๕๕๙  สถานที่ศกึษาดูงาน คอื

เทศบาลเมอืงลําพูน องคการบรหิารสวนตําบลดอนแกว จ.เชียงใหม และ

เทศบาลตําบลเกาะคา จ.ลําปาง รุนที่ ๒  วันที่ ๒๗-๒๙ ม.ิย. ๒๕๕๙ นาจะ

ศกึษาดูงานที่เทศบาลเมอืงนครพนม และเทศบาลเมอืงศรษีะเกษ  
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ประธาน  นครพนมผมวาใครอยากไปในพวกเรานะครับ คอืชาวบานเขาจะไป

ศรษีะเกษ ถาทมีงานเราจะไปนครพนมก็ใหไปกับคนดศีรเีมอืงไผเพราะจะไป

สกลนครกับนครพนมอยูแลว ทางคณะผูบรหิารเราถายงัมองเห็นวาเสนทาง

สกลนครกับนครพนมคดิวานาสนใจผมก็ไมขัดของแตอยากใหไปรวมกันคนดศีรี

เมอืงไผเถอะสวนชาวบานเขาอยากไปทางนี้เราก็จัดทางนี้นะครับ 

ผอ.กองวิชาการฯ  ผมจะ ไปปรับโครงการแลวจะประสานงานไปมอีกีครัง้นะครับ มอีกีเรื่อ 

ที่ทานนายกใหนําเขาที่ประชุม คอื ไดมอบหมายใหนติกิรเขารับฟงขอราชการ 

นโยบายสําคัญของรัฐบาล ในสวนของสํานักงานสงเสรมิปกครองทองถิ่นจังหวัด

และสํานักงานยุตธิรรมจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

จังหวัด สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (รายละเอยีดตาม

เอกสาร)  

ประธาน  รายละเอยีดตามเอกสาร ขอมูลดีๆ  หลายอยาง อยากใหทานไดไปดูดวย

ถอืเปนประโยชนสําหรับพวกเรา หนวยงานราชการที่เขารับการประชุมมาใหรับ

ไปดําเนนิการตอนะครับ ตอไปเชิญสถานธนานุบาลครับ   

ผูจัดการสถานธนานุบาล เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  

(๑) รายงานสถติกิารรับจํานํา-ไถถอน ณ วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

- จํานํา    ๑,๕๖๙   ราย     จํานวนเงิน  ๒๑,๗๑๕,๑๐๐  บาท  

- ไถถอน  ๑,๓๖๐  ราย      จํานวนเงิน  ๒๐,๐๗๑,๔๐๐  บาท  

- ดอกเบี้ยรับจํานํา            จํานวนเงิน   ๕๙๕,๕๓๑.๐๐  บาท  

- ทรัพยรับจํานําคงเหลอื ๕,๓๐๐ ราย จํานวนเงนิ ๗๖,๗๑๔,๕๐๐ บาท  

- รวมยอดเงนิคงเหลอืทัง้หมด จํานวน ๕๐,๗๕๗,๘๒๒.๖๗ บาท 

(รายละเอยีดตามเอกสาร)  

ประธาน   สําหรับโรงรับจํานํานะครับก็เปนสถานบรกิารประชาชนที่ดอียางหนึ่ง 

ของบานเรานะครับในกรณทีี่ผมพูดในวาระ ๑ นะครับ ทานผูจัดการครับถาหาก

จําเปนตองทําหนังสอืยนืยันอธบิดกี็ทําใหผมเลยนะครับ ยนืยนีใหทานผูจัดการ

อยูที่นี่ตอผมซเีรยีสนะครับ ที่มเีรื่องผมไปปลอยขาววาผมจะยายทานผูจัดการไป

ที่อื่น 

ผมฝากกองวชิาการฯ นะครับ กรณทีี่เราเดนิทางไปที่ไหนๆ ก็ตามอยาก

ใหมกีารใหขอมูลเบื้องตนดวยระหวางเดนิทางวา ทําไมเราถงึไปที่ดถีาเราไป

ศรษีะเกษจะมอีะไรดูบาง เขาก็จะไดทําความรูจักคุนเคยกอนทําเปนเอกสารแจก

กอนการเดนิทาง ซึ่งไมใชคูมอืที่ทําหรูหราทําเหมอืนเย็บเลมเย็บกลางก็ไดทํา

ทุกๆ ทรปิเลยนะครับ เราไปดูศรษีะเกษเพราะอะไร ไปดูลําพูนเพราะอะไร ตอไป



- ๑๙ - 

 
รายงานความกาวหนาบานม่ันคงเชิญครับ 

อ.มลวิรรณ  สารบรรณ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สรุปผลการดําเนนิ 

ท่ีปรกึษานายกฯ  โครงการบานไผม่ันคงรวมใจพัฒนา ประจําเดอืน ม.ิย. ๒๕๕๙  ดังนี้  

๑. สถานการณออมเงนิ ณ วันที่ ๗ เม.ย.๒๕๕๙  ดังนี้   

๑.๑ ออมเพื่อบาน      =  ๑,๗๕๙,๖๘๘.๔๑ บาท  

๑.๒ ออมสวัสดกิาร    =  ๕๘,๓๙๖.๙๘  บาท 

๑.๓ ออมสัจจะ    =  ๙๒,๕๐๗.๖๒  บาท 

   (รายละเอยีดตามเอกสาร) 

ประธาน    พธิขีึ้นบานใหมอยากจะใหทําหนังสอืเชิญทาน พลตํารวจเอกอดุลย 

แสงสงิแกว อธบิดกีระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ทานชอบมา

โครงการบานม่ันคงคราวที่แลวทานก็มาดูที่ชุมแพ ทานบอกผมวาคุณหมอเสร็จ

หรอืยังเสร็จบอกพี่หนอยจะไปดู ใหทานมาก็จะไดมอีะไรเพิ่มเตมิใหกับชาว

สหกรณเราดวยนะครับ ตอไปครับหนวยทันใจครับ 

รอยตรบีัวทอง  โลขันธ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมขอรายงาน

เลขานุการนายกฯ สรุปสัน้ๆวาหนวยทันใจของเราออกทํางานไมมวีันหยุดครับ คอืทมีงานใหความ 

รวมมอือยางดยีิ่ง จากกองชาง จากงานเทศกจิ งานปองกันฯ สาธารณสุขและ

กองอื่นๆครับผม จะขอไมพูดมากรายละเอยีดตางๆขอเชิญทานประธานหนวย

ทันใจครับ เชิญทานที่ปรกึษาครูสุบรรณ เชิญครับ 

อ.สุบรรณ  ดดีลิก  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขอขอบคุณทาน

ปรกึษานายกฯ   ผบ.หนวยนะครับ การลงพื้นที่ของหนวยทันใจ ถอืวาหนวยทันใจนี้เราก็ยังถอื 

สโลแกนที่วาหนวยทันใจ คอื ความหวงใยของชาวเทศบาลที่มตีอประชาชนใน

ชุมชนทุกคน การลงพื้นที่เขาไปแตละครัง้เราจะอยูในลักษณะของรูปแบบของ

ภาคสนาม ดังนั้นจะตองไปเจอกับคนทุกประเภท สิ่งแรกที่ผมประทับใจในการ

ทํางานนัน้ก็คอื การแกปญหาของ ผบ.หนวยทันใจ จากคนที่โทรมาขึ้นเสยีงโมโห

โออวด โอหัง พอมาเจอหนาทาน ผบ.หนวย ไมรูวาทานเรียนวิชาอะไรยกมอืไหว

ไวกอน ผมก็จําสูตรของทานจากความโมโหราย ก็กลายเปนยิ้มแยมแจมใสเปน

ทันททีันใด ขอพูดตลกสักหนอยนะครับ คลายเครยีดวชิาที่ทานเรยีนมาคอืวชิาไก

โตนรัง อันนี้ก็ถอืวาเราพูดกันตลกนะครับ หลายๆ ทานที่ทํางานรวมกัน สิ่งที่ ๒ 

ที่ผมไดเห็น คอื การทํางานที่พี่นองของเราที่เปนลูกแถวหรอืวา เปน ผบ.หนวย 

ทํางานดวยความสามัคคี มอีารมณในการทํางานไมเกี่ยงกัน ซึ่งผมเห็นแลวผมดี

ใจ ผมเคยแอบไปถามเขาวาเปนไงครับการทํางานที่รวมกันเปนทมีครัง้นี้เขาก็

บอกวาเขามคีวามสุขมาก เขาไดพูดคุยกันไดทานขาวดวยกันนะครับเปนที่
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สนุกสนาน ผลงานช้ินนี้สงผลใหงานของเรามปีระสทิธภิาพ พี่นองของเราก็อบอุน

