
รายงานการประชมุคณะผูบ้ริหาร 
ครัง้ที ่  14 / 2555 

วนัองัคารที ่  27   พฤศจกิายน   2555 
เวลา   13.30   น. 

ณ   หอ้งประชมุสภาเทศบาลตาํบลรษัฎา  ชัน้ 5    
---------------------------- 

ผูม้าประชมุ 
 1. นายภูดทิ รักษาราษฏร ์ นายกเทศมนตรตํีาบลรัษฎา 
 2. นายสนทรรศน ์ พีรดนย์โกเศส รองนายกเทศมนตรี   
 3. นายสุทัศน ์ หงษ์บุตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 4. นายธนนท ี อภิชาตตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
 5. นายเดชาคน ี ลีลานนท ์ ปลัดเทศบาล  
 6. นางจันทิพย์ ย่ิงดํานุน่ รองปลัดเทศบาล   
 7. นางณชิมน เกตุมณี ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
 8. นางพวงรัตน ์ พรมคง ผู้อาํนวยการกองคลัง   
 9.นายณรงค ์ หะนุกูล ผู้อํานวยการกองช่าง 
 10. นางสุจิตรา ชลิตตานนท ์ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  
 11.น.ส.สุบงกช ตู้หิรัญมณี ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
 12.นางศิวนาถ ชัยพิสิษฐเจริญ รก.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 13.น.ส.ณัฐวรา สุทธิสัตยาภรณ์ หน.ฝ่ายแผนงานฯ  
 14.นางมณีพรรณ จันทสุริวงศ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 6ว 
 15.นางขนิษฐา เจียมสกุล หน.ฝ่ายอํานวยการ 
 16.นายนิพิฐ เจริญการ หน.ฝ่ายแบบแผนฯ 
 17.นายสมชาย ตันติพิทยกุล หน.ฝ่ายการโยธา 
 18.นางสมทรัพย์ แซ่หลิม รก.หน.ฝา่ยปกครอง   
 

ผู้ไมม่าประชมุ 
 1.นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี   
 2.นางภักดินนัท ์ คําธร หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ฯ 
 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
 1. นายอัมพร อภิชาตตระกูล รองประธานสภาเทศบาลตําบลรัษฎา  
 2. นางพิกุล คณาพิสิฐกุล เจ้าพนักงานธุรการ  4  

เริม่ประชมุเวลา   13.30  น. 
 

 นายภดูิท   รักษาราษฏร ์  นายกเทศมนตรี    เป็นประธานในที่ประชุมฯ   ดําเนนิการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม  ดงันี้ 
 

ระเบยีบวาระที ่1         เรือ่ง   ทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ 
 

นายภดูทิฯ - กองการศึกษา มีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ 
ประธาน ฯ  

 
/น.ส.สบุงกชฯ….. 
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น.ส.สบุงกชฯ - การจัดงานลอยกระทง  วันที่  28  พ.ย.  2555  มีการสนับสนนุการจดังาน 
ผอ.กองการศึกษา 3 จุด  คือ  จุดที่ 1 ที่อา่นหนังสือพิมพ์  หมู่ที่  5  จุดที่ 2 หน้าองค์การสะพานปลา   
  หมู่ที่ 2  จุดที่  3  หัวท่า  หมูท่ี ่ 3 
 

นายภดูทิฯ - ให้ปลัดเทศบาลชี้แจง การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ประธาน ฯ  
 

นายเดชาคนฯี - การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  มี  2  ส่วน  คือ  1. ผู้ประสบภัย จํานวน  93  ราย 
ปลัดเทศบาลฯ ทางสํานักปลัด  ได้ดําเนินการทําฎีกาเบิกจา่ย  ใช้งบประมาณจากเงินสํารองจา่ยของ 
  เทศบาล  2. ผู้ประสบภัย  จาํนวน  2  ราย  ที่แหลมตุ๊กแกซ่ึงได้เกิดน้ําทะเลหนนุ 
  เกิดความเสียหาย  ทางคณะกรรมการได้ประชุมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ   
  เหน็ชอบ ให้การช่วยเหลือ 2 ราย รายละ  1,500.- บาท  และจะดําเนินการ 
  เบิกจ่ายให้ในสัปดาห์นี ้
 

นายภดูทิฯ - ฝากสํานักปลัด  งานป้องกันฯ  หลังจากที่มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว  การรับเอกสาร 
ประธาน ฯ และหลักฐานต่าง ๆ เป็นเร่ืองสําคญั  หากประชาชนเกิดประสบภัยจริง  ควรมีการ 
  ให้การช่วยเหลือเบิกจ่ายเงินให้  และให้ระวังผู้แอบอ้างว่าได้ประสบภัย ให้ตรวจสอบ 
  ให้รอบคอบด้วย 
 

มตทิีป่ระชมุ - รบัทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่2         รบัรองรายงานการประชมุคณะผูบ้ริหาร   ครัง้ที ่  13/2555   
  เมือ่วนัพธุที ่ 14  พฤศจิกายน  2555 
 

มตทิีป่ระชมุ - รบัรองรายงานการประชมุฯ 
 
ระเบยีบวาระที ่3         เรือ่ง   ตดิตามงาน 
 

นายภดูทิฯ 1. สาํนกัปลดัเทศบาล     
ประธาน ฯ    
 

น.ส.ณฐัวราฯ 1.1 รายงานการตดิตามความกา้วหนา้การแก้ไขปญัหาความเดอืดรอ้นของ 
หน.ฝ่ายแผนฯ ประชาชน 
  - ขอรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  ระหว่างวันที่  12 – 16 พฤศจกิายน 2555   รวม  18  เร่ือง    
  (กองช่าง 13 เร่ือง, กองสาธารณสุขฯ 3 เร่ือง, สํานักปลัดเทศบาล 2 เร่ือง)  
  รายละเอียดตามเอกสารทีแ่จกในทีป่ระชุม 
 

  1.2 การดาํเนนิการทาํความสะอาดลา้งถนนบรเิวณถนนเทพกระษตัร ี
  เสน้ทางเขา้-ออก ถนนรษัฎานสุรณ,์ ศพด.บา้นทา่เรอืใหม ่  เดอืนละครัง้ 
  - ได้ดําเนินการแล้ว  เดือนละ 2 คร้ัง  
 

  1.3 ใหง้านเทศกจิลงพืน้ทีต่รวจสอบถงัดบัเพลิงของสถานประกอบการตา่ง ๆ 
  เนือ่งจากเขา้ชว่งหนา้แล้ง 
  - อยู่ในระหว่างดาํเนนิการ 

/1.4 รายงาน... 
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  1.4 รายงานมาตรการประหยดัพลงังาน  ประจําเดอืน ตุลาคม  2555 
  1. การใช้น้ําประปา ลดลงจากเดอืน กันยายน ๒๕๕๕ คิดเป็นร้อยละ 30.20 
  2. การใช้ไฟฟ้า ลดลงจากเดอืน กันยายน ๒๕๕๕ คิดเป็นร้อยละ 23.23 
  3. การใช้น้ํามัน เพ่ิมข้ึนจากเดือน กันยายน ๒๕๕๕ คิดเป็นร้อยละ 36.06 
 

นายภดูทิฯ - ฝากให้ทุกกองช่วยดูแลและตรวจสอบ  หากมีก๊อกน้ําชาํรุดให้รีบแจ้งช่างดําเนินการ 
ประธาน ฯ และกําหนดการเปิดปิดแอร์  เวลา  10.00 น.  การใช้น้าํมันเชื้อเพลิงให้ควบคุม 
  การใช้ด้วย 
 

  1.5 รายงานผลการปฏบิตัิงานของงานปอ้งกนัฯ  
  - มีเหตุเพลิงไหม้ จํานวน  3  คร้ัง  วันที ่ 17  พ.ย.  2555   เหตุเกิด  ณ   
  บริเวณหลังมหาวิทยาลัยราชภัฎภเูก็ต  สาเหตุเกิดจากการเผาขยะ, วันที่  18 พ.ย.  
  2555  เหตุเกิด  ณ  บริเวณตลาดนดั  3  กอง  สาเหตุเกิดจากเผาวัสดุยางรถยนต์ 
  ของร้านขายของเก่า, วันที่  19  พ.ย.  2555  เหตุเกิด  ณ  บริเวณซอยเทียม- 
  ประชาอุทิศ   สาเหตุเกิดจากการเผาขยะ 
 

  1.6 การฉีดลา้งถนนของงานปอ้งกนัฯ  จาํนวน  15  ครั้ง  และบริการใหน้้าํ   
  จาํนวน  1  ครัง้   
 

มตทิีป่ระชมุ - รบัทราบ 
 

นายภดูทิฯ - ต่อไปเชิญ  กองคลัง 
ประธาน ฯ   
  2. กองคลัง 
  2.1 รายงานสถานะการคลัง 
นางพวงรัตนฯ์  - รายงานสถานะการคลัง ปี 2556  มีรายรับประมาณ 43,091,242.- บาท   
ผอ.กองคลัง ได้จากการอุดหนนุจากรัฐบาล  20,894,125.- บาท เป็นเงินอุดหนุนตามภารกิจ 
  ถ่ายโอนของโรงเรียน  เช่น  อาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน  เงินสนับสนุนบคุลากร 
  ทางการศึกษา 
  มีรายจา่ยประมาณ   581,608.- บาท    
  2.2 การปฏบิตังิานพัสด ุ   
  - รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในท่ีประชุม 
 

นายภดูทิฯ - งบประมาณที่สามารถใช้จา่ยในโครงการมีประมาณเท่าไหร ่
ประธาน ฯ   
 

นางพวงรัตนฯ์ - 20 ล้าน  ใช้ได้ตามอาํนาจหนา้ที ่
ผอ.กองคลัง  
 

นายเดชาคนฯี - โครงการที่  1  การก่อสร้างสนามฟุตซอล  หมู่ที่  5  ทางเทศบาลได้ผู้รับจา้งแล้ว 
ปลัดเทศบาลฯ และทางผู้รับจา้งได้ทําหนังสือสอบถามเหตุผลในการเปล่ียนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  
  ซ่ึงได้เกินเวลา  90  วันแล้ว  ซ่ึงยังไม่ได้ตอบกลับ  ในการให้พ้ืนที่ก่อสร้างได้หรือไม่ 
  ซ่ึงเป็นเง่ือนไขของกฎหมายและไดล่้วงเลยสัญญาแล้ว  ควรหาข้อสรุป  จะดําเนินการ 
  ต่อไปหรือยกเลิกโครงการฯ 

