
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งท่ี 3/2559 

เมื่อวันท่ี  30  สิงหาคม  2559 
  เวลา  14.00 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. นายบุญณรงค์ กวีพันธ์   ปลัดเทศบาล  
7. นางสุชีพ  เกื้อกูล     ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ  
8. นางสาวปัทมา เมฆารัฐ     ผู้อ านวยการกองคลัง  
9. นายโชคชัย  วัฑฒนายน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
10. นางอุษามาศ  เรืองธนู     ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1  
11. นายสมนึก  ดวงศรี   ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2  
12. นางเจ๊ะนารีซา มะยูโซ๊ะ     ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 3  
13. นางเกษศินี  อารยเศรษฐ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 4  
14. นางคล้องพร  สุภาไชยกิจ    ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 5  
15. นางกุลวดี  สะลีละ     ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 6  
16. นายสินนิมิตร บุษบงค์     รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา  
17. นางเกศสุดา  ชูชื่น     รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา  
18. นายพิมาน  เพ็ชรสังข์  ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
19. นางสาวปราณี เจริญสุข   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
20. นายธนพล  ตันสุนีย์   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
21. นางวัจนา  หนูปั้น   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
22. นางแพรวพรรณ เกิดกูล     หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
23. นางสาวกาญจน์พิวรรณ   ขวัญสุวรรณ    หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์  
24. นายชัชชัยวุธ  กระจายเกียรติ    หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ  
25. นางสาวปริยา พรหมสังวระ    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
26. นางสาวอโรชา พรหมพันธ์    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
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เริ่มประชุมเวลา  14.00 น. 
  ประธานกล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 3/2559   เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2559 

ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1. กองวิชาการฯ  จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจ าปี 2559   ที่โรงแรมอิมพีเรียล  ในวันที่              

31 สิงหาคม 2559  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านไปร่วมงาน 
2. เทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นเจ้าภาพจัดงาน “เสวนายามเช้า”  ในวันที่ 7 กันยายน 2559 

- ใช้สถานที่บริเวณลานจอดรถหน้าเสาธง  
- จัดเลี้ยงอาหารแบบบุปเฟ่  เป็นอาหารพื้นบ้าน เช่น โรตี ชาชัก ขนมครก ปาท่องโก๋ ข้าวย า โจ๊กไก่   

นาซิดาแฆ  ฯลฯ 
- ผู้ร่วมงานจะมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมด ประมาณ 100 กว่าคน ขอให้จัดเจ้าหน้าที่มาต้อนรับ 

ระเบียบวาระท่ี 2. เรื่อง เพื่อทราบ  

2.1 ส านักปลัดเทศบาล 
- สตง. มาบรรยายให้ความรู้แก่เทศบาล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559  มีผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งหมด

ประมาณ 100 กว่าคน โดยได้ตั้งเป้าไว้ 70 คน ซึ่งเกินจากเป้าที่ตั้งไว้ เพราะมีส่วนราชการอ่ืน   
เข้ามาร่วมรับฟังด้วย 

2.2 กองวิชาการฯ 

- จอ LCD ที่ติดตั้งบริเวณหอนาฬิกา ได้ด าเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว 

- ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ณ โรงแรมอิมพีเรียล โดยก าหนด
ลงทะเบียนเวลา 08.30 – 09.30 น. และพิธีเปิดเวลา 09.30 น.  

ระเบียบวาระท่ี 3. เรื่อง  เพื่อพิจารณา  
3.1 ติดตามผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ครั้งที่ 2/2559   เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2559 

ส านักการช่าง 
1. โครงการท่อระบายน้ าที่หาดนราทัศน์  มีการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอเสนอโครงการตามระเบียบ  
2. การขโมยอุปกรณ์ต่างๆ ในบริเวณห้องน้ าที่สวนร.5  ให้หัวหน้างานตรวจสอบว่าหายได้อย่างไร และ

ตอนนี้ก็แก้ไขเพ่ือไม่ให้น้ าไหลออกโดยการ เปิดปิดประตูน้ า  
3. เครื่องออกก าลังกายที่ช ารุด  จะท าการจัดซื้อเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์เพ่ือมาซ่อมแซม  

นายกฯ :  ตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้ว ขอให้เร่งด าเนินการด้วย และให้ติดตามพร้อมน าเสนอในการประชุม
คราวต่อไป  

4. การก่อสร้างปรับปรุงอาคารพลับพลาที่ประทับ 
- ยังไม่ได้ด าเนินการกั้นรั้ว 
- การใช้ไฟฟ้าและน้ า จะให้ฝ่ายโยธาประสานกับทางผู้รับเหมาอีกครั้ง 
- ส านักปลัดฯ ได้ท าหนังสือแจ้งไปยังผู้รับเหมาในเรื่องการจ้างยาม โดยให้เปลี่ยนไปอยู่ที่ร้านค้า 30 

คูหา เรียบร้อยแล้ว 
5. การรื้อส่วนด้านบนของซุ้มท่ีบริเวณถนนแสงจันทร์ จะสอบถามฝ่ายที่เก่ียวข้องอีกครั้งว่าได้ด าเนินการ

แล้วหรือไม่ 
6. การท าทางเชื่อมถนนสาธารณะไปยังโรงเรียนเทศบาล 6 จะสอบถามอีกครั้ง 
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ส านักปลัดเทศบาล 
1. การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559   ในวาระเรื่องงบประมาณ     

ผ่านไปด้วยดีและไม่มีการแปรญัตติ 
2. การจัดระเบียบเรื่องการจอดยานพาหนะใต้ถุนอาคาร  

- ได้ไปตรวจสอบแล้ว พื้นที่มีน้อยแต่ปริมาณรถมีจ านวนมาก พื้นที่จึงไม่เพียงพอ  
3. ผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2559 LPA (Local  Performace  Assessment) 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559  แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ 1  การบริหารจัดการ  

คะแนนเต็ม 165 คะแนน  เทศบาลได้ 129 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.18 
ด้านที่ 2  การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา (เป็นอันดับ 1  งานสภาได้คะแนนเต็ม) 

คะแนนเต็ม 180 คะแนน  เทศบาลได้ 162 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 90 
ด้านที่ 3  การบริหารงานการเงินและการคลัง 
  คะแนนเต็ม  175 คะแนน  เทศบาลได้ 141 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 80.57 
ด้านที่ 4  การบริการสาธารณะ 
  คะแนนเต็ม 305 คะแนน  เทศบาลได้ 264 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 86.56 

                    รวมคะแนนท้ัง 4 ด้าน คะแนนเต็ม 825 คะแนน  เทศบาลได้ 696 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 84.36  
4. การรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นนโยบายหลักของทางเทศบาล  ฝากทุกโรงเรียนอย่าปล่อยปละละเลยใน

เรื่องเก่ียวกับยาม รวมทั้ง ครู ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ขอให้มีเบอร์โทรไว้ทุกคน 
5. มีค าสั่งให้งานเทศกิจด าเนินการจัดระเบียบในช่วงเช้าที่บริเวณหน้าโรงแรมอิมพีเรียล 3 ชั่วโมง  
6. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดภายในตลาดสดหัวล าโพง  โดยให้เจ้าหน้าที่มีการ

รายงานการตรวจสอบทุกอาทิตย์ 
7. การจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย ตามถนนสายหลัก เช่น บริเวณแนวรั้วมัสยิดหอนาฬิกา   มัสยิด         

บาเละฮีเล  หน้าแขวงการทางนราธิวาส  หน้าโรงพยาบาลนราธิวาส  บริเวณวงเวียนนก  ซึ่งก าลัง
ด าเนินการตามแผน ดังนี้ 
- จัดสถานที่ให้ขายสินค้าบริเวณถนนผดุงอาราม โดยก าหนดให้วางขายตั้งแต่เวลา 13.00 น ถึงโต้รุ่ง 
- ให้ผู้ขายขนย้ายสินค้าไปยังสถานที่ท่ีจัดให้ขาย 
- น าป้ายเหล็กของโครงการที่หมดอายุแล้ว  มาท าป้ายใหม่และไปปักในพ้ืนที่ที่เราได้เคลื่อนย้ายผู้ขาย

สินค้ามาแล้ว 
8. ช่วงก่อนเข้าฤดูฝน ขอความร่วมมือกองสาธารณสุขฯ ช่วยส ารวจท่อระบายน้ า ขุดลอกท่อระบายน้ า  
9. ทางชลประทานฝากแจ้งมาว่า ที่คลองชลประทานตรงบริเวณศูนย์ราชการไปลงคลองยะกัง มีผู้บุกรุกใน

คลองอยู่ ขอให้ส านักการช่างช่วยไปตรวจสอบด้วย 

กองสาธารณสุขฯ 
1. รถขยะที่มีน้ ารั่วซึมในส่วนของคันท่ีหนักๆ  ได้ด าเนินการซ่อมแล้ว  
2. ไฟท้ายรถขยะท่ีไม่ติด ได้ด าเนินการซ่อมแล้วทุกคัน 
3. ด าเนินการติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กรณีท่ีมีปัญหาข้างตัวรถขยะ เรียบร้อยแล้ว  
4. ก าลังด าเนินการระดมรักษาความสะอาด มีการเก็บกวาดฉีดล้างบริเวณถนน เพ่ือเตรียมการรับเสด็จไป

ก่อนบ้างแล้ว และในช่วงกลางคืนอาจจะมีการดูแลความสะอาดพ้ืนที่เส้นทางเสด็จต่อไป  
5. มีการออกแบบถังขยะในรูปแบบใหม่  โดยท าเป็นโครงเหล็กและผูกติดกับต้นไม้แล้วน าถุงขยะมาใส่    

ซึ่งก าลังด าเนินการอยู่ 
6. โครงการรับซื้อขยะรีไซเคิล ครั้งต่อไปน่าจะด าเนินการในเดือนตุลาคม 2559  
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กองสวัสดิการฯ 

1. โครงการผู้บริหารพบปะผู้น าชุมชน ในปีงบประมาณ 2559  ได้ด าเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง และคง
จะไม่ได้ด าเนินการต่อ แต่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2560 แล้ว 

2. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
- ได้แจ้งรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนรอบที่ 9 แล้ว 
- จ านวนผู้มาลงทะเบียนทั้งหมด 156 ราย มีผู้ที่คลอดแล้ว 118 ราย 
3. การรับลงทะเบียนของผู้พิการ 
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ออกระเบียบใหม่ โดยให้มีการรับลงทะเบียนใหม่ส าหรับผู้พิการ 

ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2559  มีผู้มาลงทะเบียนแล้วตอนนี้ 
13 ราย ซึ่งผู้ที่มาลงทะเบียนใหม่ในเดือนนี้ก็มีสิทธิจะรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไปเลย     
ไม่เหมือนเดิมซึ่งต้องขึ้นทะเบียนไว้ 1 ปี 

4. ได้รับการประสานจากส านักงานเหล่ากาชาด จังหวัดนราธิวาส  ให้น าผู้สูงอายุ ไปตัดแว่นประกอบ
สายตาที่พระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ เพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี
ผู้ร่วมโครงการจ านวน 80 คน 

5. ก าหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รับเงินสด ประจ าเดือนกันยายน 2559  ในวันที่ 9 กันยายน 
บริเวณหน้าห้องทะเบียนราษฎร์ 

กองวิชาการฯ 
1. การจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560  ที่ประชุมสภาได้ให้ความเห็นชอบ

แล้ว และได้น าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือลงนามประกาศใช้ โดยจะด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 

2. การเก็บเงินเหลือจ่าย ได้ท าบันทึกน าเรียนไปแล้วเมื่อวันที่  22 สิงหาคม 2559 งานป้องกันได้แจ้ง
เพ่ิมเติมเข้ามา โดยมีเงินคงเหลืออีก 470,000 กว่าบาท  รวมแล้วทั้งสิ้น  2,790,000  กว่าบาท
และโอนให้ส านักการช่าง 1,600,000 กว่าบาท ตอนนี้ก็มีเงินคงเหลือ 1,165,000 บาท 

