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รายงานการประชุมคณะทํางานปฏิบัติงานกิจการสภา 
ครั้งท่ี  13/2560 

เม่ือวันพุธท่ี 19 กรกฎาคม  พ.ศ.2560  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห/องประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ช้ัน 2) 

-------------------------------------- 

ผู/มาประชุม 

1. นายประจักษ� ทองบัว  ปลัดเทศบาล 
2. นายวิชัยศักด์ิ   ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล 
3. นายยงยุทธ  เหล#าเจริญเกียรติ  รก.หัวหน&าสํานักปลัดเทศบาล 
4. นางสุรีวรรณ สาสนานนท� ผู&อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
5. นายสมคิด  รักสนิท  หัวหน&าฝ1ายอํานวยการ 
6. นายจรัญ  ทิพย�สิทธิ์ นิติกรชํานาญการ 
7. นายพลวัต    รุจิระยรรยง นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 
8. นางสาวรุ#งฤดี  จันทร�ปรีดา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
9. นางสุภาพร    ปลอดทอง ผู&รับจ&างเหมาบริการ 

 

ผู/ไม6มาประชุม 

1. นายสมพิศ  นารีพล  ลูกจ&างประจํา 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ 
1.1  ทุกส#วนราชการให&ปฏิบัติงานให&ถูกต&องตามระเบียบท่ีเก่ียวข&องรวดเร็ว และเร#งแก&ไข

ป@ญหาให&กับประชาชนและให&ติดตามงานท่ียังไม#ได&ดําเนินการหรือยังดําเนินการไม#แล&วเสร็จ 
1.2มอบสํานักการศึกษา แจ&งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเรื่องนโยบายการแต#งกายของนักเรียน 

ทุกวันพุธ ให&แต#งกายชุดเสื้อสีประจําโรงเรียนกางเกงพละของแต#ละโรงเรียน เริ่มภาคเรียนท่ี 2 
1.3แต#งต้ังคณะทํางานเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของอัตราครู และจํานวนนักเรียน ของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพ่ือปรับเกลี่ยอัตรากําลัง ให&มีความเหมาะสม  แจ&งโรงเรียนในสังกัดรายงาน
อัตรากําลังท่ีขาดแคลนให&ทราบ เพ่ือเปDนข&อมูลในการจัดสรรอัตรากําลังต#อไป 

1.4 มอบสํานักการศึกษา ให&มีเจ&าหน&าท่ีตรวจสอบโภชนาการด&านอาหารกลางวันของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 

1.5 มอบกองวิชาการและแผนงาน จัดทําแผนการประชาสัมพันธ�ทางสถานีวิทยุต#างๆ ให&
หอกระจายข#าวของชุมชนและตลาดสดได&ทราบ เพ่ือจะได&ประชาสัมพันธ�ให&ประชาชนได&ทราบ 
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1.6 มอบผู&รับผิดชอบเรื่องคันดินบริเวณทุ#งท#าลาด ให&เตรียมการปFองกันไม#ให&เกิดป@ญหา
ในช#วงฤดูฝน 

มติท่ีประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ 

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

ปลัดเทศบาล ติดตามผลการดําเนินงาน/และเรื่องท่ีแจ/งท่ีประชุมทราบและพิจารณา 
  1. การจัดทํางบประมาณรายจ#ายประจําปGงบประมาณ พ.ศ.2561  คาดว#าจะแล&วเสร็จทัน
กําหนดตามแผนงานท่ีวางไว& หลังจากจัดทําร#างเทศบัญญัติแล&วเสร็จ ให&แต#ละสํานัก กองตรวจสอบรายละเอียด
ในเทศบัญญัติให&ถูกต&องเรียบร&อย 
  2. แผนพัฒนาสามปGเพ่ิมเติมฉบับท่ี 6 สํานัก กอง ท่ีมีโครงการท่ีจะดําเนินการ ให&เพ่ิมเติม
ได&ท่ีกองวิชาการและแผนงาน 
  3. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ส#วนราชการมีเรื่องท่ีจะขอความเห็นชอบ
ต#อสภา ให&เตรียมดําเนินการ 

มติท่ีประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ 

เรื่องแจ/งท่ีประชุมเพ่ือทราบ/พิจารณา ของสํานัก/ กอง 

1. สํานักการช6างมีเรื่องท่ีแจ&งให&ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
1.1 ขอย&ายสถานท่ีตั้งเครื่องออกกําลังกายบริเวณด&านหน&าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร� 84 

