รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตาบลศรีสุนทร
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลศรีสุนทร
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
--------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายวรวุฒิ ทรงยศ

นายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร

๒. นายสุขชัย เกาทัณฑ์

เลขานุการนายกเทศมนตรี

๓. นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน

ผู้อานวยการกองคลัง

๔. นางสาวสุจินดา กองแก้ว

หัวหน้าสานักปลัด

๕. นายประพิษ หนูเพชร

ผู้อานวยการกองช่าง

๖. นางนฤมล ณรงค์ทอง

ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

๗. นายชวลิต ชุมพุฒิพงษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

๘. นางธันยชนก บู่ทอง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

๙. นายเต็มศักดิ์ รักโอ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

๑๐. นางสาวเสาวลักษณ์ จงหวัง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายชัยศักดิ์ มุลิกะบุตร

รองนายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร

๒. นายสุนัย ปิ่นชัยศิริ

รองนายกเทศมนตรี

๓. นางติ๋วรัตน์ ตันพงศ์เจริญ

ปลัดเทศบาล

๔. นางสมนิตย์ ลีลานนท์

หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

๕. นายสรวิศ โสดรักษา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

๖. นางศิริพร สุขวิริยางกูร

หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้

๗. นางสาวอัจฉรา แก้วมุณีรัตน์

ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

๘. นายวรายุทธ หลวงแก้ว

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวมลฤดี แสวงศิลป์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๒. นายศิริชัย ประทีป ณ ถลาง

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธาน

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเริ่มการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธาน

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ เรื่องการร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

ประธาน

การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งกระผมมีนโยบายให้เทศบาลตาบลศรีสุนทรร่วมกัน
ทาความสะอาดตามถนนสายต่างๆ ในเขตตาบลศรีสุนทร ทุกวันศุกร์ สาหรับในวันศุกร์ที่ ๔
มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น เทศบาลจะร่วมกับชาวบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านบางโจ ร่วมกันทาความ
สะอาดถนนสายบ้านลิพอนเขาล้าน – บ้านบางโจ ตลอดสาย และมอบหมายให้กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นารถดูดโคลนเพื่อดาเนินการทาความสะอาดคูระบายน้าสาย
บ้านบางโจด้วย และให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกันทาความสะอาดในวันดังกล่าว

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
๓.๒ เรื่องการจัดเก็บขยะของเทศบาลตาบลศรีสุนทร

ประธาน

ปัจจุบันการดาเนินการเข้าจัดเก็บขยะของเทศบาลมีปัญหามาก จัดเก็บไม่ทั่วถึงมีขยะค้าง
มาก ทาให้มีกลิ่นเหม็น อยากทราบปัญหาในเรื่องการจัดเก็บขยะ

นายชวลิต

ขณะนี้ปัญหาเกิดจากรถที่ใช้ในการจัดเก็บมีไม่เพียงพอ เนื่องรถขยะเสียบ่อย ทาให้รถขยะ
เหลือใช้งานน้อย ทางกองสาธารณสุขฯ กาลังเร่งดาเนินการประสานงานกับผู้รับจ้างให้
ดาเนินการซ่อมเร่งด่วน

ประธาน

ขอฝากให้ทางกองสาธารณสุขฯ ช่วยบริหารจัดการการจัดเก็บขยะให้ดีกว่าเดิม และให้
เข้มงวดกับมาตรการการจัดเก็บขยะด้วย เพราะเรื่องขยะเป็นปัญหามาก

มติที่ประชุม

มอบกองสาธารณสุขฯ เร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง

๓.๓ เรื่องการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค ๙๗๐ ภูเก็ต
ประธาน

รถยนต์ราชการ กค ๙๗๐ ภูเก็ต ได้ดาเนินการซ่อมแซมอย่างไรบ้าง

นางสาวสุจินดา

ได้นารถ กค ๙๗๐ ภูเก็ต เข้าซ่อมแซมแล้ว ขณะนี้ทางร้านแจ้งว่าต้องซ่อมแซมลาโพงสายไฟ
ลาโพงรถ เดินสายและจัดระบบเครื่องเสียงใหม่

