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รายงานการประชุม 
ผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการเทศบาลนครนครศรธีรรมราช(จิบน้ําชา) 

ครั้งท่ี  16/2560 
เม่ือวันพุธท่ี  30 สิงหาคม2560เวลา 08.30 น. 

ณ  ห�องประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ช้ัน 2) 
-------------------------------------- 

ผู�มาประชุม 

1. นายพงศ
สินธุ
  เสนพงศ
  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
     นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

2. นายไสว   เขียวจันทร
 รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายสมเธียร  ภู$สันติสัมพันธ
  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นายเอกรินทร
   ระเบียบโอษฐ
   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
5. นายประจักษ
 ทองบัว  ปลัดเทศบาล 
6. นายวิชัยศักด์ิ   ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล 
7. นายชิษณุพงศ
   สุวรรณ  รองปลัดเทศบาล 
8. นายสนิท  พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล 
9. นางวชิรา  ยุพการนนท
 ผู6อํานวยการสํานักการคลัง 
10. นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ
 ผู6อํานวยการสํานักการศึกษา 
11. นายยงยุทธ  เหล$าเจริญเกียรติ  รก.หัวหน6าสํานักปลัดเทศบาล 
12. นางสุรีวรรณ สาสนานนท
 ผู6อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
13. นายสมพร  กาญจนโสภาค ผู6อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
14. นางจิตรา  มะโนสงค
 รก.ผู6อํานวยการสํานักการช$าง 
15. นางเกศวรินทร
 บุญมูสิก  หัวหน6าฝ=ายสังคมสงเคราะห
 

 

ผู�ไม�มาประชุม 

1. นายมนัส  พงศ
ยี่หล6า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
2. นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ
 เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นางอรนงค
  ชูลําภู  ผู6อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
4. นายมนต
ชัย  บุตรมะรัถยา ผู6อํานวยการส$วนการผลิต 
5. นางจิราภรณ
  แก6วปาน ผู6จัดการสถานธนานุบาล 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
1.1  เรื่องคันดินมอบผู6รับผิดชอบ ให6เร$งดําเนินการเตรียมการ เนื่องจากใกล6เข6าสู$ฤดูฝนเพ่ือ

ปCองกันไม$ให6เกิดปDญหา และผลกระทบท่ีจะเกิดจากบ$อขยะ 
1.2 การดําเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาร$วมทําความดี เพ่ือถวายเปEนพระราชกุศล ให6

หน$วยงานท่ีรับผิดชอบศึกษาแนวทางและดําเนินโครงการ 

มติท่ีประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมครั้งท่ีแล�ว และเรื่องท่ีแจ�งให�ท่ี
ประชุมทราบ/พิจารณา 

ปลัดเทศบาล ติดตามผลการดําเนินงาน/และเรื่องท่ีแจ�งท่ีประชุมทราบและพิจารณา 
  1. การปลูกดอกดาวเรืองในเดือนตุลาคม ให6ทุกส$วนราชการในสังกัดดําเนินการตามพ้ืนท่ี
เปCาหมายท่ีวางไว6 
  2. มอบสํานักการประปา ดําเนินการแต$งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ การดําเนิน
โครงการของงบประมาณท่ีได6รับจัดสรรจากจังหวัดนครศรีธรรมราช    

มติท่ีประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ 

เรื่องแจ�งท่ีประชุมเพ่ือทราบ/พิจารณา ของสํานัก/ กอง 

1. สํานักการช�างมีเรื่องท่ีแจ6งให6ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  1.1 การปรับปรุงพ้ืนท่ีทุ$งท$าลาดอยู$ระหว$างการกําหนด TOR 

1.2การเตรียมสถานท่ีในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ-           
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู$ระหว$างดําเนินการ 

1.3 การปรับปรุงศาลหลักเมือง ได6ดําเนินการแล6วเสร็จในเฟสแรก การดูแลรักษาความ
เรียบร6อยเห็นควรต้ังคณะกรรมการในการบริหารจัดการ 

1.4จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ6งสํารวจพ้ืนท่ีรับผิดชอบบริ เวณสนามกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช เห็นควรต้ังคณะกรรมการมาดูแลในส$วนท่ีเก่ียวข6องต$อไป 

