
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งท่ี 2/2559 

เมื่อวันท่ี  24  พฤษภาคม  2559 
  เวลา  10.00 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. นายอาฮามะ  กุลยานันต์  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
7. นายบุญณรงค์ กวีพันธ์   ปลัดเทศบาล  
8. นายสมนึก  ล่องสมุทร  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา  
9. นายธนานนท์ ชูด้วง     ผู้อ านวยการส านักการช่าง  
10. นางสุชีพ  เกื้อกูล     ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ  
11. นางนิรอบียะห์ กอบวิทยา    ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ  
12. นายศักรินทร์ ทองจินดา  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  
13. นางสาวปัทมา เมฆารัฐ     ผู้อ านวยการกองคลัง  
14. นายโชคชัย  วัฑฒนายน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
15. นางอุษามาศ  เรืองธนู     ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1  
16. นายสมนึก  ดวงศรี   ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2  
17. นางเจ๊ะนารีซา มะยูโซ๊ะ     ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 3  
18. นางเกษศินี  อารยเศรษฐ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 4  
19. นางสาวอาทิตยา ศรีสุวรรณ    รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 5  
20. นางกุลวดี  สะลีละ     ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 6  
21. นายสินนิมิตร บุษบงค์     รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา  
22. นางเกศสุดา  ชูชื่น     รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา  
23. นายบุญเหลือ เก้าเอ้ียน  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
24. นายบุญสม  ใสบริสุทธิ์  ผู้อ านวยการส่วนการโยธา  
25. นายธนพล  ตันสุนีย์   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
26. นายอับดุลฆอนี อันนัสร์   หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  
27. นางวัจนา  หนูปั้น   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
28. นางโนรีดา  หะยีเจะและ  หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ  
29. นายสุขสันต์  เหมมัน   หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน  
30. นางแพรวพรรณ เกิดกูล     หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
31. นางกติยา  ไพรพฤกษ์    หัวหน้าฝ่ายบริการฯ  
32. นายชัชชัยวุธ  กระจายเกียรติ    หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ  
33. นางสาวปริยา พรหมสังวระ    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
34. นางสาวอโรชา พรหมพันธ์    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  



-2- 
เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. 
  ประธานกล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  
 

สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 2/2559   เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2559 

ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1. เดือนมิถุนายนเป็นช่วงเดือนถือศีลอด และเดือนกรกฎาคม เป็นช่วงเฉลิมฉลองวันฮารีรายอ   

- การประดับไฟบริเวณชุมชน และถนนต่างๆ  ขอให้ด าเนินการเสร็จก่อนช่วงเฉลิมฉลองฮารีรายอ  
ประมาณ 1 อาทิตย์ 

-  ฝากส านักการช่างดูแลเรื่องมัสยิดขอยืมใช้เต้นท์ด้วย 
2.  

ระเบียบวาระท่ี 2. เรื่อง เพื่อทราบ  

2.1 กองสาธารณสุข 

- ขอเชิญทุกส านัก/กอง  ร่วมท าบุญโรงฆ่าสัตว์ ในวันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม  เวลา 09.30 น.   
- ขอเชิญร่วมงานพัฒนากูโบ เพื่อต้อนรับเดือนรอมฎอน ดังนี้ 

1) วันที่ 25 – 26  พฤษภาคม และ นที่ 30 – 31  พฤษภาคม  เวลา 13.30        
(กูโบโต๊ะกอดอ) 

2) วันที่ 3 – 4 มิถุนายน  เวลา 08.30 น.   (กูโบโต๊ะขุนและกูโบกูแบบาเดาะ) 
นายกฯ ขอให้กองสวัสดิการประชาสัมพันธ์ โดยแจ้งทาง สท.เขต และประธานชุมชนในพ้ืนที่ 

- จะเข้าไปช่วยในเรื่องมาตรการรักษาความสะอาดบริเวณสวนหลวงร.5 เท่าท่ีความจ าเป็นเกิดขึ้น 

