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รายงานการประชุม 
ผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

ครั้งท่ี  8/2561 
เม่ือวันพุธท่ี  2  พฤษภาคม  2561 เวลา 08.30 น. 

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

ผู�มาประชุม 

1. นายพงศ
สินธุ
 เสนพงศ
  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

2. นายไสว  เขียวจันทร
 รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายสมเธียร  ภู$สันติสัมพันธ
  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นายมนัส  พงศ
ยี่หล)า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
5. นายเอกรินทร
 ระเบียบโอษฐ
 เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
6. นายวิสุทธิ์   บุญชูวงศ
          เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
7. นายประจักษ
 ทองบัว  ปลัดเทศบาล 
8. นายวิชัยศักด์ิ  ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล 
9. นายสนิท  พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล 
10. นางวชิรา  ยุพการนนท
 ผู)อํานวยการสํานักการคลัง 
11. นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ
 ผู)อํานวยการสํานักการศึกษา 
12. นายยงยุทธ  เหล$าเจริญเกียรติ  รก.หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล 
13. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท
 ผู)อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
14. นางอรนงค
    ชูลําภู  ผู)อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
15. นายสมพร  กาญจนโสภาค ผู)อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล)อม 
16. นางจิราภรณ
  แก)วปาน ผู)จัดการสถานธนานุบาล 
17. นางจิตรา  มะโนสงค
 รก.ผู)อํานวยการสํานักการช$าง 
18. นายมนต
ชัย  บุตรมะรัถยา รก.ผู)อํานวยการสํานักการประปา 
19. นางมุกดา  ด)วงเจ)ย  หัวหน)าฝ>ายนิติการ 
 

ผู�ไม�มาประชุม 

 - ไม$มี 
 

ผู�เข�าร�วมประชุม 
1. นายสัญชาย   ชาตรีทัพ หัวหน)าฝ>ายรักษาความสงบ 
2. นายภูวนาท  ฑีฆะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร
ชํานาญการ 
3. นายสถาพร  ลักษณะปBยะ นายช$างไฟฟDาอาวุโส 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ/มอบนโยบาย 
1. มอบหมายสํานักการช$าง ปรับปรุงบริเวณเวทีตลาดริมน้ําเมืองลิกอร
 และจัดเก็บปDาย

บริเวณสวนศรีธรรมโศกราชท่ีชํารุด 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  รับรองรายงานการประชุมผู)บริหารและหัวหน)าส$วนราชการ ครั้งท่ี 7/2561 เม่ือวันท่ี 28 
มีนาคม 2561  

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 7/2561 โดยไม$มีการแก)ไข 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมครั้งท่ีแล�ว และเรื่องท่ีแจ�งให�ท่ี
ประชุมทราบ/พิจารณา 

ปลัดเทศบาล เรื่องท่ีแจ�งท่ีประชุมทราบ/พิจารณา ติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
  1. การปรับปรุงการให)บริการประชาชนจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช มอบทุกส$วนราชการสํารวจงานบริการ และแจ)งรายชื่อผู)รับผิดชอบประจําสํานัก/กอง        
เพ่ือจะนํางานบริการมาปรับปรุงรูปแบบและข้ันตอนการให)บริการผ$านระบบออนไลน
ต$อไป 

2. การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปW พ.ศ. 
2561 กําหนดส$งญัตติภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ส$วนราชการท่ีจะเสนอเรื่องขออนุมัติต$อสภาฯ       
ให)ดําเนินการภายในเวลาท่ีกําหนด 

3. ภารกิจของสํานักการช$างท่ีได)มอบหมายเรื่องการออกแบบปรับปรุงเคาน
เตอร
บริการ
บริเวณด)านหน)าสํานักงานขอให)เร$งดําเนินการ 

4. มอบสํานักการช$างประสานงานกับการไฟฟDาส$วนภูมิภาค ดูแลเรื่องสายไฟในเขตเทศบาล
ให)มีความปลอดภัย และเปZนระเบียบเรียบร)อย 

5. มอบสํานักการช$างจัดทําปDายประชาสัมพันธ
การปรับปรุงสวนศรีธรรมาโศกราช 
6. การจ)างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน ให)ถือปฏิบัติตามมติท่ีประชุมผู)บริหาร และ

