
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งท่ี 4/2559 

เมื่อวันท่ี  13  ตุลาคม  2559 
  เวลา  08.30 น. 

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

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์  นายกเทศมนตรี   ประธาน 

2. นายอุดม  เด่นสันติกุล  รองนายกเทศมนตรี  
3. นายนิยิ  นิเลาะ   รองนายกเทศมนตรี  
4. นายชุมสาย  เทพลิบ   รองนายกเทศมนตรี  
5. นายสาการียา นิแวร์   เลขานุการนายกเทศมนตรี  
6. นายบุญณรงค์ กวีพันธ์   ปลัดเทศบาล  
7. นายกิจจา  สวนจันทร์  รองปลัดเทศบาล  
8. นางนิรอบียะห์ กอบวิทยา  รองปลัดเทศบาล  
9. นายธนานนท์ ชูด้วง   ผู้อ านวยการส านักการช่าง  
10. นางสุชีพ  เกื้อกูล     ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ  
11. นายศักรินทร์ ทองจินดา  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  
12. นางสาวปัทมา เมฆารัฐ     ผู้อ านวยการกองคลัง  
13. นายโชคชัย  วัฑฒนายน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
14. นางอุษามาศ  เรืองธนู     ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1  
15. นายมิฟฎอล  สาเมาะ   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1  
16. นายสมนึก  ดวงศรี   ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2  
17. นางวรนุช  บัวกิ่ง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2  
18. นายพจน์  เบญจวิญญู  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 4  
19. นางคล้องพร  สุภาไชยกิจ    ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 5  
20. นางสาวอาทิตยา ศรีสุวรรณ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 5  
21. นางกติยา  ไพรพฤกษ์  หัวหน้าฝ่ายบริการฯ  
22. นายชัชชัยวุธ  กระจายเกียรติ  หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ  
23. นายอดุลย์  อาแซ   เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน  
24. นายสุชาติ  เพชรพรรณ  หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค  
25. นายบุญสม  ใสบริสุทธิ์  ผู้อ านวยการส่วนการโยธา  
26. นายพิมาน  เพ็ชรสังข์  ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
27. นายอาซัน  อาแว   หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้างฯ  
28. นายสรพล  สุขอนันต์  หัวหน้างานศูนย์เครื่องจักรกล  
29. นายบุญธรรม ทองบุญเรือง  นักวิชาการสวนสาธารณะช านาญการ  
30. นางสาวปราณี เจริญสุข   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
31. นายธนพล  ตันสุนีย์   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
32. นางวัจนา  หนูปั้น   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
33. นายอับดุลฆอนี อันนัศร์   หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  
34. นายวรรณ์  บัวสว่าง   เจ้าพนักงานสุขาภิบาลช านาญงาน  
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35. นายมาหะมะ  เจ๊ะดี   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
36. นายสุขสันต์  เหมมัน   หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียนและวิชาการ  
37. นางกาญจนา  อร่ามเรือง  นักสันทนาการช านาญการ  
38. นางก้องนภา  คงศรี   นักสันทนาการช านาญการ  
39. นางแพรวพรรณ เกิดกูล     หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
40. นางสาวปริยา พรหมสังวระ    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
41. นางภชมล  มณีมาตย์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
42. นางสาวอโรชา พรหมพันธ์    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

เริ่มประชุมเวลา  08.30 น. 
  ประธานกล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1. โครงการเงินสะสม 2 โครงการ ขอให้ส านักการช่างติดตามเร่งรัด และให้รายงานความ

คืบหน้าทุกสัปดาห์ 
2. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร.5)  

โดยมีการจัดสวนบริเวณลานพระบรมรูป ซึ่งมีการปลูกต้นเฟ่ืองฟ้าและต้นทองอุไร  
รองชุมสาย :  
1. ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด ได้ประชุมซักซ้อมข้อราชการที่เก่ียวข้องกับอปท. มี 5 เรื่องส าคัญ 

ดังนี้ 
1) การปฏิบัติด้านการบริหารการก าจัดขยะมูลฝอย โดยกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้        

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดูแลภาคท้องถิ่นในเรื่องของการก าจัดขยะมูลฝอย 
ความสะอาดของบ้านเมืองตามนโยบายของประชารัฐ โดยให้แนวทาง 5 รูปแบบ ซึ่ง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะแจ้งมาเป็นหนังสืออีกครั้ง ขอให้กองสาธารณสุขฯ
ติดตามเรื่องนี้ด้วย  

2) การจัดเตรียมขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณปี 2561  จะเริ่มท าค าขอในเร็วๆนี้ โดย
ขอให้สะท้อนถึงการพัฒนาตามโครงการประชารัฐ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะได้รับการจัดสรร
งบประมาณ     

3) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2560 เทศบาลเมืองได้รับการ
จัดสรรเพียงรายการเดียวคือ รายการคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฝากส านักการศึกษาให้รีบ
ด าเนินการด้วย 

4) สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในบริษัทประชารัฐนราธิวาส ซึ่งรัฐบาลให้ทุก
จังหวัดจัดตั้งบริษัทประชารัฐจ ากัด ในรูปวิสาหกิจชุมชน โดยการร่วมทุนหุ้นละ 1,000 
บาท โดยมอบหมายให้พัฒนาชุมชนเป็นเจ้าของเรื่อง 

5) ส ารวจโครงการและกิจกรรมดีเด่นส าหรับอปท.  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จะน าโครงการทั้งหลายที่เด่นๆ ของเทศบาล อบต. อบจ. ทั่วประเทศ น าไปพิมพ์เป็น
หนังสือเผยแพร่ให้ผู้คนได้รับทราบ 

2.  หนังสือสตง. แจ้งให้เทศบาลเมืองนราธิวาส ชี้แจงเรื่องเทศบัญญัติการจัดงาน 80 ปี 
เทศบาลเมืองนราธิวาส มอบส านักปลัดฯ ด าเนินการ 
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3. การแข่งขันนกเขาชวาที่ผ่านมา ด าเนินการผ่านไปด้วยดี ในภาพรวมถือว่าประสบ
ความส าเร็จ 

4. การแก้ไขกฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีการประกาศบังคับใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แล้ว 

5. การแก้ไขค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย มีผลบังคับใช้แล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี 2.  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2559   เมื่อวันที่  
                                     30  สิงหาคม  2559 

- ไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3. เรื่อง  เพื่อพิจารณา  
3.1 การจัดงาน 80 ปี เทศบาลเมืองนราธิวาส   

    - ตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559  งบประมาณตั้งไว้ 1,164,500 บาท  
3.2 การจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  

- ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  งบประมาณตั้งไว้ 45,000 บาท 
   สรุป คือ จะมีการจัดผนวกรวมกัน 2 งาน 

- สถานที่จัดงาน คือ สวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร.5) 
- การจัดสถานที่ตัวโครงสร้างที่เป็นที่ลอยกระทง และการประดับตกแต่งอาคาร

สถานที่ มอบส านักการช่าง 
- เวทีกลาง มอบส านักการศึกษา 
- การจัดหาของที่ระลึก มอบกองสวัสดิการฯ 
- ก าหนดการจัดงาน 3 วัน คือ วันที่ 13 , 14 และ 29 พฤศจิกายน 2559        

มีกิจกรรม ดังนี้ 
                                       1)วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 

1.1  พิธีเปิด มอบกองวิชาการฯ และโรงเรียนเทศบาล 5 
1.2  การโชว์ “ฅนมะนารอ” เพ่ือสะท้อนถึงความเป็นพ้ืนบ้านสมัยก่อน            

มอบรองนิรอบียะห์ 
1.3  การประกวด “ลื้อมะนารอ” มอบส านักการศึกษา 
1.4  การแสดงดนตรี มอบโรงเรียนเทศบาล 5 และการแสดงพื้นบ้าน มอบโรงเรียน 

เทศบาล 1 และ 2 
2) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 
2.1 พิธีเปิด มอบกองวิชาการฯ และโรงเรียนเทศบาล 5 
2.2 การแสดงดนตรี มอบโรงเรียนเทศบาล 5 
2.3 การประกวดนางนพมาศ มอบส านักการศึกษา 
2.4 การแข่งขันกินโรตี มอบส านักการศึกษา 
2.5 การแสดงของชุมชน มอบกองสวัสดิการฯ 
3) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559  
3.1  พิธีเปิด , เวทีเสวนา และการจัดนิทรรศการภาพถ่ายที่สะท้อนให้เห็นอดีตของ  

