รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตาบลศรีสุนทร
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลศรีสุนทร
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
--------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายวรวุฒิ ทรงยศ

นายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร

๒. นายชัยศักดิ์ มุลิกะบุตร

รองนายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร

๓. นายสุนัย ปิ่นชัยศิริ

รองนายกเทศมนตรี

๔. นายสุขชัย เกาทัณฑ์

เลขานุการนายกเทศมนตรี

๕. นางติ๋วรัตน์ ตันพงศ์เจริญ

ปลัดเทศบาล

๖. นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน

ผู้อานวยการกองคลัง

๗. นางสาวสุจินดา กองแก้ว

หัวหน้าสานักปลัด

๘. นายประพิษ หนูเพชร

ผู้อานวยการกองช่าง

๙. นายชวลิต ชุมพุฒิพงษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

๑๐. นางสาวอัจฉรา แก้วมุณีรัตน์

ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

๑๑. นางสมนิตย์ ลีลานนท์

หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

๑๒. นางสาวเสาวลักษณ์ จงหวัง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายสรวิศ โสดรักษา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

๒. นางนฤมล ณรงค์ทอง

ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

๓. นายวรายุทธ หลวงแก้ว

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

๔. นางธันยชนก บู่ทอง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

๕. นางศิริพร สุขวิริยางกูร

หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้

๖. นายเต็มศักดิ์ รักโอ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวมลฤดี แสวงศิลป์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๒. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วศรีสด

เจ้าพนักงานธุรการ

๓. นางพรจันทร์ วงค์สุวรรณ

ครู ค.ศ.๑

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธาน

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเริ่มการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้ใดจะ
แก้ไขบ้าง หากไม่มีผู้ใดแก้ไข ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

รับรอง

ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผูใ้ ด
จะแก้ไขบ้าง หากไม่มีผู้ใดแก้ไข ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ โครงการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ของสถานีตารวจภูธรถลาง

ประธาน

ทางสถานีตารวจภูธรถลาง จัดโครงการ “ภาค ๘ ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในพื้นที่สถานีตารวจภูธรถลาง โดยได้ร่วมกับเทศบาลตาบลศรีสุนทร ทา
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลศรีสุนทร จึงขอความร่วมมือ
ผู้อานวยการทุกกองแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๒ โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย อบรมวินัย พกใบขับขี่ ประจาปี ๒๕๕๙” ระหว่างวันที่
๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙

ประธาน

สาหรับโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย อบรมวินัย พกใบขับขี่ ประจาปี ๒๕๕๙” นั้น ทางสานัก
ปลัดได้ดาเนินการอย่างไรบ้าง

นางสาวสุจินดา

สาหรับโครงการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ได้ดาเนินออกหนังสือแจ้งให้สมาชิก ผู้ใหญ่บ้าน
ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งชาวบ้านในเขตตาบลศรีสุนทรทราบ และได้แจ้งฝ่ายประชาสัมพันธ์
ให้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค จะเริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๒
กันยายน ๒๕๕๙ จานวน ๑๒๐ คน หรือจนกว่าจะครบตามจานวน สาหรับวันอบรมและ
สอบใบขับขี่ ระหว่างววันที่ ๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้น
ไป สาหรับผู้มาเข้ารับการอบรมและต่อ,สอบใบขับขี่ จะมีอาหารกลางวัน , อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม บริการ

ประธาน

สาหรับในวันที่อบรมและดาเนินการสอบใบขับขี่ มอบสานักปลัดดูแลความเรียบร้อยในการ
จัดโครงการดังกล่าวด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๓ สถานีตารวจภูธรถลาง ร่วมกับ เทศบาลตาบลศรีสุนทร จัดคอนเสิร์ตการกุศล
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

ประธาน

สาหรับการจัดคอนเสิร์ตการกุศล ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สนามบริเวณข้าง
บ้านหยี่เต้ง หมู่ที่ ๓ ตาบลศรีสุนทร ซึ่งมีวัตถุประสงค์สาหรับการจัดคอนเสิร์ตเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงของตาบลศรีสุนทร โดยมีศิลปิน คือ น้าหงา คาราวาน และปูพงษ์
สิทธิ์ ในเรื่องของการมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ในวันงาน มอบสานัปลัด จัดทาบันทึกแจ้งทุก
กองทราบ ในเรื่องด้านการเงิน มอบกองคลัง รับผิดชอบ การจาหน่ายบัตรคอนเสิร์ต มอบ
ทุกกองช่วยจาหน่ายบัตรคอนเสิร์ตด้วย และให้ผู้อานวยการทุกกองแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมในวันดังกล่าวด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๔ การจัดงานลอยกระทง ประจาปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

ประธาน

สาหรับการจัดงานวันลอยกระทง ประจาปี ๒๕๕๙ กาหนด จัดในวันที่ ๑๒ – ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา ภายใต้ชื่อ คิดถึงท้ายรางที่บาง
มะรวณ ตอน วันวานยังหวานอยู่ มอบกองการศึกษาดาเนินการตามโครงการ และ
ประสานงานต่างๆ ที่เกียวข้อง

ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๕ โครงการศึกษาดูงานของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างววันที่ ๔ – ๖ กันยายน
๒๕๕๙

ประธาน

โครงการศึกษาดูงานของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง กองสวัสดิการสังคม ได้ดาเนินการโครงการ
ไปอย่างไรบ้าง

นางสาวเสาวลักษณ์

สาหรับโครงการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น ขณะนี้ได้ดาเนิน
ในเรื่องของจัดซื้อจัดจ้างแล้ว สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ที่มาลงทะเบียน จานวน
๓๒ คน ซึ่งไม่รวมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่

ประธาน

มอบกองสวัสดิการสังคม ดูแลการจัดโครงการศึกษาดูงานครั้งนี้ให้เรียบร้อยด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

ประธาน

สาหรับประเพณีถือศีล กินเจ ประจาปี ๒๕๕๙ กาหนดการประชุม ในวันที่ ๔ กันยายน
๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลเจ้าท่าเรือ หมู่ที่ ๓ ตาบลศรีสุนทร มอบกองการศึกษา
แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในวันดังกล่าวด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

และในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ให้ผู้อานวยการทุกกองจ้า
เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน ร่วมทาความสะอาดศาลเจ้าท่าเรือ โดยพร้อมเพรียงกัน

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมอีก เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดแล้ว กระผมขอปิดการประชุม
และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา

๑๑.๒๐ น.

ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวมลฤดี แสวงศิลป์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสุจินดา กองแก้ว)
หัวหน้าสานักปลัด

