
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งท่ี 6/2558 

เมื่อวันท่ี  6  ตุลาคม  2558 
  เวลา  09.00 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. นายโชคชัย  วัฑฒนายน    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
13. นางอุษามาศ  เรืองธนู     ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1  
14. นายพจน์  เบญจวิญญู    รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2  
15. นางเจ๊ะนารีซา มะยูโซ๊ะ     ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 3  
16. นางเกษศินี  อารยเศรษฐ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 4  
17. นางคล้องพร  สุภาไชยกิจ    ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 5  
18. นางกุลวดี  สะลีละ     ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 6  
19. นายสินนิมิตร บุษบงค์     รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา  
20. นางเกศสุดา  ชูชื่น     รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา  
21. นายพิมาน  เพชรสังข์    ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
22. นางโนรีดา  หะยีเจะและ  หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ  
23. นางสาวปราณี เจริญสุข     หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  
24. นายบุญเหลือ เก้าเอ้ียน    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
25. นางแพรวพรรณ เกิดกูล     หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
26. นางกติยา  ไพรพฤกษ์    หัวหน้าฝ่ายบริการฯ  
27. นายชัชชัยวุฒิ กระจายเกียรติ    หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ  
28. นางสาวปริยา พรหมสังวระ    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
29. นายสุขสันต์  เหมมัน     หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน  
30. นางสาวอโรชา พรหมพันธ์    เจ้าพนักงานธุรการ  

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
  ประธานกล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  
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สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 6/2558  เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2558 

ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1. ท่านนายกไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

ระเบียบวาระท่ี 2. เรื่อง เพื่อทราบ  

1. จะมีการจัดงานประเพณีชักพระ  
- มีค าสั่งมอบหมายงานแล้ว 
- มอบให้ปลัดฯดูแลเรื่องการเงินและมอบส านักการศึกษาดูแลเรื่องรายละเอียดต่างๆ  

2. ขอชมเชยการจัดนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียนเทศบาล 5  ท าได้ดีมาก ต่อไปถ้ามีการจัดงาน
เกี่ยวกับวัฒนธรรม ขอให้น าเอาแบบอย่างของโรงเรียนเทศบาล 5  เป็นแนวทาง 

3. การจัดนิทรรศการ ขอชมเชยทุกโรงเรียน และหลายแห่งจัดได้ดี  มีการใช้ภูมิปัญญาของครูมา
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนค่อนข้างดี 

4. การแข่งขันนกเขาชวาเสียง    

ส านักการศึกษา 

สรุปผลการแข่งขันนกเขาชวาเสียง 
- ด าเนินการแข่งขัน 2 วัน คือ วันที่ 20 – 21 กันยายน 2558  
- จ านวนนกที่เข้าแข่งขันท้ังหมด 1,523 นก  มี 4 ประเภท คือ เสียงใหญ่ เสียงกลาง เสียงเล็ก และ

ดาวรุ่ง 
- รายได้จากการจ าหน่ายบัตร  615,200 บาท  หักค่าใช้จ่าย  485,950 บาท  คงเหลือ  

129,250 บาท 
- มีข้อเสนอแนะจากชาวชวาวงศ์ในเรื่องของการท าบัตร ในปีหน้าขอให้ขนาดของบัตรยาวกว่าเดิม 

และในใบลงทะเบียนขอให้มีชื่อชัดเจน 
- ข้อสังเกตในปีนี้ คือ แถบจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นครปฐม  ส่งนกมาเข้าร่วม

แข่งขันน้อย  
- ผู้มาเข้าร่วมแข่งขันได้มีข้อคิดเห็นว่า น่าจะแจกรางวัลเป็นถ้วยที่มีตราพระปรมาภิไธย  เพราะเป็น

ความภาคภูมิใจและได้น าถ้วยรางวัลไปประดับ  

กองวิชาการฯ 

- ได้รับมอบหมายให้ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ร่วมงานจากแบบสอบถาม ซึ่งได้ประมวลผล
เรียบร้อยแล้ว และจะสรุปผลพร้อมรายงานให้ผู้บริหารเพื่อทราบต่อไป 

