
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งที่  1 / 2554 

ในวันที่  27  ตุลาคม  2554   เวลา  14.00 น. 
ณ ห้องประชุมไผ่ทอง 

.............................................. 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายลิขิต กสิกิจวรกุล นายกเทศมนตรี  
2. นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ รองประธานสภาเทศบาล  
3. นายส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล  
4. นายจ าลอง ทศทิศ สมาชิกสภาเทศบาล  
5. นายพิริน ตุละรัต สมาชิกสภาเทศบาล  
6. นายก าพล ขันธ์ขวา สมาชิกสภาเทศบาล  
7. นายประเสริฐ เอราวัน สมาชิกสภาเทศบาล  
8. นายสมสงวน อินทรก าแหง สมาชิกสภาเทศบาล  
9. นายนพรุจ เอ่นลุน สมาชิกสภาเทศบาล  
10. นางจงจิต แซ่เหีย สมาชิกสภาเทศบาล  
11. นายประสิทธิ์ สันค า สมาชิกสภาเทศบาล  
12. นายบุญเหลือ เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาล  
13. นายฉลอง ค าตา สมาชิกสภาเทศบาล  
14. นางชยาภรณ ์ ศิลาอ่อน ปลัดเทศบาล   
15.นายสุวัฒน์ สุทธิ รองปลัดเทศบาล  
16. นางสาวดารารัตน์ ชาตะวราหะ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
17.นายวิชัย วิพัฒน์เกษมสุข ผู้ อ านวยการกองช่าง 
18.นางอาภรณ์ รพีเลิศรังสิมันต์ ผู้ อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
19.นางศิริวรรณ ปั กษี ผู้ อ านวยการกองการศึกษา 
10.นางวาสนา พิทักษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง  
11. นางฉวีวรรณ นริสศิริกุล ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล  
12. นางจิตโสภิณ เคนจันทึก ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล 2  
13. นายศรีสุนทร นามสว่าง ผู้จัดการสถานธนานุบาล  
14. นายศักดิ์สิทธิ์ ป่ินค า หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
15. นายอิทธิพล พวกเมืองพล หั วหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
16. นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสง่า หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ  
17. นายจีระศักดิ์ แก่นดู่ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  
18. น.ส.ดาวรรณ์ ภูเหิน หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  
19. นางวารุณี ลาดมะโรง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
20. นางณัฐพร กิตติคณานุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  
21. นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ หั วหน้าฝ่ายสงัคมสงเคราะห ์
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22. นายยศกร ศรีคลัง หัวหน้าฝ่ายบริการการและเผยแพร่  
23. นางสุกัญญา มาตย์วังแสง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
24. นายอุดมศักดิ์ ธรรมน าศีล หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล  
25. นายสุชาติ ชื่นกมล หัวหน้างานป้องกันฯ  
26. จ.อ.สายันต์ นรสาร หัวหน้างานรักษาความสงบ  
27. นางสุดา  ชาติสุวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาล  
28. นางยุพารัตน์ ศรีษะโคตร จพง.ทะเบียนฯ  
29. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
30. น.ส.จารุมาศ เสนาสนิท จนท.บริหารงานท่ัวไป  
เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.    นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  เป็นประธานในพิธี 

กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระที ่1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธาน    - แจ้งการรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยการแจก 

ถุงยังชีพ  ซึ่งรอบแรกได้น าถุงยังชีพไปแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดอยุธยา  
น าทีมโดยประธานสภาเทศบาล และ สท.นพรุจ  เอ่นลุน พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี 
เทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

- การรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครั้งท่ี 2 โดย สภ.บ้านไผ่ ร่วมกับ กอง
ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบ้านไผ่ และเทศบาลเมืองบ้านไผ่   รวบรวมได้ท้ังหมด 1 แสนบาท โดย
น าไปบริจาค ณ จังหวัดนครสวรรค์ และขณะนี้ถุงยังชีพยังเหลืออีก 100 ชุด    จะได้น าไปมอบให้
ส านักงานกิ่งกาชาดจังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อน
ต่อไป  

