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รายงานการประชุม 
ผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการเทศบาลนครนครศรธีรรมราช(จิบน้ําชา) 

ครั้งท่ี  17/2560 
เม่ือวันพุธท่ี  13  กันยายน2560เวลา 08.30 น. 

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

ผู�มาประชุม 

1. นายสมเธียร  ภู�สันติสัมพันธ�  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
2. นายมนัส  พงศ�ยี่หล า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ� เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นายประจักษ� ทองบัว  ปลัดเทศบาล 
5. นายวิชัยศักด์ิ   ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล 
6. นายชิษณุพงศ�   สุวรรณ  รองปลัดเทศบาล 
7. นายสนิท  พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล 
8. นางวชิรา  ยุพการนนท� ผู อํานวยการสํานักการคลัง 
9. นายยงยุทธ  เหล�าเจริญเกียรติ  รก.หัวหน าสํานักปลัดเทศบาล 
10. นางสุรีวรรณ สาสนานนท� ผู อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
11. นางอรนงค�  ชูลําภู  ผู อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
12. นายสมพร  กาญจนโสภาค ผู อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
13. นางจิราภรณ�  แก วปาน ผู จัดการสถานธนานุบาล 
14. นางจิตรา  มะโนสงค� รก.ผู อํานวยการสํานักการช�าง 
15. นายมนต�ชัย  บุตรมะรัถยา ผู อํานวยการส�วนการผลิต 
16. นางอรนุช  ชัยยะวิระยะ ผู อํานวยการส�วนการบริหารการศึกษา 

 

ผู�ไม�มาประชุม 

1. นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
     นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

2. นายไสว   เขียวจันทร� รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายเอกรินทร�   ระเบียบโอษฐ�   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ� ผู อํานวยการสํานักการศึกษา 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

  -  ไม�มี 

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

ปลัดเทศบาล ติดตามผลการดําเนินงาน/และเรื่องท่ีแจ�งท่ีประชุมทราบและพิจารณา 
  1. มอบสํานักการช�างรายงานการสํารวจความต องการซ�อมแซมถนนให จังหวัดทราบภายใน
กําหนดเวลา 
  2. กรณีการรับมอบถนนพุทธภูมิ ให อยู�ในความรับผิดชอบดูแล และบํารุงรักษาเม่ือมีการรับ
มอบเปBนทางการ ให สํานักการช�างแจ งให ส�วนท่ีเก่ียวข องทราบด วย 
  3. การดําเนินการตามงบประมาณรายจ�ายประจําปC พ.ศ.2561 ในการรับผิดชอบสํารวจ
ประมาณการต�างๆ ของสํานักการช�าง ให ดําเนินการให แล วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน  และในเดือน
ธันวาคม เม่ือมีงบประมาณพร อมท่ีจะดําเนินการก็ให ทุกส�วนราชการดําเนินการได ทันที สํ านั กกองฝH าย ท่ี มี 
การจัดซ้ือครุภัณฑ�ให ดําเนินการเตรียมความพร อมในการดําเนินการ  

มติท่ีประชุมรับทราบและให ดําเนินการ 

เรื่องแจ�งท่ีประชุมเพ่ือทราบ/พิจารณา ของสํานัก/ กอง 

1. สํานักการช�างมีเรื่องท่ีแจ งให ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  1.1 เตรียมความพร อมการทําความสะอาดและตัดต นไม ลานพระเงิน 

1.2สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ งไม�มีผู รับจ างยื่นเอกสาร
ดําเนินการปรับปรุงศาลาประดู�หก  

1.3 การสร างสะพานเบลีย� (Bailey Bridge)เพ่ือแก ปWญหาการจราจรบริเวณทุ�งท�าลาด
ในช�วงงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบได ดําเนินการเรียบร อยแล ว 

1.4ผู ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ งจะดําเนินการแต�งต้ังคณะกรรมการสํารวจ
โครงสร างพ้ืนฐานท้ังหมดของทุ�งท�าลาดเพ่ือปรับปรุงและขอสนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณต�อไป 

