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รายงานการประชุมหัวหนาสวนการงาน  

ประจําเดือน  กันยายน  ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๑2/๒๕๕๙ 
ในวันพุธท่ี  7 กันยายน  ๒๕๕๙ 

  เวลา  ๐๘.๓๐ น.ณ  หองประชุมไผเงิน 
************************** 

ผูมาประชุม 
๑. นายนริศ อินทรกําแหง รองนายเทศมนตรีฯ  
2. นายนิวัฒน ปลั่งศิริ รองนายเทศมนตรีฯ 
3. นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
๔. นายปรีชา มุกนําพร ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  
๕. รอยตรีบัวทอง โลขันธ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
๖. วาท่ีรอยเอกวัทธิกร  ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล  
๗. นางดรุณี วิศิษฐชาติ รองปลัดเทศบาล  
๘. นางสุภาภรณ คําภูเงิน หัวหนาสํานักปลัดฯ  
๙. นางอาภรณ รพีเลิศรังสิมันต ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
๑๐. นางศิริวรรณ ปกษี ผูอํานวยการกองการศึกษา  
๑๑. นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหนาฝายการโยธา รก.ผูอํานวยการกองชาง  
๑๒. นายกฤษฏ ชัยมาตย ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  
๑๓. นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสงา ผูอํานวยการกองวิชาการฯ  
๑๔. นางวาสนา พิทักษ ผูอํานวยการกองคลัง  
๑๕. นายสุวัฒน เทาใหม ผูจัดการสถานธนานุบาล 
๑๖. นางจิตโศภิน เคนจันทึก ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธิต  
๑๗. นางฉวีวรรณ  อัศฤกษ ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล  
๑๘. นางมลิวรรณ สารบรรณ ท่ีปรึกษานายกฯ  
ผูไมมาประชุม 
1. นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นายจีระศักดิ์ แกนดู หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ  
๒.น.ส.ภัทราวรรณ   เกิดพิทักษ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห  
3. น.ส.ยุวนิต เพ่ิมยินดี หัวหนาฝายบริหารการศึกษา  
4. นางสุกัญญา จันทรภักดี หัวหนาฝายอํานวยการ 
5. นายประหยัดทรัพย  อาวจําปา หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป  
6. น.ส.มัตติกา เกิดพิทักษ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
7. น.ส.ลัดดาวัลย ความหม่ัน หัวหนาฝายแผนท่ีภาษีฯ  
8. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป  
9. นายเนรมิตร มูลวงศ หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล  
10. นางอุไรวรรณ กสิกิจวรกุล หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ  
๑1. นายประเสริฐ ไชยศรี หัวหนาฝายพัฒนารายได  
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๑2. น.ส.ธัญณิชา ขันตี หัวหนาฝายพัฒนาสังคม  
๑3. นางกรองกาญจน  ปญญารัตนวงศ หัวหนาฝายปกครอง  
๑4. จ.อ.สายันต นรสาร นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ (รก.หัวหนาฝายปองกันฯ)  
๑5. นายธนายุทธ โคตรบรรเทา             นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ (รก.หน.ฝายบริการฯ)  
16. น.ส.จารุมาศ เสนาสนิท นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  
17. น.ส.ดาวรรณ ภูเหิน หัวหนาฝายบริหารการสาธารณสุข  
18. น.ส.วารุณี ลาดมะโรง หัวหนาฝายงานบริหารงานสาธารณสุขฯ  
19. นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศีล หัวหนาฝายแบบแผนฯ  
20. น.ส.พันธวิรา พลกลาหาญ นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
นายนริศ  อินทรกําแหง (๑) การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแกน ครั้งท่ี4/2559    
รองนายกเทศมนตรีฯ   ในวันท่ี 8 กันยายน 2559  ณ หองประชุมสภาเทศบาลชั้น 2 เทศบาลตําบลบานฝาง   

อ.บานฝาง  จ. ขอนแกน 
นางสุภาภรณ คําภูเงิน   เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ในสวนของการ  
หัวหนาสํานักปลัดฯ ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแกน ครั้งท่ี 4/2559  เทศบาลตําบลบานฝาง

เปนเจาภาพ ในสวนของเทศบาลเมืองบานไผก็ไปรวมเปน เจาภาพ ในฐานะประธาน
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแกน สําหรับหนังสือเชิญประชุมใหแกเทศบาลตางๆ 
เทศบาลตําบลบานฝางไดจัดสงเรียบรอยแลวท้ัง 84 แหงกลุมเปาหมายท่ีเขารวม
ประชุม คือ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ท้ัง 84 แหง ภายในจังหวัดขอนแกน  และ
ในสวนของเราท่ีเดินทางไปรวมประชุมดวย คือเจาหนาท่ีในสวนของสํานักปลัดฯ ซ่ึงจะ
ไปชวยดูแลความเรียบรอยตาง ๆ ในการจัดประชุมในครั้งนี้คะ  

นายนริศ อินทรกําแหง   (2) ขอแจงเพ่ิมเติมในเรื่องการโยกยาย การยายเปนเรื่องของความสมัคร 
รองนายกเทศมนตรีฯ ใจของผูยายนะครับ ไมวาจะดวยเหตุผลประการใดถือวาเปนเรื่องสวนตัวของราชการ 

ผูนั้น ขอแจงใหทราบตามนี้นะครับ 
   (3) การปฏิบัติงานในโครงการตางๆ ท่ีทางโรงเรียนไดดําเนินการแลวเสร็จ

แลว เชน ลานกีฬา อาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 ชวยแจงทานรองจิระบูรณ   
ใหทราบในพิธีเปดดวย ขอฝากเรื่องงานเกษียณราชการของทาน ผอ.อาภรณ          
รพีเลิศรังสิมันต  ใหเตรียมวัน เวลา สถานท่ีใหเรียบรอย 

   (4) เรื่องงบประมาณ เดือนนี้เปนเดือนสุดทายของปงบประมาณใหทุกอง
สํารวจงานโครงการตางๆ แตละกองฝายวาดําเนินการครบถวนเรียบรอยหรือยังแลว
รายงานใหทราบดวย วาแตละกองมีก่ีโครงการ ทําเสร็จไปแลวก่ีโครงการ   ยังไมทําก่ี
โครงการ เพ่ือจะไดดําเนินการตอใหรายงานมาตามลําดับดวยนะครับ  

   (5) สําหรับงาน/โครงการตาง ๆ ท่ีตองกันเงินไว ใหดําเนินการใหเรียบรอย
ภายในวันท่ี 20 กันยายน 2559  ซ่ึงกองคลังจะไดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป
เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง  

มติท่ีประชุม  --รับทราบ—  
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
   ครั้งท่ี 11/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม  ๒๕๕๙  
นางสุภาภรณ คําภูเงิน  เรียนทานประธานในท่ีประชุมรายงานการประชุมหัวหนาสวนการงาน 
หัวหนาสํานักปลัดฯ ครั้งท่ี 11/2559  เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2559  มีท้ังหมด 11 หนา ฝายเลขาฯ 
   ไดสงรายงานการประชุมใหแตละกองฝายเปนท่ีเรียบรอยแลว มีสวนใดท่ีจะแกไข
   เพ่ิมเติมหรือไมเชิญคะ 
นางอาภรณ  รพีเลิศรังสิมันต ขออนุญาตแกไขหนาท่ี 9 คะ แกไขจาก “ จ.ชะอํา ” เปน “ อ.ชะอํา      
ผอ.กองสาธารณสุขฯ จ.เพชรบุรี”  
มติท่ีประชุม  --รับรอง รายงานการประชุม-- 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
นายนริศ  อินทรกําแหง  (1) รายงานผลการดําเนินงานถนนคนเดินเพลินเมืองไผ เชิญรองดรุณี ครับ  
รองนายกเทศมนตรีฯ     
นางดรุณี  วิศิษฐชาติ  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ขอรายงานผลการ       
รองปลัดเทศบาล ดําเนินงานถนนคนเดินเพลินเมืองไผ จะสังเกตเห็นผูคนมาจับจายใชสอยกัน   

เยอะข้ึนทุกสัปดาห สําหรับโซนตาง ๆ ท้ังสามโซน  ผูคาขายเยอะมากข้ึน ผูสนใจ
คาขายมากข้ึน เจาหนาท่ีควบคุมคุณภาพในโซนอาหารก็ตรวจทุกเดือนเพ่ือใหอาหารมี
มาตรฐานอยูเสมอ เรื่องรักษาความสะอาดไดรับความรวมมือจากกองสาธารณสุขฯ 
ถนนเราจะสะอาดเรียบรอยหลังจากเลิกตลาดแลว การรักษาความสงบเรียบรอยและ
การจราจร ไดรบัความรวมมือจาก จนท.เทศกิจ และ จนท. อปพร. เปนอยางดีคะ  
เวทีเครื่องเสียงก็มีการแสดงสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปแตละสัปดาห  ปญหาอุปสรรคก็มี
บางเรื่องหลอดไฟท่ียังมีหลอดท่ีไมใชหลอดประหยัดไฟ ในสัปดาหหนาทางเจาหนาท่ี  
ก็จะไดแจงใหทางผูคาขายเปลี่ยนหลอดเปนหลอดประหยัดไฟท้ังหมดคะ  สําหรับการ
เก็บคาธรรมเนียมคาวางสินคาจําหนายถนนคนเดินฯ ขอเชิญคุณประเสริฐ คะ 

