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รายงานการประชุม
ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 23/2560
เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ชั้น 2)
-------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายพงศสินธุ

เสนพงศ

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
2. นายไสว
เขียวจันทร
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
3. นายสมเธียร
ภู$สันติสัมพันธ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
4. นายเอกรินทร
ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
5. นายประจักษ
ทองบัว
ปลัดเทศบาล
6. นายวิชัยศักดิ์
ไสยเกตุ
รองปลัดเทศบาล
7. นายชิษณุพงศ
สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล
8. นายสนิท
พรหมสุภา
รองปลัดเทศบาล
9. นางวชิรา
ยุพการนนท ผู6อํานวยการสํานักการคลัง
10. นายสมหวัง
สิทธิศิรประพันธ ผู6อํานวยการสํานักการศึกษา
11. นายยงยุทธ
เหล$าเจริญเกียรติ รก.หัวหน6าสํานักปลัดเทศบาล
12. นางสุรีวรรณ สาสนานนท ผู6อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
13. นางอรนงค
ชูลําภู
ผู6อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
14. นางนิรมน
ช$อผูก
เจ6าพนักงานธุรการชํานาญงาน(แทน)
15. นางจิตรา
มะโนสงค
รก.ผู6อํานวยการสํานักการช$าง
16. นางจิราภรณ
แก6วปาน
ผู6จัดการสถานธนานุบาล
17. นายมนตชัย
บุตรมะรัถยา ผู6อํานวยการส$วนการผลิต
1. นายมนัส
2. นายวิสุทธิ์
3. นายสมพร

พงศยี่หล6า
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
บุญชูวงศ
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
กาญจนโสภาค ผู6อํานวยการกองสาธารณสุขฯ

1. นางเกศแก6ว

ศิริวัฒน

ผูไมมาประชุม

ผูเขารวมประชุม
หัวหน6าฝBายส$งเสริมการท$องเที่ยว
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. ขอบคุณทุกส$วนราชการ ที่ร$วมกิจกรรมก6าวคนก6าว
2. มอบสํานักปลัดเทศบาลเตรียมจัดทําปCายชื่อบุคลากรในสังกัดเทศบาล
3. มอบกองสวัสดิการสังคม ประสานกับชุมชน ผู6สนใจจําหน$ายผลิตผลทางการเกษตร
หรือผลิตภัณฑของกลุ$มต$างๆ ในเขตเทศบาล ในการประชุมประจําเดือนของชุมชนวันที่ 29 พฤศจิกายน
2560 ณ อาคารโอทอป และในการประชุมของเทศบาลที่มีบุคคลภายนอกเข6าร$วมให6จัดประชุมโดยใช6อาคาร
โอทอป
4. มอบสํานักการช$างปรับปรุงบริเวณถนนคนเดิน และปรับปรุงบริเวณที่จอดรถแทกซี่(เดิม)
5. การปฏิบัติราชการของทุกส$วนราชการ ให6ปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาอย$างเคร$งครัด
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว และเรื่องที่แจงใหที่
ประชุมทราบ/พิจารณา
นายไสว เขียวจันทร8 รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
1. โครงการตลาดริมน้ําเมืองลิกอร ในการเบิกจ$ายให6ตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ$าย
ตรวจสอบระเบียบการเบิกจ$ายที่เกี่ยวข6อง และปฏิบัติให6เปLนไปตามระเบียบ
นายสมเธียร ภูสันติสัมพันธ8
- รายงานผลการร$วมประชุมกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการเตรียมการตลาดประชารัฐ ใน
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมี จํานวน 2 ตลาด คือ ตลาดคูขวาง และตลาดลิกอร
ปลัดเทศบาล ติดตามผลการดําเนินงาน/และเรื่องที่แจงที่ประชุมทราบและพิจารณา
1. การเบิกค$าจ6างของพนักงานจ6างเหมา ให6ส$วนราชการต6นเรื่อง สํานักการคลัง ฝBายพัสดุ
ประสานเตรียมความพร6อมเรื่องการเบิกจ$าย และในเดือนตุลาคม มีนาคม ให6เบิกจ$ายค$าจ6างไม$เกินวันที่ 10
ของเดือน
2. การเบิกจ$ายงบประมาณประจําปN ให6ตรวจสอบงบประมาณและการเบิกจ$ายให6เปLนไป
โดยประหยัด และยึดหลักระเบียบที่เกี่ยวข6อง
3. การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปN พ.ศ.2560 กําหนดประชุมวันที่ 28
พฤศจิกายน 2560 กําหนดส$งญัตติภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ส$วนราชการที่มีญัตติเสนอสภาให6
ประชุมซักซ6อมในวันศุกรที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. หองประชุมสํานักงานเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช(ชั้น 2)
4. มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล6อมดูแลกําชับผู6ปฏิบัติงานการเก็บขนขยะให6เรียบร6อย
5. คําขออนุมัติเงินผ$านธนาคาร ในครั้งถัดไปจะมอบให6รองปลัดผู6รับผิดชอบสํานัก /กองเปLน
ผู6อนุมัติ
6. มอบสํานักงานเทศบาล จัดให6มีการประกวดพื้นที่ปฏิบัติงานภายในสํานักงานเทศบาลโดยให6
นายสัญชาย ชาตรีทัพเปLนผู6รับผิดชอบ
7.มอบสํานักการศึกษา จัดให6มีการประกวดภูมิทัศนภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล โดยให6นางอรนุช ชัยยะวิริยะผู6อํานวยการส$วนการบริหารการศึกษา เปLนผู6รับผิดชอบ
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8. โครงการจิตอาสาเราทําความดีด6วยหัวใจ กําหนดจัดกิจกรรมในวันศุกรที่ 1 ธันวาคม
2560 โดยให6มีการพัฒนาพื้นที่บริเวณทุ$งท$าลาด มอบสํานักการช$างวางแผนกําหนดพื้นที่ในการพัฒนา กอง
สวัสดิการสังคมประสานงานกับชุมชนแจ6งจิตอาสาร$วมพัฒนา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล6อมจัดเตรียม
อุปกรณ / อํานวยความสะดวก
มติที่ประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ
เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา ของสํานัก/ กอง
1. สํานักการชางมีเรื่องที่แจ6งให6ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1การส$งมอบพื้นที่บริเวณอ$างเก็บน้ําสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 84 (ทุ$งท$าลาด)
จํานวน 300 ไร$ เพื่อให6กรมโยธาธิการได6จัดสรรงบประมาณให6กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1.2อยู$ระหว$างดําเนินการออกแบบบริเวณเชิงสะพานราเมศวร
1.3สรุปการเข6าร$วมประชุมกับผู6ว$าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
การเปลี่ยนแปลงฐานันดรศักดิ์ แห$งพระราชวงศ จึงต6องแก6ไขและวาดผ6าพระ
บทขึ้นใหม$ให6สอดคล6องสัมพันธกัน
ตามที่ได6มีโครงการ เขียนภาพกําแพงเพื่อถวายความอาลัยแด$พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รับกาลที่ 9 ตามกําแพง ให6เทศบาลเพิ่มการติดตั้งหลอดไฟ
ให6เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกแบบ ประมาณการถนนบริเวณสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร 84 (ทุ$งท$าลาด) เพื่อทํากิจกรรมต$างๆ เช$น งานเดือนสิบ
บริเวณพระเมรุมาศจําลอง ณ สนามหน6าเมือง ให6นําดอกดาวเรืองตกแต$งออก
จากสนามหน6าเมืองได6
กําชับเรื่องบ$อขยะไม$ให6มีน้ําล6นจากบริเวณบ$อขยะอันจะส$งผลกระทบกับ
ชาวบ6านใกล6เคียง
ให6เทศบาลวางแผน บริเวณถนนพุทธภูมิ เรื่องที่จอดรถ ห6องน้ํา เพื่อในอนาคต
จะไม$ต6องนํารถขนาดใหญ$เข6าพื้นที่โดยรอบวัดพระมหาธาตุ
1.4 โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 2 โครงการ ในเบื้องต6น
1.5 การพัฒนาทุ$งท$าลาด จัดให6มีการประกวดการออกแบบการพัฒนาทุ$งท$าลาด
1.6 สายการบินไทยแอรเอเชีย ขอมอบที่นั่งรอรถโดยสาร เพื่อเปLนธารณะประโยชน
มติที่ประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ
1.1 ให6ส$งมอบพื้นที่บริเวณอ$างเก็บน้ํา 300 ไร$ ให6กรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อจัดสรร
งบประมาณให6กับเทศบาลในการปรับปรุง
1.6 เห็นชอบให6ดําการติดตั้งบริเวณหน6าตลาดเย็น
2. สํานักการคลังมีเรื่องที่แจ6งให6ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1ติดตามการใช6จ$ายเงิน งบประมาณที่ได6รับจัดสรรของโรงเรียนนานาชาติเทศบาล และ
โรงเรียนเทศบาลสาธิตวัดเพชรจริก และการรายงานในระบบ e-plan ให6ดําเนินการภายในกําหนดเวลา
2.2ได6รับเงินจัดสรรมาบางส$วน สํานัก / กอง ที่มีโครงการในปNงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให6
เตรียมการในเรื่องการเบิกจ$าย
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2.3 เตรี ยมความพร6อมของการเบิกจ$ายค$าจ6 างเหมาบุคคล ให6 สํานั ก / กอง ดํ าเนิ นการ
วางแผนและจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ$ายให6ครบถ6วน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจ$าย
2.4เตรียมความพร6อมในการจัดเก็บภาษี คาดว$าจะมีผลบังคับใช6ในปN พ.ศ. 2562
2.5 การจัดเก็บภาษีปCายของ ปตท.อยู$ระหว$างการดําเนินการจัดเก็บ
2.6 การจัดซื้อจัดจ6างของสํานัก กอง ให6วางแผนบริหารจัดการในการจัดซื้อ ไม$ให6เกิดผล
กระทบกับการปฏิบัติงานของฝBายพัสดุ
มติที่ประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ
3. สํานักการประปามีเรื่องที่แจ6งให6ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.1 โครงการวางท$อประปาภายในเขตเทศบาลหลังจากส$งมอบพื้นที่ให6ผู6รับจ6างในวันที่ 27
ตุลาคม 2560 ระยะเวลาการทํางานภายใน 180 วัน ขณะนี้ผู6รับจ6างยังไม$ได6เริ่มปฏิบัติงาน
3.2หากมีปWญหาเรื่องน้ําประปา แจ6งได6ที่สํานักการประปาเพื่อดําเนินการแก6ไข
มติที่ประชุมรับทราบ
4. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องที่แจ6งให6ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1 องคการบริหารส$วนตําบลนาทรายเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เพื่อการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการร$วมในการช$วยเหลือประชาชนขององคกรปกครองส$วนท6องถิ่น
ระดับอําเภอ จํานวนเงิน 15,000.- บาท
4.2ในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยที่ 4 ประจําปN 2560 ญัตติที่
เสนอเข6าที่ประชุมของสํานัก / กอง ให6ดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด
4.3 การรับมอบเงินจากคุณจิมมี่ ชวาลา เพื่อเปLนการช$วยเหลือฝBายปCองกันและบรรเทา
สาธารณภัยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และมอบให6กับผู6ปฎิบัติหน6าที่ในการดับเพลิง ได6ดําเนินการมอบโดย
นายพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
- มอบให6ผู6ปฏิบัติงานดับเพลิงในวันเกิดเหตุ จํานวน 42 คนๆ ละ 7,000 บาทเปLน
