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

- ๒๕. นางสุกัญญา จันทรภักดี หัวหนาฝายอํานวยการ
๖. นายประหยัดทรัพย อาวจําปา หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
๗. น.ส.มัตติกา เกิดพิทักษ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
๘. น.ส.ลัดดาวัลย ความหมั่น หัวหนาฝายแผนที่ภาษีฯ
๙. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
๑๐. นายเนรมิตร มูลวงศ หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล
๑๑. นางอุไรวรรณ กสิกิจวรกุล หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ
๑๒. นายประเสริฐ ไชยศรี หัวหนา
ฝายพัฒนารายได
๑๓. น.ส.ธัญณิชา ขันตี หัวหนาฝายพัฒนาสังคม
๑๔. นางกรองกาญจน ปญญารัตนวงศ หัวหนาฝายปกครอง
๑๕. จ.อ.สายันต นรสาร
นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ (รก.หัวหนาฝายปองกันฯ)
๑๖. น.ส.พันธวิรา พลกลาหาญ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ (รก.หน.ฝายบริการและเผยแพรฯ)
๑๗. นายธนายุทธ โคตรบรรเทา
๑๘. นายสุบรรณ ดีดิลก ที่ปรึกษานายกฯ
๑๙. นายวรวุฒิ รัตนอัน นิติกรชํานาญการ
๒๐. น.ส.จารุมาศ เสนาสนิท
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๐๘.๓๐ น.
เริ่มประชุมเวลา
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
๑. การแอบอางบิดเบือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) กระทรวงมหาดไทยแจงวา ปจจุบันปรากฏขาวสารวามีกลุม
บุคคลแอบอางนโยบายรัฐบาลและ คสช. ไปสรางความเดือดรอนใหแกผูคา
ประชาชน มีเปาหมายเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตนกอใหเกิดการเขาใจผิดและ
เกลียดชังรัฐบาลและ คสช. เชน พฤติการณแอบอางวา คสช.สั่งการยกเลิกพื้นที่
คาขายทั้งหมด โดยจงใจปายสีใหรัฐบาล และ คสช. วาเปนผูสั่งการ ฯลฯ
(รายละเอียดตามเอกสาร) กรณีที่มีการดําเนินการปองกันการทุจริต เชน ขมขู
จากเจาหนาที่ฝายกฎหมาย ตอไปผมจะนัดประชุมแบบนี้ทุกครึ่งป เพื่อเปนการ
ประชุมรับทราบนโยบายพนักงานทุกครึ่งป ใหปฏิบัติอยางเครงครัดนะครับ
๒. แจงการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแกน ในวันที่ ๒๐ มิ.ย.
๒๕๕๙ ซึ่งเทศบาลเมืองเกาเปนเจาภาพจัดประชุมในครั้งนี้ และจะมีการเตรียม
ความพรอมรองรับการประชุม ส.ท.ท. ในวันที่ ๑๓-๑๕ ก.ค. ๒๕๕๙ ณ ศูนย
ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ

- ๓จังหวัดขอนแกน Mice City พวกเราตองไปชวยกันดูแลพี่นองดวยกัน ให
สนุกสนานกับการมีเพื่อนนะครับ
๓. การรับมอบถังขยะจากนักศึกษา บรอ. จํานวน ๑๐๐ ใบๆละ ๓,๐๐๐
บาท รวมเปนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดูแลพี่นองประชาชนของเรา สําหรับ
งบประมาณในป ๒๕๖๐ ไมตองตั้งซื้อถังขยะแลวนะครับ ใหตั้งงบประมาณไปทํา
อยางอื่น การบริหารงบประมาณอะไรที่ซ้ําซอนตัดออก การบริหารจัดการตอง
ดูแล อะไรที่เปนประโยชนควรรักษาไว หากใครมีความคิดริเริ่มสรางสรรคไดผม
จะมีรางวัลใหนะครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ประธาน
เชิญฝายเลขานุการฯ ครับ
หัวหนาสํานักปลัดฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรายงาน
การประชุม ฯ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ฝายเลขาฯ ไดสําเนา
แจงใหทุกทานแลวนะคะ มีทั้งหมด ๑๗ หนา ขอใหที่ประชุมพิจารณาไป
พรอม ๆ กันเลยนะคะ มีทานใดจะขอแกไขหรือเพิ่มเติมในสวนใดหรือไมคะ
เชิญคะ นําเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ผอ.กองสาธารณสุข
กราบเรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ขอแกไข หนาที่
๑๒ ทั้งหมดเลยนะคะ เพราะวาอานแลวเนื้อหาไมถูกตอง จะเอารายละเอียดให
นองอุยทั้งหมดเลยนะคะ แกไขตรงนี้จะไดเปนสิ่งที่ถูกตอง สําหรับกิจกรรมการ
ปลูกกลวยในชุมชน โครงการหนาบานนามอง ป ๒๕๕๙ เปนกิจกรรมที่
ดําเนินการรวมกับโครงการไผแสนกอ ของกองสวัสดิการสังคม ซึ่งจะจัดขึ้นใน
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ขอแกไขตามนี้นี้นะคะ ขอบคุณคะ
ประธาน ใหฝายเลขานุการแกไขรายงานการประชุมใหถูกตอง มีทานใดจะขอ
แกไขเพิ่มเติมหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม --รับรองรายงานการประชุม
—
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ประธาน
รายงานผลการดําเนินงานถนนคนเดินเพลินเมืองไผ เชิญรองดรุณี ครับ
นางดรุณี วิศิษฐชาติ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ รายงานผลการ
รองปลัดเทศบาล ดําเนินงาน ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ เทาที่สังเกตมีผูมาจับจายเยอะขึ้นกวาเดิม
อยางมาก สําหรับโซนตาง ๆ ทั้ง ๓ โซน มีผูสนใจคาขายมากขึ้น สวนในเรื่อง
พัฒนา หนวยควบคุมคุณภาพในโซนอาหารก็ตรวจทุกเดือน มีขอปรับปรุงบาง

- ๔เราจะรวมรณรงค NO FOME ไมใหใชโฟมทั้งหมด ซึ่งอยูระหวางเตรียมการและ
การรณรงค NO FOME อยางที่แทจริงนะคะ สวนเรื่องรักษาความสะอาดไดรับ
ความรวมมือจากกองสาธารณสุขฯเปนอยางดี เก็บกวาดทําความสะอาดถนน
เรียบรอยหลังจากปดการขายถนนคนเดินแลว การรักษาความสงบและ
การจราจรไดรับความรวมมือจากงานเทศกิจและ อปพร.เปนอยางดีนะคะ
สําหรับดานเวทีเครื่องเสียงก็มีการแสดงหลากหลาย อยูในการควบคุมดูแลของ
หัวหนาสํานักปลัดฯ ปจจุบันมีการเก็บขอมูลปญหา/อุปสรรคตาง ๆ ในแตละ
สัปดาหเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไขของถนนคนเดินฯ สําหรับการจัดทํา
บันทึกขอตกลงใหมเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางกําหนดวันเพื่อเชิญ
ผูประกอบการมาประชุมรับทราบแนวทางปฏิบัติตามกฎเกณฑ ในสวนของโคม
ไฟประดับไดมีการจัดซื้อมาเปลี่ยนใหมแลว เนื่องจากของเดิมชํารุด ฉีกขาด
หลายจุด
สรุปยอดคาใชจายประจําเดือน 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 รวมรายรับทั้งสิ้น = ๗๘,๐๔๐ บาท รวมรายจายทั้งสิ้น = ๖๖,๖๙๐ บาท
คงเหลือทั้งสิ้น = ๑๑,๓๕๐ บาท
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ถนนคนเดินคงจะ
รองนายกเทศมนตรีฯ เขาสูปที่ ๒ แลว เทศบาลก็ไดสงโครงการเขาประกวดในการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีซึ่งไดผานการประเมินไปแลว ฝากทุกกอง/ฝายดวยนะครับ ใคร
มีไอเดียดี ๆ นําเสนอไดเลยนะครับ สัปดาหนี้เราไดขอความรวมมือ ผูคา จัดแตง
รานทั้ง ๓ โซน แมกระทั่งผากันเปอนและหมวกคลุมผม อาทิตยนี้กรรมการจะไป
ประเมิน อาทิตยหนาเรียนทานนายกฯ นะครับ เราจะมีการมอบรางวัล มอบ
เกียรติบัตรนิดหนอย เพื่อเปนแรงจูงใจในการปรับปรุงเคลื่อนไหว ในสวนของ
การปรับรูปแบบใหดูสวยงามนะครับ สําหรับการเบิกจายเงินจากกองทุน
บางครั้งเราก็ไปดูแลงานของกอง/ฝายที่เบิกจายตามงบประมาณไมได อยางเชน