มติท่ีประชุมรับทราบและให ดําเนินการ 

2. สํานักการคลังมีเรื่องท่ีแจ งให ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  2.1 สรุปรายงานการประชุมพิจารณาการให เช� า พ้ืน ท่ีต� า งๆ ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชจํานวน  10  รายการ 
  รายการท่ี 1  พ้ืนท่ีพร อมชุดโตXะและเก าอ้ีเพ่ือจําหน�ายอาหารและเครื่องด่ืมบริเวณอุทยาน
การเรียนรู    

1. กําหนดระยะเวลาการให เช�า  1 ปC 
2. กําหนดอัตราค�าตอบแทน 6,000 บาทต�อเดือน 
3. กําหนดหลักประกันสัญญาเช�าเปBนเงิน 10% ของค�าเช�าตลอดอายุสัญญาเช�า 
4. ค�าไฟฟ\าและน้ําประปาคิดรวมกับการเช�าพ้ืนท่ี 
5. เง่ือนไขอ่ืนๆ ยังคงไว ตามสัญญาเดิม 
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  รายการท่ี 2 ห องน้ําสุขาริมกําแพงเมืองเก�า 
1. กําหนดระยะเวลาการให เช�า  1 ปC 
2. กําหนดอัตราค�าตอบแทน 2,000 บาทต�อเดือน 
3. กําหนดหลักประกันสัญญาเช�าเปBนเงิน 10 %ของค�าเช�าตลอดอายุสัญญาเช�า 
4. ผู เช�าจะต องชําระค�าธรรมเนียมต�างๆ เช�น ค�าไฟฟ\า ค�าน้ําประปา โดยผู 

เช�าเปBนผู ออกค�าใช จ�ายเองท้ังสิ้น 
5. เง่ือนไขอ่ืนๆ ยังคงไว ตามสัญญาเดิม 

  รายการท่ี 3 ห องน้ํา – ห องสุขาหลังสนามหน าเมือง  
1. กําหนดระยะเวลาการให เช�า  1 ปC 
2. กําหนดอัตราค�าตอบแทน 1,000 บาทต�อเดือน 
3. กําหนดหลักประกันสัญญาเช�าเปBนเงิน 10 %ของค�าเช�าตลอดอายุสัญญาเช�า 
4. ผู เช�าจะต องชําระค�าธรรมเนียมต�างๆ เช�น ค�าไฟฟ\า ค�าน้ําประปา โดยผู 

เช�าเปBนผู ออกค�าใช จ�ายเองท้ังสิ้น 
5. เง่ือนไขอ่ืนๆ ยังคงไว ตามสัญญาเดิม 

รายการท่ี 4  พ้ืนท่ีบริเวณสระว�ายน้ําทุ�งท�าลาดเพ่ือบริการจักรยานนาวา ต้ังอยู�ภายในสวน 
สมเด็จพระศรีนครินทร� 84 (ทุ�งท�าลาด) 

1. กําหนดระยะเวลาการให เช�า  1 ปC 
2. กําหนดอัตราค�าตอบแทน 1,200 บาทต�อเดือน 
3. กําหนดหลักประกันสัญญาเช�าเปBนเงิน 10 %ของค�าเช�าตลอดอายุสัญญาเช�า 
4. ผู เช�าจะต องจัดอุปกรณ�เครื่องช�วยชูชีพหากเกิดอุบัติเหตุให พร อม เพ่ือ

บริการแก�ผู ใช บริการจักรยานนาวา 
5. เง่ือนไขอ่ืนๆ ยังคงไว ตามสัญญาเดิม 

รายการท่ี 5 พ้ืนท่ีบริเวณหัวมุมสนามหน าเด็กเล�นทุ�งท�าลาด เพ่ือบริการ BMX 
1. กําหนดระยะเวลาการให เช�า  1 ปC 
2. กําหนดอัตราค�าตอบแทน 500 บาทต�อเดือน 
3. กําหนดหลักประกันสัญญาเช�าเปBนเงิน 10 %ของค�าเช�าตลอดอายุสัญญาเช�า 
4. ผู เช�าจะต องตรวจสภาพจักรยานท่ีบริการให อยู�ในสภาพใช งานได ดี

ตลอดเวลา 
5. เง่ือนไขอ่ืนๆ ยังคงไว ตามสัญญาเดิม 

รายการท่ี 6 พ้ืนท่ีเพ่ือติดต้ังตู เติมเงินออนไลน� 
6.1 ต้ังอยู�บริเวณประตูด านหน าทางเข าตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
เลขท่ี 999 ถนนปากนคร ตําบลท�าวัง  อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