3. ในปี 2559 จะมีการโอนเงินอีกครั้งภายในสัปดาห์นี้  ขอความร่วมมือทุกส านัก/กอง  ถ้าจะมีการ  
โอนเงิน ขอให้ส่งภายในวันศุกร์นี้ 

กองคลัง 
1. ร้านค้า 30 คูหา 

- มีการประมูลใหม่ ในรูปแบบของห้องต่อห้อง ปรากฏว่ายังไม่มีผู้มายื่นประมูล  
- ได้มีการน าเสนอประกาศประมูลใหม่ เป็นครั้งที่ 2 

2. การด าเนินการเรื่องของงานพัสดุ  ทุกส านัก/กอง ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด แต่ทางพัสดุได้มีการยกเว้น
โครงการแข่งนกเขา ซึ่งจัดในเดือนกันยายน จึงต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างปลายปีงบประมาณ  

3. การจัดเก็บรายได้ปี 2559  ตั้งแต่ตุลาคม 2558 – 29 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 16,307,847.03 บาท
ซึ่งจัดเก็บได้เพ่ิมจากท่ีตั้งงบประมาณไว้  987,847.03 บาท และเหลือเวลาอีก 1 เดือน  

4. ทางกองคลังได้จัดหาวิธีการเพ่ิมรายได้ ในเรื่องของการจัดเก็บภาษีป้ายหรือภาษีโรงเรือน โดยได้ออกไป
ส ารวจตามเส้นทางใหญ่ ถนนภูผาภักดี ทางบายพาส และมีผู้เสียภาษีได้มายื่นแบบเพ่ิมเติมและจ่ายภาษี   
ซ่ึงเดือนนีก็้ประมาณ 3000,000 กว่าบาท 

5. การเบิกจ่ายฎีกาของส านัก/กอง  ให้ด าเนินการวางฎีกาให้เสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 เนื่องจาก
ต้องมีการจัดท าบัญชีในระบบ e-laas ที่มีการใช้ทั่วประเทศ ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขได้ 
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6. ได้ก าหนดให้ส านัก/กอง ส ารวจและให้กันเงินไว้ในส่วนที่มีหนี้ และในส่วนที่ไม่มีหนี้ คือ การใช้จ่ายเงินสะสม 

17,800,000 บาท ซึ่งมี 3 โครงการ คือ สะพานที่หาดนราทัศน์ , ท่อเหลี่ยม และโครงการจ้างออกแบบ  
7. การจัดซื้อรถขยะ 2 คัน ของกองสาธารณสุขฯ ได้ด าเนินการเห็นชอบแล้ว 
8. การติดตามของสตง. ในโครงการประจ าปี 2558  ยังไม่ได้สรุปไปยังสตง. เพราะรออีก 1 โครงการ เป็นของ

ส านักการศึกษา จึงขอให้รีบด าเนินการด้วย เพ่ือกองคลังจะได้สรุปให้ สตง. ต่อไป  

ส านักการศึกษา 
     1.  สนามแบดมินตัน 
      -   มีหนังสือท้วงติงจากศูนย์ด ารงธรรม เรื่องการอนุญาตให้ประชาชนมาใช้สนามแบดมินตัน  
      -   จะท าหนังสือเชิญชมรมแบดมินตัน เข้ามาพูดคุยกับส านักการศึกษา และกองคลัง  
      -   ได้ศึกษาตัวอย่างของเทศบาลเมืองสตูลในการท า MOU เรื่องการใช้สนามแบดมินตัน และตัวอย่างของ 
          โรงเรียนเทศบาล 4 กับสถาบันรัชภาคย์ที่มาใช้สถานที่  
     2.    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของโรงเรียนเทศบาล 1 
      -   รอรับการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย  
      -   กรณีถ้ายังไม่ได้รับการโอนจัดสรรเงินงบประมาณ ก็จะมีการขอใช้เงินสะสมหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

