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รายงานการประชุม
ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันพุธที่ 7 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. นายชิษณุพงศ
9. นายสนิท
10. นางวชิรา
11. นายสมหวัง
12. นายยงยุทธ
13. นางสุรีวรรณ
14. นางเกศวรินทร
15. นางนิรมน
16. นางจิราภรณ
17. นางจิตรา
18. นายมนตชัย

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

1. นายวิชัยศักดิ์

ไสยเกตุ

ผูไมมาประชุม
รองปลัดเทศบาล
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. มอบทุกส$วนราชการจัดประชุมพนักงานจ)างเหมาบริการเพื่อให)ผู)บริหารมอบนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงาน
2. มอบงานประชาสัมพันธประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดําริฯ โดยให)
ประสานงานกับประชาสัมพันธจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. การปฏิบัติงานให)ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข)องและถือเปEนแนวปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว และเรื่องที่แจงใหที่
ประชุมทราบ/พิจารณา
ปลัดเทศบาล เรื่องที่แจงที่ประชุมทราบ/พิจารณา ติดตามผลการปฏิบัติราชการ
1. ผู) บ ริ ห ารมี น โยบายในการปรั บ ปรุ งการให) บ ริ การประชาชนในรู ป แบบการให) บ ริ การ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จากการไปราชการเพื่อศึกษาระบบการให)บริการ ณ เทศบาลเมือง
แม$เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม$ คณะทํางานจะเตรียมดําเนินการเพื่อนํามาปรับปรุงการให)บริการของ
เทศบาล มอบสํานักปลัดเทศบาลเตรียมความพร)อมของการดําเนินการ
2. การดําเนินการตามมติการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยแรก
ประจําปR พ.ศ. 2561 เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ 2561 เรื่องที่สภาฯอนุมัติให)ความเห็นชอบ ให)เริ่มดําเนินการ
ในส$วนที่เกี่ยวข)องต$อไป
3. การใช)รถของทางราชการ ทุกส$วนราชการให)ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว$า ด) ว ยการใช)และรั กษารถยนตขององคกรปกครองส$ว นท) องถิ่ น พ.ศ. 2548 โดยเคร$ งครัด ทั้ งปT ายตรา
เครื่องหมายข)างรถ การเก็บรักษารถ การดูแลรถ และการขออนุญาตใช)รถ
4. การลาของพนักงานเทศบาล และหัวหน)าส$วนราชการ ในการลาและการพิจารณา
อนุญาต ให)พิจารณาหน)าที่ที่จะต)องปฏิบัติระหว$างการลา โดยให)ผู)ลารับรองตนเองว$าไม$มีภาระหน)าที่ในวันลา
และผู)อนุญาตพิจารณาการลา และการสั่งอนุญาต
5. การปรับปรุงบ$อน้ําศักดิ์สิทธิ์ตามหนังสือของทางจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบสํานักการช$าง
สํารวจออกแบบการปรับปรุง มอบสํานักปลัดเทศบาลเปEนเจ)าภาพดําเนินการปรับปรุงโดยใช)งบประมาณ
ของสํานักปลัดเทศบาลและดําเนินการให)แล)วเสร็จภายในเดือนมีนาคม
6. การขออนุญาตไปสอบคัดเลือก แจ)งผู)เดินทางไปสอบคัดเลือกขออนุมัติและดําเนินการให)
เปEนไปตามระเบียบที่เกี่ยวข)อง มอบงานการเจ)าหน)าที่รวบรวมภายในวันจันทรที่ 12 มีนาคม 2561
7. ปUญหาของประชาชนที่สมาชิกสภาเทศบาลได)แจ)งในที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก
ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให)ส$วนราชการที่เกี่ยวข)องตรวจสอบและดําเนินการแก)ไข
