
บันทึกการประชุมคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งที่  1 / 2556 

ในวันที่ 17 ตลุาคม  2555  เวลา  13.30 น. 
ณ ห้องประชุมไผ่ทอง 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายลิขิต กสิกิจวรกุล      นายกเทศมนตรี 
2. นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร รองนายกเทศมนตรี 
3. ดร.อาทิตย์   ฉัตรชัยพลรตัน์ รองนายกเทศมนตรี 
4. นายมนัส   นิ่มมงคล รองนายกเทศมนตรี 
6. นายจิระบรูณ์ ปัญญารตันวงศ์ ประธานสภาเทศบาล 
7. นายนิวัฒน์ ปล่ังศิริ รองประธานสภาเทศบาล 
8. นายส่งศกัดิ์ เกียรติปกรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายจําลอง ทศทิศ สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายพิริน ตุละรตั สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายภาคภมิู ศรีอุ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายกําพล ขันธ์ขวา สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายประเสริฐ เอราวัน สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายสมสงวน อินทรกําแหง สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายคําพนัธ์ สีดอนซ้าย สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายบุญเหลือ เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายประเสริฐ สันคํา สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นางชยาภรณ์ ศิลาอ่อน ปลัดเทศบาล 
20. นายสุวัฒน์ สุทธ ิ รองปลัดเทศบาล 
21. นางสาวดารารตัน์  ชาตะวราหะ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
22. นางวาสนา พิทักษ์ ผู้อํานวยการกองคลัง 
23. นางอาภรณ์ รพีเลิศรังสิมนัต์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
24. นางศิริวรรณ ปักษี ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
25. นางฉวีวรรณ นริสศิริกุล ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล 
26. นางจิตโสภิณ เคนจนัทึก ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล 2 
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27. นายศรีสนุทร นามสว่าง ผู้จัดการสถานธนานบุาล 
28. นางสุภาภรณ์ คําภูเงิน ผู้อํานวยการกองวิชาการฯ 
29. นายศักด์ิสิทธิ ์ ปิ่นคํา หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
30. นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
31. นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสง่า หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
32. นางกรองกาญจน์ปัญญารัตนวงศ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
33. น.ส.ดาวรรณ์ ภูเหิน หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  
34. น.ส.เยาวภา โกศัลย์วัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
35. นางวารณีุ ลาดมะโรง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
36. นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ หัวหน้าฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ 
37. น.ส.มัตติกา เกิดพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
38. นายยศกร ศรีคลัง หัวหน้าฝ่ายบริการการและเผยแพร่ 
39. นางสุกัญญา มาตย์วังแสง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
40. นายอุดมศักด์ิ ธรรมนําศีล หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
41. นางกุลิสรา คชรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลงั 
42. จ.อ.สายันต์ นรสาร เจ้าพนกังานเทศกิจ 
43. นายประหยัดทรัพย์ อาวจําปา เจ้าพนกังานพัสดุ 
44. นางจีรพนัธ์ เนตรพิฑรู เจ้าพนกังานธรุการ 
45. จ.อ.วรวิทย ์ ภาณวัตร เจ้าพนกังานป้องกนัฯ 
46. นางสุดา ชาติสุวรรณ นักวิชาการสขุาภิบาล 
47. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
48. น.ส.จารมุาศ เสนาสนิท จนท.บริหารงานทั่วไป  
เริ่มประชุมเวลา 13.35 น.  นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  เปน็ประธานในพิธี 

กล่าวเปิดการประชุม และดาํเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   - ไม่มี -  
มติที่ประชมุ  --รับทราบ— 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 
ผอ.กองคลัง  - รายงานสถานะการเงินประจําป ี2555 งบประมาณตกเป็นเงินสะสม 

ประมาณ 7,300,000.- บาท ขอแจ้งให้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชมุ  --รับทราบ-- 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
ประธาน  ต่อไปครบั ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา ลําดับที่ 1 กองสาธารณสุขและ 
   ส่ิงแวดล้อมวนันี้มีประมาณ 4-5 เรื่อง ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง 

1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ  - เรียนท่านนายกเทศมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องแรกที่จะนําเข้า

วาระเพื่อพิจารณา คือ เรื่องทบทวนสถานทีใ่นการก่อสร้างศนูย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สืบเนือ่งจากคณะผู้บริหารมีนโยบายทีจ่ะสร้าง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ซ่ึง สปสช.กําหนดให้เราได้
ดําเนินการและเทศบาลได้แจ้งความประสงค์จะดําเนินการภายในปี 2556 
เพราะฉะนั้นการดําเนินการจะต้องมีสถานที่ ซ่ึงเรากําหนดไว้ คือ ศนูย์เรียนรูที้่ตัง้
อยู่ที่ว่าการอําเภอบ้านไผ่ เพื่อนํามาปรับปรุงให้เปน็ศนูย์บริการสาธารณสุขโดยได้
ผ่านการประชุมสภาเรียบร้อยแล้ว ปรากฏกว่า ที่ประชุมสภากําหนดให้ทบทวน
สถานทีใ่นการก่อสร้างใหม่ ซ่ึงงบประมาณในการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตั้งไว้  
9 แสนบาท จึงขอหารือสถานที่ก่อสร้างดังกล่าวที่เหมาะสมคือทีใ่ด 

ประธาน  - เพื่อนสมาชิกครบั มีความคิดเหน็อย่างไรเกี่ยวกับสถานทีใ่นการก่อสร้าง 
   ที่เหมาะสมถ้ามองเรื่องความเหมาะสมการจัดตั้งสถานที่เดิม เพื่อรับการบริการ 
   กับพีน่้องถือว่าเหมาะสม แต่เนื่องจากเพือ่นสมาชิกหลายท่านเงินเกือบ 1 ล้าน 
   บาท ถ้าไปปรบัปรุง ซ่อมแซมความมัน่คงจะได้ขนาดไหน และอีกอย่างหนึง่กเ็ปน็ 
   ที่ดินของราชพัสดุด้วย ก็เปน็เหตุผลที่ควรพิจารณาการกําหนดสถานทีก่่อสร้าง 
   ดังกล่าวเพื่อความเหมาะสม 
นายจําลอง  ทศทิศ - ขออนุญาตท่านนายก เพือ่นสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ ผอ.กอง 
สมาชิกสภาเทศบาล สาธารณสุขฯแจ้งมา ผมคิดว่าเหมาะสม แต่ถ้าเราจะใช้พ้ืนที่เฉพาะด้านล่าง 

จะพอใช้หรือไม่ ถือเป็นการนําร่องเบื้องต้นไปก่อน ซ่ึงการปรับปรงุอาจจะใช้ 
งบประมาณไม่มากพื้นทีป่ระชากรทีไ่ปใช้บริการเทศบาลไปทําตรงนี้ถือว่าเปน็การ 
แบ่งเบาภาระด้วย ซ่ึงเรา ควรพิจารณาการใช้งานพื้นที่ด้านล่างให้เหมาะสม 

ประธาน  - ขณะนี้เรากาํลังพูดถึงเรื่องสถานที่ เพราะฉะนั้นเรื่องเพื่อพิจารณาวันนี้ทุกอย่าง 
   จะต้องชัดเจน และสถานทีก่็เปน็กระบวนการของช่าง ช่วงการออกแบบก็จะให้ 

ผู้ที่มีประสบการณ์เรื่องของศูนย์ 3 ศนูย์นั้นภายในศูนย์จะต้องมีอะไรบ้าง 
เพื่อจะได้ออกรายละเอียดอืน่ ๆ ในวงเงินที่จัดสรรไว้  

นายนิวฒัน์  ปล่ังศิริ - เรียนท่านนายกเทศมนตรี เพื่อนสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสําหรบั 
รองประธานสภาเทศบาล เรื่องทบทวนสถานทีใ่นการก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลเมือง 



