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รายงานการประชุม
ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 10/2561
เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ชั้น 2)
-------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายพงศสินธุ

เสนพงศ

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

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เขียวจันทร
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ภู$สันติสัมพันธ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
บุญชูวงศ
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ทองบัว
ปลัดเทศบาล
ไสยเกตุ
รองปลัดเทศบาล
สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล
ยุพการนนท ผู6อํานวยการสํานักการคลัง
สิทธิศิรประพันธ ผู6อํานวยการสํานักการศึกษา
เหล$าเจริญเกียรติ รก.หัวหน6าสํานักปลัดเทศบาล
สาสนานนท ผู6อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ชูลําภู
ผู6อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
กาญจนโสภาค ผู6อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล6อม
แก6วปาน
ผู6จัดการสถานธนานุบาล
มะโนสงค
รก.ผู6อํานวยการสํานักการช$าง
บุตรมะรัถยา รก.ผู6อํานวยการสํานักการประปา

1. นายสนิท

พรหมสุภา

ผูไมมาประชุม
รองปลัดเทศบาล
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ/มอบนโยบาย
1. การปฏิบัติงานของทุกส$วนราชการให6ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข6อง
2. มอบสํานักการช$าง ดูแลควบคุมโครงการก$อสร6างของเทศบาลให6เป@นไปตามสัญญาจ6าง
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมผู6บริหารและหัวหน6าส$วนราชการ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันพุธที่ 9
พฤษภาคม 2561
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว และเรื่องที่แจงใหที่
ประชุมทราบ/พิจารณา
ปลัดเทศบาล เรื่องที่แจงที่ประชุมทราบ/พิจารณา ติดตามผลการปฏิบัติราชการ
1. การปฏิบัติราชการให6ถือปฏิบัติตามระเบียบ การจัดทําเอกสารให6ตรวจสอบความถูกต6อง
ครบถ6วน และมีความรัดกุม
2. การตรวจประเมิ น การบริ ห ารกิ จ การบ6 า นเมื อ งที่ ดี ประจํ า ปD พ.ศ. 2561
คณะอนุ กรรมการจะตรวจประเมิ น เอกสารเพิ่ มเติ ม ในวั น เสารที่ 2 มิ ถุน ายน 2561 เวลา 13.30 น.
แจ6งทุกส$วนราชการดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่ปฏิบัติงานให6มีความเป@นระเบียบเรียบร6อย และแจ6ง
ผู6รับผิดชอบที่เกี่ยวข6องเข6ารอรับการตรวจประเมิน
3. ในการรั บ ตรวจประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพขององคกรปกครองส$ ว นท6 อ งถิ่ น (Local
Performance Assessment : LPA) ประจําปD พ.ศ. 2561 ซึ่งจะตรวจประเมินในวันที่ 27 มิถุนายน
2561 มอบทุกส$วนราชการเตรียมความพร6อมในส$วนที่เกี่ยวข6อง
4. การประชุ มสภาเทศบาลนครนครศรีธ รรมราช สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 ประจํา ปD พ.ศ.
2561 ทุกส$วนราชการที่เสนอเรื่องขออนุ มัติจากสภาฯ ให6เตรี ยมความพร6อมในการชี้แจงข6อมูลเพิ่มเติ ม
ให6 ส ภาทราบ และในญั ต ติ ที่ 6.8 ขอเสนอญั ต ติ ข อความเห็ น ชอบโอนทรั พ ยสิ น ของเทศบาลนคร
นครศรี ธ รรมราชภายในพื้ น ที่ ส นามกี ฬ าจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ให6 อ งคการบริ ห ารส$ ว นจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ไม$มีระเบียบในทางปฏิบัติที่จะต6องขอความเห็นชอบต$อสภาเทศบาล
5. ติ ด ตามการใช6 จ$ า ยเงิ น งบประมาณประจํ า ปD พ.ศ. 2561 ค$ า ครุ ภั ณ ฑ ค$ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก$อสร6างให6ทุกส$วนราชการเร$งดําเนินการเบิกจ$าย
6. มอบสํานักการช$าง เตรียมแบบแปลนและประมาณการราคาสิ่งก$อสร6าง ของโครงการที่
จะนําไปจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ$าย ประจําปD พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม รับทราบและให6ดําเนินการ
ขอ 4 ให6ขอถอนญัตติที่ 6.8 เรื่องการโอนทรัพยสินฯ ให6องคการบริหารส$วนจังหวัดนครศรีฯ
เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา ของสํานัก/กอง
1. สํานักการชาง มีเรื่องที่แจ6งให6ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1 การปรับปรุงหอประชุมเมือง จากการสํารวจของสํานักการช$างจะต6องปรับปรุงภายใน
เพื่อให6ระบบเสียงดีขึ้น
1.2 หารือการดําเนินการปรับปรุงบริเวณคิวรถแท็กซี่ (เดิม)
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มติที่ประชุม รับทราบและให6ดําเนินการ
ข6อ 1.2 ให6ปรับปรุงพื้นที่เป@นลานกีฬากลางแจ6ง
2. สํานักการคลัง มีเรื่องที่แจ6งให6ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1 ติดตามการใช6จ$ายงบประมาณประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายจ$ายค6างจ$าย
ตามรายละเอียดแจ6งให6ทุกส$วนราชการทราบ
2.2 แนวทางการเบิ ก จ$ า ยเงิ น งบประมาณรายจ$ า ยประจํ า ปD ง บประมาณ พ.ศ. 2561
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได6แจ6งหนังสือให6ส$วนราชการที่เกี่ยวข6องทราบและดําเนินการ
2.3 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. จัดประชุมให6ความรู6เรื่องการจําหน$าย
พัสดุให6ผู6ปฏิบัติงาน ณ ห6องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2.4 การตั้งงบประมาณค$าก$อสร6าง ในปD พ.ศ. 2562 ให6ดําเนินการให6เป@นไปตามระเบียบ
2.5 การตรวจนิเทศติดตามงานกิจการหอพักในเขตเทศบาล จังหวัดขอความอนุเคราะห
ใช6ห6องประชุมในวันศุกรที่ 15 มิถุนายน 2561 และขออาหารว$าง 1 มื้อ อาหารเที่ยง 1 มื้อ
2.6 กรณี การยกเลิ กสั ญ ญาจ6 างของพนั กงานจ6 า งเหมาบริ การ ให6 สํ า เนาเอกสารยกเลิ ก
สัญญาให6สํานักการคลัง ภายใน 7 วันนับตั้งแต$วันที่ได6รับอนุญาตให6ยกเลิกจ6าง
มติที่ประชุม รับทราบและให6ดําเนินการ
3. สํานักการประปา มีเรื่องที่แจ6งให6ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงท$อเมนประปาบริเวณโรงกรองทวดทอง ไปถึงถนนทุ$งข$า
ตัดกับถนนกะโรม ได6ดําเนินการแล6วเสร็จ
3.2 โครงการปรับปรุงซ$อมแซมท$อประปาถนนคูขวางจากบริเวณป]าเหล6าถึงการเคหะ ขณะนี้
ดําเนินการไปแล6วประมาณ 60 %
3.3 โครงการวางท$อเมนประปางบจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู$ระหว$างดําเนินการ และได6มี
การปรับเปลี่ยนรายละเอียดของโครงการ เช$น ถังน้ําใสเปลี่ยนมาเป@นท$อ Sub main
3.4 ท$อเมนประปาบนถนนกะโรมแตก อยู$ระหว$างดําเนินการซ$อมแซม
มติที่ประชุม รับทราบและให6ดําเนินการ
4. สํานักปลัดเทศบาล มีเรื่องที่แจ6งให6ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1 วารสารนครทรรศน ขอให6ช$วยเหลือค$าพิมพวารสาร ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท
โดยทางวารสารจะมอบพื้นที่ให6กับเทศบาล ขนาดครึ่งปก 4 สีด6านใน
4.2 วั น ศุ กรที่ 25 พฤษภาคม 2561 เชิ ญ เข6 า ร$ ว มกิ จ กรรมตลาดริ ม น้ํ า เมื อ งลิ ก อร
ธีม (Theme) Back To School
4.3 หารือการขึ้นค$าจ6างของผู6รับจ6างเหมาบริการของเทศบาล
มติที่ประชุม รับทราบและให6ดําเนินการ
ขอ 4.1 เทศบาลมีช$องทางการประชาสัมพั นธหลายช$ องทาง จึงไม$สนั บสนุ นวารสาร
นครทรรศน
ขอ 4.3 มอบผู6 อํ า นวยการสํ า นั ก การคลั ง เสนอแต$ ง ตั้ ง คณะทํ า งานประกอบด6 ว ย
รองปลัดเทศบาลและผู6ที่เกี่ยวข6อง เพื่อศึกษาแนวทางเสนอผู6บริหารเพื่อพิจารณาต$อไป
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5. สํานักการศึกษา มีเรื่องที่แจ6งให6ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 วันศุกรที่ 25 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมหิ้วปhiนโต
5.2 สัปดาหส$งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 23 - 29 พฤษภาคม
2561 กิจกรรมประกอบด6วย
- รณรงคแต$งกายด6วยเสื้อผ6าสีขาว
- ลด ละ เลิก อบายมุข
- ขอรถประชาสัมพันธให6ประชาชนในเขตเทศบาลเข6าร$วมกิจกรรม
- ประดับธงชาติ ธงธรรมจักรหน6าเทศบาล และถนนราชดําเนิน
- วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ให6เทศบาลจัดประชาชนจํานวน 500 คน เข6าร$วม
กิจกรรม ณ ลานโพธิ์ ขอความร$วมมือกองสวัสดิการสังคม
- วั น ที่ 26 พฤษภาคม 2561 การเสวนาธรรม ณ โรงละครชั้ น 3 อบจ.
ให6เทศบาลจัดประชาชนเข6าร$วมรับฟlง จํานวน 300 คน ขอความร$วมมือกองสวัสดิการสังคม
- วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญรักษา
ราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช อันเชิญผ6าพระบฏพระราชทาน
- การดูแลความสะอาดบริเวณหน6าวัดพระมหาธาตุ มอบกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล6อม
- วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น. กิจกรรมวันวิสาขบูชาบริเวณพุทธภูมิ
มติที่ประชุม รับทราบและให6ดําเนินการ
6. กองวิชาการและแผนงาน มีเรื่องที่แจ6งให6ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
6.1 การประเมิ น คุณธรรมและความโปร$ งใสในการดํ า เนิ น งานของหน$ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ผลคะแนนเบื้องต6นได6 78.35 คะแนน
6.2 แผนงานการจัดทําร$างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ$าย ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรม
แจ6งให6สํานัก/กอง ดําเนินการประมาณการรายจ$าย
และสํานักการคลังประมาณการรายรับ
สํานัก /กอง จัดส$งรายจ$ายประจําให6กองวิชาการฯ
ตรวจสอบ/สรุ ป รวบรวมรายจ$ า ยประจํ า ของแต$ ล ะ
สํานัก/ กอง
รองปลั ด ตรวจสอบรายจ$ า ยประจํ า ส$ ว นราชการที่
รับผิดชอบ
เจ6 า หน6 า ที่ งบประมาณพิ จ ารณางบประมาณรายจ$ า ย
ประจํา
สํานัก/ กอง จัดส$งงบลงทุน (หมวดค$าครุภัณฑ)
ประชุมพิจารณารายจ$ายประจํา
สํ า นั ก /กอง จั ด ส$ ง งบลงทุ น (หมวดค$ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก$อสร6าง

ระยะเวลาดําเนินการ
15 พ.ค. 2561

ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการฯ

30 พ.ค. 2561
30 พ.ค. – 10 มิ.ย.
2561
11 - 12 มิ.ย. 2561

สํานัก / กอง
กองวิชาการฯ

13 – 15 มิ.ย. 2561
5 มิ.ย. 2561
20 – 22 มิ.ย.2561
20 มิ.ย. 2561

รองปลัดเทศบาลฯ
เจ6าหน6าที่
งบประมาณ
สํานัก / กอง
กองวิชาการฯ
สํานัก / กอง

5
ลําดับ
9
10
11
12
13
14

กิจกรรม
ตรวจสอบ/สรุปรวบรวมงบลงทุนของแต$ละสํานัก/กอง
พิ จ ารณางบลงทุ น และโครงการที่ จ ะดํ า เนิ น การใน
ปDงบประมาณ พ.ศ. 2562
จัดทําร$างเทศบัญญัติฯ
ตรวจสอบความถูกต6องของร$างเทศบัญญัติ
จัดส$งเอกสารร$างเทศบัญญัติให6สมาชิกสภาฯ
ประชุ ม สภาเทศบาลเพื่ อ พิ จ ารณาร$ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ$ายประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาดําเนินการ
20-24 มิ.ย. 2561
5-11 ก.ค. 2561
12-16 ก.ค. 2561
17-18 ก.ค. 2561
23 ก.ค. 2561
31 ก.ค. 2561

ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการฯ
ผู6บริหาร
สํานัก / กอง
กองวิชาการฯ
สํานัก / กอง
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

6.3 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล6องแผนพัฒนา
ท6องถิ่นสี่ปD (พ.ศ. 2561 – 2564 ) แนวทางที่ 6 โครงการมีความสอดคล6องกับนโยบาย Thailand 4.0
กองวิชาการและแผนงานจะจัดอบรม ขอความร$วมมือทุกส$วนราชการจัดส$งเจ6าหน6าที่เข6ารับการอบรม
มติที่ประชุม รับทราบและให6ดําเนินการ
7. กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องที่แจ6งให6ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
7.1 การเข6าร$วมกิจกรรมงานเมาลิดกลาง อ.ศ. 1439 ประเทศไทย ในวันจันทรที่ 14
พฤษภาคม 2561 เป@นไปด6วยความเรียบร6อย
7.2 จัดโครงการเสริมสร6างความเข6มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว$างในวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช จังหวัด
สงขลา
7.3 วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2561 โครงการสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ณ จังหวัดตรัง
7.4 การย6ายศูนยผู6สูงอายุ ศูนยการเรียนโรงเรียนวัยใสอยู$ระหว$างดําเนินการ กําหนดส$ง
มอบอาคาร OTOP วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น.
7.5 การดํ า เนิ น การตามนโยบายรั ฐ บาล เรื่ อ งไทยนิ ย ม ยั่ ง ยื น มุ$ ง เน6 น การขั บ เคลื่ อ น
อยู$ระหว$างดําเนินการประชุมในชุมชน และจะดําเนินการในส$วนที่เกี่ยวข6องต$อไป
7.6 การก$อสร6างศูนยฟtuนฟูพัฒนาศักยภาพผู6สูงอายุ เดิมที่ผู6บริหารได6อนุมัติให6ดําเนินการ
ที่คิว Taxi (เดิม) แต$เนื่องจากพื้นที่ดังกล$าวมีความแออัด ไม$มีความเหมาะสมในการสร6างอาคารและสถานที่
ในการจัดกิจกรรม กองสวัสดิการสังคมขอเสนอให6มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปสร6างในทุ$งท$าลาด
มติที่ประชุม รับทราบและให6ดําเนินการ
ขอ 7.6 จะหารือสถานที่ที่ชัดเจนอีกครั้ง
8. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีเรื่องที่แจ6งให6ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
8.1 การจัดทําร$าง TOR ประธานคณะกรรมการจัดทําร$าง TOR จะนัดประชุมการจัดทํา
ต$อไป
8.2 การแต$ ง ตั้ ง คณะทํ า งานดู แ ลการวางของขายริ ม ทางเท6 า ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช อยู$ระหว$างดําเนินการแต$งตั้งคณะกรรมการ
8.3 อยู$ ระหว$า งดํา เนิ นการเตรีย มการขุด ลอกคูคลองระบายน้ําภายในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
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8.4 ตลาดสดคูขวางอยู$ระหว$างดําเนินการปรับปรุงแก6ไข
มติที่ประชุม รับทราบและให6ดําเนินการ
9. กองการแพทยA มีเรื่องที่แจ6งให6ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
9.1 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช เตรี ย มการรั บ ตรวจประเมิ น เพื่ อ ต$ อ
ใบอนุญาต/ใบรับรอง โดยจะมีการตรวจประเมินในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
9.2 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู$ระหว$างดําเนินการปรับปรุงทาสีอาคาร
9.3 การให6บริการของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยใช6บัตรประชาชน
แบบ (Smart Card) ของผู6ที่เบิกได6จ$ายตรงของกรมบัญชีกลาง หลังจากใช6งานในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
เกิดปlญหาในระยะแรก และได6ดําเนินการปรับปรุงแก6ไขเรียบร6อยแล6ว
9.4 การจัดทําโครงการคลินิกหมอครอบครัว ของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ$มอายุในพื้นที่ทั้งร$างกาย จิตใจ สังคม ตั้งแต$ยังไม$ป]วย ขณะป]วยและฟtuนฟูสุขภาพให6
หายป]วย อยู$ระหว$างดําเนินการโดยจัดให6ศูนยคูขวางเป@นศูนยนําร$อง โดยจะดําเนินการให6แล6วเสร็จภายใน
เดือนกรกฎาคม
มติที่ประชุม รับทราบและให6ดําเนินการ
10. สถานธนานุบาล
ผู6ใช6บริการสถานธนานุบาล มีจํานวนผู6ใช6บริการเพิ่มมากขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
3.1 การเสนอหนังสือผู6บังคับบัญชา ให6แนบเรื่องเดิมด6วยทุกครั้ง
ปDดประชุม เวลา 11.50 น.
ลงชื่อ
ผู6สรุปรายงานการประชุม
(นายยงยุทธ เหล$าเจริญเกียรติ)
หัวหน6าฝ]ายป{องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน
หัวหน6าสํานักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

ผู6ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายประจักษ ทองบัว)
ปลัดเทศบาล

