- ๑รายงานการประชุมหัวหนาสวนการงาน
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑2/๒๕๕๙
ในวันพุธที่ 7 กันยายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ น.ณ หองประชุมไผเงิน
**************************

ผูมาประชุม
๑. นายนริศ อินทรกําแหง รองนายเทศมนตรีฯ
2. นายนิวัฒน
ปลั่งศิริ
รองนายเทศมนตรีฯ
3. นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
๔. นายปรีชา มุกนําพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
๕. รอยตรีบัวทอง โลขันธ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
๖. วาที่รอยเอกวัทธิกร 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 ทีป่ รึกษานายกฯ
ผูไมมาประชุม
1. นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ รองนายกเทศมนตรี
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ
ผูเขารวมประชุม
๑. นายจีระศักดิ์ แกนดู หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ
๒.น.ส.ภัทราวรรณ เกิดพิทักษ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห
3. น.ส.ยุวนิต เพิ่มยินดี หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
4. นางสุกัญญา จันทรภักดี หัวหนาฝายอํานวยการ
5. นายประหยัดทรัพย อาวจําปา หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
6. น.ส.มัตติกา เกิดพิทักษ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
7. น.ส.ลัดดาวัลย ความหมั่น หัวหนาฝายแผนที่ภาษีฯ
8. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
9. นายเนรมิตร มูลวงศ หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล
10. นางอุไรวรรณ กสิกิจวรกุล หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ
๑1. นายประเสริฐ ไชยศรี หัวหนาฝายพัฒนารายได

- ๒๑2. 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 นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
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.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายนริศ อินทรกําแหง (๑) การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแกน ครั้งที่4/2559
รองนายกเทศมนตรีฯ ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ หองประชุมสภาเทศบาลชั้น 2 เทศบาลตําบลบานฝาง
อ.บานฝาง จ. ขอนแกน
นางสุภาภรณ คําภูเงิน เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ในสวนของการ
หัวหนาสํานักปลัดฯ ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแกน ครั้งที่ 4/2559 เทศบาลตําบลบานฝาง
เปนเจาภาพ ในสวนของเทศบาลเมืองบานไผก็ไปรวมเปน เจาภาพ ในฐานะประธาน
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแกน สําหรับหนังสือเชิญประชุมใหแกเทศบาลตางๆ
เทศบาลตําบลบานฝางไดจัดสงเรียบรอยแลวทั้ง 84 แหงกลุมเปาหมายที่เขารวม
ประชุม คือ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ทั้ง 84 แหง ภายในจังหวัดขอนแกน และ
ในสวนของเราที่เดินทางไปรวมประชุมดวย คือเจาหนาที่ในสวนของสํานักปลัดฯ ซึ่งจะ
ไปชวยดูแลความเรียบรอยตาง ๆ ในการจัดประชุมในครั้งนี้คะ
นายนริศ อินทรกําแหง
(2) ขอแจงเพิ่มเติมในเรื่องการโยกยาย การยายเปนเรื่องของความสมัคร
รองนายกเทศมนตรีฯ ใจของผูยายนะครับ ไมวาจะดวยเหตุผลประการใดถือวาเปนเรื่องสวนตัวของราชการ
ผูนั้น ขอแจงใหทราบตามนี้นะครับ
(3) การปฏิบัติงานในโครงการตางๆ ที่ทางโรงเรียนไดดําเนินการแลวเสร็จ
แลว เชน ลานกีฬา อาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 ชวยแจงทานรองจิระบูรณ
ใหทราบในพิธีเปดดวย ขอฝากเรื่องงานเกษียณราชการของทาน ผอ.อาภรณ
รพีเลิศรังสิมันต ใหเตรียมวัน เวลา สถานที่ใหเรียบรอย
(4) เรื่องงบประมาณ เดือนนี้เปนเดือนสุดทายของปงบประมาณใหทุกอง
สํารวจงานโครงการตางๆ แตละกองฝายวาดําเนินการครบถวนเรียบรอยหรือยังแลว
รายงานใหทราบดวย วาแตละกองมีกี่โครงการ ทําเสร็จไปแลวกี่โครงการ ยังไมทํากี่
โครงการ เพื่อจะไดดําเนินการตอใหรายงานมาตามลําดับดวยนะครับ
(5) สําหรับงาน/โครงการตาง ๆ ที่ตองกันเงินไว ใหดําเนินการใหเรียบรอย
ภายในวันที่ 20 กันยายน 2559 ซึ่งกองคลังจะไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
มติที่ประชุม --รับทราบ—

- ๓ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 11/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๕๙
นางสุภาภรณ คําภูเงิน เรียนทานประธานในที่ประชุมรายงานการประชุมหัวหนาสวนการงาน
หัวหนาสํานักปลัดฯ
ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 มีทั้งหมด 11 หนา ฝายเลขาฯ
ไดสงรายงานการประชุมใหแตละกองฝายเปนที่เรียบรอยแลว มีสวนใดที่จะแกไข
เพิ่มเติมหรือไมเชิญคะ
นางอาภรณ รพีเลิศรังสิมันต ขออนุญาตแกไขหนาที่ 9 คะ แกไขจาก “ จ.ชะอํา ” เปน “ อ.ชะอํา
ผอ.กองสาธารณสุขฯ จ.เพชรบุรี”
มติที่ประชุม --รับรอง
รายงานการประชุม-ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
นายนริศ อินทรกําแหง (1)
รายงานผลการดําเนินงานถนนคนเดินเพลินเมืองไผ เชิญรองดรุณี ครับ
รองนายกเทศมนตรีฯ
นางดรุณี วิศิษฐชาติ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ขอรายงานผลการ
รองปลัดเทศบาล ดําเนินงานถนนคนเดินเพลินเมืองไผ จะสังเกตเห็นผูคนมาจับจายใชสอยกัน
เยอะขึ้นทุกสัปดาห สําหรับโซนตาง ๆ ทั้งสามโซน ผูคาขายเยอะมากขึ้น ผูสนใจ
คาขายมากขึ้น เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพในโซนอาหารก็ตรวจทุกเดือนเพื่อใหอาหารมี
มาตรฐานอยูเสมอ เรื่องรักษาความสะอาดไดรับความรวมมือจากกองสาธารณสุขฯ
ถนนเราจะสะอาดเรียบรอยหลังจากเลิกตลาดแลว การรักษาความสงบเรียบรอยและ
การจราจร ไดรบั ความรวมมือจาก จนท.เทศกิจ และ จนท. อปพร. เปนอยางดีคะ
เวทีเครื่องเสียงก็มีการแสดงสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปแตละสัปดาห ปญหาอุปสรรคก็มี
บางเรื่องหลอดไฟที่ยังมีหลอดที่ไมใชหลอดประหยัดไฟ ในสัปดาหหนาทางเจาหนาที่
ก็จะไดแจงใหทางผูคาขายเปลี่ยนหลอดเปนหลอดประหยัดไฟทั้งหมดคะ สําหรับการ
เก็บคาธรรมเนียมคาวางสินคาจําหนายถนนคนเดินฯ ขอเชิญคุณประเสริฐ คะ
นายประเสริฐ ไชยศรี เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับคาวางสินคา
หัวหนาฝายพัฒนารายได จําหนาย ประจําเดือน สิงหาคม 2559 เปนเงิน 28,840 บาท
คาไฟฟา 15,050 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 43,890 บาท
- การจัดเก็บตั้งแตปงบประมาณ รวมคาวางสินคาจําหนายทั้งสิ้น
752,500 บาท คาไฟฟา 342,200 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,094,700 บาท
นายนริศ อินทรกําแหง ขอเนนย้ําในการปฏิบัติตามกติกาขอใหผูที่มีสวนรวมปฏิบัติตามกฎกติกา
รองนายกเทศมนตรีฯ ดวย ปญหาที่เกิดขึ้นและไดแกไขเปนที่เรียบรอยขอชื่นชม โดยเฉพาะเจาหนาที่ทุกทาน
ที่ไดชวยกันเปนอยางดีและผูที่เปนผูนําในการดูแล คือ ทารองนิวัฒน ปลั่งศิริ ผมขอ
ชื่นชมและขอใหทานเพิ่มเติมในสวนนี้ดวย เชิญครับ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขอเรียนนะครั บวา
รองนายกเทศมนตรีฯ ถนนคนเดินฯ จะครบรอบ 2 ป ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ก็จะมีการประชุม
คณะกรรมการชุดใหญเพื่อขับเคลื่อนการฉลองใหญครบรอบ 2 ป ก็จะเชิญ
ผูประกอบการทั้ง 3 โซน มาประชุม อยากใหผูรับผิดชอบโซนตางๆ แจงขอมูลให
ผูประกอบการรับทราบดวย ถนนคนเดินเพลินเมืองไผยังไงก็ตองอยูคูกับเมืองบานไผ