- ๕ตอนรับคณะศึกษาดูงาน การจายคาชุดการแสดงบารสโลป ถือเปนขวัญกําลังใจ
ของชุมชนนะครับ
ประธาน
เนน
การควบคุมคุณภาพมาตรฐานเปนเรื่องสําคัญ ถาหากใหใบเหลือง
แลวไมทําก็จะใหใบแดงนะครับ ก็ตองมี ๒ ขั้นตอน เพราะวาคนที่เคารพกติกา
จะไมเสียเปรียบคนที่ละเมิดกติกา นโยบายจังหวัดให NO FOME เพราะโฟมกวา
จะสลายตัว ๕๐๐ ปนะครับ เพราะฉะนั้นถาใครยังโฟมอยู ตัดออกจากสนาม
แขงขันเลยครับ ตัดออกเพราะนโยบายชัดเจน ถารายเดิมออกไปแลวรายที่เหลือ
เขาแถวหมดเลย เพราะการขายของอาทิตยละเปนหมื่นเลยนะครับ คุณภาพตอง
มากอน ถาถนนคนเดินเราไมรักษาคุณภาพเราจะเสื่อมครับ และจะไมมีคนเดิน
ไหลมาอยางรองดรุณีกลาวนะครับ ขอฝากดวยนะครับ คุณภาพสินคาตองมา
กอนเสมอ
ผอ.กองสาธารณสุข
กราบเรียนทานยกและทานผูเขารวมประชุม โนโฟมสองสัปดาหที่ผานมา
๑๐๐% แลวนะคะ ที่เขาใชโฟมเปนชานออยหรือไมก็มันสําปะหลัง ๒ สัปดาหที่
ผานมามีการประเมิน ๑๐๐% แลวคะ
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ตามที่ทานนายกฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ ไดมอบหมายใหผมไปดูตลาดยิ่งเจริญรวมกับกองสาธารณสุขฯ ปรากฏวา เปน
ตลาดเอกชน คือคาเชาแพงนะครับ ๑๕,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท เวลาเชา-เที่ยงบาย เขาจะลงตรวจทุกวันครับ เพราะวาเปนตลาดเอกชนที่คาเชาแพงมาก แต
ถนนคนเดินของเราคาใชจายประมาณ ๓,๐๐๐ กวาบาท ตลาดยิ่งเจริญเปน
ตลาดที่ใหญและตอไปตองมีรถไฟฟาตองมีการปรับปรุงทุกวัน มีวิศวกร มีฝาย
สุขาภิบาล มีทุกฝายนะครับ ซึ่งมีการประชุมเดือนละครั้งเพื่อสรุปปญหา/
อุปสรรคตาง ๆ ผมฝากกองสาธารณสุขฯ นะครับ ใหดูตลาดยิ่งเจริญเปน
ตนแบบที่ดีนะครับ
ประธาน
ขอบคุณทานรองจิระบูรณที่นําประสบการณดี ๆ มาแจงใหทุกคนทราบ
ฝากทานรองนิวัฒน สําหรับการประชุมใหญประจําปก็ตองวางกฎเหล็กทุกคน
ตองเขารวมนะครับ และนโยบายที่ผมสั่งไวนานแลว กรณีการยายชื่อเขามาใน
เขตเทศบาลของผูประกอบการถนนคนเดินฯ อยางนอยครอบครัวละ ๑ คน
เพราะมันมีฝายที่ไมหวังดีกับเทศบาล ชอบพูดเรื่องแบบนี้ใหมันเกิดความรูสึก
เหมือนกับวาเราไมเอื้อประโยชนกับพี่นองในบานไผ มีกรณีหนึ่ง มันเปนการตั้ง
ตนของเรา คนที่ทําดีๆ ระดับจังหวัดขายใหเราเพราะ กําลังของคนบานไผบางทีก็
ทําอาหารไมหลากหลายที่เราควรจะเปน เพื่อเปนการขับเคลื่อนบานไผเราหลาย
เรื่องดวย งบประมาณก็มา เพราะรัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหเปนรายหัว

- ๖นะครับ มันจะมีผลตามมาอีกเยอะ กฎกติกาเราอยาไปเบื่อนะครับ ถาเราเบื่อ
เมื่อไหรเราจะตกเปนจําเลยแตละเรื่องเพราะเขาจะเห็นเราไมสม่ําเสมอที่สิ่งเรา
ประกาศไวนะครับ เราประกาศไวนานแลววา ถนนคนเดินบานไผเราตองเปน
เศรษฐกิจชุมชน
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
ประธาน
เชิญกองการศึกษาครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
(๑) สรุปผลติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ ของกอง/ฝาย
รองนายกเทศมนตรีฯ (โครงการเงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี งบประมาณ ๑๐ ลาน) จากที่ไดรับ
มอบหมายจากทานนายกฯ ใหติดตามโครงการทั้ง ๖ โครงการ ไดขอมูลจาก
กองวิชาการฯ ปจจุบันเราตองเรงรัดดําเนินการใหทันตามกําหนดกรอบ
งบประมาณ คือ ตองเบิกจายงบประมาณใหเสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.
๒๕๕๙ ถือเปนเรื่องสําคัญ แตสําคัญยิ่งกวาคือถาเราใชเงิน ๑๐ ลานใหเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยสรุปแลวงานที่ ๑ โครงการจัดซื้อรถยนตสุขาเคลื่อนที่ เปน
งานบริการตรงกับวิสัยทัศนเรานะครับ บริการประทับใจ สําหรับเรื่องเกี่ยวกับ
งานถนนคนเดินในกิจกรรมที่เราทํา หรือจะหารายไดในโอกาสตอไป งานตรงนี้
ไมขยับเทาไหรเหตุผลเพราะรอหนวยงานที่เกี่ยวของ สงเอกสารไปยังไมได
คําตอบกลับมา ซึ่งตองรอเอกสารกลับมาเพื่อจะใชเปนหลักฐานในการทํางาน
ดังนั้น จึงกําชับวาใน ๒ สัปดาหจะไดเรื่องที่ชัดเจน ถามหนวยงานที่เขาไปจัดซื้อ
เขาก็ตอบไมได นี่เปนโครงการที่ ๑ งบประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท โครงการที่
๒ รายการขุดลอกทอระบายน้ํา ตามนโยบายคณะบริหารชุดนี้นะครับ ไฟฟาสอง
สวางทางดี ตั้งงบประมาณไว ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท การทํางานขับเคลื่อนกาวหนา
ถึงขั้นไดผูประกอบการเรียบรอยแลว โครงการที่ ๓ โครงการตอเติมอาคาร
ไผทอง ติดศูนยบริการคนพิการ เรื่องนี้เปนงานดูแลเพื่อคนพิการเปนงานบริการ
อีกดานหนึ่งสําหรับผูดอยโอกาส งานก็กาวหนาถึงขั้นแตงตั้งคณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง ซึ่งคณะกรรมการก็ปรากฏรูปโฉมแลว ตองไปทําหนาที่
กําหนดราคากลาง เพื่อดําเนินการตามระเบียบตอไป โครงการที่ ๔ โครงการ
ซอมแซมรถบรรทุกน้ําดับเพลิง อยูระหวางคณะกรรมการประชุมพิจารณา
กําหนดราคากลางซึ่งจะตองกําหนดราคากลางและเสนอทานนายกตอไป เพื่อ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบตอไป โครงการที่ ๕ เปลี่ยนหลอดไฟ
ประหยัดพลังงาน ประชาชนตองการความสวางไสวใหบานใหเมือง ไมอยากเห็น
หลอดไฟที่เปนอยูในสภาพที่เราเห็นในปจจุบัน งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

- ๗-

ประธาน

ทํา ๓ เสนทาง ถนนสมาสบํารุงจากแยกหนาที่วาการอําเภอดานทิศใตถึ งแยก
ร.ร. มูลนิธิบานไผวิทยา เสนที่ ๒ ถนนราษฎรธุรกิจ จากแยกโรงภาพยนตร
ปรามิดเดิมถึงรานทองสินอาจิว เสนที่ ๓ ถนนประพัทธบํารุง จากแยกราน
แวนทอปเจริญ ถึงแยกรานดรากอน เห็นไดวา มันตัดผานไปในเมืองหมด
เมืองบานไผจะเปลี่ยนเปนหลอด LED สวางสดใสขึ้น ขณะนี้อยูในระหวางแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดราคาการ ใหเรงดําเนินการดวยนะครับ โครงการที่ ๖
กอสรางอาคาร YOUTH PARK “ศูนยกิจกรรมเยาวชน”เพื่อเปนการสงเสริม
เยาวชน เพราะฉะนั้นจะมีศูนยในการทํากิจกรรมของเยาวชน ตั้งงบไวแลว
๕๐๐,๐๐๐บาท ขณะนี้อยูระหวางแตงตั้งกรรมการกําหนดราคากลาง ผมนัด
ประชุมครั้งตอไปกําหนดวันเวลาแลวนะครับ หลายอยางตองขยับไปทุกครั้ง
กาวหนาไปเรื่อย ๆ นะครับ เพื่อที่จะไดงานมาใชตอไป ผมตองขอบคุณ เจาของ
โครงการทุกคนที่นั่งประชุม และสํานักปลัดฯ ที่รวบรวมทําเอกสารไวให เปนที่
เผยแพรใหเราเห็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน กาวหนาเปนลําดับ และตอเนื่องให
สําเร็จตอไป ขอบคุณครับ
จากนโยบายที่เราแถลงตอสภา ผมเองก็ขับเคลื่อน โดยหางบประมาณ
จากหนวยงานตางๆ นอกจากงบปกติมาชวยเทศบาลเราจนสําเร็จ สําหรับเงิน
รางวัล ๑๐ ลานบาท ก็มาเติมเต็ม ที่ทานไดเห็นในกรอบของงาน ตามที่ทานรอง
นริศไดชี้แจงไปแลว จะเห็นไดวามีทั้งงานที่เรามองไปสูอนาคต และงานที่เรา
ซอมแซมสิ่งที่เราไมมีงบปกติมาดําเนินการ แตเราเหลือเวลาเพียง ๔ เดือน
มิถุนายน-กันยายน ๒๕๕๙ ที่จะบริหารงบประมาณ ๑๐ ลานบาทใหจบ ซึ่ง
แนนอนถาดําเนินการทั้ง ๖ โครงการเสร็จสิ้นอาจจะมีเงินเหลือจากการประมูลที่
ไมถึงกับเพดานอยูบาง ซึ่งก็จะมาเพิ่มเติมในสวนที่ยังขาด เชน การประมูลขุด
ลอกทอระบายน้ํา หากงบประมาณเหลือจาย เรื่องที่ผมอยากใหพวกเราชวยกัน
ทําความเขาใจกับคนของเทศบาลเรา คือเรื่องของศูนยเยาวชน “YOUTH
CENTER PARK” คือ ทุกคนตองอยาไปอาลัยอาวรณกับพืน้ ที่โรงอาหาร
รานอาหาร เพราะวามันผิดลักษณะของเทศบาลที่ดี ไมมีหรอกครับเทศบาลที่
OPEN AIR นั่งกินอาหารกับหองทํางาน ผมใหทุกทานตองพูดชวยกันนะครับ
คนมองมาเปนยังไง คือผม ก็บอกตั้งนานแลวครับ วา เราตอง MOVE ตรงนี้แลว
ตองไปจัดการที่รองรับที่ดีขึ้นใหม บริเวณขางบานพักทานปลัดฯ ตรงนั้นเหมาะที่
จะเปนรานอาหาร สําหรับพี่นองเรามารับบริการทีเ่ ทศบาล และไมควรมีราน
เดียว เพราะกินกาแฟตองมีรานกาแฟ กินขาวก็ตองมีรานขาว มันก็จะไดเปน
อะไรที่ดูแลวทันสมัย ตองคิดชวยกันนะครับ พวกเราอยาไปคิดแบบอนุรักษนิยม