   บ้านไผ่ ผมจําได้ขณะทีเ่ปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญครั้งที่แล้วมีการ 
   อภิปรายว่าให้นํามาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงในวนันี้สภากาแฟได้หยิบยกเรื่องนี้ 
   ข้ึนมาจริง ๆ เรื่องนี้ผมเองกเ็ห็นด้วยกับสถานที่คงจะไม่ทีไ่หนแล้ว ที่เคยหารือกนั 
   ไว้ว่าน่าจะมีสถานทีท่างเลือกอีกแห่งหนึ่ง ปรากฏว่า วันนั้นได้คยุกับท่านปลัดฯ 

นอกรอบจริง ๆ แล้วสถานที่ที่เป็นศูนย์ของเทศกิจ ณ วันนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามเทศบาล  
ที่แปลงนี้เรามองไว้ในเชิงพาณิชย์เพราะเชือ่ว่าที่ดินแถวนี้โอกาสต่อไปจะต้องมี 
มูลค่าเพิ่มน่าจะทําในเชิงพาณิชย์ในโอกาสต่อไปได้ แต่ตอนนี้มองว่าก่อนจะลงมือ 
ก่อสร้างอยากให้กองช่างหรือวิศวกรลงไปตรวจสอบโครงสร้างเดิมฐานราบว่า  
อายุการใช้งานของอาคารหลังนี้จะต้องซ่อมแซมจุดไหนบ้าง เพราะว่าอาคาร 
หลังนี้อายไุม่ต่ํากว่า 50 ปข้ึีนไปแน่นอน ส่วนงบทีต่ั้งไว้ 9 แสนบาท ส่วนใหญ่ก็จะ 
ลงไปงานปรบัปรุง ซ่อมแซม ซ่ึงไม่ใช่งานโครงสร้าง และยังไม่รวมถึงเครื่องมือและ 
อุปกรณ์การแพทย์ เพราะฉะนั้นถ้ารวมตวันั้นไปอีกมนัก็จะต้องเกินล้านแน่นอน  
เพราะฉะนั้นผูที้่เกี่ยวข้องลองไปปรับลดงบประมาณคงได้หรือไม่ จาก  
9 แสนบาท อาจจะเหลือซักประมาณ 4-5 แสนบาท ในสิ่งที่จําเปน็ เพราะที่แปลง
นี้เปน็ที่ของราชพัสดุ ในโอกาสต่อไปเราไม่รู้ว่าจะใช้งานไปนานเท่าไหร่  

ประธาน  - มีเพื่อนสมาชิกท่านใดจะตอบเรื่องนี้ไหมครบั เชิญครับ 
นายส่งศกัด์ิ  เกียรติปกรณ์ - เรียนท่านนายกเทศมนตรี เพื่อนสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีความเหน็เช่นเดียวกบัท่านรองประธานสภาและท่านจําลองจอมองในเชิง 
   พาณิชย์ต่อไปไม่แน่ ผมมีความห่วงใยเกี่ยวกับอายุการใช้งานของศนูย์เรียนรู้ (เดิม)  
   ต้องมีการปรบัปรุงหลายจดุ เช่น ประตดู้านหลังกไ็ม่มี ห้องน้ํา ห้องส้วม รวมทั้ง 
   บริเวณพื้นห้องต่างๆ อยากให้เพื่อนสมาชิกพิจารณาสถานทีที่่เหมาะสมและคุ้มค่า 
   กับงบประมาณ  
ประธาน  - มีเพื่อนสมาชิกท่านใดอีกไหมครบั ทุกคนรกัษาเวลาด้วยนะครบั เพราะมีอีก 
   หลายเรือ่งที่ยงัไม่ได้พิจารณา 
นายสมสงวน  อินทรกําแหง – เรียนท่านนายกเทศมนตรี เพื่อนสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล ผมคิดว่าสถานทีก่่อสร้างศนูย์ฯ น่าจะเปน็ตลาด 4 เพราะถ้าทําตลาด 4  

