
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งท่ี  4 / 2555 

ในวันท่ี  12  มกราคม  2555  เวลา  10.00  น. 
ณ ห้องประชุมไผ่ทอง 

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

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. นางณัฐพร กิตติคณานุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  
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. น.ส.จารุมาศ เสนาสนิท จนท.บริหารงานทั่วไป  
เริ่มประชุมเวลา 10.10 น.    นายมนัส  นิ่มมงคล  รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  เป็นประธานในพิธ ี

กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธาน   - นายมนัส  นิ่มมงคล รายงานตัวการเข้ารับต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี   
   รับผิดชอบกองสาธารณสุขฯ  
มติท่ีประชุม  --รับทราบ--  
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ือง เพื่อทราบ  
ปลัดเทศบาล  - น าเสนอยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเมืองบ้านไผ่  
ประธาน   - วาระการประชุมน่าจะมีการแจ้งหัวข้อแต่ละกอง/ฝ่าย เพื่อให้ซักถามในที่ประชุม  
รองประเสริฐ  - ตามท่ีท่านปลัดน าเสนอเร่ืองยุทธศาสตร์ ตอนนี้ให้ปลัดเทศบาลยกตัวอย่าง  
   ยุทธศาสตร์ข้ึนมาเสนอก่อน 
ประธาน   - อยากให้กองการศึกษารายงานการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2555 ให้  

ที่ประชุมทราบ 
รองประธานสภาเทศบาล - จากที่ท่านปลัดน าเสนอที่ผ่านมาการจัดท ายุทธศาสตร์พัฒนาเทศบาลควรเป็น  
   แนวทางเดียวกัน  
ปลัดเทศบาล  - โครงการตัวอย่าง “โครงการถนนสะอาด, การตีเส้นถนน”  
รองประเสริฐ  - ให้ท่านปลัดนัดประชุมและมอบหมายงานกอง/ฝ่าย ในการท างาน และขับเคล่ือน  
   ไปพร้อมๆ กันเพื่อการพัฒนา ควรมีการประสานงานเป็นลายลักษณ์อักษร  
สท.จ าลอง  - ขาดการวางระบบการท างาน เช่น การประชุม น่าจะมีศูนย์กลางการประสานงาน  
   ในการด าเนินงาน 
มติท่ีประชุม  --รับทราบ — 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
   1. กองการศึกษา  
ผอ.กองการศึกษา - การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2555 ในวันเสาร์ที่ 14 ม.ค. 2555  

ณ สนามหน้าส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  (รายละเอียดก าหนดการ) 
- การประกวดธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจ าปี 2555  
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สท.สมสงวน  - งานประเพณีวันเด็กแห่งชาติใช้งบประมาณด าเนินการประมาณเท่าไหร่  
รองประเสริฐ  - ช้ีแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันเด็กแห่งชาติที่นอกเหนือจาก  
   ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ มีอยู่หลายรายการ เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงทหาร และอื่นๆ  
สท.จ าลอง  - ต าหนิเร่ืองการขอความอนุเคราะห์รถถังมาโชว์ที่งานวันเด็กแห่งชาติ หมายถึง  
   ความรุนแรง จะก่อให้เกิดสงครามได้ น่าจะหาส่ิงอื่นมาแทนรถถัง  
ผอ.กองการศึกษา - อยากจะมีการปรับเปล่ียนกิจกรรมอื่น ๆ แทรกเข้ามาในการจัดงานวันเด็กปีนี้  
รองประเสริฐ  - บางปีที่จัดงานวันเด็ก แต่ไม่มีรถถัง เด็ก ๆ จะมาร่วมงานน้อยมาก  
รองอาทิตย์  - ขณะนี้กองการศึกษารับผิดชอบ 3 งาน (งานวันเด็ก + งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ +  

การแข่งขันตะกร้อ)  
สท.สมสงวน  - ควรน ารถด้บเพลิง,รถเก็บขยะ,รถดูดโคลน และให้เจ้าหน้าท่ี/พนักงานขับรถยนต์  
   ช้ีแจงการปฏิบัติงานให้เด็ก ๆ ทราบ  
ประธาน   - การน ารถรถดับเพลิง,รถเก็บขยะ,รถดูดโคลน เทศบาลได้น ามาจอดตามโครงการ  
   จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นประจ าทุกปีอยู่แล้ว  
ผอ.กองการศึกษา  - เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2555  เวลา  
   08.00 น.   
   - การประกวดธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่ กองการศึกษาเป็นแม่งานในการรับสมัคร ฝาก  
   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่ด้วย 

- การประกวดขบวนแห่บุญกุ้มข้าวใหญ่  
รองประเสริฐ  - มอบส านักปลัดฯ ด าเนินการดังนี้  

1. การก าหนดสถานที่วางจ าหน่ายสินค้าบริเวณงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ควรให้มีทางเข้า-ออก 
บริเวณตู้ ATM (กรุงไทย) 

2. ให้มีช่องการจอดรถยนต์ด้วย 
สท.จ าลอง  - ควรเข้าไปก าหนดการตั้งร้านจ าหน่ายสินค้าก่อนถึงวันงานบุญกุ้มข้าวใหญ่   
   เนื่องจากมีผลกระทบกับผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาล 
สท.นิวัฒน์  - ควรมีการปรับลดงบประมาณเงินอุดหนุนประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ เนื่องจากไม่ได้  
   ทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่  
รองประเสริฐ  - รายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ส่วนหนึ่งตัดไป  
   ส านักงานกิ่งกาชาด และปรับปรุงภูมิทัศน์อ าเภอบ้านไผ่ เป็นงบกลางของอ าเภอ  
   บ้านไผ่  
มติท่ีประชุม  --เห็นชอบ--  
   2. กองสาธารณสุขฯ  
ผอ.กองสาธารณสุขฯ - เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2555 ได้รับร้องเรียนจากแม่ค้าตลาดสด (ขายผัก) ขออนุญาต  
   ปรับแท่น 5 แท่น มีปัญหาการจ่ายเงินค้ าประกัน และมีการเลือกประธานชมรม  
   ตลาดและต่อไปจะแต่งตั้ง เพื่อน าข้อเสนอแนะแจ้งให้ที่ประชุม มติที่ประชุมเห็นด้วย  
   กับการปรับแท่นท ขณะนี้เทศบาลเมืองบ้านไผ่เช่ากับกรมธนารักษ์เช่า 15 ปี ตาม  
   สัญญากรณีมีการปรับปรุง ต้องมีการขออนุญาตธนารักษ์จังหวัดอนุญาตก่อน  

ปรากฏว่า กรมธนารักษ์อนุมัติให้ปรับปรุงได ้
- การด าเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการก าจัดขยะมูลฝอย 
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- ข้อมูลทั้งหมดมี 3 ส่วน (รายละเอียดตามเอกสาร) 

สท.นิวัฒน์  - หารือเร่ืองประโยชน์ผู้ประกอบการ การปรับปรุงแท่นขายของ  
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล – การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ส านักปลัดฯจะมีกิจกรรมสภาเด็ก โดยการเปิดห้อง 
   สภาจัดงานวันเด็ก  

- เทศกาลตรุษจีน  ส านักปลัดฯจัดชุดเจ้าหน้าท่ีป้องกัน เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังเหตุอัคคีภัย
บริเวณหน้าอ าเภอ 

สท.นิวัฒน์  - ฝากชมเชยและขอบคุณกองช่างที่ดูแลเร่ืองไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างอย่างทั่วถึง  
รองประเสริฐ  - ตลาดไนท์บาร์ซ่ามีการขายของกิ๊ฟช็อปหลายร้าน เพราะให้ขายได้เฉพาะอาหาร  
   ปรุงส าเร็จ  
มติท่ีประชุม  --รับทราบ — 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่น ๆ  

1. สถานธนานุบาล 
ผจก.สถานธนานุบาล - ขณะนี้อยู่ระหว่างการรออนุมัติเงินกู้   
มติท่ีประชุม  --รับทราบ — 

2. กองสวัสดิการสังคม 
หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ - ขณะนี้กองสวัสดิการสังคมก าลังประชาคมโครงการ SML  
   - โครงการ EM – Ball ในพื้นที่มีน้ าเน่าเสีย 
สท.ส่งศักดิ์  - เป็นงานบริการชุมชนให้ปรับปรุงให้ดีข้ึน  
สท.จ าลอง  - การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ทันเวลา และรวดเร็วกว่านี้ และการจ่ายเบี้ยชดเชย  
   เงินเพิ่มให้เบิกจ่ายเงินเพิ่มเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ+เบี้ยผู้พิการ และการเบิกจ่ายเงิน  
   อปพร.   
หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ - ช้ีแจงการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ 2 กรณี  

1. รอเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินตกเบิกให้ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2554 
2. การจ่ายเบี้ยไม่ครบ ไม่มีผู้มารับ ต้องเบิกจ่ายให้ครบ หากไม่ครบจะไม่สามารถยืมเงินได ้

มติท่ีประชุม  --รับทราบ-- 
ประธาน    -  มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอะไรอีกหรือไม ่ถ้า (ไม่มี) ก็ขอขอบคุณทุกคน  
   และ ขอปิดการประชุม 
ปิดประชุม   เวลา  12.10  น. 
 
 
                                          (ลงช่ือ)                               ผู้จดรายงานการประชุม 
        (  นางสาวจารุมาศ  เสนาสนิท )       
           เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
                                                                                                                              
(ลงช่ือ) จ่าเอก      ผู้ตรวจรายงานการประชุม  (ลงช่ือ)        ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
              ( กมล   สงวนญาติ )                (นางสาวดารารัตน์  ชาตะวราหะ )                
         หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป                 หวัหนา้ส านกัปลัดเทศบาล 


