รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลตําบลศรีสุนทร
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ 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. นางวิไลลักษณ' แซ2ตัน
๓. นายประพิษ หนูเพชร
๔. นางนฤมล ณรงค'ทอง
๕. นายชวลิต ชุมพุฒิพงษ'
๖. นางสาวสุจินดา กองแก:ว
๗. นางสาวอัจฉรา แก:วมุณีรัตน'
๘. นายเต็มศักดิ์ รักโอ
๙. นางสมนิตย' ลีลานนท'
๑๐. นายวรายุทธ หลวงแก:ว
๑๑. นางธันยชนก บู2ทอง
๑๒. นางศิริพร สุขวิริยางกูร
๑๓. นายธนากร ชมบุญ
๑๔. นางสาวมลฤดี แสวงศิลปD

ปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร
ผอ.กองคลัง
ผอ.กองช2าง
ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
รก.หัวหน:าสํานักปลัด
ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
หัวหน:าฝ@ายการโยธา
หัวหน:าฝ@ายอํานวยการ
หัวหน:าฝ@ายปกครอง
หัวหน:าฝ@ายบริหารงานคลัง
หัวหน:าฝ@ายงานพัฒนารายได:
หัวหน:าฝ@ายแบบแผนและก2อสร:าง
เจ:าพนักงานธุรการ

-๒เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธาน

เมื่อที่ประชุมพร:อมแล:ว กระผมขอเป!ดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไม2มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๖

ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
มีจํานวน ๖ หน:า มีผู:ใดจะแก:ไขบ:าง หากไม2มีผู:ใดแก:ไข ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

๓.๑ การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต8ธรรมนิยามสูตรเพื่อถวายอภิสัมมานสักการะแด
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก ในวันอาทิตย8ที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ขุมน้ําบางมะรวน หมูที่ ๔ ตําบลศรีสุนทร

ประธาน

สําหรับการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต'ธรรมนิยามสูตรเพื่อถวายอภิสัมมานสักการะแด2
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก กําหนดจัดขึ้นในวัน
อาทิตย'ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ขุมน้ําบางมะรวน หมู2ที่ ๔ ตําบลศรีสุนทร
โดยจะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต'ธรรมนิยามสูตรเพื่อถวายอภิสัมมานสักการะแด2
สมเด็จพระญาณสังวรฯ หลังจากเสด็จพิธีดังกล2าว จะเชิญคณะผู:บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล กํานัน – ผู:ใหญ2บ:าน กลุ2มอาชีพต2างๆ ตลอดจนพี่น:องประชาชน
ร2วมกันลอยกระทง ซึ่งกระผมอยากให:สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตําบลศรีสุนทร กลุ2ม
องค'กรต2าง ๆ เช2น กลุ2มอาชีพ ชมรมต2างๆ ร2วมงานในครั้งนี้ด:วย

นางสาวมลฤดี

ในส2วนของหนังสือเชิญให:ร2วมพิธีการดังกล2าว ได:ดําเนินการจัดส2งไปยัง สมาชิก
สภาเทศบาล กํานัน – ผู:ใหญ2บ:าน กลุ2มอาชีพต2าง ๆ ชมรมต2าง ๆ รวมไปถึง
สถานศึกษาในเขตพื้นที่เรียบร:อยแล:ว

ประธาน

ในการจัดพิธีดังกล2าว ทางกองการศึกษาได:ประมาณผู:เข:าร2วมพิธีจํานวนเท2าไร

ปลัดเทศบาล

ได:กําหนดผู:เข:าร2วมพิธีประมาณ ๕๐๐ คน

ประธาน

การจัดพิธีดังกล2าว ระยะเวลาจนถึงค่ํา ทางเทศบาลควรจะมีอาหารสําหรับผู:
มาร2วมพิธี ในที่ประชุมคิดว2าน2าจะเปPนอาหารประเภทใด ซึ่งกระผมได:ปรึกษากับ
ผู:อํานวยการกองคลังแล:ว น2าจะเปPนปาท2องโกQ ขนมสด และชา กาแฟ โดยให:
พนักงานเข:าไปมีส2วนร2วมในการบริการเรื่องอาหาร

