
- ๑ - 

 
บันทกึการประชุมหัวหนาสวนการงาน ประจําเดอืน ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

ในวันพุธที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๘   เวลา  ๐๘.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมไผเงิน 

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

ผูมาประชุม 

๑. นายเปรมศักดิ์ เพยียุระ นายกเทศมนตรี  

๒. นายจริะบูรณ ปญญารัตนวงศ รองนายกเทศมนตร ี

๓. นายนวิัฒน ปลั่งศริิ รองนายกเทศมนตรี 

๔. นายนรศิ อนิทรกําแหง รองนายกเทศมนตร ี

๕. นายเลศิสนิ จึงจรัสทรัพย ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี  

๖. นายปรชีา มุกนําพร ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี  

๗. รอยตรบีัวทอง โลขันธ เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๘. นางดรุณ ีวศิษิฐชาต ิรองปลัดเทศบาล  

๙. นางสุภาภรณ คําภูเงนิ หัวหนาสํานักปลัดฯ 

๑๐. นางอาภรณ รพเีลศิรังสมัินต ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ  

๑๑. นางวาสนา   พทิักษ ผูอํานวยการกองคลัง  

๑๒. นายเฉลมิเกยีรต ิอุปจันทรสงา ผูอํานวยการกองวชิาการฯ  

๑๓. นายกฤษฏ ชัยมาตย ผูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม  

๑๔. นางศริวิรรณ ปกษ ีผูอํานวยการกองการศกึษา  

๑๕. นายศักดิ์สทิธิ์ ปนคํา ผูอํานวยการกองชาง  

๑๖. นางฉววีรรณ อัศฤกษ ผอ.สถานศกึษา โรงเรยีนเทศบาล  

๑๗. นางจิตโศภิน เคนจันทกึ ผอ.สถานศกึษา โรงเรยีนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธติ  

๑๘. นายสุวัฒน เทาใหม ผูจัดการสถานธนานุบาล  

๑๙. นายอทิธพิล พวกเมอืงพล หัวหนาฝายการโยธา  

๒๐. นางกรองกาญจน  ปญญารัตนวงศ หัวหนาฝายปกครอง 

๒๑. นายจรีะศักดิ์ แกนดู  หัวหนาฝาย สงเสรมิการศึกษาฯ 

๒๒. น.ส.ดาวรรณ ภูเหนิ หัวหนาฝายบรกิารสาธารณสุข  

๒๓. นางวารุณ ีลาดมะโรง หัวหนาฝายรหิารงานสาธารณสุข 

๒๔. นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศลี หัวหนาฝายแบบแผนฯ  

๒๕. น.ส.ภัทราวรรณ  เกดิพทิักษ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห  

๒๖. น.ส.ยุวนติ เพิ่มยนิด ีหัวหนาฝายบรหิารการศึกษา  

๒๗. นางสุกัญญา จันทรภักดี หัวหนาฝายอํานวยการ  
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๒๘. นายประหยัดทรัพย  อาวจําปา หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  

๒๙. น.ส.มัตตกิา เกดิพทิักษ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  

๓๐. น.ส.ลัดดาวัลย ความหม่ัน หัวหนาฝายแผนที่ภาษฯี  

๓๑. จ.อ.กมล สงวนญาต ิหัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 

๓๒. นายเนรมติร มูลวงศ หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล  

๓๓. นางอุไรวรรณ กสกิจิวรกุล หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ  

๓๔. นายประเสรฐิ ไชยศรี  หัวหนา ฝายพัฒนารายได 

๓๕. น.ส.ธัญณชิา ขันต ีหัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 

๓๖. จ.อ.สายันต นรสาร รก.หัวหนาฝายปองกันฯ  

๓๗. นายสุบรรณ ดดีลิก ที่ปรกึษานายกฯ  

๓๘. น.ส.สุนษิา แสนโชต ิพยาบาลวิชาชีพ  

๓๙. น.ส.กันยารัตน อุปจันทรสงา พนักงานจางเหมา  

๔๐. นายธนายุทธ โคตรบรรเทา จนท.ระบบงานคอมฯ (รก.หน.ฝายบรกิารและเผยแพรฯ)  

๔๑. นายอํานาจ เกษศรไีพร ศกึษานเิทศก  

๔๒. นางมลวิรรณ สารบรรณ ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี  

๔๓. นายสุระ สทิธศิริิสาร นายกองคการบรหิารสวนตําบลโนนสมบูรณ  

๔๔. นายวชัิย แกวไทย ปลัด อบต.โนนสมบูรณ  

๔๕. จาเอกปกครอง สดุสะอาด ผอ.กองสาธารณสุขฯ อบต.โนนสมบูรณ  

๔๖. อ.สมพงษ ปทุมทอง ขาราชการบํานาญ  

๔๗. น.ส.จารุมาศ เสนาสนทิ จนท.บรหิารงานทั่วไป  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

ประธาน   กอนเขาสูระเบยีบวาระการประชุม ผมขอแนะนําที่ปรกึษานายกฯ  

ทาน อ.สุบรรณ  ดดีลิก ซึ่งผมไดแตงตัง้เปนที่ปรกึษานายกเทศมนตรเีมอืง 

บานไผ ขอเชิญแนะนําตัวดวยครับ 

นายสุบรรณ  ดดีลิก  เรยีนทานประธาน คณะผูบรหิาร หัวหนาสวนการงาน และผูมเีกยีรต ิ   

ท่ีปรกึษานายกเทศมนตรี ที่เคารพทุกทาน กระผม นายสุบรรณ  ดดีลิก  ขาราชการบํานาญ  โรงเรยีน  

   บานไผ ขก.๕ วันนี้ผมดใีจมากที่ไดมารวมงานกับทาน  ซึ่งตองขอขอบคุณทาน  

ดร.นายแพทยเปรมศักดิ์  เพยียุระ และทมีงาน ที่ใหเกยีรตใิหผมเขามารวมรับใช

บานเมอืง ผมจะทุมเทความสามารถและประสบการณที่ผมมอียูและถนัดเขารวม

พัฒนาบานเมอืงไปพรอม ๆ กับทาน ตอไปนี้ผมขออนุญาตเปนเพื่อนรวมงานของ

ทานไปตลอดชีวติและวันขางหนาจะแนบแนนยิ่ง ๆ ขึ้นไป  ขอบคุณครับ 

ระเบยีบวาระท่ี ๑  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  
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ประธาน ๑. การดําเนนิการตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตร ีเพื่อใหการ 

ดําเนนิการตามสั่งการของนายกรัฐมนตร ีเปนไปดวยความเรยีบรอย จงึใหสวน

ราชการ อําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนนิมาตรการ ดังนี้  

(๑) การดําเนนิการตอบุคคล/กลุมบุคคล ที่มพีฤตกิรรมคัดคานหรอื 

   ตอตานการดําเนนิโครงการของรัฐบาล ประกอบดวย  

(๑.๑) บูรณาการสวนราชการที่เกี่ยวของกับโครงการของรัฐ  

ช้ีแจงทําความเขาใจใหยุตคิวามเคลื่อนไหว โดยตระหนักถงึหนาที่และความ

รับผิดชอบที่มตีอประเทศรวมกัน  

(๑.๒) ดําเนนิการตามกฎหมายตอพฤตกิรรม/กจิกรรม ที่ขัดตอ 

   กฎหมายโดยเครงครัด  

    (๒) ประชาสัมพันธและทําความเขาใจแกประชาชนทั่วไป ใหไดรับขอมูล  

ที่ถูกตอง เพื่อปองกันการบดิเบอืนและสรางเงื่อนไขออกมาชุมนุมเรยีกรอง 

 (๓) กรณทีี่จําเปนตองรับการสนับสนุนการดําเนนิการจากกองกําลัง  

รักษาความสงบเรยีบรอยจังหวัดขอนแกน (มทบ.๒๓) ขอใหรายงานใหจังหวัด

ทราบ (ที่ทําการปกครองจังหวัด กลุมงานความม่ันคง) เพื่อประสานขอรับการ

สนับสนุนจากกองกําลังรักษาความสงบเรยีบรอยจังหวัดขอนแกน (มทบ.๒๓)  

เมื่อมกีารชุมนุมเรยีกรองใหทุกคนไวตอขาวสาร ใหแจงขาวสาร

ใหบรกิารโดยดวน สําคัญคอืใหทําความเขาใจกับประชาชนทัว่ไปใหไดรับขอมูลที่

ถูกตองเพื่อปองกันการบดิเบอืนและการสรางเงื่อนไขออกมาชุมนุมเรยีกรอง  

สวนใดที่อาจจะเปนการเคลื่อนไหวที่เกนิกําลังที่พวกเราจะตองขอรับการ

สนับสนุนใหขอรับการสนับสนุนการดําเนนิการจากกองกําลังรักษาความสงบ

เรยีบรอยจังหวัดขอนแกน หรอื มทบ.๒๓ คายศรพีัชรนิทร และขอใหรายงานให

จังหวัดทราบไปยังที่ทําการปกครองจังหวัด กลุมงานความม่ันคง เพื่อจะได

ประสานการขอรับการสนับสนุนตอไปพวกเราทุกคนอยูในอปท.ใกลชิดกับชุมชน

ที่สุด เมื่อมโีครงการใหยดึถอืนโยบายเปนหลักปฏบิัตใิหรบีแกปญหาตัง้แต

ตนเหตุ อยาไปรอใหเกดิการเคลื่อนไว เรยีกรอง ชุมนุม จนเกดิผลเสยีเปนภาพ

ขาวเกดิขึ้น ขอใหทุกคนไดไวตอขาวสารบานเมอืงนะครับ (รายละเอยีดตาม

เอกสาร)  

    ๒. การประชุมหัวหนาสวนราชการ ฯ จังหวัดขอนแกน จังหวัดพจิารณา  

แลว เห็นวา การประชุมหัวหนาสวนราชการฯ จังหวัดขอนแกน มคีวามสําคัญ

ผูเขารวมประชุมลวนแตเปนผูบรหิารของหนวยงาน ซึ่งผูเขารวมประชุมควร  

แตงกายใหสุภาพ เรยีบรอย เปนแบบอยางที่ด ีจังหวัดขอนแกน จึงขอความ
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รวมมอืผูเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการฯ จังหวัดขอนแกนทุกทาน แตงกาย

เขารวมประชุม โดย ขาราชการ : แตงเครื่องแบบปฏบิัตริาชการฯ หนวยงาน

รัฐวสิาหกจิ/ภาคเอกชน/องคกรอสิระ : เครื่องแบบตามสังกัด  

 ๓. การปราบปรามและหยุดยัง้การบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม 

กําหนดใหหนวยงานที่มภีารกจิและอํานาจหนาที่เกี่ยวของดําเนนิการปราบปราม

และจับกมุผูบุกรุก ยดึถอื ครอบครอง ทําลาย หรอืกระทําดวยประการใด ๆ อัน

เปนการกระทําใหเสื่อมเสยีแกสภาพปา รวมทัง้ผูสมคบและสนับสนุนชวยเหลอื 

ใหไดผลอยางจรงิจังในทุกพื้นที่ รวมทัง้สกัดกัน้การลักลอบตัดไมมคีา หรอืไม

หวงหาม การนําเขาและสงออกไมที่ผิดกฎหมายตลอดแนวชายแดน ตลอดจน

ปราบปรามเครอืขายขบวนการตัดตนไมทําลายปาในทุกหมูบาน และชุมชน    

ทั่วประเทศ ขอใหพวกเราดูแลสอดสองชวยกันโดยการบังคับใชกฎหมายอยาง

เขมงวด พทิักษ รักษา และทวงคืนผนืปา หากมเีจาหนาที่ของรัฐที่ปลอยปละ

ละเลยและมสีวนในการกระทําความผิด จะมกีารดําเนนิการทางวนัิยตาม

กฎหมายทันท ีฝากแจงใหที่ประชุมทราบรวมกนันะครับ ถอืเปนนโยบายสําคัญ

ระดับประเทศ (รายละเอยีดตามเอกสาร) 

 ๔. ตามที่เทศบาลเมอืงบานไผ สรุปเรื่องการปฏบิัตริาชการในรอบ ๑ ป 

ที่เราประสบความสําเร็จใจเรื่องไดรับรางวัลเกยีรตยิศตาง ๆ ผมขอสรุปดังนี้  

 ๔.๑ รางวลัองคกรปกครองสวนทองถิ่นดเีลศิ ดานการสงเสรมิและ

พัฒนาคุณภาพชีวติผูสูงอายุ ประจําป ๒๕๕๗   จาก ทานรองนายกรัฐมนตร ี

ทานวษิณุ  เครอืงาม  ในนามสํานักนายกรัฐมนตร ี 

 ๔.๒ รางวลัองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดานการปองกันการทุจรติ 

ประจําป ๒๕๕๘  จากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิ

(ป.ป.ช.)  

 ๔.๓ รางวลัผูนําทองถิน่ดเีดน ดานธรรมาภิบาล ประจําป ๒๕๕๘ 

(รางวลัสงิหทอง) จากทานองคมนตรอีําพล  เสนาณรงค  

 ๔.๔ รางวัลบุคคลตัวอยางดเีดนดานสังคมสงเคราะห ประจําป ๒๕๕๘ 

(รางวัลมาลัยสยาม) จาก สมาคมสื่อมวลชนสัมพันธแหงประเทศไทย  

 ๔.๕ รางวัลอาเซยีนอวอรด ประจําป ๒๕๕๘ (ASIAN  AWORD) จาก

ทานองคมนตร ีพลเอกวจิิตร  กุลวนชิ  

 ๔.๖ รางวลัสํานักงานสเีขยีว ระดับเหรยีญเงิน ประจําป ๒๕๕๘ จาก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
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 ๔.๗ รางวัลชนะเลศิสํานักทะเบยีนดเีดน อันดับ ๒ ประจําป ๒๕๕๘ 

จากกรมการปกครอง 

 ๔.๘ รางวัลการดําเนนิการชุมชนปลอดขยะ ผานเขารอบที่ ๑ โครงการ

ประกวดชุมชนปลอดขยะ เฉลมิพระเกยีรต ิ๘๘ พรรษา ๘๘  ชุมชน ประจําป 

๒๕๕๘  คอื  ชุมชนบานขาพัฒนาไดรับรางวัลดเีดน  

 ๔.๙ รางวลัขอนแกนเมอืงสะอาด ประเภท องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ระดับดเีดน จังหวัดขอนแกน  

 ๔.๑๐ รางวลัองคกรตนแบบเมอืงสวยใส ไรมลพษิ ระดับดเียี่ยม  

 ๔.๑๑ รางวัลสุขาภบิาลอาหาร ๓ รางวลั  

 ๔.๑๒ โรงเรยีนเทศบาลบานไผ ไดรับรางวัลขอนแกนเมอืงสะอาด 

ประเภท สถานศกึษาระดับด ีจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

จังหวัดขอนแกน  

 ๔.๑๓ โรงเรยีนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธติ ไดรับรางวัลขอนแกนเมอืง

สะอาด ประเภท สถานศกึษาระดับด ีจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน  

    ๔.๑๔ ผมไดเลอืกตัง้จากนายกเทศมนตรทีั่วประเทศ ใหเปนผูแทน 

   นายกเทศมนตรเีปนคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิซึ่งคณะกรรมการจะมี  

บทบาทในการดูแลดานสุขภาพของคนไทยทั่วประเทศ ถอืเปนเกยีรตปิระวัตหินึ่ง

ที่เทศบาลเรายังไมเคยไดรับนะครับ  

เปนรางวัลทัง้หมดประมาณ ๑๒ รางวัล ขอขอบคุณทุกทานที่มสีวนรวมใหไดรับ

รางวัลที่นาช่ืนชมเหลานี้ ฝากผอ.ทุกกอง/ฝายที่ยังไมไดสงผลงานเขาประกวด ใน

เมื่อเรามโีอกาสจากองคกรตาง ๆ จัดใหมกีารประกวด แขงขัน ขอใหเราอยานิ่ง

เฉย หรอืคดิวาแขงแลวไมได ขอย้ํานะครับ เชน กองการศกึษา, กองสวัสดกิารฯ, 

กองชาง, กองคลัง, สํานักปลัดฯ, โรงรับจํานํา ขอดูนะครับวามกีารแขงขันหรอืไม 

ทุกอยางถามกีารแขงขันถอืวาเปนสิ่งที่ดทีัง้สิ้น เพราะเปนการพัฒนาองคกร 

พัฒนาตัวเรา ถาไมมกีารแขงขันเราก็จะหยุดนิ่งอยูกับที่ สําหรับนวัตกรรมของ 

แตละกอง อยากใหมองพื้นฐานของกองตัวเองเปนสําคัญ เชน กองชาง ใหมอง

งานดานชาง กรณงีานสวนสาธารณะผมวาสามารถแขงขันได ถาเราทําด ีๆ ไมได

แพใครนะครับ เพราะเทศบาลเรามีบุคลากรไมนอย แรงงานก็ไมไดสูงมาก

เหมอืนทางภาคกลาง อยางที่ผมไปที่เทศบาลนครภูเก็ต การจางแรงงานใน     

พื้นที่มาทํางานเทศบาล ไมมใีครมารับจางเลย เนื่องจากคาตอบแทนการทํา

ธุรกจิที่น่ันสูงมาก เขาจึงไมมารับงานจางที่เทศบาล เพราะคาแรงถูกมาก เขาจะ
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เลอืกทํางานอื่นที่มผีลประโยชนสูงกวา เพราะฉะนัน้งานที่เทศบาลเขาจะขาด

แคลนแรงงาน หายากมาก สวนใหญจะเปนการจางบรษิัทมาทําใหทัง้นัน้       

ของเราถอืวาอยูในเกณฑด ีคอื เราสรางงานในทองถิ่นได และคนทองถิ่นก็

สามารถที่จะมกีําลังแรงงานทําใหไมมกีารวางงาน  บางแหงไมมแีรงงาน    

กวาดขยะเลยนะครับ เชน ระยอง ภูเก็ต เมอืงทองเที่ยวใหญ ๆ จะมกีารจาง

บรษิัทมาดําเนนิการเก็บขยะ เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน เพราะฉะนัน้งาน     

ทุกดานสามารถแขงขันไดทังสิ้น อยางเชนกองการศกึษาก็นาจะมกีารแขงขัน  

ผมกําลังมองเรื่องของเด็กออทสิตกิ พอดคีนผูใจบุญทานหนึ่งมคีวามประสงคจะ

มอบที่ดนิสาธารณะใหเทศบาล ผมคดิวานาจะสรางโรงเรยีนออทสิตกิ อยาไป

มองเรื่องงบประมาณกอน เราตองรูจักคดิกอนแลวงบจะตามมาทหีลัง  

การศกึษาอยามองมติเิดยีวใหมองตางมติ ิในสวนของกองคลัง พัฒนาการ

จัดเก็บภาษใีหคนตองการมาเสยีภาษ ีใหเปลี่ยนวธิคีดิ เราจะมวีธิจูีงใจอยางไร 

ตองคดิสวนทางกับสิ่งที่เปนอยู สวนงานปองกันฯ นาจะนําไปสูการแขงขันได   

ถอืวาเปนเรื่องทาทาย ฝากทุกคนดวยภายใตรางวัลที่ไดรับ วธิคีดิของผูบรหิาร 

ไมเหมอืนกัน ผูปฏบิัตติองรับนโยบายไปปฏบิัต ิถาเราทํางานแบบมองเวลา

เหมอืนเอกชนเร็วมาก ฝากความกระตอืรอืรนในการทํางานดวย ผมพรอม

สนับสนุนทุกคนนะครับ  

มตทิี่ประชุม  --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผูบรหิารและหัวหนาสวนการงานฯ   

   เมื่อวันที่ ๒ กันยายน  ๒๕๕๘   

ประธาน   ขอเชิญฝายเลขานุการ ครับ  

หัวหนาสํานักปลัดฯ   เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรายงาน 

   การประชุมหัวหนาสวนการงาน  เมื่อวันที่ ๒ กันยายน  ๒๕๕๘  ไดสําเนา 

   แจงใหทุกทานแลวนะคะ มทีัง้หมด ๒๒ หนา ขอใหที่ประชุมพจิารณาไป 

พรอม ๆ กันเลยนะคะ  มทีานใดจะขอแกไขหรอืเพิ่มเตมิในสวนใดหรอืไมคะ  

เชิญคะ ขอแกไขหนา ๔ บรรทัดที่ ๗ จาก เทศบาลตําบลเมอืงแก เปน “เทศบาล

ตําบลเมอืงแก  อ.ทาตูม  จ.สุรนิทร” 

ร.ต.บัวทอง  โลขันธ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอแกไขหนา ๒๑  

เลขานุการนายกฯ  จาก วาที่ ร.ต.บัวทอง  โลขันธ  เปน “ร.ต.บัวทอง  โลขันธ” 

ประธาน  มทีานใดจะขอแกไขเพิ่มเตมิหรอืไมครับ ขอใหเลขานุการแกไขให

เรยีบรอยและเก็บไวในสารบบตอไป ถาไมมผีมขอมตทิี่ประชุมนะครับ  

มตท่ีิประชุม --รับรองรายงานการประชุม — 
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ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องสบืเน่ือง  

ประธาน   รายงานผลการดําเนนิงานถนนคนเดนิเพลนิเมอืงไผ  เชิญ 

รองดรุณ ีครับ 

นางดรุณี  วศิิษฐชาต ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับถนน    

รองปลัดเทศบาล คนเดนิเพลนิเมอืงไผ  ซึ่งไดจัดงานครบรอบ  ๑ ป คนเดนิเพลนิเมอืงบานไผ          

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๘ ขอช้ีแจงรายรับ-รายจาย ถนนคนเดนิเพลนิ

