รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตาบลศรีสุนทร
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลศรีสุนทร
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
--------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายวรวุฒิ ทรงยศ

นายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร

๒. นายสุขชัย เกาทัณฑ์

เลขานุการนายกเทศมนตรี

๓. นางติ๋วรัตน์ ตันพงศ์เจริญ

ปลัดเทศบาล

๔. นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน

ผู้อานวยการกองคลัง

๕. นางสาวสุจินดา กองแก้ว

หัวหน้าสานักปลัด

๖. นายประพิษ หนูเพชร

ผู้อานวยการกองช่าง

๗. นางนฤมล ณรงค์ทอง

ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

๘. นายชวลิต ชุมพุฒิพงษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

๙. นางธันยชนก บู่ทอง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

๑๐. นางสมนิตย์ ลีลานนท์

หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

๑๑.นางศิริพร สุขวิริยางกูร

หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้

๑๒.นายวรายุทธ หลวงแก้ว

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

๑๓.นางสาวเสาวลักษณ์ จงหวัง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายชัยศักดิ์ มุลิกะบุตร

รองนายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร

๒. นายสุนัย ปิ่นชัยศิริ

รองนายกเทศมนตรี

๓. นายสรวิศ โสดรักษา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

๔. นางสาวอัจฉรา แก้วมุณีรัตน์

ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

๕. นายเต็มศักดิ์ รักโอ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วศรีสด

เจ้าพนักงานธุรการ

๒. นางสาววรรณลักษณ์ จิรวิศิษฐาภรณ์

ครูผู้ช่วย

๓. นางพรจันทร์ วงค์สุวรรณ

ครูผู้ดูแลเด็ก

๔. นางสาวมลฤดี แสวงศิลป์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธาน

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเริ่มการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มี
ผู้ใดจะแก้ไขบ้าง

นายชวลิต

ขอแก้ไข หน้าที่ ๑ นางธันยชนก แสวงศิลป์ แก้ไขเป็น นางธันยชนก บู่ทอง

ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีผู้ใด
จะแก้ไขบ้าง หากไม่มีผู้ใดแก้ไข ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ เรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๙ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙

ประธาน

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๙ ได้ดาเนินอย่างไรบ้าง กองไหนรับผิดชอบ
ใดบ้าง มีซุ้มสาหรับทากิจกรรมกี่ซมุ้

นางนฤมล

ขนะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมสถานที่ และดาเนินจัดของขวัญของรางวัลให้แต่ละซุ้ม
รายละเอียด ดังนี้
- ซุ้มมัจฉาพาโชค

สานักปลัด โดย นางสาวสุจินดา กองแก้ว ผู้รับผิดชอบ

- ซุ้มปาโป่ง กองช่าง โดย นายประพิษ หนูเพชร ผู้รับผิดชอบ
- ซุ้มระบายสีปูนพลาสเตอร์ โดย กศน.อ.ถลาง ผู้รับผิดชอบ
- ซุ้มเปตอง โดย นายเสกสรร ขาวอ่อน ผู้รับผิดชอบ
- ซุ้มสภาเทศบาล โดย นางสาวธนัญกร เอกชัย ผู้รับผิดชอบ
- ซุ้ม ATV โดย นายเต็มศักดิ์ รักโอ ผู้รับผิดชอบ

- ซุ้มกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ กองสาธารณสุขฯ โดย นายชวลิต ชุมพุฒิพงษ์
ผู้รับผิดชอบ
- ซุ้มวาดภาพระบายสี นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับผิดชอบ
- ซุ้มปั้นดินน้ามัน นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับผิดชอบ
- ซุ้มบริษัทเกรทโกรฟ (ไทยแลนด์) จากัด
- ซุ้มโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร (วิทยาศาสตร์น่ารู้) โดยคณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
- ซุ้มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลศรีสุนทร (ศิลปะสร้างสรรค์) โดยคณะครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตาบลศรีสุนทร
- ซุ้ม Line Dance โดย สมาชิกชมรม Line Dance
- ซุ้มป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย โดย คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เขต ๑๘
- ซุ้ม To Be Number One โดย สมาชิกชมรม To Be Number One
- ซุ้ม ศูนย์ กศน. โดย คณะครู อาจารย์ นักศึกษา กศน.ตาบลศรีสุนทร
- ซุ้มศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต โดย คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดภูเก็ต
- ซุ้มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลศรีสุนทร โดย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลศรีสุนทร
- ซุ้มกิจกรรมตอบคาถามให้ความรู้
นางสมนิตย์