- ๘แบบผิดๆ นะครับ กอนหนานี้ก็ไมมีหรอก ถูกไหม แลวทําไมตองมี แลวเลิกไมได
นี้บางคนมาพูดใหผมฟงวาเลิกไมไดหรอก ไมไดเลิกครับ ยายครับ ยายไปอยูใน
จุดที่มันดูดีเหมาะสม แลวตรงนี้มันเปนศูนยเยาวชน มันดูดีกวากันเยอะ ทานเห็น
ไหมครับ ไปนั่งตามพุมไมน่ี มันดูดีไหมละ ในขณะเราเปนเทศบาลเมืองนะครับ
ตอไปอาจจะเปนเทศบาลนคร เรามีจุดเลนอินเตอรเน็ต หรืออาจจะรวมกลุม
ประชุมกันหรืออาจจะทําอะไรตาง ๆ หรือหองดนตรีมีเครื่องดนตรี ก็ตองมองไป
ในอนาคตอยางนั้นนะครับ เด็กบานไผอนาคตไมไดอยูแคนี้ เด็กแบบผม ผมยัง
มาถึงวันนี้ไดเลย แลวเด็กรุนใหมจะถึงแคนี้ไมได มันตองทะลุมากกวาเรา เรา
ตองสรางใหเขาเกิดแรงบันดาลใจ ตรงนี้ผมคิดวาถาไมใชรุนเราทํา ใครจะทํา
เพราะฉะนั้นก็ฝากพวกเรานะครับวา อยาไปติดยึดเรื่องรานอาหารตาง ๆ ยายไป
ก็กินได แตไมใชอยูดี ๆ วันเวลาราชการกินกัน ผมไมอยากจะดุเฉย ๆ นะครับ
ผมมีเรื่องอื่นๆ ที่ตองทําอีกเยอะ มันไมถูกหรอกครับมานั่งกินในเวลาราชการ
ใหกินขาวมาจากบาน ผมก็กินมาจากบาน เที่ยงก็ลงมากิน บายก็ทํางาน เรา
กําลังทําในสิ่งไมถูกนะครับ แลวเราก็ตองเปลี่ยนตองปรับ เพราะวาเทศบาลเรา
ไมใชเทศบาลใหญในอดีต เปนเทศบาลแหงอนาคต ผมจะฝากพวกเราใหเรงทํา
ศูนยเยาชน อะไรที่ตองเปลี่ยนมันก็ตองเปลี่ยนครับ
ผูอํานวยการกองการศึกษา เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ กอนที่จะเขาสูวาระที่
๒ ขออนุญาตเรียนชี้แจงในเรื่องของการขออนุญาตจําหนายรถมินิบัส จากที่
ไดรับนโยบายจากนายกฯ ใหตรวจสอบเรื่องของรถมินิบัส ซึ่งไมสามารถ
ซอมแซมได กองการศึกษาไดเปดบันทึกขอจําหนาย ตั้งแตวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๘
ซึ่งไดทําบันทึกแจงกองคลังใหดําเนินการในเรื่องของการจําหนายคะ แตทาง
โรงเรียนเทศบาล ๒ ไดทําบันทึกขอใชรถมินิบัส เพื่อจะทําเปนหองสมุด เรื่องยัง
อยูระหวางดําเนินการของพัสดุกองคลังคะ อยากจะใหพัสดุชี้แจงวาในเรื่องการ
ขออนุมัติที่เราดําเนินการไปแลวจะมีขั้นตอนในการดําเนินการตอไปอยางไรคะ
น.ส.ลัดดาวัลย ความหมั่น เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับขั้นตอนของการ
หัวหนาฝายแผนที่ภาษีฯ จําหนายรถมินิบัส ปจจุบันงานพัสดุฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงไป ๒ คณะ เพื่อตรวจสอบพัสดุที่แตละกองรายงานมาวา ชํารุด เพื่อ
รอจําหนาย ซึ่งคําสั่งแจกไปเรียบรอยแลวคะ งานพัสดุฯ ก็ตองขออภัยดวยนะคะ
ที่ยังไมไดตามงาน สวนเรื่องรถมินิบัสที่ทาง รร ท.๒ อนุบาลสาธิตไดทําบันทึก
เสนอทางกองการศึกษาแลว งานพัสดุฯ แนะนําวา ในเมื่อรถคันนี้ มันหมดความ
จําเปนแลวจริงๆ แลว ร.ร. ท ๒ อยูในสังกัดกองการศึกษาอยูแลว ก็สามารถสง
มอบใหไดทาง ร.ร. ไดเลย เพื่อที่จะเอารถมินิบัสไปทําหองสมุดตอไป ขอบคุณคะ

- ๙ผอ.ร.ร.เทศบาล ๒ อนุบาลสาธิต กราบเรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ
เนื่องจากวาเราไดเห็นคุณคาของรถมินิบัส เพื่อจะนําไปทําเปนหองสมุด
คลังสมอง สองปญญา ซึ่งไดทําบันทึกเสนอขึ้นมาแลว ตกลงจะให ร.ร. เอาไป
เมื่อไหร ตั้งแตชวงปดเทอมจนกระทั่งเปดเทอม ก็ไปติดตามนะคะ ติดตามทาง
หัวหนาฝายที่รับผิดชอบแลว ติดตามกับงานพัสดุฯ ก็บอกวาเอาไปไดเลยสวน
เรื่องเอกสารไวเคลียรทีหลัง แตเรายังไมไดรับหนังสือวาอนุญาตหรือไมอนุญาต
เพราะเปนทรัพยสินของทางราชการ แตเมื่อวานคุยกับอูดคนขับรถวา พี่จะเอาไป
ร.ร. พี่ไดอยางไร โครงเหล็กเต็มเลยไมสามารถเคลื่อนไปได จึงสอบถามกองชาง
วามีรถยกหรือไม กองชางบอกไมมีตองจางเอกชน ดิฉันจึงปรึกษากับครูที่ ร.ร.
วาจะชวยกันยายเองโดยไมใชรถยก เพราะไมมีงบประมาณในการจางรถเอกชน
ขอบคุณคะ
ประธาน ใหไปแกปญหาชวยกันนะครับไมตองใชงบหรอก มันตองใชสิ่งที่เรามีอยู
บางอยางเราอยาไปเคยชินกับวิธีเกาแก อะไรก็ตาม งบนอย คนไมมี นี่คือเปน
คําพูดแผนเสียงตกรอง ของระบบราชการไทย ทั้งที่คนมันมีแลวเรื่องก็ไมไดยาก
พัสดุฯ ก็แกไป ฝากทานปลัดฯดวย เรื่องพัสดุฯ ใหมันจบไป บันทึกแรกที่เปนการ
ขายทอดตลาด ในเมื่อขายไมได ทาง ร.ร. แจงวามีประโยชนมากกวาทําใหถูก
ระบบดวยนะครับ
ผอ.กองการศึกษา
๒. รายงานสรุปผลการแขงขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน ซึ่งไดดําเนินการ
จัดการแขงขันไปแลว ระหวางวันที่ ๒๔ -๒๗ พ.ค. ๒๕๕๙ ผลการแขงขัน
ชิงชนะเลิศไดแก ทีม BM ปกษา รองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแกทีม..................
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดแก ทีมกุดเชือก FC และรองอันดับ ๓ ไดแก
ทีมเสริมยนต
๔. โครงการเยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย
เราจะจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ มิ.ย. – ๑ ก.ค. ๒๕๕๙ ซึ่งกลุมเปาหมายจะเปนนักเรียน
ม.ตน รวมทั้งสิ้น ๕ โรงเรียน ๑. ร.ร.บานเกิ้ง ๒. ร.ร.บานไผมูลนิธิ
๓. ร.ร.แสงทองประชาสรรค ๔. ร.ร.เทศบาลบานไผ ๕. ร.ร.บานไผ จะได
ตัวแทนนักเรียน ระดับม.ตน โรงเรียนละ ๑๐ คน เขารวมกิจกรรมเยาวชน
สัมพันธ เพื่ออนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกําหนดสถานที่
จัดทําโครงการฯ คือ เขตหามลาสัตวปา ที่จังหวัดรอยเอ็ด
๕. การเตรียมโครงการคนดีศรีเมืองไผ ซึ่งเปนครั้งที่ ๒ ที่เราดําเนินการ
โดยคัดเลือกคนที่ทําประโยชนใหแกชุมชนดานขนมธรรมเนียม จากทั้ง ๓๙
ชุมชนเขารวมกิจกรรม ซึ่งในปนี้กําหนดไวระหวางวันที่ ๖-๗ ก.ค. ๒๕๕๙ โดย

