รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลตําบลศรีสุนทร
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร
วันที่ ๒๗ 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.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นางสมจิต หลิมพัฒนวงศ'
นางนฤมล ณรงค'ทอง
นายเต็มศักดิ์ รักโอ
นางสมนิตย' ลีลานนท'
นายวรายุทธ หลวงแก3ว
นางธันยชนก บู;ทอง
นางรุ;งนภา ป>ญญาวี
นางสาวมลฤดี แสวงศิลปA

ปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
หัวหน3าฝ5ายการโยธา
หัวหน3าฝ5ายอํานวยการ
หัวหน3าฝ5ายปกครอง
หัวหน3าฝ5ายบริหารงานคลัง
นักวิชาการศึกษา
เจ3าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธาน

เมื่อที่ประชุมพร3อมแล3ว กระผมขอเป!ดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไม;มี

-๒ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๖
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
มีจํานวน ๖ หน3า มีผู3ใดจะแก3ไขบ3าง หากไม;มีผู3ใดแก3ไข ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

๓.๑ โครงการดําเนินกิจกรรมเนื่องในวันพอแหงชาติ (๕ ธันวามหาราช)

ประธาน

สําหรับโครงการดําเนินกิจกรรมเนื่องในวันพ;อแห;งชาติ (๕ ธันวามหาราช) ได3
ดําเนินการในส;วนใดไปบ3างแล3ว

ปลัดเทศบาล

ได3จัดส;งหนังสือและประชาสัมพันธ'ไปยังหน;วยงานต;าง ๆ เช;น โรงเรียนในเขตพื้นที่
ชมรม กลุ;มอาชีพต;างๆ หน;วยงานราชการในเขตพื้นที่ ธนาคารต;าง ๆ และ
ประชาชนทั่วไป ในส;วนของกิจกรรมในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ นั้น มีกิจกรรม
ต;างๆ ดังนี้
- เวลา ๐๙.๐๐ น. ร;วมปล;อยพันธุ'ปลาน้ําจืด จํานวน ๙๙,๙๙๙ ตัว ณ ขุมน้ํา
บางมะรวน หมู;ที่ ๔ ตําบลศรีสุนทร
- เวลา ๑๖.๓๐ น. ร;วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติฯ จากป>Oมน้ํามันเอสโซ; มายัง
เทศบาลตําบลศรีสุนทร
- เวลา ๑๗.๑๕ น. ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จํานวน ๓ ชุด
- เวลา ๑๗.๔๕ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ;มเงิน – พุ;มทอง)
- เวลา ๑๙.๑๙ น. ประธานในพิธีมาถึงบริเวณปรัมพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ
(พุ;มเงิน – พุ;มทอง) เป!ดกรวยดอกไม3 จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล;าวนํา
ถวายพระพรชัยมงคล ต;อหน3าพระบรมฉายาลักษณ' ร3องเพลงสรรเสริญพระบารมี
และเพลงสดุดีมหาราชา จุดพลุดอกไม;ไฟ
- พิธีมอบโล;ให3แก;พ;อดีศรีสุนทร ประจําปU ๒๕๕๖
- การแสดงของนักเรียน และกลุ;มต;าง ๆ

ประธาน

เริ่มด3วยกิจกรรมปล;อยพันธุ'ในช;วงเช3า ทางกองได3จัดเตรียมอาหารสําหรับผู3มาร;วม
ปล;อยพันธุ'บ3าง

น.ส.มลฤดี

สํานักปลัดปลัดได3จัดเตรียมอาหารว;างและเครื่องดื่ม จํานวน ๔๐๐ ชุด สําหรับผู3
มาร;วมปล;อยพันธุ'ปลา เปVนน้ําส3ม น้ํามะพร3าว และขนมเบเกอรี่

ประธาน

ผมว;าหากเปVนไปได3 น;าจะเปVนขนมสด หรือปาท;องโกWกับสังขยา ที่ประชุมมี
ความเห็นว;าอย;างไร

-๓น.ส.มลฤดี

ในส;วนของอาหารว;างและเครื่องดื่มได3ดําเนินการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ3างเรียบร3อย
แล3ว สําหรับในเรื่องของกิจกรรมช;วงเช3าได3ประชาสัมพันธ'ไปยังโรงเรียนในเขตพื้นที่
กลุ;มต;างๆ และทางโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕) ตอบรับมายังเทศบาลแล3ว
จะนํานักเรียนเข3าร;วมปล;อยพันธุ' จํานวน ๑๐๐ คน

