
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร 
คร้ังที่   ๓ / ๒๕๕๖ 

วันศุกร์ที่   ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
เวลา   ๑๓.๓๐  น. 

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

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรี   
 ๒. นายสนทรรศน์ พีรดนย์โกเศส รองนายกเทศมนตรี   
 ๓. นายสุทัศน์ หงษ์บุตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 ๔. นายธนนที อภิชาตตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
 ๕. นายเดชาคนี ลีลานนท์ ปลัดเทศบาล   
 ๖. นางณิชมน เกตุมณี ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
 ๗. นางพวงรัตน์ พรมคง ผู้อํานวยการกองคลัง   
 ๘. นายณรงค์ หะนุกูล ผู้อํานวยการกองช่าง 
 ๙. นางสุจิตรา ชลิตตานนท ์ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 ๑๐. น.ส.สุบงกช ตู้หิรัญมณี ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
 ๑๑. นายสุรกิจ โสฬส ผู้อํานวยการสถานศึกษา  
 ๑๒. นางขนิษฐา เจียมสกุล หน.ฝ่ายอํานวยการ 
 ๑๓. นายนิพิฐ เจริญการ หน.ฝ่ายแบบแผนฯ 
 ๑๔. นางภักดินันท์ คําธร หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ฯ 
 ๑๕. นางสมทรัพย์ แซ่หลิม รก.หน.ฝ่ายปกครอง   
  ๑๖. นายเอกชัย เพชรประกอบ นิติกร  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายภาวัต  ศุภสุวรรณ         รองนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
 ๒. นางจันทิพย์ ยิ่งดํานุ่น รองปลัดเทศบาล (ติดภารกิจ) 
 ๓. นางศิวนาถ ชัยพิสิษฐเจริญ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม  (ลาป่วย) 
 ๔. น.ส.ณัฐวรา สุทธิสัตยาภรณ์ หน.ฝ่ายแผนงานฯ (ลาป่วย) 
 ๕. นายสมชาย ตันติพิทยกุล หน.ฝ่ายการโยธา (ติดภารกิจ) 
 ๖. นางมณีพรรณ จันทสุริวงศ์ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน (ไปราชการ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 ๑. นายอัมพร อภิชาตตระกูล รองประธานสภาเทศบาลตําบลรัษฎา  
 ๒. นายณรงค์ เพ็ชรศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 ๓. นายบุญช่วย เกิดทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 ๔. นายเอกวรา ถาวโร นักพัฒนาชุมชน 
 ๕. น.ส.ภาราดา จันดี นักวิชาการศึกษา 
 ๖. นายอิบรอเฮง สะมะลี สันทนาการ 
 ๗. นางพิกุล คณาพิสิฐกุล เจ้าพนักงานธุรการ 
 ๘. น.ส.ธัญญาภรณ์ เสียงเสนาะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     
 ๙. น.ส.นันทิกา อรรถธรรม ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

  /เริ่มประชุม 



-๒- 
เร่ิมประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น. 
 

 นายภูดิท  รักษาราษฎร์   นายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา    เป็นประธานในท่ีประชุมฯ   ดําเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑         เร่ือง   ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายเดชาคนีฯ - วันที่ ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๖  เป็นวันท้องถ่ินไทย ครบรอบ ๑๐๘ ปี ทางจังหวัด 
ปลัดเทศบาลฯ เชิญร่วมวางพวงมาลา  ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยให้สํานักปลัดเทศบาลจัด   
  พวงมาลาพร้อมขาต้ัง  และให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ รวมท้ัง 
  ข้าราชการ เข้าร่วมงานโดย แต่งกายด้วยชุดกากีแขนยาว พร้อมหมวก 
นายภูดิทฯ - วันท้องถ่ินไทยเป็นบทบาทและหน้าท่ีของท้องถ่ิน  รวมท้ังเป็นเจ้าภาพร่วมกับ 
ประธาน  จังหวัดเชิญทุกท่านเข้าร่วมวันสําคัญดังกล่าว 
 

ระเบียบวาระที่ ๒         รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร   ครั้งที่   ๒/๒๕๕๖   
  เม่ือวันอังคารที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๖ 
 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมฯ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓         เร่ือง   ติดตามงาน 
 

  ๑. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
นางณิชมนฯ  ๑.๑ การตรวจสอบร้านค้า บริเวณหน้าร้านครัวต้นยม และการนํารถดูดโคลนลง 
ผอ.กองสาธาฯ  ดูดโคลน 
  - ขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้รถดูดโคลนชํารุด อยู่ระหว่างการซ่อมแซม 
  ๑.๒ การจัดทําตารางการพ่นยุง (วันจันทร์-วันศุกร์)  
  - เนื่องจากได้มีการติดตั้งเครื่องยูแอลวี และได้มีการฉีดพ่นทุกหมู่บ้าน จะแล้วเสร็จใน 
  สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ในส่วนของแผนการปฏิบัติงานจะนําเสนอในการประชุมรอบ 
  ต่อไป 
  ๑.๓ การจัดทําโครงการบําบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  
  - จากการประสานงานกับทางอําเภอ ได้กําหนดช่วงเวลาในการจัดทําโครงการคือ  
  วันท่ี ๓-๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ กลุ่มเป้าหมายจํานวน ๕๐ คน  สถานที่ โรงเรียนบ้าน 
  ทุ่งคา  วิทยากรได้ประสานงานกับสถานีตํารวจภูธรเมืองภูเก็ต       
  ๑.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน  
  - บริการน้ํา จํานวน ๑๕ ครั้ง ช่วยดับเพลิง จํานวน ๒ คร้ัง ฉีดล้างถนน  บริการ    
  กางเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี จํานวน ๗ ครั้ง  ขุดลอกคูระบายน้ํา ถนนประชาอุทิศและซอย 
  มะลิแก้ว  บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว จํานวน ๑๕ ตัว จ่ายยาเบ่ือหนู จํานวน ๘๑  
  ราย จับสุนัขจรจัด จํานวน ๑ ตัว บริการพ่นยุง จํานวน ๑๕ คร้ัง บริการตรวจ 
  รักษาพยาบาล จํานวน ๒๖ ราย  บริการรถ EMS จํานวน ๑๕ คร้ัง 
นายภูดิทฯ - แจ้งเรื่องยาเสพติด ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผมและคณะจะเดินทางไป 
ประธาน  กรุงเทพฯ เพื่อร่วมโครงการยาเสพติด และเป็นตัวแทนของภาคใต้ เพื่อนําเสนอ 
  โครงการให้รัฐมนตรีทราบ 
  - เรื่องการพ่นยุง บริเวณหมู่ ๕,๖ ยุงเยอะมากให้ศึกษาว่าจะทําอย่างไร เพื่อที่จะ 
  กําจัดยุงได้อย่างยั่งยืน 

/มติท่ีประชุม 



-๓- 
มติที่ประชุม    - รับทราบ 
 

  ๒. สํานักปลัดเทศบาล 
นางสุจิตราฯ ๒.๑ การจัดระเบียบการขายสินค้าของพ่อค้าแม่ค้า บริเวณซอยพะเนียง ๒  
หน.สํานักปลัดฯ - ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
  ๒.๒ การตรวจสอบรถบรรทุกดิน บริเวณถนนประชาสามัคคี  
  - ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
  ๒.๓ การตรวจสอบเว็ปไซด์ของเทศบาลฯ และตอบข้อซักถามของประชาชนที่ 
  สอบถามในเว็ปไซด์ 
  - ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
  ๒.๔ การตรวจสอบร้านภูเก็ตเคมีภัณฑ์ หมู่ที่ ๖ เน่ืองจากมีการวางปุ๋ยและปลูก 
  ต้นไม้บนไหล่ทาง 
  - ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
  ๒.๕ การดําเนินการเร่ือง กล้อง CCTV  
  - อยู่ระหว่างดําเนินการ 
  ๒.๖ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
  ประชาชน 
  - ขอรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระหว่าง 
  วันท่ี ๒๘ มกราคม – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รวม ๓๐ เร่ือง รายละเอียดตามเอกสารที่ 
  แจกในที่ประชุม 
  ๒.๗ รายงานผลการปฏิบัติงานของงานป้องกันฯ 
  (ระหว่างวันท่ี ๒๙ มกราคม – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 
  - มีเหตุเพลิงไหม้ จํานวน ๕ คร้ัง  ฉีดล้างถนน จํานวน ๒๗ ครั้ง  บริการน้ํา จํานวน  
  ๑๙ คร้ัง 
  - งานเทศกิจ ออกตรวจเร่ืองความเดือดร้อน ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์  
  ๒๕๕๖ จํานวน ๖ ราย 
  - ขอแจ้งเรื่องการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม จะจัด 
  ข้ึนวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมคาทีน่า เริ่มลงทะเบียน ๑๒.๓๐ –  
  ๑๓.๐๐ น. แต่งกายเสื้อขาว กางเกงสุภาพ ในส่วนของกลางคืนให้แต่งกายชุดลําลอง 
  หรือย้อนยุค 
  - ขอแจ้งเรื่อง กล้อง CCTV ของเทศบาลฯ ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาทใน 
  ส่วนของการกําหนดข้อตกลง TOR ทางเจ้าหน้าของทางอบจ.ที่ได้แต่งตั้งไว้ไม่ว่างจาก 
  การประสานงานได้ข้อสรุปว่าจะมีการประชุมในวันจันทร์ท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
  เวลา ๑๗.๐๐ น. เนื่องจากในเวลาราชการเจ้าหน้าที่ไม่ว่าง 
นายภูดิทฯ - เรื่องการตอบข้อซักถามในเว็ปไซด์ ผู้ดูแลควรมีความรู้ในการตอบคําถาม และเร่ง 
ประธาน  ตอบคําถามให้กับชาวบ้าน 
นางสุจิตราฯ - ขอชี้แจงเรื่องการตอบข้อซักถามในเว็ปไซด์ ทางงานประชาสัมพันธ์ได้ประสานงาน 
หน.สํานักปลัดฯ กับกองท่ีเก่ียวข้องให้เจ้าหน้าท่ีตอบคําถามเพื่อความรวดเร็ว 
 
 
 

/นายสุทัศน์ 



-๔- 
นายสุทัศน์ฯ - ฝากเร่ืองงานประชาสัมพันธ์ เน่ืองจากเม่ือวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผมได้มาน่ัง 
ท่ีปรึกษานายกฯ อยู่บริเวณชั้น ๑ มีปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ให้จัดหาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
  ทดแทนและให้กําชับเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ท่ีนั่งอยู่ด้านหน้าให้น่ังประจําท่ี  
  เนื่องจากเวลามีชาวบ้านมาร้องเรียนไม่มีใครรับเร่ือง 
 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

  ๓. กองคลัง 
  ๓.๑ รายงานสถานะการคลัง 
นางพวงรัตน์ฯ  - รายงานสถานการณ์คลัง รายได้ท้ังสิ้น ๘๙,๗๗๔,๖๒๕ บาท รายจ่าย  
ผอ.กองคลัง ๓๒,๕๗๙,๙๙๐ บาท     
  ๓.๒ การปฏิบัติงานพัสดุ    
  - รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในท่ีประชุม 
 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

  ๔. กองช่าง 
นายณรงค์ฯ ๔.๑ ให้ตรวจสอบฝาครอบไฟฟ้าที่หลุด บริเวณทางเข้าซอยตรอกกันภัย 
ผอ.กองช่าง - ได้ดําเนินการให้ช่างไฟฟ้าเข้าไปแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
  ๔.๒ การซ่อมปั๊มนํ้าหลังอู่ซ่อมรถ  
  - ได้ดําเนินการให้ทางก่ีห้ิน เข้ามาตรวจเช็คและเสนอราคาเพื่อซ่อม 
  ๔.๓ การตัดต้นไม้ บริเวณทางเข้าสวนผีเสื้อ 
  - อยู่ระหว่างดําเนินการ 
  ๔.๔ การตรวจสอบโรงอาหาร โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ เน่ืองจากไม่มีไฟฟ้า 
  - ได้ดําเนินการเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว 
  ๔.๕ การตรวจสอบการบุกรุกพ้ืนที่บริเวณศาลเจ้ายกเค่เก้ง 
  - ให้ช่างเขตประสานขอเอกสารเพิ่มเติม เน่ืองจากบางส่วนไม่มีเอกสารที่ดิน 
  ๔.๖ การสํารวจพ้ืนที่ลานกีฬา 
  - มีอยู่ ๑ จุดท่ีหมู่ ๒ ขณะนี้กําลังประสานงานกับ สท.ประสิทธิ์ 
  - แจ้งโครงการท่ีกําลังดําเนินการอยู่ คือ โครงการวางท่อท่ีนาหลวง ทางบริษัทได้เข้า

