1
รายงานการประชุม
ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 11/2561
เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ชั้น 2)
-------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายพงศสินธุ

เสนพงศ

2. นายสมเธียร
3. นายมนัส
4. นายเอกรินทร
5. นายวิสุทธิ์
6. นายประจักษ
7. นายชิษณุพงศ
8. นางวชิรา
9. นายสมหวัง
10. นายยงยุทธ
11. นางสุรีวรรณ
12. นางอรนงค
13. นายสมพร
14. นางจิราภรณ
15. นางจิตรา
16. นายมนตชัย

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ภูสันติสัมพันธ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
พงศยี่หล$า
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
บุญชูวงศ
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ทองบัว
ปลัดเทศบาล
สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล
ยุพการนนท ผู$อํานวยการสํานักการคลัง
สิทธิศิรประพันธ ผู$อํานวยการสํานักการศึกษา
เหลาเจริญเกียรติ รก.หัวหน$าสํานักปลัดเทศบาล
สาสนานนท ผู$อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ชูลําภู
ผู$อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
กาญจนโสภาค ผู$อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล$อม
แก$วปาน
ผู$จัดการสถานธนานุบาล
มะโนสงค
รก.ผู$อํานวยการสํานักการชาง
บุตรมะรัถยา รก.ผู$อํานวยการสํานักการประปา

1. นายไสว
2. นายวิชัยศักดิ์
3. นายสนิท

เขียวจันทร
ไสยเกตุ
พรหมสุภา

ผูไมมาประชุม
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ/มอบนโยบาย
1. มอบสํานักการชาง ออกแบบปรับปรุงสนามฟุตซอลของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ให$สามารถประโยชนได$เพิ่มขึ้น
2. มอบสํ า นั ก ปลั ด เทศบาลดู แ ลกํ า กั บ ดู แ ลการเติ ม น้ํ า มั น ให$ มีค วามรั ด กุ ม เปA น ไปตาม
ข$อเท็จจริง
3. มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล$อมดูแลการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลให$มีความเปAน
ระเบียบเรียบร$อย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว และเรื่องที่แจงใหที่
ประชุมทราบ/พิจารณา
ปลัดเทศบาล เรื่องที่แจงที่ประชุมทราบ/พิจารณา ติดตามผลการปฏิบัติราชการ
1. มอบสํานักปลัดเทศบาล ศึกษาปรับปรุงระบบการจายน้ํามัน และเสนอตอที่ประชุมครั้ง
ถัดไป
2. วันจันทรที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. กองวิชาการและแผนงานจัดประชุม
ประชาคม เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ปE (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 ณ โรงเรียนสาธิต
เทศบาลวัดเพชรจริก ขอความรวมมือหัวหน$าสวนราชการเข$ารวมประชุมโดยพร$อมเพรียงกัน
3. การจั ด ทํ า รางเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจาย ประจํ า ปE ง บประมาณ พ.ศ. 2562
ขอความรวมมือ ทุกสวนราชการดําเนินการตามแผนของกองวิชาการฯ และมอบรองปลัดเทศบาลตรวจสอบ
ความถูกต$องของการตั้งงบประมาณของแตละสํานัก /กองที่รับผิดชอบ
4. ผลการตรวจประเมิ น การบริ ห ารกิ จ การบ$ า นเมื อ งที่ ดี ประจํ า ปE พ.ศ. 2561
คณะอนุ กรรมการได$ ต รวจประเมิ น เอกสารเพิ่ ม เติ ม ในวั น เสารที่ 2 มิ ถุน ายน 2561 เวลา 13.30 น.
ผู$ตรวจประเมินได$ให$คําแนะนําในการเสนอโครงการและผลงานในการตรวจประเมิน เพื่อเปAนแนวทางปฏิบัติ
ตอไป
5. ติ ด ตามการใช$ จ ายเงิ น งบประมาณประจํ า ปE พ.ศ. 2561 คาครุ ภั ณ ฑ คาที่ ดิ น และ
