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รายงานการประชุม 
ผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

ครั้งท่ี 1/2560 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  12มกราคม พ.ศ.2560  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห�องประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ช้ัน 5) 

-------------------------------------- 

ผู�มาประชุม 

1. ผศ.เชาวน�วัศ เสนพงศ� นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
2. นายพงศ�สินธุ� เสนพงศ�  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายไสว  เขียวจันทร� รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นายสมเธียร  ภู$สันติสัมพันธ� รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
5. นายมนัส  พงศ�ยี่หล)า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
6. นายเอกรินทร� ระเบียบโอษฐ� เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
7. นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ� เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
8. นายประจักษ� ทองบัว  ปลัดเทศบาล 
9. นายวิชัยศักด์ิ   ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล 
10. นายสนิท  พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล 
11. นางวชิรา  ยุพการนนท� ผู)อํานวยการสํานักการคลัง 
12. นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ� ผู)อํานวยการสํานักการศึกษา 
13. นางสุรีวรรณ สาสนานนท� ผู)อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
14. นายสมพร  กาญจนโสภาค ผู)อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
15. นางจิตรา  มะโนสงค� ผู)อํานวยการส$วนควบคุมการก$อสร)างฯ 
16. น.ส.จิราภรณ� แก)วปาน ผู)จัดการสถานธนานุบาล  
17. นางอรนุช  ชัยยะวิริยะ ผู)อํานวยการส$วนการศึกษา 
18. นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน� ผู)อํานวยการส$วนช$างสุขาภิบาล 
19. นางเกศวรินทร� บุญมูสิก  หัวหน)าฝ@ายสังคมสงเคราะห� 
20. นางเกศแก)ว  ศิริวัฒน�  หัวหน)าฝ@ายส$งเสริมการท$องเท่ียว 
21. นายสุชาติ  เชาว�ชะตา รก.หัวหน)าฝ@ายปBองกันฯ 
22. นายสัญชาย  ชาตรีทัพ หัวหน)าฝ@ายรักษาความสงบ 
23. นายเกรียงไกร วุฒิมานพ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.นานาชาติเทศบาลนครฯ 
24. นายไตรวัฒน�  ตรีสัตยพันธ� รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.นานาชาติเทศบาลนครฯ 
25. นางศิรินันท�  สถาพร  รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.นานาชาติเทศบาลนครฯ 
26. นางณหทัย  จันทรสร  รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.นานาชาติเทศบาลนครฯ 
27. นายโสภณ  เกียรติเสรีกุล ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง 
28. นางวิมลลักษณ�   ศรีกระจ$าง รองผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง 
29. นางวิภารัตน�   สิโรรส  รองผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง 
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30. นายไสว    โพธิ์วิเชียร รองผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง 
31. นายพิเชษฐ�  คงช$วย  ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท$าโพธิ์ 
32. นายภาณุพันธ�   พันธุรัตน� รองผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท$าโพธิ์ 
33. นายจรัญ  เจดีรัตน�  รองผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท$าโพธิ์ 
34. นายกรวิทย�  บัวรัตนกาญจน� รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท$าโพธิ์ 
35. นายอาคม  กิจการ  รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท$าโพธิ์ 
36. นายวิโรจน�  รอดทอง  รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท$าโพธิ์ 
37. นางพฤษภา  ปุยานุสรณ� ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 
38. น.ส.สุกัญญา  วรรณระ  รองผอ.สถานศึกษาร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 
39. นายเอกพร  ทองส$งโสม รองผอ.สถานศึกษาร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 
40. นายวุฒิพงศ�  ชูเสือหึง  รองผอ.สถานศึกษาร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 
41. น.ส.สุกัญญา  สุวรรระ  รองผอ.สถานศึกษาร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 
42. นางนงเยาว�  คงศาลา  ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดมเหยงคณ� 
43. นางเปรมฤดี  พลเกษตร รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดมเหยงคณ� 
44. นางเยาว�ลักษณ� เลียบวงศ� ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง 
45. นาย สุคน  ระเบียบโอษฐ� รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง 
46. นางนิตยา  ทองนุ$น  ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดศรีทวี 
47. นายวุฒิชัย  สุวรรณ  รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดศรีทวี 
48. นายประเสริฐ สมจิตต�  ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดใหญ$ 
49. นายณัฏฐ�วณิชย�   ศรีจํานอง รองผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดใหญ$ 
50. นางบุษบัน  ท่ัวจบ  รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดใหญ$ 
51. น.ส.อําพร   ด$านคงรักษ� ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท)าวโคตร 
52. นายวิชาญ  มากอยู$  รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท)าวโคตร 
53. นางนงรัตน�  หนูแก)ว  รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดศาลามีชัย 
54. นางณภัสสร  ชูคลี่  รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดศาลามีชัย 
55. นายอิชณ�นกร พูลสวัสด์ิ ศึกษานิเทศก� 

ผู�ไม�มาประชุม 

1. นายชิษณุพงศ� สุวรรณ  รองปลัดเทศบาล 
2. นางอรนงค�  ชูลําภู  ผู)อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
3. นาย สุจินต�  ดวงแก)ว  รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดศรีทวี 
4. นายสมเชษฐ�  ชูสง  รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดศาลามีชัย 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ `มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ 

1.1  กรณีมอบหมายหัวหน)าส$วนราชการ ผู)อํานวยการสถานศึกษา หรือผู)แทนในการเข)า
ร$วมประชุมต$างๆ ให)ผู)ท่ีได)รับมอบหมายเปHนผู)รับผิดชอบต$อการรับมอบหมาย  ท้ังท่ีผู)รับมอบหมายเข)าประชุม   
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ด)วยตนเองหรือมอบหมายต$อให)ผู)อ่ืนเข)าร$วมประชุมแทนการตัดสินใจเรื่องต$างๆ ในการประชุมให)เปHน
ประโยชน�ต$อประชาชนและชุมชน  

1.2 การแก)ปJญหาอุกภัย ให)ทุกส$วนราชการเพ่ิมการประชาสัมพันธ�ให)ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได)รับทราบถึงข$าวสารต$างๆ ให)มากข้ึนเพ่ือประชาชนจะได)เตรียมความพร)อมก$อนเกิดเหตุรวมถึงข$าวสารต$างๆ  
เร$งฟLMนฟูสภาพจิตใจ ความเปHนอยู$ของราษฎรในพ้ืนท่ีให)เข)าสู$สภาวะปกติ  

• สํานักการช$างเร$งสํารวจพ้ืนท่ี ท่ีได)รับความเสียหายและให)เร$งดําเนินการแก)ไข  
• สํานักการประปาให)ตรวจสอบแก)ไขระบบน้ําประปา โรงกรองน้ําท$อน้ําท่ี

ได)รับความเสียหายให)ประชาชนได)มีน้ําใช)อุปโภค บริโภค 
• การปรับปรุง ฟLMนฟูบริเวณทุ$งท$าลาดมอบนายมนัส   พงศ�ยี่หล)า รอง

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประสานกับนายสมพร  กาญจนโสภาคผู)อํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล)อม ร$วมกับส$วนราชการต$างๆ เร$งปรับปรุงทําความสะอาด Big Cleaning Dayประสาน
หน$วยงานเรือนจําเพ่ือช$วยเหลือในการทําความสะอาดให)เรียบร)อยและห)ามบุคคลภายนอกเข)าพ้ืนท่ีโดย
เด็ดขาดเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการทํางานและเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน ก$อนจะเปZดให)บริการ 

1.3 การรับมอบถุงยังชีพสมเด็จพระเจ)าอยู$หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรง
พระกรุณาโปรดเกล)าโปรดกระหม$อมให) ผู)แทนพระองค�มอบถุงยังชีพพระราชทานให)แก$ราษฎรท่ีประสบ
อุทกภัยในพ้ืนท่ี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันท่ี 15 มกราคม 2560  ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จํานวน  1,500 ชุด  

• สํานักการช$างมอบเรื่องการจัดเตรียมสถานท่ี   
• ผู)อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ให)พิจารณาคัดเลือกผู)ประสบภัยจาก

ชุมชนเข)ารับถุงยังชีพพระราชทาน  
1.4โรงเรียนในสังกัดเทศบาลให)เร$งปรับปรุงทําความสะอาด Big CleaningDay โรงเรียนท่ีมี

ผู)ประสบภัยเข)าพักก็ให)ปรับปรุงให)เข)าสู$สภาพปกติ สะอาดและสวยงาม  
1.5การจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา เริ่มระดับอนุบาล  ดังนี้ 

• โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ใช) 3 ห)องเรียน ผู)เรียน
ห)องละ 25 คน หากผู)เรียนมีจํานวนมากก็ให)ปรับเพ่ิมอีกหนึ่งห)องเรียนแต$
ต)องไม$เกิน 4 ห)องเรียน  

• โรงเรียนสังกัดเทศบาลนําร$องจํานวน  3 โรงเรียน 
- โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  จํานวน 1 ห)องเรียน ผู)เรียน 25 คน 
- โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง  จํานวน  1 ห)องเรียน ผู)เรียน 25 คน 
- โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง จํานวน 1 ห)องเรียน ผู)เรียน 25 คน 

อัตราค$าเล$าเรียนจะพิจารณาอีกครั้ง โดยจะนําคณะกรรมการเข)าศึกษาดูงานท่ีจังหวัดพิษณุโลกและให)มีปBาย
ประชาสัมพันธ�ท่ีปรึกษาโครงการ  ดังนี้ 

- นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
- นายกรณ�จาติกวณิช 
- นายจุรินทร�ลักษณวิศิษฏ� 
- ดร.สุรินทร� พิศสุวรรณ 
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1.6การแต$งต้ังนายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ�  เปHนเลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
เม่ือวันท่ี  5  มกราคม พ.ศ.2560  มอบหมายให)ทํางานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ ให)เกิดประโยชน�
ต$อองค�กร และประชาน 

1.7การเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ)าฟBามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากร
ปZยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในวันท่ี 17  มกราคม พ.ศ.2560 ซ่ึงจะเสด็จ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร การ
เตรียมการ ในเขตพ้ืนรับผิดชอบของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให)ส$วนราชการรับผิดชอบประสาน
สํานักงานจังหวัดปรับปรุงจัดเตรียมพ้ืนท่ี 

1.8มอบกองวิชาการและแผนงาน  และกองสวัสดิการสังคม ปรับปรุงซ$อมแซมหอกระจาย
ข$าวของแต$ละชุมชนให)อยู$ในสภาพใช)การได)ตลอดเวลา  

มติท่ีประชุมรับทราบและดําเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องๆ(ถ�ามี) 

- ไม$มี 

ป8ดประชุม  เวลา  11.30 น. 

 

      
 
     ลงชื่อ    ผู)สรุปรายงานการประชุม 

  (นายยงยุทธ  เหล$าเจริญเกียรติ) 
  หัวหน)าฝ@ายบริหารงานท่ัวไป  รักษาราชการแทน  

หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล 
 

 
 

     ลงชื่อ      ผู)ตรวจสอบรายงานประชุม 
     (นายประจักษ�   ทองบัว) 

             ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

 


