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รายงานการประชุมคณะผูบริหารเทศบาลตําบลศรีสุนทร
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
ณ เทศบาลตําบลศรีสุนทร
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ น.
----------------------------ผูมาประชุม
๑. นายวรวุฒิ ทรงยศ
๒. นายชัยศักดิ์ มุลิกะบุตร
๓. นายสุนัย ป!"นชัยศิริ
๔. นายสุขชัย เกาทัณฑ&

นายกเทศมนตรี
รองนายก
รองนายก
เลขานุการนายก

ผูไม+มาประชุม
๑. นายสรวิศ โสดรักษา

ที่ปรึกษานายกฯ

ผูเขาร+วมประชุม
๑. นางวิไลลักษณ& แซ/ตัน
๒. นางนฤมล ณรงค&ทอง
๓. นายประพิษ หนูเพชร
๔.นางสาวสุจินดา กองแก7ว
๕. นายชวลิต ชุมพุฒิพงษ&
๖. นายนิคม ทองแช/ม
๗. นายสากล อัฐพร
๘.นางสาวรุ+งนภา เพ็ชรเครือ

นักบริหารงานคลัง
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานช/าง
รก.หัวหน7าสํานักปลัด
จพง.สาธารณสุขฯ รกท.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ที่ปรึกษานายกฯ ด7านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่ปรึกษานายกฯ ด7านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.
ประธาน
เมื่อที่ประชุมพร7อมแล7ว กระผมขอเป!ดการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้ง ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
มอบหมายให7เลขานุการนายก สรุปให7ที่ประชุมฟBงอีกครั้ง และขอมติที่ประชุม
รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสรุปผลการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป; ๒๕๕๕

2

ประธาน

ในวันนี้ กระผมได7เรียนเชิญท/านที่ปรึกษาด7านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้ง ๓ ท/าน
มาร/วมประชุมเพื่อสรุปผลการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปE ๒๕๕๕ ที่ผ/านมาด7วย
แต/เนื่องจากวันนี้ คุณวิโรจน& เกิดผล ติดภารกิจไม/สามารถมาร/วมประชุมกับเราได7 สาเหตุที่
เรียนเชิญมาทําการสรุป ผลกัน ก็เพื่ อจะได7นําไปปรับ ปรุงในงานที่ยังไม/ประสบผลสําเร็ จ
เท/าที่ควรให7ดีขึ้นในปEต/อไป ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญอาจารย&นิคม ทองแช/ม ได7แสดงความ
คิดเห็นครับ
นายนิคม ทองแช/ม
กระผมต7องขอขอบพระคุณท/านนายกเปIนอย/างสูงที่เห็นความสําคัญ สําหรับงานลอยกระทง
ที่ผ/านมา กระผมเห็นว/าในภาพรวมถือว/าประสบความสําเร็จเปIนอย/างสูง ติดขัดตรงที่ฝนตก
ในวันแรกและวันที่สองเท/านั้น หากฝนไม/ตกคงจะมีผู7คนมาร/วมงานมากและของขายก็คง
ขายได7มากกว/านี้ ในปEนี้รู7สึกว/าสถานที่จอดรถก็มีมากพอสมควร แต/ในคืนสุดท7ายก็ยังไม/
เพียงพออยู/ดี หากได7มีการจัดบริเวณที่ทําการประปาโดยการปรับเกลี่ยตรงด7านล/างทางขึ้น
ประปาให7ประชาชนได7มาจอดรถก็จะดีกว/านี้ ในปEต/อไปก็ขอฝากท/านนายกไว7ด7วย สําหรับ
เรื่องอื่น ๆ ที่อยากเสนอแนะก็คือในวันประกวดหนูน7อยนพมาศ อยากให7เพิ่มความสว/าง
บริเวณเวทีประกวดให7มากขึ้น เพราะจุดนี้เปIนจุดที่ประชาชนสนใจกันมาก เพราะแม7ในคืน
ประกวดจะมี ฝ นตกลงมาบ7 า งแต/ ป ระชาชนก็ ยั ง อยู/ ห น7 า เวที กั น เปI น จํ า นวนมาก สํ า หรั บ
กิจกรรมบนเวทีในคืนอื่น ๆ ก็ถือว/าเหมาะสมแล7ว ไม/มากและไม/น7อยเกินไป เวลาเลิกงานก็
เหมาะสม ในคืนสุดท7ายทราบว/าอาหารจําหน/ายได7เร็วมาก บางร7านจําหน/ายหมดตั้งแต/ ๓
ทุ/ม ถือว/าดีมากสําหรับแม/ค7า แต/สําหรับประชาชนที่มาเที่ยวงานก็มีเสียงบ/นบ7างเพราะไม/มี
อาหารให7ทาน อยากให7พิจารณาหาแนวทางแก7ปBญหานี้ไว7ด7วยในปEต/อไป กระผมก็มีแค/นี้
ครับ ขอบคุณครับ
ประธาน
ถือว/าเปIนคําแนะนําที่ดี ต/อไปขอเชิญคุณสากล อัฐพร ได7แสดงความคิดเห็นครับ
นายสากล อัฐพร
โดยภาพรวมโดยส/ ว นตั ว กระผมก็ คิ ด ว/ า เหมาะสม และประสบความสํ า เร็ จ มาก ที่ จ ะมี
ปรับปรุงบ7างก็เห็นจะเปIนเรื่องเดียวกับอาจารย&นิคม เกี่ยวกับสถานที่จอดรถ และการจัดรถ
ให7เข7าออกทางเดียวควรยกเลิก โดยเฉพาะทางเข7าซอยหัวหารกระผมคิดว/าควรปล/อยให7เปIน
ปรกติจะดีกว/า แต/ควรมอบหมายให7 อปพร.ไปเฝMาไม/ให7มีการจอดรถซ7อนคัน หรือจอดล้ํา
เส7นออกมาเพราะทําให7การจราจรติดขัดไม/สามารถสวนทางกันได7 อย/างอื่นก็เท/าที่ได7รับฟBง
มาก็มี เช/นควรให7มีการจําหน/ายอาหารของมุสลิมให7มากขึ้น ควรมีการประชาสัมพันธ&การจัด
งานให7มากขึ้น ควรเพิ่มเครื่องเล/นของเด็กให7มากกว/านี้ กระผมก็มีแค/นี้ครับ และสําหรับในปE
ต/อไปกระผมก็ยินดีให7ความร/วมมือเปIนที่ปรึกษาในการจัดงานต/อไปครับ ขอบคุณครับ
ประธาน
ก็ต7องขอขอบคุณทั้งสองท/านเปIนอย/างสูง ซึ่งกระผมและคณะจะได7นําไปพิจารณาปรับปรุง
ต/อไป ซึ่งบางเรื่องกระผมก็คิดเห็นเช/นเดียวกับท/าน โดยเฉพาะการยกเลิกการให7รถเข7าออก
ทางเดียว เพราะถือว/าไม/สะดวก บางท/านหาทางออกที่ไม/ใช/สายหัวหารไม/เจอทําให7ลําบาก
เข7าไปอีก สําหรับเรื่องนี้มีท/านใดจะเสริมอีกบ7าง ขอเชิญครับ
น.ส.รุ/งนภา เพ็ชรเครือ สําหรับกองการศึกษาได7จัดทํารายงานผลความพึงพอใจแก/ผู7มาร/วมงานเสร็จเรียบร7อยแล7ว
ดังมี ร ายละเอี ย ดตามเอกสารที่ ได7 แจกให7 ทุกท/ า นแล7 ว ค/ ะ โดยในเล/ มจะประกอบไปด7 ว ย
โครงการ ภาพถ/ายกิจกรรมต/าง ตั้งแต/งานแถลงข/าว ไปจนเสร็จสิ้นงาน รวมถึงสรุปผลความ
พึงพอใจพร7อมข7อเสนอแนะจากประชาชน ซึ่งส/วนใหญ/แล7วก็ใกล7เคียงกับทุกท/านได7กล/าวมา
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ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
ประธาน

