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รายงานการประชุม
ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 8/2561
เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ชั้น 2)
-------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายพงศสินธุ
2. นายไสว
3. นายสมเธียร
4. นายมนัส
5. นายเอกรินทร
6. นายวิสุทธิ์
7. นายประจักษ
8. นายวิชัยศักดิ์
9. นายสนิท
10. นางวชิรา
11. นายสมหวัง
12. นายยงยุทธ
13. นางสุรีวรรณ
14. นางอรนงค
15. นายสมพร
16. นางจิราภรณ
17. นางจิตรา
18. นายมนตชัย
19. นางมุกดา

เสนพงศ

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เขียวจันทร
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ภู$สันติสัมพันธ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
พงศยี่หล)า
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
บุญชูวงศ
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ทองบัว
ปลัดเทศบาล
ไสยเกตุ
รองปลัดเทศบาล
พรหมสุภา
รองปลัดเทศบาล
ยุพการนนท ผู)อํานวยการสํานักการคลัง
สิทธิศิรประพันธ ผู)อํานวยการสํานักการศึกษา
เหล$าเจริญเกียรติ รก.หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล
สาสนานนท ผู)อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ชูลําภู
ผู)อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
กาญจนโสภาค ผู)อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล)อม
แก)วปาน
ผู)จัดการสถานธนานุบาล
มะโนสงค
รก.ผู)อํานวยการสํานักการช$าง
บุตรมะรัถยา รก.ผู)อํานวยการสํานักการประปา
ด)วงเจ)ย
หัวหน)าฝ>ายนิติการ

ผูไมมาประชุม
- ไม$มี
ผูเขารวมประชุม
1. นายสัญชาย
2. นายภูวนาท
3. นายสถาพร

ชาตรีทัพ
ฑีฆะ
ลักษณะปBยะ

หัวหน)าฝ>ายรักษาความสงบ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นายช$างไฟฟDาอาวุโส
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ/มอบนโยบาย
1. มอบหมายสํานักการช$าง ปรับปรุงบริเวณเวทีตลาดริมน้ําเมืองลิกอร และจัดเก็บปDาย
บริเวณสวนศรีธรรมโศกราชที่ชํารุด
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมผู)บริหารและหัวหน)าส$วนราชการ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 28
มีนาคม 2561
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2561 โดยไม$มีการแก)ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว และเรื่องที่แจงใหที่
ประชุมทราบ/พิจารณา
ปลัดเทศบาล เรื่องที่แจงที่ประชุมทราบ/พิจารณา ติดตามผลการปฏิบัติราชการ
1. การปรับปรุงการให)บริการประชาชนจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของเทศบาล
นครนครศรี ธรรมราช มอบทุ กส$ วนราชการสํ ารวจงานบริ การ และแจ) งรายชื่ อผู) รับผิ ดชอบประจํ าสํานั ก/กอง
เพื่อจะนํางานบริการมาปรับปรุงรูปแบบและขั้นตอนการให)บริการผ$านระบบออนไลนต$อไป
2. การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปW พ.ศ.
2561 กําหนดส$งญัตติภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ส$วนราชการที่จะเสนอเรื่องขออนุมัติต$อสภาฯ
ให)ดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด
3. ภารกิจของสํานักการช$างที่ได)มอบหมายเรื่องการออกแบบปรับปรุงเคานเตอรบริการ
บริเวณด)านหน)าสํานักงานขอให)เร$งดําเนินการ
4. มอบสํานักการช$างประสานงานกับการไฟฟDาส$วนภูมิภาค ดูแลเรื่องสายไฟในเขตเทศบาล