ในรูปแบบของการทํางานและสิ่งที่สําคัญที่สุด คอื ไดเห็นความยนิดปีรดีาจากพี่

นองที่เราไดใหไปบรกิาร ทุกครัง้ที่เขาไปบรกิารพวกเราจะพูดเสมอวานี่คอืงานที่

สําเร็จนี้เกดิจากนโยบายของทานนายกเทศมนตรี คณะผูบรหิารและหัวใจของผู

ทํางานเทศบาล หนวยงานทันใจ คอื หนวยงานของทานอะไรที่จะทําใหหนวย

ทันใจอยูคูกับการพัฒนา บําบัดทุกขบํารุงสุขพี่นองภายในเขตเทศบาลของเราให

คงคูกับเทศบาล ทางทมีงานหนวยทันใจยนิดรัีบฟงขอคดิเห็นเพื่อที่จะมาแกไข

อะไรที่ทานคดิวาจะดขีึ้น อะไรที่ทานคดิวาเราจะมาพัฒนาหนวยทันใจนี้ดวยกัน 

ทางคณะของผมทมีงานของผมยนิดรัีบฟงขอขอบคุณครับผม 

ประธาน   ขอบคุณมากครับ ผมวาตอไปเทศบาลหรอื อบต.หรอื อบจ. เขาจะตอง 

มาขอดูงานหนวยทันใจแนนอน เพราะผมดูแลที่อื่นเขาจะใชระบบทํางานตาม

เอกสาร ทํางานตามขัน้ตอน ทํางานโดยใชเวลาแบบระบบราชการทั่วไป หนวย

ทันใจนี่เปนนวัตกรรมที่ผมไดรับแนวคดิจากการปฏบิัตจิรงิ จากการไดเปน

ผูแทนราษฎร แตกอนผมอยูกระทรวงไหนเชิญรัฐมนตรไีปพื้นทีม่ปีญหาเลย    

นะครับ จะมรัีฐมนตรีหรอือธบิดจีะมคีนที่เกี่ยวของลงพื้นที่ตรงนัน้และปญหา

ใหญกลายเปนปญหาเล็กหมดเลย ผมก็จะใชรูปแบบแบบนี้จะใชในกระทรวงที่

รับผิดชอบผมก็อยูในสวนกลาง แลวก็รูสกึวามันลําบากในการที่จะไปสูกับขัว้

การเมอืง ผมคดิวามาทํางานเทศบาลอันนี้นาจะประยุกตไปใชไดนะครับ เราลอง

ดูสวิาบานเมอืงเราทําไดไหม ปรากฏวาทานรองจริะบูรณทานเคยรวมกับผมสมัย

เปนผูแทนทานก็บอกวา เอาเลยเพราะวาเจาหนาที่กองชางก็ดี อะไรก็ดสีามารถ

ที่จะสั่งการอะไรไดดอียูแลว ก็ขอบคุณทางกองคลังดวย ทางกองสาธารณสุข

ดวย ทางสํานักปลัดฯ ดวยนะครับ ที่หลอมรวมกันเปนชุดปฏบิัตกิารที่เขมแข็งก็

ฝากวาตอไปในอนาคตนะครับ พวกเราในทางผูบรหิารอาจจะจัดกจิกรรมไป

รวมกับหนวยทันใจดวยวันละคน ไปดูสวิาหนวยทันใจทําอยางนี้ทานเห็นแตทาง 

Face book  แตจรงิๆ เปนอยางไร ทาน ผบ.หนวยก็ลองจัดดูวา วันนี้ชวนกองนี้ไป

ดวยทาน ผอ.กองไปดวยจะไดเห็นภาพวา เปนอยางที่ทานประธานทานพูด

หรอืไมเปนอยางที่ทาน ผบ.หนวยพูดหรอืไม ก็จะไดเห็นภาพที่ชัดเจนของ

เทศบาลเราครับ 

มตทิี่ประชุม  --รับทราบ — 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๕ วเิคราะหโครงการที่จะเปนประโยชนตอเทศบาลเมอืงบานไผ  

