รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลตําบลศรีสุนทร
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
--------------------------------------------ผูมาประชุม
๑. นายวรวุฒิ ทรงยศ
๒. นายชัยศักดิ์ มุลิกะบุตร
๓. นายสุนัย ป!"นชัยศิริ
๔. นายสุขชัย เกาทัณฑ'
๕. นางวิไลลักษณ' แซ-ตัน
๖. นางสาวสุจินดา กองแก0ว
๗. นายประพิษ หนูเพชร
๘. นางนฤมล ณรงค'ทอง
๙. นางสาวอัจฉรา แก0วมุณีรัตน'
๑๐. นายเต็มศักดิ์ รักโอ
๑๑. นางสมนิตย' ลีลานนท'
๑๒. นายวรายุทธ หลวงแก0ว
๑๓. นางธันยชนก บู-ทอง
๑๔. นายธนากร ชมบุญ
๑๕. นางศิริพร สุขวิริยางกูร

นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
รองนายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
รองนายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผู0อํานวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนหัวหน0าสํานักปลัด
ผู0อํานวยการกองช-าง
ผู0อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู0อํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
หัวหน0าฝ?ายการโยธา
หัวหน0าฝ?ายอํานวยการ
หัวหน0าฝ?ายปกครอง
หัวหน0าฝ?ายบริหารงานคลัง
หัวหน0าฝ?ายแบบแผนและก-อสร0าง
หัวหน0าฝ?ายพัฒนารายได0

ผูไมมาประชุม
๑. นายสรวิศ โสดรักษา
๒. นางสมจิต หลิมพัฒนวงศ'

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร

ผูเขารวมประชุม
๑. นางรุ-งนภา ปEญญาวี
๒. นางสาวมลฤดี แสวงศิลปF

นักวิชาการศึกษา
เจ0าพนักงานธุรการ

-๒เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธาน

เมื่อที่ประชุมพร0อมแล0ว กระผมขอเป!ดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. รายงานผลการจัดการแข-งขันกีฬาเทศบาลตําบลศรีสุนทรสัมพันธ' ประจําปJ
๒๕๕๖

ประธาน

สําหรับกิจกรรมการแข-งขันกีฬาเทศบาลตําบลศรีสุนทรสัมพันธ' ประจําปJ ๒๕๕๖
สําเร็จลุล-วงไปตามวัตถุประสงค' คณะผู0บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ0าง กํานัน – ผู0ใหญ-บ0านให0ความร-วมมือกันเปNนอย-างดี ทุกคนมีความ
สนุกสนาน ช-วยเหลือ และสามัคคีกันดีมาก

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๖
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ มีจํานวน ๕ หน0า มีผู0ใดจะแก0ไขบ0าง หากไม-มีผู0ใดแก0ไข ขอมติที่
ประชุม

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

๓.๑ การจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป: ๒๕๕๗

ประธาน

สําหรับการจัดงานวันเด็กแห-งชาติ ประจําปJ ๒๕๕๗ งบประมาณตั้งไว0ในการจัด
งานครั้งนี้ จํานวน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท ทางกองการศึกษามีแนวทางหรือรูปแบบ
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้อย-างไร สําหรับกระผมขอเสนอแนะว-ารูปแบบกิจกรรมควร
ต-อเนื่องกับปJ ๒๕๕๖ ที่ผ-านมา ทางกองการศึกษามีแนวทางหรือแนวคิดอย-างไร
บ0าง

นางรุ-งนภา

กราบเรียนท-านประธาน และผู0เข0าร-วมประชุมทุกท-าน ในการจัดงานวันเด็ก
แห-งชาติ ประจําปJ ๒๕๕๗ ในปJนี้ตรงกับวันเสาร'ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ และ
จะจัดกิจกรรม ณ สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสุนทร เช-นเคย ในส-วนของกอง
การศึกษาได0ดําเนินการไปบางส-วนแล0ว และได0มีคําสั่งเจ0าหน0าที่รับผิดชอบในการจัด
งานครั้งนี้ ประกอบด0วย
๑. ฝ?ายอํานวยการจัดงาน มี นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรี เปNน หัวหน0า
คณะทํางาน
๒. ฝ?ายพิธีการ มี นางสาวอัจฉรา แก0วมุณีรัตน' ผู0อํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรี
สุนทร เปNน หัวหน0าคณะทํางาน
๓. ฝ?ายประชาสัมพันธ' มี นางสาวสุจินดา กองแก0ว รักษาราชการแทนหัวหน0า
สํานักปลัดเทศบาล เปNน หัวหน0าคณะทํางาน

-๓๔. ฝ?ายรับลงทะเบียน/ประเมินผล มี นางสมนิตย' ลีลานนท' หัวหน0าฝ?าย
อํานวยการ เปNน หัวหน0าคณะทํางาน
๕. ฝ?ายพัสดุ จัดซื้อจัดจ0าง มี นางวิไลลักษณ' แซ-ตัน ผู0อํานวยการกองคลัง เปNน
หัวหน0าคณะทํางาน
๖. ฝ?ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม มี นางธันยชนก บู-ทอง หัวหน0าฝ?าย
บริหารงานคลัง เปNน หัวหน0าคณะทํางาน
๗. ฝ?ายสถานที่ ระบบไฟฟSา ประปา เครื่องเสียง มี นายประพิษ หนูเพชร เปNน
หัวหน0าคณะทํางาน
๘. ฝ?ายพยาบาล มี นายชวลิต ชุมพุฒิพงษ' รักษาราชการแทนผู0อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม
๙. ฝ?ายรักษาความปลอดภัย มี นายวรายุทธ หลวงแก0ว หัวหน0าฝ?ายปกครอง เปNน
หัวหน0าคณะทํางาน
๑๐. ฝ?ายของขวัญของรางวัล มี นางนฤมล ณรงค'ทอง ผู0อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม เปNน หัวหน0าคณะทํางาน
๑๑. ฝ?ายกิจกรรมประจําซุ0ม ประกอบด0วย
- ซุ0มมัจฉาพาโชค มี นางสาวสุจินดา กองแก0ว รักษาราชการแทนหัวหน0า
สํานักปลัด เปNน หัวหน0าคณะทํางาน
- ซุ0มปาลูกโป?ง มี นายประพิษ หนูเพชร ผู0อํานวยการกองช-าง เปNน
หัวหน0าคณะทํางาน
- ซุ0มระบายสีปูนพลาสเตอร' มี นางพรจันทร' วงศ'สุวรรณ ครูผู0ดูแลเด็ก
เปNน หัวหน0าคณะทํางาน
- ซุ0ม ATV มี นายธนากร ชมบุญ หัวหน0าฝ?ายแบบแผนและก-อสร0าง เปNน
หัวหน0าคณะทํางาน
- ซุ0ม ตํารวจทางหลวง มี นายสัมพันธ' ศรีโรจน' พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาด
- ซุ0มเปตอง มี นายมานิต ลินคํา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
- ซุ0มถ-ายภาพห0องนายกเทศมนตรี มี นายสุขชัย เกาทัณฑ' เลขานุการ
นายกเทศมนตรี เปNน หัวหน0าคณะทํางาน
- ซุ0มกิจกรรมโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕) มี นายสมเกียรติ
มณเฑียรสุภา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
- ซุ0มกิจกรรมโรงเรียนบ0านม-าหนิก มีนายนิวัตร ฤทธิรัตน' พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา
- ซุ0มกิจกรรมโรงเรียนบ0านท-าเรือ มี นายวีระ จันทโชติ คนงานทั่วไป