- ๔เราตลอดไป ฝากใหพวกเราชวยกันออกแบบการแสดงตางๆ วาในแตละสัปดาหจะ
ออกมาลักษณะแบบใด ฝากโรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนเทศบาล2 เพื่อไปทํา
กิจกรรมบนเวทีชวยประชาสัมพันธกันนะครับ 2 อาทิตยที่ผานมาตองยอมรับวาการ
แสดงเรายังไมแนนพอ เพราะฉะนั้นเราตองมีการประชาสัมพันธเพื่อจะไดมีการแสดง
เยอะเพราะถาไมมีการแสดงคณะบริหารตองขึ้นเวทีรองเพลงกันคนละหลายๆ เพลง
ฝากดวยนะครับ ใหประชาสัมพันธการแสดงตาง ๆ ปจจุบันการแสดงไมเยอะ ผมไป
ตั้งแตบาย 3 ทุกอาทิตย การบริหารในภาพรวมเหนื่อยมาก ใหรอง ดรุณี กําหนดวัน
ประชุม เพื่อจัดงานครบรอบถนนคนเดินฯ ดวยนะครับ
นายนริศ อินทรกําแหง ใหมีหนังสือขอความรวมมือเชิญชวนเขามาแสดงบนเวทีกลาง โรงเรียน
รองนายกเทศมนตรีฯ ในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดกิจกรรมมารวมที่ถนน
คนเดินฯ ขณะนี้โรงเรียนกรุณาศึกษานักเรียนมีจํานวนเพิ่มขึ้นหลักพันคนแลวนะครับ
ยังมาประชาสัมพันธที่ถนนคนเดินฯของเรานะครับ โรงเรียนเทศบาลในสังกัดของเรา
ใหนําผลงานที่เราทําแลวสําเร็จ ของเด็กนักเรียน/ของครู เพื่อประชาสัมพันธโรงเรียน
ใหตอยอดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนใหเรามีคุณภาพและเด็กจะเพิ่มขึ้นในอนาคต เชน
การแขงขันตางๆ ที่ประสบความสําเร็จมา อาจจะใชรถประชาสัมพันธ หรือ
The
Voice Of Banphai เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น
สําหรับการตรวจประเมินฯ จาก ดร.โกวิทย พวงงาม จะเดินทางมาตรวจ
ประเมินฯ ในวันที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. มีทั้งหมด 3 โครงการ
1. โครงการถนนคนเดินเพลินเมืองไผ ตองขอบคุณกองการศึกษาที่จัด
กิจกรรมของเด็กมารวมดวย
2. โครงการ
I see you
3. เรื่องกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน
ทั้ง 3 โครงการ เจาหนาที่ที่รับผิดชอบกําลังเตรียมความพรอม ซึ่งจะประชุมเตรียม
ความพรอมวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ใหกองวิชาการฯ เชิญ
ผูเกี่ยวของเขามารวมประชุม เพื่อเตรียมความพรอมในการนําเสนอตาง ๆ ในวันที่
10 กันยายน 2559 นี้
มติที่ประชุม --รับทราบ—
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
(๑) รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการฯจังหวัดขอนแกน ประจําเดือน
สิงหาคม 2559 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559
ทานเลิศสิน จึงจรัสทรัพย
เรียนทานประธานในทีป่ ระชุม ผอ.กองและหัวหนาฝายทุกทาน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ไดรับมอบหมายจากทานนายกฯใหไปประชุมแทนโดยมทานผูวาราชการจังหวัด
ขอนแกนเปนประธาน กอนที่จะเขาวาระการประชุมมีการมอบรางวัลตางๆและมี
รางวัลสําคัญอยางหนึ่งคือ โลรางวัลใหแกอําเภอที่รวมรณรงคในเรื่องรับ/ไมรับราง
รัฐธรรมนูญ และคําถามพวงไดสําเร็จเรียบรอย ของจังหวัดขอนแกนที่ประชากรที่มี
สิทธิ 1 ,000 ,000 ขึ้นไป จังหวัดขอนแกนไดลําดับที่ 5 ของประเทศ เปนสิ่งที่
นายินดีที่แสดงออกถึงความรวมมือของประชาชน

- ๕-วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ มีราชการยายมาใหม ทั้งหมด 3 ทาน
และขาราชการที่เกษียณอายุราชการ คือ ทานผูวาราชการจังหวัดขอนแกน
นายกําธร ถาวรสถิตย และทานนายกเหลากาชาด หัวหนาสวนราชการตางๆ
รวมทั้งสิ้น 19 ทาน
- วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา/สั่งการ/หารือ มีเรื่องสําคัญอยูทั้งหมด
3 เรื่อง
1.
เรื่องพยากรณอากาศในเดือนกันยายน สําหรับเดือนสิงหาคมที่ผานมานั้น
ฝนตกวัดได 800 กวาลูกบาศกมิลลิเมตร สูงกวาปที่แลว สําหรับเดือนกันยายน
2559 คาดวาฝนจะตกทั้งเดือนแลวมากกวาปที่แลวเชนเดียวกันอันนี้คงจะเปนขาวดี
สําหรับเกษตรกรบานเรา
2.
การจัดการและการบริหารขยะมูลฝอยขยะมูลฝอย ในเรื่องนี้สํานักงาน
สิ่งแวดลอมจังหวัดไดรายงานผลการดําเนินการหลายเรื่อง เชน วันที่ 9 สิงหาคม
2559 มีการประชุม อปท.ของจังหวัดขอนแกน ในเรื่องของการคัดแยกขยะก็จะมี
การดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อใหจังหวัดขอนแกนเปนจังหวัดเมืองสะอาด สําหรับ
ขยะมีพิษนั้นปรากฏวาทาง อบจ.ดําเนินการเก็บไปไดไมหมดเนื่องจากที่เก็บเต็มกอน
โดยเฉพาะของบานไผยังคางอยู 6 ตัน
3. เรื่องสําคัญการเบิก-จายงบประมาณตางๆ ฝากใหติดตามของเรื่องเบิกจายเพราะในเดือนนี้ จะสิ้นงบประมาณ 2559 แลว ก็จะเปนเรื่องของการเบิกจายที่
จะตองรีบดําเนินการอยางตอเนื่อง
เรื่องที่ประชุมประจําเดือนนั้นมีทั้งหมด 7 เรื่อง ที่สําคัญก็มีเรื่องของ
โครงการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีขอนแกน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ซึ่ง
โครงการนี้เปนโครงการเพื่อดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล การจัดตั้งบริษัทก็มีทุน
จัดตั้ง 4,000,000 บาท สมาชิกหุนละ 1,000 บาท โดยมี ดร.สุวิทย สืบสารคาม
เปนผูจัดการ ไดดําเนินการจดทะเบียนเรียบรอยแลว เพื่อวัตถุประสงคในการดําเนิน
กิจการดานการเกษตร ในเรื่องของ OTOP การสรางรายไดใหกับพี่นองประชาชน
การทองเที่ยวเชิงนิเวศนตางๆ ในระดับทองถิ่น และก็กิจกรรมอื่นๆ ที่จะสรางรายได
ใหกับพี่นองประชาชน ผมคิดวาในเรื่องนี้ทานผูวาราชการจังหวัดอยากจะใหมีการ
ขยายโครงการ และเชิญชวนสมัครเขาหุน ๆ ละ 1 ,000 บาท ขณะนี้อยูในระหวาง
การสั่งการอยูนะครับ สวนของเราก็คงจะมีการดําเนินการตอไป
ในเรื่องเกี่ยวกับทางเอการมีทั้งหมด 16 เรื่อง สําหรับเรื่องอื่นๆ ทางกอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดขอนแกน ไดสรุปในเรื่องของการรักษาความ
มั่นคงนะครับ เกี่ยวกับ มทบ.23 ในการดําเนินการชวยเหลือประชาชน ในเรื่องสราง
บานใหกับพี่นองประชาชน จํานวน 29 หลัง สรางเสร็จแลว 5 หลัง กําลังจะ
ดําเนินการการมอบ สําหรับทางธนาคารอาคารสงเคราะหเกี่ยวกับโครงการใหสินเชื่อ
เกี่ยวกับบาน ทานใดที่มีความสนใจโดยเฉพาะขาราชการสามารถติดตอกับทาง
ธอส.ได ดอกเบี้ยถูก และสามารถกูได 100 %ขออนุญาตสรุปการประชุมหัวหนาสวน
ราชการฯ ประจําจังหวัดขอนแกนแคนี้ครับ ขอบคุณครับ

- ๖-

นายนริศ อินทรกําแหง
พวกเราสังเกตนะครับ รายระเอียดขอมูลที่ผานการประชุม ทานตั้งใจฟง
รองนายกเทศมนตรีฯ และนํามาเสนอใหพวกเราไดรับรูรวมกันไดประโยชนอยางเต็มที่ มีอยู 3 เรื่องสําคัญ
ดังนี้
1. เรื่องฝนเกษตรกรก็ยินดีกับเขานะครับที่เขาจะมีรายไดเพิ่มเต็ม
2. เรื่องขยะ ขยะที่เกี่ยวของกับเรา คือ ขยะมีพิษตรงนี้ตองแกไขปญหา
นะครับ
3. เรื่องการเบิกจายเงินเปนเรื่องสําคัญ เมื่อสักครูเราก็ไดคุยกันอีก 7 เรื่อง
ทานเนนเรื่องสําคัญคือเรื่องนโยบายนั่นก็คือ เรื่องประชารัฐที่จะเกิดขึ้นเปนประชารัฐ
รักสามัคคีขอนแกน เปนบริษัทจํากัด เกิดจากการระดมทุน ทุนเบื้องตน
4,000,000 บาท โดยมี คุณสุวิทย สืบสารคาม มาเปนผูนําในการดําเนินการในเรื่อง
นี้ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นเพราะกิจกรรมที่จะเกิดคือ ทั้งทางดานเกษตร
OTOP การเพิ่มพูนรายได ตลอดทั้งในเรื่องการระดมทุน 1,000 บาท การทองเที่ยว
ตามหลักของเรา ซึ่งจะมีหนังสือสั่งการมาขอความรวมมือนะครับ เราจะรวมมือไดแค
ไหน อยางไร และเงินกอนใดจะเปนการ ระดมพลเฉพาะในสวนของเราเอง หรือใน
สวนของหนวยงาน คอยวากันตอไปทายที่สุดทานพูดถึงเอกสารทั้งหมด 16 รายการ
ถาเปนคนอื่นไมมีรายระเอียดขนาดนี้นะครับ แลวทานยังเนนเรื่องสําคัญ คือเรื่องความ
มั่นคง ทายที่สุดทาน ยังเนนใหพวกเรา ใครอยากไดบานหลังที่ 1 หลังที่ 2 ก็ไปติดตอ
ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะหนะครับ เปนเรื่องสวนตัวแตประชาสัมพันธใหทราบตอง
ขอบคุณทานที่ปรึกษาเปนอยางสูงครับ ตอไปเชิญ ทานรองนิวัฒน ครับ หัวขอการ
ประชุมหัวหนาสวนราชการฯ ประจําอําเภอบานไผ เชิญครับ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
เรียนที่ประชุมนะครับ ตามที่ไดไปประชุมหัวหนาสวนราชการ
รองนายกเทศมนตรีฯ ที่อําเภอบานไผ ประจําเดือน สิงหาคม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ก็จะเรื่อง
เกี่ยวกับเทศบาลเมืองบานไผอยู 2 เรื่อง คือ
1.
เรื่องของขยะ เปนทั้งวาระจังหวัดและวาระอําเภอ ผมก็นําเรียนในที่
ประชุมนะครับวา ตอนนี้ขยะของเราก็ไดมีการบริหารจัดการไดอยางดียิ่ง กรณีขยะมี
พิษ ทาง อบจ.เขาก็มาเก็บไปเรียบรอยแลว ในสวนของไซดขยะ ที่ผมนําเรียนที่ประชุม
ก็จะมีทั้งขยะสะสมที่เราจัดการไปแลวประมาณ 80 ,000 ตัน กรณีทิ้งรายวันตาม
อปท. เฉลี่ย 35-40 ตัน/วัน ผมไดนําเรียนในที่ประชุมวาเทศบาลเมืองบานไผมี
รูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนแคฝงกลบเทานั้น ตอนนี้ไดพัฒนาไปไกลแลว ไดเขาในที่
ประชุมแลวก็จะมีบริษัทที่มี MOU กับทางเทศบาลเมืองบานไผกําลังไปไดดี แตมาติด
การประชุมเรื่อง พ.ร.บ.ลงทุน ก็เลยตองชะลอกันไป ทุกโครงการที่เกิดในประเทศไทย
ณ วันนี้ก็จะมี พ.ร.บ.ฉบับหนึ่งออกมา คือ การสงเสริมเรื่องการกําจัดขยะในสวนการ
นําใชเปนพลังงานอยางอื่นทดแทนพลังงานไฟฟา ตอนนี้กําลังดําเนินการอยูที่ อําเภอ
จอหอ จ.นครราชสีมา นาจะสิ้นสัญญาผมก็จะพาคณะทํางานไปดูงานนะครับ จะมี
ลักษณะเปนการรับซื้อขยะจากเราอยางเดียว สวนการบริหารจัดการเขาจะเอาไปทํา
เพราะฉะนั้นเขาตองการขยะเกากับขยะใหม ขยะหลังมหาวิทยาลัยรามคําแหงนี้ไม

- ๗เหลือนะครับคาดวาคงจะไมเหลือดวยซ้ําถาโครงการนี้เกิดขึ้น เรื่องมลพิษ มลภาวะก็
จะไมมี ก็จะไปดูงานที่อําเภอจอหอ คาดวา 1 เดือนนะครับจะดําเนินการได ถือวาเปน
เรื่องดีในการบริหารจัดการขยะ ก็นําเรียนที่ประชุมคราวๆ นะครับ
2. เรื่องเกี่ยวเนื่องจากทางเทศบาล วันนั้นก็ไดพาทีมงานเราไปพรอมดวยทาน
รองดรุณี คุณอุดมศักดิ์ นําเสนอ Power point รายงานการปรับปรุงภูมิทัศนที่วา
การอําเภอบานไผ หลายทานคงทราบนะครับวา ตอนนี้สนาม ที่วาการอําเภอบาน
ไผไมเหลือภาพของสนามเลย ในอดีตเปนสนามฟุตบอลปจจุบันจะใชประโยชนอะไรก็
ไมได เต็มที่ฝนตกมาก็เปนโคลน ทายที่สุดตอนนี้เราไดยายตลาดนัดมาอยูในที่วาการ
อําเภอ ก็มีปญหาเรื่องที่จอดรถนะครับก็เลยมีการประชุมกัน 3 ฝาย โดยฝายเทศบาล
ก็มอบหมายใหผม ฝายอําเภอก็จะมีนายอําเภอ ปลัดอาวุโส ในสวนของพอคาก็จะมี
ทานประธาน กรอ. คือคุณปติ ก็มีการประมาณการเรียบรอยแลว พรุงนี้ก็จะสรุปการ
ประชุมแลวก็เซ็นสัญญาลงมือกอสรางใหแลวเสร็จ จริงๆ แลวทานนายอําเภอก็อยาก
ใหแลวเสร็จกอนวันวางพวงพามา ร.5 และวันปยมหาราชในวันที่ 23 ตุลาคม 2559
สวน กรอ. ก็อยากใหเสร็จกอนวันที่ 8 ตุลาคม 2559 กอนวันงานงิ้วประจําป
อําเภอบานไผ เหลือเวลาไมถึง 2 เดือน ตอนนี้เราจะเอาแหลงที่มาของงบประมาณ
แลวก็ประมาณการไวที่ 3,000,000 บาท ทางผูรับเหมาก็ฝากทําบุญดวย ลดราคา
อยูที่ 2,500,000 บาท ทาง กรอ.คณะกรรมการจัดงานงิ้วไดแจงตัวเลขไวใหอยูที่
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 คาไฟที่คุณ
ประเสริฐ แจงมาอยูที่ 540 ,000 บาท ตรงนี้เขาเกณฑหรือไม สามารถเบิกจายได
หรือไม กองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกันพอจะกูไดหรือไม ยืมกอนไดหรือไม ก็ไมเอา
เยอะครับเอามาตั้งไวประมาณ 200,000 บาท แลวก็ไปหาผูใจบุญจากถนนคนเดิน
รานคา อยากทําบุญรวมกับทางเทศบาลบาง พอสรางเสร็จก็จะเปนลานประชารัฐ
ลานคนเมืองจริงๆ ทุคนใชประโยชนรวมกัน กิจกรรมตางๆ ก็จะเกิดขึ้นที่ลานแหงใหม
ของเรา ไมวาจะเปนการออกกําลังกายตางๆ การเลนกีฬาตางๆ ตอนนี้คงไมมีใคร
คัดคาน ตอนแรกอยากใหเปนสนามสีเขียวมันเขียวไมได เพราะมีการจัดงานตลอดรถ
คาราวานขายของก็วิ่งเขา-ออกตลอด ดังนั้นจึงมีประชามติทั้งหมดนะครับ หัวหนาสวน
ราชการ กํานันผูใหญบาน อบต. ก็นําเรียนที่ประชุมเพื่อรับทราบดวยกัน แลวพรุงนี้
ประมาณ 18.00 น. ผมก็จะไปกับคุณอุดมศักดิ์ กองชาง จะไปประชุมกับพอคา
แมคา รายระเอียดก็จะนําเรียนใหที่ประชุมทราบอีกครั้งขอบคุณครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
ขอบคุณทานนิวัฒน มากครับ 2 เรื่องสําคัญนะครับ เรื่องขยะ ก็ซ้ํากัน
รองนายกเทศมนตรีฯ กับทางจังหวัด แตเพิ่มเติมในสวนของเราวาเรียบรอยไมมีปญหา โดยเฉพาะขยะมีพิษ
เรื่องที่ 2. คือเรื่องการพัฒนาพื้นที่สนามที่วาการอําเภอบานไผ โดยมีสวนรวม คือ
เทศบาลเมืองบานไผ กรอ. ขาราชการ เอกชน สุดทายคือสวนของอําเภอเองที่ปกครอง
ดูแล อบต. พื้นที่ทั้งหลายเหลานั้น แบงสวนกันแลวจาก 2 ,500,000 บาท อะไรก็