ประธาน    การจัดกจิกรรมโครงการสัปดาหหนังสอืบานไผ ๑๐๐ ปเชิดชูกวี 
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   ศรสียาม”  

ผอ.กองการศึกษา   สําหรับการจัดงานเทศกาลหนังสอื “โครงการสัปดาหหนังสอืบานไผ 

   ๑๐๐ ปเชิดชูกวศีรสียาม” ซึ่งทางเทศบาลไดกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ ๒๐ -๒๔  

   มถิุนายน  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมประชาเมอืงไผ  ซึ่งมกีารประชุมโดยทานนายกฯ

   เปนประธาน เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙ มขีอสรุปการดําเนนิการในการจัดงาน 

   เราจะกําหนดใหมกีารแถลงขาวในวันที่ ๙ ม.ิย. ๒๕๕๙ ณ หองเสยีงแคน  

   ศาลากลางจังหวัดขอนแกน เวลา ๑๐.๐๐ น.  สําหรับกําหนดการจัดกิจกรรมใน

   ระหวางวันที่ ๒๐ -๒๔  มถิุนายน  ๒๕๕๙ จะมพีธิเีปดงานในวันที่ ๒๐ ม.ิย. 

   ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมประชาเมอืงไผ สําหรับกจิกรรมที่เราจะ

   จัดขึ้นก็จะมกีจิกรรมการแสดงดนตร ีจากวทิยาลัยนาฏศลิป การอบรมเชิง 

   ปฏบิัตกิาร การแสดงศลิปะนาฏศลิปพื้นบาน และจะมกีารบรรยาย การเสวนา

   ปาฐกถา จากกวศีลิปนแหงชาตหิลายๆ ทาน พธิปีดจะมกีารมอบรางวัลใน 

   กจิกรรมการประกวดรอยกรองในวันที่ ๒๔ ม.ิย. นอกจากนี้ก็ยังมกีารจัดบูทขาย

   หนังสอืจากสํานักพมิพหลาย ๆแหงคะ  

ประธาน  มทีานใดที่จะสอบถามเพิ่มเตมิหรอืไมครับ เราไดขึ้นคัทเอาทไปทั่วเมอืง

แลวนะครับ ไดลงหนังสอืพมิพเสยีงเมอืงไผ ทําปกหลัง เพื่อเปนการ

ประชาสัมพันธประจําเดอืนนี้แลว รวมทัง้รถแหพรอมทัง้เสยีงไรสาย The Voice 

Of Banphai ก็เปนงานที่มคีุณคา ซึ่งทองถิ่นในประเทศไทยนาจะมแีหงเดยีวใน

บานไผ ที่จัดกจิกรรมด ีๆอยางนี้ คอื สัปดาหหนังสอื เพยีงแตเรายายการจัดจาก

วันวาเลนไทน สื่อแหงรักสูทองถิ่น ตรงกับปดเทอมของนักเรยีนก็ไมคอยตรงกับ

ผูบรโิภค จงึมาจัดอยูในชวงเปดเทอมเดอืนมถิุนายน ซึ่งเปนชวงวันสุนทรภูดวย 

ใชช่ือวา “สัปดาหหนังสอืบานไผ รอยปเชิดชูกวศีรสียาม” การจัดงานในครัง้นี้

ไดรับความรวมมอืจากทุกภาคสวนคะ  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง การประชุมที่กลาวถงึเมื่อสักครู เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙ ทําใหเราได

รองนายกเทศมนตรฯี โครงงานทุกอยางในการปฏบิัตชัิดเจนขึ้น ซึ่งประเด็นที่ยังตดิอยูในระยะเวลา     

เร็ววันนี้ คอืวันที่ ๙  มิ.ย. ๒๕๕๙  ที่จะแถลงขาว ทานจะตองกําหนดใหชัดเจน

วาใครที่จะตองไปรวมงานแถลงขาวในครัง้นี้ดวย และที่สําคัญการตอนรับผู

มารวมงาน รวมทัง้ผูสื่อขาวและผูมารวมงานทัง้หมด  จะตองมคีณะทํางานใน

การไปรับลงทะเบยีนตอนรับ จัดที่ใหพรอมคนที่จะมาอยูในทมีงาน คุณจรีะศักดิ์

เตรยีมการใหเรยีบรอยดวยนะครับ สําหรับหลักฐานประกอบการเบกิจายทําให

ถูกตองดวยนะครับ ขอบคุณครับ  

ประธาน    การเชิญผูใหญมารวมงานใหประสานสวนตัวดวย ทัง้ทางหนังสอืดวย    
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ใหทราบวาทานใดมาได ประสานกับคุณครูเรื่องสื่อ คอืการแถลงขาวเราอยานิ่ง

