รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ประจาเดือน พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
………………………………………………
พนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมประชุม
1. นางสุชาดา
พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี
2. นายพีรวัส
เตชัสพัชรพงษ์
รองนายกเทศมนตรี
3. นายสมโภช
เจนพาณิชพงศ์
รองนายกเทศมนตรี
4. นายอภิเชษฐ
เจ๊ะอูมา
รองนายกเทศมนตรี
5. นายณรงค์
นิคมรัตน์
ปลัดเทศบาล
6. นางสาวพาขวัญ
เมืองสาคร
รองปลัดเทศบาล
7. นายสมพร
ติ้นหนู
รองปลัดเทศบาล
8. นางสาวอารมณ์
พิรุณ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
9. นายสุนทร
เพ็ชรคง
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
10. นายสหพงศ์
พรหมสุทธิ์
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
11. นายอิสมะแอ
ยูนุห์
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
12. นายพิทักศิษย์
พานิชธนาคม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
13. นายไพรัตน์
คงหมั่น
ผู้อานวยการกองช่าง
14. นางจินดา
อินทร์สุวรรณ
ผู้อานวยการกองคลัง
15. นางกิติมา
สมบัติยานุชิต
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
16. ว่าที่ ร.ต.ปกรณ์ คากอง
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1
17. นางสิรนาถ
แสงสุวรรณ
รักษาการ ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
18. นางสาวจันทร์เพ็ญ จริงจิตร
รอง ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
19. นางสุนทรียลักษณ์ วิมุตตา
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
20. นางวาสนา
น้อยดา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
21. นายณัฐเชษฐ์
มานะสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
22. นางศศิธร
มะสามะ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
23. นายพัฒนชัย
ไชยพันธุ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
24. นางนฤภร
เพ็ชรคง
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
25. นางจุรี
จันติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
26. นางจานงจิตต์
บุญวัน
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
27. นางสาวยุบล
เพ็ชร์รัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
28. นางวรรณา
เล็กสุภาพ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
29. นางวิลุดา
พรมแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
30. นายแวอูเซ็ง
สะรีเดะ
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
/31.นายนัสรุดดีน...

-231. นายนัสรุดดีน
32. นางสาวอภิตรี
33. นางสาวสุธาสินี
34. นายสาเริง
35. นางสโรชา
36. นางสาวธนานันต์
37. นางสาวสุดารัตน์

วารีสมาน
อดุลภักดี
บุญกาญจน์
สัมพันธ์
เกรียวกราว
โชตน์ชยพัทธ์
เจ๊ะมามะ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นิติกรชานาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ปลัดเทศบาล แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป เรียนเชิญนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกครั้งที่มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อ จะได้
รับทราบถึงนโยบายในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการประชุมคราวต่อไปจะใช้หัวข้อ การ
ประชุมว่า การประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือน
1.2 ปลัดเทศบาล ขอขอบคุณพนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่ให้การต้อนรับคณะจาก
เทศบาลตาบลจะนะ ในการมาส่งปลัดเทศบาล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานเสนอรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ให้ที่ประชุมรับรอง
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน 2562
3.1 สานักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน ดังนี้
- จัดกิจกรรมทาบุญทางศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลามและบริจาคโลหิตเนื่องในวันเทศบาล
วันที่ 24 เมษายน 2562 ผู้บริจาคโลหิต จานวน 13 ราย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จานวนเงิน 44,500 บาท
- การประเมินผู้บริหาร จังหวัด เชิญเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เข้าร่วมประชุมชี้แจงการ
ประเมินในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระภิศัยสุนทรการ ชั้น 5 (เล็ก) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
- การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น LPA ได้รับแจ้งว่าทาง
คณะกรรมการจะเข้ามาตรวจการประเมินในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ซึ่งคะแนนการประเมินในปี 2561 นั้น
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้ 82.52 คะแนน
- ความเคลื่อนไหวด้านการบริหารงานบุคคล รับโอนนายณรงค์ นิคมรัตน์ ปลัดเทศบาล
ต าบลจะนะ มาด ารงต าแหน่ ง ปลั ด เทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลก นั ก บริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น ระดั บ สู ง ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ให้โอนนางวธูเนตร ใจพินิจ เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน ไปดารงตาแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
/เป็นต้นไป...

-3เป็นต้นไป และประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์
จานวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 กองคลัง รายงานผลการปฏิบัติงานภายในกอง การปฏิบัติงานเป็นระบบทุกขั้นตอน
ไม่ว่าจะเป็นการรับเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทาบัญชี ทาให้สามารถปิดบัญชีตามเวลาที่กาหนดได้ ส่วนงาน
จัดทาแผนที่ภาษี ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในเรื่องการจัดทาแผนที่ภาษี เพื่อ นาความรู้กลับมาปรับปรุงข้อมูล
ทางแผนที่ภาษี เพื่อเตรียมพร้อมรับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ และได้ติดตามในเรื่องของการ
จัดเก็บรายได้ที่ค้างชาระ เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ออกจัดเก็บค่าเช่า และดาเนินการตามขั้นตอนมีเอกสารแจ้งเตือนผู้
ประอบการส่วนใหญ่รายได้ขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจในละเดือนมีรายได้จัดเก็บเพิ่มขึ้น 50,000 กว่าบาท
ด้านฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน มีดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 57 โครงการ และจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จานวน 1 โครงการ และมีการขายทอดตลาดของกองคลัง จานวน 6 รายการ ฝ่ายการเงิน
และบัญชี สรุปรายรับ 301,400,539.49 บาท แยกเป็นรายได้จัดเก็บเอง 16,224,252.76 บาท รายได้ที่รัฐ
จั ด สรรให้ 92,563,225.73 บาท รายได้ ที่ รั ฐ บาลอุ ด หนุ น 192,613,061 บาท รายจ่ า ยจริ ง
185,408,559.22 บาท รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 115,991,980.27 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 กองช่าง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน ดังนี้
- งานอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ ได้ร่วมกับสานักการศึกษา ในการดาเนินการจัด
งานต่างๆ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย
- งานควบคุมการก่อสร้าง ได้ติดตามโครงการที่ได้ดาเนินการก่อสร้างในเดือนเมษายน
ที่ ผ่ านมา คือ โครงการก่อสร้ างห้ องน้ าสวนขวัญ ประชา โครงการก่อสร้างอาคารอนุบ าลโรงเรียนเทศบาล 2
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาล เทศบาล 3 และโครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้าถนน
ประชาวิวัฒน์ ซอย 8 ทั้ง 4 โครงการนี้ ได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านในรอบเดื อ นเมษายน
วันที่ 1 พ.ค. 2562 ได้ทาการเปิดอาคารกักสัตว์เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นอาคารที่สามารถกักสุนัขจรจัดได้
ประมาณ 100 กว่าตัว
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 กองสวัสดิการสังคม รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน ดังนี้
- ดาเนินการในเรื่องการจัดตั้งชุมชนใหม่ 1 ชุมชน คือ ชุมชนซรีจาฮายา
- ดาเนินการคัดเลือกประธานชุมชนหลังล้อแม็กแทนตาแหน่งที่ว่าง จานวน 1 ท่าน
- แจ้ ง ให้ ท ราบเกี่ ย วกั บ บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ขณะนี้ ท างกองได้ ท ยอยแจกจ่ า ยบั ต ร
สวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของผู้พิการที่มาทาในรอบหลัง
- คณะกรรมการจากจังหวัดนราธิวาสจะมาชี้แจงขั้นตอนการทางานในเรื่องของ social
smart city ที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกได้รับคัดเลือก ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 น.
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมละศิลอด ณ อาคารรื่นอรุณ
เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
- โครงการ...

-4- โครงการ to be number one จะมีคณะติดตามมาลงพื้นที่ในวันที่ 21 พฤษภาคม
2562 และจะส่งเข้าประกวดในระดับประเทศในเดือนมิถุนายน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 กองวิชาการและแผนงาน รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน ดังนี้
- ในวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อยกร่างแผนพัฒนา 4 ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 5 เพื่อรองรับการจัดทางบประมาณปี 2563
และจะมีการประชุมคณะกรรมการอีกครั้งในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 สานักการศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน ดังนี้
- เรื่ องการปฏิ บั ติ ง านภายในส านั ก การศึ ก ษา ซึ่ง จะมีปั ญ หาเรื่ องของบุ ค ลากรในการ
ปฏิบัติงานที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากทางกองขาดแคลนตาแหน่งสายบริหาร
- กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดาเนินการก็สามารถจัดงานได้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
- ปั ญ หาของโรงเรี ย นในเรื่ อ งของการขาดแคลนอั ต ราต าแหน่ ง ของครู ได้ ท าเรื่ อ ง
ขอตาแหน่งครูมาแล้ว ซึ่งได้ตาแหน่งมาไม่เพียงพอตามที่ต้องการ เบื้องต้นได้ดาเนินการแก้ปัญหาในการจ้างเหมาครู
ในบางตาแหน่ง
- เรื่องการไปราชการอบรมของพนักงานครูตอนนี้มีหนังสือเข้าร่วมอบรมจานวนมาก ซึ่งใน
การไปราชการของพนักงานครู ได้พิจารณาให้ผู้เข้าอบรมเฉพาะในหลักสูตรที่จาเป็นเท่านั้น
- โรงเรี ย นเทศบาล 1 รายงานผลการปฏิ บั ติง านในช่ว งเดือนเมษายนที่ผ่ านมา ทาง
โรงเรียนได้จัดเตรียมสถานที่ในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้าอาคารเรียน 2 ซึ่งได้ทาการซ่อมแซมเสร็จแล้วประมาณ
50%
- โรงเรียนเทศบาล 2 รายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา โครงการที่
ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ คือ ทางเชื่อมต่ออาคาร และอาคารเรียนของชั้นอนุบาล 2 ชั้น จานวน 6 ห้อง และที่กาลั ง
ก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ คืออาคารอเนกประสงค์ ดาเนินการแล้ว 50%
- โรงเรียนเทศบาล 3 รายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้ตรวจรับ
โครงการปูกระเบื้ องซีเมนต์อาคารศรีตรัง และทาสีอาคารกระดังงาทั้งภายในและภายนอกอาคาร ในส่วนของงาน
บุคลากร นางสิรนาถ แสงสุวรรณ รองผู้อานวยการ ไปรักษาการผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล 2 ตั้งแต่วันที่ 1
พฤษภาคม 2562
- โรงเรียนเทศบาล 4 รายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทางโรงเรียน
ได้จัดทาโครงการในช่วงปิดภาคเรียน ดังนี้ 1. โครงการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทั้งหมด 15 โครงการ
13 หลักสูตร เพื่อเสนอของบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2. โครงการปรับปรุงถนนความรู้ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ในการทาสีถนน และได้ทา MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อของบประมาณใน
การทากาแพงความรู้ให้กับอาคารอนุบาลโดยไม่ ได้ใช้งบประมาณของโรงเรียน ในส่วนของงานบุคลากร ได้รับครู
นาฏศิลป์ จานวน 1 ตาแหน่ง ครูพละ จานวน 1 ตาแหน่ง และครูปฐมวัย จานวน 1 ตาแหน่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
/3.8 สถานธนานุบาล...

-53.8 สถานธนานุบาล รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน ดังนี้
- สถิ ติ ก ารรั บ จ าน าในช่ ว งเดื อ นเมษายนเพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 4 ล้ า นบาท มี ผู้ ม าจ าน า
จานวน 4,485 ราย เป็นเงิน 76,544,900 บาท มีผู้มาไถ่ถอน จานวน 4401 ราย เป็นเงิน 73,262,000 บาท
ดอกเบี้ยที่ได้รับ 2,036,357 บาท และจ่ายเป็นเงินบูรณะให้เทศบาล 30% คิดเป็นเงิน 6.7 ล้านกว่าบาท ขณะนี้
ได้เตรียมความพร้อมในการบริการประชาชน จานวนเงิน 65 ล้านบาท
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ส านั กปลั ดเทศบาล แจ้ งเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2562
ตั้งแต่วั น ที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซึ่ งประธานสภาได้ กาหนดวั นประชุมสภา ในวั นที่ 10 มิถุ นายน 2562
เวลา 13.30 น.
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 โครงการอบรมสัมมนาดูงานของพนักงานเทศบาล ลู กจ้าง และพนั กงานจ้าง ประจาปี
งบประมาณ 2562 ฝากสานักปลัดดาเนินการ กาหนดหลักสูตร กาหนดวิทยากร กาหนดเป้าหมาย และกาหนด
สถานที่ดูงาน
5.2 เว็บไซต์ของเทศบาล ฝากกองวิชาการและแผนงานดาเนินการเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็น
ปัจจุบัน และฝากเรื่องวีดิทศั น์ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ปรับเปลี่ยนรูปภาพกิจกรรมใหม่ๆ ที่เป็นปัจจุบัน
เลิกประชุม เวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
(นางศศิธร มะสามะ)
ผู้จดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นางสาวอารมณ์ พิรุณ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

