
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
ประจ าเดือนกันยายน  2562 

เมื่อวันที ่30  เดือนกันยายน  2562  เวลา  13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

……………………………………………… 
ผู้มาประชุม 

1. นายพีรวัส  เตชัสพัชรพงษ์  รองนายกเทศมนตรี  
2. นายสมโภช  เจนพานิชพงศ์  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายอภิเชษฐ  เจ๊ะอูมา   รองนายกเทศมนตรี 
4. นายณรงค์  นิคมรัตน์  ปลัดเทศบาล 
5. นางสาวพาขวัญ เมืองสาคร  รองปลัดเทศบาล 
6. นายสมพร  ติ้นหนู   รองปลัดเทศบาล 

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

22. นางวัลยา  กิตติชัย   เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตรช านาญงาน 
  23. นางจุรี  จันติ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

24. นางนฤภร  เพ็ชรคง   หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
25. นางสาวสุดา  คงศรี   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

  26. นางสโรชา  เกรียวกราว  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
  27. นางสาวพิมพ์ประภา   แก้วรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  28. นางสาววิมลรัตน์ ทรัพย์เพ็ญภพ  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
  29. นางสาวเครือมาส เบญจสาร  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

30. นางสาวฟาริดา หล าเบ็ลส๊ะ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
  31. นายแวอูเซ็ง  สะรีเดะ   หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

           รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการ

ประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
          วันนี้เป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีวาระการประชุมตามระเบียบวาระ

ที่แจกให้แล้วนั้น  
                    1.1 เรื่องการจัดงานราชพิธี วันที่ 13 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 
ก าหนดสถานที่จัดงานอาคารรื่นอรุณ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ส่วนก าหนดการในพิธีจะต้องรอก าหนดการจาก
รัฐบาลอีกครั้ง มอบหมายส านักการศึกษาร่วมกับกองช่างด าเนินการในเรื่องการจัดสถานที่ในการจัดงานและประสาน
กับอ าเภออีกครั้ง 

         1.2 การจัดงานวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ทางอ าเภอสุไหงโก-ลกได้ประสานผ่าน
นายกเทศมนตรีแล้ว ก าหนดจัดกิจกรรม ณ สวนภูมินทร์ มอบหมายส านักการศึกษาร่วมกับกองช่าง เข้าไปดูสถานที่
เพ่ือเตรียมความเรียบร้อย 

 

          มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
           ประธานเสนอรายงานการประชุมเม่ือวันที่  21  สิงหาคม 2562 ให้ที่ประชุมรับรอง 

          มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนที่ผ่านมา 
          3.1 ส านักปลัดเทศบาล 
                 - ประธานได้นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 ตุลาคม 

2562 เวลา 10.00 น. และได้ท าหนังสือนัดประชุมเรียบร้อยแล้ว ฝากกองทุกกองที่มีญัตติจะเข้าสภาเทศบาล ให้
รีบด าเนินการท าญัตติเสนอภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2562                  

           3.2 กองคลัง   
                          - ในรอบสิ้นปีงบประมาณ 2562 มียอดกันมีหนี้ 43 โครงการ เป็นเงิน 12 ล้าน 6 แสน  
กว่าบาท  และยอดที่ไม่ก่อหนี้ 24 โครงการ เป็นเงิน 16 ล้านกว่าบาท ให้ทุกกองตรวจสอบกับกองคลังอีกครั้งเพ่ือ
ยืนยันความถูกต้อง   

               - การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง โดยใช้ GPS ควบคุม ทางกองคลังจะศึกษารายละเอียด
อีกครั้ง เพ่ือเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 

         3.3 กองสวัสดิการสังคม 
                          - เรื่องโครงการเทศบาลพบประชาชน  เนื่องจากโครงการนี้ได้หยุดด าเนินการในช่วงระยะหนึ่ง
แล้ว และในครั้งนี้ คิดว่าจะก าหนดโครงการเทศบาลพบประชาชนในรูปแบบช่วงที่เทศบาลมีกิจกรรมเพ่ือที่จะดึง    
พ่ีน้องประชาชนมาร่วมกันจ านวนหลายๆ คน ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ทุกกองเข้าร่วมพบปะประชาชนทุกครั้ง ส่วน
รายละเอียดจะเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