เมอืงบานไผ ตัง้แตเดอืน มกราคม ถงึวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เราจะเห็นวา

มกราคม-กุมภาพันธ  สรุปยอดรายรับ-รายจายถนนคนเดนิเพลนิเมอืงบานไผ

เริ่มวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ ๒๕๕๘ ถงึวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๘ ดังนี้ 

- มกราคม รายรับ ๑๕,๔๔๐ บาท รายจาย ๑๐,๖๘๐ บาท        

ยอดคงเหลอื ๔,๗๖๐ บาท  

- กุมภาพันธ รายรับ ๖๓,๗๔๐ บาท รายจาย ๕๔,๒๑๙ บาท     

ยอดคงเหลอื ๙,๕๒๕ บาท  

- มนีาคม รายรับ ๗๓,๖๗๐ บาท รายจาย ๗๑,๑๖๕ บาท        

ยอดคงเหลอื ๒,๕๐๕ บาท  

- เมษายน รายรับ ๘๐,๗๕๒.๕๒ บาท รายจาย ๗๓,๔๖๒.๕๐ บาท        

ยอดคงเหลอื ๗,๒๙๐ บาท  

- พฤษภาคม รายรับ ๗๓,๓๓๐ บาท รายจาย ๕๑,๓๙๐ บาท     

ยอดคงเหลอื ๒๑,๙๔๐ บาท  

- มถิุนายน รายรับ ๔๙,๗๕๕  บาท รายจาย ๔๙,๒๗๕ บาท       

ยอดคงเหลอื ๔๘๐ บาท  

- กรกฎาคม รายรับ ๕๔,๗๖๕ บาท รายจาย ๔๔,๘๗๐ บาท     

ยอดคงเหลอื ๙,๘๙๕ บาท  

- สงิหาคม  รายรับ  ๘๘,๗๐๐  รายจาย ๖๕,๘๙๔ บาท           

ยอดคงเหลอื ๒๒,๘๐๖ บาท  

- กันยายน รายรับ ๖๕,๕๗๐ บาท รายจาย ๕๕,๘๕๒ บาท      

คงเหลอื ๙,๗๑๘ บาท  

- สรุปรายรับตัง้แต มกราคม – กันยายน ๒๕๕๘  รวมทัง้สิ้น

๕๖๕,๗๒๒.๕๐ บาท  รายจายรวมทัง้สิ้น ๔๗๖,๘๐๓.๕๐ บาท  

คงเหลอืทัง้สิ้น  ๘๘,๙๑๙  บาท  
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- ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๘  ขายคูปองจับฉลากได  ๗,๘๐๐ บาท   

ราคาตอหนวยคอื ๒๐๐ บาท รวมเปนเงิน   ๗,๘๐๐ บาท และได

หักคาใชจายเปนคาปายไวนลิ เหลอื ๗,๖๒๐ บาท   

- ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๘ ขายคูปองจับฉลากได  ๑๘๘ ฉบับ ราคา  

ตอหนวย ๒๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๓๗,๖oo บาท และไปซื้อขวดเพิ่ม     

๑,๐๐๐ บาท ขวดที่หวยอยูถนนคนเดนิคะ รวมเงินคงเหลอื 

๓๖,๖๐๐ บาท 

- ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ขายคูปองจับฉลากได ๑,๒๐๐ บาท 

- ยอดเงนิที่จําหนายคูปองจับฉลากไดทัง้หมด ๕๙,๓๘๐ บาท หักจาก

เงนิรองจุมสํารองจายไปซื้อของขวัญของรางวัลเพิ่ม ๓,๓๖๐ บาท 

คงเหลอืสุทธ ิ๕๕,๘๔๐ บาท   

(รายละเอยีดตามสรุปรายรับ-รายจาย ถนนคนเดนิเพลนิเมอืงไผ 

ประจําเดอืนวันที่ ๒๓ ม.ค. – ๔  ต.ค. ๒๕๕๘) 

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ เริ่มตัง้แตวันที่ ๕ 

รองนายกเทศมนตรี   ต.ค. ๒๕๕๗ ไดรับมอบหมายจากทานายกฯใหไปกํากับดูแลถนนคนเดนิ     

เพลนิเมอืงไผจนถงึปจจุบัน ซึ่งครบรอบ ๑ ป เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๕๘ ที่ผานมา 

สําหรับการบรหิารจัดการในรูปแบบถนนคนเดนิฯ จะมรีายไดเขามา ๓ ทาง คอื 

๑. จากการเก็บคาลอคจําหนายสนิคา โดยการฉกีตัว๋ สําหรับคาธรรมเนยีม

จัดเก็บดังกลาวนําเขาเปนเงนิรายไดเบ็ดเตล็ดของเทศบาล จาก ๑ ปที่ผานมา 

เรามรีายไดเฉพาะที่นําเขาเปนเงนิรายไดของเทศบาล จํานวน ๔๔๐,๒๘๐ บาท  

 ๒. คาไฟฟาที่จัดเก็บแตละลอค  รวม  ๑ ป จัดเก็บไดทัง้สิ้น  ๑๙๔,๒๗๕  บาท  

ซึ่งปจจุบันในรอบ ๑ ป เรามรีายไดเขามารวมทัง้สิ้น  ๖๓๔,๕๕๕  บาท  

 ๓.  เงนิจากการเก็บคาบรหิารจัดการโครงการ โซนอาหาร ลอคละ ๒๐ บาท 

โซนแฟช่ันและโซนแฮนดเมด ลอคละ ๑๐ บาท รวมรายไดประมาณ ๖,๐๐๐ 

บาท/สัปดาห รายไดอกีสวนหนึ่งมาจากการเก็บคา Walk-in ในกรณทีี่

ผูประกอบการลอคประจําลา เราก็จัดให Walk-in เขาจําหนายแทนโดยเก็บ

คาธรรมเนยีมลอคละ ๑๐๐ บาท ซึ่งเปน Walk-in ในระบบที่เขามาลงทะเบยีน

เรยีบรอยแลว เพราะฉะนัน้จะมีเงนิมาบรหิารจัดการประมาณ ๘,๐๐๐-

๑๐,๐๐๐ บาท/สัปดาห สําหรับรายจายประกอบดวย  คาเวทกีลาง ๓,๕๐๐ 

บาท คาหองน้าํ ๕๐๐ บาท  คาเบี้ยเลี้ยงของเจาหนาที่อปพร. คนละ ๑๖๐ บาท 

คาจัดเก็บขยะคนละ ๕๐ บาท เบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ปองกันฯ เจาหนาที่ประจําโซน

ทัง้ ๓ โซน เจาหนาที่กองอํานวยการ  พธิกีร เพราะฉะนัน้คาใชจายที่รองดรุณี
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รายงานไปเมื่อสักครูจะเปนเงนิรายไดมาจากการจัดเก็บคาบรหิารจัดการ

ดังกลาวขางตน ไมใชเงินที่เรานําสงเขากองคลังนะครับ จะแยกสวนกันตางหาก 

ขอแจงใหที่ประชุมทราบรวมกันครับ ขอบคุณครับ 

ประธาน  มทีานใดจะสอบถามเพิ่มเตมิหรอืไม เชิญนะครับ  

หัวหนาสํานักปลัดฯ  ขออนุญาตสรุปยอดการจําหนายเสื้อครบรอบ ๑ ป ถนนคนเดนิฯคะ 

จํานวนเสื้อที่รับไปจําหนาย ๓๓ ตัว จําหนายได ๒๔ ตัว  มอบพี่เวช ๑ ตัว 

คงเหลอื ๘ ตัว จําหนายตัวละ ๙๙ บาท รวมเปนเงิน ๒,๓๗๖  บาท และไดนํา

เงินสมทบกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกันแลวคะ  

ประธาน  เสื้อไมไดลงทุน ผมจัดหามาเอง ขายไดเทาไหรใหนําเขากองทุนนะครับ 

ตอไปเชิญผอ.กองคลังครับ  

ผอ.กองคลงั  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ขอรายงานยอดเงนิ

กองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน  ณ วันที่  ๖  ต.ค. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

- รายรับในการจัดการแขงขันกฬีาฟุตบอลการกุศล ครบรอบ ๑ ป  

เพื่อสมทบทุนกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน  เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๕๘  ณ 

สนามโรงเรยีนบานไผ ขก.๕ รวมรายรับทัง้สิ้น  ๖๐,๗๖๐  บาท 

- รายจายในการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลการกุศล ครบรอบ ๑ ป  

เพื่อสมทบทุนกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน  เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๕๘  ณ 

สนามโรงเรยีนบานไผ ขก.๕  รวมรายจายทัง้สิ้น  ๒๗,๑๙๘  บาท 

- คงเหลอืเงินเขากองทุนฯ ทัง้สิ้น  ๓๓,๕๖๒  บาท 

สรุปดังนี้ 

- ยอดยกมา  ณ  ๒๕  ก.ย.  ๒๕๕๘   ๖๔๒,๖๐๘.๕๒  บาท  

- รายรับ  

o ประธานนักศกึษาปรญิญาเอก ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

๕,๐๐๐ บาท  

o รายไดหลังหักคาใชจายฟุตบอลดาราฯ  ๓๓,๕๖๒ บาท 

o รวมเงินเขากองทุนคนบานไผฯ     ๓๘,๕๖๒ บาท  

รวมเงนิกองทุนคนบานไผ ณ ปจจุบัน  ๖๘๑,๑๗๐.๕๒  บาท 

(รายละเอยีดตามเอกสาร) 

ประธาน  จะเห็นวาทุกกจิกรรมมผีลเปนบวกทัง้สิ้น สิ่งสําคัญ คอื กจิกรรมเพื่อ

ประชาชน กําไร คอื ความสุขของประชาชน เงนิถอืเปนผลพลอยได หากเรา

ดําเนนิการอยางรัดกุมเราอาจจะมรีายไดเพิ่มขึ้นกวานี้ ที่ผมไมอยากใหเกดิคอื

การเขามาแทรกแซงของเอกชน ที่เขามาในพื้นที่เราโดยไมรูกาลเทศะ อยางเชน
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งานครบรอบ ๑ ป ถนนคนเดนิฯ ที่ผานมา มรีถยนตยี่หอฟอรดมาโฆษณาผมถอื

วาผิดมารยาทมาก คอืการฉวยโอกาส และมาสรางเรื่องราวเสยีหายกับเรา มี

การดงึคนออกจากกจิกรรมเราไป โดยการนําเอาโคโยตี้มาเตนโชวขายรถ ซึ่งเรา

ไมมนีโยบายแบบนี้เลย ฝากทุกคนดวยนะครับ ใครมาตดิตอบอกเลยวาผมไม

อนุญาตใหเขามา กจิกรรมเราคอืกจิกรรมการกุศลไมใชกจิกรรมหาผลประโยชน 

เราโฆษณางานถนนคนเดนิฯใชเวลานานเปนปเลยนะครับ กวาจะมคีนเช่ือถอืเปน

เงินมหาศาลนะครับ แลวมาขึ้นพูดบนเวทถีนนคนเดนิฯเรา ซึ่งผมไมรูเลยวาใคร

อนุญาตใหขึ้น แลวมาดงึคนออกจากเวทกีลางของเราไป ตอไปอยาใหเกดิ

เหตุการณเชนนี้นะครับ เราเปดเวทไีมไดเพื่อหาเงิน เราเปดเวทเีพื่อสรางความ

เขมแข็งของชุมชน ผมอยากฝากทุกคนชวยเปนหูเปนตาดวยนะครับ โดยเฉพาะ

เวลาใครมาตดิตออะไรถาคลุมเครอืไมชัดเจนใหปรกึษาผมกอนนะครับ หาม

อนุญาตหรอืตัดสนิใจเอง ถนนคนเดนิฯเปนนวัตกรรมใหม ที่สําคัญคอืพวกเรามี

พลังกายพลังใจรวมกันสรางถนนคนเดนิฯ คอืสิ่งสําคัญที่สุด โคโยตี้ไมใชนโยบาย

ของเรานะครับทําใหภาพลักษณเราเสยีหายไปดวย ถนนคนเดนิฯ คอื ถนน

วัฒนธรรมนะครับ ไมใชถนนจ้ําบะนะครับ คนละประเด็นนะครับ ไมไดเลยนะ

ครับ ผมถอืวาเรื่องนี้ผิดอยางมากเลย ใหพวกเรารูวาผิดกตกิาอยางรายแรงเลย

นะครับ มใีครจะเสนอแนะเรื่องถนนคนเดนิฯ และกองทุนคนบานไผ ฯ หรอืไม

ครับ เชิญนะครับ ทัง้ ๒ เรื่องนี้ ถอืเปนนวัตกรรมใหมของเทศบาล ทัง้ถนนคน

เดนิฯ และกองทุนคนบานไผฯ ซึ่งเราคดิขึ้นมาจากการพบปญหาของคนเรรอนที่

ถูกทอดทิ้ง และญาตพิี่นองเพกิเฉยละเลยไดดูแล เราอยูในสังคมนี้นาจะมกีาร

เกื้อหนุน กันได จงึเกดิกองทุนนี้ขึ้นมาเตบิโตขึ้นเรื่อย ๆ เปนเงนิ ๖๘๑,๑๗๐.๕๒  

บาท ผมฝากดวยวา ไมใชหาเงินมาเก็บเฉย ๆ นะครับ ถามคีวามจําเปนตองจาย

ก็ตองจายนะครับ เชน กรณทีีเ่ราไมสามารถจายเงินของทางราชการได 

โดยเฉพาะกองสวัสดกิารสังคมใหทํารายงานขึ้นมาเลย ซึ่งเราหาเงินสวนนี้มา

เพื่อดูแลพี่นองประชาชนของเรา กจิกรรมเด็ก ๆ ขาดทุนการศกึษาก็สามารถ

ใชได ยิ่งเราใชประโยชนใหประชาชนไดเห็น ก็จะมีการบรจิาคเพิ่มเขามาอกี 

สําหรับเงินบรจิาคจากนักศกึษา ป.เอก จาก ม.ราชภัฏมหาสารคาม ๕,๐๐๐ 

บาท ไดมาจากทานรองนรศิเดนิทางไปเปนวทิยากรแทนผม ซึ่งเงินคาวทิยากร

จํานวนดังกลาวทานรองนรศิมคีวามประสงคจะนําสมทบเขากองทุนคนบานไผฯ 

ขอเสยีงปรบมอืใหทานรองนรศิดวยครับ จะเห็นไดวาคณะผูบรหิารเรา  ไมมใีคร

จะไปหาประโยชนสวนตัวนะครับ มแีตนําเงนิมาใหสวนรวม เพราะฉะนัน้อยาก
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ฝากทุกคนมองในทศิทางนี้ดวย ถามโีอกาสใหชวยเหลอืกันนะครับ สําหรับ

กองทุนสวัสดกิารพนักงาน ขอเชิญกองคลังรายงานครับ 

ผอ.กองคลงั  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สรุปรายละเอยีด

กองทุนสวัสดกิารบุคลากรเทศบาลเมอืงบานไผ  ณ  วันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

ดังนี้ 

- ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๘  ยอดยกมา    ๖๑,๓๒๐.๙๑  บาท  

- ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๘  รับเงนิทุนเรอืนหุนจากสมาชิกกองทุนฯ   

   ๑๗,๘๐๐ บาท  

- ๕ ต.ค. ๒๕๕๘  รับเงินจากนายกเทศมนตร ี   ๒๐,๐๐๐  บาท  

รวมเงินกองทุนฯ ณ ๖ ต.ค. ๒๕๕๘    ๙๙,๑๒๐.๙๑ บาท  

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ สบืเนื่องจากวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๕๘ ครบรอบ ๑ ป ถนนคนเดนิฯ ที่ทาน 

รองนายกเทศมนตรี นายกฯไดกลาววา มบีรษิัท ฟอรดสหชัย นํารถมาโฆษณา แตไมไดมเีฉพาะเรื่อง

รถนะครับ ยังมคีาราวานสนิคาที่มาตัง้เต็นทจําหนายสนิคารอบบรเิวณที่วาการ

อําเภอ ทําใหเราเสยีทัง้พื้นที่จอดรถตามไหลทางไปมากทเีดยีว ซึ่งไดเขาไป

สอบถามผูคาบรเิวณดังกลาว ปรากฏวา คาราวานสนิคาดังกลาวจะมกีารขาย

สนิคาเปนเวลา ๑๐ วัน ซึ่งบรษิัท ฟอรดสหชัยตอไปจะไดมกีาร Back list ไปเลย

นะครับ ตอไปฝากทางทุกกอง/ฝาย โดยเฉพาะเทศกจิอยาไปใหความรวมมอื

กรณกีารขออนุญาตใชเสยีง ผมวาจะอยูในดุลพนิจิดวยวาสมควรจะอนุญาตดี

หรอืไม  

ประธาน   ฝากทุกคนใหความรวมมอืดวยนะครับ ถามาใชพื้นที่เทศบาลตองมี 

เหตุผล ถนนสายหลักเปนอํานาจของผมในฐานะผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่น 

ไมมใีครมอีํานาจถาผมไมอนุญาตทําไมได แตในรัว้อําเภอเปนอํานาจของ

นายอําเภอ ปญหาคอืบางทเีรื่องของเครื่องเสยีงรบกวนพี่นองเรา เรื่องของการ

จัดกจิกรรมก็มาตกีนิกับถนนคนเดนิฯเรา ทําใหประชาชนเขาใจผิดวาเทศบาล

อนุญาต เพราะฉะนัน้พี่นองเทศบาลเราตองประชาสัมพันธดวยนะครับ วาไมได

เกี่ยวกับเทศบาล ซึ่งผมคดิวาตอนนี้กําลังเปนปญหากับความเขาใจของ

ประชาชน อะไรก็ตามที่อยูในทางหลวง หากเปนเทศกาลถงึจะมกีารอนุญาตให

ใชถนน ถาจะมเีปดบูธขายกันตลอดเวลาไมใชนโยบายของเทศบาลเรา เพราะวา

ชาวตลาดเดอืดรอน สวนถนนคนเดนิฯ เปนอะไรที่ทุกคนยอมรับ เปนกตกิา

รวมกันในการจัดถนนคนเดนิฯทุกวันอาทติย มาชอปปง มาซื้อ-ขาย เกดิ

บรรยากาศทองเที่ยว เกดิแรงดงึดูดทางเศรษฐกจิ ซึ่งมเีฉพาะในวันอาทติย



- ๑๒ - 

 
เทานัน้ แตจะมาเปดเครื่องเสยีงเต็มสนามที่วาการอําเภอผมเองก็ออนใจนะครับ 

ผมก็ไมเขาใจวาอนุญาตเพื่ออะไร ถอืวาเปนปญหานะครับ  

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สบืเนื่องจาก 

ท่ีปรกึษานายกฯ ทานรองนวิัฒนกลาวถงึ เรื่องคาราวานสนิคา เมื่อกอนผมเปนนายอําเภอใหมี

เฉพาะที่มงีานหลกัของอําเภอเทานัน้ คอื งานบุญกุมขาวใหญ งานง้ิวใหญ      

งานง้ิวเล็ก สรุปแลวปหนึ่งประมาณ ๓ งานเทานัน้ ผมเองก็รับปากจะไมใหมี

คาราวานสนิคานอกเหนอืจากงานประจําปดังกลาว แมกระทั่งมนัีกการเมอืง

ใหญโต เชนรัฐมนตรมีาแอบอางเปนการขายสนิคา OTOP หรอืธงฟาก็ด ีผมได

ช้ีแจงใหทราบวา ชุมชนขอไววาเรื่องคาราวานสินคาอยาไดมาลงนอกเหนอืจาก

งานประจําปเลย บานไผมสีนิคาจํานวนมากมาย เปนผลผลติจากพี่นองก็ด ีเปน

การคาสงก็ด ีสามารถเลอืกซื้อไดอยูแลว ซึ่งผมก็ขอทุกปและไมมปีญหาเกดิขึ้น 

เรื่องนี้เปนเรื่องละเอยีดออน เพราะเราอยูกับชุมชนเราก็ตองเขาใจชุมชน 

โดยเฉพาะพอคาแมคา ตลาดรานคา เพราะเขาเปนผูเสยีภาษเีต็มเม็ดเต็มหนวย 

ดังนั้น คงตองทําความเขาใจกับคาราวานสนิคา โดยเฉพาะผูที่จะอนุญาต

คาราวานสนิคาดังกลาว ซึ่งผมเห็นดวยกับทานนายกฯ เรื่องนี้ตองพจิารณาและ

ช้ีแจงเหตุผลใหเขาใจดวย ซึ่งปจจุบันเขาจะแอบอางนโยบายรัฐบาลคอืตองการ

กระตุนเศรษฐกจิ ใหชาวบานมาคา มาขาย แตไมใชประชาชนคาขายอยูแลว และ

เทศบาลเราก็สนับสนุนที่ถนนคนเดนิฯ อยูแลว แตเราใชเวลาสัน้ ๆ เฉพาะวัน

อาทติยในชวงบายถงึค่ําเทานัน้ ไมไดรบกวนหรอืเบยีดบังทางพอคาแมคาที่ขาย

ประจําอยูครับ  

ประธาน  ขอบคุณทานที่ปรกึษานะครับ กรณนีี้ใหทานไปสํารวจวามกีารใชเครื่อง

เสยีงและโฆษณาเปนการรบกวนพี่นองประชาชนหรอืไม หากรบกวนใหทําเปน

หนังสอืแจงไปใหยุตกิารใชเสยีงไดเลย เพราะจะเปนปญหาในชีวติประจําวันของ

ประชาชนอยางมาก ฝากทานปรชีาชวยประชาสัมพันธดวยวา ไมใชนโยบายของ

เทศบาล เพราะเราเห็นใจพี่นองประชาชนที่อยูกับเราตลอดเวลา พวกพอคา    

ขาจรเขาไมมาขายกับเราเขาก็ไปขายที่อื่นได เพราะเขาเปนนักธุรกจิ อยาไปเห็น

ใจเขาใหเห็นใจคนของเรากอน ยกตัวอยางเชน เทศบาลเมอืงมหาสารคาม 

คาราวานรถเรเขาไมไดเลยนะครับ ตองไปขายที่อื่น เพราะวาเสยีหายตอระบบ

เศรษฐกจิ ชาวบานก็ตอตาน เทศบาลก็ไมอนุญาต ขอใหทานรองนวิัฒน

ตรวจสอบเรื่องการใชเสยีงดวย หากกระทบตอพี่นองประชาชนใหแจงเตอืนได

เลยนะครับ  
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นายนรศิ  อนิทรกําแหง ประเด็นนี้เกี่ยวกับความยั่งยนืของตลาดบานไผ และอกีเรื่องคอื 

ท่ีปรกึษานายกฯ คาราวานสนิคาภายนอก อยากขอความรวมมอืทุกคนใหเขาใจตรงกันวา ความ

ยั่งยนืของตลาดขณะนี้เราได ๑ ปแลว และเกดิความสาํเร็จและเราไดปลูกจติ

วญิญาณของผูประกอบการใหมาเปนหนึ่งเดยีวกันกับเทศบาล ไมใชเรื่องของ

เทศบาลเปนเจาภาพเทานัน้ วันที่เขามาประชุมเราไดสรางกจิกรรมด ีๆ ในวัน

ถนนคนเดนิฯ ครบรอบ ๑ ป ซึ่งมกีจิกรรมการจับฉลากโดยที่เราให

ผูประกอบการเปนเจาภาพรวม ซื้อคูปองเพื่อแจกผูซื้อสนิคา มคีนบางคนไป

บดิเบอืนเจตนารมณการจัดงาน วาทําไมแมคาตองมาซื้อคูปอง ไหนวาจะแจก 

แตมคีําตอบในตัวของมัน คอื การจับฉลากรางวัลเมื่อลูกคาไดรางวัล ผูคาก็ได

เชนกัน เพราะจะไดจากหางบัตรที่ผูคาฉกีไว สวนหนึ่งลูกคาถอืไปชิงโชค  

เพราะฉะนัน้เราตองชวยกันประชาสัมพันธใหเขาใจตรงกันนะครับ ไมวาจะเปน

คาราวานสนิคาหรอื การโฆษณาจากบรษิัท ฟอรดสหชัย ก็ด ีทาง กรอ.บานไผ 

ก็มมีตชัิดเจนวาใหจัดแสดงสนิคากอนและหลังกี่วัน ซึ่งสิ่งเหลานัน้ไมใชเทศบาล

เปนคนอนุญาต ขอฝากไวดวยนะครับใหเราเปนหนึ่งเดยีวกันตองสรางความเปน

ปกแผนเพื่อพี่นองประชาชนไดอยูเย็นเปนสุขนะครับ  

มตทิี่ประชุม  --รับทราบ--  

ระเบยีบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ/พจิารณา  

ประธาน  รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการฯ จังหวัดขอนแกน ประจําเดอืน 

ก.ย. ๒๕๕๘ ขอเชิญทานเลศิสนิ ครับ 

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับการ 

ท่ีปรกึษานายกฯ ประชุมหัวหนาสวนราชการฯ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๘  โดยทานผูวาราชการ  

เปนประธานในที่ประชุม กอนการเขาสูวาระการประชุมมพีธิกีารกอนการประชุม

มทีัง้หมด ๗ เรื่อง การมอบโลมอบรางวัลตาง ๆ สําหรับเรื่องที่ทานผูวาฯ แจงให

ที่ประชุมทราบ คอื แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม 

จํานวน ๔ ทาน และผูเกษยีณอายุราชการ ๑๘ ทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทานรอง

ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ทานววิัฒน  เมธวีรรณะกจิ ทานยรรยง  วไิลพงศ 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดขอนแกน ซึ่งทานผูวา ฯ ไดแจงที่ประชุมวา ไดเชิญให

คุณยรรยง  วไิลพงศ หัวหนาสํานักงานจังหวดั มาเปนที่ปรกึษาทานผูวาราชการ

จังหวัดขอนแกน เพื่อเขามาทํางานตอไปนะครับ รวมทัง้หัวหนาสวนราชการ  

ตาง ๆ อกีหลายทาน มนีายอําเภอทั้งหมด ๔ ทาน ที่เกษยีณอายุราชการในครัง้นี้

ดวย สําหรับเรื่องที่ทานผูวาฯ แจงที่ประชุมทราบถอืเปนเรื่องที่สําคัญ ดังนี้ 

๑. ปญหาความขัดแยงของคนในชาต ิซึ่งไดมกีารพยายามไป 
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ประชาสัมพันธทางตางประเทศ มกีารขึ้นปายคัทเอาทเปนภาษาตางประเทศและ

ภาษาไทย ที่ทานนายกฯ ไปประชุมสหประชาชาต ิซึ่งประธานในที่ประชุมทาน

นายกฯไดนําเรยีนที่ประชุมทราบแลว  

๒. เรื่องการขับเคลื่อน Road Map ทานนายกฯ ไดยนืยันวาจะขับเคลื่อน 

ตามนโยบาย คสช.ที่ประกาศไปแลว ๖๔๖๔ สวนจะสามารถกระชับลงใหไดมาก

นอยเพยีงใดก็จะพยายาม คอื เรื่องที่จะมกีารเลอืกตัง้หลัง ๖๔๖๔ แลว การราง

รัฐธรรมนูญพวกเราคงจะทราบและตดิตามขาวสารในการรางรัฐธรรมนูญใหม 

โดย อ.มชัีย มาเปนประธาน  

๓. การขับเคลื่อนเศรษฐกจิไดมอบใหทานรองนายกรัฐมนตร ี 

ทานสมคดิ จาตุศรพีทิักษ เปนผูขับเคลื่อนที่จะกระตุนเศรษฐกจิของไทย และ

สําหรับกองทุนหมูบานชุมชนเมอืง โดยการแบงเปนระดับ A B C D คอื ผลของ

การบรหิารกองทุนเมอืง วามผีลสัมฤทธิ์อยางไรบาง กองทุน A จะมผีลสัมฤทธิ์

มากซึ่งจะมกีองทุนเปนของตนเอง ซึ่งปจจุบันมากกวา ๔-๕ ลานไปแลว ซึ่งก็

ดวยการบรหิารคณะกรรมการกองทุนหมูบาน โดยฝมอืของชาวบาน ซึ่งกองทุน

เหลานี้จะเปนการกระตุนเศรษฐกจิฐานราก พี่นองมเีงินกจ็ะไปจับจายใชสอยจะ

เกดิการหมุนเวยีน การชําระภาษ ีรัฐก็มรีายได เนื่องจากการบรหิารเรื่อง

เศรษฐกจิที่ผานมา คอื การสงออก แตเนื่องจากการสงออกขณะนี้ทุกประเภท

ตดิลบ ดังนัน้ตองมาพึ่งพาเศรษฐกจิภายในประเทศ การจับจาย การใช การซื้อ 

การทองเที่ยว คนในประเทศ ใหลดการไปเที่ยวตางประเทศลง เรื่องของรถยนต

มกีารอิ่มตัว ขณะนี้รัฐบาลพูดถงึเรื่องอุตสาหกรรมการบนิแทน การกระตุน

เศรษฐกจิฐานรากอกีอยางคอื ตําบลละ ๕ ลานบาท ซึ่งเนนงานลงในทองที่ 

เปาหมาย คอื การจางแรงงาน ที่เปนโครงการตาง ๆ ใหประชาชนไดมงีานทํา   

มเีงินไปจับจายใชสอย ในเรื่องการแกปญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจางใหรัดกุมและ

รวดเร็วขึ้น ซึ่งไดผอนผันเรื่องการจัดซื้อจัดจางโดยวธิตีกลงราคา จากเดมิ            

๑ แสนบาท เปน ๕ แสนบาท ระยะเวลา ๕ – ๑๐ วัน เหลอื ๓ วัน ในกรณีตกลง

ราคา เพื่อใหการจัดซื้อรวดเร็วขึ้น ซึ่งในเรื่องนี้ไดมรีะเบยีบ กฎหมายออกมาจะมี

ผลบังคับใชถงึวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๙ ประมาณ ๖ เดอืน และจาก ๑ พ.ค. 

๒๕๕๙ จะมผีลบังคบัใชแบบ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจางระบบ E-gp ทัง้สวนกลาง 

สวนภูมภิาค และสวนทองถิ่น สําหรับเรื่องการเรงรัดการเบกิจายนัน้ เปน

นโยบายของรัฐที่จะตองดําเนนิการ แผนที่จะดําเนนิการตอไปคอื  

๔. วาระของจังหวัดขอนแกน นอกจากจะมวีาระขอนแกนดนิแดนเสยีง 
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แคนดอกคูณแลว ยังมวีาระจังหวัดอกีเรื่อง คอื วาระการบรหิารจัดการขยะ  

เนนเรื่องของ ๙ โซนนิ่ง ความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ ตั้งแตศาลา

กลาง สํานักงาน ที่วาการอําเภอ ทองถิ่น ถนน ทางสาธารณะ วัด หมูบาน 

ตําบล ยังลักษณะเดยีวกัน เนนในเรื่องของ Zero Waste คอื ปลอดขยะ         

ขยะเปนศูนย ทุกอยางเนนเรื่องของการคัดแยกขยะ ในสวนของเทศบาลเมอืง

บานไผไดรับรางวัล Zero Waste  เชนกันนะครับ ซึ่งในวันนัน้ไดมกีารประกาศใน

ที่ประชุมดวย  

๕. กจิกรรมของจังหวัด วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘ ณ รพ.ศรนีครนิทร  

จะมพีธิถีวายราชสักการะ  

๖. จะมบีรกิารหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอสว.ที่ อ.แวงใหญ  

- สําหรับเรื่องอื่น ๆ ในวันที่ ๘-๙ ก.ย. ๒๕๕๘  ทานนายกฯ ได 

มอบหมายใหผมและทมีงานไปทํา MOU กับเทศบาลเมอืงนครพนม ซึ่งมคีวาม

เดนเรื่องดนิแดนศักดิ์สทิธิ์ คอื พระธาตุพนม และพระธาตุอื่น ๆ ตามวันเกดิ เชน 

วันเสารตองไปสักการะพระธาตุพนม เปนตน ถอืวาเปนการทองเที่ยวเชิงวถิพีุทธ 

ของเราก็มพีระธาตุขามแกนเปนพระธาตุคูกับพระธาตุพนม ซึ่งเราสรางหลัง  

พระธาตุพนมไมนานนะครับ และมเีสนทางรถไฟตอเช่ือมแยกจากบานไผสาย

ใหม สารคาม-รอยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม และเช่ือมตอไปในอนาคตไป AEC 

ลาว-เวยีดนาม-จีนใต เปนการสงเสรมิเรื่องการขนสง การคา และเรื่องเขต

พัฒนาเศรษฐกจิการคาชายแดน ซึ่งเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ นครพนมเปน

อันดับ ๑ ใน ๕ ของประเทศ ซึ่งขณะนี้ไดสรางสํานักงานเสร็จแลว ตอไปใบผาน

แดนไปขอที่สํานักงานนี้ไดเลย ซึ่งถอืเปนการทํา MOU รวมกันกับเทศบาลเมอืง

บานไผ สํานักงานเทศบาลเมอืงนครพนมไดมกีารสรางใหม ๕ ช้ัน ในสวนของ

เทศบาลเมอืงนครพนมก็จะมาเยี่ยมบานไผของเราตอไปในอนาคต  

- วันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๘ จังหวัดไดอบรมบุคลากรเพื่อเตรยีมเขาสู  

   AEC ผมไดเปนตัวแทนเขารวมประชุมในครัง้นี้ ซึ่งเปนการเตรยีมบุคลากรไมซซติี้ 

   เพื่อเขาสู AEC ตอไป  

- วันที่ ๑๗-๑๘ ก.ย. ๒๕๕๘ เปนการประชุมสัมมนาเชิงวชิาการ  

ลักษณะทองถิ่นนานาชาต ิซึ่งกระแสทองถิ่นเปนกระแสสากล ทั่วโลกการ

กระจายอํานาจใหประชาชนปกครองดูแล โดยเฉพาะเรื่องสาธารณูปโภค       

สิ่งตาง ๆ ที่จําเปนจะใหทองถิน่เปนผูดูแล ในการแกปญหาตาง ๆ ซึ่งนักวชิาการ

จากทั่วโลกมาบรรยายพเิศษ มทีัง้หมด ๗ ทาน มคีนไทย ๑ ทาน คอื คุณสุรเดช       

เปนคนขอนแกนนะครับ ที่มสีวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น มเีอกอัครราชทูตจาก
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ประเทศไนจเีรยี ประจําประเทศไทยและประเทศเมยีนมาร มาบรรยายพเิศษ   

ไดกลาวถงึประเทศไนจีเรยีนาสนใจมาก กลาววา ไนจีเรยีเปนประเทศที่ม่ังคั่ง

ดวยทรัพยากร คอื น้ํามัน ปตท.ก็ไปลงทุนที่นั่น อัญมณ ีวัตถุดบิก็มาจากไนจเีรยี 

ประเทศเขาก็มคีวามเหลื่อมล้ําไดมกีารเอาทองถิ่นเขามาแกปญหาความเหลื่อม

ล้ํานัน้ สําหรับนักวชิาการของญี่ปุนกลาวถงึเรื่อง เทศบาลโกเบ ไดมกีารขาย

พันธบัตรใหกบัตางประเทศ และนําไปซื้อเกาะและสรางเกาะขึ้นมาใหมได        

๒ เกาะ ตอมาอกี ๑๐ ป เกาะแหงนี้มมูีลคาเพิ่มขึ้นจากที่ลงทุนประมาณหมื่น

ลานเหรยีญ ใหมผูีมาเชาถงึสี่หมื่นลานเหรยีญจากเยอรมัน ปจจุบันนี้โกเบเปน

เทศบาลที่มคีวามม่ังคั่งและเจรญิเตบิโตมาก  

- ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๘ ไดไปสัมมนาเรื่องทองถิ่นปลอดทุจรติ ซึ่งทาง  

อบจ.เปนเจาภาพในการจัดสัมมนาในครัง้นี้ ทานนายกฯของเรารวมกับนายกฯ

อกีหลายแหง รวมทัง้สิ้น ๘ หนวยงาน ไดรวมเซ็น MOU กับ ปปช. ในสวนของ

เทศบาลเมอืงบานไผไดรับการชมเชยเปนอยางมาก จากที่ทานนายกฯของเราได

มแีนวทางการบรหิารที่โปรงใส เห็นเปนที่ประจักษซึ่งใชเวลาประมาณ ๒ ป ซึ่ง

ทาง ปปช. ไดมกีารบรรยายพเิศษวา ปญหาหนึ่งที่เกดิขึ้นคอื เรื่องระเบยีบ การ

ปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจาง ดังนัน้ เมื่อรัฐบาลออกมาเปน พ.ร.บ. E-gp ขึ้นมาแลว 

เพื่อใหการปฏบิัตเิปนไปแนวทางเดยีวกันทุกภาคสวน และกรมบัญชีกลางไดมา

บรรยายในเรื่องนี้ดวย เมื่อใกลจะใชจะมกีารเชิญบุคลากรมาประชุมอบรมตอไป 

- มต ิครม.ป ๒๕๕๙ วันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๕๙ เปนวันหยุดราชการ และ 

๑๘ ก.ค. ๒๕๕๙ เปนวันอาสาฬหบูชา (๑๘-๒๐ ก.ค. ) เพื่อเปนการสงเสรมิการ

ทองเที่ยวภายในประเทศ ฝากทางกองวชิาการฯ แผนปฏบิัตงิานของเทศบาลในป 

๒๕๕๙ โดยเฉพาะเดอืน พ.ค. , ก.ค. เราคงจะจัดใหเหมาะสมนะครับ เพราะเรา

ไดจัดทําแผนปฏทินิประจําปอยูแลว ฝากที่ประชุมรับทราบครับ ขอบคุณครับ 

ประธาน    ขอบคุณทานที่ปรกึษานะครับ เรยีนที่ประชุมนะครับ วาระนี้เปนวาระที่ 

เปดหูเปดตาทุกคน ซึ่งหลายคนไมมโีอกาสไปน่ังฟงอะไรด ีๆ อยางที่ทานปรกึษา

เราไดเขารวมรับฟงมา ผมถอืวาเรื่องเหลานี้เปนเรื่องสําคัญ จึงตองมอบหมายให

ผูที่มคีวามรูความสามารถอยางทานที่ปรกึษาเลศิสนิไปแทน นี่คอืสิ่งที่ทาน

ดําเนนิการใหเราอยางตอเนื่อง หากมเีรื่องใดที่ทานสนใจเปนพเิศษใหเรยีน

ปรกึษาทานเลศิสนิได การพัฒนาทองถิ่นตองมวีสิัยทัศนเพิ่มเตมิจากงานปกต ิ

ซึ่งทานที่ปรกึษาเลศิสนิไดมาเลาใหฟงในเรื่องตาง ๆ ตามทีก่ลาวขางตนไปแลว 

ขอเสยีงปรบมอืใหกับทานดวยครับ ผมอยากฝากดวยนะครับ ถาผมมอบหมาย

ใหใครไปประชุมแทน หามมเีหตุผลมาอางนะครับ เราตองนกึถงึอนาคตเราเปน
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ขาราชการ เราอยากเตบิโตใชหรอืไมครับ แตถาเราไมยอมพัฒนาตนเองจะ

เปนไปไดไหม ฝากทุกคนดวยนะครับ เมื่อมคีําสั่งใหทานไปอบรม/สัมมนาตองไป 

ผมจะมมีาตรการตองการใหพวกเรามอีนาคตอยูที่การพัฒนาตนเอง เปนยุคของ

การพัฒนานะครับ ตอไปขอเชิญทานรองนวิัตน รายงานการประชุมหัวหนาสวน

ราชการฯ อําเภอบานไผ เชิญครับ  

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่ไดรับมอบหมายให

รองนายกเทศมนตร ี เขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการฯ อําเภอบานไผ เมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๕๘  

ผมขอสรุปรายงานที่เกี่ยวของกับเทศบาล ดังนี้ 

ประธานแจงใหทราบเรื่องการมอบโลเชิดชูเกยีรตคิุณใหกับทางอําเภอ 

เนื่องจากไดรับรางวัลดเีดน จากกระทรวงวัฒนธรรม  

- เรื่องเชิญชวนรวมพธิเีนื่องในวันปยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ซึ่งเปน

การรําลกึถึงเกยีรตคิุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ 

ใหไปรวมถวายพวงมาลาพรอมเพรยีงกันบรเิวณหนาที่วาการอําเภอในเวลา 

๐๘.๐๐ น. เปนตนไป 

-ระเบยีบวาระที่ ๓ การแจงเรื่องงบประมาณการกระตุนเศรษฐกจิ     

ซึ่งจะมกีารจัดสรรงบประมาณในภาพรวมทัง้หมด ๑๓๖,๐๐๐ ลานบาท สําหรับ

สวนราชการไดรับ  ๔๐,๐๐๐  ลานบาท ในสวนของทองที่ กองทุนหมูบาน ๆ ละ 

๑ ลานบาท จะไดเฉพาะเกรด A และเกรด B  สวนตําบล ไดตําบลละ ๕ ลาน

บาท ในสวนของที่วาการอําเภอไดยื่นขอรับงบประมาณ ซึ่งไดรับการพจิารณา

เรยีบรอย คอื งบปรับปรุงหองประชุมอําเภอ เปนเงิน ๗๖๐,๐๐๐ บาท ที่เหลอื 

๔๐๐,๐๐๐ บาท จะนําไปสรางที่ทําการที่พักกองรอย อ.ส. การเสนอโครงการที่

มปีญหาในกรณทีี่สํานักงบประมาณพจิารณาวานาจะดําเนนิการได คอื ซื้อ

เครื่องจักรกลการเกษตร รถเกี่ยวขาว แตพอเรื่องถงึจังหวัดปรากฏวาเรื่อง     

ไมผาน เนื่องจากการจัดซื้อครุภัณฑควรจะเปนนติบิุคคล จะจัดซื้อในสวนของ

บุคคลไมได หลังจากพจิารณางบประมาณแลว มคีณะกรรมการชุดตาง ๆ ไมวา

จะเปนคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจาง , คณะกรรมการตรวจรับงาน, จะมใีนสวน

ของหัวหนาสวนราชการ และผูบรหิาร อปท. มารวมเปนกรรมการดวย พอทาน

นายอําเภอกลาวประเด็นนี้มา ผูบรหิาร อปท.หลายแหง ไดมกีารวพิากษวจิารณ 

วางบประมาณดังกลาวลงมาในสวนของทองที่ จะมเีฉพาะทานนายอําเภอ กํานัน 

ผูใหญบาน เทานัน้ที่ไดรับงบประมาณในครัง้นี้ ซึ่งทองถิ่นตาง ๆ ไดใหการปฏเิสธ

ที่จะเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจการจาง / จัดซื้อ-จัดจางในสวนของอําเภอ 

รวมทัง้ทมีงานของกองชางแตละอบต. แตละเทศบาล ทีไ่ดไปออกแบบและตรวจ
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รับรองแบบ ก็รูสกึไมสบายใจกัน และเกดิบรรยากาศคอนขางตงึเครยีดมาก 

ทานนายอําเภอจงึขอเปลี่ยนเรื่องอื่น ซึ่งไดมนีายกฯ หลาย อบต. ไดอภิปรายใน

เรื่องนี้  

- การทํา MOU การบรหิารจัดการขยะ ทัง้ ๑๑ อปท. ที่ผานมา และได

เชิญชวนมารวมงานมุทติาจติที่ผานมาแลว เปนจํานวนเงนิ ๕๐ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

สวนที่การอําเภอบานไผ ไดยื่นจัดของบประมาณ ซึ่งไดรับการพจิารณาไปที่

เรยีบรอยแลวทีต่องปรับปรุง หองประชุมอําเภอ เปนเงิน ๗๖๐,๐๐๐ บาท แลวที่

เหลอื ๔๐๐,๐๐๐ ก็จะนําไปสรางที่พักของ. ในการเสนอโครงการที่มปีญหา    

๑.กรณกีารซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร รถเกี่ยวขาว ไดจัดสรรงบประมาณ   

พอไปถงึจังหวัดเรื่องไมผาน สําหรับกรณจัีดซื้อคงจะเปนสวนของนติบิุคคลจะ

เปนบุคคลธรรมดาไมได และบรรยากาศเริ่มตงึเครยีดขึ้น ทานนายอําเภอจึง

เสนอที่ประชุมวา หลังจากมกีารพจิารณางบประมาณแลว จะมคีณะกรรมการ

ไมวาจะเปนสวนของคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจาง/คณะกรรมการตรวจรับงาน 

ก็จะเชิญสวนหัวหนาสวนราชการ ผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมารวม

เปนกรรมการดวย พอพดูประเด็นนี้ออกมา ทางผูบรหิารองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นหลายทาน ก็มกีารวพิากษวจิารณกัน เพราะงบประมาณลงในสวนทองที่

ก็จะมเีฉพาะทานนายอําเภอ กํานัน ผูใหญบานเทานัน้ ที่ไดรับงบประมาณในครัง้

ทางทองถิ่นก็มลีกัษณะเชิงปฏเิสธทีจ่ะเขาไปเปนคณะกรรมการชุดตาง ๆ ไมวา

จะเปนในสวนของคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจางก็ด ีแมกระทั่งทางทมีงานของ

กองชางแตละอบต. แตละเทศบาล ทีไ่ดไปออกแบบตรวจรับรองแบบ รูสกึไม

สบายใจ บรรยากาศตงึเครยีดมาก ทานนายอําเภอจงึไดตัดบทเปลี่ยนไปเรื่องอื่น    

- เรื่องที่ผมไดแจงใหที่ประชุมไดรับทราบ เปนเรื่องการบันทกึขอตกลง  

MOU เรื่องการบรหิารจัดการขยะเกี่ยวกับเรื่องคาธรรมเนยีมขยะทัง้ ๑๑ อปท. 

ซึ่งไดมกีารเชิญชวนมาแสดงมุทติาจิต และไดเชิญชวนมางานฉลองครบรอบ ๑ ป 

ถนนคนเดนิฯดวย จงึขอนําเรยีนใหที่ประชุมทราบครับ ขอบคุณครับ    

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  เรยีนทานประธานและผ ูเขารวมประชุมทุกทานครับ เนื่องจากทาน 

รองนายกเทศมนตรี นายก ไดมอบหมายใหผมเขารวมประชุมที่อําเภอ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๘  

เปนประธานในที่ประชุมโดยทานจารกึ เหลาประเสรฐิ นายอําเภอบานไผ และ

ผูประกอบการ / ตัวแทน ผกก.สภ.บานไผ / จนท.เทศกจิ เขารวมประชุมเรื่อง

พจิารณาเขตพื้นที่การอนุญาตใชสถานที่เขตโซนนิ่ง โดยทางอําเภอบานไผได

กําหนดพื้นที่ไวบรเิวณทางหลวงแผนดนิ หมายเลข ๒๓ ทางเลี่ยงเมอืง เนื่องจาก

ชวงนี้เศรษฐกจิบานเราไมด ีและผูประกอบการไดขอใหขยายโซนนิ่ง ทาง
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คณะรัฐมนตรไีดมมีต ิเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม เห็นชอบใหกระทรวงมหาดไทย

พจิารณาเหตุผลความจําเปนและทบทวนปรับปรุงกําหนดเขตพื้นที่ในใหอนุญาต

ตัง้สถานที่โซนนิ่งใหเหมาะสมการบรกิารในปจจุบัน กลาวคอื เห็นควรจะ

เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่โซนแกไขเพิ่มเตมิเปนประการใดใหเสนอจังหวัด โดยให

กระทรวงมหาดไทยพจิารณา ปจจุบันโซนนิ่งของเราอยูทางบายพาส คอื ทาง

หลวงหมายเลขที่ ๒๓ ในที่ประชุมขอเพิ่มเปน ๓ โซนนิ่ง โดยเพิ่มจาก คาแคร   

ไผอวกเลี้ยงไปถงึปาชาเกา พื้นที่ที่ ๒  จาก หจก.ไตรสวางถงึศูนยมชัีย  ในที่

ประชุมทานนายอําเภอไดสอบถามทางเทศบาลวามคีวามเห็นอยางไร จึงแจงไป

วาขอใหถอืกฎกตกิาของกระทรวง ขอใหทางอําเภอไดทําประชาคมและสอบถาม

พี่นองวาจะอนุญาตหรอืไมอนุญาต จงึขอแจงใหที่ประชุมไดรับทราบ ขอบคุณ

มากครับ  

ประธาน   ก็เปนหัวขอที่เราจะตองพจิารณารายละเอียดตอไป เพราะมผีลกระทบ 

   หลายอยางนะครับ ตอไปเชิญทานรองนรศิครับ 

นายนรศิ  อนิทรกําแหง  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย.  

รองนายกเทศมนตรี ที่ผานมา ทานนายกไดมอบหมายใหผมไปรวมประชุมที่เมอืงทองธาน ีหัวขอเรื่อง 

“ยุทธศาสตรประชา-รัฐ พัฒนาประเทศไทย” เปนการประชุมในระดับประเทศ 

ผูเขารวมประชุมประมาณ ๕-๖ พันคน ซึ่งจัดเปนเรื่องของการสงเสรมิเศรษฐกจิ 

และผูที่มาเปนประธานในที่ประชุม คอื นายกรัฐมนตร ีมวีิทยากรอยู ๒ ทาน คอื 

ทานสมคดิ  จาตุศรพีทิักษ  ซึ่งทานไดพูดถงึประเด็นหลักสําคญัในการที่เขา

จัดการทางเศรษฐกจิที่เขามาเปนรัฐมนตร ีมาเปนรองนายก และดูแลดาน

เศรษฐกจิ สิ่งที่ทานดูแลคอื ในเรื่องของ SME ทฤษฎฐีานราก และกองทุน

หมูบาน ในเรื่องของกองทุน ที่ประชุมทานกลาววา อกี ๒ วัน เมื่อคณะรัฐมนตรี

จะประชุมในวันอังคารก็จะมสีิ่งที่ดีๆ เกดิขึ้นกับประเทศอกีเรื่องหนึ่ง คอื ทานได

พูดถงึเขตเศรษฐกจิพเิศษ นั่นคอืทศิทางของการพัฒนาบานเมอืง แลวงานในวัน

นัน้ทานสมคดิก็มกีารรวมกับเครอืขายหอการคา ภาคธุรกจิ การเงิน และ สสส. 

และที่สําคัญมผูีนําทองถิ่นเขารวมกจิกรรมอยางมากมาย ทานนายกฯ เราก็เปน

คนหนึ่งที่ไดรับเกยีรตเิขารวม ผมจึงเปนตัวแทนทานนายกฯ จึงไดมโีอกาสไปใน

ครัง้นี้ และไดรับความรูเพิ่มเตมิจึงไดมาเลาใหพวกเราฟง ในสวนของทาน ศ.ดร.

นายแพทยประเวศ  วะส ีทานไดพูดถงึ 1 เรื่อง + 6 คอืเรื่องของเศรษฐกจิฐาน

รากที่เปนเรื่องสําคัญสูความม่ันคงของประเทศ สวนเอกสารแจกเปนเลม ทาน

นายก ฯ มอบหมายใหผมพจิารณาดูวา สวนใดที่ตองมานําเสนอกับพวกเราในที่

ประชุม วันนี้ผมก็ไดแจกเอกสารอยูในมอืของทานแลว ในเรื่องเศรษฐกจิฐานราก 
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ผมจะไมพูดทัง้หมด ซึ่งในที่ประชุมพูดถงึเรื่องการพัฒนากรุงเทพที่ผานมาเปน

เรื่องที่ผิดพลาด ทานมองวา การสรางเศรษฐกจิชุมชนใหเกดิขึ้นทั่วประเทศจะ

เปนกระบวนการคัดกรองใหมที่ทําใหการพัฒนาประเทศเกดิความยั่งยนืขึ้น นี่คอื

แนวคดิของทาน ในเรื่องที่ 1 แลวทานจะเห็นวาเทศบาลเมอืงบานไผไดดําเนนิการ

เรื่องของเศรษฐกจิชุมชนเปนหลัก เราเนนในเรื่องของการทําถนนคนเดนิเราจะ

เนนเรื่องของการตลาด ซึ่งจะเห็นวาตลาดที่ถูกปลอยปละละเลยอยูในขณะนี้ 

ทานนายกก็มอบใหผมไปประสานกับหนวยงานธนารักษ ซึ่งเขาก็อนุญาตและ

เซ็นสัญญาเรยีบรอยแลว ที่จะทํางานใหเกดิเศรษฐกจิชุมชนของเราใหตอเนื่อง 

และอกีชุดหนึ่งจะม ี 6 ประการ ใน 6 ประการนัน้ เขาจะพูดถงึ ยุทธศาสตร

ประชารัฐ ทางออก  กําดัก วกิฤตการณ  ในสวนนี้ยุทธศาสตรประชารัฐถอืวา

เปนสวนที่ตองพัฒนาประเทศ เราถอืวาเปนเรื่องที่สําคัญ ชุมชนทองถิ่นกับการ

พัฒนาประเทศ ประมาณ 6-7 ประการทานสามารถศกึษาไดในเอกสารนะครับ 

ในกรณทีี่ 2 พูดถงึการพัฒนาดานการเมอืง เขาถอืวาถาการเมอืงดปีระเทศจะด ี

และในทางกลับกันถาประเทศดกีารเมอืงก็จะด ีนี้เปนหลักคดิของทาน แลวจะ

สามารถพัฒนาไดอยางยั่งยนื ในประเด็นที่ 3 คอื ตองมกีารบูรณาการเอาพื้นที่

เปนที่ตัง้ พื้นที่นัน้จะตองเปนพื้นที่ชุมชน ทองถิ่น จังหวัด ทานจะเนนในเรื่องของ

พื้นที่จะตองดําเนนิการบรหิารในการจัดการใหเกดิเศรษฐกจิที่ดขีึ้นได ในการ

พัฒนาประเทศ และสวนสําคัญทานมแีนวคดิเกี่ยวกับเรื่องสามเหลี่ยมเขยื้อน   

ในประเทศไทย ซึ่งประกอบไปดวย ภาครัฐ  ภาคประชาชน และภาคธุรกจิ ถา

ขาดภาคใดภาคหนึ่งไมไดเลย ตองรวมมอืกันในการพัฒนาประเทศ และวธิกีาร

ดําเนนิการนัน้ทานมองลงไปถงึจํานวนหมูบาน ๘ หมื่นหมูบาน ๘ พันตําบล     

๗๗ จังหวัด เปนพื้นที่ที่จะตองดําเนนิการในการที่จะตองพัฒนาประเทศไป   

พรอม ๆ กัน ภายใตความรวมมอืที่จะตองมคีวามสามัคครีวมไมรวมมอืกันใน

การทํางาน ถอืวาเงินทองที่รัฐจะจัดสรรมาใหทัง้หมด ตัง้แต SME ก็ด ีในประเด็น

หลักสําคัญที่ลงมาสูชุมชนนัน้ ถอืวาเปนภาษอีากรของทุกคนจะปลอยใหทํา

เหมอืนเดมิไมได จะเอาไปซื้อสิ่งที่เปนเครื่องอุปโภค-บรโิภค ซื้อรถยนต ซื้อ

เครื่องใชที่ไมกอใหเกดิประโยชนไมได ทานตองใหความรวมมือกันในชุมชน แลว

ก็ตองมคีนเฝาระวังรวมกันวา สิ่งที่ทํานัน้เกดิประโยชนและเงนิที่จะหมุนไป ทําให

การแกไขปญหาเศรษฐกจิของประเทศที่มอียูในขณะนี้ขับเคลื่อนได และเรื่องใน

ขอที่ ๖ เปนเรื่องนโยบายของรัฐบาล รายละเอียดของนโยบายมอียูทัง้หมด ๑๐ 

ประการ  รายละเอียดอยู ๒ แผนสุดทาย ทานหาความรูเพิ่มไดจากตรงนัน้ไดเลย 

เรยีนใหทราบวา ในเรื่องของการศกึษานัน้ใครที่ไปศกึษาดูงาน หรอืไปพัฒนา
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ตนเองที่ทานนายกฯ สงไปอบรมก็ด ีหรอืไปประชุมก็ด ีกลับมาจะมรีายงานเสนอ

ผานผมถงึทานนายกฯ เสมอ แตบางเรื่องที่สามารถสั่งการไดจบจะยุตไิดทีผ่ม   

ในฐานะที่ทานนายกฯ มอบหมายใหผมดูแลในสวนของกองการศกึษา ผมก็จะ

รายงานใหทานทราบตอไป แตที่สําคัญที่สุด เมื่อไดรายงานมาแลวผมจะกํากับ

ตอเนื่องวาใหนําความรูที่ไดมาไปพัฒนางานทําใหเกดิประสทิธภิาพที่ด ีถอืเปน

หลักการ ผมขออนุญาตเพิ่มเตมินอกเหนอืจากวาระที่ไปประชุมมานี้ ทานนายกฯ

ไดพูดถงึเรื่องของรางวัลเปนทศิทางในการที่จะพัฒนางานของเราตอเนื่อง ผมจงึ

ขออนุญาตทานนายกฯ พูดในเรื่องของรางวัลและการพัฒนาการศกึษาอกี

ประมาณไมเกนิ ๕ นาท ีเรื่องของรางวัลนัน้ ในชวงที่ผานมาทางกองการศกึษา

นอกจากจะไดรับรางวัลทีท่านนายกฯ ไดรายงานเบื้องตนแลว ที่จังหวัดใหรางวัล

ในเรื่องของความสะอาดทัง้ ๒ โรงเรยีน คอื โรงเรยีนเทศบาล ๑ และโรงเรยีน

เทศบาล ๒ เรายังมบีุคลากรทางการศกึษา คอื คุณครูวราพร  พมิพระทํา อยูที่

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๓  คุณครูอนงค  ขอนประเสรฐิ  คุณครู วลิาวัลย  อุดม ซึ่ง

ครูทัง้ ๓ คนนี้  รักษาการหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรับรางวัลดเีดนทัง้ ๓ คน 

นี่คอืสวนหนึ่งที่ผมอยากจะใหงานของกองการศกึษาจากโรงเรยีนศูนยเด็กเล็กก็

ด ีใหรายงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ครูมทีี่มผีลงานหรอืนักเรยีนก็ดใีหรายงาน

มายังกองวชิาการฯ จะไดรวบรวมผลงานไวดวย วาเปนผลงานสวนหนึ่งของ

เทศบาลเรา ไมอยากใหอยูแบบแยกสวนกัน เหมอืนอยางที่ทานนายกฯ          

ไดยกตัวอยางเจาหนาที่ที่อยูในงานทะเบยีน นอกจากนัน้ ก็มคีุณครู สุขติรา       

อุปจันทรสงา  ก็ไดรับรางวัลมากอนเชนกัน และทานก็มอบใหผมไปศกึษาดูงาน 

๒ แหง แหงที่ ๑ ใหไปดูโรงเรยีนมัธยมตากสนิ มขีอดเีดนคอื คําตอบใหกับคน

ไทยทั่วประเทศไดรูวา ทองถิ่น/เทศบาลที่จะไดรับการถายโอนหรอืจะสราง

โรงเรยีนใหมก็ด ีเขาทําเรื่องการจัดการศกึษาได ไมใชกระทรวงการศกึษาธกิาร

เทานัน้ที่ทําได ทุกวันนี้ก็มคีุณครูที่เราเชิญมาเปนวทิยากรสอน มเีด็กมลีูกมาดวย 

สอนแบบ Homeschool  สวนด ีคอื การจัดการเรยีนการสอนโดยใชโครงงานเปน

หลัก เรยีนรูจากโรงเรยีนในกรุงเทพฯ เดน ๆ ดัง ๆ และนําไปสอน เอาคนเกาคน

แกเขามาบรหิารจัดการในสิ่งที่เขามคีวามรูความสามารถ แลวก็จางดวยเงิน

สมาคมคอือะไรกต็ามที่ไมสามารถจายดวยภาครัฐได ใหเอาเงินสมาคมตัง้จาย

ให มผูีบรหิารสมาคมที่บรหิารทศิทางเดยีวกันกับทานนายกองคการบรหิารสวน

จังหวัดทุกทานที่มาดูแล ซึ่งเปนอดตี ส.ส.เชนกัน เราก็จะไดนํามาขยายผลตอไป 

เร็ว ๆ นี้ทานนายกฯ ไดใหนําศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปดูงานที่รอยเอ็ด ซึ่งไดรับ

รางวลัชมเชย ไดจํานวนเงิน ๒ ลานบาท เขาทําไดดเีดนจรงิ ๆ แมจะอยูในพื้นที่
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เดยีวกันแตแยกสวนกันดูแล คอื ดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดูแลอนุบาล  ดูแล

ประถมดูแลมัธยม ซึ่งอยูในพื้นที่เดยีวกันก็ตามทําไดดมีาก ในการจัดการศกึษา 

เด็กเล็กใชอัตราสวน ๑๕ คน/๑ หองเรยีน  ถูกตองหมดในเกณฑที่เขากําหนด 

และสําคัญการจัดการเรยีนการสอนที่นาเอาเปนแบบอยาง คอื เขาใชระบบ มอน

เตสซอรี่ ใชระบบ ดร.มาเรยี  มอนเตสซอรี่ วจัิยมาแลวเปนนับรอยปจนกระทั่งที่

ยอมรับทั่วโลก ซึ่งตอไปคงจะตองนํามาใชกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเราตอไปใน

อนาคต นอกจากนัน้ผมก็ยอมรับในสวนทานนายกฯ ไดกลาวเบื้องตนวาจะตอง

จัดการศกึษาในสวนที่เปนเรื่องของ “ออทสิตกิ” ตัวอยางที่โรงเรยีนบานไผ

ประถมศกึษา ขก.๑๐ มเีด็กออทสิตกิแรก ๆ  ๒-๓ คน กอนที่ผมจะออกมาจาก 

ร.ร.บานไผ ขก.๑๐ มเีด็กนักเรยีนออทสิตกิประมาณ ๒๐ คน เราไดดําเนนิการ

โดยใหเครอืขายที่ดูแลการศึกษาเรยีนใหพวกเราทราบไวเบื้องตน ผูที่ดแูล

การศกึษาพเิศษซึ่งอยูที่ขอนแกนเราตองผูกเปนเครอืขายของเราตอไปในการ

ทํางานรวมกัน รวมทัง้กับโรงพยาบาล เพราะฉะนัน้เรื่องเหลานี้การพัฒนาของ

เราจะตองตอยอดตอไปครับ ขอบคุณครับ  

ผอ.กองคลัง  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ รายงานรายรับ-  

 รายจาย ประจําเดอืน กันยายน ๒๕๕๘ จะเปนยอดที่เรารับจรงิที่รับมา       

สวนคาใชจายนัน้ยังสรุปคาใชยังไมเสร็จ เพราะวารายละเอยีดยังมาไมครบถวน 

สวนที่รายงานตรงนี้ก็จะเปนยอดเฉพาะที่จายเช็ค ก็คอืสวนของรายรับ รับตัง้แต 

เดอืนตุลาคม ๒๕๕๗ จนถงึสิ้นเดอืนกันยายน ๒๕๕๘ ดังนี้  

- รายรับ ๑๘๔,๖๓๖,๖๕๘.๑๔  บาท 

- รายจายตามงบประมาณและนอกงบประมาณ (เฉพาะที่จายเช็ค)

๒๖,๑๘๐,๓๘๘.๐๐  บาท  สวนรายละเอยีดที่ครบถวน ถูกตอง จะทําเปนงบ

แสดงฐานะการเงนิจะรายงานใหที่ประชุมทราบโอกาสตอไปคะ ขอบคุณคะ 

ประธาน   จากที่ทานรองจริะบูรณไดรับมอบหมายจากผมใหทําหนังสอืแจงให 

หัวหนาสํานักปลัดฯ/ผอ.กองทุกกองไดรับทราบแลว ผมขอย้ําวา เพื่อใหการ

บรหิารงบประมาณเปนไปดวยความเหมะสม เกดิประสทิธภิาพสูงสุดและ

สอดคลองกับการกระตุนเศรษฐกจิของรัฐบาล ขอใหไดดําเนนิการดังนี้ ตามเทศ

บัญญัตงิบประมาณรายจายเพิ่มเตมิ ใหรบีดําเนนิการจัดทํารายงานขออนุมัติ

จัดซื้อ-จัดจาง พรอมหนังสอืเอกสารที่เกี่ยวของสงงานพัสดุฯ กองคลัง ภายใน

วันที่ ๙ ตุลาคม นี้ และใหงานพัสด ุฯ ดําเนนิการจัดซื้อ-จัดจาง ใหไดคูสัญญา

ภายใน ๓๐ ธันวาคมนี้ดําเนนิการเบกิจายใหแลวเสร็จโดยเร็ว นี่คอืนโยบายของ

ผูบรหิารที่อยากจะใหเม็ดเงนิที่เราไดขออนุมัตสิภาไปแลว ไดปรากฎเปนรูปธรรม 
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เพราะงบเหลานี้คอืเงนิของประชาชน เมื่อเราผันออกมาในโครงการพี่นอง

ประชาชนก็ไดรับผลประโยชน และก็จะไดนําโครงการตางๆ เหลานี้ไปขับเคลื่อน

ตอไป เพราะฉะนัน้ให ผอ.ทุกกอง/ฝายไปทบทวนงานของตัวเอง โดยรบี

ดําเนนิการโดยดวน ถาไมดาํเนนิการโดยดวน จะไมไดรับการพจิารณาใหไดรับ

งบประมาณอกีตอไป เพราะฉะนัน้ก็ฝากพวกเราทุกคนเมอืของบประมาณไปแลว

ใหรบีทาํ ทําดวยความโปรงใส อยาทําแบบสุกๆ ดบิๆ อยาทําแบบซุกซอน เพราะ

มันไมมคีวามลับในโลก การประมูลการจัดซื้อ-จัดจางก็จะเปนแบบโปรงใส       

และสามารถที่จะตอบคําถามได ทุกฝายอยาไปหวงใยเรื่องอื่น เพราะระบบ

ตรวจสอบปจจุบันละเอยีดมาก ถาทําไมระวังมันก็จะตดิคุกไดเลยนะครับ ใน

ฐานะที่องคกรเราไดรับการประกาศวาเปนองคกรปลอดทุจรติ ถาใครไปทําให

ตนเองเกดิความเดอืดรอน แทนที่จะเปนประโยชนแตจะเปนโทษตอตัวทาน      

๒ เทาเลยนะครับ ฝากตรงนี้ไวดวยวา การจัดซื้อ-จัดจางในระบบใหมก็มี

ระเบยีบชัดเจนนะครับ แบบ e-reading  จะเปนการประหยัดงบประมาณและได

ของที่มคีุณคาใหกับรัฐบาลดวย  

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย  ในเรื่องของระเบยีบจัดซื้อ-จัดจางใหม ไมทราบวามหีนังสือแจงเวยีน  

ท่ีปรกึษานายกฯ บังคับใชหรอืยังครับ ที่รัฐบาลแกไขการจัดซื้อ-จัดจาง กรณตีกลงราคา จากเดมิ 

วงเงินไมเกนิ ๑ แสนบาท ขยายเปนวงเงินไมเกนิ ๕ แสนบาท  

ผอ.กองคลัง   มหีนังสอืซักซอมใหเตรยีมความพรอมในการดําเนนิการจัดซื้อ-จัดจาง 

แบบใหม แตยังไมมหีนังสอืแจงเวยีนมาใหบังคับใช ซึ่งอยูในระหวางการประชุม

คณะรัฐมนตรอียูคะ  

ประธาน   ตอไปเชิญกองชางครับ  

ผอ.กองชาง   เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับกองชางมอียู  

๒ เรื่อง คอื (๑) การจัดรูปที่ดนิในเขตเทศบาลเมอืงบานไผ ผมขอมอบหมายให

คุณอุดมศักดิ์ รายงาน (๒) องคการบรหิารสวนตําบลโนนสมบูรณขอความ

อนุเคราะหนําขยะมูลฝอยเขามากําจัดในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

เมอืงบานไผ ผมขอมอบคุณเนรมติร รายงานใหที่ประชุมทราบครับ เชิญครับ  

นายอุดมศักดิ์  ธรรมนําศีล เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ เรื่องการจัดรูปที่ดนิ 

หัวหนาฝายแบบแผนฯ ในเขตเทศบาลเมอืงบานไผ ตามที่ผังเมอืงบานไผ ป ๒๕๕๘ ไดมกีารประกาศ

บังคับใชตัง้แตวันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๘ ในราชกจิจานุเบกษา ซึ่งปจจุบันนี้มผีล

บังคับใชแลว แตกอนเปนถนนเสนอแนะแตปจจุบันนี้เปนถนนบังคับ ซึ่งจะเปน

ผลดตีอเทศบาลคอื ในการของบประมาณ โดยเฉพาะถนนรอบเมอืงที่เปนวง

แหวนที่ยังไมไดกอสราง ตัง้แตฝงดานทศิเหนอืถนนมติรภาพ เช่ือมกับถนน    
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แจงสนทิ-บานไผ –บรบอื เสนนี้สามารถที่จะเปนเสนบายพาสระบายรถชุมชน

หนาแนนจากโซนมุกดาหาร-นครพนม พื้นที่ถนนสวนนี้จะมอียู ๒ หลักเกณฑ 

ถาหนวยงานอื่นจะมาพัฒนาก็สามารถทําได เชน กรมทางหลวงชนบท เพราะมี

ผังเมอืงรองรับ แตจะตองออกพระราชกฤษฎกีาในการเวนคนืที่ดนิ ประเด็นที่ ๒ 

ทางโยธาธกิารและผังเมอืงจังหวัดขอนแกนและกรมโยธาธกิาร จากการเวนคนื

ที่ดนิจะมปีญหาตามมามากมาย จะมาใชในรูปแบบของ พ.ร.บ.จัดรูปที่ดนิ จะใช

โดยการลงประชาพจิารณ ลงประชามตขิองประชาชนที่อยูในแนวเขตถนนมา

รวมกัน เพื่อที่จะใหทางผังเมอืงเขามาจัดเสนทางคมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ แลวมคีวามยนิยอมรวมกันตาม พ.ร.บ.จัดรูปที่ดนิ ซึ่งขณะนี้ทาง

สํานักงานโยธาธกิารและผังเมอืง ไดมองพื้นที่เปาหมายของเราคอื บรเิวณจาก

ถนนดานทศิเหนอื ถนนมติรภาพ – ถนนเจนจบทศิ (ทางไปบานหนองแวงไร) 

พื้นที่คอื กอนถงึโรงแรมออเรนอนิจ ตัดขามทางรถไฟ เช่ือมถนนเจนจบทศิ กอน

ถงึรานเนื้อยางอันจัง มพีื้นที่ประมาณ ๑.๕ ก.ม. ซึ่งถาโครงการนี้สําเร็จทาง

สํานักงานโยธาธกิารจะเปนผูสนับสนุนงบประมาณโครงการกอสรางถนนเสนนี้

ตอไป ความกวางของถนนประมาณ ๓๐ เมตร แตการจัดรูปที่ดนิจะตองมี

กระบวนการตาม พ.ร.บ. คอื จะตองรวบรวมแปลงที่ดนิที่เกี่ยวของทัง้หมด 

ประชาชนที่เกี่ยวของทัง้หมดมาทําประชาพจิารณและกระบวนการตาง ๆ ตาม

ขัน้ตอนของ พ.ร.บ.กําหนด ซึ่งหากขัน้ตอนดังกลาวสําเร็จเราก็จะมถีนนที่เช่ือม

จากถนนมติรภาพเขามาทางหนองแวงไร การใชประโยชนจะมากขึ้น เพราะ

โรงพยาบาลก็จะยายมาตัง้อยูที่บานหนองแวงไร เมอืงก็จะมกีารเตบิโตขึ้น สวน

ระยะที่ ๒ ก็จะวาง จากถนนเจนจบทิศ เช่ือมไปยังถนนแจงสนทิ-บานไผ-บรบอื 

จะเปนเขตตอไป ในสวนนี้ทางโยธาธกิารจังหวัดไดมกีารประสานงานกับกองชาง 

และจะมกีารลงพื้นที่วัดแนวเขตใหชัดเจนอกีครั้งหนึ่ง และจะมกีารจัดทมีคณะ

ผูบรหิารรวมลงพื้นที่และประชาชนที่เกี่ยวของ เพื่อจะประชุมรับฟงความคดิเห็น

เปนลําดับตอไป จงึนําเรยีนคณะผูบรหิารและผูเขารวมประชุมไดรับทราบ 

ขอบคุณครับ  

ประธาน   เรื่องนี้เปนนโยบายสําคัญที่เราจะตองทําใหเกดิเมอืงใหมในพื้นที่ที่มกีาร 

จัดรูปที่ดนิ ในหลักเกณฑของการประชาคม หรอืการรับฟงความเห็นฝากทาง

กองชางไดดําเนนิการเปนระยะ ๆ เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑของโยธาธกิาร

และผังเมอืงนะครับ เรื่องนี้มแีตไดอยางเดยีวนะครับ ไดความเจรญิ ไดการ

พัฒนา ประชาชนที่อยูในพื้นที่นัน้ก็ไดรับความเจรญิ แตความเสยีสละก็ตองมี

ระดับหนึ่ง ในบรรดาที่ผูที่ตองเสยีสละที่ดนิที่จะทําถนน จึงตองมกีารรวมมอืกัน
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ในการพัฒนา แตเสยีสวนนอย ไดสวนใหญ เชิญทานรองจิระบูรณ มอีะไร

เพิ่มเตมิครับ  

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ผมไดคุยกับทางโยธาธกิารแลววา ใหเจาของที่ดนิมาประชุมรอง

นายกเทศมนตร ี หารอืประชาคมเพื่อใหพี่นองประชาชนไดรับทราบวา การแบงที่ดนิไมมกีาร 

เวนคนืนะครับ การปฏรูิปที่ดนิไมใชการเวนคนื แตเปนการจัดสรรที่ดนิเพื่อให

เขารูปเขาทางเพื่อประโยชนของพี่นองประชาชนนะครับ 

ประธาน    ฝากคณะผูบรหิาร พนักงานทุกคน ตองเสยีสละรวมกันนะครับ  

เรื่องตอไปเชิญครับ 

นายสุระ  สทิธศิิรสิาร  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอความ 

นายกอบต.โนนสมบูรณ  อนุเคราะหทานพจิารณานําขยะมูลฝอยเขามากําจัดในสถานที่กําจัดขยะมูล  

ฝอยของเทศบาลเมอืงบานไผ สําหรับคาใชจายตามเกณฑสามารถสนับสนุนได 

ทัง้นี้ ผมไดขอรับการสนับสนุนจากหลายที่แลวแตไมไดรับความอนุเคราะห หาก

ปลอยไวเกนิ ๒ สัปดาหเกดิปญหาแนนอนครับ หากผมยังแกปญหานี้ไมได 

ปจจุบันมขียะประมาณวันละ ๕-๖ ตัน ซึ่งรถขยะที่ อบต.มเีพยีง ๒ คัน ผมขอ

ความอนุเคราะหทานใหชวยแกปญหาช่ัวคราวไปกอน ใหทานชวยพจิารณาดวย

ครับ  

ประธาน   เชิญคุณเนรมติร อยากจะสอบถามรายละเอยีดอื่น ๆ อกีหรอืไม กอนที่  

   เราจะพจิารณาเรื่องนี้ เชิญครับ  

นายเนรมติร  มูลวงศ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขอสอบถามเรื่อง 

หัวหนาฝายชางสุขาภบิาล หัวหนาฝายสถานที่กําจัดขยะของทางอบต.โนนสมบูรณ ตัง้อยูที่บานคําบอน  

ตําบลโนนทอน เปนสถานที่เดยีวกันกับสถานที่กําจัดขยะของเทศบาลนคร

ขอนแกนหรอืไมครับ  

นายก อบต.โนนสมบูรณ อยูใกลกันกับสถานที่กําจัดขยะของเทศบาลนครขอนแกนซึ่งมขียะ 

กองใหญเลย เราจะไปทิ้งไมได ที่ผานมาไปทิ้งของเอกชน แตปจจุบันเอกชนเปนที่ 

สปก.จึงทิ้งไมไดแลว ก็ตองหาวธิไีปทิ้งขยะที่อื่นแทน  

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  เรื่องการทิ้งขยะมาขอมาทิ้งที่เขตเทศบาลเรา ปจจุบันเทศบาลไดทํา  

รองนายกเทศมนตร ี MOU กับ อปท.ทัง้ ๑๐ แหงแลว ในการบรหิารจัดการขยะรวมกัน เราจะตองมี  

การปรกึษากับเครอืขายทัง้ ๑๐ แหงกอน เพื่อจะหารอืวาจะมแีนวทางอยางไร

ตอไป เพราะปจจุบันขยะของเราก็มปีรมิาณคอนขางสูง และมบีอกําจัดขยะเพยีง 

๒ บอ ทางเทศบาลเรายนิดชีวยเหลอือยูแลว แต อปท.อกี ๑๐ แหง ตองขอ

ความเห็นชอบในที่ประชุมกอน ผลเปนประการใดจะแจงใหทานนายกฯ ทราบอกี

ครัง้นะครับ  
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นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ ตามที่ผมไดรับมอบหมายจากทานนายกฯ พรอมดวย ผอ.กอง 

รองนายกเทศมนตรี สาธารณสุขฯ รองปลัดฯ และทมีงานไดไปพบกับ อบต.หนิตัง้ เมื่อ ๒ สัปดาห  

ที่แลว สบืเนื่องมาจากเรื่องการทํา MOU การปรับปรุงคาธรรมเนยีมจัดเก็บขยะ

มูลฝอย ซึ่งมทีัง้กํานัน ผูใหญบาน และชาวบานใกลเคยีง รวม ๑๑ หมูบาน 

ประมาณ ๑๐๐ คน ซึ่งในวันนัน้ไดรับนโยบายจากทานนายกฯ ไปไดช้ีแจงวาเรา

จะมกีารบรหิารจัดการไซตขยะรวมกัน จงึไดใหอบต.หนิตัง้แตงตัง้คณะกรรมการ

ขึ้นมาเปนคณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณาเกี่ยวกับเรื่องปญหา ผลกระทบทาง

สิ่งแวดลอมและชีวติประจําวัน ซึ่งไดเปนรูปของคณะกรรมการขึ้นมา 

เพราะฉะนัน้ ตามที่ทานรองจริะบูรณกลาวไวเบื้องตน คงเปนเรื่องที่ตองหารอืที่

ประชุมพื้นที่ที่จะทิ้งขยะ เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวไมไดอยูในเขตเทศบาลที่เรา

ปกครองดูแลอยู จงึตองไปนําเรยีนที่ประชุมกับอบต.หนิตัง้และ อปท.ทัง้ ๑๐ 

แหง ถอืเปนเรื่องละเอยีดออนมากนะครับ นาจะมผีลคบืหนาที่จะนําเรยีนใหทาน

นายกฯ อบต.โนนสมบูรณไดรับทราบตอไป ขอบคุณครับ 

ประธาน   สรุปวาเรารับเรื่องของทานนายกฯ อบต.โนนสมบูรณไวดวยความเห็นใจ 

และเขาใจที่จะชวยแกปญหาให แตรายละเอยีดการรวมแกปญหาตองปรกึษา 

MOU ที่ทําไวกับอปท.ทัง้ ๑๐ แหงกอนนะครับ อกีชองทางหนึ่งทานนายกฯ อบต.

ตองคุยเปนการสวนตัวดวยกับ นายก อบต.ที่อยูในพื้นที่อําเภอบานไผ วาจะขอ

ความอนุเคราะหในระยะเวลาเทาไหร ไมไดทิ้งฟรนีะครับ ตันละ ๔๐๐ บาท  

นายก อบต.โนนสมบูรณ  นาจะเปนการขอทิ้งช่ัวคราว เพราะขณะนี้กําลังหาวธิบีรหิารจัดการขยะ  

ภายในตําบลกันอยู นาจะใชสถานที่ของเอกชน คอนขางจะชัดเจนแลว แต

ขัน้ตอนบรหิารจัดการการจัดซื้อ-จัดจางประมาณสิ้นเดอืนนี้นาจะดําเนนิการได 

แตถาไดรับความอนุเคราะหภายใน ๒ สัปดาหนี้นาจะแกปญหานี้ได ขอฝากทุก

ทานชวยพจิารณาอนุเคราะหดวยนะครับ ขอบคุณครับ  

ประธาน   มอบหมายใหทานรองนวิัฒน และทานรองจริะบูรณ หารอืกับทานนายก  

อปท.ทัง้ ๑๐ แหง ที่เราทํา MOU รวมกัน เพื่อนําเรื่องนี้พจิารณารวมกันเพื่อหา

ขอสรุปตอไป ตอไปขอเชิญกองการศกึษาครับ  

ผอ.กองการศึกษา   เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ขอรายงานสวนที่ 

   เกี่ยวของเนื่องจากไมไดแจงไวในระเบยีบวาระการประชุม ดังนี้ 

๑. การจัดสรรเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ ๔ รายการ  

(๑) โครงการกอสรางลานกฬีาอเนกประสงค ซึ่งไดประกาศ

เรยีบรอยแลว 
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(๒) โครงการกอสรางอาคารเรยีน ๓ ช้ัน ๑๒ หองเรยีน ของ

โรงเรยีนเทศบาล ๒  

(๓) โครงการกอสรางอาคารเรยีน ๔ ช้ัน ๑๒ หองเรยีน ของ

โรงเรยีนเทศบาลบานไผ  

(๔) โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค ซึ่งปจจุบันไดดําเนนิการ

ขออนุมัตจิางและแตงตัง้คณะกรรมการกําหนดราคากลางแลว 

อยูระหวางการดําเนนิการและขอความอนุเคราะหจากกองชาง

ประมาณราคาและขอขอบคุณทุกสวนที่มสีวนรวมในครัง้นี้  

- สําหรับงบเพิ่มเตมิของป ๒๕๕๘ ม ี๑  โครงการ คอื โครงการทาสี 

อาคารเรยีน ซึ่งกองการศกึษาไดเปดบันทกึขออนุมัตจัิดซื้อจัดจาง และบันทกึขอ

ความอนุเคราะหกองชางประมาณการเรยีบรอยแลว  

- เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ที่ผานมา ทานที่ปรกึษาปรีชาและผอ.กอง 

การศกึษา ไดรับมอบหมายจากทานนายกฯ ใหไปรวมประชุมกับแผนงานสงเสรมิ

และวัฒนธรรมการอาน ซึ่งไดประชุมที่หองประชุมสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาต ิเขต ๗ ขอนแกน เนื้อหาเกี่ยวกับการสรางภาคเีครอืขาย รอยแกน    

สารสนิธุ ในการสงเสรมิการอานของเด็กกอนวัยเรยีน ในที่ประชุมไดเล็งเห็น

เทศบาลเมอืงบานไผซึ่งจะมศัีกยภาพและเราเคยมโีครงการสงเสรมิการอานมา

ในปที่แลว จงึไดปรกึษากบัทานปรชีาและที่ประชุมตองการหาเจาภาพในการ

ประชุมครัง้นี้ จึงไดประสานมายังเทศบาลในเรื่องของหองประชุมของเรา ซึง่หอง

ประชุมเราวาง จงึไดรวมกันพจิารณาเสนอในที่ประชุมขอรับเปนเจาภาพในการ

ประชุมครัง้ตอไป ซึ่งกําหนดขึ้นในวันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๘ โดยเรยีนเชิญทาน

นายกฯ เปนประธานในการเปดการประชุมในครัง้แรก เวลา ๑๐.๐๐ น. สําหรับ

กลุมเปาหมายในการประชุมครัง้นี้ คอื อปท.ที่มกีารจัดการศกึษาในสวนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กและกลุมภาคเีครอืขายประมาณ ๗๐ คน ซึ่งทางแผนงานสราง

เสรมิวัฒนธรรมการอานไดประสานในเบื้องตนมาใหเราจัดเตรยีมในสวนสถานที่

และทําหนังสอืแจงเชิญทานนายกฯเปนประธานในพธิคีะ  

นายปรชีา  มุกนําพร  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับการประชุม 

ท่ีปรกึษานายกฯ ในวันนัน้ไดมกีารประชุมเวทรีะดมสมองในการตัง้เวทเีชิงปฏบิัตกิาร โดยเล็งมาที่ 

เทศบาลเมอืงบานไผ ซึ่งเปนนโยบายทานนายกฯ อยูแลวในการสนับสนุนเรื่อง

การอาน  ซึ่งเล็งเห็นวาบานไผขับเคลื่อนแข็งแรงจึงขอมาใชเวททีี่บานไผ ผมจึง

ยนิดรัีบเปนเจาภาพในครัง้นี้ ซึ่งจะมาทัง้หมด ๔ จังหวัด ในเขต ๗ ของเรา 
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ขณะนี้เขต ๑๐ เขต ๙ ไดดําเนนิการไปแลว รอเขต ๗ ดําเนนิการขับเคลื่อนตอ 

ผมจงึขออาสารับเปนเจาภาพตอไปครับ  

ประธาน   ขอขอบคุณนะครับ ถอืวาเปนแนวรุกที่ดมีาก อะไรที่เนนแนวทางสราง 

   เสรมิสังคม เทศบาลเมอืงบานไผตองเปนแกนนําหลักในการที่จะรวมคดิ รวมทํา  

โดยเฉพาะเขามแีนวทางมุงหวังในทศิทางของเราอยูแลวควรสงเสรมิ เวนแตอยู

นอกเหนอือํานาจหนาที่ของเราจะตองนําเขาที่ประชุมพจิารณากอน อยางเชน 

การจัดประชาคมเรื่องพื้นที่โซนนิ่งซึ่งไมใชอํานาจหนาที่ของเรา เปนหนาที่ของ

อําเภอและก็บอกวาจะใชงบประมาณเทศบาลดวย เจาหนาที่เราไปรับมาคุยผมก็

ยังงงวารับมาไดอยางไร บอกทานรองนวิัฒนไปดวยวาอยาไปรับมา เพราะไมใช

หนาที่ของเรา เปนหนาที่ของอําเภอเรื่องการดูแลความสงบเรยีบรอยก็ใหอําเภอ

ทําไป แตถาอยูในอํานาจหนาที่ของเราเปนภาพลักษณที่ดนีะครับ สิ่งที่เปน

ประโยชนกับแนวนโยบายของเราดวยเพราะเราสงเสรมิการอาน ซึ่งเราไดจัด

มหกรรมหนังสอืมาแลว ตองขอขอบคุณนะครับ เรื่องตอไปเชิญครับ   

ผอ.กองการศึกษา  เรื่องมหกรรมการจัดการศกึษาของอปท. ประจําป ๒๕๕๘ 

ระดับประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๔-๑๖ ต.ค. ๒๕๕๘ ณ อาคารชาเลนเจอร 

อมิแพค เมอืงทองธาน ีพธิเีปดในวนัที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

กจิกรรมในครัง้นี้เทศบาลเมืองบานไผมสีวนรวมคอื การจัดบูธนทิรรศการทาง

วชิาการ ทางกรมมนีโยบายใหเทศบาลมสีวนรวมในการเขาชมนทิรรศการ ซึ่งเรา

ไดเตรยีมวางแผนในการจัดทมีเขาชมนิทรรศการในเปดงาน ครูผูดูแลเด็กของเรา

ไดรับรางวัล “ครูผูดูแลเด็กดเีดน” ซึ่งจะเขารับรางวัลในวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๘ 

เวลา ๑๓.๐๐ น.  

- เรื่องการเขาคายฝกซอมกฬีานักเรยีน ในวันที่ ๑๔-๑๘ ต.ค.  

๒๕๕๘ เพื่อเขาแขงขันนักกฬีา อปท. ระดับภาค ขออนุญาตใหหัวหนาจรีะศักดิ์

นําเสนอใหที่ประชุมทราบคะ  

นายจีระศักดิ์  แกนดู  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับการเขาคาย  

หัวหนาฝายสงเสรมิการศึกษาฯ ฝกซอมกฬีานักเรยีน อปท. ในวันที่ ๑๔-๑๘ ต.ค. ๒๕๕๘  ณ  

โรงเรยีนเทศบาลบานไผ จํานวนเด็กเขาคายฝกซอม ๗๐ คน ครูผูฝกสอน 

จํานวน ๑๒ คน รวมทัง้หมด ๘๒ คน ประเภทกฬีามทีัง้หมด ๖ ประเภท       

เพื่อเตรยีมตัวไปแขงขันกฬีานักเรยีนระดับภาค ที่ อบจ.ขอนแกน ซึ่งเปนเจาภาพ

ในปนี้ จะเดนิทางในวันที่ ๒๐ ต.ค. กอนเดนิทางจะไดพานักเรยีนมาใหทาน  

นายกฯ ใหโอวาทกอนเดนิทางไปแขงขันในครัง้นี้ครับ  

ประธาน   การเขาคายระหวางวันที่ ๒๐-๓๐ ต.ค. นี้ใหนัดหมายวันเวลากับทาน  
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รองนรศิวาจะมวีันไหนที่จะเขาเยี่ยมนักเรยีนในการเขาคายในครัง้นี้ เพื่อเปนการ

รวมใหกําลังใจกับเด็กๆ เรา ที่สําคัญคนที่จะทําอาหารใหเด็กกนิในการเขาคาย

ครัง้นี้ดวย ใหทําใหเด็กกนิเต็มที่ อยาใหขาดแคลนเรื่องอาหาร คนที่ทําอาหารให

เด็กตองมเีมตตาธรรมนะครับ อยาไปหากนิกับคาอาหาร งบไมมมีาบอกผม อยา

ไปเอากับเด็ก มคีนดูแลเรื่องโภชนาการอาหารชวงเขาคายหรอืไม ตองเอาจรงิ

เอาจังกับเรื่องอาหาร เด็กจะไดรางวัลหรอืไมขึ้นอยูกับเรื่องอาหารดวย ไมใช

ฝมอือยางเดยีวนะครับ มันอยูที่การดูแลเอาใจใส  วันที่จะเดนิทางไปแขงระดับ

ภาคใหมาเขาแถวหนาเสาธง จะไดใหโอวาทกอนเดนิทาง ที่สําคัญคอืขวัญ

กําลังใจนักกฬีา โดยการอดัฉดีรางวัลใหนักกฬีาดวย ทัง้ทมีดวย เพื่อใหทุกคนมี

ชัยชนะรวมกันในการแขงขันกฬีาในครัง้นี้  

นายจีระศักดิ์  แกนดู  กฐนิสามัคคเีทศบาลเมอืงบานไผ กําหนดขึ้นระหวางวันที ่๖-๗ พ.ย. 

หัวหนาฝายสงเสรมิการศึกษาฯ ๒๕๕๘ ตัง้องคกฐนิที่เทศบาลเมอืงบานไผในวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๘  

ภาคเชารับบรจิาคทั่วไป ภาคบายขบวนแหองคกฐนิรอบตลาดบานไผ ชวงเย็น

เจรญิพระพุทธมนตและมมีหรสพ ในวันเสารที่ ๗ พ.ย. เคลื่อนองคกฐนิไปทอด

ถวายที่วัดปาสุมนามัย ขอเรยีนเชิญทุกทานรวมทําบุญกฐนิสามัคคเีทศบาลเมอืง

บานไผรวมกันครับ  

ประธาน   ประชุมประจําเดอืนพุธแรกของเดอืน คอื วันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๕๘ ปญหา 

คอืขณะนี้สตง.ทักทวงเรื่องกฐนิอยางไรบาง เราตองสอบถามสตง. ใหรองสุวัฒน

ตรวจสอบใหดวยวา ทําอยางไรไมใหถูก สตง.ทักทวง ทุกกอง/ฝายอยากไดบุญ

ตองรวมบรจิาค เพื่อนผมที่ภูเก็ตตัง้ตนให ๒๐,๐๐๐ บาท เราในฐานะเจาภาพ

ตองชวยกันนะครับ เรื่องอัฐบรขิารอยาใหขาดนะครับ ตองครบทุกอยางใหตรง

ตามรูปแบบกฐนิเลย เพราะเราเปนชาวพุทธ มอีะไรเพิ่มเตมิหรอืไมเชิญครับ  

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย  สําหรับบุญกฐนิประจําปนี้ผมคดิวาทุกทานนาจะมคีวามตัง้ใจที่จะทํา 

ท่ีปรกึษานายกฯ อยูแลว ฉะนัน้ ถาเปนไปไดเราไมตองเบกิเงินอุดหนุนสวนราชการจะดหีรือไม   

ใหหาเจาภาพเรื่องอัฐบรขิาร อยางเชนไตรเอกทานนายกฯ เปนเจาภาพอยูแลว   

ไตรรอง ทานรองทัง้ ๓ ก็จะเปนเจาภาพ หรอืถาจะมไีตรที่ ๔ ผมก็จะเปน

เจาภาพ สวนองคกฐนิตาง ๆ เปดใหพวกเราทุกคนจองเปนเจาภาพกันทุกคน 

และทําใบฎกีาบอกบุญถงึชุมชนตาง ๆ รวมทัง้พอคา คหบด ีเพราะวาการทําบุญ

ทุกคนก็อยากจะมสีวนรวมอยูแลว ผมเสนอวาไมตองเบกิเงนิอุดหนุนสวน

ราชการ ใหเปนการรวมกันทําบุญดกีวาครับ ขอบคุณครับ 

ประธาน   ถอืเปนเรื่องที่ดมีากเลยครับ ผมรับเปนประธานไตรเอก และรองทัง้  
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๓ เปนไตรรอง อยากใหคุณจรีะศักดิ์ไปศกึษาการใชจายเงนิอุดหนุนที่ไดรับการ

อนุมัตจิากสภา สามารถใชจายในสวนใดไดบางที่จะเสรมิสรางองคกฐนิใหมี

ประโยชนยิ่งขึ้น คอื ถาเราไมไดใชในปนี้เลย ปหนาเราจะตองตัดงบประมาณใน

สวนนี้ออกไป แตถาเราคดิวายังจะตองขอก็ตองหาวธิใีชเงินกอนนี้โดยที่ไมขัดตอ

การทําบุญของเรา และใหทานรองสุวัฒนชวยดูแลเรื่องนี้ดวยนะครับ เรื่องตอไป

เชิญครับ 

ผอ.กองการศึกษา  โครงการสงเสรมิการศกึษาไทยเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  

   ซึ่งไดรับหนังสอืจากมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ใหเสนอโครงการดาน

ภาษาอังกฤษที่จะพัฒนาในสวนของนักเรยีน และการจัดการศกึษาขององคกร 

ในการนี้ขอใหคุณอํานาจไดนําเสนอช้ีแจงรายละเอยีดเพิ่มเตมิคะ 

นายอํานาจ  เกษศรไีพร  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ มหาวทิยาลัย 

ศึกษานิเทศก  ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยศูนยบรกิารวชิาการไดเสนอโครงการสงเสรมิการศกึษา  

ไทยเขาสูประชาคมอาเซยีน หรอืโครงการบรหิารการศกึษาภาษาอังกฤษทัง้

ระบบ ซึ่งอยูในการควบคุมดูแลของศูนยบรกิารวชิาการ โดยเสนอโครงการมา

เพื่อใหเทศบาลเมอืงบานไผพจิารณาการทํา MOU กับ มหาวทิยาลัยศรนีครนิท

รวโิรฒ ผานศูนยบรกิารวชิาการ ซึ่งในการทํา MOU ในครัง้นี้ ทางมหาวทิยาลัยฯ 

ไดเสนอประโยชนที่ทางเทศบาลเมอืงบานไผจะไดรับ เชน สนับสนุนสื่อการเรยีน

การสอนในสังกัด รวมถงึรายละเอยีดที่จะไดรับจากโครงการบรหิารการศกึษา

ภาษาอังกฤษทัง้ระบบอกี ๑๗ ขอ ซึ่งถอืวาเปนประโยชนกับทางเทศบาลเมอืง

บานไผ ที่ไมไดรับจากองคกรอื่นมากอน เชน การพัฒนาการจัดการเรยีนการ

สอนดานภาษาอังกฤษในปจจุบัน ยกตัวอยางตามเอกสารประกอบที่แจกใหที่

ประชุมนะครับ เชน ขอ ๙ การดําเนนิการเกี่ยวกับ VISA การเขาทํางาน, การขอ

ใบอนุญาตการสอนจากคุรุสภา,การขอใบอนุญาตทํางาน Work permit ของ

ครูผูสอนชาวตางชาต ิทางโรงเรยีนซึ่งเปนผูจัดทําโครงการเปนผูดําเนนิการ

จัดทํา แตถาเราทํา MOU ผานโครงการครัง้นี้ ทางมหาวทิยาลัยฯ จะดําเนนิการ

ใหทัง้หมด รวมถงึออกคาใชจายใหดวย รวมถงึขอ ๑๓ โครงการดําเนนิการจัด

คายภาษาอังกฤษ English Camp โดยจะรับผิดชอบในสวนของวทิยากร

ภาษาอังกฤษชาวตางชาต,ิ ทมีงานจัดกจิกรรม, กจิกรรมตาง ๆ , อุปกรณในการ

จัดกจิกรรมและของรางวัลทัง้หมด ซึ่งปจจุบันทางโรงเรยีนเปนผูดําเนนิการ

ทัง้หมด โดยใชคาใชจายจากเงนิอุดหนุนรายหัว ในสวนของขอ ๑๕ ครูผูสอน

ชาวตางชาตสิามารถรวมเปนผูฝกสอนใหกับนักเรยีนที่จะแขงขันทักษะทาง

วชิาการตาง ๆ เชน การกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ซึ่งจากทัง้หมด ๑๘ ขอ 
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ทางโครงการเสนอเพื่อเปนรายการที่ทางเทศบาลจะไดรับหลังจากการเซ็น MOU 

เพื่อใหที่ประชุมพจิารณารวมกันครับ ขอบคุณครับ 

ประธาน   ใหตอบรับการทํา MOU กลับไปตามขัน้ตอน ไดผลประการใดใหแจง 

   ผลผานทานรองนรศิไดเลยนะครับ ตอไปเชิญกองสวัสดกิารสังคมครับ  

ผอ.กองสวัสดกิารสังคม เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองสวัสดกิารฯ  

มเีรื่องนําเสนออยู ๖ เรื่อง ดังนี้ 

๑. การจัดตัง้ศูนยบรกิารคนพกิาร จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๘   

โดยไดรับใบอนุญาตจัดตัง้เมื่อวันที่ ๑๕ ซึ่งใชสถานที่ที่เดยีวกันกับศูนยผูสูงอายุ

เทศบาลเมอืงบานไผ สําหรับรายละเอยีดตาง ๆ จะนําเสนอในวันที่ ๒๐ ซึ่งเปน

วันประชุมประจําเดอืน จงึขอนําเรยีนใหที่ประชุมทราบครับ   

๒. การชวยเหลือผูยากไรโดยไดรับการสนับสนุนจากสมาคมจงึตระกลู  

โดยจะมามอบของในวันที่  ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๘ ณ สนามหนาเทศบาลเมอืงบานไผ 

โดยจะแบงเปน ๓ เขต ทัง้นี้จะขอความอนุเคราะหจากกองชางในการตัง้เต็นท  

ซึ่งกองสวัสดกิารสังคมไดเตรยีมการและประสานผูที่จะเขารับมอบเรยีบรอยแลว 

ผลเปนประการใดจะรายงานผูบรหิารทราบอกีครั้งหนึ่งครับ   

ประธาน   ขอเสยีงปรบมอืใหกับทานที่ปรกึษาเลศิสนิ ทานประธานจึงตระกูลแหง  

   ประเทศไทย  ดงึเอาคนแซเดยีวกันมาบําเพ็ญประโยชนที่เทศบาลเรา ม ี๓๙  

   ชุมชน ๆ ละ ๕๐ คน เหลอือกี ๕๐ คน ก็จะเปนของโรงเรยีน บว. เปนการบรจิาค  

   ครัง้ใหญของพี่นองทั่วประเทศที่มาในพื้นที่ของเรา    

ผอ.กองสวสัดกิารสังคม ๓. การขึ้นทะเบยีนผูไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพกิาร ผูปวยเอดส  

   กําหนดไวผูที่เกดิ ๑ ต.ค. ๒๔๙๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๔๙๙ ชวยกันประชาสัมพันธ 

ดวยนะครับ  

๔. แนวทางการดําเนนิงานโครงการเงนิอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก 

แรกเกดิ เทศบาลเมอืงบานไผจะไดประสานกับชุมชนและอสม.ประธานแมบาน 

และโรงพยาบาลบานไผเพื่อจะนําขอมูลรายงานตอ พมจ.ตอไป ซึ่งเราจะมกีาร

เชิญ พมจ.มารวมใหรายละเอยีดและรวมลงทะเบยีนดวย 

๕. โครงการจัดประชุมประจําเดอืน ในวันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๘ โดยจะ 

เนนอยู ๓ เรื่อง คอื ๑.การขึ้นทะเบยีนผูสูงอายุในการกูยมืเงินดวย  ๒. ผูพกิารที่

จะขอกูยมืเงนิ ๓. การขึ้นทะเบยีนของเด็กแรกเกดิ โดยจะมกีารเชิญ พมจ. มา

เปนวิทยากรและรับลงทะเบยีนดวย ชวงเชาจะเปนการบรรยายใหความรู 

หลังจากนัน้จะเปนการรับลงทะเบยีนทัง้  ๓  ฝาย  กลุมเปาหมาย  คอื    

ประธานชุมชน  ประธานแมบาน และ อสม. ชุมชนละ  ๑ ทาน  
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๖. สรุปการเขารวมโครงการบุคลากรใหบรกิารรองรับ AEC การพัฒนา 

   บุคลากรเพื่อเปนเจาบานที่ด ีขอเชิญคุณธัญณชิา ครับ  

น.ส.ธัญณิชา  ขันตี  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ขอรายงานผลการเขา  

หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน รวมโครงการอบรมบุคลากรใหบรกิารรองรับ AEC หลักสูตร “การพัฒนา 

   บุคลากรเพื่อเปนเจาบานที่ด”ี รุนที่ ๒ ในวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโฆษะ  

จ.ขอนแกน จัดโดยสํานักงานจังหวัดขอนแกน กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัด มวีัตถุประสงคเพื่อใหภาครัฐ ภาคเอกชน ผูประกอบการอุตสาหกรรม

ไมซ และผูเกี่ยวของไดพัฒนาศักยภาพในการเปนเจาบานที่ด ีโดยมหัีวขอ 3 

หัวขอ ดังนี้  

 ๑. การพัฒนาบุคลกิภาพสําหรับผูบรหิาร/หัวหนาหนวยงาน/ผูปฏบิัตงิาน 

การพัฒนาบุคลกิภาพสําหรับผูบรหิาร หัวหนาหนวยงาน ผูปฏบิัตงิาน มคีวาม

จําเปนอยางยิ่งเพื่อเปนเจาภาพที่ด ีจังหวัดถูกคัดเลอืก ๕ จังหวัด คอื  

๑. กรุงเทพฯ ๒. เชียงใหม ๓. ภูเก็ต  ๔. พัทยา ๕. ขอนแกน  คอืการทาทายของ

จังหวัดขอนแกนเรา เราตองเตรยีมความพรอมรองรับ คน และสถานที่ใหพรอม 

และเตรยีมความพรอมเปนเจาภาพที่ด ีอันดับแรก เราตองปรับตัวเองกอน การ

พัฒนาบุคลกิภาพ มารยาทตาง ๆ ทางสังคม อะไรทีเ่ราวาเราทํางานสําเร็จ ถา

อยากทราบขอมูลรายละเอยีด เกี่ยวกับ Mice city ใหดูไดที่ App Khon kaen 

Mice city เขาไปดู 

 ๒. การปฏบิัตติัว เพื่อเขาสังคม มารยาททางสังคมและการตดิตอธุรกจิ 

“การปฏบิัตติัว เพื่อเขาสังคมมารยาททางสังคมและการตดิตอธุรกจิ” ชีวติของ

คนเราเกี่ยวของกับการตลาดทัง้นัน้ การสราง Brand ตราสนิคา ทุกวันนี้ตองทํา

การตลาด เพราะชีวติของเรามกีารกนิการใช ธุรกจิไหนๆตองมกีารตลาด ถาเรา

เขาถงึการตลาดได ถอืวาเปนสิ่งล้ําลกึแยบยลอยางคาดไมถงึ สวนเมอืงที่จะ

เกดิขึ้น ๕ จังหวัด เปนเมอืงแหงการจัดงาน Mice city จะมคีนมากขึ้น เงินสะพัด

มากขึ้นมกีารพัฒนาความเจริญมากขึ้น และเปนการปูทางใหลูกใหหลานเรา ถา

อยากใหสนิคาของเราเปนที่รูจัก ตองมี Story มเีรื่องราวใหมคีุณคาสรางกระแส  

 ๓. มารยาทการรวมงาน กาลาดนิเนอร และการรับประทานอาหารแบบ

ตะวันตกอยางเปนทางการ มกีจิกรรมการแบงกลุมอบรมเชิงปฏบิัตกิาร มารยาท

การรวมงาน กาลาดนิเนอร และการรับประทานอาหารแบบตะวันตกอยางเปน

ทางการ  

จากการอบรมในครัง้นี้ ไดสําเนาเอกสารใหกอง/ฝายรับทราบเรยีบรอย

แลวเพื่อใหเขาถงึขอมูลไปในทศิทางเดยีวกันคะ ขอบคุณคะ  
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ประธาน  ถอืเปนตัวอยางที่ดทีี่สําหรับการเขารวมประชุม/สัมมนา ผมไดมอบหมาย

ใหกองวชิาการฯ รวบรวมรายช่ือผูที่เขารับการอบรมประเด็นตาง ๆ วามี

หลักสูตรใดบางที่นาสนใจ ใหกองวชิาการฯจัดการอบรมใหญทัง้องคกรแยกเปน

หลักสูตร เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายดวย ผมเปนประธานกรรมาธกิาร

แรงงานผมมขีอคดิที่จะตองทําขององคการอนามัยโลกที่เกี่ยวกับแรงงาน คอื 

การแบง  ช.ม. อยู ๓ กะ เปน ๘ ช.ม. ผมไปประชุม ๘ ช.ม.แรกทํางาน  ๘ ช.ม. 

หลังพักผอน ๘ ช.ม.หลังศกึษาหาความรูเพิ่มเตมิ นโยบาย ๘-๘-๘ ใหมช่ัีวโมง

ศกึษาในเรื่องตาง ๆ ดวย อยางนอยเดอืนละครัง้ ใครอบรมมาวทิยากรพูดดใีห

ประสานงานเพื่อขอเชิญมาเปนวทิยากรที่เทศบาลเมอืงบานไผ สําหรับเรื่อง AEC 

เปนเรื่องที่ดนีะครับ ตอไปขอนแกนเปนเมอืงไมซซติี้ ในเมื่อคนมาเที่ยวขอนแกน

ในการจัดการประชุมก็ด ีเราตองสามารถโยงคนใหมาเที่ยวบานไผใหได  ชวยกัน

คดิดวยนะครับ  

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ ผมขอตัง้ขอสังเกตเรื่องการรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพกิารและผูปวยโรค

รองนายกเทศมนตร ี เอดส ชวงระหวาง ๓-๔ ปที่ผานมา เรามคีวามผูกพันกับทานเหลานี้เปน      

อยางมาก เพราะในชวงสิ้นเดอืนการรับเบี้ยยังชีพไมไดจายผานธนาคาร เราจะ

จายเปนเงนิสดไปมอบกันที่ชุมชนแบงเปนเขต โดยการนัดประธานชุมชนทัง้หมด

ไปรับเบี้ยยังชีพของแตละชุมชน ขอดคีอืการไดพบปะผูสูงอายุ ไดถาม

สารทุกขสุกดบิทานดวย ผูสูงอายุก็จะเห็นหนาเห็นตากับเราทุกเดอืน ซึ่งจะมี

ขอมูลในดานตาง ๆ ใหเราปรับปรุงเรือ่งตาง ๆ  โดยดําเนนิการแจกเบี้ยยังชีพ

แลวเสร็จภายใน ๓ วัน (เขตละ ๑ วัน) และสิ่งที่ดคีอืเบี้ยยังชีพจะออกตรงเวลา 

แตปจจุบันมหีลายทานไดสอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพออกไมตรงกําหนด และทาง

ธนาคารจะคดิคาธรรมเนยีมในการโอนเงนิคาธรรมเนยีมบัญชีละ ๕ บาท แต

ปจจุบันไมทราบวาคาธรรมเนยีมเทาไหร เพราะเราตั้งคาธรรมเนยีมในสวนนี้ไว

ประมาณปละ ๕๐,๐๐๐ บาท เปนเงนิที่เราเสยีไปโดยเปลาประโยชน รวมทัง้สาย

สัมพันธของเรากับผูสูงอายุคอนขางนอย ทุกวันนี้แทบจะไมไดพบผูสูงอายุเลย  

ไมมขีอมูลอะไรทัง้สิ้น ผมจงึขอหารอืที่ประชุมวาเปนไปไดเราจะนําระบบเดมิมา

ใชดหีรอืไม ซึ่งจะมขีอเสยีอยางเดยีวคอืเปนภาระของเจาหนาที่ที่ตองมาน่ังนับ

เงินใสซองแตละราย ซึ่งทุกวันนี้จะสังเกตวาเงินเบี้ยยังชีพออกไมตรงเวลา  

ประธาน    ครับเปนขอหารอืที่มีประโยชนนะครับ ผมเห็นเทศบาลตําบลบานเปด  

สรางหอประชุมใหญมาเพื่อที่จะพบผูสูงอายุเดอืนละครั้ง และทานเลี้ยงอาหาร

รับเบี้ยเลี้ยงและรับฟงขอคดิเห็นตาง ๆ ดวย ผมคดิวาเปนแนวทางที่ถูกตอง 

ผูสูงอายุก็ถอืวาเปนเกยีรตทิี่ไดมาเทศบาล เพราะฉะนัน้ ถาเรามหีอประชุมใหญ
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ระดับนี้แลว นาจะเปนผลดกีับความรูสกึของชาวบานกับเทศบาลมาก ทุกวันนี้

เราสังเกตไหมครับเวลามขีาวลอืเรื่องตาง ๆ เสยี ๆ หาย ๆ เขามา จะเกดิความ

เช่ือกอนอันดับแรก นี่คอืความหางเหนิ คนเราถาหางเหนิกันขาวลอืจะแทรกทันท ี

หากคนอยูดวยกันก็ตองมคีวามเช่ือถอืไววางใจกัน มใีครจะเสนอเพิ่มเตมิหรอืไม

เชิญครับ 

ผอ.กองสวัสดกิารสังคม ปจจุบันการจายเบี้ยยังชีพไมไดเก็บคาธรรมเนยีมเพราะรัฐบาลมหีนังสอื

สั่งการไมใหเก็บคาธรรมเนยีม และ สตง.มหีนังสอืทวงตงิใหโอนเขาบัญชีทัง้หมด  

เพราะในเขตเทศบาลของเรามจํีานวนผูสูงอายุประมาณ ๓ พันกวาคน ผูพกิาร 

๕๐๐ คน ถาเปนเงนิสดประมาณ ๓ ลานกวาบาท ซึ่งสวนนี้จะเปนความเสี่ยง

หลายดาน จึงสั่งการใหโอนเขาบัญชีผูไดรับเบี้ยยังชีพโดยตรง สวนเรื่อง

คาธรรมเนียมไมม ีนอกจากการเปดใชบัตรเครดติจึงจะมีการคดิคาธรรมเนยีม

บัตรเครดติ จงึขอเรยีนใหทราบครับผม  

ประธาน  ผมคดิวาขณะนี้ อปท.สวนที่โอนก็มสีวนหนึ่ง สวนที่จายตรงก็มสีวนหนึ่ง

ผมวาเยอะกวาดวย จึงอยากใหที่ประชุมพจิารณารวมกัน อยางหอประชุมเรา

สรางมา ๑๐ กวาลาน ผูสูงอายุมาพบเราเดอืนละครัง้นาจะเปนเรื่องดนีะครับ 

อบต.หนองน้ําใส ไปบรกิารถงึบานเลยนะครับ ความรูสกึมันดกีวากันเยอะเลยนะ

ครับ ทานรองจริะบูรณมคีวามคดิเห็นอยางไรครับ  

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ ผมวาเรื่อง สตง. เขาก็ทักทวงเปนเรื่องธรรมดา อยางเชนเทศบาลเมอืง 

รองนายกเทศมนตร ี รอยเอ็ดเขาก็ลงพื้นที่แจกตามชุมชนตาง ๆ เลยนะครับเขามากกวาเราอกี  เรา

ลองทําดูนะครับ ถาทําไปแลวคณะผูบรหิาร/สมาชิก ก็อยากไปพบปะผูสูงอายุ

ดวย เราจะไดรับรูเรื่องความจําเปน ความเดอืดรอนได การหางเหนิจะบงบอกวา

ขาดการดูแลกัน  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง เทศบาลเมอืงสกลนคร มแีนวทางการดูแลผูสูงอายุเปนอยางดใีนระดับ

รองนายกเทศมนตรี แนวหนาของทุกเทศบาลในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื กําหนดนโยบายอยางนี้  

และดแูลผูสูงวัยอยางด ีซึ่งมทีัง้รูปแบบผสมผสาน มทีัง้ผูสูงวัยมาเทศบาล มทีัง้

ผูบรหิารในทุกระดบัของเทศบาลไปพบปะถงึบาน การที่สรางความคุนเคยและมี

ทักษะสัมพันธซึ่งกันและกันเกดิมติรไมตรทีี่ด ีเกดิความสามัคคตีอเนื่องกัน 

ปญหาตาง ๆจะลดลง สําคญัที่สุดก็คอื แม สตง.จะทวงตงิ นั่นคอื เขากลัว

ขอผิดพลาดที่จะเกดิขึ้น ถาเราไมทําทุจรติและปองกนัปญหาที่จะเกดิขึ้นทุกอยาง 

จัดการอยางเปนระบบที่ด ีและเม็ดเงินถงึมอืผูสูงอายุอยางแทจรงิก็นาจะเกดิ

ประโยชน สาํคัญที่สุดคอืจะไดไมเกดิบัญชีที่ไมมบีุคคล ซึ่งเสยีชีวติไปแลว เราจะ

ไดขอเท็จจรงิที่ชัดเจน ขอบคุณครับ     
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นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ การเบกิเงินใหแพ็คใสซองกอนถงึวันจาย ใหนําไปฝากเก็บตูเซฟกองคลัง 

รองนายกเทศมนตร ี เพื่อนําไปแจกจายใหผูสูงอายุ+ผูพกิาร+ผูปวยโรคเอดส ในวันประชุมภายใน     

๑ วัน  

ประธาน  ใหเริ่มดําเนนิการรูปแบบใหม เดอืน พ.ย. นี้เลยนะครับ ใหจายเงินสด 

โดยใหไปวางแผนดําเนนิงานรูปแบบใหม ใหรองดรุณวีางแผนดําเนนิการ เริ่ม 

พ.ย. นี้นะครับ ตอไปเชิญกองสาธารณสุขฯ เชิญครับ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ   เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดฉิันขอแนะนํา

พยาบาลวชิาชีพยายมาใหม ขอเชิญแนะนําตัวเองใหที่ประชุมทราบ เชิญคะ 

น.ส.สุนิษา  แสนโชต ิ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดฉิัน น.ส.สุนษิา   

พยาบาลวชิาชพี แสนโชต ิตําแหนง พยาบาลวชิาชีพ ๕ ยายมาจากคณะแพทยศาสตร            

วชิรพยาบาล มหาวทิยาลัยนวมนิทราธริาช ยายมาดํารงตําแหนง พยาบาล

วชิาชีพ ๕  สังกดังานสงเสรมิสุขภาพ  ฝายบรหิารงานสาธารณสุข             

กองสาธารณสุขฯ  ดฉิันขอกราบขอบพระคุณทานนายกฯ และคณะผูบรหิาร   

ทุกทาน ดฉิันจะตัง้ใจปฏบิัตงิานตามนโยบายอยางเต็มกําลังความสามารถ 

ขอขอบคุณมากคะ  

ประธาน  ฝากนองใหตัง้ใจทํางานนะครับ เอาคุณภาพงานเปนที่ตัง้ มอีะไรไมเขาใจ

ใหถามเพื่อนพองนองพี่เราได ถอืวาเราอยูเปนครอบครัวเดยีวกัน มอีะไรก็บอก

กลาวกันไดทุกเรื่องนะครับ เรื่องอะไรที่หนักก็ชวย ๆ กัน งานของเราจะทํา

รวมกันทุกกอง/ฝาย ใหเปนทมีเทศบาลดวยกันนะครับ ตอไปเชิญผอ.กอง

สาธารณสุขฯ ครับ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  ๑. ประกาศรายช่ือผูแทน อปท.ที่ไดรับเลอืกเปนกรรมการสุขภาพ

แหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย. นี้ ไดรับหนังสอืจากกรมสงเสรมิการ

ปกครองสวนทองถิ่น ขอแสดงความยนิดกีับทานนายกฯ ที่ไดรับคัดเลอืกเปน

กรรมการสุขภาพแหงชาต ิสวนการรายงานสรรหาผูแทน อปท. มอียู ๓ ประเภท 

ไดแก ผูแทนจากนายกเทศมนตร ี ผูแทนจากนายก อบจ. ผูแทนจากนายก อบต.  

เขาไปเปนกรรมการสุขภาพแหงชาต ิม ี๓ ทานเทานัน้ ซึ่งเปนเกยีรตสิูงสุด ซึ่ง

กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่นไดแจงแสดงความยนิดกีับทานนายกฯ ของ

เราจงึขอแจงประกาศรายช่ือผูแทน อปท.ทัง้ ๓ ประเภท ที่ไดรับเลอืกเปน

กรรมการสุขภาพแหงชาต ิดังนี้ 

๑. นายเปรมศักดิ์  เพยียุระ  นายกเทศมนตรเีมอืงบานไผ  ซึ่งเปน

ตัวแทนนายกเทศมนตรทีั่วประเทศ  
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๒. นายกติเิมศวร  รุงธนเิกยีรต ิ นายกองคการบรหิารสวนจังหวัด

สุรนิทร  

๓. นายประสพโชค  นิ่มเรอืง นายกองคการบรหิารสวนตําบลบาง

สมบูรณ  จ.นครนายก  

เพราะฉะนัน้ ๓ ทานนี้ไดรับเกยีรตสิูงสดุระดับประเทศ จึงขอประกาศ 

แจงเพื่อทราบนะคะ   

    ๒. คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการสนับสนุนวชิาการและตดิตามประเมนิผล  

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรอืพื้นที่ โดยใหคณะกรรมการ

ดังกลาวเปนคณะกรรมการสนับสนุนวชิาการและตดิตามประเมนิผลกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรอืพื้นที่ โดยเปนผูใหคําปรกึษาดานการเงนิ

บัญชี รายงานแผนโครงการ ตดิตามประเมนิผลการดําเนนิงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรอืพื้นที่ โดยประเมนิการบรหิารจัดการ

กองทุน การมสีวนรวม และผลลัพธการดําเนนิงาน สรางผลงานนวัตกรรมจาก

พื้นที่ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรอืพื้นที่ และจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรยีนรูประสบการณดําเนนิงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ทองถิ่นหรอืพื้นที่ ทางจังหวัดขอนแกนไดมคีําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดังกลาว 

ในป ๒๕๕๘ รวม ๒๖ อําเภอ สําหรับอําเภอบานไผแตงตัง้ทัง้หมด ๑๖ ทาน  

โดยมทีานนายอําเภอบานไผเปนประธาน และมนีายก อบต.หลายทานเปน

กรรมการ และในสวนของเทศบาลเมอืงบานไผ   ไดแตงตัง้ใหดฉิันรวมเปน

กรรมการดวย ซึ่งทานนายกฯ ไดใหแจงในที่ประชุมทราบในวันนี้คะ ขอบคุณคะ  

ประธาน   เปนการแสดงใหเห็นถงึการรวมมอืแตละภาคสวนในการดูแลเรื่อง 

สุขภาพนะครับ เพราะวาถาเรื่องนี้ผานไปโดยที่เราไมทราบ เผ่ือมปีญหาเกดิขึ้น

เราจะไมรูวาชองทางที่เราจะขับเคลื่อนก็มอียูโดยผานชองทางทาน ผอ.กอง

สาธารณสุขฯ นะครับ ตอไปเชิญกองวชิาการฯ ครับ 

ผอ.กองวชิาการฯ   เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สรุปแผนปฏบิัตกิาร 

ประจําเดอืน ต.ค. ๒๕๕๘ มทีัง้หมด ๗ โครงการ (รายละเอยีดตามเอกสาร)  

มทีานใดจะแกไขเพิ่มเตมิหรอืไมครับ  

ผอ.กองสวสัดกิารสังคม ขอเพิ่ม โครงการประชุมประจําเดอืน ในวันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๘ สถานที่  

หองประชุมประชาเมอืงไผ  

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย สําหรับเรื่องการประเมนิผลตัวช้ีวัด KPI วันที่ ๒๗-๒๙ ต.ค. ๒๕๕๘  

ท่ีปรกึษานายก  ที่จังหวัดบงึกาฬ ผมอยากจะใหกองวชิาการฯ ประสานกับกอง/ฝายตาง ๆ ใน  
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การประเมนิตนเองตามตัวช้ีวัด ๓๔ ตัว ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของของแตละกองสัมฤทธิ์

ผลหรอืไมอยางไร ปญหาที่ไมสัมฤทธิ์ผลเพราะอะไร ในตัวช้ีวัด ๓๔ ตัว ในป 

๒๕๕๙ มคีวามจําเปนที่จะตองทบทวนตัวใดหรอืไม หรอืจะตองเพิ่มเตมิอยางไร 

ซึ่งจะมกีารพูดคุยกันในการประชุมครัง้ตอไป ฝากกองวชิาการฯ ชวย

ประสานงานในสวนนี้ดวยนะครับ  

ผอ.กองวิชาการฯ   ขอเรยีนเพิ่มเตมินะครับ ในสวนนี้กองวชิาการฯ ไดบันทกึแจงกอง/ฝาย  

   ตาง ๆ เรยีบรอยแลว  ซึ่งจะมกีารประชุมในวันศุกรที่ ๙ ต.ค. นี้ เรื่องตอไป 

การจัดทํารายงานกจิการเทศบาลเมอืงบานไผ ประจําป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ มี

รายละเอยีดทัง้หมด ๑๔ รายการ (รายละเอยีดตามเอกสาร)  

ประธาน   ผมอยากจะใหเพิ่ม พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกสําหรับคนพกิาร ที่สําคัญ 

รูปภาพตองชัด เชน การพัฒนาถนน รูปกอนทํา-หลังทํา จะไดเห็นความแตกตาง

ของการพัฒนารูปแบบของโครงการชัดเจนขึ้นมา ยกตัวอยางเชน เทศบาลเมอืง

รอยเอ็ดทําอยางมอืโปรเลย เปนภาพกอนทํา-หลังทํา เห็นไดชัดเจนเลยแตละ

โครงการ ไมตองไปอธบิายดวยตัวหนังสอืเยอะ ใหระบุแควากอนทํา-และหลังทํา

เปนอยางไร ใหเปนหลักของการนําเสนอ หากเสนอเปนตัวหนังสอืไมมคีนอาน

เทาไหรหรอกครับ อยางถนนคนเดนิฯ เมื่อกอนเปนถนนโลง ๆ เราก็ถายภาพที่

เราเปดถนนคนเดนิฯที่คกึคักใหเห็นไดชัดเจน จะเปนการสื่อความหมายที่ด ี    

นะครับ ใชภาพบรรยายใหชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ  

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ขอมูลพื้นฐานการกอสรางตาง ๆ จะมกีารถายรูปเก็บไวทุกโครงการ  

รองนายกเทศมนตร ี ใหประสานงานกองชางไดเลยในเรื่องภาพถายถนนเสนตาง ๆ  

ประธาน   เปนภาพเดน ๆ เปนตัวสะทอนใหเห็นชัดเจนขึ้น สามารถนําภาพมา 

ประกอบไดดวย โดยใหศกึษาจากเทศบาลรุนที่ทํามาตอเนื่องและมปีระสทิธภิาพ

นะครับ 

ผอ.กองวชิาการฯ  ใหแตละกองคัดเลอืกโครงการเดน ๆ ของตัวเองออกมา ตัง้แตป 

๒๕๕๗-๒๕๕๘  เพื่อจะไดรวบรวมเปนรูปเลมตอไป  

ประธาน  ใหโรงรับจํานําใหนําภาพชัดๆ มาลงดวยนะครับ ใหมอีงคประกอบเรา

ครบทุกอยาง มทีัง้หมด ๗ กอง ปลัด ๑ รองปลัด ๒ โรงรับจํานํา ๑ จะตองมี

ภาพลักษณตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหนํามาลงรูปเลมนะครับ หนังสอืนี้จะอยูตลอด

และจะสงใหหนวยงานตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของและเปนประโยชนตอไป  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง รายงานประจําปเปนเรื่องสําคัญ ทุกคนตองใหความรวมมอืในเนื้องาน 

รองนายกเทศมนตรี ที่ทําตามที่วชิาการฯ รองขอดังกลาว กําหนดวันที่  ใหสงขอมูลดวยนะครับ  

ประธาน  ตอไปเชิญ สถานธนานุบาลเทศบาล ครับ  
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ผูจัดการสถานธนานุบาล เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขอรายงานกจิการ

สถานธนานุบาล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ สถติกิารรับจํานํา การไถถอน –

ดอกเบี้ยรับจํานํา ดังนี้ 

- จํานํา ๑,๘๑๑ ราย  จํานวนเงิน   ๒๕,๕๑๑,๗๐๐ บาท  

- ไถถอน ๑,๗๔๓ ราย จํานวนเงิน   ๒๔,๙๒๗,๗๐๐ บาท  

- ดอกเบี้ยรับจํานํา           จํานวนเงิน      ๗๔๕,๒๑๖.๒๕ บาท  

- ทรัพยรับจํานําคงเหลอื ๕,๒๗๕ ราย เปนเงิน ๗๖,๙๕๘,๓๐๐ บาท 

- รวมยอดเงินคงเหลอืทัง้หมด  จํานวน ๔๔,๔๕๒,๐๕๓.๒๑  บาท  

   (รายละเอยีดตามเอกสาร)  

ประธาน   ขอบคุณทานผูจัดการที่ใหความสําคัญในการรวมกจิกรรมตาง ๆ ของ 

   เทศบาลไดเปนอยางดเีลยนะครับ ตอไปเชิญ รายงานความกาวหนาโครงการ  

   บานม่ันคง ครับ 

อ.มลวิรรณ  สารบรรณ เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ตองขอขอบคุณ 

ประธานกรรมการสหกรณฯ คณะผูบรหิาร / ผอ.กองทุกกอง/ เจาหนาที่ทุกทานที่มสีวนรวมในการจัด  

งานพิธยีกเสาเอกอาคารสํานักงานสหกรณเคหะบานไผม่ันคงรวมใจพัฒนา   

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๘ ที่ผานมา ถอืวาเปนนมิติหมายที่ดแีละไดรับความ

รวมมอืกับทุกกอง/ฝายเปนอยางด ี 

 สําหรับรายงานความกาวหนาของสหกรณเคหะบานไผม่ันคงรวมใจ

พัฒนา ประจําเดอืน ต.ค. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑. สถานะการเงนิเมื่อเดอืน ก.ย. ๒๕๕๘  

