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1. นายไสว

เขียวจันทร

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 แผนงาน โครงการในแผนพัฒนาท&องถิ่นสี่ปA (พ.ศ.2561-2564) ให&แตละกอง/ฝGาย
เตรียมความพร&อม ตรวจสอบภารกิจและนโยบายในการบริหารงาน หากยังไมครอบคลุมก็ให&ดําเนินการให&
เพิ่มเติมให&ครบถ&วนทั้งโครงการของเทศบาลที่ดําเนินเอง และโครงการที่ขอรับการอุดหนุนงบประมาณจาก
หนวยงานที่เกี่ยวข&องเพื่อที่จะนําไปจัดทํางบประมาณในปAพ.ศ. 2561 และแนวทางการขอรับเงินอุดหนุตอไป
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1.2การพัฒนาพื้นที่บริเวณสวนศรีธรรมโศกราช ให&หนวยงานที่เกี่ยวข&องรับผิดชอบ
แตงตั้งคณะกรรมการหนึ่งชุด เพื่อดําเนินการปรับปรุงให&สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศนตางๆ ให&เหมาะสม
1.3การปรับปรุงพื้นที่ศาลหลักเมือง จะย&ายหอสมุดของพลเอกเปรมติณสูลานนท โดยจะ
ดําเนินการขอความเห็นชอบในการดําเนินการจากทาน เพื่อที่จะได&ไปอยูรวมกันกับพิพิธภัณฑเมือง ทุงทาลาด
เพื่อประชาชน ผู&สนใจ นักเรียนนักศึกษา ไปศึกษาหาความรู&จะได&รับความสะดวกมากขึ้น และสถานที่เดิมจะจัดให&
เปMนบริเวณหลักเมือง ปรับปรุงพื้นที่ให&สวยงาม
1.4 โครงการ English For Child อนุบาล 2 ภาษา เปMนนโยบายเรงดวน นโยบาย
ผู&บริหารที่เน&นย้ําให&ปฏิบัติเปMนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ ทั้งการบริหารและการคัดเลือกบุคคลากรใน
การจัดการเรียนการสอน และให&จัดการเรียนการสอนตามที่วางแผนกําหนดไว& สํานักการศึกษาผู&รับผิดชอบ
เน&นย้ํา ผู&ปฏิบัติให&เปMนไปตามแผนการดําเนินการ
1.5 การปรับปรุง ซอมแซมถนน และพื้นที่ประสบภัยหลังจากน้ําทวม ขอความรวมมือ
ชวยกันตรวจสอบ หลังจากมีการปรับปรุงไปเรียบร&อยแล&วเพื่อไมให&กระทบกับการสัญจรของประชาชน และ
เปMนการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
1.6 การจ&างเหมาลูกจ&างที่จะครบกําหนดให&ดําเนินการเปMนไปตามหลักเกณฑที่ได&กําหนดไว&
6 เดือนครั้ง สํานัก กอง/ฝGายพิจารณาคัดเลือกตามที่ได&กําหนด TOR ไว& เพื่อลดป_ญหาที่จะเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน และเพื่อคัดเลือกบุคคลการในการปฏิบัติงานให&ตรงตามที่กําหนดไว&
1.7 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันศุกร ที่ 24 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมาใน
วันที่ 1 มีนาคม 2560 จะมีการตรวจรายงานการประชุม สํานัก กอง/ฝGายใด ที่มีเรื่องเสนอเข&าสภาและได&
ผานความเห็นชอบ สามารถดําเนินการตามแผนและขั้นตอนการปฏิบัติตางๆ โดยให&เริ่มปฏิบัติได&ตั้งแตวันนี้
และเรงดําเนินการในสวนที่เกี่ยวข&องให&แล&วเสร็จ
1.8 งานการเจ&าหน&าที่ พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล ในสังกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช การรับโอนให&พิจารณารับบุคลากรที่มีความรู& มีความสามารถในการปฏิบัติหน&าที่ มอบงาน
การเจ&าหน&าที่และผู&ที่เกี่ยวข&องสรุปอัตรากําลังที่วางเพื่อจะได&วางแผนนโยบายในการบริหารงานบุคคล มอบ
สํานักปลัดเทศบาลให&ผู&ที่โอนย&ายมาใหม รายงานตัวตอนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เพื่อรับมอบ
นโยบายในการปฏิบัติงาน
1.9 การจัดหาสถานที่เป`ดสถานธนานุบาลแหงใหม เพิ่มขึ้นอีก 2 แหง ให&คณะกรรมการที่
แต งตั้ งขึ้ น พิ จ ารณาทบทวนภารกิ จ และดํ า เนิ น การให& แ ล& ว เสร็ จ ในปA พ.ศ.2560 โดยให& ร ายงานผลการ
ดําเนินงานผานปลัดเทศบาล
1.10 สํ า นั ก การศึ ก ษา มอบภารกิ จ ของการดู แ ลโรงเรี ย นในสั ง กั ด ให& กํ า ชั บ ผู& บ ริ ห าร
สถานศึกษาในการปฏิบัติหน&า ที่ หรือการไปราชการตางๆ ของผู&บ ริหารต&องมีผู&รักษาการ ผู&บริ หารที่ดูแล
โรงเรียนในการตัด สินใจในกรณีที่เ กิดป_ ญหา และดูแลการจั ดการเรีย นการสอนการบริหารราชการตางๆ
ภายในโรงเรียน
มติที่ประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว และเรื่องที่แจงใหที่
ประชุมทราบ/พิจารณา
1. สํานักการคลังมีเรื่องที่แจ&งให&ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1 ติ ดตามการใช& จายงบประมาณ (รายละเอีย ดตามเอกสารที่แจ& งให& สํา นั กกองฝG า ย)
เดื อนมีน าคมเปM น เดื อนสุ ด ท& ายที่ จ ะปฏิ บั ติ เรื่ องรายจ ายค&า งจ าย ขอความรวมมื อทุกสํ า นั ก กอง/ฝG า ยให&
ตรวจสอบในหนวยงานของทาน และขอให& เรงดํา เนินการ หากยังมีรายการค& างจายก็ต&องนํ าเข&าสภาเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติตอไป
1.2 หนังสือการติดตามการใช&จายเงิน ซึ่งให&เทศบาลรายงานในวงเงินที่เราใช&จายไป ขอ
ความรวมทุกกองฝGายด&วย เพื่อจะได&นํารวบรวมรายงานตอไป
1.3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ&างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่สํานักการ
คลังได&สําเนาแจ&งสํานัก กอง/ฝGาย ซึ่งจะมีผลบังคับใช&ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ในการจัดซื้อจัดจ&างที่ไม
ถึง 500,000 บาท ขอให&สํานัก กอง/ฝGาย เรงดําเนินการให&แล&วเสร็จ
1.4 จากการประชุมเรื่ องการจัดการที่ดิ น เมื่ อวันที่ 27 กุมภาพัน ธ 2560 รวมกั บ
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย และนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเคียน ที่ประชุมได&สรุป 2เรื่อง
- ให&ทางเทศบาลหาแผนผังเดิมตอนจายเงินชดเชยวามีหรือไม เพื่อใช&เปMนหลักฐาน
ชี้แนวเขตได&
- มอบให&สํานักที่ดินดําเนินการ นสร.133 นั้น เปMนตัวเลขจริงหรือไมให&รายงาน
ตอที่ประชุม และให&ทางเทศบาลรวบรวมพิกัดยอๆ การใช&ประโยชนที่ดินของทุงทาลาด เพื่อนําไปเทียบกับ
แผนระวาง ให&นําเสนอในการประชุมครั้งตอไป
1.5 การสงหนังสือเอกสารไปจังหวัดหวัด เกี่ยวกับการเงินที่ผู&วาราชการจังหวัด ได&มอบ
อํานาจให&ท&องถิ่นจังหวัด ดังนี้
• การอนุมัติใช&ยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการสําหรับผู&บริหารและ
ประธานสภา
• การแจ&งให&ผู&ที่จะถูกสั่งให&เปMนผู&ทิ้งงานทราบข&อเท็จจริงและชี้แจงโต&แย&ง
และแสดงพยานหลักฐาน
• การสั่งจายเงินบําเหน็จบํานาญให&แกข&าราชการ/พนักงานสวนท&องถิ่น
• ขอโอนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข&าราชการสวนท&องถิ่น
• แจ&งข&อทักท&วงและข&อเสนอแนะนําของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินให&
องคกรปกครองสวนท&องถิ่นดําเนินการ
มติที่ประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ
2. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องที่แจ&งให&ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1 การจัดทําแผนพัฒนาท&องถิ่นสี่ปAของเทศบาล และแผนพัฒนาสามปA 2560 – 2562
สํานัก กอง/ฝGายใดมีโครงการที่จะเสนอเข&าบรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาลให&จัดสงได&ที่กองวิชาการและ
แผนงาน จะได&ดําเนินการเพิ่มเติมในเดือนเมษายนและขอเน&นย้ําทุกสํานัก กอง/ฝGาย โครงการทุกโครงการ
ต&องใสในแผนพัฒนาของเทศบาล ยกเว&นเงินเดือน คาจ&าง คาตอบแทน ซึ่งปรากฏอยูในแผนอัตรากําลัง
2.2 ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม พ.ศ.2560
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วันที่ 2 – 3 โครงการอาสาสมัคดูแลผู&สูงอายุที่บ&าน (อผส) กองสวัสดิการสังคม
วันที่ 7 – 8 โครงการพัฒนาศักยภาพองคกรสตรีในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
วันที่ 18 กิจกรรมวันท&องถิ่นไทยสํานักปลัดเทศบาล
วันที่ 20 โครงการเสริมสร&างพัฒนาสภาพแวดล&อมเอื้อตอการดํารงชีวิต
ผู&สูงอายุ/ ผู&พิการ กองสวัสดิการสังคม
วันที่ 21 – 25 สงเสริมตลาดสดนาซื้อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม
วันที่ 24 – 26 โครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
วันที่ 31 กิจกรรมหิ้วป`cนโตเข&าวัด สํานักการศึกษา
กิจกรรมตลาดน้ําเมืองลิกอร สํานักปลัดเทศบาล
มติที่ประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ
3.กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องที่แจ&งให&ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.1 การรับสมัครนักเรียนวัยใส รุนที่ 2 มีผู&สมัครจํานวน 35 คน นัดประชุมชี้แจง
หลักสูตร วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น ณ ห&องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
3.2 ปฏิทิน โครงการการจั ดกิ จกรรมสภาเด็กและเยาวชนจากเดิ ม 24 มีน าคม 2560
เปลี่ยนเปMนเดือนกรกฎาคม ยังไมมีการกําหนดวัน
มติที่ประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ
4. สํานักการชางมีเรื่องที่แจ&งให&ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1 โครงการเพิ่มเติมที่จะขอรับเงินอุดหนุนอยูระหวางดําเนินการสํารวจ
4.2 การติดตามโครงการทั้งหมดของสํานักการชางจํานวน 43 โครงการ ของสํานักปลัด
1 โครงการ กําหนดให&แล&วเสร็จวันที่ 10 มีนาคม 2560 เพื่อทยอยจัดสงให&ฝGายพัสดุดําเนินการ
มติที่ประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ
5. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องที่แจ&งให&ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 โครงการวันท&องถิ่นไทย ประจําปA 2560 วันที่ 18 มีนาคม 2560 จัดพิธีถวาย
พานพุมและกิจกรรมสาธารณะประโยชน สถานที่หน&าพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 5 (สนามหน&าเมือง)
เวลา 08.30 เปMนต&นไป
5.2 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปA พ.ศ.
2560 ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.
5.3 การประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคใต& ครั้งที่ 1 ประจําปA 2560 ระหวาง 12 – 14
มีนาคม 2560 ณ ห&องประชุมทองอินทรา โรงแรมชัยคณาธานี อําเภอเมือ จังหวัดพัทลุง ผู&เข&ารวม
ประชุม นายไสว เขีย วจันทร รองนายกเทศมนตรี นครนครศรีธรรมราช นายพงศสินธุ เสนพงศ รอง
นายกเทศมนตรี น ครนครศรี ธ รรมราช นายประจั กษ ทองบั ว ปลั ด เทศบาล นายวิ ชั ย ศั กดิ์ ไสยเกตุ
รองปลัดเทศบาล
5.4 การออกกําลังกายตามนโยบายรัฐบาล เวลา 16.30 น. ขอความรวมมือแจ&งบุคลากร
ในสังกัดเข&ารวมกิจกรรม
มติที่ประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ

5
6. กองการแพทย8มีเรื่องที่แจ&งให&ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
6.1
จากการที่รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเข&ารวมประชุมผลจากการประชุม
พิจารณารางกฎหมายที่เชิญให&เข&ารวมได&เสนอแนวคิดไป 3 ข&อ
ข&อ 1 การควบรวมท& องถิ่ น จากที่ ร างกฎหมายเดิ มให& ควบรวมได&เ ฉพาะอํา เภอ
เดียวกัน ควรแก&ไขเปMนพื้นที่ใกล&เคียงหรือติดกันสามารถควบรวมกันได&
ข& อ ที่ 2 ในการแบ งขนาดและเขตย อยในการเลื อ กตั้ ง เช นของเทศบาลตํ า บล
แบงเปMน 12 - 18 แตละเขตแยกเปMนเขตละ 3 คน ได&เสนอแนวคิดให&ยกเลิกการแบงยอยเขตการเลือกตั้งซึ่ง
อาจจะเปMนแนวทางเป`ดให&เกิดการทุจริตซื้อเสียงได&งาย
ข&อที่ 3 การคิดคาใช&จายด&านการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ได&นําเสนอให&ใช&
เงินรายได&ของเทศบาลทั้งหมดมารวมกัน ในการคิด เชนรายได&ของเทศบาลที่จัดให&บริการสถานพยาบาล ให&
นํารายได&ของโรงพยาบาลมารวมด&วย หากไมนํารายได&ตรงนี้มาคิดจะทําให&คาใช&จายด&านบุคคลากรสูงมาก
เนื่องจากแพทยและบุคลากรทางการแพทยมีจํานวนมากจึงเสนอแก&ไขเปMนรายได&ของเทศบาลที่รับจริง ไมรวม
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6.2 การเข&าประชุมรวมกันกับ สปสช. เรื่องกองทุนตําบลที่องคกรปกครองสวนท&องถิ่นไมได&
นําเงินดังกลาวมาจาย จํานวน 7,550 ล&านเนื่องจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินมีข&อทักท&วงการจายเงิน ซึ่ง
ผู&เกี่ยวข&องจะได&นําหารือกับทานปลัดกระทรวงตอไป เพื่อให&สามารถนําเงินมาใช&ให&เกิดประโยชนตาม
วัตถุประสงค
มติที่ประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ
7.สถานธนานุบาลมีเรื่องที่แจ&งให&ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
7.1.ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกได&อนุมัติการกู&เงิน จํานวน 50,000,000 บาท
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา เมืองนครศรีธรรมราชของสถานธนานุบาล
มติที่ประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ
8. สํานักการศึกษามีเรื่องที่แจ&งให&ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
8.1 กําหนดวันมอบตัวนักเรียน
- ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 โรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนอนุบาล
2 ภาษา มอบตัวนักเรียน
- วันที่ 2 มีนาคม 2560 มอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ทุกโรงในสังกัด
- วันที่ 4 มีนาคม 2560 มอบตัวโรงเรียนสาธิตวัดเพชรจริก
- วันที่ 14 -15 สอบปลายภาคทุกโรงเรียนสังกัดเทศบาล
8.2การขอเชาพื้นที่ด&านหน&าฝ_cงซ&ายริมกําแพงของสนามฟุตซอล(DP Stadium) ของ
นางสาวมาลิสา นาคจันทร เพื่อขายน้ําดื่ม น้ําชา กาแฟ และอาหารทั่วไป เงื่อนไข
- จะสร&างอาคารขนาดกว&าง 3.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 2.20 (รายละเอียด
ตามเอกสาร)
- ตัวร&านสามารถเคลื่อนย&ายหรือถอดถอนได&เมื่อมีการยกเลิกสัญญา
- ทางผู&เชาจะรับผิดชอบคาใช&จายทั้งหมดในการกอสร&าง
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- ระยะเวลาการเชา สัญญา 3 ปA
- อัตราคาเชา 2,000 บาท/ เดือน
- ผู&เชาขอติดตั้งหมอแปลงไฟฟnาเอง และเปMนผู&จายคาไฟในสวนของร&านเชาเอง
ทั้งหมด
- เป`ด – ป`ดร&าน เวลา 08.00 – 23.00 น.
มติที่ประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ ในข&อ 8.2 มอบให&คณะกรรมการที่ได&รับการแตงตั้งตามคําสั่งเดิม
ดําเนินการให&เปMนไปตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติให&ถูกต&อง
9. สํานักการประปามีเรื่องที่แจ&งให&ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
9.1 ความคืบหน&าโครงการวางทอน้ําดิบจากทาดี – โรงกรองน้ําประตูชัย ขณะนี้ได&
ดําเนินการไปแล&วระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร
9.2 การเตรียมความพร&อมในการรับภัยแล&ง ได&ขออนุมัตินําเงินสะสมมาใช&เพื่อย&ายเครื่อง
พร&อมแพจากนาทรายไปติดตั้งที่บอน้ําสันยูง ซึ่งได&รับการอนุมัติจากสภาเรียบร&อยแล&ว และจะดําเนินการโดย
เรงดวน
9.3 การปรับอัตราคาน้ําประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เนื่องจากสถานะ
ทางการเงินของสํานักประปา จากวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงป_จจุบัน วันที่ 28 กุมภาพันธ 2560
- มีรายจริง 24,847,280.72
- มีรายจายจริง 31,257,978.66
รายจายมากกวารายรับเปMนเงิน 6,410,697.94 เพื่อเปMนการรั กษาสภาพคลองทาง
การเงินของสํานักการประปา ไมให&เกิดป_ญหาในการบริหารงาน จึงได&ขอปรับอัตราคาน้ําตามที่เคยเสนอผานที่
ประชุมหัวหน&าสวนราชการ และมีมติให&กลับไปทบทวนแก&ไขในสวนที่เกิน 80 ลูกบาศกเมตร ขณะนี้ได&แก&ไข
ปรับปรุงในสวนที่เกิน 80 ลูกบาศกเมตร / เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท&าย) จึงนําเข&าที่ประชุม
เพื่อให&ความเห็นชอบโดยจะดําเนินการปรับอัตราคาน้ําตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 เปMนต&นไป
9.4 การดูแลพื้นที่ใช&น้ําประปานอกเขตเทศบาล เทศบาลจะลงนามใน MOU เพื่อจะมอบ
ในสวนนอกเขตเทศบาลให&กับการประปาสวนภูมิภาคดูแลจะมีผลในปAพ.ศ. 2563 ตอไป
มติที่ประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ
10. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมีเรื่องที่แจ&งให&ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
10.1 การแก&ไขป_ญหาขยะ โดยการจัดทําคันดินบริเวณกองขยะ ความคืบหน&าไปแล&ว 75
เปอรเซ็นต นาจะแล&วเสร็จทันกําหนด 30 วันระยะกลาง การเสนอของบสี่ร&อยกวาล&านของ กรมควบคุม
มลพิษ 2561 เพื่อกลบขยะ 3 บอ และขุดเพิ่มใหม 1 บอระยะยาว ตอนนี้ได&จัดจ&างที่ปรึกษา ในเรื่องการ
วิเคราะหป_ญหา และแนวทางในการดําเนินการกําจัดขยะที่เหมาะสมตอไป
มติที่ประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องๆ(ถามี)
3.1 สนามกีฬาจังหวัด จากการหารือกันจังหวัดมีแนวทางให&ยึดตาม MOU เดิม แนวทาง
ปฏิบัติให&เทศบาลนครนครศรีธรรมราชทําหนังสือหารือกับทางองคการบริหารสวนจังหวัด ให&ทบทวนมติใน
การประชุมสภาที่ได&มติเรื่องนี้ไปแล&ว
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3.2 โครงการพืชผักปลอดสารพิษ มอบกองสวัสดิการสังคม จัดพื้นการปลูกพืชผักปลอด
สารพิษในพื้นที่ทุงทาลาด ให&เปMนตัวอยางในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให&กับชุมชน
มติที่ประชุมรับทราบและให&ดําเนินการ
ป@ดประชุม เวลา 10.30 น.

ลงชื่อ
ผู&สรุปรายงานการประชุม
(นายยงยุทธ เหลาเจริญเกียรติ)
หัวหน&าฝGายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน&าสํานักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ
(นายประจักษ ทองบัว)
ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู&ตรวจสอบรายงานประชุม