ประธาน

ให3ดําเนินการประชาสัมพันธ'ให3ทั่วถึง เพื่อประชาชนได3มาเข3าร;วมกิจกรรมกับ
เทศบาล และให3ประชาสัมพันธ'ทางสื่อต;าง ๆ เช;น สถานีวิทยุ รถประชาสัมพันธ'
กิจกรรมเทิดพระเกียรติช;วงเย็น ได3จัดเตรียมอาหารอะไรบ3างสําหรับบริการ
ผู3เข3าร;วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

น.ส.มลฤดี

สําหรับอาหารในช;วงเย็น มีขนมจีน, ข3าวหมกไก; และน้ําดื่มไว3บริการให3กับผู3
มาร;วมกิจกรรม

ประธาน

สรุปการจัดกิจกรรมดังกล;าวให3เปVนไปตามที่เสนอ ขอเน3นในเรื่องของอาหารให3
จัดเตรียมให3เพียงพอกับผู3มาร;วมกิจรรม

ประธาน

๓.๒ โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบลศรีสุนทรสัมพันธ< ประจําป= ๒๕
การแข;งขันกีฬาเทศบาลตําบลศรีสุนทรสัมพันธ' ประจําปU ๒๕๕๖ เชิญ กอง
การศึกษาชี้แจงรายละเอียดต;าง ๆ ให3ที่ประชุมทราบ

นางรุ;งนภา

กําหนดการจัดโครงการแข;งขันกีฬาเทศบาลตําบลศรีสุนทรสัมพันธ' ประจําปU
๒๕๕๖ ระหว;างวันที่ ๑๘ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งในช;วงวันที่ ๑๘ – ๒๐
ธันวาคม ๒๕๕๖ จะจัดการแข;งขันที่สํานักงานเทศบาลศรีสุนทร เริ่มการแข;งขัน
เวลา ๑๕.๐๐ น. เปVนต3นไป ประกอบด3วย การแข;งขันเปตอง วอลเล;ย'บอลและ
ตะกร3อ และในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จัดการแข;งขันที่สนามการเคหะ
แห;งชาติ (บ3านพอน) ประกอบด3วย วิ่ง ๘๐ เมตร ฟุตบอล แชร'บอล กีฬา
พื้นบ3านต;างๆ เช;น วิ่งผลัดลูกโป5ง ชักกะเย;อ วิ่งซูปเปอร'แมน กอล'ฟมะเขือ กิน
วิบาก ซึ่งในการจัดการแข;งขันครั้งนี้ประกอบไปด3วย คณะผู3บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล กํานัน – ผู3ใหญ;บ3าน พนักงานเทศบาล และมวลชนของการเคหะ รวม
แล3วประมาณ ๒๐๐ คน ซึ่งจะดําเนินการแบ;งสีต;อไป และจะต3องดําเนินการ
แต;งตั้งประธานสี จํานวน ๔ สี ก;อน ประธานของสี่จะเปVนผู3บริหารและ
ผู3อํานวยการกองต;าง ๆ ที่ประชุมมีมติเปVนอย;างไรบ3าง

เลขานายกฯ

สําหรับในส;วนของพนักงานกําหนดให3แบ;งตามช;วงอายุ แยกชาย – หญิง และแยก
นักกีฬา เฉลี่ยให3มีความเหมาะสมเท;าๆ กัน

นางรุ;งนภา

สําหรับประธานสีทั้ง ๔ นั้น ดิฉันมีความคิดเห็น น;าจะประกอบด3วย
นายกเทศมนตี รองนายเทศมนตรี ๒ ท;าน และประธานสภาเทศบาล เปVน
ประธานของแต;ละสี ที่ประชุมเห็นว;าเปVนอย;างไร

-๔–
ที่ประชุม

เห็นชอบ

ประธาน

สําหรับในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ หลังจากพิธีป!ดการแข;งขันแล3วนั้น จะมีการ
จัดงานเลี้ยงให3กับพนักงานเทศบาล ที่ประชุมมีความเห็นว;าควรจัดสถานที่ไหนดี
ดิฉันมีความคิดเห็นว;าในส;วนของงานเลี้ยงน;าจะจัดบริเวณด3านหลังของสํานักงาน
เทศบาลตําบลศรีสุนทรหรือบริเวณสนามการจัดการแข;งขัน ที่ประชุมเห็นสมควร
อย;างไร
กระผม เห็นสมควรว;าให3จัดด3านหลังสํานักงานเทศบาลตําบลศรีสุนทร หากจัดใน
สถานที่ชุมชน กระผมเกรงว;าจะไม;เปVนการเหมาะสม