เทศบาล มอบกองวิชาการฯ (สถานที่จัด บริเวณลานหน้าส านักงานเทศบาล) 
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3.2  พิธีท าบุญทางศาสนา มอบส านักการศึกษา 
3.3  การประดับตกแต่งไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วทั้งเมือง / อาคารส านักงานเทศบาล

เมืองนราธิวาส  

3.3 ติดตามผลการปฏิบัติงานครั้งที่ผ่านมา 
ส านักการช่าง 
1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าที่หาดนราทัศน์  มีการออกแบบเรียบร้อยแล้ว 

รอด าเนินการ 
2. การขโมยอุปกรณ์ต่างๆ ในบริเวณห้องน้ าที่สวนร.5  ได้ลงบันทึกประจ าวันไว้

กับอ าเภอและท าเรื่องเสนอกองวิชาการฯ เพ่ือให้นิติกรด าเนินการ 
3. เครื่องออกก าลังกายที่ช ารุด  ได้ให้ช่างเข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมและสามารถ

ใช้ได้แล้ว ส่วนเครื่องที่ช ารุดมาก ได้ถอดเก็บไปเกือบหมดแล้ว และรอซื้อ
อุปกรณ์ อะไหล่ เพื่อจะน ามาซ่อมแซม 

4. การก่อสร้างอาคารพลับพลาที่ประทับ 
- ผู้รับจ้างได้ท าเสารั้วและรื้อราวกันตกเรียบร้อยแล้ว 
- อุปกรณ์ท่ีเราสามารถเคลื่อนย้ายได้ ก็ได้ด าเนินการจัดเก็บออกมาเกือบ 
หมดแล้ว เหลือตรงส่วนที่อยู่ในพลับพลา เช่น ไฟ น๊อต เป็นต้น จะเข้าไป
จัดเก็บอีกครั้ง 

5. การรื้อส่วนด้านบนของซุ้มบริเวณถนนแสงจันทร์ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
6. การท าทางเชื่อมถนนสาธารณะไปยังโรงเรียนเทศบาล 6 

- ที่ดินข้างๆ ได้ท าการถมพ้ืนที่แล้ว 
- จะมีปัญหาในเรื่องของการถมดินตรงบริเวณท่ีติดแนวชายคาบ้านของ  
ชาวบ้าน  

7. คลองชลประทานตรงบริเวณศูนย์ราชการไปลงคลองยะกัง เป็นเขตรับผิดชอบ
ของต าบลล าภูและต าบลโคกเคียน 

8. ได้ไปตรวจสอบรั้วก าแพงของโรงเรียนเทศบาล 2 ที่ช ารุด แล้ว การท าการ
แก้ไขค่อนข้างจะยาก จะปรึกษากับทางโรงเรียนเทศบาล 2 อีกครั้งว่าจะ
ด าเนินการอย่างไร 

กองสาธารณสุข 

1. สรุปผลงานของปีงบประมาณ 2559  (รายละเอียดตามเอกสารที่แจก) 

             นายกฯ : 
1) ทุกส านัก/กอง ควรจะมีการรายงานให้รับทราบเช่นกัน เพราะจะได้

ทราบว่ามีการด าเนินการอะไรบ้าง ผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร จะได้
มีการติดตามงานได้ 

2) โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จะมาประชุมร่วมกับเทศบาลโดย
กองสาธารณสุขฯ ในการท า MOU ระหว่างเทศบาลกับโรงพยาบาลฯ  

     เรื่องคลินิกหมอครอบครัว ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559  ขอเชิญปลัดฯ  
     รองปลัด ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วน เข้าร่วมประชุมด้วย 
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ส านักปลัดเทศบาล 
1. ใกล้จะเข้าช่วงฤดูฝน ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 

- ส ารวจเครื่องสูบน้ าแล้ว อยู่ในสภาพพร้อมใช้ทุกเครื่อง 
- กระสอบทรายมีเพียงพอ 

2. ปีนี้จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดจ านวน 32 จุด โดยเป็นกล้องท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงมาก และจะย้ายกล้องเดิมที่บริเวณตลาดหัวล าโพงพร้อมศูนย์มอนิเตอร์ไป
ที่สภ.เมืองแทน เพราะมีการดูแลตลอด  24 ชั่วโมง 

3. ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในการการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยแล้ว 
พ่อค้า/แม่ค้า มีความพึงพอใจ 

4. จะมีการติดประกาศห้ามขายสินค้าที่ร้านค้า 30 คูหา ตอนนี้อยู่ระหว่างหารือ
เพ่ือเสนอผู้บริหาร 

5. จะใช้มาตรการโดยปิดทางตรงบริเวณท่อเหลี่ยมที่หาดนราทัศน์ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการมาวางขายสินค้า 

รองชุมสาย : ฝากงานการเจ้าหน้าที่เตรียมการและเร่งรัดการด าเนินการเรื่อง 
     สิทธิสวัสดิการ เรื่องการขึ้นเงินเดือน ซึ่งจะมีรูปแบบใหม่ทั้งข้าราชการและ 
     ลูกจ้าง 

กองวิชาการฯ  
1. การจัดท าหนังสือครบรอบ 80 ปี เทศบาลเมืองนราธิวาส : ได้มีการจัดท า

โครงการและแต่งตั้งคณะท างานเรียบร้อยแล้ว 
2. การประกวดภาพถ่ายในโอกาสครบรอบ 80 ปี เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้

เสนอโครงการแล้ว 
3. การจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 2560 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 

กันยายน 2559 ส าเนาแจ้งสมาชิกสภา ผู้บริหาร ส านัก/กอง/โรงเรียน แล้ว 
4. การจัดท างบประมาณในเรื่องการโอน ขอให้ส านัก/กอง ด าเนินการและส่ง

รายละเอียดภายในวันที่ 1 ของเดือน 
5. การประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 
กันยายน 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559  (จะน าเรียน
รายละเอียดไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและจะมีการประชุมซักซ้อมกันอีกครั้ง) 
รองชุมสาย  : สรุปก็คือ แผนฯ ปี 2560 ยังใช้แผนเดิมได้ ส่วนแผนสี่ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) จะต้องด าเนินการให้เสร็จภายในเดือนตุลาคม 2559 

      กองสวัสดิการฯ 

1. นโยบายของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง “โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ” 

-เป็นนโยบายเกี่ยวกับการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้
ยากไร้ในพื้นที ่
- จังหวัดให้นโยบายในการจัดตั้งงบประมาณ โดยให้ระดมงบประมาณจากภาค
ส่วนต่าง ๆ 
- ก าหนดระยะเวลาด าเนินโครงการเสร็จสิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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กองคลัง 
1. ร้านค้า 30 คูหา - วันที่ 10 ตุลาคม 2559  เป็นวันสุดท้ายของการประกาศ

ประมูลครั้งที่ 2 ซึ่งไม่มีผู้มายื่นประมูล 
นายกฯ  : จะมีการประชุมเพ่ือด าเนินการในการใช้ร้านค้า 30 คูหา เป็น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ 

2. งานพัสดุปี 2559 ด าเนินการไปด้วยดี 
3. การจัดเก็บรายได้ปี 2559 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 

2559 เป็นเงินทั้งสิ้น 16,433,513.61 บาท ซึ่งงบประมาณตั้งไว้  
15,320,000 บาท ได้เพ่ิมข้ึน 1,113,513.61 บาท และในงบประมาณ 
2560 จะจัดเก็บให้ได้ตามเป้าและให้มากกว่าปีที่ผ่านมา 

4.  การเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2559  ได้ก าหนดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
15 กันยายน 2559 ปรากฏว่า ยังมีการติดขัดบ้าง 

5.  การกันเงินที่ไม่มีหนี้ 2 รายการ คือ การจัดซื้อรถขยะ และการจ้างออกแบบ 
ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

6.  สตง. ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปชี้แจงโครงการปี 2558 จ านวน 4 โครงการ คือ 
3) โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเรือ 
4) โครงการจัดการแข่งขันนกเขาชวา 
5) โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 
6) การเบิกจ่ายเงินให้กับมูลนิธิองค์พ่อจตุคาม 

ส านักการศึกษา 

1.  สนามแบดมินตัน 
         -   ด าเนินการขออนุมัติผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว และในระเบียบปัจจุบันไม่ต้อง 
                                  เสนอจังหวัด  
              -  เตรียมการยกร่างข้อตกลงกับชมรมแบดมินตัน เพ่ือบริหารจัดการให้ตรงตาม 
                                 วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  