นางวิไลลักษณ& แซ/ตัน
(รกท.ปลัดเทศบาล)

ประธาน
มติที่ประชุม
ประธาน

โดยในส/วนของกองการศึกษา ซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้ ก็ยินดีน7อมรับไปปรับปรุงแก7ไขให7งาน
ออกมาดียิ่งขึ้นในปEต/อไปค/ะ ขอบพระคุณค/ะ
รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การจัดทําโครงการศึกษาดูงานของกลุ/มอาชีพ กลุ/มออมทรัพย& และ อสม
ขอให7ที่ประชุมพิจารณาการจัดทําโครงการศึกษาดูงานของกลุ/มอาชีพ กลุ/มออมทรัพย& และ
อสม. ในเขตพื้ น ที่ ตํ า บลศรี สุ น ทร โดยกํ า หนดจั ด ๓ คั น รถ ระหว/ า งวั น ที่ ๑๙ – ๒๕
กุมภาพันธ& ๒๕๕๕ โดยกําหนดการดูงานในในจังหวัดต/าง ๆทางภาคอีสาน เปIนส/วนใหญ/
ได7 แก/ จั งหวั ด นครราชสี มา จั งหวั ด อุ ด รธานี จั งหวั ด หนองคาย จั งหวั ด เลย เปI น ต7 น ซึ่ ง
สถานที่ดูงานก็ขอให7ผู7เกี่ยวข7องทั้งกองสวัสดิการสังคม และกองสาธารณสุขฯ ไปพิจารณา
อีกทีโดยให7เลือกสถานที่ดูงานที่มีความเหมาะสมกับกลุ/มแต/ละกลุ/ม โดยเน7นที่เปIนแหล/ง
เรีย นรู7 หรือเปIน สถานที่ ซึ่งมี ชื่อเสียงในด7 านนั้น ๆ จริง ๆ และให7รี บประสานไปเปIน การ
ล/วงหน7าด7วย สําหรับกําหนดการฝPกอบรมก็ขอให7ติดต/อวิทยากรที่มีความรู7เฉพาะด7านมา
บรรยาย โดยกําหนดฝPกอบรม ณ เทศบาลตําบลศรีสุนทรก/อนวันเดินทางสักหนึ่งวัน ขอให7
ผู7เกี่ยวข7องลองไปพิจารณาดูในส/วนนี้ ความคืบหน7าเปIนอย/างไรให7แจ7งให7ทราบด7วย ทุก
ท/านมีความเห็นอย/างไรบ7าง
ด7วยปBจจุบันมีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาดูงาน ให7เน7นเรื่องการฝPกอบรมก/อนไปดู
งานด7วย ดังนั้น ดิฉันมีความเห็นว/าเพื่อเปIนการถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข7อง และ
ปMองกันการตรวจสอบจากสตง. ที่อาจมีการเรียกเงินคืนหากดําเนินการโดยไม/เน7นหนักเรื่อง
การฝPกอบรม จึงเห็นควรจัดฝPกอบรมก/อนไปดูงาน จํานวน ๒ วัน โดยแยกเปIนเฉพาะกลุ/มที่
เกี่ยวข7อง จัดหาวิทยากรเฉพาะทางมาให7ความรู7แก/ผู7เข7าร/วมโครงการ และมีอีกอย/างหนึ่งที่
ควรเน7นหนักเนื่องจากได7ทราบข/าวจากหน/วยงานท7องถิ่นอื่น ๆ ในจังหวัดภูเก็ตว/า สตง. จะ
มี ก ารเรี ย กเงิ น คื น กรณี ที่ มี ก ารเดิ น ทางไปเที่ ย วชมสถานที่ ต/ า ง ๆ เช/ น ชมทั ศ นี ย ภาพ
พิพิธภัณฑ& และตลาดเก/าแก/ ต/าง ๆ ในแต/ละวันโดยที่ไม/ได7มีการเดินทางไปดูงานสถานที่
สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข7 องภารกิ จ หน7 า ที่ ของผู7 เ ข7 า ร/ ว มโครงการแต/ อย/ า งใด ซึ่ งในส/ ว นนี้ ก็ขอฝาก
ผู7เกี่ยวข7องไปพิจารณาดําเนินการให7ถูกต7องด7วย
ตามที่ผอ.กองคลังได7ให7ข7อเสนอแนะมา ก็ขอให7ผู7เกี่ยวข7องในการจัดทําโครงการไปพิจารณา
ดําเนินการในเรื่องนี้ด7วย และสําหรับการฝPกอบรมกําหนดเปIน ๒ วัน และสถานที่ดูงานใน
แต/ละจังหวัด แต/ละวันก็ขอให7จัดให7เพียงพอ เหมาะสมด7วย ทุกท/านเห็นชอบด7วยหรือไม/
เห็นชอบ
๔.๒ เรื่องความเปIนระเบียบเรียบร7อยริมถนนสายเทพกระษัตรี
ด7วยขณะนี้ มีปMายประชาสัมพันธ&โครงการบ7านจัดสรร และอื่นๆ จํานวนมาก ที่ปBกบริเวณ
ริมขอบทางถนนสายเทพกระษัตรี โดยเฉพาะบริเวณก/อนถึงตําบลเกาะแก7ว ทั้งด7านซ7ายมือ
และขวามือ มีจํานวนมาก ซึ่งเปIนปBญหาในด7านความสะอาดเรียบร7อยของบ7านเมือง และ
ไม/ได7มีการขออนุญาตกับท7องถิ่น และไม/มีการเสียภาษีปMาย แต/อย/างใด จึงขอมอบหมายให7
กองช/างและกองสาธารณสุข ในฐานะรับผิดชอบด7านงานสิ่งแวดล7อม ดําเนินการถอดปMายที่
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มติที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม

อยู/ในเขตทางหลวง ส/วนปMายที่ปBกในเขตที่ดินของเอกชน ให7ทําหนังสือแจ7งเจ7าของที่ดินที่มี
การปBกปMายมาเสียภาษีปMายกับเทศบาลด7วย โดยส/งรูปถ/ายเปIนหลักฐานไปให7เอกชนเจ7าของ
ที่ดินทราบ เพราะเกรงว/าเจ7าของที่ดินบางรายอาจจะยังไม/ทราบว/ามีการปBกปMายลงบนที่ดิน
ของตนเอง สําหรับเรื่องนี้ขอมอบหมายให7รองชัยศักดิ์ มุลิกะบุตร เปIนผู7ควบคุมดูแล
เห็นชอบ
๓.๒ การพิจารณาสรรหาพนักงานฯตําแหน/งเจ7าพนักงานเทศกิจ
ขอความเห็นชอบที่ประชุมในการสรรหาข7าราชการ ตําแหน/งเจ7าพนักงานเทศกิจที่กําหนดไว7
ในกรอบอัตรากําลัง จํานวน ๑ ราย ด7วย เพื่อปฏิบัติหน7าที่ที่เกี่ยวข7องด7านงานเทศกิจต/อไป
เนื่องจากขณะนี้มีความจําเปIนต7องจัดระเบียบความเรียบร7อยในเขตพื้นที่ตําบลศรีสุนทรเปIน
อย/างมาก โดยเฉพาะบริเวณสี่แยกอนุสาวรีย&
รับทราบ

วาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
ไม/มี

ป=ดประชุมเวลา

๑๖.๐๐ น.
ลงชื่อ

สุขชัย เกาทัณฑ& ผู7จดรายงานการประชุม
(นายสุขชัย เกาทัณฑ&)
เลขานุการฯ

ลงชื่อ

วรวุฒิ ทรงยศ
(นายวรวุฒิ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรี

ผู7ตรวจรายงานการประชุม

