รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลตําบลศรีสุนทร
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
--------------------------------------------ผูมาประชุม
๑. นายวรวุฒิ ทรงยศ
๒. นายชัยศักดิ์ มุลิกะบุตร
๓. นายสุนัย ป!"นชัยศิริ
๔. นางสมจิต หลิมพัฒนวงศ'
๕. นางวิไลลักษณ' แซ.ตัน
๖. นางสาวสุจินดา กองแก1ว
๗. นายประพิษ หนูเพชร
๘. นางนฤมล ณรงค'ทอง
๙. นายชวลิต ชุมพุฒิพงษ'
๑๐. นายเต็มศักดิ์ รักโอ
๑๑. นางสมนิตย' ลีลานนท'
๑๒. นางธันยชนก บู.ทอง
๑๓. นายธนากร ชมบุญ
๑๔. นางศิริพร สุขวิริยางกูร

นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
รองนายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
รองนายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
ปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร
ผู1อํานวยการกองคลัง
หัวหน1าสํานักปลัด
ผู1อํานวยการกองช.าง
ผู1อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน ผู1อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหน1าฝ?ายการโยธา
หัวหน1าฝ?ายอํานวยการ
หัวหน1าฝ?ายบริหารงานคลัง
หัวหน1าฝ?ายแบบแผนและก.อสร1าง
หัวหน1าฝ?ายจัดเก็บรายได1

ผูไมมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

นายสุขชัย เกาทัณฑ'
นายสรวิศ โสดรักษา
นางสาวอัจฉรา แก1วมุณีรัตน'
นายวรายุทธ หลวงแก1ว

เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ผู1อํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
หัวหน1าฝ?ายปกครอง

ผูเขารวมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นางรุ.งนภา ปFญญาวี
นางสาวมลฤดี แสวงศิลปG
นายสมใจ อภัยรัตน'
นายสุข ประดิษฐ'
นางธิดาน1อย พรมสิทธิ์

นักวิชาการศึกษา
เจ1าพนักงานธุรการ
เจ1าพนักงานเทศกิจ
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธาน

เมื่อที่ประชุมพร1อมแล1ว กระผมขอเป!ดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไม.มี

ระเบียบวาระที่ ๒

โครงการ “เทศบาลพบประชาชน”

ประธาน

โครงการเทศบาลพบประชาชน ตามที่ได1มอบหมายให1สํานักปลัดประสานงานใน
การจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ได1ดําเนินงานประสานไปถึงขั้นตอนใดบ1าง

นางสมนิตย'

ได1ประสานงานเกี่ยวกับการจัดโครงการกับท.านปลัดอําเภอถลางแล1ว ท.านปลัดแจ1ง
ว.าจะเข1ามาคุยและประสานรายละเอียดกับท.านายกด1วยตนเอง

ประธาน

สําหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ได1ประสานกับอําเภอถลางจะจัดให1มีการจําหน.าย
สินค1าของชาวบ1านตําบลศรีสุนทร โดยกําหนดให1มีร1านค1า จํานวน ๔๐ ร1าน
มอบนายสุนัย ป!"นชัยศิริ รองนายกเทศมนตรี ดําเนินการจัดหาร1านค1า

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเหตุรองเรียนการจําหนายสินคาในที่สาธารณะ

ประธาน

ด1วยได1รับแจ1งร1องเรียนทางเว็บไซต'ของเทศบาลว.าขอให1เทศบาลแก1ไขปFญหาเรื่อง
การขายสินค1าและอาหารบริเวณถนนสาธารณะ โดยเฉพาะหน1าซุปเปอร'ชีปและ
ด1านหน1าเซเว.นทางไปป?าคลอกในช.วงเย็น – ค่ํา เพราะทําให1จอดรถเกะกะอาจเปOน
อันตรายต.อผู1ใช1รถได1 จึงได1นําเรื่องนี้เข1ามาปรึกษาหารือกับคณะผู1บริหารเพื่อ
พิจารณาในเรื่องนี้

นางสมจิต

ในเรื่องดังกล.าวเห็นว.าในเรื่องนี้เห็นว.าการจําหน.ายสินค1าบนหรือในที่ทางสาธารณะ
จะเปPนความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปOนระเบียบ
เรียบร1อยของบ1านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกําหนดห1ามปรุง จําหน.ายสินค1าบนหรือ
ในที่สาธารณะอยู.แล1ว

