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นายกเทศมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วันนีเป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีวาระการประชุมตามระเบียบวาระ
ที่แจกให้แล้วนัน
- ปัญหาอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือในการทางานทา
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 ติดตามข้อสั่งการและรายงานผลการปฏิบัติงานเดือนที่ผ่านมา
2.1 สานักปลัดเทศบาล
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เข้าร่วมปฏิบัติการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนา
ท่วมที่ช่วงที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติการสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
- งานเทศกิ จ ได้ ป ฏิ บั ติห น้ าที่ ประจาศู นย์ผู้ อพยพที่ โรงเรียนเทศบาล 4 และได้ เข้าจั ด
ระเบียบแผงลอยที่มีการรุกลาทางเท้าในเขตเทศบาล
2.2 กองคลัง
- แจ้ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ฉบั บ ใหม่ ว่ า ด้ ว ยการเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการเบิกจ่ายจากงบดาเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ซึ่งหลักฐานในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิ น ซึ่งการซือ
หรือจ้างจากระเบียบฉบับนี คือ วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท กรณีการซือไม่เกิน 10,000 บาท จะเชื่อมโยงไปยัง
ระเบียบของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือว่าจะต้องเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดหาพัสดุ
ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ซึ่งในการเบิกจ่ายก็จะเหมือนกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และในกรณีกอง/
ฝ่าย ได้มีการจัดซือจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ให้ทารายงานขอความเห็นชอบและแนบใบส่งของพร้อม
ใบกากับภาษีเพื่อทาการเบิกได้ทันที
- เรื่องการเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง กาหนดให้ผู้ที่จะเบิกค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้แนบรายงานการประชุมทุกครังที่มีการตรวจรับงาน และได้มอบหมายให้กองคลังทา
บันทึกพร้อมคาสั่งแนบหนังสือ ว 85 เพื่อแนวปฏิบัติตาม
- เรื่องการมอบอานาจให้ ทุกกองดาเนินการจัดซือจัดจ้างเองในวงเงินไม่เกิน 50,000
บาท แต่เนื่องจากว่าขณะนีมีปัญหาในการเข้าระบบ หากกองใดมีความประสงค์ที่จะขอคืนอานาจให้กับกองคลังให้
ทาบันทึกส่งมอบงานกลับมายังกองคลังได้
2.3 กองวิชาการและแผนงาน
- แจ้ งข้อร้ องเรีย นทางไลน์ ส ายด่ว นเทศบาลในรอบเดื อนที่ผ่ านมา ทั งหมด 40 เรื่อ ง
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 36 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 4 เรื่อง
2.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ตามที่กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อมได้รับ มอบหมายให้ ดูแลเรื่องขยะ ตังแต่เดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน เพื่อเตรียมการในช่วงนาท่วม บริเวณศาลเจ้าแม่ โต๊ะโม๊ะ และบริเวณริมคลอง ซึ่งได้ดาเนินการ

เรียบร้อยแล้ว และได้เข้าสารวจผลในช่วงนาท่วมบริเวณศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ ไม่มีขยะติดค้าง ส่วนบริเวณริมคลองก็ยัง
มีขยะอยู่บางส่วน และจะดาเนินการแก้ไขหลังจากนาลด
- เรื่องสถานที่ห้ ามสู บบุห รี่ ทางกองได้เข้าไปส ารวจแล้ ว มีทังหมด 34 ป้าย ที่จะต้อง
ดาเนินการติดป้าย
- อาคารกักสัตว์ ทางกองมีแผนที่จะเปิดคลีนิคทาหมันให้กับสุนัขที่มีเจ้าของโดยอาจจะมี
การเก็บค่าบริการในอัตราตัวละ 600 บาท สาหรับตัวเมีย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อ
ควบคุมจานวนสุนัข
- เรื่องห้องนาตลาดรถไฟ ตอนนีพ่อค้าแม่ค้า สามารถเข้าไปใช้บริการได้แล้วหลั งจากที่มี
การปรับปรุงมา และยังมีอีก 3 รายการ ที่อาจจะต้องดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ
2.5 กองสวัสดิการสังคม
- เรื่องเบียยังชีพผู้สูงอายุ ตอนนีเริ่มจะมีปัญหาแล้ว เนื่องจากสานักงบประมาณเริ่มมีการ
ตรวจสอบแล้วว่าใครมีสิทธิ์หรื อไม่มีสิทธิ์ และจาเป็นต้องขอความร่วมมือในส่วนของข้อมูลผู้สูงอายุกับงานทะเบียน