2.2 กองวิชาการฯ 

- จอ LCD ที่ติดตั้งบริเวณหอนาฬิกา เสียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา และได้ประสานทางบริษัทแล้ว 
รอเปลี่ยนอะไหล่ 

-  

2.3 ส านักปลัด 

2.4 ส านักการศึกษา 

- มีการแข่งขันฟุตบอลชุมชน ซึ่งมีปัญหาเดิมๆ คือ นักฟุตบอลชกต่อยกรรมการ และชกต่อย
กันเอง  ซึ่งได้เรียนประชุมพูดคุยกันแล้ว จะมีมาตรการร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีก  

- มีการแช่งขันแบดมินตันโอเพ่น ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2559  โดยมีคุณหญิง
........................มาเปิดพิธี และ พิธีปิดจะมีอธิบดี............................  ทางจังหวัดจะมีหนังสือเชิญ
มา 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระท่ี 3. เรื่อง  เพื่อพิจารณา  
3.1 ติดตามผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ครั้งที่ 1/2559   เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2559 
3.2 ส านักการช่าง 

1. งานประจ าในปีงบประมาณ แล้วเสร็จเกือบทั้งหมด  อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างทุก
โครงการ  มีอยู่ 1 โครงการที่อยู่ระหว่างการออกแบบ คือ ท่อระบายน้ าที่หาดนราทัศน์ คาดว่าจะ
เสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 

2. เรื่องอ่ืนๆ เรียบร้อยร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื่อจัดจ้าง 
3. การจัดท ารั้วตาข่ายรอบสระน้ าที่สวน ร.5 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
4. การขโมยอุปกรณ์ต่างๆ ในบริเวณห้องน้ าสวนร.5 เช่น ก๊อกน้ า อ่างล้างหน้า อ่างล้างมือ โถปัสสาวะ 

ให้ยามช่วยตรวจสอบด้วย เพราะความเสียหายนี้ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เพราะเป็น
การขโมยอุปกรณ์  ต้องท าเรื่องขอซื้ออุปกรณ์ใหม่ ตอนนี้ก็แก้ไขโดยเปิด-ปิดประตูน้ า  

5. การตรวจสอบเครื่องออกก าลังกายในจุดต่างๆ ที่เราได้สร้างๆไว้  เครื่องไหนช ารุด ให้ช่างเข้าไปตรวจ
เช็ด ถ้าซ่อมได้ก็ท าบันทึกเพ่ือจัดหาวัสดุมาซ่อม  เครื่องไหนที่ช ารุดเสียหาย ซ่อมไม่ได้  ก็ให้รื้อเก็บไว้
ในโรงงาน 

6. การก่อสร้างปรับปรุงอาคารพลับพลาที่ประทับ 
- เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว 
- ฝ่ายโยธา ท าหนังสือแจ้งให้เทศบาลจัดเก็บ รื้อถอนในส่วนที่ได้ด าเนินไว้ก่อนแล้ว เช่น เสาไฟ

สนาม ไฟประดับ ได้ถอดเก็บแล้ว 
- ผู้รับเหมาจะเข้าไปด าเนินการ.......ท ารั้วปิดกั้นทั้งหมด ตั้งแต่บริเวณแยกท่าพระยาสาย 
- เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลสวนพลับพลา ในสัญญา 2 ปี  ให้สับเปลี่ยนไปท างานที่จุดอื่นจนกว่าจะหมด

สัญญา ในประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ข้อเสนอแนะรองชุมสาย 
- ให้ผู้รับเหมาติดต่อขอมิเตอร์ชั่วคราวในการใช้ไฟฟ้าและน้ าประปา เพราะจะได้ไม่เกิดปัญหากับ

เทศบาลภายหลัง และจะได้เป็นการตัดภาระรายจ่ายของเทศบาล  
- การล้อมรั้ว ควรจะล้อมให้หมดทั้งเขต โดยไม่ต้องเว้นช่วงเลย 

7. โครงซุ้มที่บริเวณแสงจันทร์ ช ารุดมาหลายปี ถ้าปล่อยไว้จะอันตราย 
นายกฯ – ให้รื้อส่วนด้านบนก่อน แล้วค่อยออกแบบใหม่ 

8. การท าทางเชื่อมถนนสาธารณะจากถนนบายพาสไปยังโรงเรียนเทศบาล6 ยังไม่สามารถด าเนินการ
ได้ เนื่องจากเจ้าของที่ดินยังไม่ได้ด าเนินการปักไม้ 

9.  
     รองอุดม 

- ให้เปลี่ยนไฟสปอร์ตไลท์ที่ส่องพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณซุ้มหน้าโรงเรียนนราสิกขาลัย ด้วย  
- กกกก 

     รองนิยิ 
- ได้ไปประชุมกับฉก. ขอให้เทศบาลด าเนินการดังนี้ 

1) การขุดลอกคลองของโรงเรียนเทศบาล3 
2) สร้างห้องน้ าตาฎีกา โดยมีอุปกรณ์แล้ว แต่ขอให้ทางเทศบาลช่วยด าเนินการออกแบบ

ห้องน้ า 
3) ชุมชนยะกัง1 ซอย6  ขอให้ท าลูกระนาดตรงบริเวณโค้ง 

-  



 
 

3.3  

ส านักปลัดเทศบาล 
1. การเปิดประชุมสภาฯ ในเดือนมิถุนายน สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 

- การแจ้งญัตติ 
- ให้ท าส าเนาญัตติ จ านวน 50 ชุด 

2. การจัดระเบียบ  
- ท าบันทึกแจ้งทุกส านัก/กอง โดยให้แจ้งจ านวนคน 1 คน ต่อ รถ 1 คัน 
- ขอให้เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการขอตรวจจากยามด้วย 

3. การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2559 LPA (Local Performace A….) 
- ท าบันทึกแจ้งทุกส านัก/กอง แล้ว โดยให้จัดเตรียมเอกสาร ทั้ง 4 ด้าน  
- จะมีการประชุมซักซ้อมกันอีกครั้ง 

4. การรักษาความปลอดภัยส่วนราชการต่าง ๆ ของเทศบาลตลอดจนโรงเรียนในสังกัด 
- จังหวัดจะมาตรวจ  แต่ยังไม่ทราบก าหนดการ 
- ตัวชี้วัดที่มาตรวจ คือ 1)  รั้ว ซึ่งต้องมีความสูง 

2) กล้องวงจรปิด โดยใช้มาตรฐานของจังหวัด 
3) ทางเข้า-ออก ต้องมีผู้ดูแล 
4) กรณีเกิดเหตุร้ายที่เกินอ านาจหน้าที่ ให้โทรแจ้ง 3 ฝ่าย 

5. การรักษาความสะอาด 
6. การประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในการเข้าสู่ระบบแท่ง 

- จะมีการประชุมซักซ้อม ซึ่งได้ท าบันทึกแจ้งทุกส านัก/กอง แล้ว  
- การประเมินจะเริ่ม เดือนเมษายน – กันยายน 

          รองชุมสาย 
  - เป็นเรื่องใหม่ท่ีผอ.ทุกส านัก/กอง ข้าราชการ พนักงาน จะต้องเริ่มใหม่ เพราะเป็นทั้งการประเมิน  
                       และเป็นค ารับรองการปฏิบตัริาชการ  

นายกฯ 
- การให้เทศกิจเข้าไปดูแลบริการประชาชนที่ตลาดเช้า บริเวณหน้าโรงแรมอิมพีเรียล ประมาณ 3 

ชั่วโมง  
- การขายสินค้ามือสอง ช่วงค่ าที่บริเวณหน้าพลับพลา หน้าแขวงการทาง  ฟุตบาทหน้าศาลากลาง