ประธาน

ในเรื่องนี้ตามที่กระผมได1เข1าร.วมประชุมกับทางจังหวัดภูเก็ต ก็ได1มีข1อสั่งการให1ส.วน
ราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทําการจัดระเบียบสังคมตลอดจนจัดระเบียบเกี่ยวกับ
การใช1พื้นที่สาธารณะเพื่อเปOนการสร.างทัศนียภาพที่สวยงามและเสริมสร1างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย'สินแก.ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณ

-๓–
อนุสาวรีย'ท.าวเทพกระษัตรี - ท1าวศรีสุนทร ที่มีการจําหน.ายสินค1าประเภทหาบเร.
แผงลอย มีการตั้งโตQะขายอาหารบริเวณผิวจราจร ที่มีการก.อสร1างร1านจําหน.าย
อาหารในลักษณะเปOนเผิงหมาแหงน บดบังทัศนียภาพและเสี่ยงต.อการเกิดอันตราย
อุบัติเหตุ ทําให1ขาดความเปOนระเบียบเรียบร1อยในพื้นที่ดังกล.าว ดังนั้นจึงเห็นควรที่
จะดําเนินการแก1ไขปFญหาอย.างจริงจัง
นายสมใจ

ในขณะนี้ทางงานเทศกิจ ได1มีการเข1าไปดําเนินการแก1ไขปFญหาดังกล.าวบ1างแล1ว
โดยได1จัดทําประกาศและหนังสือเพื่อแจ1งให1กับผู1จําหน.ายสินค1าบริเวณอนุสาวรีย'
ท1าวเทพกระษัตรี – ท1าวศรีสุนทร เพื่อแก1ไขปFญหาแล1ว

นายชัยศักดิ์

ในเรื่องนี้ หากจะดําเนินการแก1ไขปFญหานี้ ก็อยากจะให1มีการเชิญประชุมเจ1าของ
ร1านค1าที่จําหน.ายสินค1าในพื้นที่บริเวณดังกล.าว เพื่อทําความตกลงหรือปรึกษาหารือ
เพื่อกําหนดแนวทางการแก1ไขปFญหาดังกล.าว

นายวรวุฒิ

ตามที่นายชัยศักดิ์ ได1เสนอมานั้น ก็เห็นด1วย ดังนั้นขอมอบหมายให1ทางเทศกิจ
ไปดําเนินการเชิญประชุมผู1จําหน.ายสินค1าบริเวณอนุสาวรีย'ท1าวเทพกระษัตรี – ท1าว
ศรีสุนทร ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เพื่อกําหนดแนว
ทางแก1ไขปFญหาดังกล.าว โดยอาจจะกําหนดระยะเวลาการจําหน.ายอาหาร กําหนด
โซน เพื่อจะได1เปOนการแก1ไขปFญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อเปOนไปตามนโยบายของจังหวัด
ภูเก็ตอีกด1วย

นายสมใจ

รับทราบ

นายสุนัย

เห็นด1วยที่จะดําเนินการจัดประชุม เพื่อพิจารณาแก1ไขปFญหานี้ หากจะดําเนินการ
จัดประชุมก็เห็นด1วยเพื่อจะได1ตกลงกับพ.อค.า แม.ค1า เพื่อไขปFญหาและชี้แจง ตก
ลงในคราวเดียวเพื่อจะได1ไม.ให1เกิดปFญหาในภายหลัง และอยากจะให1เชิญทางแขวง
การทางจังหวัดภูเก็ตและผู1ใหญ.บ1านหมู.ที่ ๓ และหมู.ที่ ๕ เข1าร.วมประชุมในวัน
ดังกล.าวด1วยเนื่องจากเปOนเจ1าของพื้นที่

ประธาน

ตามที่นายสุนัย เสนอก็เปOนเรื่องดี นั้น ขอมอบหมายให1งานเทศกิจดําเนินการแจ1ง
เจ1าหน1าที่ของแขวงการทางจังหวัดภูเก็ตและผู1ใหญ.บ1านทั้ง – หมู.บ1าน เข1าร.วม
ประชุมในวันดังกล.าวด1วย โดยอาจจะประสานทางโทรศัพท'ก็ได1เพื่อสะดวกและ
รวดเร็ว