ให)มีความปลอดภัย และเปZนระเบียบเรียบร)อย
5. มอบสํานักการช$างจัดทําปDายประชาสัมพันธการปรับปรุงสวนศรีธรรมาโศกราช
6. การจ)างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ให)ถือปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู)บริหาร และ
หัวหน)าส$วนราชการเดิม เช$น อัตราค$าตอบแทน ระยะเวลาการจ)าง
7. มอบสํานักการศึกษา สํารวจทรัพยสินที่อยู$ในสนามกีฬา พร)อมทั้งรายงานและนําเสนอ
ต$อที่ประชุมผู)บริหารและหัวหน)าส$วนราชการในครั้งถัดไป
8. มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล)อมแต$งตั้งคณะทํางานพิจารณาเรื่องตลาดกะโรม และ
ตลาดหัวถนน เพื่อศึกษาป]ญหาและแนวทางแก)ไข
9. มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล)อมจัดทําแผนการดําเนินงานเรื่องการกําจัดขยะเสนอที่
ประชุมในครั้งต$อไป
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา ของสํานัก/กอง
1. สํานักการชาง มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1 การปรับปรุงภูมิทัศนเมืองบริเวณทุ$งท$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
ประปาที่อยู$ใต)บริเวณทางเท)าแตก จึงต)องมีการซ$อมอยู$บ$อยครั้งจะประสานสํานักการประปาหาแนวทางแก)ไข
1.4 โครงการครุภัณฑ ที่ดิน 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
มติที่ประชุม รับทราบ
2. สํานักการคลัง มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1 ติดตามการใช)จ$ายงบประมาณประจําปWงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายจ$ายค)างจ$าย
ตามรายละเอียดแจ)งให)ทุกส$วนราชการทราบ
2.2 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ประชุมชี้แจงการบริหารสัญญา ณ ห)อง
ประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
2.3 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลใช)บังคับตั้งแต$วันที่ 20
เมษายน 2561
2.4 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 3) มอบหมายให)
เจ)าหน)าที่การเงินสํานักการคลัง และสํานักการประปาบันทึกข)อมูล
2.5 การส$งแผนการดําเนินงานให)ฝ>ายพัสดุ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาให)แนบบันทึก
การขอเปลี่ยนแปลงให)ฝ>ายพัสดุทราบทุกครั้ง
2.6 แจ) งส$ วนราชการที่ รั บผิ ดชอบดํ าเนิ นการ เรื่ องการออกใบอนุ ญาตกิ จการหอพั ก และ
ใบอนุญาตธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิง ให)เร$งดําเนินการเพื่อจะได)เรียกเก็บค$าธรรมเนียมเปZนรายได)ของเทศบาลต$อไป
2.7 การประชุมร$างประกาศใช)พื้นที่ศาลหลักเมือง คณะอนุกรรมการร$างประกาศ จะมีผลบังคับ
ใช)ตั้งแต$วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
2.8 การจัดการความรู)ภายในองคกร “11 คําย$อภาษาอังกฤษ ที่คน อปท.ต)องรู) ”ดังนี้
1. GFMIS (Government Fiscal Management Information System) เรียกยอวา จี-เอฟ-เอ็ม-ไอเอฟ หรือเรียกใหยอลงไปอีกวา ระบบ จี-เอฟ
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรีได)มีมติเห็นชอบให)มีการออกแบบระบบการเงิน
การคลังแบบอิเล็กทรอนิกส โดยจัดสร)างเปZน National System เพื่อเปZนลิขสิทธิ์ของรัฐบาล ซึ่งทุกส$วน
ราชการทั่วประเทศได)เริ่ มนําระบบการบริ หารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิ เล็กทรอนิกส (GFMIS) มา
ปฏิบัติงานแบบ Online Real Time ตั้งแต$วันที่ 1 ตุลาคม 2547 โดยเริ่มเบิกจ$ายตรงในระบบ GFMIS
เพียงระบบเดียว ตั้งแต$วันที่ 1 มีนาคม 2548 และในปW 2552 ได)มีการพัฒนาระบบ GFMIS เพื่อให)รองรับ
กับการเบิกจ$ายเงินขององคกรปกครองส$วนท)องถิ่น โดยเชื่อมโยงกับระบบ e-LAAS
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2. e-LAAS (Electronic Local Administrative Accounting System) เรียกยอวา อี-ลา-แอส
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองส$วนท)องถิ่น ที่จัดทําขึ้นเพื่อให)บุคลากรของ องคกร
ปกครองส$ ว นท) องถิ่ น สามารถจั ด ทํ า เทศบั ญ ญัติ ข) อบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ$า ย วางฎี กาเบิ กจ$ า ย เมื่ อมี
รายการที่ต)องจ$าย จ$ายเงินทุกครั้งที่มีการรับจริงทุกประเภท จัดซื้อ/จ)างที่ต)องซื้อ/จ)าง ข)อมูลบุคลากร ข)อมูลผู)
เสียภาษีจัดทําเช็ คเพื่อให)ระบบลงบัญชีและออกรายงานการเงินและตรวจสอบได)ทุกวั นซึ่งทําให)ผู)จัดสรร
งบประมาณและผู)ใช)จ$ายงบประมาณ สามารถตรวจสอบ ติดตามและรายงานผลได)อย$างรวดเร็ว เปZนป]จจุบัน
ดังนั้น ภาพรวมของระบบ e-LAAS จึงจัดทําขึ้นเพื่อรองรับระบบ e-Government ของภาครัฐ อันเปZนผลให)
องคกรปกครองส$วนท)องถิ่นทั่วประเทศมีการบริหารงานที่คล$องตัวมากขึ้น รวมถึงการบริหารงบประมาณที่
สะดวกรวดเร็ว ซึ่งระบบดังกล$าวสามารถเชื่อมโยงข)อมูลในระดับท)องถิ่นและระดับประเทศให)เปZนมาตรฐาน
เดียวกันสอดคล)องกับนโยบาย ปฏิรูประบบบัญชีภาครัฐ หน$วยงานที่รับผิดชอบระบบนี้ คือ สํานักบริหารการ
คลังท)องถิ่น (สน.คท.) http://km.laas.go.th/laaskm
3. LTAX เรียกยอวา แอล-แท็กซ[ หมายถึง โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย[สิน
ซึ่งเปZนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใช)ในการบันทึกข)อมูลเกี่ยวกับทรัพยสินต$างๆ ของ องคกร
ปกครองส$ว นท) องถิ่น ประกอบด) วย ข)อมูล เกี่ย วกั บที่ ดิน ข)อมูลเกี่ย วกั บโรงเรือนหรื อสิ่ งปลู กสร)าง ข) อมู ล
เกี่ยวกับปDาย ข)อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการค)าและการคํานวณภาษีแต$ละประเภท การรับยื่นแบบ
ชําระภาษี การประเมินภาษี และการรับชําระภาษี รวมถึงการออกแบบรายงานต$าง ๆ ในระบบงานแผนที่ ใน
การใช)งานจริงองคกรปกครองส$วนท)องถิ่น จะต)องดาวนโหลดโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
(LTAX 3000) นําไปใช)ร$วมกับโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (LTAX GIS) หน$วยงานที่
รับผิ ดชอบระบบนี้ คื อ สํ านักบริ หารการคลั งท) องถิ่ น(สน.คท.) http://ltax3000.dla.go.th/download.html
4. e-PLAN (Electronic Plan) เรียกยอวา อี-แพลน
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองส$วนท)องถิ่น ซึ่งองคกร
ปกครองส$วนท)องถิ่น จะต)องนําข)อมูลหลักเข)าสู$ระบบ ดังนี้ ข)อมูลยุทธศาสตร ข)อมูลการจัดทําแผน ข)อมูลการ
เปลี่ยนแปลงแผน ข)อมูลการขออนุมัติงบประมาณ ข)อมูลการลงนามในสัญญาโครงการ ข)อมูลการเบิกจ$าย
ข)อมู ลรายรับ -รายจ$าย และการรายงานผลตามนโยบายเร$งด$ วนของรั ฐ เช$น เรื่ องยาเสพติด หน$ วยงานที่
รับผิดชอบระบบนี้คือ กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.) http://e-plan.dla.go.th
5. LPA (Local Performance Assessment) เรียกยอวาแอล-พี-เอ
ระบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองส$วนท)องถิ่น ซึ่งมีด)วยกัน 5 ด)านการบริหาร
