
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งท่ี 7/2558 

เมื่อวันท่ี  3  พฤศจิกายน  2558 
  เวลา  09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมภูผาภักดี  ชั้น 3 
--------------------------------------  

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอุดม  เด่นสันติกุล  รองนายกเทศมนตรี  ประธาน  
2. นายนิยิ  นิเลาะ   รองนายกเทศมนตรี  
3. นายชุมสาย  เทพลิบ   รองนายกเทศมนตรี  
4. นายสาการียา นิแวร์   เลขานุการนายกเทศมนตรี  
5. นายบุญณรงค์ กวีพันธ์   ปลัดเทศบาล  
6. นายกิจจา  สวนจันทร์    รองปลัดเทศบาล  
7. นายพรศักดิ์  สุภาไชยกิจ    รองปลัดเทศบาล  
8. นายสมนึก  ล่องสมุทร   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา  
9. นายธนานนท์ ชูด้วง     ผู้อ านวยการส านักการช่าง  
10. นางสุชีพ  เกื้อกูล     ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ  
11. นางนิรอบียะห์ กอบวิทยา    ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ  
12. นางสาวปัทมา เมฆารัฐ     ผู้อ านวยการกองคลัง  
13. นางอุษามาศ  เรืองธนู     ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1  
14. นายพจน์  เบญจวิญญู    รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2  
15. นางเจ๊ะนารีซา มะยูโซ๊ะ     ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 3  
16. นางคล้องพร  สุภาไชยกิจ    ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 5  
17. นางกุลวดี  สะลีละ     ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 6  
18. นายสินนิมิตร บุษบงค์     รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา  
19. นางเกศสุดา  ชูชื่น     รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา  
20. นายบุญสม  ใสบริสุทธิ์  ผู้อ านวยการส่วนการโยธา  
21. นายพิมาน  เพชรสังข์    ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
22. นายบุญเหลือ เก้าเอ้ียน  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
23. นายอรรถพร  สุริยะสุนทร  นายช่างไฟฟ้า  
24. นายสุชาติ  เพชรพรรณ  หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค  
25. นายธนพล  ตันสุนีย์   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
26. นางโนรีดา  หะยีเจะและ  หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ  
27. นายสุขสันต์  เหมมัน   หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน  
28. นางสาวปราณี เจริญสุข     หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  
29. นางแพรวพรรณ เกิดกูล     หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
30. นางกติยา  ไพรพฤกษ์    หัวหน้าฝ่ายบริการฯ  
31. นายชัชชัยวุธ  กระจายเกียรติ    หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ  
32. นางสาวปริยา พรหมสังวระ    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
33. นางสาวอโรชา พรหมพันธ์    เจ้าพนักงานธุรการ  
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายอาฮามะ  กุลยานันต์  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
2. นายโชคชัย  วัฑฒนายน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  (ลาพักผ่อน) 
3. นางเกษศินี  อารยเศรษฐ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 4 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  ประธานกล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  
 

 

สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 7/2558  เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2558 

ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1. ท่านนายกฯไปประชุมที่การกีฬาจังหวัดนราธิวาส 
2. ใกล้จะถึงงานประเพณีลอยกระทง , งานเฉลิมฉลอง 5 ธันวา และงานปีใหม่  ขอให้แต่ละส านัก/กอง 

รับผิดชอบในหน้าที่ และท างานร่วมกันโดยมีการปรึกษาหารือพูดคุยกัน มีความสามัคคีกัน เพราะในแต่
ละงานจะต้องให้ดีขึ้นทุกๆ ปี  

3. ในการปฏิบัติงานทุกครั้งควรจะมีการสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีการรายงานผลให้ทราบ เพ่ือ
จะท าให้ติดตามงานแต่ละงานได้ถูกต้อง 

ระเบียบวาระท่ี 2. เรื่อง เพื่อทราบ  

ส านักการศึกษา 
1. สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่จังหวัดชุมพร ระว่างวันที่ 21 – 31 