มติที่ประชุม  --รับทราบ — 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานของกอง/ฝ่าย  
   1. กองการศึกษา  
ผอ.กองการศึกษา  - รายงานการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2554 ในวันท่ี 9-10  
   พ.ย. 2554  กิจกรรมแบ่งออกเป็น  2  วัน  ส าหรับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เชิญ  

นายชาญชัย ทิท า ชี้แจงรายละเอียดการจัดงานต่อไป  
นายชาญชัญ  ทิท า  - รายงานการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2554 ก าหนดการ  

จัดงานในวันท่ี 9-10 พ.ย. 2554  (รายละเอียดตามก าหนดการ)  
ประธาน    - สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่  
สท.ส่งศักดิ์   1. ป้ายประชาสัมพันธ์งานลอยกระทง บริเวณหน้าโรงน้ าแข็งบ้านไผ่หลุด  
    2. สระน้ าลอยกระทงมีการเปลี่ยนไม้ และตกแต่งสถานท่ีทุกปี น่าจะมีการ  
   ตั้งงบประมาณให้ม่ันคงถาวร  เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรในการตกแต่ง  

ในแต่ละปี 
    3. การประชาสัมพันธ์งานลอยกระทงให้จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนท่ี  
สท.จ าลอง   1. การให้คะแนนขบวนแห่อยากให้เล็งเห็นความส าคัญให้มากท่ีสุด เพื่อให้  
   ความส าคัญกับชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วม  
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    2. การจัดท าเลการขายของให้กับชุมชน ควรจัดแหล่งท่ีใกล้ชิดกับคนเดิน 
   มากท่ีสุด  
นายชาญชัย  ทิท า  ท่านนายกเทศมนตรีมอบหมายให้งานเทศกิจ ด าเนินการเรื่องท าเลขายของ  
ประธาน    ให้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ประสานงานเทศกิจ ส าหรับรถประชาสัมพันธ์  
   ด าเนินการอย่างไรบ้าง  
หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่ ขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมข้อมูลและซีดีงานลอยกระทง โดยมีการจัดรถ  
   ประชาสัมพันธ์เคลื่อนท่ีเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนภายในเขตเทศบาล  
   ได้รับทราบ  
ประธาน    - ฝากกองการศึกษา เรื่องการให้คะแนนการประกวดขบวนแห่แต่ละ  
   ประเภท  
    - กรณีสระน้ าหลังเทศบาลท่ีผ่านมาท าเรื่องกู้ ก.ส.ท. แล้ว ต่อไปจะมีแผน  

เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดีข้ึนต่อไป  
สท.ประเสริฐ  เอราวัณ  ชมเชยกองสวัสดิการฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์งานลอยกระทงผ่านทาง  
   ประธานชุมชนได้อย่างชัดเจน  
สท.นิวัฒน์  ปลั่งศิริ  - สอบถามงบประมาณการจัดงานลอยกระทง  
    - ท าเลการจ าหน่ายสินค้าบริเวณริมถนนให้จัดให้เหมาะสม  
    - ด้านเวลาการจัดงานของทุกประเภทให้ผู้เกี่ยวข้องก าชับเจ้าหน้าท่ี  
ประธาน    1. การจัดจราจร ออกค าสั่ง อปพร.ให้มาปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด  
    2. งบประมาณการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2554  ตั้งไว้  
   1,500,000.-  บาท แต่ละปีใช้งบประมาณประมาณ 5 แสนกว่าบาท ปีนี้คาดว่าจะ  
   ใช้งบประมาณ 8 แสนกว่าบาท ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้สอบถามกอง  
   การศึกษา   
    3. วันท่ี 4 พ.ย. 54 เปิดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ท.2 (อนุบาลสาธิต)  
ผอ.กองการศึกษา  - แจ้งการเปิดอาคารเรียน ท.2 (อนุบาลสาธิต) เชิญท่านนายอ าเภอบ้านไผ่  
   เป็นประธานในพิธีเปิด เริ่ม 09.00 น. มีพิธีการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายภัตตาหาร  
   เพลแด่พระภิกษุสงฆ์  
    - การซ่อมกิจกรรมปล่อยปลา ถ่ายรูปศูนย์วิทยาศาสตร์ / พระเจ้าใหญ่  

ผือบัง 
มติที่ประชุม  -- รับทราบ --  
   2. กองช่าง 
ผอ.กองช่าง   รายงานการจัดเตรียมสถานท่ีจัดงานลอยกระทง เจ้าหน้าท่ีก าลังจัดเตรียม  
   สถานท่ีรวมท้ังเวทีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ประธาน    - ให้ก าชับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการให้เรียบร้อย  
มติที่ประชุม  -- รับทราบ – 
   3. กองสาธารณสุขฯ  
ผอ.กองสาธารณสุขฯ  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้  
    1. ในวันท่ี 19 ต.ค. 54 ได้มีการประชุมปรึกษาหารือคณะผู้บริหารและ  

สมาชิกสภาเทศบาล มีมติปรับเปลี่ยนโครงสร้างชมรมตลาดสดเทศบาล ท่ีผ่านมาได้ 
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เชิญผู้ประกอบการเข้ามาคุย และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแยกแต่ละชุด ตลาด  
1,2,3 โดยเลือกสรรประธาน 1 + ทีม ประกอบด้วยโซนต่าง ๆ ท้ังหมด 8 โซน  
รวมท้ังสิ้น 11 คน  ใน 1 ชมชน เพื่อหารือด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการต่อไป 

  2. การจัดแท่นวางขายของล้ าแนวเขต การเก็บเงินค่าเช่าแท่น หลังจากท่ี  
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตลาดแล้วเสร็จ 

    3. การออกเย่ียมชุมชน ๆ ละ 10 คน ( ผู้พิการ+ผู้สูงอายุ) ประกอบด้วย  
อาสาสมัครผู้สูงอายุ และจะท าหนังสือเชิญสมาชิกร่วมด้วย 

    4. การประชุมปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาล การจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็น  
20 บาท เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จากการเกิดปัญหาการจัดเก็บรายได้ท่ีไม่ครอบคลุม เช่น ค่าขยะมูลฝอย   
   ซึ่งได้เดินทางไปขอศึกษาดูงานท่ี เทศบาลนครนครขอนแก่น สรุปว่า มีการให้  
   ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ประโยชน์ คือ การใช้ชุมชนเกิด  
   รายได้จากการจัดเก็บร่วมกับเทศบาล โดยให้เทศบาลมอบเงินอุดหนุนให้ชุมชน  
   ด าเนินการจัดเก็บเอง  
ประธาน    เตรียมเชิญคณะกรรมการชุมชน  + แม่บ้านรับทราบแล้วด าเนินการต่อไป  
   กิจกรรมต่าง ๆ ของทุก กอง/ฝ่าย ให้แจ้ง สท. รับทราบทุกครั้ง  
สท.จ าลอง  ทศทิศ  การเปิดตลาด 4 เป็นตลาดพระเครื่อง สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน ขอทราบ  
   รายละเอียดของโครงการตลาดพระเครื่องด้วย 
สท.นิวัฒน์  ปลั่งศิริ  ก่อนถึงวันท่ี 15 พ.ย. 2554 ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการ  
   ชุมชนทราบก่อน    
สท.ประเสริฐ เอราวัณ  เรื่อง สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์มีกลิ่น สี กลิ่น  

ทินเนอร์ กองสาธารณสุขฯ ได้ตรวจสอบหรือยัง ให้รีบด าเนินการตรวจสอบด้วย 
ประธาน    ชมรมพระเครื่อง เปิดวันท่ี 11 พ.ย. 2554 ด าเนินการอย่างไรบ้าง  
    การคุ้มครองผู้บริโภคให้ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องน้ าดื่มให้เรียบร้อย  
    โรงงานท าเฟอร์นิเจอร์ 5 – 8  โรง  ส่งผลเสียด้านเสียง กลิ่น (ทินเนอร์) ให้ 
   ไปตรวจสอบให้เรียบร้อย  
มติที่ประชุม  --รับทราบ-- 
   4. กองคลัง 
ผอ.กองคลัง   1. เรื่อง การจัดเก็บรายได้จากค่าจอดยานยนต์  
    2. การปรับปรุงเทศบัญญัติให้ฝ่ายพัฒนารายได้กลับมาท่ีกองคลัง  
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้  - โครงการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาล เป็นเรื่องละเอียดอ่อน  

ซึ่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจ อยากให้มีการท าประชาพิจารณ์ก่อนด าเนินการ 
    - การปรับปรุงเทศบัญญัติเพิ่มเติมจากกองสาธารณสุขฯ  
    - ปัญหาจากห้องศูนย์บริการร่วมฯ ด้านความปลอดภัยในการจัดเก็บภาษี  
   ไม่มีตู้เก็บเงิน และปัญหาจากงานแผนท่ีภาษีต้องประสานงานเรื่อง ผท.และเสียงดัง  
   ในการประสานงานกับประชาชนผู้มาช าระภาษี  
ประธาน    - โครงการจอดยานยนต์เป็นความละเอียดอ่อนต้องดูแลให้เรียบร้อย  
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ปลัดเทศบาล   - ศูนย์บริการประชาชนเป็นเรื่องท่ีดี สถานท่ีคับแคบให้ขยายห้องเชื่อมต่อ  
   ระหว่างศูนย์บริการร่วม + กองคลัง สามารถเพิ่มเติมเรื่องอื่น ๆ เข้าไปได้  
สท.ส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์  - ต้องตั้งงบประมาณ กองคลังการจัดเก็บภาษีเป็นปัจจัยส าคัญของเทศบาล  
   ภาษีป้าย อยากให้ผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบด้วย  
 
ประธาน    - One Stop Service  การย้ายห้องต้องปรึกษากันอีกครั้ง  

- การประชาสัมพันธ์ต้องดูให้เหมาะสม 
มติที่ประชุม  --รับทราบ — 
   5. โรงเรียนเทศบาล   
ผอ.โรงเรียนเทศบาล  ขณะนี้เป็นช่วงปิดเทอม และก าหนดเปิดวันท่ี 1 พ.ย. 2554  ซึ่งช่วง  

ปิดเทอมมีการเข้าค่ายระหว่างวันท่ี 9-18 ต.ค. 54 และขณะนี้นักเรียนไปแข่งขันกีฬาท่ีจังหวัด
อุบลราชธาน ี

- โรงเรียนเทศบาลได้ประเมิน สมศ.ระดับอนุบาลอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
10 ตัว เกณฑ์ดี 2 ตัว  

ประธาน    - สรุปโรงเรียนเทศบาลได้มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว  
มติที่ประชุม  --รับทราบ — 
   6. โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต 
ครูพิสมัย    - ขอเสนอการจ้างภารโรง  1  คน  
ประธาน    - ให้หารือ ผอ.ก่อน ว่าภารโรงคนเดิมอยากย้ายไปท าสวนหรือไม่ อาจจะมี  
   การสับเปลี่ยนต าแหน่งแทนการจ้างได้ 
มติที่ประชุม  --รับทราบ — 
   7. สถานธนานุบาล 
ผู้จัดการ    - หารือเงินทุนให้สถานธนานุบาล ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอเงินกู้  
ปลัดเทศบาล   - ขอเสนอแนะการปล่อยเงินกู้ให้ลดลงได้หรือไม่ ให้พิจารณาคนในเขต  
   เทศบาลก่อน 
ผู้จัดการ    - ส่วนมากเป็นคนในพื้นท่ีท่ีเดือดร้อนมา 
ประธาน    - แก้ไขกรณีรายใหญ่ ๆ ให้ชะลอไว้ หรือลดวงเงินลง เนื่องจากเกิดปัญหา  
   ทุกพื้นท่ี  
มติที่ประชุม  --รับทราบ —   
   8. กองวิชาการฯ  
หน.ฝ่ายบริการฯ   - การประชาสัมพันธ์ลอยกระทงได้จัดท าป้ายไวนิลส์/โปสเตอร์/ใบปลิว/  
   สปอร์ตวิทยุได้ไลท์แจกสถานีวิทยุทุกชุมชน/หอกระจายข่าวแต่ละชุมชนเรียบร้อย  
   แล้ว  
    - การปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวเหลืออีก 4 ชุมชนท่ียังไม่เรียบร้อย  
   ส าหรับรายละเอียดจะรายงานให้ผู้บริหารทราบอีกครั้ง 
ประธาน    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน / แผนงานประจ าปี 2555  
มติที่ประชุม  --รับทราบ —   
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   9. กองสวัสดิการสังคม 
หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  1. การข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ เกิดก่อน 1 ต.ค. 2495 ได้ประชาสัมพันธ์และ  
   ท าหนังสือแจ้งประธานชุมชนทราบแล้ว ระหว่างวันท่ี 1-30 พ.ย. 2554  
    2. ยืนยันการมีชีวิตผู้สูงอายุ + ผู้พิการ ขอประชาสัมพันธ์ สท. + เจ้าหน้าท่ี  
   ทุกท่านทราบด้วย ระหว่างวันท่ี 1-31 ต.ค. 2554  
    3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ร่วมกับ กองการศึกษา ได้ขอพันธุ์  
   ปลามาปล่อย ณ สระสาธารณะของเทศบาล ประมาณ 200 ถุง ๆ ละ 1,000 ตัว  

ได้ประสานกองช่าง+หน.ฝ่ายป้องกันฯ เพื่อแจกจ่ายชุมชนต่าง ๆ ก าหนดปล่อยพันธุ์ 
ปลาวันท่ี 4 พ.ย. 2554  เชิญ สท.เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลา เวลา 10.30 น. ณ   
สระหลังส านักงานเทศบาล) เวลา 11.00 น.  ณ  บริเวณสระสวรรค์ 

ประธาน    - ขอบคุณคุณกฤษฎ์ ท่ีผ่านมาได้มีการของบประมาณต่าง ๆ ในการพัฒนา  
   เทศบาล จากหลายหน่วยงาน  เช่น มอบเครื่องนึ่งเห็ด  2  เครื่อง  
    - ให้ตรวจสอบการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้พิการ+ผู้สูงอายุ กรณีเสียชีวิตแล้ว แต่มี 
   การเบิกจ่ายให้หาข้อเท็จจริงว่าชุมชนใดท่ีจ่ายไปแล้ว สามารถเรียกคืนได้หรือไม่  
 สท.นิวัฒน์  ปลั่งศิริ  - กรณีจ่ายเบ้ียยังชีพผู้พิการ+ผู้สูงอายุ (กรณีเสียชีวิต) ให้ตรวจสอบกับงาน  
   ทะเบียนราษฎร์ได้เลย เพื่อความถูกต้องในการเบิกจ่ายต่อไป 
หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  - ทุกปีต้องมีการยืนยันการเสียชีวิตเข้ามา  
ประธาน    - ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตรวจสอบให้รัดกุม  
ประธาน    - การซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติให้เปลี่ยนปีเฉลิมพระเกียรติ จาก  

“80 พรรษา  เป็น 84 พรรษา” ให้เรียบร้อย 
มติที่ประชุม  --รับทราบ-- 
ประธาน    -  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ ถ้า (ไม่มี) ก็ขอขอบคุณทุกคน  
   และ ขอปิดการประชุม 
ปิดประชุม   เวลา  16.30  น. 
 
                                             (ลงชื่อ)                          ผู้จดรายงานการประชุม 
              (  นางสาวจารุมาศ  เสนาสนิท )       
                 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
                                                                                                                              
                (ลงชื่อ) จ่าเอก       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   (  กมล   สงวนญาติ )     
                        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 
       (ลงชื่อ)                  ผูต้รวจรายงานการประชมุ 
            ( นางสาวดารารัตน์  ชาตะวราหะ )  
       หัวหนา้ส านกัปลดัเทศบาล  


