
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
ประจ าเดือน ตุลาคม  2562 

เมื่อวันที ่15  เดือน ตุลาคม  2562  เวลา  13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

……………………………………………… 
ผู้มาประชุม 
  1. นางสุชาดา  พันธ์นรา  นายกเทศมนตรี 

2. นายพีรวัส  เตชัสพัชรพงษ์  รองนายกเทศมนตรี  
3. นายสมโภช  เจนพานิชพงศ์  รองนายกเทศมนตรี 
4. นายอภิเชษฐ  เจ๊ะอูมา   รองนายกเทศมนตรี 
5. นายณรงค์  นิคมรัตน์  ปลัดเทศบาล 

  6. นางสาวอารมณ์ พิรุณ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  7. นายสุนทร  เพ็ชรคง   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
  8. นายสหพงศ์  พรหมสุทธิ์  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  9. นายไพรัตน์  คงหมั่น   ผู้อ านวยการกองช่าง 
  10. นางจินดา  อินทร์สุวรรณ  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  11. นายอิสมะแอ ยูนุห์   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  12. นายพิทักศิษย์ พานิชธนาคม  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
  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. นางสาวสุธาสินี บุญกาญจน์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

23. นายนิรันดร์  โลหะจินดา  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ 
  24. นางนฤภร  เพ็ชรคง   หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 

25. นางสาวสุดา  คงศรี   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
  26. นางสโรชา  เกรียวกราว  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

27. นางสาวนันทิยา ถ  าเจริญ   หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
  28. นางสาวพรพรรณ สว่างกิจวัฒนา  นักวิชาการคลังช านาญการ 
  29. นางสาวเครือมาส เบญจสาร  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  30. นายนัสรุดดีน วารีสมาน  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 

/31.นางสาวลันตี... 
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  31. นางสาวลันต ี หิมวงศ์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  32. นายแวอูเซ็ง  สะรีเดะ   หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
     

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

           นายกเทศมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

ดังต่อไปนี  

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
          วันนี เป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีวาระการประชุมตามระเบียบวาระ

ที่แจกให้แล้วนั น  
          1.1 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดกิจกรรมประเพณีชักพระในช่วงวันที่ 14-

15 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
          1.2 กรมทรัพยากรน  าบาดาล หารือเรื่องส ารวจการเจาะบาดาลให้กับท้องถิ่นที่มีความพร้อม โดย

ได้แนะน าชุมชนศรีอามานกับชุมชนซรีจาฮายา และมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมติดตามขั นตอน
ต่อไป 
 

          มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   ติดตามข้อสั่งการและรายงานผลการปฏิบัติงานเดือนที่ผ่านมา 
          2.1 ส านักปลัดเทศบาล  ตามที่ได้รับมอบหมายให้จัดท าแผนการประชุมคณะผู้บริหารและ

หัวหน้าส่วนราชการ ทั ง 12 เดือน และได้ก าหนดทุกพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เป็นการประชุมคณะผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนราชการ  และท่ีได้รับมอบหมายในเรื่องการบริหารจัดการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว คณะกรรมการได้
ประชุมหาข้อสรุป คือ ปัญหาอาคารรั่ว 2 จุด ได้แจ้งผู้รับเหมาด าเนินการแก้ไขแล้ว และจะเริ่มให้มีรถน าเที่ยวใน
เดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงเปิดเทอม โดยจะให้นักเรียนเป็นนักท่องเที่ยวเพ่ือลองเส้นทาง  และได้เข้าตรวจอาคาร
ศูนย์ผู้ประสบอุทกภัยของโรงเรียนเทศบาล 4 จากการสังเกตทางโรงเรียนมีความพร้อมเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยสามารถ
รองรับประชาชนในการอพยพได้  

           2.2 กองคลัง  การจัดหาผลประโยชน์ของศูนย์ OTOP ในรอบที่ผ่านมา ทางกองจะมีการออก
ค าสั่งแต่งตั งกรรมการจากหน่วยงานนอกเป็นกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน  คือ ส านักงานจังหวัด
นราธิวาส และส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส  ในส่วนของการด าเนินการแผงว่างของตลาดเทศบาลทั ง     
3 แห่ง ได้ด าเนินการติดตั งป้ายแผงว่างทุกแผงแล้ว และได้ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจเช่าแผงในเพจเทศบาล
พร้อมราคาเช่าและเบอร์ติดต่อแล้ว ส่วนการรายงานพัสดุคงเหลือประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้แต่ละกองรายงาน
ภายใน 30 วันท าการ ขอความร่วมมือทุกกองเร่งรัดรายงานให้เสร็จสิ นภายในเวลาที่ก าหนดด้วย 

 

