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รายงานการประชุม 
ผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

ครั้งท่ี  11/2561 
เม่ือวันพุธท่ี  6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. 

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

ผู�มาประชุม 

1. นายพงศ
สินธุ
 เสนพงศ
  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

2. นายสมเธียร  ภู�สันติสัมพันธ
  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายมนัส  พงศ
ยี่หล$า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นายเอกรินทร
 ระเบียบโอษฐ
 เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
5. นายวิสุทธิ์   บุญชูวงศ
          เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
6. นายประจักษ
 ทองบัว  ปลัดเทศบาล 
7. นายชิษณุพงศ
 สุวรรณ  รองปลัดเทศบาล 
8. นางวชิรา  ยุพการนนท
 ผู$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$อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล$อม 
14. นางจิราภรณ
  แก$วปาน ผู$จัดการสถานธนานุบาล 
15. นางจิตรา  มะโนสงค
 รก.ผู$อํานวยการสํานักการช�าง 
16. นายมนต
ชัย  บุตรมะรัถยา รก.ผู$อํานวยการสํานักการประปา 
 

ผู�ไม�มาประชุม 

1. นายไสว  เขียวจันทร
 รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
2. นายวิชัยศักด์ิ  ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล 
3. นายสนิท  พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ/มอบนโยบาย 
1. มอบสํานักการช�าง ออกแบบปรับปรุงสนามฟุตซอลของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                

ให$สามารถประโยชน
ได$เพ่ิมข้ึน 
2. มอบสํานักปลัดเทศบาลดูแลกํากับดูแลการเติมน้ํามันให$มีความรัดกุม เปAนไปตาม

ข$อเท็จจริง 
3. มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล$อมดูแลการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลให$มีความเปAน

ระเบียบเรียบร$อย  

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

ปลัดเทศบาล เรื่องท่ีแจ�งท่ีประชุมทราบ/พิจารณา ติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
  1. มอบสํานักปลัดเทศบาล ศึกษาปรับปรุงระบบการจ�ายน้ํามัน และเสนอต�อท่ีประชุมครั้ง
ถัดไป 
  2. วันจันทร
ท่ี 18 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. กองวิชาการและแผนงานจัดประชุม
ประชาคม เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ปE (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 5 ณ โรงเรียนสาธิต
เทศบาลวัดเพชรจริก ขอความร�วมมือหัวหน$าส�วนราชการเข$าร�วมประชุมโดยพร$อมเพรียงกัน          
  3. การจัดทําร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2562       
ขอความร�วมมือ ทุกส�วนราชการดําเนินการตามแผนของกองวิชาการฯ และมอบรองปลัดเทศบาลตรวจสอบ
ความถูกต$องของการต้ังงบประมาณของแต�ละสํานัก /กองท่ีรับผิดชอบ  

4. ผลการตรวจประเมินการบริหารกิจการบ$านเมือง ท่ีดี  ประจําปE  พ.ศ.  2561 
คณะอนุกรรมการได$ตรวจประเมินเอกสารเพ่ิมเติม ในวันเสาร
ท่ี 2 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.         
ผู$ตรวจประเมินได$ให$คําแนะนําในการเสนอโครงการและผลงานในการตรวจประเมิน เพ่ือเปAนแนวทางปฏิบัติ
ต�อไป 

5. ติดตามการใช$จ�ายเงินงบประมาณประจําปE พ.ศ. 2561 ค�าครุภัณฑ
 ค�าท่ีดินและ
สิ่งก�อสร$างให$ทุกส�วนราชการเร�งดําเนินการเบิกจ�าย 

6. มอบหมายให$กองวิชาการและแผนงาน เตรียมความพร$อมในการปฏิบัติตามนโยบาย 
ไทยแลนด
 4.0 โดยใช$ระบบคิวอาร
โค$ดประชาสัมพันธ
งานของเทศบาล และจัดอบรมให$กับทุกส�วนราชการ  

7. มอบสํานักการประปา ดูแลการปฏิบัติงานตามโครงการวางท�อเมนประปาภายในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือลดผลกระทบต�อประชาชน 

8. ขอความร�วมมือหัวหน$าส�วนราชการเข$าร�วมประชุมประจําเดือน ของคณะกรรมการ
ชุมชน เพ่ือชี้แจงทําความเข$าใจและรับฟNงปNญหาของชุมชน 

9. มอบสํานักปลัดเทศบาลเตรียมการบริหารจัดการห$องพักของบุคลากรเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

10. มอบกองสวัสดิการเตรียมความพร$อมเรื่องการตรวจติดตามหอพัก มอบสํานัก
ปลัดเทศบาลจัดอาหารว�างและอาหารเท่ียง ตามท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชขอความอนุเคราะห
 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให$ดําเนินการ   
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เรื่องแจ�งท่ีประชุมเพ่ือทราบ/พิจารณา ของสํานัก/กอง 

1. สํานักการช�าง มีเรื่องท่ีแจ$งให$ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  1.1 สํานักงานเคหะชุมชนนครศรีธรรมราชแจ$งการขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ท่ีดินเพ่ือเปAน
ทางสาธารณประโยชน
 ในโครงการเคหะชุมชนนครศรีธรรมราช 1 เพ่ือมอบให$เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ดูแล  
  1.2 บริษัท บ๊ิก แมพ (ไทยแลนด
) ขออนุญาตติดต้ังปPายประชาสัมพันธ
ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให$ดําเนินการ 
        ข�อ 1.2 มอบสํานักการช�างประสานขอรายละเอียดเพ่ิมเติม เพ่ือนําเสนอเข$าท่ีประชุมผู$บริหาร
และหัวหน$าส�วนราชการ พิจารณาในครั้งต�อไป 

2. สํานักการคลัง มีเรื่องท่ีแจ$งให$ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  2.1 การจัดทําแผนท่ีแนวเขตองค
กรปกครองส�วนท$องถ่ิน ในระบบสารสนเทศ (GIS)       
ขอความร�วมมือสํานักการช�างปNกหลักเขตในพ้ืนท่ีจริงให$มีความชัดเจน เนื่องจากมีผลกระทบต�อการจัดเก็บ
ภาษี การขอใช$พ้ืนท่ีปลูกสร$างอาคาร และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข$อง 
  2.2 แจ$งสํานักการช�างเร�งดําเนินการเรื่องการจําหน�ายศาลา ให$เปAนไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวข$อง 
  2.3 กรณีการส�งแบบและประมาณการต�างๆ ของสํานักการช�างให$ฝVายพัสดุ ขอความร�วมมือ
มอบเอกสารให$งานธุรการเพ่ือความสะดวกในการติดต�อประสานงาน 
  2.4 ติดตามการใช$จ�ายงบประมาณประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายจ�ายค$างจ�าย  
ตามรายละเอียดแจ$งให$ทุกส�วนราชการทราบ  
  2.5 วันอังคารท่ี 19 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. จัดประชุมให$ความรู$เรื่องการ
จําหน�ายพัสดุให$ผู$ปฏิบัติงาน ณ ห$องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

2.6 ข$อบกพร�องขององค
กรปกครองส�วนท$องถ่ินตามรายงานของกรมส�งเสริมการปกครอง
ส�วนท$องถ่ิน รายละเอียดตามเอกสารแจ$ง 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให$ดําเนินการ 

3. สํานักการประปา มีเรื่องท่ีแจ$งให$ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  3.1 โครงการพัฒนาวางท�อประปา 25 สาย ยังไม�ได$ดําเนินการ จํานวน 3 สาย ได$เชิญ
ผู$เก่ียวข$องหารือการดําเนินการเพ่ือลดผลกระทบกับประชาชน 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให$ดําเนินการ 
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4. สํานักปลัดเทศบาล มีเรื่องท่ีแจ$งให$ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
4.1 การย$ายศูนย
ดับเพลิง ไปก�อสร $างบริเวณคิวรถแท็กซ่ี  
4.2 องค
การบริหารส�วนตําบลนาทราย ขอรับเงินอุดหนุนโครงการศูนย
ปฏิบัติการร�วม         