ตุลาคม 2558  เทศบาลเมืองนราธิวาส ส่งแข่งขัน 4 ประเภท ดังนี้ 
1.1 ฟุตบอลชาย อายุไม่เกิน 12 ปี  ได้รับเหรียญ เงิน 
1.2 ฟุตบอลชาย อายุไม่เกิน 14 ปี  ไม่ได้รับเหรียญ  
1.3 ปิงปอง ประเภทคู่ ไม่ได้รับเหรียญ  และประเภทเดี่ยว ได้รับเหรียญเงิน 
1.4 กรีฑา  

1.4.1 วิ่ง 1,500 เมตร ชาย ได้รับเหรียญ ทอง 
1.4.2 วิ่ง   800 เมตร ชาย  ได้รับเหรียญ เงิน 
1.4.3 ทุ่มน้ าหนัก หญิง        ได้รับเหรียญ ทอง 
1.4.4 ขว้างจักร  หญิง         ได้รับเหรียญ เงิน 

2. สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ ที่อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่  14 – 
16 ตุลาคม 2558  โรงเรียนเทศบาลได้เป็นตัวแทนภาคใต้ 6 กิจกรรม ดังนี้ 
2.1 การจัดสวนถาด (ไม่ระบุระดับชั้น)  โรงเรียนเทศบาล 4    ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ 
2.2 โครงงานสุขศึกษาและพละศึกษา  (ระดับป.4-ป.6) โรงเรียนเทศบาล 5  ได้รับรางวัลชมเชย 
      ระดับประเทศ 
2.3 วาดภาพระบายปี  (ระดับป.4-ป.6)   โรงเรียนเทศบาล 6  ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับประเทศ  
      พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท 
2.4 โครงงานศิลปะ     (ระดับม.1-ม.3)   โรงเรียนเทศบาล 2  ไม่ได้รับรางวัล 
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2.5 โครงงานภาษาไทย (ระดับม.1-ม.3) โรงเรียนเทศบาล 2  ไม่ได้รับรางวัล  
2.6 โครงงานภาษาไทย (ระดับป.4-ป.6) โรงเรียนเทศบาล 3  ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ  
ข้อเสนอแนะ  โอกาสต่อไปจะท าเกียรติบัตรให้กับคุณครูและนักเรียน ที่ไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ
และได้รับรางวัล ซึ่งคุณครูจะได้น าเกียรติบัตรนี้ไปประกอบเป็นผลงานในการท าวิทยฐานะ 

3. นโยบายของรัฐบาลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คัดเลือกโรงเรียนร่วมกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” 
- โรงเรียนเป้าหมายทั่วประเทศ  จ านวน 108 โรงเรียน ในส่วนท้องถิ่นคัดเลือก 6  โรงเรียน     

มี 8 กลุ่มๆ ละ 6 โรงเรียน 
- ก าหนดให้เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 
- ได้พิจารณาให้โรงเรียนเทศบาล 2 เป็นโรงเรียนน าร่องในการจัดกิจกรรมฯ  

โรงเรียนเทศบาล 2  
- หัวใจหลักของกิจกรรม คือ “Teach Read Learn More”  คุณครูสอนให้น้อย ให้นักเรียน

เรียนรู้ให้มากข้ึน โดยเรียนตามปกติแต่จะปรับลดตรงวิชาเพ่ิมเติมและวิชาเลือกในบางช่วงชั้นที่มี 
- มีการเรียนการสอนวิชาหลักถึงเวลา 14.30 น. 
- ตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.30 น. จะเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้าง 4 ทักษะคือ  1. Head ด้าน -

ความรู้  2. Heart ด้านสุขภาพและสุนทรียภาพ  3. Hand ด้านทักษะ  4. Health สุขภาพที่ด ี  
- กิจกรรมจะประกอบไปด้วย กีฬา ศิลปะ ดนตรี และอ่ืนๆ ที่นักเรียนสนใจ 
- อยู่ระหว่างการเริ่มต้นผลยังไม่ปรากฏ ต่อไปจะน ามารายงานให้ทราบทุกเดือน  

4. หน่วยความมั่นคงเชิญเทศบาลเข้าร่วมประชุม มีข้อสรุปแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 
4.1 จะมีการดูแลลาดตระเวนและอาจจะเข้าไปพูดคุย ในยามวิกาลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 

2558 เป็นต้นไป 
4.2 มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้สถานศึกษาของจังหวัดชายแดนใต้  โดยเทศบาลได้เสนอ

