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รายงานการประชุม
ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 20/2560
เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม2560เวลา 08.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ชั้น 2)
-------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายพงศสินธุ

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
2. นายไสว
เขียวจันทร
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
3. นายสมเธียร
ภู$สันติสัมพันธ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
4. นายมนัส
พงศยี่หล)า
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
5. นายเอกรินทร
ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
6. นายวิสุทธิ์
บุญชูวงศ
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
7. นายประจักษ
ทองบัว
ปลัดเทศบาล
8. นายวิชัยศักดิ์
ไสยเกตุ
รองปลัดเทศบาล
9. นายชิษณุพงศ
สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล
10. นายสนิท
พรหมสุภา
รองปลัดเทศบาล
11. นางวชิรา
ยุพการนนท ผู)อํานวยการสํานักการคลัง
12. นายสมหวัง
สิทธิศิรประพันธ ผู)อํานวยการสํานักการศึกษา
13. นายยงยุทธ
เหล$าเจริญเกียรติ รก.หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล
14. นางสุรีวรรณ สาสนานนท ผู)อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
15. นางอรนงค
ชูลําภู
ผู)อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
16. นายสมพร
กาญจนโสภาค ผู)อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
17. นางจิตรา
มะโนสงค
รก.ผู)อํานวยการสํานักการช$าง
18. นางจิราภรณ
แก)วปาน
ผู)จัดการสถานธนานุบาล
19. นายมนตชัย
บุตรมะรัถยา ผู)อํานวยการส$วนการผลิต
ผูไมมาประชุม
- ไม$มี

เสนพงศ
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. การจัดโครงการจิตอาสาทําดีเพื่อพ$อ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ สนามหน)าเมือง
แจ)งบุคลากรเข)าร$วมกิจกรรมโดยพร)อมเพรียงกัน
2. การปฏิบัติงานของทุกส$วนราชการให)ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข)อง สร)างความ
สามัคคีในองคกร
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว และเรื่องที่แจงใหที่
ประชุมทราบ/พิจารณา
ปลัดเทศบาล ติดตามผลการดําเนินงาน/และเรื่องที่แจงที่ประชุมทราบและพิจารณา
1. มอบหมายสํานักปลัดเทศบาลทําหนังสือขอบคุณหน$วยงานที่มอบอาหารและเครื่องดื่มใน
การจัดโครงการจิตอาสาทําดีเพื่อพ$อ
2. การเบิกจ$ายค$าใช)จ$ายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชให)ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข)อง
3. การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปD พ.ศ.2560 กําหนดเริ่มสมัยประชุมวันที่
1 – 30 พฤศจิกายน 2560 สํานัก/กอง ที่มีเรื่องแจ)งสภาเทศบาลฯเพื่อทราบหรือเรื่องที่จะขออนุมัติจาก
สภาเทศบาลฯ ให)เตรียมเนินการภายในกําหนดเวลา
4. มอบกองสาธารณสุขดําเนินการเรื่องจัดทําคันดิน
5. การดําเนินการของบประมาณเงินอุดหนุนฯ มอบสํานักการช$าง และสํานักการประปา
แจ)งโครงการเพื่อพิจารณาให)แล)วเสร็จทันตามกําหนดเวลา
6. ปฏิบัติราชการตามนโยบายผู)บริหาร เน)นระเบียบข)อกฎหมายที่เกี่ยวข)อง ปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล โปร$งใสและสามารถตรวจสอบได)
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา ของสํานัก/ กอง
1. สํานักการชางมีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1 เตรียมดําเนินการตามภารกิจที่ได)รับมอบหมายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให)แล)วเสร็จตามกําหนดเวลา
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
2. สํานักการคลังมีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1รายงานรั บ – รายจ$ า ย ประจํ า ปD งบประมาณ พ.ศ.2560 รายรั บ สู ง กว$ า รายจ$ า ย
36,171,190.83 บาท
2.2 สรุ ป งบประมาณรายจ$ า ยต$ า งๆ ประจํ า ปD 2560 และปD ง บประมาณ พ.ศ.2561
(รายละเอียดตามเอกสารแจ)งสํานัก/กอง) ให)ทุกส$วนราชการติดตาม ตรวจสอบ วางแผนการจัดซื้อจัดจ)างของ
ปDงบประมาณ พ.ศ.2561
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2.3 ได) มี ห นั ง สื อ แจ) ง หลั ก เกณฑการเบิ ก จ$ า ยค$ า ตอบแทนบุ ค คลหรื อ คณะกรรมการที่
รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ)างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ)างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อทราบและถือปฏิบัติ (รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด$วนที่สุด
ที่ นศ 0023.5/ว 446 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 )
2.4การเบิกจ$ายเบี้ยยังชีพผู)สูงอายุให)ดําเนินการตามระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข)อง
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
ข)อ 2.3 ให)แต$งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจ$ายค$าตอบแทนตามหลักเกณฑและหนังสือ สั่งการ
ที่เกี่ยวข)อง
3. สํานักการประปามีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.1 งานให)บริการน้ําประปาของเทศบาลมีความพร)อมในการให)บริการ
3.2 โครงการวางท$ อประปาภายในเขตเทศบาล จะมอบพื้ น ที่ ให) ดํ า เนิ น การในวั น ที่ 16
ตุลาคม 2560 และได)ให)ผู)รับจ)างแจ)งแผนการดําเนินการให)เทศบาลทราบเพื่อจะได)วางแผนในส$วนที่เกี่ยวข)อง
ต$อไป
มติที่ประชุมรับทราบ
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1ในวั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2560 จั ด ประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ตลาดสดของ
เทศบาลและประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบร)านค)าในทุ$งท$าลาด
4.2 การดํ า เนิ น การโครงการบริ ห ารจั ด การขยะ อยู$ ร ะหว$ า งรอการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการ
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
5. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท)องถิ่น
สี่ปD (พ.ศ. 2561 - 2564)
5.2 การจัดทําแผนพัฒนาท)องถิ่นสี่ปD (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/แก)ไข/เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 2จะประชุมประชาคมในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ขอความร$วมมือทุกส$วนราชการเข)าร$วมประชุมส$วน
ราชการละ 10 ท$าน
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
6.กองสวัสดิการสังคม
6.1 ได)ประชาสัมพันธเชิญชุมชนเข)าร$วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาทําดีเพื่อพ$อ
6.2 การส$งมอบดอกไม)จันทนให)จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2560
กองสวัสดิการสังคมจะดําเนินการจัดส$งให)แล)วเสร็จภายในกําหนดเวลา
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
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7. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
7.1 กํา หนดจัด พิธี บําเพ็ญ กุศลเพื่ อถวายเปQน พระราชกุ ศลครบรอบ 1 ปD วัน สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกรที่ 13 ตุลาคม2560 ตาม
กําหนดการดังนี้
พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ (ภาคเช)า)ณ ลานโพธิ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พร)อมกันบริเวณพิธี เวลา ๐๖.0๐ น.เปQนต)นไป และ
ขอให)ผู)เข)าร$วมพิธีพิจารณาจัดเตรียมสิ่งของร$วมทําบุญตักบาตรพระสงฆ จํานวน 89 รูป
พิธี บํ าเพ็ ญกุ ศลฯ(ภาคเย็ น) ณ พระวิ หารหลวง วั ดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตํ าบลในเมื อง
