
 บันทึกการประชุมคณะผูบริหารและพนักงานระดับบริหาร  คร้ังท่ี  3/2551 
วันท่ี  16  มิถุนายน  2551 เวลา 15.00 น. 
ณ  หองประชมุชั้น 3 เทศบาลตําบลสุเทพ 

ผูเขาประชุม 
 1. นายประสาตร  ลอมลาย  รองนายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ 
 2. นายสมคิด    ยะคํา  รองนายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ 
 3. น.ต.วีระชัย  เชิดชินโชค เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ 
 4. นายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร ปลัดเทศบาลตําบลสุเทพ 
 5. นายสรศักดิ์  วจีสัตย  รองปลัดเทศบาลตําบลสุเทพ 
 6. นายพยับ  แจมหมอ นักบริหารงานชาง 8 
 7. นายพิชิต  ไชยทา  นักบริหารงานท่ัวไป 6 
 8. นางพนาไพร  คุมสะดวก นักพัฒนาชุมชน 7 
 9. นางปนิษฐา  รักธรรม  นักบริหารงานคลัง 6 
 10. นางณัฏฐกิตต์ิ สมบูรณชัย  พยาบาลวิชาชีพ 7 
 11. นางเอมอร  เขียวชะอุม เจาพนักงานธุรการ 3 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 

  นายประสาตร   ลอมลาย   รองนายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ  เปนประธานการประชุมคณะ
ผูบริหารและพนักงานเทศบาลตําบลสุเทพ วันท่ี 3 มิถุนายน 2551  ณ  หองประชุมช้ัน 3 เทศบาลตําบลสุเทพ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง รับรองบันทึกการประชุม 
   รับรองบันทึกการประชุม คร้ังท่ี  2/2551  วันท่ี  11  มิถุนายน  2551 
   คณะผูบริหารและพนักงานระดับบริหารไดมีการประชุมเม่ือวันท่ี 11  มิถุนายน  
2551  ณ  หองประชุมช้ัน 3  เทศบาลตําบลสุเทพ 
   ฝายเลขานุการคณะผูบริหารไดจัดทําบันทึกการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว  จึงขอ
นําเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรองบันทึกการประชุม 
 

2/มติท่ีประชุม....... 
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มติท่ีประชุม 
   ท่ีประชุมไดตรวจสอบความถูกตองของบันทึกการประชุมแลว และ ขอแกไข
บันทึกการประชุมดังนี้ 
   หนา 3 
   จุดท่ี 1  บรรทัดท่ี 9 
   ขอความเดิม นางณัฎฐกิตต์ิ 
   การแกไข นางณัฏฐกิตต์ิ 
   จุดท่ี 2  บรรทัดท่ี 25 
   ขอความเดิม คุมสะดวก 
   การแกไข คุมสดวก 
   จุดท่ี 3  บรรทัดท่ี 28 
   ขอความเดิม จะดําเนินการประมาณ  เดือน  กรกฎาคม  2551 
   ขอเพิ่มเติมขอความดังนี้ จะดํา เนินการรวมกับโครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี
ประมาณ  เดือน  กรกฎาคม  2551 
   จุดท่ี 4  บรรทัดท่ี 30 
   ขอความเดิม 60,00    บาท 
   การแกไข 60,000  บาท 
 
   หนา 4 
   จุดท่ี 1  บรรทัดท่ี 6,7 ใหรวมเปนโครงการเดียวคือ 
   โครงการฝกทบทวน  อปพร. 
   จุดท่ี 2  บรรทัดท่ี 10 
   ขอความเดิม รับกองการศึกษา 
   การแกไข กองการศึกษา 
   จุดท่ี 3  บรรทัดท่ี 16-19 เพิ่มและตัดขอความ ดังน้ี 
   ขอความเดิม  

นางปนิษฐา   รักธรรม   นักบริหารงานคลัง  แจงใหท่ีประชุมทราบวาในสวนของ
กองคลังมีหนาท่ีคือการตรวจฎีกาเพ่ือเบิกงบประมาณใหทันตามท่ีทุกฝายเสนอโดยท่ีผานมาพบปญหาคือ
โครงการท่ีแตละกองเสนอมาน้ันยังมีบางโครงการท่ีเขียนผิดตองกลับไปแกไขทําใหการเบิกจายเงินลาชาจึง
ขอใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา 

3/การแกไข...... 
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   การแกไข  
นางปนิษฐา   รักธรรม นักบริหารงานคลัง  แจงใหท่ีประชุมทราบวาในสวนของ

กองคลังมีหนาท่ีคือการตรวจฏีกาเพื่อเบิกจายงบประมาณใหทันตามท่ีทุกฝายเสนอโดยที่ผานมาพบปญหา
คือโครงการอุดหนุนของหมูบานท่ีเสนอมาน้ันยังมีบางโครงการท่ีเขียนไมชัดเจน  เชน  ไมระบุกิจกรรม 
ตองกลับไปแกไขทําใหการเบิกจายเงินลาชาจึงขอใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแกไข
ปญหา 

หนา 5 
   จุดท่ี 1  ขอ 4.2  
   ขอความเดิม  
   4.2  นายธัญศักดิ์   แสงศรีจันทร  มอบหมายให  นายพิชิต   ไชยทา   ประสานงาน
ไปยังชางใหดําเนินการซอมซอมรถของเทศบาลที่เสียไดเลย 
   การแกไข  
   4.2  นายธัญศักดิ์   แสงศรีจันทร  มอบหมายให  นายพิชิต   ไชยทา   ประสานงาน
ไปยังอูซอมรถยนตใหดําเนินการซอมแซมรถของเทศบาลที่ชํารุดไดเลย 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง สืบเนื่อง 
3.1 ติดตามงานดานการประชาสัมพันธ 
นายประสาตร   ลอมลาย  รองนายกเทศมนตรีมอบหมายให  นายพิชิต   ไชยทา

หัวหนาสํานักงานปลัด รายงานความคืบหนาการดําเนินงานดานประชาสัมพันธ 
นายพิชิต    ไชยทา   ไดนํา เสนอสําเนาคํา ส่ังแตง ต้ังคณะทํางานวารสาร

ประชาสัมพันธเทศบาลตําบลสุเทพ  เพื่อพิจารณาความเหมาะสม โดยไดช้ีแจงเพิ่มเติมวาคณะทํางานจะ
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายซ่ึงวารสารประชาสัมพันธของเทศบาลฉบับแรกจะแลวเสร็จกอนวันท่ี  15  
กรกฎาคม   2551 แนนอน 

หลังจากนายพิชิต   ไชยทา  ไดช้ีแจงเสร็จเรียบรอยแลว  นายประสาตร   ลอมลาย 
แจงใหท่ีประชุมทราบวาขอใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของดําเนินการตอบกระทูท่ีถูกโพสตเขามาในเว็บไซตของ
เทศบาลตําบลสุเทพ ภายในสามวัน และควรลบขอความในกระทูท่ีไมเหมาะสมดวย 

:  ท่ีประชุมรับทราบ 
3.2 การเตรียมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาฯ 
เร่ืองเดิม 
ตามท่ีฝายวิชาการและแผนงานไดจัดประชุมประชาคมตําบล วันท่ี 10 มิถุนายน 

2551  ณ โรงแรมศิรินาถการเดนท  และ จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางคณะกรรมการ 
3/ สนับสนุนฯ..... 
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สนับสนุน ฯ และผูบริหาร  ระหวางวันท่ี  12-13  มิถุนายน  2551  ณ  รอยัลริมปงรีสอรท  อําเภอแมแตง  
โดยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาฯ  (  คร้ังท่ี  1 ) วันท่ี  18  
มิถุนายน  2551   ณ  อาคารรานคาชุมชนนั้น 

ขอเท็จจริง 
นายประสาตร   ลอมลาย  แจงใหท่ีประชุมทราบวาหลังจากที่ไดมีการประชุมเชิง

ปฏิบัติการระหวางคณะกรรมการสนับสนุนฯและผูบริหารระหวางวันท่ี  12-13  มิถุนายน  2551  ณ  รอยัล
ริมปงรีสอรท  เพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรนั้น ปรากฏวายังมีบางยุทธศาสตร  เชน  
ดานการศึกษา  ดานเศรษฐกิจ  ยังไมมีความสมบูรณและชัดเจน 

ขอเสนอ 
เห็นควรเล่ือนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนา ฯ        

(  คร้ังท่ี  1 ) วันท่ี  18  มิถุนายน  2551 ออกไปกอนเพื่อใหคณะกรรมการสนับสนุน ฯ และผูบริหารประชุม
วิเคราะหตามจุดยุทธศาสตรใหมีความสมบูรณและชัดเจนอีกคร้ัง    