           2.3 กองสวัสดิการสังคม  ตามที่ได้รับมอบหมายในเรื่องการเจาะบาดาลที่ชุมชนศรีอามานกับ
ชุมชนซรีจาฮายา ซึ่งจากการส ารวจแล้วได้ข้อสรุปว่าบริเวณดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากเป็นพื นที่อยู่
ไกลจากแม่น  า จ าเป็นต้องหาบริเวณที่อยู่ใกล้แม่น  ามากที่สุด   ในส่วนการยืนยันสิทธิ์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตอนนี มี
ชาวบ้านได้มาลงทะเบียนเป็นจ านวนมากแล้ว พร้อมนี จะมีการลงพื นที่วันละ 2 ชุมชน และได้ประชาสัมพันธ์ให้ที่ 

/ชุมชน... 
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ชุมชนรับทราบว่าในเร็วๆ นี จะมีโครงการเทศบาลพบประชาชน  และเรื่องประปาของชุมชนซรีจาฮายากับชุมชน
เจริญทรัพย์ให้ชะลอการด าเนินการก่อน เนื่องจากติดขัดในเรื่องของที่ดิน 

          2.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตามที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการในเรื่องการปรับปรุง
ซ่อมแซมตลาดรถไฟ ทางกองได้เข้าไปส ารวจแล้ว พื นที่บางจุดจ าเป็นต้องมีการซ่อมแซมและได้ประสานช่างปานเทพ
พร้อมเข้าด าเนินการซ่อมแซม 

          2.5 กองวิชาการและแผนงาน  แจ้งสรุปรายงานข้อร้องเรียนทางไลน์สายด่วนเทศบาล จ านวน 
36 เรื่อง  ด าเนินการแล้วเสร็จ 33 เรื่อง  อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 เรื่อง 

          2.6 กองช่าง  รายงานความคืบหน้าของ โครงการที่ได้ด าเนินการเสร็จแล้ว คือ โครงการก่อสร้าง
ถนนชุมชนตันหยงมะลิ งบประมาณ 2 ล้านกว่าบาท  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนรื่นอรุณ งบประมาณ 2 ล้าน
กว่าบาท   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนมิ่งขวัญประชา  งบประมาณ 2 ล้านกว่าบาท   โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ชุมชนกือบงกาแม งบประมาณ 3 ล้านกว่าบาท 

          2.7 ส านักการศึกษา  ได้ด าเนินการจัดส่งตัวแทนนักเรียนและคณะครูผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาที่จังหวัดชุมพร  จ านวน 160 คน  และได้เตรียมการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 
2562  เชิญชวนพนักงานข้าราชการทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว 

 

         มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 

             3.1 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล  ได้ออกค าสั่งบรรจุแต่งตั งผู้สอบแข่งขันได้  จ านวน 
1 อัตรา คือ นางสาวลานฝัน  บุญรัตน์   มาด ารงต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล  และกระทรวงการคลัง ได้ประกาศก าหนดส านักงานในพื นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็นส านักงานในพื นที่พิเศษ ประจ าปี 2563 ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

 

             3.2 โรงเรียนเทศบาล  1  ได้ด าเนินการปรับปรุงห้องอเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วน
ปัญหาเรื่องนกพิราบถ่ายมูลอุจจาระ ได้แก้ไขด้วยการติดตั งตาข่ายเพ่ือป้องกันนกมาถ่ายมูลอุจจาระน้อยลง  

 

             3.3 โรงเรียนเทศบาล  2  ได้ด าเนินการปรับปรุงห้องน  าหลังอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมี
ปัญหาหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดบ่อยท าให้ไฟฟ้าในโรงอาหารดับบ่อยได้แจ้งผู้อ านวยส านักการศึกษาทราบเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 

             3.4 โรงเรียนเทศบาล  3  เสนอในที่ประชุมขอเพ่ิมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณโรเรียน
อีก 1 คน เนื่องจากทางโรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มขึ นเป็นประจ าทุกปีเพ่ือการดูแลที่ทั่วถึง 

 

             3.5 โรงเรียนเทศบาล  4  ปัญหานกกิ งโครงได้ประสานกองช่างเพ่ือตัดกิ่งไม้แล้วในบางส่วน แต่
ก็ยังมีนกกิ งโครงมาถ่ายมูลอยู่ ในส่วนของการใช้บริการโรงยิมของโรงเรียนได้ติดตั งป้ายบอกเวลาเปิด -ปิดเพ่ือให้
ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับทราบแล้ว 

  

          มติที่ประชุมรับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เพื่อพิจารณาและมอบหมายงาน 

