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รายงานการประชุม
ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(จิบน้ําชา)
ครั้งที่ 16/2560
เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม2560เวลา 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. นายสมพร
กาญจนโสภาค ผู6อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
14. นางจิตรา
มะโนสงค
รก.ผู6อํานวยการสํานักการช$าง
15. นางเกศวรินทร
บุญมูสิก
หัวหน6าฝ=ายสังคมสงเคราะห

1.
2.
3.
4.
5.

พงศยี่หล6า
บุญชูวงศ
ชูลําภู
บุตรมะรัถยา
แก6วปาน

ผูไมมาประชุม
นายมนัส
นายวิสุทธิ์
นางอรนงค
นายมนตชัย
นางจิราภรณ

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ผู6อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู6อํานวยการส$วนการผลิต
ผู6จัดการสถานธนานุบาล

2
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องคันดินมอบผู6รับผิดชอบ ให6เร$งดําเนินการเตรียมการ เนื่องจากใกล6เข6าสู$ฤดูฝนเพื่อ
ปCองกันไม$ให6เกิดปDญหา และผลกระทบที่จะเกิดจากบ$อขยะ
1.2 การดําเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาร$วมทําความดี เพื่อถวายเปEนพระราชกุศล ให6
หน$วยงานที่รับผิดชอบศึกษาแนวทางและดําเนินโครงการ
มติที่ประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว และเรื่องที่แจงใหที่
ประชุมทราบ/พิจารณา
ปลัดเทศบาล ติดตามผลการดําเนินงาน/และเรื่องที่แจงที่ประชุมทราบและพิจารณา
1. การปลูกดอกดาวเรืองในเดือนตุลาคม ให6ทุกส$วนราชการในสังกัดดําเนินการตามพื้นที่
เปCาหมายที่วางไว6
2. มอบสํานักการประปา ดําเนินการแต$งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ การดําเนิน
โครงการของงบประมาณที่ได6รับจัดสรรจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
มติที่ประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ
เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา ของสํานัก/ กอง
1. สํานักการชางมีเรื่องที่แจ6งให6ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1 การปรับปรุงพื้นที่ทุ$งท$าลาดอยู$ระหว$างการกําหนด TOR
1.2การเตรี ย มสถานที่ ใ นการจั ด พิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู$ระหว$างดําเนินการ
1.3 การปรับปรุงศาลหลักเมือง ได6ดําเนินการแล6วเสร็จในเฟสแรก การดูแลรักษาความ
เรียบร6อยเห็นควรตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการ
1.4จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช แจ6 ง สํ า รวจพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบบริ เ วณสนามกี ฬ าจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช เห็นควรตั้งคณะกรรมการมาดูแลในส$วนที่เกี่ยวข6องต$อไป
1.5งานเดือนสิบ อยู$ระหว$างดําเนินการจัดเตรียมพื้นที่
มติที่ประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ
2. สํานักการคลังมีเรื่องที่แจ6งให6ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1ติ ด ตามการใช6 จ$ า ยเงิ น รายละเอี ย ดตามที่ แ จ6 ง ให6 ทุ ก ส$ ว นราชการตรวจสอบการ
ดําเนินการที่เกี่ยวข6อง
2.2รายงานการรับจ$ายเงินประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายรับร6อยละ 96.5 และ
รายจ$ายร6อยละ 86
2.3 การจั ด ซื้ อจั ด จ6 า งระบบใหม$ จั งหวั ด นครศรี ธ รรมราชจั ด อบรม โดยเทศบาลจั ด ส$ ง
เจ6าหน6าที่ผู6ปฏิบัติเข6าอบรมในวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2560 และเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะจัดอบรมให6
ความรู6ภายในสํานักงานกําหนดวันเวลาจะแจ6งให6ทราบอีกครั้ง
2.4เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได6รับจัดสรรงบประมาณ ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2561
จํานวน 7 รายการ ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงสถานที่จะดําเนินการในส$วนที่เกี่ยวข6องต$อไป
