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รายงานการประชุม
ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 7/2561
เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ชั้น 2)
-------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายพงศสินธุ

เสนพงศ

2. นายไสว
3. นายสมเธียร
4. นายมนัส
5. นายเอกรินทร
6. นายวิสุทธิ์
7. นายประจักษ
8. นายวิชัยศักดิ์
9. นายสนิท
10. นางวชิรา
11. นายสมหวัง
12. นายยงยุทธ
13. นางสุรีวรรณ
14. นางเกศวรินทร
15. นายสมพร
16. นางจิราภรณ
17. นางจิตรา
18. นายมนตชัย
19. นางสาวอิงอร

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เขียวจันทร
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ภู$สันติสัมพันธ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
พงศยี่หล)า
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
บุญชูวงศ
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ทองบัว
ปลัดเทศบาล
ไสยเกตุ
รองปลัดเทศบาล
พรหมสุภา
รองปลัดเทศบาล
ยุพการนนท ผู)อํานวยการสํานักการคลัง
สิทธิศิรประพันธ ผู)อํานวยการสํานักการศึกษา
เหล$าเจริญเกียรติ รก.หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล
สาสนานนท ผู)อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
บุญมูสิก
หัวหน)าฝ=ายสังคมสงเคราะห (แทน)
กาญจนโสภาค ผู)อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล)อม
แก)วปาน
ผู)จัดการสถานธนานุบาล
มะโนสงค
รก.ผู)อํานวยการสํานักการช$าง
บุตรมะรัถยา รก.ผู)อํานวยการสํานักการประปา
ปรีชาญวินิจ นายสัตวแพทยชํานาญการ