หลังเก่า ซึ่งดูแล้วไม่สวยงาม 
               หัวหน้าสป. จะมีการเชิญผู้ประกอบการทั้งหมด รวมทั้งต ารวจ จราจร ทหาร มาปรึกษาหารือกัน 
รองอุดม 

- บริเวณหน้ามัสยิดตรงหอนาฬิกา กลางคืนมีการตั้งโต๊ะยาว 
     หัวหน้าสป. – จะต้องมีการจัดการโดยบูรณาการร่วมกันและการขับเคลื่อนจะต้องเป็นระบบ  

 นายกฯ 
- การเบิกจ่ายของลูกจ้างล่าช้า ขอให้ตรวจสอบด้วย 

 

 

 



กองคลัง 

1. ร้านค้า 30 คูหา 
- ผู้ประมูลท าหนังสือขอยกเลิกโครงการแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 
-  

2. การจัดซื้อจัดจ้าง 
- งานพัสดุได้ด าเนินการตามระเบียบ คือ ด าเนินการในระบบ e-GP ที่เป็นปัจจุบัน 

3. การก าหนดราคากลางของปปช. – ทุกส านัก/กอง ได้ถือปฏิบัติเป็นปัจจุบันแล้ว 
4. การจัดเก็บรายได้ปี 2559   

- ประมาณการไว้ 15,320,000 บาท  เก็บรายได้สิ้นสุดเดือนเมษายน 2559 ได้  
13,263,509.14 บาท  ซึ่งไม่ได้ตามเป้า ต่างกันประมาณ 2 ล้านกว่าบาท และเหลือเวลาอีก 
4 เดือน (พฤษภาคม – กันยายน) ไม่แน่ใจว่าจะเก็บได้ถึงตามประมาณการไว้หรือเปล่า 

      รองชุมสาย 
- ครบก าหนดเวลาในการเสียภาษีแล้ว ขอให้ช่วยจัดเก็บป้ายแสดงการเสียภาษีด้วย 
- การจัดเก็บรายได้ในเรื่องของขยะ ร้านค้าต่างๆ  โดยมีลูกจ้างโครงการเป็นผู้จัดเก็บ ให้ช่วย

พิจารณาว่า จะกระทบเรื่องของการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง
หรือไม่ เช่น เก็บในที่ที่ต้องห้าม เป็นต้น 

- ภาษีเร่งรัด – รายได้ท่ีจัดเก็บยังติดลบอยู่ 
o รายได้ที่จัดเก็บยังติดลบอยู่ 
o ให้หาวิธีเพ่ิมรายได้ เช่น ภาษีป้าย โดยให้หาวิธีการจัดเก็บ เปลี่ยนวิธีการเร่งรัดใหม่ ท า

มาตรการใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนมาเสียภาษี 
o  

กองวิชาการฯ 
1. การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าเดือน ที่ผ่านมาไม่ประสบความส าเร็จ ไม่ทราบว่าทาง

ส านัก/กองมีปัญหาอย่างไร ซึ่งต่อไปคงจะไม่ติดตามแล้ว  
2. ได้มีการประชุมคณะกรรมการ......... เรื่องการจัดท าแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560 – 2562) 

โดยเห็นชอบร่างแผนเดิม 
- ให้ส่งรายละเอียดภายในวันที่.......................... 
- การประกาศแผน จะเสนอสภาฯทราบ ภายในเดือน........... 
3. การจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 
- ได้จัดส่งปฏิทินการท างานให้ผู้บริหาร ส านัก/กอง โรงเรียน ทราบเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การจัดท างบประมาณ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 
- ได้แจ้งให้เสนอข้อมูลที่ต้องใช้จัดท างบ เมื่อ 13 พฤษภาคม โดยแยกรายละเอียด ดังนี้  

๑) งบกลาง 
๒) งบบุคลากร 
๓) งบด าเนินงาน 
๔) งบเงินอุดหนุน 
๕) งบรายจ่ายอื่นๆ 

- ของความร่วมมือกองคลัง – รายงานสถิติการเงินรับ-จ่าย ย้อนหลังปี 2556 – 2558 ของทุก
ส านักกอง รวมทั้งประมาณการรายรับปี 2560  ส่งภายในวันที่ 10 มิถุนายน 



- ขอความร่วมมือทางโรงเรียนจัดส่งงบลงทุน ภายในวันที่ 1 มิถุนายน และส าหรับสิ่งก่อสร้าง 
ก าหนดให้ส่งแบบ ปร.4 และ ปร.5 ด้วย โดยให้ส่งผ่านทางส านักการศึกษา 

- ขอให้ส านัก/กอง/โรงเรียน จัดส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อจะได้จัดท าร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายให้แล้วเสร็จ และจะได้น าเสนอสภาฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 

4. เรื่องของยามที่พลับพลา ถ้ามีการโยกไปที่อ่ืน ให้แก้ไขในตรงนี้ด้วย  

 

กองสวัสดิการฯ 

1. โครงการผู้บริหารพบปะผู้น าชุมชน ในปีงบประมาณ 2559  ได้ด าเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง และ
ครั้งที่ 3 ยังไม่ได้ก าหนด จะหารืออีกครั้งในต้นเดือนมิถุนายน  

2. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
- เดิมรับขึ้นทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 
- มติ ครม. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559  ให้ขยายระยะเวลาโดยให้ขึ้นทะเบียนรับต่อ ซึ่งได้

ประชาสัมพันธ์ให้ทุกชุมชนทราบแล้ว 
- มติครม.ออกใหม่ จากเงินอุดหนุนเดิม 400.- ให้ 1 ปี  ในงบปี 2560  เพ่ิมเป็นเดือนละ 600 

บาท  
- จากเดิม 12 เดือน ขยายเป็น 3 ปี 
3. โครงการครอบครัวคุณธรรม 
- เป็นนโยบายของ ศอ.บต. สืบเนื่องจากรัฐบาลให้ความส าคัญเก่ียวกับการสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ การปลูกฝังค่ะนิยมและจิตส านึก ให้กับประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ร่วมกัน
รณรงค์ส่งเสริมสนับสนุน ให้ชุมชนสร้างครอบครัวคุณธรรม ตามหลักของศาสนาภายใต้เงื่อนไข 
ปลอดยาเสพติด มีจิตอาสา ไม่สร้างปัญหา 

- มีเป้าหมาย คือ ให้มีครอบครัวคุณธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของครัวเรือนทั้งหมด  
- ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 
- ท าหนังสือแจ้งทุกส านัก/กอง/โรงเรียน แล้ว โดยขอความร่วมมือทั้งผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง 

ช่วยกรอกแบบฟอร์มด้วย 
4. พัฒนาชุมชนจังหวัดได้จัดสรรเงิน ให้กับทางเทศบาล เป็นค่าตอบแทนในการสาธิตของโรงเรียน

เทศบาล ระหว่างการออกนิทรรศการงานกาชาดที่ผ่านมา เป็นเวลา 10 วัน วันละ 600 บาท 
เป็นเงิน 6,000 บาท โดยมอบหมายให้ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 เป็นผู้บริหารจัดการเงินในส่วนนี้ 

5. การเตรียมงานชุมชนสัมพันธ์ 
- ขอความร่วมมือส านักการศึกษาขอรถรับ-ส่ง นักเรียน 
-  
6.  

กองสาธารณสุขฯ 
1. โรงฆ่าสัตว์ 
- ด าเนินการแก้ไขเรื่องการรั่วซึมของก๊อกน้ าเรียบร้อยแล้ว  
- ส านักการช่างได้ติดตั้งไฟรอบสระจ านวน 10 ต้น เรียบร้อยแล้ว 
2. รถขยะที่มีน้ ารั่วซึม  ได้ด าเนินการซ่อมเองในส่วนที่จะซ่อม ได้ซ่ึงได้เร่งซ่อมอยู่ คาดว่าจะแล้วเสร็จใน

เร็วๆ นี้ 
3. ไฟท้ายรถขยะท่ีไม่ติด ได้ด าเนินการซ่อมแซมแล้ว น่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ 
4. ด าเนินการติดป้ายไว้นิลพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่ข้างตัวรถขยะแล้ว  



5. ได้ท าการตรวจสอบถังขยะท่ีบริเวณหาดนราทัศน์แล้ว น่าจะเพียงพอ แต่ถ้าจะเพ่ิมก็อาจจะเป็นถัง
ขยะแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพ่ือติดตั้งตามต้นไม้ (ต้นสน)  

6. จังหวัดก าหนดจัดกิจกรรม Kick off  ในวันพฤหัสบดี ที่ 2  มิถุนายน 2559  
- เป็นกิจกรรมรณรงค์เดินพาเหรดเรื่องความสะอาด  โดยใช้ขบวนพาเหรด “ขบวนประชารัฐ รักษ์

ความสะอาด เทศบาลเมืองนราธิวาส” 
- ผู้ที่เดินขบวนจะสวมใส่เสื้อยืด 80 ปีเทศบาล สีอะไรก็ได้ 
- เทศบาลเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด 
- ไม่ได้รับงบประมาณอุดหนุนใดๆ 
- จะมีการประชุมสรุปผลที่จังหวัดในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 
- จะท าบันทึกแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
7.   
 

ส านักการศึกษา 
     1.  สนามแบดมินตัน 
      -   ชมรมแบดมินตันได้ขออนุญาตใช้สนามแบดมินตัน โดยไม่ได้มีการก าหนดระยะเวลา  
      -   การใช้ไฟฟ้าในสนามแบดมินตัน ยังเป็นไฟฟ้าที่พ่วงมาจากสนามกีฬาเทศบาล 
      -   จะมีการติดตั้งมิเตอร์ไฟ  ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการรอเบิกจ่ายเงิน  
      -   หลังจากติดตั้งมิเตอร์เรียบร้อยแล้ว ทางชมรมแบดมินตันจะเป็นผู้ช าระค่าไฟฟ้าเอง 
     2.  ชมรมแบดมินตันจะจัดการแข่งขันแบดมินตันโอเพ่น  ในวันที่ 27 -29 พฤษภาคม นี้ โดยมี 
          คุณหญงิ................มาเปิดพิธี  และอธิบดีกรม................มาปิดพิธี  ทางจังหวัดจะท าหนังสือเรียนเชิญ 
     3.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของโรงเรียนเทศบาล 1 
      -   ด าเนินการเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับเหมา เนื่องจากงบประมาณตกไป ซึ่งขณะนี้ทาง  
          กรมส่งเสรมิฯ ก าลังด าเนนิการติดตามเรื่องอยู่ 
          ข้อเสนอแนะรองชุมสาย ให้หาวิธีแก้ไข เช่น 
          1. ขอให้เงินสะสม 
          2. การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักการช่าง 

1. ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างต่างๆ ในงบประมาณ 2559 
- เซ็นสัญญาไปแล้วบ้าง เช่น งานก่อสร้างถนนปรับผิว ถนนลาดยาง คูระบายน้ า  
- โครงการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ คงจะเรียบร้อยภายในสิ้นเดือนนี้ 

-5- 
- มีงานโครงสร้างที่เร่งออกแบบอยู่ 2 – 3 จุด คือ การท าท่อลอดบริเวณหาดนราทัศน์  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 

ปิดประชุม  เวลา  12.30 น. 
 
 
 
 
 

                               (นางสาวอโรชา  พรหมพันธ์) 
             เจา้พนกังานธุรการปฏิบตังิาน  
                 ผูจ้ดรายงานการประชุม  



 
 
                (นายโชคชัย  วัฑฒนายน)  
                         หัวหนา้ส านักปลดัเทศบาล  
                ผูต้รวจรายงานการประชุม  
 
 




