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รายงานการประชุม
ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(จิบน้ําชา)
ครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายนพ.ศ.2560 เวลา 08.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ชั้น 2)
-------------------------------------ผูมาประชุม
1. ผศ.เชาวนวัศ
เสนพงศ
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
2. นายไสว
เขียวจันทร
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
3. นายมนัส
พงศยี่หล"า
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ
4. นายวิสุทธิ์
บุญชูวงศ
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ
5. นายคํารพ
วงศพิศาล
ที่ปรึกษานากยกเทศมนตรี
6. นายธํารงค
แรกคํานวณ ที่ปรึกษานากยกเทศมนตรี
7. นายขจรเกียรติ
แก"วทองคํา
ที่ปรึกษานากยกเทศมนตรี
8. นายประจักษ
ทองบัว
ปลัดเทศบาล
9. นายวิชัยศักดิ์
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
ผูไมมาประชุม
1. นายพงศสินธุ
2. นายสมเธียร
3. นายเอกรินทร

เสนพงศ
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ภู:สันติสัมพันธ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ
ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ

1. นายภูวนาท
2. น.ส.วิลาวัลลย

ฑีฆะ
ทุมรัตน

ผูเขารวมประชุม
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
เจ"าหน"าที่ ICT
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 การศึกษาดูงาน การอบรม ให"นําความรู"ที่ได"รับ มาปรับใช"ให"เกิดประโยชนกับองคกร
และในการทํางานให"ประสานงานช:วยเหลือกันทุกกอง/ฝHาย สร"างความสามัคคีในองคกร
1.2นโยบายงานด"านความมั่นคง ความปลอดภัยของประชาชนทั้งชีวิตและทรัพยสิน ในการ
ติดตั้งกล"องวงจรปJดภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให"หน:วยงานรับผิดชอบดําเนินการตามนโยบาย
ที่ผู"บริหารได"วางไว"
1.3คณะกรรมการพัฒนาทุ:งท:าลาด ให"แบ:งคณะทํางานเปLนฝHายตามความเหมาะสม ใน
รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบเพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงาน เปLนการปรับปรุงให"ดียิ่งขึ้น เรื่องการ
จัดการขยะ และคันดินทุ:งท:าลาด ให"เร:งดําเนินการ
1.4 มอบสํ านั กการช:า งเรื่ องการปลู กต"น ไม"เ พิ่ มเติ มต" น แซะ ต"น พะยอม เพิ่มพื้ นที่ ป ลู ก
บริเวณสนามหน"าเมือง และทุ:งท:าลาด ตามความเหมาะสม
1.5 การศึกษาดูงานเรื่องการจัดเก็บภาษีของสํานักการคลัง ให"พิจารณาเลือกองคกรที่ได"รับ
รางวัลในเรื่องการจัดเก็บภาษี เช:น เชียงราย อุดรธานี
1.6 มอบแต:ละกอง ฝHายติดตามการดําเนินงาน ภารกิจต:างๆ ของแต:ละกองให"ดําเนินการ
ให"เปLนไปตามแผนงาน นโยบายที่วางไว"
มติที่ประชุมรับทราบและให"ดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว และเรื่องที่แจงใหที่
ประชุมทราบ/พิจารณา
ปลัดเทศบาล
1. การมอบอํานาจให"รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลมีผลตั้งแต:วันที่ 4
เมษายน 2560
- นายสนิท พรหมสุภา ตําแหน:ง รองปลัดเทศบาล ดูแลกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล"อม และกองสวัสดิการสังคม
- นายชิษณุพงศ สุวรรณ ตําแหน:ง รองปลัดเทศบาล ดูแลสํานักการศึกษา และ
กองการแพทย
- นายวิชัยศักดิ์ ไสยเกตุ ตําแหน:งรองปลัดเทศบาล ดูแลสํานักปลัดเทศบาล และ
สํานักการประปา
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปR 2560 ครั้งที่ 1 ให"แต:ละกองฝHายดําเนินการให"
เปLนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
3. นโยบายเกี่ยวกับความโปร:งใสการปราบปรามการทุจริตภาครัฐซึ่งเปLนนโยบายของชาติ
กอง /ฝH ายใดมี กิจ กรรมให" ดํ าเนิน การให" เปL นไปตามนโยบาย เพื่ อให" สอดคล"องกับโครงการที่จ ะใช"ในการ
ประเมินเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร:งใส ขององคกร
4. การเฝSาระวังภัยแล"งขณะนี้สถานการณน้ํายังคงปกติ ปริมาณน้ํายังมีอยู:ไม:เกิดผลกระทบ
ในการใช"น้ําทั้งฝายท:าดี และฝายท:าช"าง
5. การจัดทําแผนผังกําหนดแนวเขตของทุ:งท:าลาดมอบสํานักการคลัง และสํานักการช:าง
ดําเนินการในการจัดจ"างการทําแผนที่แนวเขตของทุ:งท:าลาด
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6. การดําเนินงานแห:นางดานเรื่องการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสม ได"ประสานงานกับจังหวัดใน
กรณีที่เกิดปTญหา ได"ให"คําแนะนําให"ยกเลิกการสอบราคาที่ผ:านมา แล"วให"ดําเนินการโดยวิธีพิเศษเพื่อให"งาน
สามารถดําเนินงานได"ทันกําหนดเวลา
มติที่ประชุมรับทราบและให"ดําเนินการ
1. สํานักการชางมีเรื่องที่แจ"งให"ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1 การติดตามโครงการก:อสร"างต:างๆ ทั้งหมดของสํานักการช:างจํานวน 43 โครงการ
ดําเนินการจัดส:งให"ฝHายพัสดุเรียบร"อยแล"วแล"ว 41 โครงการ
โครงการปรับปรุงทางเท"าคอนกรีตพิมพลาย ถนนราชดําเนิน จากสี่แยกหัวถนน
ไปทางทิศเหนือถึงวัดพระมหาธาตุ อยู:ระหว:างรอดําเนินการ
ปรับปรุงพื้นที่ทางเท"าพร"อมบ:อพักบริเวณถนนศรีธรรมราช (จากถนนโรงช"าง
ไปทางทิศเหนือถึงถนนเสมาชัย) ซึ่งจะได"รับเงินจากกรมส:งเสริมการปกครองท"องถิ่น ในปR 2561 ดังนั้นจะนํา
งบประมาณในปR 2560 จากโครงการนี้ไปรวมกับโครงการปรับปรุงทางเท"าคอนกรีต พิมพลาย ถนนราช
ดําเนิน จากสี่แยกหัวถนนไปทางทิศเหนือถึงวัดพระมหาธาตุเพื่อให"ได"เนื้องานที่มากขึ้น ซึ่งจะดําเนินการใน
การขออนุมัติจากสภา เรื่องการโอนงบประมาณในการประชุมสภาครั้งต:อไป
1.2 การบูรณะศาลหลักเมืองทางคิงเพาเวอร มีการปรับปรุงองคหลัก เปLนอันดับแรก และ
ปรับปรุงสระน้ํา คาดว:าจะแล"วเสร็จประมาณ 26 มิถุนายน 2560 งบประมาณ 21 ล"านบาท ขณะนี้ได"เข"า
ดําเนินการแล"ว การรื้อพัสดุนําไปกองบริเวณศูนยจักรกล และวัสดุบางส:วนจะทําห"องเก็บความเหมาะสม และ
จะจัดพื้นที่ไว"ด"านหน"าสําหรับให"ประชาชนเข"าสักการะ
มติที่ประชุมรับทราบและให"ดําเนินการ
2. สํานักการคลังมีเรื่องที่แจ"งให"ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1 ติดตามการใช"จ:ายงบประมาณ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจ"งให"สํานัก/กอง/ฝHาย)
2.2 คณะกรรมการที่ดินที่ใช"ในการกําจัดขยะ จากการหารือที่ประชุมได"ให"นิติกรทําหนังสือ
ไปยังสํานักงานที่ดิน ในการครอบครองพร"อมแผนผัง ไปยังสํานักงานที่ดินเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ใน