1. นายชิษณุพงศ

สุวรรณ

ผูไมมาประชุม
รองปลัดเทศบาล
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ/มอบนโยบาย
1. มอบสํานักปลัดเทศบาล จัดทําปAายติดรถของเทศบาลแจ)งกรณีพนักงานขับรถไม$สุภาพ
2. ติดตามภารกิจที่มอบหมายสํานักการช$าง เรื่องการปรับปรุงบริเวณที่จอดรถแท็กซี่ และ
การปรับปรุงบริเวณถนนคนเดินให)ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนด
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว และเรื่องที่แจงใหที่
ประชุมทราบ/พิจารณา
ปลัดเทศบาล เรื่องที่แจงที่ประชุมทราบ/พิจารณา ติดตามผลการปฏิบัติราชการ
1. ติดตามการปรับปรุงบ$อน้ําศักดิ์สิทธิ์ มอบสํานักการช$างสํารวจออกแบบปรับปรุงโครงสร)าง
มอบสํานักปลัดเทศบาลดูแลคุณภาพน้ํา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล)อมดูแลเรื่องความสะอาดบริเวณบ$อน้ํา
โดยดําเนินการให)แล)วเสร็จภายในเดือนมีนาคม
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน)าส$วนราชการและพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1
ให)ดําเนินการแล)วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561 เพื่อจะได)ดําเนินการในส$วนที่เกี่ยวข)องต$อไป
3. การติดตามการใช)จ$ายเงิน ตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการโอน
งบประมาณรายจ$ายไปตั้งจ$ายรายการใหม$ และรายจ$ายค)างจ$าย ให)ทุกส$วนราชการรายงานผลการดําเนินการ
ที่ประชุมผู)บริหารและหัวหน)าส$วนราชการ
4. เทศบาลขอเปHดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจําปI พ.ศ. 2561 ตั้งแต$วันที่ 16 เมษายน 2561 เปJนต)นไป มีกําหนดไม$เกิน ๑๕ วัน
5. มอบทุกส$วนราชการเตรียมความพร)อมในการรับการตรวจประเมิน ITA
6. กําชับผู)ที่ปฏิบัติหน)าที่ให)บริการประชาชนโดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ และบันทึก
ข)อความที่แจ)งตามโครงการติดต$อราชการใช)บัตรใบเดียว
7. หั ว หน) า ส$ ว นราชการและบุ ค ลากรในสั ง กั ด ให) เ ข) า ร$ ว มกิ จ กรรมวั น สงกรานต
ตามกําหนดการจัดกิจกรรม
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา ของสํานัก/กอง
1. สํานักการชาง มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1 รายงานการเบิกจ$ายเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณประจําปI พ.ศ. 2561
ของสํานักการช$างอยู$ระหว$างดําเนินการออกแบบ 3 โครงการ ตรวจรับงานเรียบร)อยแล)ว จํานวน 2 โครงการ
โครงการอื่นๆอยู$ระหว$างดําเนินการเปลี่ยนแปลงราคากลางตามเงื่อนไข
1.2 งานที่ได)รับมอบหมายเรื่องบ$อน้ําศักดิ์สิทธิ์ อยู$ระหว$างดําเนินการ
1.3 รายงานผลการเข)าร$วมประชุมกับทางจังหวัดเรื่องการปรับปรุงศาลหลักเมือง มติที่
ประชุมเห็นชอบให)ปรับปรุงองค บริวารตามองคหลัก และปรับปรุงให)แล)วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
1.4 การปรับปรุงศาลาประดู$หก งบประมาณของจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู$ระหว$าง
ดําเนินการ
1.5 การจัดพื้นที่บริเวณหน)าเมือง และบริเวณน้ําพุ จะออกแบบปรับปรุงตามความ
เหมาะสม
มติที่ประชุม รับทราบให)ดําเนินการ
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2. สํานักการคลัง มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1 ติดตามการใช)จ$ายงบประมาณประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายจ$ายค)างจ$าย
ตามรายละเอียดแจ)งให)ทุกส$วนราชการทราบ
2.2 คณะอนุกรรมการพิจ ารณาการใช) สั งหาริ มทรั พยและอสั งหาริ มทรั พย ประชุ มเมื่ อ
วัน พฤหั สบดี ที่ 15 มี น าคม 2561 พิ จ ารณาให) เ ช$ า อาคารพาณิ ช ยเทศบาลนครนครศรีธ รรมราช เลขที่
1487/7-21 จํานวน 14 ห)อง ตั้งอยู$บริเวณถนนจําเริญวิถี ตําบลคลัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามระเอียดต$อไปนี้
กําหนดระยะเวลาการเช$า 3 ปI
กําหนดให)ผู)เช$าเดิมต$อสัญญาเช$าได) โดยปรับอัตราค$าเช$าเพิ่มขึ้นปIละ 3% ของอัตรา
ค$าเช$าปIที่ผ$านมา
กําหนดหลักประกันสัญญาเช$าเปJนเงิน 10 % ของค$าเช$าตลอดระยะเวลาการเช$า 3 ปI
กํ าหนดค$าตอบแทนการต$ออายุสั ญญาเช$ าเก็บในอัต ราค$า เช$า 6 เดือนของค$า เช$ า
ณ วันต$ออายุสัญญาเช$า
กําหนดค$าตอบแทนการให)เช$าช$วง
- หากได)รับอนุญาตจากเทศบาล ชําระเงินเพิ่มจากค$าเช$าร)อยละ 25 ทุกเดือน
- หากไม$ได)รับอนุญาตและตรวจพบ ชําระค$าปรับในอัตราค$าเช$าร)อยละ 50 จนถึง
วันที่ได)รับอนุญาต และเทศบาลฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อครบกําหนด
กําหนดค$าตอบแทนการโอนสัญญาสิทธิการเช$า หรือค$าตอบแทนการเปลี่ยนตัวผู)เช$า
- โอนให)ทายาท ได)แก$ สามี ภรรยา บุตร ไม$เก็บ
- โอนให)บุคคลภายนอกเก็บในอัตราค$าเช$า 3 ปI ณ วันที่โอนสิทธิการเช$า
กําหนดผู)เช$าต)องทําประกันอัคคีภัยตามที่คณะกรรมการกําหนด (ในวงเงินทุนประกัน
1,000,000.-บาท) โดยให)เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปJนผู)รับประโยชน
กําหนดผู)เช$าต)องปรับปรุงอาคารเช$าเดิมให)อยู$ในสภาพเรียบร)อย ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบสภาพทรัพยสินของเทศบาลนําเสนอตามรายงานการตรวจสภาพก$อนการให)เช$า
กําหนดหากผู)เช$าไม$ใช)ประโยชนจากทรัพยสินที่เช$าจากเทศบาลเอง และนําไปให)ผู)อื่น
เช$าช$วงเกิน 6 ปI เทศบาลฯ จะยึดสิทธิการเช$าและนํามาเปHดประมูลให)ผู)อื่นเช$าต$อไป
กําหนดการทาสีอาคารให)ชะลอไว)ก$อน เนื่องจากสีเดิมยังใช)การได)
เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่เทศบาลกําหนด
2.3 แจ) ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว$ า ด) ว ยค$ า ใช) จ$ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ
ของเจ)าหน)าที่ท)องถิ่น พ.ศ. 2555 แก)ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
2.4 การปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ) า งและการบริ ก ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว$าด)วยการจัดซื้อจัดจ)างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ในขั้นตอนการขอจําหน$ายพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพหรือสูญไป หรือไม$จําเปJนต)องใช)ในหน$วยงานของรัฐต$อไป
แจ)งทุกส$วนราชการกําชับผู)ปฏิบัติให)ดําเนินการระเบียบฯ
2.5 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เหลือจ$ายให)ส$วนราชการผู)รับผิดชอบรายงานจังหวัดทราบ
ภายในเวลาที่กําหนด
2.6 การบันทึกข)อมูลระบบ E-plan ให)ส$วนราชการที่เกี่ยวข)องดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
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3. สํานักการประปา มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.1 มีความพร)อมให)บริการน้ําประปา
3.2 โครงการวางท$อเมนประปาในเขตเทศบาล และโครงการวางท$อประปาจากโรงกรอง
ทวดทอง - สามแยกทุ$งข$า อยู$ระหว$างดําเนินการ
3.3 ติดตามการใช)จ$ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครุภัณฑต$างๆ อยู$ระหว$าง
การกําหนด TOR
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
4. สํานักปลัดเทศบาล มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1 วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 จัดกิจกรรมถวายสักการะพระราชานุสาวรียพระเจ)า
ศรีธรรมาโศกราช ประจําปI 2561 กิจกรรมถวายสักการะและกล$าวสดุดีพระเจ)าศรีธรรมาโศกราช จัดพิธี
สรงน้ําพระเจ)าศรีธรรมาโศกราช (รูปจําลอง) โดยผู)ว$าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปJนประธานในพิธี
การแต$งกายเสื้อเหลืองเทศบาล
4.2 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 วันเทศบาลมีการจัดกิจกรรม ดังนี้
- พิธีไหว)ศาลพระภูมิ
- มอบรางวัลโครงการ Smile Office (สํานักงานยิ้ม)
- จัดพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม
- สถานที่จัดห)องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
การจัดอาหารมอบหมายสํานักปลัดเทศบาลรับผิดชอบ
4.3 งานที่ได)รับมอบหมายเรื่องการปรับปรุงบ$อน้ําศักดิ์สิทธิ์ได)ดําเนินการเรียบร)อยแล)ว
4.4 ติดตามการเบิกจ$ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑรถดับเพลิงอยู$ระหว$างดําเนินการขณะนี้ได)ผู)ขายเรียบร)อยแล)ว
- ปAายด)านหน)าเทศบาล อยู$ระหว$างดําเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
5. สํานักการศึกษา มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 วันที่ 29 มีนาคม 2561 เทศบาลตําบลไร$เก$ามาศึกษาดูงานโรงเรียนนานาชาติ
เทศบาล
5.2 วันที่ 30 มีนาคม 2561 กิจกรรมหิ้วปHiนโต
5.3 วั น ที่ 31 มี น าคม 2561 ประชุ ม ผู) ป กครองศู น ยพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ของเทศบาล
ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
5.4 วันที่ 12 เมษายน 2561 กิจกรรมพิธีตักน้ําศักดิ์สิทธิ์ และพิธีพุทธาภิเษก
5.5 วั น ที่ 13 เมษายน 2561 ทํ า บุ ญ ตั ก บาตรบริ เ วณสนามหน) า เมื อ ง และอั น เชิ ญ
พระพุทธสิหิงค การแต$งกายชุดไทยหรือชุดตามความเหมาะสม
5.6 ติดตามการใช)เงินตามเทศบัญ ญัติงบประมาณประจําปI พ.ศ. 2561 ได)ดําเนินการ
จัดส$งเอกสารให)พัสดุดําเนินการเรียบร)อยแล)วทุกรายการ
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
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6. กองวิชาการและแผนงาน มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
6.1 เตรียมความพร)อมประชุมคณะทํางานในการรับตรวจประเมิน ประสิทธิภาพขององคกร
ปกครองส$วนท)องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
6.2 จัดอบรมการจัดทําโครงการที่สร)างเครือข$ายและการมีส$วนร$วมของประชาชน ในวันที่
26 เมษายน 2561 เปAาหมายผู)เข)าอบรม กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล)อม
6.3 การศึกษาดูงานแหล$งเรียนรู)พิพิธภัณฑตามนโยบายไทยแลนด 4.0 ไปเปJนด)วยความ
เรียบร)อย และจะนํารูปแบบการใช)คิวอารโคrดมาปรับใช)ในการให)บริการต$อไป
6.4 ติดตามการใช)จ$ายงบประมาณ การจัดซื้อครุภัณฑอยู$ระหว$างการจัดทํา TOR
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
7. กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
7.1 โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน
3 รุ$นๆ ละไม$เกิน 200 คน อยู$ระหว$างดําเนินการ รุ$นที่ 2
7.2 เตรียมดําเนินการคัดเลือกผู)สูงอายุเข)าร$วมกิจกรรมวันสงกรานต
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
8. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
8.1 ติดตามการใช)จ$ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได)ดําเนินการขั้นตอน
จัดซื้อจัดจ)างเรียบร)อยแล)วทุกรายการ อยู$ระหว$างการรอตรวจรับ
8.2 การจั ดระเบี ยบตลาดหั วอิ ฐ ทางสาธารณะ (ฟุ ตบาท) ตามหนั งสื อ กอ.รมน.จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข)องต$อไป
8.3 ตามที่ ได) รั บมอบหมายให) ดู แลความสะอาดบริ เวณรอบบ$ อน้ํ าศั กดิ์ สิ ทธิ์ ได) มอบหมาย
ผู)รับผิดชอบเข)าดําเนินการเรียบร)อยแล)ว
8.4 การดําเนินการตามโครงการแม$บ)านมหาดไทย ร$วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย
หรือขยะเปIยกครัวเรือน อยู$ระหว$างการดําเนินการ
8.5 การรณรงคการปA อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ) า ในเขตเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช
จัดโครงการฉีดวัคซีนปAองโรคพิษสุนัข ณ บริเวณสนามหน)าเมือง ในวันที่ 10 เมษายน 2561 และจะดําเนินการ
ฉีดวัคซีนปAองกันพิษสุนัขบ)านในชุมชนตามแผนที่กําหนดไว)
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
9. กองการแพทย? มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
- ไม$มี
10. สถานธนานุบาล
กรมส$งเสริมการปกครองท)องถิ่น ได)ประกาศลดดอกเบี้ย 1 - 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ย
0.25 % เริ่มวันที่ 2 เมษายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
- ไม$มี
ปBดประชุม เวลา 12.10 น.

ลงชื่อ
ผู)สรุปรายงานการประชุม
(นายยงยุทธ เหล$าเจริญเกียรติ)
หัวหน)าฝ=ายปAองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน
หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

ผู)ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายประจักษ ทองบัว)
ปลัดเทศบาล