ไปต้ังในโซนของเครื่องออกกําลังกาย บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร� 84 ทุ#งท#าลาด  
1.2 การก#อสร&างศาลาประดู#หก เบ้ืองต&นจังหวัดได&มอบหมายเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเข&า

ดําเนินการ ซ่ึงทางจังหวัดได&เห็นชอบการออกแบบท่ีนําเสนอ และจะดําเนินการในข้ันตอนต#อไป 
1.3ได&ดําเนินการเสนอขอเครื่องสูบน้ํา 2 เครื่อง จากสํานักงานชลประทานท่ี 16 

มติท่ีประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ 

 

2. สํานักการคลังมีเรื่องท่ีแจ&งให&ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  - ไม#มีเรื่องแจ&งท่ีประชุม 

3. สํานักการประปามีเรื่องท่ีแจ&งให&ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  3.1  วันท่ี 20  กรกฎาคม 2560  สํานักการประปา จัดให&มีการ Big Cleaning day ท#อธาร
ระบบประปา ภายในเขตเทศบาล เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ํา เริ่มเวลา 20.00 น.  

มติท่ีประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ 

4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล/อม มีเรื่องท่ีแจ&งให&ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  4.1 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2560 จะประชุมผู&ประกอบการอาหารในโรงเรียน  เชิญหัวหน&า
ส#วนราชการเข&าร#วม ณ โรงแรมแกรนด�ปาร�ค 
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  4.2 ผลการเข&าไปชี้แจงท่ีองค�การบริหารส#วนตําบลนาเคียน ในการขอถอนสภาพการใช&
ท่ีดินแปลงดอนหัวเลองค�การบริหารส#วนตําบลนาเคียนขอเข&ามามีส#วนร#วมในการจัดการสิ่งแวดล&อม ขอให&
เทศบาลมีงบประมาณในการดําเนินการจัดการบริเวณบ#อยะ และให&เทศบาลดูแลผู&ท่ีได&รับผลกระทบ 
 4.3 เรื่องการแก&ไขป@ญหาสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ได&มีหนังสือแจ&งจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช แจ&งผลการทําความเข&าใจกับ องค�การบริหารตําบลนาเคียนเรียบร&อยแล&ว โดยให&เทศบาล
เสนอขอใช&ท่ีดินแปลงดอนหัวเลให&สภาองค�การบริหารส#วนตําบลนาเคียนพิจารณา ภายใน 20 กรกฎาคม 
2560 
  4.4 แต#งต้ังคณะกรรมการเพ่ือการปรับปรุงโรงฆ#าสัตว�ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
และดําเนินการให&เปDนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข&อง  

มติท่ีประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ 

5. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องท่ีแจ&งให&ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
5.1 การซ#อมแซมระบบเสียงตามสายของชุมชนได&ดําเนินการเรียบร&อยแล&ว  
5.2 วันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 จะรับฟ@งความคิดเห็นของประชาชน ตามนโยบายการ

พัฒนาการท#องเท่ียว โครงการนครสามธรรมณ โรงแรมทวินโลตัส ผู&เข&าร#วมประชุมประมาณ 1000 คน 

มติท่ีประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ 

6.กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องท่ีแจ&งให&ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
6.1 การจัดทําดอกไม&จันทน� ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในขณะนี้ผลิตได& จํานวน 

37,000 ดอก ซ่ึงคาดว#าจะแล&วเสร็จทันกําหนดเวลา 
6.2 กรณีมีการทักท&วงจากสํานักงานตรวจเงินแผ#นดินเรื่องการจ#ายเงินค#าตอบแทนให&กับครู

สอนศาสนา กองสวัสดิการสังคม จะระงับการจ#ายค#าตอบแทนต้ังแต#เดือนกรกฎาคม 2560 
6.3 วันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน ขอเชิญหัวหน&า

ส#วนราชการเข&าร#วมประชุม 
6.4 ขอเชิญเข&าร#วมพิธีเป\ดโครงการอบรมส#งเสริมอาชีพให&กับผู&ด&อยโอกาส ในวันศุกร�ท่ี 21 

กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.  ณ  ห&องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น 5  

มติท่ีประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ 

7. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องท่ีแจ&งให&ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  7.1 การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเข&าอยู#หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 
   - พิธีทางศาสนามหามงคล ณ หอประชุมเมือง 
   - การไถ#ชีวิตโค กระบือ จํานวน 23 ตัว 
   - การปล#อยพันธุ�สัตว�น้ํา จํานวน 1,000,000 ตัว ศาลาท#าน้ําเทศบาลเมืองปากพนัง 
   - การรับบริจาคโลหิต จํานวน 180 ราย ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
   - นิทรรศการเฉลิมพระเกียติฯ ณ ศาลาประดู#หก 
   - จัดกิจกรรมทําความสะอาดสถานท่ี ถนนราชดําเนินตลอดสาย ต้ังแต#ประตูค#าย
วชิราวุธทางทิศใต&จนถึงบริเวณสี่แยกประตูชัย 



4 
 

   - การปลูกต&นไม& ปลูกป1าเฉลิมพระเกียรติ วัดมะนาวหวาน อําเภอช&างกลาง จํานวน 
13 ไร#  
   - โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนท่ีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
  จังหวัดได/มอบหมายงานให/เทศบาลนครนครศรีธรรมราชดังนี้ 
   - พิธีทางศาสนา การจัดสถานท่ี ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
มอบสํานักปลัด และสํานักการช#าง 
   - ตกแต#งไม&ดอก ไม&ประดับ สนามหญ&า มอบสํานักการช#าง 
   - ทําความสะอาดลานคอนกรีต และรางระบายน้ํา รอบหอประชุมเมือง จัดเตรียม 
วัสดุ อุปกรณ� รถเก็บขยะ มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม 
   - ประชาสัมพันธ� ให&ประชาชนทราบทางวิทยุหรือรถประชาสัมพันธ� มอบกอง
วิชาการและแผนงาน  
  7.2 วันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมตลาดริมน้ํา ในแนวคิด พลังรัก พลังสุข พลังงาน 
  7.3 ขอความร#วมมือสํานักการช#างออกแบบปรับปรุง บริเวณด&านหน&าบันไดของสํานักการ
คลังเปDนพ้ืนท่ีสําหรับมุมกาแฟ 
  7.4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การทํางานให&มีความสุขและสนุกกับการทํางาน 
สถานท่ีจัด ณ ระเบียงทราย อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช วันท่ี 19 – 20 สิงหาคม 2560 
กลุ#มเปFาหมายคณะผู&บริหาร หัวหน&าส#วนราชการ  ผู&บริหารและรองผู&บริหารสถานศึกษา 

มติท่ีประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ 

8. สํานักการศึกษามีเรื่องท่ีแจ&งให&ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  8.1การเตรียมการงานสมโภชศาลหลักเมือง ในวันท่ี 1 - 5 สิงหาคม 2560  ซ่ึงจะดําเนินการ
ประชุมคณะทํางานในการจัดกิจกรรมต#อไป 

8.2ค#าอาหารกลางวันเด็ก ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ในปGงบประมาณ พ.ศ.2561 จะให&
โรงเรียนเปDนผู&ดําเนินการ เพ่ือปฏิบัติให&เปDนไปตามระเบียบการเบิกจ#ายเงินของสถานศึกษา 
  8.3 กิจกรรมปฐมนิเทศครูและการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในวันอาทิตย�ท่ี 
23 กรกฎาคม 2560 

มติท่ีประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ 

 

9. กองการแพทย@มีเรื่องท่ีแจ&งให&ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  9.1 การปรับปรุงศูนย�บริการ 30,000 เตียงของโรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ได&ดําเนินการเรียบร&อยแล&ว 

มติท่ีประชุมรับทราบ 

10. สถานธนานุบาล  

 - ไม#มีเรื่องแจ&งท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืนๆ(ถ/ามี) 
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  - ไม#มี 

ปCดประชุม  เวลา  11.00 น. 

 
 
    

     ลงชื่อ    ผู&สรุปรายงานการประชุม 
  (นายยงยุทธ  เหล#าเจริญเกียรติ) 

  หัวหน&าฝ1ายบริหารงานท่ัวไป  รักษาราชการแทน  
หัวหน&าสํานักปลัดเทศบาล 
 
 
 

 
     ลงชื่อ      ผู&ตรวจสอบรายงานประชุม 

     (นายประจักษ�   ทองบัว) 
   ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 