สิ่งกอสร$างให$ทุกสวนราชการเรงดําเนินการเบิกจาย
6. มอบหมายให$กองวิชาการและแผนงาน เตรียมความพร$อมในการปฏิบัติตามนโยบาย
ไทยแลนด 4.0 โดยใช$ระบบคิวอารโค$ดประชาสัมพันธงานของเทศบาล และจัดอบรมให$กับทุกสวนราชการ
7. มอบสํานักการประปา ดูแลการปฏิบัติงานตามโครงการวางทอเมนประปาภายในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อลดผลกระทบตอประชาชน
8. ขอความรวมมือหัวหน$ าสวนราชการเข$ารวมประชุมประจํา เดือน ของคณะกรรมการ
ชุมชน เพื่อชี้แจงทําความเข$าใจและรับฟNงปNญหาของชุมชน
9. มอบสํ า นั กปลั ด เทศบาลเตรี ย มการบริ ห ารจั ด การห$ องพั กของบุ คลากรเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
10. มอบกองสวั ส ดิ ก ารเตรี ย มความพร$ อ มเรื่ อ งการตรวจติ ด ตามหอพั ก มอบสํ า นั ก
ปลัดเทศบาลจัดอาหารวางและอาหารเที่ยง ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขอความอนุเคราะห
มติที่ประชุม รับทราบและให$ดําเนินการ
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เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา ของสํานัก/กอง
1. สํานักการชาง มีเรื่องที่แจ$งให$ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1 สํานักงานเคหะชุมชนนครศรีธรรมราชแจ$งการขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อเปAน
ทางสาธารณประโยชน ในโครงการเคหะชุมชนนครศรีธรรมราช 1 เพื่อมอบให$เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ดูแล
1.2 บริษัท บิ๊ก แมพ (ไทยแลนด) ขออนุญาตติดตั้งปPายประชาสัมพันธในเขตพื้นที่เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช
มติที่ประชุม รับทราบและให$ดําเนินการ
ขอ 1.2 มอบสํานักการชางประสานขอรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อนําเสนอเข$าที่ประชุมผู$บริหาร
และหัวหน$าสวนราชการ พิจารณาในครั้งตอไป
2. สํานักการคลัง มีเรื่องที่แจ$งให$ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1 การจัดทําแผนที่แนวเขตองคกรปกครองสวนท$องถิ่น ในระบบสารสนเทศ (GIS)
ขอความรวมมือสํานักการชางปNกหลักเขตในพื้นที่จริงให$มีความชัดเจน เนื่องจากมีผลกระทบตอการจัดเก็บ
ภาษี การขอใช$พื้นที่ปลูกสร$างอาคาร และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข$อง
2.2 แจ$ งสํ า นั กการชางเรงดํ า เนิ น การเรื่ องการจํ า หนายศาลา ให$ เ ปA น ไปตามระเบี ย บที่
เกี่ยวข$อง
2.3 กรณีการสงแบบและประมาณการตางๆ ของสํานักการชางให$ฝVายพัสดุ ขอความรวมมือ
มอบเอกสารให$งานธุรการเพื่อความสะดวกในการติดตอประสานงาน
2.4 ติดตามการใช$จายงบประมาณประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายจายค$างจาย
ตามรายละเอียดแจ$งให$ทุกสวนราชการทราบ
2.5 วัน อังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. จั ดประชุมให$ ความรู$เ รื่องการ
จําหนายพัสดุให$ผู$ปฏิบัติงาน ณ ห$องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2.6 ข$อบกพรองขององคกรปกครองสวนท$องถิ่นตามรายงานของกรมสงเสริมการปกครอง
สวนท$องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารแจ$ง
มติที่ประชุม รับทราบและให$ดําเนินการ
3. สํานักการประปา มีเรื่องที่แจ$งให$ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.1 โครงการพัฒนาวางทอประปา 25 สาย ยังไมได$ดําเนินการ จํานวน 3 สาย ได$เชิญ
ผู$เกี่ยวข$องหารือการดําเนินการเพื่อลดผลกระทบกับประชาชน
มติที่ประชุม รับทราบและให$ดําเนินการ

