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รายงานการประชุม
ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ชั้น 5)
-------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายพงศสินธุ

เสนพงศ

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
2. นายไสว
เขียวจันทร
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
3. นายมนัส
พงศยี่หล%า
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
4. นายเอกรินทร
ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
5. นายประจักษ
ทองบัว
ปลัดเทศบาล
6. นายวิชัยศักดิ์
ไสยเกตุ
รองปลัดเทศบาล
7. นายสนิท
พรหมสุภา
รองปลัดเทศบาล
8. นางวชิรา
ยุพการนนท ผู%อํานวยการสํานักการคลัง
9. นายสมหวัง
สิทธิศิรประพันธ ผู%อํานวยการสํานักการศึกษา
10. นายยงยุทธ
เหล:าเจริญเกียรติ รก.หัวหน%าสํานักปลัดเทศบาล
11. นางสุรีวรรณ สาสนานนท ผู%อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
12. นางอรนงค
ชูลําภู
ผู%อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
13. นายสมพร
กาญจนโสภาค ผู%อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
14. น.ส.จิราภรณ
แก%วปาน
ผู%จัดการสถานธนานุบาล
15. นางอรนุช
ชัยยะวิริยะ
ผู%อํานวยการส:วนการศึกษา
16. นางจงดี
โปณะทอง
ผู%อํานวยการส:วนพัฒนารายได%
17. นางอารีรัตน
ไอยศูรย
หัวหน%าฝ@ายบริหารงานทั่วไป
18. นายสัญชาย
ชาตรีทัพ
หัวหน%าฝ@ายรักษาความสงบ
19. นายอิชณนกร
พูลสวัสดิ์
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
20. นางพฤษภา
ปุยานุสรณ
ผอ.ร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
21. นายไตรวัฒน
ตรีสัตยพันธ ผอ.ร.ร.นานาชาติเทศบาลฯ (แทน)
22. นางวิมลลักษณ
ศรีกระจ:าง
รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง(แทน)
23. นายพิเชษฐ
คงช:วย
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดท:าโพธิ์
24. น.ส.อําพร
ด:านคงรักษ
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดมเหยงคณ
25. นางณภัสสร
ชูคลี่
รอง ผอ. ร.ร.เทศบาลวัดศาลามีชัย(แทน)
26. นางศศิธร
เทพรัตน
รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง(แทน)
27. นางนงเยาว
คงศาลา
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดท%าวโคตร
28. นายประเสริฐ
สมจิตต
ผอ. ร.ร.เทศบาลวัดใหญ:
29. นางนิตยา
ทองนุ:น
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดศรีทวี
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ผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายสมเธียร
นายวิสุทธิ์
นายชิษณุพงศ
นางบังอร
นายมนตชัย

ภู:สันติสัมพันธ
บุญชูวงศ
สุวรรณ
บุตรมะรัถยา
บุตรมะรัถยา

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
รองปลัดเทศบาล
ผู%อํานวยการส:วนบริหารงานคลัง
ผู%อํานวยการส:วนการผลิต

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ `
1.1มอบส:วนราชการที่เกี่ยวข%องจัดเตรียมการต%อนรับนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 3 พฤศจิกายน
2560
1.2 ให%เตรียมการเฝGาระวัง และเตรียมความพร%อมรับสถานการณน้ําท:วม
1.3 ขอบคุณทุกส:วนราชการที่ปฏิบัติงานในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
1.4มอบสํานักการช:างปรับปรุงภูมิทัศน การทาสี งานสะพาน ปGายซอยต:างๆ ปGายจราจร
ทางเท%า ฝาท:อที่ชํารุด ถนน ภายในเขตเทศบาล กรณีที่มีการเสนอความคิดเห็นของชุมชนมอบกองสวัสดิการ
ประสานงานกับสํานักการช:างเพื่อดําเนินการ
1.5มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล%อมดูแลงานเก็บกวาดขยะ และการระบายน้ํา
1.6มอบสํานักปลัดเทศบาล ดูแล กําชับการใช%รถยนตส:วนกลาง ให%เปMนไปตามระเบียบการ
ใช%รถของทางราชการ และมารยาทของผู%ปฏิบัติงานขับรถยนตส:วนกลาง
1.7มอบสํานักการศึกษา ดูแลงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ให%มีโครงการริเริ่มในการสร%างเอกลักษณของ
โรงเรียน โรงเรียนละ 1 โครงการ/กิจกรรม
จัดให%มีการประกวดภูมิทัศนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
โครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา เน%นเรื่องคุณภาพถูกต%องตามหลัก
โภชนาการและปริมาณเพียงพอ
1.8การเข%าร:วมประชุมและการอบรม ให%รายงานผู%บริหารเพื่อทราบทุกครั้ง
1.9 การแต:งกายของข%าราชการและบุคลากรในสังกัด ให%ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของ
ผู%ว:าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มติที่ประชุมรับทราบและดําเนินการ