นายประเสริฐ  ไชยศรี  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับคาวางสินคา     
หัวหนาฝายพัฒนารายได จําหนาย ประจําเดือน สิงหาคม 2559  เปนเงิน  28,840 บาท 
 คาไฟฟา 15,050 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 43,890 บาท  
  - การจัดเก็บตั้งแตปงบประมาณ  รวมคาวางสินคาจําหนายท้ังสิ้น  

752,500 บาท  คาไฟฟา 342,200 บาท  รวมเปนเงินท้ังสิ้น  1,094,700 บาท 
นายนริศ อินทรกําแหง  ขอเนนย้ําในการปฏิบัติตามกติกาขอใหผูท่ีมีสวนรวมปฏิบัติตามกฎกติกา  
รองนายกเทศมนตรีฯ ดวย  ปญหาท่ีเกิดข้ึนและไดแกไขเปนท่ีเรียบรอยขอชื่นชม โดยเฉพาะเจาหนาท่ีทุกทาน

ท่ีไดชวยกันเปนอยางดีและผูท่ีเปนผูนําในการดูแล คือ  ทารองนิวัฒน  ปลั่งศิริ ผมขอ
ชื่นชมและขอใหทานเพ่ิมเติมในสวนนี้ดวย เชิญครับ 

นายนิวัฒน  ปล่ังศิริ      เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขอเรียนนะครับวา 
รองนายกเทศมนตรีฯ   ถนนคนเดินฯ จะครบรอบ 2 ป ในวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 ก็จะมีการประชุม

คณะกรรมการชุดใหญเพ่ือขับเคลื่อนการฉลองใหญครบรอบ 2 ป ก็จะเชิญ
ผูประกอบการท้ัง 3 โซน มาประชุม อยากใหผูรับผิดชอบโซนตางๆ แจงขอมูลให
ผูประกอบการรับทราบดวย ถนนคนเดินเพลินเมืองไผยังไงก็ตองอยูคูกับเมืองบานไผ
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เราตลอดไป ฝากใหพวกเราชวยกันออกแบบการแสดงตางๆ วาในแตละสัปดาหจะ
ออกมาลักษณะแบบใด  ฝากโรงเรียนเทศบาล 1  และโรงเรียนเทศบาล2 เพ่ือไปทํา
กิจกรรมบนเวทีชวยประชาสมัพันธกันนะครับ 2 อาทิตยท่ีผานมาตองยอมรับวาการ
แสดงเรายังไมแนนพอ เพราะฉะนั้นเราตองมีการประชาสัมพันธเพ่ือจะไดมีการแสดง
เยอะเพราะถาไมมีการแสดงคณะบริหารตองข้ึนเวทีรองเพลงกันคนละหลายๆ เพลง   
ฝากดวยนะครับ ใหประชาสัมพันธการแสดงตาง ๆ ปจจุบันการแสดงไมเยอะ ผมไป
ตั้งแตบาย 3 ทุกอาทิตย การบริหารในภาพรวมเหนื่อยมาก ใหรอง ดรุณีกําหนดวัน
ประชุม เพ่ือจัดงานครบรอบถนนคนเดนิฯ ดวยนะครับ  

นายนริศ อินทรกําแหง  ใหมีหนังสือขอความรวมมือเชิญชวนเขามาแสดงบนเวทีกลาง โรงเรียน  
รองนายกเทศมนตรีฯ ในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดกิจกรรมมารวมท่ีถนน  

คนเดินฯ ขณะนี้โรงเรียนกรุณาศึกษานักเรียนมีจํานวนเพ่ิมข้ึนหลักพันคนแลวนะครับ    
ยังมาประชาสัมพันธท่ีถนนคนเดินฯของเรานะครับ โรงเรียนเทศบาลในสังกัดของเรา
ใหนําผลงานท่ีเราทําแลวสําเร็จ ของเด็กนักเรียน/ของครู เพ่ือประชาสัมพันธโรงเรียน
ใหตอยอดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนใหเรามีคุณภาพและเด็กจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต เชน         
การแขงขันตางๆ ท่ีประสบความสําเร็จมา อาจจะใชรถประชาสัมพันธ หรือ The 
Voice Of  Banphai เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน   

  สําหรับการตรวจประเมินฯ จาก ดร.โกวิทย  พวงงาม  จะเดินทางมาตรวจ
ประเมินฯ ในวันท่ี 10 กันยายน 2559  เวลา 09.00 น.  มีท้ังหมด 3 โครงการ  

  1. โครงการถนนคนเดินเพลินเมืองไผ  ตองขอบคุณกองการศึกษาท่ีจัด
กิจกรรมของเด็กมารวมดวย  

  2. โครงการ  I see you  
  3. เรื่องกองทุนคนบานไผไมทอดท้ิงกัน 
 ท้ัง  3 โครงการ  เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบกําลังเตรียมความพรอม ซ่ึงจะประชุมเตรียม

ความพรอมวันท่ี 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ใหกองวิชาการฯ เชิญ
ผูเก่ียวของเขามารวมประชุม เพ่ือเตรียมความพรอมในการนําเสนอตาง ๆ ในวันท่ี  
10 กันยายน 2559 นี้  

มติท่ีประชุม --รับทราบ— 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ/พิจารณา  

(๑) รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการฯจังหวัดขอนแกน ประจําเดือน  
สิงหาคม 2559 เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2559 

ทานเลิศสิน จึงจรัสทรัพย  เรียนทานประธานในท่ีประชมุ ผอ.กองและหัวหนาฝายทุกทาน  
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ไดรับมอบหมายจากทานนายกฯใหไปประชุมแทนโดยมทานผูวาราชการจังหวัด

ขอนแกนเปนประธาน กอนท่ีจะเขาวาระการประชุมมีการมอบรางวัลตางๆและมี
รางวัลสําคัญอยางหนึ่งคือ โลรางวัลใหแกอําเภอท่ีรวมรณรงคในเรื่องรับ/ไมรับราง
รัฐธรรมนูญ และคําถามพวงไดสําเร็จเรียบรอย ของจังหวัดขอนแกนท่ีประชากรท่ีมี
สิทธิ 1 ,000 ,000 ข้ึนไป  จังหวัดขอนแกนไดลําดับท่ี 5 ของประเทศ เปนสิ่งท่ี
นายินดีท่ีแสดงออกถึงความรวมมือของประชาชน  
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  -วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ มีราชการยายมาใหม ท้ังหมด  3 ทาน 

และขาราชการท่ีเกษียณอายุราชการ  คือ ทานผูวาราชการจังหวัดขอนแกน         
นายกําธร   ถาวรสถิตย  และทานนายกเหลากาชาด หัวหนาสวนราชการตางๆ     
รวมท้ังสิ้น 19 ทาน  

  - วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  - วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา/สั่งการ/หารือ  มีเรื่องสําคัญอยูท้ังหมด        

3  เรื่อง   
  1.  เรื่องพยากรณอากาศในเดือนกันยายน สําหรับเดือนสิงหาคมท่ีผานมานั้น

ฝนตกวัดได 800 กวาลูกบาศกมิลลิเมตร สูงกวาปท่ีแลว สําหรับเดือนกันยายน 
2559 คาดวาฝนจะตกท้ังเดือนแลวมากกวาปท่ีแลวเชนเดียวกันอันนี้คงจะเปนขาวดี
สําหรับเกษตรกรบานเรา 

  2. การจัดการและการบริหารขยะมูลฝอยขยะมูลฝอย ในเรื่องนี้สํานักงาน
สิ่งแวดลอมจังหวัดไดรายงานผลการดําเนินการหลายเรื่อง เชน วันท่ี 9 สิงหาคม 
2559  มีการประชุม อปท.ของจังหวัดขอนแกน ในเรื่องของการคัดแยกขยะก็จะมี
การดําเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือใหจังหวัดขอนแกนเปนจังหวัดเมืองสะอาด สําหรับ
ขยะมีพิษนั้นปรากฏวาทาง อบจ.ดําเนินการเก็บไปไดไมหมดเนื่องจากท่ีเก็บเต็มกอน 
โดยเฉพาะของบานไผยังคางอยู 6 ตัน  

  3. เรื่องสําคัญการเบิก-จายงบประมาณตางๆ ฝากใหติดตามของเรื่องเบิก-
จายเพราะในเดือนนี้ จะสิ้นงบประมาณ 2559 แลว ก็จะเปนเรื่องของการเบิกจายท่ี
จะตองรีบดําเนินการอยางตอเนื่อง 

  เรื่องท่ีประชุมประจําเดือนนั้นมีท้ังหมด  7  เรื่อง ท่ีสําคัญก็มีเรื่องของ
โครงการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีขอนแกน (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด  ซ่ึง
โครงการนี้เปนโครงการเพ่ือดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล การจัดตั้งบริษัทก็มีทุน
จัดตั้ง 4,000,000 บาท สมาชิกหุนละ  1,000 บาท โดยมี ดร.สุวิทย   สืบสารคาม 
เปนผูจัดการ  ไดดําเนินการจดทะเบียนเรียบรอยแลว เพ่ือวัตถุประสงคในการดําเนิน
กิจการดานการเกษตร ในเรื่องของ  OTOP การสรางรายไดใหกับพ่ีนองประชาชน 
การทองเท่ียวเชิงนิเวศนตางๆ ในระดับทองถ่ิน และก็กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจะสรางรายได
ใหกับพ่ีนองประชาชน ผมคิดวาในเรื่องนี้ทานผูวาราชการจังหวัดอยากจะใหมีการ
ขยายโครงการ และเชิญชวนสมัครเขาหุน ๆ ละ 1 ,000 บาท ขณะนี้อยูในระหวาง
การสั่งการอยูนะครับ สวนของเราก็คงจะมีการดําเนินการตอไป  