ไปเบื้องต้น 2 โครงการ คือ 
1) โครงการแกะสลักผลไม้ ของโรงเรียนเทศบาล 5   งบประมาณ 100,000 บาท 
2) โครงการดนตรีเพ่ือประชาชน  งบประมาณ 500,000 บาท 
ซึ่งก าลังรอผลอยู่ทั้ง 2 โครงการ และในปีต่อไปก็จะเสนอโครงการของโรงเรียนเทศบาลอื่นๆ 

ระเบียบวาระท่ี 3. เรื่อง  เพื่อพิจารณา  
3.1 ติดตามการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ครั้งที่ 6/2558   เมื่อวันที่  6 ตุลาคม  2558  

ส านักปลัดเทศบาล 
1. การจัดระเบียบหาดนราทัศน์ 

- ก าลังด าเนินการจัดท า Road Map ซึ่งจะจัดท ารายละเอียดให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยมีการ
ร่วมมือกันของทุกส่วนราชการ , โรงเรียน  เพ่ือบริหารจัดการดูแล  และจะได้น าเสนอในที่
ประชุมคราวต่อไป 

- ได้น าป้ายมาพ่นสีรองพ้ืนเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีข้อความ  และจะน ามาติดตั้งในเขตเทศบาล
ตามจุดต่างๆ ตามความเหมาะสม 

รองอุดม 
- มอบหมายให้ปลัดฯ ดูแลเรื่องการจัดท าป้ายที่จะน ามาติดตั้ง   
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- การเก็บขนขยะบริเวณหาดนราทัศน์ ได้ให้กองสาธารณสุขฯและผู้รับเหมา เพ่ิมจ านวนการเก็บ

เป็น 2 เที่ยว คือ ตอนเช้า และ กลางคืน 
- ศูนย์ด ารงธรรมแจ้งเรื่องร้องเรียนของร้านค้าหน้ามัสยิดทางไปทะเล โดยไม่ให้มีการขายของและ

ได้ยึดใบอนุญาตไปแล้วแต่ยังไม่ได้ท าการรื้อร้านค้าออก  จึงขอให้เทศบาลชี้แจงว่าจะด าเนินการ
อย่างไรต่อไป 

2. การเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
- จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558  โดยมีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
- ส านัก/กอง ที่มีเรื่องจะน าเข้าในที่ประชุม ขอให้ส่งญัตติจ านวน 50 ชุด ภายในวันที่ 16 

พฤศจิกายน 2558 
3. การป้องกันน้ าท่วม ได้รวบรวมแผนแล้ว ดังนี้ 

- ส านักการช่าง จะด าเนินการขุดลอกคู คลอง  ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2558 

- กองสาธารณสุขฯ จะเริ่มด าเนินการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2558  ซึ่งต้องใช้
ก าลังพลและอุปกรณ์เรือท้องแบนในการปฏิบัติงาน โดยจะมีการประสานกันอีกครั้ง   

กองคลัง 
1. ร้านค้า 30 คูหา ได้ด าเนินการประมูลแล้ว โดยมีผู้ประมูล 2 ราย และผู้ที่ประมูลได้เป็นบุคคลธรรมดา

โดยประมูลในราคา  72,000 บาท ซึ่งมากกว่าราคาที่ก าหนด 
2. ห้องน้ าท่ีหาดนราทัศน์ ได้ด าเนินการประมูลแล้ว โดยมีผู้ประมูล 1 ราย ในราคา 3,000 บาท ตามราคา

ที่ก าหนด 
3. การจ้างเหมาบริการอย่างต่อเนื่องได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
4. โครงการจ้างยามและสวนเกาะกลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนเสนอผู้บริหาร 
5. การปิดงบของกองคลังปีนี้จะช้า เพราะมีเรื่องของลูกหนี้ค้างช าระภาษี  
6. จะขอแจ้งให้ส านัก/กองทราบเรื่อง การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2555 ฉบับเพ่ิมเติม คือ ฉบับที่ 9 และตอนนี้มีระเบียบออกใหม่คือฉบับที่ 
10 ปี พ.ศ. 2558  โดยยกเว้นบางข้อในเรื่องของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. เพ่ือให้เป็นไป
ด้วยความรวดเร็วและคล่องตัวมากข้ึน และให้สอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นตาม
นโยบายของรัฐบาล ดังนี้  

1) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา  เดิมให้มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท  ให้กระท าได้ไม่เกิน 
500,000 บาท 

2) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา เดิมให้มีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,00,000 
บาท  ให้กระท าได้โดย มีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 

3) การซื้อโดยวิธีพิเศษ  เดิมให้มีราคา 100,000 บาท  แต่ให้กระท าได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ตามระเบียบที่ก าหนด โดยมีราคาเกิน 500,000 บาท 

4) การจ้างโดยวิธีพิเศษ  เช่นเดียวกันกับการซื้อโดยวิธีพิเศษ 
               ราชกิจจานุเบกษาไดป้ระกาศให้มีผลบงัคับใช้แล้วตั้งแตว่ันท่ี 26 กันยายน 2558  โดย 
ก าหนดให้ใช้ถึงวันที่  31 มีนาคม 2559  ซึ่งเป็นการทดลองใช้ในระยะเวลาสั้นก่อน  จึงขอให้ส านัก/กอง ที่
มีแผนอยู่แล้วให้พิจารณาว่าแผนไหนที่ควรจะด าเนินการ  และต้องให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ก าหนด  และให้ 
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ใช้บังคับกับเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเงินอุดหนุนและเงินสะสม ไม่ว่าจะเป็นเงินของปีงบประมาณใด 
จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 
          รองอุดม  ให้กองคลังส าเนาแจ้งผู้บริหาร ส านัก/กอง ทราบด้วย  

กองวิชาการฯ 

1. การจัดท าคู่มือประชาชน ข้อมูลของเทศบาลเรียบร้อยแล้ว มี 142 กระบวนงาน ซึ่งได้แยกเป็น
ส านัก/กอง  และได้ด าเนินการจัดส่งไปยังศูนย์ด ารงธรรม  เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
websideของเทศบาล  ปิดประกาศ  และตั้งที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล  และได้แจ้ง
บันทึกไปยังส านัก/กองแล้ว แต่รายละเอียดบัญชีจะจัดส่งตามไป 

2. แผนการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2559  ได้ขอมติเวียนคณะกรรมการสนับสนุนเรียบร้อย
แล้ว อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  

3. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558   
ได้จัดท ารายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ทั้งปี ไตรมาสที่ 1 ถึง 4   โดยประธานก าหนดประชุมใน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 

4. การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ของปีงบประมาณ 2559  

- เงินอุดหนุนส าหรับชดเชยรายได้ของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้รับการจัดสรรวงเงินทั้งสิ้น  
16,466,400  บาท โดยกรมส่งเสริมฯ  ก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ
สารสนเทศ ภายในวันที่  25 ของทุกเดือน โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 

- ขอให้ผู้บริหารคัดเลือกโครงการที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน  ซึ่งไม่
ต้องตั้งงบประมาณ สามารถจ่ายได้เลย โดยจะขอรายละเอียด ระยะเวลาด าเนินการที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ เพ่ือจะได้แจ้งให้ส านัก/กอง ที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป  

5. คณะกรรมการกระจายอ านาจ ได้ก าหนดประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์และค่า
เป้าหมายขั้นต่ าของการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลและ อบต. รอบท่ี 3   โดยให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  29 มกราคม 2559  และคณะกรรมการฯ ก าหนดให้
เทศบาลออกค าสั่งเพื่อประเมินตนเองเบื้องต้น  ซึ่งทางเทศบาลได้ออกค าสั่งและน าเรียน
ผู้บริหารและแจ้งส านัก/กอง ทราบแล้ว 
หลักการเบื้องต้นคือ เมื่อประเมินตนเองเบื้องต้นแล้ว ก็จะน าเสนอนายกฯให้การรับรอง และ
ส่งผลประเมินให้คณะกรรมการฯทราบ และจะน าผลข้อมูลนี้ไปรายงานในที่ประชุมสภาฯทราบ 
และเผยแพร่ทางwebside ของ อปท. หรือที่เห็นสมควร และในเดือนถัดไปจะรายงานให้ที่
ประชุมทราบ 

6. การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
- เพ่ือได้รับทราบรายละเอียดและเป็นข้อมูล ให้ผู้บริหารรับทราบในการบริหารงานแต่ละเดือน  
- เพ่ือบูรณาการในการปฏิบัติงานของทุกส านัก/กอง ในการวางแผนจัดการบุคลากร เครื่องมือ 

เครื่องใช้ ซึ่งจะได้มีการประสานงานกันล่วงหน้า 

- ขอทราบรายละเอียดล่วงหน้า 1 เดือน  โดยส่งให้กองวิชาการฯภายในวันที่ 20 ของเดือน เริ่ม
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 

- ทางโรงเรียนให้ส่งมาท่ีส านักการศึกษารวบรวมส่งให้กองวิชาการฯ 
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รองชุมสายให้ข้อเสนอแนะ 

- ส านักการกระจายอ านาจ เปิดระบบ GIS ซึ่งส่งผลถึงระบบทั่วประเทศ โดยจะน าข้อมูลไป
ประกอบการพิจารณายอดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ขอให้ทุกส านัก/กอง ควรให้ความส าคัญ  
รองอุดม 

- ขอให้ทุกส านัก/กอง จัดส่งปฏิทินให้ตรงตามก าหนด 
7. ได้รับหนังสือจากศูนย์ด ารงธรรมเรื่องการจัดระเบียบหาดนราทัศน์ ซึ่งทางจังหวัดได้รายงานให้

ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรีทราบถึงความคืบหน้าที่เทศบาลเมืองได้ด าเนินการไปแล้ว
เบื้องต้นเมื่อเดือนกรกฎาคม  แต่เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าวยังไม่เสร็จสมบูรณ์  จึงขอให้
เทศบาลเร่งรัดการด าเนินงานในส่วนที่เหลือและรายงานให้จังหวัดทราบทุกระยะ อย่างน้อย
เดือนละครั้ง และจังหวัดจะได้รายงานไปยังส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรีต่อไป 

กองสวัสดิการฯ 

1. โครงการผู้บริหารพบปะผู้น าชุมชน ในปีงบประมาณ 2559  ขอให้ท่านรองอุดมได้ปรึกษาหารือ
กับท่านนายกฯ อีกครั้ง 

2. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจ าเดือน  ก าหนดจ่ายในวันที่  9  พฤศจิกายน นี้  
3. การรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจ าปีงบประมาณ 2560  

- มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ เสียงตามสาย 
- เปิดรับขึ้นทะเบียนทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์- อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2558 
  ที่บริเวณห้องโถงหน้าห้องทะเบียนราษฎร์ ชั้น 1 เทศบาลเมืองนราธิวาส 

     - ขณะนี้มีผู้สูงอายุมาข้ึนทะเบียน 38 คน และผู้พิการ 21 คน 
4. รัฐบาลอนุมัติโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
8. เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กเฉพาะครอบครัวที่ยากจนหรือเสี่ยงที่จะยากจน  
9. ได้ประสานกับกองสาธารณสุขฯ โดยจัดประชุมอสม.และประธานชุมชน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 

2558  เพ่ือประชาสัมพันธ์ในการด าเนินโครงการฯ  ( โครงการฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 
2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 ) 

10. อุดหนุนให้แม่เด็ก เดือนละ 400 บาท เป็นเวลา 12 เดือน ตามเงื่อนไข ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

11. เริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 
12. ตอนนี้ยังไม่มีผู้มาขึ้นทะเบียน 

กองสาธารณสุขฯ 
1. โรงฆ่าสัตว์ 
- ก าลังรวบรวมโครงการและส่งให้ส านักการช่างเพ่ือประมาณการ และจะได้เพ่ิมเติมแผนปรับปรุง

ต่อไป 
- การติดตั้งไฟรอบสระ  ได้ให้หัวหน้างานประสานกับหัวหน้างานไฟฟ้าแล้ว โดยทางหัวหน้างานไฟฟ้า

ได้เสนอให้ท าเป็นระบบมาตรฐานโดยมีเสาปูน  ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณการเพื่อจัดท ารายละเอียด 
รองอุดม 

