
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร 
ครั้งท่ี   9 / 2555 

วันพฤหัสบดีท่ี   13   กันยายน    2555 
เวลา   13.30   น. 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลรัษฎา  ช้ัน 5    
---------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 1. นายภูดิท รักษาราษฏร์ นายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา 
 2. นายธนนที อภิชาตตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
 3. นายเดชาคนี ลีลานนท์ ปลัดเทศบาล  
 4. นางจันทิพย์ ยิ่งดํานุ่น รองปลัดเทศบาล   
 5. นางณิชมน เกตุมณี ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
 6. นางพวงรัตน์ พรมคง ผู้อํานวยการกองคลัง 
 7.นายณรงค์ หะนุกูล ผู้อํานวยการกองช่าง 
 8.นางสุจิตรา ชลิตตานนท์ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  
 9.น.ส.สุบงกช ตู้หิรัญมณี รก.ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
 10.นางมณีพรรณ จันทสุริวงศ์ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 6ว 
 11.นายเอกวรา ถาวโร นักพัฒนาชุมชน (แทนกองสวัสดิการฯ) 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
 2 นายสนทรรศน์ พีรดนย์โกเศส รองนายกเทศมนตรี 
 3. นายสุทัศน์ หงษ์บุตร ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายอัมพร อภิชาตตระกูล รองประธานสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 2. นางภักดินันท์ คําธร หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้  
 3. นางพิกุล คณาพิสิฐกุล เจ้าพนักงานธุรการ  4  

เริ่มประชุมเวลา   13.30  น. 
 

 นายภูดิท   รักษาราษฏร์   นายกเทศมนตรี    เป็นประธานในท่ีประชุมฯ   ดําเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1         เรื่อง   ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายภูดิทฯ 1. การขอความอนุเคราะห์ใช้อาคารโรงสูบน้ํา เพ่ือจัดตั้งเป็นท่ีทําการคลีนิกอบอุ่น 
ประธาน ฯ - ให้ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ ชี้แจงรายละเอียด 
 

นางณิชมนฯ - ในเบ้ืองต้น เจ้าหน้าท่ีของ สปสช. สว่นกลาง ได้นําเสนอหาพ้ืนท่ี สําหรับเป็นพ้ืนท่ี 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ รักษาพยาบาลให้ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา  เพ่ือให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เข้าถึง 
  บริการสาธารณสุขฯ  โดย สปสช.กลาง  จะสนับสนุนแพทย์  และรักษาพยาบาลฟรี   
  โดยให้ทางเทศบาลตําบลรัษฎาหาพ้ืนท่ี  ทางสมาชิกได้นําเจ้าหน้าท่ี สปสช.กรุงเทพฯ 
 

/ดูพ้ืนท่ี... 
 



- 2 - 
 
  ดูพ้ืนท่ีและพอใจในพ้ืนท่ีอาคารโรงสูบน้ํา  โดยได้ประสานทรัพยากรน้ํา ภาค 10  
  สุราษฎร์ธานี  ยินดีให้ใช้พ้ืนท่ี  ตอนนี้อยู่ในระหว่างประสานว่าจะส่งมอบพ้ืนท่ีให้ 
  เทศบาลฯ  หลังจากท่ีทําหนังสือแจ้ง  ได้ประสานติดต่อไปอีกครั้ง  จะส่งมอบให้ 
  เม่ือไหร่  แต่ยังประสานงานติดต่อไม่ได้  จะติดต่ออีกครั้งว่าจะส่งมอบให้เม่ือไหร่   
  ในส่วนของการปรับปรุงพ้ืนท่ี  ซ่ึงคณะผู้บริหารจะปรับปรุงได้เม่ือใด หรือจะต้อง 
  เข้าแผนเพ่ิมเติมฉบับหน้า 
   

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2         รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร   ครั้งท่ี   8/2555   
  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  ๓๐  สิงหาคม  2555 
 