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พร)อมกันบริเวณพิธี เวลา 16.00 น.เปQนต)นไป
7.2 วันที่ ๒๑ ตุลาคมของทุกปD เปQนวันคล)ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสํานักปลัดเทศบาล จึงได)กําหนดจัดทําโครงการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล)ายวันพระราชสมภพ ประจําปD 2560 ขึ้นในวันเสารที่
๒๑ ตุลาคม ๒๕60 เวลา 08.00 น. เปQนต)นไป ณ บริเวณหน)าพระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนีสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 84 (ทุ$งท$าลาด
7.3 วั น จั นทรที่ 23 ตุ ล าคม 2560 เปQ น วั น คล) า ยวั น สวรรคต พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล)าเจ)าอยู$หัว “พระปYยมหาราช” จังหวัดนครศรีธรรมราช ได)กําหนดจัดงานรัฐพิธีในวันดังกล$าว โดย
จัดให)มีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ ลานพระบรมรูปรัชกาล ที่ 5 สนามหน)าเมืองนครศรีธรรมราช
ตั้งแต$เวลา 08.00 น. เปQนต)นไป
7.4 การรับบริจาครถดับเพลิงจากสภาจังหวัดฟุกุโอะกะ ซึ่งทางสภาจังหวัดฟุกุโอะกะได)แจ)ง
ค$าใช)จ$ายในการดําเนินการที่เทศบาลต)องรับผิดชอบ
7.5 การทาสีองคบริวารศาลหลักเมืองจะดําเนินการให)แล)วเสร็จภายในวันที 26 ตุลาคม
2560
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
ขอ 7.4 การรับมอบรถดับเพลิงฯ หากมีค$าใช)จ$ายที่ต)องรับผิดชอบก็ให)ยกเลิกไม$ขอรับบริจาค
8. สํานักการศึกษามีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
8.1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเตรียมความพร)อมรับการพัฒนาการศึกษาภาษาจีน
จากโรงเรียนกวางสีหัวเฉียว ประเทศจีน
8.2 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลจะเข)าร$วมกิจกรรมแข$งขันกีฬานักเรียนขององคกรปกครอง
ส$วนท)องถิ่นในระดับภาคใต) จังหวัดพัทลุงเปQนเจ)าภาพจัดแข$งขันระหว$าง 11 - 20 ตุลาคม 2560 มีพิธีเปYด
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2560
8.3 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง
8.4 การเคหะแห$งชาติ ได)ทําหนังสือแจ)งการต$อสัญญาอนุญาตในการใช)พื้นที่ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กซึ่งหมดสัญญาในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยการเคหะแห$งชาติได)ยกเว)นค$าธรรมเนียมให)กับเทศบาล
8.6 การขอสนับสนุนงบประมาณในปDงบประมาณ พ.ศ.2562 ในการสร)างอาคารเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จะดําเนินการประชุมหารือผู)เกี่ยวข)องอีกครั้ง
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ

5
ข)อ 8.1 ประชุมผู)เกี่ยวข)องเตรียมการต)อนรับ
ข)อ 8.2 การเบิกจ$ายเกี่ยวกับการจัดส$งนักกีฬาเข)าแข$งขัน ให)เบิกจ$ายตามระเบียบที่เกี่ยวข)อง
ข)อ 8.4 ให)ดําเนินการขอใช)พื้นที่ตั้งแต$หมดสัญญาการได)สิทธิ์การเช$า
9. กองการแพทย=
9.1 กระทรวงมหาดไทย แจ)งระเบียบว$าด)วยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหน$วยบริการ
สาธารณสุขขององคกรปกครองส$วนท)องถิ่น พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 กันยายน
2560ในการเบิกจ$ายให)ใช)หลักเกณฑเดิมไปพลางก$อนเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยยังไม$ได)ออกหลักเกณฑวิธี
ปฏิบัติ
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
10. สถานธนานุบาล
- ไม$มีเรื่องแจ)งที่ประชุมทราบ/พิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ(ถามี)
- ไม$มี
ป@ดประชุม เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ
ผู)สรุปรายงานการประชุม
(นายยงยุทธ เหล$าเจริญเกียรติ)
หัวหน)าฝ^ายป_องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน
หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ
(นายประจักษ ทองบัว)
ปลัดเทศบาล

ผู)ตรวจสอบรายงานประชุม