เป็นศูนย์ขนส่งสินค้าพืชผักผลไม้เราน่าจะใช้ร่วมกนัได้กับการสร้างห้องสุขา เปน็ 
ข้อเสนอเบื้องต้นหากสร้างห้องสุขาอย่างเดียวคงไม่เหมาะสม 

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร – เห็นด้วยกบัท่านสมสงวนเพราะว่าตลาด 4 กว้างขวาง การใช้บริการสถานที ่
รองนายกเทศมนตรี   ก็ไม่ไกล ประชาชนในตลาดสามารถเดินไปใช้บริการได้ และอีกอย่างที่จะทําเปน็ 
   ตลาดขายส่งเนื่องจากพื้นทีที่่เหลือสามารถนํามาสร้างเป็นศูนย์สุขภาพเทศบาลได้  

ถ้าตลาดเกิดข้ึนได้ PCU ก็น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะถือว่าเป็นองค์กร ๆ หนึง่ 



ประธาน  - ขอบคุณมากครบั สําหรบัเรื่องก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข กอง/ฝ่ายที ่
   รับผิดชอบผมอยากให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด โดยมีเพื่อนสมาชิก 
   และเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลแต่งตั้งเพื่อทําหน้าที่ดังนี้ 

1.สํารวจอาคารเดิม (ศูนย์เรียนรู้) เรื่องความมั่นคงของอาคารชั้น 2  
2. ไปดูสถานทีต่ลาด 4  
3. ไปดูสถานทีเ่ทศกิจ  
อนุกรรมการทําหน้าที่ทั้งหมด 3 อย่างด้วยกัน การประชุมครั้งต่อไปก็จะนําเข้าสู่
วาระต่อไป ตั้งอนุกรรมการคุณนิวัฒน์กรุณาเสนอช่ือด้วยเพื่อไปดูสถานทีท่ังหมด 
3 แห่งด้วยกัน  เขตละ 2 ท่าน 3 เขต 6 ท่าน เชิญเสนอช่ือครับ 
เขต 1 คุณส่งศักด์ิ  + คุณจาํลอง 
เขต 2 คุณสมสงวน + คุณภาคภูมิ 
เขต 3 คุณบญุเหลือ + คุณจิรวดี  
สําหรับเจ้าหน้าที่ของเราให้รองปลัดจัดไปดูสถานที ่สําหรับที่เดิม ห้องสมุดเรื่อง
ความมัน่คง ความเหมาะสม สถานทีต่ลาด 4 ไปดูเรื่องความเหมาะสม และ
สถานทีเ่ทศกิจ ทั้งหมด 3 แห่งด้วยกัน ต่อครับกองสาธารณสุข  

ผอ.กองสาธารณสุขฯ - เรื่อง ทบทวนการสนบัสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ 
   จัดการสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ให้กบัชุมชนในปี 2556  
นางวารณีุ  ลาดมะโรง - กราบเรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ สําหรบัเรื่องทบทวนการ 
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข สนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ คือ ชุมชนจะต้องดูแลตนเอง 
   แบบพึง่ตนเองตามภารกิจการจัดการสิง่แวดล้อม 3 กิจกรรมหลัก คือ  

1. การปักหลกัถนนสายหลกัในชุมชนเอง  
2. การเกบ็ขนขยะเอง 
3. การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเกบ็ขนขยะเอง 

เบื้องต้นได้คัดเลือกชุมชนทีม่ีความเหมาะสมและสมัครใจ คือ 5 ชุมชนในโซน 
บ้านเกิ้งรวมอีก 1 ชุมชน คือ ชุมชนสมประสงค์พัฒนา เขต 2 แต่ชุมชน 
สมประสงค์ขอแค่เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เราตั้งเป้าหมายการจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน เนื่องจากมีข้อเสนอของคณะกรรมการ
แปรญัตติสภาเทศบาลให้มีการศึกษาทบทวน และดูงานที่เทศบาลนครขอนแก่นถึง
ความเปน็ไปได้ว่าชุมชนจะทําได้จริงหรือไม่มีความคุ้มค่ากับเงินที่เทศบาลจะ
อุดหนุนลงไปหรือไม่ ปัจจบุนัได้มีการเชิญชุมชนแกนนําของชุมชนทั้ง 5 ชุมชน คือ 
แม่บ้าน อ.ส.ม. คณะกรรมการชุมชน เพือ่เตรียมความพร้อมรวมท้ังการเสนอ
โครงการเพื่อขอรับเงินสนบัสนนุต่อไป ส่วนบุคลากรสาธารณสุขทีท่ําการเกบ็ขน



ขยะโซนชุมชนบ้านเกิ้ง 2 คน กจ็ะย้ายออกมาเพื่อปฏิบัติงานเก็บขนขยะในชุมชน
อ่ืนต่อไป จึงขอหารือที่ประชุมว่าควรดําเนินการ 

ประธาน  - เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถาม ผู้เกี่ยวข้องก็จะตอบข้อซักถาม 
นายส่งศกัด์ิ  เกียรติปกรณ์ จากการไปดูงานที่เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลจะต้องจัดรถยนต์เก็บ 
สมาชิกสภาเทศบาล ขนขยะให้พนกังานเวลากลางคืน กลางวนัรถยนต์ต้องมาปฏิบตัิงานที่สํานักงาน  
   ช่วงกลางคืนพนักงานขับรถยนต์ต้องทํางานทั้งกลางวนัและกลางคืน แต่เทศบาล 
   นครขอนแก่นจัดรถให้ 
ประธาน  - เรายงัไม่ได้กําหนดเลยว่าการเก็บขนขยะเวลากลางวนัหรือกลางคืน  เปน็ 
   โครงการใหม่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมกบัเทศบาล ถือว่าเปน็การลงทนุจึงต้องมีการใช้ 
   งบประมาณเทศบาลด้วย เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ 
นายมนัส  นิม่มงคล - ให้ดําเนินโครงการไปก่อนว่าจะปรบัปรุงเพิ่มเติมตรงไหน  
รองนายกเทศมนตรี 
นายจําลอง  ทศทิศ - เรื่องการดําเนินงานตามโครงการ ควรจะมีการทดลองก่อนว่าชุมชนสามารถ 

ทําได้หรือไม่ เพื่อทดสอบสมรรถภาพของชุมชน ถ้าทําได้ก็ควรดําเนินการต่อ 
ประธาน  - การติดตามประเมินผลเทศบาลคงไม่ปล่อยให้ชุมชนไปทําเอง ถ้าโครงการ 
   สัมฤทธิ์ผลผลประโยชน์เกิดกับพีน่้องทั้งบ้านไผ่ รวมทั้งเรื่องรายได้ ถ้าผลไม่เป็นไป 
   เท่าที่ควร หรือไม่ดีก็จะยกเลิก สมประสงค์ก็ไม่เป็นรูปแบบหมือน โซนบ้านเกิ้ง  
   เพราะสมประสงค์ขอแค่การเกบ็ค่าธรรมเนียมเกบ็ขนขยะ 
นายนิวฒัน์  ปล่ังศิริ - เรียนท่านประธาน ต่อเนือ่งจากท่านจาํลองเพิ่มเติม ยอมรบัว่าเปน็โครงการใหม่ 

จากการทีไ่ด้ไปศึกษาดูงานที่เทศบาลนครขอนแก่น วิทยากรจากบ้านบะขามมาให้ 
ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม บ้านบะขามกว่าจะทําสําเร็จใช้เวลาประมาณ  
10 ป ีสําหรับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นห่วงเรื่องการมีส่วนร่วมและปริมาณขยะ 
ต่างกนัเยอะกบับ้านบะขาม อยากให้ผู้เกีย่วข้องถ้าเริม่แล้วก็น่าจะขยายผลไปทั้ง  
26 ชุมชน  