-๔-

ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน

ผอ.กองคลัง

ประธาน

ที่ประชุม

- ซุ0มศูนย'การศึกษานอกโรงเรียนตําบลศรีสุนทร มี นายคณิน เหมพงษ'
เจ0าหน0าที่จัดเก็บรายได0
- ซุ0มศูนย'พัฒนาฝJมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต มี นายเอกวิทย' ต-อวงศ'
- ซุ0มบริษัทเกรทโกลฟF (ไทยแลนด') จํากัด
- ซุ0มบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร'เซ็นเตอร' จํากัด
- ซุ0มสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร
- ซุ0มบริษัท ซุปเปอร'ชีพ จํากัด
- ซุ0มตรวจสุขภาพฟEน โรงพยาบาลถลาง
- ซุ0มอาหารและเครื่องดื่ม
สําหรับซุ0มต-างๆ ที่กล-าวไปแล0วข0างต0นนั้น ได0ดําเนินการส-งหนังสือไปเรียบร0อยแล0ว
และจะประสานทางโทรศัพท'อีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องของพิธีการขอหารือในที่ประชุม
เรื่องรูปแบบของงาน เวที กิจกรรมต-างๆ หากในที่ประชุมมีมติให0ดําเนินกิจกรรม
ต-อเนื่องจากปJที่ผ-านมา จะมีส-วนประกอบต-าง ๆ เช-น รูปแบบเวที ผู0ดําเนิน
กิจกรรมบนเวที กิจกรรมบนเวที สําหรับปJนี้ไม-มีการมอบทุนการศึกษา และใน
เรื่องของงบประมาณในการจัดกิจกรรม ในส-วนของเวทีจะใช0งบประมาณไม-เกิน
๑๐๐,๐๐๐.- บาท
สําหรับการจัดกิจกรรมในปJนี้ กระผมขอเสนอแนะให0ดําเนินกิจกรรมต-อเนื่องจากปJ
ที่ผ-านมา เนื่องจากในปJที่ผ-านมาการจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค'เปNนอย-างดี ที่
ประชุมมีข0อคิดเห็นเปNนอย-างไร
เห็นชอบด0วย
มอบกองการศึกษา เขียนโครงการและรายละเอียดงบประมาณเสนอต-อไป ในเรื่อง
ของขวัญของรางวัลที่มีผู0ให0การสนับสนุน ให0ส-วนราชการที่มีหน0าที่รับผิดชอบ
ดําเนินการและให0รวบรวมไว0ที่กองการศึกษาเพื่อจะได0จัดสรรไปตามซุ0มต-างๆ ที่ได0
เตรียมไว0 โดยเฉพาะกองช-างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อมให0ดําเนินการ
ประสานห0างร0านต-างๆ ร-วมสนับสนุนของขวัญของรางวัลในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
ด0วย
งบประมาณที่ตั้งไว0สําหรับการจัดกิจกรรมในปJนี้อยู-ที่ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท เนื่องจาก
ปJที่ผ-านมาสรุปค-าใช0จ-ายทั้งสิ้น ๒๕๕,๔๗๖.๙๒ บาท และงบประมาณตั้งไว0ที่
๓๐๐,๐๐๐.- บาท คิดว-าปJนี้น-าจะมีผู0มาร-วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น เกรงว-า
งบประมาณที่ตั้งไว0จะไม-เพียงพอในการดําเนินโครงการ
กระผมก็มีความเห็นว-าในปJนี้จะมีผู0เข0าร-วมกิจกรรมมากขึ้น ฉะนั้นเห็นควรสมทบ
งบประมาณเข0าไปสนับสนุนเพิ่มเติม จํานวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ที่ประชุมมี
ความเห็นเปNนอย-างไร
เห็นชอบ

-๕ประธาน

สรุปการจัดกิจกรรมวันเด็กในปJนี้ ให0ดําเนินกิจกรรมต-อเนื่องกับปJที่ผ-านมา
มอบหมายให0กองการศึกษาจัดทําโครงการ รายละเอียดงบประมาณพร0อมทั้งโอน
งบประมาณเพิ่มเติม จํานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท ให0มีงบประมาณในการดําเนิน
โครงการ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท มอบกองช-างและกองสาธารณสุขจัดหาของขวัญของ
รางวัลจากการห0างร0านต-างๆ เพื่อมาร-วมกิจกรรมในปJนี้ เรื่องอาหารเครื่องดื่มจัดทํา
กันเองเหมือนเคย ส-วนเครื่องดื่มทางคณะผู0บริหารจะสนับสนุน

