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รายงานการประชุม
ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(จิบน้ําชา)
ครั้งที่ 7/2560
เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายนพ.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$สันติสัมพันธ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ
5. นายมนัส
พงศยี่หล*า
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ
6. นายวิสุทธิ์
บุญชูวงศ
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ
7. นายขจรเกียรติ
แก*วทองคํา
ที่ปรึกษานากยกเทศมนตรี
8. นายประจักษ
ทองบัว
ปลัดเทศบาล
9. นายวิชัยศักดิ์
ไสยเกตุ
รองปลัดเทศบาล
10. นายชิษณุพงศ
สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล
11. นายสนิท
พรหมสุภา
รองปลัดเทศบาล
12. นางวชิรา
ยุพการนนท ผู*อํานวยการสํานักการคลัง
13. นายสมหวัง
สิทธิศิรประพันธ ผู*อํานวยการสํานักการศึกษา
14. นายยงยุทธ
เหล$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. นายเอกรินทร

ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 การพัฒนาด*านการศึกษาให*ดําเนินการให*เปAนรูปธรรมร$วมกันคิด และประสานงาน
ร$วมกันพัฒนางานด*านการศึกษา
1.2งานประชาสัมพันธของเทศบาลให*เน*นการประชาสัมพันธข*อมูลข$าวสาร การปฏิบัติงาน
ของเทศบาลให*ประชาชนได*รับทราบ
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1.3การจัดทําคันดินบริเวณทุ$งท$าลาด ให*เร$งดําเนินการ และให*กองสาธารณสุขรายงานผล
การดําเนินงานให*ผู*บริหารทราบ
1.4 การจั ด งานประเพณี ต$ า งๆ ของเทศบาลให* ก องฝE า ยที่ รั บ ผิ ด ชอบศึ ก ษาระเบี ย บที่
เกี่ยวข*องในการจัดงาน เพื่อให*การจัดงานของเทศบาลที่มีการเบิกจ$ายเปAนไปตามระเบียบฯ
1.5 มอบแต$ละกอง ฝEายติดตามการดําเนินงาน ภารกิจต$างๆ ของแต$ละกองให*ดําเนินการ
ให*เปAนไปตามแผนงานที่กําหนดไว*
1.6 อั ต ราค$ า ธรรมเนี ย มการใช* ห อประชุ ม เมื อ ง ให* เ ปA น ไปตามประกาศเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑการใช*อาคารหอประชุมเมืองและพื้นที่บริเวณอาคารหอประชุมเมือง กรณีที่
มีการขอผ$อนผันค$าธรรมเนียม นอกเหนือจากที่กําหนดไว*ให*นายกเทศมนตรีเปAนผู*พิจารณาเปAนกรณีไป
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว และเรื่องที่แจงใหที่
ประชุมทราบ/พิจารณา
นายไสว เขียวจันทร; รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
1. การจัดร*านค*าในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 (ทุ$งท$าลาด) และกําหนดโซนร*านค*าใน
การจัดงานเดือนสิบ สรุปการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันจันทรที่ 10 เมษายน 2560 ดังนี้
1.1 กําหนดใช*พื้นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 และหอประชุมเมือง กําหนด
จ$ายค$าตอบแทนให*เทศบาล 2,000,000 บาท
1.2 กําหนดพื้นที่รับฝากเช$าที่จอดรถจ$ายค$าตอบแทนให*เทศบาล 460,000 บาท
1.3 การใช*ห*องน้ําจ$ายค$าตอบแทนให*เทศบาล 215,000 บาท
1.4 การดํ า เนิ น การตามข* อ 1 -3มอบหมายให* สํ า นั ก การคลั งดํ า เนิ น การตาม
ข*อตกลงนําเงินเปAนรายได*ของเทศบาล
1.5 การใช*ห*องน้ําพิพิธภัณฑเมืองมอบกองวิชาการและแผนงาน
1.6การดําเนินการจักรยานนาวามอบสํานักการคลัง
1.7 มอบสํานักการช$าง โดยนายสุทิพย เพ็ชรแก*ว จัดทําแผนผังการจัดงานเดือน
สิบใหม$ ให*แล*วเสร็จภายใน 18 เมษายน 2560
1.8 ค$า ปรับปรุง บูรณะซ$ อมแซมสวนสมเด็ จพระศรี นครินท 84 ในการจัดงาน
ประจําปO ปOละ 300,000 บาท ในปO 2557 – 2559 ทางจังหวัดไม$ได*จ$ายให*กับเทศบาล และในปO 2560
จะประสานงานกับทางจังหวัดต$อไป
