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รายงานการประชุม 
ผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

ครั้งท่ี  10/2561 
เม่ือวันพุธท่ี  23 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$สันติสัมพันธ
  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นายเอกรินทร
 ระเบียบโอษฐ
 เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
5. นายวิสุทธิ์   บุญชูวงศ
          เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
6. นายประจักษ
 ทองบัว  ปลัดเทศบาล 
7. นายวิชัยศักด์ิ  ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล 
8. นายชิษณุพงศ
 สุวรรณ  รองปลัดเทศบาล 
9. นางวชิรา  ยุพการนนท
 ผู6อํานวยการสํานักการคลัง 
10. นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ
 ผู6อํานวยการสํานักการศึกษา 
11. นายยงยุทธ  เหล$าเจริญเกียรติ  รก.หัวหน6าสํานักปลัดเทศบาล 
12. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท
 ผู6อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
13. นางอรนงค
  ชูลําภู  ผู6อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
14. นายสมพร  กาญจนโสภาค ผู6อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล6อม 
15. นางจิราภรณ
  แก6วปาน ผู6จัดการสถานธนานุบาล 
16. นางจิตรา  มะโนสงค
 รก.ผู6อํานวยการสํานักการช$าง 
17. นายมนต
ชัย  บุตรมะรัถยา รก.ผู6อํานวยการสํานักการประปา 
 

ผู�ไม�มาประชุม 

1. นายสนิท  พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ/มอบนโยบาย 
1. การปฏิบัติงานของทุกส$วนราชการให6ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข6อง   
2. มอบสํานักการช$าง ดูแลควบคุมโครงการก$อสร6างของเทศบาลให6เป@นไปตามสัญญาจ6าง  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  รับรองรายงานการประชุมผู6บริหารและหัวหน6าส$วนราชการ ครั้งท่ี 9/2561 เม่ือวันพุธท่ี 9
พฤษภาคม 2561  

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  

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

ปลัดเทศบาล เรื่องท่ีแจ�งท่ีประชุมทราบ/พิจารณา ติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
  1. การปฏิบัติราชการให6ถือปฏิบัติตามระเบียบ การจัดทําเอกสารให6ตรวจสอบความถูกต6อง
ครบถ6วน และมีความรัดกุม 

2.  การตรวจประเ มินการบริหาร กิจการบ6 านเ มือง ท่ี ดี  ประจํ าปD  พ .ศ .  2561 
คณะอนุกรรมการจะตรวจประเมินเอกสารเพ่ิมเติม ในวันเสาร
ท่ี 2 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.         
แจ6งทุกส$วนราชการดูแลความสะอาดของอาคารสถานท่ีปฏิบัติงานให6มีความเป@นระเบียบเรียบร6อย และแจ6ง
ผู6รับผิดชอบท่ีเก่ียวข6องเข6ารอรับการตรวจประเมิน 

3. ในการรับตรวจประเมิน ประสิทธิภาพขององค
กรปกครองส$วนท6องถ่ิน (Local 
Performance Assessment : LPA) ประจําปD พ.ศ. 2561 ซ่ึงจะตรวจประเมินในวันท่ี 27 มิถุนายน 
2561 มอบทุกส$วนราชการเตรียมความพร6อมในส$วนท่ีเก่ียวข6อง  

4. การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปD พ.ศ. 
2561 ทุกส$วนราชการท่ีเสนอเรื่องขออนุมัติจากสภาฯ ให6เตรียมความพร6อมในการชี้แจงข6อมูลเพ่ิมเติม            
ให6สภาทราบ และในญัตติท่ี 6.8 ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบโอนทรัพย
สินของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชภายในพ้ืนท่ีสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ให6องค
การบริหารส$วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ไม$มีระเบียบในทางปฏิบัติท่ีจะต6องขอความเห็นชอบต$อสภาเทศบาล 

5. ติดตามการใช6จ$ายเงินงบประมาณประจําปD พ.ศ. 2561 ค$าครุภัณฑ
 ค$าท่ีดินและ
สิ่งก$อสร6างให6ทุกส$วนราชการเร$งดําเนินการเบิกจ$าย 

6. มอบสํานักการช$าง เตรียมแบบแปลนและประมาณการราคาสิ่งก$อสร6าง ของโครงการท่ี
จะนําไปจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ$าย ประจําปD พ.ศ. 2562 
มติท่ีประชุม  รับทราบและให6ดําเนินการ   
        ข�อ 4 ให6ขอถอนญัตติท่ี 6.8 เรื่องการโอนทรัพย
สินฯ ให6องค
การบริหารส$วนจังหวัดนครศรีฯ  

เรื่องแจ�งท่ีประชุมเพ่ือทราบ/พิจารณา ของสํานัก/กอง 

1. สํานักการช�าง มีเรื่องท่ีแจ6งให6ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  1.1 การปรับปรุงหอประชุมเมือง จากการสํารวจของสํานักการช$างจะต6องปรับปรุงภายใน 
เพ่ือให6ระบบเสียงดีข้ึน 
  1.2 หารือการดําเนินการปรับปรุงบริเวณคิวรถแท็กซ่ี (เดิม)  
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มติท่ีประชุม  รับทราบและให6ดําเนินการ 
        ข6อ 1.2 ให6ปรับปรุงพ้ืนท่ีเป@นลานกีฬากลางแจ6ง 

2. สํานักการคลัง มีเรื่องท่ีแจ6งให6ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  2.1 ติดตามการใช6จ$ายงบประมาณประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายจ$ายค6างจ$าย  
ตามรายละเอียดแจ6งให6ทุกส$วนราชการทราบ  
  2.2 แนวทางการเบิกจ$ายเงินงบประมาณรายจ$ายประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2561           
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได6แจ6งหนังสือให6ส$วนราชการท่ีเก่ียวข6องทราบและดําเนินการ 

2.3 ในวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. จัดประชุมให6ความรู6เรื่องการจําหน$าย
พัสดุให6ผู6ปฏิบัติงาน  ณ ห6องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

2.4 การต้ังงบประมาณค$าก$อสร6าง ในปD พ.ศ. 2562 ให6ดําเนินการให6เป@นไปตามระเบียบ 
2.5 การตรวจนิเทศติดตามงานกิจการหอพักในเขตเทศบาล จังหวัดขอความอนุเคราะห
       

ใช6ห6องประชุมในวันศุกร
ท่ี 15 มิถุนายน 2561 และขออาหารว$าง 1 ม้ือ อาหารเท่ียง 1 ม้ือ 
2.6 กรณีการยกเลิกสัญญาจ6างของพนักงานจ6างเหมาบริการ ให6สําเนาเอกสารยกเลิก

สัญญาให6สํานักการคลัง ภายใน 7 วันนับต้ังแต$วันท่ีได6รับอนุญาตให6ยกเลิกจ6าง 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให6ดําเนินการ 

3. สํานักการประปา มีเรื่องท่ีแจ6งให6ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  3.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงท$อเมนประปาบริเวณโรงกรองทวดทอง ไปถึงถนนทุ$งข$า 
ตัดกับถนนกะโรม ได6ดําเนินการแล6วเสร็จ 

3.2 โครงการปรับปรุงซ$อมแซมท$อประปาถนนคูขวางจากบริเวณป]าเหล6าถึงการเคหะ ขณะนี้
ดําเนินการไปแล6วประมาณ 60 % 

3.3 โครงการวางท$อเมนประปางบจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู$ระหว$างดําเนินการ และได6มี
การปรับเปลี่ยนรายละเอียดของโครงการ เช$น ถังน้ําใสเปลี่ยนมาเป@นท$อ Sub main  

3.4 ท$อเมนประปาบนถนนกะโรมแตก อยู$ระหว$างดําเนินการซ$อมแซม 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให6ดําเนินการ 

4. สํานักปลัดเทศบาล มีเรื่องท่ีแจ6งให6ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
4.1 วารสารนครทรรศน
  ขอให6ช$วยเหลือค$าพิมพ
วารสาร ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท 

โดยทางวารสารจะมอบพ้ืนท่ีให6กับเทศบาล ขนาดครึ่งปก 4 สีด6านใน  
4.2 วันศุกร
ท่ี 25  พฤษภาคม  2561 เชิญเข6าร$วมกิจกรรมตลาดริมน้ําเมืองลิกอร
              

ธีม (Theme) Back To School  
4.3 หารือการข้ึนค$าจ6างของผู6รับจ6างเหมาบริการของเทศบาล 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให6ดําเนินการ  
  ข�อ 4.1 เทศบาลมีช$องทางการประชาสัมพันธ
หลายช$องทาง จึงไม$สนับสนุนวารสาร
นครทรรศน
 
