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รายงานการประชุม 
ผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

ครั้งท่ี  3/2561 
เม่ือวันพุธท่ี  31  มกราคม  2561 เวลา 08.30 น. 

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

ผู�มาประชุม 

1. นายพงศ
สินธุ
 เสนพงศ
  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

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

ผู�ไม�มาประชุม 

1. นางอรนงค
  ชูลําภู  ผู)อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
2. นายมนต
ชัย  บุตรมะรัถยา ผู)อํานวยการส$วนการผลิต 

ผู�เข�าร�วมประชุม 
  1.  นางสาวอิงอร   ปรีชาญวินิจ นายสัตวแพทย
ชํานาญการ 
  2.  นางสาวประภัสสร คงช$วย  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
  3.  นางจงดี   โปณะทอง ผอ.ส$วนพัฒนารายได)  
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

1. มอบสํานักการช$างออกแบบอาคารผู)สูงอายุ (บริเวณคิวTaxi เดิม) 
2. มอบสํานักการช$างจัดทําปFายประชาสัมพันธ
ก$อนและหลังการทําโครงการทางเท)าถนนราช

ดําเนิน 
3. การพัฒนาตลาดริมน้ําเมืองลิกอร
ให)คัดเลือกกรรมการท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือแต$งต้ัง

คณะทํางาน ปรับปรุง พัฒนารูปแบบตลาดและการจัดกิจกรรมต$างๆ 

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

นายไสว  เขียวจันทร8  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

  1. สรุปการเข)าร$วมประชุมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู)ว$าราชการจังหวัดมอบหมายการ
ปฏิบัติราชการตามนโยบายการจัดระเบียบเมือง ในส$วนท่ีเทศบาลนครนครนครศรีธรรมราชเปLนผู)ดูแล
รับผิดชอบ ซ่ึงจังหวัดจะแจ)งหนังสือให)ทราบต$อไป 
  2. การลาของหัวหน)าส$วนราชการ ให)ปฏิบัติตามระเบียบการลา 

ปลัดเทศบาล ติดตามผลการดําเนินงาน/และเรื่องท่ีแจ�งท่ีประชุมทราบและพิจารณา 
  1. ปฏิทินการปฏิบัติงานของเดือนกุมภาพันธ
 2561 

 
ลําดับ 

วัน/เดือน/ป� 
โครงการและกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ� 2561 

กิจกรรมและโครงการ สํานัก/กอง/ฝ%าย ผู)รับผิดชอบ 

1  3 ก.พ. 61 สอบ O-NET เด็ก ป.6 สํานักการศึกษา  

2  3 - 4 ก.พ. 61 สอบ O-NET เด็ก ม.3 สํานักการศึกษา  

3 3 ก.พ. 61 ประชุมครูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สํานักการศึกษา 

4 6 ก.พ. 61 ประชุมจัดทําหลักสูตร English for child สํานักการศึกษา 

5 8 ก.พ. 61 โครงการร?านอาหารปลอดภัยใสBใจสุขภาพ 
ร?านอาหารปลอดบุหรี่ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล?อม 

6  16 ก.พ. 61 โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน ประจําปH 2561 สํานักการศึกษา  

7 14 ก.พ. 61 จัดแสดงวงออรJเคสตรา (Orchestra) สํานักการศึกษา 

8 15-16ก.พ. 61 - โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู?สูงอายุท่ีบ?าน 
(อผส.) 

กองสวัสดิการสังคม 

9 19-20 ก.พ. 61 สอบอBานออกเขียนได? ป.1 สํานักการศึกษา 

10  22 ก.พ. 61 ประเมินสมรรถนะนักเรียน ป.3 ป.6 ม.3 สํานักการศึกษา  

11 23 ก.พ. 61 - โครงการตลาดริมน้ําเมืองลิกอรJ 
- โครงการหิ้วปVWนโต 

สํานักปลัดเทศบาล 
สํานักการศึกษา 

12 27 ก.พ. 61 ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน กองสวัสดิการสังคม 
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  2. การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจําปN พ.ศ. 2561 สภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช กําหนดให)มีการประชุมในวันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ
 2561 เวลา 10.00 น. หัวหน)าส$วนราชการ
ท่ีมีภารกิจต$างๆ จะขออนมัติสภาเทศบาลให)เตรียมดําเนินการ 
  3. การดําเนินกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ส$วนราชการท่ีเก่ียวข)องให)
ดําเนินการให)เปLนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 