หัวหน)าส$วนราชการเดิม เช$น อัตราค$าตอบแทน ระยะเวลาการจ)าง 
7. มอบสํานักการศึกษา สํารวจทรัพย
สินท่ีอยู$ในสนามกีฬา พร)อมท้ังรายงานและนําเสนอ

ต$อท่ีประชุมผู)บริหารและหัวหน)าส$วนราชการในครั้งถัดไป  
8. มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล)อมแต$งต้ังคณะทํางานพิจารณาเรื่องตลาดกะโรม และ

ตลาดหัวถนน เพ่ือศึกษาป]ญหาและแนวทางแก)ไข 
9. มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล)อมจัดทําแผนการดําเนินงานเรื่องการกําจัดขยะเสนอท่ี

ประชุมในครั้งต$อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให)ดําเนินการ   

เรื่องแจ�งท่ีประชุมเพ่ือทราบ/พิจารณา ของสํานัก/กอง 

1. สํานักการช�าง มีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  1.1 การปรับปรุงภูมิทัศน
เมืองบริเวณทุ$งท$าลาด ขณะนี้อยู$ระหว$างการดําเนินการ  
  1.2 การปรับปรุงสวนศรีธรรมาโศกราช และการปรับปรุงสะพานราเมศวร
 อยู$ระหว$าง
ดําเนินการ 
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  1.3 การซ$อมแซมทางเท)าจากตลาดหัวอิฐ ไปยังแขวงการทาง เกิดป]ญหาเรื่องท$อเมน
ประปาท่ีอยู$ใต)บริเวณทางเท)าแตก จึงต)องมีการซ$อมอยู$บ$อยครั้งจะประสานสํานักการประปาหาแนวทางแก)ไข 
  1.4 โครงการครุภัณฑ
 ท่ีดิน และสิ่งก$อสร)าง ตามปWงบประมาณ พ.ศ. 2561  

�จัดทําแบบแปลน กําหนดราคากลางแล)วเสร็จ  จํานวน 14 โครงการ 
�จัดส$งฝ>ายพัสดุ จํานวน 34 โครงการ  
�อยู$ระหว$างดําเนินการก$อสร)าง จํานวน 5 โครงการ    
�ก$อสร)างแล)วเสร็จ จํานวน 4 โครงการ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

2. สํานักการคลัง มีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  2.1 ติดตามการใช)จ$ายงบประมาณประจําปWงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายจ$ายค)างจ$าย  
ตามรายละเอียดแจ)งให)ทุกส$วนราชการทราบ 
  2.2 วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ประชุมชี้แจงการบริหารสัญญา ณ ห)อง
ประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

2.3 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลใช)บังคับต้ังแต$วันท่ี 20 
เมษายน 2561   

2.4 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับท่ี 3) มอบหมายให)
เจ)าหน)าท่ีการเงินสํานักการคลัง และสํานักการประปาบันทึกข)อมูล  

2.5 การส$งแผนการดําเนินงานให)ฝ>ายพัสดุ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาให)แนบบันทึก
การขอเปลี่ยนแปลงให)ฝ>ายพัสดุทราบทุกครั้ง  

2.6 แจ)งส$วนราชการท่ีรับผิดชอบดําเนินการ เรื่องการออกใบอนุญาตกิจการหอพัก และ
ใบอนุญาตธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิง ให)เร$งดําเนินการเพ่ือจะได)เรียกเก็บค$าธรรมเนียมเปZนรายได)ของเทศบาลต$อไป 

2.7 การประชุมร$างประกาศใช)พ้ืนท่ีศาลหลักเมือง คณะอนุกรรมการร$างประกาศ จะมีผลบังคับ
ใช)ตั้งแต$วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561  

