- ๑บันทึกการประชุมหัวหนาสวนการงาน ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
ในวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ หองประชุมไผเงิน
**************************
ผูมาประชุม
๑. นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรี
๒. นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ รองนายกเทศมนตรี
๓. นายนิวัฒน
ปลั่งศิริ
รองนายกเทศมนตรี
๔. นายนริศ อินทรกําแหง รองนายกเทศมนตรี
๕. นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๖. นายปรีชา มุกนําพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๗. รอยตรีบัวทอง โลขันธ เลขานุการนายกเทศมนตรี
๘. นางดรุณี วิศิษฐชาติ รองปลัดเทศบาล
๙. นางสุภาภรณ คําภูเงิน หัวหนาสํานักปลัดฯ
๑๐. นางอาภรณ รพีเลิศรังสิมันต ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
๑๑. นางวาสนา พิทักษ ผูอํานวยการกองคลัง
๑๒. นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสงา ผูอํานวยการกองวิชาการฯ
๑๓. นายกฤษฏ ชัยมาตย ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๔. นางศิริวรรณ ปกษี ผูอํานวยการกองการศึกษา
๑๕. นายศักดิ์สิทธิ์ ปนคํา ผูอํานวยการกองชาง
๑๖. นางฉวีวรรณ อัศฤกษ ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล
๑๗. นางจิตโศภิน เคนจันทึก ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธิต
๑๘. นายสุวัฒน เทาใหม ผูจัดการสถานธนานุบาล
๑๙. นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหนาฝายการโยธา
๒๐. นางกรองกาญจน ปญญารัตนวงศ หัวหนาฝายปกครอง
๒๑. นายจีระศักดิ์ แกนดู หัวหนาฝาย
สงเสริมการศึกษาฯ
๒๒. น.ส.ดาวรรณ ภูเหิน หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข
๒๓. นางวารุณี ลาดมะโรง หัวหนาฝายริหารงานสาธารณสุข
๒๔. นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศีล หัวหนาฝายแบบแผนฯ
๒๕. น.ส.ภัทราวรรณ เกิดพิทักษ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห
๒๖. น.ส.ยุวนิต เพิ่มยินดี หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
๒๗. นางสุกัญญา จันทรภักดี หัวหนาฝายอํานวยการ

- ๒๒๘. นายประหยัดทรัพย อาวจําปา หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
๒๙. น.ส.มัตติกา เกิดพิทักษ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
๓๐. น.ส.ลัดดาวัลย ความหมั่น หัวหนาฝายแผนที่ภาษีฯ
๓๑. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
๓๒. นายเนรมิตร มูลวงศ หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล
๓๓. นางอุไรวรรณ กสิกิจวรกุล หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ
๓๔. นายประเสริฐ ไชยศรี หัวหนา
ฝายพัฒนารายได
๓๕. น.ส.ธัญณิชา ขันตี หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน
๓๖. จ.อ.สายันต นรสาร รก.หัวหนาฝายปองกันฯ
๓๗. นายสุบรรณ ดีดิลก ที่ปรึกษานายกฯ
๓๘. น.ส.สุนิษา แสนโชติ พยาบาลวิชาชีพ
๓๙. น.ส.กันยารัตน อุปจันทรสงา พนักงานจางเหมา
๔๐. นายธนายุทธ โคตรบรรเทา จนท.ระบบงานคอมฯ (รก.หน.ฝายบริการและเผยแพรฯ)
๔๑. นายอํานาจ เกษศรีไพร ศึกษานิเทศก
๔๒. นางมลิวรรณ สารบรรณ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๔๓. นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ
๔๔. นายวิชัย แกวไทย ปลัด อบต.โนนสมบูรณ
๔๕. จาเอกปกครอง สุดสะอาด ผอ.กองสาธารณสุขฯ อบต.โนนสมบูรณ
๔๖. อ.สมพงษ ปทุมทอง ขาราชการบํานาญ
๔๗. น.ส.จารุมาศ เสนาสนิท จนท.บริหารงานทั่วไป
เริ่มประชุมเวลา
๐๙.๐๐ น.
ประธาน
กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ผมขอแนะนําที่ปรึกษานายกฯ
ทาน อ.สุบรรณ ดีดิลก ซึ่งผมไดแตงตั้งเปนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมือง
บานไผ ขอเชิญแนะนําตัวดวยครับ
นายสุบรรณ ดีดิลก เรียนทานประธาน คณะผูบริหาร หัวหนาสวนการงาน และผูมีเกียรติ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ที่เคารพทุกทาน กระผม นายสุบรรณ ดีดิลก ขาราชการบํานาญ โรงเรียน
บานไผ ขก.๕ วันนี้ผมดีใจมากที่ไดมารวมงานกับทาน ซึ่งตองขอขอบคุณทาน
ดร.นายแพทยเปรมศักดิ์ เพียยุระ และทีมงาน ที่ใหเกียรติใหผมเขามารวมรับใช
บานเมือง ผมจะทุมเทความสามารถและประสบการณที่ผมมีอยูและถนัดเขารวม
พัฒนาบานเมืองไปพรอม ๆ กับทาน ตอไปนี้ผมขออนุญาตเปนเพื่อนรวมงานของ
ทานไปตลอดชีวิตและวันขางหนาจะแนบแนนยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

- ๓ประธาน

๑. การดําเนินการตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อใหการ
ดําเนินการตามสั่งการของนายกรัฐมนตรี เปนไปดวยความเรียบรอย จึงใหสวน
ราชการ อําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินมาตรการ ดังนี้
(๑) การดําเนินการตอบุคคล/กลุมบุคคล ที่มีพฤติกรรมคัดคานหรือ
ตอตานการดําเนินโครงการของรัฐบาล ประกอบดวย
(๑.๑) บูรณาการสวนราชการที่เกี่ยวของกับโครงการของรัฐ
ชี้แจงทําความเขาใจใหยุติความเคลื่อนไหว โดยตระหนักถึงหนาที่และความ
รับผิดชอบที่มีตอประเทศรวมกัน
(๑.๒) ดําเนินการตามกฎหมายตอพฤติกรรม/กิจกรรม ที่ขัดตอ
กฎหมายโดยเครงครัด
(๒) ประชาสัมพันธและทําความเขาใจแกประชาชนทั่วไป ใหไดรับขอมูล
ที่ถูกตอง เพื่อปองกันการบิดเบือนและสรางเงื่อนไขออกมาชุมนุมเรียกรอง
(๓) กรณีที่จําเปนตองรับการสนับสนุนการดําเนินการจากกองกําลัง
รักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดขอนแกน (มทบ.๒๓) ขอใหรายงานใหจังหวัด
ทราบ (ที่ทําการปกครองจังหวัด กลุมงานความมั่นคง) เพื่อประสานขอรับการ
สนับสนุนจากกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดขอนแกน (มทบ.๒๓)
เมื่อมีการชุมนุมเรียกรองใหทุกคนไวตอขาวสาร ใหแจงขาวสาร
ใหบริการโดยดวน สําคัญคือใหทําความเขาใจกับประชาชนทัว่ ไปใหไดรับขอมูลที่
ถูกตองเพื่อปองกันการบิดเบือนและการสรางเงื่อนไขออกมาชุมนุมเรียกรอง
สวนใดที่อาจจะเปนการเคลื่อนไหวที่เกินกําลังที่พวกเราจะตองขอรับการ
สนับสนุนใหขอรับการสนับสนุนการดําเนินการจากกองกําลังรักษาความสงบ
เรียบรอยจังหวัดขอนแกน หรือ มทบ.๒๓ คายศรีพัชรินทร และขอใหรายงานให
จังหวัดทราบไปยังที่ทําการปกครองจังหวัด กลุมงานความมั่นคง เพื่อจะได
ประสานการขอรับการสนับสนุนตอไปพวกเราทุกคนอยูในอปท.ใกลชิดกับชุมชน
ที่สุด เมื่อมีโครงการใหยึดถือนโยบายเปนหลักปฏิบัติใหรีบแกปญหาตั้งแต
ตนเหตุ อยาไปรอใหเกิดการเคลื่อนไว เรียกรอง ชุมนุม จนเกิดผลเสียเปนภาพ
ขาวเกิดขึ้น ขอใหทุกคนไดไวตอขาวสารบานเมืองนะครับ (รายละเอียดตาม
เอกสาร)
๒. การประชุมหัวหนาสวนราชการ ฯ จังหวัดขอนแกน จังหวัดพิจารณา
แลว เห็นวา การประชุมหัวหนาสวนราชการฯ จังหวัดขอนแกน มีความสําคัญ
ผูเขารวมประชุมลวนแตเปนผูบริหารของหนวยงาน ซึ่งผูเขารวมประชุมควร
แตงกายใหสุภาพ เรียบรอย เปนแบบอยางที่ดี จังหวัดขอนแกน จึงขอความ

- ๔รวมมือผูเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการฯ จังหวัดขอนแกนทุกทาน แตงกาย
เขารวมประชุม โดย ขาราชการ : แตงเครื่องแบบปฏิบัติราชการฯ หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน/องคกรอิสระ : เครื่องแบบตามสังกัด
๓. การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม
กําหนดใหหนวยงานที่มีภารกิจและอํานาจหนาที่เกี่ยวของดําเนินการปราบปราม
และจับกุมผูบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทําลาย หรือกระทําดวยประการใด ๆ อัน
เปนการกระทําใหเสื่อมเสียแกสภาพปา รวมทั้งผูสมคบและสนับสนุนชวยเหลือ
ใหไดผลอยางจริงจังในทุกพื้นที่ รวมทั้งสกัดกั้นการลักลอบตัดไมมีคา หรือไม
หวงหาม การนําเขาและสงออกไมที่ผิดกฎหมายตลอดแนวชายแดน ตลอดจน
ปราบปรามเครือขายขบวนการตัดตนไมทําลายปาในทุกหมูบาน และชุมชน
ทั่วประเทศ ขอใหพวกเราดูแลสอดสองชวยกันโดยการบังคับใชกฎหมายอยาง
เขมงวด พิทักษ รักษา และทวงคืนผืนปา หากมีเจาหนาที่ของรัฐที่ปลอยปละ
ละเลยและมีสวนในการกระทําความผิด จะมีการดําเนินการทางวินัยตาม
กฎหมายทันที ฝากแจงใหที่ประชุมทราบรวมกันนะครับ ถือเปนนโยบายสําคัญ
ระดับประเทศ (รายละเอียดตามเอกสาร)
๔. ตามที่เทศบาลเมืองบานไผ สรุปเรื่องการปฏิบัตริ าชการในรอบ ๑ ป
ที่เราประสบความสําเร็จใจเรื่องไดรับรางวัลเกียรติยศตาง ๆ ผมขอสรุปดังนี้
๔.๑ รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเลิศ ดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ประจําป ๒๕๕๗ จาก ทานรองนายกรัฐมนตรี
ทานวิษณุ เครืองาม ในนามสํานักนายกรัฐมนตรี
๔.๒ รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการปองกันการทุจริต
ประจําป ๒๕๕๘ จากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.)
๔.๓ รางวัลผูนําทองถิน่ ดีเดน ดานธรรมาภิบาล ประจําป ๒๕๕๘
(รางวัลสิงหทอง) จากทานองคมนตรีอําพล เสนาณรงค
๔.๔ รางวัลบุคคลตัวอยางดีเดนดานสังคมสงเคราะห ประจําป ๒๕๕๘
(รางวัลมาลัยสยาม) จาก สมาคมสื่อมวลชนสัมพันธแหงประเทศไทย
๔.๕ รางวัลอาเซียนอวอรด ประจําป ๒๕๕๘
(ASIAN AWORD) จาก
ทานองคมนตรี พลเอกวิจิตร กุลวนิช
๔.๖ รางวัลสํานักงานสีเขียว ระดับเหรียญเงิน ประจําป ๒๕๕๘ จาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- ๕๔.๗ รางวัลชนะเลิศสํานักทะเบียนดีเดน อันดับ ๒ ประจําป ๒๕๕๘
จากกรมการปกครอง
๔.๘ รางวัลการดําเนินการชุมชนปลอดขยะ ผานเขารอบที่ ๑ โครงการ
ประกวดชุมชนปลอดขยะ เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ๘๘ ชุมชน ประจําป
๒๕๕๘ คือ ชุมชนบานขาพัฒนาไดรับรางวัลดีเดน
๔.๙ รางวัลขอนแกนเมืองสะอาด ประเภท องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับดีเดน จังหวัดขอนแกน
๔.๑๐ รางวัลองคกรตนแบบเมืองสวยใส ไรมลพิษ ระดับดีเยี่ยม
๔.๑๑ รางวัลสุขาภิบาลอาหาร ๓ รางวัล
๔.๑๒ โรงเรียนเทศบาลบานไผ ไดรับรางวัลขอนแกนเมืองสะอาด
ประเภท สถานศึกษาระดับดี จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดขอนแกน
๔.๑๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธิต ไดรับรางวัลขอนแกนเมือง
สะอาด ประเภท สถานศึกษาระดับดี จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน
๔.๑๔ ผมไดเลือกตัง้ จากนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ ใหเปนผูแทน
นายกเทศมนตรีเปนคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ซึ่งคณะกรรมการจะมี
บทบาทในการดูแลดานสุขภาพของคนไทยทั่วประเทศ ถือเปนเกียรติประวัติหนึ่ง
ที่เทศบาลเรายังไมเคยไดรับนะครับ
เปนรางวัลทั้งหมดประมาณ ๑๒ รางวัล ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมใหไดรับ
รางวัลที่นาชื่นชมเหลานี้ ฝากผอ.ทุกกอง/ฝายที่ยังไมไดสงผลงานเขาประกวด ใน
เมื่อเรามีโอกาสจากองคกรตาง ๆ จัดใหมีการประกวด แขงขัน ขอใหเราอยานิ่ง
เฉย หรือคิดวาแขงแลวไมได ขอย้ํานะครับ เชน กองการศึกษา, กองสวัสดิการฯ,
กองชาง, กองคลัง, สํานักปลัดฯ, โรงรับจํานํา ขอดูนะครับวามีการแขงขันหรือไม
ทุกอยางถามีการแขงขันถือวาเปนสิ่งที่ดีทั้งสิ้น เพราะเปนการพัฒนาองคกร
พัฒนาตัวเรา ถาไมมีการแขงขันเราก็จะหยุดนิ่งอยูกับที่ สําหรับนวัตกรรมของ
แตละกอง อยากใหมองพื้นฐานของกองตัวเองเปนสําคัญ เชน กองชาง ใหมอง
งานดานชาง กรณีงานสวนสาธารณะผมวาสามารถแขงขันได ถาเราทําดี ๆ ไมได
แพใครนะครับ เพราะเทศบาลเรามีบุคลากรไมนอย แรงงานก็ไมไดสูงมาก
เหมือนทางภาคกลาง อยางที่ผมไปที่เทศบาลนครภูเก็ต การจางแรงงานใน
พื้นที่มาทํางานเทศบาล ไมมีใครมารับจางเลย เนื่องจากคาตอบแทนการทํา
ธุรกิจที่นั่นสูงมาก เขาจึงไมมารับงานจางที่เทศบาล เพราะคาแรงถูกมาก เขาจะ

- ๖เลือกทํางานอื่นที่มีผลประโยชนสูงกวา เพราะฉะนั้นงานที่เทศบาลเขาจะขาด
แคลนแรงงาน หายากมาก สวนใหญจะเปนการจางบริษัทมาทําใหทั้งนั้น
ของเราถือวาอยูในเกณฑดี คือ เราสรางงานในทองถิ่นได และคนทองถิ่นก็
สามารถที่จะมีกําลังแรงงานทําใหไมมีการวางงาน บางแหงไมมีแรงงาน
กวาดขยะเลยนะครับ เชน ระยอง ภูเก็ต เมืองทองเที่ยวใหญ ๆ จะมีการจาง
บริษัทมาดําเนินการเก็บขยะ เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน เพราะฉะนั้นงาน
ทุกดานสามารถแขงขันไดทังสิ้น อยางเชนกองการศึกษาก็นาจะมีการแขงขัน
ผมกําลังมองเรื่องของเด็กออทิสติก พอดีคนผูใจบุญทานหนึ่งมีความประสงคจะ
มอบที่ดินสาธารณะใหเทศบาล ผมคิดวานาจะสรางโรงเรียนออทิสติก อยาไป
มองเรื่องงบประมาณกอน เราตองรูจักคิดกอนแลวงบจะตามมาทีหลัง
การศึกษาอยามองมิติเดียวใหมองตางมิติ ในสวนของกองคลัง พัฒนาการ
จัดเก็บภาษีใหคนตองการมาเสียภาษี ใหเปลี่ยนวิธีคิด เราจะมีวิธีจูงใจอยางไร
ตองคิดสวนทางกับสิ่งที่เปนอยู สวนงานปองกันฯ นาจะนําไปสูการแขงขันได
ถือวาเปนเรื่องทาทาย ฝากทุกคนดวยภายใตรางวัลที่ไดรับ วิธีคิดของผูบริหาร
ไมเหมือนกัน ผูปฏิบัติตองรับนโยบายไปปฏิบัติ ถาเราทํางานแบบมองเวลา
เหมือนเอกชนเร็วมาก ฝากความกระตือรือรนในการทํางานดวย ผมพรอม
สนับสนุนทุกคนนะครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงานฯ
เมื่อวันที่
๒ กันยายน ๒๕๕๘
ประธาน
ขอเชิญฝายเลขานุการ ครับ
หัวหนาสํานักปลัดฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับรายงาน
การประชุมหัวหนาสวนการงาน เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ไดสําเนา
แจงใหทุกทานแลวนะคะ มีทั้งหมด ๒๒ หนา ขอใหที่ประชุมพิจารณาไป
พรอม ๆ กันเลยนะคะ มีทานใดจะขอแกไขหรือเพิ่มเติมในสวนใดหรือไมคะ
เชิญคะ ขอแกไขหนา ๔ บรรทัดที่ ๗ จาก เทศบาลตําบลเมืองแก เปน “เทศบาล
ตําบลเมืองแก อ.ทาตูม จ.สุรินทร”
ร.ต.บัวทอง โลขันธ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอแกไขหนา ๒๑
เลขานุการนายกฯ จาก วาที่ ร.ต.บัวทอง โลขันธ เปน “ร.ต.บัวทอง โลขันธ”
ประธาน
มีทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติมหรือไมครับ ขอใหเลขานุการแกไขให
เรียบรอยและเก็บไวในสารบบตอไป ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมนะครับ
มติที่ประชุม --รับรองรายงานการประชุม
—