  ในเรื่องเก่ียวกับทางเอการมีท้ังหมด 16 เรื่อง สําหรับเรื่องอ่ืนๆ ทางกอง
อํานวยการรักษาความม่ันคงจังหวัดขอนแกน  ไดสรุปในเรื่องของการรักษาความ
ม่ันคงนะครับ เก่ียวกับ มทบ.23 ในการดําเนินการชวยเหลือประชาชน ในเรื่องสราง
บานใหกับพ่ีนองประชาชน จํานวน 29 หลัง สรางเสร็จแลว 5 หลัง กําลังจะ
ดําเนินการการมอบ สําหรับทางธนาคารอาคารสงเคราะหเก่ียวกับโครงการใหสินเชื่อ
เก่ียวกับบาน   ทานใดท่ีมีความสนใจโดยเฉพาะขาราชการสามารถติดตอกับทาง   
ธอส.ได ดอกเบี้ยถูก และสามารถกูได 100 %ขออนุญาตสรุปการประชุมหัวหนาสวน
ราชการฯ ประจําจังหวัดขอนแกนแคนี้ครับ ขอบคุณครับ  
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นายนริศ อินทรกําแหง  พวกเราสังเกตนะครับ รายระเอียดขอมูลท่ีผานการประชุม ทานตั้งใจฟง 
รองนายกเทศมนตรีฯ และนํามาเสนอใหพวกเราไดรับรูรวมกันไดประโยชนอยางเต็มท่ี มีอยู 3 เรื่องสําคัญ 

ดังนี้ 
  1. เรื่องฝนเกษตรกรก็ยินดีกับเขานะครับท่ีเขาจะมีรายไดเพ่ิมเต็ม  
  2. เรื่องขยะ ขยะท่ีเก่ียวของกับเรา คือ ขยะมีพิษตรงนี้ตองแกไขปญหา     

นะครับ  
  3. เรื่องการเบิกจายเงินเปนเรื่องสําคัญ เม่ือสักครูเราก็ไดคุยกันอีก   7 เรื่อง

ทานเนนเรื่องสําคัญคือเรื่องนโยบายนั่นก็คือ เรื่องประชารัฐท่ีจะเกิดข้ึนเปนประชารัฐ
รักสามัคคีขอนแกน เปนบริษัทจํากัด เกิดจากการระดมทุน  ทุนเบื้องตน 
4,000,000 บาท โดยมี คุณสุวิทย  สืบสารคาม มาเปนผูนําในการดําเนินการในเรื่อง
นี้ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจจะเกิดข้ึนเพราะกิจกรรมท่ีจะเกิดคือ ท้ังทางดานเกษตร 
OTOP การเพ่ิมพูนรายได ตลอดท้ังในเรื่องการระดมทุน 1,000 บาท การทองเท่ียว
ตามหลักของเรา ซ่ึงจะมีหนังสือสั่งการมาขอความรวมมือนะครับ เราจะรวมมือไดแค
ไหน อยางไร และเงินกอนใดจะเปนการ   ระดมพลเฉพาะในสวนของเราเอง หรือใน
สวนของหนวยงาน คอยวากันตอไปทายท่ีสุดทานพูดถึงเอกสารท้ังหมด 16 รายการ 
ถาเปนคนอ่ืนไมมีรายระเอียดขนาดนี้นะครับ แลวทานยังเนนเรื่องสําคัญ คือเรื่องความ
ม่ันคง ทายท่ีสุดทาน ยังเนนใหพวกเรา ใครอยากไดบานหลังท่ี 1 หลังท่ี 2 ก็ไปติดตอ
ท่ี ธนาคารอาคารสงเคราะหนะครับ เปนเรื่องสวนตัวแตประชาสัมพันธใหทราบตอง
ขอบคุณทานท่ีปรึกษาเปนอยางสูงครับ ตอไปเชิญ ทานรองนิวัฒน  ครับ หัวขอการ
ประชุมหัวหนาสวนราชการฯ ประจําอําเภอบานไผ เชิญครับ 

นายนิวัฒน ปล่ังศิริ  เรียนท่ีประชุมนะครับ ตามท่ีไดไปประชุมหัวหนาสวนราชการ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ท่ีอําเภอบานไผ ประจําเดือน สิงหาคม  เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2559  ก็จะเรื่อง

เก่ียวกับเทศบาลเมืองบานไผอยู 2 เรื่อง คือ 
  1. เรื่องของขยะ เปนท้ังวาระจังหวัดและวาระอําเภอ ผมก็นําเรียนในท่ี

ประชุมนะครับวา ตอนนี้ขยะของเราก็ไดมีการบริหารจัดการไดอยางดียิ่ง กรณีขยะมี
พิษ ทาง อบจ.เขาก็มาเก็บไปเรียบรอยแลว ในสวนของไซดขยะ ท่ีผมนําเรียนท่ีประชุม
ก็จะมีท้ังขยะสะสมท่ีเราจัดการไปแลวประมาณ 80 ,000 ตัน กรณีท้ิงรายวันตาม 
อปท. เฉลี่ย 35-40 ตัน/วัน  ผมไดนําเรียนในท่ีประชุมวาเทศบาลเมืองบานไผมี
รูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนแคฝงกลบเทานั้น ตอนนี้ไดพัฒนาไปไกลแลว ไดเขาในท่ี
ประชุมแลวก็จะมีบริษัทท่ีมี  MOU  กับทางเทศบาลเมืองบานไผกําลังไปไดดี แตมาติด
การประชุมเรื่อง พ.ร.บ.ลงทุน ก็เลยตองชะลอกันไป ทุกโครงการท่ีเกิดในประเทศไทย 
ณ วันนี้ก็จะมี พ.ร.บ.ฉบับหนึ่งออกมา คือ การสงเสริมเรื่องการกําจัดขยะในสวนการ
นําใชเปนพลังงานอยางอ่ืนทดแทนพลังงานไฟฟา ตอนนี้กําลังดําเนินการอยูท่ี อําเภอ
จอหอ  จ.นครราชสีมา  นาจะสิ้นสัญญาผมก็จะพาคณะทํางานไปดูงานนะครับ จะมี
ลักษณะเปนการรับซ้ือขยะจากเราอยางเดียว สวนการบริหารจัดการเขาจะเอาไปทํา 
เพราะฉะนั้นเขาตองการขยะเกากับขยะใหม ขยะหลังมหาวิทยาลัยรามคําแหงนี้ไม
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เหลือนะครับคาดวาคงจะไมเหลือดวยซํ้าถาโครงการนี้เกิดข้ึน เรื่องมลพิษ มลภาวะก็
จะไมมี ก็จะไปดูงานท่ีอําเภอจอหอ คาดวา 1 เดือนนะครับจะดําเนินการได ถือวาเปน
เรื่องดีในการบริหารจัดการขยะ ก็นําเรียนท่ีประชุมคราวๆ นะครับ  

  2. เรื่องเก่ียวเนื่องจากทางเทศบาล วันนั้นก็ไดพาทีมงานเราไปพรอมดวยทาน
รองดรุณี  คุณอุดมศักดิ์ นําเสนอ Power point  รายงานการปรับปรุงภูมิทัศนท่ีวา
การอําเภอบานไผ   หลายทานคงทราบนะครับวา  ตอนนี้สนาม   ท่ีวาการอําเภอบาน
ไผไมเหลือภาพของสนามเลย ในอดีตเปนสนามฟุตบอลปจจุบันจะใชประโยชนอะไรก็
ไมได เต็มท่ีฝนตกมาก็เปนโคลน ทายท่ีสุดตอนนี้เราไดยายตลาดนัดมาอยูในท่ีวาการ
อําเภอ ก็มีปญหาเรื่องท่ีจอดรถนะครับก็เลยมีการประชุมกัน 3 ฝาย โดยฝายเทศบาล
ก็มอบหมายใหผม ฝายอําเภอก็จะมีนายอําเภอ ปลัดอาวุโส ในสวนของพอคาก็จะมี
ทานประธาน กรอ. คือคุณปติ   ก็มีการประมาณการเรียบรอยแลว พรุงนี้ก็จะสรุปการ
ประชุมแลวก็เซ็นสัญญาลงมือกอสรางใหแลวเสร็จ จริงๆ แลวทานนายอําเภอก็อยาก
ใหแลวเสร็จกอนวันวางพวงพามา ร.5 และวันปยมหาราชในวันท่ี 23 ตุลาคม 2559  
สวน กรอ.  ก็อยากใหเสร็จกอนวันท่ี 8 ตุลาคม   2559  กอนวันงานง้ิวประจําป
อําเภอบานไผ  เหลือเวลาไมถึง 2 เดือน ตอนนี้เราจะเอาแหลงท่ีมาของงบประมาณ
แลวก็ประมาณการไวท่ี  3,000,000 บาท ทางผูรับเหมาก็ฝากทําบุญดวย   ลดราคา
อยูท่ี 2,500,000 บาท  ทาง กรอ.คณะกรรมการจัดงานง้ิวไดแจงตัวเลขไวใหอยูท่ี 
1,500 ,000 บาท สวนทางอําเภอทานก็จะไปรับบริจาค อบต.ตาง ๆ กํานัน  
ผูใหญบาน  500 ,000  บาท เราก็ใจใหญเหมือนกันครับรับมา 500 ,000  บาท 
ชาวเทศบาลเราก็แจงยอดกันไดนะครับ คนละ 1-2   ตร.เมตร  ตร.เมตรละ        
500 บาท ผมก็เลยออกแบบกับทาน ผอ.วาสนา วาทานคณะทํางานเพราะตอนนี้
ระดมเงินยอดบริจาคไดจากไหนบาง เชน เงินรับฝากจากถนนคนเดิน  คาไฟท่ีคุณ
ประเสริฐ แจงมาอยูท่ี  540 ,000  บาท  ตรงนี้เขาเกณฑหรือไม สามารถเบิกจายได
หรือไม กองทุนคนบานไผไมทอดท้ิงกันพอจะกูไดหรือไม ยืมกอนไดหรือไม ก็ไมเอา
เยอะครับเอามาตั้งไวประมาณ   200,000 บาท แลวก็ไปหาผูใจบุญจากถนนคนเดิน 
รานคา อยากทําบุญรวมกับทางเทศบาลบาง พอสรางเสร็จก็จะเปนลานประชารัฐ  
ลานคนเมืองจริงๆ ทุคนใชประโยชนรวมกัน กิจกรรมตางๆ ก็จะเกิดข้ึนท่ีลานแหงใหม
ของเรา ไมวาจะเปนการออกกําลังกายตางๆ การเลนกีฬาตางๆ ตอนนี้คงไมมีใคร
คัดคาน ตอนแรกอยากใหเปนสนามสีเขียวมันเขียวไมได เพราะมีการจัดงานตลอดรถ  
คาราวานขายของก็วิ่งเขา-ออกตลอด ดังนั้นจึงมีประชามติท้ังหมดนะครับ หัวหนาสวน
ราชการ กํานันผูใหญบาน อบต. ก็นําเรียนท่ีประชุมเพ่ือรับทราบดวยกัน แลวพรุงนี้
ประมาณ 18.00 น. ผมก็จะไปกับคุณอุดมศักดิ์ กองชาง    จะไปประชุมกับพอคา
แมคา รายระเอียดก็จะนําเรียนใหท่ีประชุมทราบอีกครั้งขอบคุณครับ 