นายไสว เขียวจันทร8 รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
1. การปฏิบัติราชการให%ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข%อง
2. การเสนอหนังสือให%ผู%บังคับบัญชาอนุมัติให%ตรวจสอบความถูกต%อง และเสนอตามสาย
การบังคับบัญชา
มติที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมผู%บริหาร หัวหน%าส:วนราชการและผู%บริหารสถานศึกษาครั้งที่
2/2560 เพื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห%องประชุมเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560 โดยไม:มีการแก%ไข
ระเบียบวาระที่ 3เรื่องติดตามผลการปฏิบัติราชการ / รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายผูบริหาร
ปลัดเทศบาล
1. การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปO พ.ศ. 2560 กําหนดประชุมวันที่
28 พฤศจิกายน 2560 กําหนดส:งญัตติภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
2. สํานักการช:างเร:งดําเนินการออกแบบประมาณการตามแผนปฏิบัติงาน
3. มอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาล รายงานผลความคืนหน%าโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย
ผู%บริหารในการประชุมประจําเดือนธันวาคม
มติที่ประชุมรับทราบและดําเนินการ
3.1 ติดตามผลการปฏิบัติราชการ ของสํานัก/กอง
1. สํานักการชางมีเรื่องที่แจ%งให%ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1 โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปO 2561 ที่ได%รับสนับสนุนคือโครงการ
ก:อสร%างสะพานบริเวณทุ:งท:าลาด และปรับปรุงถนนรอบทุ:งท:าลาด
1.2 เตรียมความพร%อมและเริ่มดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อระบายน้ําในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
มติที่ประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ
2. สํานักการคลังมีเรื่องที่แจ%งให%ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1การเบิกจ:ายเงินงบประมาณ ให%ทุกส:วนราชการเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ:ายให%
ครบถ%วน
2.2 การเบิกจ:ายค:าเช:าบ%านของพนักงานครู จะเบิกจ:ายได%หลังจากกรมส:งเสริมการปกครอง
ท%องถิ่นแจ%งการจัดสรร และมีการโอนเงินให%กับเทศบาล ตามรายชื่อของผู%ที่ได%รับจัดสรร
2.3 เงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ที่ ไ ด% รั บ ของโรงเรี ย นนานาชาติ เ ทศบาล และโรงเรี ย นสาธิ ต
เทศบาลวัดเพชรจริก ให%ดําเนินการตามห%วงระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือสั่งการ
มติที่ประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ
3. สํานักการประปามีเรื่องที่แจ%งให%ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.1 โครงการวางท: อ ประปาภายในเขตเทศบาล ผู% รั บ จ% า งได% เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การในวั น ที่ 27
ตุลาคม 2560 ระยะเวลาการทํางานภายใน 180 วัน
มติที่ประชุมรับทราบ
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4. สํานักการศึกษามีเรื่องที่แจ%งให%ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง
4.2 ผลการแข:งขันกีฬานักเรียนขององคกรปกครองส:วนท%องถิ่นในระดับภาคใต% จังหวัด
พัทลุงเปMนเจ%าภาพจัดแข:งขันระหว:าง 11 - 20 ตุลาคม 2560 ได%จัดส:งนักกีฬา จํานวน 10 รายการ ได%รับ
เหรียญรางวัล 8 รายการ
4.3 เตรียมการต%อนรับตัวแทนจากประเทศจีนจะมาดูสถานที่ของโรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
จริงในปOการศึกษา 2561
มติที่ประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ
5. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องที่แจ%งให%ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 เตรียมงานที่ได%รับมอบหมายในการต%อนรับนายกรัฐมนตรีวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
5.2 การแต:งกาย ตามหนังสือแจ%งเวียนให%แต:ละส:วนราชการทราบ
- การประชุมจัดเลี้ยง เน%นอาหารว:างและน้ําดื่มขวดเล็ก
- ของที่ระลึกของฝาก เน%นผลิตภัณฑ OTOP
- การประชุมนอกสถานที่ ให%หมุนเวียนโรงแรมต:างๆ ในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชอย:างทั่วถึง
5.3 ฝ@ายปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ%าหน%าที่เทศกิจปฏิบัติหน%าที่ในคืนวันลอย
กระทง วันที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 16.00 น. – 22.00 น.