นางรุ;งนภา

ประธาน
ที่ประชุม

เห็นชอบ

ประธาน

สําหรับในส;วนของงานเลี้ยง ควรจัดอาหารแบบบุฟเฟ5ต' เพื่อจะได3เพียงพอกับ
จํานวนพนักงานเทศบาลและผู3มาร;วมงานเลี้ยง

ประธาน

๓.๓ การขอรับการสนับสนุนอาหารกลองสําหรับเจาหนาที่ตํารวจ ทหาร
ตํารวจทางหลวง เจาหนาที่ประจํากองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัยพระ
เจาหลานเธอ พระองค<เจาอทิตยาทรกิติคุณ
การขอรับการสนับสนุนอาหารกล;องสําหรับเจ3าหน3าที่ตํารวจ ทหาร ตํารวจทาง
หลวง เจ3าหน3าที่ประจํากองอํานวยการร;วมถวายความปลอดภัยพระเจ3าหลานเธอ
พระองค'เจ3าอทิตยาทรกิติคุณ เชิญท;านปลัดชี้แจงรายละเอียดให3ที่ประชุมทราบ

ปลัดเทศบาล

ในส;วนของเทศบาลตําบลศรีสุนทร รับผิดชอบเรื่องอาหารระหว;างวันที่ ๑ – ๑๐
ธันวาคม ๒๕๕๖ วันละ ๓ มื้อ จํานวน ๑๘๕ คน ประกอบไปด3วย ทหาร
ทัพเรือ จํานวน ๑๖๐ คน เจ3าหน3าที่สํานักพระราชวัง จํานวน ๒๕ คน และ
สํานักปลัดได3ประมาณการรายจ;ายในการสนับสนุนในครั้งจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ .บาท ซึ่งคิดเปVนรายหัว ประมาณ ๕๐ – ๘๐ บาท ต;อคนต;อมื้อ ซึ่งใกล3จึงเวลาใน
ขอรับการสนับสนุน ในการจัดซื้อจัดจ3างดังกล;าวนั้นมีวงเงินสูง จะต3องดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ3างสอบราคา จึงทําให3เวลาในการดําเนินการไม;ทันต;อการให3การสนับสนุน
จึงเห็นควรขอมติที่ประชุมหารือในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ3างต;อไป

ประธาน

ทางกองคลัง มีข3อเสนอแนะเปVนอย;างไรในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ3าง ซึ่งจะไม;เปVน
การขัดต;อระเบียบพัสดุ

หน.ฝ5ายบริหารงานคลัง ได3ดําเนินการสอบทางไปยังเทศบาลต;าง ๆ ที่ให3การสนับสนุนไปแล3ว ปรากฏว;าได3
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ3างโดยวิธีพิเศษ ไม;ทราบที่ประชุมมีมติเปVนเช;นไร

-๕–
ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน
ปลัดเทศบาล

หากการจัดซื้อจัดจ3างดังกล;าวไม;เปVนการขัดต;อระเบียบพัสดุและทางหน;วยงานอื่นๆ
ได3ดําเนินการจัดทําไปแล3ว กระผมก็เห็นสมควรให3ดําเนินการจัดซื้อจัดจ3างโดยวิธี
พิเศษ ที่ประชุมเห็นสมควรเปVนอย;างไป
เห็นชอบ
หากที่ประชุมเห็นชอบ ก็ให3ดําเนินการให3รับการสนับสนุนโดยการจัดซื้อจัดจ3างโดย
วิธีพิเศษ ในส;วนของงบประมาณมีเพียงพอในการดําเนินการหรือไม;
จะดําเนินการโอนเพิ่มจาก โครงการจัดงานลอยกระทง ของกองการศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธาน

เรื่องอื่นๆ
ท;านใดมีเรื่องอื่นๆ ที่จะแจ3งต;อที่ประชุมบ3าง เมื่อไม;มีเรื่องอื่นใดแล3ว กระผมขอป!ด
การประชุม

ปAดประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ

ผู3จดรายงานการประชุม
(นางสาวมลฤดี แสวงศิลปA)
เจ3าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

ผู3ตรวจรายงานการประชุม
(นางสมจิต หลิมพัฒนวงศ')
ปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร

