
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งท่ี 1/2559 

เมื่อวันท่ี  8  มีนาคม  2559 
  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. นายธนานนท์  ชูด้วง     ผู้อ านวยการส านักการช่าง  
8. นางสุชีพ   เกื้อกูล     ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ  
9. นางนิรอบียะห์  กอบวิทยา    ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ  
10. นายศักรินทร์  ทองจินดา  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  
11. นางสาวปัทมา  เมฆารัฐ     ผู้อ านวยการกองคลัง  
12. นายโชคชัย   วัฑฒนายน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
13. นางอุษามาศ   เรืองธนู     ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1  
14. นางนิภา   เลขานุกิจ  ครู โรงเรียนเทศบาล 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. นายบุญเหลือ  เก้าเอ้ียน  หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป  
22. นายธนพล   ตันสุนีย์   หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุข  
23. นายอับดุลฆอนี  อันนัสร์   หัวหน้าฝุายบริการสาธารณสุข  
24. นางวัจนา   หนูปั้น   หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป  
25. นางโนรีดา   หะยีเจะและ  หัวหน้าฝุายแผนงานฯ  
26. นายสุขสันต์   เหมมัน   หัวหน้าฝุายกิจการโรงเรียน  
27. นางสาวปราณี  เจริญสุข     หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง  
28. นางแพรวพรรณ  เกิดกูล     หัวหน้าฝุายอ านวยการ  
29. นางกติยา   ไพรพฤกษ์    หัวหน้าฝุายบริการฯ  
30. นายชัชชัยวุธ   กระจายเกียรติ    หัวหน้าฝุายแผนงานฯ  
31. นางสาวกาญจน์พิวรรณ ขวัญสุวรรณ  หัวหน้าฝุายสังคมสงเคราะห์  
32. นางสาวปริยา  พรหมสังวระ    หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป  
33. นางสาวอโรชา  พรหมพันธ์    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  ประธานกล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  
 

สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  8  มีนาคม 2559 

ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1. ท่านนายกฯ ติดภารกิจ 

ระเบียบวาระท่ี 2. เรื่อง เพื่อทราบ  

2.1 มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารราชการภายในองค์กร  เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพ บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

2.2 การประชุมซักซ้อมการระงับเหตุอัคคีภัยจากการก่อวินาศกรรม จังหวัดนราธิวาส   
          (รายละเอียดตามเอกสารที่แจก) 

แผนฝึกซ้อมในส่วนของเทศบาลเมือง มีดังนี้ 
- มีการประชุมร่วมกับ ศปก.อ.เมือง 
- มีการฝึกซ้อมเผชิญเหตุแผนการก่อวินาศกรรม 
- ในกรณีเกิดเหตุ ต ารวจจะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์และสั่งการ ตามด้วย หน่วยอีโอดี  การไฟฟูา  

โรงพยาบาล และงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- จะมีการอบรมฝึกซ้อมแผนปูองกันอัคคีภัยให้กับชุมชน ในวันที่  17  มีนาคม  2559  โดยจะให้

ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมอบรมและมีการฝึกซ้อมภาคสนาม โดยมีจุดประสงค์คือให้ชุมชนสามารถ
ช่วยเหลือทางราชการปูองกันเหตุสาธารณภัยต่างๆ 

รองชุมสาย   ช่วงฤดูแล้ง จะเกิดไฟปุา  ให้ช่วยกันดูแลและจัดเตรียมอุปกรณ์วัสดุที่จ าเป็นไว้ให้พร้อม  

ระเบียบวาระท่ี 3. เรื่อง  เพื่อพิจารณา  
3.1 ติดตามผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ครั้งที่ 7/2558   เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2558  

ส านักปลัดเทศบาล 
1. การจัดระเบียบหาดนราทัศน์ 

- กองสาธารณสุขฯ เข้ามาช่วยท า Road Map ในเรื่องของการจัดเก็บขยะ 
- การจัดท า Road Map ประจ าปี 2559  ส านัก/กองใดมีกิจกรรมที่จะเข้ามาบูรณาการในเรื่องของการ

พัฒนาหาดนราทัศน์ ส่งมาได้ที่ส านักปลัดฯ และจะน าเสนอผู้บริหารต่อไป 
- ได้จัดท าปูายห้ามขายตลอดแนวบริเวณชายหาด เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งปูายเตือนระวังการลงเล่นน้ า

บริเวณหาดนราทัศน์ 
2. การเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ก าหนดการประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2559

ไว้ 4 สมัย คือ  
- สมัยที่ 1  เดือนกุมภาพันธ์ 
- สมัยที่ 2  เดือนมิถุนายน 
- สมัยที่ 3  เดือนสิงหาคม 
- สมัยที่ 4  เดือนพฤศจิกายน 
- ในปี 2560  ก าหนดตามระเบียบ คือ สมัยแรกเดือนกุมภาพันธ์ 
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กองคลัง 
1. ร้านค้า 30 คูหา 

- ได้ผู้ประมูลเรียบร้อยแล้ว และเริ่มด าเนินการไปเมื่อเดือนมกราคม 2559 ขาดทุน 40,000 กว่าบาท
เดือนกุมภาพันธ์ ก็ขาดทุน 40,000 กว่าบาท เช่นกัน 

- ผู้ประมูลอาจจะท าหนังสือขอยกเลิกโครงการ 
2. การจัดซื้อจัดจ้าง 

- ภาครัฐได้ด าเนินการใช้ระบบ e-GP  ตั้งแต่ปี 2556  ทั้งกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาค  
- ปปช. และ สตง.  สามารถตรวจสอบจากระบบ e-GP ได้ว่าเราท าตามระเบียบหรือไม่  
- ระบบ e-GP จะด าเนินการเป็นวันที่ปัจจุบัน ไม่สามารถด าเนินการย้อนหลังได้ 

3. การก าหนดราคากลางของปปช. – มีหนังสือเวียนไปแล้ว ขอให้ถือปฏิบัติด้วย 
4. ช่วงฤดูการเก็บภาษี  

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว้  12,600,000 บาท รับจริง  ต.ค. 58 – ก.พ. 59 5 ล้านกว่าบาท  
- ภาษีบ ารุงท้องที่ ตั้งไว้  1,050,000 บาท  รับจริง ต.ค. 58 – ก.พ. 59 3 แสนกว่าบาท  
- ภาษีปูาย  ตั้งไว้  1,600,000 บาท  รับจริง ต.ค. 58 – ก.พ. 59 6 แสนกว่าบาท 

กองวิชาการฯ 
1. การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าเดือน  
- ให้ส านัก/กอง/โรงเรียน  ส่งรายละเอียดการจัดท าปฏิทิน เพื่อเป็นการประสานการปฏิบัติงานในการ 

บูรณาการร่วมกัน และเป็นประโยชน์คือ ได้มาก ากับงาน เชื่อมการประสานงาน 
- โครงการตามการด าเนินงานปีงบประมาณ 2559 ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจ้าง

เหมา ค่ารับรอง การเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา โดยเน้นโครงการที่เด่นๆและส าคัญ ที่ต้องร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยเข้าไปบูรณาการงานร่วมกัน 

- ในส่วนของโรงเรียนเทศบาล ให้ส านักศึกษากลั่นกรองและส่งมา 
- รวบรวมส่งภายในวันที่ 20 ล่วงหน้า 1 เดือน  ส่วนงานของเดือนมีนาคม ให้ส่งในวันพรุ่งนี้  ถ้าไม่มีก็ให้

แจ้งว่าไม่มี 
รองชุมสาย   
- จะเป็นประโยชน์ต่อทุกส่วนราชการ เพราะจะได้ทราบว่าเทศบาลจะมีงานอะไร และต้องเตรียมการ

อะไรบ้าง 
- ให้แจ้งเฉพาะงานส าคัญๆ 
ข้อเสนอแนะ เลขาฯสาการียา 
- ผู้อ านวยการส านัก/กอง ควรจะมาร่วมกันคิดร่วมกันท า ปรึกษาหารือกัน 
- การจัดท าปฏิทิน เป็นผลสะท้อนในเรื่องของตัวชี้วัด และให้เราได้ทราบว่าแต่ละงาน อยู่ในระดับไหน  

กองสวัสดิการฯ 

1. โครงการผู้บริหารพบปะผู้น าชุมชน ในปีงบประมาณ 2559  ปรับเปลี่ยนตามนโยบายคือ เป็นโครงการ
ประชุมคณะกรรมการชุมชนสัญจร ได้ด าเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1  จัดที่ชุมชนก าปงบารู 3  ประกอบด้วย ชุมชนก าปงบารู 1 , 2 และ 3  ชุมชนโต๊ะกอดอ  
ชุมชนกาแลปาแย  ชุมชนชายทะเล 

- ครั้งที่ 2  จัดที่ชุมชนยะกัง 1  ประกอบด้วย  ชุมชนยะกัง 1 , 2  ชุมชนจือปอ  ชุมชนฮูยงตันหยง  
ชุมชนก าปงตาโก๊ะ  ชุมชนบูรณะ  ชุมชนกูแบบาเดาะ 
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- มีผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา ตัวแทนเยาวชนและอสม. เข้าร่วมประชุม โดยมีการเสนอปัญหาต่างๆของ

ประชาชนในชุมชน 
- มีการบันทึกรายงานให้ท่านนายกฯทราบ และส าเนาแจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดฯ ทุก

ส านัก/กอง  ทราบเรียบร้อยแล้ว และจะได้พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
- การประชุมฯในครั้งที่ 3  จะหารือกับท่านนายกฯอีกครั้ง ว่าจะไปที่ชุมชนไหน วันที่เท่าไหร่ จะมีหนังสือ

แจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
2. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจ าเดือน  ก าหนดจ่ายในวันที่  9  มีนาคม นี้  
3. การรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจ าปีงบประมาณ 2560  
- จ านวนของผู้สูงอายุเดิมรวมกับที่มาข้ึนทะเบียนใหม่  3,289 คน 
- จ านวนของผู้พิการเดิมรวมกับที่มาข้ึนทะเบียนใหม่      605 คน 
4. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
- รับขึ้นทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 
- หลังจากวันที่ 31 มีนาคม 2559  ผู้ที่มีความประสงค์และมีคุณสมบัติ จะต้องไปขึ้นทะเบียนที่ อบจ. 
- ขณะนี้มีผู้มาขึ้นทะเบียนแล้ว 70 คน 

กองสาธารณสุขฯ 
1. โรงฆ่าสัตว์ 
- ด าเนินการปรับปรุงระบบน้ าใช้เรียบร้อยแล้ว 
- การติดตั้งไฟรอบสระ -  ได้ปักเสาไว้แล้ว 10 ต้น และรอส านักการช่างมาเดินสายและติดตั้งไฟ  

รองอุดม 
- ฝาก ผอ.ส านักการช่าง รีบด าเนินการติดไฟด้วย 
- มีก๊อกน้ ารั่วอยู่บริเวณโรงล้างหมู ขอให้เปลี่ยนให้เรียบร้อย 
2. รถขยะที่มีน้ ารั่วซึม  ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ดังนี้ 
- ตัวถังของรถส่วนใหญ่ จะมีสภาพเปื่อยเกือบทุกจุด บางคันมีอายุมากกว่า 20 ปี บางคันมีอายุ 10 ปีขึ้นไป  
- รถขยะที่รั่ว 100 %  มีอยู่ 3 คัน  ถ้าจะซ่อมต้องใช้งบประมาณที่สูง อาจจะต้องซื้อคันใหม่หรืออย่างไร     

ต้องดูอีกครั้ง 
- รถขยะที่รั่วบ้างเล็กน้อย จะพยายามด าเนินการแก้ไขกันเองเท่าท่ีแก้ไขได้  

เลขาสาการียา 
- มีรถเก็บขยะที่ไฟท้ายรถไม่ติดบางคัน อาจจะเกิดอันตรายได้  
3. การจัดเก็บขยะตกค้างของรถขยะ ได้ด าเนินการแล้ว และจะมีการติดปูายไวนิลที่ข้างตัวรถพร้อมเบอร์โทร

ของพนักงานขับรถ และเบอร์มือถือของกอง โดยจะเวียนให้หัวหน้างานรับผิดชอบแต่ละวัน  
4. การปูองกันระบบน้ าท่วม ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
5. ปัญหาถังขยะท่ีบริเวณหาดนราทัศน์ จะท าการตรวจสอบว่าควรจะเพ่ิมตรงจุดไหนบ้าง  
6. ด าเนินการจัดส่งถังขยะให้โรงเรียนเทศบาล 5 เรียบร้อยแล้ว 
7. โรงเรียนเทศบาล 4 ที่ขอรถเก็บกิ่งไม้ไว้ วันนี้รถจะเข้าไปเวลา 13.30 น. 

ส านักการช่าง 

1. ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างต่างๆ ในงบประมาณ 2559 
- เซ็นสัญญาไปแล้วบ้าง เช่น งานก่อสร้างถนนปรับผิว ถนนลาดยาง คูระบายน้ า  
- โครงการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ คงจะเรียบร้อยภายในสิ้นเดือนนี้ 
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- มีงานโครงสร้างที่เร่งออกแบบอยู่ 2 – 3 จุด คือ การท าท่อลอดบริเวณหาดนราทัศน์  
2. การเตรียมการปูองกันน้ าท่วม ได้ด าเนินการร่วมกับส านักปลัดฯและกองสาธารณสุขฯ โดยแก้ปัญหาผ่านไป

ด้วยดี 
3. การเตรียมงานตกแต่งสถานที่ในวันส าคัญต่างๆ ปีที่แล้ว  ได้รับความส าเร็จด้วยดี 
4. มีการก าหนดรูปแบบการติดตั้งปูายในโครงการต่างๆ ไว้แล้วชัดเจน  แต่จุดที่ปักปูายยังก าหนดไม่ชัดเจน 

ต้องดูความเหมาะสมอีกครั้ง 
5. มีปัญหาเรื่องการคุมงาน เพราะ ช่าง 1 คน ต้องคุมงาน 3 – 4 โครงการ  งานอาจจะล่าช้า จะมีการ

ประสานโดยตรงและตรวจสอบดูแล เพ่ือให้งานก่อสร้างเสร็จทันปีงบประมาณ 
6. โครงการท าสัญญาณปูายแจ้งเตือน ปูายบอกทาง บริเวณเกาะกลาง ได้ประมาณการส่งไปยังกองคลังแล้ว  
7. เสาไฟหน้าสนามกีฬาที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ 
- ทางเทศบาลเป็นผู้ว่าจ้างการติดตั้งเสาไฟแต่ยังไม่ได้มีการส่งมอบงาน  
- การเรียกร้องค่าเสียหาย เป็นเรื่องระหว่างผู้ประสบเหตุกับผู้รับเหมา  ซึ่งทั้ง 2 ฝุาย ได้มีการแจ้งความและมี

การตกลงกันแล้ว 
ปลัดเทศบาล 

- ปลัดเทศบาลเป็นประธานตรวจงานจ้าง จะเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งและจะเสนอเรื่องไปตามข้ันตอน  
- ทางผู้ร้บจ้างได้รับทราบแล้วว่า จะต้องมาด าเนินการแก้ไข 

     รองชุมสาย  ท่านนายกฯ ได้ฝากเรื่องไว้ดังนี้ 
- กล้อง CCTV  งบประมาณ  7,900,000 บาท 
- ท่อเหลี่ยม     งบประมาณ  2,800,000 บาท  ก าลังด าเนินงาน 
- ระบบระบายน้ าโต๊ะกอดอ  
- ไฟกระพริบพลังแสงอาทิตย์  งบประมาณ  1,500,000 บาท 
- สัญญาณไฟแยกขนส่ง         งบประมาณ  1,300,000 บาท 
- ไฟจราจรภายในเขต 

โรงเรียนเทศบาล 1 
1. การก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด าเนินการไปแล้ว 80 % และการก่อสร้างส้วมด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

รองชุมสาย  
ขณะนี้งบประมาณถูกดึงกลับเข้าส่วนกลาง เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติว่า ต้องท าสัญญาหรือคีย์ข้อมูลในระบบ 
e-GP ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559  

2.   การก่อสร้างอาคารเรียนในงบประมาณ 200,000 บาท  มีผู้รับเหมาแล้ว 

โรงเรียนเทศบาล 2 
1. มีอาคารเรียนหลังคารั่ว ท าให้หน้าฝนไม่สามารถเรียนได้ ต้องย้ายไปเรียนที่อาคารอ่ืนๆ  
    รองอุดม 
     - ให้ท าบันทึกรายงานแจ้งมา และจะให้ส านักการช่างหรือกองที่เก่ียวข้องเข้าไปดูแล 

 โรงเรียนเทศบาล 3 
1. การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด าเนินการไปแล้ว 80 %  
2. อาคารศูนย์เด็กเล็ก ก าลังจะด าเนินการก่อสร้าง 
3. การตัดต้นไม้ “ต้นยางนา” ที่อยู่บริเวณเขตก่อสร้าง ซึ่งจะต้องมีการขออนุญาตก่อนเพราะเป็นไม้สงวน แต่

อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ตัดโดยจะให้ขยับการก่อสร้างแทน 
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4. ขอให้ช่วยดูแลเรื่องของไฟฟูาและน้ า เนื่องจากมีอาคารที่สร้างใหม่  

 โรงเรียนเทศบาล 5 
1.  ส านักผู้ตรวจการแผ่นดินได้เลือกโรงเรียนเทศบาล 5 เข้าเป็นโรงเรียนคุณธรรม  ซึ่งมีการด าเนินการดังนี้ 
     - ส่งคุณครูทั้งโรงเรียน ไปอบรม 3 วัน  และกลับมาเขียนแผนเพื่อน าเสนอของบประมาณ ตอนนี้ก าลัง  
       ด าเนนิการอยู่ 
     - ถ้าด าเนินการส าเร็จ จะขยายไปในเครือข่ายโรงเรียนเทศบาลด้วยกัน 
2.  มีความต้องการของชุมชนในการส่งเด็กเล็กเข้าเรียนในทุกโรงเรียนของเครือเทศบาล  จึงมีปัญหาเรื่องของ  
     ครูผู้สอน 

โรงเรียนเทศบาล 6 
1. การก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ได้ด าเนินการไปแล้ว 70 % 
2. ส านักการช่างได้เข้ามาตรวจสอบอาคารสัตตบุตรและอาคารละหมาดแล้ว  
3. การเปิดซอยเข้า-ออก ระหว่างโรงเรียนกับถนนบายพาส ซึ่งมี 2 จุด  คือจุดที่กว้าง 2 เมตร และจุดที่กว้าง 4 

เมตร ทางส านักการช่างได้เข้าไปวัดเรียบร้อยแล้ว และก าลังจัดหาวัสดุ 
4. การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน ในปี 2559 ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

- ตามแผนของโรงเรียน ก าหนดจะรับนักเรียนระดับอนุบาล 2 ห้อง  จ านวน 70 คน   ปีนี้นักเรียนเข้าเรียน
อนุบาลสมัคร 100  กว่าคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กในศูนย์เด็กเล็กของโรงเรียน  จึงจ าเป็นต้องรับทั้งหมด ซึ่งจะมี
ปัญหาเรื่องของครูผู้สอนในระดับอนุบาล ส่วนอาคารเรียนไม่มีปัญหา 

       รองอุดม 
                 - เรื่องของครูผู้สอนในระดับอนุบาล จะน าเรียนท่านนายกฯและจะเชิญผู้บริหารมาปรึกษาอีกครั้ง 

3.2 การตรวจสอบการด าเนินการ เรื่องการจัดท าและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ (กองคลัง)  (ตาม
เอกสาร) 
 - ให้ด าเนินการตามระเบียบใหม่ 

3.3 การคัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับเมือง (กองวิชาการฯ)  (ตามเอกสาร)  
- หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา

ท้องถิ่นของอปท.ขึ้นมา 
- เป็นเรื่องที่เร่งด่วน ต้องเร่งรัดการด าเนินการ เพราะในปีนี้ต้องด าเนินการแผนให้เสร็จภายในเดือน

พฤษภาคม 
- การจัดท าแผนพัฒนาสามปี ได้มีบันทึกส่งไปยังส านัก/กอง/โรงเรียนแล้ว โดยก าหนดส่งวันที่  22 

กุมภาพันธ์ ขณะนี้ยังส่งไม่ครบ ขอให้ส านัก/กองที่ยังไม่ส่ง ให้จัดส่งด้วย 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  
4.1       ความคืบหน้าของงบประมาณการจัดซื้อและติดตั้งสัญญาณกล้องวงจรปิด 

-  ส านักปลัด ตั้งงบประมาณจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณหน้าเขื่อนท่าพระยาสาย – แยกด่านภาษี 
   (ถนนภูผาภักด)ี จ านวน 20 จุด  และ  สวน ร.5  จ านวน 40 จุด 
-  เป็นโครงการใหญ่  ซึ่งกองคลังจะต้องด าเนินการโดยละเอียดและถูกต้อง  

4.2 กองวิชาการฯ  
 -  การจัดท าโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนของเทศบาล ในแนวทางคือก าหนดให้ระบุโครงการไว้ในแผนพัฒนา ไปสู่  
             การจัดท าเทศบญัญัติงบประมาณประจ าป ีซึ่งกองวชิาการฯ ไดบ้นัทึกรายละเอียดสง่ส านัก/กอง ที่เกี่ยวข้องแล้ว  



             โดยให้สง่ภายในวันท่ี 17 มีนาคม  โดยเน้นย้ าว่าโครงการนี้จะต้องบรรจุอยู่ในแผนด้วย 
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 -  ปีนี้เทศบาลเมืองมีอายุครบ 80 ปี ในเดือนพฤศจิกายน ได้ก าหนดโลโก้เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน บริษัท  
              ห้างร้าน รบัทราบ  โดยจะส าเนาโลโก้ให้ส านัก/กอง/โรงเรียน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์และเป็นการประชาสัมพันธ์ 
              ล่วงหนา้ โดยไดน้ าเนอผูบ้รหิารรับทราบแล้ว 
4.2 รองชุมสาย 
 -  มาตรการประหยัดพลังงาน ขอให้ช่วยกันประหยัดในการใช้น้ าและไฟฟูา 
 -  ฝากเรื่องไฟฟูาที่สนามแบดมินตัน  
 -  การอยู่เวรยาม จะอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลา และฝากโรงเรียนดูแลด้วย ขอให้คุณครูและยามมีการประสานกัน  
 -  ขอให้ส่วนราชการที่มีการจ้างเหมาต่างๆ มีกระชับเนื้องานด้วย 
4.3 ส านักปลัดฯ 
 -  การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ในวันที่ 18 มีนาคม ที่ อ.สุไหงโก-ลก  โดยให้เทศบาลเข้าร่วมงานจ านวน 10 คน 
             ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการ พนกังานและลูกจ้างอปท. จะมีหนังสือเวียนไปอีกครั้ง 
 -  วันเทศบาล ตรงกับวันที่ 24 เมษายน   ตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บาท  โดยจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิต 
              กิจกรรมสาธารณประโยชน์ท่ีหาดนราทัศน ์และกิจกรรมทางศาสนา งดจัดเลี้ยง เพราะเป็นการประหยดัค่าใช้จา่ย 
              และไม่ใช่กิจกรรมหลัก ส่วนเงนิท าบญุไม่สามารถเบิกจ่ายได ้

-  เรื่องหนังสือเชิญประชุมของผู้บริหาร ซึ่งได้จัดท าบันทึกแจ้งเวียนไปแล้ว โดยก าหนดว่าให้ดูกรอบของเนื้องาน  
   เป็นหลักว่า เป็นการประชุมเกี่ยวกับกรอบงานของส านัก/กองใด ก็ให้รับหนังสือและน าเสนอมา 
-  มาตรการรักษาความปลอดภัย โดยให้จัดท ารั้วให้มิดชิด มีทางเข้า-ออก ทางเดียว , มีเวรยามเฝูา , มีสัญญาณ 
   เตือนภัย , มีการติดตั้งกล้อง CCTV โดยให้ดูประสิทธิภาพการติดตั้งของจังหวัดเป็นหลัก , กรณีมีเหตุให้ประสาน 
   3 ฝุาย 

4.4 กองสาธารณสุขฯ 
 -  ขณะนี้ไข้เลือดออกยังระบาดอยู่  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 12 ราย  เดือนมีนาคมถึงวันนี้ 1 ราย  
 -  แผนส่งเสริมวินัยรักษาความสะอาดหาดนราทัศน์ (ตามเอกสาร) จะมีกิจกรรม Big Cleanning ที่หาดนราทัศน์ 
              เดือนละ 1 ครั้ง ในวันพุธ  
 -  การด าเนินโครงการของสปสช. โดยจะมีกองทุนใหม่ ซึ่งดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะ  
    พ่ึงพิง เรียกว่า “Long Tern Care” เบื้องต้นส ารวจแล้วมีผู้สูงอายุ 73 คน ประกอบด้วย 

-  อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาล จ านวน  40 คน 
-  ศูนย์สุขภาพชุมชนยะกัง จ านวน  15  คน  
-  ศูนย์สุขภาพชุมชนก าปงบารู จ านวน   7   คน  
-  ศูนย์สุขภาพชุมชนประชาภิรมย์ จ านวน  11  คน 

4.5  รองกิจจา   
   ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มาตรวจเยี่ยมที่ศูนย์สอบ O-Net จึงได้ฝากเรื่อง ดังนี้ 
 -  ขอให้เร่งรัดการทาสีของอาคาร  
 -  นโยบายชุมชนคุณธรรม ของศอ.บต. ซึ่งจะต้องรวบรวมส่งไปยังกระทรวงมหาดไทย ขอให้กองสวัสดิการฯ เร่ง  
              ด าเนนิการรายงานผลให้ ศอ.บต.  

-  ขอความร่วมมือในการบริจาคของขวัญในงานกาชาด  โดยไปบริจาคได้ที่จวนผวจ.ในวันที่ 31 มีนาคม 
4.6 รองอุดม 
 -  ฝากส านักการช่างเรื่องความคืบหน้าของ Mini TK , แบบก่อสร้างตลาดหัวล าโพง 
 -  ให้ส านักการช่างติดตามเรื่องของเครื่องเล่น และเครื่องออกก าลังกายด้วย  



 -  ให้ตรวจสอบอาคารหลังธนาคารกรุงเทพ ข้างโรงรับจ าน า เนื่องจากมีเพดานที่ช ารุด  
-8- 

 
ปิดประชุม  เวลา  12.30 น. 
 
 
 
 
 

                               (นางสาวอโรชา  พรหมพันธ์) 
             เจา้พนกังานธุรการปฏิบตังิาน  
                 ผูจ้ดรายงานการประชุม  
 
 
                (นายโชคชัย  วัฑฒนายน)  
                         หัวหนา้ส านักปลดัเทศบาล  
                ผูต้รวจรายงานการประชุม  
 
 