ขอชี้แจงในส่วนที่ต้องรับผิดชอบ คือ ฝ่ายลงทะเบียน/ประเมินผล มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
จานวน ๗ คน แต่เนื่องจากเจ้าที่ จานวน ๔ คน มีภารกิจไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ จึง
ขอเพิ่มเจ้าหน้าที่อีก เพราะจานวนผู้มาร่วมงานมีจานวนมาก

ประธาน

ให้ดูรายละเอียดตามคาสั่งว่ามีเจ้าหน้าที่คนใดไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบบ้าง

นางวิไลลักษณ์

ตามคาสั่ง เห็นควรให้นักศึกษาฝึกงานมาช่วยฝ่ายลงทะเบียน/ประเมินผล และซุ้มที่
นักศึกษาฝึกงานรับผิดชอบ ให้ ศูนย์ กศน. ตาบลศรีสุนทร เป็นผู้รับผิดชอบ

ประธาน

ให้เพิ่มซุ้มของ สภ. อ.ถลาง และ ซุ้มของตารวจทางหลวง สาหรับในส่วนของกาหนดการจัด
งาน ให้มีการแจกรถจักรยานก่อนการเปิดงาน จานวน ๒ คัน และหลังเปิดงาน จานวน
๒ คัน เพื่อเป้นการจูงใจให้ผู้มาร่วมงานมาทากิจกรรมหน้าเวที

นายชวลิต

สรุปว่ากาหนดการ รายละเอียดดังนี้
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.

ผู้มาร่วมงานลงทะเบียน รับคูปองอาหาร

เวลา ๐๘.๐๐ น.

เคารพธงชาติ (แจกรถจักรยาน จานวน ๒ คัน

เวลา ๐๘.๓๐ น.

ปลัดเทศบาลกล่าวรายงาน
นายกเทศมนตรี อ่านสารวันเด็ก ร่วมร้องเพลงเด็กเอ๋ย
เด็กดี (แจกรถจักยาน จานวน ๒ คัน)
พร้อมกับเปิดซุ้มกิจกรรมต่างๆ และชมการแสดงบนเวที

ประธาน

สาหรับการแต่งกาย คณะผู้บริหาร ผู้อานวยการกอง หัวหน้าฝ่าย แต่งชุดนักเรียน
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลศรีสุนทร นักศึกษาฝึกงาน สวมเสื้อเหลือง ให้ผู้อานวยการ
ทุกกองแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยพร้อมเพรียงกัน
๓.๒ เรื่องการร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ ถนนสายอนุสาวรีย์ บ้านอ่าว
ปอ ตาบลป่าคลอก (ทต.ศรีสุนทรรับผิดชอบถนนสายบ้านอ่าวปอ ช่วงกิโลเมตรที่ ๒
ถึงกิโลเมตรที่ ๓)

ประธาน

สาหรับกิจกรรมดังกล่าว ต้องดาเนินการอย่างไรบ้าง

นายชวลิต

ตามคาสั่งมอบหมายงานจาก อาเภอถลาง ให้เทศบาลตาบลศรีสุนทร จานวน ๕๐ คน ร่วม
กิจกรรมจัดเก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ ถนนสายบ้านอ่าวปอ ช่วงกิโลเมตรที่ ๒ ถึง
กิโลเมตรที่ ๓ และของแจ้งให้ทุกกองแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๑๐
มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยขึ้นรถที่สานักงานเทศบาลตาบลศรีสุนทรและให้
สวมเสื้อม่วงกีฬา อปท. ปีปัจจุบัน

ประธาน

ตามรายละเอียดข้างต้น กาชับให้ผู้อานวยกองทุกกองแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม
โดยพร้อมเพรียงกัน

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

ประธาน

ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมอีก เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดแล้ว กระผมขอปิดการประชุม
และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา

๑๒.๑๐ น.

ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวมลฤดี แสวงศิลป์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางติ๋วรัตน์ ตันพงศ์เจริญ)
ปลัดเทศบาลตาบลศรีสุนทร