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน)าส$วนราชการและพนักงานเทศบาล ในการทํา
บันทึกข)อตกลงให)นําตัวชี้วัดการตรวจประเมินองคกรปกครองส$วนท)องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีของที่
รับผิดชอบมาเปEนเกณฑประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561
9. การติดตามการใช)จ$ายเงิน ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2561 การโอนงบประมาณ
รายจ$ายไปตั้งจ$ายรายการใหม$ และรายจ$ายค)างจ$าย มอบทุกส$วนราชการรายงานผลการดําเนินการที่ประชุม
ผู)บริหารและหัวหน)าส$วนราชการในครั้งต$อไป
10. มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล)อมดูแลการเก็บขนขยะที่ตกค)างในชุมชนหัวท$า
11. มอบสํานักการประปาวางแผนเตรียมการปTองกันแก)ไขปUญหาภัยแล)ง
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12. การจัดทําโครงการที่มีการเบิกค$าใช)จ$าย ให)ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข)องและ
ดําเนินการให)เปEนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา ของสํานัก/กอง
1. สํานักการชาง มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1 การขออนุญาตใช)พื้นที่ลําเหมืองสาธารณประโยชน
1.2 สะพานแบรี่เดิม สวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 (ทุ$งท$าลาด) อยู$ระหว$างดําเนินการ
ปรับปรุง
1.3 บริเวณทางเข)าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 (ทุ$งท$าลาด) มีท$อเชื่อมอยู$ทําให)การ
ระบายน้ําได)ช)า สํานักการช$างขอดําเนินการออกแบบเพื่อปรับปรุงแก)ไข
1.4 การขออนุญาตใช)พื้นที่สนามหน)าเมือง ขอมอบให)สํานักปลัดเทศบาลเปEนผู)รับผิดชอบ
1.5 มีโครงการทําถนนเชื่อมต$อบริเวณสามแยกนาหลวง
มติที่ประชุม รับทราบให)ดําเนินการ
ข)อ 1.1 ไม$อนุญาตให)ใช)พื้นที่ลําเหมืองเนื่องจากเปEนที่สาธารณะประโยชน
ข)อ 1.4 การขอใช)พื้นที่ให)สนามหน)าเมือง มอบหมายให)สํานักการช$างเปEนผู)รับผิดชอบ
2. สํานักการคลัง มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1 ติดตามการใช)จ$ายงบประมาณประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายจ$ายค)างจ$าย
แจ)งทุกส$วนราชการเร$งดําเนินการจัดซื้อจัดจ)าง ทั้งโครงการและค$าครุภัณฑต$างๆ
2.2 รายงานรายรับ รายจ$าย ประจําเดือนกุมภาพันธ รายรับ ร)อยละ 47.04 รายจ$าย
ร)อยละ 33.35 รายจ$ายรวมก$อหนี้ผูกพัน ร)อยละ 43.70 ขณะนี้มีรายรับสูงกว$ารายจ$าย
2.3 คณะอนุกรรมการพิจารณาการใช)สังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย ประชุมครั้งที่
2/2561 เมื่อวันจันทรที่ 5 มีนาคม 2561 ได)พิจารณาการเช$าพื้นที่ต$างๆ ตามระเอียดต$อไปนี้
รายการที่ 1 พื้นที่เพื่อติดตั้งตู) A.T.M. จํานวน 2 จุด ดังนี้
1.1 ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช ตั้งอยู$บริเวณประตูด)านหน)าทางเข)าตลาดสดเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช เลขที่ 999 ถนนปากนคร ตําบลท$าวัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ได)พิจารณามีดังนี้
1. กําหนดระยะเวลาการให)เช$า 1 ปR
2. กําหนดอัตราค$าตอบแทน 5,000.- บาทต$อเดือน
3. กําหนดหลักประกันสัญญาเช$าเปEนเงิน 10% ของค$าเช$าตลอดอายุสัญญาเช$า