-๓รองชัยศักดิ์

กระผมของเสนอในเรื่องของอาหาร เราควรจัดแบบซุ:มบริการอาหาร เช2น ซุ:มน้ํา
ดื่ม ชา กาแฟ ซุ:มขนม

ประธาน

สรุปว2าในการจัดพิธีในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในดําเนินการจัดบริการ
อาหารว2างและเครื่องดื่มสําหรับผู:มาร2วมพิธี อีกเรื่องสําหรับแม2ค:าที่จะเข:ามาขาย
ของในวันดังกล2าว ทางเทศบาลมีแนวทางอย2างไรสําหรับเรื่องนี้

ผอ.กองคลัง

สําหรับพ2อค:าแม2ค:าที่จะมาขายของในวันดังกล2าว ให:ขายด:านนอกขุมน้ํา ไม2ให:เข:า
มาขายของในบริเวณขุมน้ํา

ผอ.กองช2าง

กระผมขอเรียนชี้แจงในส2วนของรางเหมือง ทางกองช2างไม2สามารถซ2อมแซมได:
เนื่องจากรางเหมืองดังกล2าวชํารุดเสียหายไม2สามารถซ2อมแซมได: ทางกองช2างจะ
ดําเนินการจัดสถานที่สําหรับลอยกระทงให:กับผู:มาร2วมงาน สําหรับเต็นท'ในพิธีจะ
ดําเนินการตั้งให:ในวันที่ศุกร'ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประธาน

หากไม2สามารถซ2อมแซมได: ให:กองช2างดําเนินการจัดสถานที่ลอยกระทงให:สวยงาม
และติดไฟฟSา แสงสว2าง ให:ดูสว2าง สวยงาม สําหรับเรื่องพิธีการดําเนินการถึง
ขั้นตอนใดไปบ:างแล:ว

รองชัยศักดิ์

ในเรื่องของนิมนต'พระสงฆ' ได:นิมนต'พระคุณเจ:าคณะจังหวัดเรียบร:อยแล:ว นิมนต'
พระสงฆ' จํานวน ๑๐ รูป เวลา ๑๖.๐๐ น. ของวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
มีพระสงฆ'วัดท2าเรือ จํานวน ๗ รูป พระสงฆ'วัดศรีสุนทร จํานวน ๓ รูป

ปลัดเทศบาล

ในเรื่องของสถานที่ในการจัดพิธี ได:ประสานจากวัดศรีสุนทรเรียบร:อยแล:ว จะเข:า
ดําเนินการจัดในวันศุกร'ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเช:าวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมอบหมายให:นางสาวมลฤดี แสวงศิลปD และกอง
การศึกษา เปPนผู:ประสานและจัดเตรียมในเรื่องของสถานที่พิธีสงฆ'

ประธาน

สรุปในการจัดพิธี มอบรองชัยศักดิ์ ดูแลประสานงาน มอบกองคลังดูแลเรื่องอาหาร
กองช2างเรื่องสถานที่ในงาน สํานักปลัดและกองการศึกษาเรื่องสถานที่พิธีทางสงฆ'
กองสวัสดิการสังคมดูแลเรื่องต:อนรับและการจัดการลอยกระทง

ประธาน

๓.๒ โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศไทย
ภายในชื่องาน “สรางอนาคตประเทศไทย ๒๐๒๐”
จังหวัดภูเก็ต ได:มีหนังสือสั่งการให:องค'กรปกครองส2วนท:องถิ่น ผู:บริหารท:องถิ่น
สมาชิกสภาท:องถิ่น บุคลากรขององค'กรปกครองส2วนท:องถิ่น ร2วมศึกษาดูงาน
นิทรรศการและร2วมเสวนา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ' จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว2างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จํานวน ๘๐ คน ขณะนี้ได:
ดําเนินงานถึงขึ้นตอนใดแล:ว