- ๘ตามที่มันดูวามากถาเราแชรกันรับผิดชอบรวมกันพัฒนารวมกัน 3 ประสานอยางนี้
สําเร็จแนนอนครับ ทาง กรอ.ผมไมหวงเพราะเขามีเงินรองขันอยูแลวจากการทํางาน
การจัดงานงิ้วประจําป สวนของอําเภอก็ไมนาหวงสรางลาน 10,000,000 บาทก็ยัง
สรางได บางสวนก็มาจาก อบต.นี้ละที่ชวยทางอําเภอ ทางอําเภอนี้เปนหลักเลย ระดม
พอคาระดมทรัพย เทศบาลเราอีกที่มีสวนนะครับ ทานนิวัฒนรับมาแลว คือ
500 ,000 บาท ประมาณทั้งหมด 3 ,000 กวา ตร.ม. แบงกันคนละ 1 ,000
ตร.ม. กองชางออกแบบดีๆ นะครับ เดิมเราเปนภูมิทัศนแบบสีเขียวเราเวนที่เอาไวมัน
ก็ถูกทําลายลงไป ขอเชิญชวนพวกเราทุกคนสามารถรวมบริจาคชวยกันไดนะครับ
ตร.ม.ละ 500 บาท ตอไปขอเชิญหัวหนาสํานักปลัดฯ ครับ
หัวหนาสํานักปลัดฯ
(3) ผลการคัดเลือกสํานักทะเบียนดีเดน พ.ศ. 2559 ประเภทราษฎร ไมเกิน
30,000 คน ซึ่งเทศบาลเมืองบานไผไดรองชนะเลิศอันดับ 1 และบุคลากรดีเดน
คือ นางกรองกาญจน ปญญารัตนวงศ ตําแหนง หัวหนาฝายปกครอง และ
นายทะเบียนดีเดน คือ วาที่รอยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ตําแหนง ปลัดเทศบาล
เมืองบานไผ
(4) การตรวจติดตามและนิเทศการติดตามงานของทองถิ่นจังหวัดขอนแกน
ไดรับการประสานจากทองถิ่นจังหวัดขอนแกน ทองถิ่นอําเภอ ในวันที่ 8 กันยายน
2559 เวลา 09.30 น. เชิญชวนคณะผูบริหาร/ผอ.กอง/หัวหนาฝายทุกทาน
เตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินดวยนะคะ
(5) หารือการแสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ ควรจัดเปนวันที่เทาไหร
คะ นําเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาคะ
นายนริศ อินทรกําแหง
ใหหารือกับทานรองจิระบูรณกอนนะครับ แตนากําหนดเปนวันศุกรที่
รองนายกเทศมนตรีฯ 30 กันยายน 2559 ตอไปขอเชิญกองการศึกษาครับ
ผอ.กองการศึกษา
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ กอนอื่นขอชี้แจงเหตุผล
กรณีมีชื่อถูกพาดพิงในขาวการโอนยาย ขอแจงใหที่ประชุมรับทราบวา สาเหตุที่ขอ
โอนยาย เนื่องจากในเดือนตุลาคมนี้
เทศบาลนครรังสิตจะมีอัตราตําแหนง
ผอ.กองการศึกษา วาง เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ซึ่งตองสรรหาลวงหนา จึงไดมา
หารือกับทานนายกฯและทานรองนายกฯ วาอยากจะขออนุญาตโอนยายเพื่อจะกลับ
บาน เพราะบานเกิดอยูนครนายก โอกาสที่จะหาตําแหนงวางก็คอนขางยาก ซึ่งเปน
โอกาสที่ดีและไดนําเรียนขอโอนยายกับทานนายกฯและทานรองนายกฯ ทานก็ทราบ
เหตุผลความจําเปนที่เราจะตองกลับไปดูแลครอบครัว ซึ่งทานก็ไดเมตตาอนุญาตให
โอนยายได และทานปลัดฯ ก็ทราบเหตุผลความจําเปนไดอนุญาตใหทําเรื่องขอยายไป
ยังเทศบาลนครรังสิต และเทศบาลนครรังสิตไดตอบรับยินดีรับโอนเรียบรอยแลวคะ
ซึ่งไมไดเกี่ยวของกับขอมูลที่ถูกพาดพิงในขาวเลย จึงขอนําเรียนที่ประชุมใหรับทราบ
และเขาใจตรงกันนะคะ ขอบคุณคะ
ผอ.กองการศึกษา
(1) การจัดสรรเงินอุดหนุนอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 ซึ่งเรา
ดําเนินการสอบราคาไปแลว แตยังไมไดรับเงินจัดสรรมา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
2559 ราคาที่สอบราคาได 2,145,000 บาท กอนหนานี้ไดแจงชื่อผูรับจางไปยัง
กรมสงเสริมฯ แลว ซึ่งจังหวัดแจงใหเรงดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 กันยายน

- ๙2559 ใหเราดําเนินการทําสัญญาใหแลวเสร็จภายใน 30 กันยายน 2559 ซึ่งใน
ระหวางนี้คณะผูบริหารและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของไดรวมหารือแนวทาง ในสวนของกอง
การศึกษาอยูในระหวางรอกองชางประมาณการ ในกรณีที่เราจะยกเลิกประกาศเพื่อ
ดําเนินการสอบราคาใหม จะตองมีเหตุผลในการจะยกเลิกประกาศเพื่อใหสอบราคา
แลวเสร็จตามเวลาที่เหลืออยู ซึ่งไดรับทราบขอมูลเบื้องตนวันนี้ อยากจะทราบราคาที่
แนนอนและเหตุผลที่จะยกเลิกประกาศและขออนุมัติสอบราคาใหม และในสวนของ
กองคลังขอใหชี้แจงในเรื่องของระเบียบฯ และขอปฏิบัติตาง ๆ คะ
นางดรุณี วิศิษฐชาติ
กองการศึกษาคอนขางมีความกังวลใจเกี่ยวกับการยกเลิกประกาศสอบ
รองปลัดเทศบาล ราคา ซึ่งจะยกเลิกประกาศจะตองมีเหตุผลความจําเปนที่เหมาะสม จึงอยากจะขอ
คําแนะนําจากกองชาง วาราคา+หวงเวลาที่จะดําเนินการใหม และกําหนดแลวเสร็จ
ภายใน 30 กันยายน 2559 จะสามารถดําเนินการไดทันหรือไม จึงขอคําแนะนํา
จากกองคลังและกองชางคะ
นายนริศ อินทรกําแหง
ใหเปนการประชุมหารือกันเองภายนอกนะครับ ใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
รองนายกเทศมนตรีฯ ประชุมหาขอสรุป ผูปฏิบัติตองไปเอาขอมูล+หารือปลัดฯ+ ผูมีอํานาจลงนาม แลว
ดําเนินการไปตามนั้น ใหสําเร็จโดยเร็วตามที่ปลัดฯ ไดกําชับไว
ผอ.กองการศึกษา
(2) รายงานผลการแขงขันกีฬาเปตอง ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 15-16 ส.ค.
2559 ผลการแขงขันเปตองชาย คือ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือ แขวงทางหลวง
ขอนแกนที่ 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 แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 3 (บานไผ)
นายนริศ อินทรกําแหง
สําหรับโครงการนี้ตองขอขอบคุณกองการศึกษาไดดําเนินการจัดกิจกรรม
รองนายกเทศมนตรีฯ ความสัมพันธระหวางสวนราชการรัฐวิสาหกิจ
ผอ.กองการศึกษา
(3) โครงการพัฒนาภาษาสูอาเซียน
(4) โครงการอบรมเยาวชนนักเรียนจุดประกายความใฝฝนเพาะเมล็ด
วรรณกรรม
ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้คณะผูบริหารอยากจะใหเกิดประโยชนและคุมคาที่สุด
จึงไดมีการสํารวจความตองการและความสนใจเขารวมอบรม ปรากฏวา จํานวนกลุม
ผูสนใจไมเพียงพอและไมคุมคาในการดําเนินโครงการ ทั้ง 2 โครงการ ผูบริหารจึง
อนุมัติใหงดโครงการดังกลาวคะ
นายนริศ อินทรกําแหง
ตองขอขอบคุณทานปลัดนะครับ ถึงแมจะมอบรองปลัดในบางเรื่องทาน
รองนายกเทศมนตรีฯ ตองกํากับดูแลงานอยูตลอดเวลา เชน การจัดซื้อจัดจางทุกโครงการ เกิดความคุมคา
หรือไม ซึ่งปรากฎวาตองงดโครงการทั้ง 2 โครงการดังกลาว
ผอ.กองการศึกษา (5) โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร จัดอบรมใหกับครูผูสอน
ชั้นอนุบาลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนา เด็กเล็ก กําหนด
จัดการอบรมขึ้นในวันที่ 10-11 ก.ย. 2559 เดิมจัดที่หองประชุมไผเงิน แต
เนื่องจากมีภารกิจเรื่องการตรวจประเมินฯ จึงขอยายสถานที่ไปหองประชุมประชา
เมืองไผ

- ๑๐ (6) เรื่องการแขงขันสวดมนตหมูสวดมนตสรภัญญะ ขอใหคุณจีระศักดิ์
รายงานที่ประชุมทราบคะ
นายจีระศักดิ์ แกนดู การแขงขันสวดมนตหมูสวดมนตสรภัญญะ ณ ชุมชนปอบิด จะมีการ
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ ประชาสัมพันธใหชุมชนทราบทั้ง 39 ชุมชน ซึ่งการแขงขันทีมละไมนอยกวา
5 คน แตไมเกิน 10 คน สวนรายละเอียดจะสงไปชุมชนและโรงเรียนตาง ๆ เขารวม
แขงขันตอไปครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
ใชเงินใหคุมคานะครับ ตอไปเชิญกองชางครับ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ผอ.กองชาง
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ
(1) รายงานผลดําเนินการตามโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 2559 รวมทั้งสิ้น 35 โครงการ เบิกจายแลว 18 โครงการ
อยูระหวางการกอสราง 10 โครงการ อยูระหวางการจัดซื้อ/จัดจาง 3 โครงการ
อยูระหวางสํารวจออกแบบ 4 โครงการ
- โครงการจายขาดเงินสะสมป 2559 มีทั้งสิ้น 10 โครงการ
อยูระหวางจัดซื้อ/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
วันที่ 20 ต.ค. 2559
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
หลายโครงการที่ดําเนินการและตรวจรับงานแลว ชางคุมงานพื้นที่ยานธุรกิจ
รองนายกเทศมนตรีฯ เชน ตลาด 2 ปรับปรุงทอระบายน้ํา ถ.สมาสบํารุง การปรับปรุงฟุตบาททางเทา
หอนาฬิกา โครงการเหลานี้กระทบกับประชาชน ผูรับเหมากอนลงงานใหมาวางแผน
งานกอนลงมือทํางาน ปายโครงการตองมีใหชัดเจน อาทิตยที่แลวผูรับเหมาทิ้งงาน
ฝากดวยนะครับ ชางควบคุมงานตองชัดเจนและรายงานมาเปนระยะ เปนยานธุรกิจ
ตองกําชับผูรับจางตองมีมาตรฐานดวยนะครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
ชวยดูแล งานโครงการ ตองมีประกาศปายโครงการกอสรางใหชัดเจน
รองนายกเทศมนตรีฯ หลักการ คือ การกอสรางโรงเรียนเทศบาลยังไมแลวเสร็จ ระยะเวลาเลยมา
1 เดือนกวาแลว ปรับตามสัญญา กําชับเรื่องนี้ดวย กองชาง+กองคลัง กําหนด
วันเวลาสําหรับพิธีเปดโครงการที่กอสรางแลวเสร็จ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ
ดวยนะครับ เชิญเรื่องตอไปครับ
นายเนรมิตร มูลวงศ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับผลการ
หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล พิจารณาความเหมาะสมของราคารายการกอสรางระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียชุมชน เทศบาลเมืองบานไผ จังหวัดขอนแกน สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) แจงผลการพิจารณาความ

- ๑๑ เหมาะสมของราคารายการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
เทศบาลเมืองบานไผ จังหวัดขอนแกน ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางครั้งที่ 2
วงเงิน 99,050,000 บาท สํานักงานนโยบายและแผนฯ ไดดําเนินการตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ และไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขยายระยะเวลากอหนี้ผูกพันขาม
ปงบประมาณ จากเดิมผูกพันปงบประมาณ 2556-2558 เปนผูกพัน
ปงบประมาณ 2556-2561 ซึ่งไดสําเนาแจงกองคลังทราบ เพื่อดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของตอไปแลวครับ
(3) การจัดการขยะอันตราย การบริหารจัดการขยะเทศบาลเมืองบานไผ
ทํา MOU กับ อบจ.ขอนแกน ทําหนังสือแจงทุก อปท. ทําปริมาณขยะอันตรายไปยัง
อบจ. เทศบาลเมืองบานไผ เปนอําเภอโอนถายมีปริมาณขยะอันตรายนอยกวา อบจ.
เสนอที่ประชุมวา แกปญหาโดยวาจางรถบรรทุกเพื่อขนยายขยะมีพิษที่ตกคาง
ตอไปครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
เรื่องบอบําบัดน้ําเสีย กองคลังรับเรื่องไปดําเนินการ ชื่นชมกองชางที่
รองนายกเทศมนตรีฯ สานตอเรื่องนี้ (1) ขยายเวลาเบิกจายเงิน (2) วงเงินงบประมาณ (3) ผูประกอบการ
ผอ.กองคลัง
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ขณะนี้ไดทําหนังสือแจง
ผูรับจางแลวในการเซ็นสัญญาบอบําบัดฯ
(1) รายงานการรับ-รายจาย ประจําเดือน สิงหาคม 2559
- รายรับทั้งสิ้น 223,725,283.25 บาท
- รายจายทั้งสิ้น 142,308,275.46 บาท
- รายรับสูงกวารายจาย 49,452,222.79 บาท
ขอใหทุกกอง/ฝายเรงรัดดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน
2559 ดวยนะคะ
(2) รายงานเงินกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน ณ 31 ส.ค. 2559
- รายจายทั้งสิ้น
2,900.- บาท
- คงเหลือเงินกองทุนฯ ทั้งสิ้น 960,493.80 บาท
(3) รายงานเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรเทศบาลเมืองบานไผ ณ วันที่
6 ก.ย. 2559
- รายรับทั้งสิ้น 681,537.78 บาท
- รายจายทั้งสิ้น
15,000.- บาท
- คงเหลือเงินเขากองทุนฯ ทั้งสิ้น 666,537.78 บาท
นายนริศ อินทรกําแหง
การใชเงินกองทุนคนบานไผฯ ใชจายตามวัตถุประสงค เกิดการเพิ่มพูน
รองนายกเทศมนตรีฯ ของกองทุนฯ ตองการใหพนักงานทุกคนมั่นคง มั่นใจ ในทีมงานบริหาร ไมมีการเอา
เงินกองทุนฯ มาใชประโยชนสวนตัวแนนอนครับ เงินทุกอยางตองเปนไปตามมติของ
กรรมการกองทุนฯ ครับ
กองทุนสวัสดิการบุคลากรพนักงานเทศบาล กองทุนฯ นี้เปนประโยชนกับพี่
นองที่ สุดกองทุนก็จะมั่นคง เพื่อบรรเทาทุกขพี่นองเราไปกูยืมนอกระบบ คือ การ
แกไขปญหาของทานนายกฯ และผูบริหาร เพื่ออนาคตที่ดีของพวกเรานะครับ