มาดําเนินการวางผังแล้ว  
นายนิพิฐฯ - ขอรายงานโครงการที่จ่ายขาดท่ีกําหนดราคากลางเสร็จแล้วมี ๒ โครงการ คือ 
หน.ฝ่ายแบบแผนฯ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําพร้อมขยายผิวจราจรถนนร่วมพัฒนา  โครงการก่อสร้าง

รางระบายนํ้าพร้อมวางท่อ คสล.ถนนรัษฎานุสรณ์ หน้าเทศบาลฯ 
  - การแก้ไขนํ้าประปาหมู่บ้านเหมแก้ว ขณะนี้ได้ทําหนังสือไปถึงคณะกรรมการจัดสรร

ว่าสามารถนําเงินประกันสาธารณูปโภคมาใช้ได้หรือไม่ ค่าติดตั้งประปาประมาณ
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่ได้กําหนดราคาไว้ 

  - โครงการก่อสร้างเข่ือนข้างปั๊ม ปตท. ได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่แล้วทางเจ้าของพื้นที่มี
ความยินดีให้ใช้พื้นที่ได้ ขณะน้ีมีปัญหา คือ ต้องรอคําสั่งศาล 

   

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

   
/นายภูดิท 



-๕- 
นายภูดิทฯ - ผมขอเรียนให้ทางท่ีประชุมทราบว่า ที่เชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
ประธาน  และผู้รับผิดชอบงานต่างๆ มาประชุมเพื่อที่จะให้ทุกกองได้ทราบความเคลื่อนไหวของ 
  งานแต่ละกองและสามารถตอบปัญหาให้ชาวบ้านรับทราบได้ 
  - เรื่องเข่ือนมะลิแก้ว ตอนนี้ถึงไหนแล้ว ให้ปลัดช้ีแจง 
นายเดชาคนีฯ - ตามระเบียบพัสดุสามารถผ่อนผันได้ จึงเสนอให้ผ่อนผันต่อไปอีก ๙๐ วัน ซ่ึงมีผล 
ปลัดเทศบาลฯ ต้ังแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
นายภูดิทฯ - ฝากกองคลังเร่ืองการจัดเก็บค่าขยะ ให้ตรวจสอบอย่าให้มีการจัดเก็บซํ้าซ้อน 
ประธาน  - ฝากให้ทุกกองรายงานผลการมอบหมายงานให้ผมและคณะผู้บริหารทราบทุกครั้งที่ 
  มีการมอบหมายงาน 
 

  ๕. กองการศึกษา 
น.ส.ภาราดาฯ - รายงานตัวการย้ายมารับตําแหน่งใหม่ โดยสังกัดกองการศึกษา ดูแลในส่วนของงาน 
นักวิชาการศึกษาฯ เจ้าหน้าที่ งานโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
นายภูดิทฯ - ขอแนะนําคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ประธาน 
นายอัมพรฯ - ผมขอเริ่มจากสํานักปลัดฯ เม่ือซักครู่ท่ีท่านชี้แจงว่า ๑.๑ การจัดระเบียบการขาย 
รองประธานสภาฯ สินค้าของพ่อค้าแม่ค้าคงมีการเข้าใจผิด คร้ังก่อนผมแจ้งว่าให้จัดระเบียบให้เทศบาล 
  ไปก่อสร้างอาคารให้ถาวร ให้เช่า 
  - กองคลัง มีงบประมาณเข้ามา พูดถึงเร่ืองเงินสะสมตามระเบียบต้องกันงบไว้ 
  ประมาณ ๒๕% ส่วนที่เหลือคณะบริหารจะนํามาใช้ก็ได้เม่ือมีความจําเป็นจริงใน 
  เทศบาลฯของเรามีความจําเป็นหลายเร่ืองท่ีจะใช้เงิน  เช่น การซ่อมแซมรถยนต์   
  รถดับเพลิง  รถดูดส้วม รถหกล้อ ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ 
  - กองช่าง ตามที่ท่านได้รายงานมากรณีตรวจสอบฝาครอบไฟฟ้าซอยตรอกกันภัย  
  ชาวบ้านฝากมาบอกว่าไฟฟ้าสว่างมาก 
  - ผมขอเสนอให้นายกนําโครงการที่จําเป็นเร่งด่วน เช่น โครงการก่อสร้างBox  
  Culvert ของหมู่ ๖ หน้าราชภัฏ ควรรีบดําเนินการก่อนหน้าฝน 
  - โครงการจัดซ้ือรถยนต์กระบะขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบ ๔ ประตู ผมคิดว่ามีความ 
  จําเป็นต้องใช้เน่ืองจากกองช่างไม่มีรถใช้ลงพื้นท่ี 
  - รถตู้ นข-๑๐๐๗ ไม่ทราบว่ายังใช้ได้หรือไม่ 
นางสุจิตราฯ - ขอชี้แจงเร่ืองรถตู้ นข-๑๐๐๗ เน่ืองจากรถตู้คันดังกล่าวไดร์สตาร์ทเสีย และจาก 
หน.สํานักปลัดฯ การตรวจสอบราคาในการซ่อมประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท เม่ือทางงานธุรการได้มีการ 
  ตรวจสอบพบว่าในช่วงระยะเวลา ๑ ปี พบว่ามีค่าใช้จ่ายในการซ่อมค่อนข้างสูง จึงได้ 
  ทําหนังสือเพื่อตั้งกรรมการสอบเพื่อจําหน่ายรถตู้คันดังกล่าว 
นายสุทัศน์ฯ - โครงการท่ี ๒๔ โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกและวางท่อ ถ้าจะขอ 
ท่ีปรึกษานายกฯ เปล่ียนชื่อโครงการได้หรือไม่ ให้กองช่างชี้แจง 
นายณรงค์ฯ - ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก็ต้องรอนําเร่ืองเข้าสภาฯ 
ผอ.กองช่าง 
นายสุทัศน์ฯ - เรื่องสถานที่หมู่ ๕ ที่เดิมจะใช้ทําสนามฟุตซอลแต่ไม่ได้ใช้สถานท่ีดังกล่าวแล้ว จึง 
ท่ีปรึกษานายกฯ สอบถามทางกองช่างว่าถ้าจะใช้สถานท่ีดังกล่าวเพื่อทําเป็นสวนสุขภาพและแหล่ง 
  เรียนรู้ไม่ทราบว่าติดปัญหาเร่ืองใด 
 

/นายณรงค์ 



-๖- 
นายณรงค์ฯ - คร้ังล่าสุดได้ทําหนังสือขอใช้ไปถึงคณะกรรมการนิติบุคคลแล้ว ทางคณะกรรมการ 
ผอ.กองช่าง แจ้งว่าจะต้องเรียกประชุมคณะกรรมการและชาวบ้าน พร้อมท้ังจะเชิญทางเทศบาล 
  เพื่อไปชี้แจงว่าถ้าได้รับมอบสถานที่ทางเทศบาลจะดําเนินการอย่างไรบ้าง 
นายสุทัศน์ฯ - ฝากผอ.ณรงค์ช่วยตามเรื่องและรายงานให้ทราบด้วย 
ท่ีปรึกษานายกฯ - เม่ือเช้าผมผ่านไปแถวร้านสุเทพไก่ย่าง เห็นป้ายซอยชํารุดอยู่ฝากให้ช่วยไปดูแลด้วย 
นายนิพิฐฯ - ขอความคิดเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ 
หน.ฝ่ายแบบแผนฯ 
นายเดชาคนีฯ - ในกรณีน้ีเคยมีตัวอย่างแล้วเม่ือประกาศไปก็ไม่มีผู้รับจ้าง เห็นควรให้นําเรื่องเดิมมา 
ปลัดเทศบาลฯ ขอเปลี่ยนแปลงได้เลย 
น.ส.สุบงกชฯ  - แจ้งเรื่องการประชุมวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร งานจะเริ่มวันที่ ๑๓- 
ผอ.กองการศึกษา ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ในส่วนที่เก่ียวข้อง คือจะมีการอุปสมบทหมู่ในวันที่ ๒ มีนาคม  
  ๒๕๕๖ ณ วัดม่าหนิก จึงขออนุเคราะห์จากทางเทศบาลฯในการจัดหาผู้ท่ีสนใจเข้า 
  ร่วมอุปสมบท และในวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ จะมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
  ณ ศูนย์เฉลิมพระเกรียติ ๗๒ พรรษา วนไปทางถนนถลาง , เยาวราช   
  - ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมชมเส้นทางประวัติศาสตร์เมืองถลาง  
  ซ่ึงจะจัดในวันที่ ๖-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ แต่ในวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ จะเป็นรอบ 

 ของข้าราชการทุกภาคส่วน โดยให้ส่งตัวแทนหน่วยงานละ ๒ คน จึงขอ 
  ประชาสัมพันธ์หากท่านสนใจก็ให้มาแจ้งรายชื่อได้ 
  - เรื่องกีฬาพื้นบ้าน สรุปได้ว่าจะต้องมีนักกีฬาหมู่ละประมาณ ๖๐ คนท่ีเข้าร่วม และ 
  จะต้องขอรายชื่อผู้จัดการทีมของแต่ละทีม และในส่วนของทางเทศบาลขอมอบท่าน 
  ปลัดเป็นผู้จัดการทีม 
  - เรื่องสนามฟุตซอลที่นาหลวง จากการตรวจสอบสภาพสนามเร่ิมแย่แล้วเน่ืองจาก 
  ไม่ได้มีการพักสนาม หากต้องการซ่อมแซมได้ปรึกษากับทางสันทนาการแจ้งว่าตอนนี ้
  คงทําได้ คือการนําทรายมาลงและพักการใช้สนามชั่วคราว 
  - เรื่องโครงการลานกีฬา จากท่ีทราบกันดีว่าจะทําโครงการได้ต่อเม่ือได้รับมอบพื้นท่ี 
  จริงๆ หากได้รับมอบพื้นที่ก็จะเร่งดําเนินการ 
 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

  ๖. กองสวัสดิการสังคม 
นายเอกวราฯ   - แจ้งเรื่องการลงพื้นท่ีเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส และมอบเงินสงเคราะห์ 
นักพัฒนาชุมชนฯ  - โครงการจัดทําแผนชุมชน ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการลงพื้นที่รวบรวม 

ประเด็นปัญหาจากชาวบ้าน เม่ือรวบรวมครบแล้วจะเสนออีกคร้ัง 
 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔         เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
นายณรงค์ฯ - แจ้งขอให้พิจารณาเปิดกรอบรับตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา ๑ ตําแหน่ง 
ผอ.กองช่าง 
 
 
 

/นางสุจิตรา 



-๗- 
นางสุจิตราฯ - โครงการวันสําคัญของทางเทศบาล ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ปี ๒๕๕๖ จะมีกิจกรรม 
หน.สํานักปลัดฯ วันท้องถ่ินไทย วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ,วันเทศบาล วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖     
  มีกิจกรรม คือ การทําบุญตักบาตร กิจกรรม ๕ส ,วันรําลึกพระยารัษฎานุประดิษฐ์  
  วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จะมีพิธีวางพวงมาลา และพิธีทางศาสนา 
 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕         เร่ืองอ่ืน ๆ 
นายภูดิทฯ - ฝากกองสวัสดิการสังคมและสํานักปลัดเทศบาลฯ เน่ืองจากผมได้ทํา MOU กับทาง 
ประธาน เรือนจํา กรณีท่ีมีนักโทษพ้นโทษและจะกลับมาอยู่ในพื้นท่ีตําบลรัษฎา ให้ทําหนังสือ 
  ไปทางเรือนจําเพื่อขอทราบว่าในช่วงเวลาใด ที่จะมีนักโทษพ้นโทษออกมาจํานวนก่ี 
  คน เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามต่อไป 
  - ทางอบจ.สัญจรจะขอใช้พื้นท่ีที่ทางเทศบาลวางหินคลุกอยู่ ให้ผอ.ณรงค์ประสานกับ 
  ทางอบจ.และเจ้าของที่ 
  - ฝากปลัดฯให้ติดตามเร่ืองผู้ท่ีไม่เข้าร่วมโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน”  
  ให้ทํารายงานชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ 
  - ขอให้ทุกกองตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ และให้ทําบันทึกมา 
  - ฝากสํานักปลัดฯให้ดูแลซ่อมห้องน้ํา ไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
  - ฝากกองช่าง เร่ือง ถนนประชาสามัคคีผมต้องการระบายดินของซุปเปอร์ชีปออกให้ 
  หมด ก่อนท่ีจะถมดินทําถนนใหม่ และที่บริเวณท่ีถนนรัษฎานุสรณ์ (นาหลวง) ถ้าได้ 
  ผู้รับเหมาแล้วให้เริ่มทําการตัดข้ามถนนก่อน 
  - เรื่องอบต.เกาะแก้วยืมรถดูดโคลนเลน ให้ทําหนังสือชี้แจงไปว่าตอนนี้รถดูดโคลน 
  เลนเสียใช้งานไม่ได้ 
  - เรื่องน้ําประปา หมู่บ้านเหมแก้ว หมู่บ้านวิสันต์ ให้ติดตามว่าต้องทําอย่างไร 
นายอัมพรฯ - เรื่องตลาดทวีสมาน เม่ือเช้ามีชาวบ้านโทรมา หมายเลข ๐๘๑-๕๓๕๔๗๓๙ แจ้งว่า 
รองประธานสภาฯ เทศบาลฯอนุญาตให้นําไฟจราจรไปขวางถนนตรงสามแยกไฟแดง 
  - เรื่องบริเวณวัดสามกอง อาทิตย์ท่ีแล้วผมได้เข้าไปท่ีวัดเจอท่านเจ้าอาวาส ท่าน   
  แจ้งว่า ผมและรองภาวัตได้ไปสัญญาว่าจะทําบริเวณถนนบายพาสว่าจะเอาท่อไปวาง 
  ให้ผมได้ประสานกับทางนายกไพบูลย์ ทางอบจ.แจ้งว่าให้ทางเทศบาลฯ สํารวจ 
  ออกแบบมาว่าจะใช้ท่อขนาดเท่าใดและหินคลุกเท่าใด ทางอบจ.ก็จะจัดหางบ 
  สนับสนุนให้ 
  - เรื่องการตัดต้นมะพร้าวบริเวณบ้านตีน ผมได้ให้ทางลูกชายผมท่ีเป็นสจ.ไปตัดให้ 
  เรียบร้อยแล้ว ต้นมะพร้าว ๓ ต้น ต้นไม้ ๒ ต้น 
  - เรื่องการติดตั้งป้ายของร้านขายข้าวแกงที่ติดกับโรงแรมอรนิชา ติดตั้งป้ายพ้น 
  ออกมานอกถนนก่อให้เกิดอุบัติเหตุป้ายล้มทับรถบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงเกิดความ 
  เสียหาย 
  - เรื่องขยะมีการจัดเก็บไม่ท่ัวถึงก่อให้เกิดการเน่าเสีย 
  - เรื่องการร้องเรียนผ่านทางสท. โครงการหมู่บ้านจัดสรรบุกรุกที่ทางสาธารณะ  
  แต่เหตุใดคําร้องจึงเป็นชื่อผม ผมขอแจ้งให้ทราบว่าผมรับเร่ืองมาจากชาวบ้านและได้ 
  ลงไปดําเนินการตรวจสอบแล้ว  
  - เรื่องการจัดเก็บรายได้ เนื่องจากมีเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอผมเห็นควรเพิ่มเจ้าหน้าท่ี 
  ให้กับทางกองคลัง 



  /เรื่องแนวเขต 
-๘- 

  - เรื่องแนวเขตตําบลรัษฎา ผมอยากให้สํารวจแนวเขตของตําบลรัษฎาให้ชัดเจน 
  - เรื่องน้ําประปา ซอยหม่ืนพัน 
  - เรื่องบริเวณบ้านตีนตรงสะพานมีการปล้นเกิดข้ึนบ่อยมาก ผมอยากให้ท่านนายก 
  พิจารณาให้มีการติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มเติมท่ีบริเวณดังกล่าวให้สว่าง  
นายภูดิทฯ - ขอบคุณท่านรองประธานสภาฯ ที่ได้เสนอแนะ ผมจะเริ่มดําเนินการไปทีละเร่ืองๆ 
ประธาน ไหนท่ียังไม่มีในแผนก็ขอให้ใส่ลงไปด้วย ส่วนเร่ืองการชี้แนวเขต ฝากผอ.ณรงค์ให้ 
  ติดตามการชี้แนวเขตแล้วให้มาคุยกับผมอีกคร้ัง 
 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๑๐  น. 
 
      ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นายธนนที    อภิชาตตระกูล) 
                  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายภูดิท   รักษาราษฎร์) 
                  นายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา 
      นันทิกา/ร่าง/พิมพ์  (๒๒ ก.พ. ๒๕๕๖) 
 