-๔–
หน.ฝ@ายอํานวยการ

ผอ.กองคลัง

ประธาน

ประธาน

ขณะนี้โครงการดังกล2าว อยู2ระหว2างเสนออนุมัติโครงการ ซึ่งจะเดินทางระหว2าง
วันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และจะจัดอบรมในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ โดยมีกลุ2มเปSาหมาย จํานวน ๘๐ คน ประกอบด:วย คณะผู:บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล กํานัน – ผู:ใหญ2บ:าน สารวัตรกํานัน ผู:ช2วยผู:ใหญ2บ:าน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทร คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลศรีสุนทร คณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลศรีสุนทร ผู:แทนประชาคม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ:างประจํา พนักงานจ:างของเทศบาลตําบล
ศรีสุนทร และออกเดินทางในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ น.
และศึกษาดูงานภูมิปUญญา หมู2บ:านคีรีวง อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
การ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ'
จังหวัดนครศรีธรรมราชการ และเดินทางกลับ
สําหรับการศึกษาดูงาน ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ' นั้น ทางท:องถิ่นจังหวัดภูเก็ตจะไปรออยู2ที่ศึกษาดูงาน ในการศึกษาดู
งานครั้งนี้ จะแบ2งออกเปPนโซน จํานวน ๘ โซน ซึ่งทางคณะศึกษาดูงานต:อง
แบ2งกลุ2มกันเข:าศึกษาดูงานและเก็บรายละเอียดของแต2ละโซน แล:วรวบรวม
รายงานให:ผู:ว2าราชการจังหวัดภูเก็ตทราบในภายหลัง ประกอบด:วย
๑. โซนที่ ๑ เรื่องเชื่อมภูมิภาค เชื่อมจังหวัด เชื่อมชีวิต
๒. โซนที่ ๒ เรื่องเกาะติดโครงการอีสานเหนือ
๓. โซนที่ ๓ เรื่องข:างหลังภาค
๔. โซนที่ ๔ เรื่อง High Speed Life
๕. โซนที่ ๕ เรื่องเมืองใหม2ในอนาคต
๖. โซนที่ ๖ เรื่องการเชื่อมโยงที่ดี สู2ชีวิตที่ดี
๗. โซนที่ ๗ เรื่องโรงภาพยนตร' ๓ มิติ “ภารกิจพิชิตรัก”
๘. โซนที่ ๘ เรื่องร2วมคิดร2วมสร:างด:วยคมนาคม
ในการเดินทางศึกษาดูงานครั้งนี้ จะเดินทาง ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ โดยออกเดินทาง เวลา ๐๗.๓๐ น. และกําหนดให:แบ2งกลุ2มในการเข:า
ศึกษาดูงานตามโซนต2างๆ ที่ได:แจ:งมาข:างต:นแล:ว ให:สํานักปลัดดําเนินการ
แบ2งกลุ2มในการเข:าศึกษาดูงานตามโซนต2าง ๆ และรวบรวมรายละเอียดรายงานผู:ว2า
ราชการจังหวัดต2อไป
๓.๓ โครงการดําเนินกิจกรรมเนื่องในวันพอแหงชาติ (๕ ธันวามหาราช)
สําหรับโครงการดําเนินกิจกรรมเนื่องในวันพ2อแห2งชาติ (๕ธันวามหาราช) ในปdนี้
กระผมได:กําหนดจัดโครงการในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

-๕–
และในช2วงเช:าจะมีกิจกรรมปล2อยพันธุ'ปลาน้ําจืดเฉลิมพระเกียรติ จํานวน
๙๙,๙๙๙ ตัว ณ ขุมน้ําบางมะรวน หมู2ที่ ๔ ตําบลศรีสุนทร ซึ่งขณะนี้ได:
ดําเนินการส2งหนังสือของความอนุเคราะห'พันธุ'ไปเรียบร:อยแล:ว
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ สําหรับพันธุ'ปลาดังกล2าว ทางเทศบาลต:องเดินทางไปรับด:วยตัวเองที่ จังหวัดตรัง
เนื่องทางสํานักงานไม2มีพาหนะขนส2งพันธุ'ปลา กระผมเห็นควรว2าให:นํารถสองแถว
ของเทศบาลเดินทางไปขนพันธุ'ปลาน้ําจืดที่จังหวัดตรัง โดยเดินทางในวันที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๕๖ และเดินทางกลับถึงขุมน้ําบางมะรวนในวันที่ ๕ ธันวาคม
๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. ซึ่งกระผมจะเดินทางไปรับพันธุ'ปลาพร:อมนาย
นิวัตร ฤทธิรัตน' และเจ:าหน:าที่อีก ๒ คน
ประธาน