รองชุมสาย 

- มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนงานบางส่วนเพิ่มเติมจากปีท่ีแล้ว เช่น มีประกาศเทศบาลเมือง
นราธิวาส ซึ่งลงนามโดยรองผู้ว่าฯ นายกเทศมนตรี นายกสมาคมฯ  และมีชื่อนก ชื่อเจ้าของนก 
และท่ีอยู่ 

- ได้รับการชื่นชมมาว่าเป็นสนามแข่งขันนกเขาท่ีดีที่สุดในประเทศไทย 
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- จะมีปัญหาในเรื่องของกองก าลังที่ไม่ได้ท าการตรวจค้น การตรวจนก  

- ปัญหาเรื่องสถานที่จอดรถ 

- วัตถุประสงค์เดิมของรายได้จากการจ าหน่ายบัตร คือจะน ามาใช้ในกิจการของนกเขา เช่น จะมีการ
ปรับพื้นที่แปลงเล็กข้างโรงยิม  จะมีการปูหญ้าเพ่ิม 

- ขอชื่นชมโรงเรียนเทศบาล 2  ที่ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของอาหาร เป็นอย่างดี 

รองอุดม  

- ขอขอบคุณที่ได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย ที่ท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส่วนปัญหาก็จะน าไป
แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 

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

ส านักปลัดเทศบาล 
1. การจัดระเบียบหาดนราทัศน์  

- ได้เก็บป้ายของผู้รับเหมาที่ด าเนินโครงการเสร็จสิ้น ตั้งแต่ปี 2554 มาแล้ว ประมาณ  10 ป้าย  
และจะน าไปพ่นสี เพื่อที่จะน ามาใช้ในขอบข่ายภารกิจหน้าที่ของงานเทศกิจต่อไป  

- รองชุมสายมีข้อสั่งการให้ด าเนินการจัดท า Road Map  และเสนอผู้บริหารต่อไป 
2. การจัดงานเกษียณอายุราชการ 

- จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558  ณ โรงแรมตันหยง 
- ผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 10 คน มาร่วมงาน 8 คน  และผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 60 คน  
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ เป็นเงินจ านวน 58,500 บาท  

3. การจัดงานวันครบรอบเทศบาล 80 ปี (เดือนพฤศจิกายน 2559)  
- มีงบประมาณ 10,000 บาท 
- ขอให้พิจารณาร่วมกันในการจัดงาน 
- จะมีการกระจายงานให้กับ กองคลัง ส านักการช่าง  กองวิชาการฯ  งานทะเบียน  และจะน าเรียน

ผู้บริหารอีกครั้ง 
     เลขาฯสาการียา ให้ข้อเสนอแนะ 
- งบประมาณน่าจะมากกว่านี้ 
- ควรระดมความคิดในการจัดงานให้ดีที่สุด เพื่อโชว์ศักยภาพของเทศบาล  

กองคลัง 
1. ร้าน 30 คูหา ได้ด าเนินการประกาศประมูลไปแล้ว 5 ครั้ง  แต่ต้องยกเลิกไปเพราะ มีผู้มายื่นซอง

ประมูลต่ ากว่าราคาที่ก าหนด  จึงน าเข้าคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2558  โดยคณะกรรมการฯได้ก าหนดราคาข้ันต่ าใหม่ ดังนี้  

- ค่าเข่าก าหนด 60,000 บาท / เดือน 
- ค่าธรรมเนียมในการจัดหาก าหนด  100,000  บาท 
- อายุสัญญา  1 ปี 

ซึ่งได้ด าเนินการประกาศประมูลแล้ว 
และคณะกรรมการฯได้ก าหนดราคาข้ันต่ าของการให้เช่าห้องน้ าท่ีหาดนราทัศน์ด้วย  ดังนี้  



