รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลตําบลศรีสุนทร
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
--------------------------------------------ผูมาประชุม
๑. นายวรวุฒิ ทรงยศ
๒. นายชัยศักดิ์ มุลิกะบุตร
๓. นายสุนัย ป!"นชัยศิริ
๔. นายสุขชัย เกาทัณฑ'
๕. นางสมจิต หลิมพัฒนวงศ'
๖. นางวิไลลักษณ' แซ1ตัน
๗. นางสาวสุจินดา กองแก4ว
๘. นายประพิษ หนูเพชร
๙. นางนฤมล ณรงค'ทอง
๑๐. นายชวลิต ชุมพุฒิพงษ'
๑๑. นายเต็มศักดิ์ รักโอ
๑๒. นางสมนิตย' ลีลานนท'
๑๓. นายวรายุทธ หลวงแก4ว
๑๔. นางธันยชนก บู1ทอง
๑๕. นายธนากร ชมบุญ
๑๖. นางศิริพร สุขวิริยางกูร

นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
รองนายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
รองนายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร
ผู4อํานวยการกองคลัง
หัวหน4าสํานักปลัด
ผู4อํานวยการกองช1าง
ผู4อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน ผู4อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหน4าฝ@ายการโยธา
หัวหน4าฝ@ายอํานวยการ
หัวหน4าฝ@ายปกครอง
หัวหน4าฝ@ายบริหารงานคลัง
หัวหน4าฝ@ายแบบแผนและก1อสร4าง
หัวหน4าฝ@ายจัดเก็บรายได4

ผูไมมาประชุม
๑. นางสาวอัจฉรา แก4วมุณีรัตน'

ผู4อํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

ผูเขารวมประชุม
๑. นางรุ1งนภา ปDญญาวี
๒. นางสาวมลฤดี แสวงศิลปF

นักวิชาการศึกษา
เจ4าพนักงานธุรการ

-๒-

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธาน

เมื่อที่ประชุมพร4อมแล4ว กระผมขอเป!ดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไม1มี

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ มี
จํานวน ๗ หน4า มีผู4ใดจะแก4ไขบ4าง หากไม1มีผู4ใดแก4ไข ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

การแถลงนโยบายการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี

ประธาน

การแถลงนโยบายการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี ในส1วนของรายละเอียด
ต1าง ๆ กระผมได4มอบหมายให4สํานักปลัดจัดทําผลงานต1าง ๆ ตลอดระยะเวลา ๒
ปP จากยุทธศาสตร' จํานวน ๖ ด4าน ที่กระผมได4ดําเนินการแถลงนโยบายต1อสภา
เทศบาล กระผมกําหนดการแถลงผลงานในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ บริเวณ
ขุมน้ําบางมะรวน หมู1ที่ ๔ ตําบลศรีสุนทร ตั้งแต1เวลา ๑๗.๐๐ น. เปQนต4นไป

นางสาวสุจินดา

สํานักปลัดได4ดําเนินการรวบรวมผลงานของนายกตามที่ได4แถลงนโยบายไว4กับสภา
เทศบาล จํานวน ๖ ด4าน ประกอบด4วย
๑. ด4านเศรษฐกิจ
๒. ด4านการบริหารจัดการอนุรักษ'ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม
๓. ด4านการสาธารณูปโภคและโครงสร4างพื้นฐาน
๔. ด4านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬา และนันทนาการ
๕. ด4านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๖. ด4านการเมืองและการบริหาร

ประธาน

ในการจัดการแถลงนโยบาย ให4สํานักปลัดจัดทําสรุปผลงานต1างๆ ให4ครอบคลุมใน
ทุก ๆ ด4าน และให4ดําเนินการเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่เข4าร1วมการแถลง
ผลงานในครั้งนี้ และรวมไปถึงให4เชิญชวนสื่อมวลชนเข4าร1วมการแถลงผลงานในครั้ง
นี้ด4วย

ระเบียบวาระที่ ๔

การศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขและฝ?กอบรมกลุม
อาชีพสินคา ๑ ตําบล ๑ ผลิตภัณฑA
รายละเอียดในการจัดโครงการดังกล1าว มีรายละเอียดอย1างไรบ4าง

ประธาน

-๓-

นางวิไลลักษณ'

ฝ@ายพัสดุ ได4ดําเนินร1างรายละเอียดต1างๆ สําหรับการจัดโครงการจากเจ4าของ
โครงการ และจะให4ทางเจ4าของโครงการดูรายละเอียดที่ได4ดําเนินจัดทําอีกครั้ง
เพื่อที่จะได4ดําเนินแก4ไขเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และจะได4ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ4างตามระเบียบพัสดุต1อไป

