
          บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งท่ี  11/ 2555 

ในวันท่ี  24  สิงหาคม  2555   เวลา  10.00  น. 
ณ ห้องประชุมไผ่ทอง 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายลิขิต กสิกิจวรกุล นายกเทศมนตรี  
2. นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร รองนายกเทศมนตรี  
3. นายนิวัฒน์ ปล่ังศิริ รองประธานสภาเทศบาล 
4. นายส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล  
5. นายจ าลอง ทศทิศ สมาชิกสภาเทศบาล  
6. นายพิริน ตุละรัต สมาชิกสภาเทศบาล  
7. นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล สมาชิกสภาเทศบาล  
8. นายก าพล ขันธ์ขวา สมาชิกสภาเทศบาล  
9. นายประเสริฐ เอราวัน สมาชิกสภาเทศบาล  
10. นายสมสงวน อินทรก าแหง สมาชิกสภาเทศบาล  
11. นายบุญเหลือ เร่ืองลือ สมาชิกสภาเทศบาล  
12. นางชยาภรณ์ ศิลาอ่อน ปลัดเทศบาล   
13. นายสุวัฒน์ สุทธิ รองปลัดเทศบาล  
14. นายวิชัย วิพัฒน์เกษมสุข ผู้ อ านวยการกองช่าง 
15. นางอาภรณ์ รพีเลิศรังสิมันต์ ผู้ อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
16. นางสาวดารารัตน์ ชาตะวราหะ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
17. นางศิริวรรณ ปั กษี ผู้ อ านวยการกองการศึกษา 
18. นางวาสนา พิทักษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง  
19. นางฉวีวรรณ นริสศิริกุล ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล  
20. นางจิตโสภิณ เคนจันทึก ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล 2  
21. นายศรีสุนทร นามสว่าง ผู้จัดการสถานธนานุบาล  
22. นายศักดิ์สิทธิ์ ปิ่นค า หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
23. นายอิทธิพล พวกเมืองพล หั วหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
24. นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสง่า หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ  
25. นายจีระศักดิ์ แก่นดู่ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  
26. น.ส.ดาวรรณ์ ภูเหิน หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  
27. นางวารุณี ลาดมะโรง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
28. นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ หั วหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
29. นายยศกร ศรีคลัง หัวหน้าฝ่ายบริการการและเผยแพร่  
30. นางสุกัญญา มาตย์วังแสง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
31. นายอุดมศักดิ์ ธรรมน าศีล หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล  
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32. จ.อ.สายันต์ นรสาร หัวหน้างานรักษาความสงบ  
33. นางยุพารัตน์ ศรีษะโคตร จพง.ทะเบียนฯ  
34. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
35. น.ส.จารุมาศ เสนาสนิท จนท.บริหารงานทั่วไป  
 
เริ่มประชุมเวลา  10.10 น.    นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  นายกเทศมนตรีเมืองบ้าน  ไผ่  เป็นประธานในพิธ ี

กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธาน      ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2556 ได้ผ่านสภา 

เทศบาลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอผู้ว่าราชการอนุมัติ  ขอขอบคุณทุกท่านที่ม ี
ส่วนร่วมในการจัดท าเทศบัญญัติจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี  

มติท่ีประชุม  --รับทราบ--  
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง เพื่อทราบ  

1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ   1.  ด้วยส านักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น แจ้งให้เทศบาลเมือง บ้านไผ่ท า

การปรับปรุง พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล รหัส 12416 ตามแบบ 
 ประเมินการข้ึนทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ในการนี้ จึงได้มีหนังสือแจ้งการเข้าเป็น  

หน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลบ้านไผ่ และขอคงไว้ซ่ึงสถานะภาพหน่วยบริการ
สาธารณสุข โดยจะท าการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ในปีงบประมาณ 2556 ตาม
แบบประเมินฯ และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปีงบประมาณ 2557   

    2.  การเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการบริการ 
 สาธารณสุข เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของอสม.ทั้ง 26 ชุมชน ๆ ละ 10,000    
 บาท ได้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินงานไปเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม  
 2555 เรียบร้อยแล้ว 

    3.  การขอความร่วมมือสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่บริเวณถนนเจนจบทิศ ในการรักษาความ 
 สะอาด เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากเป็นถนนสายหลักของ  
 เทศบาล   
         4. การจัดอบรมให้ความรู้เร่ืองสุขาภิบาลอาหารและแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใน 
 การเข้าจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(จุดผ่อนผัน) ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม  
 2555 ณ ห้องประชุมไผ่ทอง มีผู้เข้ารับการอบรมตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
    5. โครงการหยุดโลกร้อนด้วยมือเรา ประจ าปี 2555 เป็นการจัดอบรมอาสาสมัคร 
 พิทักษ์ส่ิงแวดล้อม (อพส.) จากชุมชนทั้ง 26 ชุมชน ๆ ละ 2 คน หลักสูตร “การจัดการ 
 ส่ิงแวดล้อมแบบครบวงจร” ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555  

รองปลัดเทศบาล    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และทคโนโลยีสารสนเทศ 
 แก่ประชาชนในเขตเทศบาล  มีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 45  
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 คน ในวันที่ 30 กรกฎาคม  2555 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านไผ่ ผ่ได้มอบหมาย  
 อปท.ต่าง ๆ เข้าร่วม ซ่ึงเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้รับมอบหมายเร่ืองการจัดการแข่งขัน  

ประธาน    ช่วงนี้ก าลังจะส้ินปีงบประมาณ 2555แล้ว  ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบงบประมาณ 
 รายจ่ายทุกหมวดทุกประเภท และให้บริหารจัดการงบประมาณให้ครบถ้วน เหมาะสม  
 กับภารกิจของตนเอง  ส่วนกองคลังขอให้ตรวจสอบรายรับว่ามีแนวโน้มจะสูงกว่า  
 ประมาณการรายรับหรือไม่  

ผอ.กองคลัง    คาดว่าน่าจะได้ใกล้เคียงกับประมาณการ  แต่ในส่วนของภาษีที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรร  
 ให้อาจจะเพิ่มข้ึนในบางรายการ  
สท.นิวัฒน์  ปล่ังศิริ  ถ้ามีรายรับเพิ่มข้ึน  อาจต้องขอเปิดสภาเพื่อเสนองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ช่วงนี้  
 ขอให้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสท. และท่านประธานสภาเทศบาลด้วย  
ประธาน  โครงการในงบลงทุน ให้ตรวจสอบว่า หากด าเนินการก่อหนี้ไม่ทันในปีนี้ และ  
 จ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลให้ตรวจสอบให้ครบถ้วนแล้วเสนอญัตติ  
ปลัดเทศบาล    ถ้าแต่ละกองมีโครงการน้อย ให้รวบเสนอเป็นญัตติเดียว  
มติท่ีประชุม  --รับทราบ — 
ประธาน    -  มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอะไรอีกหรือไม ่ถ้า (ไม่มี) ก็ขอขอบคุณทุกคน  
   และ ขอปิดการประชุม 
 
ปิดประชุม   เวลา  11.45  น. 
 
 
                                             (ลงช่ือ)                          ผู้จดรายงานการประชุม 
              (  นางสาวจารุมาศ  เสนาสนิท )       
                 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
 
                                                                                                                              
                (ลงช่ือ) จ่าเอก       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   (  กมล   สงวนญาติ )     
                        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
       (ลงช่ือ)                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            ( นางสาวดารารัตน์  ชาตะวราหะ )  
       หวัหนา้ส านกัปลัดเทศบาล 
 
 
 