ประธาน  - ปัจจุบนัทั้งหมด 5 ชุมชน เตรียมความพร้อม ช่วงเดือนแรกพนกังานขับ 
   และเด็กท้ายรถใช้คนของเทศบาลก่อนโดยมีชุมชนข้ึนรถติดตามไปด้วย เพื่อเปน็ 
   การฝึกใช้เครือ่งยนต์ระบบไฮดรอลิคซักเดือนหรือสองเดือน และถ้านํารถไปให้ใช้ 
   ขณะใช้เกิดอบุัติเหตจุะทําอย่างไร เพราะฉะนั้นผู้เกี่ยวข้องต้องไปศึกษา 
   รายละเอียดให้ดี   
นายคําพันธ์  สีดอนซ้าย – เรียนท่านประธาน ผมเป็นห่วงด้านค่าตอบแทนเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ค่าแรง 300 บาท หากค่าตอบแทนไม่เพียงควรพิจารณาให้ดี 
นายสมสงวน  อินทรกําแหง  - เรียนท่านประธาน ผมขอแนะนํา 4  ชุมชนบ้านเกิ้ง  มีความพร้อม แต่ทําไม 



สมาชิกสภาเทศบาล ไม่ทําทั้ง 3 เขต เลย ใช้เงินก้อนเดียวได้ทกุเขต ทดลองทั้ง 3 เขต ขอแนะนําครบั 
ประธาน  - การทําโครงการนี้เราเน้นด้านความสะอาด การจัดเก็บค่าขยะ จึงเกิดโครงการ 

นี้ขึ้น สําหรบัค่าแรง 300 บาท นโยบายของรัฐบาล ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน เพราะ 
บอกชัดเจนว่าค่าแรงที่ได้รบัคือ การทํางานของ ค่าเกบ็ขนขยะการจ่ายเปน็ 
เปอร์เซ็นต์ การทําแล้วแต่ชุมชนทีม่ีความพร้อม ไม่บงัคับ  

นายส่งศกัด์ิ  เกียรติปกรณ์ – บ้านบะขาม รายได้คิดตามจํานวนการจัดเกบ็ขยะ 1  เดือน 300 ตัน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายบุญเหลือ  เรื่องลือ - เรียนท่านประธาน การทีข่ยะจะทําจริง ๆ กไ็ม่ยาก เราให้ชมุชนเกบ็เอง เพราะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลไปเกบ็ไม่ถึงทกุครัวเรือน ให้ชุมชนเกบ็เองและแบ่งเป็น 
   เปอร์เซ็นต์ให้ ส่วนพนกังานจัดเกบ็ของเทศบาลให้เน้นทีต่ลาดเทศบาล แบ่งรถเก็บ 
   ในตลาดบ้านเกิ้ง บ้านข่า เปน็ขยะแห้งไม่สร้างความรําคาญให้ประชาชน เหน็ด้วย 
   ควรนําร่องโดยให้ชมุชนเก็บเอง 
ประธาน  - ขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีแ่นะนําหลายเรื่อง สําหรับเรื่องเกบ็ค่าธรรมเนียมเกบ็
ขนขยะก็จะให้กองสาธารณสุขสอบถามชมุชนที่มีความพร้อม สําหรบักรณี 5 ชุมชนนําร่อง พนกังานเกบ็
กวาดที่อยู่ทีเ่ดิมถ้าโครงการเริม่แล้วก็จะย้ายมาลงที่ชุมชนตลาดให้เกิดความสมดลุ  
นายนิวฒัน์  ปล่ังศิริ - งบประมาณ 384,000.- บาท ตั้งไว้กองสาธารณสุขฯ หลังจากมีการเกบ็ 
สมาชิกสภาเทศบาล ขนขยะจะเกิดรายได้ หัก ณ ที่จ่าย แบ่งให้ชุมชนไปส่วนหนึ่ง ไม่เข้าใจว่าจะบริหาร 
   จัดการเงินงบประมาณก้อนนี้อย่างไร 
ประธาน  - เราตั้งไว้สําหรับโครงการนี้ เราจะจ่ายตามความเปน็จริง  สําหรบัการเกบ็ 
   ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะได้เท่าไหร่แล้วแต่ข้อตกลง ซ่ึงตรงนี้เรื่องระบบบัญชีคงไม่ 
   ซับซ้อน มีท่านใดหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอต่อนะครับ  
ผอ.กองสาธารณสุขฯ - เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ป ี2555  
   ประมาณเดือนที่ผ่านมา มีหนังสือจากสํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เทศบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม สรุปว่า การที่ให้เทศบาลแต่ละแห่งสมัครเข้าร่วมโครงการนัน้ ปีนี้
เทศบาลจะสมัครเข้าร่วมประกวด การทีจ่ะเปน็เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีกรอบ 5 อย่าง จะต้องสอบถามแต่
ละกอง/ฝ่าย  
ประธาน  - คุณสมบติั บุคลากร พร้อมหรือไม่ ท่านปลัด ฯ ส่งหรือไม่ เทศบาลเราพร้อม 
   หรือยัง   
ปลัดเทศบาล  - ดูตามแบบประเมินแล้วเทศบาลเรายงัไม่พร้อม ควรเตรียมความพร้อมในทุก ๆ 

 ด้านก่อน  เช่น  การมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะมีโครงการให้ชมุชนมีส่วนร่วมที ่
กําลังจะเกิดข้ึน  

ประธาน  - สําหรบัเรื่องนี้คงไม่นําเข้าพิจารณานะครับ  



ผอ.กองสาธารณสุขฯ - เรื่อง การรื้อถอนอาคารพัสดุกองสาธารณสุขฯ และการสร้างทดแทน  
กองสาธารณสุขเข้าแผนปี 56 ไว้แล้ว ให้กองช่างออกแบบประมาณราคาอยู่ค่ะ  

ประธาน  - ห้องเก็บพัสดุกองสาธารณสุข โครงสร้างไม่ต่ํากว่า 15 ป ีหลงัจากอีก 3 เดือน  
   ห้องประชุมสร้างเสร็จ ห้องเก็บพัสดุกองสาธารณสุขเตรียมพื้นทีไ่ว้แล้ว ตรงข้าม 
   บ้านหนองแวงไร่  คิดว่าเพือ่นสมาชิกสภาเทศบาลคงจะเห็นด้วยเราจะต้องย้าย  

มีความจําเปน็จะต้องไปเกบ็สถานที่ใหม่ 
ปลัดเทศบาล  - นอกจากจะเป็นที่เก็บของกองสาธารณสุข ยังมีอีกหลายกอง/ฝ่าย ปัจจุบนัทีเ่กบ็ 
   พสัดุของเทศบาลค่อนข้างคับแคบ ควรนําพัสดุเกบ็ไว้จุดเดียวกนั   
ประธาน  - แจ้งเพื่อทราบท้ังกองช่าง กองสาธารณสุขฯ เตรียมไปดูสถานทีค่วรจะ 

ลงตรงไหน หนัหน้าไปทิศใด กว้าง-ยาว เท่าไหร่ ประมาณการใช้งบเท่าไหร่ ควร 
จะเริม่ได้แล้ว 

นายส่งศกัด์ิ  เกียรติปกรณ์ – ควรมีพื้นทีสํ่าหรับการเกบ็พัสดุต่าง ๆ อยู่ภายในบริเวณสํานักงานเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล ไม่ใช่วัสดุไปวางระเกะระกะ อยากให้ต่อเติมอะไรได้เลย   
มติที่ประชมุ  --รับทราบ— 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ  
นายนิวฒัน์  ปล่ังศิริ - การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผลประโยชน์ในทรพัย์สิน หลงัจากประชมุเสรจ็ 
   ได้เชิญองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและลงพื้นที ่เช่น ระบบไฟ,ปรบัปรุงผิวจราจร,  
   ห้องน้ํา-ห้องส้วม 
ประธาน  -  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ ถ้า (ไม่มี) ก็ขอขอบคุณทุกคน  
   และขอปิดการประชุม 
ปิดประชมุ   เวลา  16.30น. 
 
 
                           (ลงชื่อ)                            ผู้จดรายงานการประชุม 
        ( นางสาวจารุมาศ  เสนาสนิท )    
           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
 
(ลงชื่อ)จ่าเอก                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  (ลงชื่อ)                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            ( กมล   สงวนญาติ )                        ( นางสาวดารารตัน์  ชาตะวราหะ )   
       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 



บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งที่ 6 / 2556 

ในวันที่ 19  มีนาคม  2555  เวลา  13.30 น. 
ณ ห้องประชุมไผ่ทอง 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายลิขิต กสิกิจวรกุล      นายกเทศมนตรี 
2. นายชาญชัย อมรเดชสุริยา      รองนายกเทศมนตรี 
3. นายฉลอง คําตา       รองนายกเทศมนตรี 
4. นายมนัส นิ่มมงคล       ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายพรพรหม       จันทร์เจริญ      เลขานกุารนายกเทศมนตรี 
6. นายส่งศกัดิ์ เกียรติปกรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นางพัชรา ศิริศกัด์ิกมล สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายประเสริฐ เอราวัน สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายคําพันธ์ สีดอนซ้าย สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายบุญเหลือ เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นางชยาภรณ ์ ศิลาอ่อน ปลัดเทศบาล 
12. นายสุวัฒน์ สุทธ ิ รองปลัดเทศบาล 
13. นางสาวดารารตัน์  ชาตะวราหะ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
14. นางวาสนา พิทักษ์ ผู้อํานวยการกองคลัง 
15. นางอาภรณ์ รพีเลิศรังสิมนัต์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
16. นางศิริวรรณ ปักษี ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
17. นางฉวีวรรณ นริสศิริกุล ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล 
18. นางจิตโสภิณ เคนจนัทึก ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล 2 
19. นายศรีสนุทร นามสว่าง ผู้จัดการสถานธนานบุาล 
20. นางสุภาภรณ์ คําภูเงิน ผู้อํานวยการกองวิชาการฯ 
21. นายศักด์ิสิทธิ ์ ปิ่นคํา หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
22. นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ หัวหน้าฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ 
23. นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
24. น.ส.เยาวภา โกศัลย์วัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
25. นางวารณีุ ลาดมะโรง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
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26. นางสุกัญญา มาตย์วังแสง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
27. นางกุลิสรา คชรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลงั 
28. จ.อ.สายันต์ นรสาร เจ้าพนกังานเทศกิจ 
29. นายประหยัดทรัพย์  อาวจําปา เจ้าพนกังานพัสดุ 
30. จ.อ.วรวิทย์ ภาณวัตร เจ้าพนกังานป้องกนัฯ 
31. นายประยทุธ์   ชัยพัฒนเวช นักวิชาการศึกษา 
32. นางยุพารัตน์ ศรีษะโคตร เจ้าพนกังานทะเบียน 
33. นางสุมิตรา เขียวอ่อน นกัพัฒนาชุมชน 
34. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
35. น.ส.จารมุาศ เสนาสนิท จนท.บริหารงานทั่วไป  
เริ่มประชุมเวลา 13.35 น.  นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  เปน็ประธานในพิธี 

กล่าวเปิดการประชุม และดาํเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    - วันที่ 16  ที่ผ่านมามีการเลือกตั้งซ่อม สท. การเลือกตั้งผ่านไปเรียบร้อย ผูที้ ่

ได้รบัเลือกตัง้ คือ นายนภดล  พลภูเขียว อดีตประธานชุมชน หลังจากได้รบัการ 
เลือกตั้งเจ้าหน้าทีไ่ด้รายงาน กกต.เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชมุ  --รับทราบ— 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 
ผอ.กองคลัง  - รายงานสถานะการเงินประจําป ี2555 งบประมาณตกเป็นเงินสะสม 

ประมาณ 7,300,000.- บาท ขอแจ้งให้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชมุ  --รับทราบ— 