ในการช�วยเหลือประชาชนขององค
กรปกครองส�วนท$องถ่ินระดับอําเภอ ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เปAนเงิน 15,000.- บาท 

4.3 วันเสาร
ท่ี 16 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. ฝVายปPองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จัดทําโครงการฝYกอบรมอาสาสมัครในชุมชน และทบทวน อปพร. ด$านการปPองกันอัคคีภัยในชุมชน ประจําปE 
พ.ศ. 2561 ณ บริเวณลานจอดรถข$างหอประชุมเมือง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร
 84 (ทุ�งท�าลาด) 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให$ดําเนินการ  
  ข�อ 4.1 เห็นชอบให$ดําเนินการนําเข$าแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ปE พ.ศ. 2561-2564  
  ข�อ 4.2 มอบกองวิชาการฯ ศึกษาระเบียบในการจ�ายเงินอุดหนุน เพ่ือดําเนินการในส�วนท่ี
เก่ียวข$องต�อไป 

5. สํานักการศึกษา มีเรื่องท่ีแจ$งให$ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  5.1 ขอความร�วมมือสํานักการช�างในการขอเอกสารประกอบแบบแปลนเพ่ิมเติมเพ่ือจัดส�ง
ให$กรมส�งเสริมการปกครองท$องถ่ินต�อไป 
  5.2 วันศุกร
ท่ี 8 มิถุนายน 2561 จัดอบรมผู$บริหารสถานศึกษา ณ โรงแรมอีโค�อินท
 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  5.3 วันท่ี  11 – 14 มิถุนายน 2561 ศึกษาดูงานตามโครงการฝYกอบรมสัมมนาพนักงาน
ครูเทศบาล เพ่ือพัฒนาพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรท่ีเก่ียวข$องในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม�  
  5.4 วันอาทิตย
ท่ี 10 มิถุนายน 2561 เวลา 17.45 น. จัดพิธีเปZดกิจกรรมสานสัมพันธ
 
เดือนรอมฎอน ณ หอประชุมโรงละคร อบจ.       
  5.5 หารือหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่องการบริหารจัดการดูแลสนามกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช (สนามกีฬาระดับจังหวัด) ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ี นศ 0023.3/ 9945           
ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 เรื่องการโอนทรัพย
สินจะต$องขอความเห็นชอบต�อสภาเทศบาลฯ หรือไม� 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให$ดําเนินการ 
  ข�อ 5.5 มอบสํานักการศึกษาหารือจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการดําเนินการโอนทรัพย
สิน
ของเทศบาลฯ ตามหนังสือดังกล�าว 

6. กองวิชาการและแผนงาน มีเรื่องท่ีแจ$งให$ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  6.1 ขอความร�วมมือทุกส�วนราชการ ในการจัดโครงการอบรม ให$มีเนื้อหาเรื่องการต�อต$าน
การทุจริต การปราบโกง ลงในหลักสูตรการอบรม เพ่ือให$การปฏิบัติงานเปAนไปตามหลักธรรมาภิบาลและ          
การบริหารจัดการบ$านเมืองท่ีดี 
  6.2 ขอความร�วมมือทุกส�วนราชการท่ีมีภารกิจเก่ียวเนื่องกับชุมชน เลือกภารกิจงานท่ีมีความ
เหมาะสมและชุมชนสามารถดําเนินการได$ มอบหมายให$ชุมชนดําเนินการบริหารจัดการโครงการด$วยตนเอง  
เพ่ือปฏิบัติให$เปAนไปตามหลักการบริหารจัดการบ$านเมืองท่ีดี  

6.3 การปฏิบัติตามนโยบายไทยแลนด
 4.0 กองวิชาการฯได$จัดทําระบบคิวอาร
โค̂ด          
ขอความร�วมมือ สํานัก/กอง  ส�งบุคลากร จํานวน 2 คน เพ่ืออบรมเรียนรู$การใช$งานระบบดังกล�าว 
มติท่ีประชุม  รับทราบและให$ดําเนินการ  
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7. กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องท่ีแจ$งให$ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
7.1 การเสนอโครงการของชุมชนเพ่ือขอรับเงินสนับสนุน การดําเนินการตามนโยบาย