/3.4 กองสาธารณสุขฯ... 
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       3.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                        - ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2562  และรางวัลจังหวัด
สะอาด ระดับอ าเภอ และได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

             - การจัดการสุนัขจรจัดในพ้ืนที่เทศบาล ตอนนี้ในอาคารกักสัตว์มีสุนัขท้ังหมด 145 ตัว ค่อนข้าง
จะแออัดแล้ว และสามารถกักสุนัขได้อีกประมาณ 10 ตัว เพ่ือรองรับสุนัขในเคสรุนแรงทีไ่ล่กัดชาวบ้าน 
 

      3.5 กองวิชาการและแผนงาน 
            - แจ้งงบประมาณประจ าปี 2563 ตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามประกาศใช้เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว และได้จัดท าเป็นรูปเล่มแจกให้ทุกกองแล้ว 
 

      3.6 กองช่าง  
                      - โครงการของปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโครงการที่เป็นเงินสะสมมากกว่า และได้ทยอยท า
เสร็จทีละโครงการแล้ว 
 

      3.7 ส านักการศึกษา 
                      - กิจกรรมงานประเพณีชักพระ ประจ าปี 2562  ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 พิธีท าบุญตักบาตร
เทโว 2 วัด วัดชลเฉลิมเขตกับวัดขวัญประชา เวลา 05.30 น.  เรือพระจากวัดต่างๆ พร้อมกันหน้าโรงเรียนบ้าน    
สุไหงโก-ลก  เวลา 16.00 น. เรือพระจะถึงบริเวณลานอเนกประสงค์ เวลา 18.00 น. พิธีสมโภชเรือพระและมีการ
ประกวดเรือพระ เวลา 19.00 น. ต่อจากนั้นจะมีการแสดงของโรงเรียนสังกัดเทศบาล  เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  

           - เทศบาลได้ส่งตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลพร้อมครูฝึกสอน จ านวน 150 คน เข้าร่วม
แข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เทศบาลเมืองชุมพรเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 21 -
30 ตุลาคม 2562  

          - โรงเรียนเทศบาล 1 เสนอที่ประชุม เรื่อง การติดตั้งป้ายบอกทางไปโรงเรียนทุกโรงเรียน เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาเยือนโรงเรียน เนื่องจากบางครั้งประชาชนจากนอกพ้ืนที่มา หาโรงเรียนไม่เจอ 
                    - โรงเรียนเทศบาล 3  ได้ส่งนักเรียนชั้น ป.4 ด.ญ.วัชริดา  พรหมศร เข้าประกวดไมค์ทองค าเด็ก 
และไมค์ทองค าผู้ใหญ่  และได้ประกาศผลออกมาแล้ว ไมค์ทองค าเด็กไดผ้่านระดับภาคแล้ว ในส่วนของไมค์ทองค า
ผู้ใหญ่ จะเป็นของนักเรียนชั้น ม.2  ผลการประกาศยังไม่ออกมา 

           - โรงเรียนเทศบาล 4  ได้รับรางวัล อย.น้อยแกนน าระดับประเทศ เรื่อง การขยายผลรูปแบบการ
พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมต้อนต้น   เพ่ือลดความเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ประจ าปี 2562 

      3.8 สถานธนานุบาล 
                     - นางกิติมา  สมบัติยานุชิต  ผู้จัดการสถานธนานุบาล  ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้จัดการและผู้ตรวจ
เขต เทศบาลนครสงขลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562เป็นต้นไป  

          - นางไรดา  กะจิ  ผู้จดัการสถานธนานุบาล เทศบาลต าบลทุ่งโห้ง อ าเภอเมือง  จงัหวัดแพร่ ย้ายมา
ด ารงต าแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 

 

         มติที่ประชุมรับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 

 



-4- 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 

             - งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล ได้ออกค าสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ราย นางสาว
ลานฝัน  บุญรัตน์  มาด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  ส าหรับผู้ที่จะสอบสายงานนักบริหาร กจ.กท.และ ก.อบต. ได้เห็นชอบในการสรรหา
ต าแหน่งสายงานนักบริหารแล้ว คาดว่าจะเปิดรับสมัครในเดือนตุลาคม 2562 นี้ และแจ้งให้ทราบว่า ได้มีการย้าย
อธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่น นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  ย้ายไปเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน  และมีคนใหม่มาแทน 
คือ นายประยูร รัตนเสนีย์ จากอธิบดีกรมที่ดิน  และมีการย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส คือ นายก่อพงษ์  
โกมลรัตน์ ไปด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 และมีผู้มารับต าแหน่งแทน 
คือ นายไพโรจน์  จริตงาม จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

          มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  มอบหมายงาน 

            5.1 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์ OTOP ตามที่นายกเทศมนตรีได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ และได้มอบให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางเทศบาลต้อง
ปฏิบัติการร่วมกับพัฒนาการจังหวัด มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดว่าศูนย์ 
OTOP กับศูนย์บริการท่องเที่ยวน่าจะเปิดท าการได้แล้ว 

           5.2 เรื่องตลาด Food center กับตลาดรถไฟ มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นัด
ประชุมหารือในเรื่องปัญหาอุปสรรคที่เป็นอยู่ในตอนนี้ เพ่ือรับทราบถึงปัญหาของผู้ประกอบการ 

           5.3 โครงการเทศบาลพบประชาชน ปลัดเทศบาลแนะน าให้มีการแทรกงานบริการอ่ืนด้วย เช่น 
การบริการตัดผม การซ่อมรถจากวิทยาลัยการอาชีพ หรืองานอ่ืนๆ ที่สามารถเสริมได้  

            

         มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองต่างๆ 

         6.1 ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร ปลัดเทศบาลแนะน าให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทั่วไป อยู่
ด้วยกันเป็นพ่ีเป็นน้องกัน อยู่ด้วยกันด้วยบริสุทธิ์ใจ การปฏิบัติงานก็มีการประสานงานกัน เพ่ือให้งานประสบ
ความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

         6.2 งานเทศกิจ แจ้งปัญหาเรื่องสัตว์ในเขตเทศบาล ได้มีการร้องเรียนมาเรื่อยๆ ส่วนใหญ่แล้วได้
ด าเนินการและขอความร่วมมือกับเจ้าของแล้ว แต่ไม่นานเจ้าของสัตว์ก็ได้ปล่อยสัตว์เข้ามาในเขตเทศบาลอีก  ส่วน
งานด้านการจราจร ได้ส ารวจป้ายจราจรในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกที่ยังมีปัญหา เพ่ือด าเนินการต่อไป  

         6.3 กองสวัสดิการสังคม แจ้งปัญหาช่วงน้ าท่วมปีท่ี่ผ่านมา คือ ทางเทศบาลจะถูกต าหนิในเรื่องการ
ต้อนรับคณะจากจังหวัดลงพ้ืนที่มาตรวจสถานการณ์น้ า เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่เทศบาลมาคอยต้อนรับ ซึ่งในการมา
ของคณะจากจังหวัดส่วนใหญ่จะมาในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งในช่วงวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่เทศบาลไม่ค่อยได้อยู่
ในพ้ืนที่ และอีก 1 ปัญหาที่เจอ คือ การแจกจ่ายของน้ าท่วมไม่ทั่วถึงจากคณะที่มาแจกจ่าย แต่ในส่วนของเทศบาล
ได้จัดสรรของแจกจ่ายครบตามจ านวนที่ส ารวจว่าได้รับผลกระทบจริง  ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องมาหารือกันอีกครั้งเพ่ือ
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ าท่วมในปีนี้ 

       มติที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 7... 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี)  
   7.1  นายอภิเชษฐ  เจ๊ะอูมา รองนายกเทศมนตรี สอบถามเรื่องสัญญาณไฟจราจรแยกโรงเรียน

บ้านสุไหงโก-ลก มีปัญหานานมากแล้ว อยากจะให้มีข้อมูลในส่วนนี้เพ่ือจะได้ตอบชาวบ้านถูก และเสนอให้มีการท า
ไวนิลประชาสัมพันธ์ส่วนของเทศบาลที่ได้รับรางวัลทุกประเภทเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 

             7.2 นางสาวพาขวัญ เมืองสาคร รองปลัดเทศบาล เสนอให้กองที่รับผิดชอบเพิ่มจ านวนป้ายห้าม
สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ  
 

เลิกประชุม   เวลา   16.00  น. 

(ลงชื่อ)                              เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
          (นางศศิธร   มะสามะ) 
         ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 

(ลงชื่อ)                               หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
         (นางสาวอารมณ์   พิรุณ) 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