/นายณรงคฯ์... 
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นายณรงคฯ์ - เป็นโครงการทีไ่ด้แจ้งให้ที่ประชมุทราบเม่ือคร้ังทีแ่ล้ว  ต้องนาํเข้าที่ประชุมสภาฯ 
ผอ.กองชา่ง เพ่ือให้ที่ประชมุสภาฯ เห็นชอบ ในคราวต่อไป  หากสภาฯ เห็นชอบก็สามารถ 
  ดําเนินการก่อสร้างได้ 
 

นายอมัพรฯ - สนามฟุตบอลมีปัญหาเร่ืองสถานที่ก่อสร้าง  ส่วนใหญ่มิได้เป็นพ้ืนที่ของเทศบาล 
รองประธานฯ ส่วนใหญ่  เป็นพ้ืนที่ของบา้นจัดสรร  การนาํเร่ืองเข้าสภาฯ คาดว่าน่าจะไม่มีผล 
  แต่อย่างใด 
 

นายภดูทิฯ - ตามที่ผอ.กองช่างแจ้ง  คือ  มกีารรับโอน 
ประธาน ฯ 
 

นายสทุศันฯ์ - โครงการสนามฟุตบอล  ได้รับแจ้งว่า รอแบบแปลนอยู่  ขอสอบถาม ผอ.กองชา่ง 
ที่ปรึกษาฯ ได้ทําแบบแปลนเสร็จหรือไม่ 
 

นายณรงคฯ์ - ในส่วนของแบบแปลนมีแล้ว  แก้ไขเฉพาะแผนผัง 
ผอ.กองชา่ง  
 
มตทิีป่ระชมุ - รบัทราบ 
 
นายภดูทิฯ - ต่อไปเชิญกองช่าง 
ประธาน ฯ 
 

  3. กองชา่ง 
นายณรงคฯ์ - ในส่วนของกองช่างขอขอบคุณสํานักปลัดเทศบาลที่ได้โอนเงินงบประมาณให้ 
ผอ.กองชา่ง 300,000.- บาท  และกองการศึกษา  500,000.- บาท  เพ่ือใช้จา่ยในการ 
  จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ  ประดบัไฟ 
  1. เร่ืองไฟฟ้า  ในวันที่  5 ธ.ค.  2555  ได้ดาํเนินการจัดซ้ือแล้ว 
  2. การขุดเจาะบอ่บาดาล  ได้มอบหมายให้  หน.ฝ่ายแผนฯ สํารวจและหาข้อมูลจาก 
  โครงการพนาสนธ์ิซ่ึงทางโครงการฯ มีข้อมูลและราคาในการขุดเจาะ  ซ่ึงใช้เวลา 
  ไม่นาน เพราะมข้ีอมูลแล้ว 
  3. ได้ทาํหนังสือถึงการไฟฟ้าแล้ว  ทั้ง  2  จดุ  และในส่วนอืน่ไดด้ําเนินการตาม 
  คําร้องเรียนทั่วไป  เก่ียวกับหินคลุก ซ่ึงได้ดําเนนิการไปตามอํานาจหน้าที ่ และ 
  การแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ให้หน.ฝา่ยแบบแผนฯ  ชีแ้จงรายละเอียด 
 

นายนพิิฐฯ 1. ตามที่ได้ขอใช้ทีด่ินจากคุณคณิตฯ  เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ได้รับหนังสือจาก 
หน.ฝ่ายแบบแผนฯ คุณคณิตฯ และได้ประสานงาน งานนิติกร  และทาํรายงานการประชุม เพ่ือสอบถาม 
  คุณคณิตฯ ให้ยืนยัน  ทางกองชา่งไม่ได้รับเอกสาร  ซ่ึงไม่สามารถดําเนินการได ้
 

    2. โครงการที่ไดจ้่ายขาดเงินสะสม  และตามรายงานการประชุม มีอยู่ 1 โครงการ 
คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  ม.7 การเคหะ  จะให้ดําเนนิการจ่ายขาดเงินสะสม 
หรือไม่ ขอสอบถาม  
 

นายภดูทิฯ - มีเงินหรือไม่  ให้นําเข้าระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา 
ประธาน ฯ 

/นายอมัพรฯ... 
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นายอมัพรฯ - ผอ.กองชา่ง ได้ชีแ้จงเร่ืองโครงการ  ในคร้ังการประชุมที่ผ่านมามีหลายเร่ือง 
รองประธานสภาฯ ซ่ึงมิได้ติดตามผล  ขอสอบถาม  คือ  เร่ืองป๊ัมน้ําหลังอู่รถ  ควรรบีดําเนินการ  
  เพ่ือนําน้ําสะอาด  คาดว่าหน้าแล้งนี้  สามารถบริการน้ําให้กับประชาชนได ้
   

นายณรงคฯ์ - ได้ดําเนินการแล้ว 
ผอ.กองชา่ง  
 

นายธนนทฯี - เร่ืองเสาล้มมีอกีหนึ่งจุด  ซ่ึงไม่ใช่เสาไฟฟา้  หากต้องการดําเนินการให้ติดต่อกับ 
เลขานุการฯ องค์การโทรศัพท ์บริเวณหน้าหมู่บา้นพร้อมพันธ์ 
 

นายภดูทิฯ - ป๊ัมน้ํา  ไดด้ําเนินการถึงข้ันตอนใดแล้ว 
ประธาน ฯ 
 

นายอมัพรฯ - ป๊ัมน้ํา  บริเวณซอยพะเนียง 1 
รองประธานสภาฯ   
 

นายณรงคฯ์ - ป๊ัมน้ําซอยพะเนียง 1  ไดท้ําหนังสือขออนุมัติจาก ผู้ว่าฯ ตามระเบียบพัสดุ 
ผอ.กองชา่ง  
 

นายภดูทิฯ - ให้ติดตามเรื่อง ป๊ัมน้ําซอยพะเนยีง 1   ด้วย  
ประธาน ฯ 
 
มตทิีป่ระชมุ - รบัทราบ 
 
นายภดูทิฯ - เชิญกองสาธารณสุขฯ  
ประธาน ฯ  
  4. กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม 
นางณชิมนฯ 1. กิจกรรมวันที ่ 30 พ.ย. 2555  โครงการรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก กําหนดจดั 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ กิจกรรม ณ ห้องเทสโก้โลตัส  บริเวณ  ชัน้  2  หน้าฟูด้คอนเนอร์  มีพิธีเปิด เวลา 
  13.00 น.  ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารและผู้อาํนวยการกอง เข้าร่วมกิจกรรม 
 

นายอมัพรฯ - ปัญหาเร่ืองขยะ  ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จนถึงวันนี้ ยังมีขยะตกค้างอยู่ซ่ึงม ี
รองประธานสภาฯ ประชาชนได้ร้องเรียนมา  ขอให้เร่งดําเนนิการจัดเก็บขยะอย่าให้ตกค้างหลายวัน 
 

นายภดูทิฯ - ให้นายช่างสมชายฯ เข้าตรวจสอบพ้ืนที่ซอยก่ิงแก้ว ขอหินคลุก ให้เร่งดําเนนิการ  
ประธาน ฯ  
 
มตทิีป่ระชมุ - รบัทราบ 
 
นายภดูทิฯ - ต่อไป  กองการศึกษา 
ประธาน ฯ   
 

  5. กองการศกึษา 
น.ส.สบุงกชฯ  1. การทําบุญตักบาตรเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ผอ.กองการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กําหนดจัดวันพุธที่  5 ธ.ค. 2555   มีพระสงฆ์ 

/บิณฑบาต... 
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  บิณฑบาต  จํานวน  29  รูป  เร่ิมใส่บาตร เวลา  07.30 น.  ใช้งบประมาณ   
  30,000.-  บาท  (ค่าจ้างเหมาจดัสถานที่, ค่าประชาสัมพันธ์, ค่าอาหารพระสงฆ์,  
  ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ)  ขอหารือของสําหรับใส่บาตรผู้บริหารจะให้ทาง 
  กองการศึกษา จดัเตรียมให้ หรือแต่ละท่านจัดเตรยีมมาเอง 
 

  2. รถสองแถว  ได้ดําเนินการตรวจรับแล้ว  และขอให้ทําความเข้าใจเก่ียวกับการ 
  ใช้รถซ่ึงมีปัญหาต่าง ๆ มากมาย  โดยให้ดูตามรายละเอียดเอกสารที่แจกในที่ประชมุ 
  เร่ือง  หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ของกองการศึกษาเทศบาลตําบลรัษฎา 
  และขอให้มีคนขับรถสองแถวสํารองด้วย ในกรณีทีค่นขับรถไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ่
  ได้  เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนครั้งที่ผ่านมา  และกองการศึกษาจะทําประกันรถยนต์ 
  ไว้ดว้ย 
 

นายภดูทิฯ - รถสองแถวต้องใช้ใบขับข่ีประเภทสอง ซ่ึงไม่เหมือนกับรถทั่วไป ต้องมีความชํานาญ 
ประธาน ฯ ในการขับรถ 
 

นายอมัพรฯ - รถสองแถวเป็นของกองใด 
รองประธานสภาฯ  
 

น.ส.สบุงกชฯ  - กองการศึกษา 
ผอ.กองการศึกษา  
 

นายอมัพรฯ - ควรจ้างคนขับรถสองแถวเฉพาะประจํารถสองแถว 
รองประธานสภาฯ  
 
น.ส.สบุงกชฯ  - ในปัจจุบันมคีนขับรถอยู่แล้ว  แต่ในกรณีที่คนขับรถไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้
ผอ.กองการศึกษา อยากให้มีการแต่งต้ังพนักงานขับรถสํารองไว้  ซ่ึงมาจากกองอื่นก็ได ้
 

นายภดูทิฯ - ไม่ควรมีคนขับรถสํารอง  เนื่องจากอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ให้พนักงานขับรถคนเดิม 
ประธาน ฯ เป็นพนักงานขับรถสองแถว 
 
มตทิีป่ระชมุ - รบัทราบ 
 
นายภดูทิฯ - ต่อไปเชิญกองสวัสดิการ 
ประธาน ฯ 
 

  6. กองสวัสดกิารสงัคม 
นางศิวนาถฯ  1. ในปี 2555  ได้ตรวจสอบงานทะเบียนราษฎร์มผู้ีสูงอายุครบ 60 ปี มี 402 ราย 
รก.ผอ.กองสวัสดกิาร และได้ติดตามให้มาข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ  ซ่ึงเกิดปัญหามีผู้สูงอายุ  156  ราย ย้าย 
  เข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลตําบลรัษฎา บางรายยังไม่ได้มาข้ึนทะเบียนและได้ติดตามอยู่ 
 

  2. มีผู้พิการมาข้ึนทะเบียนมาก 
 

  3. เงินอุดหนุนผู้สูงอายุและผู้พิการ  ได้รับเงินโอนมาแล้ว จะจา่ยเงินให้ทุกวันที่  
  10 ของเดือน 

 
/4. วันที่ 4 ธ.ค…. 
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  4. วันที่ 4 ธ.ค. 2555  มีการจัดงานวันผู้พิการ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภฎัภูเก็ต 
  ซ่ึงแม่บ้านของแต่ละหมู่บ้านทําอาหารมาร่วมกับเทศบาลฯ  ซ่ึงได้จดัเตรียมจองเต็นท ์
  ให้แล้ว  ในของแต่ละหมู่บ้าน  ไมม่ีการแจกของขวัญ  มีเฉพาะอาหารและน้าํดื่ม 
 

  5. วันที่ 5 ธ.ค. 2555  ได้นดัหมายกับเครือข่าย  ในการวางพานพุ่ม  ณ  เวทีกลาง 
  สะพานหิน   
 

  6. ในเดอืน ธ.ค.  มีการประชุมประจําเดือน ขององค์กรสตรี  เครอืข่ายและชมรม 
  ผู้สูงอายุ  ในการประชุมแต่ละคร้ังมีการจดัเดอืนเกิดให้ด้วย 
 

  7. ในวันที่ 12 ธ.ค. 2555  เป็นการประชุมเครือข่ายสตรี, อสม., ชมรมแอร์โรบิค 
  ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนและในวันที่ 14 ธ.ค. 2555  เป็นการประชมุของผู้สูงอายุ 
 

น.ส.สบุงกชฯ  - ขอประสานงานให้สํานักปลัดเทศบาลจัดหาทีจ่อดรถสองแถวให้ดว้ย 
ผอ.กองการศึกษา  
   

นายภดูทิฯ - ให้กองการศึกษาจดัหาที่จอดรถเอง 
ประธาน ฯ 
 
มตทิีป่ระชมุ - รบัทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่4         เรือ่งเพือ่พจิารณา 
นายภดูทิฯ - ให้ผอ.กองสาธารณสุขฯ อธิบายโครงการจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ํา 
ประธาน ฯ   
 

นางณชิมนฯ - ได้ประสานงานขอความอนุเคราะห์  แรงงานผู้ต้องขังของเรือนจําจังหวัดภูเก็ต 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ โดยไม่สามารถใช้รถดดูโคลนเลนได้  ซ่ึงต้องใช้แรงงานคน (รายละเอียดตามเอกสาร 
  ที่แจกในที่ประชมุ) 
 

  - ขอแจ้งให้ผู้บริหารทราบ  ต้ังแต่วันที่ 6 ธ.ค. เป็นต้นไป รถหางเหย่ียวต้องใช้ใน 
  ภารกิจดังกล่าว 
 

นายภดูทิฯ - ขอเพ่ิมพ้ืนที่ในโครงการฯ คอื ซอยพรุใหญ่  โดยให้นายพงพันธ์ฯ  เป็นผู้ควบคุมงาน 
ประธาน ฯ - การให้บริการต่าง ๆ ตามคาํร้องทั่วไป  ควรเน้นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วย 
  กองช่าง 
 

  - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์การเคหะ  หมู่ที่  7  จากการที่ได้ศึกษาพ้ืนที่มีการมั่วสุม 
  ของผู้เสพยาเสพติด  ในเวลากลางคืน  และมีการปล้นร้านทองซ่ึงเป็นเร่ืองความ 
  ปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนที ่ ประชาชนอยากให้มีการปรับปรุงภมูิทัศน์ให้ 
  สวยงาม  และควรเพ่ิมไฟฟ้าแสงสว่าง ควรย้ายร้านค้าในพ้ืนที่ด้วย โดยแยก 
  งบประมาณ  เป็น  2 ส่วน  ซ่ึงมีความจําเป็นเร่งด่วน  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต 
  และทรัพย์สินของประชาชน 
 

  - เร่ืองตลาดนดัทวีสมานได้ล่วงเลยเวลามานาน  ใครเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง   
  โดยแยกเป็นกองช่าง, กองสาธารณสุขฯ  ให้สรุปประเด็นและรายงานเสนอต่อนายกฯ 
 

/นายธนนทฯี... 
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นายธนนทฯี - ครบกําหนดระยะเวลา  150  วัน  วันที่เท่าไหร ่
เลขานุการฯ  
 

นายเดชาคนฯี - ตามที่เทศบาลได้กําหนดออกเป็นเทศบัญญัติ พ.ร.บ.สาธารณสุขฯ ว่าด้วยการจดั 
ปลัดเทศบาลฯ ต้ังตลาดเอกชน  โดยมีเง่ือนไขต่าง ๆ  ตามกฎหมาย   โดยผู้มีอาํนาจบังคับใช้  
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ คือ ผู้อาํนวยการกองสาธารณสุขฯ  และนายกฯ เป็น 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีหน้าที่ในการออกคําส่ัง  และได้ตรวจในส่วนที่ 2  พ.ร.บ. 
  ควบคมุงานอาคาร โดยนายกฯ เป็นเจา้พนักงานทอ้งถิ่น  ซ่ึงกองช่างเป็นผู้มีหนา้ที ่
  ตรวจสอบ ทั้ง 2 ส่วนนี้  ให้ตรวจสอบพบว่ามีผิดตามระเบียบกฎหมายข้อใด ก็ให้ 
  ดําเนินการไปตามข้อนั้น 
 

นายณรงคฯ์ - ในส่วนของข้ันตอนดังกล่าว  กองช่างได้สรุปผลรายละเอียดและเสนอนายกฯ 
ผอ.กองชา่ง ซ่ึงเอกสารดังกล่าวได้มอบให้งานนิติกรตรวจสอบ 
 

นายอมัพรฯ - ตามเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลรัษฎา  เร่ืองตลาด พ.ร.บ.ฉบับ 2552  ได้ออก 
รองประธานฯ เทศบัญญัติ จาํนวน  11  ฉบับ หากจัดต้ังตลาดต้องห่างจากส่ีแยกไฟแดง  30 เมตร 
  และโรงเรียน  ห่าง  60  เมตร  ตลาดนดัอยู่ส่วนใด  ซ่ึงเล้ียวแยกไฟแดงไม่ได้  โดย 
  ขอให้ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ และผู้อาํนวยการกองชา่ง  ตรวจสอบ 
 

นายณรงคฯ์ - ตามที่ได้ขออนญุาตเป็นอาคารเอนกประสงค์อย่างเดียว  หลังจากนั้นได ้
ผอ.กองชา่ง เปล่ียนแปลงเป็นตลาด  ซ่ึงความผิดได้แจ้งไปแล้ว  และในส่วนของกองสาธารณสุขฯ   
  ก็อีกส่วนหนึ่ง  ซ่ึงการขอคร้ังแรกเป็นอาคารเอนกประสงค์ 
 

นายอมัพรฯ - สถานทีจ่ริงป้ายเขียนเป็นตลาดไม่ได้เป็นอาคารเอนกประสงค์ ซ่ึงในระเบียบเขียน 
รองประธานฯ ไว้มีทางออกทางเข้าจํานวนเท่าใด  ซ่ึงมีรายละเอียด  และเป็นส่ิงทีด่ีมีตลาดในชุมชน 
  แต่ไม่ควรใช้ไฟแดงเป็นที่จอดรถ  ซ่ึงทําให้เกิดปัญหารถติดมาก  โดยขอเจา้หน้าที ่
  เข้าตรวจสอบใหช้ัดเจน 
 

นายภดูทิฯ - ฝากให้ปลัดเทศบาล, ผอ.กองสาธารณสุขฯ, ผอ.กองช่าง  ดําเนินการสรุปเรื่อง   
ประธาน ฯ ให้งานนิติกร  และให้เสร็จภายในสัปดาห์นี ้
  - ให้ตรวจสอบการขออนุญาตการก่อสร้างด้วย 
  - สอบถามผู้อาํนวยการกองช่าง  โครงการต่าง ๆ ที่จะนําเข้าที่ประชุมสภาฯ  
  ได้เตรียมเอกสารไว้เรียบร้อยแล้วหรือไม่  คือ  หมู่บ้านสรนิยา 1 หมู่บ้านสรินยา 2 , 
  หมู่บ้านณัฐกมล บางชีเหล้า, หมู่บา้นณัฐกมล พัชนี, หมู่บ้านศรีสุชาติ 5,  หมู่บา้นศรี- 
  สุชาติ เขาขาว,  หมู่บ้านรัษฎาแลนด์  ปัญหาของหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้  ซ่ึงเป็นความ 
  เดือดร้อนของประชาชน   และให้สํารวจหมู่บ้านไหนที่ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างให้ 
  ดําเนินการให้ด้วย ผอ.กองชา่ง มหีมู่บ้านใดบ้าง 
 

นายณรงคฯ์ - มีดังนี้  หมูบ่้านสรินยา 1 หมู่บา้นสรินยา 2 ,หมู่บ้านณัฐกมล บางชีเหล้า,  
ผอ.กองชา่ง หมู่บ้านณัฐกมล พัชนี, หมูบ่้านศรีสุชาติ 5,  หมู่บา้นศรีสุชาติ เขาขาว,   
  หมู่บ้านรัษฎาแลนด ์
 

นายภดูทิฯ - คณะผู้บริหารฯ  มีที่ไหนบ้างที่ยังขาดเร่ืองไฟฟ้า  
ประธาน ฯ  

/นายสทุศันฯ์... 
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นายอมัพรฯ - ปัญหาของหมู่บ้านเหมแก้ว ใช้ไฟฟ้าของหมูบ่้านอยู่ ส่วนบนของหมู่บ้านเหมแก้ว 
รองประธานฯ เป็นหมู่บ้านหลุดดาวน์  และส่วนด้านล่างเป็นหมู่บา้นเหมแก้ว  ได้โอนให้หรือยัง  
 
นายณรงคฯ์ - ได้โอนถนนเส้นหลักให้เทศบาลดําเนินการลาดยาง  แต่ซอยต่าง ๆ ยังไม่ได้โอนให้ 
ผอ.กองชา่ง  
 

นายอมัพรฯ - ปัญหาหมู่บ้านบางคร้ัง  ทางท่านนายกฯ ก็หนักใจพอสมควร  นายทุนมีการ 
รองประธานฯ เอารัดเอาเปรียบ  ได้ทิ้งภาระความรับผิดชอบให้เทศบาล  ซ่ึงยังไม่ได้โอนกรรมสิทธ์ิ 
  ให้กับเทศบาล  ส่วนมากปัญหาเร่ืองไฟฟ้า   ถนน   คูระบายน้าํ  และได้ผ่าน 
  สวนหย่อมของหมู่บ้านบางหมู่บ้านมีความอนัตรายมากมีหญ้าข้ึนรกมาก   
 

นายภดูทิฯ - เร่ืองไฟฟ้าใช้เงินไม่มาก  หากมีการรับโอนมา  เรื่องที่ใชเ้งินมากคือเร่ืองขยะ 
ประธาน ฯ - เร่ืองขยะควรให้เอกชนดําเนินการเอง  ซ่ึงไม่คุ้มกับค่าใชจ้่าย 
  - ฝากกองช่างตรวจสอบการก่อสร้างในที่สาธารณะ  (ช่องว่างระหว่างบ้านแต่ละหลัง) 
  ของหมู่บ้านอิรวดแีละหมู่บ้านอืน่ ๆ ด้วย 
 

นายอมัพรฯ - วันนี้ได้ดเูอกสารเร่ืองจ่ายขาดเงินสะสมหลายโครงการและมีโครงการก่อสร้าง 
รองประธานฯ สวนหย่อม หมู่ที ่7 นายกฯ ควรติดสินใจให้แนน่อน  ในการจะอนมุัติหรือไม่อนุมัติใน 
  การประชุมคร้ังต่อไป  การจา่ยขาดเงินสะสมคณะผู้บริหารต้องพิจารณาด้วย  ถ้าม ี
  ความจําเป็นเร่งดว่นจริง ๆ หรือไม่  การสร้างสวนหย่อมพิจารณามีความเดือดร้อน  
  หรือไม่เราควรแก้ปัญหา เร่ืองน้าํทว่มน้ําขาดแคลนให้กับประชาชนเบือ้งต้นให้ดคูวาม 
  เหมาะสมความจาํเป็น เชน่  น้าํทว่ม  หมู่ที่ 5,  หมู่ที่  6,  หมูท่ี่  3  งบประมาณ 
  หากไม่จําเป็นไม่ควรนํามาใช้ก่อน 
 

นายภดูทิฯ - ได้ดูความจําเป็นและได้อธิบายเบื้องต้นแล้ว  ในการบริหารงานอยากให้ทุกท่านได ้
ประธาน ฯ แสดงความคดิเห็นด้วย 
 

นายณรงคฯ์ - ข้อบัญญัติปี  46  การอดุหนนุในระบบไฟจราจรของแขวงการทาง  ซ่ึงได้สอบถาม 
ผอ.กองชา่ง มา  โดยทาํในลักษณะเทศบาลทาํเอกสารไปยังแขวงการทาง  เพ่ือให้แขวงการทาง 
  ดําเนินการ และมาเบิกจา่ยเงินของเทศบาลได้หรือไม่  เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนใน 
  คร้ังนี ้
 

นายภดูทิฯ - หากมีเงินพอสามารถดําเนินการได้ 
ประธาน ฯ  
 

นายณรงคฯ์ - โครงการต่าง ๆ เช่น การทาํฝาตระแกรง  งานตรวจสอบภายใน ได้ท้วงติงว่า พ้ืนที ่
ผอ.กองชา่ง ที่ดําเนนิการเป็นที่สาธารณะหรือไม่ 
 

นายภดูทิฯ - ควรหารือเป็นเร่ือง ๆ  ซ่ึงทําเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน 
ประธาน ฯ  
 

นายณรงคฯ์ - หมู่บ้านเหมแก้วปี 55  การลาดยางทับมีคูระบายน้ํา ซ่ึงได้ประสานงานหา 
ผอ.กองชา่ง ผู้รับจ้างเข้ามาดําเนนิการ  แต่ไมม่ีผู้รับจ้าง  อยากให้มีการราดยางอย่างเดียวไม ่
  ทําคูระบายน้ํา  เพ่ือเสนอเร่ืองในการประชุมสภาฯ 
 

/นายอมัพรฯ... 
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นายอมัพรฯ - ได้ปรึกษาประชาชนในพ้ืนที่หลายคน  ซ่ึงได้บอกว่าต้องการถนนเพียงอย่างเดียว 
รองประธานฯ คูระบายน้ําไม่ต้องทําก่อน ซ่ึงสามารถใช้ไดอ้ยู่ 
 

นายสทุศันฯ์ - ควรดําเนินการตามที่รองประธานสภาฯ  เสนอ และลําดับที่ 39 โครงการซ่อมแซม 
ที่ปรึกษาฯ อาคารสํานักงาน 
 

นางพวงรัตนฯ์ - ได้สอบถามกองช่าง และได้รับแจ้งว่าไม่มแีบบแปลน เป็นการซ่อมแซมอาคารชัน้ ๓ 
ผอ.กองคลัง  
 

นายณรงคฯ์ - ไม่ใช่ทําเฉพาะชั้น 3  แต่ทาํทั้งอาคารสํานักงาน  ในที่ประชุมแจง้ให้สํารวจทั้งหมด 
ผอ.กองชา่ง และแจ้งให้สํานักปลัดเทศบาลดําเนินการ  และสํานักปลัดจะไดแ้จง้งานพัสดุกองคลัง 
  ดําเนินการต่อไป 
 

นายสทุศันฯ์ - กองช่าง ฝากดูแลโครงการต่าง ๆ ด้วย 
ที่ปรึกษาฯ  
 

นายณรงคฯ์ - โครงการจ่ายขาดของ สวท. 4 ล้าน 2 หมืน่ บาท  นายกฯ ได้ตรวจดแูละเพ่ิมเติม   
ผอ.กองชา่ง เป็นเงิน  4,990,000.- เพ่ือนําเข้าที่ประชุมสภาฯ ในคร้ังต่อไป 
 
