
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งท่ี  3 / 2555 

ในวันท่ี  21 ธันวาคม  2554   เวลา  10.00  น. 
ณ ห้องประชุมไผ่ทอง 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายลิขิต กสิกิจวรกุล นายกเทศมนตรี  
2. นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร รองนายกเทศมนตรี  
3. นายนพดล โฆษิตวัฒนาพานิชย์ 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. นายภาคภูมิ ศรีอุ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายนพรุจ เอ่นลุน สมาชิกสภาเทศบาล  
10. นางจงจิต แซ่เหีย สมาชิกสภาเทศบาล  
11. นายประสิทธิ์ สันค า สมาชิกสภาเทศบาล  
12. นายบุญเหลือ เร่ืองลือ 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 ปิ่นค า หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
15. นายอิทธิพล พวกเมืองพล หั วหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
16. นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสง่า หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ  
17. นายจีระศักดิ์ แก่นดู่ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  
18. น.ส.ดาวรรณ์ ภูเหิน หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  
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19. นางวารุณี ลาดมะโรง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
20. นางณัฐพร กิตติคณานุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  
21. นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ หั วหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
22. นายยศกร ศรีคลัง หัวหน้าฝ่ายบริการการและเผยแพร่  
23. นางสุกัญญา มาตย์วังแสง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
24. นายอุดมศักดิ์ ธรรมน าศีล หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล  
25. นายสุชาติ ช่ืนกมล หัวหน้างานป้องกันฯ  
26. จ.อ.สายันต์ นรสาร หัวหน้างานรักษาความสงบ  
27. นางสุดา  ชาติสุวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาล  
28. นางยุพารัตน์ ศรีษะโคตร จพง.ทะเบียนฯ  
29. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
30. น.ส.จารุมาศ เสนาสนิท จนท.บริหารงานทั่วไป  
 
เริ่มประชุมเวลา 10.10 น.    นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  เป็นประธานในพิธ ี

กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธาน   - งานป้องกันฯ เตรียมความพร้อมในการใช้รถใช้ถนน 7 วันอันตราย  
 เร่ิมตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2554 เป็นต้นไป งดดื่มแอลกอฮอล์  

- การท าบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ ทุกปีจัดข้ึน ณ ที่ว่าการอ าเภอบ้านไผ่  
สท.นิวัฒน์  ปล่ังศิริ   หารือการจัดงานท าบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ ขอเสนอสถานที่วัดจันทร์  
 ประสิทธิ์  
สท.จ าลอง  ทศทิศ    - เสนอว่าควรจัดงานท าบุญตักบาตรปีใหม่ ณ วัดจันทร์ประสิทธิ์  
ประธาน   - สรุป การจัดงานท าบุญตักบาตรข้ึนปีใหม่ ประจ าปี 2555  ณ  วัดจันทร์  
 ประสิทธิ์  
สท.สมสงวน  อินทรก าแหง - ให้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ในการจัดงานท าบุญตักบาตรวันข้ึน 
 ปีใหม่ เร่ืองการเปล่ียนสถานที่เป็นวัดจันทร์ประสิทธิ์  
ประธาน   - เปล่ียนสถานที่จัดงาน ให้เร่ิมประชาสัมพันธ์พรุ่งนี้ตามชุมชนต่าง ๆ และ  
 หนังสือแจ้งประธานชุมชนในการจัดงาน และเป็นการประหยัดรถในการรับ-ส่ง  
 พระสงฆ์ด้วย 
มติท่ีประชุม  -- รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง เพื่อทราบ  

