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รายงานการประชุม 
ผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

ครั้งท่ี  4/2561 
เม่ือวันพุธท่ี  14  กุมภาพันธ+  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$า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นายเอกรินทร
 ระเบียบโอษฐ
 เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
5. นายวิสุทธิ์   บุญชูวงศ
          เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
6. นายประจักษ
 ทองบัว  ปลัดเทศบาล 
7. นายวิชัยศักด์ิ   ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล 
8. นายชิษณุพงศ
   สุวรรณ  รองปลัดเทศบาล 
9. นายสนิท  พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล 
10. นางวชิรา  ยุพการนนท
 ผู$อํานวยการสํานักการคลัง 
11. นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ
 ผู$อํานวยการสํานักการศึกษา 
12. นายยงยุทธ  เหล�าเจริญเกียรติ  รก.หัวหน$าสํานักปลัดเทศบาล 
13. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท
 ผู$อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
14. นางอรนงค
  ชูลําภู  ผู$อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
15. นางสุกัญญา    เรืองสุวรรณ
 นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ 
16. นางจิตรา  มะโนสงค
 รก.ผู$อํานวยการสํานักการช�าง 
 

ผู�ไม�มาประชุม 

1. นายไสว  เขียวจันทร
 รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
2. นางจิราภรณ
  แก$วปาน ผู$จัดการสถานธนานุบาล 
3. นายมนต
ชัย  บุตรมะรัถยา ผู$อํานวยการส�วนการผลิต 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

1. การขอใช$พ้ืนท่ีว�างของวัดเสมาชัย เพ่ือก�อสร$างอาคารเรียนเพ่ิมเติมของโรงเรียนเทศบาล
วัดเสมาเมือง คณะสงฆ
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีมติเห็นชอบโดยให$มีการจ�ายค�าเช�าตามเง่ือนไข 

2. มอบสํานักการประปาตรวจสอบและทําความเข$าใจกับผู$ใช$น้ําในการชําระค�าน้ําประปา
ในอัตราใหม� 

3. มอบสํานักการช�างดูแลการใช$พ้ืนท่ีสนามหน$าเมือง  ไม�ให$มีการเล�นฟุตบอลในสนาม 
4. มอบสํานักการช�างเร�งดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีถนนคนเดิน และบริเวณคิวTaxi เดิม 

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

ปลัดเทศบาล เรื่องท่ีแจ�งท่ีประชุมทราบ/พิจารณา ติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
  1. เทศบาลมีคําสั่งให$พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการเพ่ือศึกษาระบบการให$บริการ           
ณ เทศบาลเมืองแม�เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม� เพ่ือนํามาปรับปรุงการให$บริการของเทศบาล 
  2. ส�วนราชการท่ีมีภารกิจ กิจกรรมท่ีปฏิบัติโดยเชิญผู$บริหารเข$าร�วมให$ตรวจสอบปฏิทิน        
กับกองวิชาการและแผนงาน เพ่ือให$สอดคล$องกับภารกิจท่ีมีอยู�เดิมไม�ให$เกิดความซํ้าซ$อน 

3. การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจําปI พ.ศ. 2561 
กําหนดให$มีการประชุมในวันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ
 2561 เวลา 10.00 น. ส�วนราชการท่ีมีภารกิจจะต$องขอ
อนุมัติสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชให$เตรียมดําเนินการ 

4. การบริหารงบประมาณประจําปI พ.ศ. 2561 ของทุกส�วนราชการให$คํานึงถึงความ
จําเปJนและประโยชน
สูงสุดของทางราชการ 

5. การจําหน�ายครุภัณฑ
 ให$ทุกส�วนราชการตรวจสอบรายการครุภัณฑ
ท่ีมีอยู�ในบัญชี
ครุภัณฑ
ของเทศบาล และดําเนินการให$เปJนไปตามระเบียบฯ 

6. มอบทุกส�วนราชการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือตอบแบบประเมินเกณฑ
ชี้วัดสําหรับการ
คัดเลือกองค
กรปกครองส�วนท$องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ประจําปI พ.ศ. 2561 

7. การใช$รถของทางราชการ ทุกส�วนราชการให$ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด$วยการใช$และรักษารถยนต
ขององค
กรปกครองส�วนท$องถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยเคร�งครัด 

8. การจัดทําโครงการท่ีมีการเบิกค�าใช$จ�าย ให$ถือปฏิบัติตามระเบียบท่ีเก่ียวข$องและ
ดําเนินการให$เปJนไปตามวัตถุประสงค
ของโครงการ 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให$ดําเนินการ   

เรื่องแจ�งท่ีประชุมเพ่ือทราบ/พิจารณา ของสํานัก/กอง 

1. สํานักการช�าง มีเรื่องท่ีแจ$งให$ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  1.1 การออกแบบปรับปรุงเคาน
เตอร
การให$บริการ การออกแบบอาคารผู$สูงอายุ           
อยู�ระหว�างดําเนินการ  
   1.2 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร
 84 (ทุ�งท�าลาด) สวนสาธารณศรีธรรมาโศกราช และ      
สวนสาธารณะเชิงสะพานราเมศวร
 อยู�ระหว�างดําเนินการปรับปรุง   
  1.3 การปรับปรุงบ�อน้ํา ขณะนี้ได$ผู$รับจ$างเรียบร$อยแล$วอยู�ระหว�างดําเนินการ 
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  1.4 ครุภัณฑ
ของสํานักการช�างอยู�ระหว�างดําเนินการแต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให$ดําเนินการ 

2. สํานักการคลัง มีเรื่องท่ีแจ$งให$ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  2.1 ติดตามการใช$จ�ายงบประมาณประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายจ�ายค$างจ�าย  
แจ$งทุกส�วนราชการเร�งดําเนินการจัดซ้ือจัดจ$าง ท้ังโครงการและค�าครุภัณฑ
ต�างๆ 

2.2 ผลจากการร�วมประชุมกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได$เร�งรัดการใช$เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  หากมีเงินเหลือจ�ายก็ให$เตรียมดําเนินการขอใช$เงินในส�วนท่ีเหลือ 

2.3 สํานักงานตรวจเงินแผ�นดินตรวจสอบงบประมาณประจําปIงบประมาณ พ.ศ.2560 
และได$ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ การเบิกจ�ายโครงการ การจัดงาน กิจกรรมต�างๆ การดําเนินการ
เก่ียวกับครุภัณฑ
 ในการปฏิบัติงานให$ทุกส�วนราชการถือปฏิบัติตามระเบียบท่ีเก่ียวข$อง  

2.4 สํ านักการคลั ง มี ญัตติ ท่ีจะนําเสนอขอความเห็นชอบต�อสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จํานวน 3 เรื่อง คือ 

 - ถอนคืนเงินค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมท่ีดินของปIงบประมาณ 
พ.ศ.2560  ให$แก�สํานักงานท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 - ถอนคืนเงินค�าปรับโครงการขยายพ้ืนท่ีอาคาร สํานักงานเทศบาลด$านหน$าของ
ปIงบประมาณ พ.ศ.2560 
   - อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ�าย  ประจําปIงบประมาณ พ.ศ.2561  ไปต้ังจ�าย
เปJนรายการใหม�  

2.5 การต�อทะเบียนรถของส�วนราชการ ให$ดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวข$อง 
2.6 เงินอุดหนุนท่ัวไป ตามโครงการพระราชดําริฯ มีเงินเข$าเทศบาลในการดําเนินการ

เบิกจ�ายให$ดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวข$อง 
2.7 การแก$ไขปSญหาเรื่องแนวเขตของเทศบาล จะดําเนินการประชุมผู$ท่ีเก่ียวข$องต�อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให$ดําเนินการ 

3. สํานักการประปา มีเรื่องท่ีแจ$งให$ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  3.1 รายงานสถานะทางการเงิน มีเงินรายรับสูงกว�ารายจ�าย  
  3.2 การชําระหนี้ธนาคารออมสินได$ครบกําหนดชําระ 
  3.3 การชําระค�าสาธารณูปโภคของสํานักการประปาได$ดําเนินการชําระเปJนปSจจุบัน 
  3.4 การวางท�อประปาในเขตเทศบาลอยู�ระหว�างการดําเนินการ 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให$ดําเนินการ 

4. สํานักปลัดเทศบาล มีเรื่องท่ีแจ$งให$ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
4.1 การตัดแต�งต$นไม$บริ เวณบ�อน้ํ า ศักด์ิสิทธิ์  ได$ ดําเนินการตัดต$นไม$และติดปTาย

ประชาสัมพันธ
เรียบร$อยแล$ว 
4.2 การปรับปรุงหอประชุมเมือง ได$รับประมาณการจากสํานักการช�างเรียบร$อยแล$ว และ

อยู�ระหว�างดําเนินการปรับปรุง 
4.3 ขอความร�วมมือสํานักการช�างเร�งดําเนินการออกแบบปรับปรุงเคาน
เตอร
ให$บริการ

ประชาชนด$านหน$าสํานักงาน 
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4.4 ฝVายปTองกันและบรรเทาสาธารณภัยได$เตรียมความพร$อมปTองกันอัคคีภัยในช�วงเทศกาล
ตรุษจีน และได$จัดให$เจ$าหน$าท่ีออกตรวจพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล 

4.5 การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก�พนักงานบรรจุใหม� และพนักงานโอนย$าย 
กําหนดในวันจันทร
ท่ี 19 กุมภาพันธ
 2561 ณ ห$องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให$ดําเนินการ   

5. สํานักการศึกษา มีเรื่องท่ีแจ$งให$ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  5.1 วันท่ี 14 กุมภาพันธ
 2561 จัดแสดงวงออร
เคสตรา (Orchestra) 

5.2 วันท่ี 16 กุมภาพันธ
 2561 เทศกาลตรุษจีน ประจําปI 2561  
5.3 วันท่ี 20 กุมภาพันธ
 2561 สอบการอ�านนักเรียนระดับประถมศึกษาปIท่ี 1 โรงเรียน

ในสังกัดเทศบาล 
5.4 วันท่ี 23 กุมภาพันธ
 2561 กิจกรรมหิ้วป̂_นโต 
5.5 วันท่ี 1 มีนาคม 2561 กิจกรรมวันมาฆบูชา  

มติท่ีประชุม  รับทราบและให$ดําเนินการ 

6. กองวิชาการและแผนงาน มีเรื่องท่ีแจ$งให$ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  เชิญหัวหน$าส�วนราชการเข$าร�วมการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาชุมชุน จะเริ่มดําเนินการ
ระหว�างวันท่ี 2 – 12 มีนาคม 2561  

มติท่ีประชุม  รับทราบและให$ดําเนินการ  

7. กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องท่ีแจ$งให$ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
7.1 การอนุรักษ
ฟbcนฟูชุมชนย�านเมืองเก�า ชุมชนท�าวัง ชุมชนตลาดแขก ชุมชนตลาดท�าม$า 

อยู�ระหว�างดําเนินการ  
7.2 ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ
 2561 
 - วันท่ี 15 – 16 กุมภาพันธ
 2561 จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู$สูงอายุ 
 - วันท่ี 26 กุมภาพันธ
 2561 ประชุมประจําเดือน ณ ห$องประชุมเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ชั้น 5 
7.3 ครุภัณฑ
เครื่องขยายเสียง และเตียงไม$ อยู�ระหว�างดําเนินการ 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให$ดําเนินการ 

8. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม มีเรื่องท่ีแจ$งให$ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  8.1 ผลการจัดกิจกรรมโครงการอาหารปลอดภัยใส�ใจสุขภาพ มีการทํา MOU ระหว�าง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกับผู$ประกอบการ 
  8.2 มีการตรวจสารเร�งเนื้อแดงในโรงฆ�าสัตว
อย�างต�อเนื่อง 

8.3 อยู�ระหว�างดําเนินการตรวจตลาดสดของเทศบาล 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให$ดําเนินการ 
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9. กองการแพทย+ มีเรื่องท่ีแจ$งให$ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
9.1 การจัดโครงการตรวจคัดกรองผู$ปVวยโรคเบาหวาน โดยได$ดําเนินการไปแล$ว 3 ครั้ง  

เม่ือพบผู$ปVวยก็จะได$ดําเนินการวางแผนการดูแลรักษาต�อไป และจะดําเนินการอย�างต�อเนื่อง 
9.2 งานท่ีได$รับมอบหมายให$ติดตามโครงการบริหารจัดการขยะ ท่ีประชุมได$มีการเลื่อนการ

ประชุมพิจารณาออกไป เม่ือมีความคืนหน$าจะรายงานให$ท่ีประชุมทราบต�อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให$ดําเนินการ 

10. สถานธนานุบาล  

  - ไม�มีเรื่องแจ$งท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืนๆ (ถ�ามี) 

  3.1 การเสนอแฟTมให$ผู$บริหารพิจารณาหรือลงนามต�างๆ ให$ดูรายละเอียดของผู$อนุมัติ และ
เสนอตามสายการบังคับบัญชา 

 

ปBดประชุม  เวลา  12.10 น. 
    

 

     ลงชื่อ     ผู$สรุปรายงานการประชุม 
     (นายยงยุทธ  เหล�าเจริญเกียรติ) 

          หัวหน$าฝVายปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน  
        หัวหน$าสํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 
     ลงชื่อ            ผู$ตรวจสอบรายงานการประชุม 

         (นายประจักษ
  ทองบัว) 
      ปลัดเทศบาล 


