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ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

……………………………………………… 
ผู้มาประชุม 
  1. นางสุชาดา  พันธ์นรา  นายกเทศมนตรี 

2. นายพีรวัส  เตชัสพัชรพงษ์  รองนายกเทศมนตรี  
3. นายสมโภช  เจนพานิชพงศ์  รองนายกเทศมนตรี 
4. นายอภิเชษฐ  เจ๊ะอูมา   รองนายกเทศมนตรี 
5. นายณรงค์  นิคมรัตน์  ปลัดเทศบาล 

  6. นางสาวอารมณ์ พิรุณ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  7. นายสุนทร  เพ็ชรคง   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
  8. นายสหพงศ์  พรหมสุทธิ์  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  9. นายไพรัตน์  คงหมั่น   ผู้อ านวยการกองช่าง 
  10. นางจินดา  อินทร์สุวรรณ  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  11. นายอิสมะแอ ยูนุห์   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  12. นายพิทักศิษย์ พานิชธนาคม  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
  13. ว่าที่ ร.ต.ปกรณ์ ค ากอง   ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
  14. นางสิรนาถ  แสงสุวรรณ  รักษาการ ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
  15. นายยุทธนา  วังเพ็ชร์   ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
  16. นางสุนทรียลักษณ์ วิมุตตา   ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
  17. นางวาสนา  น้อยด า   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  18. นายณัฐเชษฐ์ มานะสุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
  19. นางศศิธร  มะสามะ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  20. นายพัฒนชัย ไชยพนัธุ์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  21. จ่าเอกวัชระ  จันทบดี   นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ 
  22. นางสาวสุธาสินี บุญกาญจน์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

23. นางสาวอภิตรี อดุลภักดี  นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
24. นางจุรี  จันติ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

  25. นางนฤภร  เพ็ชรคง   หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
  26. นางลัดดาวัลย ์ ขวัญชู   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 

27. นางสาวสุดา  คงศรี   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
  28. นางสโรชา  เกรียวกราว  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

29. นางสาวนันทิยา ถ  าเจริญ   หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
  30. นางสาวพรพรรณ สว่างกิจวัฒนา  นักวิชาการคลังช านาญการ 

/31.นางสาวเครือมาส... 
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  31. นางสาวเครือมาส เบญจสาร  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  32. นายนัสรุดดีน วารีสมาน  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
  33. นางสาวอรุณวาตี สิทธิเส็ม   หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
  34. นางสาวชินกานต์ สินธนูชัย  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  35. นางสาวฮัสนีดา แมทาลง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
  36. นางสาวรุสนีดา เจ๊ะแม   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
  37. นางสาวนัรกีส ยะปา   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
  38. นางสาวณัฐจรีย ์ เดชาสันติ  สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน 
  39. นายแวอูเซ็ง  สะรีเดะ   หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
  40. นางสาวฟาริดา หล าเบ็ญส๊ะ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
  41. นายวรพจน์  สาลัย   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
  42. นางสาวสุดารัตน ์ หะมะ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  43. นายสุทธิพันธ์ โสภณสุขกุล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
  44. นางวรรณา  เล็กสุภาพ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
  45. นางวิลุดา  พรมแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  46.นางสาวศุภัสรา ชัยเทพ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
     

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

           นายกเทศมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

ดังต่อไปนี  

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
          วันนี เป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีวาระการประชุมตามระเบียบวาระ

ที่แจกให้แล้วนั น  
                    - ปัญหาอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือในการท างานท า
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

          มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   ติดตามข้อสั่งการและรายงานผลการปฏิบัติงานเดือนที่ผ่านมา 
                        2.1 ส านักปลัดเทศบาล 

                    - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เข้าร่วมปฏิบัติการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน  า
ท่วมช่วงที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

                    - งานเทศกิจได้ปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์ผู้อพยพที่โรงเรียนเทศบาล 4  และได้เข้าจัด
ระเบียบแผงลอยที่มีการรุกล  าทางเท้าในเขตเทศบาล 

               2.2 กองคลัง 
                     - แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฉบับใหม่ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการเบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
/ซึ่งหลักฐาน... 
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ซึ่งหลักฐานในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ซึ่งการซื อ
หรือจ้างจากระเบียบฉบับนี  คือ วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท กรณีการซื อไม่เกิน 10,000 บาท จะเชื่อมโยงไปยัง
ระเบียบของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื อว่าจะต้องเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดหาพัสดุ   ที่
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ซึ่งในการเบิกจ่ายก็จะเหมือนกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และในกรณีกอง/ฝ่าย 
ได้มีการจัดซื อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ให้ท ารายงานขอความเห็นชอบและแนบใบส่งของพร้อมใบก ากับ
ภาษีเพ่ือท าการเบิกได้ทันท ี

                     - เรื่องการเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ก าหนดให้ผู้ที่จะเบิกค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้แนบรายงานการประชุมทุกครั งที่มีการตรวจรับงาน และได้มอบหมายให้กองคลังท า
บันทึกพร้อมค าสั่งแนบหนังสือ ว 85 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

                     - เรื่องการมอบอ านาจให้ทุกกองด าเนินการจัดซื อจัดจ้างเองในวงเงินไม่เกิน 50 ,000 
บาท แต่เนื่องจากว่าขณะนี มีปัญหาในการเข้าระบบ หากกองใดมีความประสงค์ที่จะขอคืนอ านาจให้กับกองคลังให้
ท าบันทึกส่งมอบงานกลับมายังกองคลังได้ 

               2.3 กองวิชาการและแผนงาน 
                     - แจ้งข้อร้องเรียนทางไลน์สายด่วนเทศบาลในรอบเดือนที่ผ่านมา ทั งหมด 40 เรื่อง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 36 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 4 เรื่อง  
               2.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                     - ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องขยะ ตั งแต่เดือน 

พฤษภาคม-มิถุนายน เพ่ือเตรียมการในช่วงน  าท่วม บริเวณศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ และบริเวณริมคลอง ซึ่งได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว และได้เข้าส ารวจผลในช่วงน  าท่วมบริเวณศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ ไม่มีขยะติดค้าง ส่วนบริเวณริมคลองก็ยัง
มีขยะอยู่บางส่วน และจะด าเนินการแก้ไขหลังจากน  าลดต่อไป 

                     - เรื่องสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ ทางกองได้เข้าไปส ารวจแล้ว มีทั งหมด 34 ป้าย ที่จะต้อง
ด าเนินการติดตั งป้าย 

                     - อาคารกักสัตว์ ทางกองมีแผนที่จะเปิดคลีนิคท าหมันให้กับสุนัขที่มีเจ้าของโดยอาจจะมี
การเก็บค่าบริการในอัตราตัวละ 600 บาท ส าหรับตัวเมีย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเพ่ือ
ควบคุมจ านวนสุนัข 

                     - เรื่องห้องน  าตลาดรถไฟ ตอนนี พ่อค้าแม่ค้า สามารถเข้าไปใช้บริการได้แล้วหลังจากที่มี
การปรับปรุงมา และยังมีอีก 3 รายการ ที่อาจจะต้องด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ 

               2.5 กองสวัสดิการสังคม 
                     - เรื่องเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ ตอนนี เริ่มจะมีปัญหาแล้ว เนื่องจากส านักงบประมาณเริ่มมีการ

ตรวจสอบแล้วว่าใครมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ และจ าเป็นต้องขอความร่วมมือในส่วนของข้อมูลผู้สูงอายุกับงานทะเบียน
ราษฎร์ในการคีย์ข้อมูลในระบบ ล่าสุดมีหนังสือสั่งการมาให้ด าเนินการให้เสร็จภายในสัปดาห์นี และต้องท าถึง 20 ปี  
ตั งแต่ปี 2562  

                     - เรื่องโครงการเทศบาลพบประชาชน ได้รับการตอบรับจากพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างดี 
                     - เรื่องการสร้างบ้านส าหรับผู้ด้อยโอกาส ขณะนี ก าลังสร้างบ้านอยู่ ซึ่งคิดว่าอีกประมาณ 

2 สัปดาห์จะแล้วเสร็จ 
                     - เรื่องการแจกถุงยังชีพในภาพรวมส่วนใหญ่แล้วได้ครบทุกบ้านที่ประสบภัย ซึ่งปีนี ทาง

กองได้ท าถุงยังชีพโดยมีการเบิกเงิน จ านวน  1,149,080 บาท เฉลี่ยถุงละ 460 บาท และเป็นค่าอาหารที่เลี ยงใน
ศูนย์อพยพโรงเรียนเทศบาล 4  จ านวน 50,000 บาท  

/2.6 กองช่าง... 
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                2.6 กองช่าง 
                     - โครงการที่ส่วนราชการอื่นเข้ามาด าเนินการก่อสร้างในพื นที่เทศบาล กรมโยธาธิการ ท า

โครงการปรับปรุงสนามสันติภาพและสวนมิ่งขวัญประชา ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้วในบางส่วน  ในส่วนของงบของการ
ท่องเที่ยว ปรับปรุงสวนภูมินทร์ ขณะนี ได้ด าเนินการแล้วในบางส่วน และผนังกั นน  าได้ด าเนินการคืบหน้าแล้ว 

                    - โครงการที่เทศบาลได้ด าเนินการ คือ ปรับภูมิทัศน์ภายในส่วนรื่นอรุณ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ นเดือนหน้า  ส่วนถนนลาดยางกือบงกาแม รอฝนแล้งก็สามารถลงลาดยางได้  

              2.7 ส านักการศึกษา 
                    - เชิญชวนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ประชุมเรื่องการเตรียมการจัดงาน

เคาท์ดาวน์ 2020  วันเด็กแห่งชาติ และวันตรุษจีน ในวันที่ 13  ธันวาคม 2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
รวงผึ ง 

                    - โรงเรียนเทศบาล 1 แจ้งที่ประชุมทราบ โรงเรียนได้ด าเนินการท าเรื่องซ่อมแซมหลังคา
อาคารที่ช ารุดที่เกิดจากในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมา ขณะนี อยู่ระหว่างด าเนินการ 

                    - โรงเรียนเทศบาล 2 ได้ปรับปรุงแก้ไขภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนในส่วนที่มีสัตว์เลี ยงเข้ามา 
โดยได้ด าเนินการตัดแต่งก่ิงไม้บริเวณดังกล่าว 

                    - โรงเรียนเทศบาล 3 มีปัญหาน  าซึมอาคารอนุบาลและอาคารอเนกประสงค์ และบริเวณ
อาคารปาริชาตฝ้าเพดานตกลงมา ได้ด าเนินการแจ้งเพ่ือท าการซ่อมแซมแล้ว และได้ปิดกั นบริเวณดังกล่าวเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไป 

                    - โรงเรียนเทศบาล 4 ปัญหาในช่วงฝนตกและมีพายุ ท าให้หลังคากับฝ้าเพดานได้รับ
ผลกระทบ และได้ท าบันทึกพร้อมแนบภาพประกอบแจ้งส านักการศึกษาแล้วเพ่ือด าเนินการซ่อมแซมต่อไป  

 

         มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 

                    3.1 เทศบาลได้รับหนังสือร้องเรียนมาจากจิตอาสา คุณสรรชัย  ตุลาบดี เรื่องให้บังคับใช้กฎหมาย
แก่กรณีการกระท าฝ่าฝืนผิดกฎหมายบ้านเมืองบริเวณถนนทรายทอง 6 จ านวน 4 ราย และให้เวลาเทศบาล
ด าเนินการภายใน 2 เดือน และจะเดินทางมาติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการ  มอบหมายให้นิติ กรกับรอง
นายกเทศมนตรี คุณพีรวัส เตชัสพัชรพงษ์  ติดตามและด าเนินการตามหนังสือร้องเรียน 

          3.2 ติดตามการรื ออาคารบริเวณหน้าธนาคารธนชาติ ได้ประสานกับเจ้าของอาคารดังกล่าวแล้ว ซึ่ง
เจ้าของอาคารขอเวลาในการรื อถอนอาคารภายใน 2 อาทิตย์      

  

          มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เพื่อพิจารณาและมอบหมายงาน 

                    4.1 เรื่อง การสมัครเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ให้กองสาธารณสุขฯ เตรียมข้อมูลเอกสารในการจัดท า
ตัวชี วัดในการประเมิน 

          4.2 เรื่อง การควบคุมการจ าหน่ายสินค้าทางเท้าสาธารณะ มอบหมายให้งานเทศกิจส ารวจจุดขาย 
หรือจ าหน่ายสินค้า ทั งหมดในเขตเทศบาล  และน าเสนอแนวทางในการแก้ไขให้นายกเทศมนตรีได้พิจารณา 

          4.3 เรื่อง การสอบต าแหน่งบริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาลให้แนวคิดในการสอบ ให้ทุกท่านที่สมัคร
สอบตั งใจในการท าข้อสอบในครั งนี  เพ่ือความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  เพราะว่ารอบนี  อาจจะเป็นรอบสุดท้ายที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่จะเปิดสอบและจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบโดยให้อ านาจกับนายกเทศมนตรี 

            

         มติที่ประชุมรับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี 5... 
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ระเบียบวาระท่ี 5  รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองต่างๆ 
           - กองช่างมีปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ ท าให้การท างานค่อนข้างล่าช้า และมีพนักงานจ้างมาใหม่ 
จ านวน 2 คน ได้มาช่วยงานแล้ว แต่จ าเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งานอีกสักระยะกว่าจะลงตัวได้ 
  

         มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  - กองสาธารณสุขเชิญชวนผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมรับประทานอาหารเลี ยงคนงาน

กองสาธารณสุขฯ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น. 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุม   เวลา   16.00  น. 

(ลงชื่อ)                              เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
          (นางศศิธร   มะสามะ) 
         ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 

(ลงชื่อ)                               หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
         (นางสาวอารมณ์   พิรุณ) 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

        
 
 

 


