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รายงานการประชุม
ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 24/2560
เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560เวลา 08.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ชั้น 2)
-------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายพงศสินธุ

เสนพงศ

2. นายไสว
3. นายสมเธียร
4. นายมนัส
5. นายเอกรินทร
6. นายวิสุทธิ์
7. นายประจักษ
8. นายชิษณุพงศ
9. นางวชิรา
10. นายสมหวัง
11. นายยงยุทธ
12. นางสุรีวรรณ
13. นายสิริชัย
14. นางนิรมน
15. นางจิตรา
16. นางจิราภรณ
17. นายมนตชัย

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เขียวจันทร
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ภู$สันติสัมพันธ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
พงศยี่หล)า
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
บุญชูวงศ
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ทองบัว
ปลัดเทศบาล
สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล
ยุพการนนท ผู)อํานวยการสํานักการคลัง
สิทธิศิรประพันธ ผู)อํานวยการสํานักการศึกษา
เหล$าเจริญเกียรติ รก.หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล
สาสนานนท ผู)อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
พิศสุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ (แทน)
ช$อผูก
เจ)าพนักงานธุรการชํานาญงาน (แทน)
มะโนสงค
รก.ผู)อํานวยการสํานักการช$าง
แก)วปาน
ผู)จัดการสถานธนานุบาล
บุตรมะรัถยา ผู)อํานวยการส$วนการผลิต

1. นายวิชัยศักดิ์
2. นายสนิท

ไสยเกตุ
พรหมสุภา

ผูไมมาประชุม
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ให)หัวหน)าส$วนราชการและบุคลากรในสังกัดเข)าร$วมกิจกรรม
ตลาดน้ําเมืองลิกอร
2. มอบสํานักการช$าง ปรับปรุงบริเวณที่จอดรถแท็กซี่ (เดิม)
3. การปฏิบัติงานที่ต)องออกพื้นที่ของทุกส$วนราชการ ให)แจ)งกําหนดเวลาและภารกิจให)
ผู)บริหารทราบเพื่อพิจารณาเข)าร$วมต$อไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว และเรื่องที่แจงใหที่
ประชุมทราบ/พิจารณา
นายไสว เขียวจันทร: รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
1. มอบสํานักปลัดเทศบาลดําเนินการจัดทําปFายต)อนรับผู)ว$าราชการจังหวัด คณะหัวหน)า
ส$วนราชการ และผู)เข)าร$วมกิจกรรมสภากาแฟสร)างมิตรสัมพันธ
2. คันดินบริเวณบ$อขยะ สามารถรับสถานการณน้ําครั้งที่ผ$านมาได) จะวางแผนแก)ไขปHญหา
ต$อไป
ปลัดเทศบาล ติดตามผลการดําเนินงาน/และเรื่องที่แจงที่ประชุมทราบและพิจารณา
1. มอบทุ กส$ ว นราชการในสั งกั ด จัด ทํ าปF ายชื่ อของพนักงานเทศบาล พนักงานจ)า ง และ
บุคลากรในสั งกัด มอบสํา นักปลัด เทศบาลจัดทํ าปFา ยห) อยคอให) ผู)บริ หาร โดยรู ปที่ใช)ในการจัดทํ าปFา ยชื่ อ
พนักงานเทศบาลใช)รูปข)าราชการ(ชุดปกติขาว) พนักงานจ)างใช)รูปเสื้อสีเหลืองตราเทศบาล
2. การติดตามการเบิกจ$ายงบประมาณ ประจําปI 2561 ค$าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก$อสร)าง
ทุกส$วนราชการให)เริ่มดําเนินการจัดซื้อจัดจ)างได)เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอที่จะเริ่มดําเนินการแล)ว และ
เปKนการเร$งการใช)จ$ายงบประมาณ
3. โครงการ / กิจกรรม ของปI 2561 ให)แต$ละส$วนราชการดูปฏิทินการปฏิบัติงานที่กอง
วิชาการได)รวบรวมจัดทําไว) เพื่อไม$ให)เกิดความซ้ําซ)อนและ ห)วงระยะเวลาที่ตรงกัน เปKนคู$มือให)ผู)บริหาร
บริหารเวลา
4. แจ)งกําหนดภารกิจ
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560
- เวลา 07.00 น. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปKนเจ)าภาพจัดเลี้ยงสภากาแฟ
สร)างมิตรสัมพันธ ของหัวหน)าส$วนราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ตลาดน้ําเมืองลิกอร สนามหน)าเมือง
- เวลา 14.00 น. หัวหน)าส$วนราชการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล อวยพรปIใหม$
นายกเทศมนตรีฯ ณ ห)องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
วั น พุ ธ ที่ 27 ธั น วาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรี น คร
นครศรี ธ รรมราช
พร) อมคณะ อวยพรผู) ว$ า ราชการจั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช รองผู) ว$ า ราชการจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช และปลัดจังหวัด เนื่องในวันขึ้นปIใหม$ มอบหมายสํานักปลัดเทศบาลจัดเตรียมรถตู) และแจ)ง
ช$างภาพ
วันศุกรที่ 29 ธันวาคม 2560
- เวลา 09.00 น. เปOดศูนยปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนยฯ เบญจม)
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- เวลา 16.00 น. กิจกรรมตลาดน้ําเมืองลิกอร
ภารกิจ / กิจกรรม ประจําเดือนมกราคม 2561
วั นจั นทรที่ 1 มกราคม 2561 ร$ วมกิ จกรรมตั กบาตรเนื่ องในวั นขึ้ นปI ใหม$ ของจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ณ บริเวณหน)าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
วันเสารที่ 13 มกราคม 2561 การจัดงานวันเด็ก สถานที่บริเวณสนามหน)าเมือง มอบ
สํานักการศึกษา นําหารือรูปแบบการจัดกิจกรรมในการประชุมหัวหน)าส$วนราชการ
วั น อั ง คารที่ 16 มกราคม 2561 กิ จ กรรมวั น ครู ณ หอประชุ ม เมื อ งนคร
นครศรีธรรมราช (ทุ$งท$าลาด)
5. ตามที่ได)แจ)งส$วนราชการที่เกี่ยวข)องปฏิบัติภารกิจที่ได)รับมอบหมาย ตามที่นายไสว
เขียวจันทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได)รับมอบจากการเข)าร$วมประชุม ให)ดําเนินการและ
รายงานผู)บังคับบัญชาทราบต$อไป
6. มอบสํานักการช$าง สํารวจและปรับปรุงถนนหลังจากอุทกภัย
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา ของสํานัก/ กอง
1. สํานักการชาง มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1 การแก)ปHญหาซอย สท. ธํารงค ดําเนินการแก)ไขปHญหาเบื้องต)นก$อน
1.2 พื้นที่บริเวณสวนหย$อมหอไตรตามที่ชุมชนได)แจ)งปHญหามา ดําเนินการแก)ไขเรียบร)อยแล)ว
1.3 การรับมอบ
ขอความร$วมมือจัดทําตลาดประชารัฐ บริเวณถนนพุทธภูมิ
แก)ไขปHญหาน้ําท$วมในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราชจะเปKนหลักแก)ไขปHญหา
1.4 ปรับปรุงภูมิทัศนเมืองต)อนรับเทศกาลปIใหม$
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
2. สํานักการคลัง มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1 ติ ด ตามการใช) จ$ า ยเงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ งบประมาณที่ ได) รั บ จั ด สรรของโรงเรี ย น
นานาชาติเทศบาล และโรงเรียนเทศบาลสาธิตวัดเพชรจริกและสํานักการประปา ให)ผู)รับผิดชอบรายงาน
ภายในกําหนดระยะเวลา
2.2 การดูแลช$วยเหลือผู)ป ระสบอุทกภัย ที่ผ$านมาสํานั กการคลังได) มีการดูแลรับ ผิดชอบ
ด)านอาหารสําเร็จรูป เต)นท และอาหารแห)งต$างๆ เปKนไปด)วยความเรียบร)อย
2.3 การศึกษาดูงาน 10 - 16 ธันวาคม 2560 เปKนไปด)วยความเรียบร)อย
2.4 การจัดซื้อจัดจ)างของสํานัก กอง ให)วางแผนบริหารจัดการในการจัดซื้อ ไม$ให)เกิดผล
กระทบกับการปฏิบัติงานของฝSายพัสดุ
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
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3. สํานักการประปา มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.1 โรงสู บ น้ํ า ที่ ไ ด) รั บ ผลกระทบจากอุ ท กภั ย ในวั น ที่ 1 - 6 ธั น วาคม 2560 ขณะนี้
ดําเนินการสูบจ$ายน้ําได)ตามปกติ
3.2 รายงานความคืบหน)าโครงการวางท$อเมนประปาบริเวณวัดท$าโพธิ์ได)เริ่มดําเนินการแล)ว
3.3 วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ทางสํานักการประปา ดําเนินการระบายตะกอนในท$อธาร
และท$อดับเพลิงในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
มติที่ประชุม รับทราบ
4. สํานักปลัดเทศบาล มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560
เวลา 07.00 น. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปKนเจ)าภาพจัดเลี้ยงสภากาแฟ
สร)างมิตรสัมพันธ ของหัวหน)าส$วนราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ตลาดน้ําเมืองลิกอร สนามหน)าเมือง
- มอบหมายสํานักการช$าง จัดเตรียมสถานที่
- มอบหมายสํานักการคลัง รับผิดชอบเรื่องอาหาร
- มอบหมายสํานักปลัดเทศบาล รับผิดชอบเรื่องการต)อนรับ และเรื่องทั่วไป
- มอบหมายกองวิชาการและแผนงาน จัดเตรียมปฏิทินสําหรับผู)เข)าร$วมกิจกรรม
4.2 สถานีตํารวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช ขอสนับสนุนรถกระบะสีขาว 4 ประตู สีขาว 1
คัน พร)อมอุปกรณ 1 คัน
4.3 โครงการสํานักงานยิ้ม จะกําหนดตรวจการประเมิน ครั้งที่ 1 ในสัปดาหสุดท)ายของ
เดือนมกราคม และครั้งที่ 2 ในสัปดาหสุดท)ายของเดือนมีนาคม
4.4 วันศุกรที่ 29 ธันวาคม 2560 เปOดศูนยอํานวยการปFองกันความปลอดภัยทางถนน
และเปOดสถานีดับเพลิง (ศูนยเบญจม)
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
ข) อ 4.2 การขอสนั บ สนุ น รถของสถานี ภู ธ รเมื อ งนครศรี ธ รรมราช เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชไมสามารถสนับสนุนได เนื่องจากรถที่ใช)ปฏิบัติราชการของเทศบาลมีไม$เพียงพอ
5. สํานักการศึกษา มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 ขอบคุณการสนับสนุนการส$งนักกีฬาเข)าแข$งขันในระดับประเทศ ผลการแข$งขันอยู$ใน
ลําดับที่ 26 ของประเทศ
5.2 เริ่มดําเนินการตรวจประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียง ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
5.3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปIใหม$ จะรายงาน
กําหนดวันที่จัดให)ผู)บริหารทราบต$อไป
5.4 กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปIใหม$ วันที่ 1 มกราคม 2561 ได)แจ)งกําหนดการให)
ผู)บริหารทราบ และเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข)าร$วมกิจกรรม ณ บริเวณหน)าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
การแต$งกายสีครีม สีขาว
5.5 วันเสารที่ 13 มกราคม 2561 จัดงานวันเด็กแห$งชาติ สถานที่บริเวณสนามหน)าเมือง
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5.6 โครงการจัดการเรียนการสอนอนุบาลสองภาษา จะรับสมัครนักเรียนใหม$ ชั้นอนุบาล 1
อายุ 3 ขวบ ในโรงเรียนที่เริ่มโครงการเดิม และเพิ่มเติมในโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ$ โดยจะรับสมัคร 3 – 31
มกราคม 2561 และดําเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2561
5.7 วันที่ 20 ธันวาคม 2560 จัดประชุมคณะทํางานจัดงานวันขึ้นปIใหม$
5.8 การเปOดตัววงออเคสตร)าของเทศบาล กําหนดจัดในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561
จะแจ)งรายละเอียดกําหนดการอีกครั้ง
5.9 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล อยู$ระหว$างการพิจารณาดําเนินการยุบรวมศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบางศูนยตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
6. กองวิชาการและแผนงาน มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
6.1 วั น ศุ กรที่ 22 ธั น วาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสนั บ สนุ น จั ด ทํ า ร$ า งแผน
ดํ า เนิ น งาน ที่ นํ า เข) า สภาเมื่ อวั น ที่ 28 พฤศจิ กายน 2560 และประชุ มคณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาล
เห็นชอบร$างแผนดําเนินงาน ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560
6.2 กิจกรรมวันเด็ก ทางศูนย CLP และ พิพิธภัณฑเมือง ได)เตรียมการจัดกิจกรรมต$างๆ
6.3 จั ด กิ จ กรรมอบรมพิ พิธ ภั ณฑแห$ งการเรี ย นรู) ไทยแลนด 4.0 ในวั น ที่ 23 มกราคม
2561
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
7. กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
7.1 สรุปผลการแก)ไขปHญหาให)กับชุมชน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560
ชุมชนการเคหะ ปHญหาเรื่องไข)เลือดออก และตัดแต$งกิ่งไม) น้ําประปาไม$ไหล
เรื่องถนนชํารุด ได)ประสานให)ประธานชุมชนเขียนคําร)องเรียบร)อยแล)ว
ชุมชนท$าวัง และในเขตเลือกตั้งที่ 3 ปHญหาเรื่องถังขยะไม$เพียงพอ บริเวณหน)า
หมู$บ)านพัชรกิจ มีเศษกิ่งไม) ได)ประสานให)ประธานชุมชนเขียนคําร)องเรียบร)อยแล)ว
ชุมชนหน)าแขวงการทางนครศรีธรรมราช หน)าหมู$บ)านสันติ มีปHญหาเรื่องการ
ระบายน้ํา เนื่องจากท$อระบายน้ํา ระบายน้ําได)ช)าเกิดน้ําท$วมขัง ทางเทศบาลได)ดําเนินการแก)ไขเรียบร)อยแล)ว
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
8. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
8.1 การฉีดพ$นหมอกควันกําจัดยุงลายในเขตเทศบาล กองขยะตกค)าง และเศษวัสดุต$างๆ
ได)ดําเนินการเรียบร)อยแล)ว
8.2 จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให)เทศบาลเปKนเจ)าภาพหลัก ปรับปรุงภูมิทัศนหน)า
โรงพยาบาลมหาราช ขณะนี้ ทางกองสาธารณสุ ขได) จั ด ทํ า ประกาศและปO ดไว) ห น) าโรงพยาบาลมหาราช
เรียบร)อยแล)ว
8.3 ทํา ความสะอาดพื้น ที่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หลังน้ํา ลดได)ดํา เนินการ
เรียบร)อยแล)ว
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
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9. กองการแพทย: มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
9.1 รายงานผลการดําเนินงานในช$วงอุทกภัย ได)ดําเนินการออกพื้นที่ทุกครั้งที่มีการร)องขอ
ตั้งแต$วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ในศูนยช$วยเหลือผู)ประสบภัยและเขตพื้นที่ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ช$วยเหลือประชาชนที่ได)รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งสิ้น จํานวน 691 ราย
9.2 ตามที่ได)รับมอบหมายให)ไปชี้แจงเรื่องการจัดการขยะ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ได)ดําเนินการเตรียมความพร)อมด)านข)อมูล และเอกสารที่จะนําเสนอ
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
10. สถานธนานุบาล มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
10.1 การดําเนินการในช$วงที่ผ$านมาประชาชนใช)บริการจํานวนมาก ยอดรับจํานําเพิ่มขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
1. ปรับปรุงต)นไม)บริเวณทางเท)าถนนสายศรีธรรมราช มอบส$วนราชการที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตามความเหมาะสม
ปAดประชุม เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ
ผู)สรุปรายงานการประชุม
(นายยงยุทธ เหล$าเจริญเกียรติ)
หัวหน)าฝSายปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน
หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

ผู)ตรวจสอบรายงานประชุม
(นายประจักษ ทองบัว)
ปลัดเทศบาล

