รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลตําบลศรีสุนทร
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
--------------------------------------------ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

นายวรวุฒิ ทรงยศ
นายชัยศักดิ์ มุลิกะบุตร
นายสุนัย ป!"นชัยศิริ
นายสุขชัย เกาทัณฑ'

นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
รองนายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
รองนายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ผูไมมาประชุม
๑. นายสรวิศ โสดรักษา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ผูเขารวมประชุม
๑. นางสมจิต หลิมพัฒนวงศ'
๒. นางธันยชนก บู1ทอง
๓. นายประพิษ หนูเพชร
๔. นางนฤมล ณรงค'ทอง
๕. นายชวลิต ชุมพุฒิพงษ'
๖. นางสาวสุจินดา กองแก9ว
๗. นางสาวอัจฉรา แก9วมุณีรัตน'
๘. นายเต็มศักดิ์ รักโอ
๙. นางสาวสมนิตย' บัวศรี
๑๐. นางสาวมลฤดี แสวงศิลปB

ปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
ผอ.กองช1าง
ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
รก.หัวหน9าสํานักปลัด
ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
หัวหน9าฝ?ายการโยธา
หัวหน9าฝ?ายอํานวยการ
เจ9าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธาน

เมื่อที่ประชุมพร9อมแล9ว กระผมขอเป!ดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไม1มี

-๒ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน
๒๕๕๖

ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
มีจํานวน ๘ หน9า มีผู9ใดจะแก9ไขบ9าง หากไม1มีผู9ใดแก9ไข ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

๓.๑ สรุปผลการจัดโครงการแขงขันวิ่งศรีสุนทรมินิมาราธอน ประจําป: ๒๕๕๖

รองชัยศักดิ์

สําหรับการจัดโครงการแข1งขันวิ่งศรีสุนทรมินิมาราธอน ประจําปI ๒๕๕๖ สรุ ป
โดยรวมแล9 ว งานได9 ดํ า เนิ น บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค' ประสบผลสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น
โครงการ อาจจะมี ข9 อ บกพร1 อ งบ9 า งแต1 ก็ ส ามารถแก9 ไ ขไปได9 ด9 ว ยดี กระผม
ขอขอบคุณ ปลัดเทศบาลที่ดูแลเรื่องงบประมาณ ผอ.กองคลังที่ดูแลในเรื่องของ
การรับสมัคร ผอ.กองช1างดูแลในเรื่องสถานที่ สํานักปลัดดูแลในเรื่องบริการน้ําตาม
จุดต1าง ๆ ผอ.สวัสดิการสังคมดูแลในเรื่องถ9วยรางวัล กองสาธารณสุขฯดูแลในเรื่อง
อาหาร กระผมขอสรุปข9อบกพร1องที่เกิดขึ้นคร1าวๆ คือ
๑. กองคลัง ในการรับสมัครเจ9าหน9าที่ควรยิ้มแย9ม แจ1มใส ทักทายพูดคุยกับผู9สมัคร
ให9มากกว1านี้ สําหรับในเรื่องของอายุของผู9สมัครคราวต1อไปให9 นํา ปI พ.ศ.ปLจจุบัน
ลบกับ ปI พ.ศ.เกิดของผู9สมัคร สําหรับในวันแข1งขันควรเพิ่มช1องการรับชําระเงินให9
มากขึ้น อีกเรื่องการลงทะเบียนผู9เข9าแข1งขันที่ได9รับถ9วยรางวัล เจ9าหน9าที่ไม1ส1งใบ
รายชื่อผู9รับถ9วยรางวัลซึ่งเข9าใจว1าแต1ละรุ1นมีทั้งหมด ๑๐ คน แต1จริงๆแล9วบางรุ1นมี
เพียง 5, 7 รางวัลเท1านั้น
๒. กองช1าง กระผมขอขอบคุณ ผอ.ประพิษ อีกครั้ง ที่ช1วยดูแลในเรื่องของสถานที่
เวทีทั้งหมด โตQะ เก9าอี้ สําหรับเต็นท' ๒ หลังที่ตั้งสํารองไว9 ในคราวหน9าไม1ควรจะ
มี เนื่องจากจะทําให9ป!ดบังหน9าสํานักงานเทศบาล มองดูแล9วไม1เปRนจุดเด1น
๓. กองสวัสดิการสังคม สําหรับ ผอ.นฤมล ถึงแม9จะผิดขั้นตอนในการรับถ9วยรางวัล
แต1ก็สามารถแก9ไขไปได9ด9วยดี
๔. กองสาธารณสุข การดูแลเรื่องอาหาร อาหารทุกอย1างก็ถือว1าพร9อมดี แต1ใน
คราวหน9าควรเพิ่มข9าวต9มให9มากกว1าเดิม สําหรับเรื่องที่พักนักกีฬาติดขัดในเรื่องการ
ประสานงานกับสถานที่พัก ควรปรับปรุงเรื่องที่พักให9ดีกว1าเดิม
๕. สํานักปลัด ในเรื่องการบริการน้ํา มีการบริการน้ําได9ดี ถือเปRนคําชมที่มากที่สุด
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จุดเช็คระยะก็ถือว1าดี
สรุ ป การจั ด งานในครั้ ง นี้ ถื อ ว1 า ประสบความสํ า เร็ จ อาจมี ข9 อ บกพร1 อ งบ9 า งแต1 ก็
สามารถแก9ไขได9 กระผมขอสรุปไว9แค1นี้ เชิญท1านประธาน มีข9อหารือเรื่องใด

-๓ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน

สําหรับเรื่องเสื้อที่จะแจกพนักงานให9ดําเนินการจัดซื้อเพิ่มเพื่อพนักงานจะได9รับให9
ครบทุกคน กระผม เห็นควรตามที่รองชัยศักดิ์นําเสนอ สําหรับการจัดการแข1งขัน
ในปIถัดควรเพิ่มเติมในเรื่องเสื้อนักกีฬาและเรื่องอาหาร
เห็นชอบ
๓.๒ การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป: ๒๕๕๖
สํ า หรั บ การจั ด งานประเพณี ล อยกระทง ประจํ า ปI ๒๕๕๖ เนื่ อ งจากสมเด็ จ
พระสังฆราชฯ ได9สิ้นพระชนม' และทางสํานักนายกรัฐมนตรีให9ส1วนราชการร1วมกัน
ไว9ทุกข' ๓๐ วัน ซึ่งจะออกทุกข'ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งในการจัด
งานลอยกระทงครั้ งนี้ จะจั ดในวั น ที่ ๑๕ – ๑๗ พฤศจิ กายน ๒๕๕๖ ยั งอยู1 ใ น
ช1วงเวลาไว9ทุกข' แต1กระผมคาดว1าจะยังคงจัดงานได9 แต1เนื่องจากรูปแบบงานของ
ทางเทศบาลจะจัดเปRนงานรื่นเริง แต1งกายด9วยเสื้อผ9าที่มีสีสัน ซึ่งจากการที่กระผม
ได9สอบถามกับทางจังหวัดแล9วได9ข9อสรุป คือ ทางเทศบาลซึ่งเปRนหน1วยงานของทาง
ราชการควรงดการจัดงานรื่นเริงทุกชนิด ประกอบกับจากการที่ได9ประชุมหารือกับ
ผู9 บ ริ ห ารเทศบาลทุ กแห1 งในจั งหวั ด ภู เ ก็ ต ในคราวประชุ มสั น นิ บ าตเทศบาลของ
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบว1าควรงดการจัด
งานรื่นเริง แต1ควรปรับในเรื่องของประเพณีที่ควรจะอนุรักษ'และสืบสานต1อไป
โดยจัดในเรื่องของการถวายไว9อาลัยแก1สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งกระผมมีแนวคิดว1า
ควรจะจัดพิธีทางสงฆ'ขึ้นในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และให9มีการจัดสถานที่
ให9ชาวบ9านได9มาลอยกระทงเพื่ออนุรักษ'ประเพณีต1อไป แต1จะจัดในช1วงเวลาใดต9อง
หารือกันอีกครั้งหนึ่ง กระผมมอบรองชัยศักดิ์ ประสานกับเจ9าคณะจังหวัด ว1าจะจัด
ในช1วงเวลาใด

รองชัยศักดิ์

ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตรงกับวันพระ กระผมคิดว1าทางวัดอาจจะไม1
สะดวก เนื่องทางวัดจะมีกิจกรรมทุกวันพระอยู1แล9ว หากต9องการที่จะมีพิธีการ
ทําบุญตักบาตร ควรจะจัดในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประธาน

กระผมว1า ควรจะเปRนวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต1 ๕ โมงเย็นเปRนต9นไป
เพราะหลังจากเวลาเพลแล9ว พระสงฆ'คงจะไม1มีกิจอันใด เพราะจะเน9นให9ชาวบ9าน
ได9 ร1 ว มกั น ลอยกระทงในวั น ดั งกล1 า วด9 ว ย โดยในวั น ดั งกล1 า วอาจจะเลี้ ย งอาหาร
ประเภท ชา กาแฟ ขนมพื้นบ9างต1างๆ แก1ผู9มาร1วมงาน กระผมขอมอบกองช1างเข9า
ไปดํ า เนิ น การในเรื่ องของสถานที่ ล อยกระทง เพิ่ มแสงสว1 า งให9 ส วยงามสํ า หรั บ
สถานที่ลอยกระทง เฉพาะบริเวณด9านขุมน้ําบางมะรวน ควรปรับปรุงรางเหมือง
เดิมให9ใช9ได9เหมือนปIที่ผ1านมา มอบปลัดเทศบาล แจ9งผู9สูงอายุเข9าร1วมงานในวัน
ดังกล1าว