มติท่ีประชุม - รับรองรายงานการประชุมฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3         เรื่อง   ติดตามงาน 
 

นายภูดิทฯ 1. สํานักปลัดเทศบาล     
ประธาน ฯ    
 

นางสุจิตราฯ - ขอรายงานแจ้งให้ท่านนายกฯ ทราบ  นายกเทศมนตรีเมืองท่าศาลา จังหวัดลพบุรี 
หน.สํานักปลัดฯ ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์รถตรวจการณ์  การนําคณะนักศึกษาศึกษาดูงาน 
  เม่ือวันท่ี  8-๙   กันยายน  ๒๕๕๕  ท่ีผ่านมา 
  1.1 การดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม 
  - อยู่ระหว่างการพิจารณา  และจากการท่ีได้ประสานงานเจ้าหน้าท่ี  คาดว่า 
  จะได้รับการช่วยเหลือทุกคน 
 

  1.2 การดําเนินการจัดเจ้าหน้าท่ีเทศกิจและเจ้าหน้าท่ีงานป้องกันฯ ดูแล 
  จัดระเบียบบริเวณหน้าโรงเรียน 
  - งานเทศกิจได้ดําเนินการแล้ว 
 

  1.3 การรายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ําประปา 
  - ขอสรุปข้อมูลประจําเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  
  1. การใช้น้ําประปา เพ่ิมข้ึนจากเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ คิดเป็นร้อยละ 30.3 
  2. การใช้ไฟฟ้า เพ่ิมข้ึนจากเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ คิดเป็นร้อยละ 12.6 
  3. การใช้น้ํามัน ลดลงจากเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ คิดเป็นร้อยละ 15.03 
 

นายภูดิทฯ - ฝากหัวหน้าสํานักปลัดฯ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย 
ประธาน ฯ  
 

นางสุจิตราฯ - การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ได้นําเอกสารส่งอําเภอเมืองภูเก็ต  จํานวน 95 ราย 
หน.สํานักปลัดฯ ซ่ึงได้ประสานงาน และได้รับแจ้งว่ามีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกราย 
  ซ่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณาของอําเภอและหลังจากนั้น  จึงส่งเรื่องการช่วยเหลือ 
  ไปยังจังหวัดภูเก็ตต่อไป  โดยให้การช่วยเหลือเป็นเงินสด 
 

/- ในส่วนของ 
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  - ในส่วนของประชาชนท่ียื่นคําร้อง  ได้ให้เจ้าหน้าท่ีประสานงาน แจ้งตามคําร้อง 
  ให้ผู้ยื่นคําร้องได้ทราบทุกราย 
  - รายงานการติดตามความก้าวหน้า การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  (ระหว่างวันท่ี 27 สิงหาคม – 7 กันยายน 2555) รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจก 
  ในท่ีประชุม 
  - การออกแบบคําร้องท่ัวไป ได้ให้งานประชาสัมพันธ์ปรับปรุงออกแบบคําร้องใหม่  
  ตามเอกสารท่ีแจกในท่ีประชุม และหากท่ีประชุมเห็นชอบสามารถนําแบบคําร้องนี้ 
  ใช้ได้ 
นางจันทิพย์ฯ - ขอเสนอความคิดเห็น  คือ  ควรแยกเป็นหมวดหมู่  ในหัวข้อใหญ่  และแบ่งเป็น 
รองปลัดเทศบาลฯ  แต่ละกอง 
 

นายเดชาคนีฯ - ควรมีการปรับปรุงแบบคําร้องใหม่  โดยแยกเป็นในส่วนของแต่ละกอง 
ปลัดเทศบาลฯ  
 

