
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งท่ี  12 / 2555 

ในวันท่ี  20  กันยายน  2555   เวลา  14.00 น. 
ณ ห้องประชุมไผ่ทอง 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายลิขิต กสิกิจวรกุล      นายกเทศมนตรี   
2. นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร รองนายกเทศมนตรี  
3. ดร.อาทิตย์   ฉัตรชัยพลรัตน์ รองนายกเทศมนตรี  
4. นายมนัส   นิ่มมงคล รองนายกเทศมนตรี 
5. นายนิวัฒน์ ปล่ังศิริ รองประธานสภาเทศบาล  
6. นายส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล  
7. นายจ าลอง ทศทิศ สมาชิกสภาเทศบาล  
8. นายพิริน ตุละรัต สมาชิกสภาเทศบาล  
9. นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล สมาชิกสภาเทศบาล  
10. นายก าพล ขันธ์ขวา สมาชิกสภาเทศบาล  
11. นายภาคภูมิ ศรีอุ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายประเสริฐ เอราวัน สมาชิกสภาเทศบาล  
13. นายสมสงวน อินทรก าแหง สมาชิกสภาเทศบาล  
14. นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์  สมาชิกสภาเทศบาล  
15. นายบุญเหลือ เร่ืองลือ สมาชิกสภาเทศบาล  
16. นางชยาภรณ์ ศิลาอ่อน ปลัดเทศบาล   
17. นายสุวัฒน์ สุทธิ รองปลัดเทศบาล    
18. นายวิชัย วิพัฒน์เกษมสุข ผู้ อ านวยการกองช่าง 
19. นางอาภรณ์ รพีเลิศรังสิมันต์ ผู้ อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
20. นางสาวดารารัตน์ ชาตะวราหะ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
21. นางวาสนา พิทักษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง  
22. นางศิริวรรณ ปั กษี ผู้ อ านวยการกองการศึกษา 
23. นางฉวีวรรณ นริสศิริกุล ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล 
24. นางจิตโสภิณ เคนจันทึก ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล 2  
25. นายศรีสุนทร นามสว่าง ผู้จัดการสถานธนานุบาล  
26. นางสุภาภรณ์ ค าภูเงิน หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
27. นายศักดิ์สิทธิ์ ปิ่นค า หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
28. นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ  
29. นางกรองกาญจน์   ปัญญารัตนวงศ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
30. นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสง่า หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ  
31. นายจีระศักดิ์ แก่นดู่ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  
32. น.ส.ดาวรรณ์ ภูเหิน หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  
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33. นางวารุณี ลาดมะโรง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
34. นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ หั วหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
35. นายยศกร ศรีคลัง หัวหน้าฝ่ายบริการการและเผยแพร่  
36. นางสุกัญญา มาตย์วังแสง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
37. นายอุดมศักดิ์ ธรรมน าศีล หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล  
38. จ.อ.สายันต์ นรสาร หัวหน้างานรักษาความสงบ  
39. นางสุดา  ชาติสุวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาล  
40. นางยุพารัตน์ ศรีษะโคตร จพง.ทะเบียนฯ  
41. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
42. น.ส.จารุมาศ เสนาสนิท จนท.บริหารงานทั่วไป  
เริ่มประชุมเวลา 14.20 น.    นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  เป็นประธานในพิธ ี

กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธาน       การประชุมคร้ังนี้เป็นคร้ังสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในช่วงต้น 

ปีงบประมาณใหม่เดือนพฤศจิกายน วันที่ 28 จะเป็นประเพณีลอยกระทงซ่ึงในทุกปีเราจะจัดงาน
ภายในส านักงานเทศบาล ใช้สระน้ าด้านหลังเป็นสถานที่ลอยกระทงในเดือนธันวาคมก็จะเป็นช่วง
เทศกาลปีใหม่  ดูจากปฏิทินแล้วก็จะเป็นวันหยุดยาว และเป็นช่วงรณรงค์ 7 วันอันตรายเหมือน
ทุกปี ขอฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านอัตราก าลัง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
สถานที่ และงบประมาณด าเนินการ  

มติท่ีประชุม  - รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ  
ผอ.กองคลัง  กองคลัง 
       รายงานรายรับจริงของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ณ วันที่ 20 กันยายน 2555 มี 

รายรับเพิ่มข้ึนจากประมาณการ 6,473,515.41 บาท  เพิ่มข้ึนจาก 
- หมวดภาษีจัดสรรรัฐจัดเก็บแล้วแบ่งให้ อปท.   7,264,045.43  บาท 
- หมวดภาษีอากร          1,110,474.44   บาท 
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         888,456.82  บาท 
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต      238,162.30  บาท 

