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รายงานการประชุม 
ผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการเทศบาลนครนครศรธีรรมราช(จิบน้ําชา) 

ครั้งท่ี  4/2560 
เม่ือวันพุธท่ี 1  มีนาคมพ.ศ.2560  เวลา 08.30 น. 

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

ผู�มาประชุม 

1. ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
2. นายพงศ�สินธุ� เสนพงศ�  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายสมเธียร  ภู สันติสัมพันธ�  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ 
4. นายมนัส  พงศ�ยี่หล&า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ 
5. นายเอกรินทร� ระเบียบโอษฐ�   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ 
6. นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ�   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ 
7. นายคํารพ  วงศ�พิศาล ท่ีปรึกษานากยกเทศมนตรี 
8. นายประจักษ� ทองบัว  ปลัดเทศบาล 
9. นายวิชัยศักด์ิ   ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล 
10. นายชิษณุพงศ� สุวรรณ  รองปลัดเทศบาล 
11. นายสนิท  พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล 
12. นางวชิรา  ยุพการนนท� ผู&อํานวยการสํานักการคลัง 
13. นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ� ผู&อํานวยการสํานักการศึกษา 
14. นายยงยุทธ  เหล าเจริญเกียรติ  รก.หัวหน&าสํานักปลัดเทศบาล 
15. นางสุรีวรรณ สาสนานนท� ผู&อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
16. นางอรอนงค�  ชูลําภู  ผู&อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
17. นายสมพร  กาญจนโสภาค ผู&อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
18. น.ส.จิราภรณ� แก&วปาน ผู&จัดการสถานธนานุบาล 
19. นางจิตรา  มะโนสงค� ผู&อํานวยการส วนควบคุมการก อสร&างฯ 
20. นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน� ผู&อํานวยการส วนช างสุขาภิบาล 

ผู�ไม�มาประชุม 

1. นายไสว  เขียวจันทร� รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

1.1  แผนงาน โครงการในแผนพัฒนาท&องถ่ินสี่ปA (พ.ศ.2561-2564) ให&แต ละกอง/ฝGาย
เตรียมความพร&อม ตรวจสอบภารกิจและนโยบายในการบริหารงาน หากยังไม ครอบคลุมก็ให&ดําเนินการให&
เพ่ิมเติมให&ครบถ&วนท้ังโครงการของเทศบาลท่ีดําเนินเอง และโครงการท่ีขอรับการอุดหนุนงบประมาณจาก
หน วยงานท่ีเก่ียวข&องเพ่ือท่ีจะนําไปจัดทํางบประมาณในปAพ.ศ. 2561 และแนวทางการขอรับเงินอุดหนุต อไป   
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1.2การพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณสวนศรีธรรมโศกราช  ให&หน วยงานท่ีเก่ียวข&องรับผิดชอบ  
แต งต้ังคณะกรรมการหนึ่งชุด เพ่ือดําเนินการปรับปรุงให&สวยงาม  ปรับปรุงภูมิทัศน�ต างๆ ให&เหมาะสม 

1.3การปรับปรุงพ้ืนท่ีศาลหลักเมือง จะย&ายหอสมุดของพลเอกเปรมติณสูลานนท� โดยจะ
ดําเนินการขอความเห็นชอบในการดําเนินการจากท าน เพ่ือท่ีจะได&ไปอยู รวมกันกับพิพิธภัณฑ�เมือง ทุ งท าลาด 
เพ่ือประชาชน ผู&สนใจ นักเรียนนักศึกษา ไปศึกษาหาความรู&จะได&รับความสะดวกมากข้ึน และสถานท่ีเดิมจะจัดให&
เปMนบริเวณหลักเมือง ปรับปรุงพ้ืนท่ีให&สวยงาม 

1.4 โครงการ  English For Child อนุบาล 2 ภาษา  เปMนนโยบายเร งด วน  นโยบาย
ผู&บริหารท่ีเน&นย้ําให&ปฏิบัติเปMนไปตามวัตถุประสงค�ของโครงการ  ท้ังการบริหารและการคัดเลือกบุคคลากรใน
การจัดการเรียนการสอน และให&จัดการเรียนการสอนตามท่ีวางแผนกําหนดไว& สํานักการศึกษาผู&รับผิดชอบ
เน&นย้ํา ผู&ปฏิบัติให&เปMนไปตามแผนการดําเนินการ 

