
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งท่ี  10 / 2555 

ในวันท่ี  18  กรกฎาคม  2555  เวลา  10.00  น. 
ณ ห้องประชุมไผ่ทอง 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร รองนายกเทศมนตรี  
2. ดร.อาทิตย์   ฉัตรชัยพลรัตน์ รองนายกเทศมนตรี  
3. นายมนัส   นิ่มมงคล รองนายกเทศมนตรี 
4. นายนิวัฒน์ ปล่ังศิริ รองประธานสภาเทศบาล  
5. นายส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล  
6. นายจ าลอง ทศทิศ สมาชิกสภาเทศบาล  
7. นายพิริน ตุละรัต สมาชิกสภาเทศบาล  
8. นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล สมาชิกสภาเทศบาล  
9. นายก าพล ขันธ์ขวา สมาชิกสภาเทศบาล  
10. นายประเสริฐ เอราวัน สมาชิกสภาเทศบาล  
11. นายสมสงวน อินทรก าแหง สมาชิกสภาเทศบาล  
12. นายนพรุจ เอ่นลุน สมาชิกสภาเทศบาล  
13. นายบุญเหลือ เร่ืองลือ สมาชิกสภาเทศบาล  
14. นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาล  
15. นางชยาภรณ์ ศิลาอ่อน ปลัดเทศบาล  
16. นายสุวัฒน์ สุทธิ รองปลัดเทศบาล  
17. นางสาวดารารัตน์ ชาตะวราหะ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
18. นายวิชัย วิพัฒน์เกษมสุข ผู้ อ านวยการกองช่าง 
19. นางอาภรณ์ รพีเลิศรังสิมันต์ ผู้ อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
20. นางศิริวรรณ ปั กษี ผู้ อ านวยการกองการศึกษา 
21. นางฉวีวรรณ นริสศิริกุล ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล  
22. นางจิตโสภิณ เคนจันทึก ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล 2  
23. นายศรีสุนทร นามสว่าง ผู้จัดการสถานธนานุบาล  
24. นายอิทธิพล พวกเมืองพล หั วหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
25. นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสง่า หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ  
26. นางกรองกาญจน์   ปัญญารัตนวงศ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
27. นายจีระศักดิ์ แก่นดู่ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  
28. น.ส.ดาวรรณ์ ภูเหิน หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  
29. น.ส.เยาวภา โกศัลย์วัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
30. นางกุลิสรา คชรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
31. นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ หั วหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
32. นายยศกร ศรีคลัง หัวหน้าฝ่ายบริการการและเผยแพร่  
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33. นางสุกัญญา มาตย์วังแสง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
34. นายอุดมศักดิ์ ธรรมน าศีล หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล  
35. นางจีรพันธ์ เนตรพิฑูร เจ้าพนักงานธุรการ  
36. นางสุดา ชาติสุวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาล  
37. นางภัทรภร สุวรรณสม เจ้าพนักงานธุรการ  
38. นายประหยัดทรัพย์ อาวจ าปา เจ้าพนักงานพัสดุฯ  
39. จ.อ.สายันต์ นรสาร เจ้าพนักงานเทศกิจ  
40. นางภัทรา สุปัตค า เจ้าพนักงานธุรการ  
41. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
42. นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท จนท.บริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
เริ่มประชุมเวลา 10.10 น.    นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  เป็นประธานในพิธ ี

กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธาน   - ไม่มี -  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง เพื่อทราบ  
ปลัดเทศบาล      เนื่องจากในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน” ในการนี้ ได้มีการ

เตรียมความพร้อมในหลาย ๆ โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีการเตรียมการใน
เร่ืองของการปรับปรุงหลักสูตรทางการศึกษา เน้นภาษาท่ีสอง ทั้งภาษาอังกฤษ  ภาษาของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมของ “คน” เข้าสู่ระบบการค้าเสรีระดับภูมิภาค  
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ต้องมีการสร้างความเข้าใจและความตื่นตัวให้ประชาชนในเขตเทศบาล ด้วย
การติดประดับธงชาติของกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน  การพัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ 
ให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดรวมถึงการสอดแทรกเนื้อหาความรู้ในโครงการจัดอบรมของ
เทศบาล    