โดยมีหมวดรานรับที่ต ากว่าประมาณ คือ หมวดเงินอุดหนุนรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท. , 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด และหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
ทราบ 

ปลัดเทศบาล       เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณท่ีเพิ่มข้ึนจากประมาณการที่ตั้งไว้ เกิดความคุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถ่ิน  ควรจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดย
คัดเลือกโครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุนจากแผนพัฒนาเทศบาลมาด าเนินการ 
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ประธาน       มอบกองวิชาการและแผนงานประสานคณะผู้บริหารโครงการที่จะท างบประมาณ  
เพิ่มเติม  ทางส านักปลัดเทศบาลได้รายงานขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
ไปแล้ว  มีเวลาท างบประมาณเพิ่มเติมสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ต้องเร่งด าเนินการให้ถูกต้อง  
และจัดส่งส.ท.ให้ทันก่อนการประชุม 

มติท่ีประชุม  - รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา  
 ผอ.กองสาธารณสุขฯ     เร่ือง การปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข (โนนสว่าง)  ตามท่ีเทศบาลได้ตั้ง 

งบประมาณ ในปีงบประมาณ 2554 เป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (โนนสว่าง) เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนประเสริฐแก้ว
อุทิศ ในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนพื้นที่บริการประมาณ 8 ชุมชน  ขณะนี้การก่อสร้าง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ในสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการสุขภาพฯ ได้เย่ียมชมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเปิดให้บริการประชาชน และได้มีข้อเสนอแนะต่อเทศบาล เพื่อพิจารณาปรับปรุงอาคาร
เพิ่มเติม ได้แก่ งานปรับปรุงปูพื้นกระเบื้อง เพื่อความสวยงาม ง่ายต่อการท าความสะอาด  ไม่เป็น
แหล่งเพาะเช้ือโรค  ติดตั้งเหล็กดัด เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินที่มีมูลค่าภายในอาคาร  และ
งานปรับปรุงผิวจราจรทางเข้า ความยาวประมาณ 30 เมตร เนื่องจากสภาพปัจจุบันเป็นหินคลุก 
มีฝุ่นดินปลิวเข้าไปในอาคาร  โดยช้ันต้นกองสาธารณสุขฯได้ประสานกองช่างเพื่อประมาณการ
ค่าใช้จ่าย  รวมเป็นเงิน 123,300 บาท  และได้ตรวจสอบงบประมาณแล้ว มีบางส่วนสามารถโอน
มาตั้งจ่ายเพื่อการนี้ได้  แต่ต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ   

ประธาน       ให้น าเสนอสภาเทศบาลในการประชุมสมัยวิสามัญคร้ังนี้  ประสานส านัก  
ปลัดเทศบาลในการบรรจุระเบียบวาระด้วย  

ผอ.กองสาธารณสุขฯ     เร่ืองที่ 2  การปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้เทศบาลเป็นศูนย์บริการสาธารณสุข 
 สืบเนื่องจากการแจ้งการเข้าเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลบ้านไผ่ ตามรหัส 12416  

และขอคงไว้ซ่ึงสถานะภาพหน่วยบริการสาธารณสุข โดยเทศบาลจะต้องท าการปรับปรุงศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาล ตามแบบประเมินการข้ึนทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ  แต่ปัจจุบันเทศบาลไม่
มีศูนย์บริการสาธารณสุข(หน่วยบริการปฐมภูมิ) จึงต้องด าเนินการจัดหาสถานที่เพื่อท าการก่อสร้าง/
ปรับปรุงเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล  และจากการส ารวจพื้นที่/อาคารในความดูแลของ
เทศบาลในหลาย ๆ จุดแล้ว  ปรากฏว่า อาคารศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ บริเวณที่ว่าการ
อ าเภอ ซ่ึงเดิมเป็นส านักงานที่ดินอ าเภอ มีความเหมาะสมในด้านท าเลที่ตั้ง อยู่ในย่านชุมชน 
ประชาชนสามารถรับบริการได้อย่างสะดวก จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับปรุง
อาคารศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล โดยเป็นปรับปรุง
พื้นที่ทั้ง 2 ช้ัน ตามแบบแปลนและประมาณการกองช่าง  วงเงิน 900,000 บาท โดยเป็นการโอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เช่นเดียวกับการปรับปรุงบริการศูนย์สาธารณสุข (โนนสว่าง) 
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ประธาน       งบประมาณด าเนินการกว่า 9 แสนบาท กองสาธารณสุขฯจะหางบประมาณท่ีไหน 

มาโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
ปลัดเทศบาล       ช้ันต้นให้ประสานยอดเงินกับกองคลัง ว่ามีงบประมาณหน่วยงานไหนที่เหลือจ่าย 

บ้าง แล้วจึงประสานกับเจ้าของงบประมาณโดยตรงเอง วงเงิน 9 แสนคาดว่าน่าจะม ี
เหลือเพียงพอในการโอน แต่อาจจะต้องโอนลดหลายรายการ 

ประธาน       มอบกองสาธารณสุขฯด าเนินการ หากมีปัญหาให้หารือท่านปลัดเทศบาล 
แล้วท าญัตติเสนอสภาเทศบาลต่อไป 

ผอ.กองการศึกษา     ขอหารือเกี่ยวกับรถมินิบัสของกองการศึกษาท่ีใช้ในการน านักเรียนไปร่วม 
กิจกรรมด้านการศึกษา ขณะนี้รถค่อนข้างช ารุดบ่อยคร้ัง เนื่องจากใช้งานมานานกว่า  
6 ปี จ าเป็นต้องจัดหายานพาหะเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของกองการศึกษาเพิ่ม 
เพื่อให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน โดยเป็นรถบรรทุก  6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา 
เหมือนกับของเทศบาลนครขอนแก่น เป็นเงินประมาณ 1ล้านกว่าบาท หากพิจารณาอนุมัติ ต้อง
เป็นการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ประธาน       ต้องตรวจสอบงบประมาณเหมือนกับกองสาธารณสุขฯ มอบกองการศึกษาหา 
รายละเอียดแล้วน าเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาก่อนน าเสนอที่ประชุมสภาเทศบาล  
จากการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารส านักงาน ที่ติดตั้งแล้วเสร็จจะเป็นส่วน 
นอกอาคารส านักงานตัวทีวีอยู่ที่ห้องส่ือสาร งานป้องกันฯ  ช่วยให้ส านักงานเทศบาล  
บ้านพักมีความปลอดภัยมากข้ึน  บริเวณถนนสายหลัก ๆ ทางแยกส าคัญ ๆ ทางท่าน 
สส.เรืองเดช สุพรรณฝ่ายจะผลักดันงบประมาณมาติดตั้งให้อีกกว่า 20 ตัว  ผมว่า 
เทศบาลเราควรจะติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่มีความเสียง เช่น โรงรับจ าน า โรงเรียน ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก   

นายศรีสุนทร  นามสว่าง     ในส่วนของสถานธนานุบาลหลายแห่งจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อความ 
ปลอดภัยแล้ว แต่ในปีนี้สถานธนานุบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ คงต้องขอรับการ
สนับสนุนจากเทศบาล  

ประธาน       ถ้าสามารถตั้งงบประมาณสนับสนุนสถานธนานุบาลได้  มอบท่านปลัดเทศบาล 
ตรวจสอบงบประมาณแล้วด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้สถานธนานุบาล และ 
โรงเรียนเทศบาลในปีนี้  

ปลัดเทศบาล       มอบให้ส านักปลัดเทศบาลด าเนินการตามท่ีท่านประธานมอบหมาย และทุกเร่ือง 
ที่แต่ละกองน าเสนอความจ าเป็น หากตรวจสอบงบประมาณแล้วมีวงเงินสามารถโอน 
ได้  ให้เร่งด าเนินการท าญัตติเสนอสภาเทศบาลในการประชุมวิสามัญคราวนี้  และ 
เมื่อสภาเทศบาลอนุมัติการโอนงบประมาณ เนื่องจากเป็นช่วงปลายปีงบประมาณ  
ต้องขออนุมติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ทั้งที่เป็นโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และโครงการที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลอีกคร้ัง  

ประธาน       ให้ตรวจสอบข้ันตอนตามระเบียบให้ถูกต้อง และครบถ้วน เนื่องจากจะเป็นการ 
ประชุมสภาเทศบาลคร้ังสุดท้ายของปีงบประมาณนี้  

มติท่ีประชุม  --รับทราบ — 



                                   -5- 
 
ประธาน       มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอะไรอีกหรือไม ่ถ้า (ไม่มี) ก็ขอขอบคุณทุกคน และขอปิด 
   การ ประชุม 
 
ปิดประชุม   เวลา  11.50  น. 
 
 
                                             (ลงช่ือ)                          ผู้จดรายงานการประชุม 
              (  นางสาวจารุมาศ  เสนาสนิท )       
                 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
 
                                                                                                                              
                (ลงช่ือ) จ่าเอก       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

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

 
 
 
 

  
 


