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รายงานการประชุม
ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ+ 2561 เวลา 08.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ชั้น 2)
-------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายพงศสินธุ

เสนพงศ

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

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ภูสันติสัมพันธ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
พงศยี่หล$า
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
บุญชูวงศ
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ทองบัว
ปลัดเทศบาล
ไสยเกตุ
รองปลัดเทศบาล
สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล
พรหมสุภา
รองปลัดเทศบาล
ยุพการนนท ผู$อํานวยการสํานักการคลัง
สิทธิศิรประพันธ ผู$อํานวยการสํานักการศึกษา
เหลาเจริญเกียรติ รก.หัวหน$าสํานักปลัดเทศบาล
สาสนานนท ผู$อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ชูลําภู
ผู$อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
เรืองสุวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ
มะโนสงค
รก.ผู$อํานวยการสํานักการชาง

1. นายไสว
2. นางจิราภรณ
3. นายมนตชัย

เขียวจันทร
แก$วปาน
บุตรมะรัถยา

ผูไมมาประชุม
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ผู$จัดการสถานธนานุบาล
ผู$อํานวยการสวนการผลิต
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. การขอใช$พื้นที่วางของวัดเสมาชัย เพื่อกอสร$างอาคารเรียนเพิ่มเติมของโรงเรียนเทศบาล
วัดเสมาเมือง คณะสงฆจังหวัดนครศรีธรรมราชมีมติเห็นชอบโดยให$มีการจายคาเชาตามเงื่อนไข
2. มอบสํานักการประปาตรวจสอบและทําความเข$าใจกับผู$ใช$น้ําในการชําระคาน้ําประปา
ในอัตราใหม
3. มอบสํานักการชางดูแลการใช$พื้นที่สนามหน$าเมือง ไมให$มีการเลนฟุตบอลในสนาม
4. มอบสํานักการชางเรงดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ถนนคนเดิน และบริเวณคิวTaxi เดิม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว และเรื่องที่แจงใหที่
ประชุมทราบ/พิจารณา
ปลัดเทศบาล เรื่องที่แจงที่ประชุมทราบ/พิจารณา ติดตามผลการปฏิบัติราชการ
1. เทศบาลมี คํ าสั่ งให$ พนั กงานเทศบาลเดิ นทางไปราชการเพื่ อศึ กษาระบบการให$ บริ การ
ณ เทศบาลเมืองแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อนํามาปรับปรุงการให$บริการของเทศบาล
2. สวนราชการที่มีภารกิจ กิจกรรมที่ปฏิบัติโดยเชิญผู$บริหารเข$ารวมให$ตรวจสอบปฏิทิน
กับกองวิชาการและแผนงาน เพื่อให$สอดคล$องกับภารกิจที่มีอยูเดิมไมให$เกิดความซ้ําซ$อน
3. การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจําปI พ.ศ. 2561
กําหนดให$มีการประชุมในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ 2561 เวลา 10.00 น. สวนราชการที่มีภารกิจจะต$องขอ
อนุมัติสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชให$เตรียมดําเนินการ
4. การบริหารงบประมาณประจําปI พ.ศ. 2561 ของทุกสวนราชการให$คํานึงถึงความ
จําเปJนและประโยชนสูงสุดของทางราชการ
5. การจําหนายครุภัณฑ ให$ทุกสวนราชการตรวจสอบรายการครุภัณฑที่มีอยูในบัญชี
ครุภัณฑของเทศบาล และดําเนินการให$เปJนไปตามระเบียบฯ
6. มอบทุกสวนราชการจัดเตรียมเอกสารเพื่อตอบแบบประเมินเกณฑชี้วัดสําหรับการ
คัดเลือกองคกรปกครองสวนท$องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปI พ.ศ. 2561
7. การใช$รถของทางราชการ ทุกสวนราชการให$ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด$วยการใช$และรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนท$องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยเครงครัด
8. การจัดทําโครงการที่มีการเบิกคาใช$จาย ให$ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข$องและ