จัดการ ด)านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด)านการบริหารงานการเงินและการคลังด)านการบริการ
สาธารณะและด) านธรรมาภิบ าล โดยเพิ่มแบบติ ดตามการปฏิ บัติ ราชการ ด)า นนวัตกรรมท) องถิ่น (LAO’s
Innovation) ซึ่งไม$ได)คิดคะแนน ให)องคกรปกครองส$วนท)องถิ่นส$งข)อมูลมา เพื่อกระตุ)นให)องคกรปกครอง
ส$วนท)องถิ่น มีการพัฒนาประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากผลการประเมินจะทําให)ได)รับทราบจุดอ$อน-จุดแข็งใน
แต$ล ะด)า นเปZ นการเปรีย บเที ยบการปฏิบั ติงานในระหว$า งองคกรปกครองส$ว นท)องถิ่น ด)ว ยกัน เอง รวมทั้ ง
เปรียบเทียบกับองคกรปกครองส$วนท)องถิ่นในจังหวัดอื่นๆ ซึ่งผลการประเมินนี้ผู)กํากับดูแลสามารถนําไปใช)
ประโยชนในการกําหนดทิศทางการพัฒนาองคกรปกครองส$วนท)องถิ่นได) และองคกรปกครองส$วนท)องถิ่นก็
สามารถนําไปใช)ประโยชนในการขอรับประเมินโบนัสหรือใช)เพื่อการขอปรับปรุงขนาดขององคกรปกครอง
ส$วนท)องถิ่น ให)มีโครงสร)างอัตรากําลังขนาดที่ใหญ$กว$าเดิมหน$วยงานที่รับผิดชอบระบบนี้คือกองพัฒนาและ
ส$งเสริมการบริหารงานท)องถิ่น (กพส.) http://www.thailocalmeet.com/index.php?topic=61886.0
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6. LOS (Local Observation Survey) เรียกยอวา แอล-โอ-เอส
การสํารวจข)อสังเกตการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรปกครองส$วนท)องถิ่น ซึ่งมี
จุดประสงคในการลดช$องว$างในการทํางานระหว$างองคกรปกครองส$วนท)องถิ่นกับหน$วยงานที่กํากับดูแลและ
หน$วยงานที่ทําหน)าที่ออกกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งสร)างธรรมาภิบาลในการดําเนินงานและสร)างมาตรฐาน
เพื่อยกระดับการจัดบริการสาธารณะของ องคกรปกครองส$วนท)องถิ่น โดยมีการสํารวจ 4 ด)าน คือ ด)านการ
บริหารงานบุคคล ด)านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด)านภารกิจที่ได)รับการการถ$ายโอนและภารกิจ
ตามอํานาจหน)าที่ ซึ่งขณะนี้กรมส$งเสริมการปกครองท)องถิ่น ได)จัดทําสรุปรายงานผลการสํารวจดังกล$าวเสร็จ
เรี ย บร) อ ยแล) ว หน$ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ช อบระบบนี้ คื อ สํ า นั ก บริ ห ารการคลั ง ท) อ งถิ่ น (สน.คท. )
http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2016/12/2192_5913.pdf
7. LSEP (Local Sufficiency Economy Plan) เรียกยอวา แอล-เซ็บ
การสํารวจข)อมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท)องถิ่น (ด)านการเกษตรและแหล$งน้ํา)
โดยมีหลักการสําคัญ คือ การน)อมนําแนวพระราชดําริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช)ให)เกิดผล
สัมฤทธิ์ สร)างฐานข)อมูลที่มีความน$าเชื่อถือ สร)างเครื่องมือในการกําหนดนโยบายและรับทราบป]ญหาความ
ต)องการเพื่ อนํ ามาจัด ทํา แผนไปสู$การผลักดัน ให)เ กิดโครงการพัฒ นาที่ เปZ นรูป ธรรมช$วยแก) ไขป]ญหาความ
ยากจนความเหลื่อมล้ําทางสังคมในมิติต$างๆให)กับองคกรปกครองส$วนท)องถิ่น ซึ่งขณะนี้ได)มีรายงานสรุป
ข)อมูลในปW 2559 เกี่ยวกับความต)องการด)านต$าง ๆ 4 ด)านเสร็จเรียบร)อยแล)ว ได)แก$ ด)านการเกษตร
ด)านแหล$งน้ําเพื่อการเกษตร ด)านน้ํา/แหล$งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และด)านการลดรายจ$ายและเพิ่มรายได)
และในปW2560ได)สํารวจข)อมูลเสร็จสิ้นแล)วอยู$ระหว$างการประมวลผล หน$วยงานที่รับผิดชอบระบบนี้ คือ
กองพัฒนาและส$งเสริมการบริหารงานท)องถิ่น (กพส.)
http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2016/11/2190_5909.pdf
8. INFO (Information DLA) เรียกยอวาอิน-โฟ
ระบบข)อมูลกลางองคกรปกครองส$วนท)องถิ่น เปZนระบบฐานข)อมูลที่จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจข)อมูล
พื้นฐานขององคกรปกครองส$วนท)องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งข)อมูลที่แสดงในระบบเปZนข)อมูลที่นําเข)าโดยองคกร
ปกครองส$วนท)องถิ่นเพื่อเผยแพร$ประชาสัมพันธข)อมูลให)กรมส$งเสริมการปกครองท)องถิ่น องคกรปกครอง
ส$วนท)องถิ่นและหน$วยงานที่เกี่ยวข)องนําข)อมูลไปใช)ประโยชนได)อย$างสูงสุด ระบบข)อมูลกลางองคกรปกครอง
ส$วนท)องถิ่น ประกอบด)วยข)อมูลสภาพทั่วไป โครงสร)างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ด)านสังคม เศรษฐกิจ
สาธารณสุข สิ่งแวดล)อม การปDองกันและบรรเทาสาธารณภัย การเงินการคลัง หน$วยงานที่รับผิดชอบระบบนี้
คือ ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศท)องถิ่น (ศส.) http://info.dla.go.th
9. LSS (Local Sufficiency School) เรียกยอวา แอล-แอส-เอส
โครงการโรงเรียนพอเพียงท)องถิ่นที่กรมส$งเสริมการปกครองท)องถิ่นได)ริเริ่มขึ้น เพื่อให)
สถานศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัดท)องถิ่นได)นําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช)ในการ
ถ$ายทอด ส$งเสริม พัฒนานักเรียน โดยมีเปDาหมาย 3 ประการ ได)แก$ 1.ให)ผู)เรียนมีทักษะในการดํารงชีวิต
อย$างพอเพียง 2.ให)ผู)เรียนตระหนักในความสําคัญในการสืบสานสร)างสรรคความเปZนท)องถิ่นและความเปZนไทย
3. ให)ผู)เรียนมีส$วนร$วมในการพัฒนาชุมชน โดยอาศัยองคความรู) ซึ่งเปZนป]จจุบันมีโรงเรียนในสังกัดองคกร
ปกครองส$วนท)องถิ่น เข)าร$วมโครงการแล)วจํานวน 317 โรงเรียน หน$วยงานที่รับผิดชอบโครงการนี้ คือ
กองพัฒนาและส$งเสริมการจัดการศึกษาท)องถิ่น (กศ.)
http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?_mode=menu&tempWebMenuId=7602
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10. SIS (School Information System) เรียกยอวา เอส-ไอ-เอส
ระบบข)อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท)องถิ่น ซึ่ง องคกรปกครองส$วนท)องถิ่น ต)องนําเข)าข)อมูล
จํานวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองส$วนท)องถิ่น และสถานศึกษาถ$ายโอนภารกิจ ลงในระบบ
SIS ให)แล)วเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายนของทุกปWเพื่อใช)ประกอบการจัดทํางบประมาณรายจ$ายประจําปW
และใช)เปZนฐานเสนอสํานักงบประมาณเพื่อใช)ในการจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) ให)แก$ องคกรปกครองส$วนท)องถิ่นเช$น ค$าอาหารเสริม (นม) ค$าอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนสําหรับ
ส$งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองส$วนท)องถิ่น ค$าก$อสร)างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ ค$าครุภัณฑทางการศึกษา เปZนต)น หน$วยงานที่รับผิดชอบระบบนี้ คือ กองพัฒนาและ
ส$งเสริมการจัดการศึกษาท)องถิ่น (กศ.) http://sis.dla.go.th/index.jsp
11. CCIS (Child Development Center Information System) เรียกยอวา ซี-ซี-ไอ-เอส
ระบบข)อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท)องถิ่น เฉพาะศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองส$วน
ท)องถิ่น ซึ่งองคกรปกครองส$วนท)องถิ่น ต)องดําเนินการนําเข)าข)อมูลในระบบ เช$นเดียวกับระบบ SISหน$วยงาน
ที่รับผิดชอบระบบนี้ คือ กองพัฒนาและส$งเสริมการจัดการศึกษาท)องถิ่น (กศ.)
