รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัว หน้า ส่วนราชการเทศบาลตาบลศรีสุน ทร
ครั้งที่ 2/๒๕60
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ๑0.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลศรีสุนทร
-----------------------------ผู้มาประชุม
16. นายวรวุฒิ ทรงยศ
17. นายชัยศักดิ์ มุลิกะบุตร
18. นายสุนัย ปิ่นชัยศิริ
19. นายสรวิศ โสดรักษา
20. นางติ๋วรัตน์ ตันพงศ์เจริญ
21. นายประพิษ หนูเพชร
22. นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน
23. นางนฤมล ณรงค์ทอง
24. นางปาริชาติ เพชรสุวรรณ
25. นางสาวสุจินดา กองแก้ว
26. นายชวลิต ชุมพุฒิพงษ์
27. นางสมนิตย์ ลีลานนท์
28. นายวรายุทธ หลวงแก้ว
29. นางธันยชนก บู่ทอง
30. นางสาวเสาวลักษณ์ จงหวัง

นายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร
รองนายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร
รองนายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร
ปลัดเทศบาลตาบลศรีสุนทร
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าสานักปลัด
รก.ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

ผู้ไม่มาประชุม
4. นายสุขชัย เกาทัณฑ์
5. นายเต็มศักดิ์ รักโอ
6. นางสาวอัจฉรา แก้วมุณีรัตน์

เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางพรจันทร์ วงศ์สุวรรณ

ครู คศ.1 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เริ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ น.
ประธาน
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ขอเชิญร่วมพิธีปิดโครงการฟุ ตบอลศรีสุนทรคัพ ปี 2560
ประธาน
เนื่องจากกาหนดการเดิมพิธีปิดวันที่ 9 เมษายน 2560 คณะผู้บริหารฯ เดินทางไปร่วมงาน
เมาลิดกลางที่กรุงเทพมหานคร จึงขอให้กองการศึกษาฯ เลื่อนกาหนดจัดพิธีปิดเป็นวันที่ 11
เมษายน 2560
- 2 ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ประธาน
มติที่ประชุม

ขอให้ทุกท่านพิจารณารายงานการประชุมว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนใดบ้าง หากไม่มี
ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ วันที่ 4 เมษายน 2560
ประธาน
มอบปลัด ชี้แจงรายละเอียด
ปลัดเทศบาล
ด้ว ยจั งหวั ดได้ก าหนดให้ ทุก อปท. จั ดกิ จกรรมบิ๊ก คลีน นิ่ งเดย์ ทุก แห่ง ในวั น ที่ 4 เมษายน
2560 โดยก าหนดจุ ด จัด กิ จ กรรมพิ ธี เปิ ดงานที่ ห าดบางเทา ต าบลเชิ ง ทะเล ในส่ วนของ
ตาบลศรี สุน ทรซึ่ง ไม่ ชายหาด ให้ กาหนดทาความสะอาดในพื้ นที่ โดยเน้น ถนนสายหลัก คื อ
ถนนเทพกระษัต รี จากสะพานบางปู ถึง สุด เขตติด ต่อ ตาบลเกาะแก้ว โดยให้ผู้ ประกอบการ
ต่างๆ เข้าร่วมด้วย กาหนดการให้เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.จุดเริ่มต้นที่วัดศรีสุนทร
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ จะด าเนิน การล้ างถนนในส่ วนที่ยั งไม่ ล้า งให้แ ล้ว เสร็ จ โดยแยกคนละฝั่งระหว่า งรถดั บเพลิ ง
และรถบรรทุกน้า
ประธาน
มอบรองสุนัย และรองชัยศักดิ์ ไปร่วมวางแผนเพื่อดาเนินการตามกาหนดดังกล่าวต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบ

ประธาน
ปลัดเทศบาล

ประธาน

ที่ประชุม

3.2 การจัดกิจ กรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2
เมษายน (เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจาปี 2560
มอบปลัดชี้แจงรายละเอียด
ด้วยจัง หวั ดภู เก็ ต กาหนดจั ดกิ จกรรมเฉลิมพระเกีย รติ สมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ สยาม
บรมราชกุ มารี 2 เมษายน (เทศน์ มหาชาติ เวสสั นดรชาดก) ประจ าปี 2560 ในวัน ที่ 7
เมษายน 2560 ณ วัดเทพวนาราม (วั ดม่า หนิก ) โดยได้มีคาสั่ง จังหวัดภู เก็ต ที่ 765/2560
ลงวันที่ 28 มีน าคม 2560 เรื่ องการมอบหมายหน้าที่ ในการดาเนินงานจัดโครงการกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมอบหมายให้เทศบาลตาบลศรีสุนทรดาเนินการดังนี้
1. จัดทาซุ้มสาหรับพระเทศน์ 2 ซุ้ม
2. จัดเตรียมสถานที วัสดุ เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ในการประกอบพิธี
3. จัดก าลั งอาสาสมั ครป้อ งกั นภั ยฝ่ ายพลเรือ น (อปพร.) ดู แลรักษาความปลอดภั ย 4 - 6
เมษายน 2560