ดําเนินการให$เปJนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบและให$ดําเนินการ
เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา ของสํานัก/กอง
1. สํานักการชาง มีเรื่องที่แจ$งให$ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1 การออกแบบปรับปรุงเคานเตอรการให$บริการ การออกแบบอาคารผู$สูงอายุ
อยูระหวางดําเนินการ
1.2 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 (ทุงทาลาด) สวนสาธารณศรีธรรมาโศกราช และ
สวนสาธารณะเชิงสะพานราเมศวร อยูระหวางดําเนินการปรับปรุง
1.3 การปรับปรุงบอน้ํา ขณะนี้ได$ผู$รับจ$างเรียบร$อยแล$วอยูระหวางดําเนินการ
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1.4 ครุภัณฑของสํานักการชางอยูระหวางดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
มติที่ประชุม รับทราบและให$ดําเนินการ
2. สํานักการคลัง มีเรื่องที่แจ$งให$ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1 ติดตามการใช$จายงบประมาณประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายจายค$างจาย
แจ$งทุกสวนราชการเรงดําเนินการจัดซื้อจัดจ$าง ทั้งโครงการและคาครุภัณฑตางๆ
2.2 ผลจากการรวมประชุมกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได$เรงรัดการใช$ เงินอุดหนุ น
เฉพาะกิจ หากมีเงินเหลือจายก็ให$เตรียมดําเนินการขอใช$เงินในสวนที่เหลือ
2.3 สํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบงบประมาณประจําปIงบประมาณ พ.ศ.2560
และได$ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ การเบิกจายโครงการ การจัดงาน กิจกรรมตางๆ การดําเนินการ
เกี่ยวกับครุภัณฑ ในการปฏิบัติงานให$ทุกสวนราชการถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข$อง
2.4 สํ า นั ก การคลั ง มี ญั ต ติ ที่ จ ะนํ า เสนอขอความเห็ น ชอบตอสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จํานวน 3 เรื่อง คือ
- ถอนคืนเงินคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมที่ดินของปIงบประมาณ
พ.ศ.2560 ให$แกสํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
- ถอนคืนเงินคาปรับโครงการขยายพื้นที่อาคาร สํานักงานเทศบาลด$านหน$าของ
ปIงบประมาณ พ.ศ.2560
- อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปIงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจาย
เปJนรายการใหม
2.5 การตอทะเบียนรถของสวนราชการ ให$ดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข$อง
2.6 เงิ นอุด หนุน ทั่วไป ตามโครงการพระราชดํา ริฯ มีเงิ นเข$าเทศบาลในการดํา เนิน การ
เบิกจายให$ดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข$อง
2.7 การแก$ไขปSญหาเรื่องแนวเขตของเทศบาล จะดําเนินการประชุมผู$ที่เกี่ยวข$องตอไป
มติที่ประชุม รับทราบและให$ดําเนินการ
3. สํานักการประปา มีเรื่องที่แจ$งให$ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.1 รายงานสถานะทางการเงิน มีเงินรายรับสูงกวารายจาย
3.2 การชําระหนี้ธนาคารออมสินได$ครบกําหนดชําระ
3.3 การชําระคาสาธารณูปโภคของสํานักการประปาได$ดําเนินการชําระเปJนปSจจุบัน
3.4 การวางทอประปาในเขตเทศบาลอยูระหวางการดําเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบและให$ดําเนินการ
4. สํานักปลัดเทศบาล มีเรื่องที่แจ$งให$ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1 การตั ด แตงต$ น ไม$ บ ริ เ วณบอน้ํ า ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ได$ ดํ า เนิ น การตั ด ต$ น ไม$ แ ละติ ด ปT า ย
ประชาสัมพันธเรียบร$อยแล$ว
4.2 การปรับปรุงหอประชุมเมือง ได$รับประมาณการจากสํานักการชางเรียบร$อยแล$ว และ
อยูระหวางดําเนินการปรับปรุง
4.3 ขอความรวมมือสํานักการชางเรงดําเนินการออกแบบปรับปรุงเคานเตอรให$บริการ
ประชาชนด$านหน$าสํานักงาน