1. กองการศึกษา 
ผอ.กองการศึกษา    1. การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2555 ในวันที่ 14 ม.ค. 2555  
 รูปแบบการจัดงานตามก าหนดการ  
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   2. การจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจ าปี 2555 มอบหมายนายชาญชัย  
 ประชุมที่อ าเภอ  
นายชาญชัย  ทิท า   - งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจ าปี 2555 อ าเภอบ้านไผ่ได้มอบหมาย  
 อปท.ต่าง ๆ เข้าร่วม ซ่ึงเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้รับมอบหมายเร่ืองการจัดการแข่งขัน  
 เซปรักตะกร้อ และการประกวดธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่  
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา - การแข่งข้ันเซปรักตะกร้อ แข่งขัน 3 รุ่น รุ่นเยาวชน , รุ่นประชาชน, และ 
 รุ่นประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 12 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าประกาศเข้าร่วม  
 แข่งขัน  
ประธาน   - กีฬาเยาวชนส าคัญที่สุด ในวันที่ 18 – 22 ม.ค. 2555 มี 3 รุ่น  เยาวชน 
 อายุไม่เกิน 15 ปี ส าคัญที่เป็นรางวัลเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจการเล่นกีฬา  
 การจัดงานประเพณี  
สท.นิวัฒน์  ปล่ังศิริ   - ฝาก กอง/ฝ่าย ที่ผ่านมา เทศบาลอุดหนุนงบประมาณในการจัดงาน  
 ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ให้เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการ  
 ด าเนินงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลร่วมด้วย  
ประธาน   - เทศบาลต้องประสานกับอ าเภอบ้านไผ่ หรือพิธีกรในการประชาสัมพันธ์  
 การสนับสนุนงบประมาณในส่วนของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ด้วย  
สท.นพรุจ  เอ่นลุน    - อยากให้ ผอ.กองการศึกษาจัดหาพิธีกรส าหรับงานจัดงานประเพณี  
 บุญกุ้มข้าวใหญ่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ด้วย 
มติท่ีประชุม  --รับทราบ--  
  2. กองช่าง 
สท.นิวัฒน์  ปล่ังศิริ   - สืบเนื่องจากวันที่ 9 ธ.ค. 2554 ได้ประสานประธานชมรมชาวบ้านไผ่  
 ในการย่ืนหนังสือให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบ  หลังปีใหม่จะสรุปอีกคร้ัง   ขณะนี้        
 ชาวบ้านไผ่จะขับเคล่ือนอีกรอบ ผลกระทบเกิดในเชิงธุรกิจ ปรากฏว่า ธุรกิจซ้ือ-ขาย  
 อาคารพาณิชย์หยุดชะงักแล้ว  
วิศวกรโยธา   - ได้รับการประสานจากกรมทรัพยากรในการขุดลอกฝายที่สร้างใหม่  
 จากบ้านเกิ้งจะขุดลอกใหม่หมด โดยท าการขุดทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ ท าให้น้ าในล าห้วย  
 ไหลไม่สะดวก  
ผอ.กองช่าง   - เร่ือง การท าหนังสือขออนุญาตปรับปรุงล าห้วยจิก  แจ้งไปยังรถไฟเห็นว่า  
 เร่ืองเพื่อประโยชน์ทางสาธารณะคงท าหนังสือขอยกเว้น  
มติท่ีประชุม  --รับทราบ — 
  3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ    - ก าหนดการเลือกตั้งประธานชมรมตลาด รวม 3 ราย ก าหนดวันเลือกตั้ง  
 27 ธ.ค. 2554 จ านวน 3 ราย เวลา 14.00 – 16.00 น. และประกาศอย่างไม่เป็น 
 ทางการก่อน  
มติท่ีประชุม  --รับทราบ — 
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วาระท่ี 3  เรื่อง เพื่อพิจารณา  
  1. กองวิชาการและแผนงาน 
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ - ได้รับหนังสือจากคล่ืนวิทยุ 97.0 MHz เชิญเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 ส่งบุคลากรจัดรายการวิทยุในช่วงเวลา 11.00 น.  
ประธาน  - เนื้อหาสาระและการด าเนินงานต่าง ๆ ผู้จะน าเสนอวิทยุชุมชน ผลัดเปล่ียนกัน  
 วันละคร้ังจัดรูปแบบ ลงรายละเอียดให้ดี  
รองประธานสภาเทศบาล - คล่ืนวิทยุ 97.0 MHZ ตั้งอยู่ที่ส านักงาน สส.เรืองเดช เป็นคล่ืนที่เทศบาลสามารถ 
 แถลงผลงานและประชาสัมพันธ์งาน/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาล  
ประธาน  - ควรจัดรูปแบบให้เหมาะสม  

