
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร 
ครั้งที่   16 / 2555 

วันพฤหัสบดีที่   27   ธันวาคม   2555 
เวลา   13.30   น. 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลรัษฎา  ชั้น 5    
---------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 1. นายภูดิท รักษาราษฏร์ นายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา 
 2. นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี   
 3. นายสนทรรศน์ พีรดนย์โกเศส รองนายกเทศมนตรี   
 4. นายสุทัศน ์ หงษ์บุตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 5. นายธนนที อภิชาตตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
 6. นายเดชาคน ี ลีลานนท ์ ปลัดเทศบาล  
 7. นางจันทิพย ์ ยิ่งดํานุ่น รองปลัดเทศบาล   
 8. นางณิชมน เกตุมณี ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
 9. นางพวงรัตน์ พรมคง ผู้อํานวยการกองคลัง   
 10. นายณรงค์ หะนุกูล ผู้อํานวยการกองช่าง 
 11. น.ส.สุบงกช ตู้หิรัญมณี ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
 12. นายสุรกิจ โสฬส ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 13. นางมณีพรรณ จันทสุริวงศ์ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 6ว 
 14. น.ส.ณัฐวรา สุทธิสัตยาภรณ์ หน.ฝ่ายแผนงานฯ  
 15. นางขนิษฐา เจียมสกุล หน.ฝ่ายอํานวยการ 
 16. นายนิพิฐ เจริญการ หน.ฝ่ายแบบแผนฯ 
 17. นายเอกชัย เพชรประกอบ นิติกร  6ว   
 18. นางเอ้ือมพร คริสต์รักษา นักพัฒนาชุมชน 5 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นางสุจิตรา ชลิตตานนท ์ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (ลาพักผ่อน) 
 2. นางภักดินันท์ คําธร หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ฯ 
 3. นายสมชาย ตันติพิทยกุล หน.ฝ่ายการโยธา 
 4. นางสมทรัพย์ แซ่หลิม รก.หน.ฝ่ายปกครอง   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายอัมพร อภิชาตตระกูล รองประธานสภาเทศบาลตาํบลรัษฎา  
 2. นางณิชากานต ์ เทวเดช นักวิชาการจัดเก็บรายได ้5 
 3. นายอิบรอเฮง สะมะล ี สันทนาการ 4  
 4. นางพิกุล คณาพิสิฐกุล เจ้าพนักงานธุรการ  4  
 5. นางอุษา หนูรุ่น เจ้าพนักงานพัสดุ 3 
 6. น.ส.ณัชณิชาญ์ เปียทอง เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 1 
 

เร่ิมประชุมเวลา   13.30  น. 
 

 นายภูดิท   รักษาราษฏร์   นายกเทศมนตรี    เป็นประธานในท่ีประชุมฯ   ดําเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 1         เร่ือง   ที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 

นายภูดิทฯ - นายกฯ ได้เข้ารับการอบรมและสัมมนาฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ 
ประธาน ฯ เพื่อนําความรู้มาพัฒนาองค์กร  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  และในส่วนของแต่ละกอง 
  มีความสําคัญที่ต้องเข้ารับการอบรม   
  - ในส่วนของสํานักปลัด ขอชี้แนะ หากมีการเสนอหนังสือเก่ียวกับการอบรมต่าง ๆ  
  ควรเสนอรายชื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม  และการเข้ารับการอบรม ควรให้ 
  ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่เคยได้รับการอบรมได้รับการอบรมบ้าง  และควรแจ้งเรื่อง 
  การเข้าร่วมอบรมให้สมาชิกสภาฯ ทราบ  
  - ผู้ใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ 
 

นายเดชาคนีฯ - มีภาพประมวลข่าวกิจกรรมฯ  เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบ  และประชาสัมพันธ ์
ปลัดเทศบาลฯ ให้ทุกกองทราบ หากมีภาพกิจกรรมและเน้ือหา  ให้แจ้งงานประชาสัมพันธ์  เพื่อ 
  รายงานให้ผู้บริหารทราบ  
 

น.ส.ณัฐณิชาญ์ฯ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรต่างๆ ในชุมชน วันที่  14  ธันวาคม  2555 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฯ เวลา  13.00 - 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมชั้น  3  เทศบาลตําบลรษัฎา 
  โดยกองสวัสดิการสังคม 
 

  2. โครงการจัดทําแผนชุมชน  อุปสรรคปัญหาเป็นที่มาของความสาํเร็จ วันที่   
  18  ธันวาคม  2555  ณ  ซอยบางชีเหล้า  โดยกองสวัสดิการสังคมร่วมกับ 
  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองภูเก็ต 
 

  3. การประชุมสภาเทศบาลตําบลรัษฎา  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2555 
  วันอังคารท่ี  18  ธันวาคม  2555  เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภา- 
  เทศบาลตําบลรษัฎา  โดยงานกิจการสภา  สาํนักปลัดเทศบาล 
 

  4. โครงการ  120 ปี มหาดไทย การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตร่วมกับ 
  เทศบาลตําบลรษัฎา เติมใจให้ประชาชน วันท่ี  18  ธันวาคม  2555  ณ  
  ซอยเทียมประชาอุทิศ หมู่ท่ี 1 
 

  5. โครงการประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ ถนนเทพกระษัตรี  โดยกองช่าง 
 

  6. การประมวลภาพข่าว จากหนังสือพิมพ์  โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลาน 
  กลับคืน เปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ณ หมู่บ้านบางชีเหล้า หมู่ที่ 2 
 

  7. การประมวลภาพข่าว จากหนังสือพิมพ์ งานรวมญาตชิาติพันธุ์ชาวเล คร้ังท่ี 3 
  ณ หาดราไวย ์ 
 

นางจันทิพย์ฯ - เม่ือวันจันทร์ท่ี  24  ธันวาคม  2555  ได้รับมอบหมายให้เข้าประชุม 
รองปลัดเทศบาลฯ กรมการจังหวัดภูเก็ต  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วน  
  พัฒนาสังคมที่ 40 ได้ย้ายมาใหม่แทนคนเก่า  และท่านผูว้า่ราชการฯ ได้ซักถาม 
  ในส่วนของเทศบาลฯ 2 เรื่อง คือ  เรื่องของชุมชนปลากะตัก, ในการเยี่ยมชุมชน 
  ท่านผู้ว่าฯ ต้องการเห็นภาพปราชญ์ชาวบ้านและชุมชนต่าง ๆ ถ่ายรูปร่วมกันด้วย 
  - ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลฯ ที่ผ่านมา ในส่วนของเลขานุการสภาฯ ได้มี 
  มติที่แจ้งให้ทุกกองทราบแล้ว 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2         รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บรหิาร   ครั้งที่   15/2555   
  เม่ือวันพุธที่  12  ธันวาคม  2555 
 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมฯ 
 
ระเบียบวาระที่ 3         เร่ือง   ติดตามงาน 
 

นายภูดิทฯ 1. สํานักปลัดเทศบาล     
ประธาน ฯ    
น.ส.ณัฐวราฯ 1.1 การสํารวจกล้องวงจรปิดทั้งหมดในพื้นที่เขตเทศบาลฯ และสามารถใช้ได้ 
หน.ฝ่ายแผนฯ จํานวนเท่าใด 
  - ฝ่ายปกครองอยู่ในระหว่างดําเนินการ 
 

  1.2 การหาผู้รับจ้างตรวจสอบควบคุมดูแลลิฟท์  และเม่ือมีการตรวจสอบแล้ว  
  ควรมีเอกสารแจ้งหน้าลิฟท์ วันที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว 
  - ได้ทําบันทึกจัดจ้างแล้วอยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างทําบันทึกตกลงจ้าง 
 

  1.3 การตรวจสอบและซ่อมแซมห้องนํ้าทุกชั้น ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกต ิ
  - อยู่ในระหว่างการบันทึกอนุมัติซ่อมแซม 
 

  1.4 การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ในการเฝ้าระวังหากมีฝนตกหนักและ 
  นํ้าท่วมสามารถลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานได้ทันเวลา 
  - งานป้องกันฯ ได้ทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําศูนย์ป้องกันฯ อยู่ในระหว่าง 
  เสนอผู้บริหารลงนาม 
 

  1.5 รายงานการติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
  ประชาชน 
  - ขอรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  ระหว่างวันที่  3 – 14 ธันวาคม  2555   รวม  25  เร่ือง    
  (กองช่าง 18 เร่ือง, กองสาธารณสุขฯ 2 เรื่อง, สํานักปลัดเทศบาล 4 เรื่อง, 
  กองคลัง 1 เร่ือง)  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกในที่ประชุม 
 

นายภาวัตฯ - ให้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งด้วย โดยเตรียมรถยนต์ 
รองนายกฯ พร้อมใช้งานออกช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 

น.ส.ณัฐวราฯ 1.6 รายงานมาตรการประหยัดพลังงาน  ประจําเดือน พฤศจิกายน  2555 
หน.ฝ่ายแผนฯ 1. การใช้น้าํประปา ลดลงจากเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ คิดเป็นร้อยละ 13.12 
  2. การใช้ไฟฟา้ เพิ่มข้ึนจากเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ คิดเป็นร้อยละ 25.49 
  3. การใช้น้าํมัน เพิ่มข้ึนจากเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ คิดเป็นร้อยละ 0.91 
 

นายภูดิทฯ - ให้แจ้งเป็นยอดเงินเพิ่มข้ึนหรือลดลงจํานวนเท่าใด 
ประธาน ฯ  
 

/น.ส.ณัฐวราฯ... 
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น.ส.ณัฐวราฯ 1.7 รายงานการบริการช่วยเหลือประชาชน งานป้องกัน ในช่วง 15 วันที่ผ่านมา 
หน.ฝ่ายแผนฯ - มีเหตุเพลิงไหม้  1  คร้ัง  คือ บริเวณถนนบายพาสขาเข้า  
  สาเหตุมาจากการเผาขยะ  ไม่มีผู้เสียหาย 
  - การบริการฉีดล้างถนน  จํานวน  13  คร้ัง 
  - ให้บริการนํ้า  จาํนวน  9  ครั้ง 
 

นายภูดิทฯ - ฝากให้ดูแลล้างถนนเทพกระษัตรี, ถนนทางไปเกาะสิเหร่, ถนนบริเวณ 
ประธาน ฯ หน้าสํานักงานเทศบาลฯ 
 

นายภาวัตฯ - ให้หาผู้รับจ้างตรวจสอบน้ําพุบริเวณหน้าเทศบาลฯ เนื่องจากมีเสียงมอเตอร์ดัง 
รองนายกฯ   ผิดปกติ  และให้ทําความสะอาดลา้งนํ้าพุด้วย  
 

นายสุทัศน์ฯ - หากมีหนังสือแจ้งให้มีการประชุมต่าง ๆ ควรแจ้งให้กับสมาชิกสภาฯ ทราบด้วย 
ท่ีปรึกษานายกฯ   - มีเอกสารพิมพ์ผิดอยู่  ให้แก้ไขให้ถูกต้องด้วย 

- การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารสาํนักงานได้ดาํเนินการไปถึงข้ันตอนใดแล้ว   
ให้เร่งดําเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารสํานักงานเทศบาลฯ 

 

น.ส.ณัฐวราฯ - อยู่ระหว่างข้ันตอนของพัสดุ 
หน.ฝ่ายแผนฯ   
 

นายสุทัศน์ฯ - ฝากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงได้ดูแลในฐานะทีมบริหาร  ซ่ึงได้สอบถามเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีปรึกษานายกฯ   แล้วบอกว่าได้ดําเนินการแล้ว  ขอคณะกรรมการจาก อบจ. 2 คน และได้สอบถาม 

อีกครั้งหนึ่ง  ซ่ึงยังไม่เสร็จ  เพราะติดท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  สํานักปลัดเทศบาล  
ในการตั้งคณะกรรมการไม่มีเจ้าหน้าท่ีสาํนักปลัดเทศบาล   ซ่ึงได้แต่งตั้งให้รองปลัดฯ 
และปลัดเทศบาลฯ  ซ่ึงปลัดฯ และรองปลัดฯ ไม่รับเป็นคณะกรรมการ  ซ่ึงทางอบจ. 
พร้อมจะเป็นคณะกรรมการ 2 ท่าน ติดที่หน่วยงานเทศบาลฯ ขอฝากการโยนงานไป 
มาหน่วยงานเทศบาลฯ เสียหาย  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ควรเป็นคณะกรรมการ  
1 คน  เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือปลัดฯ  
รองปลัดฯ ต้องเป็นคณะกรรมการ 1 คน ทําให้งานไม่เดิน  ฝากด้วยเป็นเร่ืองสําคัญ 

 

นายภูดิทฯ - ทําแล้วหรือไม่ โครงการนี้ กล้อง CCTV ในเขตเทศบาล 
ประธาน ฯ  
 

นายเดชาคนีฯ - เป็นเร่ืองการซ่อม งบประมาณ ประมาณ  80,000.- บาท เป็นอํานาจของ 
ปลัดเทศบาลฯ พัสดุกอง  ได้มีการเสนอข้ึนมา มีการแต่งตั้งปลัดฯ เป็นประธานตรวจการจา้ง 
  ซ่ึงมองว่ายอดเงินไม่มาก  จึงได้สั่งให้แก้เป็นรองปลัดเทศบาลฯ และรองปลัดฯ 
  ได้มองว่างบประมาณน้อย  ทําไมไม่แต่งตั้งหัวหน้าสํานักปลัด  เป็นประธาน  
  และล่าสุดได้เห็นเอกสาร ท่ีท่านรองประธานสภาฯ นํามาเม่ือวาน ปรากฏว่ามี 
  การตั้งกรรมการ 4 ท่าน มี  หน.ฝ่ายอํานวยการเป็นประธาน, คุณสมทรัพย์ฯ  
  เป็นกรรมการ, คุณวิรัตน์ฯ  เป็นกรรมการ, คุณวินัยฯ เป็นกรรมการ  และท่าน 
  รองประธานสภาฯ ถามวา่ ต้ังคณะกรรมการอย่างไร 4 คน ซ่ึงเกิดเป็นปัญหาภายใน 
 

นายภูดิทฯ - ควรซ่อมแซมกล้อง CCTV ในเขตเทศบาลให้สามารถใช้งานได้  หากเกิดเหตุการณ์ 
ประธาน ฯ ต่าง ๆ สามารถตรวจสอบได ้

/การเสนอหนังสือ... 
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  - การเสนอหนังสือต่าง ๆ ควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอนายกฯ 
 

นายอัมพรฯ - ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่าน  เรื่องกล้อง CCTV  ก่อนที่ท่านที่ปรึกษาฯ จะเดินทางไป 
รองประธานสภาฯ ราชการ ได้ฝากให้ดูเร่ืองน้ีด้วย  และได้รับปากจะดูแลให้  แต่ปัญหาก็ยังเกิดข้ึนได้ 
  ยอดเงินไม่มาก  สํานักปลัดฯ พยายามทําให้ผิด จนถึงวันสุดท้าย ต้องนําเอกสารให้ 
  ท่านปลัดฯ  ตั้งกรรมการไม่เรียบร้อย การต้ังคณะกรรมการต้องต้ังเป็นค่ี 3,5,7,9 
  และได้พยายามติดต่อสํานักปลัดเทศบาล  โทรหาฝา่ยรับผดิชอบ  นางสมทรัพย์ฯ 
  รก.หน.ฝ่ายปกครอง  ไม่รับโทรศัพท์  และวันรุ่งข้ึนได้เข้ามาท่ีเทศบาลฯ  มีการ 
  ต้ังคณะกรรมการ  4 คน  และให้ท่านรองปลัดฯ เซ็นต์ ท่านก็ไม่เซ็นต์ และได้นํา 
  หนังสือเข้าไปท่ีห้องสํานักปลัดฯ  ก็ไปเจอนางขนิษฐาฯ หน.ฝ่ายอํานวยการ  ท่าน 
  เซ็นต์ให้แต่มีการบ่น  บุคคลคนนี้ท่านนายกฯ ก่อนที่จะแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า- 
  ฝ่ายอํานวยการ นี่คือปัญหาที่เกิดข้ึนแต่ผมขอฝากท่านนายกฯ ต่อไปทุกหน่วย 
  ทุกกอง ก่อนที่จะขอเลื่อนตําแหน่งขอสอบหัวหน้าฝ่าย  ท่านนายกฯ ควรจะนาํ 
  เข้าที่ประชุมคณะผู้บริหาร  เพื่อพิจารณาวา่บุคคลคนนี้ควรจะได้รับตําแหน่งนี้ 
  หรือไม่   ผมอยู่มา 5 สมัย บางครั้งอึดอัด ยอดเงินไม่มาก  เป็นเรื่องของท่ีปรึกษา 
  นายกฯ   ได้ฝากไว้   และเป็นช่วงใกล้ปีใหม่  ถนนเทพกระษัตรี หากเกิดอุบัติเหตุ   
  กล้องวงจรปิดใช้งานไม่ได้เกิดปัญหา  ผมเองขอเรียนนายกฯ ว่าหากมีหนังสือ 
  ขอเลื่อนตําแหน่ง ขอสอบหัวหน้าฝ่าย ให้นายกฯ พิจารณาด้วย  และหนังสือ 
  เร่ืองการอบรมสัมมนา  ผมวา่หัวหน้าสํานักปลัด  น่าจะเกษยีนหนังสือเป็น ก่อน 
  ถึงนายกฯ   ต้องจะผ่านท่านปลัดฯ ผมว่านา่จะเกษียนหนังสือถูกต้องตามเน้ือหา 
  ของเร่ือง  มาถึงนายกฯ  ก็เซ็นต์ทราบให้ดําเนินการ  แต่ด้วยความจงใจของ 
  ฝ่ายสาํนักปลัด  หรืออย่างไรไม่ทราบ  ไม่เคยทําหนังสือเวียนถึงสมาชิกหนังสือ 
  ท่ีเข้ามาในเทศบาลฯ ท่านนายกฯ ผมพูดได้เต็มปากเลย หนังสือที่เข้ามาส่วนใหญ่ 
  สมาชิกไม่เคยทราบ แม้แต่เร่ืองเดียว บางทีท่านนายกฯ บ่นกับผมทําไมไม่บอก 
  ท่านด้วยวา่คนน้ีเป็นอย่างไร  ท่านได้เซ็นต์ไปแล้วจะทําอย่างไรได้ เซ็นต์ไปแล้ว 
  ทํางานไม่เป็นให้มาอยู่ท่ีต่ําได้  อํานาจอยู่ที่นายกฯ  ผมขอฝากนายกฯ  ผมเอง 
  พยายามอยู่อย่างพี่อย่างน้องอยู่ให้เด็กนับถือ แต่บางคร้ังไม่ทราบวา่มองผมเป็น 
  ตัวอะไร เอาหนังสือไปให้เซ็นต์บ่นส่งท้ายไปด้วย  แต่วา่ผมได้ยินไม่แน่ชัด ผมอยู่มา  
  4-5 สมัย ผมไม่เคยไปรังแกข้าราชการ  แต่วา่ใครอย่ามารังแกผม อย่าคิดว่าเรื่อง 
  อะไรที่ผมไม่รู้ผมรู้บ้างเป็นบางอย่าง  ผมคุยกับท่านปลัดฯ ท่านปลัดฯ ก็หนักใจ  
  บางครั้งควบคุมไม่ได้ ผมขอฝากนายกฯ ดูแลด้วย  ผมเองในฐานะรองประธานสภาฯ  
  มีสมาชิกบางท่านมาพูดให้ผมฟัง ใครเป็นอะไรอย่างไร  ผมให้อภัยทุกคน  ผมรู้ทุก 
  อย่าง แต่จะให้รู้เท่ากับข้าราชการเป็นไปไม่ได้เป็นเดียวกับท่ีท่านนายกฯ พูด  ผม 
  เสียใจอย่างมากเพียงแต่ได้จะแต่งตั้งให้เป็นรก.หัวหน้าฝ่ายปกครอง  แต่กําลังจะมี 
  หนังสือขอสอบขอให้ท่านนายกฯ พิจารณาให้รอบคอบ  ไม่ใช้แต่บุคคลคนนี้คนเดียว 
  ท้ังหมด ท่านนายกฯ  น่าจะนําปรึกษาหารือกับคณะบริหาร ขอฝากไว้แค่นี้ก่อน 
 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

/นายภูดิทฯ... 
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นายภูดิทฯ - ต่อไปเชิญ  กองคลัง 
ประธาน ฯ 
  

  2. กองคลัง 
  2.1 รายงานสถานะการคลัง 
นางพวงรัตน์ฯ  - รายงานสถานะการคลัง ปี 2556  มีรายรับประมาณ 57,167,646.- บาท   
ผอ.กองคลัง และ มีรายจา่ยประมาณ   15,713,294.- บาท    
 

  2.2 การปฏิบัติงานพัสดุ    
  - รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในท่ีประชุม 
 

นายภูดิทฯ - โครงการท่ี 10 ให้เร่งดําเนินการ 
ประธาน ฯ - โครงการที่มีงบประมาณมาก  ฝากดูความถูกต้องของเอกสารให้เป็นไปตาม 
  ระเบียบฯ  ทุกเร่ืองวิธีการ การดําเนินการ  ระเบียบพัสด ุ
 

นางจันทิพย์ฯ - ตามที่ท่านนายกฯ ให้ตรวจสอบดู ก็ได้ประสานทางพัสดุ มาดู TOR ในระเบียบฯ 
รองปลัดเทศบาลฯ ใหม่  หากมีการเคาะราคา ทุกคร้ังจะเคาะลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.02 จาํนวน   
  20,000.- บาท  ในส่วนทางผูป้ระกอบการเกรงว่าเม่ือมีการลดราคาลงมาจาํนวน 
  ตามท่ีเราคํานวณ TOR ลดลงไปด้วย ทางสว่นเจ้าหน้าท่ีพสัดุบอกว่า TOR  ปริมาณ 
  เนื้องานเท่าเดิม แต่ราคาลดลงด้วย 
  - โครงการก่อสร้างฯ หมู่บ้านเหมแก้ว หมู่ที่ 5  ทางท่านรองประธานสภาฯ แจ้งวา่ 
  มีการปรับเปลี่ยนจากถนนจะทําเฉพาะคูระบายน้าํอย่างเดียว  ต้องนําเข้าท่ีประชุม 
  สภาเทศบาลฯ หากมีการปรับเปลี่ยนให้ประสานงานด้วย  ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์   
  2556 มีการเปิดประชุมสภาฯ 
 

นายภูดิทฯ - ให้กองช่างตั้งกรรมการควบคุมงานในโครงการต่าง ๆ  หรือแต่งตั้งสมาชิกสภาฯ 
ประธาน ฯ ในพื้นที่ช่วยตรวจสอบงานด้วย 
  - ขอสอบถามผอ.กองคลัง เงินในงบประมาณที่จะดําเนินการในปี  2556 มีเงิน 
  ท่ีเข้ามาที่ใช้ได้  ไม่รวมเงินค่าอาหารเสริมนม  เงินค่าอาหารกลางวัน  เงินผู้สูงอาย ุ
  เงินเดือนครู  เงินท่ีสามารถใชไ้ด้ 
 

นางพวงรัตน์ฯ  - เงิน 20 ลา้น เป็นเงินที่เราใช้จ่ายได้  ซ่ึงได้หักค่าอาหารเสริมนมแล้ว และเงิน  
ผอ.กองคลัง 20 ล้าน เป็นค่าใช้จา่ยโครงการต่าง ๆ ที่จะตามมา 
 

นายภูดิทฯ - แจ้งให้ทุกกองทราบ มีเงินอยู่แล้ว  20 ล้าน  ผู้ใดจะเสนอโครงการให้เสนอใน 
ประธาน ฯ ท่ีประชุม 
 

นางพวงรัตน์ฯ  - เงิน 20 ลา้น เป็นเงินค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้จ่ายต่อไปในคร้ังหน้า  ซ่ึงค่าใช้จา่ย 
ผอ.กองคลัง ประจําเดือนมีอยู่แล้ว  เดือนละประมาณ  10  ล้าน   
  - ในโครงการต่าง ๆ หากทางเทศบาลฯ ประกาศฯ ออกไปก่อน  เม่ือได้ผู้รับจ้าง 

 เราจะเรียกทําสัญญาได้ต่อเม่ือมีเงิน ทําอย่างน้ีหรือไม่ 
 

นายภูดิทฯ - เป็นการเสี่ยง  หากมีเงินจึงค่อยดําเนินการ 
ประธาน ฯ  
 

/นายสุทัศน์ฯ... 
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นายสุทัศน์ฯ - โครงการท่ี 1  และ โครงการท่ี 10  มีปัญหาอะไรบ้าง เนือ่งจากเกิดความล่าชา้ 
ท่ีปรึกษานายกฯ   ให้ผอ.กองช่างชี้แจง 
 

นายณรงค์ฯ - สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  ให้ประสานงานกับบรษิัท  โครงการที่ 1 
ผอ.กองช่าง ในส่วนแบบแปลนได้มีการแก้ไขเล็กน้อย  ปัญหาหลักคือเป็นเร่ืองของสถานที่  
   และได้รับหนังสือจากผู้รับจ้าง  โดยยืนยันท่ีจะก่อสร้าง  เน่ืองจากผู้รับจ้าง 
  ได้ซื้อเหล็กเพื่อเตรียมไว้สําหรับการก่อสร้างแล้ว   และโครงการท่ี  10   
  ได้เข้างบประมาณจา่ยขาดปี  2556  จะส่งเอกสารให้พัสดุกองคลังต่อไป 
 

นายสุทัศน์ฯ - เรื่องค่าอาหารกลางวัน  การจ่ายเช็คให้กับผู้รับจ้างเกิดความลา่ชา้    
ท่ีปรึกษานายกฯ   และได้มีผู้ประกอบการมาโวยวายได้รับเช็คชา้ ถามถึงปัญหาและได้ตรวจสอบ 

บางกอง เกิดความล่าชา้ที่จุดใด ปั๊มนํ้ามันได้ส่งบิลมา วันท่ี 16-17 หากใช้เวลา 
ตรวจฎีกา  เป็นเวลา 8 วัน ซ่ึงภาพรวมทั้งหมด  ฝากทุกกองให้เร่งดําเนินการ 
เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างด้วย หากมีปัญหาติดขัดสามารถปรึกษาได ้ และได้มา 
ติดต่อรับเช็คมีพนักงานพูดจาไม่สุภาพ ฝากช่วยเตือนด้วย และมีบางกองพนักงาน 
ลาซ่ึงต้องมีคนมาสํารอง 

 

นางพวงรัตน์ฯ  - การเบิกฎีกาทางกองคลังได้กําชับและถือปฏิบัติเจ้าหน้าที่ต้องให้เบิกภายใน 3 วัน   
ผอ.กองคลัง ท่านที่ปรึกษาบอกว่า 8 วัน จะตรวจสอบให้ หากฎีกาที่ส่งถูกต้อง  ทางกองคลัง 
  จัดทําเบิกให้เลย  เรื่องค่านํ้ามันทางบริษัทฯ ได้เข้ามาโวยวาย และได้ตรวจสอบแล้ว 
  คือบางกองส่งบิลมานานแล้ว เพิ่งวางเบิกฎีกาในวันท่ี 20  และทางกองคลังก็ได้ทํา 
  เบิกให้ หากกองคลังช้าก็ยอมรับ จะได้ปรับปรุง และทางที่ปรึกษาบอกว่ามีเจา้หน้าที่ 
  พูดจาไม่สุภาพกับผู้รับเช็คจะได้ทางถามวา่เป็นผู้ใด 
 

นายภูดิทฯ - ฝากทุกกองให้เร่งเบิกเงินให้แก่ผู้รับจ้างด้วย 
ประธาน ฯ  
 

นางพวงรัตน์ฯ  - แจ้งว่าทางกองคลังไม่สามารถเบิกเงินให้ได้หากไม่มีการวางฎีกา   
ผอ.กองคลัง  
 

นายอัมพรฯ - เม่ือก้ีนายกฯ พูดถึงรายได้ ทางกองคลังกับสํานักปลัดควรจะประสานงาน 
รองประธานสภาฯ ร่วมกัน การทํางานควรมีการวางแผนเป็นรายไตรมาส คือ ไตรมาส 1 ทาํอะไรบ้าง   
  ควรจะทําเอกสารให้นายกฯ ทราบ และนายกฯ บอกให้ผู้สูงอายุและกลุ่มองค์กรสตรี  
  ไปทัศนศึกษาดูงาน ผมอยู่มา 5 สมัย ไม่เคยเลย ไตรมาสท่ี 1 ไปเที่ยวไม่เคยทําอะไร 
  ให้กับประชาชนเลย ผมเองก็อยากไปเที่ยว ผมว่าอยา่ไปปฎิบัติ อย่างน้อยควรทํา 
  โครงการก่อน อย่าลืมว่าคนท่ีจะไปเที่ยวกับเรามันมีอยู่ก่ีคน ประชากรท่ีอยู่ใน 
  ตําบลรษัฎามีเท่าไหร่ท่ีไม่ได้ไปเขาเฝ้ามองอยู่นะครับ ผมไปแต่ละคร้ังกลับมาชาวบา้น 
  บ่นให้ฟังไปเท่ียว เราทําโครงการไปทัศนศึกษาจริงๆแล้วไปเที่ยวกัน ฝากท่านนายกฯ  
  ดูความเหมาะสม  ถามกองคลังดูไตรมาสแรกเราควรที่จะทําอะไร สมมุติวา่นําเงินน้ี 
  ไปทัศนศึกษา  รายจ่ายประจาํไม่พอ หยิบยืมเงินสะสมมาใช้ ถามวา่อะไรจะเกิดข้ึน  
  หาก สตง.เข้ามาตรวจสอบ ควรทําในไตรมาสที่ 1 และ 2 
 
มติที่ประชุม - รับทราบ 

/นายภูดิทฯ... 
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นายภูดิทฯ - ต่อไปเชิญกองช่าง 
ประธาน ฯ 
 

  3. กองช่าง 
นายณรงค์ฯ 1. การซ่อมแซมราวบันไดทางข้ึนหน้าเทศบาลฯ 
ผอ.กองช่าง - ได้แจ้งผู้รับจ้างให้ดําเนินการแล้ว 
 

  2. การตัดต้นไม้ บริเวณซอยเหมแก้ว, ตัดต้นมะพร้าวท่ีเห่ียวเฉา บริเวณบา้นตีน 
  - ได้ดําเนินการตามปกติ  และดําเนินการตามข้อร้องเรียน 
 

  3. โครงการขนาดเล็ก ที่ไม่ผู้รับจ้างและได้หารือกับฝ่ายพัสดุ โดยจะรวบรวมโครงการ 
  ขนาดเล็กและประกาศฯ  ซ่ึงได้รวบรวมและเตรียมเสนอให้งานพัสดุดาํเนินการ 
 

  4. โครงการซอยกวีอุทิศได้ดําเนินการส่งงานแล้วเสร็จ 
 

  5. โครงการก่อสร้างคูระบาย หมู่บ้านศรีสุชาติได้ดําเนินการไปแล้ว ประมาณ 50 % 
 

  6. โครงการที่ไม่สามารถดําเนินการได้ คือ โครงการหมู่บ้านเหมแก้ว และ 
  ซอยตรอกกันภัยจะนําเข้าท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ ต่อไป 
   

นายธนนทีฯ - โครงการของหมู่บ้านศรีสุชาติ 1 หมู่ที่ 5 การก่อสร้างระบุวันท่ีเสร็จงานได้หรือไม่ 
เลขานุการฯ เสร็จทันวันข้ึนปีใหม่หรือไม่ 
 

นายณรงค์ฯ - เสร็จไม่ทัน  ขณะนี้ได้ดําเนนิการอยู่ 
ผอ.กองช่าง  
 

นายธนนทีฯ - มีประชาชนในพื้นท่ีได้รับความเดือดร้อน 
เลขานุการฯ  
 

นายภูดิทฯ - กองช่างต้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ด้วย  ให้ผู้รับจ้างเร่งดําเนนิการก่อสร้าง 
ประธาน ฯ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย 
 

นายณรงค์ฯ - ให้ฝ่ายแผนฯ ชี้แจงโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม 
ผอ.กองช่าง  
 

นายนิพิฐฯ - โครงการท่ีจ่ายขาดเงินสะสม มี 8 โครงการ  ทางกองช่างได้แต่งต้ังกรรมการและ  
หน.ฝ่ายแบบแผนฯ แบ่งงวดงานได้ 6 โครงการ  และมีโครงการก่อสร้างเข่ือนข้างปั๊ม ปตท. มีปัญหาเร่ือง 

การขอใช้พื้นที่  มีชื่อของเจ้าของโฉนดท่ีดิน 2 ราย  ซ่ึงรายหนึ่งต้องมีคําสั่งของศาล
เนื่องจากเป็นผู้ทุพพลภาพ ซ่ึงได้คอยอยู่ 
 

นายภูดิทฯ - ให้ติดต่อกับลูกหลานเจ้าของพื้นท่ี 
ประธาน ฯ  
 

นายนิพิฐฯ - โครงการก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ท่ี 7  ได้ออกแบบประมาณราคา 
หน.ฝ่ายแบบแผนฯ และของหมู่ท่ี 4  อยู่ระหว่างทําราคากลาง  ในส่วนหมู่ที่ 7 มีปัญหาตั้งงบประมาณ 
  รายจ่ายไว้ 7 ลา้นบาท แต่คิดราคา ณ วันนี้ 10 ลา้น ต้องหาเงินโอนเพิ่มเติม 3 ล้าน 
 

นายภูดิทฯ - หมู่ 7 ไม่เป็นไป ให้เร่งดําเนินการของ หมู่ท่ี 4  ให้แล้วเสร็จก่อน และค่อยบริหาร 
ประธาน ฯ จัดการศูนย์ฯ ต่อไป 

/นายสุทัศน์ฯ… 
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นายนิพิฐฯ - การก่อสร้างของหมู่ที่ 4 ขณะนี้ ค่าวสัดุก่อสร้างได้เพิ่มราคาหมดแล้ว  
หน.ฝ่ายแบบแผนฯ  
 

นายภูดิทฯ - การตั้งงบประมาณคราวต่อไป ควรตั้งไว้ปลายเปิดเพื่อให้ดําเนินการได ้
ประธาน ฯ  
 

นายสุทัศน์ฯ - ซอยหงษ์บุตร และซอยพัชนี  ได้ดําเนินการไปถึงข้ันตอนใดแล้ว  
ท่ีปรึกษานายกฯ ให้ประสานงานกับผู้รับเหมา หากได้จะนําเข้าสภาฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงแบบแปลน 
 

นายนิพิฐฯ - ยังไม่ได้ประสานงานกับผู้รับเหมา  เป็นพื้นที่ขนาดเล็กคาดว่าไม่สามารถทําด้วย 
หน.ฝ่ายแบบแผนฯ แอสฟัลท์ติกได้  ควรเป็นถนนคอนกรีต  และนําเข้าที่ประชมุสภาเทศบาลฯ 
 

นายสุทัศน์ฯ - ซอยหงษ์บุตร  และซอยพัชนี 5  ให้นําโครงการมารวมกันและนําเรื่องเข้าที่ 
ท่ีปรึกษานายกฯ ประชุมสภาเทศบาลฯ เปลี่ยนเป็นถนนคอนกรีต 
 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
นายภูดิทฯ - เชิญกองสาธารณสุขฯ  
ประธาน ฯ  
  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นางณิชมนฯ 4.1 การดูแลความสะอาดพื้นที่เขตเทศบาลฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ - ได้ประสานผู้รับจา้งกําชับให้ดูแลความสะอาด 
 

  4.2 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบและควบคุมการทํางาน เช่น การเก็บขยะ   
  การตัดหญ้าตามจุดต่าง ๆ 
  - ได้ดําเนินการมอบหมายแล้ว 
นายภูดิทฯ - ได้ใคร 
ประธาน ฯ   
 

นางณิชมนฯ - งานตัดหญ้า งานกวาด  บรษิัท SG ซ่ึงทํางานเกือบเดือนแล้ว 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
  

นายภูดิทฯ - แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน 
ประธาน ฯ 
   

นางณิชมนฯ - ตามคําส่ังไม่มี เป็นการแต่งตั้งคําสั่งในกองได้มอบหมายให้นายเวนิชฯ  
ผอ.กองสาธารณสุขฯ เป็นผู้ดูแล เพื่อดูแลความคู่กับงานเก็บขนขยะ 
 

นายภูดิทฯ - การเก็บขยะ โดยจา้งเอกชนควรหาผู้ควบคุมงานท่ีสามารถดูแลได้ตลอดทั้งวัน 
ประธาน ฯ   
 

นางณิชมนฯ - โครงการท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีดังนี้  
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 1. การขุดลอกคูระบายนํ้าในเคหะ ซ่ึงขออนุเคราะห์จ้างเหมาแรงงานของผู้ต้องขัง 
  ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  2. รถบรรทุกขยะ  7257  ชํารุด  เข้าซ่อม ซ่ึงพื้นที่ท่ีเข้าเก็บขยะ พรุใหญ่  ลูกแก้ว   

/ศรีสุชาติ 2...   
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  ศรีสุชาติ 2  พร้อมพันธ์ เกียรติสินธุ  ซอยธรณีทอง  ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ รถจะ 
  ออกเก็บพื้นที่ดังกล่าว  หลังจากที่ได้รถคันอ่ืนดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   
  หลังเที่ยง 
 

  3. สืบเน่ืองจากคราวที่แล้ว ท่านประธานสภาฯ ได้แจ้งรถขยะท่ีเก็บในพื้นที่เคหะ 
  มีการบีบน้ําขยะ  ได้กําชับแลว้ แต่เน่ืองจากรถคันนี้  มีอายุราชการ  13  ปี หาก 
  ได้ผู้รับจ้างเอกชนเข้ามา  ก็จะปลดระวางแทงจํานวนรถคันน้ี ได้กําชับพนักงานขับรถ 
  ห้ามบีบขยะในชุมชน 
 

  4. การเก็บขยะในบางจุดมีค้างบ้าง  เนื่องจากมีคนงานขยะได้ลาออก  2 คน  
  จ้างรายวันยังหาผู้แทนไม่ได้  และมีอีก 1 คน จะครบอายุเกษียณในวันที่ 30  
  ธันวาคม 2555   
 

นายภูดิทฯ - การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานให้คุยกับนายกฯ อีกคร้ังหน่ึง 
ประธาน ฯ   
 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
นายภูดิทฯ - ต่อไป  กองการศึกษา 
ประธาน ฯ   
 

  5. กองการศึกษา 
น.ส.สุบงกชฯ  1. การหาแนวทางในการดําเนินโครงการจ้างครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
ผอ.กองการศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาคณิตศาสตร์  จัดทําเป็นศูนย์กวดวิชา  3 ศูนย์  โดยให้เร่ิม 
  ในภาคเรียนหน้า 
  - รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในท่ีประชุม 
 

  2. กําหนดจัดทําบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจําปี 2556  
  ในวันอาทิตย์ที่  30  ธันวาคม  2555  ณ สวนกาญจนาภิเษก การเคหะ 1  
  หมู่ที่  7  ตําบลรัษฎา  จัดร่วมกับชุมชนการเคหะฯ 
 

  3. งานวันเด็กแห่งชาติ  ประจาํปี  2556  ในวันที่  12  มกราคม  2556    
  ท้ังหมด  12  รายการ รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกในท่ีประชุม  
 

  4. วันพรุ่งนี้กองการศึกษาจัดงานเลี้ยงปีใหม่ ณ ร้านกรีนฟรอเรส  ขอเชิญร่วมงานฯ  
   

นายภูดิทฯ - การหาของขวัญวันเด็กให้ดูความเหมาะสมด้วย  อาจจะจดัหาเป็นอาหารให้ 
ประธาน ฯ ได้หรือไม่ 
 

น.ส.สุบงกชฯ  - ของเล่นท่ีจัดหาให้เป็นรถจักรยานยนต์, ของเล่นเป็นชุดเป็นชิ้น, ชุดเคร่ืองเขียน 
ผอ.กองการศึกษา เกมส์พัฒนาสมองเด็ก, ฯลฯ   
 

นายภูดิทฯ - ให้หาข้อมูลการสอนและการเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน  2  ชั่วโมง จาํนวน 3 วิชา 
ประธาน ฯ และเรียนในวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) 
 

/นายสุรกิจฯ... 
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นายสุรกิจฯ - วันที่ 28 ธันวาคม 2555  เวลา  08.00 น.  ขอเชิญทุกท่านทําบุญตักบาตร 
ผอ.ร.ร.ฯ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ณ  โรงเรียนเทศบาลตาํบลรัษฎา 
  - การจัดงานวันเด็กของโรงเรียนเทศบาลตําบลรษัฎา จัดในวันที่  11  มกราคม   
  2556  ของขวัญจํานวน  209  ชิ้น  และขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านในการ 
  สนับสนุนอาหารสาํหรับเด็ก  โดยสามารถแจ้งทางโรงเรียนให้มารับได้ 
 

นายภูดิทฯ - เรื่องการเรียนการสอน หากมีข้อเสนอแนะเร่ืองการศึกษาสามารถเสนอแนะได้ 
ประธาน ฯ เงินสนับสนุนงานวันเด็ก ได้ให้เงินแล้ว เป็นเงิน  3,000.- บาท 
 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
นายภูดิทฯ - ต่อไปเชิญกองสวัสดิการ 
ประธาน ฯ 
 

  6. กองสวัสดิการสังคม 
นางเอ้ือมพรฯ   1. การทําแผนชุมชน  จาํนวน  7  พื้นที่  ดังนี ้
นักพัฒนาชุมชน 5  - หมู่ท่ี  2  ได้ดําเนินการแล้ว   
    - หมู่ท่ี  1  ดําเนินการในวันท่ี  17  มกราคม  2556 

- หมู่ท่ี  3  ดําเนินการในวันท่ี  30  มกราคม  2556 
 

2. ได้ทํางานร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ดังนี้   
- มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  จํานวน  5 ครอบครัว  
- มอบอุปกรณ์ผู้พิการ  จํานวน  5  คน   
- มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ให้แก่เด็กยากจน จํานวน  3  ครอบครัว  
(อยู่ระหว่างดําเนินการ)  
- มอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วย  จํานวน  10  ครอบครัว  (อยู่ระหว่างดําเนินการ) 
 

    3. การประชุมเครือข่าย องค์กรต่าง ๆ  กําหนดประชุม วันท่ี  17  มกราคม  2556 
 

    4. การประชุมชมรมผู้สูงอายุ  กําหนดประชุม วันที่  11  มกราคม  2556 
 

    5. สรุปยอดข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ  ผูพ้ิการ  ที่ผ่านมา ในเดือนพฤศจิกายน  คือ  
ผู้สูงอายุ  จาํนวน  268  คน   ผู้พิการ  จาํนวน  68  คน  อยู่ระหว่างตรวจสอบ 
คุณสมบัติ  เพื่อประกาศรายชือ่ต่อไป 

 

นายภูดิทฯ   - การทําแผนชุมชน หากจะทําแผนประชาคมร่วมด้วยได้หรือไม่   และการทําแผน 
ประธานฯ   ควรมีทั้ง  6  ด้าน  ให้คิดถึงความต้องการของชุมชน ท้ัง 6 ด้าน ด้วย 
 

นายณรงค์ฯ   - การสร้างสนามฟุตซอล  หมู่ที่  5 ผู้รับจ้าง ยืนยันจะดําเนนิการต่อไม่ว่าจะก่อสร้าง 
ผอ.กองช่าง   ในที่เดิมหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้างใหม่  
 

นายอัมพรฯ   - การท่ีจะก่อสร้างสนามฟุตซอลในโรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ ซ่ึงเป็นสถานศึกษา สว่นมาก 
รองประธานสภาฯ  มีเด็กนอกเข้ามาเล่นในโรงเรียน  และมีปัญหาค่าใช้จ่าย  เชน่   ค่าไฟฟา้  เป็น 

โครงการฯ ท่ีดีให้เยาวชนได้เลน่กีฬาแต่ติดปัญหาเร่ืองระเบียบหลายๆ อย่าง เช่น  
โครงการบ้านจัดสรรติดปัญหาเรื่องนิติบุคคลโอนมาไม่ได้  ยกตัวอย่าง ลูกชายผมเป็น 

/สมาชิกอบจ.… 
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สมาชิกอบจ.  และทางอบจ.จะให้สร้างสวนหย่อม  สนามเด็กเล่น งบประมาณ  
ประมาณ 10 กว่าลา้นบาท ที่หมู่บ้านศรีสุชาติ  อยากให้นายกฯ ช่วยประสานงานให้   
แต่การก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ คาดวา่จะไม่ผ่าน  เนื่องจากทาง 
ผู้อํานวยการโรงเรียนฯ ได้พูดคุยกับผมแล้ว เพราะเป็นสถานศึกษาของเด็ก ซ่ึงต้องมี 
ประตูร้ัวเปิด-ปิด  ซ่ึงปัจจุบันก็มีเด็กออกเข้ามาเล่นบาสเกตบอลในโรงเรียนจนดึก 
และยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในขณะนี้   

 

นายภูดิทฯ   - เป็นโครงการของนายกฯ คนเก่า  ซ่ึงมีปัญหาเรื่องการดูแลรักษา การกําหนดเวลา 
ประธานฯ   เปิด-ปิดและมีค่าใช้จ่ายมาก  เช่น  ค่าไฟฟา้ 
 

นายณรงค์ฯ   - มีการประกาศฯ และได้ผู้รับจ้างก่อนท่ีนายกฯ จะเข้ามาดาํรงตําแหน่ง 
ผอ.กองช่าง   
 

นายภูดิทฯ   - คาดวา่มีปัญหาเร่ืองการบริหาร การเปิด-ปิด สนาม  ซ่ึงลงทุนสูง 
ประธานฯ   
 

นายณรงค์ฯ   - หากมีการยกเลิกสัญญา  อาจมีการฟ้องร้องเกิดข้ึนได้  ควรนัดหมายผู้รับจ้าง 
ผอ.กองช่าง   มาพูดคุยกัน 
 