ประธาน

ให้เร่งดาเนินการซ่อมแซมเพื่อจะได้นามาในงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชน
ได้รับทราบ และใช้งานบิณฑบาตพระนวกะที่วัดม่าหนิก ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๙ มีนาคม
๒๕๕๙ นี้

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
๓.๔ เร่งรัดการทาแบบแปลนและใบประเมินราคาโครงการก่อสร้าง

ประธาน

ขณะนี้โครงการก่อสร้างต่างๆ มีโครงการใดบ้างที่ยังไม่ดาเนินการจัดจ้างให้แล้วเสร็จ ติด
ปัญหาในเรื่องส่วนใดอยู่

นางวิไลลักษณ์

ขณะนี้โครงการก่อสร้างที่กองช่างส่งรายละเอียดมาให้นั้นได้ดาเนินการแล้ว ดิฉันขอเร่งรัด
โครงการก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณ ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท เนื่องจากมีหนังสือจาก
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ ภก ๐๐๒๓.๕/ว๔๗๗๑ ลงวันที่ ๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องการยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุปได้ว่า การจัดซื้อหรือ
จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.บาท ให้ใช้บังคับกับเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี เงินอุดหนุน และเงินสะสม ไม่ว่าจะ
เป็นเงินของปีงบประมาณใด จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ หมายถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่มี
วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๙ ทางกองคลังจึงขอเร่งโครงการที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

ประธาน

ขอทราบรายละเอียดโครงการที่มีวงไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท มีโครงการอะไรบ้าง และ
ทางกองช่างจะดาเนินการส่งแบบแปลนให้กับกองคลังดาเนินการตามระเบียบฯ เมื่อไร

นางธันยชนก

โครงการที่มีวงเงินงบประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างเสาธงชาติโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท
๒. โครงการจัดทาป้ายชื่อโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. โครงการติดตั้งเหล็กดัดบริเวณอาคารเรียน ชั้น ๒ ชั้น ๓ โรงเรียนอนุบาล
วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

ศรีสุนทร

๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลาอเนกประสงค์ (เชื่อมถนนเดิม) หมู่ที่ ๒ วงเงิน
๖๐,๐๐๐.- บาท
๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมซื้อ หมู่ที่ ๒ วงเงิน ๖๐,๐๐๐.- บาท
๖. โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยรอบบ้านบางโจ หมู่ที่ ๔ วงเงิน
๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๗. โครงการปรับปรุงคูระบายน้า ซอยทุ่งจีน ๒ หมู่ที่ ๕ วงเงิน ๓๓๖,๐๐๐.- บาท
๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท
๙. โครงการปรับปรุงขยายปากทางเข้าซอยเงินฝัน ๑ หมู่ที่ ๗ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๐, โครงการปรับปรุงทางเข้า – ออก บริเวณซอยนพตาแก้ว หมู่ที่ ๗ วงเงิน ๒๒๐,๐๐๐.บาท
๑๑. โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล. ซอยบุญศรี หมู่ที่ ๓ วงเงิน ๔๘๐,๐๐๐.-บาท
๑๒. โครงการปรับปรุงแผงกั้นพร้อมประตูทางเข้า – ออก สระว่ายน้า โรงเรียนอนุบาลศรี
สุนทร วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
ประธาน