นางสุจิตราฯ - แจ้งประสานงานทุกกอง  ในทุกวันพฤหัสบดีท่ี ๒ และ 4 ของเดือน  
หน.สํานักปลัดฯ โดยท่านนายกฯ ออกรายการภูเก็ตวาไรต้ี  คลื่น FM 96.75  ระหว่างเวลา 
  21.00 – 22.00 น. หากกองใดมีรายการข่าว  ให้นายกฯ แจ้งและประชาสัมพันธ์ 
  ให้ประชาชนทราบ  ให้ประสานงานล่วงหน้า  โดยแจ้งงานประชาสัมพันธ์ทราบ   
  เพ่ือรวบรวมให้นายกฯ นําออกรายการต่อไป 
นายภูดิทฯ - ฝากทุกกองให้รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดท่ีจะดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ประธาน ฯ แจ้งงานประชาสัมพันธ์ทราบ  เพ่ือรวบรวมให้นายกฯ นําออกรายการภูเก็ตวาไรต้ี   
  ต่อไป 
 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมรับทราบ 
 

นายภูดิทฯ - ต่อไปเชิญ  กองคลัง 
ประธาน ฯ   
  2. กองคลัง 
  2.1 รายงานสถานะการคลัง 
นางพวงรัตน์ฯ  - รายงานสถานะการคลัง   มีรายรับประมาณ 200,099,838.- บาท   
ผอ.กองคลัง มีรายจ่ายประมาณ   88,097,280.- บาท 
  

  2.2 การปฏิบัติงานพัสดุ 
นางพวงรัตน์ฯ  - รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกในท่ีประชุม 
ผอ.กองคลัง - ขอหารือ ในส่วนของโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ท่ี  5  มีการเปลี่ยนแปลง 
  สถานท่ีก่อสร้างซ่ึงสิ้นสุดสัญญา  วันท่ี  1 กันยายน 2555  และการเปลี่ยนแปลง 
  สถานท่ีก่อสร้างได้ดําเนินการอย่างไรและผลสรุปเป็นอย่างไร 
นายณรงค์ฯ - ตามท่ีได้เปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้างจากสภาเทศบาลฯ แล้วนั้น ซ่ึงได้ย้าย 
ผอ.กองช่าง การก่อสร้างจากโรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ เป็นหมู่บ้านศรีสุชาติ 1  เนื่องจากมีปัญหากับ 
  คณะกรรมการหมู่บ้าน  หลังจากนั้นได้ประสานงานกับเจ้าของโครงการหมู่บ้าน 
  ศรีสุชาติ และได้เข้าตรวจดูพ้ืนท่ีกับท่านเลขานุการนายกฯ และสมาชิกสภาฯ  ทาง 
  เจ้าของโครงการหมู่บ้านศรีสุชาติ  ยินยอมให้สร้างท่ีหมู่บ้านศรีสุชาติขุมทรัพย์ 

/นายเดชาคนีฯ... 



- 4 - 
 
นายเดชาคนีฯ - ในส่วนของผู้รับจ้างได้ยืนราคาไว้ตามสัญญา  ซ่ึงหากเกินระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 
ปลัดเทศบาลฯ อาจมีปัญหาเรื่องราคา 
 

นายภูดิทฯ - ให้ผู้อํานวยการกองช่าง ประสานงานกับเจ้าของโครงการศรีสุชาติ  ในการมอบ 
ประธาน ฯ พ้ืนท่ีให้เทศบาลฯ ก่อสร้างสนามฟุตซอล และให้ประสานงานผู้รับจ้างในการ 
  เปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้างและยืนยันการก่อสร้างในราคาเดิมหรือไม่ 
 

นายณรงค์ฯ - ในส่วนของผู้รับจ้างจะประสานงานการยืนยันการก่อสร้างในราคาเดิมหรือไม่ 
ผอ.กองช่าง และการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ยินยอมหรือไม่ หากไม่ยินยอมก็ให้ยกเลิก 
  สัญญา 
 

นายภูดิทฯ - หากผู้รับจ้างยินยอมก็ให้ดําเนินการต่อไป  หากไม่ยินยอมก็ให้ยกเลิกสัญญา  
ประธาน ฯ - โครงการซ่อมแซมรถโดยสารสองแถว   ได้ดําเนินการซ่อมแซมถึงข้ันตอนใด 
 