ราษฎร์ในการคีย์ข้อมูลในระบบ ล่าสุดมีหนังสือสั่งการมาให้ดาเนินการให้เสร็จภายในสัปดาห์นีและต้องทาถึง 20 ปี
ตังแต่ปี 2562
- เรื่องโครงการเทศบาลพบประชาชน ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี
- เรื่องการสร้างบ้านสาหรับผู้ด้อยโอกาส ขณะนีกาลังสร้างบ้านอยู่ ซึ่งคิดว่าอีกประมาณ
2 สัปดาห์จะแล้วเสร็จ
- เรื่องการแจกถุงยังชีพในภาพรวมส่วนใหญ่แล้วได้ครบทุกบ้านที่ ประสบภัย ซึ่ งปีนีทาง
กองได้ทาถุงยังชีพโดยมีการเบิกเงิน จานวน 1,149,080 บาท เฉลี่ยถุงละ 460 บาท และเป็นค่าอาหารที่เลียงใน
ศูนย์อพยพโรงเรียนเทศบาล 4 จานวน 50,000 บาท
2.6 กองช่าง
- โครงการที่ส่วนราชการอื่นเข้ามาดาเนินการก่อสร้างในพืนที่เทศบาล กรมโยธาธิการ ทา
โครงการปรับปรุงสนามสันติภาพและสวนมิ่งขวัญประชา ซึ่งได้ดาเนินการไปแล้วในบางส่วน ในส่วนของงบของการ
ท่องเที่ยว ปรับปรุงสวนภูมินทร์ ขณะนีได้ดาเนินการแล้วในบางส่วน ผนังกันนาได้ดาเนินการคืบหน้าแล้ว
- โครงการที่ เทศบาลได้ ด าเนิ น การ คื อ ปรับ ภู มิ ทั ศ น์ ภ ายในส่ ว นรื่น อรุณ อยู่ ร ะหว่า ง
ดาเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสินเดือนหน้า ถนนลาดยางกือบงกาแม อยุ่ในช่วงรอฝนแล้งก็สามารถลงลาด
ยางได้
2.7 สานักการศึกษา
- เชิญชวนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ประชุมเรื่องการเตรียมการจัดงาน
เคาท์ดาวน์ 2020 วันเด็กแห่งชาติ และวันตรุษจีน ในวันที่ ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
รวงผึง
- โรงเรียนเทศบาล 1 แจ้งที่ประชุมทราบ โรงเรียนได้ดาเนินการทาเรื่องซ่อมแซมหลังคา
อาคารที่ชารุดที่เกิดจากในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมา ขณะนีอยู่ระหว่างดาเนินการ
- โรงเรียนเทศบาล 2 ได้ปรับปรุงแก้ไขภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนในส่วนที่มีสัตว์เลียงเข้ามา
โดยได้ดาเนินการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณดังกล่าว
- โรงเรียนเทศบาล 3 มีปัญหานาซึมอาคารอนุบาลและอาคารอเนกประสงค์ และบริเวณ
อาคารปาริชาตฝ้าเพดานตกลงมา ได้ดาเนิ น การแจ้งเพื่อทาการซ่อมแซมแล้ว และได้ปิดกันบริเวณดังกล่าวเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไป
- โรงเรี ยนเทศบาล 4 ปัญ หาในช่ว งฝนตกและมีพ ายุ ทาให้ ห ลั งคากับฝ้ าเพดานได้รับ
ผลกระทบ และได้ทาบันทึกพร้อมแนบภาพประกอบแจ้งสานักการศึกษาแล้วเพื่อดาเนินการซ่อมแซมต่อไป
มติที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

3.1 งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล ได้ออกคาสั่งบรรจุแต่งตังผู้สอบแข่งขันได้ จานวน
1 อัตรา คือ นางสาวลานฝัน บุญรัตน์ มาดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล และกระทรวงการคลัง ได้ประกาศกาหนดสานักงานในพืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็นสานักงานในพืนที่พิเศษ ประจาปี 2563 ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
3.2 โรงเรียนเทศบาล 1 ได้ดาเนินการปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วน
ปัญหาเรื่องนกพิราบถ่ายมูลอุจจาระ ได้แก้ไขด้วยการติดตังตาข่ายเพื่อป้องกันนกมาถ่ายมูลอุจจาระน้อยลง
3.3 โรงเรียนเทศบาล 2 ได้ดาเนินการปรับปรุงห้องนาหลังอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมี
ปั ญ หาหม้ อแปลงไฟฟ้ าระเบิ ดบ่ อยท าให้ ไฟฟ้ าในโรงอาหารดั บ บ่ อ ยได้ แจ้งผู้ อานวยส านั กการศึก ษาทราบเพื่ อ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.4 โรงเรียนเทศบาล 3 เสนอในที่ประชุมขอเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณโรเรียน
อีก 1 คน เนื่องจากทางโรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มขึนเป็นประจาทุกปีเพื่อการดูแลที่ทั่วถึง
3.5 โรงเรียนเทศบาล 4 ปัญหานกกิงโครงได้ประสานกองช่างเพื่อตัดกิ่งไม้แล้วในบางส่วน แต่
ก็ยังมีนกกิงโครงมาถ่ายมูล อยู่ ในส่วนของการใช้บริการโรงยิมของโรงเรียนได้ติดตังป้ายบอกเวลาเปิด -ปิดเพื่อให้
ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับทราบแล้ว
มติที่ประชุมรับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 4...
-4ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณาและมอบหมายงาน
4.1 กิจกรรมวันลอยกระทง ฝากสานักการศึกษาติดตามและประสานงานผู้ที่สนับสนุนในการจัด
กิจกรรมเข้าร่วมประชุมและประสานกองช่างในการจัดสถานที่แสงสีเสียง ยาขบวนแห่จะต้องมีสีสัน และฝากงาน
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและส่งเข้าประกวดกระทงและนางนพมาศให้ทั่วถึง
4.2 กิจกรรมวันพ่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ฝากกองช่างดาเนินการในเรื่องการประดับไฟพร้อม
จุดเช็คอินถ่ายรูปได้
4.3 กิจกรรมงานเคาท์ดาวน์ ปีนีถ้ามีการจัดกิจกรรม คงจะต้องใช้ลานคนเดิน สนามกีฬามหาราช
ฝากผู้อานวยการสานักการศึกษาประสานกับ เฮียโก้ เพื่อหาข้อสรุปในการจัดงาน และจัดหาผู้สนับสนุนของรางวัล
ต่อไป
4.4 การดาเนินการจัดซือรถยนต์ โดยใช้เงินเหลือจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562
- สานักปลัดเทศบาล รถยนต์ส่วนกลาง จานวน 2 คัน รถกระเช้างานป้องกันฯ จานวน 1 คัน
- กองสาธารณสุ ข ฯ รถกระบะ จานวน 1 คัน และรถดูดส้ ว ม จานวน 1 คัน และรถขยะ
จานวน 1 คัน
4.5 การดาเนินการจัดซือรถยนต์ โดยใช้เงินประจา ประจาปีงบประมาณ 2563
- สานักการศึกษา รถตู้ จานวน 4 คัน รถกระบะ จานวน 4 คัน
- กองวิชาการและแผนงาน รถยนต์กระบะ 4 ประตู จานวน 1 คัน

4.6 การใช้ จ่ ายเงิน สะสม ประจ าปี 2562 ของกองช่ าง โครงการก่ อ สร้างถนน จ านวน 5
โครงการ ป้ายเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงซ่อมแซมสวนสาธารณะหน้าโรงพยาบาล ฝากผู้อานวยการกองช่างเร่งรัด
ในการดาเนินการ และให้กองช่างสารวจอาคารรื่นอรุณที่ไม่มีช่องระบายอากาศ เพื่อติดตังพัดลมเพิ่มเติม
4.7 โครงการถนนสายวัฒนธรรม สานักปลัดเทศบาลได้กาหนด สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเริ่มครัง
แรกเดือนมกราคม คือ วันอังคารกับวันพุธ เดือนละ 1 ครัง
4.8 ให้สานักการศึกษา ดาเนินการสารวจและแก้ไข เกาะกลางถนนหลังสถานีรถไฟที่จะเลียว
เข้าสนามกีฬามหาราชซึ่งไม่ตรงช่องถนน และแผงกันทางเข้าสนามกีฬามหาราชค้างซึ่งอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจร
ไปมา ในส่วนของห้องนาที่ชารุดให้เร่งดาเนินการซ่อมแซมเพื่อใช้งานต่อไป
มติที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 งานเทศกิจ รายงานสรุปการประชุมการจัดระเบียบรถบรรทุกเข้า มาในเขตเทศบาล ตังแต่
เวลา 07.00-08.30 น. และ 15.00-17.00 น. เป็นต้นไป ทางจราจรจะดาเนินการสารวจกับผู้ประกอบการก่อน
ในขันต้นและจะติดตังป้ายตามรูปแบบที่กาหนดให้
6.2 นายอภิเษฐ เจ๊ะอูมา รองนายกเทศมนตรี เสนอที่ประชุม ทราบ เรื่องคูระบายนาบริเวณ
ถนนสายบายพาส ที่เชื่อมถนนทรายทอง 1 ซอย 7 ,8,9,10 จะมีเศษขยะติดอยู่ทาให้คูระบายนาตัน ฝากกองที่
รับผิดชอบดาเนินการ ฝากกองที่รับผิดชอบตัดต้นไม้บริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งจะมีต้นไม้บังอยู่บริเวณ
หน้าศูนย์ทาให้มองไม่เห็นป้ายศูนย์ และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานของเทศบาลในปีงบประมาณ 2563
/ฝากกอง...
-5ฝากกองที่รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานกงสุล เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซียด้วย
เนื่องจากสถานกงสุลได้ให้ความสาคัญกับงานของเทศบาลทุกครังที่มีการจัดงาน
เลิกประชุม เวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
(นางศศิธร มะสามะ)
ผู้จดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นางสาวอารมณ์ พิรุณ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