- ให้ติดไฟฟ้าเป็นเสาธรรมดาบริเวณรอบสระก่อน 
2. รถขยะที่มีน้ ารั่วซึม  ก าลังออกแบบเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ ารั่วซึมและจะรีบเร่งเสนอเพ่ือ

ด าเนินการซ่อมบ ารุงต่อไป 
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3. การจัดเก็บขยะตกค้างของรถขยะ ได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว  
4. การป้องกันระบบน้ าท่วม 

- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน  
- ได้ด าเนินการร่วมกับส านักการช่างในการขุดลอกคลองชลประทาน มาแล้ว 3 วัน  คาดว่าจะเสร็จ

ภายใน 1 สัปดาห์ 
5. ปัญหาการเก็บขยะท่ีบริเวณหาดนราทัศน์ 
- ได้มีการให้เก็บเพ่ิมเติมเป็น 2 เที่ยว คือ เช้า และ กลางคืน 
- มีการสนับสนุนถังขยะคอนเทนเนอร์ให้ภาคเอกชนที่ไปเก็บกวาดขยะในสระน้ า  

ส านักการช่าง 

1. โครงการก่อสร้างต่างๆ ที่จะด าเนินการให้ทันในปีงบประมาณ 2559  ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ช่างฝ่าย
ออกแบบ ฝ่ายส ารวจ โดยแบ่งมอบหมายงานแต่ละโครงการเรียบร้อยแล้ว และจะให้ผู้บริหารอนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้างให้ทันภายในเดือนมีนาคม-เมษายน 2559 ต่อไป 

2. การเตรียมการป้องกันน้ าท่วม 
- ส านักการช่าง ได้ด าเนินการร่วมกับส านักปลัดฯ และ กองสาธารณสุขฯ 
- มีความคืบหน้าไปแล้วเกือบ 80 %  คาดว่าจะเสร็จภายในวันที่  29 พฤศจิกายน นี้ 
3. การเตรียมงานตกแต่งสถานที่จัดงานประเพณีวันลอยกระทง , วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา 
- มอบหมายหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน  เตรียมการส ารวจวัสดุต่างๆ เช่น ไฟฟ้า รูปภาพ ซุ้ม เป็นต้น ซึ่ง

ได้ด าเนินการร่วมกับส านักการศึกษา ว่าจะติดตั้งรูปแบบอย่างไร  จุดใดบ้าง ฯลฯ  
- ก าลังอยู่ในขั้นเตรียมการสั่งซื้อวัสดุ  จะด าเนินการให้ทันวันที่ 15 พฤศจิกายน นี้ 

รองชุมสายให้ข้อเสนอแนะ 
- ในการจัดซื้อจัดจ้าง ควรจะแจ้งกรอบของงานด้วยว่าเป็นอย่างไร เช่น การใช้ไวนิลมีข้อความอย่างไร 

รูปแบบอย่างไร ติดตั้งบริเวณจุดไหนบ้าง การติดตั้งไฟแต่ละถนนควรจะมีรูปผังเมือง  ฯลฯ และเม่ือ
น าเสนอผู้บริหารก็จะท าให้มีความชัดเจนขึ้น 
รองอุดม 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้มีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณต้นต าเสาให้สวยงาม ให้ทันในวันที่ 5 ธันวาคม  

4. ความคืบหน้าของการก่อสร้างจากงบประมาณของการท่องเที่ยวการกีฬา คือ ประตูรั้วทุกด้านที่
บริเวณสวน ร. 5   ได้ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว  วันนี้จะมีการนัดกรรมการตรวจรับ และจะ
ด าเนินจัดท าป้ายเพ่ือแจ้งก าหนดเวลา เปิด-ปิด ต่อไป 

โรงเรียนเทศบาล 1 
1. ก าลังด าเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส้วม 
2. การก่อสร้างอาคารเรียนในงบประมาณ 200,000 บาท  ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากยังไม่มีผู้รับจ้าง  

 โรงเรียนเทศบาล 3 
1. จะมีการประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 2 
2. ก าลังพิจารณาการจัดงาน “อาซูรอ” 

 โรงเรียนเทศบาล 5 
1.  ขอความอนุเคราะห์ถังขยะเพ่ิม 2 ใบ 
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โรงเรียนเทศบาล 6 
1. การด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 