1.5งานเดือนสิบ อยู$ระหว$างดําเนินการจัดเตรียมพ้ืนท่ี 

มติท่ีประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ 

2. สํานักการคลังมีเรื่องท่ีแจ6งให6ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  2.1ติดตามการใช6จ$ายเงิน รายละเอียดตามท่ีแจ6ง ให6ทุกส$วนราชการตรวจสอบการ
ดําเนินการท่ีเก่ียวข6อง 
  2.2รายงานการรับจ$ายเงินประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายรับร6อยละ 96.5  และ
รายจ$ายร6อยละ 86  
  2.3 การจัดซ้ือจัดจ6างระบบใหม$ จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดอบรม โดยเทศบาลจัดส$ง
เจ6าหน6าท่ีผู6ปฏิบัติเข6าอบรมในวันท่ี 6 – 8 ตุลาคม 2560 และเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะจัดอบรมให6
ความรู6ภายในสํานักงานกําหนดวันเวลาจะแจ6งให6ทราบอีกครั้ง  
  2.4เทศบาลนครนครศรธีรรมราชได6รับจัดสรรงบประมาณ ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2561 
จํานวน 7 รายการ ในกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงสถานท่ีจะดําเนนิการในส$วนท่ีเก่ียวข6องต$อไป 
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  2.5 คณะอนุกรรมการพิจารณาการเช$าอสังหาริมทรัพย
 ตามท่ีบริษัท เพชรไทยมอเตอร
เซล 
จํากัด ได6ยื่นคําร6องขอใช6พ้ืนท่ีเพ่ือติดต้ังปCายโฆษณาในศาลาท่ีพักผู6โดยสาร จํานวน 10 หลัง ดังนี้ 
   1. หน6าโรงพยาบาลมหาราช (ทิศตะวันออก)  จํานวน  2  หลัง 
   2. หน6าโรงเรียนวัดพระธาตุ    จํานวน  1  หลัง 
   3. หน6าไปรษณีย
นครศรีธรรมราช    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$าภาษีปCายตามอัตราท่ีกําหนดไว6ใน พ.ร.บ. ภาษีปCาย 

พ.ศ.2510 
6. ปCายโฆษณาต6องไม$ปรากฏภาพของสินค6าหรือบรรจุภัณฑ
ของเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล
 และผลิตภัณฑ
ยาสูบหรือดําเนินการใดๆ ซ่ึงเปEนการฝ=าฝ[น
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล
 พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ พ.ศ. 2560  

7. เง่ือนไขอ่ืนๆ ยังคงไว6ตามสัญญาเดิม  

มติท่ีประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ 

3. สํานักการประปามีเรื่องท่ีแจ6งให6ท่ีประชุมทราบ/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$างดําเนินการ 
  3.3 โครงการสนับสนุนโครงสร6างพ้ืนฐาน ท่ีได6รับจัดสรรเงินงบประมาณอยู$ระหว$าง
ดําเนินการขอเปลี่ยนแปลง 

มติท่ีประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ 

4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม มีเรื่องท่ีแจ6งให6ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  4.1 การมอบเครื่องกรองน้ําให6กับองค
การบริหารส$วนตําบลนาเคียน  จํานวน 4 เครื่อง        
ได6ดําเนินการเรียบร6อยแล6วเม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2560  
  4.2 การจัดทําคันดินบริเวณบ$อขยะได6ดําเนินการเรียบร6อยแล6ว 
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  4.3 วันท่ี 28 สิงหาคม 2560 ประชุมผู6ขายในตลาดสดเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลาดสดของ
เทศบาลให6ถูกสุขลักษณะ เปEนตลาดสดน$าซ้ือและจัดส$งเข6าประกวดในระดับประเทศต$อไป 

มติท่ีประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ 

5. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องท่ีแจ6งให6ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
5.1 สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได6อนุมัติงบประมาณรายจ$ายประจําปO พ.ศ.2561 

ซ่ึงจะดําเนินการในข้ันตอนต$อไป และในการจัดทําแผนดําเนินงาน ให6แจ6งข6อมูลท่ีกองวิชาการและแผนงาน
เพ่ือจะได6จัดทําให6ทันตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดต$อไป 

มติท่ีประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ 

6.กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องท่ีแจ6งให6ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
6.1การซ$อมแซมอาคารโอทอปได6ดําเนินการเรียบร6อยแล6วจะเป̂ดให6บริการตามปกติ และ

จะเตรียมหาสถานท่ีสํารองของโรงเรียนวัยใส ในกรณีจังหวัดนครศรีธรรมราชขอคืนอาคาร โอทอป 
6.2การเตรียมเวทีชุมชนงานเดือนสิบกําลังดําเนินการ 
6.3 การปรับปรุงศูนย
ผู6สูงอายุได6ดําเนินการเรียบร6อยแล6ว  
6.4โรงเรียนวัยใส กําลังดําเนินการเป̂ดรับสมัครนักเรียน ในรุ$นท่ี 3  
6.5 การจัดทําดอกไม6จันทน
 ตามท่ีได6รับมอบหมายของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแล6ว