4
4. สํานักปลัดเทศบาล มีเรื่องที่แจ$งให$ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1 การย$ายศูนยดับเพลิง ไปกอสร$างบริเวณคิวรถแท็กซี่
4.2 องคการบริหารสวนตํา บลนาทราย ขอรับ เงิน อุดหนุน โครงการศูน ยปฏิบัติ การรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท$องถิ่นระดับอําเภอ ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2561
เปAนเงิน 15,000.- บาท
4.3 วันเสารที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. ฝVายปPองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จัดทําโครงการฝYกอบรมอาสาสมัครในชุมชน และทบทวน อปพร. ด$านการปPองกันอัคคีภัยในชุมชน ประจําปE
พ.ศ. 2561 ณ บริเวณลานจอดรถข$างหอประชุมเมือง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 (ทุงทาลาด)
มติที่ประชุม รับทราบและให$ดําเนินการ
ขอ 4.1 เห็นชอบให$ดําเนินการนําเข$าแผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ปE พ.ศ. 2561-2564
ขอ 4.2 มอบกองวิชาการฯ ศึกษาระเบียบในการจายเงินอุดหนุน เพื่อดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวข$องตอไป
5. สํานักการศึกษา มีเรื่องที่แจ$งให$ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 ขอความรวมมือสํานักการชางในการขอเอกสารประกอบแบบแปลนเพิ่มเติมเพื่อจัดสง
ให$กรมสงเสริมการปกครองท$องถิ่นตอไป
5.2 วั น ศุ กรที่ 8 มิ ถุน ายน 2561 จั ด อบรมผู$ บ ริ ห ารสถานศึ กษา ณ โรงแรมอี โ คอิ น ท
จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.3 วันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2561 ศึกษาดูงานตามโครงการฝYกอบรมสัมมนาพนักงาน
ครูเทศบาล เพื่อพัฒนาพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข$องในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม
5.4 วันอาทิตยที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 17.45 น. จัดพิธีเปZดกิจกรรมสานสัมพันธ
เดือนรอมฎอน ณ หอประชุมโรงละคร อบจ.
5.5 หารือหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการบริหารจัดการดูแลสนามกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช (สนามกีฬาระดับจังหวัด) ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ นศ 0023.3/ 9945
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรื่องการโอนทรัพยสินจะต$องขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาลฯ หรือไม
มติที่ประชุม รับทราบและให$ดําเนินการ
ขอ 5.5 มอบสํานักการศึกษาหารือจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการดําเนินการโอนทรัพยสิน
ของเทศบาลฯ ตามหนังสือดังกลาว
6. กองวิชาการและแผนงาน มีเรื่องที่แจ$งให$ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
6.1 ขอความรวมมือทุกสวนราชการ ในการจัดโครงการอบรม ให$มีเนื้อหาเรื่องการตอต$าน
การทุจริต การปราบโกง ลงในหลักสูตรการอบรม เพื่อให$การปฏิบัติงานเปAนไปตามหลักธรรมาภิบาลและ
การบริหารจัดการบ$านเมืองที่ดี
6.2 ขอความรวมมือทุกสวนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องกับชุมชน เลือกภารกิจงานที่มีความ
เหมาะสมและชุมชนสามารถดําเนินการได$ มอบหมายให$ชุมชนดําเนินการบริหารจัดการโครงการด$วยตนเอง
เพื่อปฏิบัติให$เปAนไปตามหลักการบริหารจัดการบ$านเมืองที่ดี
6.3 การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายไทยแลนด 4.0 กองวิ ช าการฯได$ จั ด ทํ า ระบบคิ ว อารโค^ ด
ขอความรวมมือ สํานัก/กอง สงบุคลากร จํานวน 2 คน เพื่ออบรมเรียนรู$การใช$งานระบบดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบและให$ดําเนินการ
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7. กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องที่แจ$งให$ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
7.1 การเสนอโครงการของชุมชนเพื่อขอรั บเงิ นสนั บสนุน การดํา เนิ น การตามนโยบาย
รัฐบาล เรื่องไทยนิยม ยั่งยืน อยูระหวางดําเนินการสงโครงการให$คณะกรรมการระดับอําเภอพิจารณา
7.2 การสงคืนอาคารโอทอป อยูระหวางดําเนินการจัดทําเอกสารเพิ่มเติม
7.3 การปฏิบัติตามระเบียบฯ เรื่องหอพักในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยูระหวาง
ดําเนินการจัดทําแผนการตรวจหอพัก
มติที่ประชุม รับทราบและให$ดําเนินการ
8. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีเรื่องที่แจ$งให$ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
8.1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล$อม ได$รับโอนพนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา
8.2 การจัดทําราง TOR เรื่องการกําจัดขยะอยูระหวางดําเนินการ
8.3 รางเทศบัญญัติ เรื่อง การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ อยูระหวางการดําเนินการในขั้นตอน
นําเสนอผู$วาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณา
8.4 การเฝPาระวังปPองกันโรคพิษสุนัขบ$าในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยูระหวาง
ดําเนินการ
8.5 การฉีดพนยุงลายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยูระหวางดําเนินการ
8.6 ตลาดสดคูขวาง อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแก$ไขปNญหา
8.7 การจัดเก็บขยะชิ้นใหญ จะดําเนินการตามแผนงานโดยกําหนดแล$วเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบและให$ดําเนินการ
9. กองการแพทย@ มีเรื่องที่แจ$งให$ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
9.1 วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2561 หัวหน$างานและผู$ที่เกี่ยวข$องรวมจัดทํายุทธศาสตรการ
พัฒนาของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
9.2 การจั ด ทํ า โครงการคลิ นิ กหมอครอบครั ว ตามนโยบายรั ฐ บาล ในปE พ.ศ. 2562
ของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อดูแลประชาชนทุกกลุมอายุในพื้นที่ทั้งรางกาย จิตใจ สังคม
ตั้งแตยังไมปVวย ขณะปVวยและฟbcนฟูสุขภาพให$หายปVวย อยูระหวางดําเนินการโดยจัดให$ศูนยคูขวางเปAนศูนย
นํารอง โดยจะดําเนินการให$แล$วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561
9.3 การสร$า งอาคารเพื่ อให$บ ริ การสาธารณสุขและดู แลสุขภาพของประชาชน ในเขต
เทศบาล มีผู$สนใจมอบที่ดินให$เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 3 ไร เพื่อเปAนสถานที่กอสร$าง โดยจะขอ
อนุมัติใช$เงินของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปAนงบประมาณในการกอสร$างอาคารดังกลาว
9.4 วัคซีนปPองกันโรคไข$หวัดใหญ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได$รับจัดสรร
จํานวน 1,000 โดส จะดําเนินการวางแผนการให$บริการตอไป
มติที่ประชุม รับทราบและให$ดําเนินการ
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10. สถานธนานุบาล
-ไมมีเรื่องแจ$งที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
- ไมมี
ปBดประชุม เวลา 11.50 น.

ลงชื่อ
ผู$สรุปรายงานการประชุม
(นายยงยุทธ เหลาเจริญเกียรติ)
หัวหน$าฝVายปPองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน
หัวหน$าสํานักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

ผู$ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายประจักษ ทองบัว)
ปลัดเทศบาล