มติที่ประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ
6. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องที่แจ%งให%ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมของ CLP ในวันที่ 1 - 18 พฤศจิกายน 2560 จัดกิจเทศกาล
ภาพยนตรวิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรู%
6.2 งานประชาสัมพันธประเพณีวันลอยกระทง ได%ประชาสัมพันธโดยจัดรถแห: ปGายไวนิล
สถานีวิทยุชุมชน เว็บไซต เฟสบุ[ค
มติที่ประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ
7. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีเรื่องที่แจ%งให%ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
7.1 เตรี ย มการปG อ งกั น น้ํ า ท: ว ม การขุ ด ลอกคู ค ลองระบายน้ํ า สถานที่ กํ า จั ด ขยะ การ
เตรียมการติดตั้งเครื่องสูบน้ําบริเวณกองขยะทุ:งท:าลาด
7.2 การเตรียมความพร%อมตามกฎกระทรวงเรื่องสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.
2560 การจัดซื้อถังขยะตามประเภทของขยะ ซึ่งต%องดําเนินการให%แล%วเสร็จภายใน 3 ปO
มติที่ประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ
8.กองสวัสดิการสังคม
8.1 ประชาสัมพันธเชิญชุมชนร:วมต%อนรับนายกรัฐมนตรีในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
8.2 ประสานชุมชนเฝGาระวังสถานการณน้ําท:วมขัง
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8.3 ศูนยแสดงสินค%าโอทอปเป]ดให%บริการ ส:วนราชการและโรงเรียนที่มีผลิตภัณฑที่ร:วม
แสดงให%ประสารงานที่กองสวัสดิการสังคม
มติที่ประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ
9. กองการแพทย8
9.1 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เริ่มดําเนินการให%บริการแบบลดกระดาษ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให%บริการ และลดปริมาณกระดาษ
มติที่ประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ
10. สถานธนานุบาล
- ไม:มีเรื่องแจ%งที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.2 ติดตาม / รายงานผลการปฏิบัติราชการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
1.โรงเรียนเทศบาลวัดเพชรจริกมีเรื่องที่แจ%งให%ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1 เตรียมความพร%อมของนักเรียนเพื่อเข%าสู:การเรียนในระดับอุดมศึกษา
1.2เตรียมความพร%อมในปOการศึกษา 2561 กําหนดวิสัยทัศน ปรับปรุงวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนให%สอดคล%องกับการจัดการศึกษาของจังหวัด และการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล
1.3 วางแผนการคัดเลือกนักเรียนเข%าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปOที่ 1 ประเภทโควตา จะ
ดําเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 17 ธันวาคม 2560
มติที่ประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ
2.โรงเรียนนานาชาติเทศบาลมีเรื่องที่แจ%งให%ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1 เตรียมความพร%อมการต%อนรับบุคลากรที่มาจากประเทศจีน
2.2ทางโรงเรียนมีโครงการที่จะทําทางเดินให%นักเรียนเดินเข%าโรงเรียนเพื่อความเปMน
ระเบียบเรียบร%อย และลดป^ญหาการจราจร ขอความอนุเคราะหสํานักการช:างออกแบบพร%อมประมาณราคา
การก:อสร%าง
2.3 ดําเนินการปรับปรุงระบบน้ําและระบบไฟอาคารเอนกประสงค
มติที่ประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ
3.โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมืองมีเรื่องที่แจ%งให%ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.1 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียน
3.2การดําเนินการเรื่องอาหารกลางวันเปMนไปด%วยความเรียบร%อย
3.3 ผลการแข:งขันกีฬาฟุตซอล ในการแข:งขันกีฬาขององคกรปกครองส:วนท%องถิ่นในระดับ
ภาคใต%ได%รับรางวัลชนะเลิศ และเตรียมนักกีฬาเพื่อแข:งขัน
3.4เตรียมความพร%อมจัดทําโครงการเพชรยอดมงกุฎ ช:วงป]ดภาคเรียน สู:ความเปMนเลิศทาง
วิชาการ
3.5 เตรียมการและวางแผนการจัดการเรียนการสอน
มติที่ประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ
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4. โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัยมีเรื่องที่แจ%งให%ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ได%รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สถานศึกษาต%นแบบ
สั ง กั ด องคกรปกครองส: ว นท% อ งถิ่ น ด% า นการรั ก สิ่ ง แวดล% อ ม การปลู ก ฝ^ ง การเห็ น คุ ณ ค: า ของขยะที่ ยั่ ง ยื น
ตามโครงการจิตอาสาพลังแผ:นดิน
4.2 การบริหารจัดการเรื่องอาหารกลางวันเปMนไปด%วยความเรียบร%อย
4.3 การจัดเก็บเงินบํารุงการศึกษาของการจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา ครบถ%วน
4.4 เตรียมความพร%อมการจัดการเรียนการสอนการสอบ โอเน็ต และการประเมินการสอบ
อ:านออกเขียนได%
มติที่ประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ
5. โรงเรียนเทศบาลวัดทาโพธิ์มีเรื่องที่แจ%งให%ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 เตรียมความพร%อมการจัดการเรียนการสอน เป]ดภาคเรียนในระดับมัธยมศึกษา
5.2เตรียมปGองกันป^ญหาอุทกภัยเนื่องจากโรงเรียนอยู:ในพื้นที่ลุ:ม
มติที่ประชุมรับทราบ
6. โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงค8มีเรื่องที่แจ%งให%ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
6.1 เตรียมความพร%อมการจัดการเรียนการสอนแยกห%องเรียนจากผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1
6.2การดําเนินโครงการอาหารกลางวันเปMนไปด%วยความเรียบร%อย
มติที่ประชุมรับทราบ
7. โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทองมีเรื่องที่แจ%งให%ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
7.1 เตรียมความพร%อมด%านอาคารสถานที่ การจัดทําอาหารกลางวัน
7.2เตรียมความพร%อมในการสอบเข%าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 1
7.3 เตรียมการเข%าร:วมแสดงสินค%าผลิตภัณฑของนักเรียนในศูนยแสดงผลิตภัณฑโอทอปของ
เทศบาล
มติที่ประชุมรับทราบ
8.โรงเรียนเทศบาลวัดทาวโคตรมีเรื่องที่แจ%งให%ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
8.1 เตรียมความพร%อมในการออกแบบและประมาณการก:อสร%างอาคารเรียนสํานักการช:างได%
แจ%งกําหนดแล%วเสร็จภายใน 15 พฤศจิกายน 2560 และได%สํารวจครุภัณฑ วัสดุที่เกี่ยวข%องนําเข%าแผนพัฒนา
ท%องถิ่นสี่ปO (พ.ศ.2561 – 2564)
8.2การก:อสร%างเสาธงของโรงเรียนอยู:ระหว:างดําเนินการ
8.3 การจัดการเรียนการสอน ประชุมครูปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในภาค
เรียนที่ 2 และเตรียมความพร%อมนักเรียนในการสอบคัดเลือกศึกษาต:อในระดับมัธยม
8.4 การดําเนินการเรื่องอาหารกลางวันเปMนไปด%วยความเรียบร%อย
มติที่ประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ
9. โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวีมีเรื่องที่แจ%งให%ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
9.1 เตรียมปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียน
9.2จัดโครงการตลาดนัดนักเรียน
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9.3 เตรียมความพร%อมให%นักเรียนร:วมกิจกรรมส:งกระทงเข%าประกวด
9.4 การดําเนินการโครงการอาหารกลางวันเปMนไปด%วยความเรียบร%อย
มติที่ประชุมรับทราบ
10. โรงเรียนเทศบาลวัดใหญมีเรื่องที่แจ%งให%ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
10.1 การดําเนินการโครงการอาหารกลางวันเปMนไปด%วยความเรียบร%อย
10.2เตรียมการฝ_กซ%อมนักกีฬาส:งเข%าแข:งขัน
10.3 แจ%งประชาสัมพันธกําหนดวันเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยครู
นครศรีธรรมราช ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียนเลือกตั้งล:วงหน%าภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน
และเลือกตั้งล:วงหน%าภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องๆ(ถามี)
- ไม:มี
ปEดประชุม เวลา 16.15 น.

ลงชื่อ
ผู%สรุปรายงานการประชุม
(นายยงยุทธ เหล:าเจริญเกียรติ)
หัวหน%าฝ@ายปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน
หัวหน%าสํานักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ
ผู%ตรวจสอบรายงานประชุม
(นายประจักษ ทองบัว)
ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

