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รายงานการประชุม
ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(จิบน้ําชา)
ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ0 พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ชั้น 2)
-------------------------------------ผูมาประชุม
1. ผศ.เชาวนวัศ
เสนพงศ
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
2. นายพงศสินธุ
เสนพงศ
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
3. นายไสว
เขียวจันทร
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
4. นายสมเธียร
ภู$สันติสัมพันธ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ
5. นายมนัส
พงศยี่หล*า
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ
6. นายเอกรินทร
ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ
7. นายประจักษ
ทองบัว
ปลัดเทศบาล
8. นายวิชัยศักดิ์
ไสยเกตุ
รองปลัดเทศบาล
9. นายชิษณุพงศ
สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล
10. นายสนิท
พรหมสุภา
รองปลัดเทศบาล
11. นางวชิรา
ยุพการนนท ผู*อํานวยการสํานักการคลัง
12. นายยงยุทธ
เหล$าเจริญเกียรติ รก.หัวหน*าสํานักปลัดเทศบาล
13. นายสมหวัง
สิทธิศิรประพันธ ผู*อํานวยการสํานักการศึกษา
14. นางสุรีวรรณ สาสนานนท ผู*อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
15. นางอรอนงค
ชูลําภู
ผู*อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
16. นายสมพร
กาญจนโสภาค ผู*อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
17. นางจิตรา
มะโนสงค
ผู*อํานวยการส$วนควบคุมการก$อสร*างฯ
18. นายดิเรกฤทธิ์
ทวะกาญจน ผอ.ส$วนช$างสุขาภิบาล
19. นางเกศวรินทร
บุญมูสิก
หน.ฝ?ายสังคมสงเคราะห
20. นางสาวอิงอร
ปรีชาญวินิจ นายสัตวแพทย
ผูไมมาประชุม
1. นายวิสุทธิ์
2. น.ส.จิราภรณ
3. นางอรอนงค

บุญชูวงศ
แก*วปาน
ชูลําภู

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ
ผู*จัดการสถานธนานุบาล
ผู*อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 นโยบายเร$งด$วนของผู*บริหาร ปA พ.ศ.2560
- การปรับปรุงสวนสัตวทุ$งท$าลาด เร$งให*ผู*รับผิดชอบดําเนินการปรับปรุง
ดําเนินการให*เปDนรูปธรรมโดยเร$งด$วน
- การจัดการศึกษา ในระดับอนุบาล 2 ภาษา เปDนนโยบายที่ต*องนําไปปฏิบัติให*
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนการดําเนินการและวัตถุประสงคของโครงการที่วางไว* และการจัดการเรียนการสอน
ของทุกโรงเรียนสังกัดเทศบาลเน*นการจัดการเรียนการสอนที่ดีและมีคุณภาพสามารถแข$งขันได*ในทุกระดับ
1.2การมอบหมายงานเพิ่มเติม
- งานประชาสั ม พั น ธของเทศบาล มอบนายพงศสิ น ธุ เสนพงศ รองนายก
เทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปDนผู*รับผิดชอบ
- งานเกาะกลางถนนทั้งหมด สวนศรีธรรมโศก มอบ นายมนัสพงศยี่หล*ารอง
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปDนผู*รับผิดชอบ
- ร*านค*าบริเวณสวนสัตวทุ$งท$าลาด และงานเดือนสิบ สถานที่กําจัดขยะ มอบ นาย
ไสว เขียวจันทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปDนผู*รับผิดชอบให*แต$งคณะกรรมการหนึ่งชุดไม$
เกิน 9 คน
- งานที่เกี่ยวข*องกับสํานักการช$าง มอบ นายสมเธียร ภู$สันติสัมพันธ รองนายก
เทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
1.3 การประชาสัมพันธ กิจกรรม ภารกิจงานต$างๆ ของเทศบาล ปIายประชาสัมพันธ ซุ*มรอ
จอดรถต$างๆ ให*เน*นการประชาสัมพันธภารกิจงานของเทศบาลให*ประชาชนได*รับรู* รับทราบ สร*างความ
เข*าใจให*กับประชาชนในการทําภารกิจของทางเทศบาล
1.4 สถานที่ ในการสร*างสถานธนานุบ าลแห$งใหม$ มอบให* คณะกรรมการที่เ กี่ยวข*องเร$ ง
ดําเนินการจัดหาสถานที่เพิ่มอีก 2 แห$ง ได*แก$บริเวณหัวถนน และตลาดหัวอิฐ เพื่อเปDนการแบ$งเบาภาระ
ให*กับพี่น*องประชาชนเรื่องอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มความสะดวกในการมาใช*บริการ และให*ดําเนินการให*แล*ว
เสร็จในปA พ.ศ. 2560
1.5 การประสานงานกับชุมชนต$างๆ ให*สํานักการช$าง และกองสวัสดิการสังคมร$วมมือกัน
เช$น ในการประชุมของของสวัสดิการกับชุมชนก็ให*สํานักการช$างพบประกับประชาชนเพื่อชี้แจงทําความ
เข*าใจกับชุมชนเปDนการสร*างความเข*าใจระหว$างเทศบาลกับชุมชนในการทํางาน และเปDนการสร*างเครือข$าย
กับชุมชน
1.6 หอกระจายข$ าวของชุมชนต$างๆ ให*ดําเนินการให*สามารถใช*งานได* หากเกิดปLญหา
ขัดข*องก็ให*ส$วนราชการผู*รับผิดชอบประสานดําเนินการแก*ไขโดยทันที
1.7 ญัตติของกอง ฝ?ายต$างๆ ที่จะนําเสนอขอความเห็นชอบต$อสภาในการประชุมในวันที่
24 กุมภาพันธ 2560 ให*เร$งดําเนินการจัดส$งให*ทันภายในเวลาที่กําหนด
1.8 การประเมินคุณธรรมและความโปร$งใส TIA ประจําปA พ.ศ. 2560 ในการประเมิน
เทศบาลจะประชุมคณะทํางาน ผู*รับผิดชอบในวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ 2560 เวลา 14.00 น.
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว และเรื่องที่แจงใหที่
ประชุมทราบ/พิจารณา
1. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1 โครงการสํานักงานยิ้มคณะกรรมการกําหนดการตรวจ ทุกกอง/ฝ?าย ในวันศุกรที่ 17
กุมภาพันธ พ.ศ.2560
1.2 การขอเช$าที่ดินโรงจอดรถตู*โดยสารสาธารณะสถานีขนส$งผู*โดยสารฯ เนื่องจากสัญญา
เช$าจะหมดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 การต$อสัญญาต*องแจ*งก$อนล$วงหน*าก$อน 30 วัน
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการข*อ 1.2 มอบสํานักการคลังและสํานักปลัดเทศบาลดําเนินการ
2. สํานักการศึกษามีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1 โรงเรียนอนุบาล 2 ภาษาจะเปRดการเรียนการสอนในปAการศึกษา 2560 ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงเรียนละ 1 ห*อง ห*องละ 25 คน ดังนี้
- โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
- โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงค
- โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
- โรงเรียนวัดเสาธงทอง
รับสมัครเด็กเกิดในปA พ.ศ. 2555 ระยะเวลาการรับสมัคร14 -23 กุมภาพันธ 2560
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
3. สํานักการประปามีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.1 การชําระหนี้เงินกู* ธนาคารออมสิน ซึ่งทางสํานักการประปายังไม$สามารถชําระหนี้เงินกู*
ได* จะได*นําหารือหาแนวทางกันอีกครั้ง
3.2 ความคืบหน*าโครงการวางท$อน้ําดิบจากท$าดี – โรงกรองน้ําประตูชัย ขณะนี้ได*
ดําเนินการวางท$อไปแล*วระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตรผู*รับเหมาได*ส$งมอบงาน ในงวดที่ 1 และงวดที่ 2
ขณะนี้ดําเนินการประสานผู*รับเหมาเร$งให*แล*วเสร็จให*ทันตามกําหนดเวลา
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
4. สํานักการคลังมีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1 การเร$งติดตามการใช*จ$ายงบประมาณประจําปAงบประมาณพ.ศ.2560 ให*ทุกกอง/ฝ?าย
เร$งดําเนินการก$อหนี้ผูกพันและการเบิกจ$ายให*แล*วเสร็จ
4.2 การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน จํานวน 2 ราย กําลังดําเนินการทําญัตติขอความเห็นชอบ
จากสภาในการรับโอนกรรมสิทธิ์ต$อไป
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
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5. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 การจัดทําแผนพัฒนาสามปA พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 จะประชุม
คณะกรรมการอีกครั้งในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560
5.2 ประชุมคณะทํางาน ITA ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 เวลา 14.30 น. ห*อง
ประชุมชั้น 2
5.3 พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราชที่ได*รับความเสียหายจากอุทกภัย ได*ดําเนินการ
ซ$อมแซมเรียบร*อยแล*ว
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
6. สถานธนานุบาลมีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
6.1 จํานวนผู*ใช*บริการหลังอุทกภัยเพิ่มมากขึ้น ขณะนี้กําลังจัดทําญัตติเพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบต$อสภาในการกู*เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา เมืองนครศรีธรรมราช
จํานวน 50,000,000 บาท
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
7. สํานักการชางมีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
7.1 ติดตามการใช*จ$ายงบประมาณ ทั้งหมด 43 โครงการ ดําเนินการไปแล*ว 23 โครงการ
7.2 การบูรณาการศาลหลักเมือง โดยคิงเพาเวอรขอใช*พื้นที่ปรับปรุงปติมากรรม พื้น ระบบน้าํ
โดยได*ยื่นแบบ และสนับสนุนงบประมาณที่ดําเนินการปรับปรุง งบประมาณ 20,000,000.- บาท ระยะเวลา
ดําเนินการ ประมาณ 4 เดือน หลังจากรื้อองคหลักเมือง กระถางธูป ดวงไฟ ทราย หิน ยังไม$มีสถานที่จัดเก็บที่
เหมาะสม แต$ทางคิงเพาเวอรมีงบประมาณเพื่อจะดําเนินการก$อสร*างโรงเรือนชั่วคราวในการจัดเก็บให* บริเวณ
พุทธภูมิ
7.3 ค$าไฟฟIาของบ$อบําบัดน้ําเสีย เดือนละประมาณ 90,000 บาท
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
8.กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
8.1 การดําเนินการตรวจสอบเสียงตามสายของชุมชน ชุมชนต$างๆ ได*แจ*งขณะนี้เสียงตาม
สายของชุมชนใช*งานได*ตามปกติ
8.2 พิธีเปRดโครงการอบรมคุณแม$วัยใน ในวันจันทรที่ 20 กุมภาพันธ 2560 เวลา
09.00น. ณ โรงแรมแกรนดปารค
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
9. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
9.1 การดําเนินการกําจัดขยะ ระบบ RDF อยู$ระหว$างดําเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อ
หาข*อสรุปต$างๆ
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องๆ(ถามี)
- ไม$มี
ปAดประชุม เวลา 10.30 น.

ลงชื่อ
ผู*สรุปรายงานการประชุม
(นายยงยุทธ เหล$าเจริญเกียรติ)
หัวหน*าฝ?ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน*าสํานักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ
(นายประจักษ ทองบัว)
ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู*ตรวจสอบรายงานประชุม

