
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร 
คร้ังที่   ๒ / ๒๕๕๖ 

วันอังคารที่   ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๖ 
เวลา   ๑๓.๓๐  น. 

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

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายภูดิท  รักษาราษฏร์         นายกเทศมนตรีตําบลรษัฎา  
 2. นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา   
 3. นายสนทรรศน์ พีรดนย์โกเศส รองนายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา   
 ๔. นายธนนที อภิชาตตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา  
 ๕. นายเดชาคนี ลีลานนท ์ ปลัดเทศบาลตําบลรษัฎา  
 ๖. นางจันทิพย ์ ยิ่งดํานุ่น รองปลัดเทศบาลตําบลรัษฎา   
 ๗. นางณิชมน เกตุมณี ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
 ๘. นางพวงรัตน ์ พรมคง ผู้อํานวยการกองคลัง   
 ๙. นายณรงค์ หะนุกูล ผู้อํานวยการกองช่าง 
 10. นางสุจิตรา ชลิตตานนท ์ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  
 ๑1. น.ส.สุบงกช ตู้หิรัญมณี ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
 ๑2. นางศิวนาถ ชัยพิสษิฐเจริญ รก.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 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   
 19. นายเอกชัย เพชรประกอบ นิติกร 6ว 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายสุทัศน ์ หงษ์บุตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา (ไปราชการ) 
 ๒. นายสุรกิจ โสฬส ผู้อํานวยการสถานศึกษา  (ไปราชการ) 
 3. นางมณีพรรณ จันทสุริวงศ์ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  (ไปราชการ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายวินิจ เสมาตระกูล ประธานสภาเทศบาลตาํบลรษัฎา  
 ๒. นายอัมพร อภิชาตตระกูล รองประธานสภาเทศบาลตาํบลรัษฎา  
 3. นางพิกุล คณาพิสิฐกุล เจ้าพนักงานธุรการ  4  
 4. นายอิบรอเฮง สะมะล ี สันทนาการ 4 
 5. นางอุษา หนูรุ่น เจ้าพนักงานพัสดุ 3 
 6. น.ส.ณัชณิชาญ์ เปียทอง เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 1 
 7. น.ส.นันทิกา อรรถธรรม ผู้ช่วยเจา้หน้าท่ีธุรการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น. 
 

/นายภาวัต... 
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 นายภาวัต   ศุภสุวรรณ   รองนายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา   เป็นประธานในท่ีประชุมฯ   ดําเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑         เร่ือง   ที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  1. การน้อมนํากระแสพระราชดํารัสไปสู่การปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย 
 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2         รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บรหิาร   ครั้งที่   16/2555   
  เม่ือวันพฤหัสบดีที่  27  ธันวาคม  2555  และรับรองรายงานการประชุม 
  คณะผู้บริหาร  คร้ังที่  1/2556  เม่ือวันอังคารที่  8  มกราคม  2556   
 

นางสุจิตราฯ - ขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันอังคารท่ี 8 ม.ค. 2556 หน้า 1 
หน.สํานักปลัดเทศบาล ในส่วนของผู้ไม่มาประชุม นางสุจิตรา ชลิตตานนท์ ติดภารกิจ ขอแก้เป็นไปราชการ 
 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมฯ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓         เร่ือง   ติดตามงาน 
นายภาวัตฯ ๑. สํานักปลัดเทศบาล     
รองนายกฯ 
    

นางสุจิตราฯ ๑.๑ การใหง้านบริการฯ จัดทําแผนการปฏิบัติงาน และให้รถประชาสัมพันธ์ 
หน.สํานักปลัดเทศบาล ปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว้ 
  - รายละเอียดตามที่แจกในท่ีประชุม  ขอประสานงานทุกกอง หากมีกิจกรรม

โครงการใดที่ให้งานประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธโ์ดยใช้รถเคลื่อนที่ ให้แจ้งงาน
ประชาสัมพันธ์ เพื่อบรรจุเข้าในแผน  ในส่วนของเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ ์

  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกในที่ประชุม 
 

๑.๒ การใหง้านป้องกันฯ จัดทําแผนการปฏิบัติงานฉีดล้างถนนล่วงหน้า 
- งานป้องกันฯ ได้จัดทําแผนการให้บริการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์  รายละเอียด 
ตามเอกสารท่ีแจกในที่ประชุม 

 

  ๑.3 รายงานการติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
  ประชาชน  (ระหว่างวันที่ 7 – 25 มกราคม  2556) 
  - ขอรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  ระหว่างวันที่  7 – 25 มกราคม 2556   รวม  37  เรื่อง    
  (กองช่าง 25 เร่ือง, กองสาธารณสุขฯ 7 เรื่อง, สํานักปลัดเทศบาล 5 เรื่อง)  
  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกในที่ประชุม 
 

  1.4 รายงานมาตรการประหยัดพลังงาน  ประจําเดือน ธันวาคม  2555 
  1. การใช้น้าํประปา เพิ่มข้ึนจากเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน  2,962.- บาท 
  หน่วยงานท่ีมีการใช้น้ําประปาเพิ่มข้ึนคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาหลวง 3,536.- บาท 
  2. การใช้ไฟฟา้ ลดลงจากเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน  4,500.- บาท 
  3. การใช้น้าํมัน ลดลงจากเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน  36,900.- บาท 

/1.5 รายงานผล... 
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  1.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของงานป้องกันฯ  
  (ระหว่างวันที่  21 – 28 มกราคม  2556) 
  - มีเหตุเพลิงไหม้ จํานวน  1  คร้ัง  วันท่ี  24  ม.ค.  2555   เหตุเกิด  ณ   
  บริเวณหลังตลาดนัดสามกอง  สาเหตุเกิดจากไฟไหม้หญ้า,  
 

  1.6 การฉีดล้างถนนของงานป้องกันฯ  จํานวน  14  ครั้ง  และบริการให้นํ้า   
  จํานวน  10  ครั้ง   
  - ประสานงานโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรม กําหนดจัดในวันที่   
  16  กุมภาพันธ์  2556 ณ  โรงแรมคาทีน่า และงานการเจา้หน้าท่ีได้ทําบันทึก 
  ประสานงานทุกกองฝ่ายให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม  สว่นในกรณีที่ผู้ท่ีไม่ 
  สามารถเข้ารับการอบรมได้ให้แจ้งเหตุผลและความจาํเป็นสง่ที่งานการเจ้าหน้าที ่ 
  เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป 
  - เรื่องกล้องวงจรปิด  จํานวน  11 จุด ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลรษัฎา ในวันนี ้
  ฝ่ายปกครองกําหนดการประชุม กําหนด TOR ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ อบจ. ไปราชการ 
  ต่างจังหวัด และเจ้าหน้าที่อีก 1 ท่าน  ติดประชุม  และขอเลื่อนเป็นสัปดาห์หน้า  
  (วันจันทร์) 
  - โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด “โครงการอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” กําหนด 
  จัดในวันที่ 1 กุมภาพันธ ์2556 ณ บ้านบางชีเหล้า หมู่ท่ี  2 ขอเรียนเชิญทุกท่าน 
  เข้าร่วมกิจกรรม 
 

นายอัมพรฯ   - แผนการฉีดล้างถนน  ตามที่ดูรายการ ส่วนใหญ่เป็นของซอยก่ิงแก้ว และ 
รองประธานสภาฯ  โหนทรายทอง  แต่ถนนหลักๆ ไม่มีในแผน พื้นท่ีหมู่ท่ี 5 ประชาอุทิศ-สะปาํ มีฝุ่นมาก 

ควรมีการล้างถนนอยู่ในแผนด้วย  
 

นางสุจิตราฯ - ขอแจ้ง ในส่วนของสํานักปลัดเทศบาลและกองสาธารณสขุฯ ได้มีการแบ่งหน้าท่ีกัน 
หน.สํานักปลัดเทศบาล ในส่วนของเรื่องน้ํา  หน้าที่หลักของงานป้องกัน มีในส่วนของนโยบายผู้บริหารในการ

ฉีดน้ําพรมฝุ่นซอยก่ิงแก้ว และโหนทรายทอง และหน้าศพด.โรงเรียนและถนนรัษฎา
นุสรณ์ สายหลัก บางครั้งเป็นงานด่วนที่มีการโทรประสานมาให้งานป้องกันฯ  และ
นอกนั้นเป็นของกองสาธารณสุขฯ 

 

นายอัมพรฯ   - พูดถึงงานด่วน ฝนตกบริเวณหมู่  5 หน้าซอยนาวารักษ ์ ฝนตกมีน้ําท่วมบ่อย 
รองประธานสภาฯ  และมีโคลนบนถนน  แจ้งมา 2 วัน  ไม่ทราบวา่ได้มีการไปลา้งถนนหรือยัง  ควรมี 

ล้างถนนวันรุ่งข้ึน 
 

นายวินิจฯ - การลา้งถนนช่วงนี้  มีแต่สํานักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ  และกองสาธารณสุขฯ 
ประธานสภาฯ ถึงคราวใช้งานเกิดปัญหารถเสีย รถน้ําเสีย  และได้ตื่นตอนเช้าลงพื้นที่นาหลวง 
  ตรวจดูการลงพื้นท่ีการทํางาน  มีพนักงานน่ังอยู่ประมาณ  20  คน  ผมไปตอนเวลา   
  04.00 น. เช้า  มีขยะรกรุงรัง เศษหินดินปูน ในพื้นที่นาหลวง  ให้ฝ่ายบริหารเข้าไป 
  กําชับดูแลด้วย 
 

นายภาวัตฯ - รับปากเดี๋ยวจะเข้าไปดูแลให้  มีการวางของไม่เป็นที่ไม่เป็นทาง  ควรมีการเข้าไป  
รองนายกฯ เยี่ยมในนาหลวง  และก่อนหน้าน้ีได้มีการจัดทําความสะอาดแล้ว แต่หลังจากน้ัน 
  เกิดสกปรกอีก  ในส่วนนี้ผมจะรับไว้และดําเนินการให้ 

/มติที่ประชุม... 
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นายวินิจฯ - อยากให้มีการทําความสะอาดในวันพรุ่งน้ี  ผอ.กองทุกกองท่ีรับผิดชอบในพื้นที่ 
ประธานสภาฯ นาหลวง  เนื่องจากมียางรถยนต์ วางไว้ไม่เป็นเรียบร้อย 
 

นายภาวัตฯ - วันพรุ่งน้ี ให้เจ้าหน้าท่ีเข้าพื้นที่นาหลวงถ่ายภาพ  ขอเวลาประมาณ 1 สัปดาห์   
รองนายกฯ ในการทําความสะอาดพื้นท่ีนาหลวง  โดยการประชุมคราวหน้าจะดําเนินการให้ 
  เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

นายเดชาคนีฯ - ตามที่ได้รับมอบหมายให้ประชุมเร่ืองยาเสพติด  ซ่ึงเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน 
ปลัดเทศบาลฯ 1. ให้ดําเนินการต่อเนื่อง บําบัดฟื้นฟู เริ่มดําเนินการในวันที่ 3-11 เมษายน 2556 
  ขอให้กองสาธารณสุขฯ ดําเนินการด้วย ให้ทําโครงการฯ สง่จังหวัดภูเก็ต  เพื่อขอ 
  งบประมาณ  มีผู้เข้ารับการอบรม  52  ท่าน  ในส่วนของโครงการฯ มีแบบฟอร์ม 
  ให้กรอกข้อมูล 
 

  2. การอบรมอาชีพ  มอบกองสวัสดิการสังคมดําเนินการ   ซ่ึงให้งบประมาณ   
  2,500.- บาท/1 คน  จํานวน  50  คน  โดยรับผู้ที่เคยผ่านการอบรมมาแล้ว  
  ในปี  2555 และกําลังจะเข้ารบัการอบรมในปี  2556  
 

  3. เรื่อง CCTV  มอบสํานักปลัดเทศบาลดําเนินการ ให้เตรียมความพร้อมในการ 
  กําหนดจุดที่จะติดต้ัง  โดยให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตาํรวจเพราะมีแบบอยู่แล้ว 
  หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท เป็นของหมู่ท่ี  2 
 

  4. ลานกีฬา มอบให้กองการศึกษา  งบประมาณ  2 ลา้นบาท  สําหรับแบบลานกีฬา   
  จะจัดส่งมาให้ภายหลัง  และในส่วนท่ีจะต้องดําเนินการ คือ  หาพื้นที่ก่อสร้าง  และ 
  ในการหาพื้นที่จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายด้วย  ทาง 
  ผู้ว่าราชการฯ กําชับ ในส่วนของท่ีดินท่ีนํามาก่อสร้างต้องเป็นท่ีดินที่มีการยกให้ 
  อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  มิฉะนั้นจะถูกตรวจสอบจาก สตง.  หากไม่มีพื้นที่จริง ๆ  
  ให้รายงานให้จังหวัดทราบ 
 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
นายภาวัตฯ - ต่อไปเชิญ  กองคลัง 
รองนายกฯ  
  ๒. กองคลัง 
  ๒.๑ รายงานสถานะการคลัง 
นางพวงรัตน์ฯ  - รายงานสถานะการคลัง งบประมาณปี ๒๕๕๖ จนถึงวันท่ี 29 มกราคม ๒๕๕๖  มี 
ผอ.กองคลัง รายรับประมาณ   71,954,๒59.- บาท   และมีรายจา่ยจนถึงวันนี้   ประมาณ    
  29,๔38,17๗.- บาท   
  - ในส่วนของโครงการที่ท่านนายกฯ ได้พูดถึงโครงการก่อสร้าง และได้ปรึกษากับทาง

กองช่าง   หากได้ประกาศของรายจา่ยที่จ่ายจากเงินสะสมเสร็จ  จะดาํเนินการ
ประกาศจัดซ้ือจัดจ้างของโครงการที่อยู่ในงบประมาณท่ีเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

 

  ๒.๒ การปฏิบัตงิานพัสดุ    
  - รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในท่ีประชุม 

/นายสนทรรศน์ฯ... 
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นายสนทรรศน์ฯ - โครงการท่ี  13  อยู่ระหว่างดําเนินการ  ใครเป็นผู้กําหนด 
รองนายกฯ  
 

นางพวงรัตน์ฯ  - ทางกองช่างเป็นผู้ประมาณการวา่จะซ่อมแซมอะไร  โดยที่ไม่ได้ทําแบบแปลน 
ผอ.กองคลัง และทางฝา่ยพัสดุ ได้สอบถามสตง. ว่าต้องมีแบบแปลนหรือเปล่า และสตง. 
  บอกว่าหากไม่มีแบบแปลนจะก่อสร้างได้อย่างไร จึงได้แจ้งกองช่างให้ทําแบบแปลน

เพิ่มเติมมาให้ 
 

นายณรงค์ฯ - มีหลายรายการในส่วนของรูปแบบไม่ทราบว่าก๊อกน้ํา ต้องทําแบบแปลนด้วยหรือไม่ 
ผอ.กองช่าง และขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 

นายอัมพรฯ   - ผอ.กองคลัง ได้แจ้งรายได้เข้ามา ประมาณ  70 กวา่ลา้น จ่ายไป  20 กวา่ลา้น   
รองประธานสภาฯ  และได้ดูงบประมาณประจาํปี และงบประมาณจ่ายขาด  แตโ่ครงการท่ีจ่ายขาด 

มีความจําเป็นท่ีต้องทําจริง ๆ คือ เร่ืองน้ําท่วม  โครงการที่  18 บริเวณหมู่ 5  หาก 
ไม่ทําหน้าแล้งเข้าหน้าฝนไม่มีโอกาสทําได้  อยากให้ท่านรองนายกฯ ได้อนุมัติ  หรือ 
สั่งให้ฝ่ายพัสดุกองคลัง ทําเอกสารจัดซ้ือจัดจ้าง ในโครงการท่ี  18 

 

นายสนทรรศน์ฯ - คณะกรรมการกําหนดราคากลาง วันที่  14 ม.ค. 2556 ได้กําหนดเรียบร้อยแล้ว 
รองนายกฯ  
 

นางพวงรัตน์ฯ  - วันที่  14 ม.ค. 2556  ทางพัสดุได้ส่งเอกสารให้กองช่าง 
ผอ.กองคลัง  
 

นายสนทรรศน์ฯ - ราคากลางทางกองช่าง   ไดด้ําเนินการถึงข้ันตอนใดแล้ว 
รองนายกฯ  
 

นายณรงค์ฯ - โครงการท่ีจะทําได้ส่งเอกสารให้ฝ่ายพัสดุ  และทางพัสดุแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผอ.กองช่าง ราคากลางส่งให้กองช่างรวบรวมราคาเพื่อจัดทําประกาศฯ ต่อไป  
 

นายสนทรรศน์ฯ - คาดวา่จะประกาศฯ เดือนหน้าได ้
รองนายกฯ  
 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
นายภาวัตฯ - ต่อไปเชิญกองช่าง 
รองนายกฯ 
 

  ๓. กองช่าง 
นายณรงค์ฯ 3.1 การตรวจสอบบริเวณทา่เทียบเรือรัษฎา  เน่ืองจากไฟฟ้าดับตลอดทั้งสาย 
ผอ.กองช่าง - ได้ตรวจสอบแล้ว  ดา้นข้างถนนเป็นไฟฟา้ของเทศบาลฯ  แต่บริเวณเกาะกลาง 
  เป็นของ อบจ. ซ่ึงประสานงานกับ อบจ. ให้มอบให้เทศบาลฯ ดูแล  
 

  3.2 การตัดต้นไม้ บริเวณสี่แยกมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
  - ได้ดําเนินการแล้ว 
 

/3.3 การตัด... 
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  3.3 การตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
  - ได้ดําเนินการแล้ว 
  3.4 การตรวจสอบฝาตะแกรงคูระบายนํ้า  บริเวณหน้าบา้นรองภาวัตฯ และ

บริเวณร้านขายข้าวแกงหน้าเทศบาลฯ 
  - ได้ให้ผู้รับจ้างดําเนินการแล้ว  คาดวา่สัปดาห์น้ีจะแล้วเสรจ็ 
  - ให้ฝ่ายการโยธา  รายงาน 
 

นายสมชายฯ - ฝ่ายการโยธา เก่ียวกับงานซ่อมแซมต่าง ๆ ให้ทางฝ่ายพัสดุของกองช่างรวบรวม 
หน.ฝ่ายการโยธา ดําเนินการสอบราคาอยู่ คาดว่าประมาณ 2 สัปดาห์ จะจัดส่งให้ฝ่ายพัสดุกองคลัง 
  และการซ่อมแซมถนนต่าง ๆ ได้ให้ชุดพัฒนาดําเนินการซ่อมแซมอยู่ 
 

นายสนทรรศน์ฯ - ขณะนี้ท่ีมีปัญหา คือ ถนนประชาอุทิศ  ฝากให้เจ้าหน้าที่เทศกิจช่วยดูแลด้วย 
รองนายกฯ เนื่องจากมีรถบรรทุกดินวิ่งบนถนนและมีฝุ่นมาก  ควรมีการฉีดล้างถนนบ่อย ๆ  
  ในส่วนเร่ืองปัญหาน้ําท่วมเกิดข้ึนเป็นครั้งคราว อยากให้เจ้าหน้าที่เทศกิจช่วยกวดขัน 
  มีผู้ประกอบการมีการวิ่งขนตักถ่ายดินบริเวณนั้น ควรมีการฉีดล้างถนน  ถนนสายนั้น 
  เป็นถนนสายหลักควรที่จะดูแลให้มาก ถนนประชาอุทิศ-บ้านตีน และส่วนทางเขต 1 
  ไม่ทราบวา่ท่านประธานสภาฯ มีส่วนใดบ้าง 
 

นายวินิจฯ - มีเยอะมาก ใช้เวลาในการสาํรวจก็ประมาณ 2 วัน  ค่อยให้ทําเป็นคร้ังคราว 
ประธานสภาฯ  
 

นายสนทรรศน์ฯ - ขอแนะนําในเร่ืองการตัดต้นไม้ เม่ือมีการตัดต้นไม้ควรประสานงานกับเจ้าหน้าที ่
รองนายกฯ  ชุดพัฒนาเพื่อเก็บก่ิงไม้ด้วย 
 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

นายภาวัตฯ - เชิญกองสาธารณสุขฯ  
รองนายกฯ  
  ๔. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
นางณิชมนฯ ๔.๑ การให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษารถขยะและจัดหาพนักงานทําความสะอาดรถ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ - หลังจากท่ีเรากําจัดขยะเทขยะเรียบร้อยแล้ว โรงเตาเผาขยะมีการลา้งรถสําหรับ 
  รถขยะทุกคัน ไม่ใช่เฉพาะแต่ของเทศบาลตําบลรัษฎา ซ่ึงจะมีใบเหลืองคันไหน 
  ท่ีเข้าล้างรถจะมีใบเหลืองส่งมากับบิลขยะให้เจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุขทุกวัน   
  ทางเราได้กําชับคนขับรถแล้ว  นอกจากฉีดล้างในอุโมงค์ในรถขยะแล้ว บริเวณ 
  โดยรอบคันรถก็ให้ใช้ผงซักฟอกหรือว่าน้ํายาขัดล้างท้ังคัน ซ่ึงได้กําชับไปแล้ว 
  - รายงานผลการปฏิบัติงาน 2  สัปดาห์ที่ผ่านมา 
  1. งานควบคุมโรคติดต่อ  
  - การออกพ่นยุงตามคําร้อง จํานวน  29  ราย 
  - การบริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว  จํานวน  26  ตัว 
 

  2. งานสุขาภิบาล ดาํเนินการออกตรวจร้านค้าและจัดเก็บใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  เป็นเงิน  75,250.- บาท 
 

/3. ชุดพัฒนา... 
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  3. ชุดพัฒนาให้บริการกางโต๊ะ กางเต็นท์  เก็บเต็นท์  บริการโต๊ะ เก้าอ้ี  ตามคําร้อง   
  จํานวน  5  คร้ัง   
 

  4. ขุดลอกฉีดล้างคูระบายนํ้าในบริเวณ บ.ข.ส. และล้างถนนประชาอุทิศ  
  ล้างถนนศรีเสนา  ถนนศรีสุทัศน์  
 

  5. งานรักษาพยาบาลให้บริการผู้ที่มาใช้บริการศูนย์ฯ  จาํนวน  22  ราย 
  - บริการฉีดวัคซีนคอตีบ, บาดทะยัก จํานวน  172  ราย 
 

  6. งาน EMS รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร  จํานวน  1  ราย และรับแจ้งจากประชาชน 
  จํานวน  1  ราย 
 

  - ขออนุญาตรายงานเร่ืองรถน้ํา  ขณะน้ีรถนํ้าเป็นอย่างที่ท่านประธานสภาฯ  
  แจ้งเม่ือจะปฏิบัติงานรถน้ําเสีย  เม่ือวานก็ได้ให้บริการที่วัดฉลอง กลับมาปรากฏว่า 
  เพลาป่ันเกียร์แปะหัก และได้นําเข้าอู่ซ่อมรถ  แต่วันนี้น่าจะนํารถออกมาได้  และจะ 
  เข้าแผนล้างของเขต 1 เพราะสัปดาห์น้ีเป็นของเขต 1 
   

นายวินิจฯ - รถนํ้าเสีย 1 คัน ทําไมพนักงานหยุด  ควรหางานให้เขาทํางาน 
ประธานสภาฯ  
 

นางณิชมนฯ - ในส่วนน้ีได้มีการมอบหมายงานให้ทํา  โดยเจ้าหน้าท่ีควบคุมชุดพัฒนา  
ผอ.กองสาธารณสุขฯ คุณพงศ์พันธ์ฯ  ได้ดําเนินการสั่งการแล้ว และเม่ือเช้าที่ทา่นประธานสภาฯ  
  ได้เห็นที่นาหลวงจะสอบถามคุณพงศ์พันธ์ฯ อีกคร้ัง และจะแจ้งให้ทราบ 
 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
นายภาวัตฯ - ต่อไป  กองการศึกษา 
รองนายกฯ   
 

  ๕. กองการศึกษา 
น.ส.สุบงกชฯ  - มีปฏิทินการปฏิบัติงาน  ประจําปีงบประมาณ  2556 
ผอ.กองการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกในที่ประชุม) 
  - หากคณะผู้บริหาร หรือท่านสมาชิกฯ มีส่วนใดเพิ่มเติมขอความกรุณาเพิ่มเติม 
  ในการประชุมในคราวหน้า เพื่อที่จะได้จัดสรรงบประมาณทั้งปี 
  - การจัดงานวันสําคัญด้านวัฒนธรรม  ในส่วนที่อยากให้ท่านสมาชิกฯ ดู คือ  
  การสวดทําบุญกลางบ้าน ครบทุกหมู่  ระยะเวลามักจะไม่ตรงกัน อยากให้ทุกท่าน 
  แจ้งในการประชุมคราวหน้า เพื่อที่จะลงในแผนและจัดสรรงบประมาณ 
  - โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จัดทําหลังจากเดือนเมษายนไปแล้ว   
  - การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เก่ียวกับของเทศบาลฯ และทําหนังสือแจกให้กับ 
  ชุมชน 
  - ค่ายเด็กและเยาวชนฯ มีโครงการใหญ่ 1 โครงการ  และแยกเป็น 3 กิจกรรม 
  คือ ค่ายพุทธบุตรธรรมธิดา  ค่ายจริยธรรมอิสลาม  ค่ายพฒันาศักยภาพเยาวชน 
  สู่ความเป็นเลิศ  

/- โครงการ... 
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  - โครงการยาเสพติด (แด) ภาคเรียนท่ี 1  จัดโครงการฯ ให้กับโรงเรียนบ้านกู้กู  
  และภาคเรียนที่  2 จัดโครงการฯ ให้กับโรงเรียนบ้านเกาะสิเหร่   แห่งละ  
  25,000.- บาท 
  - โครงการบ้านกิจกรรมหลังเลิกเรียน  สรุปกิจกรรม  7  กิจกรรม  
  - หากมีกิจกรรมใดที่จะเสนอเพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรม ให้แจ้งในการประชุม 
  ในคราวหน้า 
  - ในส่วนของโรงเรียนและศูนย์เด็กฯ จะมีกิจกรรมแยกออกไปอีกคงไม่มีปัญหา 
  เนื่องจากมีกําหนดวันท่ีแน่นอนอยู่แล้ว  
  - เม่ือวันจันทร์ ได้รับคําสั่งจากท่านปลัดเทศบาลฯให้สอบถามในกรณีที่สน.วัฒนธรรม   
  ขออุดหนุนสร้างศาลหลักเมือง ของบประมาณ 750,000.-บาท เป็นการสอบถาม 
  โดยวาจาไม่มีหลักฐานทางหนังสือ อบต.เชิงทะเล 1,000,000.- บาท, ทต.ฉลอง   
  500,000.- บาท, ทต.วิชิต อยู่ระหว่างตัดสินใจเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหาร,  

  ทต.ราไวย์อยู่ระหว่างการตัดสนิใจ, ทม.กะทู้ ให้แค่ 100,000.- บาท แต่ยังไม่ได ้
  คุยนายกฯ, ทต.กมลา อุดหนุนให้และอบต.ส่วนใหญ่ รอเข้าแผนไม่ต้องเข้าสภาฯ,  
  ทต.เชิงทะเล  ให้ตามที่ขอและทต.เทพกระษัตรี ให้ตามที่ขอ ตรวจสอบได้เบื้องต้น 
  ด้วยวาจา 

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4  ศูนย์  จะประกาศรับสมัครนักเรียน  วันท่ี  18 ก.พ. –  
  26 มี.ค. 2556  ศูนย์บ้านทุ่งคาฯ จาํนวน  75  คน, ศูนย์เกาะสิเหร่   
  จํานวน  40  คน, ศูนย์บ้านท่าเรือใหม่  จํานวน  100  คน, ศูนย์แหลมตุ๊กแก   
  จํานวน  40  คน  มีภูมิลําเนาอยู่ในเทศบาลตําบลรษัฎาไม่นอ้ยกว่า  6  เดือน   
  ต้องมีอายุครบ  3  ปี  บริบูรณ์  เกิดก่อนวันที่  16  พ.ค.  2553  รายละเอียด 
  สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ฯ ที่สมัครเรียน  และในส่วนของศพด.นาหลวงและ 
  โรงเรียนนาหลวง มีข้อปลีกย่อย หากหาข้อสรุปได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 

นายธนนทีฯ - ขอขอบคุณ ผอ.กองการศึกษา ที่ได้ให้เอกสารสามารถดูรายละเอียดได้งา่ย และ 
เลขานุการนายกฯ สะดวกในการแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบ และขอสอบถามกีฬาหมู่บ้านเป็นของ  
  ทต.รัษฎา  7 หมู่บ้าน ใช่หรือไม่ 
 

น.ส.สุบงกชฯ - มี 2 โครงการ คือ ส่งนักกีฬาเข้ารว่ม  ที่ส่งแน่นอน คือ กีฬา อปท. จัดในเดือน 
ผอ.กองศึกษา มีนาคม  โดยมีทม.ป่าตองเป็นเจ้าภาพ  และมีการส่งกีฬาเข้าร่วมทั้งปี  ยอดเงินมี 
  การโอนลดคราวหน้าจะมีการปรับยอดเงินให้เป็นปัจจุบัน  และส่วนการจัดโครงการ 
  แข่งขันกีฬาของเทศบาลเองเป็นโครงการใหญ่  ตั้งไว้  3  โครงการ  คือ  
  1. โครงการกีฬาหมู่บ้าน  ซ่ึงดําเนินการจัดทุกปี  จะเชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน 
  ประชุมในสัปดาห์หน้า 
  2. สัปดาห์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี จัดทุกปีในเดือนสิงหาคม  
  เป็นกีฬาภายในของพนักงาน  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร  
  3. การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน  ซ่ึงตั้งงบประมาณไว้  200,000.- บาท กําหนด 
  ไว้ประมาณ  วันที่  18  พฤษภาคม  ซ่ึงเป็นวันพระยารษัฎาฯ  
 

นายธนนทีฯ - การแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน ตั้งงบไว้  500,000.- ใช่หรือไม่  และนักกีฬาต้องอยู่ 
เลขานุการนายกฯ ในพื้นที่ทต.รัษฎาเป็นระยะเวลาเท่าใด  จึงจะมีสิทธิ์ลงแข่งขันได้ 

/น.ส.สุบงกชฯ... 
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น.ส.สุบงกชฯ - รายละเอียดตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านกําหนดไว้ 
ผอ.กองศึกษา  
 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
นายสนทรรศน์ฯ - ต่อไปเชิญกองสวัสดิการ 
รองนายกฯ 
 

  ๖. กองสวัสดิการสังคม 
นางศิวนาถฯ   1. การสนับสนุนการพัฒนาสตรี  ได้ส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ  และได้มี 
รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ  หนังสือแจ้งของเทศบาลตําบลรัษฎา ได้รับรางวลั ในระดับชมเชย ซ่ึงจังหวัดภูเก็ต 

ได้รับรางวลั  2  รางวัล  รางวลัมีจํานวน 3 ระดับ  คือ 1. ระดับดีเด่น  2. ระดับดี  
3. รางวัลชมเชย  ซ่ึงเทศบาลตําบลรษัฏา ได้ในระดับที่ 3 เป็นรางวัลชมเชย ในส่วน 
ของจังหวัดภูเก็ต มี 2 หน่วยงานที่ได้รับรางวัล  คือ เทศบาลนครภูเก็ต และเทศบาล 
ตําบลรษัฎา  ซ่ึงกําหนดรับรางวัลในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 จะมีหนังสือแจ้งมา 
ให้ผู้บริหารเข้ารับรางวลั ณ กทม. 

 

    2. พม.จัดรวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ินพื้นที่ท่ัวจังหวัดภูเก็ต  โดยให้เทศบาลฯ ส่ง 
เข้าร่วม ซ่ึงมีหลายสาขา ดังนี้ 
1. หมู่ที่  1  สาขาการปักผา้, การทําอาหารพื้นเมือง 
2. หมู่ที่  2  สาขาความม่ันคง 
3. หมู่ที่  3  สาขาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. หมู่ที่  4  สาขารองเง็ง 
5. หมู่ที่  5  สาขาสังคมสงเคราะห์ 
6. หมู่ที่  6  สาขาสังคมสงเคราะห์, สาขาการศึกษา 
7. หมู่ที่  7  สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ 
8. การส่งบุคคลดีเด่นแห่งชาติ  ประจาํปี  2556  

 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4         เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
  - ไม่มี 
 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5         เร่ืองอ่ืน ๆ 
นายภูดิทฯ กองการศึกษา 
นายกเทศมนตรีฯ 1. ศาลหลักเมือง ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว ้ ให้แจ้งไปว่าเข้าทีป่ระชุมสภาฯ คร้ังต่อไป 
  2. การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ก่อนมีการจัดงานควรมีการนัดประชุมและหาข้อสรุป 
  ให้เสร็จสิ้นก่อน   
 

/สํานักปลัดเทศบาล... 
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  สํานักปลัดเทศบาล 
  - เรื่องฝุ่นบนถนนควรมีการลา้งถนนสายตา่ง ๆ  
 

  กองช่าง 
  - การตรวจสอบไฟฟา้แสงสวา่งบนถนนสายต่าง ๆ และการตัดต้นไม้ 
 

นายอัมพรฯ   - เรื่องการตัดต้นมะพร้าว บริเวณบ้านตีน ยังไม่ได้ตัด ผมจึงขอให้รถของ อบจ. ภูเก็ต 
รองประธานสภาฯ  โดยลูกชายผมดําเนินการให้แล้ว 
 

นายภูดิทฯ - การจัดการเรียนพิเศษ  ได้ดําเนินการถึงข้ันตอนใดแล้ว 
นายกเทศมนตรีฯ  
 

น.ส.สุบงกชฯ - ในส่วนของการเรียนพิเศษ เริ่มเรียนในภาคเรียนหน้าท้ังหมด  เพราะช่วงน้ี 
ผอ.กองศึกษา ใกล้ปิดภาคเรียน  เปิดเรียนภาคเรียนหน้าเดือนพฤษภาคม และเริ่มเรียนเดือน 
  พฤษภาคม สถานที่หากเป็นบ้านหลังเลิกเรียน  ก็จะเป็นของแต่ละโรงเรียน  
  การติวเข้า ม.1  เริ่มในปี  2557  มีการติวทั้งป ี
 

นายภูดิทฯ - ฝากให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบดูหน้าเว็ปไซด์ของเทศบาล  หากมีคําถามมา 
นายกเทศมนตรีฯ ให้ตอบคําถาม ณ เวลานั้นด้วย หรืออาจทําหนังสือในภายหลัง 
  - โครงการเก่ากรณีท่ีงบประมาณต้ังไว้  ตั้งแต่ปี 2554 หรือ ปี 2555 และใน 
  การประชุมที่สาํนักงานจังหวัด อย่าปล่อยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนไปประชุมคนเดียว   
  การนําเร่ืองเข้าท่ีประชุมจังหวัดพิจารณาหรือให้จังหวัดอนุมัติ  ต้องมีการคุยและ 
  ปรึกษากับปลัดเทศบาลฯ ก่อนหรือหารือผู้มีความรู้ก่อน 
  - โครงการถนนประชาสามัคคี  ให้ปลัดเทศบาลฯ หาทางดําเนินการให้ได้ 
 

นายอัมพรฯ   1. โครงการท่ี 18  จ่ายขาดเงินสะสม  นายกฯ อนุมัตินะครับและควรจัดซ้ือจัดจ้าง  
รองประธานสภาฯ  ทําในหน้าแล้งเพราะหน้าฝนทําไม่ได้ 
 

    2. เรื่องไฟฟ้า ปากซอยตรอกกันภัย  มีการนําฝาครอบไฟออกซ่ึงฝาครอบนั้นเป็น 
ตัวขยายไฟให้มีแสงสว่างเห็นได้ชัดเจน  จึงทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย  
 

3. เรื่องปั๊มดูดน้ําหลังอู่รถ ได้พูดคุยหลายคร้ังแล้ว สมัยปี 2547 ได้ใช้งบประมาณ  
ประมาณ  140,000.- บาท ดําเนินการติดตั้งป๊ัมดูดนํ้า เพื่อดูดนํ้าใส่รถและแจกจ่าย
ใช้กับชาวบ้านเพราะน้าํในขุมน้ํานั้น เป็นน้าํที่สะอาด  ซ่ึงหากหน้าแล้งเทศบาลไปใช้
นํ้าขุมน้ําบริเวณบ้านตีนเป็นนํ้าสกปรก โดยนํามาแจกให้กับชาวบ้าน ชาวบ้านอาจ 
ต่อว่าเทศบาลได ้
 

4. การตัดต้นไม้ บริเวณปากทางเข้าสวนผีเสื้อ ฝากผอ.กองช่าง ดาํเนินการให้ด้วย   
 

5. โรงสูบน้ําประปาประจาํหมู่บ้าน ท่ีกรมทรัพยากรธรณีน้ํา ดําเนินการก่อสร้างให้  
กับหมู่ 5  แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้งานอะไรเลย  ไม่ทราบวา่ไดร้ับโอนแล้วหรือไม่ หาก 
ได้รับการรับโอนแล้ว ควรจะนํามาดัดแปลง ทําอยา่งอ่ืนๆได้หรือไม่ เช่น คลินิกอบอุ่น 
หรือ อนามัยตําบลก็ได้  ซ่ึงประปาปัจจุบันไม่มีความจําเป็นต้องใช้งานแล้ว 
 

    6. เร่ืองน้ําประปา ซอยพะเนยีง 3  ซอยหม่ืนพัน  ผมขอตั้งแต่สมัยก่อนไม่เคยได้  
คิดว่าในปีนี้จะจองกฐินไว้  เน่ืองจากชาวบา้นได้รับความเดอืดร้อนน้ําสกปรก 

/7. กองสาธารณสุขฯ... 
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7. กองสาธารณสุขฯ ควรจัดทําตารางพ่นยุง (วันจันทร์-วันศุกร์)  ในแต่ละหมู่ 
วิธีการพ่นยุงและผมได้ออกตลาดตอนหัวรุ่ง  ของเทศบาลนคร มีการพ่นยุงหัวรุ่ง 
หากฉีดตอนกลางวันมีประชาชนบ่นว่าทําไมมาฉีดตอนเช้า  ควรจะฉีดกลางคืน 
ซ่ึงตอนเช้ามีการปรุงอาหารอาจเกิดอันตรายได ้
 

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ  ไดพ้บครูพี่เลี้ยงและได้นําไปดูอาคาร 
ห้องอาหารมีพัดลมแต่ไม่มีกระแสไฟฟ้า อยากให้เทศบาลเข้าไปดาํเนินการให้ด้วย 
 

9. เรื่องตลาดนัด เนื่องจากได้มีการทําประชาคมมีประชาชนร้องเรียนว่ารถติดมาก 
ช่วงตอนเช้าและชว่งคํ่า  มีการวางล้อไฟหมุนตั้งเต็มถนน  ไม่ทราบว่าได้รับอนุญาต 
จากใคร   และช่วงเชา้น้าํหรือเวลาตลาดจะเลิกนํ้าไหลลงถนนมีกลิ่นเหม็น   
ช่วยฝากนายกฯ ผา่นกองสาธารณสุขฯ ตรวจสอบด้วย 
 

10. บริเวณซอยพะเนียง 2 หากมีพื้นท่ีว่างควรจัดระเบียบรา้นค้าให้พ่อค้าแม่ค้า 
ขายของ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นรายได้ของเทศบาลด้วย 
 

11. มีการบุกรุกพื้นที่บริเวณศาลเจา้ยกเค่เก้ง ซอยพะเนียง ไม่ทราบวา่ครบ 45 วัน 
ตามกําหนดระเบียบหรือยัง ขอฝากนายกฯ ติดตามให้ด้วย 
 

นายวินิจฯ   - เรื่องยาเสพติด ทางจังหวัดให้งบประมาณมา และสํารวจลานกีฬาหมู่บ้านละ   
ประธานสภาฯ   2,000,000.- บาท  อยากให้กองช่างสํารวจพื้นท่ีด้วย มีพื้นท่ีส่วนไหนว่างบ้าง 
 

นายธนนทีฯ   - พรุ่งน้ีให้กองช่างและกองสาธารณสุขฯ  นํารถดูดโคลนลงพื้นที่ หมู่ 5 บริเวณ 
เลขานุการฯ   หน้าร้านครัวต้นยม เนื่องจากเกิดน้ําท่วมขัง  และให้กองสาธารณสุขฯ ตรวจสอบ 

แม่ค้าจัดระเบียบความสะอาด เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และมีแม่ค้าล้าง 
สิ่งของท้ิงนําสกปรกลงถนน 

 

นายภูดิทฯ - ให้นายช่างสมชายฯ เข้าตรวจสอบในพื้นที่ด้วย 
นายกเทศมนตรีฯ  
 

นายอัมพรฯ   - เม่ือตอนเช้าได้นํานายช่างหลายคนเข้าดู  ตามจุดนั้นมีบ่อพักน้ําทั้งหมด เม่ือก่อน 
รองประธานสภาฯ  หมู่บ้านศรีสุชาติ 1 จะนาํน้าํออกไปยังคลองบางใหญ่  แต่ปัจจุบันนี้ ไม่ทราบวา่ด้วย 

เหตุใด และประมาณ 3 เดือนที่แล้ว ได้นํารถดูดโคลน ดูดได ้ 3 บ่อที่อุดตันอยู่  
แต่ที่เหลือบางครั้งมีประชาชนได้ใช้ปูนหล่อทับฝาบ่อพัก  และได้แจ้งให้ 
นายชา่งสมชายฯ ใช้มีดคัตเตอร์ตัดให้ฝานั้นข้ึนมา ให้สามารถทราบถึงจุดท่ีอุดตันได ้
ในการลงพื้นท่ีทํางานหัวหน้าส่วน, หัวหน้ากอง ไม่มีการตรวจและลงพื้นท่ีดูลูกน้อง 
เลย  ซ่ึงใช้เวลาในการทํางานนาน  ฝากนายกฯ สั่งให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ  
และกองโยธา ให้ช่วยดําเนินการ  หรือจัด Big Cleaning Day  สัก 1 วัน 
 

นายภูดิทฯ - ฝากกองสาธารณสุขฯและกองช่าง  งานไฟฟ้า  ซ่ึงเป็นภารกิจสําคัญ  หากจะสั่ง 
นายกเทศมนตรีฯ ให้ดําเนินการตามความพึงพอใจได้ ต้องมีการควบคุมงานจากหัวหน้ากอง และ 
  ควรมีการฝึกพนักงานให้ควบคุมงานต่าง ๆ และการให้บริการต้องคํานึงถึง 
  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วย  
 

/นายวินิจฯ... 
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นายวินิจฯ   - การพิจารณาข้ันเงินเดือน ควรให้รองประธานสภาฯ เป็นคณะกรรมการด้วย 
ประธานสภาฯ   เพื่อได้ถ่ายทอดความจริง 
 

นายภูดิทฯ - มอบให้ปลัดเทศบาลดูแลในการพิจารณาและประเมินข้ันเงินเดือน 
นายกเทศมนตรีฯ - ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ  ตรวจสอบร้านภูเก็ตเคมีภัณฑ์  หมู่ 6 เนื่องจากมีการวางปุ๋ย 
  และปลูกต้นไม้บนไหล่ทางเดิน 
 

นายเดชาคนีฯ   - เม่ือเช้าได้เข้าร่วมประชุมมา และรองผู้ว่าราชการฯ ไดพู้ดถึงผู้นําหน่วย 
ปลัดเทศบาลฯ   (หัวหน้ากองต่าง ๆ) ให้ดูเป้าหมาย การดูคนให้ดู 2 อย่าง  คือ  คนทํางานเป็น   

กับคนทํางานได้ ต้องพยายามฝึกคนท่ีทํางานได้   ให้เป็นคนที่ทํางานเป็น 
- ให้งานประชาสัมพันธ์รายงานภาพข่าว 15 ทันข่าว 

 

น.ส.ณัชณิชาญ์ฯ   - รายละเอียดตามภาพข่าว  
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฯ   
 

นายภูดิทฯ - การทําโครงการต่าง ๆ และการลงพื้นท่ีปฏิบัติงานให้ถ่ายภาพกิจกรรมด้วย 
นายกเทศมนตรีฯ เพื่อจัดทําภาพข่าว  15  วันทันข่าว 
 

นายวินิจฯ   - ควรมีการประชุมปรึกษาหารือ เดือนละ 1 ครั้ง (คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ,  
ประธานสภาฯ   หน.ส่วนราชการ)  เป็นประจาํทุกเดือน  โดยกําหนดการประชุมทุกวันพฤหัสบดี 

ของปลายเดือน 
 

นายภูดิทฯ - ปิดการประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ  
 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.4๐  น. 
 
      ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นายธนนที    อภิชาตตระกูล) 
                  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายภูดิท   รักษาราษฎร์) 
               รองนายกเทศมนตรีตําบลรษัฎา 
 
      พิกุล/ร่าง/พิมพ ์ (8 ก.พ. ๒๕๕๖) 
 