- ๗-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ประธาน รายงานผลการดําเนินงานถนนคนเดินเพลินเมืองไผ
เชิญ
รองดรุณี ครับ
นางดรุณี วิศิษฐชาติ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สําหรับถนน
รองปลัดเทศบาล คนเดินเพลินเมืองไผ ซึ่งไดจัดงานครบรอบ
๑ ป คนเดินเพลินเมืองบานไผ
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๘ ขอชี้แจงรายรับ-รายจาย ถนนคนเดินเพลิน
เมืองบานไผ ตั้งแตเดือน มกราคม ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เราจะเห็นวา
มกราคม-กุมภาพันธ สรุปยอดรายรับ-รายจายถนนคนเดินเพลินเมืองบานไผ
เริ่มวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๘ ดังนี้
- มกราคม รายรับ ๑๕,๔๔๐ บาท รายจาย ๑๐,๖๘๐ บาท
ยอดคงเหลือ ๔,๗๖๐ บาท
- กุมภาพันธ รายรับ ๖๓,๗๔๐ บาท รายจาย ๕๔,๒๑๙ บาท
ยอดคงเหลือ ๙,๕๒๕ บาท
- มีนาคม รายรับ ๗๓,๖๗๐ บาท รายจาย ๗๑,๑๖๕ บาท
ยอดคงเหลือ ๒,๕๐๕ บาท
- เมษายน รายรับ ๘๐,๗๕๒.๕๒ บาท รายจาย ๗๓,๔๖๒.๕๐ บาท
ยอดคงเหลือ ๗,๒๙๐ บาท
- พฤษภาคม รายรับ ๗๓,๓๓๐ บาท รายจาย ๕๑,๓๙๐ บาท
ยอดคงเหลือ ๒๑,๙๔๐ บาท
- มิถุนายน รายรับ ๔๙,๗๕๕ บาท รายจาย ๔๙,๒๗๕ บาท
ยอดคงเหลือ ๔๘๐ บาท
- กรกฎาคม รายรับ ๕๔,๗๖๕ บาท รายจาย ๔๔,๘๗๐ บาท
ยอดคงเหลือ ๙,๘๙๕ บาท
- สิงหาคม รายรับ ๘๘,๗๐๐ รายจาย ๖๕,๘๙๔ บาท
ยอดคงเหลือ ๒๒,๘๐๖ บาท
- กันยายน รายรับ ๖๕,๕๗๐ บาท รายจาย ๕๕,๘๕๒ บาท
คงเหลือ ๙,๗๑๘ บาท
- สรุปรายรับตั้งแต มกราคม – กันยายน ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น
๕๖๕,๗๒๒.๕๐ บาท รายจายรวมทั้งสิ้น ๔๗๖,๘๐๓.๕๐ บาท
คงเหลือทั้งสิ้น ๘๘,๙๑๙ บาท

- ๘- ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ขายคูปองจับฉลากได ๗,๘๐๐ บาท
ราคาตอหนวยคือ ๒๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๗,๘๐๐ บาท และได
หักคาใชจายเปนคาปายไวนิล เหลือ ๗,๖๒๐ บาท
- ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ขายคูปองจับฉลากได ๑๘๘ ฉบับ ราคา
ตอหนวย ๒๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๓๗,๖oo บาท และไปซื้อขวดเพิ่ม
๑,๐๐๐ บาท ขวดที่หวยอยูถนนคนเดินคะ รวมเงินคงเหลือ
๓๖,๖๐๐ บาท
- ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ขายคูปองจับฉลากได ๑,๒๐๐ บาท
- ยอดเงินที่จําหนายคูปองจับฉลากไดทั้งหมด ๕๙,๓๘๐ บาท หักจาก
เงินรองจุม สํารองจายไปซื้อของขวัญของรางวัลเพิ่ม ๓,๓๖๐ บาท
คงเหลือสุทธิ ๕๕,๘๔๐ บาท
(รายละเอียดตามสรุปรายรับ-รายจาย ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ
ประจําเดือนวันที่ ๒๓ ม.ค. – ๔ ต.ค. ๒๕๕๘)
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ เริ่มตั้งแตวันที่ ๕
รองนายกเทศมนตรี ต.ค. ๒๕๕๗ ไดรับมอบหมายจากทานายกฯใหไปกํากับดูแลถนนคนเดิน
เพลินเมืองไผจนถึงปจจุบัน ซึ่งครบรอบ ๑ ป เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๕๘ ที่ผานมา
สําหรับการบริหารจัดการในรูปแบบถนนคนเดินฯ จะมีรายไดเขามา ๓ ทาง คือ
๑. จากการเก็บคาลอคจําหนายสินคา โดยการฉีกตั๋ว สําหรับคาธรรมเนียม
จัดเก็บดังกลาวนําเขาเปนเงินรายไดเบ็ดเตล็ดของเทศบาล จาก ๑ ปที่ผานมา
เรามีรายไดเฉพาะที่นําเขาเปนเงินรายไดของเทศบาล จํานวน ๔๔๐,๒๘๐ บาท
๒.
คาไฟฟาที่จัดเก็บแตละลอค รวม ๑ ป จัดเก็บไดทั้งสิ้น ๑๙๔,๒๗๕ บาท
ซึ่งปจจุบันในรอบ ๑ ป เรามีรายไดเขามารวมทั้งสิ้น ๖๓๔,๕๕๕ บาท
๓.
เงินจากการเก็บคาบริหารจัดการโครงการ โซนอาหาร ลอคละ ๒๐ บาท
โซนแฟชั่นและโซนแฮนดเมด ลอคละ ๑๐ บาท รวมรายไดประมาณ ๖,๐๐๐
บาท/สัปดาห รายไดอีกสวนหนึ่งมาจากการเก็บคา Walk-in ในกรณีที่
ผูประกอบการลอคประจําลา เราก็จัดให Walk-in เขาจําหนายแทนโดยเก็บ
คาธรรมเนียมลอคละ ๑๐๐ บาท ซึ่งเปน Walk-in ในระบบที่เขามาลงทะเบียน
เรียบรอยแลว เพราะฉะนั้นจะมีเงินมาบริหารจัดการประมาณ ๘,๐๐๐๑๐,๐๐๐ บาท/สัปดาห สําหรับรายจายประกอบดวย คาเวทีกลาง ๓,๕๐๐
บาท คาหองน้าํ ๕๐๐ บาท คาเบี้ยเลี้ยงของเจาหนาที่อปพร. คนละ ๑๖๐ บาท
คาจัดเก็บขยะคนละ ๕๐ บาท เบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ปองกันฯ เจาหนาที่ประจําโซน
ทั้ง ๓ โซน เจาหนาที่กองอํานวยการ พิธีกร เพราะฉะนั้นคาใชจายที่รองดรุณี

- ๙-

ประธาน
หัวหนาสํานักปลัดฯ

ประธาน
ผอ.กองคลัง

ประธาน

รายงานไปเมื่อสักครูจะเปนเงินรายไดมาจากการจัดเก็บคาบริหารจัดการ
ดังกลาวขางตน ไมใชเงินที่เรานําสงเขากองคลังนะครับ จะแยกสวนกันตางหาก
ขอแจงใหที่ประชุมทราบรวมกันครับ ขอบคุณครับ
มีทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม เชิญนะครับ
ขออนุญาตสรุปยอดการจําหนายเสือ้ ครบรอบ ๑ ป ถนนคนเดินฯคะ
จํานวนเสื้อที่รับไปจําหนาย ๓๓ ตัว จําหนายได ๒๔ ตัว มอบพี่เวช ๑ ตัว
คงเหลือ ๘ ตัว จําหนายตัวละ ๙๙ บาท รวมเปนเงิน ๒,๓๗๖ บาท และไดนํา
เงินสมทบกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกันแลวคะ
เสื้อไมไดลงทุน ผมจัดหามาเอง ขายไดเทาไหรใหนําเขากองทุนนะครับ
ตอไปเชิญผอ.กองคลังครับ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ขอรายงานยอดเงิน
กองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน ณ วันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๕๘ ดังนี้
- รายรับในการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลการกุศล ครบรอบ ๑ ป
เพื่อสมทบทุนกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๕๘ ณ
สนามโรงเรียนบานไผ ขก.๕ รวมรายรับทั้งสิ้น ๖๐,๗๖๐ บาท
- รายจายในการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลการกุศล ครบรอบ ๑ ป
เพื่อสมทบทุนกองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๕๘ ณ
สนามโรงเรียนบานไผ ขก.๕ รวมรายจายทั้งสิ้น ๒๗,๑๙๘ บาท
- คงเหลือเงินเขากองทุนฯ ทั้งสิ้น ๓๓,๕๖๒ บาท
สรุปดังนี้
- ยอดยกมา ณ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๘ ๖๔๒,๖๐๘.๕๒ บาท
- รายรับ
o ประธานนักศึกษาปริญญาเอก ม.ราชภัฏมหาสารคาม
๕,๐๐๐ บาท
o รายไดหลังหักคาใชจายฟุตบอลดาราฯ ๓๓,๕๖๒ บาท
o รวมเงินเขากองทุนคนบานไผฯ ๓๘,๕๖๒ บาท
รวมเงินกองทุนคนบานไผ ณ ปจจุบัน ๖๘๑,๑๗๐.๕๒ บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร)
จะเห็นวาทุกกิจกรรมมีผลเปนบวกทั้งสิ้น สิ่งสําคัญ คือ กิจกรรมเพื่อ
ประชาชน กําไร คือ ความสุขของประชาชน เงินถือเปนผลพลอยได หากเรา
ดําเนินการอยางรัดกุมเราอาจจะมีรายไดเพิ่มขึ้นกวานี้ ที่ผมไมอยากใหเกิดคือ
การเขามาแทรกแซงของเอกชน ที่เขามาในพื้นที่เราโดยไมรูกาลเทศะ อยางเชน

- ๑๐ งานครบรอบ ๑ ป ถนนคนเดินฯ ที่ผานมา มีรถยนตยี่หอฟอรดมาโฆษณาผมถือ
วาผิดมารยาทมาก คือการฉวยโอกาส และมาสรางเรื่องราวเสียหายกับเรา มี
การดึงคนออกจากกิจกรรมเราไป โดยการนําเอาโคโยตีม้ าเตนโชวขายรถ ซึ่งเรา
ไมมีนโยบายแบบนี้เลย ฝากทุกคนดวยนะครับ ใครมาติดตอบอกเลยวาผมไม
อนุญาตใหเขามา กิจกรรมเราคือกิจกรรมการกุศลไมใชกิจกรรมหาผลประโยชน
เราโฆษณางานถนนคนเดินฯใชเวลานานเปนปเลยนะครับ กวาจะมีคนเชื่อถือเปน
เงินมหาศาลนะครับ แลวมาขึ้นพูดบนเวทีถนนคนเดินฯเรา ซึ่งผมไมรูเลยวาใคร
อนุญาตใหขึ้น แลวมาดึงคนออกจากเวทีกลางของเราไป ตอไปอยาใหเกิด
เหตุการณเชนนี้นะครับ เราเปดเวทีไมไดเพื่อหาเงิน เราเปดเวทีเพื่อสรางความ
เขมแข็งของชุมชน ผมอยากฝากทุกคนชวยเปนหูเปนตาดวยนะครับ โดยเฉพาะ
เวลาใครมาติดตออะไรถาคลุมเครือไมชัดเจนใหปรึกษาผมกอนนะครับ หาม
อนุญาตหรือตัดสินใจเอง ถนนคนเดินฯเปนนวัตกรรมใหม ที่สําคัญคือพวกเรามี
พลังกายพลังใจรวมกันสรางถนนคนเดินฯ คือสิ่งสําคัญที่สุด โคโยตี้ไมใชนโยบาย
ของเรานะครับทําใหภาพลักษณเราเสียหายไปดวย ถนนคนเดินฯ คือ ถนน
วัฒนธรรมนะครับ ไมใชถนนจ้ําบะนะครับ คนละประเด็นนะครับ ไมไดเลยนะ
ครับ ผมถือวาเรื่องนี้ผิดอยางมากเลย ใหพวกเรารูวาผิดกติกาอยางรายแรงเลย
นะครับ มีใครจะเสนอแนะเรื่องถนนคนเดินฯ และกองทุนคนบานไผ ฯ หรือไม
ครับ เชิญนะครับ ทั้ง ๒ เรื่องนี้ ถือเปนนวัตกรรมใหมของเทศบาล ทั้งถนนคน
เดินฯ และกองทุนคนบานไผฯ ซึ่งเราคิดขึ้นมาจากการพบปญหาของคนเรรอนที่
ถูกทอดทิ้ง และญาติพี่นองเพิกเฉยละเลยไดดูแล เราอยูในสังคมนี้นาจะมีการ
เกื้อหนุน กันได จึงเกิดกองทุนนี้ขึ้นมาเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เปนเงิน ๖๘๑,๑๗๐.๕๒
บาท ผมฝากดวยวา ไมใชหาเงินมาเก็บเฉย ๆ นะครับ ถามีความจําเปนตองจาย
ก็ตองจายนะครับ เชน กรณีทเี่ ราไมสามารถจายเงินของทางราชการได
โดยเฉพาะกองสวัสดิการสังคมใหทํารายงานขึ้นมาเลย ซึ่งเราหาเงินสวนนี้มา
เพื่อดูแลพี่นอ งประชาชนของเรา กิจกรรมเด็ก ๆ ขาดทุนการศึกษาก็สามารถ
ใชได ยิ่งเราใชประโยชนใหประชาชนไดเห็น ก็จะมีการบริจาคเพิ่มเขามาอีก
สําหรับเงินบริจาคจากนักศึกษา ป.เอก จาก ม.ราชภัฏมหาสารคาม ๕,๐๐๐
บาท ไดมาจากทานรองนริศเดินทางไปเปนวิทยากรแทนผม ซึ่งเงินคาวิทยากร
จํานวนดังกลาวทานรองนริศมีความประสงคจะนําสมทบเขากองทุนคนบานไผฯ
ขอเสียงปรบมือใหทานรองนริศดวยครับ จะเห็นไดวาคณะผูบริหารเรา ไมมีใคร
จะไปหาประโยชนสวนตัวนะครับ มีแตนําเงินมาใหสวนรวม เพราะฉะนั้นอยาก

- ๑๑ ฝากทุกคนมองในทิศทางนี้ดวย ถามีโอกาสใหชวยเหลือกันนะครับ สําหรับ
กองทุนสวัสดิการพนักงาน ขอเชิญกองคลังรายงานครับ
ผอ.กองคลัง
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ สรุปรายละเอียด
กองทุนสวัสดิการบุคลากรเทศบาลเมืองบานไผ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
ดังนี้
- ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๘ ยอดยกมา ๖๑,๓๒๐.๙๑ บาท
- ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๘ รับเงินทุนเรือนหุนจากสมาชิกกองทุนฯ
๑๗,๘๐๐ บาท
- ๕ ต.ค. ๒๕๕๘ รับเงินจากนายกเทศมนตรี ๒๐,๐๐๐ บาท
รวมเงินกองทุนฯ ณ ๖ ต.ค. ๒๕๕๘ ๙๙,๑๒๐.๙๑ บาท
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
สืบเนื่องจากวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๕๘ ครบรอบ ๑ ป ถนนคนเดินฯ ที่ทาน
รองนายกเทศมนตรี นายกฯไดกลาววา มีบริษัท ฟอรดสหชัย นํารถมาโฆษณา แตไมไดมีเฉพาะเรื่อง
รถนะครับ ยังมีคาราวานสินคาที่มาตั้งเต็นทจําหนายสินคารอบบริเวณที่วาการ
อําเภอ ทําใหเราเสียทั้งพื้นที่จอดรถตามไหลทางไปมากทีเดียว ซึ่งไดเขาไป
สอบถามผูคาบริเวณดังกลาว ปรากฏวา คาราวานสินคาดังกลาวจะมีการขาย
สินคาเปนเวลา ๑๐ วัน ซึ่งบริษัท ฟอรดสหชัยตอไปจะไดมีการ Back list ไปเลย
นะครับ ตอไปฝากทางทุกกอง/ฝาย โดยเฉพาะเทศกิจอยาไปใหความรวมมือ
กรณีการขออนุญาตใชเสียง ผมวาจะอยูในดุลพินิจดวยวาสมควรจะอนุญาตดี
หรือไม
ประธาน
ฝากทุกคนใหความรวมมือดวยนะครับ ถามาใชพื้นที่เทศบาลตองมี
เหตุผล ถนนสายหลักเปนอํานาจของผมในฐานะผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่น
ไมมีใครมีอํานาจถาผมไมอนุญาตทําไมได แตในรั้วอําเภอเปนอํานาจของ
นายอําเภอ ปญหาคือบางทีเรื่องของเครื่องเสียงรบกวนพี่นองเรา เรื่องของการ
จัดกิจกรรมก็มาตีกินกับถนนคนเดินฯเรา ทําใหประชาชนเขาใจผิดวาเทศบาล
อนุญาต เพราะฉะนั้นพี่นองเทศบาลเราตองประชาสัมพันธดวยนะครับ วาไมได
เกี่ยวกับเทศบาล ซึ่งผมคิดวาตอนนี้กําลังเปนปญหากับความเขาใจของ
ประชาชน อะไรก็ตามที่อยูในทางหลวง หากเปนเทศกาลถึงจะมีการอนุญาตให
ใชถนน ถาจะมีเปดบูธขายกันตลอดเวลาไมใชนโยบายของเทศบาลเรา เพราะวา
ชาวตลาดเดือดรอน สวนถนนคนเดินฯ เปนอะไรที่ทุกคนยอมรับ เปนกติกา
รวมกันในการจัดถนนคนเดินฯทุกวันอาทิตย มาชอปปง มาซื้อ-ขาย เกิด
บรรยากาศทองเที่ยว เกิดแรงดึงดูดทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีเฉพาะในวันอาทิตย

- ๑๒ เทานั้น แตจะมาเปดเครื่องเสียงเต็มสนามที่วาการอําเภอผมเองก็ออนใจนะครับ
ผมก็ไมเขาใจวาอนุญาตเพื่ออะไร ถือวาเปนปญหานะครับ
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สืบเนื่องจาก
ที่ปรึกษานายกฯ
ทานรองนิวัฒนกลาวถึง เรื่องคาราวานสินคา เมื่อกอนผมเปนนายอําเภอใหมี
เฉพาะที่มีงานหลักของอําเภอเทานั้น คือ งานบุญกุมขาวใหญ งานงิ้วใหญ
งานงิ้วเล็ก สรุปแลวปหนึ่งประมาณ ๓ งานเทานั้น ผมเองก็รับปากจะไมใหมี
คาราวานสินคานอกเหนือจากงานประจําปดังกลาว แมกระทั่งมีนักการเมือง
ใหญโต เชนรัฐมนตรีมาแอบอางเปนการขายสินคา OTOP หรือธงฟาก็ดี ผมได
ชี้แจงใหทราบวา ชุมชนขอไววาเรื่องคาราวานสินคาอยาไดมาลงนอกเหนือจาก
งานประจําปเลย บานไผมีสินคาจํานวนมากมาย เปนผลผลิตจากพี่นองก็ดี เปน
การคาสงก็ดี สามารถเลือกซื้อไดอยูแลว ซึ่งผมก็ขอทุกปและไมมีปญหาเกิดขึ้น
เรื่องนี้เปนเรื่องละเอียดออน เพราะเราอยูก ับชุมชนเราก็ตองเขาใจชุมชน
โดยเฉพาะพอคาแมคา ตลาดรานคา เพราะเขาเปนผูเสียภาษีเต็มเม็ดเต็มหนวย
ดังนั้น คงตองทําความเขาใจกับคาราวานสินคา โดยเฉพาะผูที่จะอนุญาต
คาราวานสินคาดังกลาว ซึ่งผมเห็นดวยกับทานนายกฯ เรื่องนี้ตองพิจารณาและ
ชี้แจงเหตุผลใหเขาใจดวย ซึ่งปจจุบันเขาจะแอบอางนโยบายรัฐบาลคือตองการ
กระตุนเศรษฐกิจ ใหชาวบานมาคา มาขาย แตไมใชประชาชนคาขายอยูแลว และ
เทศบาลเราก็สนับสนุนที่ถนนคนเดินฯ อยูแลว แตเราใชเวลาสั้น ๆ เฉพาะวัน
อาทิตยในชวงบายถึงค่ําเทานั้น ไมไดรบกวนหรือเบียดบังทางพอคาแมคาที่ขาย
ประจําอยูครับ
ประธาน
ขอบคุณทานที่ปรึกษานะครับ กรณีนี้ใหทานไปสํารวจวามีการใชเครื่อง
เสียงและโฆษณาเปนการรบกวนพี่นองประชาชนหรือไม หากรบกวนใหทําเปน
หนังสือแจงไปใหยุติการใชเสียงไดเลย เพราะจะเปนปญหาในชีวิตประจําวันของ
ประชาชนอยางมาก ฝากทานปรีชาชวยประชาสัมพันธดวยวา ไมใชนโยบายของ
เทศบาล เพราะเราเห็นใจพี่นองประชาชนที่อยูกับเราตลอดเวลา พวกพอคา
ขาจรเขาไมมาขายกับเราเขาก็ไปขายที่อื่นได เพราะเขาเปนนักธุรกิจ อยาไปเห็น
ใจเขาใหเห็นใจคนของเรากอน ยกตัวอยางเชน เทศบาลเมืองมหาสารคาม
คาราวานรถเรเขาไมไดเลยนะครับ ตองไปขายที่อื่น เพราะวาเสียหายตอระบบ
เศรษฐกิจ ชาวบานก็ตอตาน เทศบาลก็ไมอนุญาต ขอใหทานรองนิวัฒน
ตรวจสอบเรื่องการใชเสียงดวย หากกระทบตอพี่นองประชาชนใหแจงเตือนได
เลยนะครับ

- ๑๓ นายนริศ อินทรกําแหง
ประเด็นนี้เกี่ยวกับความยั่งยืนของตลาดบานไผ และอีกเรื่องคือ
ที่ปรึกษานายกฯ คาราวานสินคาภายนอก อยากขอความรวมมือทุกคนใหเขาใจตรงกันวา ความ
ยั่งยืนของตลาดขณะนี้เราได ๑ ปแลว และเกิดความสําเร็จและเราไดปลูกจิต
วิญญาณของผูประกอบการใหมาเปนหนึ่งเดียวกันกับเทศบาล ไมใชเรื่องของ
เทศบาลเปนเจาภาพเทานั้น วันที่เขามาประชุมเราไดสรางกิจกรรมดี ๆ ในวัน
ถนนคนเดินฯ ครบรอบ ๑ ป ซึ่งมีกิจกรรมการจับฉลากโดยที่เราให
ผูประกอบการเปนเจาภาพรวม ซื้อคูปองเพื่อแจกผูซื้อสินคา มีคนบางคนไป
บิดเบือนเจตนารมณการจัดงาน วาทําไมแมคาตองมาซื้อคูปอง ไหนวาจะแจก
แตมีคําตอบในตัวของมัน คือ การจับฉลากรางวัลเมื่อลูกคาไดรางวัล ผูคาก็ได
เชนกัน เพราะจะไดจากหางบัตรที่ผูคาฉีกไว สวนหนึ่งลูกคาถือไปชิงโชค
เพราะฉะนั้นเราตองชวยกันประชาสัมพันธใหเขาใจตรงกันนะครับ ไมวาจะเปน
คาราวานสินคาหรือ การโฆษณาจากบริษัท ฟอรดสหชัย ก็ดี ทาง กรอ.บานไผ
ก็มีมติชัดเจนวาใหจัดแสดงสินคากอนและหลังกี่วัน ซึ่งสิ่งเหลานั้นไมใชเทศบาล
เปนคนอนุญาต ขอฝากไวดวยนะครับใหเราเปนหนึ่งเดียวกันตองสรางความเปน
ปกแผนเพื่อพี่นองประชาชนไดอยูเย็นเปนสุขนะครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ-ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
ประธาน
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการฯ จังหวัดขอนแกน ประจําเดือน
ก.ย. ๒๕๕๘ ขอเชิญทานเลิศสิน ครับ
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับการ
ที่ปรึกษานายกฯ
ประชุมหัวหนาสวนราชการฯ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๘ โดยทานผูวาราชการ
เปนประธานในที่ประชุม กอนการเขาสูวาระการประชุมมีพิธีการกอนการประชุม
มีทั้งหมด ๗ เรื่อง การมอบโลมอบรางวัลตาง ๆ สําหรับเรื่องที่ทานผูวาฯ แจงให
ที่ประชุมทราบ คือ แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
จํานวน ๔ ทาน และผูเกษียณอายุราชการ ๑๘ ทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทานรอง
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ทานวิวัฒน เมธีวรรณะกิจ ทานยรรยง วิไลพงศ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดขอนแกน ซึ่งทานผูวา ฯ ไดแจงที่ประชุมวา ไดเชิญให
คุณยรรยง วิไลพงศ หัวหนาสํานักงานจังหวัด มาเปนที่ปรึกษาทานผูวาราชการ
จังหวัดขอนแกน เพื่อเขามาทํางานตอไปนะครับ รวมทั้งหัวหนาสวนราชการ
ตาง ๆ อีกหลายทาน มีนายอําเภอทั้งหมด ๔ ทาน ที่เกษียณอายุราชการในครั้งนี้
ดวย สําหรับเรื่องที่ทานผูวาฯ แจงที่ประชุมทราบถือเปนเรื่องที่สําคัญ ดังนี้
๑. ปญหาความขัดแยงของคนในชาติ ซึ่งไดมีการพยายามไป

- ๑๔ ประชาสัมพันธทางตางประเทศ มีการขึ้นปายคัทเอาทเปนภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย ที่ทานนายกฯ ไปประชุมสหประชาชาติ ซึ่งประธานในที่ประชุมทาน
นายกฯไดนําเรียนที่ประชุมทราบแลว
๒. เรื่องการขับเคลื่อน Road Map ทานนายกฯ ไดยืนยันวาจะขับเคลื่อน
ตามนโยบาย คสช.ที่ประกาศไปแลว ๖๔๖๔ สวนจะสามารถกระชับลงใหไดมาก
นอยเพียงใดก็จะพยายาม คือ เรื่องที่จะมีการเลือกตั้งหลัง ๖๔๖๔ แลว การราง
รัฐธรรมนูญพวกเราคงจะทราบและติดตามขาวสารในการรางรัฐธรรมนูญใหม
โดย อ.มีชัย มาเปนประธาน
๓. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไดมอบใหทานรองนายกรัฐมนตรี
ทานสมคิด จาตุศรีพิทักษ เปนผูขับเคลื่อนที่จะกระตุนเศรษฐกิจของไทย และ
สําหรับกองทุนหมูบานชุมชนเมือง โดยการแบงเปนระดับ A B C D คือ ผลของ
การบริหารกองทุนเมือง วามีผลสัมฤทธิ์อยางไรบาง กองทุน A จะมีผลสัมฤทธิ์
มากซึ่งจะมีกองทุนเปนของตนเอง ซึ่งปจจุบันมากกวา ๔-๕ ลานไปแลว ซึ่งก็
ดวยการบริหารคณะกรรมการกองทุนหมูบาน โดยฝมือของชาวบาน ซึ่งกองทุน
เหลานี้จะเปนการกระตุนเศรษฐกิจฐานราก พี่นองมีเงินก็จะไปจับจายใชสอยจะ
เกิดการหมุนเวียน การชําระภาษี รัฐก็มีรายได เนื่องจากการบริหารเรื่อง
เศรษฐกิจที่ผานมา คือ การสงออก แตเนื่องจากการสงออกขณะนี้ทุกประเภท
ติดลบ ดังนั้นตองมาพึ่งพาเศรษฐกิจภายในประเทศ การจับจาย การใช การซื้อ
การทองเที่ยว คนในประเทศ ใหลดการไปเที่ยวตางประเทศลง เรื่องของรถยนต
มีการอิ่มตัว ขณะนี้รัฐบาลพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมการบินแทน การกระตุน
เศรษฐกิจฐานรากอีกอยางคือ ตําบลละ ๕ ลานบาท ซึ่งเนนงานลงในทองที่
เปาหมาย คือ การจางแรงงาน ที่เปนโครงการตาง ๆ ใหประชาชนไดมีงานทํา
มีเงินไปจับจายใชสอย ในเรื่องการแกปญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจางใหรัดกุมและ
รวดเร็วขึ้น ซึ่งไดผอนผันเรื่องการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคา จากเดิม
๑ แสนบาท เปน ๕ แสนบาท ระยะเวลา ๕ – ๑๐ วัน เหลือ ๓ วัน ในกรณีตกลง
ราคา เพื่อใหการจัดซื้อรวดเร็วขึ้น ซึ่งในเรื่องนี้ไดมีระเบียบ กฎหมายออกมาจะมี
ผลบังคับใชถึงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๙ ประมาณ ๖ เดือน และจาก ๑ พ.ค.
๒๕๕๙ จะมีผลบังคับใชแบบ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจางระบบ E-gp ทั้งสวนกลาง
สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น สําหรับเรื่องการเรงรัดการเบิกจายนั้น เปน
นโยบายของรัฐที่จะตองดําเนินการ แผนที่จะดําเนินการตอไปคือ
๔. วาระของจังหวัดขอนแกน นอกจากจะมีวาระขอนแกนดินแดนเสียง

- ๑๕ -

เพื่อเขาสู

แคนดอกคูณแลว ยังมีวาระจังหวัดอีกเรื่อง คือ วาระการบริหารจัดการขยะ
เนนเรื่องของ ๙ โซนนิ่ง ความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ ตั้งแตศาลา
กลาง สํานักงาน ที่วาการอําเภอ ทองถิ่น ถนน ทางสาธารณะ วัด หมูบาน
ตําบล ยังลักษณะเดียวกัน เนนในเรื่องของ Zero Waste คือ ปลอดขยะ
ขยะเปนศูนย ทุกอยางเนนเรื่องของการคัดแยกขยะ ในสวนของเทศบาลเมือง
บานไผไดรับรางวัล Zero Waste เชนกันนะครับ ซึ่งในวันนั้นไดมีการประกาศใน
ที่ประชุมดวย
๕. กิจกรรมของจังหวัด วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘ ณ รพ.ศรีนครินทร
จะมีพิธีถวายราชสักการะ
๖. จะมีบริการหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอสว.ที่ อ.แวงใหญ
- สําหรับเรื่องอื่น ๆ ในวันที่ ๘-๙ ก.ย. ๒๕๕๘ ทานนายกฯ ได
มอบหมายใหผมและทีมงานไปทํา MOU กับเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งมีความ
เดนเรื่องดินแดนศักดิ์สิทธิ์ คือ พระธาตุพนม และพระธาตุอื่น ๆ ตามวันเกิด เชน
วันเสารตองไปสักการะพระธาตุพนม เปนตน ถือวาเปนการทองเที่ยวเชิงวิถีพุทธ
ของเราก็มีพระธาตุขามแกนเปนพระธาตุคูกับพระธาตุพนม ซึ่งเราสรางหลัง
พระธาตุพนมไมนานนะครับ และมีเสนทางรถไฟตอเชื่อมแยกจากบานไผสาย
ใหม สารคาม-รอยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม และเชื่อมตอไปในอนาคตไป AEC
ลาว-เวียดนาม-จีนใต เปนการสงเสริมเรื่องการขนสง การคา และเรื่องเขต
พัฒนาเศรษฐกิจการคาชายแดน ซึ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นครพนมเปน
อันดับ ๑ ใน ๕ ของประเทศ ซึ่งขณะนี้ไดสรางสํานักงานเสร็จแลว ตอไปใบผาน
แดนไปขอที่สํานักงานนี้ไดเลย ซึ่งถือเปนการทํา MOU รวมกันกับเทศบาลเมือง
บานไผ สํานักงานเทศบาลเมืองนครพนมไดมีการสรางใหม ๕ ชั้น ในสวนของ
เทศบาลเมืองนครพนมก็จะมาเยี่ยมบานไผของเราตอไปในอนาคต
- วันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๘ จังหวัดไดอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมเขาสู
AEC ผมไดเปนตัวแทนเขารวมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเปนการเตรียมบุคลากรไมซซิตี้
AEC ตอไป
- วันที่ ๑๗-๑๘ ก.ย. ๒๕๕๘ เปนการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
ลักษณะทองถิ่นนานาชาติ ซึ่งกระแสทองถิ่นเปนกระแสสากล ทั่วโลกการ
กระจายอํานาจใหประชาชนปกครองดูแล โดยเฉพาะเรื่องสาธารณูปโภค
สิ่งตาง ๆ ที่จําเปนจะใหทองถิน่ เปนผูดูแล ในการแกปญหาตาง ๆ ซึ่งนักวิชาการ
จากทั่วโลกมาบรรยายพิเศษ มีทั้งหมด ๗ ทาน มีคนไทย ๑ ทาน คือ คุณสุรเดช
เปนคนขอนแกนนะครับ ที่มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น มีเอกอัครราชทูตจาก

- ๑๖ -

ประธาน

ประเทศไนจีเรีย ประจําประเทศไทยและประเทศเมียนมาร มาบรรยายพิเศษ
ไดกลาวถึงประเทศไนจีเรียนาสนใจมาก กลาววา ไนจีเรียเปนประเทศที่มงั่ คั่ง
ดวยทรัพยากร คือ น้ํามัน ปตท.ก็ไปลงทุนที่นั่น อัญมณี วัตถุดิบก็มาจากไนจีเรีย
ประเทศเขาก็มีความเหลื่อมล้ําไดมีการเอาทองถิ่นเขามาแกปญหาความเหลื่อม
ล้ํานั้น สําหรับนักวิชาการของญี่ปุนกลาวถึงเรื่อง เทศบาลโกเบ ไดมีการขาย
พันธบัตรใหกบั ตางประเทศ และนําไปซื้อเกาะและสรางเกาะขึ้นมาใหมได
๒ เกาะ ตอมาอีก ๑๐ ป เกาะแหงนี้มีมูลคาเพิ่มขึ้นจากที่ลงทุนประมาณหมื่น
ลานเหรียญ ใหมีผูมาเชาถึงสี่หมื่นลานเหรียญจากเยอรมัน ปจจุบันนี้โกเบเปน
เทศบาลที่มีความมั่งคั่งและเจริญเติบโตมาก
- ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๘ ไดไปสัมมนาเรื่องทองถิ่นปลอดทุจริต ซึ่งทาง
อบจ.เปนเจาภาพในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ทานนายกฯของเรารวมกับนายกฯ
อีกหลายแหง รวมทั้งสิ้น ๘ หนวยงาน ไดรวมเซ็น MOU กับ ปปช. ในสวนของ
เทศบาลเมืองบานไผไดรับการชมเชยเปนอยางมาก จากที่ทานนายกฯของเราได
มีแนวทางการบริหารที่โปรงใส เห็นเปนที่ประจักษซึ่งใชเวลาประมาณ ๒ ป ซึ่ง
ทาง ปปช. ไดมีการบรรยายพิเศษวา ปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ เรื่องระเบียบ การ
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ดังนั้น เมื่อรัฐบาลออกมาเปน พ.ร.บ. E-gp ขึ้นมาแลว
เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปแนวทางเดียวกันทุกภาคสวน และกรมบัญชีกลางไดมา
บรรยายในเรื่องนี้ดวย เมื่อใกลจะใชจะมีการเชิญบุคลากรมาประชุมอบรมตอไป
- มติ ครม.ป ๒๕๕๙ วันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๕๙ เปนวันหยุดราชการ และ
๑๘ ก.ค. ๒๕๕๙ เปนวันอาสาฬหบูชา (๑๘-๒๐ ก.ค. ) เพื่อเปนการสงเสริมการ
ทองเที่ยวภายในประเทศ ฝากทางกองวิชาการฯ แผนปฏิบัติงานของเทศบาลในป
๒๕๕๙ โดยเฉพาะเดือน พ.ค. , ก.ค. เราคงจะจัดใหเหมาะสมนะครับ เพราะเรา
ไดจัดทําแผนปฏิทินประจําปอยูแลว ฝากที่ประชุมรับทราบครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณทานที่ปรึกษานะครับ เรียนที่ประชุมนะครับ วาระนี้เปนวาระที่
เปดหูเปดตาทุกคน ซึ่งหลายคนไมมีโอกาสไปนั่งฟงอะไรดี ๆ อยางที่ทานปรึกษา
เราไดเขารวมรับฟงมา ผมถือวาเรื่องเหลานี้เปนเรื่องสําคัญ จึงตองมอบหมายให
ผูที่มีความรูความสามารถอยางทานที่ปรึกษาเลิศสินไปแทน นี่คือสิ่งที่ทาน
ดําเนินการใหเราอยางตอเนื่อง หากมีเรื่องใดที่ทานสนใจเปนพิเศษใหเรียน
ปรึกษาทานเลิศสินได การพัฒนาทองถิ่นตองมีวิสัยทัศนเพิ่มเติมจากงานปกติ
ซึ่งทานที่ปรึกษาเลิศสินไดมาเลาใหฟงในเรื่องตาง ๆ ตามทีก่ ลาวขางตนไปแลว
ขอเสียงปรบมือใหกับทานดวยครับ ผมอยากฝากดวยนะครับ ถาผมมอบหมาย
ใหใครไปประชุมแทน หามมีเหตุผลมาอางนะครับ เราตองนึกถึงอนาคตเราเปน

- ๑๗ ขาราชการ เราอยากเติบโตใชหรือไมครับ แตถาเราไมยอมพัฒนาตนเองจะ
เปนไปไดไหม ฝากทุกคนดวยนะครับ เมื่อมีคําสั่งใหทานไปอบรม/สัมมนาตองไป
ผมจะมีมาตรการตองการใหพวกเรามีอนาคตอยูที่การพัฒนาตนเอง เปนยุคของ
การพัฒนานะครับ ตอไปขอเชิญทานรองนิวัตน รายงานการประชุมหัวหนาสวน
ราชการฯ อําเภอบานไผ เชิญครับ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่ไดรบั มอบหมายให
รองนายกเทศมนตรี เขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการฯ อําเภอบานไผ เมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๕๘
ผมขอสรุปรายงานที่เกี่ยวของกับเทศบาล ดังนี้
ประธานแจงใหทราบเรื่องการมอบโลเชิดชูเกียรติคุณใหกับทางอําเภอ
เนื่องจากไดรับรางวัลดีเดน จากกระทรวงวัฒนธรรม
- เรื่องเชิญชวนรวมพิธีเนื่องในวันปยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ซึ่งเปน
การรําลึกถึงเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕
ใหไปรวมถวายพวงมาลาพรอมเพรียงกันบริเวณหนาที่วาการอําเภอในเวลา
๐๘.๐๐ น. เปนตนไป
-ระเบียบวาระที่ ๓ การแจงเรื่องงบประมาณการกระตุนเศรษฐกิจ
ซึ่งจะมีการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมทั้งหมด ๑๓๖,๐๐๐ ลานบาท สําหรับ
สวนราชการไดรับ ๔๐,๐๐๐ ลานบาท ในสวนของทองที่ กองทุนหมูบาน ๆ ละ
๑ ลานบาท จะไดเฉพาะเกรด A และเกรด B สวนตําบล ไดตําบลละ ๕ ลาน
บาท ในสวนของที่วาการอําเภอไดยื่นขอรับงบประมาณ ซึ่งไดรับการพิจารณา
เรียบรอย คือ งบปรับปรุงหองประชุมอําเภอ เปนเงิน ๗๖๐,๐๐๐ บาท ที่เหลือ
๔๐๐,๐๐๐ บาท จะนําไปสรางที่ทําการที่พักกองรอย อ.ส. การเสนอโครงการที่
มีปญหาในกรณีที่สํานักงบประมาณพิจารณาวานาจะดําเนินการได คือ ซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตร รถเกี่ยวขาว แตพอเรื่องถึงจังหวัดปรากฏวาเรื่อง
ไมผาน เนื่องจากการจัดซื้อครุภัณฑควรจะเปนนิติบุคคล จะจัดซื้อในสวนของ
บุคคลไมได หลังจากพิจารณางบประมาณแลว มีคณะกรรมการชุดตาง ๆ ไมวา
จะเปนคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจาง , คณะกรรมการตรวจรับงาน, จะมีในสวน
ของหัวหนาสวนราชการ และผูบริหาร อปท. มารวมเปนกรรมการดวย พอทาน
นายอําเภอกลาวประเด็นนี้มา ผูบริหาร อปท.หลายแหง ไดมีการวิพากษวิจารณ
วางบประมาณดังกลาวลงมาในสวนของทองที่ จะมีเฉพาะทานนายอําเภอ กํานัน
ผูใหญบาน เทานั้นที่ไดรับงบประมาณในครั้งนี้ ซึ่งทองถิ่นตาง ๆ ไดใหการปฏิเสธ
ที่จะเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจการจาง / จัดซื้อ-จัดจางในสวนของอําเภอ
รวมทั้งทีมงานของกองชางแตละอบต. แตละเทศบาล ทีไ่ ดไปออกแบบและตรวจ