รัฐบาล เรื่องไทยนิยม ยั่งยืน อยู�ระหว�างดําเนินการส�งโครงการให$คณะกรรมการระดับอําเภอพิจารณา 
7.2 การส�งคืนอาคารโอทอป อยู�ระหว�างดําเนินการจัดทําเอกสารเพ่ิมเติม 
7.3 การปฏิบัติตามระเบียบฯ เรื่องหอพักในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู�ระหว�าง

ดําเนินการจัดทําแผนการตรวจหอพัก  

มติท่ีประชุม  รับทราบและให$ดําเนินการ 

8. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม มีเรื่องท่ีแจ$งให$ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  8.1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล$อม ได$รับโอนพนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา  
  8.2 การจัดทําร�าง  TOR เรื่องการกําจัดขยะอยู�ระหว�างดําเนินการ  
  8.3 ร�างเทศบัญญัติ เรื่อง การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ อยู�ระหว�างการดําเนินการในข้ันตอน
นําเสนอผู$ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณา 

8.4 การเฝPาระวังปPองกันโรคพิษสุนัขบ$าในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

8.5 การฉีดพ�นยุงลายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู�ระหว�างดําเนินการ 
8.6 ตลาดสดคูขวาง อยู�ระหว�างดําเนินการปรับปรุงแก$ไขปNญหา 
8.7 การจัดเก็บขยะชิ้นใหญ� จะดําเนินการตามแผนงานโดยกําหนดแล$วเสร็จภายในเดือน

กรกฎาคม 2561 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให$ดําเนินการ 

9. กองการแพทย@ มีเรื่องท่ีแจ$งให$ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
9.1 วันท่ี 4  - 5 มิถุนายน 2561 หัวหน$างานและผู$ท่ีเก่ียวข$องร�วมจัดทํายุทธศาสตร
การ

พัฒนาของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
9.2 การจัดทําโครงการคลินิกหมอครอบครัว ตามนโยบายรัฐบาล ในปE พ.ศ. 2562            

ของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือดูแลประชาชนทุกกลุ�มอายุในพ้ืนท่ีท้ังร�างกาย จิตใจ สังคม 
ต้ังแต�ยังไม�ปVวย ขณะปVวยและฟbcนฟูสุขภาพให$หายปVวย อยู�ระหว�างดําเนินการโดยจัดให$ศูนย
คูขวางเปAนศูนย

นําร�อง โดยจะดําเนินการให$แล$วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561 

9.3 การสร$างอาคารเพ่ือให$บริการสาธารณสุขและดูแลสุขภาพของประชาชน  ในเขต
เทศบาล มีผู$สนใจมอบท่ีดินให$เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 3 ไร� เพ่ือเปAนสถานท่ีก�อสร$าง โดยจะขอ
อนุมัติใช$เงินของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปAนงบประมาณในการก�อสร$างอาคารดังกล�าว 

9.4 วัคซีนปPองกันโรคไข$หวัดใหญ� โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได$รับจัดสรร
จํานวน 1,000 โดส จะดําเนินการวางแผนการให$บริการต�อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให$ดําเนินการ 
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10. สถานธนานุบาล  

  -ไม�มีเรื่องแจ$งท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืนๆ (ถ�ามี) 

  - ไม�มี 

ปBดประชุม  เวลา  11.50 น. 
    

 
 

     ลงชื่อ     ผู$สรุปรายงานการประชุม 
     (นายยงยุทธ  เหล�าเจริญเกียรติ) 

          หัวหน$าฝVายปPองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน  
        หัวหน$าสํานักปลัดเทศบาล 

 

 
     ลงชื่อ            ผู$ตรวจสอบรายงานการประชุม 

         (นายประจักษ
  ทองบัว) 
      ปลัดเทศบาล 