-๔หน.ฝ?ายบริหารงานคลัง สรุปงานต1างๆ ที่ได9ดําเนินการไปบางส1วนแล9ว ต9องประกาศยกเลิกทั้งหมดอีกครั้ง
ประธาน
ในส1 ว นของงานจั ด ซื้ อ จั ด จ9 า งต1 า งๆ ที่ ไ ด9 ดํ า เนิ น การไปแล9 ว ให9 ดํ า เนิ น การยกเลิ ก
ทั้งหมด งานส1วนใดที่ได9จัดซื้อจัดจ9างไปแล9ว ให9ดําเนินการเบิกจ1ายไปตามขั้นตอน
โดยแนบหนั งสื อของสํ า นักนายกรั ฐ มนตรีในการประกาศยกเลิ กงานลอยกระทง
และให9ดํา เนินงานเรื่องพิธี ทางสงฆ' ให9กับสมเด็จพระสั งฆราชและการลอยกระทง
ต1อไป ท1านใดจะเสนอความคิดเห็นอื่นใดบ9าง หากท1านใดไม1มีข9อคิดเห็นเปRนอย1าง
ใด ก็ให9ดําเนินการตามที่ได9ประชุมหารือในวันนี้ต1อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

ฝาก ผอ.กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ในส1 ว นของร9 า นค9 า ที่ ม าติ ด และแจ9 ง กํ า นั น –
ผู9ใหญ1บ9านให9ทราบด9วย

ผอ.กองสวัสดิการฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธาน

เรื่องอื่นๆ
ติดตามโครงการการสร9างเขื่อนดินพัง ที่สถานีวิทยุ หมู1ที่ ๒ ขณะนี้ดําเนินการไปถึง
ขั้นตอนใดแล9ว

ผอ.กองช1าง

ขณะนี้โครงการดังกล1าวดําเนินงานไปได9ประมาณ ๕๐% แล9ว

ประธาน

โครงการก1อสร9างประตูป!ด-เป!ด เขื่อนบ9านยา หมู1ที่ ๖ ได9ดําเนินเปRนอย1างไร

ผอ.กองช1าง

สําหรับโครงการนี้ยังไม1มีผู9รับจ9างเข9ามาดําเนินงาน เนื่องจากประตูของเขื่อนที่จะ
ดําเนินการรับน้ําหนักไม1ไหว เนื่องจากประตูเขื่อนเดิมเปRนประตูบานใหญ1ทําให9รับ
น้ําหนักไม1ได9

ประธาน

มอบกองช1าง ดําเนินการออกแบบใหม1ให9สอดคล9องกับเขื่อนบ9านยา และสามารถ
ดําเนินการได9

ผอ.กองช1าง

รั บ ทราบ อี กหนึ่ งโครงการ การปรั บ ปรุ งคอสะพานของบ9 า นยา ยั ง คงทํ าให9 ไ ด9
เนื่องจากได9รับแจ9งจากทางพัสดุด9วยเหตุของระยะเวลาที่ล1วงผ1านมาแล9ว ทําให9ไม1
สามารถดํ า เนิ น การได9 อี ก ทั้ ง ปL ญ หาทางธรรมชาติ คื อ ฝนตก จึ ง ไม1 ส ามารถ
ดําเนินงานได9

ประธาน

มอบ ผอ.กองช1าง หาแนวทางแก9ไขในการดําเนินโครงการทั้ง ๒ โครงการ แล9ว
นํามาเสนอในที่ประชุม ต1อไป

ผอ.กองช1าง

รับทราบ

ประธาน

-๕สําหรับ โครงการติดตั้งกล9องวงจรป!ด CCTV จํานวน ๒ จุด ดําเนินการไปขั้นตอนใด
แล9ว

หน.ฝ?ายการโยธา

ต9องดําเนินการสอบถามกับ กระทรวง ICT ในเรื่องของคุณลักษณะและงบประมาณ
ในการดําเนินการในการติดตั้ง

ประธาน

กระผมขอฝากทุกกองที่เกี่ยวข9องในการดําเนินงานให9เร1งจัดทําให9แล9วเสร็จด9วย

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

สําหรับงานก1อสร9างถนนของซอยหัวท1า ถึงใกล9จะหมดสัญญาในวันที่ ๓
พฤศจิกายน นี้ ซึ่งทางผู9รับเหมาได9ทําหนังสือขอต1อสัญญา ด9วยเหตุผลงาน
ประเพณีถือศีลกินผัก