- ๑๘ รับรองแบบ ก็รสู ึกไมสบายใจกัน และเกิดบรรยากาศคอนขางตึงเครียดมาก
ทานนายอําเภอจึงขอเปลี่ยนเรื่องอื่น ซึ่งไดมีนายกฯ หลาย อบต. ไดอภิปรายใน
เรื่องนี้
- การทํา MOU การบริหารจัดการขยะ ทั้ง ๑๑ อปท. ที่ผานมา และได
เชิญชวนมารวมงานมุทิตาจิตที่ผานมาแลว เปนจํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
สวนที่การอําเภอบานไผ ไดยื่นจัดของบประมาณ ซึ่งไดรับการพิจารณาไปที่
เรียบรอยแลวทีต่ องปรับปรุง หองประชุมอําเภอ เปนเงิน ๗๖๐,๐๐๐ บาท แลวที่
เหลือ ๔๐๐,๐๐๐ ก็จะนําไปสรางที่พักของ. ในการเสนอโครงการที่มีปญหา
๑.กรณีการซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร รถเกี่ยวขาว ไดจัดสรรงบประมาณ
พอไปถึงจังหวัดเรื่องไมผาน สําหรับกรณีจัดซื้อคงจะเปนสวนของนิติบุคคลจะ
เปนบุคคลธรรมดาไมได และบรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้น ทานนายอําเภอจึง
เสนอที่ประชุมวา หลังจากมีการพิจารณางบประมาณแลว จะมีคณะกรรมการ
ไมวาจะเปนสวนของคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจาง/คณะกรรมการตรวจรับงาน
ก็จะเชิญสวนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมารวม
เปนกรรมการดวย พอพูดประเด็นนี้ออกมา ทางผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหลายทาน ก็มีการวิพากษวิจารณกัน เพราะงบประมาณลงในสวนทองที่
ก็จะมีเฉพาะทานนายอําเภอ กํานัน ผูใหญบานเทานั้น ที่ไดรับงบประมาณในครั้ง
ทางทองถิ่นก็มีลกั ษณะเชิงปฏิเสธทีจ่ ะเขาไปเปนคณะกรรมการชุดตาง ๆ ไมวา
จะเปนในสวนของคณะกรรมการจัดซือ้ -จัดจางก็ดี แมกระทั่งทางทีมงานของ
กองชางแตละอบต. แตละเทศบาล ทีไ่ ดไปออกแบบตรวจรับรองแบบ รูสกึ ไม
สบายใจ บรรยากาศตึงเครียดมาก ทานนายอําเภอจึงไดตัดบทเปลี่ยนไปเรื่องอื่น
- เรื่องที่ผมไดแจงใหที่ประชุมไดรับทราบ เปนเรื่องการบันทึกขอตกลง
MOU เรื่องการบริหารจัดการขยะเกี่ยวกับเรื่องคาธรรมเนียมขยะทั้ง ๑๑ อปท.
ซึ่งไดมีการเชิญชวนมาแสดงมุทิตาจิต และไดเชิญชวนมางานฉลองครบรอบ ๑ ป
ถนนคนเดินฯดวย จึงขอนําเรียนใหที่ประชุมทราบครับ ขอบคุณครับ
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ เนื่องจากทาน
รองนายกเทศมนตรี นายก ไดมอบหมายใหผมเขารวมประชุมที่อําเภอ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๘
เปนประธานในที่ประชุมโดยทานจารึก เหลาประเสริฐ นายอําเภอบานไผ และ
ผูประกอบการ / ตัวแทน ผกก.สภ.บานไผ / จนท.เทศกิจ เขารวมประชุมเรื่อง
พิจารณาเขตพื้นที่การอนุญาตใชสถานที่เขตโซนนิ่ง โดยทางอําเภอบานไผได
กําหนดพื้นที่ไวบริเวณทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๓ ทางเลี่ยงเมือง เนื่องจาก
ชวงนี้เศรษฐกิจบานเราไมดี และผูประกอบการไดขอใหขยายโซนนิ่ง ทาง

- ๑๙ คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม เห็นชอบใหกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาเหตุผลความจําเปนและทบทวนปรับปรุงกําหนดเขตพื้นที่ในใหอนุญาต
ตั้งสถานที่โซนนิ่งใหเหมาะสมการบริการในปจจุบัน กลาวคือ เห็นควรจะ
เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่โซนแกไขเพิ่มเติมเปนประการใดใหเสนอจังหวัด โดยให
กระทรวงมหาดไทยพิจารณา ปจจุบันโซนนิ่งของเราอยูทางบายพาส คือ ทาง
หลวงหมายเลขที่ ๒๓ ในที่ประชุมขอเพิ่มเปน ๓ โซนนิ่ง โดยเพิ่มจาก คาแคร
ไผอวกเลี้ยงไปถึงปาชาเกา พื้นที่ที่ ๒ จาก หจก.ไตรสวางถึงศูนยมีชัย ในที่
ประชุมทานนายอําเภอไดสอบถามทางเทศบาลวามีความเห็นอยางไร จึงแจงไป
วาขอใหถือกฎกติกาของกระทรวง ขอใหทางอําเภอไดทําประชาคมและสอบถาม
พี่นองวาจะอนุญาตหรือไมอนุญาต จึงขอแจงใหที่ประชุมไดรับทราบ ขอบคุณ
มากครับ
ประธาน
ก็เปนหัวขอที่เราจะตองพิจารณารายละเอียดตอไป เพราะมีผลกระทบ
หลายอยางนะครับ ตอไปเชิญทานรองนริศครับ
นายนริศ อินทรกําแหง เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย.
รองนายกเทศมนตรี ที่ผานมา ทานนายกไดมอบหมายใหผมไปรวมประชุมที่เมืองทองธานี หัวขอเรื่อง
“ยุทธศาสตรประชา-รัฐ พัฒนาประเทศไทย” เปนการประชุมในระดับประเทศ
ผูเขารวมประชุมประมาณ ๕-๖ พันคน ซึ่งจัดเปนเรื่องของการสงเสริมเศรษฐกิจ
และผูที่มาเปนประธานในที่ประชุม คือ นายกรัฐมนตรี มีวิทยากรอยู ๒ ทาน คือ
ทานสมคิด จาตุศรีพิทักษ ซึ่งทานไดพูดถึงประเด็นหลักสําคัญในการที่เขา
จัดการทางเศรษฐกิจที่เขามาเปนรัฐมนตรี มาเปนรองนายก และดูแลดาน
เศรษฐกิจ สิ่งที่ทานดูแลคือ ในเรื่องของ SME ทฤษฎีฐานราก และกองทุน
หมูบาน ในเรื่องของกองทุน ที่ประชุมทานกลาววา อีก ๒ วัน เมื่อคณะรัฐมนตรี
จะประชุมในวันอังคารก็จะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับประเทศอีกเรื่องหนึ่ง คือ ทานได
พูดถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษ นั่นคือทิศทางของการพัฒนาบานเมือง แลวงานในวัน
นั้นทานสมคิดก็มีการรวมกับเครือขายหอการคา ภาคธุรกิจ การเงิน และ สสส.
และที่สําคัญมีผูนําทองถิ่นเขารวมกิจกรรมอยางมากมาย ทานนายกฯ เราก็เปน
คนหนึ่งที่ไดรับเกียรติเขารวม ผมจึงเปนตัวแทนทานนายกฯ จึงไดมีโอกาสไปใน
ครั้งนี้ และไดรับความรูเพิ่มเติมจึงไดมาเลาใหพวกเราฟง ในสวนของทาน ศ.ดร.
นายแพทยประเวศ วะสี ทานไดพูดถึง 1 เรื่อง + 6 คือเรื่องของเศรษฐกิจฐาน
รากที่เปนเรื่องสําคัญสูความมั่นคงของประเทศ สวนเอกสารแจกเปนเลม ทาน
นายก ฯ มอบหมายใหผมพิจารณาดูวา สวนใดที่ตองมานําเสนอกับพวกเราในที่
ประชุม วันนี้ผมก็ไดแจกเอกสารอยูในมือของทานแลว ในเรื่องเศรษฐกิจฐานราก

- ๒๐ ผมจะไมพูดทั้งหมด ซึ่งในที่ประชุมพูดถึงเรื่องการพัฒนากรุงเทพที่ผานมาเปน
เรื่องที่ผิดพลาด ทานมองวา การสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเกิดขึ้นทั่วประเทศจะ
เปนกระบวนการคัดกรองใหมที่ทําใหการพัฒนาประเทศเกิดความยั่งยืนขึ้น นี่คือ
แนวคิดของทาน ในเรื่องที่ 1 แลวทานจะเห็นวาเทศบาลเมืองบานไผไดดําเนินการ
เรื่องของเศรษฐกิจชุมชนเปนหลัก เราเนนในเรื่องของการทําถนนคนเดินเราจะ
เนนเรื่องของการตลาด ซึ่งจะเห็นวาตลาดที่ถูกปลอยปละละเลยอยูในขณะนี้
ทานนายกก็มอบใหผมไปประสานกับหนวยงานธนารักษ ซึ่งเขาก็อนุญาตและ
เซ็นสัญญาเรียบรอยแลว ที่จะทํางานใหเกิดเศรษฐกิจชุมชนของเราใหตอเนื่อง
และอีกชุดหนึ่งจะมี 6 ประการ ใน 6 ประการนั้น เขาจะพูดถึง ยุทธศาสตร
ประชารัฐ ทางออก กําดัก วิกฤตการณ ในสวนนี้ยุทธศาสตรประชารัฐถือวา
เปนสวนที่ตองพัฒนาประเทศ เราถือวาเปนเรื่องที่สําคัญ ชุมชนทองถิ่นกับการ
พัฒนาประเทศ ประมาณ 6-7 ประการทานสามารถศึกษาไดในเอกสารนะครับ
ในกรณีที่ 2 พูดถึงการพัฒนาดานการเมือง เขาถือวาถาการเมืองดีประเทศจะดี
และในทางกลับกันถาประเทศดีการเมืองก็จะดี นี้เปนหลักคิดของทาน แลวจะ
สามารถพัฒนาไดอยางยั่งยืน ในประเด็นที่ 3 คือ ตองมีการบูรณาการเอาพื้นที่
เปนที่ตั้ง พื้นที่นั้นจะตองเปนพืน้ ที่ชุมชน ทองถิ่น จังหวัด ทานจะเนนในเรื่องของ
พื้นที่จะตองดําเนินการบริหารในการจัดการใหเกิดเศรษฐกิจที่ดีขึ้นได ในการ
พัฒนาประเทศ และสวนสําคัญทานมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องสามเหลี่ยมเขยื้อน
ในประเทศไทย ซึ่งประกอบไปดวย ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ ถา
ขาดภาคใดภาคหนึ่งไมไดเลย ตองรวมมือกันในการพัฒนาประเทศ และวิธีการ
ดําเนินการนั้นทานมองลงไปถึงจํานวนหมูบาน ๘ หมื่นหมูบาน ๘ พันตําบล
๗๗ จังหวัด เปนพื้นที่ที่จะตองดําเนินการในการที่จะตองพัฒนาประเทศไป
พรอม ๆ กัน ภายใตความรวมมือที่จะตองมีความสามัคคีรวมไมรวมมือกันใน
การทํางาน ถือวาเงินทองที่รัฐจะจัดสรรมาใหทั้งหมด ตั้งแต SME ก็ดี ในประเด็น
หลักสําคัญที่ลงมาสูชุมชนนั้น ถือวาเปนภาษีอากรของทุกคนจะปลอยใหทํา
เหมือนเดิมไมได จะเอาไปซื้อสิ่งที่เปนเครื่องอุปโภค-บริโภค ซื้อรถยนต ซื้อ
เครื่องใชที่ไมกอใหเกิดประโยชนไมได ทานตองใหความรวมมือกันในชุมชน แลว
ก็ตองมีคนเฝาระวังรวมกันวา สิ่งที่ทํานั้นเกิดประโยชนและเงินที่จะหมุนไป ทําให
การแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศที่มีอยูในขณะนี้ขับเคลื่อนได และเรื่องใน
ขอที่ ๖ เปนเรื่องนโยบายของรัฐบาล รายละเอียดของนโยบายมีอยูทั้งหมด ๑๐
ประการ รายละเอียดอยู ๒ แผนสุดทาย ทานหาความรูเพิ่มไดจากตรงนั้นไดเลย
เรียนใหทราบวา ในเรื่องของการศึกษานั้นใครที่ไปศึกษาดูงาน หรือไปพัฒนา

- ๒๑ ตนเองที่ทานนายกฯ สงไปอบรมก็ดี หรือไปประชุมก็ดี กลับมาจะมีรายงานเสนอ
ผานผมถึงทานนายกฯ เสมอ แตบางเรื่องที่สามารถสั่งการไดจบจะยุติไดทผี่ ม
ในฐานะที่ทานนายกฯ มอบหมายใหผมดูแลในสวนของกองการศึกษา ผมก็จะ
รายงานใหทานทราบตอไป แตที่สําคัญที่สุด เมื่อไดรายงานมาแลวผมจะกํากับ
ตอเนื่องวาใหนําความรูที่ไดมาไปพัฒนางานทําใหเกิดประสิทธิภาพที่ดี ถือเปน
หลักการ ผมขออนุญาตเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระที่ไปประชุมมานี้ ทานนายกฯ
ไดพูดถึงเรื่องของรางวัลเปนทิศทางในการที่จะพัฒนางานของเราตอเนื่อง ผมจึง
ขออนุญาตทานนายกฯ พูดในเรื่องของรางวัลและการพัฒนาการศึกษาอีก
ประมาณไมเกิน ๕ นาที เรื่องของรางวัลนั้น ในชวงที่ผานมาทางกองการศึกษา
นอกจากจะไดรับรางวัลทีท่ านนายกฯ ไดรายงานเบื้องตนแลว ที่จังหวัดใหรางวัล
ในเรื่องของความสะอาดทั้ง ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาล ๑ และโรงเรียน
เทศบาล ๒ เรายังมีบุคลากรทางการศึกษา คือ คุณครูวราพร พิมพระทํา อยูที่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๓ คุณครูอนงค ขอนประเสริฐ คุณครู วิลาวัลย อุดม ซึ่ง
ครูทั้ง ๓ คนนี้ รักษาการหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรับรางวัลดีเดนทั้ง ๓ คน
นี่คือสวนหนึ่งที่ผมอยากจะใหงานของกองการศึกษาจากโรงเรียนศูนยเด็กเล็กก็
ดี ใหรายงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ครูมีที่มีผลงานหรือนักเรียนก็ดีใหรายงาน
มายังกองวิชาการฯ จะไดรวบรวมผลงานไวดวย วาเปนผลงานสวนหนึ่งของ
เทศบาลเรา ไมอยากใหอยูแบบแยกสวนกัน เหมือนอยางที่ทานนายกฯ
ไดยกตัวอยางเจาหนาที่ที่อยูในงานทะเบียน นอกจากนั้น ก็มีคุณครู สุขิตรา
อุปจันทรสงา ก็ไดรับรางวัลมากอนเชนกัน และทานก็มอบใหผมไปศึกษาดูงาน
๒ แหง แหงที่ ๑ ใหไปดูโรงเรียนมัธยมตากสิน มีขอดีเดนคือ คําตอบใหกับคน
ไทยทั่วประเทศไดรูวา ทองถิ่น/เทศบาลที่จะไดรับการถายโอนหรือจะสราง
โรงเรียนใหมก็ดี เขาทําเรื่องการจัดการศึกษาได ไมใชกระทรวงการศึกษาธิการ
เทานั้นที่ทําได ทุกวันนี้ก็มีคุณครูที่เราเชิญมาเปนวิทยากรสอน มีเด็กมีลูกมาดวย
สอนแบบ Homeschool สวนดี คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานเปน
หลัก เรียนรูจากโรงเรียนในกรุงเทพฯ เดน ๆ ดัง ๆ และนําไปสอน เอาคนเกาคน
แกเขามาบริหารจัดการในสิ่งที่เขามีความรูความสามารถ แลวก็จางดวยเงิน
สมาคมคืออะไรก็ตามที่ไมสามารถจายดวยภาครัฐได ใหเอาเงินสมาคมตั้งจาย
ให มีผูบริหารสมาคมที่บริหารทิศทางเดียวกันกับทานนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดทุกทานที่มาดูแล ซึ่งเปนอดีต ส.ส.เชนกัน เราก็จะไดนํามาขยายผลตอไป
เร็ว ๆ นี้ทานนายกฯ ไดใหนําศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปดูงานที่รอยเอ็ด ซึ่งไดรับ
รางวัลชมเชย ไดจํานวนเงิน ๒ ลานบาท เขาทําไดดีเดนจริง ๆ แมจะอยูในพื้นที่

- ๒๒ เดียวกันแตแยกสวนกันดูแล คือ ดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดูแลอนุบาล ดูแล
ประถมดูแลมัธยม ซึ่งอยูในพื้นที่เดียวกันก็ตามทําไดดีมาก ในการจัดการศึกษา
เด็กเล็กใชอัตราสวน ๑๕ คน/๑ หองเรียน ถูกตองหมดในเกณฑที่เขากําหนด
และสําคัญการจัดการเรียนการสอนที่นาเอาเปนแบบอยาง คือ เขาใชระบบ มอน
เตสซอรี่ ใชระบบ ดร.มาเรีย มอนเตสซอรี่ วิจัยมาแลวเปนนับรอยปจนกระทั่งที่
ยอมรับทั่วโลก ซึ่งตอไปคงจะตองนํามาใชกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเราตอไปใน
อนาคต นอกจากนั้นผมก็ยอมรับในสวนทานนายกฯ ไดกลาวเบื้องตนวาจะตอง
จัดการศึกษาในสวนที่เปนเรื่องของ “ออทิสติก” ตัวอยางที่โรงเรียนบานไผ
ประถมศึกษา ขก.๑๐ มีเด็กออทิสติกแรก ๆ ๒-๓ คน กอนที่ผมจะออกมาจาก
ร.ร.บานไผ ขก.๑๐ มีเด็กนักเรียนออทิสติกประมาณ ๒๐ คน เราไดดําเนินการ
โดยใหเครือขายที่ดูแลการศึกษาเรียนใหพวกเราทราบไวเบื้องตน ผูที่ดแู ล
การศึกษาพิเศษซึ่งอยูที่ขอนแกนเราตองผูกเปนเครือขายของเราตอไปในการ
ทํางานรวมกัน รวมทั้งกับโรงพยาบาล เพราะฉะนั้นเรื่องเหลานี้การพัฒนาของ
เราจะตองตอยอดตอไปครับ ขอบคุณครับ
ผอ.กองคลัง เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ รายงานรายรับรายจาย ประจําเดือน กันยายน ๒๕๕๘ จะเปนยอดที่เรารับจริงที่รับมา
สวนคาใชจายนั้นยังสรุปคาใชยังไมเสร็จ เพราะวารายละเอียดยังมาไมครบถวน
สวนที่รายงานตรงนี้ก็จะเปนยอดเฉพาะที่จายเช็ค ก็คือสวนของรายรับ รับตั้งแต
เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ จนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ดังนี้
- รายรับ ๑๘๔,๖๓๖,๖๕๘.๑๔ บาท
- รายจายตามงบประมาณและนอกงบประมาณ (เฉพาะที่จายเช็ค)
๒๖,๑๘๐,๓๘๘.๐๐ บาท สวนรายละเอียดที่ครบถวน ถูกตอง จะทําเปนงบ
แสดงฐานะการเงินจะรายงานใหที่ประชุมทราบโอกาสตอไปคะ ขอบคุณคะ
ประธาน
จากที่ทานรองจิระบูรณไดรับมอบหมายจากผมใหทําหนังสือแจงให
หัวหนาสํานักปลัดฯ/ผอ.กองทุกกองไดรับทราบแลว ผมขอย้ําวา เพื่อใหการ
บริหารงบประมาณเปนไปดวยความเหมะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ
สอดคลองกับการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล ขอใหไดดําเนินการดังนี้ ตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหรีบดําเนินการจัดทํารายงานขออนุมัติ
จัดซื้อ-จัดจาง พรอมหนังสือเอกสารที่เกี่ยวของสงงานพัสดุฯ กองคลัง ภายใน
วันที่ ๙ ตุลาคม นี้ และใหงานพัสดุ ฯ ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง ใหไดคูสัญญา
ภายใน ๓๐ ธันวาคมนี้ดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จโดยเร็ว นี่คือนโยบายของ
ผูบริหารที่อยากจะใหเม็ดเงินที่เราไดขออนุมัติสภาไปแลว ไดปรากฎเปนรูปธรรม

- ๒๓ เพราะงบเหลานี้คือเงินของประชาชน เมื่อเราผันออกมาในโครงการพี่นอง
ประชาชนก็ไดรับผลประโยชน และก็จะไดนําโครงการตางๆ เหลานี้ไปขับเคลื่อน
ตอไป เพราะฉะนั้นให ผอ.ทุกกอง/ฝายไปทบทวนงานของตัวเอง โดยรีบ
ดําเนินการโดยดวน ถาไมดาํ เนินการโดยดวน จะไมไดรับการพิจารณาใหไดรับ
งบประมาณอีกตอไป เพราะฉะนั้นก็ฝากพวกเราทุกคนเมือของบประมาณไปแลว
ใหรีบทํา ทําดวยความโปรงใส อยาทําแบบสุกๆ ดิบๆ อยาทําแบบซุกซอน เพราะ
มันไมมีความลับในโลก การประมูลการจัดซื้อ-จัดจางก็จะเปนแบบโปรงใส
และสามารถที่จะตอบคําถามได ทุกฝายอยาไปหวงใยเรื่องอื่น เพราะระบบ
ตรวจสอบปจจุบันละเอียดมาก ถาทําไมระวังมันก็จะติดคุกไดเลยนะครับ ใน
ฐานะที่องคกรเราไดรับการประกาศวาเปนองคกรปลอดทุจริต ถาใครไปทําให
ตนเองเกิดความเดือดรอน แทนที่จะเปนประโยชนแตจะเปนโทษตอตัวทาน
๒ เทาเลยนะครับ ฝากตรงนี้ไวดวยวา การจัดซื้อ-จัดจางในระบบใหมก็มี
ระเบียบชัดเจนนะครับ แบบ e-reading จะเปนการประหยัดงบประมาณและได
ของที่มีคุณคาใหกับรัฐบาลดวย
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย ในเรื่องของระเบียบจัดซื้อ-จัดจางใหม ไมทราบวามีหนังสือแจงเวียน
ที่ปรึกษานายกฯ
บังคับใชหรือยังครับ ที่รัฐบาลแกไขการจัดซือ้ -จัดจาง กรณีตกลงราคา จากเดิม
วงเงินไมเกิน ๑ แสนบาท ขยายเปนวงเงินไมเกิน ๕ แสนบาท
ผอ.กองคลัง
มีหนังสือซักซอมใหเตรียมความพรอมในการดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง
แบบใหม แตยังไมมีหนังสือแจงเวียนมาใหบังคับใช ซึ่งอยูในระหวางการประชุม
คณะรัฐมนตรีอยูคะ
ประธาน ตอไปเชิญกองชางครับ
ผอ.กองชาง
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับกองชางมีอยู
๒ เรื่อง คือ (๑) การจัดรูปที่ดินในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ผมขอมอบหมายให
คุณอุดมศักดิ์ รายงาน (๒) องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณขอความ
อนุเคราะหนําขยะมูลฝอยเขามากําจัดในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
เมืองบานไผ ผมขอมอบคุณเนรมิตร รายงานใหที่ประชุมทราบครับ เชิญครับ
นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศีล เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ เรื่องการจัดรูปที่ดิน
หัวหนาฝายแบบแผนฯ ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ตามที่ผังเมืองบานไผ ป ๒๕๕๘ ไดมีการประกาศ
บังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๘ ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งปจจุบันนี้มีผล
บังคับใชแลว แตกอนเปนถนนเสนอแนะแตปจจุบันนี้เปนถนนบังคับ ซึ่งจะเปน
ผลดีตอเทศบาลคือ ในการของบประมาณ โดยเฉพาะถนนรอบเมืองที่เปนวง
แหวนที่ยังไมไดกอสราง ตั้งแตฝงดานทิศเหนือถนนมิตรภาพ เชื่อมกับถนน

- ๒๔ -

ประธาน

แจงสนิท-บานไผ –บรบือ เสนนี้สามารถที่จะเปนเสนบายพาสระบายรถชุมชน
หนาแนนจากโซนมุกดาหาร-นครพนม พื้นที่ถนนสวนนี้จะมีอยู ๒ หลักเกณฑ
ถาหนวยงานอื่นจะมาพัฒนาก็สามารถทําได เชน กรมทางหลวงชนบท เพราะมี
ผังเมืองรองรับ แตจะตองออกพระราชกฤษฎีกาในการเวนคืนที่ดิน ประเด็นที่ ๒
ทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแกนและกรมโยธาธิการ จากการเวนคืน
ที่ดินจะมีปญหาตามมามากมาย จะมาใชในรูปแบบของ พ.ร.บ.จัดรูปที่ดิน จะใช
โดยการลงประชาพิจารณ ลงประชามติของประชาชนที่อยูในแนวเขตถนนมา
รวมกัน เพื่อที่จะใหทางผังเมืองเขามาจัดเสนทางคมนาคม สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ แลวมีความยินยอมรวมกันตาม พ.ร.บ.จัดรูปที่ดิน ซึ่งขณะนี้ทาง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง ไดมองพื้นที่เปาหมายของเราคือ บริเวณจาก
ถนนดานทิศเหนือ ถนนมิตรภาพ – ถนนเจนจบทิศ (ทางไปบานหนองแวงไร)
พื้นที่คือ กอนถึงโรงแรมออเรนอินจ ตัดขามทางรถไฟ เชื่อมถนนเจนจบทิศ กอน
ถึงรานเนื้อยางอันจัง มีพื้นที่ประมาณ ๑.๕ ก.ม. ซึ่งถาโครงการนี้สําเร็จทาง
สํานักงานโยธาธิการจะเปนผูสนับสนุนงบประมาณโครงการกอสรางถนนเสนนี้
ตอไป ความกวางของถนนประมาณ ๓๐ เมตร แตการจัดรูปที่ดินจะตองมี
กระบวนการตาม พ.ร.บ. คือ จะตองรวบรวมแปลงที่ดินที่เกี่ยวของทั้งหมด
ประชาชนที่เกี่ยวของทั้งหมดมาทําประชาพิจารณและกระบวนการตาง ๆ ตาม
ขั้นตอนของ พ.ร.บ.กําหนด ซึ่งหากขั้นตอนดังกลาวสําเร็จเราก็จะมีถนนที่เชื่อม
จากถนนมิตรภาพเขามาทางหนองแวงไร การใชประโยชนจะมากขึ้น เพราะ
โรงพยาบาลก็จะยายมาตั้งอยูที่บานหนองแวงไร เมืองก็จะมีการเติบโตขึ้น สวน
ระยะที่ ๒ ก็จะวาง จากถนนเจนจบทิศ เชื่อมไปยังถนนแจงสนิท-บานไผ-บรบือ
จะเปนเขตตอไป ในสวนนี้ทางโยธาธิการจังหวัดไดมีการประสานงานกับกองชาง
และจะมีการลงพื้นที่วัดแนวเขตใหชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง และจะมีการจัดทีมคณะ
ผูบริหารรวมลงพื้นที่และประชาชนที่เกี่ยวของ เพื่อจะประชุมรับฟงความคิดเห็น
เปนลําดับตอไป จึงนําเรียนคณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมไดรับทราบ
ขอบคุณครับ
เรื่องนี้เปนนโยบายสําคัญที่เราจะตองทําใหเกิดเมืองใหมในพื้นที่ที่มีการ
จัดรูปที่ดิน ในหลักเกณฑของการประชาคม หรือการรับฟงความเห็นฝากทาง
กองชางไดดําเนินการเปนระยะ ๆ เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑของโยธาธิการ
และผังเมืองนะครับ เรื่องนี้มีแตไดอยางเดียวนะครับ ไดความเจริญ ไดการ
พัฒนา ประชาชนที่อยูในพื้นที่นั้นก็ไดรับความเจริญ แตความเสียสละก็ตองมี
ระดับหนึ่ง ในบรรดาที่ผูที่ตองเสียสละที่ดินที่จะทําถนน จึงตองมีการรวมมือกัน

- ๒๕ ในการพัฒนา แตเสียสวนนอย ไดสวนใหญ เชิญทานรองจิระบูรณ มีอะไร
เพิ่มเติมครับ
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ ผมไดคุยกับทางโยธาธิการแลววา ใหเจาของที่ดินมาประชุมรอง
นายกเทศมนตรี
หารือประชาคมเพื่อใหพี่นองประชาชนไดรับทราบวา การแบงที่ดินไมมีการ
เวนคืนนะครับ การปฏิรูปที่ดินไมใชการเวนคืน แตเปนการจัดสรรที่ดินเพื่อให
เขารูปเขาทางเพื่อประโยชนของพี่นองประชาชนนะครับ
ประธาน
ฝากคณะผูบริหาร พนักงานทุกคน ตองเสียสละรวมกันนะครับ
เรื่องตอไปเชิญครับ
นายสุระ สิทธิศิริสาร
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอความ
นายกอบต.โนนสมบูรณ อนุเคราะหทานพิจารณานําขยะมูลฝอยเขามากําจัดในสถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอยของเทศบาลเมืองบานไผ สําหรับคาใชจายตามเกณฑสามารถสนับสนุนได
ทั้งนี้ ผมไดขอรับการสนับสนุนจากหลายที่แลวแตไมไดรับความอนุเคราะห หาก
ปลอยไวเกิน ๒ สัปดาหเกิดปญหาแนนอนครับ หากผมยังแกปญหานี้ไมได
ปจจุบันมีขยะประมาณวันละ ๕-๖ ตัน ซึ่งรถขยะที่ อบต.มีเพียง ๒ คัน ผมขอ
ความอนุเคราะหทานใหชวยแกปญหาชั่วคราวไปกอน ใหทานชวยพิจารณาดวย
ครับ
ประธาน เชิญคุณเนรมิตร อยากจะสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ อีกหรือไม กอนที่
เราจะพิจารณาเรื่องนี้ เชิญครับ
นายเนรมิตร มูลวงศ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขอสอบถามเรื่อง
หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล หัวหนาฝายสถานที่กําจัดขยะของทางอบต.โนนสมบูรณ ตั้งอยูที่บานคําบอน
ตําบลโนนทอน เปนสถานที่เดียวกันกับสถานที่กําจัดขยะของเทศบาลนคร
ขอนแกนหรือไมครับ
นายก อบต.โนนสมบูรณ
อยูใกลกันกับสถานที่กําจัดขยะของเทศบาลนครขอนแกนซึ่งมีขยะ
กองใหญเลย เราจะไปทิ้งไมได ที่ผานมาไปทิ้งของเอกชน แตปจจุบันเอกชนเปนที่
สปก.จึงทิ้งไมไดแลว ก็ตองหาวิธีไปทิ้งขยะที่อื่นแทน
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ เรื่องการทิ้งขยะมาขอมาทิ้งที่เขตเทศบาลเรา ปจจุบันเทศบาลไดทํา
รองนายกเทศมนตรี MOU กับ อปท.ทั้ง ๑๐ แหงแลว ในการบริหารจัดการขยะรวมกัน เราจะตองมี
การปรึกษากับเครือขายทั้ง ๑๐ แหงกอน เพื่อจะหารือวาจะมีแนวทางอยางไร
ตอไป เพราะปจจุบันขยะของเราก็มปี ริมาณคอนขางสูง และมีบอกําจัดขยะเพียง
๒ บอ ทางเทศบาลเรายินดีชวยเหลืออยูแลว แต อปท.อีก ๑๐ แหง ตองขอ
ความเห็นชอบในที่ประชุมกอน ผลเปนประการใดจะแจงใหทานนายกฯ ทราบอีก
ครั้งนะครับ

- ๒๖ นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
ตามที่ผมไดรับมอบหมายจากทานนายกฯ พรอมดวย ผอ.กอง
รองนายกเทศมนตรี สาธารณสุขฯ รองปลัดฯ และทีมงานไดไปพบกับ อบต.หินตั้ง เมื่อ ๒ สัปดาห
ที่แลว สืบเนื่องมาจากเรื่องการทํา MOU การปรับปรุงคาธรรมเนียมจัดเก็บขยะ
มูลฝอย ซึ่งมีทั้งกํานัน ผูใหญบาน และชาวบานใกลเคียง รวม ๑๑ หมูบาน
ประมาณ ๑๐๐ คน ซึ่งในวันนั้นไดรับนโยบายจากทานนายกฯ ไปไดชี้แจงวาเรา
จะมีการบริหารจัดการไซตขยะรวมกัน จึงไดใหอบต.หินตั้งแตงตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาเปนคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องปญหา ผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมและชีวิตประจําวัน ซึ่งไดเปนรูปของคณะกรรมการขึ้นมา
เพราะฉะนั้น ตามที่ทานรองจิระบูรณกลาวไวเบื้องตน คงเปนเรื่องที่ตองหารือที่
ประชุมพื้นที่ที่จะทิ้งขยะ เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวไมไดอยูในเขตเทศบาลที่เรา
ปกครองดูแลอยู จึงตองไปนําเรียนที่ประชุมกับอบต.หินตั้งและ อปท.ทั้ง ๑๐
แหง ถือเปนเรื่องละเอียดออนมากนะครับ นาจะมีผลคืบหนาที่จะนําเรียนใหทาน
นายกฯ อบต.โนนสมบูรณไดรับทราบตอไป ขอบคุณครับ
ประธาน
สรุปวาเรารับเรื่องของทานนายกฯ อบต.โนนสมบูรณไวดวยความเห็นใจ
และเขาใจที่จะชวยแกปญหาให แตรายละเอียดการรวมแกปญหาตองปรึกษา
MOU ที่ทําไวกับอปท.ทั้ง ๑๐ แหงกอนนะครับ อีกชองทางหนึ่งทานนายกฯ อบต.
ตองคุยเปนการสวนตัวดวยกับ นายก อบต.ที่อยูในพื้นที่อําเภอบานไผ วาจะขอ
ความอนุเคราะหในระยะเวลาเทาไหร ไมไดทิ้งฟรีนะครับ ตันละ ๔๐๐ บาท
นายก อบต.โนนสมบูรณ
นาจะเปนการขอทิ้งชั่วคราว เพราะขณะนี้กําลังหาวิธบี ริหารจัดการขยะ
ภายในตําบลกันอยู นาจะใชสถานที่ของเอกชน คอนขางจะชัดเจนแลว แต
ขั้นตอนบริหารจัดการการจัดซื้อ-จัดจางประมาณสิ้นเดือนนี้นาจะดําเนินการได
แตถาไดรับความอนุเคราะหภายใน ๒ สัปดาหนี้นาจะแกปญ
 หานี้ได ขอฝากทุก
ทานชวยพิจารณาอนุเคราะหดวยนะครับ ขอบคุณครับ
ประธาน
มอบหมายใหทานรองนิวัฒน และทานรองจิระบูรณ หารือกับทานนายก
อปท.ทั้ง ๑๐ แหง ที่เราทํา MOU รวมกัน เพื่อนําเรื่องนี้พิจารณารวมกันเพื่อหา
ขอสรุปตอไป ตอไปขอเชิญกองการศึกษาครับ
ผอ.กองการศึกษา
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ขอรายงานสวนที่
เกี่ยวของเนื่องจากไมไดแจงไวในระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
๑. การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๔ รายการ
(๑) โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค ซึ่งไดประกาศ
เรียบรอยแลว

- ๒๗ (๒) โครงการกอสรางอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ หองเรียน ของ
โรงเรียนเทศบาล ๒
(๓) โครงการกอสรางอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ หองเรียน ของ
โรงเรียนเทศบาลบานไผ
(๔) โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค ซึ่งปจจุบันไดดําเนินการ
ขออนุมัติจางและแตงตัง้ คณะกรรมการกําหนดราคากลางแลว
อยูระหวางการดําเนินการและขอความอนุเคราะหจากกองชาง
ประมาณราคาและขอขอบคุณทุกสวนที่มีสวนรวมในครั้งนี้
- สําหรับงบเพิ่มเติมของป ๒๕๕๘ มี ๑ โครงการ คือ โครงการทาสี
อาคารเรียน ซึ่งกองการศึกษาไดเปดบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง และบันทึกขอ
ความอนุเคราะหกองชางประมาณการเรียบรอยแลว
- เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ที่ผานมา ทานที่ปรึกษาปรีชาและผอ.กอง
การศึกษา ไดรับมอบหมายจากทานนายกฯ ใหไปรวมประชุมกับแผนงานสงเสริม
และวัฒนธรรมการอาน ซึ่งไดประชุมที่หองประชุมสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เขต ๗ ขอนแกน เนื้อหาเกี่ยวกับการสรางภาคีเครือขาย รอยแกน
สารสินธุ ในการสงเสริมการอานของเด็กกอนวัยเรียน ในที่ประชุมไดเล็งเห็น
เทศบาลเมืองบานไผซึ่งจะมีศักยภาพและเราเคยมีโครงการสงเสริมการอานมา
ในปที่แลว จึงไดปรึกษากับทานปรีชาและที่ประชุมตองการหาเจาภาพในการ
ประชุมครั้งนี้ จึงไดประสานมายังเทศบาลในเรื่องของหองประชุมของเรา ซึง่ หอง
ประชุมเราวาง จึงไดรวมกันพิจารณาเสนอในที่ประชุมขอรับเปนเจาภาพในการ
ประชุมครั้งตอไป ซึ่งกําหนดขึ้นในวันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๘ โดยเรียนเชิญทาน
นายกฯ เปนประธานในการเปดการประชุมในครั้งแรก เวลา ๑๐.๐๐ น. สําหรับ
กลุมเปาหมายในการประชุมครั้งนี้ คือ อปท.ที่มีการจัดการศึกษาในสวนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและกลุมภาคีเครือขายประมาณ ๗๐ คน ซึ่งทางแผนงานสราง
เสริมวัฒนธรรมการอานไดประสานในเบื้องตนมาใหเราจัดเตรียมในสวนสถานที่
และทําหนังสือแจงเชิญทานนายกฯเปนประธานในพิธีคะ
นายปรีชา มุกนําพร
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับการประชุม
ที่ปรึกษานายกฯ
ในวันนั้นไดมีการประชุมเวทีระดมสมองในการตั้งเวทีเชิงปฏิบัติการ โดยเล็งมาที่
เทศบาลเมืองบานไผ ซึ่งเปนนโยบายทานนายกฯ อยูแลวในการสนับสนุนเรื่อง
การอาน ซึ่งเล็งเห็นวาบานไผขับเคลื่อนแข็งแรงจึงขอมาใชเวทีที่บานไผ ผมจึง
ยินดีรับเปนเจาภาพในครั้งนี้ ซึ่งจะมาทั้งหมด ๔ จังหวัด ในเขต ๗ ของเรา

- ๒๘ ขณะนี้เขต ๑๐ เขต ๙ ไดดําเนินการไปแลว รอเขต ๗ ดําเนินการขับเคลื่อนตอ
ผมจึงขออาสารับเปนเจาภาพตอไปครับ
ประธาน
ขอขอบคุณนะครับ ถือวาเปนแนวรุกที่ดีมาก อะไรที่เนนแนวทางสราง
เสริมสังคม เทศบาลเมืองบานไผตองเปนแกนนําหลักในการที่จะรวมคิด รวมทํา
โดยเฉพาะเขามีแนวทางมุงหวังในทิศทางของเราอยูแลวควรสงเสริม เวนแตอยู
นอกเหนืออํานาจหนาที่ของเราจะตองนําเขาที่ประชุมพิจารณากอน อยางเชน
การจัดประชาคมเรื่องพื้นที่โซนนิ่งซึ่งไมใชอํานาจหนาที่ของเรา เปนหนาที่ของ
อําเภอและก็บอกวาจะใชงบประมาณเทศบาลดวย เจาหนาที่เราไปรับมาคุยผมก็
ยังงงวารับมาไดอยางไร บอกทานรองนิวัฒนไปดวยวาอยาไปรับมา เพราะไมใช
หนาที่ของเรา เปนหนาที่ของอําเภอเรื่องการดูแลความสงบเรียบรอยก็ใหอําเภอ
ทําไป แตถาอยูในอํานาจหนาที่ของเราเปนภาพลักษณที่ดีนะครับ สิ่งที่เปน
ประโยชนกับแนวนโยบายของเราดวยเพราะเราสงเสริมการอาน ซึ่งเราไดจัด
มหกรรมหนังสือมาแลว ตองขอขอบคุณนะครับ เรื่องตอไปเชิญครับ
ผอ.กองการศึกษา
เรื่องมหกรรมการจัดการศึกษาของอปท. ประจําป ๒๕๕๘
ระดับประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๔-๑๖ ต.ค. ๒๕๕๘ ณ อาคารชาเลนเจอร
อิมแพค เมืองทองธานี พิธีเปดในวันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
กิจกรรมในครั้งนี้เทศบาลเมืองบานไผมีสวนรวมคือ การจัดบูธนิทรรศการทาง
วิชาการ ทางกรมมีนโยบายใหเทศบาลมีสวนรวมในการเขาชมนิทรรศการ ซึ่งเรา
ไดเตรียมวางแผนในการจัดทีมเขาชมนิทรรศการในเปดงาน ครูผูดูแลเด็กของเรา
ไดรับรางวัล “ครูผูดูแลเด็กดีเดน” ซึ่งจะเขารับรางวัลในวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๘
เวลา ๑๓.๐๐ น.
- เรื่องการเขาคายฝกซอมกีฬานักเรียน ในวันที่ ๑๔-๑๘ ต.ค.
๒๕๕๘ เพื่อเขาแขงขันนักกีฬา อปท. ระดับภาค ขออนุญาตใหหัวหนาจีระศักดิ์
นําเสนอใหที่ประชุมทราบคะ
นายจีระศักดิ์ แกนดู
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับการเขาคาย
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ ฝกซอมกีฬานักเรียน อปท. ในวันที่ ๑๔-๑๘ ต.ค. ๒๕๕๘ ณ
โรงเรียนเทศบาลบานไผ จํานวนเด็กเขาคายฝกซอม ๗๐ คน ครูผูฝกสอน
จํานวน ๑๒ คน รวมทั้งหมด ๘๒ คน ประเภทกีฬามีทั้งหมด ๖ ประเภท
เพื่อเตรียมตัวไปแขงขันกีฬานักเรียนระดับภาค ที่ อบจ.ขอนแกน ซึ่งเปนเจาภาพ
ในปนี้ จะเดินทางในวันที่ ๒๐ ต.ค. กอนเดินทางจะไดพานักเรียนมาใหทาน
นายกฯ ใหโอวาทกอนเดินทางไปแขงขันในครั้งนี้ครับ
ประธาน
การเขาคายระหวางวันที่ ๒๐-๓๐ ต.ค. นี้ใหนัดหมายวันเวลากับทาน

- ๒๙ รองนริศวาจะมีวันไหนที่จะเขาเยี่ยมนักเรียนในการเขาคายในครั้งนี้ เพื่อเปนการ
รวมใหกําลังใจกับเด็กๆ เรา ที่สําคัญคนที่จะทําอาหารใหเด็กกินในการเขาคาย
ครั้งนีด้ วย ใหทําใหเด็กกินเต็มที่ อยาใหขาดแคลนเรื่องอาหาร คนที่ทําอาหารให
เด็กตองมีเมตตาธรรมนะครับ อยาไปหากินกับคาอาหาร งบไมมีมาบอกผม อยา
ไปเอากับเด็ก มีคนดูแลเรื่องโภชนาการอาหารชวงเขาคายหรือไม ตองเอาจริง
เอาจังกับเรื่องอาหาร เด็กจะไดรางวัลหรือไมขึ้นอยูกับเรื่องอาหารดวย ไมใช
ฝมืออยางเดียวนะครับ มันอยูที่การดูแลเอาใจใส วันที่จะเดินทางไปแขงระดับ
ภาคใหมาเขาแถวหนาเสาธง จะไดใหโอวาทกอนเดินทาง ที่สําคัญคือขวัญ
กําลังใจนักกีฬา โดยการอัดฉีดรางวัลใหนักกีฬาดวย ทั้งทีมดวย เพื่อใหทุกคนมี
ชัยชนะรวมกันในการแขงขันกีฬาในครั้งนี้
นายจีระศักดิ์ แกนดู
กฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบานไผ กําหนดขึ้นระหวางวันที่ ๖-๗ พ.ย.
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ ๒๕๕๘ ตั้งองคกฐินที่เทศบาลเมืองบานไผในวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๘
ภาคเชารับบริจาคทั่วไป ภาคบายขบวนแหองคกฐินรอบตลาดบานไผ ชวงเย็น
เจริญพระพุทธมนตและมีมหรสพ ในวันเสารที่ ๗ พ.ย. เคลื่อนองคกฐินไปทอด
ถวายที่วัดปาสุมนามัย ขอเรียนเชิญทุกทานรวมทําบุญกฐินสามัคคีเทศบาลเมือง
บานไผรวมกันครับ
ประธาน
ประชุมประจําเดือนพุธแรกของเดือน คือ วันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๕๘ ปญหา
คือขณะนี้สตง.ทักทวงเรื่องกฐินอยางไรบาง เราตองสอบถามสตง. ใหรองสุวัฒน
ตรวจสอบใหดวยวา ทําอยางไรไมใหถูก สตง.ทักทวง ทุกกอง/ฝายอยากไดบุญ
ตองรวมบริจาค เพื่อนผมที่ภูเก็ตตั้งตนให ๒๐,๐๐๐ บาท เราในฐานะเจาภาพ
ตองชวยกันนะครับ เรื่องอัฐบริขารอยาใหขาดนะครับ ตองครบทุกอยางใหตรง
ตามรูปแบบกฐินเลย เพราะเราเปนชาวพุทธ มีอะไรเพิ่มเติมหรือไมเชิญครับ
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย สําหรับบุญกฐินประจําปนี้ผมคิดวาทุกทานนาจะมีความตั้งใจที่จะทํา
ที่ปรึกษานายกฯ
อยูแลว ฉะนั้น ถาเปนไปไดเราไมตองเบิกเงินอุดหนุนสวนราชการจะดีหรือไม
ใหหาเจาภาพเรื่องอัฐบริขาร อยางเชนไตรเอกทานนายกฯ เปนเจาภาพอยูแลว
ไตรรอง ทานรองทั้ง ๓ ก็จะเปนเจาภาพ หรือถาจะมีไตรที่ ๔ ผมก็จะเปน
เจาภาพ สวนองคกฐินตาง ๆ เปดใหพวกเราทุกคนจองเปนเจาภาพกันทุกคน
และทําใบฎีกาบอกบุญถึงชุมชนตาง ๆ รวมทั้งพอคา คหบดี เพราะวาการทําบุญ
ทุกคนก็อยากจะมีสวนรวมอยูแลว ผมเสนอวาไมตองเบิกเงินอุดหนุนสวน
ราชการ ใหเปนการรวมกันทําบุญดีกวาครับ ขอบคุณครับ
ประธาน
ถือเปนเรื่องที่ดีมากเลยครับ ผมรับเปนประธานไตรเอก และรองทั้ง

- ๓๐ ๓ เปนไตรรอง อยากใหคุณจีระศักดิ์ไปศึกษาการใชจายเงินอุดหนุนที่ไดรับการ
อนุมัติจากสภา สามารถใชจายในสวนใดไดบางที่จะเสริมสรางองคกฐินใหมี
ประโยชนยิ่งขึ้น คือ ถาเราไมไดใชในปนี้เลย ปหนาเราจะตองตัดงบประมาณใน
สวนนี้ออกไป แตถาเราคิดวายังจะตองขอก็ตองหาวิธีใชเงินกอนนี้โดยที่ไมขัดตอ
การทําบุญของเรา และใหทานรองสุวัฒนชวยดูแลเรื่องนี้ดวยนะครับ เรื่องตอไป
เชิญครับ
ผอ.กองการศึกษา
โครงการสงเสริมการศึกษาไทยเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ซึ่งไดรับหนังสือจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหเสนอโครงการดาน
ภาษาอังกฤษที่จะพัฒนาในสวนของนักเรียน และการจัดการศึกษาขององคกร
ในการนี้ขอใหคุณอํานาจไดนําเสนอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมคะ
นายอํานาจ เกษศรีไพร
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ มหาวิทยาลัย
ศึกษานิเทศก ศรีนครินทรวิโรฒ โดยศูนยบริการวิชาการไดเสนอโครงการสงเสริมการศึกษา
ไทยเขาสูประชาคมอาเซียน หรือโครงการบริหารการศึกษาภาษาอังกฤษทั้ง
ระบบ ซึ่งอยูในการควบคุมดูแลของศูนยบริการวิชาการ โดยเสนอโครงการมา
เพื่อใหเทศบาลเมืองบานไผพิจารณาการทํา MOU กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ผานศูนยบริการวิชาการ ซึ่งในการทํา MOU ในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ
ไดเสนอประโยชนที่ทางเทศบาลเมืองบานไผจะไดรับ เชน สนับสนุนสื่อการเรียน
การสอนในสังกัด รวมถึงรายละเอียดที่จะไดรับจากโครงการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษทั้งระบบอีก ๑๗ ขอ ซึ่งถือวาเปนประโยชนกับทางเทศบาลเมือง
บานไผ ที่ไมไดรับจากองคกรอื่นมากอน เชน การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนดานภาษาอังกฤษในปจจุบัน ยกตัวอยางตามเอกสารประกอบที่แจกใหที่
ประชุมนะครับ เชน ขอ ๙ การดําเนินการเกี่ยวกับ VISA การเขาทํางาน, การขอ
ใบอนุญาตการสอนจากคุรุสภา,การขอใบอนุญาตทํางาน Work permit ของ
ครูผูสอนชาวตางชาติ ทางโรงเรียนซึ่งเปนผูจัดทําโครงการเปนผูด ําเนินการ
จัดทํา แตถาเราทํา MOU ผานโครงการครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการ
ใหทั้งหมด รวมถึงออกคาใชจายใหดวย รวมถึงขอ ๑๓ โครงการดําเนินการจัด
คายภาษาอังกฤษ English Camp โดยจะรับผิดชอบในสวนของวิทยากร
ภาษาอังกฤษชาวตางชาติ, ทีมงานจัดกิจกรรม, กิจกรรมตาง ๆ , อุปกรณในการ
จัดกิจกรรมและของรางวัลทั้งหมด ซึ่งปจจุบันทางโรงเรียนเปนผูดําเนินการ
ทั้งหมด โดยใชคาใชจายจากเงินอุดหนุนรายหัว ในสวนของขอ ๑๕ ครูผูสอน
ชาวตางชาติสามารถรวมเปนผูฝกสอนใหกับนักเรียนที่จะแขงขันทักษะทาง
วิชาการตาง ๆ เชน การกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ซึ่งจากทั้งหมด ๑๘ ขอ

- ๓๑ ทางโครงการเสนอเพื่อเปนรายการที่ทางเทศบาลจะไดรับหลังจากการเซ็น MOU
เพื่อใหที่ประชุมพิจารณารวมกันครับ ขอบคุณครับ
ประธาน
ใหตอบรับการทํา MOU กลับไปตามขั้นตอน ไดผลประการใดใหแจง
ผลผานทานรองนริศไดเลยนะครับ ตอไปเชิญกองสวัสดิการสังคมครับ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กองสวัสดิการฯ
มีเรื่องนําเสนออยู ๖ เรื่อง ดังนี้
๑. การจัดตั้งศูนยบริการคนพิการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๘
โดยไดรับใบอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๕ ซึ่งใชสถานที่ที่เดียวกันกับศูนยผูสูงอายุ
เทศบาลเมืองบานไผ สําหรับรายละเอียดตาง ๆ จะนําเสนอในวันที่ ๒๐ ซึ่งเปน
วันประชุมประจําเดือน จึงขอนําเรียนใหที่ประชุมทราบครับ
๒. การชวยเหลือผูยากไรโดยไดรับการสนับสนุนจากสมาคมจึงตระกูล
โดยจะมามอบของในวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๘ ณ สนามหนาเทศบาลเมืองบานไผ
โดยจะแบงเปน ๓ เขต ทั้งนี้จะขอความอนุเคราะหจากกองชางในการตั้งเต็นท
ซึ่งกองสวัสดิการสังคมไดเตรียมการและประสานผูที่จะเขารับมอบเรียบรอยแลว
ผลเปนประการใดจะรายงานผูบริหารทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
ประธาน
ขอเสียงปรบมือใหกับทานที่ปรึกษาเลิศสิน ทานประธานจึงตระกูลแหง
ประเทศไทย
ดึงเอาคนแซเดียวกันมาบําเพ็ญประโยชนที่เทศบาลเรา มี ๓๙
ชุมชน ๆ ละ ๕๐ คน เหลืออีก ๕๐ คน ก็จะเปนของโรงเรียน บว. เปนการบริจาค
ครั้งใหญของพี่นองทั่วประเทศที่มาในพื้นที่ของเรา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
๓. การขึ้นทะเบียนผูไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส
กําหนดไวผูที่เกิด ๑ ต.ค. ๒๔๙๘
– ๓๐ ก.ย. ๒๔๙๙ ชวยกันประชาสัมพันธ
ดวยนะครับ
๔. แนวทางการดําเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด เทศบาลเมืองบานไผจะไดประสานกับชุมชนและอสม.ประธานแมบาน
และโรงพยาบาลบานไผเพื่อจะนําขอมูลรายงานตอ พมจ.ตอไป ซึ่งเราจะมีการ
เชิญ พมจ.มารวมใหรายละเอียดและรวมลงทะเบียนดวย
๕. โครงการจัดประชุมประจําเดือน ในวันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๘ โดยจะ
เนนอยู ๓ เรื่อง คือ ๑.การขึ้นทะเบียนผูสูงอายุในการกูยืมเงินดวย ๒. ผูพิการที่
จะขอกูยืมเงิน ๓. การขึ้นทะเบียนของเด็กแรกเกิด โดยจะมีการเชิญ พมจ. มา
เปนวิทยากรและรับลงทะเบียนดวย ชวงเชาจะเปนการบรรยายใหความรู
หลังจากนั้นจะเปนการรับลงทะเบียนทั้ง ๓ ฝาย กลุมเปาหมาย คือ
ประธานชุมชน ประธานแมบาน และ อสม. ชุมชนละ ๑ ทาน

- ๓๒ ๖. สรุปการเขารวมโครงการบุคลากรใหบริการรองรับ AEC การพัฒนา
บุคลากรเพื่อเปนเจาบานที่ดี ขอเชิญคุณธัญณิชา ครับ
น.ส.ธัญณิชา ขันตี
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ขอรายงานผลการเขา
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน รวมโครงการอบรมบุคลากรใหบริการรองรับ AEC หลักสูตร “การพัฒนา
บุคลากรเพื่อเปนเจาบานที่ด”ี รุนที่ ๒ ในวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโฆษะ
จ.ขอนแกน จัดโดยสํานักงานจังหวัดขอนแกน กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด มีวัตถุประสงคเพื่อใหภาครัฐ ภาคเอกชน ผูประกอบการอุตสาหกรรม
ไมซ และผูเกี่ยวของไดพัฒนาศักยภาพในการเปนเจาบานที่ดี โดยมีหัวขอ 3
หัวขอ ดังนี้
๑. การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับผูบริหาร/หัวหนาหนวยงาน/ผูปฏิบัติงาน
การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน ผูปฏิบัติงาน มีความ
จําเปนอยางยิ่งเพื่อเปนเจาภาพที่ดี จังหวัดถูกคัดเลือก ๕ จังหวัด คือ
๑. กรุงเทพฯ ๒. เชียงใหม ๓. ภูเก็ต ๔. พัทยา ๕. ขอนแกน คือการทาทายของ
จังหวัดขอนแกนเรา เราตองเตรียมความพรอมรองรับ คน และสถานที่ใหพรอม
และเตรียมความพรอมเปนเจาภาพที่ดี อันดับแรก เราตองปรับตัวเองกอน การ
พัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทตาง ๆ ทางสังคม อะไรทีเ่ ราวาเราทํางานสําเร็จ ถา
อยากทราบขอมูลรายละเอียด เกี่ยวกับ Mice city ใหดูไดที่ App Khon kaen
Mice city เขาไปดู
๒. การปฏิบัติตัว เพื่อเขาสังคม มารยาททางสังคมและการติดตอธุรกิจ
“การปฏิบัติตัว เพื่อเขาสังคมมารยาททางสังคมและการติดตอธุรกิจ” ชีวิตของ
คนเราเกี่ยวของกับการตลาดทั้งนั้น การสราง Brand ตราสินคา ทุกวันนี้ตองทํา
การตลาด เพราะชีวิตของเรามีการกินการใช ธุรกิจไหนๆตองมีการตลาด ถาเรา
เขาถึงการตลาดได ถือวาเปนสิ่งล้ําลึกแยบยลอยางคาดไมถึง สวนเมืองที่จะ
เกิดขึ้น ๕ จังหวัด เปนเมืองแหงการจัดงาน Mice city จะมีคนมากขึ้น เงินสะพัด
มากขึ้นมีการพัฒนาความเจริญมากขึ้น และเปนการปูทางใหลูกใหหลานเรา ถา
อยากใหสินคาของเราเปนที่รูจัก ตองมี Story มีเรื่องราวใหมีคุณคาสรางกระแส
๓. มารยาทการรวมงาน กาลาดินเนอร และการรับประทานอาหารแบบ
ตะวันตกอยางเปนทางการ มีกิจกรรมการแบงกลุมอบรมเชิงปฏิบัติการ มารยาท
การรวมงาน กาลาดินเนอร และการรับประทานอาหารแบบตะวันตกอยางเปน
ทางการ
จากการอบรมในครั้งนี้ ไดสําเนาเอกสารใหกอง/ฝายรับทราบเรียบรอย
แลวเพื่อใหเขาถึงขอมูลไปในทิศทางเดียวกันคะ ขอบคุณคะ

- ๓๓ ประธาน

ถือเปนตัวอยางที่ดีที่สําหรับการเขารวมประชุม/สัมมนา ผมไดมอบหมาย
ใหกองวิชาการฯ รวบรวมรายชื่อผูที่เขารับการอบรมประเด็นตาง ๆ วามี
หลักสูตรใดบางที่นาสนใจ ใหกองวิชาการฯจัดการอบรมใหญทั้งองคกรแยกเปน
หลักสูตร เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายดวย ผมเปนประธานกรรมาธิการ
แรงงานผมมีขอคิดที่จะตองทําขององคการอนามัยโลกที่เกี่ยวกับแรงงาน คือ
การแบง ช.ม. อยู ๓ กะ เปน ๘ ช.ม. ผมไปประชุม ๘ ช.ม.แรกทํางาน ๘ ช.ม.
หลังพักผอน ๘ ช.ม.หลังศึกษาหาความรูเพิ่มเติม นโยบาย ๘-๘-๘ ใหมีชั่วโมง
ศึกษาในเรื่องตาง ๆ ดวย อยางนอยเดือนละครั้ง ใครอบรมมาวิทยากรพูดดีให
ประสานงานเพื่อขอเชิญมาเปนวิทยากรที่เทศบาลเมืองบานไผ สําหรับเรื่อง AEC
เปนเรื่องที่ดีนะครับ ตอไปขอนแกนเปนเมืองไมซซิตี้ ในเมื่อคนมาเที่ยวขอนแกน
ในการจัดการประชุมก็ดี เราตองสามารถโยงคนใหมาเที่ยวบานไผใหได ชวยกัน
คิดดวยนะครับ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
ผมขอตั้งขอสังเกตเรื่องการรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยโรค
รองนายกเทศมนตรี เอดส ชวงระหวาง ๓-๔ ปที่ผานมา เรามีความผูกพันกับทานเหลานี้เปน
อยางมาก เพราะในชวงสิ้นเดือนการรับเบี้ยยังชีพไมไดจายผานธนาคาร เราจะ
จายเปนเงินสดไปมอบกันที่ชุมชนแบงเปนเขต โดยการนัดประธานชุมชนทัง้ หมด
ไปรับเบี้ยยังชีพของแตละชุมชน ขอดีคือการไดพบปะผูสูงอายุ ไดถาม
สารทุกขสุกดิบทานดวย ผูสูงอายุก็จะเห็นหนาเห็นตากับเราทุกเดือน ซึ่งจะมี
ขอมูลในดานตาง ๆ ใหเราปรับปรุงเรือ่ งตาง ๆ โดยดําเนินการแจกเบี้ยยังชีพ
แลวเสร็จภายใน ๓ วัน (เขตละ ๑ วัน) และสิ่งที่ดีคือเบี้ยยังชีพจะออกตรงเวลา
แตปจจุบันมีหลายทานไดสอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพออกไมตรงกําหนด และทาง
ธนาคารจะคิดคาธรรมเนียมในการโอนเงินคาธรรมเนียมบัญชีละ ๕ บาท แต
ปจจุบันไมทราบวาคาธรรมเนียมเทาไหร เพราะเราตั้งคาธรรมเนียมในสวนนี้ไว
ประมาณปละ ๕๐,๐๐๐ บาท เปนเงินที่เราเสียไปโดยเปลาประโยชน รวมทั้งสาย
สัมพันธของเรากับผูสูงอายุคอ นขางนอย ทุกวันนี้แทบจะไมไดพบผูสูงอายุเลย
ไมมีขอมูลอะไรทั้งสิ้น ผมจึงขอหารือที่ประชุมวาเปนไปไดเราจะนําระบบเดิมมา
ใชดีหรือไม ซึ่งจะมีขอเสียอยางเดียวคือเปนภาระของเจาหนาที่ที่ตองมานั่งนับ
เงินใสซองแตละราย ซึ่งทุกวันนี้จะสังเกตวาเงินเบี้ยยังชีพออกไมตรงเวลา
ประธาน
ครับเปนขอหารือที่มีประโยชนนะครับ ผมเห็นเทศบาลตําบลบานเปด
สรางหอประชุมใหญมาเพื่อที่จะพบผูสูงอายุเดือนละครั้ง และทานเลี้ยงอาหาร
รับเบี้ยเลี้ยงและรับฟงขอคิดเห็นตาง ๆ ดวย ผมคิดวาเปนแนวทางที่ถูกตอง
ผูสูงอายุก็ถือวาเปนเกียรติที่ไดมาเทศบาล เพราะฉะนั้น ถาเรามีหอประชุมใหญ

- ๓๔ ระดับนี้แลว นาจะเปนผลดีกับความรูสึกของชาวบานกับเทศบาลมาก ทุกวันนี้
เราสังเกตไหมครับเวลามีขาวลือเรื่องตาง ๆ เสีย ๆ หาย ๆ เขามา จะเกิดความ
เชื่อกอนอันดับแรก นี่คือความหางเหิน คนเราถาหางเหินกันขาวลือจะแทรกทันที
หากคนอยูดวยกันก็ตองมีความเชื่อถือไววางใจกัน มีใครจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม
เชิญครับ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ปจจุบันการจายเบี้ยยังชีพไมไดเก็บคาธรรมเนียมเพราะรัฐบาลมีหนังสือ
สั่งการไมใหเก็บคาธรรมเนียม และ สตง.มีหนังสือทวงติงใหโอนเขาบัญชีทั้งหมด
เพราะในเขตเทศบาลของเรามีจํานวนผูสูงอายุประมาณ ๓ พันกวาคน ผูพิการ
๕๐๐ คน ถาเปนเงินสดประมาณ ๓ ลานกวาบาท ซึ่งสวนนี้จะเปนความเสี่ยง
หลายดาน จึงสั่งการใหโอนเขาบัญชีผูไดรับเบี้ยยังชีพโดยตรง สวนเรื่อง
คาธรรมเนียมไมมี นอกจากการเปดใชบัตรเครดิตจึงจะมีการคิดคาธรรมเนียม
บัตรเครดิต จึงขอเรียนใหทราบครับผม
ประธาน
ผมคิดวาขณะนี้ อปท.สวนที่โอนก็มีสวนหนึ่ง สวนที่จา ยตรงก็มสี วนหนึ่ง
ผมวาเยอะกวาดวย จึงอยากใหที่ประชุมพิจารณารวมกัน อยางหอประชุมเรา
สรางมา ๑๐ กวาลาน ผูสูงอายุมาพบเราเดือนละครั้งนาจะเปนเรื่องดีนะครับ
อบต.หนองน้ําใส ไปบริการถึงบานเลยนะครับ ความรูสึกมันดีกวากันเยอะเลยนะ
ครับ ทานรองจิระบูรณมีความคิดเห็นอยางไรครับ
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ ผมวาเรื่อง สตง. เขาก็ทักทวงเปนเรื่องธรรมดา อยางเชนเทศบาลเมือง
รองนายกเทศมนตรี รอยเอ็ดเขาก็ลงพื้นที่แจกตามชุมชนตาง ๆ เลยนะครับเขามากกวาเราอีก เรา
ลองทําดูนะครับ ถาทําไปแลวคณะผูบริหาร/สมาชิก ก็อยากไปพบปะผูสูงอายุ
ดวย เราจะไดรบั รูเรื่องความจําเปน ความเดือดรอนได การหางเหินจะบงบอกวา
ขาดการดูแลกัน
นายนริศ อินทรกําแหง
เทศบาลเมืองสกลนคร มีแนวทางการดูแลผูสูงอายุเปนอยางดีในระดับ
รองนายกเทศมนตรี แนวหนาของทุกเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กําหนดนโยบายอยางนี้
และดูแลผูสูงวัยอยางดี ซึ่งมีทั้งรูปแบบผสมผสาน มีทั้งผูสูงวัยมาเทศบาล มีทั้ง
ผูบริหารในทุกระดับของเทศบาลไปพบปะถึงบาน การที่สรางความคุนเคยและมี
ทักษะสัมพันธซึ่งกันและกันเกิดมิตรไมตรีที่ดี เกิดความสามัคคีตอเนื่องกัน
ปญหาตาง ๆจะลดลง สําคัญที่สุดก็คือ แม สตง.จะทวงติง นั่นคือ เขากลัว
ขอผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ถาเราไมทําทุจริตและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นทุกอยาง
จัดการอยางเปนระบบที่ดี และเม็ดเงินถึงมือผูสูงอายุอยางแทจริงก็นาจะเกิด
ประโยชน สําคัญที่สุดคือจะไดไมเกิดบัญชีที่ไมมีบุคคล ซึ่งเสียชีวิตไปแลว เราจะ
ไดขอเท็จจริงที่ชัดเจน ขอบคุณครับ

- ๓๕ นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
การเบิกเงินใหแพ็คใสซองกอนถึงวันจาย ใหนําไปฝากเก็บตูเซฟกองคลัง
รองนายกเทศมนตรี เพื่อนําไปแจกจายใหผูสูงอายุ+ผูพิการ+ผูปวยโรคเอดส ในวันประชุมภายใน
๑ วัน
ประธาน
ใหเริ่มดําเนินการรูปแบบใหม เดือน พ.ย. นี้เลยนะครับ ใหจายเงินสด
โดยใหไปวางแผนดําเนินงานรูปแบบใหม ใหรองดรุณีวางแผนดําเนินการ เริ่ม
พ.ย. นี้นะครับ ตอไปเชิญกองสาธารณสุขฯ เชิญครับ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉันขอแนะนํา
พยาบาลวิชาชีพยายมาใหม ขอเชิญแนะนําตัวเองใหที่ประชุมทราบ เชิญคะ
น.ส.สุนิษา แสนโชติ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉัน น.ส.สุนิษา
พยาบาลวิชาชีพ
แสนโชติ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ ๕ ยายมาจากคณะแพทยศาสตร
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ยายมาดํารงตําแหนง พยาบาล
วิชาชีพ ๕ สังกัดงานสงเสริมสุขภาพ ฝายบริหารงานสาธารณสุข
กองสาธารณสุขฯ ดิฉันขอกราบขอบพระคุณทานนายกฯ และคณะผูบริหาร
ทุกทาน ดิฉันจะตั้งใจปฏิบัติงานตามนโยบายอยางเต็มกําลังความสามารถ
ขอขอบคุณมากคะ
ประธาน
ฝากนองใหตั้งใจทํางานนะครับ เอาคุณภาพงานเปนที่ตั้ง มีอะไรไมเขาใจ
ใหถามเพื่อนพองนองพี่เราได ถือวาเราอยูเปนครอบครัวเดียวกัน มีอะไรก็บอก
กลาวกันไดทุกเรื่องนะครับ เรื่องอะไรที่หนักก็ชวย ๆ กัน งานของเราจะทํา
รวมกันทุกกอง/ฝาย ใหเปนทีมเทศบาลดวยกันนะครับ ตอไปเชิญผอ.กอง
สาธารณสุขฯ ครับ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
๑. ประกาศรายชื่อผูแทน อปท.ที่ไดรับเลือกเปนกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย. นี้ ไดรับหนังสือจากกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ขอแสดงความยินดีกับทานนายกฯ ที่ไดรับคัดเลือกเปน
กรรมการสุขภาพแหงชาติ สวนการรายงานสรรหาผูแทน อปท. มีอยู ๓ ประเภท
ไดแก ผูแทนจากนายกเทศมนตรี ผูแทนจากนายก อบจ. ผูแทนจากนายก อบต.
เขาไปเปนกรรมการสุขภาพแหงชาติ มี ๓ ทานเทานั้น ซึ่งเปนเกียรติสูงสุด ซึ่ง
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดแจงแสดงความยินดีกับทานนายกฯ ของ
เราจึงขอแจงประกาศรายชื่อผูแทน อปท.ทั้ง ๓ ประเภท ที่ไดรับเลือกเปน
กรรมการสุขภาพแหงชาติ ดังนี้
๑. นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ ซึ่งเปน
ตัวแทนนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ

- ๓๖ ๒. นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร
๓. นายประสพโชค นิ่มเรือง นายกองคการบริหารสวนตําบลบาง
สมบูรณ จ.นครนายก
เพราะฉะนั้น ๓ ทานนี้ไดรับเกียรติสูงสุดระดับประเทศ จึงขอประกาศ
แจงเพื่อทราบนะคะ
๒. คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนวิชาการและติดตามประเมินผล
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ โดยใหคณะกรรมการ
ดังกลาวเปนคณะกรรมการสนับสนุนวิชาการและติดตามประเมินผลกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ โดยเปนผูใหคําปรึกษาดานการเงิน
บัญชี รายงานแผนโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ โดยประเมินการบริหารจัดการ
กองทุน การมีสวนรวม และผลลัพธการดําเนินงาน สรางผลงานนวัตกรรมจาก
พื้นที่ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ และจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ ทางจังหวัดขอนแกนไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาว
ในป ๒๕๕๘ รวม ๒๖ อําเภอ สําหรับอําเภอบานไผแตงตั้งทั้งหมด ๑๖ ทาน
โดยมีทานนายอําเภอบานไผเปนประธาน และมีนายก อบต.หลายทานเปน
กรรมการ และในสวนของเทศบาลเมืองบานไผ ไดแตงตั้งใหดิฉันรวมเปน
กรรมการดวย ซึ่งทานนายกฯ ไดใหแจงในที่ประชุมทราบในวันนี้คะ ขอบคุณคะ
ประธาน
เปนการแสดงใหเห็นถึงการรวมมือแตละภาคสวนในการดูแลเรื่อง
สุขภาพนะครับ เพราะวาถาเรื่องนี้ผานไปโดยที่เราไมทราบ เผื่อมีปญหาเกิดขึ้น
เราจะไมรูวาชองทางที่เราจะขับเคลื่อนก็มีอยูโดยผานชองทางทาน ผอ.กอง
สาธารณสุขฯ นะครับ ตอไปเชิญกองวิชาการฯ ครับ
ผอ.กองวิชาการฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สรุปแผนปฏิบัติการ
ประจําเดือน ต.ค. ๒๕๕๘ มีทั้งหมด ๗ โครงการ (รายละเอียดตามเอกสาร)
มีทานใดจะแกไขเพิ่มเติมหรือไมครับ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ขอเพิ่ม โครงการประชุมประจําเดือน ในวันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๘ สถานที่
หองประชุมประชาเมืองไผ
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย สําหรับเรื่องการประเมินผลตัวชี้วัด KPI วันที่ ๒๗-๒๙ ต.ค. ๒๕๕๘
ที่ปรึกษานายก ที่จังหวัดบึงกาฬ ผมอยากจะใหกองวิชาการฯ ประสานกับกอง/ฝายตาง ๆ ใน

- ๓๗ การประเมินตนเองตามตัวชี้วัด ๓๔ ตัว ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของของแตละกองสัมฤทธิ์
ผลหรือไมอยางไร ปญหาที่ไมสัมฤทธิ์ผลเพราะอะไร ในตัวชี้วัด ๓๔ ตัว ในป
๒๕๕๙ มีความจําเปนที่จะตองทบทวนตัวใดหรือไม หรือจะตองเพิ่มเติมอยางไร
ซึ่งจะมีการพูดคุยกันในการประชุมครั้งตอไป ฝากกองวิชาการฯ ชวย
ประสานงานในสวนนี้ดวยนะครับ
ผอ.กองวิชาการฯ
ขอเรียนเพิ่มเติมนะครับ ในสวนนี้กองวิชาการฯ ไดบันทึกแจงกอง/ฝาย
ตาง ๆ เรียบรอยแลว
ซึ่งจะมีการประชุมในวันศุกรที่ ๙ ต.ค. นี้ เรื่องตอไป
การจัดทํารายงานกิจการเทศบาลเมืองบานไผ ประจําป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ มี
รายละเอียดทั้งหมด ๑๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสาร)
ประธาน
ผมอยากจะใหเพิ่ม พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ที่สําคัญ
รูปภาพตองชัด เชน การพัฒนาถนน รูปกอนทํา-หลังทํา จะไดเห็นความแตกตาง
ของการพัฒนารูปแบบของโครงการชัดเจนขึ้นมา ยกตัวอยางเชน เทศบาลเมือง
รอยเอ็ดทําอยางมือโปรเลย เปนภาพกอนทํา-หลังทํา เห็นไดชัดเจนเลยแตละ
โครงการ ไมตองไปอธิบายดวยตัวหนังสือเยอะ ใหระบุแควากอนทํา-และหลังทํา
เปนอยางไร ใหเปนหลักของการนําเสนอ หากเสนอเปนตัวหนังสือไมมีคนอาน
เทาไหรหรอกครับ อยางถนนคนเดินฯ เมื่อกอนเปนถนนโลง ๆ เราก็ถายภาพที่
เราเปดถนนคนเดินฯที่คึกคักใหเห็นไดชัดเจน จะเปนการสื่อความหมายที่ดี
นะครับ ใชภาพบรรยายใหชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ ขอมูลพื้นฐานการกอสรางตาง ๆ จะมีการถายรูปเก็บไวทุกโครงการ
รองนายกเทศมนตรี ใหประสานงานกองชางไดเลยในเรื่องภาพถายถนนเสนตาง ๆ
ประธาน
เปนภาพเดน ๆ เปนตัวสะทอนใหเห็นชัดเจนขึ้น สามารถนําภาพมา
ประกอบไดดวย โดยใหศึกษาจากเทศบาลรุนที่ทํามาตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
นะครับ
ผอ.กองวิชาการฯ
ใหแตละกองคัดเลือกโครงการเดน ๆ ของตัวเองออกมา ตั้งแตป
๒๕๕๗-๒๕๕๘ เพื่อจะไดรวบรวมเปนรูปเลมตอไป
ประธาน
ใหโรงรับจํานําใหนําภาพชัดๆ มาลงดวยนะครับ ใหมีองคประกอบเรา
ครบทุกอยาง มีทั้งหมด ๗ กอง ปลัด ๑ รองปลัด ๒ โรงรับจํานํา ๑ จะตองมี
ภาพลักษณตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหนํามาลงรูปเลมนะครับ หนังสือนี้จะอยูตลอด
และจะสงใหหนวยงานตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของและเปนประโยชนตอไป
นายนริศ อินทรกําแหง
รายงานประจําปเปนเรื่องสําคัญ ทุกคนตองใหความรวมมือในเนื้องาน
รองนายกเทศมนตรี ที่ทําตามที่วิชาการฯ รองขอดังกลาว กําหนดวันที่ ใหสงขอมูลดวยนะครับ
ประธาน ตอไปเชิญ สถานธนานุบาลเทศบาล ครับ

- ๓๘ ผูจัดการสถานธนานุบาล เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขอรายงานกิจการ
สถานธนานุบาล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ สถิติการรับจํานํา 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
- ทรัพยรับจํานําคงเหลือ ๕,๒๗๕ ราย เปนเงิน ๗๖,๙๕๘,๓๐๐ บาท
- รวมยอดเงินคงเหลือทั้งหมด จํานวน ๔๔,๔๕๒,๐๕๓.๒๑ บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร)
ประธาน
ขอบคุณทานผูจัดการที่ใหความสําคัญในการรวมกิจกรรมตาง ๆ ของ
เทศบาลไดเปนอยางดีเลยนะครับ ตอไปเชิญ รายงานความกาวหนาโครงการ
บานมั่นคง ครับ
อ.มลิวรรณ สารบรรณ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ตองขอขอบคุณ
ประธานกรรมการสหกรณฯ คณะผูบริหาร / ผอ.กองทุกกอง/ เจาหนาที่ทุกทานที่มีสวนรวมในการจัด
งานพิธียกเสาเอกอาคารสํานักงานสหกรณเคหะบานไผมั่นคงรวมใจพัฒนา
เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๘ ที่ผานมา ถือวาเปนนิมิตหมายที่ดีและไดรับความ
รวมมือกับทุกกอง/ฝายเปนอยางดี
สําหรับรายงานความกาวหนาของสหกรณเคหะบานไผมั่นคงรวมใจ
พัฒนา ประจําเดือน ต.ค. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. สถานะการเงินเมื่อเดือน ก.ย. ๒๕๕๘
- ออมเพื่อบาน ๙๔๑,๐๕๑.๙๘ บาท
- ออมสัจจะ
๕๖,๙๖๐.๙๔ บาท
- ออมสวัสดิการ ๓๗,๐๗๒.๔๑ บาท
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการเมืองโครงการบานมั่นคง เมื่อ
วันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๘
๓. เรื่อง การเบิกจายงบพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อถมดินปรับระดับ โดย
การจางเหมา งวดที่ ๑ จํานวนเงิน ๓๖๕,๖๒๐ บาท เมื่อวันที่ ๒
ก.ย. ๒๕๕๘ ตามมติที่ประชุมวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
๔. เรื่อง การเบิกจายงบบริหารจัดการเพื่อการติดตอประสานงาน,
วัสดุสํานักงาน, และการประชุมคณะกรรมการเมือง
- เบิกวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๘ = ๓๐,๐๐๐ บาท (ตามมติที่ประชุม
เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๕๘)