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
ข)อ 7.8 ให)ประชาสัมพันธให)บุคลากรในสังกัดทราบ
3. สํานักการประปา มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.1 หากเกิดป]ญหาเรื่องการใช)น้ําประปา ให)แจ)งสํานักการประปาเพื่อดําเนินการแก)ไขป]ญหา
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
4. สํานักปลัดเทศบาล มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1 เสนอแนวคิดในการหาพื้นที่ก$อสร)างอาคารดับเพลิงพร)อมบ)านพัก เพื่อปรับปรุงอาคาร
เดิมเปZนพื้นที่ปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
5. สํานักการศึกษา มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ต)อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดสุพรรณบุรี
5.2 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 จัดอบรมการจัดทําโครงงาน ณ โรงแรมทวินโลตัส
5.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา จัด ณ บริเวณพุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร (84) ทุ$งท$าลาด
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
6. กองวิชาการและแผนงาน มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
6.1 เตรียมความพร)อมประชุมคณะทํางานในการรับตรวจประเมิน ประสิทธิภาพขององคกร
ปกครองส$วนท)องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
6.1 จัดอบรมการจัดทําโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร)อมตามนโยบายไทยแลนด 4.0
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
6.2 จัดทําโครงการอบรมเรื่ององคกรสมรรถนะสูง ในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561
โดยจัดศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุราษฎรธานี
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6.3 การจัดทําแผนพัฒนาท)องถิ่นสี่ปW (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 สํานัก/
กอง ที่มีโครงการบรรจุเข)าแผนพัฒนาท)องถิ่นสี่ปW ให)ส$งกองวิชาการและแผนงานภายในวันที่ 24 พฤษภาคม
2561
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
7. กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
7.1 การแข$งขันกีฬาเยาวชนเทศบาล ครั้งที่ 5 ประจําปW พ.ศ. 2561 ระหว$างวันที่ 18 27 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เปZนไปด)วยความเรียบร)อย
7.2 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 จัดโครงการอบรมฟˆ‰นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพ
ของคนพิการในเขตเทศบาล และในวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2561 การจัดโครงการเสริมสร)างความ
เข)มแข็งของสถาบันครอบครัว ณ จังหวัดสงขลา
7.3 การส$งมอบอาคารโอทอปให)จังหวัดนครศรีธรรมราช จะส$งมอบภายในวันที่ 31
พฤษภาคม 2561
7.4 หารือเรื่องการเข)าร$วมกิจกรรมงานเมาลิดกลาง อ.ศ. 1439 ประเทศไทย ในวันจันทร
ที่ 14 พฤษภาคม 2561 กรุงเทพมหานคร จังหวัดแจ)งให)พิจารณาสนับสนุนประชาชนเข)าร$วมกิจกรรมฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
7.4 มอบหมายกองสวัสดิการสังคมดําเนินการ ประชาสัมพันธผู)สนใจเข)าร$วมกิจกรรมโดยจัด
รถบัส 1 คัน (ประมาณ 40 คน)
8. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
8.1 ภารกิจที่ได)รับมอบหมายเรื่องการจัดระเบียบตลาดหัวอิฐ และตลาดหัวถนน ได)แจ)งกําชับ
เรื่องความเปZนระเบียบ และความสะอาด ซึ่งจะประเมินผลและนํามาพิจารณาในการต$อใบอนุญาตครั้งต$อไป
8.2 โรงไฟฟD า การกํ า จั ด ขยะได) ผ$ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการเรี ย บร) อ ยแล) ว
เมื่อมีหนังสือแจ)งจะดําเนินการในส$วนที่เกี่ยวข)องต$อไป
8.3 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 จัดอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหารริบาทวิถี
ณ โรงแรมแกรนดปารค
8.4 การปDองกันโรคพิษสุนัขบ)า อยู$ระหว$างดําเนินการตามแผนงานที่วางไว)
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
9. กองการแพทย[ มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
9.1 การให)บริการของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยใช)บัตรประชาชน
แบบ (Smart Card) ของผู) ที่ เ บิ ก ได) จ$ า ยตรงของกรมบั ญ ชี กลาง อยู$ ร ะหว$ า งการทดสอบการใช) ร ะบบ
จะดําเนินการใช)งานจริงในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
9.2 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช จะปรั บ ปรุ ง การทาสี อ าคาร ขณะนี้
อยู$ระหว$างรอแบบและประมาณการจากสํานักการช$าง
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
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10. สถานธนานุบาล
กรมส$งเสริมการปกครองท)องถิ่น มีนโยบายปรับลดดอกเบี้ย อัตราเงินต)นเกิน 30,000 บาท
ลดเหลือ 1.25 บาท ขณะนี้ สถานธนานุบาลของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได)ดํา เนินการลดดอกเบี้ ย
ไปแล)ว จํานวน 843 ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
3.1 การเข)าร$วมประชุมเรื่องสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช กับจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการระดั บ จั ง หวั ด มี ม ติ ใ ห) อ งคการบริ ห ารส$ ว นจั ง หวั ด ดู แ ลสนามกี ฬ ากลางจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช และทรัพยสินอื่นที่อยู$ในความรับผิดชอบให)ทางเทศบาลโอนให)องคการบริหารส$วนจังหวัด
ซึ่งจะต)องนําเข)าที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพิจารณาก$อนจะดําเนินการส$งมอบตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข)องต$อไป
ที่ประชุม รับทราบ
ปjดประชุม เวลา 11.40 น.

ลงชื่อ
ผู)สรุปรายงานการประชุม
(นายยงยุทธ เหล$าเจริญเกียรติ)
หัวหน)าฝ>ายปDองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน
หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

ผู)ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายประจักษ ทองบัว)
ปลัดเทศบาล

