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รายงานการประชุม 
ผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

ครั้งท่ี  20/2560 
เม่ือวันพุธท่ี  11  ตุลาคม2560เวลา 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. นางอรนงค
  ชูลําภู  ผู)อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
16. นายสมพร  กาญจนโสภาค ผู)อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
17. นางจิตรา  มะโนสงค
 รก.ผู)อํานวยการสํานักการช$าง 
18. นางจิราภรณ
  แก)วปาน ผู)จัดการสถานธนานุบาล 
19. นายมนต
ชัย  บุตรมะรัถยา ผู)อํานวยการส$วนการผลิต 

 

ผู�ไม�มาประชุม 

  - ไม$มี 

 

 

 



2 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

1.  การจัดโครงการจิตอาสาทําดีเพ่ือพ$อ ในวันพฤหัสบดีท่ี 12 ตุลาคม 2560  ณ สนามหน)าเมือง 
แจ)งบุคลากรเข)าร$วมกิจกรรมโดยพร)อมเพรียงกัน  

2.  การปฏิบัติงานของทุกส$วนราชการให)ปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีเก่ียวข)อง สร)างความ
สามัคคีในองค
กร  

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

ปลัดเทศบาล ติดตามผลการดําเนินงาน/และเรื่องท่ีแจ�งท่ีประชุมทราบและพิจารณา 
  1. มอบหมายสํานักปลัดเทศบาลทําหนังสือขอบคุณหน$วยงานท่ีมอบอาหารและเครื่องด่ืมใน
การจัดโครงการจิตอาสาทําดีเพ่ือพ$อ 
  2. การเบิกจ$ายค$าใช)จ$ายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชให)ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข)อง 
  3. การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปD พ.ศ.2560 กําหนดเริ่มสมัยประชุมวันท่ี 
1 – 30 พฤศจิกายน 2560 สํานัก/กอง ท่ีมีเรื่องแจ)งสภาเทศบาลฯเพ่ือทราบหรือเรื่องท่ีจะขออนุมัติจาก
สภาเทศบาลฯ ให)เตรียมเนินการภายในกําหนดเวลา 
  4. มอบกองสาธารณสุขดําเนินการเรื่องจัดทําคันดิน 
  5. การดําเนินการของบประมาณเงินอุดหนุนฯ มอบสํานักการช$าง และสํานักการประปา 
แจ)งโครงการเพ่ือพิจารณาให)แล)วเสร็จทันตามกําหนดเวลา 
  6. ปฏิบัติราชการตามนโยบายผู)บริหาร เน)นระเบียบข)อกฎหมายท่ีเก่ียวข)อง ปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล โปร$งใสและสามารถตรวจสอบได) 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 

เรื่องแจ�งท่ีประชุมเพ่ือทราบ/พิจารณา ของสํานัก/ กอง 

1. สํานักการช�างมีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  1.1 เตรียมดําเนินการตามภารกิจท่ีได)รับมอบหมายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให)แล)วเสร็จตามกําหนดเวลา 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 

2. สํานักการคลังมีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  2.1รายงานรับ – รายจ$าย ประจําปDงบประมาณ พ.ศ.2560  รายรับสูงกว$ารายจ$าย  
36,171,190.83 บาท  
  2.2 สรุปงบประมาณรายจ$ายต$างๆ ประจําปD 2560 และปDงบประมาณ พ.ศ.2561 
(รายละเอียดตามเอกสารแจ)งสํานัก/กอง) ให)ทุกส$วนราชการติดตาม ตรวจสอบ วางแผนการจัดซ้ือจัดจ)างของ
ปDงบประมาณ พ.ศ.2561 
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  2.3 ได)มีหนังสือแจ)งหลักเกณฑ
การเบิกจ$ายค$าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ี
รับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจ)างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ)างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ (รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด$วนท่ีสุด 
ท่ี นศ 0023.5/ว 446 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2560 ) 
  2.4การเบิกจ$ายเบ้ียยังชีพผู)สูงอายุให)ดําเนินการตามระเบียบและหนังสือท่ีเก่ียวข)อง 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 
 ข)อ 2.3 ให)แต$งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการจ$ายค$าตอบแทนตามหลักเกณฑ
และหนังสือ    สั่งการ
ท่ีเก่ียวข)อง  

3. สํานักการประปามีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  3.1 งานให)บริการน้ําประปาของเทศบาลมีความพร)อมในการให)บริการ 
  3.2 โครงการวางท$อประปาภายในเขตเทศบาล จะมอบพ้ืนท่ีให)ดําเนินการในวันท่ี 16 
ตุลาคม 2560 และได)ให)ผู)รับจ)างแจ)งแผนการดําเนินการให)เทศบาลทราบเพ่ือจะได)วางแผนในส$วนท่ีเก่ียวข)อง
ต$อไป 

มติท่ีประชุมรับทราบ 

4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม มีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  4.1ในวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงตลาดสดของ
เทศบาลและประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบร)านค)าในทุ$งท$าลาด 
  4.2 การดําเนินการโครงการบริหารจัดการขยะ อยู$ระหว$างรอการพิจารณาของ
คณะกรรมการ 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 

 5. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  5.1 วันท่ี 11 ตุลาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท)องถ่ิน
สี่ปD (พ.ศ. 2561 -  2564) 

5.2 การจัดทําแผนพัฒนาท)องถ่ินสี่ปD (พ.ศ. 2561 -  2564) เพ่ิมเติม/แก)ไข/เปลี่ยนแปลง
ฉบับท่ี 2จะประชุมประชาคมในวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 ขอความร$วมมือทุกส$วนราชการเข)าร$วมประชุมส$วน
ราชการละ 10 ท$าน 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 

6.กองสวัสดิการสังคม 
6.1 ได)ประชาสัมพันธ
เชิญชุมชนเข)าร$วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาทําดีเพ่ือพ$อ 
6.2 การส$งมอบดอกไม)จันทน
ให)จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันท่ี 17 – 18 ตุลาคม 2560 

กองสวัสดิการสังคมจะดําเนินการจัดส$งให)แล)วเสร็จภายในกําหนดเวลา 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 
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7. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 

  7.1 กําหนดจัดพิธีบําเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเปQนพระราชกุศลครบรอบ 1 ปD วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร
ท่ี 13 ตุลาคม2560 ตาม
กําหนดการดังนี้ 
  พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ
 (ภาคเช)า)ณ ลานโพธิ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พร)อมกันบริเวณพิธี เวลา ๐๖.0๐ น.เปQนต)นไป และ
ขอให)ผู)เข)าร$วมพิธีพิจารณาจัดเตรียมสิ่งของร$วมทําบุญตักบาตรพระสงฆ
 จํานวน 89 รูป 
 พิธีบําเพ็ญกุศลฯ(ภาคเย็น) ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พร)อมกันบริเวณพิธี เวลา 16.00 น.เปQนต)นไป 

  7.2 วันท่ี ๒๑ ตุลาคมของทุกปD เปQนวันคล)ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสํานักปลัดเทศบาล จึงได)กําหนดจัดทําโครงการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล)ายวันพระราชสมภพ ประจําปD 2560 ข้ึนในวันเสาร
ท่ี 
๒๑ ตุลาคม ๒๕60 เวลา 08.00 น. เปQนต)นไป ณ บริเวณหน)าพระราชานุสาวรีย
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนีสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร
 84 (ทุ$งท$าลาด 

  7.3 วันจันทร
ท่ี 23 ตุลาคม 2560 เปQนวันคล)ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล)าเจ)าอยู$หัว “พระปYยมหาราช” จังหวัดนครศรีธรรมราช   ได)กําหนดจัดงานรัฐพิธีในวันดังกล$าว โดย
จัดให)มีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ ลานพระบรมรูปรัชกาล ท่ี 5 สนามหน)าเมืองนครศรีธรรมราช 
ต้ังแต$เวลา 08.00 น. เปQนต)นไป 
  7.4 การรับบริจาครถดับเพลิงจากสภาจังหวัดฟุกุโอะกะ ซ่ึงทางสภาจังหวัดฟุกุโอะกะได)แจ)ง
ค$าใช)จ$ายในการดําเนินการท่ีเทศบาลต)องรับผิดชอบ 
  7.5 การทาสีองค
บริวารศาลหลักเมืองจะดําเนินการให)แล)วเสร็จภายในวันที 26 ตุลาคม 
2560 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ  
         ข�อ 7.4 การรับมอบรถดับเพลิงฯ หากมีค$าใช)จ$ายท่ีต)องรับผิดชอบก็ให)ยกเลิกไม$ขอรับบริจาค 

8. สํานักการศึกษามีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  8.1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเตรียมความพร)อมรับการพัฒนาการศึกษาภาษาจีน        
จากโรงเรียนกวางสีหัวเฉียว ประเทศจีน 
  8.2 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลจะเข)าร$วมกิจกรรมแข$งขันกีฬานักเรียนขององค
กรปกครอง
ส$วนท)องถ่ินในระดับภาคใต) จังหวัดพัทลุงเปQนเจ)าภาพจัดแข$งขันระหว$าง 11 - 20 ตุลาคม 2560 มีพิธีเปYด
ในวันท่ี 14 ตุลาคม 2560  
  8.3 วันท่ี 3 พฤศจิกายน  2560จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง 
  8.4 การเคหะแห$งชาติ ได)ทําหนังสือแจ)งการต$อสัญญาอนุญาตในการใช)พ้ืนท่ีศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็กซ่ึงหมดสัญญาในวันท่ี 31 ตุลาคม 2559  โดยการเคหะแห$งชาติได)ยกเว)นค$าธรรมเนียมให)กับเทศบาล 
  8.6 การขอสนับสนุนงบประมาณในปDงบประมาณ พ.ศ.2562 ในการสร)างอาคารเรียน 
ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและปรับปรุงศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จะดําเนินการประชุมหารือผู)เก่ียวข)องอีกครั้ง 
มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 
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  ข)อ 8.1 ประชุมผู)เก่ียวข)องเตรียมการต)อนรับ 
 ข)อ 8.2 การเบิกจ$ายเก่ียวกับการจัดส$งนักกีฬาเข)าแข$งขัน ให)เบิกจ$ายตามระเบียบท่ีเก่ียวข)อง 
 ข)อ 8.4 ให)ดําเนินการขอใช)พ้ืนท่ีตั้งแต$หมดสัญญาการได)สิทธิ์การเช$า 

9. กองการแพทย= 
9.1 กระทรวงมหาดไทย แจ)งระเบียบว$าด)วยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหน$วยบริการ   

สาธารณสุขขององค
กรปกครองส$วนท)องถ่ิน พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 20 กันยายน 
2560ในการเบิกจ$ายให)ใช)หลักเกณฑ
เดิมไปพลางก$อนเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยยังไม$ได)ออกหลักเกณฑ
วิธี
ปฏิบัติ 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 

10. สถานธนานุบาล  

-  ไม$มีเรื่องแจ)งท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 

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

ป@ดประชุม  เวลา  11.00 น. 

 
    

     ลงชื่อ    ผู)สรุปรายงานการประชุม 
 (นายยงยุทธ  เหล$าเจริญเกียรติ) 

     หัวหน)าฝ^ายป_องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน  
หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล 
 

 

 
     ลงชื่อ      ผู)ตรวจสอบรายงานประชุม 

   (นายประจักษ
  ทองบัว) 
ปลัดเทศบาล 