นายนพิิฐฯ - ตามที่ไดจ้ัดทําโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ไดท้ําแบบแปลนและประเมินราคา ม ี 
หน.ฝ่ายแบบฯ ทั้งหมด  9 โครงการ  และมีเพ่ิมอีก 1 คร้ัง  โครงการบล็อกคอนเวิดร์ต้องเพ่ิมเติม 
  ได้สรุปยอดเป็นเงิน  54 ล้าน  ไม่รวมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์การเคหะ  หมู่  7   
  หากรวมด้วยแล้ว  ต้องใช้งบประมาณ  65  ล้าน  ได้ปรึกษา ผู้อาํนวยการกองคลัง 
  ใช้จ่ายเงินสํารองเพ่ิมได้หรือไม่ 
 

นางพวงรัตนฯ์ - มีเงินสะสมที่ใช้ได้  56  ล้าน ได้กันเงิน  เพ่ือรักษาสภาพคล่องไว้ 3 เดือน  ในการ 
ผอ.กองคลัง ใช้จ่ายเงิน  ให้ดขู้อกําหนดและอํานาจหน้าที่  โครงการจ่ายขาดเงินสะสมต้องด ู
  ความจําเป็นเร่งดว่น  และนอกจากจะใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว  ก็สามารถใช้จา่ย 
  จากเงินสํารองจา่ยได้เก็บไว้ได้  หากเป็นความจาํเป็นเร่งด่วนและบรรเทาความ 
  เดือดร้อนของประชาชนจริง ๆ 
 

นายภดูทิฯ - ให้กันเงินไว้  30 % 
ประธาน ฯ  
 

นายอมัพรฯ - ขอฝากโครงการของหมู่บ้านเหมแก้ว การเจาะบ่อบาดาล ขอให้จ่ายขาดจะได ้
รองประธานฯ หรือไม่ 
 

นายณรงคฯ์ - มีปัญหา  คือ  ยังไม่ได้จัดต้ังนติิบุคคล  
ผอ.กองชา่ง  
 

นายภดูทิฯ - พ้ืนที่ใช้เจาะบอ่บาดาลเป็นของใคร 
ประธาน ฯ  
 

นายณรงคฯ์ - สามารถดาํเนนิการได้ใช้พ้ืนที่ไม่มาก  
ผอ.กองชา่ง  
 

/นายอมัพรฯ... 
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นายธนนทฯี - สอบถามเร่ืองตลาดนดัทวีสมาน  ให้งานนิติกรชี้แจง 
เลขานุการฯ  
 

นายภดูทิฯ - มอบปลัดเทศบาลฯ, ผู้อาํนวยการกองชา่ง, ผู้อาํนวยการกองสาธารณสุขฯ สรุป 
ประธาน ฯ เร่ืองแจ้งให้นายกฯ ทราบ 
 

นายอมัพรฯ - อยากให้นิติกร  ชีแ้จงให้ที่ประชุมรับทราบ 
รองประธานฯ  
 

นายสนทรรศนฯ์ - ขอชี้แจง ทางตลาดนดัทวีสมาน มีกําหนดเวลา 150 วัน  โดยลงตรวจดูว่ามีการ 
รองนายกฯ แก้ไข ตามที่ไดแ้จ้งไปหรือไม่  ซ่ึงต้นเร่ืองเป็นของกองสาธารณสุขฯ 
 

นายเอกชัยฯ - ขอชี้แจง เจ้าภาพหลักอยู่ที่กองสาธารณสุขฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 2535 
นิติกร  และกฎกระทรวงว่าด้วยเร่ืองตลาด  เร่ืองที่ต้องให้ทางเจ้าของตลาดแก้ไข  และได ้
  นําเสนอทา่นนายกฯ  เป็นบนัทึกข้อความแล้ว หรือจะเชิญทางเจ้าของตลาดมาพูดคยุ  
  เร่ืองจดัต้ังตลาดได้ 
 

นายอมัพรฯ - เทศบาลตําบลรัษฎา  มีอํานาจในการจดัต้ังตลาดสดได้หรือไม ่
รองประธานฯ  
 

นายเอกชัยฯ - ความหมาย คอื  ณ ขณะนี้เราเองไม่ได้จัดต้ังตลาดและดําเนินการเอง เชน่ การ  
นิติกร  ก่อสร้างตลาด  หลักจากที่มีหนังสือแจ้งไปแล้ว  ทางเจ้าของตลาดไม่ได้ดําเนินการ 
  ตามที่เทศบาลแจ้ง  ทางเทศบาลควรเชิญผู้ประกอบการมาพูดคุย 
 

นายภดูทิฯ - หากไม่แก้ไขตามกําหนดก็ดําเนนิการตามข้ันตอนให้ดูข้อกฎหมายด้วย 
ประธาน ฯ  
 
มตทิีป่ระชมุ - รบัทราบ 

 

ระเบยีบวาระที ่5         เรือ่งอืน่ ๆ 
  - ไม่ม ี
 

นายภดูทิฯ   - ขอปิดการประชุม 
ประธาน ฯ    
 
มตทิีป่ระชมุ - รบัทราบ 
 

เลกิประชมุเวลา  16.00  น. 
 

      ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นายธนนท ี   อภิชาตตระกูล) 
                  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 

      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายภดูิท   รักษาราษฎร์) 
                  นายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา 
      พิกุล/ร่าง/พิมพ์  (7 ธ.ค. 2555) 