นายนริศ อินทรกําแหง  ขอบคุณทานนิวัฒน มากครับ 2 เรื่องสําคัญนะครับ เรื่องขยะ ก็ซํ้ากัน 
รองนายกเทศมนตรีฯ กับทางจังหวัด แตเพ่ิมเติมในสวนของเราวาเรียบรอยไมมีปญหา โดยเฉพาะขยะมีพิษ 

เรื่องท่ี 2. คือเรื่องการพัฒนาพ้ืนท่ีสนามท่ีวาการอําเภอบานไผ โดยมีสวนรวม คือ 
เทศบาลเมืองบานไผ กรอ. ขาราชการ เอกชน สุดทายคือสวนของอําเภอเองท่ีปกครอง
ดูแล อบต. พ้ืนท่ีท้ังหลายเหลานั้น แบงสวนกันแลวจาก 2 ,500,000 บาท อะไรก็
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ตามท่ีมันดูวามากถาเราแชรกันรับผิดชอบรวมกันพัฒนารวมกัน  3 ประสานอยางนี้ 
สําเร็จแนนอนครับ ทาง กรอ.ผมไมหวงเพราะเขามีเงินรองขันอยูแลวจากการทํางาน
การจัดงานง้ิวประจําป สวนของอําเภอก็ไมนาหวงสรางลาน 10,000,000  บาทก็ยัง
สรางได บางสวนก็มาจาก อบต.นี้ละท่ีชวยทางอําเภอ ทางอําเภอนี้เปนหลักเลย ระดม
พอคาระดมทรัพย เทศบาลเราอีกท่ีมีสวนนะครับ ทานนิวัฒนรับมาแลว คือ 
500 ,000 บาท  ประมาณท้ังหมด 3 ,000 กวา ตร.ม. แบงกันคนละ 1 ,000       
ตร.ม. กองชางออกแบบดีๆ นะครับ เดิมเราเปนภูมิทัศนแบบสีเขียวเราเวนท่ีเอาไวมัน
ก็ถูกทําลายลงไป ขอเชิญชวนพวกเราทุกคนสามารถรวมบริจาคชวยกันไดนะครับ     
ตร.ม.ละ 500 บาท  ตอไปขอเชิญหัวหนาสํานักปลัดฯ ครับ 

หัวหนาสํานักปลัดฯ   (3) ผลการคัดเลือกสํานักทะเบียนดีเดน พ.ศ. 2559 ประเภทราษฎร ไมเกิน 
30,000 คน  ซ่ึงเทศบาลเมืองบานไผไดรองชนะเลิศอันดับ 1  และบุคลากรดีเดน 
คือ นางกรองกาญจน  ปญญารัตนวงศ  ตําแหนง หัวหนาฝายปกครอง และ          
นายทะเบียนดีเดน  คือ  วาท่ีรอยเอกวัทธิกร  ทรงยศวัฒนา  ตําแหนง ปลัดเทศบาล
เมืองบานไผ  

  (4) การตรวจติดตามและนิเทศการติดตามงานของทองถ่ินจังหวัดขอนแกน 
ไดรับการประสานจากทองถ่ินจังหวัดขอนแกน  ทองถ่ินอําเภอ ในวันท่ี  8  กันยายน  
2559 เวลา  09.30 น.  เชิญชวนคณะผูบริหาร/ผอ.กอง/หัวหนาฝายทุกทาน 
เตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินดวยนะคะ  

  (5) หารือการแสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ ควรจัดเปนวันท่ีเทาไหร
คะ นําเรียนท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาคะ  

นายนริศ  อินทรกําแหง  ใหหารือกับทานรองจิระบูรณกอนนะครับ แตนากําหนดเปนวันศุกรท่ี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 30 กันยายน 2559  ตอไปขอเชิญกองการศึกษาครับ 
ผอ.กองการศึกษา  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ กอนอ่ืนขอชี้แจงเหตุผล

กรณีมีชื่อถูกพาดพิงในขาวการโอนยาย ขอแจงใหท่ีประชุมรับทราบวา สาเหตุท่ีขอ
โอนยาย เนื่องจากในเดือนตุลาคมนี้  เทศบาลนครรังสิตจะมีอัตราตําแหนง             
ผอ.กองการศึกษา วาง เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ซ่ึงตองสรรหาลวงหนา จึงไดมา
หารือกับทานนายกฯและทานรองนายกฯ วาอยากจะขออนุญาตโอนยายเพ่ือจะกลับ
บาน เพราะบานเกิดอยูนครนายก โอกาสท่ีจะหาตําแหนงวางก็คอนขางยาก ซ่ึงเปน
โอกาสท่ีดีและไดนําเรียนขอโอนยายกับทานนายกฯและทานรองนายกฯ ทานก็ทราบ
เหตุผลความจําเปนท่ีเราจะตองกลับไปดูแลครอบครัว ซ่ึงทานก็ไดเมตตาอนุญาตให
โอนยายได และทานปลัดฯ ก็ทราบเหตุผลความจําเปนไดอนุญาตใหทําเรื่องขอยายไป
ยังเทศบาลนครรังสิต และเทศบาลนครรังสิตไดตอบรับยินดีรับโอนเรียบรอยแลวคะ  
ซ่ึงไมไดเก่ียวของกับขอมูลท่ีถูกพาดพิงในขาวเลย จึงขอนําเรียนท่ีประชุมใหรับทราบ
และเขาใจตรงกันนะคะ ขอบคุณคะ  

ผอ.กองการศึกษา  (1) การจัดสรรเงินอุดหนุนอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 ซ่ึงเรา
ดําเนินการสอบราคาไปแลว แตยังไมไดรับเงินจัดสรรมา เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 
2559  ราคาท่ีสอบราคาได  2,145,000 บาท  กอนหนานี้ไดแจงชื่อผูรับจางไปยัง
กรมสงเสริมฯ แลว ซ่ึงจังหวัดแจงใหเรงดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 กันยายน 
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2559 ใหเราดําเนินการทําสัญญาใหแลวเสร็จภายใน 30 กันยายน 2559 ซ่ึงใน
ระหวางนี้คณะผูบริหารและเจาหนาท่ีผูเก่ียวของไดรวมหารือแนวทาง ในสวนของกอง
การศึกษาอยูในระหวางรอกองชางประมาณการ ในกรณีท่ีเราจะยกเลิกประกาศเพ่ือ
ดําเนินการสอบราคาใหม จะตองมีเหตุผลในการจะยกเลิกประกาศเพ่ือใหสอบราคา
แลวเสร็จตามเวลาท่ีเหลืออยู ซ่ึงไดรับทราบขอมูลเบื้องตนวันนี้ อยากจะทราบราคาท่ี
แนนอนและเหตุผลท่ีจะยกเลิกประกาศและขออนุมัติสอบราคาใหม และในสวนของ
กองคลังขอใหชี้แจงในเรื่องของระเบียบฯ และขอปฏิบัติตาง ๆ คะ  

นางดรุณี  วิศิษฐชาติ  กองการศึกษาคอนขางมีความกังวลใจเก่ียวกับการยกเลิกประกาศสอบ 
รองปลัดเทศบาล ราคา ซ่ึงจะยกเลิกประกาศจะตองมีเหตุผลความจําเปนท่ีเหมาะสม จึงอยากจะขอ

คําแนะนําจากกองชาง วาราคา+หวงเวลาท่ีจะดําเนินการใหม และกําหนดแลวเสร็จ
ภายใน 30 กันยายน  2559  จะสามารถดําเนินการไดทันหรือไม   จึงขอคําแนะนํา
จากกองคลังและกองชางคะ  

นายนริศ  อินทรกําแหง  ใหเปนการประชุมหารือกันเองภายนอกนะครับ ใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ประชุมหาขอสรุป ผูปฏิบัติตองไปเอาขอมูล+หารือปลัดฯ+ ผูมีอํานาจลงนาม แลว

ดําเนินการไปตามนั้น ใหสําเร็จโดยเร็วตามท่ีปลัดฯ ไดกําชับไว  
ผอ.กองการศึกษา  (2) รายงานผลการแขงขันกีฬาเปตอง ซ่ึงจัดข้ึนระหวางวันท่ี 15-16 ส.ค. 

2559  ผลการแขงขันเปตองชาย คือ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  คือ แขวงทางหลวง
ขอนแกนท่ี 3 (บานไผ)  รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โรงพยาบาลบานไผ  รองชนะเลิศ
อันดับ 2 คือ โรงเรียนบานไผ ขก.5 สําหรับเปตองหญิง รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือ  
โรงเรียนบานไผ ขก.5  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โรงพยาบาลบานไผ          
รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ แขวงทางหลวงขอนแกนท่ี 3 (บานไผ)  

นายนริศ  อินทรกําแหง  สําหรับโครงการนี้ตองขอขอบคุณกองการศึกษาไดดําเนินการจัดกิจกรรม  
รองนายกเทศมนตรีฯ ความสัมพันธระหวางสวนราชการรัฐวิสาหกิจ  
ผอ.กองการศึกษา  (3) โครงการพัฒนาภาษาสูอาเซียน    
  (4) โครงการอบรมเยาวชนนักเรียนจุดประกายความใฝฝนเพาะเมล็ด     

วรรณกรรม 
  ซ่ึงท้ัง 2 โครงการนี้คณะผูบริหารอยากจะใหเกิดประโยชนและคุมคาท่ีสุด   

จึงไดมีการสํารวจความตองการและความสนใจเขารวมอบรม ปรากฏวา จํานวนกลุม
ผูสนใจไมเพียงพอและไมคุมคาในการดําเนินโครงการ ท้ัง 2 โครงการ ผูบริหารจึง
อนุมัติใหงดโครงการดังกลาวคะ 

นายนริศ  อินทรกําแหง  ตองขอขอบคุณทานปลัดนะครับ ถึงแมจะมอบรองปลัดในบางเรื่องทาน  
รองนายกเทศมนตรีฯ ตองกํากับดูแลงานอยูตลอดเวลา เชน การจัดซ้ือจัดจางทุกโครงการ เกิดความคุมคา

หรือไม ซ่ึงปรากฎวาตองงดโครงการท้ัง 2 โครงการดังกลาว  
ผอ.กองการศึกษา  (5) โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร จัดอบรมใหกับครูผูสอน

ชั้นอนุบาลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนา  เด็กเล็ก กําหนด
จัดการอบรมข้ึนในวันท่ี 10-11 ก.ย. 2559  เดิมจัดท่ีหองประชุมไผเงิน แต
เนื่องจากมีภารกิจเรื่องการตรวจประเมินฯ จึงขอยายสถานท่ีไปหองประชุมประชา
เมืองไผ  
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  (6) เรื่องการแขงขันสวดมนตหมูสวดมนตสรภัญญะ ขอใหคุณจีระศักดิ์ 

รายงานท่ีประชุมทราบคะ 
นายจีระศักดิ์  แกนดู  การแขงขันสวดมนตหมูสวดมนตสรภัญญะ ณ ชุมชนปอบิด จะมีการ  
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ ประชาสัมพันธใหชุมชนทราบท้ัง 39 ชุมชน  ซ่ึงการแขงขันทีมละไมนอยกวา  

5 คน แตไมเกิน 10 คน สวนรายละเอียดจะสงไปชุมชนและโรงเรียนตาง ๆ เขารวม
แขงขันตอไปครับ  

นายนริศ  อินทรกําแหง  ใชเงินใหคุมคานะครับ ตอไปเชิญกองชางครับ  
รองนายกเทศมนตรีฯ 
ผอ.กองชาง  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  

(1) รายงานผลดําเนินการตามโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจายประจําป 2559 รวมท้ังสิ้น 35 โครงการ เบิกจายแลว 18 โครงการ  
  อยูระหวางการกอสราง 10 โครงการ อยูระหวางการจัดซ้ือ/จัดจาง 3 โครงการ 
  อยูระหวางสํารวจออกแบบ 4 โครงการ   
    - โครงการจายขาดเงินสะสมป 2559 มีท้ังสิ้น 10 โครงการ            
  อยูระหวางจัดซ้ือ/จัดจาง 9 โครงการ อยูระหวางสํารวจออกแบบและ     
  ประมาณการ 1 โครงการ  ตอไปเชิญหัวหนาฝายแบบแผนฯ ครับ  

นายอุดมศักดิ์  ธรรมนําศีล (2) โครงการกอสรางอาคารเรียน 3 ชั้น 12 หองเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) 
หัวหนาฝายแบบแผนฯ  สิ้นสุดสัญญา 17 ก.ค. 2559 เกินระยะเวลากอสรางมาประมาณเดือนกวา     
   กอสรางแลวประมาณ 50% คาดวาจะใหเสร็จภายใน ต.ค. 2559  
    (3) โครงการกอสรางตลาด 2 ตรวจรับงานเรียบรอยแลว  
    (4) โครงการสวนหยอมหลังสถานีรถไฟ ปจจุบันไดผูรับจางแลว และ 
   ผูรับจางลงมือทํางานแลว ใชเวลาประมาณ 1 เดือน คาดวาจะแลวเสร็จภายใน 
   วันท่ี 20 ต.ค. 2559  
นายนิวัฒน  ปล่ังศิริ  หลายโครงการท่ีดําเนินการและตรวจรับงานแลว ชางคุมงานพ้ืนท่ียานธุรกิจ 
รองนายกเทศมนตรีฯ เชน ตลาด 2 ปรับปรุงทอระบายน้ํา ถ.สมาสบํารุง การปรับปรุงฟุตบาททางเทา      
   หอนาฬิกา โครงการเหลานี้กระทบกับประชาชน ผูรับเหมากอนลงงานใหมาวางแผน
   งานกอนลงมือทํางาน ปายโครงการตองมีใหชัดเจน อาทิตยท่ีแลวผูรับเหมาท้ิงงาน 
   ฝากดวยนะครับ ชางควบคุมงานตองชัดเจนและรายงานมาเปนระยะ เปนยานธุรกิจ
   ตองกําชับผูรับจางตองมีมาตรฐานดวยนะครับ  
นายนริศ  อินทรกําแหง  ชวยดูแล งานโครงการ ตองมีประกาศปายโครงการกอสรางใหชัดเจน       
รองนายกเทศมนตรีฯ หลักการ คือ การกอสรางโรงเรียนเทศบาลยังไมแลวเสร็จ ระยะเวลาเลยมา              
   1 เดือนกวาแลว ปรับตามสัญญา กําชับเรื่องนี้ดวย กองชาง+กองคลัง กําหนด 
   วันเวลาสําหรับพิธีเปดโครงการท่ีกอสรางแลวเสร็จ เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบ 
   ดวยนะครับ เชิญเรื่องตอไปครับ 
นายเนรมิตร  มูลวงศ  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับผลการ 
หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล  พิจารณาความเหมาะสมของราคารายการกอสรางระบบรวบรวมและ 
   บําบัดน้ําเสียชุมชน เทศบาลเมืองบานไผ จังหวัดขอนแกน สํานักงานนโยบาย 
   และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) แจงผลการพิจารณาความ 
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   เหมาะสมของราคารายการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
   เทศบาลเมืองบานไผ จังหวัดขอนแกน ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางครั้งท่ี 2  
   วงเงิน 99,050,000 บาท สํานักงานนโยบายและแผนฯ ไดดําเนินการตาม 
   ความเห็นของสํานักงบประมาณ และไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขยายระยะเวลากอหนี้ผูกพันขาม  
   ปงบประมาณ จากเดิมผูกพันปงบประมาณ 2556-2558 เปนผูกพัน  
   ปงบประมาณ 2556-2561 ซ่ึงไดสําเนาแจงกองคลังทราบ เพ่ือดําเนินการใน 
   สวนท่ีเก่ียวของตอไปแลวครับ  
  (3) การจัดการขยะอันตราย การบริหารจัดการขยะเทศบาลเมืองบานไผ    

ทํา MOU กับ อบจ.ขอนแกน ทําหนังสือแจงทุก อปท. ทําปริมาณขยะอันตรายไปยัง 
อบจ. เทศบาลเมืองบานไผ เปนอําเภอโอนถายมีปริมาณขยะอันตรายนอยกวา อบจ. 
เสนอท่ีประชุมวา แกปญหาโดยวาจางรถบรรทุกเพ่ือขนยายขยะมีพิษท่ีตกคาง     
ตอไปครับ 

นายนริศ  อินทรกําแหง  เรื่องบอบําบัดน้ําเสีย กองคลังรับเรื่องไปดําเนินการ ชื่นชมกองชางท่ี 
รองนายกเทศมนตรีฯ สานตอเรื่องนี้  (1) ขยายเวลาเบิกจายเงิน  (2) วงเงินงบประมาณ (3) ผูประกอบการ 
ผอ.กองคลัง  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ขณะนี้ไดทําหนังสือแจง

