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รายงานการประชุมคณะผูบริหารเทศบาลตําบลศรีสุนทร
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
ณ เทศบาลตําบลศรีสุนทร
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.
----------------------------ผูมาประชุม
๑. นายวรวุฒิ ทรงยศ
๒. นายชัยศักดิ์ มุลิกะบุตร
๓. นายสุนัย ป!"นชัยศิริ
๔. นายสุขชัย เกาทัณฑ&

นายกเทศมนตรี
รองนายก
รองนายก
เลขานุการนายก

ผูไม0มาประชุม
๑. นายสรวิศ โสดรักษา

ที่ปรึกษานายกฯ

ผูเขาร0วมประชุม
๑. นางวิไลลักษณ& แซ/ตัน
๒. นางนฤมล ณรงค&ทอง
๓. นายประพิษ หนูเพชร
๔.นางสาวสุจินดา กองแก7ว
๕. นายชวลิต ชุมพุฒิพงษ&
๖. พ.ต.ท.พิศิษฐ& ชื่นเพชร

นักบริหารงานคลัง
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานช/าง
รก.หัวหน7าสํานักปลัด
นักบริหารงานสาธารณสุขฯ รกท.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
รองผู7กํากับสถานีตํารวจภูธรถลาง

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
ประธาน
เมื่อที่ประชุมพร7อมแล7ว กระผมขอเป!ดการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไม/มี
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้ง ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕
มอบหมายให7เลขานุการนายก สรุปให7ที่ประชุมฟCงอีกครั้ง และขอมติที่ประชุม
รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ การจัดคอนเสิร&ตการกุศล “คิดดี ทําดี” โดยศิลป!น ปูพงษ&สิทธิ์คัมภีร& และ หงา
คาราวาน
ตามที่เทศบาลตําบลศรีสุนทร ร/วมกับสถานีตํารวจภูธรถลาง โดยคณะกรรมการ ก.ตร.

ประธาน
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ประธาน
นายสุนัย ป!"นชัยศิริ
ที่ประชุม
ประธาน
พ.ต.ท.พิศิษฐ& ชื่นเพชร
ประธาน
พ.ต.ท.พิศิษฐ& ชื่นเพชร
ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน
น.ส.สุจินดา กองแก7ว

ที่ประชุม
ประธาน
นายชวลิต ชุมพุฒิพงษ&

ถลาง กําหนดจัดคอนเสิร&ตเพื่อการกุศล “คิดดี ทําดี” โดยศิลป!น ปูพงษ&สิทธิภีร& และ
หงาคาราวาน ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณสี่แยกอนุสาวรีย&ท7าวเทพกระษัตรี
ท7าวศรีสุนทร เพื่อหารายได7จัดสร7างสนามเด็กเล/น ณ บริเวณขุมน้ําบางมะรวน ตําบล
ศรีสุนทร นั้น ในวันนี้ จึงขอให7ที่ประชุมพิจารณาในการจัดเตรียมงานในวันพรุ/งนี้ว/ามึความ
พร7อมหรือยัง โดยแยกเปIนด7าน ๆ ดังนี้
๑. ด7านสถานที่
ตามที่ได7มอบหมายรองสุนัย ป!"นชัยศิริ ประสานกองช/างให7เตรียมการอยากทราบว/า
ดําเนินการเรียบร7อยหรือไม/
ขณะนี้ได7ดําเนินการไปพอสมควรแล7ว ในวันนี้ได7มอบหมายให7คนงานไปตัดหญ7าเพิ่มเติม
แล7วคาดว/าจะแล7วเสร็จในช/วงบ/ายนี้ อย/างอื่นก็ไม/มีปCญหาอะไร
รับทราบ
๒. ด7านการรักษาความปลอดภัย
ขอให7ท/าน พ.ต.ท.พิศิษฐ& ชื่นเพชร ชี้แจงด7วยครับ
ในด7านการักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร7อยภายในและภายนอกบริเวณงาน
กระผมจะจัดกําลังตํารวจมาปฏิบัติหน7าที่
อยากให7ทางตํารวจขอกําลัง สห.มาช/วยเหลือในงานด7วย จะได7หรือไม/
ถ7าเช/นนั้น ก็ขอให7เทศบาลเปIนผู7ทําหนังสือไปขอกําลังเพิ่ม เนื่องจากหน/วยงานตํารวจเปIน
หน/วยงานด7านกําลังพลอยู/แล7ว ในการขอกําลัง สห.เพิ่มเติมขอให7ทางนี้พิจารณาทําหนังสือ
ไป
ถ7าอย/างนั้น มอบหมายสํานักปลัด โดยงานปMองกัน เร/งทําหนังสือขอกําลัง สห. จาก
กองทัพเรือภาคที่ ๓ จํานวน ๑๐ นาย มาช/วยเหลือในการดูแลรักษาความสงบเรียบร7อย
ด7วย เนื่องจากเปIนคอนเสิร&ตเพื่อชีวิต เกรงว/าจะเกิดเหตุร7ายขึ้นได7 การปMองกันไว7ก/อนเปIน
การดีที่สุด โดยค/าตอบแทนจะตัดจากรายได7ในการจัดคอนเสิร&ตครั้งนี้
เห็นชอบ
๓.ด7านการจัดจราจร
ได7มอบหมายให7งานปMองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลประสานกําลัง อปพร. มา
ช/วยในด7านการจัดจราจรในงานครั้งนี้ แล7ว อยากทราบว/าติดปCญหาใดๆ หรือไม/
ในส/วนนี้ไม/มีปCญหา เพราะตอนนี้ได7รับการประสานจาก อปพร. ที่จะร/วมปฏิบัติงาน
จํานวน ๗ นาย และได7มอบหมายให7นายวรายุทธ หลวงแก7ว เปIนผู7ควบคุมในการปฏิบัติงาน
ด7วย และจัดเจ7าหน7าที่เทศบาลสมทบในการปฏิบัติงานด7วยแล7ว สําหรับค/าตอบแทนแก/
อปพร. และเจ7าหน7าที่เทศบาล รวม ๑๐ คน เนื่องจากไม/สามารถเบิกจ/ายได7เพราะถือว/า
เปIนงานเอกชน จึงขอให7ตัดจากรายได7ในจัดคอนเสิร&ตครั้งนี้ด7วย
เห็นชอบ
๔.ด7านการจัดรถสุขา
ขอให7กองสาธารณสุขประสานทางโทรศัพท&ไปก/อน แล7วทําหนังสือตามไปภายหลังในการ
ขอยืมใช7รถสุขาของ อบจ.ภูเก็ต
จะรับไปดําเนินการโดยเร/งด/วน
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นางวิไลลักษณ& แซ/ตัน
(รกท.ปลัดเทศบาล)