2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของโรงเรียนเทศบาล 1 ได้ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว 
3.  ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีส่งและเป็นก าลังใจให้นักกีฬาที่จะไปแข่งขันกีฬา    
นักเรียนอปท. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559  ณ บริเวณลาน
น้ าพุเทศบาล โดยจะเดินทางจริงในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 
4. วันที่ 31 ตุลาคม 2559  ผู้บริหารจะมีการพบปะพูดคุยและให้นโยบายแก่ครู 
   ก่อนเปิดเทอม  

โรงเรียนเทศบาล 1 
1.  ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 14 ตุลาคม 2559 
2.  ขอให้ส านักการช่างเข้ามาด าเนินการที่อาคารประวิทย์ในช่วงปิดเทอมได้ 
3.  ตัดต้นไม้ข้างสนามเทนนิสเรียบร้อยแล้ว 

    โรงเรียนเทศบาล 2 (ไม่มี) 

โรงเรียนเทศบาล 3 (ไม่มี) 
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โรงเรียนเทศบาล 4 
1. การด าเนินการซ่อมแซมอาคารเรือนไม้ 

- ส านักการช่างได้บันทึกแจ้งว่า ควรจัดตั้งงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมหรือ 
  ก่อสร้างใหม่ 
- ถ้าจะรื้อและก่อสร้างใหม่ ต้องหาสถานที่ชั่วคราวให้นักเรียน เพราะเดิมใช้ 
 เป็นห้องเรียนอนุบาล จ านวน 5 ห้อง และเสาร์-อาทิตย์ จะเป็นสถานที่เรียน 
 ตาฎีกา จ านวน 4 ห้อง 

2. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   

โรงเรียนเทศบาล 5 
1. ขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้เพ่ือรับ-ส่งนักเรียนและครู ที่จะเดินทางไปแข่งขัน

สารานุกรมท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. มีตัวแทนนักเรียนได้ไปแข่งขันร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่  4 รายการ 
3. มีการด าเนินการขยายห้องเรียนศูนย์เด็กเล็กแล้ว และช่วงเปิดเทอมจะต้อง

ส ารวจการขยายจ านวนเด็กและรับเด็กเล็กว่าได้เพ่ิมอีกเท่าไหร่ 

โรงเรียนเทศบาล 6 
1. จะมีการแข่งขันสารานุกรมระดับจังหวัด โดยทางสโมสรไลอ้อนเป็นผู้จัด ซึ่งม ี
     โรงเรียนเทศบาล 2 ,5 และ 6  ไปแข่งขันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในวันที่      
     5 พฤศจิกายน 2559 โดยจะขอความอนุเคราะห์ใช้รถเพ่ือรับ-ส่ง นักเรียน 
     และครู 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ  

ปลัดเทศบาล 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการเรื่องการปรับปรุงถนนผดุงอารามตรงบริเวณใต้ต้นไทร
ใหญ่ โดยให้ท าเป็นสนามไว้ส าหรับถ่ายรูป  ได้ท าบันทึกแจ้งไปยังส านักการช่าง
เพ่ือให้จัดท าแผนแล้ว 

2. วันที่ 1 มกราคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดจะให้มีการใช้มาตรการบังคับเรื่อง 
การทิ้งขยะบริเวณหาดนราทัศน์ แต่ให้มีการจัดท าประชาพิจารณ์ก่อน 

3. ขอให้ทุกส านัก/กอง ส ารวจและรวบรวมเทศบัญญัติ น าเข้าในที่ประชุมสภาเพ่ือจะ
ได้มีการกลั่นกรอง เพราะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลายฉบับ และมีกฎหมาย
ใหม่เพ่ิมข้ึน   

   รองนิยิ : ฝากเรื่องสถานที่จอดรถตรงทางเข้าซอยก าปงบารู 
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ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 
 
 
 

                                          (นางสาวอโรชา  พรหมพันธ์) 
              เจา้พนกังานธุรการปฏิบตังิาน  
                 ผูจ้ดรายงานการประชุม  
 
 

                (นายโชคชัย  วัฑฒนายน)  
                         หัวหนา้ส านักปลดัเทศบาล  
                ผูต้รวจรายงานการประชุม  
 
 

                                                                    (นายบุญณรงค์  กวีพันธ์) 
                                                                  ปลดัเทศบาลเมืองนราธวิาส 
                                                                  ผูร้ับรองรายงานการประชุม 