ผูรับจางแลวในการเซ็นสัญญาบอบําบัดฯ  
(1) รายงานการรับ-รายจาย ประจําเดือน สิงหาคม 2559  

- รายรับท้ังสิ้น      223,725,283.25  บาท  
- รายจายท้ังสิ้น    142,308,275.46   บาท  
- รายรับสูงกวารายจาย      49,452,222.79  บาท  

 ขอใหทุกกอง/ฝายเรงรัดดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  30 กันยายน 
2559 ดวยนะคะ 

(2) รายงานเงินกองทุนคนบานไผไมทอดท้ิงกัน ณ 31 ส.ค. 2559  
- รายจายท้ังสิ้น              2,900.-    บาท  

       -   คงเหลือเงินกองทุนฯ ท้ังสิ้น  960,493.80 บาท 
  (3) รายงานเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรเทศบาลเมืองบานไผ ณ วันท่ี  
 6 ก.ย. 2559  
         - รายรับท้ังสิ้น     681,537.78 บาท  
         - รายจายท้ังสิ้น          15,000.-      บาท  
         - คงเหลือเงินเขากองทุนฯ  ท้ังสิ้น  666,537.78  บาท  
นายนริศ  อินทรกําแหง  การใชเงินกองทุนคนบานไผฯ ใชจายตามวัตถุประสงค เกิดการเพ่ิมพูน 
รองนายกเทศมนตรีฯ ของกองทุนฯ ตองการใหพนักงานทุกคนม่ันคง ม่ันใจ ในทีมงานบริหาร ไมมีการเอา

เงินกองทุนฯ มาใชประโยชนสวนตัวแนนอนครับ เงินทุกอยางตองเปนไปตามมติของ
กรรมการกองทุนฯ ครับ  

   กองทุนสวัสดิการบุคลากรพนักงานเทศบาล กองทุนฯ นี้เปนประโยชนกับพ่ี
นองท่ี สุดกองทุนก็จะม่ันคง เพ่ือบรรเทาทุกขพ่ีนองเราไปกูยืมนอกระบบ  คือ การ
แกไขปญหาของทานนายกฯ และผูบริหาร เพ่ืออนาคตท่ีดีของพวกเรานะครับ  
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  (4) การทําซุมทางเขาตลาด 2 ขอหารือท่ีประชุมวาจะสามารถดําเนินการได

หรือไม ขณะนี้ตลาดกอสรางเสร็จแลว แตบริเวณรอบขางยังไมเรียบรอย เราจะ
ดําเนินการอยางไรตอไป หรือปลอยตามสภาพกอน 

นายนิวัฒน  ปล่ังศิริ  คณะกรรมการตรวจรับงานตลาด 2 ผูรับจางสงมอบงานเรียบรอยแลว  
รองนายกเทศมนตรีฯ แตมีเรื่องแจงผูรับเหมาคือหลังคารั่ว การรื้อถอนดานหลังผูรับเหมาก็ยืนยันจะ

ดําเนินการใหเรา ณ วันนี้ตลาดกอสรางเสร็จแลว ขณะนี้ผูประกอบการ พอคา แมคาก็
รอท่ีจะเขาไปทํามาคาขายท่ีตลาดใหม เนื่องจากหลายเดือนท่ีผานมาอาจจะแลวเสร็จ
ลาชากวากําหนดตามสัญญา ไดมีการขอโทษแมคาเปนรายวัน สําหรับกรณีการ
กอสรางตามโครงการเฉพาะในสวนแผนท่ีเราสงปรับปรุงตลาดไปยังกรมธนารักษ    
ซ่ึงพ้ืนท่ีชายขอบของตลาดยังไมสามารถเขาจําหนายสินคาได ซ่ึงพ้ืนท่ีขณะนี้ยังไม
เรียบรอย หารือท่ีประชุมวาจะตองรีบดําเนินการใหแลวเสร็จ โดยการนําวัสดุไป
ดําเนินการเองหรือจะใชงบประมาณตาง ๆ พอใชไดไปกอน แตถาไปตีความวา หากทํา
ไปแลวจะตองแจงกรมธนารักษหรือไม วันนี้อยากจะใหทําตรงจุดนี้กอน เพราะหากไม
ทําแมคาก็คงจะเขาไปคาขายไมไดบริเวณชายขอบตลาด รวมท้ังแมคาบริเวณหนา
โรงเรียนบานไผวิทยา (บว.) ในสวนของพ้ืนชายขอบอาคารตลาดอยากจะให
ดําเนินการปรับปรุงใหแลวเสร็จกอน โดยใชวัสดุ-อุปกรณของเทศบาลไปดําเนินการ
กอนนะครับ 

นายนริศ  อินทรกําแหง  ใหรีบดําเนินการตามท่ีทานรองนิวัฒนกลาวเบื้องตนนะครับ ตองประสานงาน 
รองนายกเทศมนตรีฯ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ หาทางดูแลรวมกันเพ่ือใหบานเมืองอยูดี ทําไปแลวตองเจรจา

กอนทํา-หลังทํา ตามความเหมาะสม ผมม่ันใจวาผูนําหนวยงานท้ังหลายทันสมัย 
เขาใจบริบทท่ีจะตองดูแลความเจริญรวมกันเปนสําคัญ สวนซุมประตูทางเขาใหทํา
งบประมาณ 2560 นะครับ   

นายเลิศสิน  จึงจรัสทรัพย ตลาด 2 ปรับปรุงเสร็จแลว รอบบริเวณตลาดท่ียังไมเรียบรอย คงตอง 
ท่ีปรึกษานายฯ ทําใหเรียบรอย คงตองอาศัยกองชาง+หนวยทันใจเขาไปปรับปรุงกอน คงทําใหเปน

ทางเรียบและทางลาดสําหรับผูพิการดวย ราชพัสดุฯ นาจะสามารถเจรจาใหเขาใจกัน
ไดนะครับ  

นายนริศ  อินทรกําแหง  กองชางประสานผูประกอบการใหเรียบรอย ซุมประตูยกไปทํา 
รองนายกเทศมนตรีฯ งบประมาณ 2560 ทางเขาตองเจรจากับหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีเทคนิคในการ

ทํางานเปนประโยชนกับพ่ีนองประชาชนใหรีบทําข้ึนอยูกับการเจรจา  
ผอ.กองสาธารณสุขฯ  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ  

(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพกลไกพ่ีเลี้ยง: 
  ธรรมนูญสุขภาพชุมชนคนบานไผ” สืบเนื่องจาก คสช. ไดคัดเลือกเทศบาลเมือง 
  บานไผขับเคลื่อนนํารอง อบรมฯ กลุมเปาหมาย 128 ทาน ครั้งแรกกําหนดเปน
  วันท่ี 23 ก.ย. 2559 ปรากฏวาตรงกับวันประชุมสภาเทศบาล จึงขอเลื่อนเปน 
  วันท่ี 20 ก.ย. 2559 ตรงกับโครงการวันเยาวชนแหงชาติ และไดประสาน 
  โรงเรียน ขก.5 เรียบรอยแลว กําหนดเปนวันท่ี 20 ก.ย. 2559  ซ่ึงจะประชุม 
  ตามกําหนดการท่ีขอแกไขเปน “หองประชุมโรงเรียนบานไผ ขก.5” คะ  
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ผอ.กองสวัสดิการสังคม  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองสวัสดิการฯ  
   มีเรื่องแจงท่ีประชุมทราบ 4 เรื่อง ดังนี้  

(1) โครงการจัดประชุมประจําเดือนองคกรภาคประชาชน ประจําเดือน  
  ก.ย. 2559 กําหนดประชุมในวันท่ี 8 ก.ย. 2559  กอง/ฝายใดมีเรื่องท่ีจะแจง 
  ใหท่ีประชุมทราบ ขอเชิญสงวาระและเขารวมประชุมในวันท่ี   8 ก.ย.  2559   

(2) โครงการวันเยาวชนแหงชาติ กําหนดข้ึนในวันท่ี 20 ก.ย. 2559  
  ไดประสานโรงเรียนและหนวยงานท่ีจะเขารวมกิจกรรมฯ  เรียบรอยแลว รวมท้ังได 
  ขอสนับสนุนรางวัลจากหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงไดการตอบรับเปนอยางดี สําหรับ 
  หนวยงานท่ีสนับสนุนของรางวัล ไดแก บริษัท โตโยตาขอนแกน, ธอส., ประกันสังคม
  จังหวัดขอนแกน และอีก 2 บริษัท  กลุมเปาหมายในการเขารวมกิจกรรมฯ  
  จํานวน 250 คน สัปดาหหนาจะเชิญประธาน+เลขาฯ เขารวมประชุมเพ่ือเตรียม
  ความพรอมอีกครั้งหนึ่งครับ  

(3) โครงการอบรมปองกันความพิการในวัยใส  ซ่ึงไดรับงบประมาณ 
  สนับสนุนจาก สปสช. จํานวน 100,000 บาท กลุมเปาหมายระดับมัธยมศึกษา       
  ซ่ึงกําหนดจัดการอบรมข้ึนในวันจันทรท่ี 12 กันยายน  2559 ณ หอประชุมประชา 
  เมืองไผ  

 (4) รายงานความคืบหนาเพ่ิมเติม โครงการสรางบานผูดอยโอกาสใหแกผู
ยากจน ซ่ึงไดดําเนินโครงการไปแลว ธอส.ไดใหงบประมาณซอมแซมบาน  21 หลัง 
และสรางบานใหอีก 22 หลัง ซ่ึงเกิดปญหา คือ ใหเงินงบประมาณมาสรางบาน แต   
ไมมีงบประมาณคาขยายเขตประปาและคาขยายเขตไฟฟา เม่ือวานนี้ผมไดทําหนังสือ
ถึงผูจัดการการประปาและผูจัดการการไฟฟาแลว เพราะตรงจุดเชื่อมของน้ําประปา
และจุดเชื่อมของไฟฟามีปญหา เพราะวาบาน 20 หลัง จะตองตั้งหมอแปลงโดยตอง
ใชคาใชจายในการดําเนินการประมาณ 200,000 บาท ผมจะประสานงานกับ ธอส.
อีกครั้งหนึ่งวาคาใชจายตรงนี้จะมีมาใหหรือไม เพราะเปนเรื่องสําคัญและใช
งบประมาณคอนขางสูง   

นายนริศ  อินทรกําแหง  ขอบคุณมากสําหรับขาวดีท่ีจะทําใหพ่ีนองมีความม่ันคงในดานท่ีอยูอาศัย แต
รองนายกเทศมนตรีฯ พยายามสรางความเขาใจกับผูท่ีไดรับประโยชนดวย อยามัวไปแจงหนวยงานอ่ืนมา  

ชวยเหลือ จนเขาไมไดชวยเหลืออะไรตัวเองเลย สิ่งท่ีคุณทําคุณคิดดี คิดถึงประโยชน
แกประชาชน แตประชาชนตองเสียสละอะไรบาง ในเม่ือประชาชนไดประโยชน ผม
อยากฝากตรงนี้ ไมอยางนั้น ธอส.อาจจะรําคาญคุณ ท่ีคุณเปนผูประสาน ไฟฟาและ
การประปาก็อาจจะรําคาญคุณ เพราะคุณไปทําใหเขาเสียประโยชนท่ีควรจะไดใหกับ
พนักงานของรัฐวิสาหกิจ แตคุณทําดีแลวท่ีพยายามไปประสานเรื่องนี้ ใหเติมอีกนิดให
ประชาชนไดมีสวนรับผิดชอบดวย เพราะประชาชนเปนผูไดรับประโยชน 

ปลัดเทศบาล  1. สําหรับโครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานพัสดุฯ กองการศึกษา 
วันนี้ตองทํา e-Auction ใหแลวเสร็จ หากไมทันงบประมาณจะตกไปนะครับ  

  2. ฝากหัวหนาฝาย/หัวหนางาน ใหเขียนมุทิตาจิตใหแกผูท่ีจะเกษียณอายุ
ดวยนะครับ โดยเรงรัดใหจัดสงกองวิชาการฯ ใหแลวเสร็จภายในวันนี้ โดยการเขียน
มุทิตาจิตใหมีภาพถายประกอบดวยนะครับ 
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  3. กรณีถูกเรียกเงินคืนจาก สตง. เวลาเรียกคืนจากเจาหนาท่ีไมได สตง.จะ

เรียกคืนจากปลัดฯ และกองคลังแทน แตละกอง/ฝายขอใหพิจารณาขอกฎหมายและ
ประโยชนคุมคาใหชัดเจน ใหคัดกรองใหดี ๆ กอนเสนอ โดยใหแตละกองเสนอหนังสือ
ตอบขอทักทวง สตง.ใหรอบคอบดวยนะครับ 

  4. กองทุนคนบานไผไมทอดท้ิงกัน ไดใหนิติกรสืบคนขอมูลคําวา “กองทุน” 
สามารถดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคชัดเจน ไมตองจดทะเบียนก็ได แตหากเปน 
“มูลนิธิ” และไมไดจดทะเบียนถือวา “มูลนิธิเถ่ือน” ขอบคุณครับ 

นายนริศ  อินทรกําแหง  กรณี สตง.ทวงติงเรียกเงินคืนใหรีบดําเนินการโดยเรงดวน ใหทุกกอง/ฝาย 
รองนายกเทศมนตรีฯ ดําเนินการตามข้ันตอนใหเรียบรอยนะครับ สําหรับการคืนเงินใหแยกแยะ เกิดข้ึน

เม่ือใด สมัยใด ใครรับผิดชอบ จะไดมีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน  
  สําหรับเรื่องกองทุนฯ ใครไปลงเฟสวาเปนกองทุนเถ่ือน ลงเฟสใหถูกตองตาม 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอรใหถูกตองดวยนะครับ  
ผอ.กองวิชาการฯ  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองวิชาการฯ  มีเรื่อง

แจงเพ่ือทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้ 
(๑) แผนปฏิบัติการประจําเดือน ก.ย. ๒๕๕๙  มีท้ังหมด 5 โครงการ  

  รายละเอียดตามเอกสาร กอง/ฝายใดตองการแกไขเพ่ิมเติมแจงไดท่ีกองวิชาการฯครับ  
(2) ปฏิทินงานจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) ให

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ต.ค. 2559 ซ่ึงไดประชุมทําความเขาใจไปแลว 
(รายละเอียดตามเอกสาร) ซ่ึงแผนพัฒนาทองถ่ินจะทํา 4 ป/ครั้ง แตสามารถแกไข
เปลี่ยนแปลงไดในแตละป 

นายนริศ  อินทรกําแหง  ถือเปนเรื่องสําคัญ ขอใหทุกกอง/ฝายดําเนินการตามปฏิทินงานใหแลวเสร็จ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ตามกําหนดดวยนะครับ 
ผอ.กองวิชาการฯ  (3) การตรวจประเมินผลรางวัลพระปกเกลา ในวันท่ี 10 ก.ย. 2559 เวลา 

09.00 น. หลังจากเลิกประชุมแลวกองวิชาการฯ จะทําคําสั่งมอบหมายหนาท่ี พรอม
หนังสือเชิญเพ่ือรวมรับการตรวจประเมินฯ ขอบคุณครับ 

นายนริศ  อินทรกําแหง  วันท่ี 22 ก.ย. 2559 ประชุมกองการศึกษานะครับ  ตอไปขอเชิญ         
รองนายกเทศมนตรีฯ สถานธนานุบาลครับ 
ผูจัดการสถานธนานุบาล  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  

(๑) รายงานสถิติการรับจํานํา-ไถถอน ณ วันท่ี 31 ส.ค. ๒๕๕๙ ดังนี ้
- จํานํา    2,064   ราย     จํานวนเงิน    30,970,900  บาท 
- ไถถอน  1,936   ราย     จํานวนเงิน    28,879,600  บาท 
- ดอกเบี้ยรับจํานํา           จํานวนเงิน  906,693.00   บาท 
- ทรัพยรับจํานําคงเหลือ 5,566 ราย จํานวนเงิน  80,718,500  บาท  

- รวมยอดเงินคงเหลือท้ังหมด    จํานวน  45,655,924.87  บาท 
(รายละเอียดตามเอกสาร)  

อ.มลิวรรณ  สารบรรณ เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สรุปผลการดําเนิน 
ท่ีปรึกษานายกฯ  โครงการบานไผม่ันคงรวมใจพัฒนา ประจําเดือน สิงหาคม  ๒๕๕๙  ดังนี้ 

๑. สถานะทางการเงิน  ณ  เดือน สิงหาคม  2559 ดังนี้  
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๑.๑ เงินออมหุน            =   102,767.31  บาท  
๑.๒ เงินออมสวัสดิการ    =    68,253.48  บาท 
๑.๓ เงินออมเพ่ือบาน      =  679,173.29  บาท 

   ๒. วันท่ี 18-19 สิงหาคม  2559    
  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการบานม่ันคงและเยาวชนรวมท้ังหมด      
10 คน ไดเขารวมงาน “จุดประกายเยาวชนเพ่ือเปลี่ยนแปลงสุขภาวะคนเมือง”       
ท่ีสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) ถนนนวมินทร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป 
กรุงเทพฯ เพ่ือปลูกฝงใหเยาวชนเปนพลังในการจัดการชุมชน รูจักคิดวางแผน รวม
กิจกรรมทําใหชุมชนเปน “โรงเรียนแหงชีวิต” เพราะพลังของเยาวชนมีความมหาศาล 
สามารถสรางและเปลี่ยนแปลงชุมชนได  (รายละเอียดตามเอกสาร) 

นายนริศ  อินทรกําแหง   ใครมีขอซักถามหรือไมครับ ถาไมมีเชิญหนวยทันใจครับ  
รองนายกเทศมนตรีฯ 
รอยตรีบัวทอง  โลขันธ  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอสรุปผลการ  
เลขานุการนายกฯ ดําเนินงานหนวยทันใจ ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙  (รายละเอียดตามเอกสาร)    

ผมเรียนใหทานทราบวา หนวยทันใจเราทํางานเปนหนึ่งเดียวกัน ใหพ่ีนองประชาชน
ประทับใจถึงจะมีปญหาอุปสรรคผมไมสน ผมจะทํางานอยางเดียว เพ่ืออยูในใจของพ่ี
นองประชาชนตลอดไปครับ  

นายนริศ  อินทรกําแหง  ขอบคุณครับ พ่ีนองประชาชนอยูในใจของหนวยทันใจ บริการอยางทันใจ  
รองนายกเทศมนตรีฯ วาระตอไปเชิญครับ 
มติท่ีประชุม  --รับทราบ—  
ระเบียบวาระท่ี ๕ วิเคราะหโครงการท่ีจะเปนประโยชนตอเทศบาลเมืองบานไผ  
นายนริศ  อินทรกําแหง  สําหรับวาระนี้ใครมีเรื่องใดเสนอหรือไมครับ ถาเปนไปไดกรุณาใสชื่อโครงการ
รองนายกเทศมนตรีฯ มาลวงหนาดวยในการประชุมคราวตอไป คราวนี้ถาไมมีผมจะเอาเรื่องเดิมท่ีเคย    