- ซึ่งอยู่ด้านในสุดของแต่ละอาคารเรียน  อาจจะต้องระวังรถเข้า-ออก  เพราะเป็นช่วงเปิดเทอม  

- ได้ประสานกับทางช่างถ้ามีรถจะเข้า-ออก ขอให้แจ้งทางโรงเรียน 
2. ช่วงฤดูฝน 

- จะมีปัญหาตรงอาคารสัตบุตร 3 ชั้น  เวลาฝนตกจะมีน้ าไหลจากชั้น 3  ลงมาทางบันได  
- พ้ืนอาคารนิลุบลจะเสมอกับพ้ืนถนน ซึ่งได้ให้นักการภารโรงส ารวจคูระบายน้ าโดยเก็บขยะออกจากคู 

เพ่ือให้การระบายน้ าดีขึ้น  
- อาคารละหมาด เป็นอาคารแฝด เวลาฝนตกจะมีน้ าไหลจากหลังคาตรงกลางลงมาทางปีกขวาของ

อาคาร  
รองอุดม  
- ขอให้ส านักการช่างไปส ารวจและรายงานผล 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  

 กองคลัง 
      1. รายงานตัวข้าราชการโอน(ย้าย)  นางนพวรรณ  อ านวยพูนสุข ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 5  โอนย้าย
มาจาก อบต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 

 รองชุมสาย 

1. การปลูกฝังค่านิยมความเป็นข้าราชการที่ดี โดยขอให้แต่งเครื่องแบบชุดกากีทุกวันจันทร์และเคารพ
ธงชาติ 

2. ค่านิยมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลมีกี่ข้อ อะไรบ้าง  ขอให้ไปทบทวนและน าไปถือปฏิบัติ  
3. การถ่ายโอนหอพักให้ อปท.  ขอให้ดูแผนการถ่ายโอนฉบับที่ 3  
- จังหวัดจะถ่ายโอนหอพักให้เทศบาลดูแล 
- ได้มอบให้กองสวัสดิการเป็นเจ้าภาพ และกองสาธารณสุขได้ไปเข้าร่วมประชุม 
4. ให้ส านัก/กอง เริ่มเตรียมการกิจกรรม Bike For Dad 
5. นโยบายของรัฐบาลเรื่องการเรียกเงินคือค่าโอนที่ดิน  ค่าภาษีโอนที่ดินในการซื้อขายที่ดิน  ซึ่งจะท า

ให้รายได้ของกองคลังหลุดไปประมาณ 3,000,000 บาท  
6. การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันโดยให้ก าหนดวงเงิน (ดูจากใบเสนอราคา) 

และรายละเอียดของรูปแบบรายการ 
7. มอบปลัดฯ ดูแลเรื่องกระบวนการด าเนินคดีละเมิดเทศบัญญัติ 
8. ความรับผิดชอบของแต่ละส านัก/กอง ในการดูแลรักษาสถานที่ อาคาร ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล  
- ยังไม่ได้ปรึกษาหารือกับท่านนายกฯ 
- ในทางเอกสารหลักฐานไม่มีการแบ่งความรับผิดชอบที่ชัดเจน ให้ด าเนินการเหมือนเดิม 

รองนิยิ 
       1.  มอบรองกิจจา เรื่องการเก็บขยะตกค้างที่เป็นก่ิงไม้ในเขตเทศบาล  
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รองอุดม 

       1. ฝากกองวิชาการฯ ประชาสัมพันธ์ให้เข้มข้น โดยเฉพาะเรื่องการใช้รถขยายเสียงในการประชาสัมพันธ์  
       2. ขอให้ส านัก/กอง มีการร่วมมือและประสานงานกัน  

 
 
ปิดประชุม  เวลา  12.30 น. 
 
 
 
 
 

                           (นางสาวอโรชา  พรหมพันธ์) 
           เจา้พนกังานธุรการ  
         ผูจ้ดรายงานการประชุม  
 
 
       (นางสาวปริยา  พรหมสังวระ)  
       หัวหนา้ฝา่ยบรหิารงานทัว่ไป  
       รักษาราชการแทน หวัหน้าส านกัปลดัเทศบาล  
           ผูร้ับรองการประชุม  
 
 