1. กําหนดระยะเวลาการให เช�า  1 ปC 
2. กําหนดอัตราค�าตอบแทน 500 บาทต�อเดือน 
3. กําหนดหลักประกันสัญญาเช�าเปBนเงิน 10 %ของค�าเช�าตลอดอายุสัญญาเช�า 
4. ผู เช�าจะต องชําระค�ากระแสไฟฟ\าให กับสํานักงานการไฟฟ\าส�วนภูมิภาค

ตามท่ีใช จ�ายจริง 
5. เง่ือนไขอ่ืนๆ ยังคงไว ตามสัญญาเดิม 
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6.2 ต้ังอยู�บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร� 84 (ทุ�งท�าลาด) บริเวณหน าป\อมยาม        
สวนสัตว�เป̀ดท�าลาด  ตําบลนาเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

1. กําหนดระยะเวลาการให เช�า  1 ปC 
2. กําหนดอัตราค�าตอบแทน 200 บาทต�อเดือน 
3. กําหนดหลักประกันสัญญาเช�าเปBนเงิน 10 %ของค�าเช�าตลอดอายุสัญญาเช�า 
4. ผู เช�าจะต องชําระค�ากระแสไฟฟ\าให กับสํานักงานการไฟฟ\าส�วนภูมิภาค

ตามท่ีใช จ�ายจริง 
5. เง่ือนไขอ่ืนๆ ยังคงไว ตามสัญญาเดิม 

รายการท่ี 7 ท่ีดินบริเวณหลังตลาดประตูชัย จํานวน 4 ราย 
1. กําหนดระยะเวลาการให เช�า  1 ปC 
2. กําหนดอัตราค�าตอบแทน 200 บาทต�อเดือน 
3. กําหนดหลักประกันสัญญาเช�าเปBนเงิน 10 %ของค�าเช�าตลอดอายุสัญญาเช�า 
4. ให ผู เช�าเช�าต�ออีก 1 ปC หลังจากนั้นเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะขอคืน

พ้ืนท่ี เพ่ือมาดําเนินการพัฒนาต�อไป 
5. เง่ือนไขอ่ืนๆ ยังคงไว ตามสัญญาเดิม 

รายการท่ี 8 ป\ายโฆษณาในศาลาท่ีพักผู โดยสาร จํานวน 2 หลัง หน าโรงเรียนกัลยาณี-  
                 ศรีธรรมราช  

1. กําหนดระยะเวลาการให เช�า  1 ปC 
2. กําหนดอัตราค�าตอบแทน 10,000 บาทต�อป\ายต�อปC 
3. กําหนดหลักประกันสัญญาเช�าเปBนเงิน 10 %ของค�าเช�าตลอดอายุสัญญาเช�า 
4. ค�าประกันอุบัติเหตุความเสียหายต�อบุคคลภายนอกเปBนเงิน 20% ของค�า

เช�าตลอดอายุสัญญา 
5. ผู เช�าต องชําระภาษีป\ายตามอัตราท่ีกําหนดไว ใน พ.ร.บ. ภาษีป\าย พ.ศ.

2510 
6. ป\ายโฆษณาต องไม�ปรากฏภาพของสินค าหรือบรรจุภัณฑ�ของเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล� และผลิตภัณฑ�ยาสูบ หรือดําเนินการใดๆ ซ่ึงเปBนการฝHาฝeน
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่ อง ด่ืมแอลกอฮอล�  พ.ศ .2551 และ
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ�ยาสูบ พ.ศ.2560 

7. เง่ือนไขอ่ืนๆ ยังคงไว ตามสัญญาเดิม 
รายการท่ี 9 พ้ืนท่ีเพ่ือติดต้ังตู  A.T.M. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 9.1 ต้ังอยู�บริเวณสี่แยกเบญมฯ ถนนนาพรุ – ปากพูน ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. กําหนดระยะเวลาการให เช�า  3 ปC 
2. กําหนดอัตราค�าตอบแทน 3,000 บาทต�อเดือน 
3. กําหนดหลักประกันสัญญาเช�าเปBนเงิน 10 %ของค�าเช�าตลอดอายุสัญญาเช�า 
4. ผู เช�าจะต องชําระค�ากระแสไฟฟ\าให กับสํานักงานการไฟฟ\าส�วนภูมิภาค