1.5 การปรับปรุง ซ อมแซมถนน และพ้ืนท่ีประสบภัยหลังจากน้ําท วม  ขอความร วมมือ
ช วยกันตรวจสอบ หลังจากมีการปรับปรุงไปเรียบร&อยแล&วเพ่ือไม ให&กระทบกับการสัญจรของประชาชน และ
เปMนการลดอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึน  

1.6 การจ&างเหมาลูกจ&างท่ีจะครบกําหนดให&ดําเนินการเปMนไปตามหลักเกณฑ�ท่ีได&กําหนดไว& 
6 เดือนครั้ง สํานัก กอง/ฝGายพิจารณาคัดเลือกตามท่ีได&กําหนด TOR ไว&  เพ่ือลดป_ญหาท่ีจะเกิดข้ึนในการ
ปฏิบัติงาน และเพ่ือคัดเลือกบุคคลการในการปฏิบัติงานให&ตรงตามท่ีกําหนดไว& 

1.7  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก เม่ือวันศุกร� ท่ี 24 กุมภาพันธ�  2560 ท่ีผ านมาใน
วันท่ี 1  มีนาคม  2560 จะมีการตรวจรายงานการประชุม สํานัก กอง/ฝGายใด ท่ีมีเรื่องเสนอเข&าสภาและได&
ผ านความเห็นชอบ  สามารถดําเนินการตามแผนและข้ันตอนการปฏิบัติต างๆ โดยให&เริ่มปฏิบัติได&ต้ังแต วันนี้ 
และเร งดําเนินการในส วนท่ีเก่ียวข&องให&แล&วเสร็จ 

1.8 งานการเจ&าหน&าท่ี  พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล ในสังกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  การรับโอนให&พิจารณารับบุคลากรท่ีมีความรู& มีความสามารถในการปฏิบัติหน&าท่ี  มอบงาน
การเจ&าหน&าท่ีและผู&ท่ีเก่ียวข&องสรุปอัตรากําลังท่ีว างเพ่ือจะได&วางแผนนโยบายในการบริหารงานบุคคล มอบ
สํานักปลัดเทศบาลให&ผู&ท่ีโอนย&ายมาใหม  รายงานตัวต อนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เพ่ือรับมอบ
นโยบายในการปฏิบัติงาน  

1.9 การจัดหาสถานท่ีเป̀ดสถานธนานุบาลแห งใหม  เพ่ิมข้ึนอีก 2 แห ง ให&คณะกรรมการท่ี
แต งต้ังข้ึนพิจารณาทบทวนภารกิจและดําเนินการให&แล&วเสร็จในปA พ.ศ.2560 โดยให&รายงานผลการ
ดําเนินงานผ านปลัดเทศบาล  

1.10 สํานักการศึกษา มอบภารกิจของการดูแลโรงเรียนในสังกัดให&กําชับผู&บริหาร
สถานศึกษาในการปฏิบัติหน&าท่ี หรือการไปราชการต างๆ ของผู&บริหารต&องมีผู&รักษาการ ผู&บริหารท่ีดูแล
โรงเรียนในการตัดสินใจในกรณีท่ีเกิดป_ญหา และดูแลการจัดการเรียนการสอนการบริหารราชการต างๆ 
ภายในโรงเรียน 

มติท่ีประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมครั้งท่ีแล�ว และเรื่องท่ีแจ�งให�ท่ี
ประชุมทราบ/พิจารณา 
1. สํานักการคลังมีเรื่องท่ีแจ&งให&ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  1.1  ติดตามการใช&จ ายงบประมาณ (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจ&งให&สํานักกองฝGาย)  
เดือนมีนาคมเปMนเดือนสุดท&ายท่ีจะปฏิบัติเรื่องรายจ ายค&างจ าย  ขอความร วมมือทุกสํานัก กอง/ฝGายให&
ตรวจสอบในหน วยงานของท าน และขอให&เร งดําเนินการ หากยังมีรายการค&างจ ายก็ต&องนําเข&าสภาเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต อไป 

1.2 หนังสือการติดตามการใช&จ ายเงิน ซ่ึงให&เทศบาลรายงานในวงเงินท่ีเราใช&จ ายไป ขอ
ความร วมทุกกองฝGายด&วย เพ่ือจะได&นํารวบรวมรายงานต อไป 

1.3 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ&างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ท่ีสํานักการ
คลังได&สําเนาแจ&งสํานัก กอง/ฝGาย ซ่ึงจะมีผลบังคับใช&ในวันท่ี 24  สิงหาคม 2560 ในการจัดซ้ือจัดจ&างท่ีไม 
ถึง 500,000 บาท ขอให&สํานัก กอง/ฝGาย เร งดําเนินการให&แล&วเสร็จ 
  1.4 จากการประชุมเรื่องการจัดการท่ีดิน  เม่ือวันท่ี  27  กุมภาพันธ�  2560 ร วมกับ 
นายกองค�การบริหารส วนตําบลนาทราย และนายกองค�การบริหารส วนตําบลนาเคียน  ท่ีประชุมได&สรุป 2เรื่อง 

-  ให&ทางเทศบาลหาแผนผังเดิมตอนจ ายเงินชดเชยว ามีหรือไม  เพ่ือใช&เปMนหลักฐาน
ชี้แนวเขตได&  

-  มอบให&สํานักท่ีดินดําเนินการ นสร.133 นั้น เปMนตัวเลขจริงหรือไม ให&รายงาน
ต อท่ีประชุม  และให&ทางเทศบาลรวบรวมพิกัดย อๆ การใช&ประโยชน�ท่ีดินของทุ งท าลาด เพ่ือนําไปเทียบกับ
แผนระวาง ให&นําเสนอในการประชุมครั้งต อไป  
  1.5 การส งหนังสือเอกสารไปจังหวัดหวัด เก่ียวกับการเงินท่ีผู&ว าราชการจังหวัด ได&มอบ
อํานาจให&ท&องถ่ินจังหวัด ดังนี้ 

• การอนุมัติใช&ยานพาหนะส วนตัวเดินทางไปราชการสําหรับผู&บริหารและ
ประธานสภา  

• การแจ&งให&ผู&ท่ีจะถูกสั่งให&เปMนผู&ท้ิงงานทราบข&อเท็จจริงและชี้แจงโต&แย&ง
และแสดงพยานหลักฐาน 

• การสั่งจ ายเงินบําเหน็จบํานาญให&แก ข&าราชการ/พนักงานส วนท&องถ่ิน 
• ขอโอนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข&าราชการส วนท&องถ่ิน 
• แจ&งข&อทักท&วงและข&อเสนอแนะนําของสํานักงานการตรวจเงินแผ นดินให&

องค�กรปกครองส วนท&องถ่ินดําเนินการ 

มติท่ีประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ 

2. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องท่ีแจ&งให&ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
2.1 การจัดทําแผนพัฒนาท&องถ่ินสี่ปAของเทศบาล   และแผนพัฒนาสามปA 2560 – 2562 

สํานัก กอง/ฝGายใดมีโครงการท่ีจะเสนอเข&าบรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาลให&จัดส งได&ท่ีกองวิชาการและ
แผนงาน จะได&ดําเนินการเพ่ิมเติมในเดือนเมษายนและขอเน&นย้ําทุกสํานัก กอง/ฝGาย โครงการทุกโครงการ
ต&องใส ในแผนพัฒนาของเทศบาล ยกเว&นเงินเดือน ค าจ&าง ค าตอบแทน ซ่ึงปรากฏอยู ในแผนอัตรากําลัง  

2.2 ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 
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 วันท่ี 2 – 3  โครงการอาสาสมัคดูแลผู&สูงอายุท่ีบ&าน (อผส)  กองสวัสดิการสังคม 
 วันท่ี 7 – 8 โครงการพัฒนาศักยภาพองค�กรสตรีในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

   วันท่ี 18   กิจกรรมวันท&องถ่ินไทยสํานักปลัดเทศบาล 
วันท่ี 20 โครงการเสริมสร&างพัฒนาสภาพแวดล&อมเอ้ือต อการดํารงชีวิต 

  ผู&สูงอายุ/  ผู&พิการ  กองสวัสดิการสังคม 
วันท่ี 21 – 25 ส งเสริมตลาดสดน าซ้ือ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม 
วันท่ี 24 – 26 โครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล กองสวัสดิการสังคม 

 วันท่ี 31  กิจกรรมหิ้วป̀cนโตเข&าวัด  สํานักการศึกษา 
 กิจกรรมตลาดน้ําเมืองลิกอร�  สํานักปลัดเทศบาล 

มติท่ีประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ 

3.กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องท่ีแจ&งให&ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  3.1 การรับสมัครนักเรียนวัยใส รุ นท่ี 2  มีผู&สมัครจํานวน  35 คน  นัดประชุมชี้แจง
หลักสูตร วันท่ี 8 มีนาคม 2560  เวลา 13.30 น ณ ห&องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 
  3.2 ปฏิทินโครงการการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนจากเดิม 24 มีนาคม 2560
เปลี่ยนเปMนเดือนกรกฎาคม ยังไม มีการกําหนดวัน 

มติท่ีประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ 

4. สํานักการช�างมีเรื่องท่ีแจ&งให&ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  4.1 โครงการเพ่ิมเติมท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนอยู ระหว างดําเนินการสํารวจ 

4.2 การติดตามโครงการท้ังหมดของสํานักการช างจํานวน  43  โครงการ  ของสํานักปลัด 
1 โครงการ กําหนดให&แล&วเสร็จวันท่ี 10 มีนาคม 2560 เพ่ือทยอยจัดส งให&ฝGายพัสดุดําเนินการ 

มติท่ีประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ 

5. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องท่ีแจ&งให&ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  5.1 โครงการวันท&องถ่ินไทย ประจําปA 2560 วันท่ี  18  มีนาคม  2560  จัดพิธีถวาย
พานพุ มและกิจกรรมสาธารณะประโยชน�  สถานท่ีหน&าพระบรมราชานุสาวรีย�  รัชกาลท่ี 5 (สนามหน&าเมือง) 
เวลา 08.30 เปMนต&นไป 
  5.2 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปA พ.ศ.
2560  ในวันท่ี  1  มีนาคม  2560  เวลา  10.00 น. 
  5.3  การประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคใต&  ครั้งท่ี 1  ประจําปA  2560  ระหว าง 12 – 14  
มีนาคม  2560  ณ  ห&องประชุมทองอินทรา  โรงแรมชัยคณาธานี  อําเภอเมือ  จังหวัดพัทลุง ผู&เข&าร วม
ประชุม นายไสว  เขียวจันทร�  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�  รอง
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   นายประจักษ�  ทองบัว  ปลัดเทศบาล  นายวิชัยศักด์ิ  ไสยเกตุ      
รองปลัดเทศบาล  
  5.4 การออกกําลังกายตามนโยบายรัฐบาล เวลา 16.30 น. ขอความร วมมือแจ&งบุคลากร
ในสังกัดเข&าร วมกิจกรรม 

มติท่ีประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ 
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6. กองการแพทย8มีเรื่องท่ีแจ&งให&ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  6.1  จากการท่ีรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเข&าร วมประชุมผลจากการประชุม
พิจารณาร างกฎหมายท่ีเชิญให&เข&าร วมได&เสนอแนวคิดไป 3 ข&อ  

ข&อ 1 การควบรวมท&องถ่ิน จากท่ีร างกฎหมายเดิมให&ควบรวมได&เฉพาะอําเภอ
เดียวกัน ควรแก&ไขเปMนพ้ืนท่ีใกล&เคียงหรือติดกันสามารถควบรวมกันได& 

ข&อท่ี 2 ในการแบ งขนาดและเขตย อยในการเลือกต้ัง เช นของเทศบาลตําบล 
แบ งเปMน 12 - 18 แต ละเขตแยกเปMนเขตละ 3 คน ได&เสนอแนวคิดให&ยกเลิกการแบ งย อยเขตการเลือกต้ังซ่ึง
อาจจะเปMนแนวทางเป̀ดให&เกิดการทุจริตซ้ือเสียงได&ง าย   

ข&อท่ี 3  การคิดค าใช&จ ายด&านการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ได&นําเสนอให&ใช&
เงินรายได&ของเทศบาลท้ังหมดมารวมกัน ในการคิด เช นรายได&ของเทศบาลท่ีจัดให&บริการสถานพยาบาล  ให&
นํารายได&ของโรงพยาบาลมารวมด&วย หากไม นํารายได&ตรงนี้มาคิดจะทําให&ค าใช&จ ายด&านบุคคลากรสูงมาก
เนื่องจากแพทย�และบุคลากรทางการแพทย�มีจํานวนมากจึงเสนอแก&ไขเปMนรายได&ของเทศบาลท่ีรับจริง ไม รวม
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
  6.2 การเข&าประชุมร วมกันกับ สปสช. เรื่องกองทุนตําบลท่ีองค�กรปกครองส วนท&องถ่ินไม ได&
นําเงินดังกล าวมาจ าย จํานวน 7,550 ล&านเนื่องจากสํานักงานตรวจเงินแผ นดินมีข&อทักท&วงการจ ายเงิน ซ่ึง
ผู&เก่ียวข&องจะได&นําหารือกับท านปลัดกระทรวงต อไป เพ่ือให&สามารถนําเงินมาใช&ให&เกิดประโยชน�ตาม
วัตถุประสงค� 
 
มติท่ีประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ 

7.สถานธนานุบาลมีเรื่องท่ีแจ&งให&ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 

  7.1.ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรกได&อนุมัติการกู&เงิน จํานวน 50,000,000 บาท
จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร สาขา เมืองนครศรีธรรมราชของสถานธนานุบาล   

มติท่ีประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ 

8. สํานักการศึกษามีเรื่องท่ีแจ&งให&ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  8.1 กําหนดวันมอบตัวนักเรียน 

- ในวันท่ี  1  มีนาคม  2560 โรงเรียนในสังกัดท่ีจัดการเรียนการสอนอนุบาล            
  2  ภาษา มอบตัวนักเรียน 
- วันท่ี  2  มีนาคม  2560 มอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ทุกโรงในสังกัด 
- วันท่ี 4  มีนาคม  2560 มอบตัวโรงเรียนสาธิตวัดเพชรจริก 
- วันท่ี  14 -15 สอบปลายภาคทุกโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

8.2การขอเช าพ้ืนท่ีด&านหน&าฝ_cงซ&ายริมกําแพงของสนามฟุตซอล(DP Stadium)  ของ
นางสาวมาลิสา  นาคจันทร�  เพ่ือขายน้ําด่ืม น้ําชา  กาแฟ และอาหารท่ัวไป เง่ือนไข 

- จะสร&างอาคารขนาดกว&าง 3.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 2.20 (รายละเอียด
ตามเอกสาร)  

- ตัวร&านสามารถเคลื่อนย&ายหรือถอดถอนได&เม่ือมีการยกเลิกสัญญา 
- ทางผู&เช าจะรับผิดชอบค าใช&จ ายท้ังหมดในการก อสร&าง 
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- ระยะเวลาการเช า สัญญา 3 ปA 
- อัตราค าเช า 2,000 บาท/ เดือน 
- ผู&เช าขอติดต้ังหมอแปลงไฟฟnาเอง และเปMนผู&จ ายค าไฟในส วนของร&านเช าเอง

ท้ังหมด 
- เป̀ด – ป̀ดร&าน  เวลา 08.00 – 23.00 น. 

มติท่ีประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ  ในข&อ 8.2 มอบให&คณะกรรมการท่ีได&รับการแต งต้ังตามคําสั่งเดิม
ดําเนินการให&เปMนไปตามหลักเกณฑ�และวิธีปฏิบัติให&ถูกต&อง 

9. สํานักการประปามีเรื่องท่ีแจ&งให&ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  9.1 ความคืบหน&าโครงการวางท อน้ําดิบจากท าดี – โรงกรองน้ําประตูชัย ขณะนี้ได&
ดําเนินการไปแล&วระยะทางประมาณ 8  กิโลเมตร 
  9.2 การเตรียมความพร&อมในการรับภัยแล&ง ได&ขออนุมัตินําเงินสะสมมาใช&เพ่ือย&ายเครื่อง
พร&อมแพจากนาทรายไปติดต้ังท่ีบ อน้ําสันยูง ซ่ึงได&รับการอนุมัติจากสภาเรียบร&อยแล&ว และจะดําเนินการโดย
เร งด วน 
  9.3 การปรับอัตราค าน้ําประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เนื่องจากสถานะ
ทางการเงินของสํานักประปา  จากวันท่ี 1  ตุลาคม  2559  ถึงป_จจุบัน  วันท่ี  28  กุมภาพันธ�  2560  

-  มีรายจริง  24,847,280.72 
- มีรายจ ายจริง 31,257,978.66 

รายจ ายมากกว ารายรับเปMนเงิน  6,410,697.94  เพ่ือเปMนการรักษาสภาพคล องทาง
การเงินของสํานักการประปา ไม ให&เกิดป_ญหาในการบริหารงาน จึงได&ขอปรับอัตราค าน้ําตามท่ีเคยเสนอผ านท่ี
ประชุมหัวหน&าส วนราชการ และมีมติให&กลับไปทบทวนแก&ไขในส วนท่ีเกิน 80 ลูกบาศก�เมตร  ขณะนี้ได&แก&ไข
ปรับปรุงในส วนท่ีเกิน 80 ลูกบาศก�เมตร / เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท&าย) จึงนําเข&าท่ีประชุม
เพ่ือให&ความเห็นชอบโดยจะดําเนินการปรับอัตราค าน้ําต้ังแต เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2560  เปMนต&นไป 

9.4 การดูแลพ้ืนท่ีใช&น้ําประปานอกเขตเทศบาล เทศบาลจะลงนามใน  MOU เพ่ือจะมอบ
ในส วนนอกเขตเทศบาลให&กับการประปาส วนภูมิภาคดูแลจะมีผลในปAพ.ศ. 2563 ต อไป 

มติท่ีประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ 

10. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อมมีเรื่องท่ีแจ&งให&ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  10.1 การแก&ไขป_ญหาขยะ โดยการจัดทําคันดินบริเวณกองขยะ ความคืบหน&าไปแล&ว 75 
เปอร�เซ็นต� น าจะแล&วเสร็จทันกําหนด 30 วันระยะกลาง  การเสนอของบสี่ร&อยกว าล&านของ  กรมควบคุม
มลพิษ 2561  เพ่ือกลบขยะ 3 บ อ และขุดเพ่ิมใหม  1 บ อระยะยาว ตอนนี้ได&จัดจ&างท่ีปรึกษา ในเรื่องการ
วิเคราะห�ป_ญหา และแนวทางในการดําเนินการกําจัดขยะท่ีเหมาะสมต อไป  

มติท่ีประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องๆ(ถ�ามี) 
  3.1 สนามกีฬาจังหวัด  จากการหารือกันจังหวัดมีแนวทางให&ยึดตาม  MOU เดิม แนวทาง
ปฏิบัติให&เทศบาลนครนครศรีธรรมราชทําหนังสือหารือกับทางองค�การบริหารส วนจังหวัด ให&ทบทวนมติใน
การประชุมสภาท่ีได&มติเรื่องนี้ไปแล&ว 
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  3.2 โครงการพืชผักปลอดสารพิษ มอบกองสวัสดิการสังคม จัดพ้ืนการปลูกพืชผักปลอด
สารพิษในพ้ืนท่ีทุ งท าลาด ให&เปMนตัวอย างในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให&กับชุมชน 

มติท่ีประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ 

ป@ดประชุม  เวลา  10.30 น. 
   
    
 
     ลงชื่อ    ผู&สรุปรายงานการประชุม 

  (นายยงยุทธ  เหล าเจริญเกียรติ) 
  หัวหน&าฝGายบริหารงานท่ัวไป  รักษาราชการแทน  

หัวหน&าสํานักปลัดเทศบาล 
 
 
 

 
     ลงชื่อ      ผู&ตรวจสอบรายงานประชุม 

(นายประจักษ�   ทองบัว) 
ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 