นอนใจเขาจะมาตามที่เราเชิญเสมอไป บางทกี็ตองใหเขาเห็นความสําคัญของ

งานเรานะครับ เพราะวาการทํานําเสนอขาวมันมหีลักของผูสื่อขาวอาชีพ ขาว

รายลงฟร ีขาวดจีางลง เพราะฉะนัน้ ถาเรามเีพื่อนเรากอ็าจจะไมตองจางแตวา

เปนลักษณะไหววานกัน  

ผอ.กองการศึกษา   เรื่องของการเตรยีมการในวันแถลงขาว ไดมอบหมายไวในเรื่องของการ

จัดสถานที่มอบใหโรงเรยีนเทศบาล ๒ ซึ่งไดเตรยีมงานแลวนะคะ สวนในเรื่อง

การเชิญแขกผูมเีกยีรต ิไดมอบหมายใหหัวหนาจีระศักดิ์เปนผูประสานงาน การ

ตอนรับไดมอบหมายให ผอ.จิตโศภินและทมีงานกองการศกึษาเตรยีมการ

ตอนรับคะ  

มตท่ีิประชุม --รับทราบ--  

ระเบยีบวาระท่ี ๖  เรื่องอื่น ๆ  

นายสุวัฒน  สุทธ ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สรุปรายงานการ 

รองปลัดเทศบาล ประชุมหัวหนาสวนราชการฯ อําเภอบานไผ ประจําเดอืน พ.ค. ๒๕๕๙  

สาระสําคัญที่เกี่ยวของกับเทศบาลมดีังนี้ 

- ผอ.โรงเรยีนบานไผ ขก.๕ เสนอกรณมีกีารขายพวงมาลัยบรเิวณ 

  สี่แยกไฟแดง และการทิ้งขยะใหผูรับผิดชอบไปตรวจสอบและรบีดําเนนิการใน

  สวนที่เกีย่วของดวย  

- ปลัดไพโรจน เสนอใหเทศบาลตดิตัง้ตาช่ังดจิติอลขนาดใหญ บรเิวณ 

  หนาตลาดสดเทศบาล ฝากมายังคณะผูบรหิารพจิารณาดวย แตผมไดนําเรยีนที่

  ประชุมวาเทศบาลไดออกไปสุมตรวจอยูเปนประจํา 

- ทางการรถไฟเขตแจงวาเราจัดงานคอนเสริต เทศบาลไมจัดชอง 

  จราจรใหผูโดยสาร  

- สําหรับปญหาเรื่องทอระบายน้ําเทศบาลเมอืงบานไผ ไดมโีครงการ 

  ขุดลอกทอระบายน้ําบรเิวณรอบตลาดเทศบาลแลว  

- นายอําเภอบานไผรับนโยบายจากสวนกลาง จะผลักดันใหมเีทศบาล 

  จังหวัด เทศบาลตําบล ซึ่งรัฐบาลจะผลักดันใหยุบ อบต.ทั่วประเทศ  

ประธาน   มทีานใดจะเสนอเพิ่มเตมิหรอืไมครับ ถาไมม ีผมขอขอบคุณทุกทาน  

และขอปดการประชุมครับ 

มตท่ีิประชุม --รับทราบ — 

 

 

เลกิประชุม  เวลา   ๑๔.๔๐    น.  
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                                          (ลงช่ือ)               ผูบันทกึการประชุม 

( นางสาวจารุมาศ  เสนาสนทิ ) 

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

 

 

 

 

 

 

 (ลงช่ือ)  จาเอก        ผูตรวจรายงานการประชุม  (ลงชื่อ)          ผูตรวจรายงานการประชุม 

  ( กมล  สงวนญาต ิ)     ( นางสุภาภรณ  คําภูเงนิ ) 

       หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป               หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

 