- ๑๒ (4) การทําซุมทางเขาตลาด 2 ขอหารือที่ประชุมวาจะสามารถดําเนินการได
หรือไม ขณะนี้ตลาดกอสรางเสร็จแลว แตบริเวณรอบขางยังไมเรียบรอย เราจะ
ดําเนินการอยางไรตอไป หรือปลอยตามสภาพกอน
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
คณะกรรมการตรวจรับงานตลาด 2 ผูรับจางสงมอบงานเรียบรอยแลว
รองนายกเทศมนตรีฯ แตมีเรื่องแจงผูรับเหมาคือหลังคารั่ว การรื้อถอนดานหลังผูรับเหมาก็ยืนยันจะ
ดําเนินการใหเรา ณ วันนี้ตลาดกอสรางเสร็จแลว ขณะนี้ผูประกอบการ พอคา แมคาก็
รอที่จะเขาไปทํามาคาขายที่ตลาดใหม เนื่องจากหลายเดือนที่ผานมาอาจจะแลวเสร็จ
ลาชากวากําหนดตามสัญญา ไดมีการขอโทษแมคาเปนรายวัน สําหรับกรณีการ
กอสรางตามโครงการเฉพาะในสวนแผนที่เราสงปรับปรุงตลาดไปยังกรมธนารักษ
ซึ่งพื้นที่ชายขอบของตลาดยังไมสามารถเขาจําหนายสินคาได ซึ่งพื้นที่ขณะนี้ยังไม
เรียบรอย หารือที่ประชุมวาจะตองรีบดําเนินการใหแลวเสร็จ โดยการนําวัสดุไป
ดําเนินการเองหรือจะใชงบประมาณตาง ๆ พอใชไดไปกอน แตถาไปตีความวา หากทํา
ไปแลวจะตองแจงกรมธนารักษหรือไม วันนี้อยากจะใหทําตรงจุดนี้กอน เพราะหากไม
ทําแมคาก็คงจะเขาไปคาขายไมไดบริเวณชายขอบตลาด รวมทั้งแมคาบริเวณหนา
โรงเรียนบานไผวิทยา (บว.) ในสวนของพื้นชายขอบอาคารตลาดอยากจะให
ดําเนินการปรับปรุงใหแลวเสร็จกอน โดยใชวัสดุ-อุปกรณของเทศบาลไปดําเนินการ
กอนนะครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
ใหรีบดําเนินการตามที่ทานรองนิวัฒนกลาวเบื้องตนนะครับ ตองประสานงาน
รองนายกเทศมนตรีฯ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ หาทางดูแลรวมกันเพื่อใหบานเมืองอยูดี ทําไปแลวตองเจรจา
กอนทํา-หลังทํา ตามความเหมาะสม ผมมั่นใจวาผูนําหนวยงานทั้งหลายทันสมัย
เขาใจบริบทที่จะตองดูแลความเจริญรวมกันเปนสําคัญ สวนซุมประตูทางเขาใหทํา
งบประมาณ 2560 นะครับ
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย
ตลาด 2 ปรับปรุงเสร็จแลว รอบบริเวณตลาดที่ยังไมเรียบรอย คงตอง
ที่ปรึกษานายฯ
ทําใหเรียบรอย คงตองอาศัยกองชาง+หนวยทันใจเขาไปปรับปรุงกอน คงทําใหเปน
ทางเรียบและทางลาดสําหรับผูพิการดวย ราชพัสดุฯ นาจะสามารถเจรจาใหเขาใจกัน
ไดนะครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
กองชางประสานผูประกอบการใหเรียบรอย ซุมประตูยกไปทํา
รองนายกเทศมนตรีฯ งบประมาณ 2560 ทางเขาตองเจรจากับหนวยงานที่เกี่ยวของ มีเทคนิคในการ
ทํางานเปนประโยชนกับพี่นองประชาชนใหรีบทําขึ้นอยูกับการเจรจา
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ
(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพกลไกพี่เลี้ยง:
ธรรมนูญสุขภาพชุมชนคนบานไผ” สืบเนื่องจาก คสช. ไดคัดเลือกเทศบาลเมือง
บานไผขับเคลื่อนนํารอง อบรมฯ กลุมเปาหมาย 128 ทาน ครั้งแรกกําหนดเปน
วันที่ 23
ก.ย. 2559 ปรากฏวาตรงกับวันประชุมสภาเทศบาล จึงขอเลื่อนเปน
วันที่ 20 ก.ย. 2559 ตรงกับโครงการวันเยาวชนแหงชาติ และไดประสาน
โรงเรียน ขก.5 เรียบรอยแลว กําหนดเปนวันที่ 20 ก.ย. 2559 ซึ่งจะประชุม
ตามกําหนดการที่ขอแกไขเปน “หองประชุมโรงเรียนบานไผ ขก.5” คะ

- ๑๓ ผอ.กองสวัสดิการสังคม
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองสวัสดิการฯ
มีเรื่องแจงที่ประชุมทราบ 4 เรื่อง ดังนี้
(1) โครงการจัดประชุมประจําเดือนองคกรภาคประชาชน ประจําเดือน
ก.ย. 2559 กําหนดประชุมในวันที่ 8 ก.ย. 2559 กอง/ฝายใดมีเรื่องที่จะแจง
ใหที่ประชุมทราบ ขอเชิญสงวาระและเขารวมประชุมในวันที่ 8 ก.ย. 2559
(2) โครงการวันเยาวชนแหงชาติ กําหนดขึ้นในวันที่ 20 ก.ย. 2559
ไดประสานโรงเรียนและหนวยงานที่จะเขารวมกิจกรรมฯ
เรียบรอยแลว รวมทั้งได
ขอสนับสนุนรางวัลจากหนวยงานตาง ๆ ซึ่งไดการตอบรับเปนอยางดี สําหรับ
หนวยงานที่สนับสนุนของรางวัล ไดแก บริษัท โตโยตาขอนแกน, ธอส., ประกันสังคม
จังหวัดขอนแกน และอีก 2 บริษัท กลุมเปาหมายในการเขารวมกิจกรรมฯ
จํานวน 250 คน สัปดาหหนาจะเชิญประธาน+เลขาฯ เขารวมประชุมเพื่อเตรียม
ความพรอมอีกครั้งหนึ่งครับ
(3) โครงการอบรมปองกันความพิการในวัยใส ซึ่งไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจาก สปสช. จํานวน 100,000 บาท กลุมเปาหมายระดับมัธยมศึกษา
ซึ่งกําหนดจัดการอบรมขึ้นในวันจันทรที่ 12 กันยายน 2559 ณ หอประชุมประชา
เมืองไผ
(4) รายงานความคืบหนาเพิ่มเติม โครงการสรางบานผูดอยโอกาสใหแกผู
ยากจน ซึ่งไดดําเนินโครงการไปแลว ธอส.ไดใหงบประมาณซอมแซมบาน 21 หลัง
และสรางบานใหอีก 22 หลัง ซึ่งเกิดปญหา คือ ใหเงินงบประมาณมาสรางบาน แต
ไมมีงบประมาณคาขยายเขตประปาและคาขยายเขตไฟฟา เมื่อวานนี้ผมไดทําหนังสือ
ถึงผูจัดการการประปาและผูจัดการการไฟฟาแลว เพราะตรงจุดเชื่อมของน้ําประปา
และจุดเชื่อมของไฟฟามีปญหา เพราะวาบาน 20 หลัง จะตองตั้งหมอแปลงโดยตอง
ใชคาใชจายในการดําเนินการประมาณ 200,000 บาท ผมจะประสานงานกับ ธอส.
อีกครั้งหนึ่งวาคาใชจายตรงนี้จะมีมาใหหรือไม เพราะเปนเรื่องสําคัญและใช
งบประมาณคอนขางสูง
นายนริศ อินทรกําแหง
ขอบคุณมากสําหรับขาวดีที่จะทําใหพี่นองมีความมั่นคงในดานที่อยูอาศัย แต
รองนายกเทศมนตรีฯ พยายามสรางความเขาใจกับผูที่ไดรับประโยชนดวย อยามัวไปแจงหนวยงานอื่นมา
ชวยเหลือ จนเขาไมไดชวยเหลืออะไรตัวเองเลย สิ่งที่คุณทําคุณคิดดี คิดถึงประโยชน
แกประชาชน แตประชาชนตองเสียสละอะไรบาง ในเมื่อประชาชนไดประโยชน ผม
อยากฝากตรงนี้ ไมอยางนั้น ธอส.อาจจะรําคาญคุณ ที่คุณเปนผูประสาน ไฟฟาและ
การประปาก็อาจจะรําคาญคุณ เพราะคุณไปทําใหเขาเสียประโยชนที่ควรจะไดใหกับ
พนักงานของรัฐวิสาหกิจ แตคุณทําดีแลวที่พยายามไปประสานเรื่องนี้ ใหเติมอีกนิดให
ประชาชนไดมีสวนรับผิดชอบดวย เพราะประชาชนเปนผูไดรับประโยชน
ปลัดเทศบาล
1. สําหรับโครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานพัสดุฯ กองการศึกษา
วันนี้ตองทํา e-Auction ใหแลวเสร็จ หากไมทันงบประมาณจะตกไปนะครับ
2. ฝากหัวหนาฝาย/หัวหนางาน ใหเขียนมุทิตาจิตใหแกผูที่จะเกษียณอายุ
ดวยนะครับ โดยเรงรัดใหจัดสงกองวิชาการฯ ใหแลวเสร็จภายในวันนี้ โดยการเขียน
มุทิตาจิตใหมีภาพถายประกอบดวยนะครับ

