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รายงานการประชุม
ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(จิบน้ําชา)
ครั้งที่ 9/2560
เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคมพ.ศ.2560 เวลา 08.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ชั้น 2)
-------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายพงศสินธุ
เสนพงศ
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
2. นายไสว
เขียวจันทร
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
3. นายสมเธียร
ภู"สันติสัมพันธ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
4. นายวิสุทธิ์
บุญชูวงศ
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
5. นายประจักษ
ทองบัว
ปลัดเทศบาล
6. นายวิชัยศักดิ์
ไสยเกตุ
รองปลัดเทศบาล
7. นายชิษณุพงศ
สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล
8. นายสนิท
พรหมสุภา
รองปลัดเทศบาล
9. นางวชิรา
ยุพการนนท ผู4อํานวยการสํานักการคลัง
10. นายสมหวัง
สิทธิศิรประพันธ ผู4อํานวยการสํานักการศึกษา
11. นายยงยุทธ
เหล"าเจริญเกียรติ รก.หัวหน4าสํานักปลัดเทศบาล
12. นางสุรีวรรณ สาสนานนท ผู4อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
13. นายสมพร
กาญจนโสภาค ผู4อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
14. นางจิตรา
มะโนสงค
ผู4อํานวยการส"วนควบคุมการก"อสร4างฯ
15. นายดิเรกฤทธิ์
ทวะกาญจน ผู4อํานวยการส"วนช"างสุขาภิบาล
16. นางสาวอิงอร
ปรีชาญวินิจ นายสัตวแพทย
17. นางเกศวรินทร
บุญมุสิก
หัวหน4าฝ=ายสังคมสงเคราะห
18. นายมนตชัย
บุตรมะรัถยา ผู4อํานวยการส"วนการผลิต
ผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

ผศ.เชาวนวัศ
นายมนัส
นายเอกรินทร
นางอรนงค
น.ส.จิราภรณ

เสนพงศ
พงศยี่หล4า
ระเบียบโอษฐ
ชูลําภู
แก4วปาน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ผู4อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู4จัดการสถานธนานุบาล
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 มอบทุกส"วนราชการติดตามการดําเนินงาน ภารกิจต"างๆ ของแต"ละกองให4ดําเนินการ
ให4เปCนไปตามแผนงานที่กําหนดไว4
1.2การจั ด การแก4 ไขปD ญ หาเรื่ องคั น ดิ น บริ เ วณบ" อขยะ ให4 ดํ า เนิ น การโดยเร" ง ด" ว น มอบ
นายไสว เขียวจันทร รองนายกเทศมนตรีประธานคณะทํางานฯ รับผิดชอบ
1.3กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อมให4กําชับเวรยาม ในการปฏิบัติงานบริเวณคันดินบ"อขยะ
ให4เพียงพอและปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง
มติที่ประชุมรับทราบและให4ดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว และเรื่องที่แจงใหที่
ประชุมทราบ/พิจารณา
ปลัดเทศบาล
1. แนวทางการแก4ไขปDญหาบริเวณบ"อขยะของกองสาธารณสุข
-ให4ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา เริ่มดําเนินการโดยเร"งด"วน
-การใช4สารเคมีช"วยบําบัดคุณภาพน้ําเสีย ก"อนสูบน้ําเข4าบ"อบําบัดน้ําเสีย
-กํา ชั บ เวรยามผู4 ป ฏิ บั ติ งานบริ เ วณคั น ดิ น ให4 มีเ วรยามทั้ งกลางวั น และกลางคื น
พร4อมรายงานผลการปฏิบัติงานให4ผู4อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม หรือนายสนิท พรหมสุภา
รองปลัดเทศบาล
- การปรับปรุง วางแผนการจัดการเรื่องจุดเสี่ยงมอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม
- สํ า นั กการช"า งประสานงานกั บ ชลประทานเรื่ องดิ นที่ ช ลประทานขุ ด มากองไว4
เพื่อใช4พื้นที่รองรับน้ําในอนาคต
- การรับฟDงความคิดเห็นของประชาชน อยู"ระหว"างเตรียมการจัดการรับฟDงความ
คิดเห็นของประชาชน
2. การปรับปรุงศาลาประดู"หกผลจากการเข4าร"วมประชุม และแจ4งที่ประชุมทราบ/พิจารณา
- จั งหวั ด นครศรีธ รรมราชให4 แต"งตั้ งคณะกรรมการ 1 ชุ ด เพื่ อพิ จ ารณาบริ ห าร
จัดการและปรับปรุงบริเวณศาลาประดู"หก ประกอบด4วย จังหวัด / องคการบริหารส"วนจังหวัดนครศรีธรรมราช /
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เอกชน และผู4ที่เกี่ยวข4อง โดยมีปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เปCนประธาน
- ให4เทศบาลจัดระเบียบพ"อค4า แม"ค4า ที่ขายอยู"ชั่วคราวให4เปCนระเบียบและดูแล
ความสะอาดอย"างสม่ําเสมอ เบื้องต4นให4สํานักปลัดเทศบาลจัดการในเรื่องการตัดแต"งต4นไม4 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล4อมจัดเจ4าหน4าที่เข4าทําความสะอาด สํานักการช"างดูแลเก็บกวาดพื้นที่เบื้องต4นให4มีความปลอดภัย
ปLองกันการเกิดอุบัติเหตุ
- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ได4รับงบประมาณในการก"อสร4าง
ศาลาใหม"ในปM พ.ศ. 2561 วงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท
- ให4เทศบาลขออนุมัติจําหน"ายทรัพยสิน ศาลาเดิมซึ่งก"อสร4างเมื่อปM พ.ศ. 2545
3. สนามกี ฬ าจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เนื่ อ งจากสภาองคการบริ ห ารส" ว นจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชไม"เห็นชอบในการโอนทรัพยสินให4กับเทศบาล จังหวัดจึงมอบหมายให4สํานักงานท4องถิ่น
จังหวัดประสานงานในเรื่องดังกล"าวอีกครั้ง

3
4. การขอปรับปรุงภูมิทัศนเมืองตามนโยบายของผู4ว"าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให4
เทศบาลเปCนผู4เสนอของบประมาณโดยผ"านสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เพื่อปรับภูมิทัศนของถนน
/ บริเวณทางเท4า ของถนนกะโรม และถนนราชดําเนินในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
5. การเตรียมการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช
- การตกแต"งภูมิทัศนเมืองด4วยดอกดาวเรืองมอบสํานักการช"าง
- รับผิดชอบเรื่องจัดทําพระเมรุมาศโดยร"วมออกแบบกับสํานักงานโยธาธิการ
จังหวัด มอบสํานักการช"าง
-เพาะดอกดาวเรือง เพื่อใช4ในช"วงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยเริ่มเพาะ
ตั้งแต"เดือนสิงหาคม 2560มอบสํานักการช"าง
-รถสุขาเคลื่อนที่ มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม รถบรรทุกน้ํา รถดับเพลิง
รถกระเช4าสูง มอบฝ=ายปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กล4อง CCTV มอบกองวิชาการและแผนงาน และมอบงานประชาสัมพันธในการ
ประชาสัมพันธให4ประชาชนได4รับทราบ
- ดูแลเรื่องความสะอาด ก"อนและหลังงานพิธีมอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม
- ดูแลเรื่องสุนัขจรจัด อย"าให4เข4ามาบริเวณพิธี มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม
- การติดตั้งจอ LED บริเวณงาน มอบสํานักปลัดเทศบาล
- การจัดทําดอกไม4จันทน จํานวน 40,000 ดอก มอบกองสวัสดิการสังคม จัดทํา
และให4รายงานผลการจัดทํา ให4แล4วเสร็จทันกําหนดเวลา
6. การกําจัดผักตบชวา ในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมอบสํานักการช"างและ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม
7. สํานัก / กอง / ฝ=าย ที่มีญัตติจะเสนอที่ประชุมในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจําปM พ.ศ. 2560 ให4ประชุมซักซ4อมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น.
8. การลงทะเบียนทรัพยสินของเทศบาล สํานัก / กอง ที่ไปทํา MOU กับหน"วยงานใดซึ่ง
เกี่ยวกับทะเบียนทรัพยสิน ให4สําเนาเอกสาร แจ4งสํานักการคลัง และผู4รับผิดชอบดําเนินการ
9. การเดินทางไปราชการของผู4บริหาร ให4สําเนาให4ฝ=ายพัสดุและหน"วยงานที่เกี่ยวข4อง และ
กําชับในการไปราชการให4ตรวจสอบคําสั่งในการเดินทางไปราชการ
10. ในการประชุมครั้งถัดไปให4 แต"ละหน"วยงานรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามที่มอบหมาย
ในที่ประชุมเพื่อให4ที่ประชุมได4ทราบ
มติที่ประชุมรับทราบและให4ดําเนินการ
เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา ของสํานัก/ กอง
1. สํานักการชางมีเรื่องที่แจ4งให4ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1 การปรับปรุงศาลหลักเมืองกําลังดําเนินการปรับปรุง
1.2เตรียมข4อมูลจากการรับฟDงความคิดเห็นของประชาชน เรื่องปรับปรุงภูมิทัศนเมืองถนน
ราชดําเนิน เพื่อจะเข4าประชุมรายงานต"อผู4ว"าราชการจังหวัด
มติที่ประชุมรับทราบและให4ดําเนินการ
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2. สํานักการคลังมีเรื่องที่แจ4งให4ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1 การติดตามการใช4จ"ายเงิน ที่ยังไม"ได4ดําเนินการจํานวน 2 โครงการของสํานักการช"าง
และอีก 1 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม ครุภัณฑ รถสุขาเคลื่อนที่
2.2 การจัดประโยชนทรัพยสิน ให4คณะอนุกรรมการพิจารณาการใช4พื้นที่บริเวณทุ"งท"าลาด
บริษัท AIS ขอติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
- กําหนดเวลาการเช"า 3 ปM
- ค"าตอบแทนการเช"าปMละ 180,000 บาท
- กําหนดหลักประกันสัญญาเช"า 10 เปอรเซ็นตของค"าเช"าตลอดอายุการเช"า 3 ปM
- หากเกิดอุบัติเหตุกับบุคคลภายนอกทางบริษัทต4องเปCนผู4รับผิดชอบเองทั้งสิ้น
- ค" าใช4 จ" า ยอื่ น ๆ ค" า ธรรมเนี ย ม เกี่ ย วข4 องกั บ การเช" า สถานที่ ให4 ผู4 เ ช" า เปC น ผู4 ออก
ค"าปรับหากเลยกําหนดเวลา ร4อยละ 1.25 ต"อเดือน ของเงินที่ค4างชําระการติดตั้งมิเตอรไฟฟLาให4ชําระตาม
ค"าใช4จ"ายจริง
2.3 การอบรมเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ4าหน4าที่และการปLองกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององคกรปกครองส"วนท4องถิ่นในวันเสารที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห4องประชุมคอนเวนชั่น2 โรงแรม
แกรนดปารค
2.4สํานักงานตรวจเงินแผ"นดินได4เข4ามาตรวจ หากมีเรื่องชี้แจง ขอให4ผู4อํานวยการกองเปCนผู4
ชี้แจงรายละเอียด
2.5คําสั่งการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของสํานัก/ กอง กําหนดให4ออกคําสั่งระยะเวลา
ครั้งละ 3 เดือน
มติที่ประชุมรับทราบและให4ดําเนินการ
3. สํานักการประปามีเรื่องที่แจ4งให4ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.1 การเข4าปฏิบัติหน4าที่ของสํานักการประปา นายมนตชัย บุตรมะรัถยาผู4อํานวยการส"วนการผลิต
โดยจะเร"งปรับปรุงคุณภาพน้ํา และงานทุกๆ ด4านของสํานักการประปา
3.2นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน ผอ.ส"วนช"างสุขาภิบาล ได4มาช"วยราชการ ณ เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จะเดินทางกลับต4นสังกัดในวันที่ 1 มิถุนายน 2560
มติที่ประชุมรับทราบและให4ดําเนินการ
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีเรื่องที่แจ4งให4ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เชิญหัวหน4าส"วนราชการเข4าร"วมรับฟDงการหารือเรื่องขยะ
ณ ห4องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
4.2สรุปผลการศึกษาดูงาน ระหว"าง 14 - 19 พฤษภาคม 2560
มติที่ประชุมรับทราบและให4ดําเนินการ
5. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องที่แจ4งให4ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 การเพิ่มเติ มแผนพัฒนาท4องถิ่ นสี่ปM (พ.ศ.2561 – 2564)ฉบับที่ 1 จะขยายเวลา
จัดส"งให4กองวิชาการภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
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5.2 ปฏิทินและแผนการดําเนินการจัดทําร"างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"าย ประจําปM พ.ศ.
2561
- 25 พฤษภาคม 2560 แจ4งให4สํานัก/ กอง ดําเนินการประมาณการรายจ"าย และ
สํานักการคลังประมาณการรายรับ
- 9 มิถุนายน 2560สํานัก / กอง จัดส"งรายจ"ายประจําให4กองวิชาการและแผนงาน
- 10 – 18 มิถุนายน 2560 ตรวจสอบ/ สรุป รวบรวมรายจ"ายประจํากองแต"
สํานัก/ กอง
- 19 – 23 มิถุนายน 2560 เจ4าหน4าที่งบประมาณพิจารณางบประมาณรายจ"ายประจํา
- 20 มิถุนายน 2560 สํานัก/ กอง จัดส"งงบลงทุน (หมวดค"าครุภัณฑ)
- 30 มิถุนายน 2560 ประชุมเพื่อพิจารณารายจ"ายประจํา
- 30 มิถุนายน 2560 สํานัก/ กอง จัดส"งงบลงทุน (หมวดค"าที่ดินและสิ่งก"อสร4าง)
- 3 -7 กรกฎาคม 2560 ตรวจสอบ/ สรุปรวบรวมงบลงทุนของแต"ละสํานัก/กอง
- 17 – 21 กรกฎาคม 2560 พิจารณางบลงทุนและโครงการที่จะดําเนินการใน
ปMงบประมาณ พ.ศ.2561
- 24 – 31 กรกฎาคม 2560 จัดทําร"างเทศบัญญัติฯ
- 1 - 2 สิงหาคม 2560 ตรวจสอบความถูกต4องของร"างเทศบัญญัติฯ
- 7 สิงหาคม 2560 จัดส"งเอกสารร"างเทศบัญญัติให4สมาชิกสภาฯ
- 15 สิ ง หาคม 2560 ประชุ ม สภาเทศบาลเพื่ อ พิ จ ารณาร" า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ"ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2561
มติที่ประชุมรับทราบและให4ดําเนินการ
6.กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องที่แจ4งให4ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
6.1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560เชิญหัวหน4าส"วนราชการร"วมเปdดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพ
อาชีพคนพิการ บริเวณข4างอาคาร OTOP
มติที่ประชุมรับทราบและให4ดําเนินการ
7. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องที่แจ4งให4ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
7.1 การเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม"อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให4
เทศบาลร"วมบริจาคสนับสนุน TO BE NUMBER ONE จํานวน 60,000 บาท ได4รับพระราชทานเข็มจํานวน
2 ชุด
7.2 ศูนยการค4าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช ยินดีที่จะสนับสนุนพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
ต"างๆ ของหน"วยงานภาครัฐและเอกชน
7.3 ธนาคารออมสินขอความอนุเคราะหให4ห4องประชุม ชั้น 5 จํานวนผู4อบรม 100 คนทาง
เทศบาลไม"สามารถให4การสนับสนุนได4เนื่องจากห4องประชุมไม"ว"าง
7.4 ติดตามการปรับปรุงห4องน้ํา เพิ่มเติมการทาสีอาคารด4านข4างและการประดับพระบรม
ฉายาลักษณรัชกาลที่ 10 บริเวณด4านหน4าสํานักงาน
มติที่ประชุมรับทราบและให4ดําเนินการข4อ 7.1 ให4การสนับสนุน จํานวน 30,000 บาท
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8. สํานักการศึกษามีเรื่องที่แจ4งให4ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
8.1วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ทําข4อตกลงMOU ที่เมืองจีน
8.2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560กิจกรรมหิ้วปdiนโต
8.3วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ประชุมเตรียมความพร4อมการประชุมลูกเสือท4องถิ่นไทย
ระดับภาคใต4 และประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560
8.4 วันที่ 3 มิถุนายน 2560 คัดเลือกนักดนตรีวง Orchestra ณ โรงเรียนนานาชาติฯ
มติที่ประชุมรับทราบและให4ดําเนินการ
9. กองการแพทย?มีเรื่องที่แจ4งให4ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
9.1 การจั ดโครงการพัฒนาศั กยภาพบุคคลากรOD สถานที่ อํา เภอขนอม จังหวั ด
นครศรีธรรมราช วันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2560 กองฝ=ายใดสนใจเข4าร"วมแจ4งรายชื่อที่กองการแพทย
9.2 สํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานกระจายอํานาจ ให4ชี้แจงเรื่องอํานาจหน4าที่ของ
อสม. หลังจากที่ สํานักงานตรวจเงินแผ"นดินได4ทักท4วง ซึ่งจะดําเนินการในส"วนที่เกี่ยวข4องต"อไป
มติที่ประชุมรับทราบและให4ดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องๆ(ถามี)
3.1เรื่อง หอกระจายข"าว ของชุมชนให4ดําเนินการปรับปรุงซ"อมแซมให4สามารถใช4งานได4
3.2 เครื่องกรองน้ําของชุมชนเสีย และชุมชนไม"มีงบประมาณในการดําเนินการซ"อม
ปBดประชุม เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ
ผู4สรุปรายงานการประชุม
(นายยงยุทธ เหล"าเจริญเกียรติ)
หัวหน4าฝ=ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน4าสํานักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ
(นายวิชัยศักดิ์ ไสยเกตุ)
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ผู4ตรวจสอบรายงานประชุม

