
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ประจ าเดือน 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. นายณรงค ์  นิคมรัตน์  ปลัดเทศบาล 
6. นางสาวพาขวัญ เมืองสาคร  รองปลัดเทศบาล 

  7. นายสมพร  ติ้นหนู   รองปลัดเทศบาล 
  8. นางสาวอารมณ์ พิรุณ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  9. นายสุนทร  เพ็ชรคง   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
  10. นายสหพงศ์  พรหมสุทธิ์  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  11. นายอิสมะแอ ยูนุห์   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  12. นายพิทักศิษย์ พานิชธนาคม  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
  13. นายไพรัตน์  คงหมั่น   ผู้อ านวยการกองช่าง 
  14. นางจินดา  อินทร์สุวรรณ  ผู้อ านวยการกองคลัง 

15. นางกิติมา  สมบัติยานุชิต  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
16. ว่าที่ ร.ต.ปกรณ์ ค ากอง   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  น้อยด า   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

21. นายณัฐเชษฐ์ มานะสุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
  22. นางศศิธร  มะสามะ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  23. นายพัฒนชัย ไชยพนัธุ์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  24. นางนฤภร  เพ็ชรคง   หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 

25. นางจุรี  จันติ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
26. นางจ านงจิตต์ บุญวัน   หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
27. นางสาวยุบล เพ็ชร์รัตน์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
28. นางวรรณา  เล็กสุภาพ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
29. นางวิลุดา  พรมแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
30. นายแวอูเซ็ง  สะรีเดะ   หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

/31.นายนัสรุดดีน... 
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31. นายนัสรุดดีน วารีสมาน  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
  32. นางสาวอภิตร ี อดุลภักดี  นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
  33. นางสาวสุธาสิน ี บุญกาญจน์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  34. นายส าเริง  สัมพันธ์   นิติกรช านาญการพิเศษ 

35. นางสโรชา  เกรียวกราว  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
  36. นางสาวธนานันต ์ โชตน์ชยพัทธ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
  37. นางสาวสุดารัตน์ เจ๊ะมามะ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

         ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                        1.1 ปลัดเทศบาล แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป เรียนเชิญนายกเทศมนตรี 
และรองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกครั้งที่มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือ จะได้
รับทราบถึงนโยบายในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการประชุมคราวต่อไปจะใช้หัวข้อการ
ประชุมว่า การประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือน 

              1.2 ปลัดเทศบาล ขอขอบคุณพนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่ให้การต้อนรับคณะจาก
เทศบาลต าบลจะนะ ในการมาส่งปลัดเทศบาล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา 
                        มติที่ประชุม รับทราบ 

               

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
               ประธานเสนอรายงานการประชุมเม่ือวันที่ 10  เมษายน  2562  ให้ที่ประชุมรับรอง  

              มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน  2562 
               3.1 ส านักปลัดเทศบาล  รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน ดังนี้ 
                     - จัดกิจกรรมท าบุญทางศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลามและบริจาคโลหิตเนื่องในวันเทศบาล 

วันที่ 24 เมษายน 2562 ผู้บริจาคโลหิต จ านวน 13 ราย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จ านวนเงิน 44,500 บาท 
                     - การประเมินผู้บริหาร จังหวัดเชิญเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เข้าร่วมประชุมชี้แจงการ

ประเมินในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระภิศัยสุนทรการ ชั้น 5 (เล็ก) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
                     - การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ได้รับแจ้งว่าทาง

คณะกรรมการจะเข้ามาตรวจการประเมินในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ซึ่งคะแนนการประเมินในปี 2561 นั้น 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้ 82.52 คะแนน 

                     - ความเคลื่อนไหวด้านการบริหารงานบุคคล  รับโอนนายณรงค์  นิคมรัตน์ ปลัดเทศบาล
ต าบลจะนะ มาด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก -ลก นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง ตั้งแต่วันที่               
1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป   ให้โอนนางวธูเนตร  ใจพินิจ  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน ไปด ารงต าแหน่ง       
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 1  พฤษภาคม 2562 

/เป็นต้นไป... 
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เป็นต้นไป  และประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
จ านวน 1 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562 

              มติที่ประชุม รับทราบ 

                3.2 กองคลัง รายงานผลการปฏิบัติงานภายในกอง การปฏิบัติงานเป็นระบบทุกขั้นตอน    
ไม่ว่าจะเป็นการรับเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดท าบัญชี ท าให้สามารถปิดบัญชีตามเวลาที่ก าหนดได้ ส่วนงาน
จัดท าแผนที่ภาษี ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในเรื่องการจัดท าแผนที่ภาษี เพ่ือน าความรู้กลับมาปรับปรุงข้อมูล
ทางแผนที่ภาษี เพ่ือเตรียมพร้อมรับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ และได้ติดตามในเรื่องของการ
จัดเก็บรายได้ที่ค้างช าระ เจ้าหน้าที่ได้ลงพ้ืนที่ออกจัดเก็บค่าเช่า และด าเนินการตามขั้นตอนมีเอกสารแจ้งเตือนผู้
ประอบการส่วนใหญ่รายได้ขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจในละเดือนมีรายได้จัดเก็บเพ่ิมขึ้น 50,000 กว่าบาท  
ด้านฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน มีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 57 โครงการ และจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จ านวน 1 โครงการ และมีการขายทอดตลาดของกองคลัง จ านวน 6 รายการ   ฝ่ายการเงิน
และบัญชี สรุปรายรับ 301,400,539.49  บาท แยกเป็นรายได้จัดเก็บเอง 16,224,252.76 บาท รายได้ที่รัฐ
จัดสรรให้  92,563,225.73  บาท รายได้ที่ รั ฐบาลอุดหนุน 192,613,061  บาท รายจ่ ายจริ ง  
185,408,559.22 บาท  รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 115,991,980.27 บาท 

              มติที่ประชุม รับทราบ 

               3.3 กองช่าง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน ดังนี้ 
                     - งานอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ ได้ร่วมกับส านักการศึกษา ในการด าเนินการจัด

งานต่างๆ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย 
                     - งานควบคุมการก่อสร้าง ได้ติดตามโครงการที่ได้ด าเนินการก่อสร้างในเดือนเมษายน    

ที่ผ่านมา คือ โครงการก่อสร้างห้องน้ าสวนขวัญประชา  โครงการก่อสร้างอาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 2  
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาล เทศบาล 3  และโครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ าถนน
ประชาวิวัฒน์ ซอย 8 ทั้ง 4 โครงการนี้ ได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

              มติที่ประชุม รับทราบ 
              3.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน         

วันที่ 1 พ.ค. 2562  ได้ท าการเปิดอาคารกักสัตว์เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นอาคารที่สามารถกักสุนัขจรจัดได้
ประมาณ 100   กว่าตัว 

              มติที่ประชุม รับทราบ 
              3.5 กองสวัสดิการสังคม รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน ดังนี้ 
                    - ด าเนินการในเรื่องการจัดตั้งชุมชนใหม่ 1 ชุมชน คือ ชุมชนซรีจาฮายา  
                    - ด าเนินการคัดเลือกประธานชุมชนหลังล้อแม็กแทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 1 ท่าน 
                    - แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขณะนี้ทางกองได้ทยอยแจกจ่ายบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของผู้พิการที่มาท าในรอบหลัง  
                    - คณะกรรมการจากจังหวัดนราธิวาสจะมาชี้แจงขั้นตอนการท างานในเรื่องของ 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...  
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                    - โครงการ to be number one จะมีคณะติดตามมาลงพ้ืนที่ในวันที่ 21 พฤษภาคม 
2562 และจะส่งเข้าประกวดในระดับประเทศในเดือนมิถุนายน 

              มติที่ประชุม รับทราบ 

              3.6 กองวิชาการและแผนงาน รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน ดังนี้ 
                    - ในวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือยกร่างแผนพัฒนา 4 ปี เพ่ิมเติมครั้งที่ 5 เพ่ือรองรับการจัดท างบประมาณปี 2563 
และจะมีการประชุมคณะกรรมการอีกครั้งในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

              มติที่ประชุม รับทราบ 

              3.7 ส านักการศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน ดังนี้ 
                    - เรื่องการปฏิบัติงานภายในส านักการศึกษา ซึ่งจะมีปัญหาเรื่องของบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากทางกองขาดแคลนต าแหน่งสายบริหาร  
                    - กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ด าเนินการก็สามารถจัดงานได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
                    - ปัญหาของโรงเรียนในเรื่องของการขาดแคลนอัตราต าแหน่งของครู ได้ท าเรื่อง           

ขอต าแหน่งครูมาแล้ว ซึ่งได้ต าแหน่งมาไม่เพียงพอตามที่ต้องการ เบื้องต้นได้ด าเนินการแก้ปัญหาในการจ้างเหมาครู
ในบางต าแหน่ง  

                    - เรื่องการไปราชการอบรมของพนักงานครูตอนนี้มีหนังสือเข้าร่วมอบรมจ านวนมาก ซึ่งใน
การไปราชการของพนักงานครู ได้พิจารณาให้ผู้เข้าอบรมเฉพาะในหลักสูตรที่จ าเป็นเท่านั้น 

                    - โรงเรียนเทศบาล 1  รายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทาง
โรงเรียนได้จัดเตรียมสถานที่ในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าอาคารเรียน 2 ซึ่งได้ท าการซ่อมแซมเสร็จแล้วประมาณ 
50% 

                    - โรงเรียนเทศบาล 2 รายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา โครงการที่
ก่อสร้างแล้วเสร็จ คือ ทางเชื่อมต่ออาคาร และอาคารเรียนของชั้นอนุบาล 2 ชั้น จ านวน 6 ห้อง และที่ก าลัง
ก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ คืออาคารอเนกประสงค์ ด าเนินการแล้ว 50% 

                    - โรงเรียนเทศบาล 3 รายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้ตรวจรับ
โครงการปูกระเบื้องซีเมนต์อาคารศรีตรัง และทาสีอาคารกระดังงาทั้งภายในและภายนอกอาคาร ในส่วนของงาน
บุคลากร  นางสิรนาถ  แสงสุวรรณ รองผู้อ านวยการ ไปรักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2 ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤษภาคม 2562 

                    - โรงเรียนเทศบาล 4 รายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทางโรงเรียน
ได้จัดท าโครงการในช่วงปิดภาคเรียน ดังนี้ 1. โครงการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทั้งหมด 15 โครงการ  
13 หลักสูตร เพ่ือเสนอของบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  2. โครงการปรับปรุงถนนความรู้ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ในการทาสีถนน และได้ท า MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือของบประมาณใน
การท าก าแพงความรู้ให้กับอาคารอนุบาลโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของโรงเรียน  ในส่วนของงานบุคลากร ได้รับครู
นาฏศิลป์ จ านวน 1 ต าแหน่ง ครพูละ จ านวน 1 ต าแหน่ง และครปูฐมวัย จ านวน 1 ต าแหน่ง 

              มติที่ประชุม รับทราบ 
/3.8 สถานธนานุบาล... 
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               3.8 สถานธนานุบาล  รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน ดังนี้  
                    - สถิติการรับจ าน าในช่วงเดือนเมษายนเพ่ิมขึ้นประมาณ 4 ล้านบาท มีผู้มาจ าน า     

จ านวน 4,485 ราย เป็นเงิน 76,544,900 บาท มีผู้มาไถ่ถอน จ านวน 4401 ราย เป็นเงิน 73,262,000 บาท  
ดอกเบี้ยที่ได้รับ 2,036,357  บาท และจ่ายเป็นเงินบูรณะให้เทศบาล 30% คิดเป็นเงิน 6.7 ล้านกว่าบาท ขณะนี้
ได้เตรียมความพร้อมในการบริการประชาชน จ านวนเงิน 65 ล้านบาท 
                      มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
              - ส านักปลัดเทศบาล แจ้งเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562  

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  ซึ่งประธานสภาได้ก าหนดวันประชุมสภา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562      
เวลา 13.30 น. 

             มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
             5.1 โครงการอบรมสัมมนาดูงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจ าปี

งบประมาณ 2562 ฝากส านักปลัดด าเนินการ ก าหนดหลักสูตร ก าหนดวิทยากร ก าหนดเป้าหมาย และก าหนด
สถานที่ดูงาน 

             5.2 เว็บไซต์ของเทศบาล ฝากกองวิชาการและแผนงานด าเนินการเพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็น
ปัจจุบัน และฝากเรื่องวีดิทศัน์ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ปรับเปลี่ยนรูปภาพกิจกรรมใหม่ๆ ที่เป็นปัจจุบัน 
 

เลิกประชุม   เวลา   16.00  น. 

(ลงชื่อ)                              เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
          (นางศศิธร   มะสามะ) 
          ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 
(ลงชื่อ)                               หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
         (นางสาวอารมณ์   พิรุณ) 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 