1.9บริเวณสันเขื่อนกําหนดให*เช$าจอดรถ ให*ประชาชนจอดรถได*บางส$วนริมถนน
แนวสันเขื่อน มอบผู*กํากับการเมืองนครศรีธรรมราชการดูแลความเรียบร*อย และมอบนายสัญชาย ชาตรีทัพ
ประสานงานแจ*งผู*รับเหมาติดปQายประชาสัมพันธให*ประชาชนได*ทราบพื้นที่ให*ชัดเจน
1.10 การดูแลรักษาความสงบ มอบนายสัญชาย ชาตรีทัพ ประสานงานกับผู*
กํากับการสภ.เมืองนครศรีธรรมราช
1.11 การรักษาความสะอาดในการจัดงานเดือนสิบ มอบกองสาธารณสุขร$วมกับ
สํานักการช$าง
1.12 การจราจรจัดรถวิ่งทางเดียว ตรวจสอบอาวุธ กวดขันผู*ที่เก็บค$าเช$าในพื้นที่ที่
ไม$ได*มีการให*เช$าพื้นที่
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1.13 ในการจัดเก็บค$าบริการรับฝากรถกําหนดให*ผู*เช$าเก็บอัตราค$าเช$า
- รถจักรยานยนตคันละไม$เกิน 20 บาท
- รถยนตคันละไม$เกิน 40 บาท
1.14 การจัดร*านค*า มอบสํานักการช$าง โดยให*นายสุทิพย เพ็ชรแก*ว จัดทําผัง
ร*านค*าเดิมและผังร*านค*าใหม$เสนอที่ประชุมในครั้งต$อไปเพื่อดําเนินการต$อไป
1.15 มอบกองสาธารณสุข โดยให*นางนิรมน ช$อผูก จัดทํารายชื่อผู*ขายจริง และการใช*
ค$าน้ํา ค$าไฟ ที่จ$ายจริงเพื่อเสนอผู*บริหารทราบต$อไป
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
1. สํานักการชางมีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1 เตรียมสถานที่การจัดงานวันเทศบาล ในวันที่ 24 เมษายน 2560
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
2. สํานักการคลังมีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1 ติดตามการใช*จ$ายงบประมาณ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจ*งให*สํานัก/กอง/ฝEาย)
2.2 ทางจังหวัดได*แจ*งการอนุมัติให*ขยายรายจ$ายค*างจ$ายเรื่องการบําบัดน้ําเสีย ได*เสนอ
ผู*บริหารมอบสํานักการช$างเพื่อดําเนินการเบิกจ$ายในงวดสุดท*ายไปยังจังหวัด
2.3 ในปOงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือนแรก มีรายรับทั้งสิ้น 56% เปAนเงิน 600 กว$า
ล*าน รายจ$าย 40 %
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
3. สํานักการประปามีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.1 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ งบ 138 ล*าน ที่ได*รับหากมีการทําสัญญาจ*างแล*ว จะแจ*งให*
ผู*ตรวจการจ*างได*ทราบและจะรายงานให*ผู*บริหารทราบต$อไป
3.2 การปรับอัตราค$าน้ํา ได*แจ*งให* อปท.ที่เกี่ยวข*องทราบ และดําเนินการตามแผนการปรับ
อัตราค$าน้ําที่กําหนดไว*เพื่อให*สอดคล*องกับสถานการณทางการเงิน
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1 วันที่ 28 – 30 เมษายน โครงการปQองกันโรคพิษสุนัขบ*า สถานที่จัดริมคลองหน*าเมือง
ขอเชิญหัวหน*ากอง ฝEายต$างๆ เข*าร$วมพิธีเปVดในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา ประมาณ 8.30 น.
4.2การอบรมสุขาภิบาลร*านอาหาร แผงลอย ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม
เมืองลิกอร
4.3 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลกรของกองสาธารณสุข ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
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5. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 การดํ า เนิ น งานของศู น ยปฏิ บั ติ ก ารต$ อ ต* า นการทุ จ ริ ต ของกระทรวงมหาดไทยเพื่ อ
ขับเคลื่อนของการต$อต*านปQองกันและปราบปรามการทุจริตโดยให*เทศบาลดําเนินการ
- จัดทําแผนการปQองกันและปราบปรามการทุจริตระยะเวลา 5 ปOพ.ศ. 2560 –
2564
- ให*มีจัดทําแผนดําเนินงานการปQองกันและปราบปราบการทุจริต ซึ่งจะประชุมใน
วันที่ 19 เมษายน เวลา 13.30 น.
มติที่ประชุมรับทราบ/ให*ดําเนินการ
6.กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
6.1 พิธีเปVดการแข$งขันกีฬาของชุมชนของเทศบาล ครั้งที่ 4เวลา 16.00 เชิญชวนหัวหน*า
ส$วนราชการเข*าร$วมกองเกียรติยศ การแต$งกายเสื้อสีขาว
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
7. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
7.1 วันศุกรที่ 21 เมษายน 2560 กิจกรรมไหว*ศาลพระภูมิ กําหนดจะแจ*งให*แต$ละกอง
ฝEายทราบ
7.2 ขอเชิญร$วมกิจกรรม วันเทศบาล ประจําปO 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560
ณ หอประชุมเมือง (ทุ$งท$าลาด) เวลา
- เวลา 08.00 น. ผู*บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากร คณะกรรมการชุมชน
พร*อมกัน ณ หอประชุมเมืองฯ (ทุ$งท$าลาด)
- เวลา 08.45 น. นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล$าวต*อนรับและกล$าว
รายงานต$อผู*ว$าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- เวลา 09.00 น. ผู*ว$าราชการจังหวัดมอบนโยบายให*กับผู*เข*าร$วมกิจกรรม
- เวลา 09.30 นายกเทศมนตรีอ$านสารจากรัฐมนตรีว$าการกระทรวงมหาดไทย
เนื่องในวันเทศบาล มอบโล$รางวัลโครงการSmile Office (สํานักงานยิ้ม)
- เวลา 10.20 พิธีกรรมทางศาสนา
7.3 การใช*หลักประกันสัญญากรณีการจ*างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของเทศบาล
ระหว$างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2560 เดิมมติที่ประชุมให*ใช*บุคคลค้ําประกันซึ่งทางฝEายพัสดุได*
ทําบันทึกว$าในการค้ําประกันโดยใช*บุคคลนั้นไม$เปAนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
มติที่ประชุมรับทราบและในข*อ 7.3 การใช*หลักประกันสัญญา ในกรณีจ*างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติงาน ให*ดําเนินการค้ําประกันโดยใช*บุคคลค้ํา
8. สํานักการศึกษามีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
8.1การคัดเลือกครูต$างประเทศผ$านเกณฑจํานวน 3 คนและอีก 1 ราย จะพิจารณาอีกครั้ง
8.2สัปดาหส$งเสริมพระพุธศาสนา 4 – 10 พฤษภาคม 2560
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-ประดับธงชาติ ธงเสมาธรรมจักรโคมไฟ ประทีปบริเวณถนนราชดําเนิน ตลอดสาย
ตามความเหมาะสม มอบสํานักการช$าง และสํานักการศึกษาดําเนินการ
- 8 พฤษภาคม 2560 เจริญพุธมนตเจริญจิตภาวนา ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหารขอความร$วมมือชุมชนเข*าร$วมกิจกรรมไม$น*อยกว$าชุมชุมชนละ 10 คน
- 4 - 10 พฤษภาคม 2560 รณรงคแต$งกายขาว ลด ละ เลิกอบายมุข มอบฝEาย
ประชาสัมพันธจัดรถแห$ประชาสัมพันธ
- 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 06.00 น. ร$วมตักบาตรหน*าวัดพระมหาธาตุ สํานัก
การช$างจัดเตรียมสถานที่และกิจกรรมเจริญพุทธมนเวียนเทียน ณ บริเวณพุธภูมิ
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
9. กองการแพทย;มีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
9.1 รายงานความคืบหน*ากรณีการที่เทศบาลทําหนังสือไปยังสํานักนายกรัฐมนตรี ขอให*
เร$ ง รั ด ไปยั ง กระทรวงมหาดไทย ในการพิ จ ารณานํ า รายได* ข องสถานพยาบาลมาคิ ด เปA น ค$ า ใช* จ$ า ย
เพื่อประโยชนในการกําหนดตําแหน$งของบุคลากร ซึ่งสํานักนายกรัฐมนตรีได*แจ*งมายังเทศบาลที่วันที่ 10
เมษายน 2560 ว$าได*เร$งรัดระทรวงมหาดไทยเพื่อยกร$างระเบียบต$อไป ความคืบหน*าจะแจ*งที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องๆ(ถามี)
- ไม$มี
ป@ดประชุม เวลา 11.40 น.
ลงชื่อ
ผู*สรุปรายงานการประชุม
(นายยงยุทธ เหล$าเจริญเกียรติ)
หัวหน*าฝEายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน*าสํานักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ
(นายประจักษ ทองบัว)
ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู*ตรวจสอบรายงานประชุม

