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รายงานการประชุม
ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(จิบน้ําชา)
ครั้งที่ 8/2560
เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคมพ.ศ.2560 เวลา 08.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ชั้น 2)
-------------------------------------ผูมาประชุม
1. ผศ.เชาวนวัศ
เสนพงศ
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
2. นายสมเธียร
ภูสันติสัมพันธ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ
3. นายประจักษ
ทองบัว
ปลัดเทศบาล
4. นายวิชัยศักดิ์
ไสยเกตุ
รองปลัดเทศบาล
5. นายชิษณุพงศ
สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล
6. นายสนิท
พรหมสุภา
รองปลัดเทศบาล
7. นางวชิรา
ยุพการนนท ผู1อํานวยการสํานักการคลัง
8. นายสมหวัง
สิทธิศิรประพันธ ผู1อํานวยการสํานักการศึกษา
9. นายยงยุทธ
เหลาเจริญเกียรติ รก.หัวหน1าสํานักปลัดเทศบาล
10. นางสุรีวรรณ สาสนานนท ผู1อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
11. นางอรอนงค
ชูลําภู
ผู1อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
12. นายสมพร
กาญจนโสภาค ผู1อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
13. น.ส.จิราภรณ
แก1วปาน
ผู1จัดการสถานธนานุบาล
14. นางจิตรา
มะโนสงค
ผู1อํานวยการสวนควบคุมการกอสร1างฯ
ผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายพงศสินธุ
นายไสว
นายมนัส
นายวิสุทธิ์
นายเอกรินทร
นายดิเรกฤทธิ์

เสนพงศ
เขียวจันทร
พงศยี่หล1า
บุญชูวงศ
ระเบียบโอษฐ
ทวะกาญจน

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ
ผู1อํานวยการสวนชางสุขาภิบาล

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 การพั ฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เ วณทุ งทาลาด เรงดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง บริ เ วณพื้ น ที่ ทั้ ง ต1 น ไม1
สวนหยอม ตางๆ ให1เปDนสถานที่พักผอนหยอนใจ
1.2นโยบายการปรับปรุงเกาะกลางของถนนสายตางๆ เรงดําเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
เกาะกลางให1สวยงาม
1.3งานประชาสัมพันธ เน1นการประชาสัมพันธงานของเทศบาล ข1อมูลขาวสารโครงการ/
กิจกรรมให1ประชาชนได1รับทราบ ทั้งสถานีวิทยุ และหอกระจายขาวของชุมชน
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1.4 มอบทุกสวนราชการติดตามการดําเนินงาน ภารกิจตางๆ ของแตละกองให1ดําเนินการ
ให1เปDนไปตามแผนงานที่กําหนดไว1
มติที่ประชุมรับทราบและให1ดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว และเรื่องที่แจงใหที่
ประชุมทราบ/พิจารณา
ปลัดเทศบาล
1. แนวทางการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ
- สํานัก/กอง/ฝIายมีกิจกรรม โครงการที่จะดําเนินการ ให1นําสงรายละเอียดให1งาน
ประชาสัมพันธเพื่อใช1ในการจัดทําข1อมูลการประชาสัมพันธลวงหน1า
- ในกรณีมีข1อสอบถาม หรือข1อคิดเห็นในการบริหารราชการของเทศบาล ในสื่อ
ออนไลนตางๆ หากเกี่ยวข1องกับสวนราชการใดให1รวบรวมข1อมูลที่เปDนข1อเท็จจริงเพื่อใช1ในการประชาสัมพันธ
ให1ประชาชนได1รับทราบข1อมูลที่ถูกต1อง
- สํานัก/ กอง/ ฝIาย ใดมีเรื่องประชาสัมพันธ ให1นําสงที่งานประชาสัมพันธ
2. การประชุ มสภาเทศบาลนครนครศรีธ รรมราช สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 ประจํา ปK พ.ศ.
2560 กําหนดวันประชุมในวันจันทร ที่ 29 พฤษภาคม 2560 สํานัก/ กอง/ ฝIาย ใดมีเรื่องจะเสนอขอ
ความเห็นชอบสภาให1ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด
3. การจั ด ทํ า แผนการปL อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ.2560 – 2564 ให1
ดําเนินการเปDนไปตามการประชุมซักซ1อมการดําเนินการ
4. การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2561 สํานัก/ กอง/ ฝIาย มี
โครงการที่จะดําเนินการในปKงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่จะต1องแก1ไขปOญหาให1กับประชาชน แตยังไมได1บรรจุ
โครงการลงในแผนพัฒนาท1องถิ่น 4 ปK พ.ศ.2561 – 2564 ให1ดําเนินการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท1องถิ่น 4
ปKตามกําหนดเวลาภายในเดือนพฤษภาคม
5. ปฏิทินโครงการและกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2560
วัน เดือน ป:
กิจกรรม/โครงการ
10พ.ค. 2560 - จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
12 พ.ค.60 - โครงการอบรมฟนฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพ
ของคนพิการในเขตเทศบาล
19 พ.ค.60
23 พ.ค.60

โครงการอบรมกลุ&มเสี่ยงจากสถานประกอบกิจการและ
ส&งเสริมสุขภาพ
พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี

25-26 พ.ค.60 โครงการพัฒนาและฝPกอบรมอาสาสมัครพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติดและสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาล
26พ.ค.60 - หิ้วปQRนโต

สํานัก/กอง/ฝ=าย
สํานักการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ฝIายสังคมสงเคราะห
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล1อม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล1อม
กองสวัสดิการสังคม
ฝIายพัฒนาชุมชน
สํานักการศึกษา
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- ตลาดน้ําเมืองลิกอร

สํานักปลัดเทศบาล

มติที่ประชุมรับทราบและแก1ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ลําดับ

วัน/เดือน/ปK

กิจกรรมและโครงการ

1
2
3

4พ.ค.60
5 - 9 พ.ค.60
9 พ.ค.60

4
5

10พ.ค. 60
11 พ.ค.60

จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด1านสุขาภิบาล
อนามัยและสิ่งแวดล1อม
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26พ.ค.60

- หิ้วปQRนโต
- ตลาดน้ําเมืองลิกอร
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27-28 พ.ค.60
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31 พ.ค.60

โครงการแขงขันทักษะวิชาการ ระดับเทศบาล
โครงการศึกษาดูงานฯ
พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี

โครงการพัฒนาสถาบันครอบครัว
โครงการอบรมฟTUนฟูศักยภาพในการประกอบ
อาชีพของคนพิการในเขตเทศบาล

สํานัก/กอง/ฝIาย
ผู1รับผิดชอบ
สํานักการศึกษา
สํานักการชาง
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล1อม
สํานักการศึกษา
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล1อม
สํานักการศึกษา
สํานักปลัดเทศบาล
กองสวัสดิการสังคม
ฝIายสังคมสงเคราะห
กองสวัสดิการสังคม
ฝIายสังคมสงเคราะห

6. การเข1 า รั บ การอบรมของบุ คลากร ให1 เ ข1 า อบรมการอบรมที่ จั ดโดยกรมสงเสริ มการ
ปกครองท1องถิ่น ในการเข1ารับการอบรมที่จัดโดยสถาบันการศึกษาตางๆ ให1พิจารณาการเข1ารับการอบรม
เฉพาะกรณีที่ความจําเปDน
7. การดําเนินการจัดซื้อจัดจ1างโครงการที่ดินและสิ่งกอสร1างของปKงบประมาณ พ.ศ.2560
จํานวน 43 โครงการ ได1ดําเนินการเสนอเรื่องดําเนินการไปแล1ว 41 โครงการ
8. การประเมิน ผลของโครงการ กิ จกรรม ของสํานั ก/กอง/ฝI าย ทุ กกิจ กรรมให1แจ1 งฝIา ย
ประเมินผลของกองวิชาการเพื่อดําเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมและเปDนแนวทางในการปรับปรุง แก1ไข
ในครั้งตอไป
9. กําหนดการติดตามภารกิจของหัวหน1าสวนราชการ เพื่อหารือติดตามผลการปฏิบัติงานใน
รายละเอียดของทุกสํานัก/กอง/ฝIาย ให1มีการประชุมทุกวันพุธ ที่ไมมีการประชุมผู1บริหารและหัวหน1าสวน
ราชการ กําหนดเวลา 15.00 น. ณ ห1องประชุมนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 2) เริ่มในเดือนมิถุนายน 2560
มติที่ประชุมรับทราบและให1ดําเนินการ
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1. สํานักการชางมีเรื่องที่แจ1งให1ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1 การแก1ไขปOญหาปลาตาย จากรายงานผลของสํานักงานประมง คือแพลงกตอนที่บดบัง
ทํ าให1 แสงอาทิ ต ยสู น้ํ า น1 อยมี ป ริ มาณออกซิ เ จนเลยมี น1 อยทํ า ให1 ป ลาตาย แก1 ไขโดยการใช1 เ ครื่ องตี น้ํ า เพิ่ ม
ออกซิเจน และปริมาณปลาที่มีจํานวนมาก และจะทําหนังสือหารือไปยังจังหวัดและประมงในการแก1ไข
1.2ชลทานจะเข1 า มาทํ า การปรั บ ปรุ งพื้ น ที่ บ ริ เ วณบอขยะในอาทิ ต ยหน1 า ตามที่ ผู1 ว าราช
จังหวัดให1คําแนะนํา
1.3การปรับปรุงกําแพงเมืองที่ได1รับมอบหมายได1ให1สถาปนิกเรงดําเนินการออกแบบ
มติที่ประชุมรับทราบและให1ดําเนินการ
2. สํานักการคลังมีเรื่องที่แจ1งให1ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1 กรมบัญชี กลางได1แจ1งให1เทศบาลดําเนินการแจ1งจุด ที่จะบริการติด ตั้งจุดชําระบัต ร
เครดิต จํานวน 2 จุด คือ บริเวณจุดรับชําระภาษี และโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและแจ1งวา
จะเนินการให1แล1วเสร็จภายในเดือนกันยายน
2.2 การดํ าเนิ นการแก1ไขปOญ หาเรื่องที่ดิ น ในการกํ าจั ดขยะ หลังจากมีการประชุ ม ทาง
คณะทํางานได1เข1าหารือกับทางจังหวัด และจะดําเนินการในขั้นตอนตอไป
2.3 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ได1เข1าตรวจรายงบประจําปK
2559 ในวันที่ 2 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2560 ห1องปฏิบัติการแผนที่ภาษี หากมีการเรียกชี้แจงขอ
ความรวมมือให1หัวหน1าสํานัก/ กอง/ฝIาย เข1าชี้แจงรายละเอียดด1วยตนเอง
2.4 การติดตามการใช1จายเงิน ที่ยังไมได1ดําเนินการจํานวน 2 โครงการ
2.5 คณะกรรมการจัดหาประโยชน เรื่องสนามฟุตซอล ได1เห็นชอบตามที่เสนอไป และได1
เสนอแนวคิดให1เทศบาลดําเนินการในการจัดแผนผังร1านค1าในการจําหนายชุดกีฬาเพิ่มเติมในอนาคตตอไป
2.6 ทางสํานักการคลังได1สําเนาเอกสารแนวทางการทํางบประมาณรายจายขององคกร
ปกครองสวนท1องถิ่น และ 11 คํายอภาษาอังกฤษ ที่คน อปท.ควรจะรู1 เพื่อแจ1งให1ทุกสวนราชการทราบ
มติที่ประชุมรับทราบและให1ดําเนินการ
3. สํานักการประปามีเรื่องที่แจ1งให1ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
การดําเนินการเดินทอจากฝายทาดี ถึงโรงกรองประตูชัย ได1ดําเนินการไปแล1ว 12 กิโลเมตร
เหลือระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตรกําหนดสงงานงวดสุดท1ายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
มติที่ประชุมรับทราบและให1ดําเนินการ
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีเรื่องที่แจ1งให1ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1 สรุปโครงการวันที่ 28 – 30 เมษายน 2560 โครงการปLองกันโรคพิษสุนัขบ1า สถานที่
จัดริมคลองหน1าเมือง มีการขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 460 ตัว มีการทําหมันสัตวเลี้ยง จํานวน 160 ตัว
ปOญหาที่เกิดขึ้นคือประชาชนที่มาใช1บริการคือประชาชนนอกเขตมาใช1บริการและไมได1ลงทะเบียนลวงหน1า ซึ่ง
ต1องรอคิวในการรับบริการตามลําดับคิว
4.2การเสนอผลการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการปOญหาขยะ มหาวิทยาลัยทักษิณจะนําเสนอ
ผลงานการศึ ก ษาในวั น ที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห1 อ งประชุ ม เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ชั้น 2 เชิญหัวหน1าสวนราชการเข1ารวมชี้แจงรายละเอียดในสวนที่เกี่ยวข1อง
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4.3 จังหวัดได1แจ1งเชิญนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร1อมกับคณะทางจังหวั ด
รายงานความคืบหน1าตางๆ ชี้แจงเรื่องขยะ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น กับแมทัพภาคที่ 4
ณ กองทัพภาคที่ 4
4.4 โครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล1อมทางคณะของประเทศญี่ปุIนที่ได1เข1ามาติดตามงานในวันที่
26 เมษายน 2560 ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเชิญให1เข1ารวมศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุIนอีกครั้ง
มติที่ประชุมรับทราบและให1ดําเนินการ
5. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องที่แจ1งให1ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 จัดทําแผนการปLองกันและปราบปรามการทุจริตระยะเวลา 5 ปKพ.ศ. 2560 – 2564
ประกอบด1วย 4 มิติ
- มิติที่ 1 การสร1างสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
- มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปLองกันการทุจริต
- มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
- มิติที่ 4 การเสริมสร1างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนท1องถิ่น
ให1แตละกองฝIายจัดทําโครงการที่สอดคล1องกับแผนดังกลาวและจะสืบเนื่องไปถึง
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร จัดสงให1กองวิชาการและแผนงานตามกําหนดเวลาเพื่อจะ
ดําเนินการตอไป
5.2 โครงการที่จะเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท1องถิ่นสี่ปK (พ.ศ.2561 – 2564)เพิ่มเติมฉบับที่
1 คือโครงการกอสร1างเรือนปOUนหยาอาคารแสดงนิทรรศการ และโครงการจัดปรับปรุงนิทรรศการการเรียนรู1
มติที่ประชุมรับทราบและให1ดําเนินการ
6.กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องที่แจ1งให1ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
6.1 การแขงขันกีฬาของชุมชนของเทศบาล ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้นเรียบร1อยแล1ว และจะ
ดําเนินการประเมินผลและสรุปผลรายงานผู1บริหารตอไป
6.2 การซอมแซมอาคารโอทอปได1ผู1รับจ1างเรียบร1อยแล1วคาดวาจะดําเนินการแล1วเสร็จ
ภายใน 90 วัน
มติที่ประชุมรับทราบและให1ดําเนินการ
7. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องที่แจ1งให1ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
การออกกํ า ลั ง กายตามนโยบายรั ฐ บาล ทุ ก วั น พุ ธ 16.30 น. ขอความรวมมื อทุ กสวน
ราชการแจ1งบุคลากรเข1ารวมกิจกรรมโดยพร1อมเพรียงกัน
มติที่ประชุมรับทราบและให1ดําเนินการ
8. สํานักการศึกษามีเรื่องที่แจ1งให1ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
8.1วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 พิธีเปQดโครงการแขงขันทักษะวิชาการ ระดับเทศบาล
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
8.2 สัปดาหสงเสริมพระพุธศาสนา 4 – 10 พฤษภาคม 2560
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-ประดับธงชาติ ธงเสมาธรรมจักรโคมไฟ ประทีปบริเวณหน1าวัด ถนนราชดําเนิน ตลอด
สาย ตามความเหมาะสม มอบสํานักการชาง และสํานักการศึกษาดําเนินการ
- 8 พฤษภาคม 2560 เจริญพุธมนตเจริญจิตภาวนา ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหารขอความรวมมือชุมชนเข1ารวมกิจกรรมไมน1อยกวาชุมชุมชนละ 10 คน
- 4 - 10 พฤษภาคม 2560 รณรงคแตงกายขาว ลด ละ เลิกอบายมุข มอบฝIาย
ประชาสัมพันธจัดรถแหประชาสัมพันธ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนในเทศบาล
- 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 06.00 น. รวมตักบาตรหน1าวัดพระมหาธาตุ สํานัก
การชางจัดเตรียมสถานที่และกิจกรรมเจริญพุทธมนเวียนเทียน ณ บริเวณพุธภูมิ
8.3 คณะอนุกรรมการพิจารณาผู1มาขอใช1บริการสระวายน1า มีรายละเอียดดังนี้
- อัตราคาบริการสระวายน้ําเพื่อทําการสอน ครั้ง 750 บาท /คน/คอรส
-เมื่อได1รับอนุญาตให1ใช1บริการสระวายน้ํา ผู1ขอใช1จะต1องชําระคาธรรมเนียมให1
เทศบาลในอัตรา 100 บาท /คน/คอรส(ไมรวมคาบริการในการลงสระวายน้ําตามประกาศ)
- กําหนดให1แก1ไขประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่องระเบียบการใช1สระ
วายน้ําเทศบาลใหม
- ให1แก1ไขประกาศเทศบาลเพิ่มเติม กรณีผู1เรียนวายน้ําเกิดอุบัติเหตุจากการเรียน
การสอนสระวายน้ําอยูในความรับผิดชอบของผู1ขอใช1บริการสระวายน้ําเพื่อทําการสอน เทานั้น
- ให1ผู1รับผิดชอบจัดทําทะเบียนคุมผู1มาขอใช1บริการสระวายน้ําเพื่อทําการฝPกสอน
ทุกครั้ง และนําเงินรายได1สงสํานักการคลังเปDนประจําทุกวัน
- เมื่อมีการนําเสนอที่ประชุมผู1บริหารและหัวหน1าสวนราชการ พิจารณามอบหมาย
ให1สํานักการศึกษาออกประกาศแจ1งให1ผู1ที่เกี่ยวข1องทราบตอไป
มติที่ประชุมรับทราบและให1ดําเนินการ
9. กองการแพทยCมีเรื่องที่แจ1งให1ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
9.1 การปรับปรุงโรงพยาบาล 30,000 เตียง ได1ผู1รับจ1างเรียบร1อยแล1ว
9.2 การปรับปรุงโรงพยาบาลตามนโยบายไทยแลนด 4.0
- การจัดโครงการStartupโรคเบาหวานมีการแบงกลุมให1ความรู1ในการดูแลผู1ปIวย
การดูแลเรื่องการบริโภคและในสวนที่เกี่ยวข1อง
- การจั ด ทํ า โครงการStartupService การสร1 า งจิ ต สํ า นึ ก ในการบริ ก ารให1 กั บ
พนักงานและเจ1าหน1าที่ผู1ให1บริการในการปฏิบัติงาน
มติที่ประชุมรับทราบและให1ดําเนินการ
10. สถานธนานุบาลมีเรื่องที่แจ1งให1ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
วั นที่ 12 พฤษภาคม 2560 เปD นวั นสถานธนานุ บาล ปK นี้ ตรงกั บวั นหยุ ดจึ งเลื่ อนมาจั ด
กิจกรรมแจกข1าวสารผู1มาติดตอ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
มติที่ประชุมรับทราบและให1ดําเนินการ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องๆ(ถามี)
- ไมมี
ปPดประชุม เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ
ผู1สรุปรายงานการประชุม
(นายยงยุทธ เหลาเจริญเกียรติ)
หัวหน1าฝIายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน1าสํานักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ
(นายประจักษ ทองบัว)
ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู1ตรวจสอบรายงานประชุม