4. การติดตามการเบิกจ$ายงบประมาณ สรุปรายจ$ายค)างจ$าย และงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ให)ส$วนราชการท่ีรับผิดชอบเร$งดําเนินการเบิกจ$าย  

5. การจําหน$ายครุภัณฑ
 ให)ทุกส$วนราชการตรวจสอบรายการครุภัณฑ
 และดําเนินการให)
เปLนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข)อง 

6. มอบทุกส$วนราชการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือตอบแบบประเมินเกณฑ
ชี้วัดสําหรับการ
คัดเลือกองค
กรปกครองส$วนท)องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2561 

7. มอบสํานักปลัดเทศบาล และส$วนราชการท่ีเก่ียวข)องดําเนินการจัดทําเคาน
เตอร
ให)บริการ
ประชาชน จากเงินรางวัลท่ีได)จากการคัดเลือกองค
กรปกครองส$วนท)องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 

8. มอบสํานักการช$างการทาสี บริเวณสะพานต$างๆ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลให)ดําเนินกการจัดทําข)อตกลงตาม

กําหนดระยะเวลา ตามรอบการประเมิน 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให)ดําเนินการ 
        

เรื่องแจ�งท่ีประชุมเพ่ือทราบ/พิจารณา ของสํานัก/กอง 

1. สํานักการช�าง มีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  1.1 ออกแบบการปรับปรงุบ$อน้ําศักด์ิสิทธิ์จะแล)วเสร็จทันกําหนดเวลา  
   1.2 การปรับปรุงปFายบริเวณศาลากลางอยู$ระหว$างดําเนินการปรัปปรุง 
  1.3 ซุ)มประตูเมืองจะสํารวจและรายงานในครั้งต$อไป 
  1.4 ขอความร$วมมือสํานักการศึกษาประสานเจ)าอาวาสวัดเสมาเมืองเพ่ือดําเนินการ
ปรับปรุงบ$อน้ําศักด์ิสิทธิ์ 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให)ดําเนินการ 

  ข)อ 1.2 การขอใช)พ้ืนท่ีสนามหน)าเมืองให)พิจารณาความเหมาะสม และวัตถุประสงค
ของ
การจัดงาน 

2. สํานักการคลัง มีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  2.1 ติดตามการใช)จ$ายงบประมาณ รายจ$ายค)างจ$าย และการเบิกจ$ายประจําปNงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 แจ)งทุกส$วนราชการเริ่มดําเนินการจัดซ ื้อจัดจ)าง ท้ังโครงการและค$าครุภัณฑ
 

2.2 รายงานคณะกรรมการจัดหาประโยชน
ฯ จํานวน 2 รายการ  
 - ท่ีดินว$างเปล$า จํานวน 10 ไร$ ตําบลนาทราย  
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 - อาคารพาณิชย
(ปรีชาอะไหล$) 
2.3 สํานักงานตรวจเงินแผ$นดินได)มาตรวจ งบประมาณ ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2560 

หากมีการเรียกเจ)าหน)าท่ีผู)รับผิดชอบ ให)ทุกส$วนราชการให)ความร$วมมือในการตอบคําถาม 
2.4 การเตรียมการจัดเก็บภาษีเก่ียวกับทรัพย
สิน คาดว$าจะดําเนินการในปN พ.ศ.2562 

เปLนการเตรียมความพร)อมในการจัดเก็บภาษี ซ่ึงจะดําเนินการในส$วนท่ีเก่ียวข)องต$อไป 
2.5 การใช)สังหาริมทรัพย
 อสังหาริมทรัพย
ของเทศบาล และมีการเก็บค$าธรรมเนียมแต$ยัง

ไม$มีประกาศของสํานักการศึกษา สระว$ายน้ํา สนามมวย  สํานักการช$าง สนามหน)าเมือง ให)ดําเนินการจัดทํา
ประกาศการใช)เพ่ือให)อนุกรรมการจัดหาประโยชน
ฯ พิจารณาและดําเนินการต$อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให)ดําเนินการ 

3. สํานักการประปา มีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  3.1 รายงานสถานะทางการเงิน ต้ังแต$วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงปTจจุบัน ณ วันท่ี 30 
มกราคม 2561 มีเงินรายรับสูงกว$ารายจ$าย และมียอดเงินสะสมท่ีสามารถใช)ได)ประมาณยี่สิบล)านเศษ 
  3.2 ความคืบหน)าโครงการวางท$อประปา จํานวน 3 โครงการ  

- โครงการวางท$อเมนเชิงสะพานราเมศวร
  ได)ส$งมอบงานงวดท่ีหนึ่ง 
-  โครงการวางท$อประปาจากโรงกรองน้ําทวดทองไปบริเวณทุ$งข$า ได)ผู)รับจ)าง

เรียบร)อยแล)ว จะดําเนินการในส$วนท่ีเก่ียวข)องต$อไป  
   -  โครงการวางท$อประปาภายในเขตเทศบาล งบประมาณของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได)รับความร$วมมือจากสํานักการช$างในการแก)ไขปTญหา 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให)ดําเนินการ 

4. สํานักปลัดเทศบาล มีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
4.1 การตัดแต$งต)นไม)บริเวณบ$อน้ําศักด์ิสิทธิ์ และทําความสะอาดบ$อน้ําได)ดําเนินการ

เรียบร)อยแล)ว 3 บ$อ บ$อน้ําของเสมาเมืองอยู$ระหว$างดําเนินการข้ันตัดแต$งต)นไม) 
4.2 วันพฤหัสบดีท่ี 8 กุมภาพันธ
 2561 ประชุมผู)บริหาร หัวหน)าส$วนราชการ และ

ผู)บริหารสถานศึกษา เวลา 10.00 น. 
4.3 อยู$ระหว$างปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณหน)าเสาธงและบริเวณด)านหน)าทางเข)าเทศบาล 
4.4 การทาสีรั้วด)านหน)าสํานักงาน จะดําเนินการโดยเจ)าหน)าท่ีปFองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย จะเริ่มดําเนินการในวันเสา – วันอาทิตย
 
4.5 ขอความร$วมมือสํานักําการช$างในการประมาณการทาสีอาคารสํานักการศึกษา 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให)ดําเนินการ   

5. สํานักการศึกษา มีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  5.1 วันท่ี 3 กุมภาพันธ
 2561 ประชุมครูในสังกัดเทศบาลพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา  
  5.2 วันท่ี 3-4 กุมภาพันธ
 2561 สอบ O-Net  
  5.3 วันท่ี 6 กุมภาพันธ
 2561 ประชุมจัดทําหลักสูตร English for child 

5.4 วันท่ี 14 กุมภาพันธ
 2561 จัดแสดงวงออร
เคสตรา (Orchestra) 
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5.5 วันท่ี 16 กุมภาพันธ
 2561 เทศกาลตรุษจีน ประจําปN 2561 การเขียนโครงการ 
5.6 การขอคืนพ้ืนท่ีอาคารโอทอป (OTOP) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช หากมีหนังสือมา

ขอให)ยืดเวลาในการส$งคืนออกไป เนื่องจากมีนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลอยู$ในอาคาร ท่ีจะได)รับ
ผลกระทบจากการคืนพ้ืนท่ี จึงต)องใช)เวลาในการจัดหาพ้ืนท่ีใหม$ให)กับนักเรียน  
มติท่ีประชุม  รับทราบและให)ดําเนินการ 

6. กองวิชาการและแผนงาน มีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 

 6.1 ขอความร$วมมือทุกส$วนราชการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือตอบแบบประเมินเกณฑ
ชี้วัดสําหรับการ
คัดเลือกองค
กรปกครองส$วนท)องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให)ดําเนินการ  

7. กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
7.1 ออกเยี่ยมผู)อยากไร)ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
7.2 มอบเงินช$วยเหลือครอบครัวผู)อยากไร) จํานวน 12 ครอบครัวตามท่ีเทศบาลได)คัดเลือก 
7.3 ตลาดเกษตรปลอดสารพิษ ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได)มอบหมายให)องค
การบริหาร

ส$วนจังหวัดเปLนผู)รับผิดชอบ และได)ขอความอนุเคราะห
เทศบาลในเรื่องการจัดหาถังขยะ การเก็บขนขยะ 
และการตรวจสารพิษในอาหาร  

7.4 สรุปปTญหาของชุมชน ประจําเดือนมกราคม 2560 
 � ชุมชนราชนิคม ปTญหาน้ําขุ$นแดง  
 �ชุมชนท$าช)างขอไฟฟFาหนึ่งดวง 

�ชุมชนไทยสมุทรปTญหาท$อน้ําตัน 
�ชุมชนบ$อทรัพย
ปTญหาถนนเปLนหลุมบ$อ และขอถังขยะจํานวน 5 ถัง 
�ชุมชนต)นโพธิ์ต)นไม)ล)มขวางทางน้ําอยู$ 2 ต)น 
�ชุมชนสันติธรรมปTญหาท$อน้ําตัน 
�ชุมชนไสยเจริญ ปTญหาถนนเปLนหลุมบ$อ 
�ชุมชนบุญพาสันติ เสาไฟฟFาชํารุด 
�ชุมชนบ)านตก กล)องวงจรปaดชํารุด 
�ชุมชนทวดทอง ท$อน้ําเก$า น้ําขุ$นแดง 
�ชุมชนสิน 
�ชุมชนหน)าแขวง ท$อน้ําแตกหน)าซอย 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให)ดําเนินการ 

8. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม มีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  8.1 วันท่ี 8 กุมภาพันธ
 2561  โครงการอาหารปลอดภัยใส$ใจสุขภาพ  
  8.2 รายงานความคืบหน)าการขอให)ท่ีดินแปลงดอนหัวเล ได)รับหนังสือจากกรมป=าไม)ท่ี 12 
ท่ีอําเภอพระพรหม จะดําเนินการในส$วนท่ีเก่ียวข)องต$อไป 

8.3 อยู$ระหว$างดําเนินการชี้แจงโครงการร$วมทุนกับเอกชน 
8.4 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การฆ$าสัตว
 พ.ศ. 2559 
8.5 ความคืบหน)าการปรับปรุงตลาดสดของเทศบาล 
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มติท่ีประชุม  รับทราบและให)ดําเนินการ 

9. กองการแพทย8 มีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
9.1 การจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
กิจกรรมและงาน ของโรงพยาบาลเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ในรูปแบบ One Page ทางช$องทางสื่อต$างๆ 
9.2 จัดกิจกรรมทําความสะอาด Big Cleaning Day จะดําเนินการทุกเดือน ในเดือน

มกราคม จัดเม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2561 
9.3 การดูแลผู)ป=วยติดเตียงของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได)ดําเนินการมา

อย$างต$อเนื่อง และจะปรับปรุงการบริการต$อไป 
  9.4 งานท่ีได)รับมอบหมายเรื่องการชี้แจงเรื่องการจัดทําโรงงานไฟฟFา ได)ดําเนินการเข)า
ชี้แจงตามกําหนด 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให)ดําเนินการ 

10. สถานธนานุบาล  

  - ไม$มีเรื่องแจ)งท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืนๆ (ถ�ามี) 

3.1 การอบรมของบุคลากรในสังกัด ให)พิจารณาความเหมาะสม ความจําเปLนและความคุ)มค$า    
ในการใช)จ$ายงบประมาณ การอนุมัติการออกคําสั่งให)เดินทางไปราชการ ให)ระบุงบประมาณในการใช)ให)
ชัดเจน กรณีสถานศึกษาในสังกัด มอบสํานักการศึกษาชี้แจงโรงเรียนในสังกัดทราบหลักเกณฑ
ท่ีเก่ียวข)อง 

3.2 การแต$งกายด)วยชุดบาติก ให)มีการถ$ายภาพเปLนหมู$คณะส$งประกวดตามกิจกรรมของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.3 เตรียมความพร)อมในการส$งคืนอาคารโอทอป ให)จังหวัดนครศรีธรรมราช  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 

ป@ดประชุม  เวลา  11.00 น. 
    

 

     ลงชื่อ     ผู)สรุปรายงานการประชุม 
     (นายยงยุทธ  เหล$าเจริญเกียรติ) 

        หัวหน)าฝ=ายปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน  
        หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล 

 

 
     ลงชื่อ      ผู)ตรวจสอบรายงานประชุม 
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            (นายประจักษ
  ทองบัว) 
                             ปลัดเทศบาล 