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

ประธาน

ท-านใดมีเรื่องอื่นๆ ที่จะแจ0งต-อที่ประชุมบ0าง

ผอ.กองคลัง

เรื่องการซ-อมแซมรถบรรทุกขยะของเทศบาลตําบลศรีสุนทร จํานวน ๒ คัน
ขณะนี้ผู0รับจ0างได0เสนอราคามาเรียบร0อยแล0ว ประกอบด0วย หมายเลขทะเบียน
๘๐ - ๔๘๒๙ ภูเก็ต เสนอราคา ๙๘,๑๙๕.- บาท และหมายเลขทะเบียน ๘๐ ๗๐๑๕ ภูเก็ต เสนอราคา ๘๕,๘๙๐.- บาท จึงนํารายละเอียดการซ-อมแซม
รถบรรทุกขยะทั้ง ๒ คัน หารือในที่ประชุม เพื่อขออนุมัติเห็นชอบให0ดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุต-อไป และเบื้องต0นได0เสนอให0รองสุนัย ป!"นชัยศิริ ตรวจสอบแล0ว
เนื่องจากบางรายการคล0ายคลึงกับที่เคยได0รับการซ-อมแซมแล0ว

ประธาน

ขอทราบรายละเอียดในใบเสนอราคาทั้ง ๒ คัน มีการซ-อมแซมส-วนไหนบ0าง

รก.ผอ.
สาธารณสุขฯ

สําหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๔๘๒๙ ภูเก็ต ซ-อมแซมในส-วน
ตัวถังของรถซึ่งมีรอยรั่ว ตัดเปลี่ยนแผงหน0าตัวถังรถบรรทุกขยะ ปะผุคานรับตัวถัง
ถังเก็บน้ําเสียด0านหลัง ตัดเปลี่ยนคานรับแผงหน0าตัวถัง และหมายเลขทะเบียน
๘๐ - ๗๐๑๕ ภูเก็ต ซ-อมแซมในส-วนของหม0อลมซึ่งรั่วอยู-และตัวปE\ม ซึ่งขณะนี้รถ
มีไม-เพียงพอต-อการจัดเก็บขยะ หากไม-รีบดําเนินการซ-อมแซม

รองสุนัย

กระผมได0ตรวจสอบรายละเอียดการซ-อมแซมในครั้งนี้แล0ว ปรากฏว-าไม-มีรายการใด
ซ้ํากับรายการที่เคยได0รับการซ-อมแซมมาก-อนหน0าแล0ว

ประธาน

เห็นควรอนุมัติให0รีบดําเนินการซ-อมแซมรถบรรทุกขยะทั้ง ๒ คัน เพื่อให0สามารถ
บริการจัดเก็บขยะให0กับประชาชนได0เพียงพอ และขยะจะได0ไม-ตกค0าง อันจะ
ก-อให0เกิดปEญหาต-างๆ ตามมา

หน.ฝ?าย
พัฒนารายได0

หารือเรื่องเงินอุดหนุน ประจําปJ ๒๕๕๖ โครงการก-อสร0างทางระบายน้ํา ซอยแป^ะ
ท-องกี่ ซึ่งได0ดําเนินการประกาศตามระเบียบพัสดุ จํานวน ๒ ครั้งแล0วยังไม-มีผู0รับ
จ0าง และอีกโครงการของซอยบางขาม - บ-อสวนแตง ก็ยังไม-มีผู0รับจ0าง เช-นกัน

-๖–
ประธาน

สําหรับโครงการของซอยบางขาม – บ-อสวนแตง นั้นได0ดําเนินขออนุมัติสภา
เทศบาลเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในคราวนื้หรือไม-

ผอ.กองช-าง

ได0ดําเนินนํารายละเอียดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกับสภาเทศบาลในคราวประชุมนี้แล0ว
แต-สําหรับโครงการของซอยแป^ะท-องกี่ไม-สามารถขออนุมัติเปลี่ยนแปลงได0 และ
หากต0องขออนุมัติใหม-ต0องดําเนินการระเบียบขั้นตอนซึ่งอาจทําให0เกิดความล-าช0าได0

ประธาน

มอบ ผอ.กองช-าง ดําเนินการแก0ไขแบบแปลน หรือดําเนินอย-างไร ให0สามารถ
ดําเนินการตามโครงการได0 แล0วนําเรื่องเสนอไปยังกรมฯ อีกครั้ง
ท-านใดมีเรื่องอื่นๆ ที่จะแจ0งต-อที่ประชุมอีก เมื่อไม-มีเรื่องอื่นใดแล0ว กระผมขอป!ด
การประชุม

ป<ดประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ

ผู0จดรายงานการประชุม
(นางสาวมลฤดี แสวงศิลปF)
เจ0าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

ผู0ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุจินดา กองแก0ว)
นักบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน0าสํานักปลัดเทศบาล