กลาวไว คือ โครงการใดท่ียังตกคางอยูท้ังหมด อยูในแผนงานกอง/ฝายใด ใหหยิบยก
มาทําใหเสร็จใหทันทุกโครงการ โครงการใดมีเหตุท่ีไมสามารถดําเนินการได ก็ตองมี
เหตุผลมีผลท่ีสมควรดวยนะครับ  

มติท่ีประชุม --รับทราบ--  
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายนิวัฒน  ปล่ังศิริ  1. เรื่องธรรมนูญสุขภาพใหประสานผมโดยตรงนะครับ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  2. เรื่องกลองถายรูปกองวิชาการฯ  ขณะนี้ไปอยูท่ีกองพิสูจนหลักฐานทุกตัว 

ใหสอบถามดูจากหนวยงาน/กอง/ฝายใดมีกลองท่ีสามารถนํามาใชงานระหวางรอ
กลองของกองวิชาการฯ เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมในการใชงานประชาสัมพันธตาง ๆ 
ใหกองวิชาการฯ สอบถามดูนะครับ  

ผอ.กองวิชาการฯ  เคยยืมจากโรงเรียนเทศบาล 2 มาใชงาน แตเปนกลองสวนตัว 
นายเลิศสิน  จึงจรัสทรัพย พวกเราเปนขาราชการ เปนตําแหนง เปนอาชีพท่ีมีเกียรติ ซ่ึงหลายๆ คน 
ท่ีปรึกษานายกฯ ก็ใฝฝนท่ีอยากจะมาทําหนาท่ีอยางนี้เพ่ือความม่ันคงของชีวิต เพ่ือดูแลครอบครัว 

ลูกหลานใหมีความเจริญม่ันคงกาวหนาตอไป ซ่ึงผมก็เปนคนหนึ่งและคิดวาพวกเราท่ี
นั่งอยูในท่ีประชุมแหงนี้คงคิดเหมือนกัน ฉะนั้นในการทํางานเปนขาราชการ คือ การ
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เปนขาพระบาท เปนผูท่ีจะเจริญรอยตามพอ คือ ในหลวงของเรา ซ่ึงจะตองทํางาน
ตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายท่ีไดรับมอบหมาย ตามคําสั่งแตงตั้งของแตละหนาท่ี 
แตละตําแหนง ผมอยูในราชการ 38 ป ใน 38 ปไดยึดถือหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา คือ “ทางสายกลาง” ถาเราสามารถเดินทางสายกลางได คือ ทํา
หนาท่ีอยางดี ปฏิบัติหนาท่ีอยางดี จะทําใหการทํางานดวยความราบรื่น หากมีปญหา/
อุปสรรคจะผานไปไดดวยดี โดยเฉพาะผูท่ีจะเกษียณในครั้งนี้ คือ ผูอํานวยการกอง
สาธารณสุขฯ หรือพนักงานอีกคนท่ีจะเกษียณถือวาเปนเรื่องท่ีดีท่ีจะผานพนไปดวยดีท่ี
อยูจนครบเกษียณอายุราชการ ถือเปนสิ่งท่ีนายินดี ดังนั้น จึงขอใหยึดหลักทางสาย
กลาง ปญหาเกิดข้ึนไดหมดทุกองคกร แตเราตองมีสติท่ีจะครองตน ครองคน ครอง
งาน ขอใหทําหนาท่ีของเราใหดีท่ีสุด ใหยึดม่ันในความดี ความถูกตอง มีน้ําใจซ่ึงกัน
และกัน ใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน ยิ้มเขาไวจะทําใหชีวิตเราดีข้ึน วันนี้อาจจะมีปญหา 
พรุงนี้อาจจะดีข้ึน ขอใหพวกเราคิดแบบนี้ ขอใหทุกคนมีความหวัง อยาทอถอย ปญหา
มีไวแก คอย ๆ แกไข ปรึกษาผูรู อยากใหพวกเราทํางานอยางราบรื่น ขอฝากพวกเรา
ทุกคนและขอใหกําลังใจทุกคนดวยครับ ขอบคุณครับ 

นายปรีชา  มุกนําพร  สืบเนื่องจากเม่ือวานผมไปประชุมท่ีวัดปาชัยวารินทร  จะมีการจัดงานใหญ  
ท่ีปรึกษานายกฯ เรื่อง สังฆอุโบสถสามัคคี จะมีพระสงฆสายธรรมยุติมาประชุมประมาณ 700 รูป 

อุบาสกอุบาสิกาท่ีตามมาประมาณ 3,000 คน คณะทํางานไดประชุมกันเพ่ือแบง
หนาท่ีรับผิดชอบ โดยมอหมายใหเทศบาลเมืองบานไผเปนประธานในการจัดสถานท่ี 
โดยจัดหาเต็นท โตะ เกาอ้ี รถสําหรับเกรดพ้ืนท่ีท่ีจอดรถบริเวณวัด สําหรับประธาน
ชุมชนท่ีจะประชุมจะแจงมายังเทศบาลเพ่ือใหดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ อีกสวน
หนึ่งคือ ใหเราประชาสัมพันธการจัดงาน โดยเริ่มจากวันนี้จนถึงวันงานคือ วันท่ี      
16 ก.ย. 2559  

  งานรอยปบานไผท่ีทานนายกฯดําริท่ีจะจัดข้ึน ผมคิดวาหนวยงานของเรา    
ตั้งรับไมทัน ทานนายกฯ อานอดีตเพ่ือไปเขียนอนาคต ผมก็พยายามตามทานแตไมทัน  
มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ ถาไมมี ผมขอขอบคุณทุกทาน หนวยงานท่ีจะ
รองรับภารกิจท่ีจะเกิดข้ึนก็ตามไมทัน ทานนายกฯ ทํางานเหมือนเอกชน คิดเร็ว ทํา
เร็ว แตเขามาสูระบบราชการ เพ่ือตั้งรับความคิดของทานนายกฯ อาจจะไมทันเวลา 
คิดวาตรงนี้อาจจะชาลงเพ่ือรอทานนายกฯกลับมา สวนตัวผมจะคิดงานและศึกษางาน
ไวรอ เชน จังหวัดนานจะมีเมืองเกาเลาเรื่องรอยป ผมจะเตรียมรายละเอียดใหพรอม 
เพ่ือจัดงานรอยปในปหนาใหได ขอบคุณครับ 

นายนริศ  อินทรกําแหง  ขอบคุณมากครับ สําหรับเรื่องของจังหวัดนานท่ีจะมีการจัดงาน อาจจะเปน 
รองนายกเทศมนตรีฯ สถานท่ีท่ีเราจะไปดูงาน ท้ังเรื่องไผแสนกอ เรื่องเครื่องจักรสาน ใหเสนอทานรักษาการ 
   นายกฯ เพ่ือขอไปศึกษาดูงานจะไดมาสานตอไดนะครับ ตองขอขอบคุณทานปรีชา  
   ทานเลิศสิน และขอบคุณพวกเราทุกคนท่ีรวมประชุมกันมาจนถึงเวลานี้ งานใดก็ตามท่ี
   เปนงานในหนาท่ีขอใหพวกเราทําใหดีท่ีสุด ทานปลัดฯ พูดเรื่องการเรียกเงินคืนของ 
   สตง. ทานตองดูวาเกิดประเด็นปญหาถูกตองตามระเบียบหรือไม เกิดความคุมคา
   หรือไม 4 ขอ ท่ี สตง.จะตองตรวจสอบเปนสําคัญ ถาเขาขายขอใดขอหนึ่งจะเปนเหตุ
   ทวงติงของ สตง. เพราะฉะนั้น ผอ.กอง /หัวหนาฝาย/เจาของงาน/โครงการ ตอง



- ๑๗ - 

 
   แมนยําและศึกษาใหละเอียด จะไดไมถูกทานปลัดฯ ตําหนิ จะตองทําใหถูกตองแมนยํา
   โดยมีทานรองดรุณีซ่ึงเปนคนคัดกรองงาน อนาคตจะมีคนมาชวยแลว เพ่ือแบงเบา
   ภาระลงเพ่ือใหงานนั้นเกิดความถูกตอง ไมถูกเรียกเงินคืน เรื่องท่ีทานปรีชาประชุม
   รวมกับทานจีระศักดิ์ เก่ียวของกับกอง/ฝายใด ใหรีบประสานงานโดยดวน ทายนี้ผม
   ขอเรียนใหทราบวา ทีมผูบริหารทุกคนท่ีนั่งทํางานอยูตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับ 
   มอบหมายของทางราชการ ขอแจงใหทุกคนทราบวา เราทุกคนไมเปนศัตรูกับใคร   
   เรามุงม่ันทํางานเพ่ือเทศบาลเมืองบานไผ ตามภารกิจหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และเพ่ือให
   บานเกิดเมืองนอนของเรา มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ  ถาไมมี ผมขอขอบคุณ
   ทุกทาน และขอปดการประชุมครับ 
มติท่ีประชุม  --รับทราบ—  
 
 

เลิกประชุม  เวลา   11.30   น.  
 
 
                                          (ลงชื่อ)               ผูบันทึกการประชุม  

( นางสาวจารุมาศ  เสนาสนิท ) 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 
 
 

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

       หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป              หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  
 
 

 
 
 
 