2.8 การจ ัดการความรู)ภายในองค
กร  “11 คําย$อภาษาอังกฤษ ท่ีคน อปท.ต)องรู) ”ดังนี้ 
 

1. GFMIS (Government Fiscal Management Information System) เรียกย�อว�า จี-เอฟ-เอ็ม-ไอ-
เอฟ หรือเรียกให�ย�อลงไปอีกว�า ระบบ จี-เอฟ 
                เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรีได)มีมติเห็นชอบให)มีการออกแบบระบบการเงิน
การคลังแบบอิเล็กทรอนิกส
 โดยจัดสร)างเปZน National System เพ่ือเปZนลิขสิทธิ์ของรัฐบาล ซ่ึงทุกส$วน
ราชการท่ัวประเทศได)เริ่มนําระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
 (GFMIS) มา
ปฏิบัติงานแบบ Online Real Time ต้ังแต$วันท่ี 1 ตุลาคม 2547 โดยเริ่มเบิกจ$ายตรงในระบบ GFMIS 
เพียงระบบเดียว ต้ังแต$วันท่ี 1 มีนาคม 2548 และในปW 2552 ได)มีการพัฒนาระบบ GFMIS เพ่ือให)รองรับ
กับการเบิกจ$ายเงินขององค
กรปกครองส$วนท)องถ่ิน โดยเชื่อมโยงกับระบบ e-LAAS 
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2. e-LAAS (Electronic Local Administrative Accounting System) เรียกย�อว�า อี-ลา-แอส 
               ระบบบัญชีคอมพิวเตอร
ขององค
กรปกครองส$วนท)องถ่ิน ท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือให)บุคลากรของ องค
กร
ปกครองส$วนท)องถ่ิน สามารถจัดทําเทศบัญญัติ ข)อบัญญัติงบประมาณรายจ$าย วางฎีกาเบิกจ$าย เม่ือมี
รายการท่ีต)องจ$าย จ$ายเงินทุกครั้งท่ีมีการรับจริงทุกประเภท จัดซ้ือ/จ)างท่ีต)องซ้ือ/จ)าง ข)อมูลบุคลากร ข)อมูลผู)
เสียภาษีจัดทําเช็คเพ่ือให)ระบบลงบัญชีและออกรายงานการเงินและตรวจสอบได)ทุกวันซ่ึงทําให)ผู)จัดสรร
งบประมาณและผู)ใช)จ$ายงบประมาณ สามารถตรวจสอบ ติดตามและรายงานผลได)อย$างรวดเร็ว เปZนป]จจุบัน 
ดังนั้น ภาพรวมของระบบ e-LAAS จึงจัดทําข้ึนเพ่ือรองรับระบบ e-Government ของภาครัฐ อันเปZนผลให)
องค
กรปกครองส$วนท)องถ่ินท่ัวประเทศมีการบริหารงานท่ีคล$องตัวมากข้ึน รวมถึงการบริหารงบประมาณท่ี
สะดวกรวดเร็ว ซ่ึงระบบดังกล$าวสามารถเชื่อมโยงข)อมูลในระดับท)องถ่ินและระดับประเทศให)เปZนมาตรฐาน
เดียวกันสอดคล)องกับนโยบาย ปฏิรูประบบบัญชีภาครัฐ หน$วยงานท่ีรับผิดชอบระบบนี้ คือ สํานักบริหารการ
คลังท)องถ่ิน (สน.คท.) http://km.laas.go.th/laaskm 

3. LTAX เรียกย�อว�า แอล-แท็กซ[ หมายถึง โปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย[สิน  

                ซ่ึงเปZนโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนมาใช)ในการบันทึกข)อมูลเก่ียวกับทรัพย
สินต$างๆ ของ องค
กร
ปกครองส$วนท)องถ่ิน ประกอบด)วย ข)อมูลเก่ียวกับท่ีดิน ข)อมูลเก่ียวกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร)าง ข)อมูล
เก่ียวกับปDาย ข)อมูลเก่ียวกับใบอนุญาตประกอบกิจการค)าและการคํานวณภาษีแต$ละประเภท การรับยื่นแบบ
ชําระภาษี การประเมินภาษี และการรับชําระภาษี รวมถึงการออกแบบรายงานต$าง ๆ ในระบบงานแผนท่ี ใน
การใช)งานจริงองค
กรปกครองส$วนท)องถ่ิน จะต)องดาวน
โหลดโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย
สิน 
(LTAX 3000) นําไปใช)ร$วมกับโปรแกรมประยุกต
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
 (LTAX GIS) หน$วยงานท่ี
รับผิดชอบระบบนี้ คือ สํานักบริหารการคลังท)องถ่ิน(สน.คท.) http://ltax3000.dla.go.th/download.html 
4. e-PLAN (Electronic Plan) เรียกย�อว�า อี-แพลน 
               ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค
กรปกครองส$วนท)องถ่ิน ซ่ึงองค
กร
ปกครองส$วนท)องถ่ิน จะต)องนําข)อมูลหลักเข)าสู$ระบบ ดังนี้ ข)อมูลยุทธศาสตร
 ข)อมูลการจัดทําแผน ข)อมูลการ
เปลี่ยนแปลงแผน ข)อมูลการขออนุมัติงบประมาณ ข)อมูลการลงนามในสัญญาโครงการ ข)อมูลการเบิกจ$าย
ข)อมูลรายรับ-รายจ$าย และการรายงานผลตามนโยบายเร$งด$วนของรัฐ เช$น เรื่องยาเสพติด หน$วยงานท่ี
รับผิดชอบระบบนี้คือ กองยุทธศาสตร
และแผนงาน (กยผ.) http://e-plan.dla.go.th 

5. LPA (Local Performance Assessment) เรียกย�อว�าแอล-พี-เอ 
               ระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค
กรปกครองส$วนท)องถ่ิน ซ่ึงมีด)วยกัน 5 ด)านการบริหาร
จัดการ ด)านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด)านการบริหารงานการเงินและการคลังด)านการบริการ
สาธารณะและด)านธรรมาภิบาล โดยเพ่ิมแบบติดตามการปฏิบัติราชการ ด)านนวัตกรรมท)องถ่ิน (LAO’s 
Innovation) ซ่ึงไม$ได)คิดคะแนน ให)องค
กรปกครองส$วนท)องถ่ินส$งข)อมูลมา เพ่ือกระตุ)นให)องค
กรปกครอง
ส$วนท)องถ่ิน มีการพัฒนาประสิทธิภาพมากข้ึน เนื่องจากผลการประเมินจะทําให)ได)รับทราบจุดอ$อน-จุดแข็งใน
แต$ละด)านเปZนการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานในระหว$างองค
กรปกครองส$วนท)องถ่ินด)วยกันเอง รวมท้ัง
เปรียบเทียบกับองค
กรปกครองส$วนท)องถ่ินในจังหวัดอ่ืนๆ ซ่ึงผลการประเมินนี้ผู)กํากับดูแลสามารถนําไปใช)
ประโยชน
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาองค
กรปกครองส$วนท)องถ่ินได) และองค
กรปกครองส$วนท)องถ่ินก็
สามารถนําไปใช)ประโยชน
ในการขอรับประเมินโบนัสหรือใช)เพ่ือการขอปรับปรุงขนาดขององค
กรปกครอง
ส$วนท)องถ่ิน ให)มีโครงสร)างอัตรากําลังขนาดท่ีใหญ$กว$าเดิมหน$วยงานท่ีรับผิดชอบระบบนี้คือกองพัฒนาและ
ส$งเสริมการบริหารงานท)องถ่ิน (กพส.) http://www.thailocalmeet.com/index.php?topic=61886.0  
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6. LOS (Local Observation Survey) เรียกย�อว�า แอล-โอ-เอส 
               การสํารวจข)อสังเกตการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค
กรปกครองส$วนท)องถ่ิน ซ่ึงมี
จุดประสงค
ในการลดช$องว$างในการทํางานระหว$างองค
กรปกครองส$วนท)องถ่ินกับหน$วยงานท่ีกํากับดูแลและ
หน$วยงานท่ีทําหน)าท่ีออกกฎหมาย ระเบียบ รวมท้ังสร)างธรรมาภิบาลในการดําเนินงานและสร)างมาตรฐาน
เพ่ือยกระดับการจัดบริการสาธารณะของ องค
กรปกครองส$วนท)องถ่ิน โดยมีการสํารวจ 4 ด)าน คือ ด)านการ
บริหารงานบุคคล ด)านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด)านภารกิจท่ีได)รับการการถ$ายโอนและภารกิจ
ตามอํานาจหน)าท่ี ซ่ึงขณะนี้กรมส$งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ได)จัดทําสรุปรายงานผลการสํารวจดังกล$าวเสร็จ
เ รี ยบร) อยแล) ว  หน$ วย งาน ท่ี รั บผิ ดชอบระบบนี้ คื อ  สํ านั กบริ ห ารการคลั งท) อ ง ถ่ิ น  (สน .คท . ) 
http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2016/12/2192_5913.pdf 

7. LSEP (Local Sufficiency Economy Plan) เรียกย�อว�า แอล-เซ็บ  
               การสํารวจข)อมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท)องถ่ิน (ด)านการเกษตรและแหล$งน้ํา) 
โดยมีหลักการสําคัญ คือ การน)อมนําแนวพระราชดําริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต
ใช)ให)เกิดผล
สัมฤทธิ์ สร)างฐานข)อมูลท่ีมีความน$าเชื่อถือ สร)างเครื่องมือในการกําหนดนโยบายและรับทราบป]ญหาความ
ต)องการเพ่ือนํามาจัดทําแผนไปสู$การผลักดันให)เกิดโครงการพัฒนาท่ีเปZนรูปธรรมช$วยแก)ไขป]ญหาความ
ยากจนความเหลื่อมล้ําทางสังคมในมิติต$างๆให)กับองค
กรปกครองส$วนท)องถ่ิน ซ่ึงขณะนี้ได)มีรายงานสรุป
ข)อมูลในปW 2559 เก่ียวกับความต)องการด)านต$าง ๆ 4 ด)านเสร็จเรียบร)อยแล)ว ได)แก$ ด)านการเกษตร            
ด)านแหล$งน้ําเพ่ือการเกษตร ด)านน้ํา/แหล$งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และด)านการลดรายจ$ายและเพ่ิมรายได) 
และในปW2560ได)สํารวจข)อมูลเสร็จสิ้นแล)วอยู$ระหว$างการประมวลผล หน$วยงานท่ีรับผิดชอบระบบนี้ คือ 
กองพัฒนาและส$งเสริมการบริหารงานท)องถ่ิน (กพส.)  
http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2016/11/2190_5909.pdf  

8. INFO (Information DLA) เรียกย�อว�าอิน-โฟ 
               ระบบข)อมูลกลางองค
กรปกครองส$วนท)องถ่ิน เปZนระบบฐานข)อมูลท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือสํารวจข)อมูล
พ้ืนฐานขององค
กรปกครองส$วนท)องถ่ินท่ัวประเทศ ซ่ึงข)อมูลท่ีแสดงในระบบเปZนข)อมูลท่ีนําเข)าโดยองค
กร
ปกครองส$วนท)องถ่ินเพ่ือเผยแพร$ประชาสัมพันธ
ข)อมูลให)กรมส$งเสริมการปกครองท)องถ่ิน องค
กรปกครอง
ส$วนท)องถ่ินและหน$วยงานท่ีเก่ียวข)องนําข)อมูลไปใช)ประโยชน
ได)อย$างสูงสุด ระบบข)อมูลกลางองค
กรปกครอง
ส$วนท)องถ่ิน ประกอบด)วยข)อมูลสภาพท่ัวไป โครงสร)างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ด)านสังคม เศรษฐกิจ 
สาธารณสุข สิ่งแวดล)อม การปDองกันและบรรเทาสาธารณภัย การเงินการคลัง หน$วยงานท่ีรับผิดชอบระบบนี้ 
คือ ศูนย
เทคโนโลยีและสารสนเทศท)องถ่ิน (ศส.) http://info.dla.go.th 

9. LSS (Local Sufficiency School) เรียกย�อว�า แอล-แอส-เอส  
               โครงการโรงเรียนพอเพียงท)องถ่ินท่ีกรมส$งเสริมการปกครองท)องถ่ินได)ริเริ่มข้ึน เพ่ือให)
สถานศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัดท)องถ่ินได)นําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต
ใช)ในการ
ถ$ายทอด ส$งเสริม พัฒนานักเรียน โดยมีเปDาหมาย 3 ประการ ได)แก$ 1.ให)ผู)เรียนมีทักษะในการดํารงชีวิต 
อย$างพอเพียง 2.ให)ผู)เรียนตระหนักในความสําคัญในการสืบสานสร)างสรรค
ความเปZนท)องถ่ินและความเปZนไทย  
3. ให)ผู)เรียนมีส$วนร$วมในการพัฒนาชุมชน โดยอาศัยองค
ความรู) ซ่ึงเปZนป]จจุบันมีโรงเรียนในสังกัดองค
กร
ปกครองส$วนท)องถ่ิน เข)าร$วมโครงการแล)วจํานวน 317 โรงเรียน หน$วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการนี้ คือ          
กองพัฒนาและส$งเสริมการจัดการศึกษาท)องถ่ิน (กศ.) 
http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?_mode=menu&tempWebMenuId=7602 
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10. SIS (School Information System) เรียกย�อว�า เอส-ไอ-เอส  
               ระบบข)อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท)องถ่ิน ซ่ึง องค
กรปกครองส$วนท)องถ่ิน ต)องนําเข)าข)อมูล
จํานวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค
กรปกครองส$วนท)องถ่ิน และสถานศึกษาถ$ายโอนภารกิจ ลงในระบบ 
SIS ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ี 10 มิถุนายนของทุกปWเพ่ือใช)ประกอบการจัดทํางบประมาณรายจ$ายประจําปW 
และใช)เปZนฐานเสนอสํานักงบประมาณเพ่ือใช)ในการจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุนท่ัวไปและเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) ให)แก$ องค
กรปกครองส$วนท)องถ่ินเช$น ค$าอาหารเสริม (นม) ค$าอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนสําหรับ
ส$งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค
กรปกครองส$วนท)องถ่ิน ค$าก$อสร)างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ ค$าครุภัณฑ
ทางการศึกษา เปZนต)น หน$วยงานท่ีรับผิดชอบระบบนี้ คือ กองพัฒนาและ
ส$งเสริมการจัดการศึกษาท)องถ่ิน (กศ.) http://sis.dla.go.th/index.jsp 

11. CCIS (Child Development Center Information System) เรียกย�อว�า ซี-ซี-ไอ-เอส  
               ระบบข)อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท)องถ่ิน เฉพาะศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององค
กรปกครองส$วน
ท)องถ่ิน ซ่ึงองค
กรปกครองส$วนท)องถ่ิน ต)องดําเนินการนําเข)าข)อมูลในระบบ เช$นเดียวกับระบบ SISหน$วยงาน
ท่ีรับผิดชอบระบบนี้ คือ กองพัฒนาและส$งเสริมการจัดการศึกษาท)องถ่ิน (กศ.) 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให)ดําเนินการ 
        ข)อ 7.8 ให)ประชาสัมพันธ
ให)บุคลากรในสังกัดทราบ 

3. สํานักการประปา มีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  3.1 หากเกิดป]ญหาเรื่องการใช)น้ําประปา ให)แจ)งสํานักการประปาเพ่ือดําเนินการแก)ไขป]ญหา 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให)ดําเนินการ 

4. สํานักปลัดเทศบาล มีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
4.1 เสนอแนวคิดในการหาพ้ืนท่ีก$อสร)างอาคารดับเพลิงพร)อมบ)านพัก เพ่ือปรับปรุงอาคาร

เดิมเปZนพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

5. สํานักการศึกษา มีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  5.1 วันท่ี 3 พฤษภาคม 2561 ต)อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดสุพรรณบุรี 

5.2 วันท่ี 3 พฤษภาคม 2561 จัดอบรมการจัดทําโครงงาน ณ โรงแรมทวินโลตัส 
5.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา  จัด ณ บริเวณพุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร
 (84) ทุ$งท$าลาด 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให)ดําเนินการ 

6. กองวิชาการและแผนงาน มีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  6.1 เตรียมความพร)อมประชุมคณะทํางานในการรับตรวจประเมิน ประสิทธิภาพขององค
กร
ปกครองส$วนท)องถ่ิน (Local Performance Assessment : LPA)  
  6.1 จัดอบรมการจัดทําโครงการอบรมเพ่ือเตรียมความพร)อมตามนโยบายไทยแลนด
 4.0 
ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 

6.2 จัดทําโครงการอบรมเรื่ององค
กรสมรรถนะสูง ในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 
โดยจัดศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุราษฎร
ธานี 
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  6.3 การจัดทําแผนพัฒนาท)องถ่ินสี่ปW (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5 สํานัก/
กอง ท่ีมีโครงการบรรจุเข)าแผนพัฒนาท)องถ่ินสี่ปW ให)ส$งกองวิชาการและแผนงานภายในวันท่ี 24 พฤษภาคม 
2561 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให)ดําเนินการ  

7. กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
7.1 การแข$งขันกีฬาเยาวชนเทศบาล ครั้งท่ี 5 ประจําปW พ.ศ. 2561 ระหว$างวันท่ี 18 - 

27 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  เปZนไปด)วยความเรียบร)อย  
7.2 วันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 จัดโครงการอบรมฟ��นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพ

ของคนพิการในเขตเทศบาล และในวันท่ี 26 – 27 พฤษภาคม 2561 การจัดโครงการเสริมสร)างความ
เข)มแข็งของสถาบันครอบครัว ณ จังหวัดสงขลา 

7.3 การส$งมอบอาคารโอทอปให)จังหวัดนครศรีธรรมราช จะส$งมอบภายในวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2561 

7.4 หารือเรื่องการเข)าร$วมกิจกรรมงานเมาลิดกลาง อ.ศ. 1439 ประเทศไทย ในวันจันทร

ท่ี 14 พฤษภาคม 2561 กรุงเทพมหานคร จังหวัดแจ)งให)พิจารณาสนับสนุนประชาชนเข)าร$วมกิจกรรมฯ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
                 7.4 มอบหมายกองสวัสดิการสังคมดําเนินการ ประชาสัมพันธ
ผู)สนใจเข)าร$วมกิจกรรมโดยจัด    
รถบัส 1 คัน (ประมาณ 40 คน)  

8. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม มีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 

  8.1 ภารกิจท่ีได)รับมอบหมายเรื่องการจัดระเบียบตลาดหัวอิฐ และตลาดหัวถนน ได)แจ)งกําชับ
เรื่องความเปZนระเบียบ และความสะอาด ซ่ึงจะประเมินผลและนํามาพิจารณาในการต$อใบอนุญาตครั้งต$อไป  
  8.2 โรงไฟฟDาการกําจัดขยะได)ผ$ านการพิจารณาจากคณะกรรมการเรียบร)อยแล)ว                 
เม่ือมีหนังสือแจ)งจะดําเนินการในส$วนท่ีเก่ียวข)องต$อไป 
  8.3 วันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 จัดอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหารริบาทวิถี 
ณ โรงแรมแกรนด
ปาร
ค 
  8.4 การปDองกันโรคพิษสุนัขบ)า อยู$ระหว$างดําเนินการตามแผนงานท่ีวางไว) 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให)ดําเนินการ 

9. กองการแพทย[ มีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
9.1 การให)บริการของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยใช)บัตรประชาชน 

แบบ (Smart Card) ของผู)ท่ีเบิกได)จ$ายตรงของกรมบัญชีกลาง อยู$ระหว$างการทดสอบการใช)ระบบ                      
จะดําเนินการใช)งานจริงในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2561  

9.2 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะปรับปรุงการทาสีอาคาร ขณะนี้            
อยู$ระหว$างรอแบบและประมาณการจากสํานักการช$าง  

มติท่ีประชุม  รับทราบและให)ดําเนินการ 
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10. สถานธนานุบาล  

  กรมส$งเสริมการปกครองท)องถ่ิน มีนโยบายปรับลดดอกเบ้ีย อัตราเงินต)นเกิน 30,000 บาท 
ลดเหลือ 1.25 บาท ขณะนี้สถานธนานุบาลของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได)ดําเนินการลดดอกเบ้ีย          
ไปแล)ว จํานวน 843 ราย  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืนๆ (ถ�ามี) 

  3.1 การเข)าร$วมประชุมเรื่องสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช กับจังหวัดนครศรีธรรมราช
ท่ีประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดมีมติให)องค
การบริหารส$วนจังหวัดดูแลสนามกีฬากลางจังหวัด
นครศรีธรรมราช และทรัพย
สินอ่ืนท่ีอยู$ในความรับผิดชอบให)ทางเทศบาลโอนให)องค
การบริหารส$วนจังหวัด 
ซ่ึงจะต)องนําเข)าท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพิจารณาก$อนจะดําเนินการส$งมอบตามระเบียบ       
ท่ีเก่ียวข)องต$อไป  

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ปjดประชุม  เวลา  11.40 น. 
    

 
 
 

     ลงชื่อ     ผู)สรุปรายงานการประชุม 
     (นายยงยุทธ  เหล$าเจริญเกียรติ) 

          หัวหน)าฝ>ายปDองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน  
        หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 
     ลงชื่อ            ผู)ตรวจสอบรายงานการประชุม 

         (นายประจักษ
  ทองบัว) 
      ปลัดเทศบาล 