4. ผู)เช$าจะต)องชําระค$ากระแสไฟฟTาให)กับสํานักงานการไฟฟTาส$วนภูมิภาค ตามที่ใช)จ$ายจริง
5. เงื่อนไขอื่นๆ ยังคงไว)ตามสัญญาเดิม
1.2 บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช ตั้งอยู$บริเวณหน)าหมู$บ)านราชพฤกษ 2
ถนนพัฒนาการคูขวาง ตําบลคลัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ได)พิจารณามีดังนี้
1. กําหนดระยะเวลาการให)เช$า 3 ปR
2. กําหนดอัตราค$าตอบแทน 5,000.- บาทต$อเดือน
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3. กําหนดหลักประกันสัญญาเช$าเปEนเงิน 10% ของค$าเช$าตลอดอายุสัญญาเช$า
4. ผู)เช$าจะต)องชําระค$ากระแสไฟฟTาให)กับสํานักงานการไฟฟTาส$วนภูมิภาค ตามที่ใช)จ$ายจริง
5. เงื่อนไขอื่นๆ ยังคงไว)ตามสัญญาเดิม
รายการที่ 2 ปTายโฆษณาในศาลาที่พักผู)โดยสารภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 10 หลัง
ราย บริษัท เพชรไทยมอเตอรเซล จํากัด
จุดติดตั้งปTายโฆษณาในศาลาที่พักผู)โดยสาร จํานวน 10 หลัง มีดังนี้
1. หน)าโรงพยาบาลมหาราช (ทิศตะวันออก)
จํานวน 2 หลัง
2. หน)าโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
จํานวน 1 หลัง
3. หน)าไปรษณียนครศรีธรรมราช
จํานวน 1 หลัง
4. หน)าสนามหน)าเมือง (ทิศตะวันตก)
จํานวน 2 หลัง
5. หน)าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (ถนนประตูขาว) จํานวน 1 หลัง
6. หน)าวัดวังตะวันตก (ทิศตะวันตก)
จํานวน 1 หลัง
7. ตรงข)ามห)างโรบินสันโอเชี่ยน (ทิศตะวันออก) จํานวน 2 หลัง
ผลการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ได)พิจารณามีดังนี้
1. กําหนดระยะเวลาการให)เช$า 1 ปR
2. กําหนดอัตราค$าตอบแทน 10,000.- บาท/ปTาย/ปR
3. กําหนดหลักประกันสัญญาเปEนเงิน 10 % ของค$าเช$าตลอดอายุสัญญาเช$า
4. กําหนดค$าประกันอุบัติเหตุความเสียหายต$อบุคคลภายนอกเปEนเงิน 20 % ของค$าเช$า
ตลอดอายุสัญญาเช$า
5. ผู)เช$าต)องรับผิดชอบชําระค$าภาษีปTายตามอัตราที่กําหนดไว)ใน พ.ร.บ.ภาษีปTาย พ.ศ.2510
6. ปTายโฆษณาต)องไม$ปรากฏภาพของสินค)าหรือบรรจุภัณฑของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
หรือผลิตภัณฑยาสูบหรือดําเนินการใดๆ ซึ่งเปEนการฝ=าฝfนพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560
7. เงื่อนไขอื่นๆ ยังคงไว)ตามสัญญาเดิม
รายการที่ 3 พื้นที่เพื่อติดตั้งตู)เติมเงินออนไลน จํานวน 4 จุด ตั้งอยู$บริเวณสถานีขนส$งผู)โดยสารเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ถนนกะโรม ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ได)พิจารณามีดังนี้
1. กําหนดระยะเวลาการให)เช$า 1 ปR
2. กําหนดอัตราค$าตอบแทน 1,200.- บาทต$อเดือน (รวมทั้ง 4 ตู))
3. กําหนดหลักประกันสัญญาเช$าเปEนเงิน 10% ของค$าเช$าตลอดอายุสัญญาเช$า
4. ผู)เช$าจะต)องชําระค$าใช)จ$ายและค$าธรรมเนียมต$างๆที่จะเกิดขึ้น โดยผู)เช$าเปEนผู)ออก
ค$าใช)จ$ายเอง เช$น ค$าน้ําประปา ค$าไฟฟTา เปEนต)น
5. เงื่อนไขอื่นๆ ยังคงไว)ตามสัญญาเดิม
รายการที่ 4 อาคารพาณิชยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เลขที่ 1487/7-21 จํานวน 14 ห)อง
ตั้งอยู$บริเวณถนนจําเริญวิถี ตําบลคลัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ได)พิจารณาและให)นําเข)าเสนอคณะกรรมการจัดหา
ประโยชนในทรัพยสินของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีดังนี้
1. กําหนดระยะเวลาการให)เช$า 3 ปR
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2. ให)ผู)เช$ารายเดิมต$อสัญญาเช$า โดยให)ชะลอการปรับราคาค$าเช$าไว)ก$อนหรือให)ปรับเพิ่ม
ร)อยละ 3 ตลอดระยะเวลาการให)เช$า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม$ดี
3. กําหนดหลักประกันสัญญา เปEนเงิน 10% ของค$าเช$าตลอดอายุสัญญาเช$า
4. ค$าตอบแทนการต$ออายุสัญญาเช$าเก็บในอัตราค$าเช$า 6 เดือนของค$าเช$า ณ วันต$ออายุ
สัญญาเช$า
5. ค$าตอบแทนการให)เช$าช$วง
- หากได)รับอนุญาตจากเทศบาล ชําระเงินเพิ่มจากค$าเช$าร)อยละ 25 ทุกเดือน
- หากไม$ได)รับอนุญาตและตรวจพบ ชําระค$าปรับในอัตราเช$าร)อยละ 50 จนถึง
วันที่ได)รับอนุญาต และเทศบาลฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อครบกําหนด
6. ค$าตอบแทนการโอนสิทธิการเช$า หรือค$าตอบแทนการเปลี่ยนตัวผู)เช$า
- โอนให)ทายาท ได)แก$ สามี ภรรยา บุตร ไม$เก็บ
- โอนให)บุคคลภายนอกเก็บในอัตราค$าเช$า 3 ปR ณ วันที่โอนสิทธิการเช$า
7. ผู)เช$าต)องทําประกันอัคคีภัยตามที่คณะกรรมการกําหนด (ในวงเงินทุนประกัน
1,000,000.-บาท)
โดยให)เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปEนผู)รับประโยชน
8. ผู)เช$าต)องปรับปรุงอาคารเช$าเดิมให)อยู$ในสภาพเรียบร)อย ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
สภาพทรัพยสินของเทศบาลนําเสนอตามรายงานการตรวจสภาพก$อนการให)เช$า
9. หากผู)เช$าไม$ใช)ประโยชนจากทรัพยสินที่เช$าจากเทศบาลเอง และนําไปให)ผู)อื่นเช$าช$วง
เกิน 6 ปR เทศบาลฯ จะยึดสิทธิการเช$าและนํามาเปgดประมูลให)ผู)อื่นเช$าต$อไป
10. การกําหนดให)ทาสีอาคารใหม$ ให)ชะลอไว)ก$อนเนื่องจากของเดิมยังใช)การได)
11. เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่เทศบาลฯกําหนด
แก)ไขประกาศแนบท)ายฉบับเดิม จํานวน 3 รายการ ดังนี้
1. ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่องระเบียบการใช)สระว$ายน้ําเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
2. เรื่องหลักเกณฑการขอใช)สนามมวยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3. เรื่องหลักเกณฑการขอใช)สนามหน)าเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประกาศฉบับใหม$ มีดังนี้
1. ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑการใช)สระว$ายน้ําเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
2. ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑการขอใช)สนามมวยเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
3. ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑการใช)พื้นที่สนามหน)าเมือง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่องอื่นๆ - เรื่องการขอเช$าพื้นที่สาธารณะ บริเวณถนนคลองทา ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เนื่องจาก นายฐาปนพงษ จรจลักษณ ได)ยื่นคําร)องขอเช$าพื้นที่บริเวณดังกล$าว ปรากฏว$าอยู$
ระหว$างเทศบาลฯให)ทําการรื้อถอนอาคารตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดและที่ดินดังกล$าวเปEนที่ดินสาธารณะ
มติที่ประชุม - ไม$ให)เช$าเนื่องจากเทศบาลฯต)องการสงวนไว)เปEนที่สาธารณะและปรับปรุง
ขยายเปEนถนน