ประธาน     ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการตามท่ีท่านปลัดเทศบาลแจ้งในที่ประชุม ส่วนโครงการ
เงินอุดหนุนต่าง ๆ ที่เทศบาลตั้งงบประมาณอุดหนุนหน่วยงาน องค์กรชุมชนขอให้ตรวจสอบและ
ท าการเบิกจ่าย เพราะอีก 2เดือนก็จะส้ินปีงบประมาณแล้ว 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ขอน าเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณหมวดค่าสาธารณูปโภคประเภท 
ค่าไฟฟ้า ตั้งงบประมาณไว้  1 ล้านบาท ใช้แล้วถึงเดือนมิถุนายน 2555 คงเหลือ   
ประมาณ 2 แสนกว่า เฉล่ียค่าไฟส านักงานเดือนละประมาณ 1 แสนบาท ขอความร่วมมือทุก
หน่วยงานในการประหยัดพลังงานเนื่องจากค่าไฟฟ้าจะเป็นอัตราก้าวหน้า ถ้าใช้มาก ก็จะจ่ายค่า
ไฟต่อหน่วยแพงมากตามไปด้วย  

ประธาน     มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลต้องก าชับในการถือปฏิบัติให้เคร่งครัดมาก  
ข้ึน  โดยเฉพาะการเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศ  

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ในระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2555 ได้ด าเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้งยุวอาสา 
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นรุ่นที่  9 ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และเป็นรุ่นเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามพระมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหา 
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มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในเขตเทศบาล เข้า
รับการอบรมจ านวน 70 คน การฝึกอบรมส าเร็จลุล่วงด้วยดี ได้รับความมือจากหลายหน่วยงานใน
พื้นที่  และในปีถัดไปจะเป็นการฝึกทบทวนเพื่อให้กลุ่มยุว อปพร.ได้เพิ่มพูนความรู้ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  

ผอ.กองการศึกษา   กองการศึกษาก าหนดจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน เทศบาลเมืองบ้านไผ่  
ประจ าปี 2555 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ สนามหน้าส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ภายใต้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาในเขตเทศบาลได้ร่วมออกร้านนิทรรศการ แสดงผลงานครูและ
นักเรียน ตลอดจนจัดประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน  ซ่ึงกองการศึกษาได้มี
หนังสือเชิญชวนไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ และมีค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียม
งานดังกล่าวไว้แล้ว 

รองประธานสภาเทศบาล    ช่วงนี้เป็นหน้าฝนน่าจะเตรียมสถานที่อื่นส ารองไว้ด้วย  เพราะสนามหน้า  
ส านักงานเป็นสนามหญ้า ในปีที่ผ่านมาการจัดมหกรรมการศึกษาส าเร็จเป็นที่น่า 
พอใจ ในปีนี้คงจะจัดได้ดีและย่ิงใหญ่ไม่น้อยกว่าคร้ังที่ผ่านมา  

ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์  คณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุมหารือเพื่อสร้างนวตกรรมใหม่ๆ รอง
นายกเทศมนตรี  ในปีนี้ โดยเฉพาะโรงเรียนสังกัดเทศบาลจะแสดงผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัล  
 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษาของเทศบาล   
สท.จ าลอง  ทศทิศ    ผมอยากเห็นการกล้าแสดงออกของเยาวชนทั้งทางวิชาการและการร่วมกิจกรรม  

        ตา่ง ๆ   
รองปลัดเทศบาล     โครงการออกเย่ียมชุมชนเคล่ือนที่ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ตามนโยบาย  

        “ท้องถ่ินเคล่ือนที่ น าบริการที่ดี สู่ประชาชน” บริเวณโรงเรียนบ้านเกิ้ง ช่วงเวลา 15.00   
         น. เป็นต้นไป  จะมีการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยเจ้าหน้าท่ีกองสวัสดิการ 
         ชุมชน  คาดวา่จะมีผู้มาร่วมลงทะเบยีนจ านวนมาก เนือ่งจากชุมชนบา้นเกิง้เปน็ชุมชน 

                              ขนาดใหญ่  จงึตอ้งขอความร่วมมือเจา้หนา้ท่ีกองตา่งๆปฏบิตังิานร่วมกับกอง 
                   สวสัดกิารฯ ดว้ย  

สท.ส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์   วันนั้นจะมีสมาชิกสภาเทศบาลร่วมงานด้วย  สท.จะช่วยในการเชิญชวนชุมชนได้อีก 
        ทางหนึง่  ขอฝากเร่ืองเคร่ืองเสียง อย่าใหมี้ปญัหาเพราะเปน็เร่ืองส าคญัในการจดั 
        กิจกรรม    

มติท่ีประชุม  --รับทราบ — 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
ประธาน     โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล  

        ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการบรูณาการแผนพฒันาท้องถ่ินกับแผน 
        ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั ประจ าป ี2555 รุ่นที่ 1 เทศบาลส่งผู้เข้าร่วมโครงการ 
        จ านวน 30 คน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร  ที่ปรึกษา เลขานุการนายกเทศมนตรี  
        สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการสถานศกึษา หวัหนา้ 
        ฝ่าย  จงัหวดัก าหนดการฝึกอบรมในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมแก่นอินน์   
        ศกึษาดงูานดา้นการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียว การเกษตร สถาปตัยกรรม  



 
- 4 - 

 
ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม เมืองดาลัด และนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 
26-29 กรกฎาคม 2555  การเข้าร่วมโครงการคร้ังนี้ จะมีส่วนท าให้มีความรู้ ความเข้าใจบทบาท
หน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ที่สอดคล้อง เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ และที่
ส าคัญจะเกิดการบูรณาการด้านการจัดท าแผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ผมคิดว่าประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการคร้ัง
นี้ จะมีผลต่อการวางแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จึงขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เก็บเกี่ยว
ความรู้ ประสบการณ์ในการศึกษาดูงานน าใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาลต่อไป  

ปลัดเทศบาล       โครงการที่เกี่ยวกับการศึกษาดูงานถือเป็นเร่ืองส าคัญ และจ าเป็น เพราะมีส่วนใน  
การสร้างทัศนคติ องค์ความรู้ในการปรับปรุง พัฒนา ระบบงาน โดยเฉพาะวิสัยทัศน ์
เทศบาลเรา เน้นงานบริการ ความเป็นเมืองน่าอยู่ การได้เดินทางไปดูงานจึงเป็นเปิด 
โลกทัศน์ให้ผู้เดินทางอีกทางหนึ่ง  ส่วนเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติก็ควรจัดให้มีการศึกษาด ู
งานในระดับท้องถ่ินอื่นเช่นเดียวกัน 

มติท่ีประชุม  --รับทราบ-- 
ประธาน    -  มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอะไรอีกหรือไม ่ถ้า (ไม่มี) ก็ขอขอบคุณทุกคน  
   และ ขอปิดการประชุม 
ปิดประชุม   เวลา  11.20  น. 
 
 
                                         (ลงช่ือ)                                         ผู้จดรายงานการประชุม 
                 ( นางสาวจารุมาศ  เสนาสนิท )       
                  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานท่ัวไป 
                                                                                                                              
  
 

(ลงช่ือ)  จ.อ.              ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
                ( กมล   สงวนญาติ )      

    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงช่ือ)                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                           (นางสาวดารารัตน์  ชาตะวราหะ )                
                                 หวัหนา้ส านกัปลัดเทศบาล 
 
    
              