ประธาน

การจัดโครงการดังกล1าว ได4กําหนดระหว1างวันที่ ๑๙ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ฝากเจ4าของโครงการให4ดําเนินการในส1วนของรายละเอียดต1าง ๆ ให4เรียบร4อยก1อน
การเดินทาง หากมีปDญหาหรือติดขัดประการใด ให4แจ4งให4กระผมทราบโดยเร็ว
เพื่อจะได4ดําเนินการแก4ไขปDญหาได4ทัน

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธาน

เรื่องอื่น ๆ
กระผมขอติดตามงานของกองช1าง ในเรื่องของประปาบ4านบางขาม หมู1ที่ ๒ และ
หมู1ที่ ๕ ได4รับทราบว1าเกิดปDญหา อยากทราบว1าได4ดําเนินการอย1างไรแล4ว

นายชัยศักดิ์

กระผมได4รับแจ4งว1าประปาที่หมู1ที่ ๕ ปDUมน้ําเกิดชํารุด ซี่งกระผมได4สั่งการการให4
รถดับเพลิงของเทศบาลดําเนินการให4เอาน้ําไปใส1เพื่อบรรเทาและให4ประชาชนได4ใช4
น้ําไปพลางก1อน

นายประพิษ

สําหรับประปา หมู1ที่ ๕ ได4ดําเนินการตรวจสอบแล4วพบว1าปDUมน้ําชํารุด ไม1
สามารถใช4งานได4 และได4ให4ช1างไฟฟWาของเทศบาลได4ดําเนินการตรวจเช็คระบบ
ไฟฟWา ปรากฏว1าไฟฟWาลัดวงจรไม1สามารถดูดน้ําดิบขึ้นมาผลิตน้ําประปาได4 และ
เห็นสมควรดําเนินการเป@าล4างระบบประปาด4วย เนื่องจากน้ํามีสีและมีตะกอนแดง

ประธาน

เพื่อเปQนการบริการประชาชนในเขตพื้นที่ ให4ประชานมีน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค
ให4ดําเนินจัดซื้อปDUมน้ําพร4อมอุปกรณ'ในการติดตั้ง และดําเนินการเป@าล4างระบบ
ประปาของหมู1ที่ ๕ โดยเร1งด1วน

นางวิไลลักษณ'

กองคลังขอเรียนให4ทราบว1า ในการจัดซื้อชุดปDUมน้ําดังกล1าว ให4เบิกจ1ายจากงบกลาง
ประเภทสํารองจ1าย เนื่องจากเปQนการบรรเทาสาธารณภัย และมีความจําเปQน
เร1งด1วนที่จะต4องดําเนินการแก4ไข

ประธาน

ในส1วนของระบบประปาของหมู1ที่ ๔ และหมู1ที่ ๘ เปQนอย1างไรบ4าง

นายประพิษ

สําหรับระบบประปา หมู1ที่ ๔ และหมู1ที่ ๘ นั้น จะสูบน้ําดิบจากขุมน้ําบ4านลิ
พอน ทางกองช1างได4ดําเนินการตรวจเช็คระบบน้ําที่ใช4ในการผลิตน้ําประปา
ปรากฏว1า มีระดับน้ําลดลงทําให4บริเวณหัวดูดน้ําดิบไม1สามารถสูบน้ําดิบมาผลิต
น้ําประปาได4 และน้ําดิบมีไม1เพียงพอต1อการให4บริการ จึ้งมีความจําเปQนต4อง
ดําเนินการขุดลอกขุมน้ําบริเวณหัวดูดประปา เพื่อใช4ในการผลิตน้ําประปาหมู1บ4าน

-๔-

ประธาน

เพื่อเปQนการบรรเทาภัยแล4งและเพื่อเปQนการบริการประชาชนให4ประชาชนมีน้ําใช4
อุปโภคบริโภคเพียงพอต1อความต4องการ ให4ดําเนินการขุดลอกขุมน้ําบริเวณดังกล1าว
และใช4งบกลางในการเบิกจ1ายในครั้งนี้
ด4วยอําเภอถลางจะจัดกิจกรรมคืนความสุขให4ประชาชน และกระผมคิดว1าให4ทาง
เทศบาลจัดโครงการร1วมกับอําเภอถลาง โดยจัดในรูปแบบเทศบาลพบประชาชนใน
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ บริเวณอนุสาวรีย'ท4าวเทพกระษัตรี – ท4าศรีสุนทร
รายละเอียดต1าง ๆ มอบสํานักปลัดประสานงานกับอําเภอถลางต1อไป
ท1านใดมีเรื่องอื่นๆ ที่จะแจ4งต1อที่ประชุมอีก เมื่อไม1มีเรื่องอื่นใดแล4ว กระผมขอป!ด
การประชุม

ปCดประชุมเวลา

๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ

ผู4จดรายงานการประชุม
(นางสาวมลฤดี แสวงศิลปF)
เจ4าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

ผู4ตรวจรายงานการประชุม
(นางสมจิต หลิมพัฒนวงศ')
ปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร

