
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งท่ี  5 / 2555 

ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ์  2555  เวลา  10.00  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. นายชานล ธนระพีโชติ สมาชิกสภาเทศบาล  
11. นายภาคภูมิ ศรีอุ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายก าพล ขันธ์ขวา สมาชิกสภาเทศบาล  
13. นายประเสริฐ เอราวัน สมาชิกสภาเทศบาล  
14. นายสมสงวน อินทรก าแหง สมาชิกสภาเทศบาล  
15. นางจงจิต แซ่เหีย สมาชิกสภาเทศบาล  
16. นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาล  
17. นายบุญเหลือ เร่ืองลือ สมาชิกสภาเทศบาล  
18. นางชยาภรณ์ ศิลาอ่อน ปลัดเทศบาล  
19. นายสุวัฒน์ สุทธิ รองปลัดเทศบาล  
20. นางสาวดารารัตน์ ชาตะวราหะ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
21. นายวิชัย วิพัฒน์เกษมสุข ผู้ อ านวยการกองช่าง 
22. นางอาภรณ์ รพีเลิศรังสิมันต์ ผู้ อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
23. นางวาสนา พิทักษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
24. นางศิริวรรณ ปั กษี ผู้ อ านวยการกองการศึกษา 
25. นางฉวีวรรณ นริสศิริกุล ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล  
26. นางจิตโสภิณ เคนจันทึก ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล 2  
27. นายศรีสุนทร นามสว่าง ผู้จัดการสถานธนานุบาล  
28. นางสุภาภรณ์ ค าภูเงิน หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
29. นายศักดิ์สิทธิ์ ปิ่นค า หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
30. นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ  
31. นางกรองกาญจน์   ปัญญารัตนวงศ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
32. นายจีระศักดิ์ แก่นดู่ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  
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33. น.ส.ดาวรรณ์ ภูเหิน หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  
34. น.ส.เยาวภา โกศัลย์วัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
35. นางวารุณี ลาดมะโรง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
36. นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
37. นายยศกร ศรีคลัง หัวหน้าฝ่ายบริการการและเผยแพร่  
38. นางสุกัญญา มาตย์วังแสง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
39. นายอุดมศักดิ์ ธรรมน าศีล หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล  
40. นางกุลิสรา คชรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
41. นางภัทรา สุปัตค า เจ้าพนักงานธุรการ  
42. จ.อ.สายันต์ นรสาร เจ้าพนักงานเทศกิจ  
43. นายประยุทธ์ ชัยพัฒนเวช นักวิชาการศึกษา  
44. นายชาญชัย ทิท า นักวิชาการศึกษา 
45. นายประหยัดทรัพย์ อาวจ าปา เจ้าพนักงานพัสดุ  
46. นางจีรพันธ์ เนตรพิฑูร เจ้าพนักงานธุรการ  
47. น.ส.ภัทราวรรณ เกิดพิทักษ์ นักพัฒนาชุมชน 
48. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
49. น.ส.จารุมาศ เสนาสนิท จนท.บริหารงานทั่วไป  
 
เริ่มประชุมเวลา 10.10 น.    นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  เป็นประธานในพิธ ี

กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
   - ไม่มี -  
มติท่ีประชุม  --รับทราบ--  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง เพื่อทราบ  

1. ส านักปลัดเทศบาล  
หัวหน้าส านักปลัดฯ - แจ้งการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  มี 10 เขตเลือกตั้ง  
   รายละเอียดดังนี้  

- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 9 ม.ีค. 2555 เวลาราชการ   
- สถานที่รับสมัคร ห้องประชุมสภาเทศบาล ซ่ึงจัดเป็นศูนย์เตรียมการเลือกตั้ง 
- งบประมาณการเลือกตั้งตั้งไว้ 30,000.- บาท ขอโอนเพิ่มงบประมาณจากเงิน 
ส ารองจ่าย 400,000.-  บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  430,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการเลือกตั้ง ฯ  

ประธาน   - คาดว่าเลือกตั้งในวันที่ 8 เม.ย. 2555 ค่าใช้จ่ายประมาณ 4 แสน งบตั้งไว้  
 30,000.- บาท ขอโอนเพิ่มจากเงินส ารองจ่าย ให้แจ้งเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลที ่
จะสมัครเข้าร่วมรับสมัคร 

มติท่ีประชุม  --รับทราบ-- 
   2. กองสาธารณสุขฯ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ขอแจ้งเร่ืองเพื่อทราบดังนี้  
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1. การออกหน่วยสาธารณสุขฯ การฉีดวัคซีน  เวลาหลังเลิกงาน ก าหนดการเร่ิม 1 ม.ีค. – 23 
พ.ค. 2555 

ปลัดเทศบาล  - การออกหน่วยอยากให้มีการออกบริการประชาชนร่วมกับกองสาธารณสุขฯ  
ประธาน   - เป็นข้อเสนอแนะที่ดี  
รองประเสริฐ  - ให้กองช่างมอบธุรการกองช่างออกร่วมด้วย  
รองปลัดเทศบาล  - เสนอการเข้าร่วมออกหน่วยเพื่อส ารวจผู้สูงอายุในการแจกของที่ระลึก  
มติท่ีประชุม  --รับทราบ-- 
   3. กองช่าง 
ผอ.กองช่าง  - ช้ีแจงรายละเอียดการลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน (รายละเอียด  
   ตามเอกสาร) 
ประธาน   - ค่าธรรมเนียมจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ฯ  
   - ก่อนมีการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์จะต้องมีการร้ือโรงฆ่าสัตว์ไปสร้างที่  
   หนองแวงไร่ (ที่สาธารณประโยชน์) ไม่ทราบว่าด าเนินการถึงไหนแล้ว  แบบและ 
   ประมาณการช่วยเร่งให้แล้วเสร็จด้วย 
   - วันที่ 17 มี.ค. 2555 ให้ช่างไปส ารวจด้วย ซ.ข้างอู่เจริญพันธุ์ ถนนช ารุดมาก  
ผอ.กองช่าง  - ที่สาธารณะเป็นความผิดชอบของจังหวัด สะพานตาม พ.ร.บ.อาคารจะต้องมี  
   สถาปนิกและวิศวกรเซ็นก่อน ต้องประสานจังหวัดอีกคร้ัง  
วิศวกรโยธา  - จากการที่ได้รับมอบหมายให้ไปประชุมแทน รองนายกเทศมนตรี ท่านประเสริฐ  

 พงษ์ธีรมิตร เร่ือง การจัดการแข่งขันกีฬายกน้ าหนักแห่งชาติ ที่โรงเรียนบ้านไผ่  
ข.ก.5  นายอ าเภอบ้านไผ่ฝากให้ด าเนินการ ดังนี ้

* กองสาธารณสุขฯ*  
ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านไผ่ ออกตรวจสอบคุณภาพอาหารและร้านอาหาร 
2. การฉีดพ่นยุงตามอาคารเรียนวันละ 3 คร้ัง 
3. การจัดเก็บขยะและการขอถังขยะเพิ่ม 
4. ความสะอาดของถนนสายต่าง ๆ  
5. บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5 ให้ช่วยกันดูแลความสะอาด 
 * กองช่าง * 

   1. ให้เตรียมเต็นท์ 10 หลัง และเวทีการแสดง  
   2. ไฟแสงสว่างและรถน้ า  
   3. คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล หากต้องการ ID-Card แจ้งที่คุณจีระศักดิ์  
ประธาน   - เร่ือง การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ บ้านไผ่ได้รับเกียรติจัดการแข่งขันยกน้ าหนัก  
   และมวยปล้ า กอง/ฝ่ายต้องได้รับผิดชอบร่วมกัน  

- รูปถ่ายไปท า Card แขวนคอเพื่อเข้า-ออกชมการแข่งขัน 
มติท่ีประชุม  --รับทราบ — 
   4. กองการศึกษา  
ผอ.กองการศึกษา - การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ โรงเรียนได้แจ้งให้จัดนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน  
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หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา - การจัดท าป้ายต้อนรับการแข่งขันกีฬาฯ ฝากกองวิชาการฯให้ด าเนินการให้ตรงกับ  
   ระยะเวลาการจัดการแข่งขันด้วย  
หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่ – ได้ด าเนินการเปล่ียนแปลงวัน เวลา ส าหรับป้ายต้อนรับเรียบร้อยแล้ว  
   - การขอรถน้ าบริการจากการประปาส่วนภูมิภาค (ส านักปลัดฯ)  
   - การจัดเตรียมประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมชมการจัดการแข่งขันวันแรก  
   ประมาณ 100 คน  มอบกองการศึกษา  กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนในสังกัด  
   เทศบาล และชุมชนทั้ง 26 ชุมชน เข้าร่วมชมการจัดการแข่งขัน 5  ในวันที่ 3 มี.ค.  
   2555 ณ โรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก. โดยพร้อมเพรียงกัน  
ผอ.กองการศึกษา - ก าหนดการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ ในวันที่ 2 ม.ีค. 2555 (รายละเอียดตาม  
   ก าหนดการ) มีโรงเรียนเข้าร่วม 14 แห่ง เร่ิมเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป แล้วเสร็จ  

ไม่เกินช่วงบ่าย 
รองอาทิตย์  - ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าพอสมควรและอยากให้หน่วยงานอื่นเข้าร่วมด้วย  

อนุบาลเกมส์อยากให้รู้ด้านสันทนาการในการเป็นผู้น า เชิญสมาชิกสภาเทศบาล 
เข้าร่วมด้วย 

   - EU ผู้แทน EU เข้าร่วมด้วย แจ้ง 4 เทศบาลที่เข้าร่วมโครงการวิจัยด้วยกัน  
เชิญเข้าร่วมด้วย 1 มี.ค. 2555 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาการปกครองท้องถ่ิน มีการ 
แสดงร่วมด้วย การอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม ด าเนินการ 4 ปี วันอิสานเดย์  
ให้ค านึงถึงวัฒนธรรมอีสาน 

ประธาน   - มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่เร่ืองอนุบาลเกมส์  
   - เชิญชวนร่วมการเปิดงาน EU ใครมีส่วนเกี่ยวข้องต้องเข้าร่วม 
ผอ.กองการศึกษา - ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์  ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจาก  
   หน่วยงานต่าง ๆ  
   - จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย สถานที่ ณ โรงแรมไฮเวย์ ในวันที่ 23 มี.ค. 2555  
   - การสนับสนุนบุญมหาชาติ วัดศรีบุญเรือง ชุมชนบ้านข่าพัฒนา 3-4 มี.ค. 2555  
   - การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2555  
นักวิชาการศึกษา  - ประเพณีสงกรานต์ประจ าปี 2555 ก าหนด 3 วันตั้งแต่วันที่ 13-15 เม.ย.ของทุกปี 
   - เช้าท าบุญตักบาตร  
   - ขบวนแห่เช้าก่อนเท่ียง บ่ายการก าหนดจุดเล่นน้ าปลอดภัย  3  วัน  บริการน้ า  
   สะอาด  
   - หารือเร่ืองสถานที่การจัดงานท าบุญตักบาตร  
ประธาน   1. สถานที่ท าบุญตักบาตร  

2. ขบวนแห่  
รองประธานสภาเทศบาล - เสนอแนะการท าบุญตักบาตรควรจัดที่วัดจันทร์ประสิทธิ์ คิดว่ามีความพร้อมทั้ง  
   ด้านที่จอดรถ 
สท.สมสงวน  - เห็นด้วยกับท่านรองประธานสภาเทศบาล   
สท.จ าลอง  - เสนอการจัดการเล่นน้ าช่วงเย็น  



 
- 5 - 

นักวิชาการศึกษา  - การจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดจันทร์ประสิทธิ์ เทศบาลเมืองบ้านไผ่จะไป  
   สมทบกับวัดที่มีการจัดบวชภาคฤดูร้อนอยู่แล้ว  
สท.ส่งศักดิ์  - การบวชสามารถบวชได้ทุกวัด พร้อมทุกวัด  
สท.จ าลอง  - ควรปรับเปล่ียนการจัดโครงการบวชภาคฤดูร้อนโดยการเวียนให้ครบทุกวัด  
ประธาน   - พิจารณาวัดจัดสรร – วัดศรีบุญเรือง วัดใดเหมาะสม 
ผอ.กองการศึกษา - ดร.อาทิตย์ (รองนายกฯ) ได้พานักเรียนไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนเทศบาลร้อยเอ็ด  
รองอาทิตย์   - โรงเรียนเทศบาลร้อยเอ็ด เดินทางเข้าร่วมประชุมลงนาม MOU สสวท. 7 จังหวัด  
   โดยรวมของทั้งจังหวัด เขตพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัดขอนแก่น ลงนามเรียบร้อยแล้ว   
มติท่ีประชุม  --รับทราบ-- 
   5. กองสวัสดิการสังคม 
น.ส.ธัญณิชา ขันตี ช้ีแจงรายละเอียดโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค   
   - ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะผู้ใจบุญจากกรุงเทพมหานคร  
   - การจัดเตรียมป้ายไวนิล (ป้ายต้อนรับ) เวที เคร่ืองเสียง เต้นท์ ให้พร้อม  
รองปลัดเทศบาล  - การเบิกจ่ายค่ารับรองสามารถเบิกได้ตามระเบียบ ฯ  
ประธาน   - ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค โดยผู้ว่าราชการจังหวัด  
   ขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิด  
มติท่ีประชุม  --รับทราบ-- 
ประธาน   -  มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอะไรอีกหรือไม ่ถ้า (ไม่มี) ก็ขอขอบคุณทุกคน  และขอ 

ปิดการประชุม 
ปิดประชุม   เวลา  12.05  น. 
 
 
                                          (ลงช่ือ)                               ผู้จดรายงานการประชุม 
        (  นางสาวจารุมาศ  เสนาสนิท )       
           เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
 
                                                                                                                              
(ลงช่ือ) จ่าเอก      ผู้ตรวจรายงานการประชุม  (ลงช่ือ)        ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
              ( กมล   สงวนญาติ )                (นางสาวดารารัตน์  ชาตะวราหะ )                
         หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป                 หวัหนา้ส านกัปลัดเทศบาล 
 
        
   