- ๓๙ - เบิกวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ = ๓๐,๐๐๐ บาท (ตามมติที่ประชุม
เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๘)
(เบิกเพื่อการจัดงานพิธียกเสาเอกสํานักงานสหกรณ ฯ)
๕. การปรับปรุงผังที่ดินเพื่อความเหมาะสม
๖. ทิศทางการดําเนินงานบานมั่นคง
- เพื่อเปดพื้นที่ใหคนในชุมชนไดแสดงความสามารถ เกิดผูนํา
คนทํางาน
- สรางความเชื่อมั่นวาคนจนทําได
- สรางระบบเชื่อมโยงเครือขายเพื่อชวยเหลือกันและกัน
- จัดระบบออมทรัพย,สหกรณ,กองทุนเมือง, ใหเปนระบบดูแล
รวมกันมากขึ้นและโยงมาที่กองทุนเพื่อพัฒนาเปนสถานบันการเงิน
ของคนจนเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน (รายละเอียดตามเอกสาร)
ประธาน
ขอบคุณมากครับ กรณีบานมั่นคงตองขยายแนวคิดเพื่อการพัฒนาการ
ออมรวมกันไปสูทุกชุมชนใหได เรื่องการออมเปนเรื่องสําคัญ ถาเรารอประชาชน
ขับเคลื่อนอยางเดียวอาจจะไปไดชา แตถาเราลงพื้นที่ เชน ไปแจกเบี้ยยังชีพ และ
ประชาสัมพันธเรื่องการออมดวยจะมีผลดีตามมา ฝากทานรองดรุณีจัดทีมงาน
ใหเขมแข็งนะครับ ถือเปนโครงการเปนหนาเปนตาของเทศบาลเมืองบานไผของ
เรานะครับ
มติที่ประชุม --รับทราบ
—
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง วิเคราะหโครงการที่จะเปนประโยชนตอ เทศบาล
ประธาน เรื่องการจัดทําหนังสืออําเภอบานไผ คนเราเหมือนตนไมนะครับ มันตอง
มีราก สวนใหญคนเราไมรูรากตัวเอง ปจจุบันบานเมืองเราเจริญเติบโตไปมาก
นะครับ คนที่จะรูตํานานของบานเกิดเมืองนอนตัวเองจะลดลงเรื่อย ๆตามวัน
เวลาที่เปลี่ยนไป คนเฒาคนแกก็จะพูดแตปาก ไมไดเขียนเปนหนังสือ สมัยผม
เปนผูแทนผมเคยทําหนังสือสืบรอยอําเภอบานไผไว ๑ เลม แตยังไมครอบคลุม
ทุกอยาง ทั้งนี้ทาน อ.สมพงษ ปทุมทอง ก็ดี ทานที่ปรึกษาปรีชาก็ดี มีความเห็น
อยากจะทําหนังสืออําเภอบานไผ มานานแลวแตก็ยังไมสําเร็จ มาหารือผม
สรุปวาเปนงานเทศบาลจะไดเปนของขวัญปใหมใหชาวบานไผ เพราะชาวบาน
สวนใหญไมรูความเปนมาของอําเภอตัวเอง จึงเกิดโครงการนี้ขึ้น เพื่อใหพวกเรา
เขาใจโครงการขอเรียนเชิญอาจารยสมพงษ ปทุมทอง ในฐานะที่เปนประธาน
โครงการนี้ บอกเลารายละเอียดใหที่ประชุมรับทราบ เชิญครับ

- ๔๐ อ.สมพงษ ปทุมทอง

เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ เรื่องหนังสือบานไผ
เดิมทานปรีชาไปนําเสนอวา เรานาจะทํา ๑๐๐ ปของอําเภอบานไผ ตั้งแตป พ.ศ.
๒๔๕๕ – ๒๕๕๕ ปรากฏวาเลยมา ๓ ปแลว ผมจึงมาปรึกษาทานปรีชาและทาน
นายกฯ วา มาปรับเนื้อหาหนังสือวาจะทําใหทันสิ้นปนี้ (รายละเอียดตามหนังสือ
ตนฉบับ)
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย ผมชื่นชมและยินดีอยางยิ่งครับ ตอนที่ผมเปนนายอําเภอก็ไดหนังสือจาก
ที่ปรึกษานายกฯ
ที่ทานนายกฯ ทําไว ในเรื่องประวัติของอําเภอบานไผ มีหมูบ าน, ตําบลตาง ๆ ซึ่ง
เวลาไดลวงเลยมานานแลวก็นาจะมีการปรับปรุงและจัดทําขึ้นมาใหม อาจจะมี
รายละเอียดเพิ่มเติมเขาไป สิ่งหนึ่งที่ที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระราชินีนาถ ทานเคยเสด็จทางรถไฟและเคยประทับอยู
ที่นี่ พ.ศ. ๒๔๙๘ ซี่งจะมีภาพประวัติศาสตรนั้นอยู ผมเคยเอาภาพประวัติศาสตร
นี้ไปทําเปน ส.ค.ส. ดังนั้น ผมอยากจะใหมีภาพนั้นปรากฎเปนสวนหนึ่งในหนังสือ
เลมนี้ดวย และภาพอื่น ๆ ที่เปนประวัติศาสตรผมวานาจะลงไปในเลมนี้ดวย
คุณปรีชามีขอมูลตรงนี้เยอะแยะนะครับ ผมขอสนับสนุนในการจัดทําหนังสือ
อําเภอบานไผเลมนี้ดวยครับ
อ.สมพงษ ปทุมทอง
สําหรับเหตุการณที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวยสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชะนีนาถเสด็จมาที่ขอนแกนผานอําเภอบานไผ ผมยัง
เปนเด็กอยูประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๘ รถไฟเคลื่อนชา ๆ คนมาจากอําเภอบรบือ
อําเภอชนบท เต็มสถานีรถไฟบานไผ ซึ่งทานทั้งสองพระองคยืนประทับหนาตาง
รถไฟและไปประทับที่ขอนแกน ผมขอนําเสนอแคนี้กอนนะครับ
ประธาน
ผมคิดวาตองทําเปนภารกิจทางประวัติศาสตรที่ตองทําในสวนนี้ใหสําเร็จ
ใหจัดพิมพหนังสือที่อําเภอบานไผและจัดโปรโมทหนังสือใหเปนที่รูจักกันดวย
ฝากทุกกอง/ฝาย รวมบริจาคอยางนอยคนละเลม สิ่งนี้ทําเพือ่ บานเมืองเรา
นะครับ ฝากประเด็นเรื่องนี้เปนระบบบริหารจัดการ สวนนักเขียนเราก็มีแลว
คอนขางใกลจะสําเร็จแลวนะครับ เหลือเพียงรูปแบบเพิ่มเติมอีกนิดเดียว เพื่อให
หนังสือสมบูรณที่สุด ซึ่งจะเปนหนังสือสงทายปเกาตอนรับปใหม สมมติลงทุน
เลมละ ๒๐๐ แตอยูชั่วกัลปาวสาน มันมีคุณคาเยอะนะครับ การทําหนังสือผม
คิดวาเปนประโยชนมาก คนเราอยูที่วิธีคิด ถาไมคิดจะทําอะไร เงินไมมาหรอก
นะครับ งบจะมาก็ตอเมื่อมีวิธีคิด ฝากทุกคนเปนแงคิดดวยนะครับ มติท่ปี ระชุม
เห็นชอบใหจัดทําหนังสืออําเภอบานไผ ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ป เทศบาลเมือง
บานไผดวยนะครับ

- ๔๑ นายนริศ อินทรกําแหง
ขอเสนอเรื่องขอมูลที่จะไดคือ วัดสงวนวารี เปนประวัติเกาแกของ
รองนายกเทศมนตรี วัดจันทรประสิทธิ์ มีภาพเขียนโบราณ แถวบานลานมีรอยพระพุทธบาท และวัด
พระเจาใหญผือบัง
มติที่ประชุม --เห็นชอบ-ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ประธาน
ใครมีเรื่องจะเสนอใหที่ประชุมทราบเชิญไดเลยครับ
หัวหนาสํานักปลัดฯ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดวยไดรับหนังสือจาก
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) ขอใหพิจารณาจัดสง
รายชื่อบุคคลผูทํางานอุทิศตนเพื่อผูดอยโอกาสในสังคม และเพื่อประโยชน
สาธารณะเขารวมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล โดยขอใหประธานสันนิบาตเทศบาล
จังหวัดทุกจังหวัด พิจารณาผูที่เหมาะสมสงรายชื่อและประวัติ โดยเปดรับสมัคร
ตั้งแตวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๘ – ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๘ สําหรับคุณสมบัติ คือ ผูสมควร
ไดรับคือผูที่อุทิศตนเพื่อผูดอยโอกาสในสังคม โดยมีการทํางานตอเนื่องเปน
ระยะเวลา ๙ ปขึ้นไป และมีผลงานที่ประจักษ รางวัลจะเปนเงินสด ๙,๙๙๙ บาท
พรอมโลเกียรติยศ จากประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (รายละเอียดตาม
เอกสาร) จึงขอนําเรียนที่ประชุมพิจารณาคะ
ร.ต.บัวทอง โลขันธ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอเรียนเรื่องการ
เลขานุการนายกฯ ไปรับแฟมจากหองเลขานุการนายกฯ ปจจุบันนักศึกษาฝกงานไมมี ทางกอง/ฝาย
ไปรับชามาก จึงขอเรียนใหที่ประชุมทราบครับ สําหรับเรื่องที่ทานนายกฯ ใหไป
ประสานงานกับทุกกอง/ฝาย ไดรับความรวมมือดีมาก โดยเฉพาะผอ.กอง
สาธารณสุขฯ /กองวิชาการฯ /กองชาง โดยการลงพื้นที่ก็ไดรับความรวมมือจาก
ทุกกอง/ฝายเปนอยางดีครับ ตองขอขอบคุณทุกกอง/ฝายดวยครับ ขอบคุณครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
คุณสมบัติดังกลาว ผูสมควรไดรับบุคคลทั่วไปที่เสียสละและอุทิศตน
รองนายกเทศมนตรี เพื่อผูดอยโอกาสในสังคม โดยมีการทํางานตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา
๙ ปขึ้นไป และมีผลงานเปนที่ประจักษ ผมขอเสนอทานนายกฯ ครับ เพราะมี
คุณสมบัติตอเนื่องมากกวา ๙ ปครับ
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ เห็นดวยกับทานรองนริศครับ ขอเสนอทานนายกฯ ครับ
รองนายกเทศมนตรี
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
เห็นชอบครับ ผลงานทานนายกฯ เปนที่ประจักษครับ
รองนายกเทศมนตรี
ประธาน
มีทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไมครับ เพื่อจะเปนประโยชนตอ

- ๔๒ องคกรเราตอไปนะครับ
ใหตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการเรื่องนี้ไดเลยนะครับ
ตอไปเชิญเรื่องอื่น ๆ ครับ
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย เพื่อใหเขาใจตรงกันมีคนมาถามผมวาวันจัดตั้งเทศบาลตําบลบานไผ
วันที่ที่ปรึกษานายกฯ เทาไหร ประกาศจัดตั้งเทศบาลตําบลบานไผ ใหไว ณ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๒๔
พระราชกฤษฎีกาประกาศ วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๒๔ มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัด
จากวันประกาศในพระราชกฤษฎีกา คือ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๒๔ การยกฐานะเมื่อป
๒๕๔๘ มีผลวันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๔๘ จากเทศบาลตําบลบานไผ เปน เทศบาลเมือง
บานไผ
ประธาน
สําหรับหนังสือกิจการเทศบาลใหลงรายละเอียดประวัติเทศบาล ตั้งแต
สุขาภิบาล – เทศบาลตําบล – เทศบาลเมือง ใหสืบคนขอมูลสุขาภิบาล ใหเราจัด
กิจกรรมเคาทดาวน ๑๐ ป วันสถาปนาเทศบาลเมืองบานไผ ( ๓ ส.ค. ๒๕๔๘ –
๒๕๕๘ ) เพื่อใหรูประวัติศาสตรเทศบาลเมืองเทศบาล ฝากเปนแนวทางไวดวย
นะครับ สําหรับงานที่จะใหพวกเราเตรียมตัวไวใหดีที่สุดคือ การประเมินผลตาม
ตัวชี้วัด ที่จังหวัดบึงกาฬ ระหวางวันที่ ๒๗-๒๙ ต.ค. ๒๕๕๘ อยากใหทุกคนวาง
กิจกรรมอยางอื่นไวกอน ใหไปรวมขับเคลื่อนองคกรไปดวยกัน
นายนริศ อินทรกําแหง
รายงาน ๔ โครงการ + ๑ ดังนี้
รองนายกเทศมนตรี - งบเพิ่มเติม ๑,๓๖๐,๐๐๐ บาท ทานรองจิระบูรณไดใหทีมงานให
ความรวมมือจากกองชางมาดําเนินการทุกโครงการ ทั้ง ท.๑,ท.๒ และอาคาร
อเนกประสงค รวมเปน ๔ โครงการ ไดดําเนินการในการหาราคากลางเรียบรอย
แลว ผอ.กองและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบไดใหความรวมมือเปนอยางดี ขณะนี้ไดมี
ประกาศไปแลว ๑ เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ สําหรับเรื่องของลานกีฬา เพราะ
เปนเรื่องที่ตองเรงรัดดําเนินการตามนโยบาย อีก ๓ โครงการ คงตองดําเนินการ
ตอเนื่องตอไป และสําหรับงบ ๓๗๗,๐๐๐ บาท (งบทาสีโรงเรียน) ทางโรงเรียน
ไดดําเนินการตอเนื่องผานกองการศึกษาขึ้นมาจะไดดําเนินการเรงรัด
งบประมาณตามที่ไดรับมอบหมายนะครับ
- เรื่องการเขาคายเยาวชน ไดมีการประชุมปรึกษาหารือการทํา
หลักสูตรเรียบรอยแลวนะครับ ขณะนี้อยูระหวางทําตารางเพื่อทํารายงานทาน
นายกฯ หลังจากนั้นก็จะประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทุก
ทานในที่ประชุมใหประชุมทีมงานของทาน ผมจะมีหนังสือเชิญประชุมรวมในวันที่
๑๙ ต.ค. ๒๕๕๘ ทานตองไปดูในเนือ้ งานของทานที่ทานนายกฯ สั่งการไปมีเนื้อ
งานอะไรบาง ทําอยางไรใหเกิดการพัฒนาใหดีที่สุด พรอมทั้งวางเสนทางในการ

- ๔๓ ใชงบประมาณใหดวย และจะมีการตัดลดงบประมาณตามความเหมาะสม
เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพในการประชุมวันที่ ๑๙ ต.ค. นี้
- ผมขอเสนอวาถามีหองสุขาอยูขางบนหองประชุมนี้นาจะเกิดความ
สะดวกขึ้นนะครับ สุขาเปนเรื่องสําคัญนะครับ
ประธาน
- มอบทานรองจิระบูรณ ออกแบบหองสุขาดวยนะครับ ๒ หอง
ชาย-หญิง
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ เนื่องจากงบเพิ่มเติมของกองชาง ไดมีการปรับปรุงภูมิทัศนดานหลัง
รองนายกเทศมนตรี สถานีรถไฟ ๒ ดาน ขณะนี้กาํ ลังจะคิดแบบอยู ขอปรึกษาจากที่ประชุมดวยวามี
ความคิดเห็นอยางไร ที่จะบงบอกถึงเอกลักษณของสถานีรถไฟบานไผของเรา
เชิญครับ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
บานไผโดดเดนเรื่องอาหารอรอย นาจะทํารูปปนในลักษณะอาหาร
สะอาดรสชาติอรอย
อ.สุบรรณ ดีดิลก
ผมประทับใจวันที่ ร.ร.บานไผ (ขก.๕) เฉลิมฉลองวันสถาปนาโรงเรียน
ครบ ๖๐ ป ถาเราเอาลําไมไผไปแปรรูปสูงประมาณ ๑๐ กวาเมตร ประมาณ
๒๐ ลํา มีใบเล็กนอยเรียงสวยงาม และจัดเปนสถานที่ถายรูป
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ ใหออกแบบแตละกองนําเสนอคณะผูบริหารเปนสัญลักษณของบานไผ
รองนายกเทศมนตรี
ประธาน
ใหประชาสัมพันธใหทุกคนรวมกันออกแบบบริเวณสถานรถไฟบานไผ
จัดสวนอยางไรใหเปนเอกลักษณของบานไผ ผมใหรางวัล ๑,๐๐๐ บาท โดยให
เขียนประวัติคนออกแบบดานลางดวย คุณครูฝากแจงเด็กนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลชวยกันออกแบบดวยนะครับ
นายนริศ อินทรกําแหง
ใหเปดโอกาสใหกับเด็กนักเรียนรวมแสดงความคิดเห็นดวยนะครับ โดย
รองนายกเทศมนตรี ใหคําจํากัดความคําวา “บาน” “ไผ” แลวใหเด็กไปตอยอดออกแบบมา
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย สัญลักษณ “ไผ” และสวนของน้ําพุเมื่อกอนสวยงามมากนะครับ
ที่ปรึกษานายกฯ
แตปจจุบันไมสวยเลย ไมทราบวามีงบประมาณหรือไมครับ
ประธาน
กอสรางหอนาฬิกาเสร็จ กลับไปปรับปรุงวงเวียนน้ําพุตอครับ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
สําหรับเพลงถนนคนเดินฯ ใหดําเนินการจดลิขสิทธิ์ดวยนะครับ
ประธาน
เรามีนักแตงเพลงเกง ๆ หรือไมครับ เพลงมารชเทศบาลเมือง
บานไผยังไมมีใครแตงไดเลยนะครับ
นางจิตโศภิน เคนจันทึก
ยื่นความจํานงหาผูแตงเพลงใหคะ ซึ่งจะมีทาน รศ.ดร.สําเร็จ คําโมง
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๒ ผูอํานวยการสํานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ๔๔ ประธาน

ประธาน
มติที่ประชุม --รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑

มีความยินดีที่จะแตงเพลงมารชเทศบาลเมืองบานไผใหฟรี ไมเสียคาใชจายคะ
สําหรับวันพอแหงชาติใหผอ.กองสาธารณสุขฯ คิดวางแผนลวงหนาดวย
นะครับ และวันปยมหาราชเตรียมเจาหนาที่ใหพรอมเขารวมกิจกรรมที่อําเภอ
ดวยนะครับ
มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไมครับ ถา (ไมมี) ผมขอขอบคุณ
ทุกทาน และขอปดการประชุมครับ
—
๔.๒๐ น.
ลงชื่อ)
ผูบันทึกการประชุม
( นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท )
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

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