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2.5 คณะอนุกรรมการพิจารณาการเช$าอสังหาริมทรัพย ตามที่บริษัท เพชรไทยมอเตอรเซล
จํากัด ได6ยื่นคําร6องขอใช6พื้นที่เพื่อติดตั้งปCายโฆษณาในศาลาที่พักผู6โดยสาร จํานวน 10 หลัง ดังนี้
1. หน6าโรงพยาบาลมหาราช (ทิศตะวันออก)
จํานวน 2 หลัง
2. หน6าโรงเรียนวัดพระธาตุ
จํานวน 1 หลัง
3. หน6าไปรษณียนครศรีธรรมราช
จํานวน 1 หลัง
4. หน6าสนามหน6าเมือง (ทิศตะวันตก)
จํานวน 2 หลัง
5. หน6าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
จํานวน 1 หลัง
6. หน6าวัดวังตะวันตก (ทิศตะวันตก)
จํานวน 1 หลัง
7. ตรงข6ามห6างโรบินสันโอเชี่ยน (ทิศตะวันออก)
จํานวน 2 หลัง
ผลสรุปของคณะอนุกรรมการฯ ได6พิจารณามีดังนี้
1. กําหนดระยะเวลาให6เช$า 1 ปO
2. กําหนดอัตราค$าตอบแทน 10,000 บาท / หลัง / ปO
3. กําหนดหลักประกันสัญญาเช$าเปEนเงิน 10% ของค$าเช$าตลอดอายุสัญญาเช$า
4. กําหนดค$าประกันอุบัติเหตุความเสียหายต$อบุคคลภายนอกเปEนเงิน 20 % ของค$าเช$าตลอดอายุสัญญาเช$า
5. ผู6เช$าต6องรับผิดชอบชําระค$าภาษีปCายตามอัตราที่กําหนดไว6ใน พ.ร.บ. ภาษีปCาย
พ.ศ.2510
6. ปC า ยโฆษณาต6 อ งไม$ ป รากฏภาพของสิ น ค6 า หรื อ บรรจุ ภั ณ ฑของเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล และผลิ ต ภั ณ ฑยาสู บ หรื อ ดํ า เนิ น การใดๆ ซึ่ ง เปE น การฝ= า ฝ[ น
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560
7. เงื่อนไขอื่นๆ ยังคงไว6ตามสัญญาเดิม
มติที่ประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ
3. สํานักการประปามีเรื่องที่แจ6งให6ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.1ได6รับเงินสนับสนุนจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการปรับปรุงซ$อมท$อประปา จํานวน
2 โครงการ คือสายถนนท$าโพธิ์ จํานวนเงิน 1,370,000 บาท และโครงการปรับปรุงซ$อมแซมประปาจาก
ถนนพัฒนาการคูขวางถึงถนนราชดําเนิน จํานวนเงิน 3,358000 บาท
3.2 การย6ายแพบ$อน้ํานาทราย อยู$ระหว$างดําเนินการ
3.3 โครงการสนั บ สนุ น โครงสร6 า งพื้ น ฐาน ที่ ไ ด6 รั บ จั ด สรรเงิ น งบประมาณอยู$ ร ะหว$ า ง
ดําเนินการขอเปลี่ยนแปลง
มติที่ประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีเรื่องที่แจ6งให6ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1 การมอบเครื่องกรองน้ําให6กับองคการบริหารส$วนตําบลนาเคียน จํานวน 4 เครื่อง
ได6ดําเนินการเรียบร6อยแล6วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
4.2 การจัดทําคันดินบริเวณบ$อขยะได6ดําเนินการเรียบร6อยแล6ว
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4.3 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ประชุมผู6ขายในตลาดสดเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลาดสดของ
เทศบาลให6ถูกสุขลักษณะ เปEนตลาดสดน$าซื้อและจัดส$งเข6าประกวดในระดับประเทศต$อไป
มติที่ประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ
5. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องที่แจ6งให6ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได6อนุมัติงบประมาณรายจ$ายประจําปO พ.ศ.2561
ซึ่งจะดําเนินการในขั้นตอนต$อไป และในการจัดทําแผนดําเนินงาน ให6แจ6งข6อมูลที่กองวิชาการและแผนงาน
เพื่อจะได6จัดทําให6ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดต$อไป
มติที่ประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ
6.กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องที่แจ6งให6ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
6.1การซ$อมแซมอาคารโอทอปได6ดําเนินการเรียบร6อยแล6วจะเป^ดให6บริการตามปกติ และ
จะเตรียมหาสถานที่สํารองของโรงเรียนวัยใส ในกรณีจังหวัดนครศรีธรรมราชขอคืนอาคาร โอทอป
6.2การเตรียมเวทีชุมชนงานเดือนสิบกําลังดําเนินการ
6.3 การปรับปรุงศูนยผู6สูงอายุได6ดําเนินการเรียบร6อยแล6ว
6.4โรงเรียนวัยใส กําลังดําเนินการเป^ดรับสมัครนักเรียน ในรุ$นที่ 3
6.5 การจัดทําดอกไม6จันทน ตามที่ได6รับมอบหมายของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแล6ว
เสร็จ 37,000 ดอก อยู$ระหว$างการผลิต3,000 ดอก คาดว$าจะรวบรวมจัดส$งให6จังหวัดทันตามกําหนดเวลา
มติที่ประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ
7. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องที่แจ6งให6ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
7.1 การเสด็จของพระองคเจ6าสิริวัณณวรีนารีรัตน เปEนการส$วนพระองค ในวันจันทรที่ 4
กันยายน 2560 รายละเอียดมอบหมายภารกิจได6แจ6งให6สํานัก กองทราบ
7.2 การจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ6างประจํา พนักงาน
เทศบาลในวันที่ 1 ตุลาคม 2560จํานวนผู6เกษียณ 21 คน
-กําหนดวันพฤหัสที่ 21 กันยายน 2560 ให6ทุกกอง ฝ=ายแจ6งจํานวนผู6เข6าร$วมที่
สํานักปลัดเทศบาล ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 เพื่อจะได6ดําเนินการในเรื่องของสถานที่ต$อไป เรื่องการ
แสดงบนเวที มอบสํานักการศึกษาขอความอนุเคราะหโรงเรียนในการจัดการแสดงบนเวทีตามความเหมาะสม
มติที่ประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ
8. สํานักการศึกษามีเรื่องที่แจ6งให6ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
8.1วันที่ 31 สิงหาคม 2560 สอบคัดเลือกคนเก$งระดับเทศบาลเพื่อคัดเลือกตัวแทนแข$งขัน
ระดับประเทศ
8.2 กิจกรรมในงานบุญสารทเดือนสิบ 14 - 23 สิงหาคม 2560 ในวันอังคารที่ 19 กันยายน
2560 แห$หมฺรับ กําหนดการจะแจ6งให6ทราบอีกครั้ง
8.3 การเก็บเงินค$าธรรมเนียมในการใช6สนามฟุตซอลของเทศบาล ให6ดําเนินการประกาศ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
มติที่ประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ
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9. กองการแพทย=มีเรื่องที่แจ6งให6ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
9.1 การจั ดซื้ อรถตู6ซึ่งได6รั บ ความอนุ เคราะหจากบริ ษัทเอกชนอยู$ระหว$างดําเนินการ
9.2 ทุนการศึกษาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ให6ทุนกับนักศึกษาแพทย เมื่อเรียนจบผู6รับ
ทุนไม$ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา และขอปฏิบัติงานขอในส$วนของอัตราจ6างเหมาของโรงพยาบาลเทศบาล
และต$ อมาได6 ข อทุ น ไปศึ กษาต$ อเฉพาะทางซึ่ งเทศบาลไม$ อนุ มัติ และได6 ล าออกโรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชกองการแพทยจึงได6แจ6งเรื่องไปยังสํานักการศึกษาเพื่อดําเนินการในส$วนที่ข6องต$อไป
มติที่ประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ
10. สถานธนานุบาล
- ไม$มีเรื่องแจ6งที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ(ถามี)
1. การขอสนับสนุนรถดับเพลิงจากประเทศญี่ปุ=น ให6หน$วยงานที่รับผิดชอบเร$งดําเนินการใน
การจัดส$งเอกสารเพิ่มเติม
2. การแต$งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา คุณสมบัติที่จะแต$งตั้งคณะกรรมการให6ดําเนินการ
ตามระเบียบที่เกี่ยวข6อง
3. การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ6าง ในกรณีการซ$อมรถต$างๆ ให6ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข6อง
มติที่ประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ
ป@ดประชุม เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ
ผู6สรุปรายงานการประชุม
(นายยงยุทธ เหล$าเจริญเกียรติ)
หัวหน6าฝ=ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน6าสํานักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ
(นายประจักษ ทองบัว)
ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู6ตรวจสอบรายงานประชุม