นายสมใจ

รับทราบและดําเนินการ
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ระเบียบวาระที่ ๔
ประธาน

การจัดโครงการประกวดมารยาทไทย
ด1วยเทศบาลตําบลศรีสุนทร กําหนดจัดโครงการประกวดมารยาทไทย ขึ้น ในการนี้
จึงขอปรึกษาที่ประชุมถึงรูปแบบการจัดโครงการและกิจกรรมต.าง ๆ เนื่องจากเปOน
การจัดครั้งแรก ขอความคิดเห็นจากที่ประชุมด1วย

นายสุข

กระผมขอเสนอว. า การประกวดมารยาทไทย ต1 องจั ด การประกวดระดั บ ตํ า บล
เพราะจะได1มีความหลากหลาย และเชิญโรงเรียนในเขตพื้นที่เข1าร.วมด1วย
ดิฉันเห็นด1วยอย.างยิ่ง แต.การประกวดมารยาทไทยนั้น จะต1องมีการอบรมครู
ต1นแบบก.อนถึงจะดําเนินการประกวด เพราะครูจะได1เปOนต1นแบบของนักเรียนและ
นําความรู1ไปถ.ายทอดให1แก.นักเรียนให1สามารถปฏิบัติได1อย.างถูกต1อง เพราะมารยาท
ไทยเปOนอัตลักษณ'ประจําชาติไทย

นางธิดาน1อย

นางสมจิต

ดิฉันเห็นด1วยค.ะ สําหรับวิทยากรดิฉันขอแนะนําให1เจ1าของโครงการประสานงานกับ
อาจารย'บุญกอบ อัยรักษ' ซึ่งท.านเปOนวิทยากรที่มากด1วยความรู1และประสบการณ'
ด1านมารยาทไทยและจัดอบรมให1กับจังหวัดและจัดประกวดระดับจังหวัด

ประธาน

กระผมขอกําหนดวันอบรมเปOนวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนอนุบาล
ศรี สุ น ทรและวั น ประกวดเปO น วั น ที่ ๑ สิ งหาคม ๒๕๕๗ ณ วัด ท. า เรื อ เนื่ องจาก
สถานที่ มีความเหมาะสม ที่ประชุมมีความเห็นว.าอย.างไรบ1าง

ที่ประชุม

เห็ นชอบการจัด ประกวดมารยาทไทย และกํ าหนดวั นอบรมครู ต1น แบบวัน ที่ ๒๓
กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เปOนวันประกวด ใช1สถานที่วัดท.าเรือ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ประธาน

ท.านใดมีเรื่องอื่นๆ ที่จะแจ1งต.อที่ประชุมทราบ

นายวรายุทธ

ด1วยเทศบาลตําบลศรีสุนทร ร.วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดพลังมวลชน เพื่อร.วม
กิจกรรมจังหวัดภูเก็ต รู1รัก สามัคคี สมานฉันท' รวมพลังแผ.นดิน ร.วมปกปPอง
ลูกหลานให1ห.างไกลยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน วันต.อต1านยาเสพติด แจ1งที่ประชุม
ให1คณะผู1บริหาร สมาชิ กสภาเทศบาล หัวหน1าส.วนราชการ พนักงานเจ1าหน1าที่
เทศบาลตําบลศรีสุนทร เข1าร.วมโครงการดังกล.าว เวลา ๑๔.๐๐ น. ฯ สนามชัย
จังหวัดภูเก็ต โดยสวมเสื้อสีม.วงกีฬา อปท. โดยพร1อมเพรียงกัน
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นางรุ.งนภา

แจ1งคณะผู1บริหาร หัวหน1าส.วนราชการ พนักงานเจ1าหน1าที่เทศบาลร.วมโครงการ
การแข.งขันกีฬาเปตอง ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ
โรงเรียนบ1านท.าเรือ

ประธาน

ท.านใดมีเรื่องอื่นๆ ที่จะแจ1งต.อที่ประชุมอีก เมื่อไม.มีเรื่องอื่นใดแล1ว กระผมขอป!ด
การประชุม

ป<ดประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ

ผู1จดรายงานการประชุม
(นางสาวมลฤดี แสวงศิลปG)
เจ1าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

ผู1ตรวจรายงานการประชุม
(นางสมจิต หลิมพัฒนวงศ')
ปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร

