
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร 
คร้ังที่   ๑ / ๒๕๕๖ 

วันอังคารที่   ๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 
เวลา   ๑๓.๓๐  น. 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลรัษฎา  ช้ัน ๕   
---------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา   
 ๒. นายสนทรรศน์ พีรดนย์โกเศส รองนายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา   
 ๓. นายสุทัศน์ หงษ์บุตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา 
 ๔. นายธนนที อภิชาตตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา  
 ๕. นายเดชาคนี ลีลานนท ์ ปลัดเทศบาลตําบลรษัฎา  
 ๖. นางจันทิพย ์ ยิ่งดํานุ่น รองปลัดเทศบาลตําบลรัษฎา   
 ๗. นางณิชมน เกตุมณี ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
 ๘. นางพวงรัตน ์ พรมคง ผู้อํานวยการกองคลัง   
 ๙. นายณรงค์ หะนุกูล ผู้อํานวยการกองช่าง 
 ๑๐. น.ส.สุบงกช ตู้หิรัญมณี ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
 ๑๑. นางศิวนาถ ชัยพิสษิฐเจริญ รก.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ๑๒. นายสุรกิจ โสฬส ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 ๑๓. น.ส.ณัฐวรา สุทธิสัตยาภรณ์ หน.ฝ่ายแผนงานฯ  
 ๑๔. นางขนิษฐา เจียมสกุล หน.ฝ่ายอํานวยการ 
 ๑๕. นายนิพิฐ เจริญการ หน.ฝ่ายแบบแผนฯ 
 ๑๖. นางภักดินันท์ คําธร หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ฯ 
 ๑๗. นายสมชาย ตันติพิทยกุล หน.ฝ่ายการโยธา 
 ๑๘. นางสมทรัพย์ แซ่หลิม รก.หน.ฝ่ายปกครอง   
  ๑๙. นางมณีพรรณ จันทสุริวงศ์ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายภูดิท  รักษาราษฏร์         นายกเทศมนตรีตําบลรษัฎา (ติดภารกิจ) 
 ๒. นางสุจิตรา ชลิตตานนท ์ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (ไปราชการ) 
 ๓. นายเอกชัย เพชรประกอบ นิติกร  (ติดภารกิจ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายวินิจ เสมาตระกูล ประธานสภาเทศบาลตาํบลรษัฎา  
 ๒. นายอัมพร อภิชาตตระกูล รองประธานสภาเทศบาลตาํบลรัษฎา  
 3. นายเวนชิ ธัมมะวงษ ์ เจ้าพนักงานธุรการ  5 
 4. นางพิกุล คณาพิสิฐกุล เจ้าพนักงานธุรการ  4  
 ๕. น.ส.นันทิกา อรรถธรรม ผู้ช่วยเจา้หน้าท่ีธุรการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น. 
 

 นายภาวัต   ศุภสุวรรณ   รองนายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา  เป็นประธานในท่ีประชุมฯ   ดาํเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

/ระเบียบ... 



- ๒ - 
 
ระเบียบวาระที่ ๑         เร่ือง   ที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 

  - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒         รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บรหิาร   ครั้งที่   ๑๖/๒๕๕๕   
  เม่ือวันพุธที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
นายสนทรรศน์ฯ - ผมไม่รับรองรายงานการประชุม เน่ืองจากการประชุมคร้ังที่แล้วผมได้พูดไป 
รองนายกฯ หลายเร่ืองแต่ในรายงานการประชุมไม่มีเร่ืองท่ีผมพูด ให้ไปทบทวนมาใหม่ 
 

มติที่ประชุม - ไม่รับรองรายงานการประชุมฯ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓         เร่ือง   ติดตามงาน 
นายภาวัตฯ ๑. สํานักปลัดเทศบาล     
ประธานฯ 
    

น.ส.ณัฐวราฯ ๑.๑ การเตรียมความพร้อมในการความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 
หน.ฝ่ายแผนฯ - งานป้องกันฯได้ทําการปรับแผนการปฏิบัติงาน โดยระบุเรื่องการให้บริการนํ้า ด้วย

รถน้ํา จาํนวน ๓ คัน ในส่วนน้ีรวมถึงรถน้ําของกองสาธารณสุขฯ ด้วย 
 

๑.๒ การหาผู้รับจ้างตรวจสอบนํ้าพุบริเวณหน้าเทศบาลฯ เน่ืองจากมีเสียง
มอเตอร์ดังผิดปกติ และให้ทาํความสะอาดล้างนํ้าพุ 
- จากการประสานงานกับกองช่าง พบวา่ทางกองช่างได้จัดหาช่างมาดูแลแล้ว และ
ได้รับแจ้งจากชา่งผู้รับจ้างว่า ตัวดูดตระกอนมีปัญหา (เสีย) อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไข 

 

  ๑.๓ การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารสํานักงานเทศบาลฯ 
- อยู่ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการที่จัดทําข้อกําหนดรายละเอียดในการ     
จัดจ้าง ทางสาํนักปลัดฯ จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จ และจะจัดส่งให้ทางพัสดุดําเนินการ 
ต่อไป 

 

  ๑.๔ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
  ประชาชน 
  - ขอรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๕   รวม  ๓๑  เร่ือง    

(กองช่าง ๑๙ เรื่อง, กองสาธารณสุขฯ ๑๑ เร่ือง, สํานักปลัดเทศบาล ๑ เร่ือง)
รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกในที่ประชุม 
 

๑.๕ แผนผังจุดติดต้ังกล้องวงจรปิดของเทศบาลฯ จํานวน ๕ จุด 
๑. ปากทางเข้าเทศบาลฯ กลอ้ง Fix 
๒. บริเวณสี่แยกมหาวิทยาลัยราชภัฏ กล้อง Pan 
๓. จุดดูรถออกจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ กล้อง Fix 
๔. จุดดูรถออกมาจากอําเภอเมืองภูเก็ต กล้อง Fix 
๕. แยกถนนรัษฎานุสรณ์ กล้อง Fix 
 

/นายภาวัตฯ... 



- ๓ - 
 

นายภาวัตฯ - ในส่วนน้ี คือ กล้องที่ทางเทศบาลฯมีอยู่แล้วใช่หรือไม่ และได้มีการส่งภาพมาที่
ประธานฯ จอของทางเทศบาลฯหรือไม่ ตรวจสอบได้หรือไม่ 
 

น.ส.ณัฐวราฯ - เป็นกล้องของทางเทศบาลฯ มีจอแสดงผลอยู่ ห้องควบคุมอยู่บริเวณชั้น ๑  
หน.ฝ่ายแผนฯ ๑.๖ เรื่องการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิงในสถานประกอบการ 

- งานป้องกันฯได้ดําเนินการตรวจสอบที่บริเวณท่าเรือรัษฎาและแพนันทศักดิ์   
พบวา่ มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ส่วนแพที่อยู่ในซอยแสงรัตน์ได้มีการแจ้งผลการ
ตรวจสอบให้ทางผู้ประกอบการทราบ ซ่ึงในส่วนน้ีจะมอบให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการ
ติดตามต่อไป 
 

นายภาวัตฯ  - เม่ือครั้งที่ผมเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผมได้รับถังดับเพลิงมา ๑๕ จดุ แต่ตอนน้ีถูกทําลาย 
ประธานฯ  หมดแล้ว และไม่ทราบวา่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ 
   บ้างหรือไม่และยังพร้อมใช้งานหรือไม่ 
 

น.ส.สุบงกชฯ  - ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและพร้อมใช้งาน 
ผอ.กองการศึกษา 
 

น.ส.ณัฐวราฯ ๑.๗ รายงานการบริการช่วยเหลือประชาชน  งานป้องกันฯ   
หน.ฝ่ายแผนฯ - มีเหตุเพลิงไหม้  ๒ คร้ัง  คือ ครั้งที่ ๑ บริเวณข้างบริษัท สยามนิสสัน สาเหตุมาจาก

การเผาขยะ  คร้ังท่ี ๒ บริเวณถนนศรีสุทัศน์ เกิดเหตุเพลิงไหม้รถจักรยานยนต์พ่วง
ข้าง ทั้ง ๒ เหตุการณ์ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอ่ืนๆ 

  - การบริการฉีดล้างถนน  จํานวน  ๑๗  ครั้ง 
 

นายวินิจฯ  - ผมฝากเร่ืองป้ายประชาสัมพนัธ์ชาํรุด บริเวณสะพานรษัฎา ๑ เป็นแบบนี้มานาน 
ประธานสภาฯ  หลายปีแล้ว ส่วนเร่ืองการประชาคมหมู่บ้านวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ให้ทาง 
   สํานักปลัดฯ ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบโดยท่ัวกัน และฝากให้มีการจัดทํา

 แผนงานประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าด้วย  
 

นายภาวัตฯ - ฝากดูเร่ืองป้ายประชาสัมพันธ์ชาํรุด บริเวณสะพานรษัฎา ๑ ให้เร่งซ่อมแซม โดย 
ประธานฯ ด่วน และฝากให้รถประชาสัมพันธ์ออกปฏิบัติหน้าท่ีอย่างต่อเน่ือง 
 

น.ส.ณัฐวราฯ - ขอชี้แจงเร่ืองการประชาสัมพันธ์การจัดประชาคม ในส่วนของงานวิเคราะห์ฯ ได้มี 
หน.ฝ่ายแผนฯ การสั่งการแล้วให้มีการจัดแผนประชาสัมพันธ์ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้แต่ 
  ในข้ันตอนขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทําแผ่นไวนิลเพื่อติดรถประชาสัมพันธ ์
 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

นายภาวัตฯ - ต่อไปเชิญ  กองคลัง 
ประธานฯ  
  ๒. กองคลัง 
  ๒.๑ รายงานสถานะการคลัง 
นางพวงรัตน์ฯ  - รายงานสถานะการคลัง งบประมาณปี ๒๕๕๖ จนถึงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๖  มี 
ผอ.กองคลัง รายรับประมาณ ๖๓,๖๒๔,๒๒๒ บาท  และมีรายจา่ยจนถึงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม 

๒๕๕๕ ประมาณ   ๑๘,๔๑๖,๗๑๗ บาท    
/๒.๒ การปฏิบัตงิาน... 



 - ๔ – 
 

  ๒.๒ การปฏิบัตงิานพัสดุ    
  - รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในท่ีประชุม 
นายณรงค์ฯ - โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ท่ี ๕ ได้ข้อสรุปแล้วว่ายืนยันจะสร้างในสถานท่ี 
ผอ.กองช่าง เดิม (โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ) และจะทาํหนังสือแจ้งทางช่างผูร้ับจ้างอีกครั้ง 
 

นายเดชาคนีฯ - โครงการท่ี ๒ และ ๓ เน่ืองจากได้ทําการบอกเลิกสัญญาไปนานแล้วและได้มีการ 
ปลัดเทศบาลฯ อุทธรณ์เข้ามา ฝากให้ทางกองคลังเรียกประชุมกรรมการโดยด่วน เพื่อหาข้อสรุป 
  และดําเนินการต่อไปหลังบอกเลิกสัญญา 
 

นายณรงค์ฯ - โครงการท่ี ๗ และ ๘  จะนาํเข้าท่ีประชุมสภาฯ พิจารณาในคร้ังต่อไป ได้ 
ผอ.กองช่าง เปล่ียนแปลงราคาเดิมใช้ถนนคอนกรีต 
 

นายภาวัตฯ - โครงการท่ี ๑๒ ให้เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จ 
ประธานฯ 
 

นายสุทัศน์ฯ - โครงการท่ี ๙ มีปัญหาหรือขาดเอกสารส่วนไหน ให้ ผอ.กองช่างชี้แจง 
ท่ีปรึกษานายกฯ 
 

นายณรงค์ฯ - โครงการนี้ได้ขอปรับราคาใหม่แล้ว 
ผอ.กองช่าง 
 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
นายภาวัตฯ - ต่อไปเชิญกองช่าง 
ประธาน ฯ 
 

  ๓. กองช่าง 
นายณรงค์ฯ - รายงานการติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
ผอ.กองช่าง ประชาชน 
  - มีท้ังหมด ๑๙ เรื่อง ลําดับที่ ๒๒ การร้ือถอนลูกระนาดที่หมู่ ๕ ได้ดําเนินการ

เรียบร้อยแล้ว ส่วนเร่ืองอ่ืนๆ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 
  - โครงการท่ีเกิดข้ึนในช่วงเดือนมกราคม โครงการล่าสุด คือ โครงการก่อสร้าง 
  คูระบายน้าํ ของหมู่บ้านศรีสุชาติ ตอนนี้อยู่ในข้ันตอนการตรวจรับงาน 
  - รถกระเช้าได้ไปชว่ยปฏิบัติงานวันเด็ก 
 

นายภาวัตฯ - ฝากให้ตรวจสอบไฟฟา้บริเวณท่าเรือรัษฎาเนื่องจากไฟฟา้ดับตลอดสาย 
ประธานฯ 
 

นายสุทัศน์ฯ - อยากทราบวา่ต้นไม้ตรงสี่แยก ม.ราชภัฎ ตรงตึก เอ.อาร์ (เก่า) อยู่ในความดูแล 
ท่ีปรึกษานายกฯ ของแขวงการทางหรือไม่ เนื่องจากต้นไม้บริเวณนั้นบังเส้นทาง ต้องทําอย่างไร 
 

นายณรงค์ฯ - ความรับผิดชอบเป็นของแขวงการทาง แต่ทางผมจะประสานงานกับทาง  
ผอ.กองช่าง แขวงการทาง เพื่อตัดต้นไม้ในบริเวณดังกล่าว 
 

นายภาวัตฯ - ฝากผอ.กองช่าง ช่วยตรวจสอบก่ิงไม้ท่ีพาดอยู่บนสายไฟ บริเวณทางเข้า   
ประธานฯ ม.ราชภัฎภูเก็ต 

/มติที่ประชุม... 



-  ๕ - 
 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

นายภาวัตฯ - เชิญกองสาธารณสุขฯ  
ประธาน ฯ  
  ๔. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
นางณิชมนฯ ๔.๑ การเร่งดําเนินการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ําที่ชํารุด 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ - ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสอบราคา 
   

  ๔.๒ รายงานการบริการประชาชน 
  - บริการกางเต้นท์ พร้อมโต๊ะเก้าอ้ี จํานวน ๑๐ คร้ัง 
  - บริการเก็บก่ิงไม้   จํานวน  ๓  คร้ัง 
  - บริการพ่นยุงควบคุมไข้เลือดออก จํานวน  ๗  คร้ัง 
  - บริการลา้งถนน 
  - บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ 
  - ในส่วนของงานเก็บขนขยะ ขอมอบให้นายเวนิช  ธัมมะวงษ์ เป็นผู้รายงาน 
 

นายเวนิชฯ - ตามภารกิจท่ีผมได้รับมอบหมาย เร่ืองการดูงานการเก็บขยะมูลฝอย เริ่มต้นจาก  
เจ้าพนักงานธุรการฯ ช่วงเชา้จะมีการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีโดยพร้อมเพรียงหรือไม่  

 ในส่วนของปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการทํางาน คือ มีเจ้าหน้าที่ไม่สบาย ๑ คน และ
ประสบอุบัติเหตุ ๑ คน จึงได้มีการแก้ไขโดยการให้เจ้าหน้าที่ในส่วนของรถน้ําและ
เจ้าหน้าที่รถดูดสิ่งปฏิกูล มาปฏิบัติหน้าที่แทนในส่วนน้ี  ปัญหาเร่ืองขยะตกค้าง 

 ในแต่ละวัน เน่ืองจากในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จะมีรถจัดเก็บของเอกชนเข้ามาช่วย
ในการจัดเก็บ แต่ตอนน้ีเจ้าหน้าท่ีของเราต้องจัดเก็บเองทั้งหมด ทําให้วงรอบในการ
จัดเก็บไม่ทั่วถึง แต่ทางเราก็จัดเก็บขยะทุกวัน 

 

นายวินิจฯ - สอบถามว่าคุณมีหลักการหรือนโยบายบริหารการเก็บขยะในจุดท่ีตกค้างอย่างไร  
ประธานสภาฯ เนื่องจากขยะเหล่านั้นก็จะสะสมทุกวัน ขอให้นายเวนิชชี้แจง 
 

นายเวนิชฯ - ชี้แจงในการเก็บขยะก็จะจัดเก็บในลักษณะของวงแหวน คือเวียนไปเรื่อยๆ  
เจ้าพนักงานธุรการฯ 
 

นายภาวัตฯ  - ตอนน้ีเจ้าหน้าท่ีของเราเก็บอยู่ทั้งสองฝั่งจึงทําให้ต้องแบ่งเจ้าหน้าท่ี และขณะนี้เรา 
ประธานฯ กําลังดําเนินการเร่ืองการจ้างเหมาเอกชนในการจัดเก็บขยะคิดว่าจะขอเวลาประมาณ 

๑ เดือนคร่ึง เพื่อดําเนินการในเร่ืองนี้ให้เรียบร้อย 
 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
นายภาวัตฯ - ต่อไป  กองการศึกษา 
ประธาน ฯ   
 

  ๕. กองการศึกษา 
น.ส.สุบงกชฯ  ๕.๑ แจ้งกําหนดการจัดงานวนัเด็ก 
ผอ.กองการศึกษา - รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในท่ีประชุม 
 

/๕.๒ การตอบ... 



- ๖ - 
 
  ๕.๒ การตอบกระทู้ถาม เรื่องการจัดงานวันเด็ก 
  - ได้แจ้งตอบกระทู้ไปว่าในปีน้ี ทางเทศบาลฯได้ร่วมมือกับชุมชนในการจัดงานวันเด็ก 
 

นายวินิจฯ - ได้รับร้องเรียนจากซอยก่ิงแก้ว โหนทรายทอง  ไม่ได้รับการสนับสนุนเร่ืองการจัด 
ประธานสภาฯ งานวันเด็ก 
 

นายภาวัตฯ - เนื่องจากว่าทางชุมชนแจ้งมาชา้  ซ่ึงขณะนั้นทางเทศบาลฯ  ได้จัดงบประมาณ 
ประธานฯ เสร็จสิ้นแล้ว  ทําให้ในปีน้ีไม่ได้รับการสนับสนุน  
 

น.ส.สุบงกชฯ - เรื่องการทําอุรักละโว้ย ขณะนี้ได้ติดต่ออาจารย์สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ เรียบร้อย 
ผอ.กองศึกษา แล้ว 
  - ในวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ กองการศึกษาจะจัดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.  
  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ เรียนเชญิทุกท่านเข้าร่วมประชุม 
 

นายสนทรรศน์ฯ - ฝากกองการศึกษาเร่ืองอาหารของเด็ก ในงานวันเด็กปีหน้าให้ช่วยดูแลด้วย 
รองนายกฯ 
 

นายสุรกิจฯ - ขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีให้ความร่วมมือในการจัดงานทุกๆครั้ง 
ผอ.สถานศึกษา - การขอติดต้ังกล้องวงจรปิด เนื่องจากโรงเรียนเทศบาลตําบลรัษฎา ไม่มีเจ้าหน้าที่  
  จึงขอฝากผู้บริหารช่วยพิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน 
  - แจ้งเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานวันเด็กในวันที่ ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๖ 
  - แจ้งเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนขณะนี้จะสิ้นเทอมแล้วแต่    
  นักเรียนยังไม่ได้เรียนเลย 
 

นายสนทรรศน์ฯ - ให้ทางผอ.กองศึกษาชี้แจงเรือ่งนี้ด้วย 
รองนายกฯ 
 

น.ส.สุบงกชฯ - กองการศึกษาได้ส่งเร่ืองไปให้ทางพัสดุกองคลังประกาศสอบราคาอยู่ แต่เน่ืองจาก 
ผอ.กองศึกษา กรรมการที่กําหนดคุณลักษณะ ส่งเร่ืองกลับมา ขณะน้ีอยู่ระหว่างการดาํเนินการ 
 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
นายสนทรรศน์ฯ - ต่อไปเชิญกองสวัสดิการ 
รองนายกฯ 
 

  ๖. กองสวัสดิการสังคม 
นางศิวนาถฯ   - แจ้งการประชุมเครือข่าย องค์กรต่าง ๆ  กําหนดประชุม วันท่ี  ๙  มกราคม ๒๕๕๖    
รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ  ณ ห้องประชุมนาหลวง 

- การประชุมชมรมผู้สูงอายุ  กําหนดประชุม วันท่ี  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๖ 
- โครงการผู้สูงวัยใกล้ชิดลูกหลาน โดยจะรับสมัครผู้สูงอายุท่ีอยู่บ้านมาช่วยดูแลเด็กๆ 
ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- การออกเยี่ยมผู้สูงอายุท่ีด้อยโอกาส จาํนวน ๒๐ ครอบครัว 
- การสาํรวจผู้พิการ จาํนวน ๔๘๖ คน มีอยู่ ๒๖๔ คนที่บัตรหมดอายุ จึงต้องมีการนํา
ผู้พิการไปทําบัตรใหม่ 

/มติที่ประชุม... 



- ๗ - 
 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4         เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
นายภาวัตฯ   - ขอเชิญ นายณรงค์ฯ ผอ.กองช่าง ชี้แจง 
ประธานฯ 
  

นายณรงค์ฯ   - เรื่องโครงการวางท่อ ค.ส.ล. ซอยพะเนียง ๓ หมู่ที่ ๕ ให้ทางกองช่างประสานกับ 
ผอ.กองช่าง   พัสดุเพื่อทําการจัดซ้ือจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นโครงการแรก 
 

นายอัมพรฯ   - อยากจะเสนอเร่ืองการทําโครงการเก่ียวกับคูระบายน้ําทั้งหมด ก่อนจะถึงช่วงหน้า
รองประธานสภาฯ  ฝน 
 

นายเดชาคนีฯ   - เรื่องการบริหารงบประมาณ ได้ทําแผนการบริหารไว้ ๔ ไตรมาส โครงการพื้นฐาน 
ปลัดเทศบาลฯ จะอยู่ในไตรมาสที่ ๓และ๔ เนื่องจากต้องรอการจัดเก็บภาษี ตรงนี้จะรับไว้

ดําเนินการ 
 

นายภาวัตฯ - ฝากทางกองคลังและท่านปลัดฯ ให้ช่วยดูเร่ืองน้ีให้ดําเนินการไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อ 
ประธานฯ จะได้ทันต่อเวลา เรื่องนี้จะติดตามทุกคร้ังท่ีมีการประชุมเพือ่จะได้แจ้งความคืบหน้า

ให้ทางประชาชน ที่จะได้รับผลกระทบต่อการก่อสร้างหรือพื้นที่ที่รอการพัฒนา 
 

นายอัมพรฯ - ให้เร่งดําเนินการแก้ไขเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน 
รองประธานสภาฯ - ถนนประชาอุทิศ (สะปํา) ชาํรุด บริเวณหน้าหมู่บ้านร็อคการ์เด้น  เพราะอาจ

ก่อให้เกิดอันตรายได้ 
 - ในการประชุมครั้งที่แล้วได้ ผมได้แจ้งโครงการไว้ ๗ โครงการ แต่ไม่ได้รับการ

ประสานงานใดๆ ท้ังสิ้น  
 - เรื่องการซ่อมรถบรรทุก ป้ายทะเบียน ๖๖๗๖ ที่ให้ซ่อมขอติดตามว่าอยู่ข้ันตอนไหน

แล้ว 
 - ฝากผอ.กองสาธารณสุขฯ กําชับเจา้หน้าที่ดูแลรถขยะ ให้มีการล้างทําความสะอาด

อย่างสมํ่าเสมอ 
 

นายสนทรรศน์  - ฝากเร่ืองปัญหาน้ําท่วมเป็นเร่ืองเร่งด่วนและมีความสําคัญ เนื่องจากเหลือเวลา 
รองนายกฯ ไม่มาก  เพราะในแต่ละปีมีปริมาณน้ําฝนมากน้อยต่างกัน  และหากเกิดนํ้าท่วม

ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  ซ่ึงเป็นปัญหาสําคัญ  
 

นายเดชาคนีฯ - เรียกประชุมกองช่างและงานพัสดุ เพื่อรับนโยบายไปพิจารณา 
ปลัดเทศบาลฯ 
 

นายวินิจฯ - ฝากกองช่างตรวจสอบตระแกรงเหล็กครอบท่อ บริเวณหน้าบ้านรองภาวัตฯ  
ประธานสภาฯ เนื่องจากชํารุดมากแล้ว  อาจก่อให้เกิดอันตรายได้   
 

นายภาวัตฯ - ฝากให้ตรวจสอบตระแกรงเหล็กตรงร้านขายข้าวแกงหน้าเทศบาลฯด้วย 
ประธานฯ 
 

นายณรงค์ฯ - ได้ดําเนินการตรวจสอบแล้ว  แต่มีปัญหาคือไม่มีผู้รับจ้าง 
ผอ.กองช่าง 

/มติที่ประชุม... 



- ๘ - 
 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5         เร่ืองอ่ืน ๆ 
นายภาวัตฯ - แจ้งให้ทราบเร่ืองการเลื่อนการเดินทางไปศึกษาดูงานของกองสวัสดิการฯ  
ประธาน ฯ เปล่ียนเป็นวันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  
 

นายอัมพรฯ - แจ้งเรื่องการจัดงานวันเด็ก ของหมู่ที่ ๕ หน้าศาลเจ้าซอยพะเนียง ขอเชิญทุกท่าน 
รองประธานสภาฯ เข้าร่วมงานมีของรางวัลมากมาย  เช่น  สร้อยคอทองคําหนัก ๑ สลึง  ๓ รางวัล  
  รถจักรยาน  ๔๐  คัน  ทุนการศึกษา ๑๕ รางวลั  เริ่มงานเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 

นายสนทรรศน์ฯ - เรื่องการจัดทํารายงานการประชุมคณะผู้บริหาร  ส่วนที่มีปัญหาบ่อย คือ ประชุม 
รองนายกฯ บริหารฯ  คําพูดทุกคําพูดที่ออกไปจากการผู้บริหารฯ   ส่วนที่ผู้บริหารบอกว่าไม่ 
  บันทึกเฉพาะช่วงเวลาท่ีบอกไม่ต้องจดไม่ต้องบันทึก  ในส่วนของผู้บริหารคนไหน 
  ไม่ได้สั่งให้งดหรือระงับไม่ให้บันทึก กรุณาลงในรายงานให้หมด เพราะระดับประเทศ 
  เขาด่าเขาพาดพิงบุคคลท่ี 3 ไม่เห็นมีปัญหา ส่วนผมพูดไม่ได้พาดพิงใคร ผมพูดเอา 
  หลักการมาพูด  เอานโยบายมาพูด  เอาวิธีการทํางานมาพูด  ผมไม่ทราบวา่คุณมี 
  มาตรฐานอะไรในการลงบันทกึการประชุม  ผมขอฝากพิจารณาตรงน้ีด้วย  ฝากให้ 
  หัวหน้าส่วนคือ ท่านปลัดเทศบาล  ฝากดูด้วย 
 

นายภาวัตฯ   - ขอปิดการประชุม 
ประธาน ฯ     
 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
 
      ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นายธนนที    อภิชาตตระกูล) 
                  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายภาวัต   ศุภสุวรรณ) 
               รองนายกเทศมนตรีตําบลรษัฎา 
 
      นันทิกา/ร่าง/พิมพ ์ (๑๘ ม.ค. ๒๕๕๖) 
 