นายภูดิทฯ   - มีความผิดอย่างไรบ้าง  ให้นิติกรช่วยชี้แจง 
ประธานฯ   
 

นายเอกชัยฯ   - ได้เห็นเอกสารของพัสดุ โครงการน้ีแล้ว  ลงนามสัญญาไปแล้ว   ความผิด 
นิติกร 6ว   ไม่เกิดจากผู้รับจ้าง กลายเป็นคู่สัญญาระหว่างเทศบาลเป็นผู้ว่าจา้ง หจก.พังงา- 

สรรพกิจเป็นผู้รับจ้างเขาเองไม่มีความผิดอะไร  เราต้องพิจารณาตามสัญญาวา่ 
เราจะยกเลิกเขาด้วยเหตุผลอะไรนี้เป็นปัญหา  ถ้าจะคุยการยกเลิกไม่มีการฟ้องร้อง 
กันก็เป็นท่ียุติ แต่เม่ือเขาได้ซื้อเหล็กไปแล้ว  3 แสนบาท ข้อเท็จจริงที่ผอ.กองช่าง 
ชี้แจงออกมาไม่รู้จะคุยได้ขนาดไหน  อยู่ในฐานะลงนามในสญัญาแล้ว กลัวตรงนั้น 

 

นายณรงค์ฯ   - ได้พยายามคุยกับผู้รับจ้างแล้ว  นาํเหล็กไปใช้อย่างอ่ืนได้หรือไม่  เนื่องจาก 
ผอ.กองช่าง   เป็นเหล็กที่ใช้สําหรับสนามฟตุซอล หากช่วยจําหน่ายเหล็กได้ก็ยกเลิกการก่อสร้างได ้
 

นายภูดิทฯ   - ให้เรียกผู้รับจ้างมาพูดคุย  หากมีการฟ้องร้องกันทางเทศบาลฯ ต้องเสียเงิน 
ประธานฯ   จํานวนเทา่ใด ต้องเสียค่าบํารงุรักษา 
 

นายอัมพรฯ   - เรื่องการก่อสร้างสนามฟุตซอล  ควรนําเข้าท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อขอแก้ไข 
รองประธานสภาฯ  เปล่ียนแปลงเป็นการก่อสร้างสวนหย่อมแทน  คาดว่าน่าจะทําได ้
 

นายภูดิทฯ   - ขณะนี้เกิดปัญหาคือ ผู้รับจ้างจะฟ้องร้องเทศบาลฯ  จะมีการหารืออีกคร้ังหนึ่ง 
ประธานฯ   
 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4         เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
นายภูดิทฯ   - ขอเชิญ สํานักปลัดเทศบาล ชี้แจง 
ประธานฯ  

 /น.ส.ณัฐวราฯ... 
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น.ส.ณัฐวราฯ   1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
หน.ฝ่ายแผนงานฯ  (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในท่ีประชุม) 
 

    2. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
    (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในท่ีประชุม) 
 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
ด้านการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในท่ีประชุม) 

 

นายภูดิทฯ   - ให้เลื่อนการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพฯ  จัดในเดือนมกราคม   
ประธานฯ   โดยช่วงกลางวันจัดอบรมและช่วงกลางคืนจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ 
 

นายสุทัศน์ฯ   - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรฯได้ปรึกษากับคณะผูบ้ริหารและสมาชิกสภาฯ  
ท่ีปรึกษานายกฯ   ให้จัด โครงการฯ และเลี้ยงวันปีใหม่ในคราวเดียวกัน และฝากรองจันทิพย์ฯ ให้หา 

เคร่ืองสแกนนิ้วมือไว้ประจําที่สํานักงานฯ จัดทาํในโครงการนี้  เหมือนกับเทศบาลอ่ืน 
หากเราตั้งใจทํางานไม่ต้องกลัวให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีสท.เรียกร้องหลายคน 

 

นายภูดิทฯ   - จะดาํเนินการจัดให้ในแผนเพิ่มเติมงบประมาณ  
ประธานฯ   
 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5         เร่ืองอ่ืน ๆ 
นายอัมพรฯ   1. เร่ืองติดตามผล จากการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่แล้ว  เร่ืองปั๊มสูบน้ําหลังอู่รถ   
รองประธานสภาฯ  ซ่ึงไม่ได้เข้าไปดูแลเลย จากที่ได้มีการติดตั้งไว้ ปั๊ม 4 นิ้ว 3 นาที  6,000 ลิตร  และ 

การไฟฟา้ได้ตัดมิเตอร์ไฟฟา้  ฝากกองช่างเข้าไปดูแลด้วย 
 

2. เรื่องคลองระบายน้ําหลังศาลเจา้ฯ ได้ให้คุณนิพิฐฯ  สํารวจและออกแบบให้กับ 
ทางอบจ.และขณะนี้บ้านเรือนของประชาชนกําลังจะไหลตกลงในคลอง พื้นที่หมู่ที่ 5 

 

3. เรื่องประปาซอยเหมแก้ว และการเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้านเหมแก้ว ไม่ทราบว่าได ้
ดําเนินการไปถึงข้ันตอนใดแล้ว 

 

4. เรื่องน้ําประปาบริเวณบ้านตีน  ประชาชนมีความต้องการน้ําประปา เคยได้ทําผัง
ไว้ ตั้งแต่หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7  แต่ยังขาดอยู่บริเวณบ้านตีน  สายเมนที่จะผา่นไปยัง 
บ้านตีนไม่มี เม่ือก่อนประปาบอกว่าจะเชื่อมมาจากสะพานร็อคกาเด้นท์ ไม่ทราบว่า
กองช่างได้ทําหนังสือถึงประปาส่วนภูมิภาคแล้วหรือไม่ 

 

5. นํ้าประปาซอยหม่ืนพัน ช่วงหน้าแล้งน้ํามีสีแดง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
 

6. ป้ายชื่อซอยเหมแก้ว เร่ืองได้ผ่านที่ประชุมสภาฯ หลายเดือนแล้วได้ดําเนินการไป
ถึงข้ันตอนใดแล้ว 
7. โครงการของกองสาธารณสุขฯ  คืนนํ้าใสให้ชุมชนซอยพะเนียง ในแผนมีแต่ใน 
งบประมาณไม่มี  ปัจจุบันเกิดปัญหา ขุมนํ้าบริเวณอู่รถขุมน้ําบริเวณศาลาอ่าน 

/หนังสือ... 
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หนังสือน้ํามีกลิ่นเหม็น จะดําเนินการบําบัดอย่างไร ใช้อีเมบอลบําบัดหรืออย่างไร แต่ 
ในงบประมาณ ปี 2556  ไม่ได้ตั้งไว้  ควรหาโอนงบประมาณไปทําก่อนเพราะใช้
งบประมาณไม่มาก  
 

นายภูดิทฯ   1. แจ้งให้ที่ประชุมทราบนโยบายคือ น้ําไหลไฟสวา่งทางสะดวก ซ่ึงตั้งงบประมาณไว ้
ประธาน ฯ   ไม่มากเท่าไหร่  และได้ดําเนินการไปแล้ว  คือ  ซอยเทียมประชาอุทิศ  ซอยตาตัน   

ซอยหลังซุปเปอร์ชีป  ซ่ึงจะดําเนินการต่อไป  คือ  หมู่บ้านวิสันต์  ให้ดําเนินการตาม 
งบประมาณตามแผนปี 2556 สรุปวา่เงินยังไม่มี ก่อนท่ีไปทัศนศึกษา อยากนําเงิน 
ไปทําประโยชน์ให้กับประชาชนก่อน 
 

2. ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลวันข้ึนปีใหม่ และจัดประชุม 
ในวันพรุ่งน้ี 
 

3. ให้สํารวจท่ีสาธารณะ  หมู่ที่  2 เนื่องจากเกิดปัญหา ฝากให้นิติกรดําเนินการ 
 

    4. บริษัทฉลองคอนกรีต ได้เบี่ยงนํ้าเข้าทางหลังอ๊าม และผ่านน้ําเข้าทางขุมน้ํา 
ราชภัฎภูเก็ต  หากมีฝนตกเกิดปัญหานํ้าท่วม ให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด้วย และ 
นายกฯ ไม่อนุญาตให้น้ําผ่าน  โดยได้มีการขออนุญาตเชื่อมทางน้ํามายังเทศบาลฯ 
อนุญาตให้เชื่อมทางอย่างเดียว ซ่ึงขณะนี้ได้แก้ปัญหานํ้าท่วมโดยการสูบน้ําทิ้งที่อ่ืน 
 

5. ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ เพื่อเข้ารับการอบรมรายงานผลการเข้า
รับการอบรมให้กับนายกฯ ทราบด้วยทุกคร้ัง  หรืออาจมีรูปภาพประกอบการเข้ารับ
การอบรมด้วย 
 

6. ให้กองสาธารณสุขฯ เร่งดําเนินการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ําที่ชาํรุด 
 

7. สํานักปลัดเทศบาล ตามที่ได้ให้สํารวจอุปกรณ์ถังดับเพลิงในแพต่าง ๆ ของ
ผู้ประกอบการ  ได้ดําเนินการถึงข้ันตอนใด 
 

8. ให้กองช่างทําหนังสือถึงการประปาให้สํารวจประปาพื้นที่บ้านตีน  
 

นายอัมพรฯ   - เรื่องประปาบริเวณบ้านตีน เป็นสายเมนต์ ภูมิภาคน่าจะคุยกับเทศบาลออกเงิน 
รองประธานสภาฯ  กับคนละคร่ึง หรืออย่างไร  สายเมนไม่ได้เข้าซอย  

- เรื่องตลาดนัดจะคุยกันรอบนอก ไม่ทราบว่าถึงข้ันตอนใดแล้ว  ผมเองมีเอกสาร
นายกฯ คุยกับผมรอบนอก เนื่องจากมีหนังสือด่วนมาก ปี 2551  ลงวันท่ี  26  
มีนาคม  2551 เวลา 13.00 น.  เรียน นายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา  มีรายละเอียด
เรียบร้อย เดียวจะขอหารือกับท่านนายกฯ  

 

นายสนทรรศน์ฯ   - ใกล้สิ้นปีแล้ว ปีใหม่ อาจมีอะไรใหม่ ๆ หลายอย่าง เป็นนโยบายของคณะบริหาร 
รองนายกฯ   ปัจจุบันผมเห็นว่านโยบายบริหารท่ีให้ไป สนองกลับมาสวนทางกันหมด  คิดว่าทํา 

ตามนโยบายท่านเอง ผมคิดว่ารอให้ชุดบริหารชุดน้ีหมดวาระไปก่อนนะ  แล้วท่าน 
ค่อยมาลงแข่งในสมัยหน้าคุณก็ใช้นโยบายของคุณไป  นโยบายคือเรื่องหลักของ 
คณะบริหารพวกคุณต้องทํางานสนองนโยบายของคณะบริหารให้ได้ เร่ืองนี้ผมฝาก 
และอีกเร่ืองคือเร่ืองเอ็นดูเขาเอ็นเราขาด  การทาํงานผิดแลว้ผิดอีกหรือว่าไม่พร้อมใน 
การทํางาน หากเป็นแบบนี้ท่านไม่ต้องทําดีกว่า  ท่านให้คนท่ีเขามีศักยภาพข้ึนมา 

/ทํางาน... 
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ทํางานแทนดีกว่า เพราะว่าการทํางานเทศบาลระดับบริหารคุณทํางานตามระเบียบฯ 
ยึดระเบียบฯ ภายใต้ระเบียบประชาชนเดือดร้อน นักบริหารที่ดีการบริหารระเบียบ 
ข้อบังคับแต่ประชาชนต้องอยู่อย่างสุขสบาย  มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน นี่คือการบริหารท่ี 
ถูกต้อง ส่วนการบริหารปัจจุบัน เทศบาลเราอย่างท่ีเห็นมา  มีปัญหาตลอด นโยบาย 
สวนทางตลอด ผมขอฝากตรงนี้ ท่านไม่พร้อมท่านปล่อยให้คนอ่ืนข้ึนมาทํา ไม่ใช่เป็น 
นักบริหาร ถ้าบริหารแบบนี้  ความคิดสร้างสรรค์ การใช้สมองสองซีก พยายาม 
ใช้ซีกขวาให้มากๆ หน่อย  ซีกซ้ายพยายามตั้งน่ิงไว้  เช่น  ไฟเกาะกลาง ตอนแรกมา 
เป็นทื่อ ๆ การทํางานมันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์  ต้องใชข้องท่านที่ปรึกษาฯ เข้า 
มาช่วยขอฝากด้วย  ปีหน้าปีใหม่แล้ว อยากเห็นอะไรใหม่ ๆ ดี ๆ ภายในองค์กรของ 
เรา  ทุกท่านอาจมีประสบการณ์ทางด้านงานราชการก็จริง แต่ผมว่าประสบการณ์ 
ชีวิตผมก็ไม่แพ้พวกท่านผมวา่ตรงนี้  และอีกอย่าง อย่างท่ีท่านรองประธานสภาฯ  
บอกท่าน อยู่ให้พวกท่านเคารพนับถือ แต่ผมอยู่  พวกท่านต้องทําตัวให้น่านับถือด้วย 
ผมถือว่าประสบการณ์คุณวุฒิวัยวุฒิก็ยังน้อยกว่าพวกท่าน  แต่เร่ืองการทํางานการ
ท่ีมาทํางานตรงนี้ก็ทําเพื่อประชาชนเหมือนๆ กัน  ตรงนี้ผมขอฝากไว้ 
 

นายภูดิทฯ   - บางคร้ัง  ผมคิดว่าเหมือนกับแกล้ง  แต่ผมพยายามหลีกเลี่ยง  ผมมองในแง่ดี 
ประธาน ฯ   เขาอาจจะไม่รู้ คือทุกอย่าง ที่ผมไม่รู้ต้องการดูคน  และหลังจากปีใหม่ไปแล้ว 

อาจจะได้เห็นอะไรดี ๆ เหมือนกับที่ท่านรองฯ พูด ตอนน้ีคุณอยู่ให้แน่นิ่งผมยังอยู่อีก  
3 ปีกว่า คุณทํางานของคุณไป เหมือนบางคนนายกฯ เก่าย้ายมาพามาปรับเปลี่ยน 
ตําแหน่งให้มา  แต่ของผมให้ด้วยความเป็นธรรม  ให้ด้วยความสามารถ  ผิดไปแล้ว  
ถามรองฯ บอกว่าต้องให้เขา ถามหัวหน้ากอง บอกว่าต้องให้เขา นายกฯ เซ็นต์ไปให้ 
แล้วแต่คิดอีกที  ผมคิดว่าเขายังมีความสามารถอยู่  แต่ปัจจุบันผมยังคิดในแง่ดี  แต่ 
มาเห็นตอนตั้งกรรมการ  4  คน  สอ้ืนเลย  การประชุมสภาฯ  ปลัดฯ ไม่อยู่   
เจ้าหน้าที่งบประมาณไม่อยู่ผมแย่เลยโชคดีท่ีสภาเทศบาลฯ  ไม่ซักถามมาก ผม 
พยายามทําใจ  พยายามเก็บความรู้สึก  พยายามไม่พูดให้ใครรู้ มีหลายคนดูว่า 
หากเป็นผมให้ไปตั้งนานแล้ว  ผมพยายามให้แก้ตัว แต่ถามว่าบางคนให้ข้อคิดเห็น 
อย่าเสียเวลาเลย แต่ผมไม่เคยคิดอย่างนั้น  ผมเป็นการเมือง แต่คุณก็อย่าขวางผม 
ให้มาก ในนโยบาย ณ วันนี้ นโยบายออกไม่ได ้ถ้าทุกคนอย่างโน้นอย่างน้ี    
- ขอปิดการประชุม 
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