- 4 - 
- ค่าเช่าก าหนด 3,000 บาท / เดือน 
- ไม่มีค่าธรรมเนียม 
- อายุสัญญา 1 ปี 

ซึ่งได้ด าเนินการประกาศประมูลแล้วเช่นกัน 
2. โครงการจ้างลูกจ้างโครงการทั้งหมด ทุกส านัก/กองได้แจ้งความจ านงที่จะจ้างลูกจ้างมาแล้ว และ

ขอให้จัดท าเอกสารให้เรียบร้อยภายในเดือนนี้ เพ่ือจะได้ด าเนินการจัดจ้างให้เรียบร้อยต่อไป 
3. โครงการต่อเนื่องของส านักการช่าง 4 โครงการ เรียบร้อยแล้ว และส านักปลัดฯ  มี 1 โครงการ  

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
4. ให้ส านัก/กอง  ส่งแผนการใช้จ่ายเงินในไตรมาสแรก (ต.ค.-ธ.ค.) ให้กองคลังโดยด่วน เพ่ือที่จะได้

บริหารจัดการต่อไป 
5. กองคลังจะท าบันทึกแจ้งส านัก/กอง ในเรื่องของเอกสารแนบในการจัดท าฎีกาต่างๆ เพื่อให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน 
6. สิ้นปีงบประมาณท่ีผ่านมา จะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการท างานท่ีเกิดข้ึน  ดังนี้  

1) การโอนงบประมาณซึ่งไม่มีงบประมาณท่ีจะโอน 1 รายการ  จึงจ าเป็นต้องถอนฎีกาออก 
เพราะไม่สามารถท่ีจะเบิกจ่ายได้ 

2) การโอนงบประมาณภายในวันที่  30  กันยายน  ซึ่งจะท าให้กระชั้นชิดเกินไปในการวางฎีกา
เบิกจ่ายเงิน  

3) ฎีกาในปีงบประมาณ 2558  จะมีประมาณ  5,000 ฎีกา และมีการวางฎีกาภายในเดือน
กันยายนทั้งหมดประมาณ 600 ฎีกา ซึ่งถ้าด าเนินการภายในเดือนเดียวจะมีปัญหาในการ
ท างาน จึงต้องมีการบริหารจัดการใหม่ คือ ให้มีการกระจายฎีกาให้ทั่วทั้ง 12 เดือน  

ทางกองคลังก็จะน าปัญหาที่เกิดขึ้นมาใช้เป็นแนวทางเพ่ือที่จะบริหารจัดการในปีงบประมาณ 
2559 ให้ดีขั้น  

กองวิชาการฯ 

1. การจัดท าคู่มือประชาชน ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มี 142 กระบวนงาน ได้ป้อนข้อมูลผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว  อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลรายงานไปยังศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด ภายในสัปดาห์นี้  และจะด าเนินการเผยแพร่ต่อไป  กระบวนงานต่างๆที่เก่ียวข้องกับ
ส านัก/กอง จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

2. ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เมื่อวันที่  
14  กันยายน 2558   และในปีงบประมาณ 2559  เป็นต้นไป ทางคณะกรรมการกระจาย
อ านาจจะน าเงินอุดหนุนทั่วไป ไประบุเป็นวัตถุประสงค์ คือ เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
เพราะฉะนั้นการบริหารงบประมาณปี 2559  ขอฝากให้ส านัก/กอง ระมัดระวังเรื่องการใช้
จ่ายในการบริหารงบประมาณด้วย 

3. การโอนเงินและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ในงบประมาณปี 2558  มีการโอน 18 ครั้ง  
แก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ 17 ครั้ง  ส่วนในปีงบประมาณ 2559 นี้ จะใช้แนวทางเดิมคือ ขอความ
เห็นชอบจากนายกฯ และรวบรวมส่งให้กองวิชาการฯ  และขอความร่วมมือให้ส านัก/กอง    
ส่งทุกวันที่ 1 ของเดือน 

4. เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 2 เรื่อง คือ 
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 การจัดท าแผนด าเนินงานของปีงบประมาณ 2559  ขอความร่วมมือส านัก/กอง ตรวจสอบรายละเอียด
โครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ และก าหนดระยะเวลาให้ชัดเจน และส่งให้กองวิชาการฯ 
ภายในวันที่ 2 ตุลาคมนี้  

 การติดตามประเมินผลตามแผนการด าเนินการของปีงบประมาณ 2558  ไตรมาสที่  4  ขอความร่วมมือส านัก/
กอง ส่งข้อมูลภายในวันที่  9  ตุลาคม  เพื่อจะได้ด าเนินงานจัดท ารายงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  15  ตุลาคม  
และจัดท ารายงานติดตามผล ให้ทันภายในต้นเดือนพฤศจิกายน 

กองสวัสดิการฯ 

1. โครงการผู้บริหารพบปะผู้น าชุมชน ในปีงบประมาณ 2558  ได้ด าเนินการ 4 ชุมชน  คือ     
ณ นคร  เมาะสือแม  รายอบือรากะ และอดุลย์ตานนท์  ส่วนในปีงบประมาณ 2559         
มีนโยบายที่จะด าเนินการต่อ จะมีการปรึกษาหารือกับผู้บริหารอีกครั้ง 

2. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย  คือ จ่ายภายในวันที่ 10 ของเดือน 

3. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจ าปี 2560 
          - ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังประธานชุมชน  และท าหนังสือไปยังกองวิชาการฯ เพ่ือให้ 
            ประชาสัมพันธ์  โดยให้ผู้ท่ีมีสทิธิและมีคุณสมบตั ิมาข้ึนทะเบียนในเดอืนพฤศจิกายน 2558 

4. การจัดกิจกรรม Car Free Day  ของชุมชนร่วมอุทิศ เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา  คณะ
ผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  ชุมชนทั้ง 35 ชุมชน  ได้มาร่วมปั่น  เป็นจ านวนมาก   ซึ่งเป็น
เรื่องท่ีดี และได้ส่งเสริมให้ร่วมกันออกก าลังกาย  และน่าจะมีโครงการต่อๆ ไปอีก  

5. การจัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง มาราธอน ของชุมชนบางนาค เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา 
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

6. การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2558  ในส่วน
ที่เหลือ ได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ คือ ส่งคืนจังหวัด  

7. การส่งเสริมอาชีพให้พ่ีน้องในชุมชนเขตเทศบาล เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า การท าอาหาร-ขนม  
ประดิษฐ์ของใช้ ฯลฯ  ซึ่งได้ไปติดตามและพบปัญหาในเรื่องของการตลาด  จึงจะขอเชิญชวน
ให้ช่วยกันอุดหนุนสินค้าของพ่ีน้องในชุมชนด้วย 

กองสาธารณสุขฯ 
1. โรงฆ่าสัตว์ 
- ได้ด าเนินการจัดหาเครื่องสูบน้ าแล้ว จ านวน 2 เครื่อง โดยติดตั้งที่สระน้ าเพ่ือสูบน้ าเข้าโรงฆ่าสัตว์ 

1 เครื่อง และ ติดตั้งเพ่ือสูบน้ าขึ้นถังเก็บน้ า 1 เครื่อง   
- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จ านวน 3 ท่าน  ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ เพ่ือที่จะได้ร่วมรับผิดชอบใน

การ เปิด - ปิด 
- ได้มอบหมายให้คุณอับดุลฆอนี ปรับปรุงจัดท าแผนเพิ่มเติม ในเรื่องระบบน้ าเพื่อให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะการสร้างอ่างเก็บน้ าในจุดต่างๆ 4 จุด  การปรับปรุงคูระบายน้ ารอบๆ
โรงฆ่าสัตว์เพราะการระบายน้ ายังไม่ดีเท่าท่ีควร  การปรับปรุงบ่อดักตะกอน  การปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าซึ่งปัจจุบันมีขนาดเล็ก 

- สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป เช่น ประตูรั้ว  สปอร์ตไลท์บริเวณด้านนอก  ให้ส านักการช่างประมาณ
การอยู่และกองสาธารณสุขฯ จะขออนุมัติเพ่ือบรรจุในแผนต่อไป  
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2. รถขยะบางคันไม่มีถังรองรับน้ าเสีย ท าให้น้ ารั่วไหลเรี่ยราดบนถนน  ก็จะเร่งรัดหาวิธีแก้ไข ว่าจะ
ด าเนินการอย่างไร 

3. การเปลี่ยนแปลงภารกิจต่างๆ จะมีการปรับปรุงบางส่วน แต่ยังไม่ได้ออกค าสั่งเป็นทางการ ซึ่งต้อง
รอค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการกองคนใหม่ก่อน  แต่ในทางปฏิบัติผู้ได้รับมอบหมายตามค าสั่งก็ได้
ปฏิบัติไปบ้างแล้ว 
รองอุดมให้ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจะติดไฟรอบสระ ประมาณ 4 – 5 ดวง  
2. ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  ฝากให้ดูแลเรื่องการเก็บขยะ เช่น ให้มีการเพิ่มเที่ยว และการเก็บ

ขยะให้เก็บรอบๆถังด้วย  

ส านักการศึกษา 
1. ขอขอบคุณส านักการช่างและกองคลัง  ที่ช่วยดูแลและท าให้การด าเนินงานในการจัดนิทรรศการ 

TK Park   ส าเร็จและได้รับค าชื่นชม 
2. กองงานนกเขา 
- ได้รับค าชื่นชมในเรื่องของเสานกและสนาม 
- มีปัญหาในการใช้สนามท่ีไม่ถูกต้อง เช่น รถเข้าไปเหยียบหญ้า 
- การคุมบริเวณสนาม ในระหว่างการแข่งขัน ซึ่งเจ้าของนกจะเข้าไปในสนามท้ัง 2 ฝั่ง ท าให้มีการ

ได้เปรียบเสียเปรียบ  ปีหน้าอาจจะต้องขอก าลังจากเจ้าหน้าที่เทศกิจ ต ารวจ ทหาร มาช่วยดูแล 
- การลงทะเบียนนก  ในปีต่อไปจะต้องมีการขยับขยาย โดยเฉพาะประเภทนกดาวรุ่ง ซึ่งมีผู้สนใจส่ง

ร่วมประชันมากขึ้น 
- การประกาศรางวัล  มีปัญหาคือ ไฟฟ้าดับ ดังนั้นในปีต่อไปจะต้องมีการเตรียมเครื่องเสียงส ารอง  
3. การแข่งขันเรือ 
- เทศบาลส่งเรือเข้าแข่งขัน 4 ประเภท คือ เรือคชสีห์และเรือยอกอง ซึ่งเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ส่วน

เรือกอและ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4   และเรือยาว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 
4. การเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานเทศบาลในงานของดีเมืองนรา  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  
5. การเปิดพ้ืนที่ศิลปะและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ได้ด าเนินการไปแล้วบางส่วน และจะมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือจะได้ท า

แผนและด าเนินกิจกรรม 
6. การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาค  
- จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  21 – 31  ตุลาคม 2558  โดยเทศบาลเมืองชุมพรเป็นเจ้าภาพ 
-  เทศบาลเมืองนราธิวาส  ส่งกีฬาเข้าแข่งขัน 4 รายการ  คือ ฟุตบอลชาย อายุไม่เกิน 12 ปี /  

ฟุตบอลชายอายุไม่เกิน 14 ปี / ปิงปองคู่และเดี่ยว / กรีฑา 
- จะมีการเก็บตัวนักกีฬาระหว่างวันที่ 9 – 17 ตุลาคม 2558  และจะเดินทางไปแข่งขันในวันที่ 

19 ตุลาคม 2558  จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารมาร่วมส่งนักกีฬาเดินทางไปแข่งขัน 

ส านักการช่าง 

1. สรุปงานในปีงบประมาณ 2558  ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องงบประมาณด้านการก่อสร้าง 
2. การจัดงานที่สวน ร.5 ประสบความส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะผู้บริหารได้มีการเข้ามาติดตาม

ก ากับดูแล และแก้ปัญหา 
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3. จะมีการจัดท า Road Map ของสวน ร.5 , TK Park , พลับพลาที่ประทับ  และจะร่วมกับส านัก
ปลัดจัดท า Road Map ของหาดนราทัศน์ 

4. โครงการปลูกต้นไม้บริเวณหาดนราทัศน์ มีการเตรียมการอยู่ ส่วนต้นสนที่ได้ปลูกมาแล้ว จ านวน 
500 ต้น ขณะนี้ก็ได้มีการดูแลอยู่ 

5. โครงการปลูกต้นบานบุรี ให้ได้ 100,000 ต้น  อาจจะไม่ครบ เพราะ พันธุ์กล้าของบานบุรีหายาก  
แต่ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  ตอนนี้ปลูกได้  1,000 กว่าต้น  และในวันที่  5 ธันวาคม นี้ 
จะมีการร่วมมือกันปลูกต้นไม้เพ่ิมอีก 

6. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  ขอความร่วมมือให้รีบท าหนังสือแจ้งมาล่วงหน้า  ซึ่งส านัก
การช่างจะได้ไปท าการส ารวจ เพ่ือที่จะไม่ให้การด าเนินการล่าช้าไปถึงปลายปี  

7. เรื่องร้องเรียนในส่วนที่ส านักการช่างรับผิดชอบ บางครั้งจะต้องใช้เวลาเข้าไปท าการตรวจสอบ  
บางเรื่องเกี่ยวข้องกับระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ  ซึ่งระยะเวลาจะกระชั้นชิดเกินไป  จะขอให้กอง  
วิชาการฯ ตรวจสอบระยะเวลา เพ่ือที่จะได้มีเวลาตอบให้กับผู้ร้องเรียนทราบ 
ข้อเสนอแนะของรองชุมสาย 

- การก่อสร้างเกือบจะทุกโครงการ จะมีปัญหาในเรื่องปลายน้ า  ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2559     
เป็นต้นไป ขอให้แก้ไขโดยมีการเริ่มดูตั้งแต่ต้นน้ า  การออกแบบ  การดีไซน์แบบ  การค านวณ   
การดูสถานที่จริง ฯลฯ       

โรงเรียนเทศบาล 1 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- การรื้อถอนอาคารใกล้จะเสร็จแล้ว 
- วัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนจะมีการน ามาประมูล แต่จะต้องมีค าสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงาน

เพ่ือที่จะรายงานวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนก่อน  

 โรงเรียนเทศบาล 3 
1. ในนามของโรงเรียนเทศบาล 1 - 6  นักเรียนจะเดินทางไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ 

ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ระหว่างวันที่  14 – 16 ตุลาคม  2558   ที่  อิมแพค   
เมืองทองธานี  ในโครงงานการวาดภาพและกิจกรรมสวนถาด  โดยจะเดินทางในวันที่ 12 ตุลาคม จึง
ขอเชิญผู้บริหารร่วมส่งนักเรียนในการเดินทางไปแข่งขันครั้งนี้ด้วย 

2. โรงเรียนเทศบาลทั้ง 6 โรง  จะปิดการเรียนการสอน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2558  และจะเปิดการเรียน
การสอน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 

 โรงเรียนเทศบาล 5 
1.  ขอขอบคุณผู้บริหารและทุกๆท่าน ที่ได้ไปเยี่ยมชมงานวิชาการ 
2.  ผู้รับเหมาได้เข้ามาด าเนินการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้ว 
3.  ขอความอนุเคราะห์ถังขยะเพ่ิม 2 ใบ 

 โรงเรียนเทศบาล 6 
1. การด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล จะมีปัญหาเรื่องการสั่นสะเทือนซึ่งมีผลกระทบกับอาคารที่

อยู่บริเวณใกล้เคียง 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  

 รองอุดม 
1. ช่วงเข้าฤดูฝน ขอฝากให้ทุกส านัก/กอง ได้ปฏิบัติเหมือนทุกปีท่ีผ่านมา เช่น ถุงยังชีพ  กาารขุดลอก

คูคลอง  เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ   และฝากส านักปลัดฯส ารวจเครื่องสูบน้ า   มอบส านักการช่าง
ประสานกับทางหลวงชนบท ในเรื่องการขุดลอกคลองคู ต่าง ๆ   

2. ขอให้ช่วยดูเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างที่ไปปิดกั้นทางน้ าต่าง ๆ  
3. ฝากติดตามเรื่องต่างๆ ของปีงบประมาณ 2559  และเรื่องที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2558 ที่ท า

ไม่ถูกต้องก็ท าให้ถูกต้อง 
4. โครงสร้างเหล็กท่ีรื้อถอนมาจากงานของดีเมืองนรา ซึ่งวางอยู่บริเวณรั้วใกล้ประตูทางออกของ

เทศบาล จะมีการน ามาท าโครงการ Mini TK Park  โดยจะมีการปรึกษากับท่านนายกฯอีกครั้งว่า
จะด าเนินการอย่างไร    

รองชุมสาย 
1. จะปรึกษาหารือกับท่านนายกฯ  ในเรื่องการแบ่งความรับผิดชอบดูแล รักษาอาคารสถานที่   

ในกรรมสิทธิ์ของเทศบาลให้แต่ละส านัก/กอง  ให้ชัดเจน  
2. เรื่องบ้านเมืองสะอาด ในงบประมาณ 2559 นี้  จะมีการร่วมปรึกษาหารือกับทางผู้บริหาร 

เพ่ือหามาตรการต่างๆ ที่จริงจังมากขึ้น และขอความร่วมมือ ปลัด  ผู้อ านวยการส านัก/กอง 
หัวหน้าส่วน  มาร่วมกันท าให้บ้านเมืองเราดีขึ้นกว่าเดิม 

3. การจัดงานของแต่ละส านัก/กอง ขอให้คิดในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆให้ตรงและถูกต้อง  
4. ในปีงบประมาณ 2559  โรงเรียนเทศบาล 3 และ 4  จะได้รับเงินจัดสรรโครงการอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

ปลัดเทศบาล 
1. วันนี้กองคลังจะแจกจ่ายหนังสือเรื่องข้อสังเกตของสตง.  ให้กับ  ผู้อ านวยการส านัก/กอง  

หัวหน้าฝ่าย เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการท างาน ปีงบประมาณ 2559  และขอให้โหลด
หนังสือสั่งการของกรมฯ มาประกอบด้วย 

2. ประมวลจริยธรรมกับผลประโยชน์ซับซ้อนของปปช.  ซึ่งก าหนดส่งปปช. ภายในวันที่  15  
ตุลาคม นี้  ขอความร่วมมือส านัก/กอง ที่ยังไม่ส่ง ให้ส่งภายในก าหนดด้วย 

3. สตง. เรียกคืนเงิน ในปีงบประมาณ 2557 จ านวน  1,600,000 บาท  กองคลังจะนัด
ประชุมในวันพฤหัสนี้ ว่าจะมีแนวทางในการด าเนินการอย่างไร 
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ปิดประชุม  เวลา  12.00 น. 
 

 
  
 
 
 

                           (นางสาวอโรชา  พรหมพันธ์) 
           เจา้พนกังานธุรการ  
         ผูจ้ดรายงานการประชุม  
 
 
       (นางสาวปริยา  พรหมสังวระ)  
       หัวหนา้ฝา่ยบรหิารงานทัว่ไป  
         ผูต้รวจรายงานการประชุม  
 
 
         (นายโชคชัย  วัฑฒนายน)  
         หัวหนา้ส านักปลดัเทศบาล  
             ผูร้ับรองการประชุม 