- 34. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ
5. นาผลไม้สมทบร่วมจัดตกแต่งซุ้มพระเทศน์ ฯ
รายละเอียดที่ได้รับมอบหมายก็มีตามรายการข้างต้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
มอบส านั กปลั ด เป็น หน่ว ยงานหลั กส าหรั บเบิ ก ค่า ใช้จ่ ายในการจั ด พิธี ดัง กล่ าว รวมถึงการ
ประชาสัมพั นธ์ ให้ ป ระชาชนเข้ าร่ วมและน าผลไม้ ไปร่ว มสมทบ ส าหรับ การจั ดสถานที่ ให้
พนักงานชายของทุกกองไปช่วยจัดในวันที่ 5 เมษายน 2560
เห็นชอบ

ประธาน
ผอ.กองสวัสดิการฯ
ประธาน

ที่ประชุม

ประธาน

ที่ประชุม

3.3 การจัดงานวันผู้สูงอายุ ปี 2560
มอบ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ชี้แจง
สาหรับ การจั ดกิ จ กรรมวัน ผู้ สูง อายุ ในปี นี้ จ าเป็น ต้ อ งดู ระเบี ย บอีก ที ว่ าหากจั ด ไม่ ต รงวั น
ผู้สูงอายุประจาปี จะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
หากจาเป็ นต้ องจัด กิจ กรรมเป็น อย่ างอื่น ให้ พิจ ารณาด้า นการพัฒ นาสุข ภาพให้แ ก่ผู้ สูง อายุ
โดยจัด บริ การต่ างๆ ให้แ ก่ผู้ สูง อายุ จัด อบรมให้ ความรู้ในการดู แลสุข ภาพ และมี การเลี้ ย ง
อาหารด้วย ขอให้กองสวัสดิการฯ ไปศึกษารายละเอียดตามระเบียบฯ และให้ จัดทาโครงการ
เสนอ สาหรับกาหนดวันที่จะจัดจะพิจารณาอีกที
เห็นชอบ
3.4 การคัดแยกขยะในสานักงาน
เรื่องการคัด แยกขยะในส านั กงานให้ กองสาธารณสุข ฯ ด าเนิ นการจั ดท าให้ เป็น รูปธรรมด้ว ย
โดยจั ด หาถั งแยกขยะมาตั้ ง วางในสถานที่ เหมาะสมภายในส านั ก งาน และในส่ ว นของ
สานั กงานควรมีอ าคารคัด แยกขยะด้ วย ขอให้ กองช่ างออกแบบ และท าประมาณราคาแล้ ว
มอบให้สานักปลัดจัดหางบประมาณวัสดุก่อสร้างมาดาเนินการด้วย
รับทราบ

ประธาน

3.5 เรื่องการบริหารจัดการรถขยะคันใหม่
สาหรับรถขยะคั นใหม่ซึ่ งเป็น รถเก็บ ขยะที่เป็ นตู้ คอนเทนเนอร์ ให้เทศบาลบริหารจัด การเอง
โดยกองสาธารณสุ ขฯ จะต้องจัดหาคนขั บรถ และพนักงานประจารถให้พร้ อม หากไม่มีอัตรา
ว่า งให้ท าปริ มาณงานเพิ่ มเพื่ อส่ งให้ งานการเจ้า หน้า ที่ ดาเนิ น การเพิ่ มอั ต รากาลั งให้ ไ ด้ต าม
ความจาเป็นต่อไป
ขอให้ กองสาธารณสุข ฯ แจ้ งรายชื่อ ผู้ใช้ บริก ารเก็บขยะ หมู่บ้ าน ห้างร้าน แคมป์ค นงานใหม่
และรายชื่ อเก่า ให้ป ระเมิ นราคาค่ าบริ การจั ดเก็บ ขยะ แล้ วแจ้ง ให้ง านจัด เก็บ ทราบด้วย เพื่ อ
จะได้ดาเนินการได้ถูกต้องต่อไป
เห็นชอบ
- 44. เรื่องอื่นๆ
ท่านใดมีเรื่องจะแจ้งในที่ประชุมอีกบ้าง หากไม่มีเรื่องอื่นใดแล้ว ขอเลิกประชุม

เลิกประชุมเวลา

11.30 น.

ประธาน

ผอ.กองคลัง

ที่ประชุม

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวสุจินดา กองแก้ว)
หัวหน้าสานักปลัด

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางติ๋วรัตน์ ตันพงศ์เจริญ)
ปลัดเทศบาล