ขอให้ทางกองช่างสรุปส่งแบบแปลน จานวน ๑๒ โครงการนี้ กับกองคลังได้เมื่อไร

นายประพิษ

กาหนดส่งแบบแปลนตามโครงการดังกล่าวให้กับกองคลัง สรุป ดังนี้
กาหนดส่งในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๒ โครงการ
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลาอเนกประสงค์ (เชื่อมถนนเดิม) หมู่ที่ ๒ ๒.
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมซื้อ หมู่ที่ ๒
กาหนดส่งในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๑ โครงการ
๑. โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล. ซอยบุญศรี หมู่ที่ ๓
กาหนดส่งในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๒ โครงการ
๑. โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยรอบบ้านบางโจ หมู่ที่ ๔
๒. โครงการปรับปรุงคูระบายน้า ซอยทุ่งจีน ๒ หมู่ที่ ๕
กาหนดส่งในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๒ โครงการ
๑. โครงการก่อสร้างเสาธงชาติโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
๒. โครงการจัดทาป้ายชื่อโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
กาหนดส่งในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๒ โครงการ
๑. โครงการปรับปรุงขยายปากทางเข้าซอยเงินฝัน ๑ หมู่ที่ ๗
๒. โครงการปรับปรุงทางเข้า – ออก บริเวณซอยนพตาแก้ว หมู่ที่ ๗
กาหนดส่งในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๒ โครงการ
๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕

๒. โครงการปรับปรุงแผงกั้นพร้อมประตูทางเข้า – ออก สระว่ายน้า โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
สาหรับโครงการติดตั้งเหล็กดัดบริเวณอาคารเรียน ชั้น ๒ ชัน้ ๓ โรงเรียนอนุบาล ศรีสุนทร
นั้น กองการศึกษาเป็นเจ้าของโครงการให้ดาเนินกาหนดรายละเอียดเอง
ประธาน

สาหรับโครงการติดตั้งเหล็กดัดบริเวณอาคารเรียน ชั้น ๒ ชัน้ ๓ โรงเรียนอนุบาล ศรีสุนทร
ให้กองการศึกษาประสานกับผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ตามกาหนด และให้กองช่างดาเนินการส่งโครงการดังกล่าวตามกาหนดด้วย

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
๓.๕ เรื่องการจัดการประกวดธิดาท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ประจาปี ๒๕๕๙

ประธาน

การจัดการประกวดธิดาท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ประจาปี ๒๕๕๙ ได้ดาเนินการถึง
ขั้นตอนใดบ้าง

นางสาวสุจินดา

การจัดการประกวดดังกล่าว ขณะนี้ได้ประสานคณะกรรมการทางโทรศัพท์แล้ว ในเรื่องของ
รางวัลได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอปรึกษาว่า เนื่องจากในปีที่ผ่าน ๆ มา ผู้สมัครเข้า
ประกวดมีจานวนน้อยและมีการยกเลิกไม่มาประกวดในวันจัดการประกวดจึงทาให้มีผู้
ประกวดน้อย ดิฉันขอให้ความคิดเห็นว่า ควรกาหนดจานวนผู้มาสมัครว่าต้องมีจานวนเท่าไร
จึงจะมีการประกวด และขอเพิ่มคุณสมบัติผู้เข้าประกวด ว่า ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการ
ประกวดธิดาท้าวเทพฯ ย้อนหลัง ๓ ปี คือปี ๒๕๕๖ – ปี ๒๕๕๘

ประธาน

กระผมคิดว่าควรมีผู้สมัครเข้าประกวดอย่างน้อย ๑๐ คน จึงจะให้มีการประกวด และ
เห็นชอบการกาหนดผู้สมัครต้องไม่เคยได้รับรางวัลย้อนหลัง ๓ ปี

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
๓.๖ เรื่องโครงการลานค้าชุมชนคนศรีสุนทร

ประธาน

กระผมขอทราบการจัดลานค้าชุมชนคนศรีสุนทร ดาเนินไปอย่างไรบ้าง

นางนฤมล

ได้ดาเนินการประชุมคณะกรรมการชุมชนการจัดงานแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ผู้ที่ สนใจ
มาร่วมลงทะเบียนจองพื้นที่ และจะมีการประชุมหารืออีกครั้ง

ประธาน

มอบกองสวัสดิการสังคมดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้ทราบในคราวต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

ประธาน

ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมอีก เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดแล้ว กระผมขอปิดการประชุม
และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา

๑๑.๒๐ น.

ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวมลฤดี แสวงศิลป์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสุจินดา กองแก้ว)
หัวหน้าสานักปลัด