ผอ.กองช1าง

ทางกองช1างได9แจ9งหนังสือไปยังผู9รับจ9างแล9ว ทางผู9รับจ9างตอบกลับมาจะเข9า
ดําเนินงานเร็วๆ นี้ โดยอ9างเหตุผลในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุขณะเข9าทํางาน
เนื่องจากมีประเพณีถือศีลกินผัก สําหรับกองช1างได9ทําหนังสือเตือนไป ๓ ครั้งแล9ว
กองช1างได9ตรวจสอบแล9วทางผู9รับจ9างไม1เข9ามาดําเนินงานเลย ตั้งแต1สัญญามีผล
โดยอ9างเหตุประเพณีถือศีลกินผัก และทางผู9รับจ9างไม1เข9ามาติดต1องานกับกองช1าง
เลย ซึ่งปลัดเทศบาลเห็นสมควรไม1ต1อสัญญาให9ผู9รับจ9าง เนื่องจากไม1เปRนเหตุอัน
ควร เพราะสามารถใช9เส9นทางอื่นในการเข9าทํางานได9 ทางเทศบาลสามารถยกเลิก
สัญญาได9เมื่อมีหนังสือเตือนฉบับที่ ๓ ออกไป หรือมีค1าปรับเกิน ๑๐% จึงจะยกเลิก
สัญญาได9 ขณะนี้ผู9รับจ9างแจ9งมายังทางเทศบาลแล9วจะเข9าดําเนินโครงการ

ประธาน

สําหรับอีกเรื่องอยากดําเนินการเข9าปรับปรุง ตลาด กสช. ให9จัดเปRนตลาดของตําบล
ศรีสุนทร ให9กองช1างออกแบบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน'บริเวณตลาดดังกล1าวใหม1

ผอ.กองช1าง

เนื่องจากตลาดดังกล1าวได9ดําเนินการปรบปรุงมา ๓ ครั้งแล9ว ก็ยังดําเนินงานไม1
บรรลุเป_าหมายที่วางไว9 พื้นที่บริเวณดังกล1าว อนาคตอาจเกิดความแออัด
เนื่องจากมีโรงเรียนของเอกชนมาดําเนินการก1อสร9างและโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรก็
อยู1บริเวณดังกล1าวด9วย อาจทําให9เกิดอันตรายได9 กระผมคิดน1าจะปรับปรุงเปRน
สถานีดับเพลิงหรือโรงรับจํานําได9

ประธาน

บริเวณดังกล1าวตามวัตถุประสงค'ให9จัดตั้งเปRนตลาด หากทางเทศบาลนําไปใช9ผิด
วัตถุประสงค'อาจทําให9เกิดปLญหาได9 ให9ด9านหน9าตลาดเปRนสถานที่จัดรถ ร9านค9าให9
อยู1ในตัวอาคารทั้งหมด อีกอย1างเพื่อไม1ให9เอกชนเป!ดตลาด ควรเปRนตลาดของ
เทศบาล ซึ่งขณะนี้ตลาดเอกชนนําเทศบาลไปแอบอ9างในการเป!ดตลาด

-๖อีกทั้งมีเรื่องการบุกรุกลําราง สําหรับเรื่องนี้เห็นควรทําหนังสือไปยังเจ9าของตลาด
เพื่อมาสํานักงานที่ดินดําเนินการสอบแนวเขตให9ถูกต9องอีกครั้ง ตามที่ได9รับการ
ร9องเรียนจากชาวบ9าน และขณะนี้ตามแนวถนนมีการวางขายของข9างถนนมากขึ้น
ทําให9ภูมิทัศน'และการจราจรเสีย มีชาวบ9านมาร9องเรียนเพิ่มขึ้น กระผมต9องการรับ
โอนเจ9าหน9าที่เทศกิจมาปฏิบัติ และฝากปลัดเทศบาลเรื่องการจัดตั้งโรงรับจํานํา
และการถ1ายโอนโรงเรียนระดับประถม มีวิธีการและขั้นตอนอย1างไรบ9าง
ปลัดเทศบาล

รับทราบ

ประธาน

ท1านใดมีเรื่องอื่นๆ ที่จะแจ9งต1อที่ประชุมบ9าง เมื่อไม1มีเรื่องอื่นใดแล9ว กระผมขอป!ด
การประชุม

ป<ดประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ
ผูจ9 ดรายงานการประชุม
(นางสาวมลฤดี แสวงศิลปB)
เจ9าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

ผู9เสนอรายงานการประชุม

(นางสาวสุจินดา กองแก9ว)
นักบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน9าสํานักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

ผู9ตรวจรายงานการประชุม
(นางสมจิต หลิมพัฒนวงศ')
ปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร

