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รายงานการประชุม 
ผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

ครั้งท่ี  21/2560 
เม่ือวันพุธท่ี  1  พฤศจิกายน2560เวลา 08.30 น. 

ณ  ห�องประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ช้ัน 2) 
-------------------------------------- 

ผู�มาประชุม 

1. นายพงศ
สินธุ
 เสนพงศ
  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

2. นายไสว  เขียวจันทร
 รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายสมเธียร  ภู$สันติสัมพันธ
  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นายมนัส  พงศ
ยี่หล)า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
5. นายวิสุทธิ์   บุญชูวงศ
          เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
6. นายประจักษ
 ทองบัว  ปลัดเทศบาล 
7. นายวิชัยศักด์ิ   ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล 
8. นายชิษณุพงศ
   สุวรรณ  รองปลัดเทศบาล 
9. นายสนิท  พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล 
10. นางวชิรา  ยุพการนนท
 ผู)อํานวยการสํานักการคลัง 
11. นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ
 ผู)อํานวยการสํานักการศึกษา 
12. นายยงยุทธ  เหล$าเจริญเกียรติ  รก.หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล 
13. นางสุรีวรรณ สาสนานนท
 ผู)อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
14. นางอรนงค
  ชูลําภู  ผู)อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
15. นายสมพร  กาญจนโสภาค ผู)อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
16. นางจิตรา  มะโนสงค
 รก.ผู)อํานวยการสํานักการช$าง 
17. นางจิราภรณ
  แก)วปาน ผู)จัดการสถานธนานุบาล 
18. นายมนต
ชัย  บุตรมะรัถยา ผู)อํานวยการส$วนการผลิต 

 

ผู�ไม�มาประชุม 

1. นายเอกรินทร
 ระเบียบโอษฐ
 เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
1.  การรับผู)ปฏิบัติงานในการจ)างเหมาบริการให)ทุกส$วนราชการคัดเลือกบุคคลให)เหมาะสม

กับลักษณะงาน พิจารณาความเหมาะสมของอัตราจ)างและในการคัดเลือกให)ดําเนินการตามข้ันตอนและ
หลักเกณฑ
และกําชับผู)ปฏิบัติงานท้ังการทํางาน พฤติกรรม การแต$งกาย 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมครั้งท่ีแล�ว และเรื่องท่ีแจ�งให�ท่ี
ประชุมทราบ/พิจารณา 

ปลัดเทศบาล ติดตามผลการดําเนินงาน/และเรื่องท่ีแจ�งท่ีประชุมทราบและพิจารณา 
  1. ติดตามการปฏิบัติราชของทุกส$วนราชการตามนโยบายผู)บริหาร เน)นระเบียบข)อกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข)อง ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โปร$งใสและสามารถตรวจสอบได)  
  2. การเบิกจ$ายงบประมาณประจําปE ให)ตรวจสอบงบประมาณและการเบิกจ$ายให)เปFนไป
โดยประหยัด และยึดหลักระเบียบท่ีเก่ียวข)อง 
  3. การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปE พ.ศ.2560 กําหนดประชุมวันท่ี 28 
พฤศจิกายน 2560 ส$งญัตติภายในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 ซักซ)อมการเขียนญัตติในวันท่ี 6 
พฤศจิกายน 2560 
  4. ข)อมูลการจ)างเหมาบริการ 

- สํานักปลัดเทศบาล 133 อัตรา อัตราว$าง  -  อัตรา 
- สํานักการคลัง  42 อัตรา   อัตราว$าง  -  อัตรา 
- สํานักการศึกษา  180 อัตรา   อัตราว$าง  2  อัตรา 
- สํานักการประปา  94 อัตรา   อัตราว$าง  -  อัตรา 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล)อม 248 อัตรา อัตราว$าง  -  อัตรา ขอเพ่ิม 5 อัตรา 
- กองวิชาการและแผนงาน  56 อัตรา   อัตราว$าง  -  อัตรา 
- กองสวัสดิการสังคม 23 อัตรา   อัตราว$าง  -  อัตรา 
- กองการแพทย
 130 อัตรา   อัตราว$าง  -  อัตรา 
ในการจ)างขอให)บันทึกรายงานอัตราว$างก$อนท่ีจะดําเนินการในข้ันตอนการจ)าง 

กรณีจ)างเพ่ิมเติม ให)ทบทวนการจ)าง 6 เดือน/ครั้ง หากมีความจําเปFนเพ่ิมเติมให)เสนอเปFนกรณีไป 
  5. การเบิกค$าล$วงเวลาของผู)รับจ)างเหมาบริการท่ีมีการปฏิบัติงานจริง โดยในวันปกติเบิกไม$
เกิน 100 บาท/วันวันหยุดเบิกในอัตราไม$เกิน 300 บาท /วัน 
  6. เตรียมการความพร)อมรับมืออุทกภัยมอบสํานักการช$าง และฝKายปLองกันฯ ในการดูแล
ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา จะประชุมซักซ)อมแผนปLองกันภัยอีกครั้ง  
  7. มอบสํานักปลัดเทศบาลดําเนินการแต$งต้ังคณะกรรมการช$วยเหลือประชาชนขององค
กร
ปกครองของเทศบาลตามระเบียบท่ีเก่ียวข)อง 
  8. มอบฝKายปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมข)อมูล รวบรวมข)อมูลจากการประชุม
ต$างๆเพ่ือการวางแผนและการเตรียมการปLองกันอุทกภัย และเปFนข)อมูลประชาสัมพันธ
ให)ประชาชนทราบ 
  9. ให)ส$วนราชการท่ีเบิกจ$ายงบประมาณเก่ียวเนื่องกับงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
รวบรวมรายงานผู)บริหารทราบ 
  10. มอบกองวิชาการและแผนงาน จัดทําปฏิทินงานของส$วนราชการประจําเดือนเพ่ือเสนอ
ผู)บริหารทราบ 
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  11. การประชุมกรรมการชุมชนท่ีมีการเสนอความคิดเห็นในการแก)ไขปOญหาในชุมชน มอบ
กองสวัสดิการติดตามผลการแก)ไขปOญหาและให)นํารายงานต$อท่ีประชุมหัวหน)าส$วนราชการเพ่ือทราบด)วย 
  12. โครงการในเทศบัญญัติประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีสํานักการช$างได)ดําเนินการ
ออกแบบประมาณการเรียบร)อยแล)ว ให)เริ่มดําเนินการในส$วนท่ีเก่ียวข)องต$อไป 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 

เรื่องแจ�งท่ีประชุมเพ่ือทราบ/พิจารณา ของสํานัก/ กอง 

1. สํานักการช�างมีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  1.1การประชุมของชุมชนของกองสวัสดิการท่ีมีการเสนอความคิดเห็นหรือข)อเสนอในการ
ปฏิบัติงานให)รวบรวมคําร)องแจ)งสํานักการช$างเพ่ือดําเนินการในส$วนท่ีเก่ียวข)องต$อไป 
  1.2 การขอคืนพ้ืนท่ีถนนคนเดิน และบริเวณคิดแท็กซ่ีเดิม กําลังดําเนินการ  
  1.3เตรียมการติดต้ังเครื่องสูบน้ําบริเวณนิราคนธ
  

1.4 โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปE 2561 ท่ีได)รับสนับสนุนคือโครงการ
ก$อสร)างสะพานบริเวณทุ$งท$าลาด และปรับปรุงถนนรอบทุ$งท$าลาด 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 

2. สํานักการคลังมีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  2.1ติดตามการใช)จ$ายเงิน งบประมาณท่ีได)รับจัดสรรของโรงเรียนนานาชาติเทศบาล และ
โรงเรียนเทศบาลสาธิตวัดเพชรจริก ให)ดําเนินการให)แล)วเสร็จตามกําหนดเวลาในหนังสือสั่งการ ซ่ึงเทศบาล
จะต)องรายงานผลการดําเนินการจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน 
  2.2 สํานักการคลังมีญัตติท่ีจะเสนอขอความเห็นชอบสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่องการขอถอนเงินมัดจําของหอประชุมเมือง ในปEงบประมาณท่ีผ$านมา จะดําเนินการในส$วนท่ีเก่ียวข)อง
ต$อไป 
  2.3 การจ$ายขาดเงินสะสม ส$วนราชการใดจะขอจ$ายขาดเงินสะสมให)แจ)งสํานักการคลัง
รับรองยอดก$อนท่ีจะดําเนินการในข้ันตอนต$อไป 
  2.4คณะกรรมการพิจารณาค$าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการจัดซ้ือจัด
จ)างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได)ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาอัตราค$าตอบแทนฯ เรียบร)อยแล)ว
รายละเอียดตามบันทึกข)อความ ท่ี นศ 52003/ 2861 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560  
  2.5 สํานักการคลังจัดโครงการศึกษาดูงาน ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2560 มีการอบรมและ
เดินทางศึกษาดูงานระหว$างวันท่ี 10 – 16 ธันวาคม 2560  
  2.6 การจ)างเหมาบริการ ให)ส$วนราชการพิจารณาบุคคลท่ีจะจ)างเหมาบริการ และ
ดําเนินการในส$วนตามระเบียบฯ  
  2.7 รหัสผู)ใช)งานของระบบEGP ของโรงเรียนนานาชาติเทศบาล ในการดําเนินการให)
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลทําหนังสือแจ)งมายังฝKายพัสดุ และจะได)ดําเนินการในส$วนท่ีเก่ียวข)องต$อไป 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 
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3. สํานักการประปามีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  3.1 โครงการวางท$อประปาภายในเขตเทศบาลผู)รับจ)างได)เริ่มดําเนินการในวันท่ี 27 ตุลาคม 
2560  ระยะเวลาการทํางานภายใน 180 วัน 

มติท่ีประชุมรับทราบ 

4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม มีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  4.1เตรียมความพร)อมการดูแลปLองกันคันดินบริเวณกองขยะและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน กรณี
ฝนตกหนัก 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 

 5. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  5.1 ประชาสัมพันธ
กิจกรรมของ CLP ในเดือนพฤศจิกายน 2560 จัดกิจเทศกาล
ภาพยนตร
วิทยาศาสตร
เพ่ือการเรียนรู) 

5.2 การจัดทําแผนพัฒนาท)องถ่ินสี่ปE (พ.ศ. 2561 -  2564) เพ่ิมเติม/แก)ไข/เปลี่ยนแปลง
ฉบับท่ี 2แผนประกาศใช)เรียบร)อยแล)ว 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 

6.กองสวัสดิการสังคม 
6.1 รายงานการใช)อาคารโอทอป ได)เข)าดําเนินการปรับปรุง และจัดการให)บริการ

ศูนย
บริการแสดงสินค)าโอทอป และการส$งเสริมอาชีพในเขตเทศบาล 
6.2 นักเรียนวัยใส รุ$นท่ี 3 ยอดผู)สมัคร 39 คน 
6.3 เรือนจําจังหวัดนครศรีธรรมราช ได)แจ)งตอบกลับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กรณี

ขอใช)อาคารเรือนจําว$าทางเรือนจํามีความจําเปFนต)องใช)อาคารเรือนจําต$อ 
6.4 เพ่ิมจํานวนชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชุมชุน ท่ี 63 ชุมชนปLอมเพชร 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 

7. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 

  7.1 สํานักการศึกษาขอส$งคืนรถยนต
ส$วนกลางให)สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 2คัน  และขอ
ใช)รถยนต
ส$วนกลางในกิจกรรมของสํานักการศึกษา จํานวน  1  คันสํานักปลัดเทศบาลจะดําเนินการในส$วนท่ี
เก่ียวข)องต$อไป 
  7.2การแต$งกาย ตามหนังสือแจ)งเวียนให)แต$ละส$วนราชการทราบ   
   - การประชุมจัดเลี้ยง เน)นอาหารว$างและน้ําด่ืมขวดเล็ก 
   - ของท่ีระลึกของฝาก เน)นผลิตภัณฑ
 OTOP 

- การประชุมนอกสถานท่ี ให)หมุนเวียนโรงแรมต$างๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
นครศรีธรรมราชอย$างท่ัวถึง 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ  
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8. สํานักการศึกษามีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  8.1 วันท่ี 1  พฤศจิกายน 2560 กําหนดเป\ดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 
  8.2วันท่ี 3 พฤศจิกายน  2560จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทงมีพิธีสักการะบูชาขอขมากรรม
พระแม$คงคา 
  8.3วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 ตัวแทนจากประเทศจีนจะมาดูสถานท่ีของโรงเรียนท่ี
ปฏิบัติการสอนจริงในปEการศึกษา 2561 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 

9. กองการแพทย> 
9.1 ผลประกอบการของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปEงบประมาณ พ.ศ. 

2560 หลังจากป\ดบัญชี มียอดรายรับมากกว$ารายจ$าย จํานวนสิบล)านบาทเศษ 
9.2 การปรับปรุงการให)บริการเริ่ม ต้ังแต$ 1 ตุลาคม 2560ด)วยใช)ระบบ ITปOจจุบันระบบ

การให)บริการได)แก)ไขปOญหาท่ีเกิดข้ึน 
9.3 จัดศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา ในด)านต$างๆ 19 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงพยาบาล

รามาธิบดีกรุงเทพมหานคร   
9.4 ระเบียบว$าด)วยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหน$วยบริการ   สาธารณสุขขององค
กร

ปกครองส$วนท)องถ่ิน พ.ศ. กระทรวงมหาดไทยยังไม$ได)ออกหลักเกณฑ
วิธีปฏิบัติ 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 

10. สถานธนานุบาล  

-  ไม$มีเรื่องแจ)งท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืนๆ(ถ�ามี) 
  - ไม$มี 

ปAดประชุม  เวลา  11.00 น. 
    
 

     ลงชื่อ    ผู)สรุปรายงานการประชุม 
 (นายยงยุทธ  เหล$าเจริญเกียรติ) 

   หัวหน)าฝKายปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน  
หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล 

 

 
     ลงชื่อ      ผู)ตรวจสอบรายงานประชุม 

   (นายประจักษ
  ทองบัว) 
ปลัดเทศบาล 