โรงเรียนเทศบาล 1 
1.  ได้ท าหนังสือแจ้งเรื่องซ่อมแซมห้องน้ า 10 ห้อง ที่สร้างเสร็จแล้วแต่ยังใช้งานไม่ได้ 
2.  ขอความอนุเคราะห์ช่วยตัดต้นไม้ท่ีตายอยู่ด้านข้างสนามเทนนิส 

 โรงเรียนเทศบาล 2 
1. ได้เข้าประกวดสถานศึกษารณรงค์ป้องกันยาเสพติดของจังหวัดนราธิวาส และได้รับรางวัลชนะเลิศ  
2. ขอขอบคุณส านักการช่างที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตัดแต่งก่ิงไม้  

โรงเรียนเทศบาล 3 
1. ได้ไปร่วมกิจกรรมเจ้าบ้านน้อยที่ดี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559  โดยจังหวัดนราธิวาสมีตัวแทน 1 โรงเรียน 

คือโรงเรียนเทศบาล 3 ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และจังหวัดอุบลราชธานีได้รับรางวัลชนะเลิศ  
2. มีการแข่งขันกีฬาจังหวัด ประจ าปี 2559  โรงเรียนเทศบาล 3 ได้รับรางวัล ดังนี้ 

- ฟุตบอล อายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
- ฟุตบอล อายุไม่เกิน 12 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
- ฟุตซอล อายุไม่เกิน  12 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
- เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
- เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 12 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 

โรงเรียนเทศบาล 4 

1. ได้ท าหนังสือมายังเทศบาลเพื่อขอให้ด าเนินการซ่อมแซมอาคารเรือนไม้ซึ่งปัจจุบันใช้งานอยู่ แต่มีสภาพ
ที่ทรุดโทรมมาก บางส่วนก็มีการซ่อมแซมแล้วภายใน  และทางส านักการช่างได้เข้ามาตรวจสอบแล้ว  

     ส านักการช่าง : อาคารเรือนไม้หลังนี้ จะต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นท่ี ว่าจะสร้างใหม่หรือซ่อมแซม  
     และต้องมีแบบแปลนให้เหมาะสม  
2. อาคารศูนย์เด็กเล็ก มีความพร้อมเกือบ 100 % ตอนนี้อยู่ในระหว่างการท าความสะอาด 
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โรงเรียนเทศบาล 5 
1. มีการแข่งขันสารานุกรมระดับจังหวัด โดยโรงเรียนในสังกัดคือ โรงเรียนเทศบาล 2 , 5 , และ 6  

ได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาคที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559  
2. ขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้เพ่ือรับ-ส่งนักเรียนและครู จ านวน 16 คน ที่จะเดินทางไปแข่งขัน

สารานุกรมท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

โรงเรียนเทศบาล 6 
1. ถนนซอยเทศบาล 6  จะมีขยะและมูลสัตว์ทุกวันท าให้การสัญจรไปมาล าบาก และตรงบริเวณรอบๆ

ที่วางถังขยะจะสกปรกมาก 
2. ภายในโรงเรียนมีการก่อสร้างอาคาร จึงท าให้มีทรายตกหล่นตามถนนในโรงเรียน จะขอความ

อนุเคราะห์ให้รถมาฉีดน้ าท าความสะอาด 
3. วันที่ 7 กันยายน 2559  โรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรม ขอเชิญหัวหน้าส่วนทุกท่านร่วมงาน 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ  

ปลัดเทศบาล 
1. วันที่ 11 กันยายน 2559  ชุมชนบางนาคจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ขอให้ทุกส านัก/กอง ไปร่วมกิจกรรม 
2. ฝาก ผอ.ส านัก/กอง เรื่องความร่วมมือร่วมใจกันในการจัดงานของดีเมืองนรา  

 รองอุดม 
1. ใกล้จะเข้าฤดูฝน ให้ส านักปลัดฯ ดูแลความพร้อมของเครื่องสูบน้ า และกระสอบทราย  
2. การดูแลพ้ืนที่งานแข่งเรือ ที่บริเวณหาดนราทัศน์ และให้ตัดแต่งต้นไม้ที่บริเวณพลับพลาที่ประทับ  
3. ฝากกองสาธารณสุข ดูแลเรื่องความสะอาดของบ้านที่รับซื้อยาง เวลามีการขนถ่าย  

รองชุมสาย 
1. ได้ไปประชุมกรมการจังหวัด และมีประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับเทศบาล 5 เรื่อง 

1) งานของดีเมืองนรา 
- จะจัดขึ้นในวันที่ 17 – 25 กันยายน 2559 
- สมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จมาท่ีจังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 20 กันยายน 2559 และจะเสด็จกลับ 
  วันที่ 22 กันยายน 2559  โดยจะเสด็จมามอบถ้วยรางวัลในงานแข่งขันนกเขาชวาเสียงในวันที่ 
  21 กันยายน 2559 ซึ่งจังหวัดเน้นย้ าเรื่องวัน เวลา และการแต่งกาย 
- มีการเดินขบวนโดยใช้ชื่อริ้วขบวนว่า “ นกเขาเสียงดี 80 ปี เทศบาล” โดยมีขบวนของผู้บริหาร 
  พร้อมด้วยสมาชิกสภา ในชุดผ้าไทย ผ้าทอ ผ้าถิ่น / ขบวน 3 วัฒนธรรม และต่อท้ายด้วยขบวน 
  การรวมตัวของ 35 ชุมชน  
- วัฒนธรรมจังหวัดจะมีการจัดประกวดการขับร้อง และประกวดกลองยาว  
2) จังหวัดนราธิวาสออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เป็นล าดับที่ 9 ของประเทศ 
3) มาตรการของรัฐบาลในจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน 500,000 บาท กรณีหมวดค่างบด าเนินการที่ไม่

สามารถจัดซื้อจัดจ้างทันภายในปีงบประมาณ สามารถเบิกเหลื่อมปีได้เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งต่อไป
ทาง อปท. คงจะได้ใช้มาตรการนี้ 

4) เดือนพฤศจิกายน จะมีการจัดงาน 80 ปี เทศบาล  
5) การกระตุ้นการจัดหารายได้ เริ่มกระเตื้องขึ้นในเรื่องการเก็บภาษีป้ายภาษีโรงเรือน  

2. การประชุมทุกครั้งขอให้มีการเชื่อมต่องาน เพราะในการประชุมครั้งต่อไปจะได้มีการติดตามงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง  
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 นายกฯ 
1. โครงการรับซื้อขยะรีไซเคิล  ทางชุมชนและชาวบ้านก็ชื่นชมว่าเป็นโครงการที่ดี  
2. การประชุมครั้งต่อไป ขอให้ผู้อ านวยการส านัก/กอง หัวหน้าส่วน/ฝ่าย  มาเข้าร่วมประชุมให้ครบ 

ทุกงาน 
3. การจัดงานของดีเมืองนรา ขอให้ช่วยกันท างานตามที่ได้รับมอบหมาย  
4. ฝากหัวหน้าส านักปลัดฯ  ดูแลหนังสือเวียนเรื่องขอความร่วมมือในการห้ามลาช่วงนี้ ยกเว้นกรณีที่มี

ความจ าเป็นจริงๆ เพราะใกล้จะสิ้นปีงบประมาณและจะมีการจัดงานของดีเมืองนรา  
 

 
ปิดประชุม  เวลา  16.30 น. 
 
 
 
 
 

                                      (นางสาวอโรชา  พรหมพันธ์) 
              เจา้พนกังานธุรการปฏิบตังิาน  
                 ผูจ้ดรายงานการประชุม  
 
 

                (นายโชคชัย  วัฑฒนายน)  
                         หัวหนา้ส านักปลดัเทศบาล  
                ผูต้รวจรายงานการประชุม  
 
 

                                                                    (นายบุญณรงค์  กวีพันธ์) 
                                                                  ปลดัเทศบาลเมืองนราธวิาส 
                                                                  ผูร้ับรองรายงานการประชุม 