น.ส.สุบงกชฯ  - ทางพัสดุได้ทําหนังสือแจ้งเรียกค่าปรับแล้ว และทําหนังสือแจ้งให้เร่งดําเนินการ  
รก.ผอ.กองการศึกษา ซ่อม 
 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมรับทราบ 
 
นายภูดิทฯ - ต่อไปเชิญกองช่าง 
ประธาน ฯ  
  3. กองช่าง 
นายณรงค์ฯ - ในส่วนของคําร้องของกองช่าง ต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ผอ.กองช่าง 3.1 การตรวจสอบและซ่อมแซมถนนท่ีชํารุดในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลฯ 
  - ไม่สามารถซ่อมแซมได้ในช่วงระยะเวลานี้  
  - ในส่วนเรื่องการสอบแนวเขตถนนประชาอุทิศ  ขณะนี้ได้ดําเนินการอยู่ 
 

นายภูดิทฯ - กองช่างมีโครงการใดบ้างท่ียังไม่ได้ดําเนินการงบประมาณ ปี 2555 
ประธาน ฯ  
 

นายณรงค์ฯ - ได้ดําเนินการกันเงินไว้แล้ว   
ผอ.กองช่าง  
 

 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมรับทราบ 
 

นายภูดิทฯ - เชิญกองสาธารณสุขฯ  
ประธาน ฯ  
  4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
  4.1 การดําเนินการฉีดล้างถนนในเขตพ้ืนท่ีตําบลรัษฎาท่ีประสบภัยน้ําท่วม 
นางณิชมนฯ - ขณะนี้รถบรรทุกน้ําอยู่ระหว่างการซ่อมแซมและหลังจากซ่อมแซมเสร็จแล้ว 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ จะออกดูแลร่วมกับงานป้องกันฯ 
  - วันนี้  กองสาธารณสุขฯ ได้จัดอบรมโครงการการจัดการขยะครบวงจร   
  มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน  80  ท่าน  และพรุ่งนี้เป็นกิจกรรมเปิดร้านค้า   
  0  บาท  ท่ีชุมชนก่ิงแก้ว  เวลา  09.00 น. 
 

/มติท่ีประชุม… 
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มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมรับทราบ 
 

นายภูดิทฯ - ต่อไป  กองการศึกษา 
ประธาน ฯ   
 

  5. กองการศึกษา 
น.ส.สุบงกชฯ  5.1 การประสานงานกับโรงแรมเดอะเวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ทแอนด์สปา ภูเก็ต  
รก.ผอ.กองการศึกษา ในการจัดการแข่งขันเดิน-ว่ิง ในวันท่ี 16 กันยายน 2555  โดยทางเทศบาลฯ 
  จะให้ความอนุเคราะห์อํานวยความสะดวก การใช้เส้นทางการเดิน-ว่ิง และ 
  แสงสว่าง 
  - ขอเชิญรองจันทิพย์ฯ นําเรียนท่านนายกฯ ในส่วนรายละเอียด  
 

นางจันทิพย์ฯ  - วันท่ี  16  กันยายน  2555  โรงแรมเดอะเวสทินฯ ได้จัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง  
รองปลัดเทศบาลฯ เริ่มต้น เวลา 06.00 น.  จุดเริ่มต้นจากโรงแรมฯผ่านเส้นทางแหลมหงา เส้นทาง 
  วงเวียนไปจนสุดเส้นทาง ณ โรงแรมฯ  โดยประสานงานทางเทศบาลฯ ให้ดูแล 
  เส้นทาง เช่น การตัดต้นไม้  ดูแลความสะอาด  ดูแลไฟฟ้าและแสงสว่าง  และ 
  เจ้าหน้าท่ีเทศกิจดูแลการจราจร 
 

