
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งท่ี  8 / 2555 

ในวันท่ี 29  พฤษภาคม  2555  เวลา  10.30  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. นายก าพล ขันธ์ขวา สมาชิกสภาเทศบาล  
11. นายภาคภูมิ ศรีอุ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายประเสริฐ เอราวัน สมาชิกสภาเทศบาล  
13. นายสมสงวน อินทรก าแหง สมาชิกสภาเทศบาล  
14. นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์  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 หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
27. นายศักดิ์สิทธิ์ ปิ่นค า หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
28. นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ  
29. นางกรองกาญจน์   ปัญญารัตนวงศ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
30. นายจีระศักดิ์ แก่นดู่ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  
31. นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
32. นางสาวเยาวภา โกศัลย์วัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
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33. นางวารุณี ลาดมะโรง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
34. นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์  
35. นางสุกัญญา มาตย์วังแสง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
36. นายยศกร ศรีคลัง หัวหน้าฝ่ายบริการการและเผยแพร่ 
37. นางกุลิสรา คชรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
38. นายอุดมศักดิ์ ธรรมน าศีล หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล  
39. จ.อ.สายันต์ นรสาร เจ้าพนักงานเทศกิจ  
40. นายประยุทธ์ ชัยพัฒนเวช นักวิชาการศึกษา  
41. นางภัทรา สุปัตค า เจ้าพนักงานธุรการ  
42. นายชาญชัย ทิท า นักวิชาการศึกษา  
43. นายประหยัดทรัพย์ อาวจ าปา เจ้าพนักงานพัสดุ  
44. นางจีรพันธ์ เนตรพิฑูร เจ้าพนักงานธุรการ 
45. นางสาวภัทราวรรณ   เกิดพิทักษ์ นักพัฒนาชุมชน  
46. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
47. นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท จนท.บริหารงานทั่วไป 
  

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.    นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  เป็นประธานในพิธ ี
กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
   - ไม่มี -  
มติท่ีประชุม  --รับทราบ--  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง เพื่อทราบ  

1. ส านักปลัดเทศบาล  
หัวหน้าส านักปลัดฯ - ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดขอนแก่นได้ประกาศผลการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เขตเลือกตั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ว่า นายค าพันธ์  สีดอน
ซ้าย เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง  

- การจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจ าปี 2555  
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2555  เป้าหมาย 50 คน  นับสมาชิกอปพร.รุ่นที่ 9 ของเทศบาล
เมืองบ้านไผ่  
 -การคาดการณ์สภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่า ฤดูร้อนปีนี้จะส้ินสุดประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคม หลังจากนั้นจะเขาสู่ฤดูฝน อาจมีพายุฤดูร้อน เกิดอัคคีภัย หรือไฟป่าข้ึนง่าย งาน
ป้องกันฯจึงได้มีประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังและจะได้ติดตามสภาวะอากาศเพื่อแจ้ง
เตือนประชาชนและระยะ ๆ ต่อไป 
 -ในปีงบประมาณ 2555 ได้จัดอบรมเร่ือง ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูล 
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และหัวข้อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
เพื่อการบริการประชาชน ไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยได้รับความอนุเคราะห ์
วิทยากรจากหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถ่ิน   
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 2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

ผอ.กองสาธารณสุขฯ -รายงานก าหนดการจัดโครงการรอบรู้ใช้รถใช้ถนน ลดอุบัติเหตุ กลุ่มเป้าหมายคือ พนักงานขับ
รถยนต์ และเคร่ืองจักรกลสังกัดเทศบาล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555   

  -การด าเนินโครงการประกวดชุมชนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ประจ าปี 2555 ภายใต้วัตถุประสงค์ 
เพื่อสร้างกระแสรักท้องถ่ิน รักษ์ส่ิงแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดที่ต้องเร่ิมต้นจากที่บ้าน
ของประชาชน และเป็นการพัฒนาท้องถ่ินให้น่าอยู่อย่างย่ังยืน 

 กิจกรรมรักษาความสะอาดหน้าบานให้น่ามอง กิจกรรมสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของ  
ประชาชน โดยการรณรงค์ พัฒนา ท าความสะอาดถนน ร่องระบายน้ า พื้นที่สาธารณะภายในชุมชน การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการประกวดชุมชน ในเดือนพฤษภาคมและเดือนสิงหาคม 2555 กอง
สาธารณสุขฯได้มีหนังสือเชิญชวนไปทุกชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม และขอความร่วมมือในการรักษาความ
สะอาดถนน ร่องระบายน้ า พื้นที่สาธารณะ เพื่อรอรับการตรวจประเมินฯของคณะกรรมการ  โดยการตรวจ
ประเมินคร้ังที่ 1 ในวันที่ 18 พฤษภาคม คร้ังที่ 2 วันที่ 8 สิงหาคม   
 3. กองสวัสดิการสังคม  

รองปลัดเทศบาล  -การด าเนินโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาชุมชน เขตเทศบาล ประจ าปี 2555  
ก าหนดในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 บริเวณหน้าส านักงานเทศบาล แบ่งตามเขตการ 
กตั้งเป็น 3 สี  แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ฟุตบอล และขบวนแห่   โดยใช้พนักงานเทศบาลร่วม 
เป็นคณะกรรมการตัดสิน  ตั้งขบวนพาเหรดนักกีฬา บริเวณสนามหน้าท่ีว่าการอ าเภอ ตั้งแต ่
เวลา 07.30 น.  

-การสนับสนุนโครงการ”1479 คนพิการปลุกพลังคนพิการจากบูรพา สู่อีสาน” ซ่ึงกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินได้ขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลเป็นจุดการจัดกิจกรรมของคาราวานเดินวิ่ง วีลแชร์ 
จากพัทยาสู่หนองคาย ในการนี้ เทศบาลสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารว่าง จัดเตรียมที่พัก สถานที่จัด
กิจกรรม เคร่ืองเสียง โสตทัศนูปกรณ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 220 คน  ใช้วัดคุ้มจัดสรรเป็นสถานที่ด าเนินการ 
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2555 
 4. กองวิชาการและแผนงาน  

รองปลัดเทศบาล  -รายงานการขอใช้อาคารราชพัสดุ เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านไผ่  
ท่านนายกเทศมนตรีได้ลงนามในบันทึกรับทราบแนวเขตที่ราชพัสดุ และยินยอมปฏิบัติตาม 
เง่ือนไขการใช้ที่ราชพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
 -การประชุมหารือความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟรางคู่ เพื่อการขนส่งและ  
การจัดการโลจิสติกส์ (ระยะเร่งด่วน ช่วงชุมทางถนนจิระขอนแก่น) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ณ 
หอประชุมโรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา (บ.ว.) เวลา 17.30 น. 

   5. กองช่าง 
ผอ.กองช่าง  ผลการจ้างเหมางานปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยางโดยวิธี Recycling ถนนแจ้ง 

สนิท (บ้านไผ่-ชนบท) วงเงิน 9,322,000 บาท ขณะนี้ได้ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเรียกมา
ท าสัญญาจ้าง  
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 6. กองการศึกษา  

ผอ.กองการศึกษา  -กองการศึกษาได้จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการ 
พัฒนาความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ให้พนักงาน บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลทุกแห่ง โดยจัดอบรมไปเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555  และศึกษาดูงานที่จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2555 

-การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชุมชน 7 คน “FA คัพ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 2012”ระหว่างวันที่ 
15-16 มิถุนายน 2555 ณ สนามหน้าส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ขณะนี้ได้มีการเตรียมการโดยเชิญชวน
หน่วยงาน ชุมชน ชมรมต่าง ๆ ร่วมแข่งขัน และขอรับการสนับสนุนไปยังสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนด้าน
กีฬาไปแล้ว  
 7. กองคลัง  

ผอ.กองคลัง   -ขณะนี้เป็นช่วงปลายไตรมาศที่ 3 เทศบาลมีรายรับใกล้เคียงกับประมาณการไว้ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ  จึงขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายแต่ละหมวดทั้งรายจ่ายประจ า และ
รายจ่ายเพื่อการลงทุน เพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปตามเทศบัญญัติ  

มติท่ีประชุม  --รับทราบ-- 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง เพื่อพิจารณา  

1. ส านักปลัดเทศบาล  
หัวหน้าส านักปลัดฯ ด้วยจังหวัดแจ้งหนังสือที่ ขก 0037.2/11489 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เร่ือง  

การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  
โดยผลของหนังสือดังกล่าวท าให้เทศบาลมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มข้ึน และต้องหามาตรการในการปรับ
ลดเพื่อไม่ให้เกินหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ประธาน   เทศบาลมีบทเรียนจากการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคล จากการปรับลดพนักงานจ้าง  
ทั่วไป ไปเป็นพนักงานจ้างเหมา กว่า 50 คนไปแล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้  ถ้าคร้ังนี้จะต้องท าเหมือนคร้ังที่แล้ว  คาด
ว่าจะกระทบขวัญ ก าลังใจของกลุ่มพนักงานจ้างอีกคร้ัง  เป็นเร่ืองน่าเป็นห่วง เพราะพนักงานจ้างหลาย
ต าแหน่งมีความส าคัญ เป็นแรงงานหลักของเทศบาล  ผมไม่อยากให้เกิดการซ้ ารอยข้ึนอีก  ขอมอบให้
ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานทุกกองร่วมพิจารณารายละเอียดแนวทางด าเนินการที่ส่งผลกระทบต่อ
พนักงานจ้างน้อยที่สุดแล้วรายงานคณะผู้บริหารเป็นการเฉพาะเร่ืองต่อไป   

นายนิวัฒน์  ปล่ังศิริ เร่ืองนี้เป็นเร่ืองละเอียดอ่อนมากขอให้พิจารณาข้อดี ข้อเสียอย่างละเอียด รอบคอบ   
รองประธานสภาเทศบาล    เพื่อมิให้พนักงานจ้างส่วนที่เหลือต้องได้รับผลกระทบทั้งด้านจิตใจ และรายได้  

เพราะหลายคนเป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลบ้านไผ่มานาน 
นายส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์   ผมเห็นด้วยกับท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  เพราะพนักงานจ้างที่ต้องถูกปรับเป็นพนักงาน 

จ้างเหมาหลายคนยังเสียขวัญอยู่  รายได้ที่เคยได้แต่ละเดือนก็หายไปหลายพันบาท   
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร   คงต้องฝากท่านปลัดเทศบาลพิจารณาขวัญ ก าลังใจเป็นหลัก  เทศบาลเราอยู่กัน 

แบบพี่น้อง ร่วมทุกข์ ร่วมสุขกันมานาน 
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ประธาน       ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเร่งศึกษารายละเอียดและเสนอคณะผู้บริหารโดยด่วน  
อาจจะเทียบเคียงกับเทศบาลอื่น เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด 

มติท่ีประชุม  --รับทราบ-- 
ประธาน   -  มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอะไรอีกหรือไม ่ถ้า (ไม่มี) ก็ขอขอบคุณทุกคน  และขอ 

ปิดการประชุม 
ปิดประชุม   เวลา  11.45  น. 
 
 
                                          (ลงช่ือ)                                           ผู้จดรายงานการประชุม 
                ( นางสาวจารุมาศ  เสนาสนิท )       
                   เจา้หนา้ท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 
 

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

     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงช่ือ)                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                           (นางสาวดารารัตน์  ชาตะวราหะ )                
                                 หวัหนา้ส านกัปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