- ๑๐ จะพาไปทัศนศึกษาดูงานเรื่องของวัฒนธรรมประเพณี ที่เทศบาลนครสกลนคร
และเทศบาลตําบลเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยจะมีการศึกษาแหลงเรียนรู
ระหวางการเดินทาง ซึ่งจะมีกลุมเปาหมายจากตัวแทนชุมชนที่ไดรับการคัดเลือก
ทั้งหมด ๓๙ ชุมชน
ประธาน ฝากย้ําเรื่องคนดีศรีเมืองไผ เนื่องจากปที่แลวทําการคัดเลือกคนที่มี
ปญหามาเราก็ตองใหคัดเลือกใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งไมควรเปนประธานชุมชน
เพราะประธานชุมชนคือคนที่จะตองคัดเลือกให ตองคัดเลือกใหพนจาก
ครอบครัวผูนําดวยนะครับ ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเทศบาลตาง ๆ
เพื่อใหเกิดการพัฒนาชุมชนตอไป
นายนริศ อินทรกําแหง
ในวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๕๙ จะมีคณะครูเดินทางไปศึกษาดูงานที่
รองนายกเทศมนตรีฯ จังหวัดชัยภูมิ เรื่องแผนเราเคยไดรับรางวัลคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑ บานเกิ้ง
และโรงเรียนอนุบาลสาธิต เทศบาล ๒ ไดรับรางวัลมาเชนกัน ซึ่งเราจะไปศึกษา
ดูงานในครั้งนี้เพื่อดูวาที่เขาไดรางวัลสูง ๆ มีการบริหารจัดการอยางไร เพื่อจะ
นํามาเปนตัวอยางและพัฒนาหนวยงานของเราตอไป ฝากผอ.กองดวยนะครับ
โครงการที่นาหวงที่สุด คือ โครงการของพระเทพฯ ปกอนก็ยังไมขยับ เปน
โครงการเกี่ยวกับพันธุกรรมพืช ซึ่งทานนายกฯไปประชุมกับคุณอํานาจโดยตรง
และมอบคุณอํานาจบริหารงานตรงนี้ งานใดก็ตามที่เกี่ยวของกับสถาบัน
อยากจะใหทําใหเขมขนใหสมพระเกียรติ ใหตรวจสอบโครงการที่อยูในมือของ
คุณอํานาจทุกเรื่องที่ยังคางอยูทําใหเสร็จ ผมจะติดตามเรื่องนี้โดยตรงตอไปอีก
ขอบคุณครับ
ประธาน
สืบเนื่องจากเมื่อวานผมไดรับการประสานทางโทรศัพทจากทานนายก
วิชิต (นายกเทศมนตรีตําบลเมืองเกา) ไดรองขอกรณีพิเศษวา ไดรับแจงอยาง
เรงดวนจากเทศบาลนครขอนแกน เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ที่ผานมา เรื่องระงับการ
ทิ้งขยะเพื่อปรับปรุงบอทิง้ ขยะ โดยปจจุบันเทศบาลตําบลเมืองเกาไดมีการทิ้ง
ขยะมูลฝอยกับบอทิ้งขยะของเทศบาลนครขอนแกน ซึ่งมีปริมาณขยะเฉลี่ยวันละ
๓๐ ตัน เพื่อเปนการแกปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนในการจัดการ
ขยะมิใหเกิดความลาชาหรืออาจจะเกิดปญหาขยะตกคางสงกลิ่นเหม็น กอใหเกิด
ความรําคาญ เกิดภาวะเปนพิษ และอาจจะเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค จึงขอ
ความอนุเคราะหทิ้งขยะกับบอทิ้งขยะของทาน เพื่อบรรเทาปญหาดังกลาว ตั้งแต
วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ขอเชิญผูนําจากเทศบาลตําบล
เมืองเกานําเสนอที่ประชุมครับ

- ๑๑ ผอ.กองสาธารณสุขฯ (เทศบาลตําบลเมืองเกา) เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ
ไดมาขออนุญาตเทขยะรวมกับเทศบาลเมืองบานไผ ไมนาจะเกิน ๕ วัน เปนงาน
เรงดวนมากซึ่งปริมาณขยะในแตละวัน ๓๐ ตัน/วัน ซึ่งไดรับแจงจากเทศบาล
นครขอนแกนวาจะหยุดปรับปรุงบอกําจัดขยะ ซึ่งเปนเรื่องเรงดวนจึงหาภาคี
เครือขายเพื่อขออนุญาตทิ้งขยะเปนการชั่วคราว เริ่มตั้งแตวันที่ ๑-๕ มิ.ย.
๒๕๕๙ เทศบาลนครขอนแกนแจงวาจะพยายามปรับปรุงบอใหเร็วที่สุดไมเกิน
๕ วัน
ประธาน
สรุปเราอนุเคราะหใหทิ้งขยะได ๕ วันนะครับ เริ่มวันที่ ๑-๕ มิ.ย.
๒๕๕๙ ทาน ผอ.ก็อยานิ่งนอนใจนะครับ หากเทศบาลนครขอนแกนปรับปรุง
บอกําจัดขยะยังไมเสร็จภายใน ๕ วันจะตองหาที่รองรับทิ้งขยะไวดวยนะครับ
เพราะเทศบาลเมืองบานไผอนุญาตใหทานทิ้งไดเพียง ๕ วันตามที่ทา นรองขอ
มานะครับ ใหดําเนินการตามระเบียบมีการชําระคาธรรมเนียมตามเกณฑที่
กําหนดดวยนะครับ
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ตามที่ไดรับ
รองนายกเทศมนตรีฯ มอบหมายใหพิจารณาโครงการที่จะดําเนินการจายขาดเงินสะสม ตามนโยบาย
ของรัฐบาล โดยพิจารณาโครงการที่อยูในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๑) เพื่อใหการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผเปนไปอยางตอเนื่อง และ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ซึ่งกองชางไดประมาณการราคา
สิ่งกอสรางเพื่อเปนขอมูลในการเสนอตอสภาเทศบาลตามระเบียบ มีทั้งสิ้น
๑๐ โครงการ (รายละเอียดตามเอกสาร) สําหรับรายงานผลการกอสรางเชิญ
คุณอุดมศักดิ์ รายงานใหที่ประชุมทราบครับ
นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศีล เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขอรายงานผลการ
หัวหนาฝายการโยธา กอสรางดังนี้
(๑) โครงการกอสรางอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ หองเรียน (แบบตอก
เสาเข็ม) ปจจุบันงานได ๑๐% ซึ่งกองชางไดสั่งแกไขงานเหล็กเสานะครับ ขณะนี้
อยูระหวางเทคอนกรีต ประมาณสัปดาหหนาจะเบิกงานไดงวดที่ ๑
(๒) โครงการกอสรางอาคารเรียนเอนกประสงค (แบบตอกเสาเข็ม)
(สน.ศท.ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาลบานไผ ผลดําเนินการ ๘๐% การกอสรางถึง
ชั้นหลังคาแลว สัญญาจะสิ้นสุดวันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๕๙
(๓) โครงการกอสรางอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ หองเรียน (แบบตอก
เสาเข็ม) ปจจุบันดําเนินการกอสรางถึงชั้นที่ ๔ แลว คาดวาจะกอสรางเสร็จตาม
สัญญา