2. กองสวัสดิการสังคม 
หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 1. ขอเชิญประธานชุมชนประชุมเร่ือง แผนชุมชน  
  2. ผู้สูงอายุได้ก าหนดนโยบายการจ่ายเบี้ยยังชีพ ก าหนดเป็นข้ันบันได มีผลตั้งแต่  
 วันที่ 1 ต.ค. 2554 เป็นต้นไป  

3. โครงการแจกผ้าห่มกันหนาวได้ท าโครงการเรียบร้อยแล้ว ชุมชนละ 30 ผืน   
 น าเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว  

4. โครงการ SML จังหวัดมีนโยบายใหม่ หาทางเร่ิมด าเนินการให้ทัน มีแนวทาง 
 ให้ชุมชนเสนอความต้องการได้ทุกเร่ือง ยกเว้นเร่ืองการขอกู้เงิน  
ประธาน  - ชุมชนพอเพียง/โครงการ SML หลักการและเง่ือนไขเป็นอย่างไร 
หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ - ชุมชนพอเพียง นโยบายเก่าคือ มีการเพิ่มวงเงิน  
  - โครงการ SML แบ่งออกเป็น เล็ก,กลาง,ใหญ่ แตกต่างที่ชุมชนพอเพียงไม่ม ี
 งบประมาณด าเนินการ แต่การท าโครงการ SML มีขอบเขตกว้าง แต่พอเพียงและ 
 สามารถท าโครงการเพื่อซ้ือของได้  
  - สถานีวิทยุชุมชนคล่ืนของพ่อทองสุข คุ้มแสงทอง เป็นสถานีวิทยุชุมชนที่กอง  
 สวัสดิการสังคมได้จัดรายการเป็นการน าเสนองานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆของเทศบาล  
 ซ่ึงจัดรายการทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น.  
มติท่ีประชุม --รับทราบ-- 
  3. ส านักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล - โครงการวิจัยจราจร การอบรมที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือด้วยดี เป็นไป 
 ได้หรือไม่ในการอบรมคร้ังต่อไปให้มีการท าใบขับข่ีต่อเลย ให้ประสานเร่ืองเวลาอีกคร้ัง  
 จะท าให้ได้รับความสนใจเพิ่มข้ึน  
  - จากการประชุมเร่ืองการก่อสร้างสถานีดับเพลิงแห่งใหม่ มติที่ประชุม สรุปว่า  
 โรงเรียนบ้านเกิ้งเป็นจุดที่มีความเหมาะสม แต่เป็นพื้นที่โรงเรียน น าเสนอก่อนว่าพื้นที่  
 น่าสนใจ ต่อไปคณะท างานจะประชุมและน าเสนออีก คณะท างานจัดตั้งเฉพาะ  
 สท.เขต ซ่ึงจะช่วยแก้ปัญหาในการใช้สายตรวจจักรยาน จะต้องท างานให้ อปพร.  
 มีส่วนร่วมตลอดเวลา จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์ อปพร.ด้วย  
ประธาน  - ฝาก ผอ.กองการศึกษา และคุณจีระศักดิ์  การย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 คงต้อง  
 ขอใช้สถานที่โรงเรียนบ้านเกิ้งส่วนหนึ่ง เพื่อขอก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1  
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รองประเสริฐ  - การจัดตั้งสถานีดับเพลิงย่อย ต้องเชิญมวลชนปรึกษา หารือ ประชาสัมพันธ์การ  
 ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ด้วย เพราะถือเป็นเร่ืองส าคัญ 
มติท่ีประชุม --รับทราบ--  
 4. กองคลัง 
ผอ.กองคลัง - ช่วงนี้กองคลังอยู่ระหว่างการประกาศขายแบบ 6 โครงการ เปล่ียนเวลารับซองใน  
 วันที่ 28 ธ.ค. 2554 เปิดซองวันที่ 29 ธ.ค. 2554  
ประธาน  - อยู่ในระหว่างการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 6 โครงการ ต้องยึดระเบียบพัสดุให้เคร่งครัด  
มติท่ีประชุม --รับทราบ--  
 5. โรงเรียนเทศบาล 
ผอ.โรงเรียนเทศบาล  - วันที่ 26 ธ.ค. 2554 มีการสอบธรรมะ  
  - วันที่ 30 ธ.ค. 2554  วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เช้าท าบุญตักบาตร และร่วม  
 รับประทานอาหารกลางวันทั้งครู + นักเรียน  
ผอ.โรงเรียนอนุบาลสาธิต - ขอเรียนเชิญร่วมท าบุญตักบาตรข้ึนปีใหม่ เร่ิมเวลา 08.30 น. โดยมีการนิมนต์  
 พระสงฆ์และจัดงานคริสมาสต์ในวันที่ 25 ธ.ค. 54 ด้วย 
มติท่ีประชุม --รับทราบ — 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่น ๆ  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง  - การเลือกตั้งนายก อบจ. การจัดพิมพ์บัญชีรายช่ือเรียบร้อยแล้ว สามารถ  
 ตรวจสอบได้ และสัปดาห์ที่แล้วมีการถ่ายท าวิดีโอในการได้รับรางวัลทะเบียนดีเด่น  
ประธาน  - ในวันที่ 29 ธ.ค. 54  ส าหรับการประชุมประจ าเดือนที่จังหวัดขอนแก่น  ซ่ึงจะมี  
 การเข้ารับรางวัลบุคลากรดีเด่นของเทศบาล  คือ ปลัดเทศบาล และนายพัฒนา   
 ทองหล่อ  
มติท่ีประชุม --รับทราบ — 
หัวหน้าส านักปลัดฯ  - ขออนุญาตเสนอการออกปฏิบัติงาน 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 54 – 
 4 ม.ค. 55  
  - การจัดงานวันข้ึนปีใหม่ประจ าปี อยากหารือว่าหากให้จัดกอง/ฝ่ายเอง รูปแบบ  
 การจัดควรเป็นอย่างไร ถ้าจัดใหญ่เกินไปอาจจะไม่เหมาะสม 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ - กองสาธารณสุขฯ จัดเอง  
ผอ.กองช่าง - กองช่างจัดเอง  
ประธาน - การจัดงานฉลองวันข้ึนปีใหม่ควรจะงด เนื่องจากปีนี้เป็นปีมหาอุทกภัย  
รองประเสริฐ - ให้จัดรูปแบบให้มีดนตรี อาหารแต่ละกอง รวมกันที่หน้าส านักงานเทศบาล โดยท า  
 เป็นซุ้ม  
รองนพดล - การจัดงานควรจัดช่วงกลางวัน (รับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน)  
ประธาน - สรุป ก าหนดการจัดงานวันข้ึนปีใหม่ ประจ าปี 2555  ในวันที่ 28 ธ.ค. 2554  เวลา  
 16.00 น. เป็นต้นไป เวลา + รูปแบบให้เหมาะสม พนักงานทุกระดับ ผู้บริหารมีของ  
 ช าร่วยให้ทุกคน ประมาณ 400 กว่าช้ิน ส าหรับอาหารให้กอง/ฝ่ายร่วมรับผิดชอบ  
 ถ้วย ชาม จาน โต๊ะ จัดเตรียมให้พร้อม  
มติท่ีประชุม --รับทราบ — 
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ประธาน    -  มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอะไรอีกหรือไม ่ถ้า (ไม่มี) ก็ขอขอบคุณทุกคน  
   และ ขอปิดการประชุม 
 
ปิดประชุม   เวลา  12.10  น. 
 
 
                                             (ลงช่ือ)                          ผู้จดรายงานการประชุม 
              (  นางสาวจารุมาศ  เสนาสนิท )       
                 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
 
                                                                                                                              
                (ลงช่ือ) จ่าเอก       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

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


