
 

 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ประจ าเดือน มีนาคม 2562 
เมื่อวันที ่ 7  เดือน มีนาคม  2562  เวลา  13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
………………………………………………………….. 

พนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมประชุม 
  1. นางสาวพาขวัญ เมืองสาคร  รองปลัดเทศบาล 
  2. นายสมพร  ติ้นหนู   รองปลัดเทศบาล 
  3. นางสาวอารมณ์ พิรุณ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  4. นายสุนทร  เพ็ชรคง   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
  5. นายสหพงศ์  พรหมสุทธิ์  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  6. นายอิสมะแอ  ยูนุห์   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  7. นายพิทักศิษย์  พานิชธนาคม  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
  8. นางจินดา  อินทร์สุวรรณ  ผู้อ านวยการกองคลัง 

9. นางกิติมา  สมบัติยานุชิต  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
  10. นายอนันต์  พรหมเกษร  (แทน) ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
  11. นายยุทธนา  วังเพ็ชร์   ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
  12. นายภาคิน  สติรักษ์   รอง ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
  13. นางวาสนา  น้อยด า   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

14. นายณัฐเชษฐ์ มานะสุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
  15. นางศศิธร  มะสามะ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  16. นายพัฒนชัย ไชยพนัธุ์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  17. นางนฤภร  เพ็ชรคง   หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 

18. นางจุรี  จันติ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
19. นางจ านงจิตต์ บุญวัน   หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
20. นายนัสรุดดีน วารีสมาน  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
21. นางสาวอรุณวาตี สิทธิเส็ม   หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
22. นางสาวฟาริดา หล าเบ็ลสะ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 

  23. นายแวอูเซ็ง  สะรีเดะ   หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
  24. นายนิรันดร์  โลหะจินดา  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ 
  25. นางสาวอภิตร ี อดุลภักดี  นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
  26. นางสาวสุธาสิน ี บุญกาญจน์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  27. นางสาวพรพรรณ สว่างกิจวัฒนา  นักวิชาการคลังช านาญการ 
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28. นางสาวพิมพ์ประภา   แก้วรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  29. นางสาววรลักษณ์ ไซร้สุวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

30. นางสาวเครือมาส เบญจสาร  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
31. นายเหม  กิตติชัย   นายช่างโยธาอาวุโส 
32. นางสาวธนานันต์ โชตน์ชยพัทธ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

  33. นางสาวสุดารัตน์ เจ๊ะมามะ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  34. นางวิลุดา  พรมแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

35. นางสาวทัศนียา รักไทรทอง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
36. นางสาวศุภิศรา ชัยเทพ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

         ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                     1.1 การรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เนื่องจากท่านปลัดนพพล  ถ้ าเจริญ 
ได้โอนย้ายไปด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ซึ่งจะท าให้การรักษาราชการได้ปรับเปลี่ยนไปตาม
ค าสั่งเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่ 1150/2561  ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรียงตามล าดับดังนี้ 
 

             ล าดับที่ 1 นางสาวพาขวัญ  เมืองสาคร    รองปลัดเทศบาล 
             ล าดับที่ 2 นายสมพร   ติ้นหนู          รองปลัดเทศบาล 
             ล าดับที่ 3 นายสุนทร  เพ็ชรคง     ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
             ล าดับที่ 4 นายสหพงศ์  พรหมสุทธิ์    ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
             ล าดับที่ 5 นางสาวอารมณ์  พิรุณ    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
             ล าดับที่ 6 นายอิสมะแอ  ยูนุห์     ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
             ล าดับที่ 7 นางจินดา  อินทร์สุวรรณ    ผู้อ านวยการกองคลัง 
             ล าดับที่ 8 นายไพรัตน์  คงหมั่น    ผู้อ านวยการกองช่าง 
             ล าดับที่ 9 นายพิทักศิษย์   พานิชธนาคม  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   มติ ที่ประชุมรับทราบ 

         1.2 ความเคลื่อนไหวด้านการบริหารงานบุคคล 
            1.รับโอนข้าราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ ชื่อ นางสาวศุภิสรา  ชัยเทพ   มาด ารงต าแหน่ง          

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 

 

            2. ให้โอนพนักงานเทศบาล นายนพพล  ถ้ าเจริญ  ปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก -ลก  ไปด ารง
ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 

 

            3. นางสาวพาขวัญ  เมืองสาคร รองปลัดเทศบาล ผ่านการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับสูง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัด
ปทุมธานี ตามประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร 

            มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
                                                                                                         /1.3 เรื่องการ...      
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        1.3 เรื่องการบริหารศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการค้าชายแดนสุไหงโก -ลก   ปัจจุบัน
กรมธนารักษ์และการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการด าเนินการพิจารณาอัตราค่าเช่าพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ ในส่วน
ที่เก่ียวข้องกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คือ การบริหารจัดการอาคารดังกล่าว ซึ่งในช่วงแรกคงให้ส านักปลัดเทศบาล
ดูแลในภาพรวมไปก่อน แต่เมื่อมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องอ่ืนๆ เช่น การจัดการผลประโยชน์ก็จะเป็นกองคลังที่เข้ามา
จัดการดูแล ทั้งนี้ ระหว่างรอกระบวนการต่างๆ ฝ่ายที่ต้องดูแลเรื่องการจัดหาผลประโยชน์ก็ต้องไปศึกษาระเบียบ
วิธีการต่างๆ ที่เก่ียวข้องด้วย 

                     มติ   ที่ประชุมรับทราบ 

       1.4 การประชุมสภาเทศบาล  วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. แจ้งให้หัวหน้าส่วน
ราชการเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุม 

          มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
       1.5 หลักราชการ 10 ประการ  ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้ 
          1. หลักความสามารถ     2. หลักความเพียร  
          3. หลักความมีไหวพริบ     4. หลักความรู้เท่าถึงการณ์ 
          5. หลักความซื่อตรงต่อหน้าที่   6. หลักความซื่อตรงต่อคนทั่วไป 
          7. หลักความรู้จักนิสัยคน    8. หลักความรู้จักผ่อนผัน 
          9. หลักความมีหลักฐาน    10. หลักความจงรักภักดี  

           มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
          ประธานเสนอรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 20  ธันวาคม  2561  ให้ที่ประชุมรับรอง และหนังสือ
เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรายงานการประชุมคราวที่แล้ว ให้แจ้งเป็นเอกสารพร้อมทั้งส่งทางไลน์เพ่ือทราบ 

          มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   ติดตามข้อสั่งการในการประชุมคราวที่แล้ว 
         3.1 ผู้อ านวยการส านักการศึกษา แจ้งงาน 2 เมษารวมใจน้อมเกล้า ทางหอการค้าจังหวัดนราธิวาส

เป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งทางเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้รับมอบหมายในส่วนของการเดินเทิดพระเกียรติและกิจกรรม
จุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันที่ 2 เมษายน 2562 นอกจากนี้ยังมีการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง และกีฬาพ้ืนบ้าน 
ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ซึ่งก าหนดจัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 6 ประเภท คือ 1.ชักเย่อ  2.วิ่งกระสอบ         
3.วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน  4.เตะปี๊บไกล  5.วิ่งเสียบ  6.โยนไข่  แบ่งออกเป็น 12 ทีม  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก    
อยู่ในทีมสีม่วง และมอบหมายให้ตัวแทน  กอง/ส านัก รับผิดชอบกีฬาดังต่อไปนี้   

              1. ชักเย่อชาย   มอบส านักปลัดเทศบาล   ชักเย่อหญิง มอบกองสาธารณสุขฯ 
              2. วิ่งกระสอบชายหญิง   มอบกองสาธารณสุขฯ 
              3. วิ่งผลัดซุปเปอร์แมนชายหญิง   มอบส านักการศึกษา 
              4. เตะปี๊บไกลชายหญิง   มอบกองวิชาการและแผนงาน 
              5. วิ่งเสียบชายหญิง  มอบกองช่าง 

                        6. โยนไข่  มอบกองคลังกับกองสวัสดิการสังคม 
และขอความร่วมมือจากทุกกองส่งตัวแทนกองเชียร์เข้าร่วมกิจกรรมในการครั้งนี้ด้วย 

         มติ   ที่ประชุมรับทราบ   
/3.2 ผู้อ านวยการ... 
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         3.2 ผู้อ านวยการส านักการศึกษา แจ้งงานประเพณีวันสงกรานต์ ปีนี้ ก าหนดจัดงานในวันที่        
13 เมษายน 2562  ณ  บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก  ส่วนก าหนดการและวันเวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

         มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
         3.3 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งงานเทศกาลอาหารจานเด็ด  ระหว่าง     

วันที่ 7-11 เมษายน 2562 ก าหนดพิธีเปิดงานในวันที่ 8 เมษายน 2562  ณ  ลานคนเดินสนามกีฬามหาราช  
และในปีนี้ทางเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้รับความร่วมมือจากส านักงานพัฒนาจังหวัดนราธิวาสที่จะมาจัดงาน 
Otop ในช่วงวันที่ 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2562 ก่อนจะจัดงานเทศกาลอาหารจานเด็ด 

        มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
        3.4 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม แจ้งงานถนนสายวัฒนธรรม ก าหนดจัดงานจ านวน 3 เดือน 

ส าหรับช่วงแรกที่ได้จัดไปแล้วก็มีบางส่วนที่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขในเรื่องของไฟฟ้าและได้ประสานแก้ไขปัญหา     
ในส่วนนั้นไปแล้ว  ส าหรับช่วงที่ 2 ที่ก าลังจะมาถึง ทางกองได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในบางส่วน 

        มติ   ที่ประชุมรับทราบ    
       3.5 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล แจ้งงานวันเทศบาล ในวันที่ 24 เมษายน 2562 กิจกรรมในช่วงเช้า 

เวลา 09.00 น. ท าพิธีทางศาสนาทั้ง 2 ศาสนา หลังจากนั้นรับประทานอาหารร่วมกัน และในช่วงเย็นจะมีกิจกรรม
เลี้ยงสังสรรค์ ณ สวนรื่นอรุณ และมีกิจกรรมเพ่ิมเติมอีก 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และ Big cleaning day ภายในกองแต่ละกอง 

       มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
         4.1 นายสมพร  ติ้นหนู รองปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก แจ้งความคืบหน้าในการเลือกตั้ง ส.ส. 

เขตเลือกตั้งที่ 2 ของจังหวัดนราธิวาส จ านวนผู้สมัคร ส.ส. จ านวน 37 คน และในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก    
มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 37 หน่วยเลือกตั้ง ส าหรับปีนี้ก าหนดให้มีการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 
ส่วนการนับคะแนนจะนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ในส่วนของคณะกรรมการประจ าหน่วยที่มีความประสงค์         
จะเลือกตั้งก่อนล่วงหน้าให้ไปแจ้งสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562  

         มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
         4.2 ประธานที่ประชุมแจ้งการเตรียมการในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ก าหนดให้พนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคน ขอความร่วมมือแต่งกายเสื้อเหลืองตั้งแต่เดือนเมษายน - กรกฎาคม 
2562 เป็นระยะเวลา 4 เดือน ส าหรับวันจันทร์ให้แต่งกายชุดกากีตามปกติส่วนวันอังคารถึงวันศุกร์ให้แต่งกายเสื้อ
เหลือง 

        มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
        4.3 นางสาวอรุณวาตี  สิทธิเส็ม หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข แจ้งการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม

ยั่งยืน ในวันที่ 8 มีนาคม 2562  เวลา 09.30 น. จะมีคณะมาเยี่ยมและให้ค าแนะน าในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดท า
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพื่อเตรียมเอกสารในการรับการประเมิน    ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และ
จะมีการพูดคุยในเรื่องการจัดท าก๊าซเรือนกระจกซึ่งก าหนดอยู่ใน LPA เพ่ิมเติมด้วย เรียนเชิญตัวแทนกองต่างๆ   
เข้าร่วมรับฟังด้วย 
                มติ   ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
          5.1 ประธานที่ประชุม ชี้แจงเรื่องการปฏิบัติงานภายในส านักงาน ในส่วนของงานสารบรรณจ าเป็น

ต้องการปรับปรุงในบางเรื่อง ฝากทุกกองน าไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
          มติ   ที่ประชุมรับทราบ 

/5.2 ประธาน... 
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5.2 ประธานที่ประชุม ชี้แจงการจัดท ารายงานการประชุม ให้แก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของวันที่ประชุม 
ให้เพ่ิมค าว่า  เมื่อวันที่ และลงท้ายการปิดประชุม ให้เพ่ิมค าว่า เลิกประชุม 

          มติ   ที่ประชุมรับทราบ 

          5.3 ประธานที่ประชุม ชี้แจงการแจ้งเวียนหนังสือสั่งการ ระเบียบของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ให้เข้าไปที่เว็บไซต์และดาวน์โหลด เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทันเวลาที่ก าหนด การแจ้งเวียน
หนังสือต้องให้ผู้รับเซ็นรับให้ถูกต้อง 

          มติ   ที่ประชุมรับทราบ 

          5.4 กอง/ส านักใดที่ได้ท าหนังสือหารือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้ส าเนาแจ้งเวียน กอง/ส านัก  
เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 

         มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
          5.5 ประธานที่ประชุม ชี้แจงเรื่องการไปอบรม เมื่อเสร็จสิ้นจากการไปอบรม ผู้ไปอบรมสามารถ 

น าความรู้มาถ่ายทอดให้กับบุคคลอ่ืนๆ ได้ 
         มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
          5.6 ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน แจ้งติดตามเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  

มีบางกองได้ส่งมาแล้ว ส่วนกองอ่ืนๆ ที่ยังไม่ได้ส่งให้รีบด าเนินการส่งกองวิชาการและแผนงานเพ่ือรวบรวมจัดท า
งบประมาณต่อไป 

          มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
          5.7 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม แจ้งในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. พร้อมกัน 

ที่ว่าการอ าเภอสุไหงโก-ลกจะท าการดีเดย์ ด าเนินการการจัดการคนจรจัด โดยจะเริ่มด าเนินการคนจรจัดในราย     
ที่อันตรายหรือรุนแรงก่อน และเมื่อด าเนินการเสร็จแล้วจะส่งตัวให้กับทางโรงพยาบาลเพ่ือด าเนินการส่งตัวไปยัง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

         มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
         5.8 ผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจงการซ่อมแซมอาคารที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักไม่ต้องมีการ

ก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบใหม่ที่จ าเป็นต้องมีเหตุผลและความจ าเป็น ก าหนด
ขอบเขตของงาน ราคากลางและวงเงินที่จะซื้อ โดยไม่ต้องต้ังกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ 

         มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
เลิกประชุม   เวลา   16.00  น. 

(ลงชื่อ)                              เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
          (นางศศิธร   มะสามะ) 
          ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 
(ลงชื่อ)                               หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
         (นางสาวอารมณ์   พิรุณ) 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 


