
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งท่ี  7 / 2555 

ในวันท่ี  24  เมษายน   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. นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาล  
11. นายภาคภูมิ ศรีอุ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายก าพล ขันธ์ขวา สมาชิกสภาเทศบาล  
13. นายประเสริฐ เอราวัน สมาชิกสภาเทศบาล  
14. นายสมสงวน อินทรก าแหง 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 หัวหน้าฝุายอ านวยการ  
27. นายศักดิ์สิทธิ์ ปิ่นค า หัวหน้าฝุายการโยธา  
28. นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหน้าฝุายแบบแผนฯ  
29. นางกรองกาญจน์   ปัญญารัตนวงศ์ หัวหน้าฝุายปกครอง  
30. นายจีระศักดิ์ แก่นดู่ หัวหน้าฝุายส่งเสริมการศึกษา  
31. นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน หัวหน้าฝุายบริการสาธารณสุข 
32. นางสาวเยาวภา โกศัลย์วัฒน์ หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป  
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33. นางวารุณี ลาดมะโรง หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุข  
34. นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ หัวหน้าฝุายสังคมสงเคราะห์  
35. นายยศกร ศรีคลัง หัวหน้าฝุายบริการการและเผยแพร่  
36. นางสุกัญญา มาตย์วังแสง หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
37. นายอุดมศักดิ์ ธรรมน าศีล หัวหน้าฝุายช่างสุขาภิบาล  
38. นางกุลิสรา คชรัตน์ หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง  
39. นายมาโนชช        ธาดาจิตติกร วิศวกรโยธา  
40. จ.อ.สายันต์ นรสาร เจ้าพนักงานเทศกิจ  
41. นายประยุทธ์ ชัยพัฒนเวช นักวิชาการศึกษา  
42. นายชาญชัย ทิท า นักวิชาการศึกษา  
43. นายประหยัดทรัพย์ อาวจ าปา เจ้าพนักงานพัสดุ  
44. นางจีรพันธ์ เนตรพิฑูร เจ้าพนักงานธุรการ 
45. นางสาวภัทราวรรณ เกิดพิทักษ์ นักพัฒนาชุมชน  
46. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป  
47. นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท จนท.บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.20 น.    นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  เป็นประธานในพิธีกล่าว 

เปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

แนะน าพนักงานเทศบาล รายนายมาโนชช  ธาดาจิตติกร วิศวกรโยธา ระดับ 5 จากอบต.ศาลายา 
จ.นครปฐม มาด ารงต าแหน่ง วิศวกรโยธา ระดับ 5 งานวิศวกรรม ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง  กองช่าง 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

มติท่ีประชุม  --รับทราบ--  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง เพื่อทราบ  

1. ส านักปลัดเทศบาล  
หัวหน้าส านักปลัดฯ เร่ืองแรก รายงานผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่  

2 แทนต าแหน่งที่ว่าง  มี 10 หน่วยเลือกตั้ง จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 7,277 คน มีผู้มาแสดงตนขอรับบัตร
เลือกตั้ง 1,573 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.61  เป็นบัตรดี 1,379 ใบ คิดเป็นร้อยละ 87.67 บัตรเสีย 59 ใบ คิด
เป็นร้อยละ 3.75 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 135 ใบ คิดเป็นร้อยละ 8.58  ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็น
ทางการปรากฏว่า นายค าพันธ์ สีดอนซ้าย ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 1,241 คะแนน  นายโกมินทร์  วรดี  
ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 138 คะแนน  

   เร่ืองที่สอง เป็นเร่ืองการรายงานการครบวาระการด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ในวันที่ 25 เมษายน 2555  ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะได้จัดให้มีการเลือกตั้ง กรณีการเลือกตั้งทั่วไป ตาม พ .ร.บ.การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 ต่อไป  
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 เร่ืองที่สามเป็นเร่ืองการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอปพร. ประจ าปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 
มีนาคม 2555 เป็นการจัดพิธีชุมนุมสวนสนาม ณ ถนนศูนย์ราชการ(บริเวณติดกับสวนรัชดานุสรณ์) ตั้งแต่
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป งานปูองกันฯได้ประสานศูนย์อปพร. และมีค าส่ังให้อปพร. จ านวน 10 นายเข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
 เร่ืองที่ส่ี เป็นสรุปผลโครงการรณรงค์7 วันอันตรายในช่วงสงกรานต์ ปรากฏในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดข้ึนในพื้นที่  

    เร่ืองที่ห้า เป็นการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 ตั้งแต่ 
เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ประกอบด้วยกิจกรรมไหว้ศาลาพระภูมิ  ท าบุญเล้ียงพระ และปล่อยปลา สระน้ า
หลังส านักงาน  ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  

2. กองสวัสดิการสังคม  
รองปลัดเทศบาล  - การด าเนินโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง  

ภาวะผู้น าคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจ าปี 2555 ได้มีการหารือผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องแล้ว ก าหนดเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง ชลบุรีและฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 
27-29 มีนาคม 2555 ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 340 คน   
 - การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดที่ถือเป็น”วาระ
แห่งชาติ” โดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขับเคล่ือนการด าเนินงานในพื้นที่ ด้วยการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดตั้ง/ฟื้นฟูผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน(25 ตาสัปปะรด) กองสวัสดิการสังคมจึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานประกอบด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอ านวยการ และคณะท างาน
ในชุมชนทั้ง 26 ชุมชน 

3. กองการศึกษา  
ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์  – ขอขอบคุณทุกฝุายที่ให้ความร่วมมือในการจัดประเพณีสงกรานต์ประจ าปีนี้ การ รอง
นายกเทศมนตรี    จัดงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี  โครงการจัดซ้ือเคร่ืองดนตรี (วงโยธวาทิต) งบประมาณห้าแสน 

กว่าของโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดสเปค ราคากลาง และ 
กรรมการด าเนินการด้านพัสดุเรียบร้อยแล้ว และจะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้โรงเรียน  
มีเคร่ืองดนตรีใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

4. กองวิชาการและแผนงาน  
รองปลัดเทศบาล  - กองวิชาการและแผนงานได้จัดท าจดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ปีที่ 3 ประจ าเดือน 

เมษายน 2555 เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน กิจกรรมต่าง ของเทศบาล และได้เผยแพร่ไป   ยังหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในเขตเทศบาล รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น ๆ แล้ว   

 5. กองช่าง  
ผู้อ านวยการกองช่าง - ตามท่ีคณะผู้บริหารได้มีนโยบายในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมทางรถไฟภายใน  

เขตเทศบาล เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ออกก าลังกายของ
ประชาชน  รวมทั้งเป็นการพัฒนาท่ีดินว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์   กองช่างจึงได้มีหนังสือไปยังผู้ว่าการรถไฟ
แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟ    สนามกีฬา ได้แก่ สนามแบดมินตัน 
สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล แล้ว โดยหนังสือลงวันที่ 12 เมษายน 2555  
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6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ - กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมก าหนดด าเนินโครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิง

รุก ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านไผ่  โดยการอบรมให้ความรู้แก่แกนน าชุมชน ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 
ณ ห้องประชุมไพจิตร โรงพยาบาลบ้านไผ่ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.    

มติท่ีประชุม  --รับทราบ--  
ระเบียบวารท่ี 3  เรื่อง เพื่อพิจารณา  
นายนิวัฒน์  ปล่ังศิริ สมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านได้รับแจ้งความเดือนร้อนของประชาชนจ านวน 8 ราย สมาชิกสภาเทศบาล  

จากงานวางท่อประปาบริเวณซอยอุตรนคร ว่า ร้ัว พื้นอาคาร บางส่วนได้รับความเสียหาย เกิดการทรุดตัว 
เนื่องจากมีการใช้เคร่ืองจักรขุดผิวจราจรเดิมเพื่อวางท่อประปา  ขอให้กองช่างจัดเจ้าหน้าท่ีไปตรวจสอบ
ด้วย 

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร   กองช่างได้มีหนังสือแจ้งการประปาสาขาบ้านไผ่เพื่อไปแล้ว  และจะได้มอบหมาย 
รองนายกเทศมนตรี   เจ้าหน้าท่ีกองช่างไปตรวจสอบอีกคร้ัง  ขอฝากท่านสมาชิกทุกท่าน กรณีความเดือดร้อน  

ของพี่น้องให้แจ้งโดยตรงมายังคณะผู้บริหาร เพื่อส่ังการไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ 
ประธาน  ขณะนี้ เป็นช่วงกลางปีงบประมาณแล้ว กอง/ฝุายจะต้องเตรียมการจัดซ้ือ จัดจ้างรายการในหมวด

ลงทุน ให้ตรวจสอบความถูกต้อง และขออนุมัติด าเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี  ขอเรียนที่
ประชุมทราบว่า งานประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ค.ส.ล. 2 ช้ัน ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการ
เรียกผู้รับจ้างมาท าสัญญากับเทศบาล  ระยะเวลาก่อสร้างประมาณหนึ่งปี  หากการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
เทศบาลจะมีอาคารขนาดใหญ่ส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวบ้านไผ่ อย่างเพียงพอ
และเหมาะสม  

นายส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์      น่าจะมีการออกระเบียบการใช้อาคารไว้ด้วย เพราะมีพี่น้องในชุมชนสอบถาม  
สมาชิกสภาเทศบาล  หลายรายเพราะเป็นหอประชุมขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับของโรงเรียน ขก.5 และโรงเรียน 

มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา  
นายสมสงวน อินทรก าแหง   ให้มีการจัดล าดับการขอใช้ไว้ด้วย เพื่อความยุติธรรมในการขอใช้  
สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธาน   ถ้าการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ  ส านักปลัดเทศบาลในฐานะหน่วยงานดูแล รับผิดชอบ  

จะต้องยกร่างระเบียบการใช้หอประชุมดังกล่าว  
ผอ.กองช่าง  ส่วนค่าธรรมเนียมการใช้ คงต้องค านวณจากอุปกรณ์ไฟฟูา ว่าการห้องประชุมในแต่ละช่ัวโมงเป็น

เงินเท่าไร เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดค่าธรรมเนียม  โดยค านึงถึงค่าไฟฟูาท่ีต้องจ่ายเป็นอัตราก้าวหน้า   
ประธาน  การก าหนดค่าธรรมเนียมให้ใช้หลักเกณฑ์ตามท่ี ผอ.ช่างเสนอ จะได้ช้ีแจงกับผู้ขอใช้ได้อย่าง

ถูกต้อง เหมาะสม  
นายนิวัฒน์  ปล่ังศิริ ขอฝากงานเทศกิจเร่ืองผู้ค้าเร่ตามถนนสายต่าง ๆ ตรวจสอบการขออนุญาตใช้เสียงแต่ละรายด้วย  ส่วนการ

จัดระเบียบร้านค้ารอบ ๆ ตลาด ขอให้เข้มงวดสม่ าเสมอ มีหลายรายเร่ิมจะวางล้ าเส้นที่ก าหนด จะเป็น
ตัวอย่างท าตามกันในรายอื่น ๆ  เราท าได้ดีในระดับหนึ่งแล้ว ให้รักษาระดับไว้  บ้านเมืองจะดูเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  คนที่เดินทางผ่านไปมาเห็นแล้วก็จะช่ืนชม ความมีระเบียบวินัยของหน่วยงาน และประชาชน 
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นายมนัส  นิ่มมงคล    กองสาธารณสุขฯอยู่ระหว่างการรณรงค์ลดปริมาณขยะ  จึงได้มีหนังสือขอความ  
รองนายกเทศมนตรี  ร่วมมือไปยังสถานประกอบการ สถานศึกษา วัด หน่วยงานราชการมีส่วนร่วมในการลด  

คัดแยก และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ พร้อมทั้งท าการส ารวจข้อมูลขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ เพื่อ
น ามาใช้ในการบริหารจัดการในระยะต่อไป ส่วนโครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิงรุกที่ท่าน
ผอ.กองสาธารณสุขฯได้เรียนในเบื้องต้นไว้แล้ว จะท าการพ่นสารเคมีก าจัดยุง และท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
ในทุกชุมชน ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม–5 กรกฎาคม 2555 ซ่ึงเป็นช่วงต้นฤดูฝน  และจะมีหนังสือแจ้งทุก
ชุมชนทราบต่อไป 

มติท่ีประชุม  --รับทราบ — 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่น ๆ  
ประธาน   มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอะไรอีกหรือไม ่ถ้า (ไม่มี) ก็ขอขอบคุณทุกคน และขอปิดการ 

ประชุม 
    
ปิดประชุม   เวลา  11.40  น. 
 
 
 
 
              (ลงช่ือ)                                 ผู้จดรายงานการประชุม 
         ( นางสาวจารุมาศ  เสนาสนิท )       
               เจา้หนา้ท่ีบริหารงานท่ัวไป  
 
 
                                                                                                                              

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

(ลงช่ือ)                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                           (นางสาวดารารัตน์  ชาตะวราหะ )                
                                หวัหนา้ส านกัปลัดเทศบาล 
 
 

  
 
 