- ๑๒ (๔) โครงการปรับปรุงตลาด ๒ เทศบาลเมืองบานไผ ผลดําเนินการ
๔๐% มุงหลังคาเสร็จเรียบรอยแลว กําลังทํารางระบายน้ํา สัญญาสิ้นสุดวันที่
๑๓ ส.ค. ๒๕๕๙ คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญาครับ
ประธาน
งบประมาณจะมีอยู ๒ สวนคือ งบประมาณตามเทศบัญญัติในป ๒๕๕๙
และงบประมาณป ๒๕๕๘ ที่ตกคางมา ซึ่งทานรองจิระบูรณไดยกระดับการ
ติดตามงานขึ้นมาเปนที่นาพอใจนะครับ ฝากกองชางดวยใหเรงรัดใหเปนไปตาม
แผนงานดวย เพราะงบสะสมเขาสภาจะไดไมมีโครงการคาง งานโครงสราง
พื้นฐานประชาชนคาดหวังเทศบาลมาก และในสวนของงบประมาณจายขาดเงิน
สะสม ฝากทางสํานักปลัดฯ พิจารณาวันเปดประชุมสภาเพื่อพิจารณาโครงการ
จายขาดเงินสะสมเพื่อใหทันตามหวงเวลา สรุปใหเปดประชุมสภาเทศบาลวันที่
๘ มิ.ย. ๒๕๕๙
นายนริศ อินทรกําแหง
สําหรับการประชุมประจําเดือนองคกรภาคประชาชน ในวันที่ ๗ มิ.ย.
รองนายกเทศมนตรีฯ ๒๕๕๙ อยากใหทุกกอง/ฝายที่มีเรื่องเกี่ยวของกับชุมชนมารวมประชุมทําความ
เขาใจพรอมกันเลยนะครับ
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ สําหรับการปรับปรุงภูมิทัศนดานหลังสถานีรถไฟ งบประมาณป
รองนายกเทศมนตรีฯ ๒๕๕๘ เราเพิ่งไดแบบมากจาก มข. กองชางจะตองมีการคํานวณราคาประมาณ
การตามแบบอีกครั้งนะครับ จึงทําใหเกิดความลาชาเนื่องจากแบบสงมาชา
สําหรับเรื่องทางเทาหนาที่วาการอําเภอ ผมคิดวานาจะทําโครงการ
ปรับปรุงทางเทาใหม เพื่อใหมีการใชพ้นื ที่ใชสอยในการจอดรถสะดวกขึ้น จะมี
การนัดประชุมกันอีกครั้งนะครับ ฝากทางฝายแผนใหเพิ่มเติมโครงการปรับปรุง
ทางเทาดวยนะครับ
ผอ.กองวิชาการฯ
อยากใหกองชางรีบทําประมาณโครงการปรับปรุงทางเทาหนาที่วาการ
อําเภอ เพื่อจะไดเขาประชุมแผนพรอมกันในคราวนี้เลยนะครับ
หัวหนาสํานักปลัดฯ
ตามที่ทานนายกฯแจงวันเปดประชุมสภา ฝากกอง/ฝายที่มีเรื่องเขาสภา
ใหแจงญัตติภายในวันศุกรที่ ๓ มิ.ย. นี้นะคะ เพื่อสํานักปลัดฯ จะไดนําสงเอกสาร
แกสมาชิกตอไปคะ
ประธาน
เรงรัดการกอสรางใหแลวเสร็จทุกโครงการดวยนะครับ โดยเฉพาะการ
กอสรางตลาด ๒ ใหเรงรัดผูรับจางใหดําเนินการใหแลวเสร็จโดยดวนดวย เพื่อ
ผูประกอบการจะไดเขามาจําหนายสินคาอยางเปนระบบตอไป
นายเนรมิตร มูลวงศ เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอนําเสนอ
หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล ความกาวหนาของ ๒ โครงการ ดังนี้
(๑) โครงการกอสรางและรวบรวมบอบําบัดน้ําเสียชุมชน ขณะนี้

- ๑๓ กองคลังไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางและไดผูรับจางเรียบรอยแลว ซึ่งไดเสนอ
ราคาต่ํากวางบประมาณที่ไดรับการจัดสรร อยูในวงเงิน ๗,๙๑๑,๐๐๐ บาท แต
เงินเหลือจายไมสามารถนํามาใชได จะตองโอนสงคืนสํานักนโยบายและแผน
(๒) โครงการปรับปรุงศูนยจัดการมูลฝอยรวม อยูระหวางปรับปรุงแบบ
เนื่องจากแบบไมสมบูรณไมสามารถกําหนดราคากลางได และปจจุบันปรับปรุง
เสร็จเรียบรอยแลว ผูรับจางเสนอราคาต่ํากวาเงินที่ไดรับการจัดสรรประมาณ
๑๓ ลานเศษ เงินเหลือจายไมสามารถนํามาใชไดเหมือนกัน กองชางไดทํา
หนังสือเสนอผูวาฯ ผานไปยัง สผ. เพื่อเสนองบประมาณและดําเนินการจัดซื้อจัด
จางตอไป
ประธาน
ใหเรงรัดใชวิธีการใหงานไมกระทบ ฝากทานปลัดฯ ชวยขับเคลื่อนดวย
นะครับ
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ
ที่ปรึกษานายกฯ
(๑) รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการฯ จังหวัดขอนแกน
ประจําเดือน พ.ค. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๙ กอนเขาสูวาระการประชุม
ผูวาฯ ไดมอบเกียรติบัตรใหแกอําเภอที่ไมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ๑๐ อําเภอ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- แนะนําขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. การพยากรณอากาศ กรมอุตินิยมวิทยา แจงเตือนภัยแลง ฝนตก
เรื่องสําคัญ ชวงนี้ฝนตกเดือน พ.ค. ฝนตกนอยกวาเกณฑ
๒. ปภ.เตรียมความพรอมแกปญหาอุทกภัย วาตภัย
เรื่องเพื่อทราบ
๑. กองอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย การชวยเหลือประชาชน
ปราบปรามบอนพนัน ยาเสพติด
๒. สมเด็จพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา จะเสด็จมา
เยี่ยมเรือนจําจังหวัดขอนแกน วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๙
๓. นโยบายรัฐบาล งบ ๕ ลาน หมูบานละ ๒ แสนบาท อยูระหวาง
ดําเนินการ
๔. คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรางรัฐธรรมนูญ วันที่ ๗ ส.ค.
๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. มีการแตงตั้ง กกต.เขต ๒๖ เขตอําเภอ
อยูระหวางประกาศ แตงตั้ง กกต.กลางสงเอกสารเรื่องหลักการและระเบียบฯให

- ๑๔ เทศบาลเมือง ๖๐ ชุด ซึ่ง กกต.ขอความรวมมือบุคลากร สถานที่ เปนการ
ประชาสัมพันธผานทาง App ตางๆ บัตรดี-บัตรเสีย ใหกากบาท X ๒ ชอง
เรื่องอื่น ๆ ธ.ก.ส. ชะลอการจําหนายขาวเปลือก ใหทําขาวถุงขาย
หัวหนาสํานักปลัดฯ
สรุปรายรับ-รายจาย การจัดคอนเสิรตเพื่อการกุศล “คาราบาว
มันสยกใหญ”
- รายรับทั้งสิ้น ๔๑๑,๙๖๐ บาท / รายจายทั้งสิ้น ๒๔๒,๐๙๑ บาท
- รายรับสูงกวารายจาย ๑๖๙,๘๖๙ บาท และนําเขากองทุนคนบานไผ
ไมทอดทิ้งกัน
ประธาน
กองทุนตองขับเคลื่อนตอนะครับ
นางดรุณี วิศิษฐชาติ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ
รองปลัดเทศบาล
(๓) เตรียมพรอมรับการตรวจประเมิน อปท.ที่มีการบริหาจัดการที่ดี
ประเภท โครงการโดดเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งไดรับแจงจากกรรมการจะ
เขาตรวจประเมินในวันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๙ ซึ่งเราไดมีการประชุมเตรียมความ
พรอมเพื่อรอรับการตรวจประเมินแลว ซึ่งทานรศ.ตระกูล มีชัย จะเดินทางมา
คนเดียวนะคะ โดยใชรถตูสํานักปลัดฯ ไปรับทานมาตรวจที่เทศบาลเราชวงบาย
โมงคะ
จ.อ.สายันต นรสาร
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ
รก.หัวหนาฝายปองกันฯ
(๔) รายงานโครงการฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.) ระหวางวันที่ ๒๓-๒๗ พ.ค. ๒๕๕๙ มีกลุมเปาหมาย ๕๐ คน การ
ฝกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ครูฝกเนนบุคลิกภาพทหาร วินยั แถว
(๕) โครงการฝกอบรมยุวเทศกิจ ในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙
กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนบานไผพิทยา วิทยาลัยการอาชีพบานไผ
ทั้งนี้จะนําผูเขารับการอบรมไปลงพื้นที่จริงในตลาด และจะมีทีมวิทยากรอธิบาย
ขั้นตอนการทํางานในแตละจุดใหแก ยุวเทศกิจทราบดวย
ประธาน
ใหติดตามภายหลังการอบรมดวย อยากใหมีเครือขายและมี
เครื่องแบบดวย ลงภาคสนามอยากใหมีบทบาทตอบานเมือง เพื่อสรางเยาวชน
รองรับเรื่องนี้ดวย
นายประเสริฐ ไชยศรี
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับกองคลังมี
หัวหนาฝายพัฒนารายได เรื่องแจงเพื่อทราบดังนี้
(๑) รายงานรายรับ-รายจาย ประจําเดือน พ.ค. ๒๕๕๙
- รายรับทั้งสิ้น
๑๗๒,๕๗๘,๗๑๕.๓๖ บาท
- รายจายทั้งสิ้น
๑๑๗,๘๗๑,๙๙๓.๑๘ บาท