ตามท่ีจ�ายจริง 
5. เง่ือนไขอ่ืนๆ ยังคงไว ตามสัญญาเดิม 
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9.2 ต้ังอยู�บริเวณหน าสํานักงานเทศบาลฯ ถนนราชดําเนิน ตําบลคลัง อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

1. กําหนดระยะเวลาการให เช�า 3 ปC 
2. กําหนดอัตราค�าตอบแทน 5,000 บาทต�อเดือน 
3. กําหนดหลักประกันสัญญาเช�าเปBนเงิน 10 %ของค�าเช�าตลอดอายุสัญญาเช�า 
4. ผู เช�าจะต องชําระค�ากระแสไฟฟ\าให กับสํานักงานการไฟฟ\าส�วนภูมิภาค

ตามท่ีจ�ายจริง 
5. เง่ือนไขอ่ืนๆ ยังคงไว ตามสัญญาเดิม 

รายการท่ี 10 การปรับอัตราค�าธรรมเนียมค�าเช�าแผงตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ผลการประชุมของคณะกรรมการฯ ให ชะลอการพิจารณาไปก�อน จนกว�าคณะกรรมการท่ีได รับแต�งต้ังเพ่ือ
แก ไขปWญหาตลาดสดเทศบาลฯ ได ดําเนินการแก ไขปWญหาตามท่ีได ประชุมร�วมกับผู ประกอบการเสร็จเรียบร อย
แล ว จึงจะพิจารณาอัตราการจัดเก็บค�าแผงตลาดสดใหม� 
  2.2รายงานผลจากการเข าร�วมประชุมระบบการจัดซ้ือจัดจ างใหม� วิธีการปฏิบัติ  
   1. จะต องมีแผนการจัดซ้ือจัดจ างให ฝHายพัสดุภายใน 15 วัน กําหนดส�งภายในวันท่ี 
22 กันยายน  2560ซ่ึงฝHายพัสดุจะได ดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข องต�อไป 
   2. ในการจัดซ้ือจัดจ างรายละเอียดตามระเบียบท่ีได แจ งให ทุกส�วนราชการทราบ 
  2.3 การจ างเหมาบริการบุคคลกรณีท่ีค�าจ�างท้ังป9ไม�เกิน 100,000 บาท ให�มีการบันทึก
เบ้ืองต�นและข้ันตอนตามเดิม แต�ไม�ต�องใช�หลักประกันสัญญา โดยให�ดําเนินการจ�างท้ังป9กรณีการจ�างท่ีมี
ค�าจ�างท้ังป9เกิน 100,000 บาทให�แต�ละส�วนราชการดูภารกิจ ลักษณะงาน และความเหมาะสมในการจ�าง 
ว�าจะดําเนินการจ�าง 6 เดือน หรือ 1 ป9 และให�มีหลักประกันสัญญาตามระเบียบฯ ท่ีเก่ียวข�องในกรณีท่ีมี
การจ างการก�อสร าง ให ปฏิบัติตามระเบียบท่ีเก่ียวข อง 
  2.4การติดตามการใช จ�ายเงิน การกันเงินซ่ึงสํานักการคลงัได แจ งให กันเงินของค�าจ างเหมาใน
เดือนกันยายน 2560 ไปเบิกจ�ายต นเดือนตุลาคม 2560 ซ่ึงส�วนราชการต�างๆ ได แจ งสํานักการคลังแล วใน
เบ้ืองต น ให แต�ละส�วนราชการตรวจความถูกต องในรายละเอียดอีกครั้ง 

มติท่ีประชุมรับทราบและให ดําเนินการ 

3. สํานักการประปามีเรื่องท่ีแจ งให ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  3.1การย ายแพบ�อน้ํานาทราย ไปบ�อน้ําสันยูงขณะนี้ได ดําเนินการเรียบร อยแล ว 

มติท่ีประชุมรับทราบ 

4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม มีเรื่องท่ีแจ งให ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  4.1 บริษัทเอกชนได ขอซ้ือขยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในราคาตันละ 30 บาท
เพ่ือนําไปผลิตเชื้อเพลิง 

มติท่ีประชุมรับทราบ ไม�เห็นชอบให ขายขยะให บริษัทเอกชนเนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอยู�
ระหว�างดําเนินการโครงการบริหารจัดการขยะ 
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5. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องท่ีแจ งให ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
5.1 กองวิชาการและแผนงานได จัดทําสรุปความต องการของชุมชนในเขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช จากการประชุมประชาคมท องถ่ิน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาชุมชน ประจําปC พ.ศ. 2562 
(รายละเอียดเอกสารแจ ง) ขอความร�วมมือหน�วยงานท่ีเก่ียวข อง สํารวจโครงการและประสานงานกับชุมชน 
โดยให แจ งโครงการให กองวิชาการและแผนงานภายในเวลาท่ีกําหนดเพ่ือจะได ดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข อง
ต�อไป 

มติท่ีประชุมรับทราบและให ดําเนินการ 

6.กองสวัสดิการสังคม 

-  ไม�มีเรื่องท่ีแจ งให ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 

7. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องท่ีแจ งให ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  7.1 วันพฤหัสบดีท่ี 14 กันยายน 2560  แข�งขันจักรยานสามล อถีบจุดปล�อยตัวบริเวณ
ถนนคนเดิน ถึงเส นชัยบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร� 84 ทุ�งท�าลาด 
  7.2 วันพฤหัสบดีท่ี 14 กันยายน 2560  เวลา 15.00 น. ขอเชิญหัวหน าส�วนราชการเข า
ร�วมเปBนเจ าภาพสวดพระอภิธรรมเพ่ือถวายเปBนพระราชกุศลฯ ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร  อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช การแต�งกายชุดปกติขาว(ไว ทุกข�) 
  7.3การจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ างประจํา พนักงาน
เทศบาลกําหนดเดิมวันพฤหัสท่ี 21 กันยายน  2560แต�เนื่องจากมีปWญหาในเรื่องของสถานท่ีจึงขอเปลี่ยน
กําหนดวันเปBนวันจันทรCท่ี 25 กันยายน 2560ให ทุกกอง ฝHายแจ งจํานวนผู เข าร�วมท่ีสํานักปลัดเทศบาล 
ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2560  
  7.4 วันศุกร�ท่ี 29  กันยายน 2560 ตลาดน้ําเมืองลิกอร�แนวคิด อธิษฐานจิตร อุทิศ ถวาย
ผู ทรงธรรม 

มติท่ีประชุมรับทราบและให ดําเนินการ 

8. สํานักการศึกษามีเรื่องท่ีแจ งให ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  8.1วันพุธท่ี 13 กันยายน 2560 ต อนรับคณะศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองกระบ่ี ณ โรงเรียน
เทศบาลวัดเสาธงทองและโรงเรียนเทศบาลวัดท าวโคตร 
  8.2 กิจกรรมวันพฤหัสท่ี 14 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ร�วมพิธีบวงสรวงพระราชา-   นุ
สาวรีย�พระเจ าศรีธรรมาโศกราช  ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช และร�วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย�
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล าเจ าอยู�หัว ณ สนามหน าเมือง 
  8.3 กิจกรรมวันอังคารท่ี 19 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. ร�วมกิจกรรมแห�หมฺรับ บริเวณ
ศาลาประดู�หกไปสู�วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  
  8.4วันท่ี 13 – 15 กันยายน 2560 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนของการศึกษา          
นอกระบบท่ีอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

มติท่ีประชุมรับทราบและให ดําเนินการ 
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9. กองการแพทยC 
-  ไม�มีเรื่องท่ีแจ งให ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 

   

10. สถานธนานุบาล  

-  ไม�มีเรื่องแจ งท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืนๆ(ถ�ามี) 

-  ไม�มี 

ปGดประชุม  เวลา  11.00 น. 

 
    

     ลงชื่อ    ผู สรุปรายงานการประชุม 
  (นายยงยุทธ  เหล�าเจริญเกียรติ) 

  หัวหน าฝHายบริหารงานท่ัวไป  รักษาราชการแทน  
หัวหน าสํานักปลัดเทศบาล 
 

 

 
     ลงชื่อ      ผู ตรวจสอบรายงานประชุม 

     (นายประจักษ�   ทองบัว) 
   ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 