ประธาน

มติที่ประชุม
ประธาน
นายสุนัย ป!"นชัยศิริ
ประธาน

ที่ประชุม
วาระที่ ๔

ด7วยปCจจุบันมีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาดูงาน ให7เน7นเรื่องการฝPกอบรมก/อนไปดู
งานด7วย ดังนั้น ดิฉันมีความเห็นว/าเพื่อเปIนการถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข7อง
และปMองกั นการตรวจสอบจาก
การ
สตง. ที่อาจมีการเรี ย กเงิ น คื นหากดํา เนิ นการโดยไม/
เน7นหนักเรื่องการฝPกอบรม จึงเห็นควรจัดฝPกอบรมก/อนไปดูงาน จํานวน ๒ วัน โดยแยก
เปIนเฉพาะกลุ/มที่เกี่ยวข7อง จัดหาวิทยากรเฉพาะทางมาให7ความรู7แก/ผู7เข7าร/วมโครงการ
และมีอีกอย/างหนึ่งที่ควรเน7นหนักเนื่องจากได7ทราบข/าวจากหน/วยงานท7องถิ่นอื่น ๆ ใน
จังหวัดภูเก็ตว/า สตง.
สตง จะมีการเรียกเงินคืนกรณีที่มีการเดินทางไปเที่ยวชมสถานที่ต/าง ๆ
เช/น ชมทัศนียภาพ พิ พิธภั ณฑ& และตลาดเก/าแก/ ต/า ง ๆ ในแต/ละวัน โดยที่ไม/ได7มีการ
เดินทางไปดูงานสถานที
านสถ ่สําคัญที่เกี่ยวข7องภารกิจหน7าที่ของผูผู7เข7าร/วมโครงการแต/อย/างใด
ซึ่งในส/วนนี้ก็ขอฝากผู7เกี่ยวข7องไปพิจารณาดําเนินการให7ถูกต7องด7วย
ตามที่ ผ อ.กองคลั
อ
งได7 ให7 ข7อเสนอแนะมา ก็ ขอให7 ผู7 เกี
เกี่ ย วข7 องในการจั
ง
ด ทํ าโครงการไป
พิจารณาดําเนินการในเรื่องนี้ด7วย และสําหรับการฝPฝPกอบรมกํ
อบรม าหนดเปIน ๒ วัน และ
สถานที่ดูงานในแต/ละจังหวัด แต/ล ะวันก็ขอให7จัดให7เพียงพอ เหมาะสมด7วย ทุกท/า น
เห็นชอบด7วยหรือไม/
เห็นชอบ
๕. เรื่องการจั
การจัดเก็บขยะ
ขอมอบหมายรองสุนัย ป!"นชัยศิริ ประสานผู7รับจ7างเก็บขยะของเทศบาลให7ดําเนินการ
จัดเก็บขยะให7เรียบร7อยหลังจากงานเสร็จสิ้นในช/วงกลางคืนด7วย
รับทราบ ถือปฏิบัติ
๖.เรื่องอือื่น ๆ
มอบให7งานปMองกันจัดเตรียมถังบรรจุน้ํา ๕๐๐ลิลิตร ไปวางไว7ตามจุ
าม ดต/าง ๆ ด7วย ในส/วน
ของการแต/งกายขอให7พนักงานทุกคนสวมเสื้อสีชมพูที่มีกันอยู/แล7ว และให7ไปร/วมงานใน
เวลา ๕ โมงเย็น และให7สํานักปลัดจัดทําปMายเจ7าหน7าที่ สําหรับให7พนักงานทุกคนแขวน
คอไว7ด7วย เพื่อจะได7สะดวกในการเข7า-ออกงาน
รับทราบ

ประธาน

เรื่องอื่น ๆ
ไม/มี
เมื่อไม/มีเรื่องอื่นใดแล7ว กระผมขอป!ดประชุมและขอขอบคุณผู7เข7าประชุมทุกท/าน

ป9ดประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.
ลงชื่อ

ผู7จดรายงานการประชุม
(นายสุขชัย เกาทัณฑ&)
เลขานุการฯ
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ลงชื่อ

ผู7ตรวจรายงานการประชุม
(นายวรวุฒิ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรี

