
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร 
คร้ังที่   ๕ / ๒๕๕๖ 

วันอังคารที่   ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
เวลา   ๑๓.๓๐  น. 

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

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา   
 ๒. นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา  
 ๓. นายสนทรรศน์ พีรดนย์โกเศส รองนายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา   
 ๔. นายธนนที อภิชาตตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา  
   ๕. นางจันทิพย์ ยิ่งดํานุ่น รองปลัดเทศบาล 
 ๖. นางณิชมน เกตุมณี ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
 ๗. นางพวงรัตน์ พรมคง ผู้อํานวยการกองคลัง   
 ๘. นายณรงค์ หะนุกูล ผู้อํานวยการกองช่าง 
 ๙. น.ส.สุบงกช ตู้หิรัญมณี ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
 ๑๐. นางศิวนาถ ชัยพิสิษฐเจริญ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 ๑๑. นายสุรกิจ โสฬส ผู้อํานวยการสถานศึกษา   
 ๑๑. นางขนิษฐา เจียมสกุล หน.ฝ่ายอํานวยการ 
 ๑๒. นายนิพิฐ เจริญการ หน.ฝ่ายแบบแผนฯ 
 ๑๓. นางสมทรัพย์ แซ่หลิม รก.หน.ฝ่ายปกครอง   
  ๑๔. น.ส.นวรัตน์ ยอดเสถียร นักวิชาการประชาสัมพันธ์  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายสุทัศน์  หงษ์บุตร         ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา (ไปราชการ) 
 ๒. นายเดชาคนี ลีลานนท์ ปลัดเทศบาล (ไปราชการ) 
 ๓. นางสุจิตรา ชลิตตานนท ์ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (ไปราชการ) 
 ๔. นางภักดินันท์ คําธร หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ฯ (ติดภารกิจ)  
 ๕. น.ส.ณัฐวรา สุทธิสัตยาภรณ์ หน.ฝ่ายแผนงานฯ (ลากิจ) 
 ๖. นายสมชาย ตันติพิทยกุล หน.ฝ่ายการโยธา (ติดภารกิจ) 
 ๗. นางมณีพรรณ จันทสุริวงศ์ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน (ไปราชการ) 
 ๘. นายเอกชัย เพชรประกอบ นิติกร (ลากิจ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 ๑. นายวินิจ เสมาตระกูล ประธานสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 ๒. นายอัมพร อภิชาตตระกูล รองประธานสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 ๓. นายสมยศ ทองตัน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 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 
 

นายภูดิทฯ - แจ้งเรื่องวันสตรีสากล ทางเทศบาลฯ ได้รับรางวัลชมเชย ผมได้ข้ึนไปรับรางวัลที่ 
ประธาน  กรุงเทพฯ เม่ือวันที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๕๖ เป็นเร่ืองท่ีทางกองสวัสดิการสังคมฯ ได้ 
  ดําเนินการมาก่อให้เกิดชื่อเสียงต่อทางเทศบาลฯ ในภาพรวม  
  - เรื่องชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ทางเทศบาลฯ ก็ได้รับคําชมจาการปฏิบัติงาน 
  อย่างจริงจัง และทาง ปปส. ได้มอบรางวัลให้แก่ นายสังคม  สินธุ์ประดิษฐ์   
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ 
นายภาวัตฯ - แจ้งเรื่องสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเคหะรัษฎา ได้รับรางวัลดีเด่นระดับภาค และ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ประชาสัมพันธ์เร่ืองการ อบรมสมาชิกใหม่ใน วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒         รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร   ครั้งที่   ๔/๒๕๕๖   
  เม่ือวันอังคารที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมฯ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓         เร่ือง   ติดตามงาน 
 

  ๑. สํานักปลัดเทศบาล 
นางขนิษฐาฯ ๑.๑ การตรวจสอบอุปกรณ์ภายในอาคารสํานักงาน 
หน.ฝ่ายอํานวยการ - ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการโอนเงินเพื่อทําการ 
  ซ่อมแซมต่อไป 
  ๑.๒ การซ่อมแซมรถยนต์ (ตู้) ทะเบียน นข-๑๐๐๗  
  - ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  
  ๑.๓ การตรวจสอบการจอดรถบรรทุก บริเวณหมู่บ้านศรีสุชาติ 
  - อยู่ระหว่างดําเนินการ 
  ๑.๔ การซ่อมแซมป้ายช่ือหน้าเทศบาลฯ 
  - อยู่ระหว่างดําเนินการ 
  ๑.๕ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
  ประชาชน 
  - ขอรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระหว่าง 
  วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ รวม ๒๒ เร่ือง (รายละเอียดตามเอกสารท่ี 
  แจกในที่ประชุม) 
นายณรงค์ฯ - แจ้งเรื่องในลําดับท่ี ๓,๔,๘ ของกองช่างได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
ผอ.กองช่าง 
นายภูดิทฯ - เรื่องการซ่อมแซมถนนบริเวณท่าเรือ ดําเนินการถึงไหนแล้ว 
ประธาน 
 

/นายณรงค์ 
 



-๓- 
นายณรงค์ฯ - ยังไม่ได้ดําเนินการซ่อมแซม ได้มอบหมายให้ หน.ฝ่ายโยธา ไปดําเนินการแล้ว 
ผอ.กองช่าง   
  ๑.๖ รายงานผลการปฏิบัติงานของงานป้องกันฯ 
  (ระหว่างวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖) 
  - มีเหตุเพลิงไหม้ จํานวน ๒ คร้ัง  ฉีดล้างถนน จํานวน ๙ คร้ัง  บริการน้ํา จํานวน  
  ๒๕ คร้ัง รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 
  - งานเทศกิจ มีรายงานการตักเตือนและบันทึกการตรวจ จํานวน ๓ ราย  
  (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในท่ีประชุม) 
นายวินิจฯ - เรื่องวันที่ไฟไหม้เรือ ผมอยากจะแจ้งว่า รถดับเพลิงเราก็ไม่มี  รถน้ําเราก็ไม่มี   
ประธานสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เราก็ไม่มี เนื่องจากชาวบ้านได้โทรแจ้งให้ทาง สท.เข้าไป และผมได้เข้าไป 
  เม่ือไปถึงไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการดับเพลิง มีแต่คนขับรถกับคนลากสายน้ํา แต่มี 
  เจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลนครภูเก็ต (มีการประสานงานไป) ผมรู้สึกว่าเทศบาลฯ     
  มีความทรุดโทรมมาก รถดับเพลิงจากท่ีเคยใช้งานได้ตอนน้ีก็ใช้งานไม่ได้ หากเกิด 
  เหตุการณ์ไฟไหม้บ้านเรือนอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ 
นายภูดิทฯ - ผมขอฝากสํานักปลัดฯ เร่ืองการซ่อมแซมรถดับเพลิง และรถดับเพลิงควรใช้งาน 
ประธาน  ดับเพลิงเท่าน้ัน ห้ามนําไปฉีดนํ้าโดยเด็ดขาดผมขอสั่งห้าม เพราะจะทําให้ระบบเกียร์ 
  ของรถเสียหายได้  
  - ปัญหาท่ีเกิดข้ึน เร่ืองเจ้าหน้าที่ควบคุม และขอให้ตรวจสอบถังดับเพลิงท่ีใช้งานแล้ว 
  ให้นําไปอัดเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
  - ผมขอแจ้งให้ทางเทศกิจไปตรวจสอบถังดับเพลิงบริเวณท่าเทียบเรือ ให้ขอความ 
  ร่วมมือผู้ประกอบการในการติดตั้งถังดับเพลิงด้วย เพื่อความปลอดภัย  
  - ผมขอแจ้งท่านประธานสภาฯ ทราบว่าในวันเกิดเหตุทางหัวหน้าสํานักปลัดฯ ได้เข้า 
  ไปตรวจสอบพื้นที่ด้วย เน่ืองจากผมได้รับรายงานจากวิทยุ 
นายวินิจฯ - ผมอยากให้ท่านประธาน จัดหาบุคลากรที่จะควบคุมการทํางาน หัวหน้างาน เพื่อ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ดําเนินการประสานงานโดยตรง 
นายภูดิทฯ - ให้ทุกกอง สํารวจบุคลากรที่มีอยู่ตามกรอบ และแจ้งให้ผมทราบ 
ประธาน 
 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
  ๒. กองคลัง 
  ๒.๑ รายงานสถานะคลัง 
นางพวงรัตน์ฯ  - รายงานสถานะคลัง รายได้ทั้งสิ้น ๙๕,๐๓๐,๒๐๓ บาท รายจ่าย  
ผอ.กองคลัง ๓๙,๔๙๔,๐๗๒ บาท     
  ๒.๒ การปฏิบัติงานพัสดุ    
  - รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในท่ีประชุม 
นายภูดิทฯ - ให้ ผอ.กองคลัง ชี้แจงโครงการที่อยู่ระหว่างจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
ประธาน 
นางพวงรัตน์ฯ - โครงการท่ีอยู่ระหว่างจัดซ้ือ/จัดจ้าง คือ โครงการท่ีอยู่ระหว่างสอบราคา และการ 
ผอ.กองคลัง จัดทําเอกสารของทางพัสดุ พร้อมท้ังเป็นโครงการท่ียังไม่มีผู้รับจ้างเข้ามาดําเนินงาน 
นายภูดิทฯ - ให้ หน.ฝ่ายแบบแผนฯ ชี้แจงโครงการของทางอําเภอ ท้ัง ๒ โครงการ 
ประธาน 

/นายนิพฐิฯ 



-๔- 
นายนิพิฐฯ - โครงการราดยางถนนรัษฎานุสรณ์ จะมีการเปิดซองในวันพรุ่งนี้  
หน.ฝ่ายแบบแผนฯ - โครงการท่ีถนนประชาสามัคคี อยู่ระหว่างการรอหนังสือตอบกลับจากทางผู้ว่า 
  ราชการจังหวัดภูเก็ต 
นางจันทิพย์ฯ - ขอแจ้งเรื่องโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ท่ี ๕ ทาง หจก.พังงาสรรพกิจ ได้ส่ง 
รองปลัดเทศบาลฯ แผนงานมาให้ทางเทศบาลฯแล้ว แต่ได้มีหนังสือคัดค้านจากทาง ผอ.โรงเรียนบ้าน  
  ทุ่งคาฯ ว่าทางเทศบาลได้ทําการย้ายสถานท่ีแล้วก่อนหน้าน้ี และได้หนังสือฉบับที่ให้ 
  ชะลอเร่ืองไว้ก่อน จึงได้ส่งเร่ืองไปให้ทางกองช่าง เพื่อนัดคณะกรรมการพิจารณาอีก 
  ครั้ง 
  - ขอหารือว่า จะให้คณะกรรมการชุดเล็กพิจารณาก่อนหรือว่าทางคณะผู้บริหารมี 
  แนวทางแก้ไขอย่างไร เนื่องจากทางโรงเรียนทุ่งคาฯ ได้ทําการคัดค้านมาเป็นหนังสือ 
นายภาวัตฯ - ผมได้ประสานกับทางผอ.โรงเรียนทุ่งคาฯ ไว้ก่อนแล้วหากมีหนังสือสั่งการจาก 
รองนายกเทศมนตรีฯ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภูเก็ตมาและทางโรงเรียนก็จะยินดีให้สร้างสนามฟุตซอล  
  แต่ภายหลังมาทําหนังสือคัดค้านไม่แน่ใจว่าเก่ียวข้องการร้ือถอนอาคารเรียนที่ไฟไหม้ 
  หรือเปล่า 
นายณรงค์ฯ - ขอเพิ่มเติมเรื่องโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล เม่ือวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ทาง 
ผอ.กองช่าง เทศบาลฯ ได้ทําหนังสือไปถึงโรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ ว่าจะมีผู้รับเหมาเข้าไปทํางาน แต่ 
  เม่ือผู้รับเหมาเข้าไปที่โรงเรียนทางผอ.ก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ และเม่ือวันที่ ๘  
  มีนาคม ๒๕๕๖ ทางผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ ได้ทําหนังสือไม่อนุญาตให้เข้า 
  ดําเนินการและแนบหนังสือการให้ชะลอการอนุญาตเข้าพื้นที่ จากสํานักเขตพื้นท่ีฯ ที่ 
  ออกในปี ๒๕๕๕ 
น.ส.สุบงกชฯ - ขอชี้แจงเร่ืองอํานาจการตัดสินใจอยู่ท่ีใคร ในปี ๒๕๕๓ มีหนังสือสั่งการจาก สภฐ. 
ผอ.กองการศึกษา มอบอํานาจในการอนุญาตให้บุคคลเข้าใช้สถานที่ของโรงเรียนเป็นอํานาจของ 
  ผู้อํานวยการสถานศึกษา และในปี ๒๕๕๔ หรือ ๒๕๕๕ ได้มีหนังสือออกมา ๑ ฉบับ  
  เนื่องจากมีผอ.โรงเรียนหลายโรงเรียนหารือไปยัง สภฐ. ว่ามีบุคคลมาขอใช้สถานที่  
  ทางสภฐ. จึงให้ชะลอการอนุญาต เน่ืองจากทางสภฐ.จะทําคู่มือเก่ียวกับการ 
  ปฏิบัติการอนุญาตให้ใช้พื้นท่ีราชพัสดุในส่วนท่ีโรงเรียนรับผิดชอบก็ให้ชะลอไว้ก่อน 
นายภูดิทฯ - ให้ทําหนังสือไปยังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภูเก็ตอีกคร้ัง และขอให้ทาง 
ประธาน  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภูเก็ต แจ้งให้ทางผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ ทราบด้วย 
นายวินิจฯ - ผมอยากให้โครงการทุกโครงการที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ แล้ว       
ประธานสภาเทศบาลฯ ให้เร่งดําเนินการประสานงานให้เรียบร้อยโดยเร็ว โดยให้กําหนดระยะเวลาการ 
  ทํางาน 
นายภูดิทฯ - ให้เจ้าหน้าที่เร่งดําเนินการทุกโครงการ 
ประธาน 
นายภาวัตฯ - ผมอยากทราบว่าขณะน้ีทางเทศบาลฯ มีรายจ่ายไปเท่าไหร่แล้ว และต้องกันเงิน 
รองนายกเทศมนตรีฯ สํารองไว้เท่าไหร่ และเหลือเงินท่ีจะใช้ได้เท่าไหร่ ให้ผอ.กองคลังชี้แจง 
นางพวงรัตน์ฯ - ชี้แจงเงินงบประมาณปี ๒๕๕๖ ไม่ต้องกันเงินสํารองไว้ สามารถใช้ได้ตามที่ได้ตั้ง 
ผอ.กองคลัง เทศบัญญัติไว้  
นายอัมพรฯ - เรื่องการรื้อถอนอาคารที่เพลิงไหม้ โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ ผมได้หาผู้รับเหมาไว้ 
รองประธานสภาฯ แล้วแต่จะใช้งบประมาณในส่วนไหน 
   

/-เรื่องโครงการ... 



-๕- 
  - เรื่องโครงการโครงสร้างพื้นฐาน เม่ือมีงบประมาณเข้ามาและได้ตรวจสอบแล้วว่าจะ 
  สามารถนําเงินมาทําโครงการใดได้บ้าง ก็ควรดําเนินการ 
  - เรื่องการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
  ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  
นายภูดิทฯ - สอบถามคุณนิพิฐ โครงการโครงสร้างพื้นฐานได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
ประธาน  หรือไม่ เร่ืองการออกแบบและทําราคากลาง 
นายนิพิฐฯ - ชี้แจง ขณะน้ีโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว และ 
หน.ฝ่ายแบบแผนฯ โครงการในงบประมาณปี ๒๕๕๖ ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ๕ โครงการ ส่วน 
  โครงการที่ต้องดําเนินการต่อ คือ โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๔ และหมู่ ๗   
  ขณะนี้มีงานจ่ายขาดเงินสะสม  งานงบประมาณ ๒๕๕๖  งานที่จะต้องทําแผนพัฒนา 
  สามปี ทําให้มากระทบต่อเวลาที่จะต้องมาทําราคากลาง และบุคลากรของกองช่างมี 
  ไม่เพียงพอเม่ือมีงานเข้ามาด่วนเจ้าหน้าที่ก็จะต้องออกไปหน้างาน  ทําให้ขณะนี้ไม่ 
  สามารถกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานได้ 
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  ๓. กองช่าง 
นายณรงค์ฯ ๓.๑ การสํารวจป้ายช่ือซอยที่ชํารุด 
ผอ.กองช่าง - สํารวจแล้วบางส่วน อยู่ระหว่างดําเนินการ 
  ๓.๒ การตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้าง พ้ืนที่หมู่ ๓ ซอยกรุงเทพประกันภัย  
  - ได้ระงับการก่อสร้างอาคารแล้ว 
  ๓.๓ การประสานงานกับประธานนิติบุคคล หมู่บ้านศรีสุชาติ ๑  
  - ได้ประสานงานแล้ว ทางประธานนิติบุคคลแจ้งว่า จะสรุปให้เร็วๆนี้ เนื่องจากผู้เข้า

ประชุมยังไม่ครบจํานวน 
  ๓.๔ การดําเนินการออกแบบฉากหลังป้ายชื่อหน้าเทศบาลฯ 
  - ดําเนินการออกแบบเรียบร้อยแล้ว และจะดําเนินการก่อสร้าง โดยใช้งบของกอง

ช่าง 
  ๓.๕ การจัดทําโครงการก่อสร้างกําแพง คสล. กันดิน บริเวณหมู่บ้านร็อคการ์เด้น 
  - ได้ทําหนังสือขออนุญาตดําเนินการ และได้บรรจุไว้ในแผนฯ เรียบร้อยแล้ว 
  ๓.๖ การตรวจสอบไฟซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 
  - ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไร 
  ๓.๗ การตรวจสอบเคร่ืองสูบนํ้า ซอยสามกอง ๑  
  - อยู่ระหว่างดําเนินการ ขออนุมัติซ่อมแซม 
  ๓.๘ การเปลี่ยนช่างเขตหมู่ ๕ 
  - อยู่ระหว่างการทําบันทึกเสนอนายกฯ 
นายภูดิทฯ - เครื่องสูบน้ํา ซอยสามกอง ๑ ใช้งานได้หรือไม่ 
ประธาน 
นายณรงค์ฯ - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ จึงต้องเข้าแผนฯ เพื่อนําเข้าสภาฯ และเม่ือผ่านสภาฯ ก็จะ 
ผอ.กองช่าง ได้ทําการจัดซ้ือ 
   
 

/-เข่ือนในนา... 



-๖- 
  - เข่ือนในนา ขณะน้ีผู้รับเหมาไม่เข้าดําเนินงาน จากการสอบถามผู้ควบคุมงานแจ้งว่า 

วัสดุต่างๆ ไม่เข้าหน้างาน และระยะเวลาการทํางานก็เหลือน้อยแล้ว 
  - เรื่องน้ําประปา ซอยหม่ืนพัน ได้ทําหนังสือแนบสําเนาหนังสือฉบับเดิมที่เคยทําให้

การประปาส่วนภูมิภาค เพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคทําหนังสือแจ้งกลับมาทาง
เทศบาลฯ 

  - เรื่องน้ําประปา หมู่บ้านเหมแก้ว ยังไม่ได้รับคําตอบจากคณะกรรมการจัดสรร แต่ได้
มีการทําหนังสือสอบถามแล้ว 

นายภูดิทฯ - ให้ติดตามเร่ืองซอยในนา ให้ประสานงานกับผู้รับเหมา 
ประธาน  - ให้มีการประชุมระหว่างช่างเขต ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมา  
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  ๔. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
นางณิชมนฯ ๔.๑ การตรวจสอบตู้นํ้าดื่มในเขตเทศบาลตําบลรัษฎา 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ - ได้ดําเนินการออกตรวจแล้ว ๗ หมู่บ้าน และได้เชิญผู้ประกอบการเข้ามาประชุม 
  เพื่อขอผลการสํารวจน้ํา และจะสุ่มตรวจอีกคร้ัง 
  ๔.๒ การตรวจสอบสารอาหารปนเปื้อน ในตลาดนัด 
  - จัดเตรียมแผนดําเนินการในช่วงเดือน เมษายน 
  ๔.๓ การตรวจสอบการเก็บขยะ ของบริษัทเอกชน 
  - ได้มอบหมายเจ้าหน้าท่ีออกตรวจสอบทุกวัน วันละ ๒ รอบ 
  ๔.๔ การดูแลทําความสะอาดขยะในคลอง บริเวณจุดชมลิง 
  - ได้ดําเนินการแล้ว   
  ๔.๕ การตรวจสอบเหตุรําคาญร้านคาราโอเกะ ส่งเสียงดัง 
  - ได้ออกตรวจสอบร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดแล้ว ๑ รอบ และจะมีการออกตรวจสอบ 
  อีกครั้งในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
  ๔.๖ การสํารวจถนนบายพาส เพื่อจัดทําโครงการ Big Cleaning Day 
  - อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําแผนฯ 
  ๔.๗ รายงานการปฏิบัติงาน 
  - งานสุขาภิบาล ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เป็นเงินท้ังสิ้น ๘๕,๐๐๐ บาท   
  ออกตรวจเหตุร้องเรียน ๒ เร่ือง เหตุเกิดจากกลิ่นเหม็นของร้านอาหารตามสั่ง กับน้ํา 
  เสียหลังบ้านเช่า โดยได้แจ้งให้ทั้ง ๒ แห่งดําเนินการแก้ไขแล้ว  
  - งานชุดพัฒนา ให้บริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี จํานวน ๕ ครั้ง ตัดต้นไม้ ๕ คร้ัง เก็บเศษ 
  วัสดุและก่ิงไม้ จํานวน ๓ ครั้ง ดูดสิ่งปฏิกูล จํานวน ๒๗ คร้ัง 
  - งานควบคุมป้องกันโรค ให้บริการฉีดพ่นยุง จํานวน ๑๓ ครั้ง บริการฉีดวัคซีนสุนัข 
  และแมว ๑๒ ตัว 
  - งานบริการสาธารณสุข ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น จํานวน ๒๐ ราย 
  - งาน EMS ให้บริการช่วยเหลือ ๒๑ ราย  
นายสนทรรศน์ฯ - เรื่องเคร่ือง ULB เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 
รองนายกเทศมนตรีฯ    
นางณิชมนฯ - เครื่อง ULB ได้รับเคร่ืองมาเรียบร้อยแต่เม่ือนํามาทดลองใช้ เครื่องสตาร์ทไม่ติดจึง 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ส่งกลับไปให้ที่ร้านเพื่อซ่อม 

/นายสนทรรศน์ 



-๗- 
นายสนทรรศน์ฯ - ผมคิดว่าควรเตรียมการเพื่อจัดหาเครื่อง ULV เครื่องใหม่เนื่องจากเป็นเคร่ืองท่ี 
รองนายกเทศมนตรีฯ สําคัญในการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
นายภาวัตฯ - ไม่ทราบว่าเคร่ือง ULV เคร่ืองที่ใช้อยู่ขณะนี้เป็นเคร่ืองเก่าหรือเคร่ืองใหม่ 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
นางณิชมนฯ - เป็นเคร่ืองเก่าท่ีซ่อมมาใหม่แล้ว 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
นายวินิจฯ - รถนํ้าของกองสาธารณสุขฯ ที่เพิ่งซ่อมเสร็จเม่ือไม่นานมานี้ และนํามาจอดไว้ ๒ วัน 
ประธานสภาฯ และขณะนี้ก็เสียอีกแล้ว  
  - ส่วนรถดูดโคลนเลนผมก็เห็นว่าเสียอยู่เป็นประจํา และคนขับรถดูดโคลนเลนก็ไปทํา 
  หน้าที่ขับรถจัดเก็บขยะของบริษัทเอกชน ไม่ทราบว่าเก่ียวกับเทศบาลอย่างไรที่ 
  คนขับรถของทางเทศบาลแต่ไปขับรถจัดเก็บขยะของบริษัทเอกชน  
นายภูดิทฯ - ให้ผอ.กองสาธารณสุขฯ ชี้แจง 
ประธาน 
นางณิชมนฯ - ชี้แจงเรื่องรถนํ้า เนื่องจากรถน้ําต้องเสริมกระดูกงูและหลังจากนั้นก็ปะ ผุ และ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ นํามาทดลองใส่น้ํา เพื่อดูว่าสามารถรับปริมาณน้ําหนักได้หรือไม่ แต่เม่ือนํารถมาวิ่งก็ 
  ปรากฏว่าซีนแม่ป๊ัมรั่ว จึงต้องนํากลับเข้าไปซ่อมใหม่อีกครั้ง 
  - ชี้แจงเรื่องรถดูดโคลนเลน ชํารุดมาเป็นเวลานานแล้ว เนื่องจากว่าต้องรอช่างจาก 
  บริษัทท่ีจําหน่ายรถมาทําการตรวจเช็คว่าเสียจุดใดและต้องสั่งอะไหล่ ตอนนี้อยู่ 
  ระหว่างรอการตรวจสอบ และในส่วนของคนขับรถดูดโคลนเลน ที่ทราบมาพนักงาน 
  ขับรถไปขับรถขยะของบริษัทเอกชน เป็นเวลานอกเวลาราชการ 
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  ๕. กองการศึกษา 
น.ส.สุบงกชฯ - ขอแจ้งเรื่องกําหนดการโครงการต่างๆ ที่จะจัดทําข้ึน (รายละเอียดตามเอกสารแจก 
ผอ.กองศึกษา ในที่ประชุม)  
  - เรื่องบัญชีรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา  
  เนื่องจากกองการศึกษา ได้ขอห้องคอมพิวเตอร์จากกรมฯ มาให้กับโรงเรียนเทศบาล 
  ตําบลรัษฎา ๑ ห้อง ขณะน้ีได้ประกาศออกมาเป็นหนังสือ โดยได้งบประมาณ 
  สนับสนุน จํานวน ๖๖๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดครุภัณฑ์มีจํานวน ๙ รายการ ตอนนี้ 
  จึงต้องขอเร่งแบบที่จะจัดทําห้องเก็บของ ๒ ห้อง  
  - เรื่องการกันเงินโครงการ ๓ โครงการ ดังนี้ 
  ๑. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และวัฒนธรรมท้องถ่ิน หมู่ ๗ ทางกองช่างได้แจ้งว่า 
  ได้จัดส่งเอกสารให้ทางพัสดุ กองคลังแล้ว แต่ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ 
  ๒. โครงการปรับปรุงที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน หมู่ ๕ เป็นโครงการท่ียกเลิก  
  และแก้ไขเป็นโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แทนแล้ว 
  ๓. โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ ของศพด.โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ สรุปว่า 
  จะมีการซ่อมศพด.หรือไม่ แต่ถ้าจะมีการซ่อมต้องขอทางกองช่างจัดทําแบบกับ 
  ประเมินราคาให้ด้วย 
นายวินิจฯ - ศูนย์การเรียนรู้และวัฒนธรรมท้องถ่ิน หมู่ ๗ ผมจําได้ว่าเป็นเรื่องประมาณ ๓ ปี 
ประธานสภาฯ แล้ว เสาปลวกข้ึนหมดแล้ว และทางก็แคบ ผมคิดว่าควรหาสถานที่ใหม่น่าจะดีกว่า 

/น.ส.สุบงกชฯ 



-๘- 
น.ส.สุบงกชฯ - ขอรายงานเร่ืองการขอความอนุเคราะห์ในการจัด วิ่งมินิมาราธอน จากการประชุม 
ผอ.กองการศึกษา กลุ่มย่อยสรุปได้ว่าจะขอความอนุเคราะห์จากทาง สส. สจ. สท. และคณะผู้บริหาร 
นายวินิจฯ - เรื่องการขอเงินอุดหนุนจากทาง สจ. สท. ผมอยากสอบถามว่าได้ประสานงาน 
ประธานสภาฯ สอบถามทาง สท. แล้วหรือไม่ 
นายภาวัตฯ - ในส่วนของเร่ืองการประสานกับทาง สท. และคณะผู้บริหาร ผมรับหน้าที่ประสาน 
รองนายกเทศมนตรีฯ เอง แต่ถ้าหากว่าทาง สท.ไม่ให้ความร่วมมือก็จะไม่มีถ้วยรางวัลมามอบให้ใช่หรือไม่  
  ให้ผอ.กองการศึกษาชี้แจง 
น.ส.สุบงกชฯ - ในส่วนของถ้วยรางวัล เนื่องจากเกินจาก ๒๕% ของวงเงินโครงการไม่ว่าอย่างไรก็ 
ผอ.กองการศึกษา ต้องหาเงินจากทางอ่ืนเข้ามาสนับสนุนถ้าหากว่าทาง สท. ไม่ให้ความร่วมมือก็ต้องหา 
  เงินจากทางอ่ืนเข้ามาอุดหนุน เนื่องจากได้อนุมัติโครงการแล้ว 
 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

  ๖. กองสวัสดิการสังคม 
นางศิวนาถฯ   - ทางชมรมผู้สูงอายุได้เสนอโครงการ ๕ โครงการ เพื่อจะให้ทางเทศบาลฯ ให้การ 
รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ  สนับสนุน คือ 

๑. โครงการภาษา AEC 
๒. โครงการอาหารเพื่อสุขภาพ 
๓. โครงการสุขภาพจิต 
๔. โครงการออกกําลังกายของ หมู่๕ 
๕. โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 
จากการประสานงานกับ สปสช. เนื่องจากจะใช้งบของ สปสช. ปรากฏว่าในโครงการ
ท่ี ๑ ไม่สามารถจัดทําได้ จึงเหลือ ๔ โครงการ 
- วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้ร่วมงานวันสตรีสากล โดยมีการส่งผู้มีจิตอาสาและทาง
เทศบาลฯได้ส่งผู้เข้าร่วม คือ คุณบุญยิน เป็นอาสาสมัครดูแลคนพิการซ่ึงก็ได้รางวัล 
- วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้ร่วมงานไลด์เด้นท์ ที่แหลมพรมเทพ และได้มีการยืมรถ
ของทางกองการศึกษาเพื่อรับผู้สูงอายุไปร่วมงาน ทางผู้สูงอายุก็ได้ชมและขอขอบคุณ
ทางเทศบาลฯ ที่ได้มีการจัดรถเพื่อรับ-ส่งผู้สูงอายุ  
- วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ จะมีพิธีวางพวงมาลาท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร 
- วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ จะมีสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยเดินทางมาเยี่ยมชม
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน และผู้สูงอายุจิตอาสาที่ได้ที่ ๑ ของจังหวัดภูเก็ต เวลา 
๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ 
- โครงการวันผู้สูงอายุ จะจัดในวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ 

นายภาวัตฯ   - ให้จัดทําตารางวัน เวลา สถานที่ ให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔         เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 

  - ไม่มี 
 

 
/ระเบียบวาระ... 



-๙- 
ระเบียบวาระที่ ๕         เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

นายสมยศฯ - ขอแจ้งเรื่องการส่งแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ในส่วนของกองที่ส่ง 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ เอกสารมาแล้ว คือ กองการศึกษา  สํานักปลัดฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร  
  และกองสาธารณสุขฯ อยู่ระหว่างการจัดส่งเอกสาร 
  - เรื่องการจัดทําแผนเพิ่มเติมที่จะนําเข้าสภาฯในช่วง เดือนพฤษภาคม ขณะนี้ได้รับ 
  เอกสารจากทางกองช่าง โครงการป้องกันการกัดเซาะถนนสาย ภก.๓๐๑ หมู่ ๕ และ 
  จากทางสํานักปลัดฯ โครงการตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  กองสาธารณสุขฯ โครงการจัดซ้ือจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
นายภาวัตฯ - ฝากท่านประธานและรองประธานสภาฯ หากทาง สท. มีเร่ืองใดท่ีนําเร่ืองเข้าแผนฯ  
รองนายกเทศมนตรีฯ ก็ให้จัดส่งเข้าแผนฯ ไว้ก่อน 
นายวินิจฯ - ผมได้แจ้งทางกองช่างแล้วว่าให้นําเร่ืองเข้าแผนฯ ด้วย 
ประธานสภาฯ 
นางจันทิพย์ฯ - แจ้งเรื่องทางปภ.จังหวัด ได้มาประสานงานเร่ืองโครงการขุดลอกประมาณ ๖-๗  
รองปลัดเทศบาลฯ โครงการ โครงการขุดลอกคลองข้างโลตัส , โครงการขุดลอกคลองบริเวณเรือน 
  ทะเล , โครงการขุดลอกคลองบริเวณจุดชมลิง ทางปภ.จังหวัดได้สอบถามความ 
  พร้อมของทางเทศบาลฯ และปรากฏว่ายังไม่มีการจัดทําแผนฯ จึงให้ทางคุณนิพิฐ  
  ประสานกับคุณสมยศ เพื่อเพิ่มเติมโครงการลงในแผนฯ ปี ๒๕๕๖  
นายวินิจฯ - ที่ท่านรองปลัดฯ แจ้งมาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เขต ๑ แต่ผมขอแจ้งว่าเรื่องเร่งด่วนใน 
ประธานสภาฯ ขณะนี้คือ บริเวณหลังโรงพักน้ําไม่มีที่ลง ขอความกรุณาขุดลอกบริเวณดังกล่าวก่อน 
นายภูดิทฯ - ก่อนนําเร่ืองเข้าแผนฯ ขอให้เคลียร์พื้นท่ีให้เรียบร้อยก่อน 
ประธาน  - ส่วนบริเวณหลังโรงพัก ขอให้เข้าไปเคลียร์กับเจ้าของบ้านบริเวณดังกล่าวก่อน และ 
  ไม่ทราบว่าบริเวณหลังโรงพัก รถแม็คโคตัวเล็กลงพื้นท่ีได้หรือไม่ 
นายอัมพรฯ - เรื่องวันพระยารัษฎา อย่าลืมเชิญคุณวิจิตร  ณ ระนอง  

รองประธานสภาฯ - เรื่องน้ําประปาซอยหม่ืนพันธ์ ฝากผอ.กองช่างช่วยติดตามเรื่องให้ด้วย 
  - เรื่อง อบจ.สัญจร ท่ีจะมาจัดท่ีโรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ เนื่องจากทางอบจ.จะเร่ิมงาน 
  เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. และทางเทศบาลฯจะเข้าไปร่วมอย่างไรเพื่อให้งาน 
  ดําเนินการไปจนถึงช่วงคํ่า เนื่องจากช่วงเวลากลางวันอากาศร้อนทําให้ชาวบ้านไป 
  ร่วมงานน้อย ผมคิดวา่หากมีการจัดงานจนถึงช่วงคํ่าก็จะทําให้ชาวบ้านได้มาร่วมงาน 
  ด้วย  
  - เรื่องไฟฟ้าซอยประชาอุทิศ ๔ เน่ืองจากขณะนี้มีการราดดิน ทําให้เกิดอันตราย 
  - เรื่องแบบแปลนคลองระบายนํ้าหน้าซอยพะเนียงข้างศาลเจ้าฯ โครงการน้ีผมได้ 
  ขอให้สจ.เอาเข้าแผนฯ ของทางอบจ.แล้ว 
  - เรื่องการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ผมคิดว่าควรจะจัดทําโครงการท่ีจะสามารถจัดทํา 
  ได้ภายในระยะเวลาสามปี 
  - เรื่องท่อน้ําอุดตัน นํ้าล้นข้ึนถนน บริเวณสามแยก 
  - เรื่องการตัดต้นไม้ ผมเองก็หนักใจพอสมควร เนื่องจากเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน 
  บางครั้งก็ไม่ทําตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
   
 
 

/-เรื่องความสะอาด... 



-๑๐- 
  - เรื่องความสะอาด ตามนโยบายของท่านนายกฯ ท่ีจะให้ตําบลรัษฎาสะอาดปลอด 
  จากขยะ แต่ปัจจุบันนี้ในบริเวณท่ีมีถังขยะวางอยู่จะสังเกตได้ว่ามีการจัดเก็บขยะแต่ 
  ข้างๆ ถังขยะจะมีเศษขยะตกอยู่ เน่ืองจากไม่ได้มีการเก็บกวาดขยะหลังจากที่ได้ทํา 
  การจัดเก็บขยะ ผมขอเสนอให้ท่านนายกจัดกิจกรรม Big Cleaning Day กองขยะ 
  บริเวณที่ยังไม่สะอาด  
  - เรื่องความสะอาดบริเวณตลาดนัดทวีสมาน เน่ืองจากมีน้ําไหลออกมาจากตลาด 
  ตลอดเวลาและส่งกลิ่นเหม็น 
  - เรื่องศูนย์วัฒนธรรมท่ีรับโอนมา ไม่ทราบว่ามีคนดูแลหรือไม่ เน่ืองจากมีทั้งเศษขยะ 
  และหญ้าข้ึน 
  - เรื่องการขยายเขตไฟฟ้า ซอยประชาอุทิศ ๑ หมู่ ๕ ต้ังแต่วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม  
  ๒๕๕๕ ชาวบ้านได้ทําหนังสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยอ้างถึงแผนท่ีและหนังสือ 
  ร้องเรียนจากเทศบาลฯ ๑ ฉบับ และขณะนี้ระยะเวลาได้ร่วงเลยมาเกือบครบ ๑ ปี 
  แล้วไม่ทราบว่าได้ดําเนินการถึงไหนแล้ว 
นายภูดิทฯ - ให้ผอ.กองช่าง ชี้แจงเรื่องการขอขยายเขตไฟฟ้า 
ประธาน 
นายณรงค์ฯ - ได้จัดทําเอกสารส่งให้การไฟฟ้าแล้ว 
ผอ.กองช่าง 
นายวินิจฯ - ผมขอฝากให้ผอ.กองช่าง จัดหาเจ้าหน้าท่ีเข้าไปประสานงานกับประปาส่วนภูมิภาค  
ประธานสภาฯ เนื่องจากนํ้าประปาบริเวณเกาะสิเหร่แรงดันน้ําตกทําให้นํ้าไม่ไหล 
  - ผมขอเสริมเร่ืองศูนย์วัฒนธรรมที่รับโอนมา ผมคิดว่าเทศบาลฯ ควรเข้าไปพัฒนา 
  และดําเนินการปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ 
นายภาวัตฯ - ขอชี้แจงเร่ืองศูนย์วัฒนธรรมที่รับโอนมา เนื่องจากการออกแบบไม่สอดคล้องกับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ชุมชน ไม่มีร้ัวรอบขอบชิดก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ข้ึน ในส่วนของการจัดกิจกรรมได้มี 
  ปัญหาเรื่องงบประมาณท่ีจะนํามาใช้และจากที่กองช่างได้เข้าไปตรวจสอบสถานท่ียัง 
  ต้องมีการซ่อมแซมตัวอาคารบางส่วนอีก 
นายภูดิทฯ - เรื่องการตัดต้นไม้ให้จัดหาคนท่ีรับจ้างตัดต้นไม้ เนื่องจากมีบางพื้นที่ๆ มีความเสี่ยง 
ประธาน  มากเกินไป 
นายอัมพรฯ - เรื่องการตัดต้นไม้ผมคิดว่าทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน่าจะมีงบในส่วนนี้อยู่  
รองประธานสภาฯ - เรื่องขยะ ผมอยากให้นายกฯ กําหนดวัน Big Cleaning Day 
นายภูดิทฯ - ให้กําหนดวัน Big Cleaning Day บายพาสด้วย 
ประธาน  - ให้กําชับรถเก็บขยะของบริษัทเอกชน เก็บขยะข้างถังขยะด้วย 
นายภาวัตฯ - ชาวบ้านหมู่ท่ี ๑ ได้สอบถามว่า พื้นที่ว่างจํานวน ๑๑ ไร่ จะสามารถใช้ทํากิจกรรม 
รองนายกเทศมนตรีฯ อะไรได้บ้าง ขอให้ทางกองช่างชี้แจง 
นายณรงค์ฯ - จากการประสานงาน ให้ทําเรื่องขอใช้จากอุตสาหกรรม 
ผอ.กองช่าง 
นายภาวัตฯ - ให้ ผอ.สถานศึกษา ชี้แจงกรณีที่มีนักเรียนเกินจํานวน ว่าจะดําเนินการอย่างไร 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
นายสุรกิจฯ - เห็นควรจัดหาครูเพิ่มเติม เพื่อรองรับจํานวนนักเรียนที่เกินจํานวนอยู่ 
ผอ.สถานศึกษา 
 

/น.ส.สุบงกชฯ 



-๑๑- 
น.ส.สุบงกชฯ - ขอเสนอให้แจ้งผู้ปกครองว่าจะมีการสร้างตึกเรียนเพิ่มเติมแน่นอน และในส่วนของ 
ผอ.กองการศึกษา เด็กอายุ ๔-๕ ขวบ ท่ีรับเพิ่มเติมเข้ามาก็ให้มาอยู่ที่ศูนย์ของโรงเรียนบ้านกู้กูก่อน 
  ชั่วคราวและหลังจากสร้างตึกเรียนเสร็จเรียบร้อยก็จะทําการย้ายนักเรียนไปเรียนที่ 
  ตึกเรียนหลังใหม่ 
นายภูดิทฯ - ให้ผอ.สถานศึกษาจัดการเรื่องนักเรียนที่เกินจํานวน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ขอให้ 
ประธาน นักเรียน ท่ีรับมาแล้วได้เข้าเรียนท้ังหมด หากต้องมีการเพิ่งครูก็ต้องเพิ่ม โดยให้ไปดูตําแหน่ง 
  มาและจัดทําเป็นตารางและนํามาปรึกษากันอีกคร้ังหนึ่ง 

 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
 
      ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นายธนนที    อภิชาตตระกูล) 
                  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายภูดิท   รักษาราษฎร์) 
                  นายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา 
      นันทิกา/ร่าง/พิมพ์  (๒๒ มี.ค. ๒๕๕๖) 
 