เสร็จ 37,000 ดอก อยู$ระหว$างการผลิต3,000 ดอก คาดว$าจะรวบรวมจัดส$งให6จังหวัดทันตามกําหนดเวลา 

มติท่ีประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ 

7. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องท่ีแจ6งให6ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  7.1 การเสด็จของพระองค
เจ6าสิริวัณณวรีนารีรัตน
 เปEนการส$วนพระองค
 ในวันจันทร
ท่ี 4 
กันยายน 2560 รายละเอียดมอบหมายภารกิจได6แจ6งให6สํานัก กองทราบ 
  7.2 การจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ6างประจํา พนักงาน
เทศบาลในวันท่ี 1 ตุลาคม 2560จํานวนผู6เกษียณ  21 คน 
   -กําหนดวันพฤหัสท่ี 21 กันยายน  2560  ให6ทุกกอง ฝ=ายแจ6งจํานวนผู6เข6าร$วมท่ี
สํานักปลัดเทศบาล ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2560 เพ่ือจะได6ดําเนินการในเรื่องของสถานท่ีต$อไป เรื่องการ
แสดงบนเวที มอบสํานักการศึกษาขอความอนุเคราะห
โรงเรียนในการจัดการแสดงบนเวทีตามความเหมาะสม 

มติท่ีประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ 

8. สํานักการศึกษามีเรื่องท่ีแจ6งให6ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  8.1วันท่ี 31 สิงหาคม 2560 สอบคัดเลือกคนเก$งระดับเทศบาลเพ่ือคัดเลือกตัวแทนแข$งขัน
ระดับประเทศ 
  8.2 กิจกรรมในงานบุญสารทเดือนสิบ 14 - 23 สิงหาคม 2560  ในวันอังคารท่ี 19 กันยายน 
2560 แห$หมฺรับ กําหนดการจะแจ6งให6ทราบอีกครั้ง 
  8.3 การเก็บเงินค$าธรรมเนียมในการใช6สนามฟุตซอลของเทศบาล ให6ดําเนินการประกาศ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

มติท่ีประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ 
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9. กองการแพทย=มีเรื่องท่ีแจ6งให6ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  9.1 การจัดซ้ือรถตู6ซ่ึงได6รับความอนุเคราะห
จากบริษัทเอกชนอยู$ระหว$างดําเนินการ 

9.2 ทุนการศึกษาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่ีให6ทุนกับนักศึกษาแพทย
 เม่ือเรียนจบผู6รับ
ทุนไม$ปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญา และขอปฏิบัติงานขอในส$วนของอัตราจ6างเหมาของโรงพยาบาลเทศบาล
และต$อมาได6ขอทุนไปศึกษาต$อเฉพาะทางซ่ึงเทศบาลไม$อนุมัติและได6ลาออกโรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชกองการแพทย
จึงได6แจ6งเรื่องไปยังสํานักการศึกษาเพ่ือดําเนินการในส$วนท่ีข6องต$อไป 

มติท่ีประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ  

10. สถานธนานุบาล  

 - ไม$มีเรื่องแจ6งท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืนๆ(ถ�ามี) 

1. การขอสนับสนุนรถดับเพลิงจากประเทศญ่ีปุ=น ให6หน$วยงานท่ีรับผิดชอบเร$งดําเนินการใน
การจัดส$งเอกสารเพ่ิมเติม 

2. การแต$งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา  คุณสมบัติท่ีจะแต$งต้ังคณะกรรมการให6ดําเนินการ
ตามระเบียบท่ีเก่ียวข6อง  

3. การขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ6าง ในกรณีการซ$อมรถต$างๆ ให6ปฏิบัติตามระเบียบท่ีเก่ียวข6อง 

มติท่ีประชุมรับทราบและให6ดําเนินการ  

ป@ดประชุม  เวลา  11.00 น. 

 
    

     ลงชื่อ    ผู6สรุปรายงานการประชุม 
  (นายยงยุทธ  เหล$าเจริญเกียรติ) 

  หัวหน6าฝ=ายบริหารงานท่ัวไป  รักษาราชการแทน  
หัวหน6าสํานักปลัดเทศบาล 
 

 

 
     ลงชื่อ      ผู6ตรวจสอบรายงานประชุม 

     (นายประจักษ
   ทองบัว) 
   ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 