นายอัมพรฯ - ตามท่ีได้รับเอกสารการประชุมสภาเทศบาลฯ  และได้ตรวจดูเอกสารในส่วนของ 
รองประธานฯ กองการศึกษา  และท่านรองภาวัตฯ ได้เยี่ยมวัดต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา  ซ่ึงได้ 
  พูดคุยกับเจ้าอาวาสวัดในการสนับสนุนงบประมาณวัดทุกวัด  จากการตรวจสอบ 
  ดูเอกสาร  งบประมาณของวัดสามกองสามัคคีไม่ได้ตั้งไว้ ซ่ึงรองภาวัตฯ จะได้หา 
  แนวทางแก้ไขต่อไป 
 

น.ส.สุบงกชฯ  1. ในส่วนของการอุดหนุนวัดต่าง ๆ ซ่ึงเป็นวัด  มีท้ังหมด  5  แห่ง และเป็น 
รก.ผอ.กองการศึกษา สํานักสงฆ์  5  แห่ง  ตาม พรบ.ของพระสงฆ์ องค์กรท่ีจัดทํานิติกรรมเองได้ คือ 
  เจ้าอาวาสขอรับเงินอุดหนุนได้  จะต้องเป็นวัดหรือสํานักสงฆ์  ซ่ึงมีจํานวน 5 แห่ง   
  และส่วนท่ีเหลืออีก 5 แห่ง เป็นท่ีพักสงฆ์ซ่ึงหากต้องการขอรับเงินอุดหนุนจะต้อง 
  ขอรับผ่านกับเจ้าคณะตําบล  และการอุดหนุนงบประมาณต้องมีรายการในแผนฯ 
  ด้วย โดยต้องหารือผู้ท่ีเก่ียวข้องอีกครั้งหนึ่ง 
 

  2. ขอรายงาน เรื่องครูตีเด็กโรงเรียนเทศบาลตําบลรัษฎา  ซ่ึงได้สอบถามทาง 
  ผู้อํานวยการโรงเรียน  และได้ทําบันทึกข้อความรายงานให้ทราบแล้ว  ซ่ึงได้เรียกครู 
  กําชับและว่ากล่าวตักเตือน    และให้ขอโทษผู้ปกครองเด็ก  ซ่ึงผู้ปกครองเด็ก 
  ไม่เอาผิด  และเม่ือมีการประชุมของกองการศึกษา  ในวันท่ี 5 กันยายน 2555   
  ท่ีผ่านมา  ได้กําชับครูและผู้ดูแลเด็กทุกคนแล้ว  หากเกิดกรณีเช่นนี้อีก  จะมีการ 
  สืบสวนและลงโทษทางวินัย    
 

  3. เม่ือวันท่ี 11 กันยายน  2555  ท่ีผ่านมา โดยท่านรองภาวัตฯ  ได้มอบ 
  อุปกรณ์กีฬาโครงการบ้านหลังเลิกเรียน ณ โรงเรียนบ้านกู้กู และโรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ  
  และวันท่ี 12 กันยายน  2555  ได้มอบอุปกรณ์กีฬา  ณ โรงเรียนบ้านเกาะสิเหร่ 
 

  4.  โครงการยาเสพติดร่วมกับสภ.เมืองภูเก็ต  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ  กําหนด 
  พิธีปิด  ในวันท่ี  17  กันยายน  2555  เวลา  13.30 น. 

/5. โครงการ... 
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  5. โครงการสนับสนุนเทศกาลถือศีลกินผัก  กําหนดเริ่ม  วันท่ี  15  ตุลาคม 2555 
  ซ่ึงได้รวบรวมความต้องการวัสดุอุปกรณ์จากท่านอัมพรฯ และได้ดําเนินการสืบ 
  ราคากลาง  โดยจะแจ้งเรื่องให้พัสดุกองคลังต่อไป 
 

  6. โครงการอาหารกลางวันของเด็ก เนื่องจากปิดภาคเรียนในวันท่ี 10 ต.ค. 2555 
  และเปิดภาคเรียนในวันท่ี  1  พฤศจิกายน  2555  ซ่ึงต้องดําเนินการสอบราคา 
  อาหารกลางวันและนมโรงเรียน  และขอหารือในส่วนของการสอบราคาอาหาร 
  กลางวันของโรงเรียน ซ่ึงตามระเบียบเม่ือกรมฯ อุดหนุนเงินให้ทางกองการศึกษา 
  ต้องเบิกหักผลักส่งให้ทางโรงเรียนดําเนินการเอง และในปีท่ีผ่านมาโรงเรียนขาด 
  บุคลากร โดยทางกองการศึกษาดําเนินการให้ และในปีงบประมาณ 2556 จะให้ 
  ทางกองการศึกษาดําเนินการหรือให้โรงเรียนดําเนินการเอง  ขอหารือผู้บริหาร 
 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมรับทราบ 
 
นายภูดิทฯ - ต่อไป  กองสวัสดิการ 
ประธาน ฯ   
 

  6. กองสวัสดิการสังคม 
นายเอกวราฯ  -โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชนและเครือข่าย  เม่ือวันท่ี 
นักพัฒนาชุมชน 5  กันยายน  2555  ท่ีผ่านมา มีผู้เข้าร่วม จํานวน  200  คน  ณ ศูนย์การเรียนรู้ 
  ชุมชนต้นแบบบ้านบางโรง   
 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4         เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

  - ไม่มี 
 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5         เรื่องอ่ืน ๆ 
นายภูดิทฯ   ๑. การดําเนินโครงการในปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  ให้ทุกกองนํารายละเอียดโครงการ 
ประธาน ฯ   ท่ีจะดําเนินการทุกโครงการรายงานในการประชุมคณะผู้บริหารทราบ  เพ่ือพิจารณา 

ก่อนนําเสนอนายกเทศมนตรีลงนามเห็นชอบ 
 

  ๒. ให้ทุกกองสํารวจทรัพย์สิน ณ วันปัจจุบัน ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกอง   
  โดยทรัพย์สินในแต่ละกองตรงกับทะเบียนควบคุมทรัพย์สินหรือไม่  และให้ 
  ผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินในแต่ละกอง ลงชื่อรับรองในเอกสารทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
  และให้เสนอผ่านปลัดเทศบาลฯ    ตรวจสอบความถูกต้อง    ก่อนนําเสนอ 
  นายกเทศมนตรีฯ 
 

  ๓. ในการประชุมคณะผู้บริหารครั้งถัดไป   ให้ผู้อํานวยการกองแต่ละกองแจ้ง 
  หัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมประชุมด้วย   
 

  /4. ให้แต่ละกอง... 
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  4. ให้แต่ละกองกําหนดการประชุมของกองเป็นประจําทุกเดือน  โดยจัดการประชุม 
  ณ  ห้องประชุมเทศบาลชั้น  ๓   
 

กองการศึกษา 
1.ให้กองการศึกษาเป็นผู้ดูแลศูนย์วัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรมชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก 
เกาะสิเหร่ ตําบลรัษฎา  

 

นายภูดิทฯ   - ผู้ใดมีเรื่องอะไรบ้าง 
ประธาน ฯ   - ขอเชิญท่านอัมพรฯ 
 

นายอัมพรฯ   - ขอให้ทุกคนพูดคุยปัญหาในการทํางานกัน  และในการทํางานภาคสนาม 
รองประธานฯ   ควรมีหัวหน้างานควบคุมการทํางานเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

นายภูดิทฯ   - ขอปิดการประชุม 
ประธาน ฯ    
 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  15.30  น. 
 
      ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นายธนนที    อภิชาตตระกูล) 
                  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายภูดิท   รักษาราษฎร์) 
                  นายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา 
 

      พิกุล/ร่าง/พิมพ์  (๒๐  ก.ย.  2555) 
  


