
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร 
คร้ังที่   ๔ / ๒๕๕๖ 

วันอังคารที่   ๒๖  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. นางจันทิพย์ ยิ่งดํานุ่น รองปลัดเทศบาล 
 ๗. นางณิชมน เกตุมณี ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
 ๘. นางพวงรัตน์ พรมคง ผู้อํานวยการกองคลัง   
 ๙. นายณรงค์ หะนุกูล ผู้อํานวยการกองช่าง 
 ๑๐. นางสุจิตรา ชลิตตานนท ์ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 ๑๑. น.ส.สุบงกช ตู้หิรัญมณี ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
 ๑๒. นางศิวนาถ ชัยพิสิษฐเจริญ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม   
 ๑๓. นางขนิษฐา เจียมสกุล หน.ฝ่ายอํานวยการ 
 ๑๔. นายนิพิฐ เจริญการ หน.ฝ่ายแบบแผนฯ 
 ๑๕. นายสมชาย ตันติพิทยกุล หน.ฝ่ายการโยธา 
 ๑๖. นางสมทรัพย์ แซ่หลิม รก.หน.ฝ่ายปกครอง   
  ๑๗. นายเอกชัย เพชรประกอบ นิติกร 
 ๑๘. น.ส.นวรัตน์ ยอดเสถียร นักวิชาการประชาสัมพันธ์  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายภาวัต  ศุภสุวรรณ         รองนายกเทศมนตรี  (ติดภารกิจ) 
 ๒. นายสุรกิจ โสฬส ผู้อํานวยการสถานศึกษา (ติดภารกิจ) 
 ๓. นางภักดินันท์ คําธร หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ฯ  (ติดภารกิจ) 
 ๔. น.ส.ณัฐวรา สุทธิสัตยาภรณ์ หน.ฝ่ายแผนงานฯ (ลาพักผ่อน) 
 ๕. นางมณีพรรณ จันทสุริวงศ์ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน (ลาป่วย) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 ๑. นายอัมพร อภิชาตตระกูล รองประธานสภาเทศบาลตําบลรัษฎา  
 ๒. นายสมยศ ทองตัน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๓. นายอิบรอเฮง สะมะลี สันทนาการ 
 ๔. น.ส.ธัญญาภรณ์ เสียงเสนาะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     
 ๕. น.ส.นันทิกา อรรถธรรม ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

   
 
 

/เริ่มประชุม 



-๒- 
เร่ิมประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น. 
 

 นายภูดิท  รักษาราษฎร์   นายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา    เป็นประธานในท่ีประชุมฯ   ดําเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑         เร่ือง   ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

  - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒         รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร   ครั้งที่   ๓/๒๕๕๖   
  เม่ือวันศุกร์ที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมฯ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓         เร่ือง   ติดตามงาน 
 

  ๑. สํานักปลัดเทศบาล 
นางสุจิตราฯ ๑.๑ การสรรหาเจ้าหน้าที่งานบริการและเผยแพร่วิชาการทดแทนในตําแหน่ง 
หน.สํานักปลัดฯ ที่ว่าง  
  - อยู่ระหว่างให้งานการเจ้าหน้าที่ดําเนินการรวบรวมความต้องการอัตรากําลังคนของ 
  แต่ละกอง เพื่อสรรหาในคราวเดียวกัน 
  ๑.๒ การรายงานผลผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน”  
  - อยู่ระหว่างการทําบันทึกชี้แจง 
  ๑.๓ การตรวจสอบอุปกรณ์ภายในอาคารสํานักงาน เช่น ลิฟท์ ป้ายช่ือเทศบาลฯ 
  - ในส่วนของลิฟท์ได้ว่าจ้าง บจก.ฟาสทริก เอเลเวเทอร์ ดําเนินการดูแลและเริ่มงาน 
  ต้ังแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ 
  - ในส่วนของป้ายชื่อหน้าเทศบาลฯ งานธุรการได้จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดจ้างตั้งแต่ 
  วันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และได้ประสานกับผู้รับจ้าง คือ นายวานิช  สินธุประดิษฐ์  
  - รายงานเร่ืองกล้อง CCTV ได้มีการประชุมเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ 
  เจ้าหน้าที่ของทางอบจ. ลงลายมือชื่อในเอกสารรายงาน 
  ๑.๔  รายงานการติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
  ประชาชน 
  - ขอรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระหว่าง 
  วันท่ี ๑๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รวม ๒๘ เรื่อง รายละเอียดตามเอกสารท่ี 
  แจกในที่ประชุม 
  ๑.๕ รายงานการประหยัดพลังงาน 
  - ปริมาณการใช้นํ้าประปาลดลง 
  - ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง 
  - ปริมาณการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มข้ึน 
  ๑.๖ รายงานผลการปฏิบัติงานของงานป้องกันฯ 
  (ระหว่างวันท่ี ๑๑ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 
  - มีเหตุเพลิงไหม้ จํานวน ๓ คร้ัง  ฉีดล้างถนน จํานวน ๑๐ ครั้ง  บริการน้ํา จํานวน  
  ๒๙ คร้ัง รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 
   

/งานเทศกิจ 



-๓- 
  - งานเทศกิจ มีรายงานการตักเตือนและบันทึกการตรวจ จํานวน ๔ ราย รายละเอียด 
  ตามเอกสารท่ีแจกในที่ประชุม 
นายภูดิทฯ - ให้สํารวจก๊อกนํ้า  ประตูห้องนํ้า ภายในอาคารให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 
ประธาน  - เรื่องการประหยัดพลังงาน ให้ช่วยกันประหยัดพลังงาน  
 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

  ๒. กองคลัง 
  ๒.๑ รายงานสถานะคลัง 
นางพวงรัตน์ฯ  - รายงานสถานะคลัง รายได้ทั้งสิ้น ๘๘,๘๕๙,๖๔๓ บาท รายจ่าย  
ผอ.กองคลัง ๓๖,๗๙๘,๒๔๔ บาท     
  ๒.๒ การปฏิบัติงานพัสดุ    
  - รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในท่ีประชุม 
นายภูดิทฯ - เชิญปลัดชี้แจง โครงการ เข่ือนมะลิแก้ว 
ประธาน 
นายเดชาคนีฯ - ชี้แจงโครงการเข่ือนมะลิแก้ว ได้ประชุมเม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สรุปได้ว่า 
ปลัดเทศบาลฯ ให้ยืนยันบอกเลิกการว่าจ้าง  
  - ในส่วนของ บจก.มิราเคิล ที่ได้ทําหนังสือสอบถามเรื่องการมอบอํานาจให้กับผู้ที่ยื่น 
  คําอุทธรณ์ สรุปว่าขณะน้ีครบกําหนด ๗ วันแล้วจะได้ทําการนัดประชุมเพ่ือบอกเลิกสัญญา 
 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

  ๓. กองช่าง 
นายณรงค์ฯ ๓.๑ การสํารวจป้ายช่ือที่ชํารุดบริเวณตรงกันข้ามร้านสุเทพไก่ย่าง 
ผอ.กองช่าง - ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
  ๓.๒ การระบายดิน บริเวณถนนประชาสามัคคี  
  - ได้ประสานงานกับทางผู้ประกอบการ ขอเวลาประมาณ ๑ เดือน เพื่อขนดินออก 
  ๓.๓ การตรวจสอบเร่ืองนํ้าประปา บริเวณหมู่บ้านเหมแก้ว หมู่บ้านวิสันต์ 
  - ในส่วนของหมู่บ้านเหมแก้วได้ดําเนินการทําหนังสือไปยังคณะกรรมการจัดสรร เพื่อ

สอบถามเร่ืองค่าใช้จ่ายแล้ว  ในส่วนของหมู่บ้านวิสันต์ อยู่ระหว่างดําเนินการแต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  

  ๓.๔ การซ่อมแซมปั๊มนํ้า บริเวณหลังอู่รถ ซอยพะเนียง 
  - ได้ดําเนินการสํารวจและทําราคากลาง 
  ๓.๕ การติดตั้งเสาไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมแสงสว่างบนสะพานสะปํา-ควนดินแดง 
  - ได้ดําเนินการสํารวจ พบว่าต้องเพิ่มเสาไฟฟ้าจํานวน ๕ ต้น แต่ขณะนี้ได้แก้ไข

ปัญหาโดยการนําไฟ ๒๕๐ วัตต์ ไปติดตั้งไว้บริเวณสะพานจํานวน ๒ หลอด 
  ๓.๖ การตีเส้นจราจร บริเวณตลาดนัดทวีสมาน 
  - ให้ฝ่ายโยธาชี้แจง 
  ๓.๗ การประสานประธานนิติบุคคลหมู่บ้านศรีสุชาติ๑ เพ่ือสรุปการขอใช้พ้ืนที่  
  - ได้ประสานงานกับประธานฯแล้ว ทางประธานฯแจ้งว่าต้องเรียกประชุมลูกบ้าน

ก่อนและจะประสานงานมาทางเทศบาลฯอีกคร้ัง 
  - เรื่องงานสํารวจซ่อมแซมอาคารสาํนักงาน ได้ดาํเนินการเรียบร้อยแล้ว 

/นายนิพฐิ 



-๔- 
นายนิพิฐฯ - โครงการท่ีได้ดําเนินการทําราคากลางเสร็จเรียบร้อย คือ โครงการก่อสร้างราง 
หน.ฝ่ายแบบแผนฯ ระบายนํ้าพร้อมวางท่อถนนรัษฎานุสรณ์หน้าเทศบาลฯ งบประมาณ ๙,๖๘๔,๐๐๐ 

บาท โครงการก่อสร้าง Box Culvert หลัง สวท.หมู่ที่ ๖ ราคากลางอยู่ท่ี 
๔,๐๙๓,๐๐๐ บาท โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล. พร้อมขยายผิวจราจรด้วย
คอนกรีตถนนร่วมพัฒนา ราคากลาง ๒,๓๕๙,๐๐๐ บาท โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมวางท่อระบายน้ํา ซอยนาวารักษ์ หมู่ ๕ ราคากลาง ๒,๕๙๙,๐๐๐ บาท 
โครงการติดตั้งราวกันตกชุมชนหาดแสนสุข หมู่ ๗ งบประมาณ ๒,๕๐๙,๐๐๐ บาท 

  มีทั้งหมด ๕ โครงการท่ีแล้วเสร็จ ส่วนโครงการที่เหลือกําลังเร่งดําเนินการ 
นายภูดิทฯ - ขอให้ติดตามเร่ืองหมู่บ้านเหมแก้ว  
ประธาน  - เรื่องการประชาสัมพันธ์การทํางานหรือโครงการต่างๆ ฝากให้มีการประชาสัมพันธ์

การทําโครงการต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
นายณรงค์ฯ - ขอแจ้งเรื่องการติดตามนํ้าประปา ซอยหม่ืนพัน ได้ทําหนังสือไปคร้ังแรกเม่ือ เดือน  
ผอ.กองช่าง พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับการแจ้งจากทางประปาว่ามีค่าใช้จ่าย

เท่าไหร่ จึงได้มีการติดตามอีกครั้งแล้ว 
นายภูดิทฯ - ฝากดูแลเร่ืองการทํางานของช่างประปา ให้ทํางานให้เสร็จเรียบร้อย ให้ทางช่างเขต 
ประธาน  ดูแลด้วย 
นายสนทรรศน์ฯ - เรื่องร้องเรียนการก่อสร้างรุกล้ําท่ี และมีการตอกเสาเข็ม ๙-๑๐ ต้น บริเวณหมู่ ๓  
รองนายกเทศมนตรีฯ ซอยกรุงเทพประกันภัย ฝากให้ช่างเขตดูแลเร่ืองการขออนุญาตก่อสร้าง เนื่องจาก

ชาวบ้านเดือดร้อนมาก 
  - ให้ผอ.กองช่างพิจารณา เปลี่ยนช่างเขตหมู่ ๕ ผมต้องการให้คนใหม่ๆ เข้ามาทํางาน

ท่ีเขตหมู่ ๕ (เฉพาะหมู่ ๕) ผมอยากให้พิจารณาคนอ่ืนเข้ามา ส่วนเร่ืองของช่างเขต
หมู่อ่ืนก็คงไม่มีอะไร เพราะผมรู้สึกว่างานของหมู่ ๕ ท่ีเกิดข้ึนช่างเขตไม่ค่อยทราบ
เร่ือง 

นายณรงค์ฯ - ชี้แจงเรื่องการก่อสร้าง ท่ีหมู่ ๓ ได้ทําหนังสือระงับการก่อสร้างแล้ว 
ผอ.กองช่าง 
นายธนนทีฯ - เรื่องการประชาสัมพันธ์ ผมขอเสนอให้ถ่ายรูปโครงการท่ีจะดําเนินการ ตั้งแต่ก่อน 
เลขานุการนายกฯ ทําโครงการและหลังจากได้ทําโครงการแล้ว เพื่อจะได้เห็นภาพชัดเจน 
  - เรื่องการประสานกับประธานนิติบุคคล หมู่บ้านศรีสุชาติเก่ียวกับการขอใช้พื้นท่ี 

ขอให้ ผอ.กองช่างเร่งดําเนินการด้วย 
   

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

  ๔. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
นางณิชมนฯ ๔.๑ การจัดทําหนังสือชี้แจงอบต.เกาะแก้ว เร่ืองการยืมรถดูดโคลนเลน 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ - ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
  ๔.๒ การตรวจสอบเร่ืองการเก็บขยะ 
  - ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการแล้ว 
  ๔.๓ การจัดซื้อถังขยะ 
  - ได้ส่งเอกสารให้งานพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
  ๔.๔ การตรวจสอบเร่ืองรถที่ใช้งานภายในกอง 
  - ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  

  /๔.๕ ขอเอกสาร 



-๕- 
  ๔.๕ ขอเอกสารเวลาการออกปฏิบัติงานรถเก็บขยะของบริษัทเอกชน 
  - ได้แจ้งให้บริษัทเอกชนทราบแล้ว ทางบริษัทฯขอจัดส่งแผนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 
  เดือน มีนาคม เป็นต้นไป 
  ๔.๖ รายงานการปฏิบัติงาน 
  - งานสุขาภิบาล ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เป็นเงินท้ังสิ้น ๑๑,๐๐๐ บาท   
  ออกตรวจเหตุร้องเรียน เร่ืองการส่งกลิ่นเหม็นจากการทําปลากระตัก ซอยท่าจีน ได้ 
  สั่งให้ปรับปรุงแก้ไข และจะให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบอีกคร้ัง  การตรวจสอบขยะ 
  ตกค้าง ได้แจ้งให้บริษัทปรับปรุงแก้ไขแล้ว การตรวจสอบนํ้าเสียชุมชนก่ิงแก้ว พบว่า 
  เกิดจากน้ําขังเนื่องจากน้ําข้ึนนํ้าลง     
  - งานชุดพัฒนา ให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล จํานวน ๑๖ ราย ให้บริการน้ําที่มูลนิธิ ๑ ครั้ง  
  พรมฝุ่น ๑ คร้ัง บริการนํ้าท่ีเกาะสิเหร่ ๑ ครั้ง ล้างถนนและขุดลอกคูระบายน้ํา 
  หมู่บ้านพร้อมพันธ์ ๒ ครั้ง บริการตัดหญ้า ๑ คร้ัง บริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี จํานวน ๘  
  ครั้ง เก็บเศษวัสดุและก่ิงไม้ จํานวน ๕ ครั้ง 
  - งานควบคุมป้องกันโรค ให้บริการฉีดพ่นยุง จํานวน ๒๐ ครั้ง บริการทําหมันสุนัข    
  ๓ ตัว ฉีดวัคซีนสุนัข ๒ ตัว 
  - งานบริการสาธารณสุข รับฝากครรภ์ จํานวน ๓ ราย ตรวจเบาหวานความดัน ๓  
  ราย ทําแผล ๙ ราย ฉีดยา ๓ ราย ตรวจโรคทั่วไป ๑๒ ราย  ตรวจสุขภาพเด็ก ๒๑  
  ราย 
  - งาน EMS ให้บริการช่วยเหลือ ๑๙ ราย ออกหน่วยเคลื่อนท่ี ๓ คร้ัง 
นายสุทัศน์ฯ - เรื่องขยะลดลงแต่เรื่องสุนัขจรจัดเพิ่มข้ึน อยากทราบเรื่องงบประมาณท่ีอุดหนุนให้  
ท่ีปรึกษานายกฯ ศูนย์สุนัขจรจัดที่สวนป่าบางขนุน ว่ายังอุดหนุนอยู่หรือไม่ 
นางณิชมนฯ - ชี้แจงโครงการอุดหนุน ทางปศุสัตว์ได้ทําหนังสือขอรับการอุดหนุนทุกอปท. ท่ีละ  
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ๑๐๐,๐๐ บาท ในส่วนของสวนป่าบางขนุน สุนัขที่น่ันอาศัยอยู่มานานแล้วและมี 
  พื้นท่ีจํากัด สุนัขมีจํานวนมาก ๒๐๐-๓๐๐ ตัว เทศบาลก่อนจะเอาสุนัขไปไว้ท่ีสวนป่า 
  บางขนุนได้ต้องพาสุนัขไปทําหมันก่อนท่ีจะส่งตัวไปและแต่ละเทศบาลฯ ก็จะมีโควตา 
  ในการส่งตัวสุนัขไป เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะกําจัดสุนัขจรจัดให้หมดไป แต่ถ้ามี 
  การร้องเรียนมาก็จะต้องมีการจัดลําดับความสําคัญก่อน 
นายสนทรรศน์ฯ - งานสุขาภิบาล เรื่องการร้องเรียนเร่ืองเหตุรําคาญร้านคาราโอเกะส่งเสียงดัง ให้ไป 
รองนายกเทศมนตรีฯ ดําเนินการตรวจสอบด้วย   
  - เรื่องการตรวจสอบน้ําดื่ม ให้นําตัวอย่างน้ํามาตรวจสอบคุณภาพ ผมคิดว่างาน 
  สุขาภิบาลควรมองอะไรที่เก่ียวข้องกับปากท้องของชาวบ้าน ผมฝาก ผอ.กอง 
  สาธารณสุขฯ ประสานกับงานสุขาภิบาลด้วย  
นายภูดิทฯ  - ให้ดําเนินการตามท่ีรองสนทรรศน์แนะนํามา และผมคิดว่าควรทําโครงการเก่ียวกับ 
ประธาน  การตรวจสอบอาหาร โดยการจัดรถเคลื่อนที่ตรวจสอบสารปนเป้ือนในอาหาร เช่น  
  หน่อไม้ดอง ผักกาดดอง ฯลฯ โดยให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบทุกตลาดนัด 
นางณิชมนฯ - ในส่วนของงานสาธารณสุขฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าทางงานมีปัญหาเรื่องยานพาหนะใน 
ผอ.กองสาธาฯ การออกตรวจ แต่จะประสานกับทางงานเทศกิจเพื่อออกตรวจร้านอาหาร  
  ร้านคาราโอเกะ  ส่วนเรื่องการตรวจสอบสารปนเป้ือนในอาหารทางงานสาธารณสุขก็ 
  ได้ดําเนินการอยู่ 
   

/นายภูดิทฯ 



-๖- 
นายภูดิทฯ - เรื่องรถผมได้คุยกับทางปลัดฯไว้แล้ว ว่าให้จัดรถเพื่อออกตรวจ 
ประธาน 
  

มติที่ประชุม - รับทราบ 
   

  ๕. กองการศึกษา 
 

น.ส.สุบงกชฯ - ขอแจ้งเรื่องห้องคอมพิวเตอร์ที่ขอจากกรมฯ สรุปว่าได้รับอนุมัติโดยได้รับแจ้งทาง 
ผอ.กองการศึกษา วาจาและจะมีหนังสือตามมาอีกคร้ัง ดังน้ันจึงต้องมีการรีบปรับห้องท่ีได้มีการขอ 
  อนุมัติจากทางสภาเทศบาลฯแล้ว ในงบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท  

 - เรื่องการขยายห้องเรียนจากการคํานวณวันแล้วในปีนี้ไม่ทันคงจะต้องเข้าแผนฯ 
 ไว้และดําเนินการขยายห้องเรียนในปีหน้า  

  - เรื่องการเปิดเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ซ่ึงเป็นระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  หากจะมีการเปิดจริง ต้องมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะวางแผน ทั้งในด้าน 
  งบประมาณ อาคาร สถานที่  วิชาการ หลักสูตร และบุคลากร เนื่องจากเป็น 
  การศึกษาข้ันพื้นฐานจะต้องเข้าระบบหลักสูตรแกนกลางกระทรวงศึกษาธิการ  
  - ได้รับแจ้งจากโรงเรียนทุ่งคาฯ ว่าขณะนี้แผ่นพื้นกระเบื้องโก่งตัวข้ึน อาจเกิดจาก 
  การตอกเสาเข็ม อยากจะขอให้ทางพัสดุจัดการซ่อมก่อน 
  - แจ้งคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (รายละเอียดตามเอกสารท่ี 
  แจกในที่ประชุม) 
  - ขอหารือโครงการ ๓ โครงการ คือ  
  - โครงการบัณฑิตน้อย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยการแจกเกียรติบัตรให้กับ 
  นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในท่ีประชุม) 
นายภูดิทฯ - โครงการนี้เคยจัดหรือไม่ ผมอยากให้มีการนัดประชุมผู้ปกครองในวันเปิดภาคเรียน 
ประธาน  เพื่อพบปะพูดคุย 
น.ส.สุบงกช - ชี้แจง เรื่องการปฐมนิเทศ คาดการณ์ว่าประมาณเดือนเมษายน โดยแบ่งเป็น ๒ ชุด  
ผอ.กองการศึกษา คือชุดของโรงเรียน และชุดของศพด.ทั้ง ๕ ศูนย์ 
  - โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน จากการคํานวณใช้งบประมาณๆ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
  (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในท่ีประชุม) 
  - โครงการการแข่งเดิน-วิ่ง รัษฎามินิมาราธอน ๒๐๑๓ ใช้งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐  
  บาท โดยเบิกจ่ายค่าเหรียญรางวัลและเงินรางวัลได้ประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท  
  (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในท่ีประชุม) 
นายภูดิทฯ - เรื่องการขยายการศึกษา ผมต้องการขยายห้องของอนุบาล ๑ เพิ่ม ๒ ห้อง และจะ 
ประธาน  เปิดถึงระดับประถมศึกษา 
นายสุทัศน์ฯ - เรื่องการที่มีขโมยข้ึนโรงเรียนเกาะสิเหร่ ผมคิดว่าควรให้กองการศึกษาตั้ง 
ท่ีปรึกษานายกฯ งบประมาณเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดในทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากทรัพย์สินที่ 
  สูญหายไปมีมูลค่า  
  - เงินท่ีกันไว้ในแผนฯของปีท่ีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมศูนย์ทุ่งคาฯ การซ่อมศูนย์ 
  แหลมตุ๊กแกไม่ทราบว่าเร่ืองถึงไหนแล้ว ให้ผอ.กองช่างชี้แจง 
นายณรงค์ฯ - ได้ทําเรื่องเข้าสภาฯเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการกําหนดราคากลาง 
ผอ.กองช่าง 
 

/นายสุทัศน์ฯ 



-๗- 
นายสุทัศน์ฯ - ผมขอฝากทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนของ หมู่ ๗ และหมู่ ๕ ที่ได้กันเงิน 
ท่ีปรึกษานายกฯ ไว้แล้วให้เร่งดําเนินการให้เรียบร้อย  
 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

  ๖. กองสวัสดิการสังคม 
 

นางศิวนาถฯ   ๖.๑ การทําหนังสือประสานกับเรือนจําจังหวัด ในกรณีนักโทษพ้นโทษ 
รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ  - ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
    - แจ้งเรื่องการรับรางวัลโครงการสตรีดีเด่น วันท่ี ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๖ 
    - วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ทางอบจ. จัดงานวันสตรีสากล ณ สนามชัย โดยทาง 

เทศบาลฯจะส่งกลุ่มแม่บ้านไปร่วมงาน และมีการส่งแม่บ้านเข้ารับรางวัล งานเร่ิม 
เวลา ๑๖.๓๐ น.   
- วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ สมาคมสตรีจัดงานไลด์เด้นท์ ที่แหลมพรหมเทพ  
- วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ทางหมู่ท่ี ๕ ต้องการไปร่วมงานวางพวงมาลาสดุดีท้าว 
เทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ต้องการยืมรถเพื่อรับกลุ่มแม่บ้านไปร่วมงาน 
- การจัดงานกีฬาผู้สูงอายุ ทางบ้านพักคนชราเป็นเจ้าภาพและทางอปท.เข้าร่วม ทาง
เทศบาลฯ ขณะน้ีอยู่ระหว่างการดําเนินการจัดส่งรายชื่อนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการ
แข่งขัน  
- การสงเคราะห์ครอบครัว ได้มีการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ป่วยเอดส์ ๑๐ ราย ผู้พิการ 
๒๑ ราย ผู้ด้อยโอกาส ๑๕ ราย ผู้สูงอายุ ๑๐ ราย 

นายภูดิทฯ   - ผมฝากเร่ืองของเด็กอายุไม่ถึง ๑๔ ปี ให้ช่วยดูแลด้วย 
ประธาน    - เรื่องการประสานงานกับเรือนจํา ก่อนที่จะปล่อยตัวนักโทษและให้มาควบคุมความ 

ประพฤติอยู่ในเขตรัษฎา ก็ควรมีการแจ้งก่อนเพื่อที่จะได้เข้าไปคุยทําความเข้าใจกับ 
นักโทษ จะได้มีการจัดหางานให้ทํา และให้ทาง ผอ.กองสวัสดิการ ประสานกับสถาน 
พินิจด้วย 
- ปัญหาท่ีพบของการพ้นโทษของนักโทษ เม่ือมีการลงมาประสานกับทางผู้ใหญ่บ้าน 
บางครั้งก็ไม่ได้รับการตอบรับให้เข้ามาอยู่ในชุมชน ทําให้นักโทษไม่สามารถพ้นโทษ 
ออกมาได้ 

นายสุทัศน์ฯ   - ผมฝากเร่ืองการทํางานให้มีการทํางานเป็นเส้นตรง จะได้ไม่เกิดปัญหาตามมา 
ท่ีปรึกษานายกฯ   ภายหลัง 

 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔         เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 

นายภูดิทฯ - ให้เลขาฯแจ้งสมาชิกทุกท่านสํารวจป้ายซอยที่ชํารุดเพื่อดําเนินการซ่อมแซม 
ประธาน 
นายสุทัศน์ฯ - เรื่องป้ายส่วนใหญ่จะเอนและขาดหัวเสา คิดว่าการซ่อมแซมน่าจะใช้งบประมาณไม่ 
ท่ีปรึกษานายกฯ มาก ควรทําการจ้างเหมาอย่างไรเพื่อทําให้อยู่ในสภาพท่ีดี  
นายณรงค์ฯ - ชี้แจง จากการเสียหายควรมีการสํารวจทั้งหมด และค่อยประมาณการงบประมาณ 
ผอ.กองช่าง การซ่อมอีกคร้ัง 
 

/นายภูดิทฯ 



-๘- 
นายภูดิทฯ - ให้ทําการสํารวจป้ายท่ีชํารุดและดําเนินการซ่อมแซม 
ประธาน 
นายสุทัศน์ฯ - เรื่องป้ายหน้าเทศบาล คิดว่าควรได้รับการซ่อมแซม และเลขาฯได้เสนอให้มีการทํา 
ท่ีปรึกษานายกฯ ตัวหนังสือให้เป็นสีทอง ต้องทําอย่างไรเพื่อให้เกิดความสวยงาม 
นายณรงค์ฯ - เม่ือซ่อมแซมแผ่นพื้นเสร็จแล้ว ก็ทําการถอดตัวหนังสือเพื่อนําไปชุบสีทองได้และมา 
ผอ.กองช่าง ติดตั้งใหม่ 
นายภูดิทฯ - แผ่นป้ายหน้าเทศบาลฯ ผมต้องการให้มีการออกแบบฉากหลังใหม่ หรือทําอย่างก็ 
ประธาน  ได้ให้ฉากหลังเชื่อมติดกันไม่แยกช่องไฟ ไม่ให้มีช่องว่างระหว่างกัน 
นายสุทัศน์ - ฝากดูแลเร่ืองเสาธง 
ท่ีปรึกษานายกฯ - เรื่องจอ LED ควรมีการตั้งงบจัดซ่อมหรือซ้ือใหม่ให้ตรวจสอบอีกคร้ัง 
นายภูดิทฯ - เรื่องถนนชํารุดหน้าหมู่บ้านร็อคการ์เด้นท์ ต้องดําเนินการอย่างไร 
ประธาน 
นายณรงค์ฯ - จากการประสานงานกับทางหลวงชนบท ทราบว่าทางหลวงชนบทได้มีการ 
ผอ.กองช่าง ออกแบบไว้แล้ว แต่ไม่มีงบก่อสร้างถ้าทางเทศบาลฯต้องการดําเนินการก็สามารถทํา 
  หนังสือเพื่อขอใช้แบบจากทางหลวงชนบทได้ โดยจะใช้งบประมาณ ประมาณ  
  ๒๐๐,๐๐๐ บาท และต้องนําเร่ืองเข้าสภาฯเพื่อพิจารณาต่อไป 
นายภูดิทฯ  - ให้ทําเรื่องเข้าสภาฯเพื่อดําเนินการพิจารณา 
ประธาน  - ให้ประสานงานกับ บจก.กฤติชัย เพื่อก้ันแนวกันดิน บริเวณหมู่บ้านร็อคการ์เด้นท์  
  และแจ้งผลการดําเนินงานให้ผมทราบด้วย 
นายสุทัศน์ฯ - เรื่องไฟเฉลิมพระเกียรติ ให้ตรวจสอบและทําการเก็บสายไฟให้เรียบร้อย 
ท่ีปรึกษานายกฯ - เรื่องไปรษณีย์ลิง และ กม.ลิง ผมคิดว่าควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ และเรื่องการตั้ง 
  งบประมาณควรมีความชัดเจน 
 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕         เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

นายอัมพรฯ - เรื่องการประสานงานกับประธานนิติบุคคล หมู่บ้านศรีสุชาติ ผมอยากให้ท่านนายก 
รองประธานสภาฯ ติดต่อกับทางประธานนิติบุคคลด้วยตนเองและเชิญสมาชิกในเขตเข้าไปคุยด้วย 
  - เรื่องศพด.ทุ่งคาฯ ห้องมีขนาดเล็กมากและแออัด 
  - เรื่องสนามเด็กเล่น ศพด.ทุ่งคาฯขาดการดูแลและชํารุดแต่มีบางส่วนยังสามารถใช้ 
  งานได้ผมคิดว่าควรมีการร้ือและนําอุปกรณ์ท่ียังใช้งานได้มาใช้งานต่อ เพื่อให้เด็กๆจะ 
  ได้มีสนามเด็กเล่น 
  - ผมได้เจอผอ.โรงเรียนทุ่งคาฯ และได้คุยเรื่องอาคารของทางโรงเรียนที่ถูกเพลิงไหม้ 
  แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการร้ือถอน และผมได้เข้าไปดูผมไม่ทราบว่าตามระเบียบจะ 
  สามารถใช้งบได้หรือไม่ แต่ผมคิดว่าจะใช้งบประมาณในการร้ือถอนประมาณ  
  ๑๐,๐๐๐ บาท 
  - โครงการคลองพะเนียง ได้มีการออกแบบเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถผู้รับเหมามา 
  ทํางานได้ผมคิดว่าควรหาผู้รับเหมาเข้ามาทํางานโดยเร็วก่อนท่ีจะถึงช่วงหน้าฝน 
  - ซอยตรอกกันภัย ให้เร่งดําเนินการเร่ืองเอกสารโดยเร็วก่อนจะหมดสัญญา 
  - เรื่องน้ําประปา ซอยหม่ืนพัน ผมอยากให้ช่วยติดตามเรื่องกับทางประปาภูมิภาค 
 

/เร่ืองการร้องเรียน... 



-๙- 
  - เรื่องร้องเรียนการจอดรถ บริเวณตลาดนัดสามกอง ชาวบ้านได้เข้ามาร้องเรียนแต่ 
  ขณะนี้ยังไม่มีการดําเนินการใดๆ ผมขอฝากให้ท่านนายกช่วยสั่งการด้วย 
  - เรื่องอปพร.ผมคิดว่าควรมีการจัด อปพร.ไปประจําหน้าโรงเรียนเพื่อดูแลความ 
  ปลอดภัยให้แก่เด็กๆที่เป็นอนาคตของชาติ 
  - การขออนุญาตวางท่อประปา ควรมีการเขียนสัญญาก่อนดําเนินการก่อสร้างให้ 
  รัดกุมมากข้ึน 
  - เรื่องการจอดรถบรรทุก บริเวณหมู่บ้านศรีสุชาติ ๓ ขอให้ช่วยเข้าไปจัดระเบียบด้วย 
  - เรื่องสถานที่ออกกําลังกายของผู้สูงอายุ หมู่ ๕ ผมคิดว่าควรมีการจัดหาสถานท่ี 
  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกกําลังกาย 
  - เรื่องรถตู้ นข- ๑๐๐๗ ผมคิดว่าควรซ่อมแซมเพื่อเก็บไว้ใช้งานต่อไป 
นายภูดิทฯ - ให้ดําเนินการซ่อมแซมรถตู้ นข-๑๐๐๗  
ประธาน 
นายสมยศฯ - ขอแจ้งเรื่องการส่งแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) เพื่อทางงานแผนฯจะได้ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ดําเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน โดยมีบันทึกคร้ังแรกให้ส่งภายในวันที่ ๑๙  
  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แต่ขณะน้ีมีแค่ สํานักปลัดฯ ท่ีส่งเอกสารมาส่วนกองอ่ืนๆยังไม่ได้ 
  รับเอกสาร ขอให้ทางหัวหน้าส่วนเร่งดําเนินการ 
  -  เร่ืองแผนเพิ่มเติมที่จะนําเข้าสภาฯในช่วง เดือนเมษายน นี้ หากกองใดต้องการ 
  เปล่ียนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ขอให้เร่งดําเนินการจัดส่งเอกสารให้งานวิเคราะห์ 
  นโยบายและแผนด้วย 
นายภูดิทฯ - ให้ทุกกองเร่งดําเนินการจัดส่งเอกสารให้เรียบร้อยด้วย 
ประธาน 
น.ส.นวรัตน์ - ขอรายงาน ๑๕ วันทันข่าว (รายละเอียดตามสื่อท่ีนําเสนอในท่ีประชุม) 
หน.งานบริการฯ 
นายภูดิทฯ - ฝากผอ.กองสาธารณสุขฯ ตรวจสอบเรื่องขยะในคลองบริเวณจุดชมลิง 
ประธาน  - เรื่องการนัดคุยกับประธานนิติบุคคล หมู่บ้านศรีสุชาติ ถ้าท่านสท.อัมพร สะดวกวัน 
  ไหนก็ขอให้แจ้งทางผม เพื่อจะได้เข้าไปปรึกษาหารือพร้อมกัน 
  - ซอยตรอกกันภัย ให้คุณนิพิฐ ประสานกับผู้รับเหมาให้เข้ามาคุยเพื่อหาสาเหตุ 
  - เรื่องอปพร. ให้หัวหน้าสํานักปลัดฯ ปรึกษาหารือกับผมอีกคร้ังเพื่อหาข้อสรุป 
  - ฝากผอ.กองช่างแจ้งให้ช่างเขตให้เข้าไปตรวจสอบ กรณีมีการวางท่อประปา ท้ัง 
  ก่อนและหลังดําเนินการ 
  - เรื่องการจอดรถบรรทุก บริเวณหมู่บ้านศรีสุชาติ ฝากให้งานเทศกิจเข้าไป 
  ดําเนินการตรวจสอบด้วย 
  - ฝากให้ทาง รองนายกฯ , เลขาฯ , ที่ปรึกษาฯ , สท. , ข้าราชการทุกท่าน ช่วยดูแล 
  การดําเนินการในทุกๆเร่ือง 
นายอัมพรฯ - เรื่องขยะ มีการจัดเก็บดีข้ึน แต่ยังมีบางคร้ังที่มีการบีบน้ําขยะลงถนนส่งกลิ่นเหม็น  
รองประธานสภาฯ รบกวนให้จัดหารถท่ีมีสภาพพร้อมใช้งานด้วย 
  - เรื่องการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ควรเร่งดําเนินการจัดทํา 
 

 
 
 

/มติท่ีประชุม 



-๑๐- 
 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 
      ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นายธนนที    อภิชาตตระกูล) 
                  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายภูดิท   รักษาราษฎร์) 
                  นายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา 
      นันทิกา/ร่าง/พิมพ์  (๘ มี.ค. ๒๕๕๖) 
 


