รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลตําบลศรีสุนทร
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
--------------------------------------------ผูมาประชุม
๑. นายวรวุฒิ ทรงยศ
๒. นายชัยศักดิ์ มุลิกะบุตร
๓. นายสุนัย ป!"นชัยศิริ
๔. นางสมจิต หลิมพัฒนวงศ'
๕. นางวิไลลักษณ' แซ.ตัน
๖. นางสาวสุจินดา กองแก1ว
๗. นายประพิษ หนูเพชร
๘. นางนฤมล ณรงค'ทอง
๙. นายชวลิต ชุมพุฒิพงษ'
๑๐. นางธันยชนก บู.ทอง
๑๑.นางศิริพร สุขวิริยางกูร
๑๒. นางสาวอัจฉรา แก1วมุณีรัตน'
๑๓. นายวรายุทธ หลวงแก1ว

นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
รองนายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
รองนายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
ปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร
ผู1อํานวยการกองคลัง
หัวหน1าสํานักปลัด
ผู1อํานวยการกองช.าง
ผู1อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน ผู1อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหน1าฝ=ายบริหารงานคลัง
หัวหน1าฝ=ายจัดเก็บรายได1
ผู1อํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
หัวหน1าฝ=ายปกครอง

ผูไมมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายสุขชัย เกาทัณฑ'
นายสรวิศ โสดรักษา
นางสมนิตย' ลีลานนท'
นายเต็มศักดิ์ รักโอ
นายธนากร ชมบุญ

เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หัวหน1าฝ=ายอํานวยการ
หัวหน1าฝ=ายการโยธา
หัวหน1าฝ=ายแบบแผนและก.อสร1าง

ผูเขารวมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

นางรุ.งนภา ปFญญาวี
นางสาวมลฤดี แสวงศิลปG
นายสิงห'ทอง อุกกุฏานนท'
นายสุข ประดิษฐ'

นักวิชาการศึกษา
เจ1าพนักงานธุรการ

-๒–
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ประธาน

เมื่อที่ประชุมพร1อมแล1ว กระผมขอเป!ดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไม.มี

ระเบียบวาระที่ ๒

โครงการเทศบาลตําบลศรีสุนทร รวมกับสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดภูเก็ต โครงการ “วัยรุน วัยใส หางไกลยาเสพติด”

ประธาน

ด1วยเทศบาลตําบลศรีสุนทร กําหนดจัดโครงการวัยรุ.นวัยใสห.างไกลยาเสพติด ขึ้น
ในการนี้จึงขอปรึกษาที่ประชุมถึงรูปแบบการจัดโครงการและกิจกรรมต.าง ๆ
เนื่องจากเปQนการจัดครั้งแรก ขอความคิดเห็นจากที่ประชุมด1วย

นายสิงห'ทอง

กระผมคิดว.าโครงการนี้เปQนโครงการที่ดี เพราะปFจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป
มาก เยาวชนได1รับวัฒนธรรมจากชาวต.างชาติ สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบ
กับเด็กช.วงวัยรุ.น เปQนวัยอยากรู1อยากเห็น อยากเปQนที่ยอมรับในหมู.เพื่อน การจัด
โครงการเพื่อให1เยาวชนได1ห.างไกลยาเสพติดเปQนการเฝRาระวังให1เยาวชนได1มี
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัยเรียน ผมขอเสนอว.า กลุ.มเปRาหมายควรเปQนเยาวชน ซึ่ง
เยาวชนในเขตพื้นที่ ก็มีเพียงโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕) ที่ซึ่งมีการจัดการ
สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต1น

นายสุข

กระผมคิดว.า น.าจะมีการบูรณาการร.วมกับหน.วยงานอื่น ๆ เช.น หลังจากที่มีการ
อบรมแล1ว พาเยาวชนไปทัศนศึกษาดูงานที่สถานพินิจและคุ1มครองเด็กเพื่อจะได1ไปดู
งานและดูสถานที่จริง หากเยาวชนมีการละเมิดหรือกระทําผิดต1องไปรับโทษที่
ดังกล.าวเพื่อให1เด็กเกิดความกลัว

นายประพิษ

กระผมเห็นด1วยครับ แต.น.าจะมีการบูรณาการในระดับสถานศึกษาด1วย

นางสมจิต

ดิฉันคิดว.า ควรตั้งชื่อโครงการว.า เทศบาลตําบลศรีสุนทร ร.วมกับสถานพินิจและ
คุ1มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต และโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕)
จัดทําโครงการ วัยรุ.น วัยใสห.างไกลยาเสพติด ที่ประชุมว.าอย.างไรบ1าง

ประธาน

กระผมเห็นด1วย ให1เจ1าหน1าที่ที่เกี่ยวข1องประสานงานกับหน.วยงานต.าง ๆ ให1
เรียบร1อยและดําเนินการตามโครงการให1บรรลุตามวัตถุประสงค'

ที่ประชุม

เห็นชอบ

-๓–
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องการจัดโครงการเทิดพระเกียรติ “แมแหงแผนดิน ๑๒ สิงหามหาราชินี (วัน
แมแหงชาติ) ประจําป= ๒๕๕๗

ประธาน

สําหรับการจัดโครงการดังกล.าว ทางสํานักปลัดได1ดําเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล1ว

นางสาวสุจินดา

ตามกําหนดการ ในเวลา ๑๖.๐๐ น. ผู1เข1าร.วมเดินขบวนพร1อมกัน ณ โครงการ
เคหะเอื้ออาหาร หมู.ที่ ๑ ตําบลศรีสุนทร เวลา ๑๗.๐๐ น. ขบวนเคลื่อนออก
จากโครงการเหะเอื้ออาทร เมื่อขบวนมาถึง จะดําเนินการแสดงของนักเรียนในเขต
พื้นที่ เวลา ๑๘.๐๐ น. เคารพธงชาติ และเริ่มพิธีถวายพานพุ.มเงิน พานพุ.มทอง
พิธีการต.าง ๆ ตามกําหนดการ พิธีมอบโล. แม.ดีศรีสุนทร มอบประกาศแต.งตั้งที่
ปรึกษานายก มอบประกาศจิตอาสา และตามด1วยการแสดงของนักเรียนและกลุ.ม
อาชีพต.าง ๆ สําหรับคําสั่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สํานักปลัดจะจัดทําคําสั่งแจ1งให1
แต.ละกองทราบ

ประธาน

สําหรับโครงการวันแม. ให1ทุกคนร.วมกันจัดกิจกรรมและเข1าร.วมกิจกรรมโดยพร1อม
เพรียงกัน และผู1อํานวยการแต.ละกองกําชับให1เจ1าหน1าที่ในสังกัดเข1าร.วมกิจกรรม
ดังกล.าวและให1ปฏิบัติหน1าที่ตามคําสั่งที่ได1รับมอบหมาย หากมีปFญหาหรือติดขัด
เรื่องใดๆ ให1รีบดําเนินแก1ไขหรือแจ1งให1ทราบโดยเร.งด.วน

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณประจําป= พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธาน

การจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณประจําปU ๒๕๕๘ ขณะนี้ดําเนินการเปQนอย.างไร
บ1าง

นางสมจิต

สําหรับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ.ายประจําปU ๒๕๕๘ นั้น สรุปได1 ดังนี้
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ ๑๙,๓๙๕,๙๔๐.- บาท
๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณ ๓๕,๔๐๐.- บาท
๓. แผนงานการศึกษา งบประมาณ ๑๙,๐๗๒,๙๗๕.- บาท
๔. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณ ๗,๘๙๐,๙๒๐.- บาท
๕. แผนงานสังคมสงเคราะห' งบประมาณ ๓,๓๔๑,๐๒๐.- บาท
๖. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณ ๘,๐๑๗,๒๖๐.- บาท
๗. แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน งบประมาณ ๒,๘๕๕,๐๐๐.- บาท
๘. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณ ๑,๙๓๕,๐๐๐.บาท
๙. แผนงานการพาณิชย' งบประมาณ ๒,๓๙๘,๐๐๐.-บาท
๑๐. แผนงานงบกลาง ๕,๒๕๑,๑๘๕.- บาท

-๔–
ประธาน

สําหรับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ.ายประจําปU ๒๕๕๘ ยังคงมีส.วนใดขาดตก
บกพร.องบ1างให1แต.ละกองไปดําเนินการตรวจสอบอีกครั้ง และให1ผู1อํานวยการกอง
คลังตรวจเช็ดประมาณรายรับให1สอดคล1องกับรายจ.ายด1วย และจะได1นํามาดู
รายละเอียดกันอีกครั้งในการประชุมคราวต.อไป

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ประธาน

ท.านใดมีเรื่องอื่นๆ ที่จะแจ1งต.อที่ประชุมอีก เมื่อไม.มีเรื่องอื่นใดแล1ว กระผมขอป!ด
การประชุม

ปBดประชุมเวลา

๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ

ผู1จดรายงานการประชุม
(นางสาวมลฤดี แสวงศิลปG)
เจ1าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

ผู1ตรวจรายงานการประชุม
(นางสมจิต หลิมพัฒนวงศ')
ปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร