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4.4 ฝVายปTองกันและบรรเทาสาธารณภัยได$เตรียมความพร$อมปTองกันอัคคีภัยในชวงเทศกาล
ตรุษจีน และได$จัดให$เจ$าหน$าที่ออกตรวจพื้นที่ในเขตเทศบาล
4.5 การมอบนโยบายการปฏิ บั ติ ร าชการแกพนั กงานบรรจุ ใหม และพนั กงานโอนย$ า ย
กําหนดในวันจันทรที่ 19 กุมภาพันธ 2561 ณ ห$องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
มติที่ประชุม รับทราบและให$ดําเนินการ
5. สํานักการศึกษา มีเรื่องที่แจ$งให$ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 จัดแสดงวงออรเคสตรา (Orchestra)
5.2 วันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 เทศกาลตรุษจีน ประจําปI 2561
5.3 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 สอบการอานนักเรียนระดับประถมศึกษาปIที่ 1 โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล
5.4 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 กิจกรรมหิ้วป^_นโต
5.5 วันที่ 1 มีนาคม 2561 กิจกรรมวันมาฆบูชา
มติที่ประชุม รับทราบและให$ดําเนินการ
6. กองวิชาการและแผนงาน มีเรื่องที่แจ$งให$ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
เชิญหัวหน$าสวนราชการเข$ารวมการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาชุมชุน จะเริ่มดําเนินการ
ระหวางวันที่ 2 – 12 มีนาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบและให$ดําเนินการ
7. กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องที่แจ$งให$ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
7.1 การอนุรักษฟbcนฟูชุมชนยานเมืองเกา ชุมชนทาวัง ชุมชนตลาดแขก ชุมชนตลาดทาม$า
อยูระหวางดําเนินการ
7.2 ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ 2561
- วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ 2561 จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู$สูงอายุ
- วันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 ประชุมประจําเดือน ณ ห$องประชุมเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ชั้น 5
7.3 ครุภัณฑเครื่องขยายเสียง และเตียงไม$ อยูระหวางดําเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบและให$ดําเนินการ
8. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีเรื่องที่แจ$งให$ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
8.1 ผลการจัดกิจกรรมโครงการอาหารปลอดภัยใสใจสุขภาพ มีการทํา MOU ระหวาง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกับผู$ประกอบการ
8.2 มีการตรวจสารเรงเนื้อแดงในโรงฆาสัตวอยางตอเนื่อง
8.3 อยูระหวางดําเนินการตรวจตลาดสดของเทศบาล
มติที่ประชุม รับทราบและให$ดําเนินการ
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9. กองการแพทย+ มีเรื่องที่แจ$งให$ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
9.1 การจัดโครงการตรวจคัดกรองผู$ปVวยโรคเบาหวาน โดยได$ดําเนินการไปแล$ว 3 ครั้ง
เมื่อพบผู$ปVวยก็จะได$ดําเนินการวางแผนการดูแลรักษาตอไป และจะดําเนินการอยางตอเนื่อง
9.2 งานที่ได$รับมอบหมายให$ติดตามโครงการบริหารจัดการขยะ ที่ประชุมได$มีการเลื่อนการ
ประชุมพิจารณาออกไป เมื่อมีความคืนหน$าจะรายงานให$ที่ประชุมทราบตอไป
มติที่ประชุม รับทราบและให$ดําเนินการ
10. สถานธนานุบาล
- ไมมีเรื่องแจ$งที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
3.1 การเสนอแฟTมให$ผู$บริหารพิจารณาหรือลงนามตางๆ ให$ดูรายละเอียดของผู$อนุมัติ และ
เสนอตามสายการบังคับบัญชา
ปBดประชุม เวลา 12.10 น.
ลงชื่อ
ผู$สรุปรายงานการประชุม
(นายยงยุทธ เหลาเจริญเกียรติ)
หัวหน$าฝVายปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน
หัวหน$าสํานักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

ผู$ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายประจักษ ทองบัว)
ปลัดเทศบาล

