
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ประจ าเดือนมิถุนายน2562 
เมื่อวันที ่13 เดือนมิถุนายน2562  เวลา  10.00 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   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  9. นายสุนทร  เพ็ชรคง   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
  10. นายสหพงศ์  พรหมสุทธิ์  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  11. นายอิสมะแอ ยูนุห์   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  12. นายไพรัตน์  คงหมั่น   ผู้อ านวยการกองช่าง 
  13. นางกิติมา  สมบัติยานุชิต  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

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

23. นางจุรี  จันติ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
24. นางจ านงจิตต์ บุญวัน   หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
25. นางสาวสุดา  คงศรี   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
26. นางวรรณา  เล็กสุภาพ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
27. นางวิลุดา  พรมแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
28. นายนัสรุดดีน วารีสมาน  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
29. นางสาวอรุณวาตี สิทธิเส็ม   หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 

  30. นางสาวอภิตร ี อดุลภักดี  นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
/30.นางสาวสุธาสิน.ี.. 
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  31. นางสาวสุธาสิน ี บุญกาญจน์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  32. นางสโรชา  เกรียวกราว  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
  33. นางสาวนันทิยา ถ้ าเจริญ   หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
  34. นางสาวนิรอซีลา รอสารี   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  35. นางสาวฟาริดา หล าเบ็ลส๊ะ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
  36. นางสาวสุดารัตน์ เจ๊ะมามะ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 แจ้งผลการประเมิน ITA ประจ าปี 2561 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้คะแนน 83.19 คะแนน จากจ านวน
เทศบาลเมืองทั้งหมดทั่วประเทศ 178 เทศบาล ส าหรับการประเมินในปี 2562 ฝากกองวิชาการและแผนงาน เป็น
กองผู้รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารเพื่อเตรียมรับการประเมิน 

              1.2ฝากโรงเรียนเรื่องเกี่ยวกับวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วเป็นทรัพย์สินของโรงเรียนหรือที่อยู่ระหว่างรอ
การจ าหน่าย จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพ่ือไม่ให้พ้ืนที่คับแคบในบริเวณโรงเรียนหรืออาจท าให้เด็กได้รับอันตราย 
ฝากดูแลในเรื่องนี้ด้วย 

              1.3 ไลน์กลุ่มสายด่วนเทศบาล ฝากแต่ละกองต้องให้ความส าคัญและมอบหมายเจ้าหน้าที่ตอบ
ข้อร้องเรียนจากไลน์สายด่วนเทศบาลทุกปัญหาที่มีการร้องเรียนมา และผู้อ านวยการกองทุกกองต้องเข้าในไลน์กลุ่ม
นี้ด้วย 

              1.4การพัฒนาความสะอาดภายในกองแต่ละกองให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่ น่า
ท างานและบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ประธานเสนอรายงานการประชุมเม่ือวันที่8  พฤษภาคม2562 ให้ที่ประชุมรับรอง 

มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3การติดตามข้อสั่งการ/รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนที่ผ่านมา 
3.1ส านักปลัดเทศบาล 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอบรมพนักงานเทศบาล ในเรื่องการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ทางจังหวัดจะมีการชี้แจงแต่ละหัวข้อในระหว่างวันที่ 18-
20 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้แจ้งให้กองที่รับผิดชอบในแต่ละด้านเข้าร่วมรับฟังค าชี้แจงในวันและเวลาตามที่จังหวัดได้
แจ้งมาแล้วนั้น และขอแจ้งผลการประเมินของปี 2560 ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ได้86.50% ด้านที่ 2 
ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ได้93.22 % ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ได้66.27 % 
ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ ได้83.93% และด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล ได้89.07 %  และงานการ
เจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล จะจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเทศบาล Team work  ในวันที่ 3 
กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมมหาราช  

/เวลา... 
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เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  และต่อด้วยโครงการอบรมประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างทั่วไปใน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุมมหาราช เวลา 08.30 น.  
 มติที่ประชุมรับทราบ 

3.2 กองคลัง 
- ฝ่ายพัฒนารายได้ ได้จัดท ารายงานการช าระค่าเช่าของแผงตลาดไปแล้วและทางผู้บริหารได้มีข้อสั่งการว่า

ให้แจ้งผู้ประกอบการเข้าร่วมรับฟังท าข้อตกลงในวันที่ 25 มิถุนายน 2562เวลา 14.00 น. ณ  ห้องประชุม
มหาราช จ านวน 25 ราย 

                    - ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ขอรายงานเรื่องการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในวงเงิน
ไม่เกิน 5 แสนบาท จ านวน 81 โครงการ และด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกวงเงินเกิน 5 แสนบาท จ านวน 2 
โครงการ และมีการจ าหน่ายทรัพย์สิน ของกองวิชาการและแผนงาน กับกองสวัสดิการสังคม  ส าหรับการจัดซื้อจ้าง
ตามหนังสือ ว 119 ที่จะมอบให้แต่ละกองด าเนินการจัดซื้อเองได้ในวงเงินไม่เกิน 1 หมื่นบาท เพ่ือเป็นการลด
ขั้นตอนการท างานและแบ่งเบาภาระหน้าที่การท างาน และท าให้การจัดซื้อเร็วขึ้นส่วนรายละเอียดเพ่ิมเติมทางกอง
คลังจะแจ้งให้แต่ละกองทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุมรับทราบ 

3.3กองช่าง 
ติดตามเรื่องแบบแปลนของกองช่าง ณ ตอนนี้ยังมีโครงการที่ตกค้างของปีงบประมาณ 2561 จ านวน 10 

กว่าโครงการ เพราะเป็นโครงการวงเงินที่เกิน 2 ล้านบาท เป็นโครงการที่ล่าช้าเพราะเกี่ยวกับระบบ egpท าให้มี
ปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง อีกท้ังกองช่างยังขาดแคลนบุคลากรอีกหลายต าแหน่งท าให้การท างานค่อนข้างล่าช้า 

มติที่ประชุมรับทราบ 

3.4กองวิชาการและแผนงาน 
                    - ติดตามเรื่องการจัดท าเว็บไซต์ของเทศบาล กองวิชาการและแผนงานได้ชี้แจงเรื่อง

เว็บไซต์ของเทศบาลที่ก าลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้เนื่องจากเว็บไซต์ที่ใช้อยู่ตอนนี้เป็นโปรแกรมเก่าที่ไม่สามารถ
อัพโหลดข้อมูลที่เป็นไฟล์รูปภาพได้เว้นแต่ข้อมูลที่เป็นไฟล์ตัวอักษรเท่านั้นที่ยังสามารถอัพโหลดได้ ซึ่งจ าเป็นต้อง
จัดซื้อโปรแกรมตัวใหม่เพ่ือให้เว็บไซต์ได้อัพเดทเป็นปัจจุบัน และทางกองได้ปรับปรุงเว็บไซตฺ์ใหม่แล้วตอนนี้ 60% 
คาดว่าจะเปิดใช้เว็บไซต์ใหม่หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจITAโดยที่แต่ละกองสามารถจะอัพเดทข้อมูลภายในกองได้ด้วย
ตัวเอง ส่วนขั้นตอนการน าเข้ามูลจะชี้แจงผู้เกี่ยวข้องอีกครั้ง  

                    - เรื่องร้องเรียนทางกลุ่มไลน์สายด่วนเทศบาลทางกองได้มอบหมายให้นายชนะภัย  ว่องไว 
เป็นผู้ดูแลและคอยตอบข้อร้องเรียนในไลน์สายด่วนเทศบาล ส าหรับเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา มีข้อร้องเรียนทั้งหมด 
65 เรื่อง กองช่าง 21 เรื่อง กองสาธารณสุขฯ 16 เรื่อง  งานป้องกันฯ 15 เรื่อง เทศกิจ 7 เรื่อง และกองสวัสดิการ 
1 เรื่อง   

มติที่ประชุมรับทราบ 

 

/3.5 ส านักการศึกษา... 
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3.5ส านักการศึกษา 
- แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงานกิจกรรมต่างๆ ที่ทางกองได้จัดท าก็ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส าหรับกิจกรรม

ที่ก าลังจะมาถึงเร็วๆ นี้ คือ งานวันอาสาฬหบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 
                    - การแข่งขันทักษะวิชาการที่อ าเภอทุ่งสง  เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพในการจัดการ

แข่งขันในครั้งนี้ ทางโรงเรียนเทศบาลได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย 
                    - โรงเรียนเทศบาล 1 ได้ร่วมจัดท าบูธนิทรรศการ to be number one ร่วมกับกอง

สวัสดิการสังคม และจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมรอมฎอนสัมพันธ์ในช่วงเดือนถือศีลอดที่ผ่านมา  
                    - โรงเรียนเทศบาล 2 ได้ร่วมจัดท าบูธนิทรรศการ to be number one ร่วมกับกอง

สวัสดิการสังคม และได้ท าบุญเปิดอาคารอเนกประสงค์ใหม่และอาคารเรียนอนุบาล  
                    - โรงเรียนเทศบาล 3 ได้ร่วมจัดท าบูธนิทรรศการ to be number one ร่วมกับกอง

สวัสดิการสังคม และจะมีการจัดกิจกรรมเดินวิ่งของโรงเรียนเทศบาล 3 ครั้งที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 
                    - โรงเรียนเทศบาล 4 ได้ร่วมจัดท าบูธนิทรรศการ to be number one ร่วมกับกอง

สวัสดิการสังคม และจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ในช่วงเดือนถือศีลอดที่ผ่านมา และได้จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเตรียม
รับการประเมิน LPA 

มติที่ประชุมรับทราบ 

3.6กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                     - เรื่อง การประเมิน esaการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เมื่อวันที่ 3 

พฤษภาคม 2562 ทางกองได้ส่งเรื่องประเมินเรื่องการจ าหน่ายสินค้าที่รื้อทางสาธารณะ ผลการประเมินผ่าน
สามารถน าไปประกอบการประเมิน LPA ได้   

                     - เรื่อง เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนทางกองได้ส่งเอกสารประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรอผล
การประเมินในขั้นตอนต่อไป 

                     -  เรื่อง การด าเนินการตามนโยบายจังหวัดสะอาด ทางกองได้จัดท าประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการสิ่งปฏิกูลระดับเทศบาล และจะนัดประชุมคณะกรรมการอีกครั้ง เพ่ือด าเนินการตามนโยบายจังหวัด
สะอาด 

                     -  เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ส าหรับใน
เขตเทศบาลมีพ้ืนที่ที่ต้องระวัง จ านวน 7 ชุมชน ชุมชนที่มีการระบาดในเรื่องไข้เลือดออกคือ ชุมชนศรีอามาน  
จ านวน 9 ราย และทางกองได้เข้าไปท า big cleaning day ในชุมชนศรีอามานแล้ว 

                     - เรื่อง การจัดการสุนัขจรจัด ขณะนี้ในอาคารกักสัตว์มีสุนัขทั้งหมด 70 ตัว ซึ่งเป็นสุนัขที่
ไม่มีเจ้าของทั้ง 70 ตัว ส าหรับแผนต่อไปจะมีการท าหมันให้กับสุนัขทีอ่ยู่ในที่กักสัตว์แห่งนี้ 

มติที่ประชุมรับทราบ 

3.7กองสวัสดิการสังคม 
- เรื่อง การรณรงค์ยาเสพติด จังหวัดได้ก าหนดให้โรงเรียนเทศบาลทุกโรง และชุมชนทุกชุมชน จะต้อง

ด าเนินการในเรื่อง to be number one  
 -เรื่องการด าเนินการลงทะเบียนเด็กแรกเกิดให้ด าเนินการต่อเนื่อง และให้ชะลอในส่วนของการรับรองเด็ก

แรกเกิด เน้นการให้ลงทะเบียนเฉพาะคนที่อยู่ในพ้ืนที่เป็นหลัก 
/ประชาสัมพันธ์... 
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                     - ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ไทย-มาเลเซียณ สวนสิรินธร เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

มติที่ประชุมรับทราบ 

3.8สถานธนานุบาล  
แจ้งสถิติการรับจ าน าในช่วงเดือนที่ผ่านมา ผู้มาใช้บริการรับจ าน า 4,700 ราย เป็นเงิน 77 ล้านบาท 
มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี4 เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 

              4.1 นางสาวพาขวัญ  เมืองสาคร  รองปลัดเทศบาล  ขอเรียนให้ทราบถึงการด าเนินงานของ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกที่ผ่านมาระบบงานสารบรรณยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่ ฝากทุกกองให้ตรวจดูงานพิมพ์เอกสาร
ให้ละเอียดรอบคอบการพิมพ์เลขไทย เลขอารบิก ต้องพิมพ์ให้ถูกต้อง และการอ้างระเบียบต่างๆ ในการเสนอญัตติ
เข้าสภา ให้อ้างระเบียบมาให้ครบ ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างฝากแต่ละกองได้พิจารณาในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้
ละเอียดรอบคอบด้วยรวมทั้งเรื่องการซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ 

มติที่ประชุมรับทราบ 

              4.2 นายสมพร  ติ้นหนู รองปลัดเทศบาล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ผมอยากให้พนักงานเทศบาล
ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ทางเทศบาลได้จัดท าข้ึนเพราะที่ผ่านมาพนักงานเทศบาลไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือเท่าท่ีควร 

มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี5เรื่อง  สรุปปัญหา/ความต้องการและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมประชาคมประจ าปี 2562  

             - สรุปปัญหา/ความต้องการของประชาชนจากที่ประชุมเวทีประชาคม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 
2562 ผลสรุปไดแ้จ้งให้ผู้บริหารและทุกกองทราบและพิจารณาเพ่ือจะได้ด าเนินการตามที่ชาวบ้านร้องขอต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี6 เรื่องอ่ืน ๆ 

          6.1 นายพีรวัสเตชัชพัชรพงษ์  รองนายกเทศมนตรี ส าหรับเดือนนี้ได้ฟังแต่ละกองได้พูดถึงปัญหา
ต่างๆ ในเรื่องการด าเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และขอชื่นชมแต่ละกองในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาด้วยดี ใน
โอกาสข้างหน้าคิดว่าคงดีขึ้นกว่านี้และขอฝากทางกองสาธารณสุขฯ เรื่องมูลสุกรที่ทางสมาชิกสภาได้ร้องเรียนมาผ่าน
สภาเทศบาลเพราะเป็นปัญหามานานแล้ว ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากมูลสุกรอยากให้ทางกองได้เข้าไปแก้ไข
ปัญหาให้จบ เพราะถ้าแก้ไขปัญหาไม่ได้เรื่องจะไปถึงศาลปกครองทันที 

        มติที่ประชุมรับทราบ 

         6.2 นายสมโภช  เจนพาณิชพงศ์  รองนายกเทศมนตรี ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่
รับผิดชอบงานเทศบาล ท าให้ผลการประเมิน ITA ปี 2560 ที่ผ่านมา ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี และคิดว่าในรอบต่อๆ ไป 
ผลการประเมินITA น่าจะได้เกรด A ผมเชื่อว่าเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีศักยภาพพอที่จะอยู่ในเกรด A ได ้

         มติที่ประชุมรับทราบ 

/6.3 นายอภิเชษฐ... 
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        6.3 นายอภิเชษฐเจ๊ะอูมา  รองนายกเทศมนตรี ส าหรับที่ผ่านๆ มา ทางคณะผู้บริหารไม่ค่อยมี
โอกาสได้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ ถือเป็นเรื่องที่ดีมากที่ทางคณะผู้บริหารได้ร่วมประชุมด้วย ท าให้
ทราบถึงปัญหาต่างๆ ของแต่ละกองผมขอเป็นก าลังใจกับทุกกองในการด าเนินงานให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ
ผมในนามผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม ขอขอบคุณทางโรงเรียนที่ได้จัดกิจกรรมละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน
ทีผ่่านมาและหวังว่ากิจกรรมนี้จะยังคงจัดอย่างต่อเนื่องเป็นทุกปี  

       มติที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม   เวลา   12.00  น. 

 

(ลงชื่อ)                              เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
          (นางศศิธร   มะสามะ) 
         ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 
(ลงชื่อ)                               หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
        (นางสาวอารมณ์   พิรุณ) 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 