- ๑๔ 3. กรณีถูกเรียกเงินคืนจาก สตง. เวลาเรียกคืนจากเจาหนาที่ไมได สตง.จะ
เรียกคืนจากปลัดฯ และกองคลังแทน แตละกอง/ฝายขอใหพิจารณาขอกฎหมายและ
ประโยชนคุมคาใหชัดเจน ใหคัดกรองใหดี ๆ กอนเสนอ โดยใหแตละกองเสนอหนังสือ
ตอบขอทักทวง สตง.ใหรอบคอบดวยนะครับ
4. กองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน ไดใหนิติกรสืบคนขอมูลคําวา “กองทุน”
สามารถดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคชัดเจน ไมตองจดทะเบียนก็ได แตหากเปน
“มูลนิธิ” และไมไดจดทะเบียนถือวา “มูลนิธิเถื่อน” ขอบคุณครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
กรณี สตง.ทวงติงเรียกเงินคืนใหรีบดําเนินการโดยเรงดวน ใหทุกกอง/ฝาย
รองนายกเทศมนตรีฯ ดําเนินการตามขั้นตอนใหเรียบรอยนะครับ สําหรับการคืนเงินใหแยกแยะ เกิดขึ้น
เมื่อใด สมัยใด ใครรับผิดชอบ จะไดมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
สําหรับเรื่องกองทุนฯ ใครไปลงเฟสวาเปนกองทุนเถื่อน ลงเฟสใหถูกตองตาม
พ.ร.บ.คอมพิวเตอรใหถูกตองดวยนะครับ
ผอ.กองวิชาการฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองวิชาการฯ มีเรื่อง
แจงเพื่อทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้
(๑) แผนปฏิบัติการประจําเดือน ก.ย. ๒๕๕๙ มีทั้งหมด 5 โครงการ
รายละเอียดตามเอกสาร กอง/ฝายใดตองการแกไขเพิ่มเติมแจงไดที่กองวิชาการฯครับ
(2) ปฏิทินงานจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) ให
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ต.ค. 2559 ซึ่งไดประชุมทําความเขาใจไปแลว
(รายละเอียดตามเอกสาร) ซึ่งแผนพัฒนาทองถิ่นจะทํา 4 ป/ครั้ง แตสามารถแกไข
เปลี่ยนแปลงไดในแตละป
นายนริศ อินทรกําแหง
ถือเปนเรื่องสําคัญ ขอใหทุกกอง/ฝายดําเนินการตามปฏิทินงานใหแลวเสร็จ
รองนายกเทศมนตรีฯ ตามกําหนดดวยนะครับ
ผอ.กองวิชาการฯ
(3) การตรวจประเมินผลรางวัลพระปกเกลา ในวันที่ 10 ก.ย. 2559 เวลา
09.00 น. หลังจากเลิกประชุมแลวกองวิชาการฯ จะทําคําสั่งมอบหมายหนาที่ พรอม
หนังสือเชิญเพื่อรวมรับการตรวจประเมินฯ ขอบคุณครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
วันที่ 22 ก.ย. 2559 ประชุมกองการศึกษานะครับ ตอไปขอเชิญ
รองนายกเทศมนตรีฯ สถานธนานุบาลครับ
ผูจัดการสถานธนานุบาล
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ
(๑) รายงานสถิติการรับจํานํา-ไถถอน ณ วันที่ 31 ส.ค. ๒๕๕๙ ดังนี้
- 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

- รวมยอดเงินคงเหลือทั้งหมด จํานวน 45,655,924.87 บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร)
อ.มลิวรรณ สารบรรณ เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สรุปผลการดําเนิน
ที่ปรึกษานายกฯ โครงการบานไผมั่นคงรวมใจพัฒนา ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. สถานะทางการเงิน ณ เดือน สิงหาคม 2559 ดังนี้

- ๑๕ ๑.๑ เงินออมหุน
= 102,767.31 บาท
๑.๒ เงินออมสวัสดิการ = 68,253.48 บาท
๑.๓ เงินออมเพื่อบาน = 679,173.29 บาท
๒. วันที่
18-19 สิงหาคม 2559
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการบานมั่นคงและเยาวชนรวมทั้งหมด
10 คน ไดเขารวมงาน “จุดประกายเยาวชนเพื่อเปลี่ยนแปลงสุขภาวะคนเมือง”
ที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) ถนนนวมินทร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพฯ เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนเปนพลังในการจัดการชุมชน รูจักคิดวางแผน รวม
กิจกรรมทําใหชุมชนเปน “โรงเรียนแหงชีวิต” เพราะพลังของเยาวชนมีความมหาศาล
สามารถสรางและเปลี่ยนแปลงชุมชนได (รายละเอียดตามเอกสาร)
นายนริศ อินทรกําแหง
ใครมีขอซักถามหรือไมครับ ถาไมมีเชิญหนวยทันใจครับ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รอยตรีบัวทอง โลขันธ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอสรุปผลการ
เลขานุการนายกฯ ดําเนินงานหนวยทันใจ ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ (รายละเอียดตามเอกสาร)
ผมเรียนใหทานทราบวา หนวยทันใจเราทํางานเปนหนึ่งเดียวกัน ใหพี่นองประชาชน
ประทับใจถึงจะมีปญหาอุปสรรคผมไมสน ผมจะทํางานอยางเดียว เพื่ออยูในใจของพี่
นองประชาชนตลอดไปครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
ขอบคุณครับ พี่นองประชาชนอยูในใจของหนวยทันใจ บริการอยางทันใจ
รองนายกเทศมนตรีฯ วาระตอไปเชิญครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ—
ระเบียบวาระที่ ๕ วิเคราะหโครงการที่จะเปนประโยชนตอเทศบาลเมืองบานไผ
นายนริศ อินทรกําแหง
สําหรับวาระนี้ใครมีเรื่องใดเสนอหรือไมครับ ถาเปนไปไดกรุณาใสชื่อโครงการ
รองนายกเทศมนตรีฯ มาลวงหนาดวยในการประชุมคราวตอไป คราวนี้ถาไมมีผมจะเอาเรื่องเดิมที่เคย
กลาวไว คือ โครงการใดที่ยังตกคางอยูทั้งหมด อยูในแผนงานกอง/ฝายใด ใหหยิบยก
มาทําใหเสร็จใหทันทุกโครงการ โครงการใดมีเหตุที่ไมสามารถดําเนินการได ก็ตองมี
เหตุผลมีผลที่สมควรดวยนะครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ-ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
1. เรื่องธรรมนูญสุขภาพใหประสานผมโดยตรงนะครับ
รองนายกเทศมนตรีฯ
2. เรื่องกลองถายรูปกองวิชาการฯ ขณะนี้ไปอยูที่กองพิสูจนหลักฐานทุกตัว
ใหสอบถามดูจากหนวยงาน/กอง/ฝายใดมีกลองที่สามารถนํามาใชงานระหวางรอ
กลองของกองวิชาการฯ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการใชงานประชาสัมพันธตาง ๆ
ใหกองวิชาการฯ สอบถามดูนะครับ
ผอ.กองวิชาการฯ
เคยยืมจากโรงเรียนเทศบาล 2 มาใชงาน แตเปนกลองสวนตัว
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย
พวกเราเปนขาราชการ เปนตําแหนง เปนอาชีพที่มีเกียรติ ซึ่งหลายๆ คน
ที่ปรึกษานายกฯ
ก็ใฝฝนที่อยากจะมาทําหนาที่อยางนี้เพื่อความมั่นคงของชีวิต เพื่อดูแลครอบครัว
ลูกหลานใหมีความเจริญมั่นคงกาวหนาตอไป ซึ่งผมก็เปนคนหนึ่งและคิดวาพวกเราที่
นั่งอยูในที่ประชุมแหงนี้คงคิดเหมือนกัน ฉะนั้นในการทํางานเปนขาราชการ คือ การ

- ๑๖ เปนขาพระบาท เปนผูที่จะเจริญรอยตามพอ คือ ในหลวงของเรา ซึ่งจะตองทํางาน
ตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่ไดรับมอบหมาย ตามคําสั่งแตงตั้งของแตละหนาที่
แตละตําแหนง ผมอยูในราชการ 38 ป ใน 38 ปไดยึดถือหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา คือ “ทางสายกลาง” ถาเราสามารถเดินทางสายกลางได คือ ทํา
หนาที่อยางดี ปฏิบัติหนาที่อยางดี จะทําใหการทํางานดวยความราบรื่น หากมีปญหา/
อุปสรรคจะผานไปไดดวยดี โดยเฉพาะผูที่จะเกษียณในครั้งนี้ คือ ผูอํานวยการกอง
สาธารณสุขฯ หรือพนักงานอีกคนที่จะเกษียณถือวาเปนเรื่องที่ดีที่จะผานพนไปดวยดีที่
อยูจนครบเกษียณอายุราชการ ถือเปนสิ่งที่นายินดี ดังนั้น จึงขอใหยึดหลักทางสาย
กลาง ปญหาเกิดขึ้นไดหมดทุกองคกร แตเราตองมีสติที่จะครองตน ครองคน ครอง
งาน ขอใหทําหนาที่ของเราใหดีที่สุด ใหยึดมั่นในความดี ความถูกตอง มีน้ําใจซึ่งกัน
และกัน ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ยิ้มเขาไวจะทําใหชีวิตเราดีขึ้น วันนี้อาจจะมีปญหา
พรุงนี้อาจจะดีขึ้น ขอใหพวกเราคิดแบบนี้ ขอใหทุกคนมีความหวัง อยาทอถอย ปญหา
มีไวแก คอย ๆ แกไข ปรึกษาผูรู อยากใหพวกเราทํางานอยางราบรื่น ขอฝากพวกเรา
ทุกคนและขอใหกาํ ลังใจทุกคนดวยครับ ขอบคุณครับ
นายปรีชา มุกนําพร
สืบเนื่องจากเมื่อวานผมไปประชุมที่วัดปาชัยวารินทร จะมีการจัดงานใหญ
ที่ปรึกษานายกฯ
เรื่อง สังฆอุโบสถสามัคคี จะมีพระสงฆสายธรรมยุติมาประชุมประมาณ 700 รูป
อุบาสกอุบาสิกาที่ตามมาประมาณ 3,000 คน คณะทํางานไดประชุมกันเพื่อแบง
หนาที่รับผิดชอบ โดยมอหมายใหเทศบาลเมืองบานไผเปนประธานในการจัดสถานที่
โดยจัดหาเต็นท โตะ เกาอี้ รถสําหรับเกรดพื้นที่ที่จอดรถบริเวณวัด สําหรับประธาน
ชุมชนที่จะประชุมจะแจงมายังเทศบาลเพื่อใหดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ อีกสวน
หนึ่งคือ ใหเราประชาสัมพันธการจัดงาน โดยเริ่มจากวันนี้จนถึงวันงานคือ วันที่
16 ก.ย. 2559
งานรอยปบานไผที่ทานนายกฯดําริที่จะจัดขึ้น ผมคิดวาหนวยงานของเรา
ตั้งรับไมทัน ทานนายกฯ อานอดีตเพื่อไปเขียนอนาคต ผมก็พยายามตามทานแตไมทัน
มีทานใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไมครับ ถาไมมี ผมขอขอบคุณทุกทาน หนวยงานที่จะ
รองรับภารกิจที่จะเกิดขึ้นก็ตามไมทัน ทานนายกฯ ทํางานเหมือนเอกชน คิดเร็ว ทํา
เร็ว แตเขามาสูระบบราชการ เพื่อตั้งรับความคิดของทานนายกฯ อาจจะไมทันเวลา
คิดวาตรงนี้อาจจะชาลงเพื่อรอทานนายกฯกลับมา สวนตัวผมจะคิดงานและศึกษางาน
ไวรอ เชน จังหวัดนานจะมีเมืองเกาเลาเรื่องรอยป ผมจะเตรียมรายละเอียดใหพรอม
เพื่อจัดงานรอยปในปหนาใหได ขอบคุณครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
ขอบคุณมากครับ สําหรับเรื่องของจังหวัดนานที่จะมีการจัดงาน อาจจะเปน
รองนายกเทศมนตรีฯ สถานที่ที่เราจะไปดูงาน ทั้งเรื่องไผแสนกอ เรื่องเครื่องจักรสาน ใหเสนอทานรักษาการ
นายกฯ เพื่อขอไปศึกษาดูงานจะไดมาสานตอไดนะครับ ตองขอขอบคุณทานปรีชา
ทานเลิศสิน และขอบคุณพวกเราทุกคนที่รวมประชุมกันมาจนถึงเวลานี้ งานใดก็ตามที่
เปนงานในหนาที่ขอใหพวกเราทําใหดีที่สุด ทานปลัดฯ พูดเรื่องการเรียกเงินคืนของ
สตง. ทานตองดูวาเกิดประเด็นปญหาถูกตองตามระเบียบหรือไม เกิดความคุมคา
หรือไม 4 ขอ ที่ สตง.จะตองตรวจสอบเปนสําคัญ ถาเขาขายขอใดขอหนึ่งจะเปนเหตุ
ทวงติงของ สตง. เพราะฉะนั้น ผอ.กอง /หัวหนาฝาย/เจาของงาน/โครงการ ตอง

- ๑๗ แมนยําและศึกษาใหละเอียด จะไดไมถูกทานปลัดฯ ตําหนิ จะตองทําใหถูกตองแมนยํา
โดยมีทานรองดรุณีซึ่งเปนคนคัดกรองงาน อนาคตจะมีคนมาชวยแลว เพื่อแบงเบา
ภาระลงเพื่อใหงานนั้นเกิดความถูกตอง ไมถูกเรียกเงินคืน เรื่องที่ทานปรีชาประชุม
รวมกับทานจีระศักดิ์ เกี่ยวของกับกอง/ฝายใด ใหรีบประสานงานโดยดวน ทายนี้ผม
ขอเรียนใหทราบวา ทีมผูบริหารทุกคนที่นั่งทํางานอยูตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายของทางราชการ ขอแจงใหทุกคนทราบวา เราทุกคนไมเปนศัตรูกับใคร
เรามุงมั่นทํางานเพื่อเทศบาลเมืองบานไผ ตามภารกิจหนาที่ที่รับผิดชอบ และเพื่อให
บานเกิดเมืองนอนของเรา มีทานใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไมครับ ถาไมมี ผมขอขอบคุณ
ทุกทาน และขอปดการประชุมครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ—
เลิกประชุม เวลา

11.30 น.

(ลงชื่อ)
ผูบันทึกการประชุม
( นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

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

ผูตรวจรายงานการประชุม