  ข�อ 4.3  มอบผู6 อํานวยการสํานักการคลัง เสนอแต$งต้ังคณะทํางานประกอบด6วย           
รองปลัดเทศบาลและผู6ท่ีเก่ียวข6อง เพ่ือศึกษาแนวทางเสนอผู6บริหารเพ่ือพิจารณาต$อไป 
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5. สํานักการศึกษา มีเรื่องท่ีแจ6งให6ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  5.1 วันศุกร
ท่ี 25 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมหิ้วปhiนโต 
  5.2 สัปดาห
ส$งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันท่ี 23 - 29 พฤษภาคม 
2561 กิจกรรมประกอบด6วย 
   - รณรงค
แต$งกายด6วยเสื้อผ6าสีขาว  
   - ลด ละ เลิก อบายมุข 
   - ขอรถประชาสัมพันธ
ให6ประชาชนในเขตเทศบาลเข6าร$วมกิจกรรม 
   - ประดับธงชาติ ธงธรรมจักรหน6าเทศบาล และถนนราชดําเนิน 
   - วันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 ให6เทศบาลจัดประชาชนจํานวน 500 คน เข6าร$วม
กิจกรรม ณ ลานโพธิ์  ขอความร$วมมือกองสวัสดิการสังคม 
   - วันท่ี 26 พฤษภาคม 2561 การเสวนาธรรม ณ โรงละครชั้น 3  อบจ.         
ให6เทศบาลจัดประชาชนเข6าร$วมรับฟlง จํานวน 300 คน ขอความร$วมมือกองสวัสดิการสังคม  
   -  วันท่ี 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญรักษา
ราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช อันเชิญผ6าพระบฏพระราชทาน  
   - การดูแลความสะอาดบริเวณหน6าวัดพระมหาธาตุ มอบกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล6อม 
   - วันท่ี 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น. กิจกรรมวันวิสาขบูชาบริเวณพุทธภูมิ 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให6ดําเนินการ 

6. กองวิชาการและแผนงาน มีเรื่องท่ีแจ6งให6ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  6.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร$งใสในการดําเนินงานของหน$วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ผลคะแนนเบ้ืองต6นได6 78.35 คะแนน  
  6.2 แผนงานการจัดทําร$างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ$าย ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 
1 แจ6งให6สํานัก/กอง ดําเนินการประมาณการรายจ$าย 

และสํานักการคลังประมาณการรายรับ 
15 พ.ค. 2561 กองวิชาการฯ 

2 สํานัก /กอง จัดส$งรายจ$ายประจําให6กองวิชาการฯ 30 พ.ค. 2561 สํานัก / กอง 
3 ตรวจสอบ/สรุปรวบรวมรายจ$ายประจําของแต$ละ

สํานัก/ กอง 
30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 

2561 
กองวิชาการฯ 

4 รองปลัดตรวจสอบรายจ$ายประจําส$วนราชการท่ี
รับผิดชอบ 

11 - 12 มิ.ย. 2561 รองปลัดเทศบาลฯ 

5 เจ6าหน6าท่ีงบประมาณพิจารณางบประมาณรายจ$าย
ประจํา 

13 – 15 มิ.ย. 2561 เจ6าหน6าท่ี
งบประมาณ 

6 สํานัก/ กอง จัดส$งงบลงทุน (หมวดค$าครุภัณฑ
) 5 มิ.ย. 2561 สํานัก / กอง 
7 ประชุมพิจารณารายจ$ายประจํา 20 – 22 มิ.ย.2561 กองวิชาการฯ 
8 สํานัก/กอง จัดส$งงบลงทุน (หมวดค$ า ท่ี ดินและ

สิ่งก$อสร6าง 
20 มิ.ย. 2561 สํานัก / กอง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 
9 ตรวจสอบ/สรุปรวบรวมงบลงทุนของแต$ละสํานัก/กอง 20-24 มิ.ย. 2561 กองวิชาการฯ 

10 พิจารณางบลงทุนและโครงการท่ีจะดําเนินการใน
ปDงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5-11 ก.ค. 2561 ผู6บริหาร  
สํานัก / กอง 

11 จัดทําร$างเทศบัญญัติฯ 12-16 ก.ค. 2561 กองวิชาการฯ 
12 ตรวจสอบความถูกต6องของร$างเทศบัญญัติ 17-18 ก.ค. 2561 สํานัก / กอง 
13 จัดส$งเอกสารร$างเทศบัญญัติให6สมาชิกสภาฯ 23 ก.ค. 2561 สํานักปลัดฯ 
14 ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาร$างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ$ายประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2562 
31 ก.ค. 2561 สํานักปลัดฯ 

 6.3 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล6องแผนพัฒนา
ท6องถ่ินสี่ปD (พ.ศ. 2561 – 2564 )  แนวทางท่ี 6 โครงการมีความสอดคล6องกับนโยบาย Thailand 4.0          
กองวิชาการและแผนงานจะจัดอบรม ขอความร$วมมือทุกส$วนราชการจัดส$งเจ6าหน6าท่ีเข6ารับการอบรม  

มติท่ีประชุม  รับทราบและให6ดําเนินการ  

7. กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องท่ีแจ6งให6ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
7.1 การเข6าร$วมกิจกรรมงานเมาลิดกลาง อ.ศ. 1439 ประเทศไทย ในวันจันทร
ท่ี 14 

พฤษภาคม 2561 เป@นไปด6วยความเรียบร6อย 
7.2 จัดโครงการเสริมสร6างความเข6มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล ประจําปD

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว$างในวันท่ี 26 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช จังหวัด
สงขลา  

7.3 วันท่ี 2 - 3 มิถุนายน 2561 โครงการสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ณ จังหวัดตรัง 
7.4 การย6ายศูนย
ผู6สูงอายุ ศูนย
การเรียนโรงเรียนวัยใสอยู$ระหว$างดําเนินการ กําหนดส$ง

มอบอาคาร OTOP วันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. 
7.5 การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล เรื่องไทยนิยม ยั่งยืน มุ$งเน6นการขับเคลื่อน         

อยู$ระหว$างดําเนินการประชุมในชุมชน และจะดําเนินการในส$วนท่ีเก่ียวข6องต$อไป 
7.6 การก$อสร6างศูนย
ฟtuนฟูพัฒนาศักยภาพผู6สูงอายุ เดิมท่ีผู6บริหารได6อนุมัติให6ดําเนินการ           

ท่ีคิว Taxi (เดิม) แต$เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกล$าวมีความแออัด ไม$มีความเหมาะสมในการสร6างอาคารและสถานท่ี
ในการจัดกิจกรรม กองสวัสดิการสังคมขอเสนอให6มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีไปสร6างในทุ$งท$าลาด 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให6ดําเนินการ 
  ข�อ 7.6 จะหารือสถานท่ีท่ีชัดเจนอีกครั้ง 

8. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม มีเรื่องท่ีแจ6งให6ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 

  8.1 การจัดทําร$าง  TOR ประธานคณะกรรมการจัดทําร$าง TOR จะนัดประชุมการจัดทํา
ต$อไป  
  8.2 การแต$ง ต้ังคณะทํางานดูแลการวางของขายริมทางเท6าในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช อยู$ระหว$างดําเนินการแต$งต้ังคณะกรรมการ 

8.3 อยู$ระหว$างดําเนินการเตรียมการขุดลอกคูคลองระบายน้ําภายในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  
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8.4 ตลาดสดคูขวางอยู$ระหว$างดําเนินการปรับปรุงแก6ไข 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให6ดําเนินการ 

9. กองการแพทยA มีเรื่องท่ีแจ6งให6ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
9.1 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เตรียมการรับตรวจประเมินเพ่ือต$อ

ใบอนุญาต/ใบรับรอง โดยจะมีการตรวจประเมินในวันท่ี 18 กรกฎาคม 2561 
9.2 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู$ระหว$างดําเนินการปรับปรุงทาสีอาคาร 
9.3 การให6บริการของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยใช6บัตรประชาชน 

แบบ (Smart Card) ของผู6ท่ีเบิกได6จ$ายตรงของกรมบัญชีกลาง หลังจากใช6งานในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2561               
เกิดปlญหาในระยะแรก และได6ดําเนินการปรับปรุงแก6ไขเรียบร6อยแล6ว 

9.4 การจัดทําโครงการคลินิกหมอครอบครัว ของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เพ่ือดูแลประชาชนทุกกลุ$มอายุในพ้ืนท่ีท้ังร$างกาย จิตใจ สังคม ต้ังแต$ยังไม$ป]วย ขณะป]วยและฟtuนฟูสุขภาพให6
หายป]วย อยู$ระหว$างดําเนินการโดยจัดให6ศูนย
คูขวางเป@นศูนย
นําร$อง โดยจะดําเนินการให6แล6วเสร็จภายใน
เดือนกรกฎาคม  

มติท่ีประชุม  รับทราบและให6ดําเนินการ 

10. สถานธนานุบาล  

  ผู6ใช6บริการสถานธนานุบาล มีจํานวนผู6ใช6บริการเพ่ิมมากข้ึน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืนๆ (ถ�ามี) 

  3.1 การเสนอหนังสือผู6บังคับบัญชา ให6แนบเรื่องเดิมด6วยทุกครั้ง 

ปDดประชุม  เวลา  11.50 น. 
    

 

     ลงชื่อ     ผู6สรุปรายงานการประชุม 
     (นายยงยุทธ  เหล$าเจริญเกียรติ) 

          หัวหน6าฝ]ายป{องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน  
        หัวหน6าสํานักปลัดเทศบาล 

 

 
     ลงชื่อ            ผู6ตรวจสอบรายงานการประชุม 

         (นายประจักษ
  ทองบัว) 
      ปลัดเทศบาล 


