รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตาบลศรีสุนทร
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลศรีสุนทร
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
--------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายวรวุฒิ ทรงยศ

นายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร

๒. นายชัยศักดิ์ มุลิกะบุตร

รองนายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร

๓. นายสุขชัย เกาทัณฑ์

เลขานุการนายกเทศมนตรี

๔. นางติ๋วรัตน์ ตันพงศ์เจริญ

ปลัดเทศบาล

๕. นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน

ผู้อานวยการกองคลัง

๖. นางสาวสุจินดา กองแก้ว

หัวหน้าสานักปลัด

๗. นายประพิษ หนูเพชร

ผู้อานวยการกองช่าง

๘. นายชวลิต ชุมพุฒิพงษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

๙. นางสาวอัจฉรา แก้วมุณีรัตน์

ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

๑๐. นางสมนิตย์ ลีลานนท์

หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

๑๑. นายวรายุทธ หลวงแก้ว

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

๑๒. นางธันยชนก บู่ทอง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

๑๓. นางศิริพร สุขวิริยางกูร

หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายสุนัย ปิ่นชัยศิริ

รองนายกเทศมนตรี

๒. นายสรวิศ โสดรักษา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

๓. นางนฤมล ณรงค์ทอง

ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

๔. นางปาริชาติ เพชรสุวรรณ

ผู้อานวยการกองการศึกษา

๕. นายเต็มศักดิ์ รักโอ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

๖. นางสาวเสาวลักษณ์ จงหวัง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวมลฤดี แสวงศิลป์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๒. นางพรจันทร์ วงค์สุวรรณ

ครู ค.ศ.๑

๓. นายศิริชัย ประทีป ณ ถลาง

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

๔. นางสาวพรเพ็ญ วงศ์อุคะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธาน

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเริ่มการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ด้วยจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมแสดงอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ แหลมพรหมเทพ ตาบลราไวย์ อาเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมอบให้ อปท. จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ไม่น้อยกว่า
๑๐๐ คน จึงให้ผู้อานวยการกองทุกกองแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวให้มากที่สุด
และให้สานักปลัดจัดทาหนังสือแจ้งทุกกองเข้าร่วมด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผูใ้ ด
จะแก้ไขบ้าง หากไม่มีผู้ใดแก้ไข ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ การจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประธาน

เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต และในปีนี้การจัดงาน
ลอยกระทงจะจัดแบบเรียบง่าย ไม่มีกิจกรรมรื่นเริงเนื่องจากเป็นช่วงไว้อาลัย ในปีนี้ตรงกับ
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งกระผมเห็นควรมีกิจกรรมสวดเจริญพระพุทธมนต์แสดง
ความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมีกิจกรรมลอย
กระทง ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาลอยกระทงในบริเวณสวนนวมินทรราชา
๘๗ พรรษาได้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ให้สานักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบงานแสดงความไว้
อาลัยฯ

นางสาวสุจินดา

สาหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น ได้ตรวจสอบจาก

เทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๐ สามารถจัดทาได้ตามโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ซึ่งงบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.- บาท
ดิฉันเห็นว่างบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอ จึงขอโอนเพิ่มจากกองการศึกษา ประมาณ
๓๐๐,๐๐๐.- บาท
ประธาน

กิจกรรมดังกล่าว ควรจัดให้สมพระเกียรติเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช จึงจาเป็นต้องใช้งบประมาณพอสมควร ฉะนั้น ให้โอนงบประมาณจากกอง
การศึกษา ตามที่เสนอและคานึงการใช้จ่ายอย่างประหยัด และให้จัดทาหนังสือเชิญ
นายอาเภอถลาง เป็นประธานในพิธี

ที่ประชุม

รับทราบ

นางสาวสุจินดา

สาหรับกาหนดในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กาหนดการคร่าวๆ ไว้ดังนี้
เวลา ๑๖.๓๐ น. พร้อมกัน ณ สวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา
เวลา ๑๗.๐๐ น. เริ่มพิธีสวดพระพุทธมนต์
เวลา ๑๗.๓๐ น. ประธานกล่าวคาอาลัย ยื่นสงบนิ่ง ร่วมจุดเทียน ร้องเพลงสรรเสริญพระ
บารมี
เวลา ๑๘.๓๐ น. ร่วมกิจกรรมลอยกระทง

ประธาน

กาหนดการดังกล่าวให้ประสานกับ คุณธรรมนูญ อีกครั้ง ว่าควรจัดกิจกรรมอะไรก่อนหลัง
สาหรับเรื่องนิมนต์พระสงฆ์ จานวน ๑๐ รูป นั้น กระผมได้ประสานกับรองชัยศักดิ์ได้นิมนต์
พระสงฆ์เรียบร้ อยแล้ว จากวัดท่าเรือ ส าหรับหนังสือเชิญชวนให้ มาร่วมกิจกรรมนั้น เน้น
โรงเรียนในเขตพื้นที่ บริษัท ห้างร้าน กานัน – ผู้ใหญ่บ้าน นายก อปท.ในเขตอาเภอถลาง
สมาชิ ก ชมรมกลุ่ ม ต่ า งๆ ในวั น จั ด กิ จ กรรม และให้ ร ถประชาสั ม พั น ธ์ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ประชาชนในเขตตาบลศรีสุนทรทราบ เพื่อจะได้มาร่วมงานให้มากที่สุด กระผมจะแจกพระบรม
ฉายาลักษณ์ให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน สาหรับกิจกรรมจุด เทียน กระผมมีแนวคิดว่า เมื่อ
จุ ดเทีย นแล้ ว เทีย นที่จุดเราจะปักไว้ที่ เดียวกันเพื่อเป็นสั ญ ลั กษณ์ กระผมว่าน่ าจะจัดท า
สัญลักษณ์หมายเลขเลข ๙ เมื่อจุดเทียนแล้วให้ประชาชนทั่วไปสามารถนาเทียนไปปักได้ ฉะนั้น
มอบกองช่าง ดาเนินจัดทาสัญลักษณ์เลข ๙

นางสาวสุจินดา

ขอแจ้งรายละเอียดของงานที่แต่ละกองรับผิดชอบ อย่างคร่าวๆ ก่อน และจะดาเนินจัดทา
คาสั่งแจ้งแต่ละกอง ทราบอีกครั้ง ดังนี้
๑. สานักปลัด รับผิดชอบ งานพิธีการ (แสดงความอาลัย) การรับลงทะเบียน แจกพระ
บรมฉายาลักษณ์ แจกเทียน งานจราจร งานประชาสัมพันธ์

๒. กองคลัง รับผิดชอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๓. กองช่าง รับผิดชอบ จัดทาสัญลักษณ์เลข ๙ งานสถานที่
๔. กองสาธารณสุขฯ รับผิดชอบ งานพิธีสงฆ์ งานรักษาความสะอาด งานปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
๕. กองสวัสดิการสังคม รับผิดชอบ สถานที่ลงนามแสดงความอาลัย
๖. กองการศึกษา รับผิดชอบ จัดสถานที่ลอยกระทง เรื่องจัดหากระทง
ประธาน

ให้ดาเนินจัดทาคาสั่งและแจ้งให้ทุกกองทราบ ตามที่เสนอ และกาชับให้ผู้อานวยการทุกกอง
แจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

ประธาน

ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมอีก เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดแล้ว กระผมขอปิดการประชุม
และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา

๑๑.๑๐ น.

ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวมลฤดี แสวงศิลป์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสุจินดา กองแก้ว)
หัวหน้าสานักปลัด