            4.1 กิจกรรมวันลอยกระทง ฝากส านักการศึกษาติดตามและประสานงานผู้ที่สนับสนุนในการจัด
กิจกรรมเข้าร่วมประชุมและประสานกองช่างในการจัดสถานที่แสงสีเสียง ย  าขบวนแห่จะต้องมีสีสัน และฝากงาน
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและส่งเข้าประกวดกระทงและนางนพมาศให้ทั่วถึง 

           4.2 กิจกรรมวันพ่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2562  ฝากกองช่างด าเนินการในเรื่องการประดับไฟพร้อม
จุดเช็คอินถ่ายรูปได ้

           4.3 กิจกรรมงานเคาท์ดาวน์ ปีนี ถ้ามีการจัดกิจกรรม คงจะต้องใช้ลานคนเดิน สนามกีฬามหาราช 
ฝากผู้อ านวยการส านักการศึกษาประสานกับเฮียโก้ เพ่ือหาข้อสรุปในการจัดงาน และจัดหาผู้สนับสนุนของรางวัล
ต่อไป 

           4.4 การด าเนินการจัดซื อรถยนต์ โดยใช้เงินเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
                - ส านักปลัดเทศบาล  รถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 2 คัน รถกระเช้างานป้องกันฯ จ านวน 1 คัน  
                - กองสาธารณสุขฯ รถกระบะ จ านวน 1 คัน และรถดูดส้วม จ านวน 1 คัน  และรถขยะ 

จ านวน 1 คัน 
           4.5 การด าเนินการจัดซื อรถยนต์ โดยใช้เงินประจ า ประจ าปีงบประมาณ 2563 
                - ส านักการศึกษา รถตู้  จ านวน 4 คัน  รถกระบะ จ านวน 4 คัน 
                - กองวิชาการและแผนงาน รถยนต์กระบะ 4 ประตู  จ านวน 1  คัน 

            4.6 การใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี 2562 ของกองช่าง โครงการก่อสร้างถนน จ านวน 5  
โครงการ  ป้ายเฉลิมพระเกียรติ  ปรับปรุงซ่อมแซมสวนสาธารณะหน้าโรงพยาบาล ฝากผู้อ านวยการกองช่างเร่งรัด
ในการด าเนินการ และให้กองช่างส ารวจอาคารรื่นอรุณที่ไม่มีช่องระบายอากาศ เพ่ือติดตั งพัดลมเพิ่มเติม 

            4.7 โครงการถนนสายวัฒนธรรม ส านักปลัดเทศบาลได้ก าหนด สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเริ่มครั ง
แรกเดือนมกราคม คือ วันอังคารกับวันพุธ เดือนละ 1 ครั ง 

            4.8  ให้ส านักการศึกษา ด าเนินการส ารวจและแก้ไข เกาะกลางถนนหลังสถานีรถไฟที่จะเลี ยว
เข้าสนามกีฬามหาราชซึ่งไม่ตรงช่องถนน และแผงกั นทางเข้าสนามกีฬามหาราชค้างซึ่งอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจร
ไปมา ในส่วนของห้องน  าที่ช ารุดให้เร่งด าเนินการซ่อมแซมเพ่ือใช้งานต่อไป 

            

         มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  6.1 งานเทศกิจ รายงานสรุปการประชุมการจัดระเบียบรถบรรทุกเข้ามาในเขตเทศบาล ตั งแต่

เวลา 07.00-08.30 น. และ 15.00-17.00 น. เป็นต้นไป ทางจราจรจะด าเนินการส ารวจกับผู้ประกอบการก่อน
ในขั นต้นและจะติดตั งป้ายตามรูปแบบที่ก าหนดให้ 

            6.2 นายอภิเษฐ  เจ๊ะอูมา  รองนายกเทศมนตรี เสนอที่ประชุมทราบ เรื่องคูระบายน  าบริเวณ
ถนนสายบายพาส ที่เชื่อมถนนทรายทอง 1  ซอย 7 ,8,9,10 จะมีเศษขยะติดอยู่ท าให้คูระบายน  าตัน ฝากกองที่
รับผิดชอบด าเนินการ  ฝากกองที่รับผิดชอบตัดต้นไม้บริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งจะมีต้นไม้บังอยู่บริเวณ
หน้าศูนย์ท าให้มองไม่เห็นป้ายศูนย ์และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานของเทศบาลในปีงบประมาณ 2563  

/ฝากกอง... 
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ฝากกองที่รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานกงสุล เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซียด้วย 
เนื่องจากสถานกงสุลได้ให้ความส าคัญกับงานของเทศบาลทุกครั งที่มีการจัดงาน 

 

เลิกประชุม   เวลา   16.00  น. 

(ลงชื่อ)                              เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
          (นางศศิธร   มะสามะ) 
         ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 

(ลงชื่อ)                               หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
         (นางสาวอารมณ์   พิรุณ) 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 

 