- ออมเพื่อบาน  ๙๔๑,๐๕๑.๙๘ บาท 

- ออมสัจจะ       ๕๖,๙๖๐.๙๔  บาท 

- ออมสวัสดกิาร  ๓๗,๐๗๒.๔๑ บาท 

๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการเมอืงโครงการบานม่ันคง เมื่อ

วันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๘  

๓. เรื่อง การเบกิจายงบพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อถมดนิปรับระดับ โดย

การจางเหมา งวดที่ ๑ จํานวนเงนิ ๓๖๕,๖๒๐ บาท เมื่อวันที่ ๒ 

ก.ย. ๒๕๕๘ ตามมตทิี่ประชุมวันที่  ๔  สงิหาคม  ๒๕๕๘  

๔. เรื่อง การเบกิจายงบบรหิารจัดการเพื่อการตดิตอประสานงาน, 

วัสดุสํานักงาน, และการประชุมคณะกรรมการเมอืง  

- เบกิวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๘ = ๓๐,๐๐๐ บาท (ตามมตทิี่ประชุม

เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๕๘)  
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- เบกิวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ = ๓๐,๐๐๐ บาท (ตามมตทิี่ประชุม

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๘)  

(เบกิเพื่อการจัดงานพธิยีกเสาเอกสํานักงานสหกรณ ฯ) 

๕. การปรับปรุงผังที่ดนิเพื่อความเหมาะสม 

๖. ทศิทางการดําเนนิงานบานม่ันคง 

- เพื่อเปดพื้นที่ใหคนในชุมชนไดแสดงความสามารถ เกดิผูนํา

คนทํางาน 

- สรางความเช่ือม่ันวาคนจนทําได 

- สรางระบบเช่ือมโยงเครอืขายเพื่อชวยเหลอืกันและกัน 

- จัดระบบออมทรัพย,สหกรณ,กองทุนเมือง, ใหเปนระบบดูแล

รวมกันมากขึ้นและโยงมาที่กองทุนเพื่อพัฒนาเปนสถานบันการเงนิ

ของคนจนเพื่อชวยเหลอืซึ่งกันและกัน (รายละเอยีดตามเอกสาร)  

ประธาน   ขอบคุณมากครับ กรณบีานม่ันคงตองขยายแนวคดิเพื่อการพัฒนาการ 

ออมรวมกันไปสูทุกชุมชนใหได เรื่องการออมเปนเรื่องสําคัญ ถาเรารอประชาชน

ขับเคลื่อนอยางเดยีวอาจจะไปไดชา แตถาเราลงพื้นที่ เชน ไปแจกเบี้ยยังชีพ และ

ประชาสัมพันธเรื่องการออมดวยจะมผีลดตีามมา ฝากทานรองดรุณจัีดทมีงาน

ใหเขมแข็งนะครับ ถอืเปนโครงการเปนหนาเปนตาของเทศบาลเมอืงบานไผของ

เรานะครับ  

มตทิี่ประชุม  --รับทราบ — 

ระเบยีบวาระท่ี ๕  เรื่อง วเิคราะหโครงการท่ีจะเปนประโยชนตอเทศบาล  

ประธาน  เรื่องการจัดทําหนังสอือําเภอบานไผ คนเราเหมอืนตนไมนะครับ มันตอง

มรีาก สวนใหญคนเราไมรูรากตัวเอง ปจจุบันบานเมอืงเราเจรญิเตบิโตไปมาก 

นะครับ คนที่จะรูตํานานของบานเกดิเมอืงนอนตัวเองจะลดลงเรื่อย ๆตามวัน 

เวลาที่เปลี่ยนไป คนเฒาคนแกก็จะพูดแตปาก ไมไดเขยีนเปนหนังสอื สมัยผม

เปนผูแทนผมเคยทําหนังสอืสบืรอยอําเภอบานไผไว ๑ เลม แตยังไมครอบคลุม

ทุกอยาง ทัง้นี้ทาน อ.สมพงษ  ปทุมทอง ก็ด ีทานที่ปรกึษาปรชีาก็ด ีมคีวามเห็น

อยากจะทําหนังสอือําเภอบานไผ มานานแลวแตก็ยังไมสําเร็จ มาหารอืผม 

สรุปวาเปนงานเทศบาลจะไดเปนของขวัญปใหมใหชาวบานไผ เพราะชาวบาน

สวนใหญไมรูความเปนมาของอําเภอตัวเอง จึงเกดิโครงการนี้ขึ้น เพื่อใหพวกเรา

เขาใจโครงการขอเรยีนเชิญอาจารยสมพงษ ปทุมทอง ในฐานะที่เปนประธาน

โครงการนี้ บอกเลารายละเอยีดใหที่ประชุมรับทราบ เชิญครับ 
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อ.สมพงษ  ปทุมทอง  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ เรื่องหนังสอืบานไผ 

เดมิทานปรชีาไปนําเสนอวา เรานาจะทํา ๑๐๐ ปของอําเภอบานไผ ตัง้แตป พ.ศ. 

๒๔๕๕ – ๒๕๕๕ ปรากฏวาเลยมา ๓ ปแลว ผมจงึมาปรกึษาทานปรชีาและทาน

นายกฯ วา มาปรับเนื้อหาหนังสอืวาจะทําใหทันสิ้นปนี้ (รายละเอยีดตามหนังสอื

ตนฉบับ)  

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย ผมช่ืนชมและยนิดอียางยิ่งครับ ตอนที่ผมเปนนายอําเภอก็ไดหนังสอืจาก

ท่ีปรกึษานายกฯ ที่ทานนายกฯ ทําไว ในเรื่องประวัตขิองอําเภอบานไผ มหีมูบาน, ตําบลตาง ๆ ซึ่ง  

เวลาไดลวงเลยมานานแลวก็นาจะมกีารปรับปรุงและจัดทําขึ้นมาใหม อาจจะมี

รายละเอยีดเพิ่มเตมิเขาไป สิ่งหนึ่งที่ที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระราชินนีาถ ทานเคยเสด็จทางรถไฟและเคยประทับอยู

ที่นี่ พ.ศ. ๒๔๙๘ ซี่งจะมภีาพประวัตศิาสตรนัน้อยู ผมเคยเอาภาพประวัตศิาสตร

นี้ไปทําเปน ส.ค.ส. ดังนั้น ผมอยากจะใหมภีาพนัน้ปรากฎเปนสวนหนึ่งในหนังสอื

เลมนี้ดวย และภาพอื่น ๆ ที่เปนประวัตศิาสตรผมวานาจะลงไปในเลมนี้ดวย   

คุณปรชีามขีอมูลตรงนี้เยอะแยะนะครับ ผมขอสนับสนุนในการจัดทําหนังสอื

อําเภอบานไผเลมนี้ดวยครับ 

อ.สมพงษ  ปทุมทอง  สําหรับเหตุการณที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวยสมเด็จ   

พระนางเจาฯ พระบรมราชะนนีาถเสด็จมาที่ขอนแกนผานอําเภอบานไผ ผมยัง

เปนเด็กอยูประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๘ รถไฟเคลื่อนชา ๆ คนมาจากอําเภอบรบอื 

อําเภอชนบท เต็มสถานรีถไฟบานไผ ซึ่งทานทัง้สองพระองคยนืประทับหนาตาง

รถไฟและไปประทับที่ขอนแกน ผมขอนําเสนอแคนี้กอนนะครับ  

ประธาน   ผมคดิวาตองทําเปนภารกจิทางประวัตศิาสตรที่ตองทําในสวนนี้ใหสําเร็จ  

ใหจัดพมิพหนังสอืที่อําเภอบานไผและจัดโปรโมทหนังสอืใหเปนที่รูจักกันดวย 

ฝากทุกกอง/ฝาย รวมบรจิาคอยางนอยคนละเลม สิ่งนี้ทําเพื่อบานเมอืงเรา     

นะครับ ฝากประเด็นเรื่องนี้เปนระบบบรหิารจัดการ สวนนักเขยีนเราก็มแีลว 

คอนขางใกลจะสําเร็จแลวนะครับ เหลอืเพยีงรูปแบบเพิ่มเตมิอกีนดิเดยีว เพื่อให

หนังสอืสมบูรณที่สุด ซึ่งจะเปนหนังสอืสงทายปเกาตอนรับปใหม สมมตลิงทุน

เลมละ ๒๐๐ แตอยูช่ัวกัลปาวสาน มันมคีุณคาเยอะนะครับ การทําหนังสอืผม

คดิวาเปนประโยชนมาก คนเราอยูที่วธิคีดิ ถาไมคดิจะทําอะไร เงินไมมาหรอก 

นะครับ งบจะมาก็ตอเมื่อมวีธิคีดิ ฝากทุกคนเปนแงคดิดวยนะครับ มตทิี่ประชุม

เห็นชอบใหจัดทําหนังสอือําเภอบานไผ ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ป เทศบาลเมอืง  

บานไผดวยนะครับ  
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นายนรศิ  อนิทรกําแหง  ขอเสนอเรื่องขอมูลที่จะไดคอื วัดสงวนวาร ีเปนประวัตเิกาแกของ 

รองนายกเทศมนตรี วัดจันทรประสิทธิ์ มภีาพเขยีนโบราณ แถวบานลานมรีอยพระพุทธบาท และวัด

พระเจาใหญผือบัง  

มตทิี่ประชุม  --เห็นชอบ-- 

ระเบยีบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่น ๆ  

ประธาน   ใครมเีรื่องจะเสนอใหที่ประชุมทราบเชิญไดเลยครับ  

หัวหนาสํานักปลัดฯ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดวยไดรับหนังสอืจาก 

สมาคมสันนบิาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) ขอใหพจิารณาจัดสง 

รายช่ือบุคคลผูทํางานอุทศิตนเพื่อผูดอยโอกาสในสังคม และเพื่อประโยชน

สาธารณะเขารวมคัดเลอืกเพื่อรับรางวัล โดยขอใหประธานสันนบิาตเทศบาล

จังหวัดทุกจังหวัด พิจารณาผูที่เหมาะสมสงรายช่ือและประวัต ิ โดยเปดรับสมัคร

ตัง้แตวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๘ – ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๘ สําหรับคุณสมบัต ิคอื ผูสมควร

ไดรับคอืผูที่อุทศิตนเพื่อผูดอยโอกาสในสังคม โดยมกีารทํางานตอเนื่องเปน

ระยะเวลา ๙ ปขึ้นไป และมผีลงานที่ประจักษ รางวัลจะเปนเงินสด ๙,๙๙๙ บาท 

พรอมโลเกยีรตยิศ จากประธานสภานติบิัญญัตแิหงชาต ิ(รายละเอยีดตาม

เอกสาร) จงึขอนําเรยีนที่ประชุมพจิารณาคะ  

ร.ต.บัวทอง  โลขันธ  เรยีนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอเรยีนเรื่องการ 

เลขานุการนายกฯ ไปรับแฟมจากหองเลขานุการนายกฯ ปจจุบันนักศกึษาฝกงานไมม ีทางกอง/ฝาย  

ไปรับชามาก จงึขอเรยีนใหที่ประชุมทราบครับ สําหรับเรื่องที่ทานนายกฯ ใหไป

ประสานงานกับทุกกอง/ฝาย ไดรับความรวมมอืดมีาก โดยเฉพาะผอ.กอง

สาธารณสุขฯ /กองวชิาการฯ /กองชาง โดยการลงพื้นที่ก็ไดรับความรวมมอืจาก

ทุกกอง/ฝายเปนอยางดคีรับ ตองขอขอบคุณทุกกอง/ฝายดวยครับ ขอบคุณครับ  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง คุณสมบัตดิังกลาว ผูสมควรไดรับบุคคลทั่วไปที่เสยีสละและอุทศิตน 

รองนายกเทศมนตร ี เพื่อผูดอยโอกาสในสังคม โดยมกีารทํางานตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา  

๙ ปขึ้นไป และมผีลงานเปนที่ประจักษ ผมขอเสนอทานนายกฯ ครับ เพราะมี

คุณสมบัตติอเนื่องมากกวา ๙ ปครับ   

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  เห็นดวยกับทานรองนรศิครับ ขอเสนอทานนายกฯ ครับ  

รองนายกเทศมนตรี 

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ เห็นชอบครับ ผลงานทานนายกฯ เปนที่ประจักษครับ   

รองนายกเทศมนตร ี 

ประธาน   มทีานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรอืไมครับ เพื่อจะเปนประโยชนตอ 
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   องคกรเราตอไปนะครับ  ใหตัง้คณะทํางานเพื่อดําเนนิการเรื่องนี้ไดเลยนะครับ  

ตอไปเชิญเรื่องอื่น ๆ ครับ 

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย เพื่อใหเขาใจตรงกันมคีนมาถามผมวาวันจัดตัง้เทศบาลตําบลบานไผ 

วันที่ท่ีปรกึษานายกฯ เทาไหร ประกาศจัดตัง้เทศบาลตําบลบานไผ  ใหไว  ณ วันที่ ๑๒ ม.ิย. ๒๕๒๔   

พระราชกฤษฎกีาประกาศ วันที่ ๒๔  ม.ิย. ๒๕๒๔  มผีลใชบังคับตัง้แตวันถัด

จากวันประกาศในพระราชกฤษฎกีา คอื ๒๕ ม.ิย. ๒๕๒๔ การยกฐานะเมื่อป 

๒๕๔๘ มผีลวันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๔๘ จากเทศบาลตําบลบานไผ เปน เทศบาลเมอืง

บานไผ  

ประธาน  สําหรับหนังสอืกจิการเทศบาลใหลงรายละเอยีดประวัตเิทศบาล ตัง้แต

สุขาภบิาล – เทศบาลตําบล – เทศบาลเมอืง ใหสบืคนขอมูลสุขาภิบาล ใหเราจัด

กจิกรรมเคาทดาวน ๑๐ ป วันสถาปนาเทศบาลเมอืงบานไผ ( ๓ ส.ค. ๒๕๔๘ – 

๒๕๕๘ ) เพื่อใหรูประวัตศิาสตรเทศบาลเมอืงเทศบาล ฝากเปนแนวทางไวดวย

นะครับ สําหรับงานที่จะใหพวกเราเตรยีมตัวไวใหดทีี่สุดคอื การประเมนิผลตาม

ตัวช้ีวัด ที่จังหวัดบงึกาฬ ระหวางวันที่ ๒๗-๒๙ ต.ค. ๒๕๕๘ อยากใหทุกคนวาง

กจิกรรมอยางอื่นไวกอน ใหไปรวมขับเคลื่อนองคกรไปดวยกัน  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง รายงาน ๔ โครงการ + ๑ ดังนี้ 

รองนายกเทศมนตรี  - งบเพิ่มเตมิ ๑,๓๖๐,๐๐๐ บาท ทานรองจิระบูรณไดใหทมีงานให  

ความรวมมอืจากกองชางมาดําเนนิการทุกโครงการ ทัง้ ท.๑,ท.๒ และอาคาร

อเนกประสงค รวมเปน ๔ โครงการ ไดดําเนนิการในการหาราคากลางเรยีบรอย

แลว ผอ.กองและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบไดใหความรวมมอืเปนอยางด ีขณะนี้ไดมี

ประกาศไปแลว ๑ เรื่อง อยูระหวางดําเนนิการ สําหรับเรื่องของลานกฬีา เพราะ

เปนเรื่องที่ตองเรงรัดดําเนนิการตามนโยบาย อกี ๓ โครงการ คงตองดําเนนิการ

ตอเนื่องตอไป และสําหรับงบ ๓๗๗,๐๐๐ บาท (งบทาสโีรงเรยีน) ทางโรงเรยีน

ไดดําเนนิการตอเนื่องผานกองการศกึษาขึ้นมาจะไดดําเนนิการเรงรัด

งบประมาณตามที่ไดรับมอบหมายนะครับ  

- เรื่องการเขาคายเยาวชน ไดมกีารประชุมปรกึษาหารอืการทํา 

หลักสูตรเรยีบรอยแลวนะครับ ขณะนี้อยูระหวางทําตารางเพื่อทํารายงานทาน

นายกฯ หลังจากนัน้ก็จะประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทุก

ทานในที่ประชุมใหประชุมทมีงานของทาน ผมจะมหีนังสอืเชิญประชุมรวมในวันที่ 

๑๙ ต.ค. ๒๕๕๘ ทานตองไปดูในเนื้องานของทานที่ทานนายกฯ สั่งการไปมเีนื้อ

งานอะไรบาง ทาํอยางไรใหเกดิการพัฒนาใหดทีี่สุด พรอมทัง้วางเสนทางในการ
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ใชงบประมาณใหดวย และจะมกีารตัดลดงบประมาณตามความเหมาะสม 

เพื่อใหงานมปีระสทิธภิาพในการประชุมวันที่ ๑๙ ต.ค. นี้   

- ผมขอเสนอวาถามหีองสุขาอยูขางบนหองประชุมนี้นาจะเกดิความ 

   สะดวกขึ้นนะครับ สุขาเปนเรื่องสําคัญนะครับ  

ประธาน  - มอบทานรองจริะบูรณ ออกแบบหองสุขาดวยนะครับ ๒ หอง  

ชาย-หญงิ  

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ เนื่องจากงบเพิ่มเตมิของกองชาง ไดมกีารปรับปรุงภูมทิัศนดานหลัง

รองนายกเทศมนตรี สถานรีถไฟ ๒ ดาน ขณะนี้กาํลังจะคดิแบบอยู ขอปรกึษาจากที่ประชุมดวยวามี  

ความคดิเห็นอยางไร ที่จะบงบอกถงึเอกลักษณของสถานรีถไฟบานไผของเรา 

เชิญครับ  

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  บานไผโดดเดนเรื่องอาหารอรอย นาจะทํารูปปนในลักษณะอาหาร 

สะอาดรสชาตอิรอย 

อ.สุบรรณ  ดดีลิก  ผมประทับใจวันที่ ร.ร.บานไผ (ขก.๕) เฉลมิฉลองวันสถาปนาโรงเรยีน 

ครบ ๖๐ ป  ถาเราเอาลําไมไผไปแปรรูปสูงประมาณ ๑๐ กวาเมตร ประมาณ 

๒๐ ลํา มใีบเล็กนอยเรยีงสวยงาม และจัดเปนสถานที่ถายรูป  

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ใหออกแบบแตละกองนําเสนอคณะผูบรหิารเปนสัญลักษณของบานไผ 

รองนายกเทศมนตรี 

ประธาน  ใหประชาสัมพันธใหทุกคนรวมกันออกแบบบรเิวณสถานรถไฟบานไผ 

จัดสวนอยางไรใหเปนเอกลักษณของบานไผ ผมใหรางวัล ๑,๐๐๐ บาท โดยให

เขยีนประวัตคินออกแบบดานลางดวย คุณครูฝากแจงเด็กนักเรยีนโรงเรยีน

เทศบาลชวยกันออกแบบดวยนะครับ  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง ใหเปดโอกาสใหกับเด็กนักเรยีนรวมแสดงความคดิเห็นดวยนะครับ โดย 

รองนายกเทศมนตรี ใหคําจํากัดความคําวา “บาน” “ไผ” แลวใหเด็กไปตอยอดออกแบบมา   

นายเลศิสนิ  จึงจรัสทรัพย สัญลักษณ “ไผ” และสวนของน้ําพุเมื่อกอนสวยงามมากนะครับ  

ท่ีปรกึษานายกฯ แตปจจุบันไมสวยเลย ไมทราบวามงีบประมาณหรอืไมครับ  

ประธาน  กอสรางหอนาฬิกาเสร็จ กลับไปปรับปรุงวงเวยีนน้ําพุตอครับ  

นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ สําหรับเพลงถนนคนเดนิฯ ใหดําเนนิการจดลขิสทิธิ์ดวยนะครับ  

ประธาน เรามนัีกแตงเพลงเกง ๆ หรอืไมครับ เพลงมารชเทศบาลเมอืง 

บานไผยังไมมใีครแตงไดเลยนะครับ 

นางจิตโศภนิ  เคนจันทกึ   ยื่นความจํานงหาผูแตงเพลงใหคะ ซึ่งจะมทีาน รศ.ดร.สําเร็จ  คําโมง  

ผอ.สถานศกึษา ร.ร.เทศบาล ๒ ผูอํานวยการสํานักวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  
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มคีวามยนิดทีี่จะแตงเพลงมารชเทศบาลเมอืงบานไผใหฟร ีไมเสยีคาใชจายคะ    

ประธาน  สําหรับวันพอแหงชาตใิหผอ.กองสาธารณสขุฯ คดิวางแผนลวงหนาดวย

นะครับ และวันปยมหาราชเตรยีมเจาหนาที่ใหพรอมเขารวมกจิกรรมที่อําเภอ

ดวยนะครับ  

ประธาน   มทีานใดจะเสนอเรื่องอื่นอกีหรอืไมครับ ถา (ไมมี) ผมขอขอบคุณ 

ทุกทาน และขอปดการประชุมครับ  

มตท่ีิประชุม --รับทราบ — 

 

เลกิประชุม  เวลา  ๑ ๔.๒๐   น.  

 

ลงช่ือ)         ผูบันทกึการประชุม 

             ( นางสาวจารุมาศ  เสนาสนทิ ) 

             เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 (ลงช่ือ)  จาเอก      ผูตรวจรายงานการประชุม   (ลงชื่อ)          ผูตรวจรายงานการประชุม 

  ( กมล  สงวนญาต ิ)        ( นางสุภาภรณ  คําภูเงนิ ) 

        หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป                  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 