เงิน 294,000 บาท
- มอบให6พนักงานดับเพลิง 68 คนๆ ละ 3,000 บาทเปLนเงิน 204,000 บาท
- มอบเพิ่มเติมให6กับผู6ได6รับบาดเจ็บ 1 คน 2,000 บาท
มติที่ประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ
ข6อ 4.1 เห็นชอบให6ดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข6อง
5. สํานักการศึกษามีเรื่องที่แจ6งให6ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 เตรียมความพร6อมนักนักกีฬาเข6าแข$งขันในระดับประเทศ ระหว$างวันที่ 1 - 10
ธันวาคม 2560
5.2 ติดตามภารกิจที่ได6รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี เรื่องการจัดประกวดภูมิทัศนภายใน
สถานศึกษา และติดตามกิจกรรม / โครงการเด$น ของแต$ละโรงเรียน
5.3 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 จัดประชุมครูและผู6เกี่ยวข6องวงออเคสตร6าเพื่อติดตาม
ผลการดําเนินการ
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5.4 ซักซ6อมการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล และ
รายงานผลการจัดกิจกรรมให6จังหวัดทราบต$อไป
มติที่ประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ
6. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องที่แจ6งให6ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
6.1 จัดทําโครงการมัคคุเทศกเทศอาสา ในเขตเทศบาลผู6เข6าร$วมจํานวน 60 คน
6.2 โครงการเรียนรู6ของ CLP ระหว$างวันที่ 3 พฤศจิกายน– 18 ธันวาคม 2560 จัด
กิจกรรมเทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรู6
6.3 ตามมติที่ประชุม ที่มอบให6กองวิชาการและแผนงานจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน อยู$
ระหว$างการดําเนินการจัดทํา
6.4 การดําเนินการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ6างของโรงภาพยนตร คณะกรรมการพิจารณา
แล6วว$าผู6รับจ6างไม$สามารถทําได6 จึงแจ6งยกเลิก
มติที่ประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ
6.4 ให6ดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข6อง
7.กองสวัสดิการสังคม
7.1 สรุปผลการแก6ไขปWญหาให6กับชุมชน ประจําเดือนตุลาคม 2560
ชุมชนประตูขาว ชุมชนการเคหะ การตัดแต$งกิ่งไม6 ดําเนินการเรียบร6อยแล6ว
ชุมชนสารีบุตร เรื่องการฝWงกลบขยะ ดําเนินการเรียบร6อยแล6ว
เรื่องการขอถังขยะในเขตเลือกตั้งที่ 3 ดําเนินการเรียบร6อยแล6ว
ติดปCายห6ามทิ้งขยะหน6าหมู$บ6านพัชรกิจ การเคลื่อนย6ายถังขยะของชุมชนป_ยะสุข
และเก็บขยะของชุมชนเขต 3 ดําเนินการเรียบร6อยแล6ว
การเก็บเศษขยะของชุมชนบ$อทรัพย อยู$ระหว$างดําเนินการ
7.2 นักเรียนวัยใส รุ$นที่ 3 เป_ดเรียนในวันที่ 19 ธันวาคม 2560
7.3 จัดพบปะนักเรียนวัยใสรุ$น 1 และรุ$น 2 ในวันศุกรที่ 24 พฤศจิกายน 2560
7.4 จัดอบรมกลุ$มสตรีในเขตเทศบาล จัดทําผ6าบาติกในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา
13.30 น. ณ อาคารโอทอป
มติที่ประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ
8. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีเรื่องที่แจ6งให6ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
8.1อยู$ระหว$างดําเนินการขุดลอกผักตบชวาคลองในเขตพื้นที่เทศบาล
มติที่ประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ
9. กองการแพทย8
9.1 จัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ในด6านต$างๆ 19 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงพยาบาล
รามาธิบดีกรุงเทพมหานคร (รายละเอียดตามโครงการ)
มติที่ประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ
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10. สถานธนานุบาล
- ไม$มีเรื่องแจ6งที่ประชุมทราบ/พิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ(ถามี)
- ไม$มี
ปAดประชุม เวลา 11.00 น.
ลงชื่อ
ผู6สรุปรายงานการประชุม
(นายยงยุทธ เหล$าเจริญเกียรติ)
หัวหน6าฝBายปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน
หัวหน6าสํานักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ
(นายประจักษ ทองบัว)
ปลัดเทศบาล

ผู6ตรวจสอบรายงานประชุม