มติท่ีประชุม 
: ท่ีประชุมเห็นชอบดวย 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง เพื่อพิจารณา 
   4.1 การแกไขปญหาความลาชาของเอกสาร 
   นายประสาตร   ลอมลาย  ไดฝากใหผูเขารวมประชุมไดคิดหาแนวทางแกไข
ปญหาความลาชาของเอกสารตาง ๆ  เพื่อนําเสนอในการประชุมคร้ังตอไป 

: ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง อ่ืนๆ ( ถามี ) 
   5.1 การจัดสงบุคลากรเขารับการอบรม 
   นายประสาตร   ลอมลาย  ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาในหวงระยะเวลาท่ีเหลือ
ของปงบประมาณ  2551 ใหแตละหนวยงานชะลอการจัดสงบุคลากรเพ่ือเขารับการอบรม ยกเวนกรณีท่ี
จะตองปฏิบัติตามกฏหมายและจําเปนสําหรับการพัฒนางานท่ีเปนประโยชนแกทองถ่ินและตองไดรับความ
เห็นชอบจากนายกเทศมนตรีดวย 

: ท่ีประชุมรับทราบ 
   5.2 การใชสนามกีฬาของเทศบาลตําบลสุเทพ 
   นางณัฏฐกิตต์ิ   สมบูรณชัย  แสดงความคิดเห็นตอท่ีประชุมวาควรเปดสนามกีฬา
เพื่อใหประชาชนไดเขาไปใชประโยชนแตถามีการปดสนามกีฬาเพื่อปรับปรุงก็ควรติดประกาศให 

5/ประชาชน..... 
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ประชาชนทราบเวลา ปด – เปด ดวย   
   นายประสาตร   ลอมลาย  แจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้กําลังอยูในชวงปด
สนามกีฬาเพื่อปรับปรุงใหดีข้ึนแตยังมีผูเขาไปใชบริการอยูจึงสอบถามไปยังเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของวาผูท่ีเขา
ไปใชบริการมีการขออนุญาตใชสนามหรือไม  และมอบหมายให  กองการศึกษาฯ คิดหาแนวทางแกไข
ปญหาเพื่อประชุมหารือกับคณะผูบริหารตอไป 

 : ท่ีประชุมรับทราบ 
5.3 การเสนองานตอนายกเทศมนตรีฯ 
น.ต. วีระชัย   เชิดชินโชค  เลขานุการคณะผูบริหาร  ไดฝากใหผูอํานวยการกอง

แจงไปยังพนักงานในสังกัด วาใหวางแผนการทํางานลวงหนาทุกคร้ัง เพื่อไมใหเกิดปญหาความลาชาของ
เอกสารและการเสนอเอกสารทุกเร่ืองตอนายกเทศมนตรีใหเสนอผานเลขานายกเทศมนตรีเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองกอนทุกคร้ัง 

: ท่ีประชุมรับทราบ 
5.4 การใหความชวยเหลือจากประชาชน 
นายประสาตร   ลอมลาย  ไดสอบถามไปยังเจาหนาท่ีในการดําเนินการชวยเหลือ

ประชาชนกรณีตางๆ  เชน  กรณีไฟกิ่งชํารุด   โดยนายพยับ   แจมหมอ  ผอ.กองชางไดช้ีแจงวากรณีไฟกิ่ง
ชํารุดหลังจากไดรับแจงเร่ืองจากชาวบานเจาหนาท่ีรับผิดชอบคือ นายวรทัศน   อาศนะ  จะประสานงานไป
ยังผูแจงเร่ืองอีกคร้ังเพื่อทราบจุดท่ีชํารุดและจะดําเนินการซอมแซมทันที 

นายประสาตร   ลอมลาย  มอบหมายใหทุกหนวยงานท่ีมีหนาท่ีบริการประชาชน
ใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความต้ังใจ  และใหความชวยเหลือประชาชนท่ีขอความชวยเหลือมาดวยทุกคร้ัง 

: ท่ีประชุมรับทราบ 
ปดประชุมเวลา   17.00  น. 

                                               ( ลงช่ือ )        เอมอร   เขียวชะอุม 

( นางเอมอร   เขียวชะอุม ) 
เจาพนกังานธุรการ 3 
ผูจดบันทึกการประชุม 

       ( ลงช่ือ )      ประสาตร    ลอมลาย 

( นายประสาตร   ลอมลาย ) 
รองนายกเทศมนตรี ต.สุเทพ 
ผูตรวจบันทึกการประชุม 
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