
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งท่ี  6 / 2555 

ในวันท่ี 13  มีนาคม  2555  เวลา  10.00  น. 
ณ ห้องประชุมไผ่ทอง 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายลิขิต กสิกิจวรกุล      นายกเทศมนตรี   
2. นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร รองนายกเทศมนตรี  
3. นายมนัส   นิ่มมงคล รองนายกเทศมนตรี  
4. นายนิวัฒน์ ปล่ังศิริ รองประธานสภาเทศบาล  
5. นายส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายพิริน ตุละรัต สมาชิกสภาเทศบาล  
7. นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล สมาชิกสภาเทศบาล  
8. นายก าพล ขันธ์ขวา สมาชิกสภาเทศบาล  
9. นายประเสริฐ เอราวัน สมาชิกสภาเทศบาล  
10. นายสมสงวน อินทรก าแหง สมาชิกสภาเทศบาล  
11. นายนพรุจ เอ่นลุน สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาล  
13. นายบุญเหลือ เร่ืองลือ สมาชิกสภาเทศบาล  
14. นายฉลอง ค าตา สมาชิกสภาเทศบาล  
15. นางชยาภรณ์ ศิลาอ่อน ปลัดเทศบาล  
16. นายสุวัฒน์ สุทธิ รองปลัดเทศบาล  
17. นายวิชัย วิพัฒน์เกษมสุข ผู้ อ านวยการกองช่าง 
18. นางอาภรณ์ รพีเลิศรังสิมันต์ ผู้ อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
19. นางสาวดารารัตน์   ชาตะวราหะ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
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. นางสุภาภรณ์ ค าภูเงิน หัวหน้าฝุายอ านวยการ  
25. นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหน้าฝุายแบบแผนฯ  
26. นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสง่า หัวหน้าฝุายปูองกันฯ  
27. นางกรองกาญจน์   ปัญญารัตนวงศ์ หัวหน้าฝุายปกครอง  
28. นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน หัวหน้าฝุายบริการสาธารณสุข  
29.นางสาวเยาวภา โกศัลย์วัฒน์ หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป.  
30. นางวารุณี ลาดมะโรง หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุข  
31. นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ หัวหน้าฝุายสังคมสงเคราะห์ 
32. นายยศกร ศรีคลัง หัวหน้าฝุายบริการการและเผยแพร่ 
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33. นางสุกัญญา มาตย์วังแสง หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป  
34. นายอุดมศักดิ์ ธรรมน าศีล หัวหน้าฝุายช่างสุขาภิบาล  
35. นางกุลิสรา คชรัตน์ หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง   
36. นางภัทรา สุปัตค า เจ้าพนักงานธุรการ 
37. จ.อ.สายันต์ นรสาร เจ้าพนักงานเทศกิจ  
38. นายประหยัดทรัพย์ อาวจ าปา เจ้าพนักงานพัสดุ  
39. นางจีรพันธ์ เนตรพิฑูร เจ้าพนักงานธุรการ  
40. จ.อ.วรวิทย์ ภาณวัตร เจ้าพนักงานปูองกันฯ  
41. นายเจษฎา วรรณดี เจ้าหน้าท่ีเทศกิจ 
42. นางสาวธัญณิชา ขันตี นักพัฒนาชุมชน  
43. นางสุมิตตรา เขียวอ่อน นักพัฒนาชุมชน  
44. นางสุดา ชาติสุวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาล  
45. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป  
46. นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท จนท.บริหารงานทั่วไป  
 
เริ่มประชุมเวลา 10.20 น.    นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  เป็นประธานในพิธ ี

กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

  ก าหนดวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟูาเพชรรัตนราชสุดา สิริ
โสภาพัณณวดี  ในวันที่ 9 เมษายน 2555 ในส่วนของอ าเภอบ้านไผ่ก าหนดพระราชพิธีวาง
ดอกไม้จันทร์ที่วัดจันทรประสิทธิ์ ขอเชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล 
เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

มติท่ีประชุม  --รับทราบ--  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง เพื่อทราบ  
ปลัดเทศบาล  ด้วยขณะนี้ เป็นช่วงคร่ึงปีงบประมาณแล้ว ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้

เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน  และแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี เพื่อให้การบริหารงบประมาณ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเจตเทศบาลอย่างแท้จริง  

มติท่ีประชุม  --รับทราบ--  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา  

 ส านักปลัดเทศบาล   
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   ตามท่ีนายศรัญ  กสิกิจวกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เขตเลือกตั้งที่ ๒ ได ้

ย่ืนหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยขอ 
ลาออกตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป และในการนี้ ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ า
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในวันอาทิตย์ที่ 
8 เมษายน 2555 โดยระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 มีนาคม 2555 ปรากฏมี
ผู้สมัคร จ านวน 2 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ ซ่ึงพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในเขตการ
เลือกตั้งประกอบด้วย ชุมชนพระ 
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ธรรมสาร ชุมชนศาลเจ้า ชุมชนสมประสงค์พัฒนา ชุมชนสมหวัง-สังวาล ชุมชนโนนสว่าง ชุมชนโนนสะอาด 
ชุมชนคลองชลประทาน ชุมชนห้วยทราย ชุมชนขนมจีน 2000 (บางส่วน) และ ชุมชนหลักสิบส่ี จ านวน
หน่วยเลือกตั้งรวม 10 หน่วย  และประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดขอนแก่นได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประกอบด้วย 
1. นายนิพนธ์  จรุงเกียรติ   ประธานกรรมการ  
2. พันต ารวจเอกออมสิน  ตรารุ่งเรือง  กรรมการ 
3. ว่าท่ีร้อยตรีวันชัย  เมธาอภินันท์     กรรมการ 
4. นายบุญชอบ  ทะยอมใหม่            กรรมการ 
5. นางชยาภรณ์  ศิลาอ่อน               กรรมการ 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แก่ นางชยาภรณ์  ศิลาอ่อน ส่วน 
รายละเอียดในการเตรียมการปรากฏตามตารางควบคุมการจัดการเลือกตั้งที่ กกต.จังหวัด   ได้พิจารณา
จัดท าให้ และแจกให้ที่ประชุมทุกท่านแล้ว  

ปลัดเทศบาล     เนื่องจากการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เป็นหน้าท่ีที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกัน เพื่อให้การ
เลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมีส านักปลัดเทศบาลเป็นหน่วยงานหลัก  จึงขอก าชับให้ทุก
หน่วยงานร่วมมือกันท างานการเลือกตั้งคร้ังนี้  

ประธาน    มอบกองสวัสดิการสังคม ประสานประธานชุมชนในเขต 2 ให้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน 
ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในคร้ังนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ขอฝากเร่ืองการสรรหากปน.โดยปกติจะประสานประธานชุมชนเพื่อช่วยสรรหา 
กปน. ซ่ึงในคร้ังนี้คงต้องขอความร่วมมือจากประธานชุมชนเช่นเคย  ส่วนเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง  ท่านผู้ก ากับสภ.บ้านไผ่ในฐานะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาล รับไป
ด าเนินการ 

ปลัดเทศบาล     ในการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกิน 6 โมงเย็น และจะรายงาน 
กกต.จังหวัดได้ไม่เกิน 6โมงคร่ึง  ฝากกองช่างดูแลเร่ืองปูายประกาศผลคะแนนหน้าส านักงานเทศบาลด้วย   

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555  ณ ห้องประชุมไผ่ทอง  ปรากฏว่ามีผู้เข้ารับ
การอบรมเกินกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเปูาหมาย และการฝึกอบรมแล้วเสร็จด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
ส่วนการมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีเทศกิจด าเนินการทาสีฟุตบาท และเกาะกลางถนนเจนจบทิศ เพื่อรองรับ
การจัดงานกีฬาแห่งชาติ ที่จังหวัดขอนแก่นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ โดยอ าเภอบ้านไผ่เป็นพื้นที่จัดการ
แข่งขันกีฬายกน้ าหนัก เจ้าหน้าท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555  

ผอ.กองสาธารณสุขฯ    ขอรายงานการด าเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขฯ งบประมาณ 
ตั้งไว้ 774.000 บาท ขณะนี้กองคลังได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบราคาแล้ว  

ผอ.กองการศึกษา        ตามท่ีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ด าเนินโครงการน าร่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม  
อีสานร่วมกับวิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเทศบาลในจังหวัด 
ขอนแก่นอีก 3 แห่ง โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป และก าหนดริเร่ิมจัดงาน “วัน 
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อีสาน” ข้ึน  ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว กองการศึกษาจะได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน ประกอบด้วยภาคีความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน ประกอบด้วยท่านนายอ าเภอบ้านไผ่ ท้องถ่ินอ าเภอ สภาวัฒนธรรม นายกกิ่งกาชาด  
สถานีต ารวจ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา 
เทศบาล  สถานศึกษาทุกแห่งภายในเขตเทศบาล  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าท่ี
เทศบาล     จึงน าเรียนเพื่อทราบในช้ันต้น  

ประธาน     โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสานเป็นโครงการความร่วมมือระดับชาติ  เป็นเร่ือง  
น่ายินดีที่เทศบาลเราได้เข้าร่วมโครงการ  หากสามารถด าเนินโครงการให้ประสบความส าเร็จ 
ท้องถ่ินเราจะได้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ ให้ลูกหลานสืบไป  มอบให้ท่านรอง 
นายก รองอาทิตย์  ปลัดเทศบาลและผู้อ านวยการกองการศึกษา ติดตามและประสานงานกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง  

มติท่ีประชุม  --รับทราบ — 
 

ประธาน     มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอะไรอีกหรือไม ่ถ้า (ไม่มี) ก็ขอขอบคุณทุกคน และขอปิดการประชุม 
   

ปิดประชุม   เวลา  11.50  น. 
 
 
 
                                          (ลงช่ือ)                                 ผู้จดรายงานการประชุม 
            ( นางสาวจารุมาศ  เสนาสนิท )       
                 เจา้หนา้ท่ีบริหารงานท่ัวไป  
 
 
                                                                                                                              

(ลงช่ือ)  จ.อ.              ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
( กมล   สงวนญาติ )     

      หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงช่ือ)                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                           (นางสาวดารารัตน์  ชาตะวราหะ )                
                                 หวัหนา้ส านกัปลัดเทศบาล 
 
 
 


