
 

 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ประจ าเดือน เมษายน  2562 
เมื่อวันที ่ 10  เดือน เมษายน  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. นายไพรัตน์  คงหมั่น   ผู้อ านวยการกองช่าง 
  9. นางจินดา  อินทร์สุวรรณ  ผู้อ านวยการกองคลัง 

10. นางกิติมา  สมบัติยานุชิต  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
11. ว่าที่ ร.ต.ปกรณ์ ค ากอง   ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 

  12. นายอนันต์  พรหมเกษร  (แทน) ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
  13. นายยุทธนา  วังเพ็ชร์   ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
  14. นางสุนทรียลักษณ์ วิมุตตา   ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
  15. นางวาสนา  น้อยด า   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

16. นายณัฐเชษฐ์ มานะสุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
  17. นางศศิธร  มะสามะ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  18. นายพัฒนชัย ไชยพนัธุ์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  19. จ่าเอกวัชระ  จันทบดี   นักจัดการงานเทศกิจ 
  20. นางนฤภร  เพ็ชรคง   หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 

21. นางจุรี  จันติ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
22. นางจ านงจิตต์ บุญวัน   หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
23. นางสาวฟาริดา หล าเบ็ลสะ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 

  24. นายนิรันดร์  โลหะจินดา  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ 
  25. นางสาวอภิตร ี อดุลภักดี  นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
  26. นางสาวสุธาสิน ี บุญกาญจน์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  27. นางสโรชา  เกรียวกราว  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
  28. นางสาวพิมพ์ประภา   แก้วรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  29. นางสาวเครือมาส   เบญจสาร  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  30. นางสาวสุดารัตน์   เจ๊ะมามะ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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  31. นางวรรณา  เล็กสุภาพ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
  32. นางวิลุดา  พรมแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

         ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                        1.1 รับแจ้งจังหวัดนราธิวาสในเรื่องการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการในช่วง
สงกรานต์ ประจ าปี 2562 โดยก าชับผู้อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการให้เพ่ิมความระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยให้
มากขึ้น รวมทั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย และการเตรียมความ
พร้อมของเจ้าหน้าที่เครื่องอุปกรณ์เพ่ือรองรับการประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เหตุสาธารณภัย
ต่างๆ ตลอดจนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้ทันท ี

              มติที่ประชุม รับทราบ 

              1.2 พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่
กองคลังต้องถือปฏิบัติ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ฝากผู้เกี่ยวข้องไปศึกษารายละเอียด
ด้วย 

     มติที่ประชุม รับทราบ 
              1.3 ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ 

ร่าง พ.ร.บ . ดังกล่าวอยู่ ในระหว่างการน าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือลงนาม พระปรมาภิ ไธย ฝาก             
ส านักปลัดเทศบาลติดตามในเรื่องนี้เพ่ือเตรียมพร้อมในเรื่องงบประมาณในการเลือกตั้งที่ก าลังจะมาถึง 

              มติที่ประชุม รับทราบ 

              1.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการท าประกันภัยทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562  ฝากทุกกองไป
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมด้วย 

              มติที่ประชุม รับทราบ 

              1.5 ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง    
การเดินเทิดพระเกียรติ 2 เมษารวมใจน้อมเกล้า และกิจกรรมหรือเทศกาลต่างๆ ที่ทางเทศบาลได้จัดขึ้น 

              มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
               ประธานเสนอรายงานการประชุมเม่ือวันที่ 7  มีนาคม  2562  ให้ที่ประชุมรับรอง  

              มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนมีนาคม 2562 
              3.1 ส านักปลัดเทศบาล แจ้งผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และ

เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 โครงการนี้ไดจ้ัดขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่ 
/ผู้ปฏิบัติ... 
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ผู้ปฏิบัติงานให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงส่งผลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งผล
การประเมินในภาพรวม 100 % ผ่านทุกคน 

             มติที่ประชุม รับทราบ 

              3.2 กองคลัง แจ้งหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการออกค าสั่ งแต่งตั้งผู้อ านวยการกองแต่ละกองเป็น
เจ้าหน้าที่พัสุด กองใดที่มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างเองก็สามารถแจ้งให้กองคลังเพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้ง  และเรื่อง
การจัดเก็บรายได้ในส่วนของตลาดเทศบาล แผงของตลาดเทศบาล มีจ านวน 175 แผง มีผู้ค้างช าระ 152 แผง 
และมีแผงว่าง 16 แผง ไม่ค้างช าระ 7 แผง ยอดรวมค้างช าระทั้งสิ้น 2 ล้าน 7 แสนกว่าบาท ซึ่งจากการที่ได้เข้าไป
ตรวจสอบแผง ทราบว่าผู้ประกอบการได้อ้างว่าหลังคารั่วบ้าง ห้องน้ าสกปรกบ้าง ท าให้ผู้ประกอบการไม่ยอมจ่ายค่า
เช่าแผง 

             มติที่ประชุม รับทราบ 

             3.3 กองช่าง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตอนนี้ทางกองได้เร่งโครงการในส่วนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
อีกหลายรายการ และส าหรับของโรงเรียนที่มีโครงการจะเข้าแผนในปีงบประมาณ 2563 ให้รีบด าเนินการประสาน
กับกองช่างด้วย 

             มติที่ประชุม รับทราบ 

             3.4 กองสาธารณสุขฯ  แจ้ง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งในครั้งนี้ทางกองสามารถฉีด
วัคซีคสุนัขท่ีอาศัยอยู่บริเวณถนน ประมาณ 3 ร้อยกว่าตัว และยังมีอีกประมาณ 5 % ที่ยังไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ 

             มติที่ประชุม รับทราบ 

              3.5 กองสวัสดิการสังคม  งานพัฒนาชุมชนแจ้งเรื่องถนนสายวัฒนธรรม มีการเพ่ิมร้านจ าหน่าย
อาหาร จ านวน 8 ร้าน และร้านแฮนด์เมด จ านวน 10 ร้าน ซึ่งการจัดงานที่ผ่านผลการตอบรับค่อนข้างดี และ 
โครงการอบรมอาชีพเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ที่ท าการชุมชนเจริญสุข เป็นการฝึกอบรมในเรื่องการปลูกไผ่
เชิงเศรษฐกิจ และอีก 1 โครงการคือ การคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนเพิ่มอีก 1 ชุมชน คือ ชุมชนศรีจายา ส่วนงาน
สังคมสงเคราะห์ได้ด าเนินการกับผู้ป่วยด้านจิตเวช จ านวน 9 ราย โดยส่งกลับภูมิล าเนา จ านวน 2 ราย และส่งไปที่
โรงพยาบาลจิตเวช จ านวน 7 ราย  และร่วมกับศูนย์ใกล้ใจ 2 เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงชุมชนบือเร็ง  ด าเนินการ
ร่วมกับส านักปลัดเทศบาลในการท าบัตรประชาชนให้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถมาท าบัตรด้วยตนเอง 

             มติที่ประชุม รับทราบ 

             3.6 กองวิชาการและแผนงาน แจ้งเรื่องงบประมาณ ขณะนี้ทุกกองได้ส่งงบประมาณให้กับกอง
วิชาการฯ ไปที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนแผนพัฒนาฯ ได้ด าเนินการติดตามจากแต่ละกองให้รวบรวมส่งโดยเร็วเพ่ือรวบรวม
จัดท าเป็นแผนพัฒนาต่อไป 

             มติที่ประชุม รับทราบ 

             3.7 ส านักการศึกษา แจ้งการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ในวันที่ 13 เมษายน 2562    
บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก  ส าหรับกิจกรรมก็จะเหมือนกับทุกๆ ปีที่ผ่านมา 

               - โรงเรียนเทศบาล 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับประกาศนียบัตรส าหรับนักเรียนที่จบในระดับ
อนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา พร้อมจัดกิจกรรมอ าลาให้กับนักเรียนที่จบ 

/ในชั้น... 
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ในชั้น ป.6 ส่วนโครงการที่ด าเนินการในขณะนี้ คือ ปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียน 2 และก่อสร้างซุ้มพระบรมฉายา
ลักษณ์ของรัชกาลที่ 10 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

               - โรงเรียนเทศบาล 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับประกาศนียบัตรส าหรับนักเรียนที่จบในระดับ
อนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา และในขณะนี้ทางโรงเรียนก าลังด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารเรียนชั้นอนุบาล จ านวน 6 ห้อง  

               - โรงเรียนเทศบาล 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับประกาศนียบัตรส าหรับนักเรียนที่จบในระดับ
อนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา และเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษาใหม่ 
ซึ่งตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของโต๊ะกับห้องเรียนไม่พอ และจะมีการประชุมฝ่ายบริหารของโรงเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาใน
ส่วนนี้ ส่วนโครงการที่ก าลังด าเนินการในขณะนี้คือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศรีตรัง และอาคารกะดังงา  

               - โรงเรียนเทศบาล 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับประกาศนียบัตรส าหรับนักเรียนที่จบในระดับ
อนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา และได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันคน
เก่งระดับประเทศ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ ส่วนโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ คือ สนาม
ฟุตบอล 

             มติที่ประชุม รับทราบ 

             3.8 สถานธนานุบาล  แจ้งในช่วงเดือนมีนาคม มีประชาชนมาใช้บริการของสถานธนานุบาล     
จ านวน  4,385 ราย จ านวนเงิน  78,558,050 บาท มีผู้ มาไถ่ถอน   จ านวน 4,425 ราย จ านวน เงิน 
73,831,700 บาท อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ จ านวนเงิน 2,350,512 บาท ณ ตอนนี้ทางสถานธนานุบาลเป็นมี
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะรับจ าน าในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนนี้ ซึ่งเตรียมเงินไว้จ านวน 65 ล้านบาท  
                     มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                       4.1 หนังสือจากหน่วยงานนอก เรื่อง เชิญชวนให้ เข้ารับการอบรม ซึ่ งแต่ละสถานที่มี
ค่าลงทะเบียนที่แตกต่างกันไป ขั้นต่ าจะอยู่ที่ 3,900 ถึง 6,000 บาท  ฝากผู้อ านวยการกองแต่ละกองได้พิจารณาผู้
เข้ารับการอบรมภายในกองก่อนเข้ารับการอบรม โดยค านึงถึงความจ าเป็นและไม่เป็นผลกระทบต่องานที่ท าอยู่ และ
ไม่ควรเข้ารับการอบรมในรุ่นเดียวกันหลายๆ คน และที่ส าคัญให้ค านึงถึงสถานะทางการคลังของหน่วยงานด้วย 

            มติที่ประชุม รับทราบ 

            4.2 กองสาธารณสุขฯ  
                 - เรื่องคอกกักสัตว์ตอนนี้ได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะเปิดด าเนินการใช้งานใน  

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการกักสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ประมาณ 3 ร้อยกว่าตัว  
                 - เรื่องสระน้ าที่สวนสิรินธรได้ด าเนินการใส่ EM จ านวน 200 ลิตร เพ่ือลดปริมาณน้ าที่มี

ความเขียว 
            มติที่ประชุม รับทราบ 
         
 

/4.3 กองสวัสดิการสังคม... 
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   4.3 กองสวัสดิการสังคม แจ้งเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้รับคัดเลือกจากจังหวัด เป็นต าบลน า
ร่อง ในเรื่องการด าเนินงานโครงการ Social smart City ที่จะด าเนินการในเรื่องของการพัฒนาชุมชนให้ชุมชน
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

             มติที่ประชุม รับทราบ                        
             4.4 รับโอนปลัดเทศบาล นักบริหารงาท้องถิ่น  ระดับสูง ในวันที่  1 พฤษภาคม 2562      

ต าแหน่งปลัดเทศบาล จะไปรายงานตัวที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  และจะเข้ามาที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ใน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ฝากส านักปลัดเทศบาลจัดเตรียมในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

             มติทีป่ระชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุม   เวลา   16.00  น. 

(ลงชื่อ)                              เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
          (นางศศิธร   มะสามะ) 
          ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 
(ลงชื่อ)                               หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
         (นางสาวอารมณ์   พิรุณ) 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 