- ๑๕ - รายรับจริงสูงกวารายจาย
๕๔,๗๐๖,๗๒๒.๑๘ บาท
(๒) รายงานเงินกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน ณ วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๙
- รายรับทั้งสิ้น
๙๗๓,๔๕๒.๗๙
บาท
- รายจายทั้งสิ้น
๗,๔๐๐.๐๐ บาท
- คงเหลือเงินกองทุนฯ ทั้งสิ้น
๙๖๖,๐๕๒.๗๙ บาท
(๓) รายงานเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรเทศบาลเมืองบานไผ ณ วันที่
๒๖ พ.ค. ๒๕๕๙
- รายรับทั้งสิ้น ๕๔๖,๑๒๖.๗๙ บาท
- รวมรายจายทั้งสิ้น
๓๐,๖๐๐.๐๐ บาท
รวมเงินกองทุนฯ ณ ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๙ ๕๑๕,๕๒๖.๗๙ บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร)
น.ส.ลัดดาวัลย ความหมั่น สําหรับขอมูลกองทุนฯ ณ วันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๙ มีจํานวนสมาชิก
หัวหนาฝายแผนที่ภาษีฯ ทั้งหมด ๑๔๓ คน ณ วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙ มีผูกูไปแลวทั้งหมด ๑๐ รายคะ
ประธาน
ใหทุกคนชวยกันแสดงความยั่งยืนของกองทุนฯ กองคลังติดตาม
รายละเอียดงบประมาณให ใหโรงรับจํานําทํากลองรับบริจาคไวเพื่อประชาชน
รวมทําบุญกับกองทุนของเราดวยนะครับ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ กองสาธารณสุขฯ
มีเรื่องแจงเพื่อทราบอยู ๕ เรื่อง ดังนี้
(๑) เทศบาลเมืองบานไผ ไดรับคัดเลือกใหเปน อปท.ที่มีผลการ
ดําเนินการดีเดน “โครงการทองถิ่นไทยใสใจความสะอาด คนในชาติมีสุข”
ผูวาราชการจังหวัดไดออกประกาศใหเทศบาลเมืองบานไผ, ในกลุมของ อบจ.
จังหวัดขอนแกน คัดเลือกใหเทศบาลเมืองบานไผเปนเมืองที่ดําเนินการทองถิ่น
ไทยใสใจความสะอาด คนในชาติมีสุข ถือเปนเกียรติภูมิของเทศบาลในรอบเดือน
เม.ย. ที่ผานมา ซึ่งประกาศโดยทานผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ณ วันที่ ๒๙
เม.ย. ๒๕๕๙
(๒) เทศบาลเมืองบานไผ ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนในการ
ดําเนินงานลดปริมาณขยะมูลฝอยจากตนทาง (ครัวเรือน/ชุมชน)) ของกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ทองถิ่นจังหวัดขอนแกนไดคัดเลือกเทศบาล
เมืองบานไผสงขอมูลไปที่กรมสงเสริมฯ เปนเทศบาลเพียงหนึ่งแหงในจังหวัด
ขอนแกนที่ไดรับคัดเลือกใหเปนเทศบาลที่ดําเนินการ ๓ R ไดผล
(๓) ทานนายกฯ ไดคดั เลือกใหบุคลากรเทศบาล ๒ คน เขารวมประชุม

- ๑๖ เชิงปฏิบัติการในการประเมินผลเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑
เม.ย. ที่ผานมาที่ปทุมธานี ในเรื่องของเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน เทศบาลของเรา
จะตองสมัครเขารวมประกวดนะคะ เนื่องจากวันที่ ๑๔ มิ.ย. ทานนายกฯ ได
มอบหมายใหทานรองดรุณี และทานอิทธิพล (รักษาการผอ.กองชาง) เขาไป
ประชุมอีกครั้งที่โรงแรมขอนแกนโฮเต็ล จะเปนครั้งที่ ๒ สําหรับการสมัครจะตอง
สมัครภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๙ ซึ่งมีเกณฑชี้วัดมี ๓๔ เกณฑ องคประกอบ
๔ ตัว ซึ่งเทศบาลของเราจะสงเขาประกวดและแตงตั้งคณะกรรมการตามตัวชี้วัด
ตอไป
(๔) ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๙
ไดมีทานผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ไดมาจุดประกายเรื่อง
ธรรมนูญสุขภาพที่หองประชุมแหงนี้ ทานไดมาเลาถึงความจําเปนจะตอง
ดําเนินการโดยคัดเลือกบานไผถือเปนพื้นที่เมืองใหญ และใหทําเต็มพื้นที่ ๓๙
ชุมชน ซึ่งกองสาธารณสุขฯ ไดรับฟงและนําเสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ ตามคําสั่งที่ ๒๗๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕
เม.ย. ๒๕๕๙ โดยกําหนดแบงโซนสุขภาพออกเปน ๔ โซน ซึ่งจะมีคณะผูบริหาร
เปนประธาน การขับเคลื่อนยังไมเปนที่ชัดเจนนัก จึงไดเชิญคุณทรงพล ตุละทา
ซึ่งเปนทีมงานของทานสุทธิพงษ มาชี้แจงรายละเอียด เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๙
ปรากฏวาเราก็ไดแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพชุมชนเทศบาล
เมืองบานไผ ๘ ขอ (รายละเอียดตามเอกสาร)
(๕) คือสิ่งที่ทานนายกใหนําเขาทีป่ ระชุม ก็คือทางเทศบาลของเราไดสง
เขาประเมิน EHA ก็คือในเรื่องของการจัดการเหตุรําคาญก็มีคณะกรรมการจาก
ศูนยอนามัยที่ ๖ แลวก็สาธารณสุขจังหวัดมาประเมินการจัดการเหตุรําคาญของ
เราปรากฏวาไดมีหนังสือแจงมาวา เทศบาลเราไดคะแนนสูงมากเขาก็ขอยืมแฟม
ที่เราเตรียมเอาไปเปนตัวอยางใหที่อื่นวาจะตองใหเหมือนบานไผนะถึงจะได
คะแนนแบบนี้ ซึ่งเราก็มีความภาคภูมิใจมาก ในที่สุดผลการประเมินออกมาเราก็
ประเมินผานเกณฑปปจจุบันแลว ก็คงจะเรียนเชิญทานนายกเขารับเกียรติบัตร
ในโอกาสตอไปคะขอบคุณคะ
ประธาน
ฝากเรื่องธรรมนูญสุขภาพดวยนะครับ อยากใหเสร็จในปงบประมาณนี้
อยางนอยก็เปนของขวัญกอนที่ทาน ผอ.กองสาธารณสุขฯ จะเกษียณนะครับ
ฝากเปนมรดกทิ้งไวใหคนรุนหลักปฏิบัติตามธรรมนูญสุขภาพ เพราะฉะนั้นอะไร
ที่มันมีเอกสารอยูแลวก็นําเสนอสัน้ ๆ พอนะครับ เชิญกองสวัสดิการสังคมครับ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ

- ๑๗ (๑) โครงการจัดประชุมประจําเดือนองคกรภาคประชาชน ในวันที่ ๗
มิ.ย. ๒๕๕๙ ขอเรียนเชิญกอง/ฝายตาง ๆ ที่มีเรื่องที่จะนําเสนอใหกับ
คณะกรรมการชุมชนไดรับทราบก็ขอเรียนเชิญนะครับ
(๒) โครงการเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปณกิจ
สงเคราะห ในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙ ซึ่งเทศบาลเราในฐานะที่ทานนายกฯเปน
นายทะเบียนเรามีสมาคมที่ดูแลอยูทั้งหมด ๔ สมาคม ซึ่งจะจัดการอบรมเดิม
วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๙ แตไปติดงานสัปดาหหนังสือที่ จึงตองเลื่อนไปวันที่ ๓๐
มิ.ย. ๒๕๕๙
(๓) โครงการอบรมเกษตรทฤษฏีใหมตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเราจะเอากลุมเกี่ยวกับทําเกษตรของเทศบาลเมืองบานไผ
ไปเรียนรูที่บานโสกจาน ซึ่งกําหนดไวเปนวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอบคุณมากครับไดอยางใจคิดเลยครับเวลาพอดี ระหวางวันที่ ๒๐-๒๔
มิ.ย. ๒๕๕๙ ประชุมทั้งขางบน-ขางลาง เพราะเราจะจัด งานสัปดาหหนังสือ
เชิญกองวิชาการฯ ครับ
ผอ.กองวิชาการฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองวิชาการฯ
มีเรื่องแจงเพื่อทราบ ๔ เรื่อง ดังนี้
(๑) แผนปฏิบัติการ ประจําเดือน มิ.ย. ๒๕๕๙ มีทั้งหมด ๑๕ โครงการ
ใครมีอะไรจะแกไขเพิ่มเติมเชิญครับ
ประธาน
ใหกอง/ฝาย พิจารณากําหนดวัน เวลา การดําเนินโครงการใหเรียบรอย
และแจงรายละเอียดไดที่กองวิชาการฯ นะครับ
ผอ.กองวิชาการฯ
(๒) สรุปผลการนําเสนอแผนปฏิบัติการ อปท.ตนแบบดานการปองกัน
การทุจริต (พ.ศ. ๒๕๕๙- พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามที่ไดไปนําเสนอมาเรียบรอยแลวก็
จะไดนําในสวนของที่คณะกรรมทานเสนอแนะมาแกไขปรับปรุง และจะเพิ่มเติม
ในจุดที่บกพรองตางๆ แลวก็จะนําสง ป.ป.ช.อีกครั้งหนึ่ง ภายในเดือนมิถุนายน
๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙
(๓) รายงานความคืบหนาโครงการรางวัลพระปกเกลา ประจําป ๒๕๕๙
ซึ่งตอนนี้ทางกองวิชาการฯ ไดจัดสงใบสมัครแลว เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๙
(๔) การศึกษาดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางเมือง
รุนที่ ๑ เราจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๓-๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๙ สถานที่ศึกษาดูงาน คือ
เทศบาลเมืองลําพูน องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว จ.เชียงใหม และ
เทศบาลตําบลเกาะคา จ.ลําปาง รุนที่ ๒ วันที่ ๒๗-๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๙ นาจะ
ศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองนครพนม และเทศบาลเมืองศรีษะเกษ

- ๑๘ ประธาน

นครพนมผมวาใครอยากไปในพวกเรานะครับ คือชาวบานเขาจะไป
ศรีษะเกษ ถาทีมงานเราจะไปนครพนมก็ใหไปกับคนดีศรีเมืองไผเพราะจะไป
สกลนครกับนครพนมอยูแลว ทางคณะผูบริหารเราถายังมองเห็นวาเสนทาง
สกลนครกับนครพนมคิดวานาสนใจผมก็ไมขัดของแตอยากใหไปรวมกันคนดีศรี
เมืองไผเถอะสวนชาวบานเขาอยากไปทางนี้เราก็จัดทางนี้ นะครับ
ผอ.กองวิชาการฯ
ผมจะ
ไปปรับโครงการแลวจะประสานงานไปมีอีกครั้งนะครับ มีอีกเรื่อ
ที่ทานนายกใหนําเขาที่ประชุม คือ ไดมอบหมายใหนิติกรเขารับฟงขอราชการ
นโยบายสําคัญของรัฐบาล ในสวนของสํานักงานสงเสริมปกครองทองถิ่นจังหวัด
และสํานักงานยุติธรรมจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (รายละเอียดตาม
เอกสาร)
ประธาน รายละเอียดตามเอกสาร
ขอมูลดีๆ หลายอยาง อยากใหทานไดไปดูดวย
ถือเปนประโยชนสําหรับพวกเรา หนวยงานราชการที่เขารับการประชุมมาใหรับ
ไปดําเนินการตอนะครับ ตอไปเชิญสถานธนานุบาลครับ
ผูจัดการสถานธนานุบาล
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ
(๑) รายงานสถิติการรับจํานํา-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
- ทรัพยรับจํานําคงเหลือ ๕,๓๐๐ ราย จํานวนเงิน ๗๖,๗๑๔,๕๐๐ บาท

ประธาน

- รวมยอดเงินคงเหลือทั้งหมด จํานวน ๕๐,๗๕๗,๘๒๒.๖๗ บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร)
สําหรับโรงรับจํานํานะครับก็เปนสถานบริการประชาชนที่ดีอยางหนึ่ง
ของบานเรานะครับในกรณีที่ผมพูดในวาระ ๑ นะครับ ทานผูจัดการครับถาหาก
จําเปนตองทําหนังสือยืนยันอธิบดีก็ทําใหผมเลยนะครับ ยืนยีนใหทา นผูจัดการ
อยูที่นี่ตอผมซีเรียสนะครับ ที่มีเรื่องผมไปปลอยขาววาผมจะยายทานผูจัด การไป
ที่อื่น
ผมฝากกองวิชาการฯ นะครับ กรณีที่เราเดินทางไปที่ไหนๆ ก็ตามอยาก
ใหมีการใหขอมูลเบือ้ งตนดวยระหวางเดินทางวา ทําไมเราถึงไปที่ดีถาเราไป
ศรีษะเกษจะมีอะไรดูบาง เขาก็จะไดทําความรูจักคุนเคยกอนทําเปนเอกสารแจก
กอนการเดินทาง ซึ่งไมใชคูมือที่ทําหรูหราทําเหมือนเย็บเลมเย็บกลางก็ไดทํา
ทุกๆ ทริปเลยนะครับ เราไปดูศรีษะเกษเพราะอะไร ไปดูลําพูนเพราะอะไร ตอไป

- ๑๙ รายงานความกาวหนาบานมั่นคงเชิญครับ
อ.มลิวรรณ สารบรรณ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สรุปผลการดําเนิน
ที่ปรึกษานายกฯ โครงการบานไผมั่นคงรวมใจพัฒนา ประจําเดือน มิ.ย. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. สถานการณออมเงิน ณ วันที่ ๗ เม.ย.๒๕๕๙ ดังนี้
๑.๑ ออมเพื่อบาน = ๑,๗๕๙,๖๘๘.๔๑ บาท
๑.๒ ออมสวัสดิการ = ๕๘,๓๙๖.๙๘ บาท
๑.๓ ออมสัจจะ
= ๙๒,๕๐๗.๖๒ บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร)
ประธาน
พิธีขึ้นบานใหมอยากจะใหทําหนังสือเชิญทาน พลตํารวจเอกอดุลย
แสงสิงแกว อธิบดีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ทานชอบมา
โครงการบานมั่นคงคราวที่แลวทานก็มาดูที่ชุมแพ ทานบอกผมวาคุณหมอเสร็จ
หรือยังเสร็จบอกพี่หนอยจะไปดู ใหทานมาก็จะไดมีอะไรเพิ่มเติมใหกับชาว
สหกรณเราดวยนะครับ ตอไปครับหนวยทันใจครับ
รอยตรีบัวทอง โลขันธ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมขอรายงาน
เลขานุการนายกฯ สรุปสั้นๆวาหนวยทันใจของเราออกทํางานไมมีวันหยุดครับ คือทีมงานใหความ
รวมมืออยางดียิ่ง จากกองชาง จากงานเทศกิจ งานปองกันฯ สาธารณสุขและ
กองอื่นๆครับผม จะขอไมพูดมากรายละเอียดตางๆขอเชิญทานประธานหนวย
ทันใจครับ เชิญทานที่ปรึกษาครูสุบรรณ เชิญครับ
อ.สุบรรณ ดีดิลก
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขอขอบคุณทาน
ปรึกษานายกฯ
ผบ.หนวยนะครับ การลงพื้นที่ของหนวยทันใจ ถือวาหนวยทันใจนี้เราก็ยังถือ
สโลแกนที่วาหนวยทันใจ คือ ความหวงใยของชาวเทศบาลที่มีตอประชาชนใน
ชุมชนทุกคน การลงพื้นที่เขาไปแตละครั้งเราจะอยูใ นลักษณะของรูปแบบของ
ภาคสนาม ดังนั้นจะตองไปเจอกับคนทุกประเภท สิ่งแรกที่ผมประทับใจในการ
ทํางานนั้นก็คือ การแกปญหาของ ผบ.หนวยทันใจ จากคนที่โทรมาขึ้นเสียงโมโห
โออวด โอหัง พอมาเจอหนาทาน ผบ.หนวย ไมรูวาทานเรียนวิชาอะไรยกมือไหว
ไวกอน ผมก็จําสูตรของทานจากความโมโหราย ก็กลายเปนยิ้มแยมแจมใสเปน
ทันทีทันใด ขอพูดตลกสักหนอยนะครับ คลายเครียดวิชาที่ทานเรียนมาคือวิชาไก
โตนรัง อันนี้ก็ถือวาเราพูดกันตลกนะครับ หลายๆ ทานที่ทํางานรวมกัน สิ่งที่ ๒
ที่ผมไดเห็น คือ การทํางานที่พี่นอ งของเราที่เปนลูกแถวหรือวา เปน ผบ.หนวย
ทํางานดวยความสามัคคี มีอารมณในการทํางานไมเกี่ยงกัน ซึ่งผมเห็นแลวผมดี
ใจ ผมเคยแอบไปถามเขาวาเปนไงครับการทํางานที่รวมกันเปนทีมครั้งนี้เขาก็
บอกวาเขามีความสุขมาก เขาไดพูดคุยกันไดทานขาวดวยกันนะครับเปนที่

- ๒๐ สนุกสนาน ผลงานชิ้นนี้สงผลใหงานของเรามีประสิทธิภาพ พี่นองของเราก็อบอุน
ในรูปแบบของการทํางานและสิ่งที่สําคัญที่สุด คือ ไดเห็นความยินดีปรีดาจากพี่
นองที่เราไดใหไปบริการ ทุกครั้งที่เขาไปบริการพวกเราจะพูดเสมอวานี่คืองานที่
สําเร็จนี้เกิดจากนโยบายของทานนายกเทศมนตรี คณะผูบริหารและหัวใจของผู
ทํางานเทศบาล หนวยงานทันใจ คือ หนวยงานของทานอะไรที่จะทําใหหนวย
ทันใจอยูคูกับการพัฒนา บําบัดทุกขบํารุงสุขพี่นองภายในเขตเทศบาลของเราให
คงคูกับเทศบาล ทางทีมงานหนวยทันใจยินดีรับฟงขอคิดเห็นเพื่อที่จะมาแกไข
อะไรที่ทานคิดวาจะดีขึ้น อะไรที่ทานคิดวาเราจะมาพัฒนาหนวยทันใจนี้ดวยกัน
ทางคณะของผมทีมงานของผมยินดีรับฟงขอขอบคุณครับผม
ประธาน
ขอบคุณมากครับ ผมวาตอไปเทศบาลหรือ อบต.หรือ อบจ. เขาจะตอง
มาขอดูงานหนวยทันใจแนนอน เพราะผมดูแลที่อื่นเขาจะใชระบบทํางานตาม
เอกสาร ทํางานตามขั้นตอน ทํางานโดยใชเวลาแบบระบบราชการทั่วไป หนวย
ทันใจนี่เปนนวัตกรรมที่ผมไดรับแนวคิดจากการปฏิบัติจริง จากการไดเปน
ผูแทนราษฎร แตกอนผมอยูกระทรวงไหนเชิญรั ฐมนตรีไปพื้นทีม่ ีปญหาเลย
นะครับ จะมีรัฐมนตรีหรืออธิบดีจะมีคนที่เกี่ยวของลงพื้นที่ตรงนั้นและปญหา
ใหญกลายเปนปญหาเล็กหมดเลย ผมก็จะใชรูปแบบแบบนีจ้ ะใชในกระทรวงที่
รับผิดชอบผมก็อยูในสวนกลาง แลวก็รูสึกวามันลําบากในการที่จะไปสูกับขั้ว
การเมือง ผมคิดวามาทํางานเทศบาลอันนี้นาจะประยุกตไปใชไดนะครับ เราลอง
ดูสิวาบานเมืองเราทําไดไหม ปรากฏวาทานรองจิระบูรณทานเคยรวมกับผมสมัย
เปนผูแทนทานก็บอกวา เอาเลยเพราะวาเจาหนาที่กองชางก็ดี อะไรก็ดีสามารถ
ที่จะสั่งการอะไรไดดีอยูแลว ก็ขอบคุณทางกองคลังดวย ทางกองสาธารณสุข
ดวย ทางสํานักปลัดฯ ดวยนะครับ ที่หลอมรวมกันเปนชุดปฏิบัติการที่เขมแข็งก็
ฝากวาตอไปในอนาคตนะครับ พวกเราในทางผูบริหารอาจจะจัดกิจกรรมไป
รวมกับหนวยทันใจดวยวันละคน ไปดูสิวาหนวยทันใจทําอยางนี้ทานเห็นแตทาง
Face book แตจริงๆ เปนอยางไร ทาน ผบ.หนวยก็ลองจัดดูวา วันนี้ชวนกองนี้ไป
ดวยทาน ผอ.กองไปดวยจะไดเห็นภาพวา เปนอยางที่ทานประธานทานพูด
หรือไมเปนอยางที่ทาน ผบ.หนวยพูดหรือไม ก็จะไดเห็นภาพที่ชัดเจนของ
เทศบาลเราครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๕ วิเคราะหโครงการที่จะเปนประโยชนตอเทศบาลเมืองบานไผ
ประธาน
การจัดกิจกรรมโครงการสัปดาหหนังสือบานไผ ๑๐๐ ปเชิดชูกวี

- ๒๑ ศรีสยาม”
ผอ.กองการศึกษา
สําหรับการจัดงานเทศกาลหนังสือ “โครงการสัปดาหหนังสือบานไผ
๑๐๐ ปเชิดชูกวีศรีสยาม” ซึ่งทางเทศบาลไดกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ ๒๐
-๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมประชาเมืองไผ ซึ่งมีการประชุมโดยทานนายกฯ
เปนประธาน เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙ มีขอสรุปการดําเนินการในการจัดงาน
เราจะกําหนดใหมีการแถลงขาวในวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๕๙ ณ หองเสียงแคน
ศาลากลางจังหวัดขอนแกน เวลา ๑๐.๐๐ น. สําหรับกําหนดการจัดกิจกรรมใน
ระหวางวันที่ ๒๐
-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ จะมีพิธีเปดงานในวันที่ ๒๐ มิ.ย.
๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมประชาเมืองไผ สําหรับกิจกรรมที่เราจะ
จัดขึ้นก็จะมีกิจกรรมการแสดงดนตรี จากวิทยาลัยนาฏศิลป การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การแสดงศิลปะนาฏศิลปพื้นบาน และจะมีการบรรยาย การเสวนา
ปาฐกถา จากกวีศิลปนแหงชาติหลายๆ ทาน พิธีปดจะมีการมอบรางวัลใน
กิจกรรมการประกวดรอยกรองในวันที่ ๒๔ มิ.ย. นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดบูทขาย
หนังสือจากสํานักพิมพหลาย ๆแหงคะ
ประธาน
มีทานใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไมครับ เราไดขึ้นคัทเอาทไปทั่วเมือง
แลวนะครับ ไดลงหนังสือพิมพเสียงเมืองไผ ทําปกหลัง เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธประจําเดือนนี้แลว รวมทั้งรถแหพรอมทั้งเสียงไรสาย The Voice
Of Banphai ก็เปนงานที่มีคุณคา ซึ่งทองถิ่นในประเทศไทยนาจะมีแหงเดียวใน
บานไผ ที่จัดกิจกรรมดี ๆอยางนี้ คือ สัปดาหหนังสือ เพียงแตเรายายการจัดจาก
วันวาเลนไทน สื่อแหงรักสูทองถิ่น ตรงกับปดเทอมของนักเรียนก็ไมคอยตรงกับ
ผูบริโภค จึงมาจัดอยูในชวงเปดเทอมเดือนมิถุนายน ซึ่งเปนชวงวันสุนทรภูดวย
ใชชื่อวา “สัปดาหหนังสือบานไผ รอยปเชิดชูกวีศรีสยาม” การจัดงานในครั้งนี้
ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนคะ
นายนริศ อินทรกําแหง การประชุมที่กลาวถึงเมื่อสักครู เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙ ทําใหเราได
รองนายกเทศมนตรีฯ โครงงานทุกอยางในการปฏิบัติชัดเจนขึ้น ซึ่งประเด็นที่ยังติดอยูในระยะเวลา
เร็ววันนี้ คือวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๕๙ ที่จะแถลงขาว ทานจะตองกําหนดใหชัดเจน
วาใครที่จะตองไปรวมงานแถลงขาวในครั้งนี้ดวย และที่สําคัญการตอนรับผู
มารวมงาน รวมทั้งผูสื่อขาวและผูมารวมงานทั้งหมด จะตองมีคณะทํางานใน
การไปรับลงทะเบียนตอนรับ จัดที่ใหพรอมคนที่จะมาอยูในทีมงาน คุณจีระศักดิ์
เตรียมการใหเรียบรอยดวยนะครับ สําหรับหลักฐานประกอบการเบิกจายทําให
ถูกตองดวยนะครับ ขอบคุณครับ
ประธาน การเชิญผูใหญมารวมงานใหประสานสวนตัวดวย ทั้งทางหนังสือดวย

- ๒๒ ใหทราบวาทานใดมาได ประสานกับคุณครูเรื่องสื่อ คือการแถลงขาวเราอยานิ่ง
นอนใจเขาจะมาตามที่เราเชิญเสมอไป บางทีก็ตองใหเขาเห็นความสําคัญของ
งานเรานะครับ เพราะวาการทํานําเสนอขาวมันมีหลักของผูสื่อขาวอาชีพ ขาว
รายลงฟรี ขาวดีจางลง เพราะฉะนั้น ถาเรามีเพื่อนเราก็อาจจะไมตองจางแตวา
เปนลักษณะไหววานกัน
ผอ.กองการศึกษา เรื่องของการเตรียมการในวันแถลงขาว ไดมอบหมายไวในเรื่องของการ
จัดสถานที่มอบใหโรงเรียนเทศบาล ๒ ซึ่งไดเตรียมงานแลวนะคะ สวนในเรื่อง
การเชิญแขกผูมีเกียรติ ไดมอบหมายใหหัวหนาจีระศักดิ์เปนผูประสานงาน การ
ตอนรับไดมอบหมายให ผอ.จิตโศภินและทีมงานกองการศึกษาเตรียมการ
ตอนรับคะ
มติที่ประชุม --รับทราบ-ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
นายสุวัฒน สุทธิ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สรุปรายงานการ
รองปลัดเทศบาล
ประชุมหัวหนาสวนราชการฯ อําเภอบานไผ ประจําเดือน พ.ค. ๒๕๕๙
สาระสําคัญที่เกี่ยวของกับเทศบาลมีดังนี้
- ผอ.โรงเรียนบานไผ ขก.๕ เสนอกรณีมีการขายพวงมาลัยบริเวณ
สี่แยกไฟแดง และการทิ้งขยะใหผูรับผิดชอบไปตรวจสอบและรีบดําเนินการใน
สวนที่เกีย่ วของดวย
- ปลัดไพโรจน เสนอใหเทศบาลติดตั้งตาชั่งดิจิตอลขนาดใหญ บริเวณ
หนาตลาดสดเทศบาล ฝากมายังคณะผูบริหารพิจารณาดวย แตผมไดนําเรียนที่
ประชุมวาเทศบาลไดออกไปสุมตรวจอยูเปนประจํา
- ทางการรถไฟเขตแจงวาเราจัดงานคอนเสิรต เทศบาลไมจัดชอง
จราจรใหผูโดยสาร
- สําหรับปญหาเรื่องทอระบายน้ําเทศบาลเมืองบานไผ ไดมีโครงการ
ขุดลอกทอระบายน้ําบริเวณรอบตลาดเทศบาลแลว
- นายอําเภอบานไผรับนโยบายจากสวนกลาง จะผลักดันใหมีเทศบาล
จังหวัด เทศบาลตําบล ซึ่งรัฐบาลจะผลักดันใหยุบ อบต.ทั่วประเทศ
ประธาน
มีทานใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไมครับ ถาไมมี ผมขอขอบคุณทุกทาน
และขอปดการประชุมครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ
เลิกประชุม เวลา

—
๑๔.๔๐ น.

- ๒๓ -

(ลงชื่อ)
ผูบันทึกการประชุม
( นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

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