ปลัดเทศบาล

บริเวณขุมน้ําบางมะรวน จะต:องดําเนินการจัดทําตะแกรงเหล็กใหม2 เนื่องจาก
ของเดิมไม2สามารถใช:งานได: เพื่อปSองกันพันธุ'ปลาหลุดออกจากสระน้ํา โดยมอบให:
กองช2างดําเนินการ จัดทําตะแกรงเหล็กดังกล2าว และเพิ่มตาข2ายเพื่อปSองกันลุก
ปลาหลุดออกจากขุมน้ํา และในช2วงเย็นจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ
สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสุนทร และกิจกรรมที่จะจัดในช2วงเย็น นั้น มี
รายละเอียดอย2างไรบ:าง
ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมปล2อยพันธุ'ปลาน้ําจืด ณ
ขุมน้ําบางมะรวน หมู2ที่ ๔ ตําบลศรีสุนทร และเวลา ๑๖.๐๐ น. เปPนกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจะมีการเดินขบวนเทิดพระเกียรติ จากปUfมน้ํามันเอสโซ2มายัง
สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสุนทร เวลา ๑๗.๓๐ น. ในเวลา ๑๘.๓๐ น. เริ่มพิธี
มอบโล2และเกียรติบัตรให:กับพ2อดีเด2น ประจําปd ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๑๙ น. เริ่มพิธี
ถวายพานพุ2มเงิน – พานพุ2มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัย หลังจากพิธี
เทิดพระเกียรติเสร็จสิ้นจะเปPนการแสดงของโรงเรียนต2าง ๆ ในเขตพื้นที่ตําบลศรี
สุนทร

ประธาน

สําหรับเรื่องอาหารที่จะนํามาบริการให:กับผู:เข:าร2วมกิจกรรม มีอะไรบ:าง

รก.หน.สํานักปลัด

ดําเนินการจัดจ:างทําขนมจีน น้ํายาและแกงไตปลา ข:าวหมกไก2 ให:กับผู:มาร2วม
กิจกรรม
สรุปในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ จะมีกิจกรรมปล2อยพันธุ'ปลาน้ําจืด ณ ขุมน้ําบาง
มะรวน หมู2ที่ ๔ ตําบลศรีสุนทร และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลศรีสุนทร มีกิจกรรมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ กิจกรรมถวายพานพุ2ม
เงิน – พานพุ2มทอง มอบโล2และเกียรติบัตรให:กับพ2อดีเด2น ประจําปd ๒๕๕๖ การ
แสดงของนักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลศรีสุนทร ในเรื่องของอาหารให:ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ:างตามที่ได:เสนอมาข:างต:น

ประธาน

-๖–
ระเบียบวาระที่ ๔
ประธาน

เรื่องอื่นๆ
ติดตามโครงการการสร:างเขื่อนดินพัง ที่สถานีวิทยุ หมู2ที่ ๒ ขณะนี้ดําเนินการไปถึง
ขั้นตอนใดแล:ว

ผอ.กองช2าง

ขณะนี้โครงการดังกล2าวดําเนินงานไปได:ประมาณ ๖๐% แล:ว

ประธาน

สําหรับ โครงการติดตั้งกล:องวงจรป!ด CCTV จํานวน ๒ จุด ดําเนินการไปขั้นตอนใด
แล:ว

หน.ฝ@ายการโยธา

ขณะนี้อยู2ขั้นตอนการกําหนดจุดติดตั้งกล:อง CCTV คาดว2าภายในอาทิตย'นี้จะ
ดําเนินการแล:วเสร็จ

ประธาน

โครงการถนนลาดยางของ หมู2ที่ ๓ ผู:รับจ:างได:เข:าดําเนินงานแล:วหรือไม2 อย2างไร

ผอ.กองช2าง

ผู:รับจ:างได:เข:าดําเนินแล:ว

ประธาน

ท2านใดมีเรื่องอื่นๆ ที่จะแจ:งต2อที่ประชุมบ:าง เมื่อไม2มีเรื่องอื่นใดแล:ว กระผมขอป!ด
การประชุม

ปFดประชุมเวลา

๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ
ผู:จดรายงานการประชุม
(นางสาวมลฤดี แสวงศิลปD)
เจ:าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

ผู:เสนอรายงานการประชุม

(นางสาวสุจินดา กองแก:ว)
นักบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน:าสํานักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

ผู:ตรวจรายงานการประชุม
(นางสมจิต หลิมพัฒนวงศ')
ปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร

