
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ประจ าเดือนกรกฎาคม  2562 
เมื่อวันที ่12 เดือนกรกฎาคม  2562  เวลา  10.00 น. 

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

พนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสุชาดา  พันธ์นรา  นายกเทศมนตรี 
2. นายพีรวัส  เตชัสพัชรพงษ์  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายอภิเชษฐ  เจ๊ะอูมา   รองนายกเทศมนตรี 
4. นายณรงค์  นิคมรัตน์  ปลัดเทศบาล 
5. นางสาวพาขวัญ เมืองสาคร  รองปลัดเทศบาล 

  6. นางสาวอารมณ์ พิรุณ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  7. นายสุนทร  เพ็ชรคง   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
  8. นายสหพงศ์  พรหมสุทธิ์  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  9. นางจินดา  อินทร์สุวรรณ  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  10. นายไพรัตน์  คงหมั่น   ผู้อ านวยการกองช่าง 
  11. นายพิทักศิษย์ พานิชธนาคม  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
  12. นางกิติมา  สมบัติยานุชิต  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

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. นางจุรี  จันติ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

23. นางสาวศิริวรรณ พรหมฤทธิ์  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 
24. นางสาวสุดา  คงศรี   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
25. นายนัสรุดดีน วารีสมาน  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
26. นางสาวอรุณวาตี สิทธิเส็ม   หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 

  27. นางสาวสุธาสิน ี บุญกาญจน์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  28. นางสโรชา  เกรียวกราว  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
  29. นางสาวนันทิยา ถ  าเจริญ   หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 

30. นางสาวพิมพ์ประภา   แก้วรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
/31. นางสาวธนานันต์... 
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  31. นางสาวธนานันต์ โชตน์ชยพัทธ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
  32. นางสาวนิรอซีลา รอสารี   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  33. นางสาวฟาริดา หล าเบ็ลส๊ะ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
  34. นางสาวสุดารัตน์ เจ๊ะมามะ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี  

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
           วันนี เป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีวาระการประชุมตามระเบียบวาระ
ที่แจกให้แล้วนั น  

          มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
           ประธานเสนอรายงานการประชุมเม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ให้ที่ประชุมรับรอง 

          มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 การติดตามข้อสั่งการ/รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนที่ผ่านมา 
          3.1 ส านักปลัดเทศบาล 
               - จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทีมงานบุคลากรเทศบาล (Team work) ประจ าปี 2562  

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมมหาราช  มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 114 คน  ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการ  จ านวน 39,302 บาท       

               - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกพื นที่ช่วยเหลือในเรื่องการตัดต้นไม้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากพายุเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา  

          3.2 กองคลัง  
               - ได้เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ จากการที่ได้เชิญผู้ประกอบการมาพูดคุย ทางกองได้ท าร่างบันทึก

ข้อตกลงในการรับสภาพหนี  พร้อมท าท าหนังสือให้มาช าระหนี แล้วในรอบแรก  
               - การแต่งตั งคณะกรรมการบริหารจัดการตลาด/พื นที่ เช่าแผงลอย  เมื่อมีการแต่งตั ง

คณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะนัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคตามข้อเสนอมาในที่ประชุมเวทีประชาคม 
          3.3 กองสวัสดิการสังคม  
               - จัดโครงการสืบสานงานวัฒนธรรมไทย -มาเลเซีย วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ผลการ

ด าเนินการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
               - เยียวยาในเรื่องการช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุในช่วง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา รวมทั งสิ น 83 หลังคาเรือน จ านวน 16 ชุมชน  
               - น าทีมเยาวชนชุมชนหัวกุญแจเข้าร่วมโครงการ to be number one ณ กรุงเทพมหานคร 
          3.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
       - วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. จะเชิญประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูล

ฝอยตามค าสั่งที่ได้แต่งตั งไว้แล้วนั น 
/-วันที่ 25 ... 
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                - วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. จะมีการประเมินผลตามโครงการประกวดการ
จัดการขยะชุมชนตามนโยบายจังหวัดสะอาด  

                - รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในแมวและสุนัข ซึ่งตั งเป้าไว้ประมาณ 2,500 ตัว 
ตอนนี ฉีดแล้วประมาณ 2,100 ตัว   

          3.5 กองวิชาการและแผนงาน  
                - ได้รายงานผลการส ารวจข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดข้อมูลสาธารณะตามที่  ส านักงาน 

ปปช. ได้สั่งการมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
                - ด าเนินการในเรื่องข้อร้องเรียนทางไลน์สายด่วนเทศบาลในช่วงวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 

2562  มีข้อร้องเรียนทั งหมด 52 เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 43 เรื่อง  ก าลังด าเนินการ จ านวน 9 เรื่อง  
          3.6 กองช่าง   
               - ด าเนินการตามข้อร้องเรียนทางไลน์กลุ่มสายด่วนเทศบาลและงานอ่ืนๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
               - เตรียมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งจะ

เป็นงานประดับไฟฟ้าและการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ตามซุ้มต่างๆ ในเขตเทศบาล  
               - ด าเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 11  ตอนนี ด าเนินการ

เสร็จแล้วประมาณ 95 %  
         3.7 ส านักการศึกษา  
               -  เตรียมการจัดงานเนื่องในวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งจะจัดงานในวันที่ 15-16  

กรกฎาคม 2562 ณ อาคารรื่นอรุณเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งจะมีกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  การกวนข้าว
มธุปายาสและกิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา   

               - เตรียมการจัดงาน ในวันที่  28 กรกฎาคม 2562 เป็ นงาน เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

               3.7.1 โรงเรียนเทศบาล 1  
                        - เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการท่ีอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
                        - ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในวันที่ 26 มิถุนายน 2562   
                        - ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์กิจกรรมกวาดล้างลูกน  ายุงลาย วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 
                        - ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562  
                        - สอบแข่งขันคนเก่ง นักเรียนชั น ป.5 ได้เป็นตัวแทนแข่งขันต่อ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด  
                        - ท าระบบช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องการตัดผมให้กับนักเรียนทุกๆ ต้นเดือน โดยท า 

MOU กับวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
               3.7.2  โรงเรียนเทศบาล 2  
                        - เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการท่ีอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
                        - ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในวันที่ 26 มิถุนายน 2562   
                        - ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์กิจกรรมกวาดล้างลูกน  ายุงลาย วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 
                        - ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562  
                        - ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณโรงเรียน 

/3.7.3 โรงเรียน... 
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               3.7.3 โรงเรียนเทศบาล 3  
                        - เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการที่อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้เป็น

ตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับประเทศที่จังหวัดร้อยเอ็ด  
                        - ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในวันที่ 26 มิถุนายน 2562   
                        - ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์กิจกรรมกวาดล้างลูกน  ายุงลาย วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 
                        - ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562  
                        - ส่งนักเรียนไปสอบคนเก่งที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
                        - ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ to be number one ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม 
                3.7.4 โรงเรียนเทศบาล 4  
                        - เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการที่อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้เป็น

ตัวแทนไปแข่งต่อที่จังหวัดร้อยเอ็ด  
                        - ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในวันที่ 26 มิถุนายน 2562   
                        - ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์กิจกรรมกวาดล้างลูกน  ายุงลาย วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 
                        - ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562  
                        - ส่งนักเรียนไปสอบคนเก่งที่จังหวัดร้อยเอ็ด  
                        - ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ to be number one ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม 
          3.8 สถานธนานุบาล  
                - มีผู้รับจ าน าในเดือนนี  จ านวน 4,777 ราย คิดเป็นเงิน 81,124,000 บาท  
                - มีผู้มาไถ่ถอนทั งหมด 3,970 ราย คิดเป็นเงิน 64,841,000 บาท  
                - ดอกเบี ยรับจ าน า 1,816,895.50 บาท  
                - จ านวนทรัพย์ที่หลุดจ าน า 211,508 บาท  
                รวมรายได้ทั้งหมด 2,028,403.50 บาท 

         มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 

         4.1 โครงการท าดีด้วยหัวใจ  แนะน าให้มีการพัฒนาวัด 1 แห่ง และพัฒนามัสยิด 1 แห่ง  
มอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล คัดเลือกวัดที่จะเข้าไปพัฒนา และมอบหมายนายนาสรุดีน วารีสมาน 
คัดเลือกมัสยิดที่จะเข้าไปพัฒนา 

         4.2 รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจ าปี 2562 คะแนนรวมอย่าง
ไม่เป็นทางการ 86.18 คะแนน เปรียบเทียบกับปี 2561 ดังนี  

             - ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
               การประเมินของปี 2561 ได้ 86.50 คะแนน 
               การประเมินของปี 2562 ได้ 83.60 คะแนน   
             - ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  
               การประเมินของปี 2561 ได้ 93.22 คะแนน   
               การประเมินของปี 2562 ได้ 94.67 คะแนน 

/ด้านที่ 3... 
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             - ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง  
               การประเมินของปี 2561 ได้ 66.27  คะแนน  
               การประเมินของปี 2562 ได้ 72  คะแนน 
             - ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ  
               การประเมินของปี 2561 ได้ 83.93 คะแนน   
               การประเมินของปี 2562 ได้ 88.32 คะแนน 
             - ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล   
               การประเมินของปี 2561 ได้ 89.07 คะแนน  
               การประเมินของปี 2562 ได้ 92.30 คะแนน 
          4.3  ฝากกองช่างให้ส ารวจหลอดไฟในตอนกลางคืนว่ามีจุดไหนบ้างที่มีหลอดไฟขาดและรายงาน

ให้ทราบ และเน้นเรื่องการประดับไฟในช่วงเทศกาลต่างๆ  

          4.4 เรื่องอาหารกลางวันของโรงเรียน ก าชับในเรื่องขั นตอนการจัดซื อจัดจ้างต้องท าให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ    

            มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  มอบหมายงาน 

                    5.1 การจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ฝากกองวิชาการนัดประชุม
หัวหน้าส่วนราชการอีกครั งเพ่ือด าเนินการจัดท างบประมาณให้สมบูรณ์เพ่ือเสนอนายกเทศมนตรีทราบก่อนน าเข้า
สภาเทศบาล ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 

         5.2 การแต่งตั งคณะท างานรองรับการบริหาราจัดการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมือง        
สุไหงโก-ลก ฝากส านักปลัดเทศบาลด าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการจากทุกกองที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือแต่งตั งมา
บริหารจัดการศูนย์ฯ 

 

         มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองต่างๆ 

          - กองวิชาการและแผนงาน  แจ้งเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ฝากผู้อ านวยการ     
กองช่างให้เร่งรัดจัดส่งยอดงบประมาณให้กองวิชาการและแผนงานในการจัดท างบประมาณ ถ้าไม่ส่งยอดก็ไม่
สามารถนัดประชุมในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได ้                              

         มติที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม   เวลา   12.00  น. 

(ลงชื่อ)                              เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
          (นางศศิธร   มะสามะ) 
         ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)                               หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
         (นางสาวอารมณ์   พิรุณ) 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