การดําเนินการผลเปLนประการใดจะนําเข"าหารือกับคณะกรรมการและจะแจ"งให"ที่ประชุมทราบอีกครั้ง
2.3 งานที่ได"รับมอบหมายให"คณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑเรื่องการใช"พื้นที่
บริเวณสนามฟุตซอล คณะกรรมการมีความเห็นในการประชุมเมื่อวันศุกรที่ 24 มีนาคม 2560 ดังนี้
1กําหนดวิธีการเช:าให"เปLนไปตามระเบียบ โดยวิธีการประมูล
2 กําหนดระยะเวลาเช:า 3 ปR
3 อัตราค:าเช:าขั้นต่ํา 2,500 บาทต:อเดือน
4กําหนดหลักเกณฑสัญญาเช:าเปLนเงินอัตรา 5 %ของค:าเช:าตลอดสัญญาเช:า3ปR
5 ผู"เช:าต"องชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
6 ติดตั้งมิเตอรไฟฟSาและน้ําประปาจากหน:วยงานที่เกี่ยวข"องผู"เช:าจะต"อง
รับผิดชอบ
7 เงื่อนไขอื่นๆ(ที่ผู"เช:าเสนอมา)
- อาคารชั่วคราวอาคารขนาดกว"าง 3.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 2.20
-ตัวร"านเคลื่อนย"ายได"
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-ทางผู"เช:าจะรับผิดชอบค:าใช"จ:ายทั้งหมดในการก:อสร"าง
- การจําหน:ายมีน้ําดื่ม น้ําชา กาแฟน้ําอัดลม น้ําที่จําหน:ายในท"องตลาด
- ห"ามปรุงอาหารในพื้นที่เช:า ยกเว"นอาหารที่ปรุงด"วยไมโครเวฟ
- ห"ามจําหน:ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภท
หลังจากนําเข"าที่ประชุม จะนําเข"าคณะกรรมการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสินดําเนินการต:อไป
2.4การศึกษาดูงานที่ จะนํามาพัฒนาทุ:งท:าลาด กํา หนดในวันที่ 20 – 21 เมษายน จะ
จัดทําคําสั่งและแจ"งผู"ร:วมเดินทางอีกครั้ง
2.5เทศบาลได"รับการประสานจากสรรพากร ในการจ"างเหมาบริการของเทศบาลมีหน"าที่
ในการหักภาษี ณ ที่จ:ายให"เปLนไปตามระเบียบของสรรพากร จะแจ"งเวียนสํานัก กอง/ฝHาย ให"ทราบอีกครั้ง
2.6ในการเข"าประชุม การจําหน:า ยทรัพยสินเรื่องอาคารห"องเย็น การประชุมสรุปให"ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินการเพื่อจําหน:าย
2.7 การเบิกจ:ายเงินขณะนี้รายรับสูงกว:ารายจ:าย ยังไม:มีผลกระทบการเบิกจ:าย
มติที่ประชุมรับทราบและให"ดําเนินการ
3. สํานักการประปามีเรื่องที่แจ"งให"ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.1 งบอุดหนุนเฉพาะกิจในการแก"ปTญหาภัยแล"งการขาดแคลนน้ํา 25 สาย ผู"รับเหมาห"าง
หุ"นส:วนจํากัดเฉลิมก:อสร"าง งบ 138 ล"าน
3.2 การวางท:อส:งน้ําดิบ ท:าดี – ประตูชัย ได"ดําเนินการไปแล"ว 11 กิโลเมตร กําลังแก"ไข
ปTญหาบริเวณถนนพุธภูมิคาดว:าน:าจะแล"วเสร็จทันกําหนดเวลา
3.3โรงสูบน้ําท:าใหญ: ได"จ"างบริษัทมาทําการดูดทราย ตะกอนในอุโมงค
มติที่ประชุมรับทราบและให"ดําเนินการ
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีเรื่องที่แจ"งให"ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1 วันที่ 5 เมษายน เวลา 12.00น. จะเข"าร:วมประชุมเรื่องการจัดการขยะ
4.2 งานสงกรานตที่ได"รับมอบหมายในการทําความสะอาด ได"ดําเนินการไปบางส:วนแล"วจะ
ดําเนินกานให"แล"วเสร็จทันกําหนดการจัดงานต:างๆ
4.3 วันที่ 28 – 30 เมษายน โครงการปSองกันโรคพิษสุนัขบ"า สถานที่จัดริมคลองหน"าเมือง
ขอเชิญหัวหน"ากอง ฝHายต:างๆ เข"าร:วมพิธีเปJดในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา ประมาณ 8.30 น.
4.4 แผนแม:บทในการจัดขยะ ตามโครงการจัดหวัดสะอาด เปSาหมายการลดขยะตามที่ตั้งไว"
กองสาธารณสุขได"ดําเนินการวางถังในการคัดแยกขยะถังขยะแต:ละประเภทของขยะ ขณะนี้ได"ดําเนินการไป
บางส:วนและจะดําเนินการธนาคารมูลฝอยในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทุกโรงเรียน
มติที่ประชุมรับทราบและให"ดําเนินการ
5. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องที่แจ"งให"ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 ผลโครงการอบรมศึกษาดูงานจังหวัดภูเก็ต เรื่องกล"องวงจรปJดจํานวน 3 แห:ง
- องคการบริหารส:วนตําบลไม"ขาวมีกล"องจํานวน 2 เฟส การบริหารจัดการใช"
งบประมาณในการจัดจ"างดูแล ระบบที่ของเทศบาลนครนครศรีฯ ยังไม:มี คือระบบตรวจจับแผ:นปSายทะเบียน
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- เทศบาลตําบลฉลองมีกล"องจํานวน 40 จุด การใช"กล"องเปLนระบบเดียวกับ
องคการบริหารส:วนตําบลไม"ขาว
- องคการบริหารส:วนจังหวัดภูเก็ตมีกล"องจํานวน 400 กว:าตัว การดูแลรักษาจ"าง
บริษัทในการดูแล โปรแกรมของไมลสโตน ใช"จอใหญ:รวมหลายๆ กล"องมาอยู:ในจอเดียว ระบบที่แตกต:างกัน
คือกล"ององคการบริหารส:วนจังหวัด สามารถดูย"อนหลังได"เร็วกว:าของเรา 2 เท:า และเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ยังไม:มีระบบตรวจจับแผ:นปSายทะเบียนอัตโนมัติที่
มติที่ประชุมรับทราบ
6.กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องที่แจ"งให"ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
6.1 การแข:งขันกีฬาของชุมชนของเทศบาล จะแข:งขันในวันที่ 19 - 28 เมษายน 2560
วันที่ 11 เมษายน จะประชุมและสรุปครั้งสุดท"ายเพื่อสรุปการดําเนินการของกรรมการแต:ละฝHาย
6.2การอบรมสภาเด็ก จะบรรจุหลักสูตรต:อไปไม:โกง การส:งเสริมกลุ:มฝ^กอาชีพและองคกร
สตรีเสริมสร"างความเข"มแข็งให"กับชุมชนจะดําเนินการต:อเนื่องหลังจากการศึกษาดูงานที่จังหวัดกระบี่ และ
ภูเก็ตในขณะนี้ชุมชนหน"าแขวงการทางนครศรีธรรมราชผลิตภัณฑกะลามะพร"าว มีความพร"อมและสามารถ
ให"ชุมชนอื่นๆ หรือหน:วยงานเข"าศึกษาดูงาน
มติที่ประชุมรับทราบและให"ดําเนินการ
7. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องที่แจ"งให"ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
7.1 ขอเชิญเข"าร:วมพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรียพระเจ"าศรีธรรมาโศกราช ในวัน
อังคารที่ 11 เมษายน 2560
- เริ่มกิจกรรม เวลา 08.00 น.
- 08.30 ผู"แทนแต:ละหน:วยงานเชิญพุ:มดอกไม"สด
- 09.29 ประธานในพิธี ผู"ว:าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางถึงบริเวณพิธี
การแต:งกายชุดสุภาพ หรือชุดผ"าไทย ภารกิจที่จะมอบหมายให"กองฝHายต:างๆ ได"
แจ"งให"แต:ละกอง ฝHายทราบเรียบร"อยแล"ว
มติที่ประชุมรับทราบและให"ดําเนินการ
8. สํานักการศึกษามีเรื่องที่แจ"งให"ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
8.1 วันที่ 5 เมษายน มอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติครูและเด็ก ในเวลา 13.30 น.
ณ ห"องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชชั้น 5เด็กสอบคะแนน O-net เต็ม 100 คะแนน
8.2กิจกรรมวันสงกรานต
- วันที่ 12 เมษายน เวลา 14.00 - 17.00น. พิธีพุทธาภิเษกตักน้ําจากแหล:งน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๖ แหล:ง การแต:งกายสีครีม สีขาว
- วันที่ 13 เมษายน 2560เวลา 06.30 น. ร:วมกันทําบุญตักบาตรเนื่องในวันปRใหม:ไทย
พระสงฆจํานวน 49 รูป)ณ สนามหน"าเมืองเวลา 10.30 น. อัญเชิญพระพุทธสิหิงค ประดิษฐาน ณ สนาม
หน"าเมืองเวลา 16.00 – 21.00 น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ"าน มหกรรมขนมพื้นบ"าน อาหารพื้นเมืองร:วม
เล:นน้ําสงกรานต, การละเล:นต:างๆ ณ ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร
มติที่ประชุมรับทราบและให"ดําเนินการ
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9. กองการแพทย=มีเรื่องที่แจ"งให"ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
9.1 รายงานภารกิจที่ได"รับมอบหมายการแก"ไขปTญหาบ:อขยะ คันดินผู"รับจ"างส:งมอบงาน
เรียบร"อยแล"ว เรื่องที่ดินที่จะใช"ในโครงการการกําจัดขยะ 138 ไร: อยู:ระหว:างดําเนินการขอใช"ประโยชนจาก
ที่ดิน ได"ดําเนินการจัดส:งเรื่องให"สํานักงานที่ดินเรียบร"อยแล"ว และได"ดําเนินการประสานกับสํานักงานท"องถิ่น
จังหวัดเพื่อดําเนินการต:อไป
9.2 โครงการเรื่องขยะที่จะให"เอกชนมาเปLนผู"ลงทุนในกิจการของรัฐ เทศบาลได"ดําเนินการ
จัดจ"างมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อศึกษาความเหมาะสม ถึงผลกระทบต:างๆ ได"เสนอผลการศึกษาครั้งที่ 1
เรียบร"อยแล"ว คณะกรรมการจะดําเนินการตามลําดับขั้นตอนต:อไป
มติที่ประชุมรับทราบและให"ดําเนินการ
10.สถานธนานุบาลมีเรื่องที่แจ"งให"ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
10.1.ประชาสัมพันธการลดดอกเบี้ยในช:วงเปJดเทอม ตามหนังสือสั่งการของกรมส:งเสริมการ
ปกครองท"องถิ่น ตั้งแต: 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2560 วงเงินไม:เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ย25 สตางค
เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ย 75 สตางค
มติที่ประชุมรับทราบและให"ดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องๆ(ถามี)
- ไม:มี
ป@ดประชุม เวลา 11.40 น.

ลงชื่อ
ผู"สรุปรายงานการประชุม
(นายยงยุทธ เหล:าเจริญเกียรติ)
หัวหน"าฝHายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน"าสํานักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ
(นายประจักษ ทองบัว)
ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู"ตรวจสอบรายงานประชุม