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2.3 สํ า นั ก งานท) อ งถิ่ น จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช จั ด อบรมเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด
ประชาสัมพันธให)หัวหน)าส$วนราชการ และบุคลากรในสังกัดที่สนใจเข)าร$วมอบรม
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
3. สํานักการประปา มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.1 ผู)บริหาร และสํานักการประปา ได)ออกตรวจเยี่ยมหน$วยการให)บริการรับชําระค$าน้ํา
ประปาเพื่อบริการประชาชน จํานวน 8 จุด
3.2 ได)รับมอบหมายให)ตรวจสอบความพร)อมของแหล$งน้ําสํารองในกรณีเกิดภัยแล)ง ขณะนี้
มีความพร)อมที่จะดําเนินการ
3.3 การระบายตะกอนท$อธารประปาในเขตเทศบาล ตามแผนดําเนินงานเปEนประจําทุกเดือน
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
4. สํานักปลัดเทศบาล มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1 ได)ดํ าเนินติดตั้ งปTายรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการด)วยกล)องวงจรปgดบริเวณ
สํานักงาน จํานวน 2 จุด
4.2 ได)รับความร$วมมือจากสํานักการช$างในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสํานักงานเทศบาล
4.3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปR
พ.ศ. 2561 ได)ดําเนินการตรวจรายงานการประชุมเรียบร)อยแล)ว
4.4 การปรับปรุงบ$อน้ําศักดิ์สิทธิ์ตามที่ได)รับมอบหมายสํานักปลัดเทศบาลจะดําเนินการ
ให)แล)วเสร็จภายในเดือนมีนาคม
4.5 จัดงานแถลงข$าวพิธีแห$นางดาน ณ ห)องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
4.6 การจัดซื้อจัดจ)าง กรณีวงเงินไม$เกิน 500,000 บาท ขอให)ส$วนราชการที่เกี่ยวข)อง
เร$งดําเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
5. สํานักการศึกษา มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 วันที่ 1 มีนาคม 2561 กิจกรรมวันมาฆบูชา การดําเนินการเปEนไปด)วยเรียบร)อย
5.2 กิจกรรมหิ้วปgiนโต สํานักงานตรวจเงินแผ$นดินได)ให)ชี้แจงกรณีการเบิกจ$ายในโครงการ
เจ)าหน)าที่ผู)รับผิดชอบได)บันทึกเสนอของดการจัดโครงการ
5.3 การจัดงานสงกรานต อยู$ระหว$างเตรียมดําเนินการ
5.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยู$ระหว$างการรับสมัคร
5.5 ขอย) า ยเด็ กศู น ยพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ออกจากอาคารเรื อนจํ า ไปอยู$ ศูน ยพั ฒ นาเด็ กเล็ ก
ใกล)เคียงชั่วคราว เช$น สถานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบุญนารอบ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กคูขวาง
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
ข)อ 5.2 ให)จัดกิจกรรมหิ้วปgiนโต ตามเปTาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ และให)
เบิกจ$ายค$าใช)จ$ายไปตามระเบียบฯ และเบิกจ$ายค$าใช)จ$ายโดยประหยัด
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6. กองวิชาการและแผนงาน มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
- แจ)งปฏิทินการปฏิบัติงานของเดือนมีนาคม 2561
ลําดับ

วัน/เดือน/ป=

1

1 มี.ค.61

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

โครงการและกิจกรรม เดือน มีนาคม 2561
สํานัก/กอง/ฝ@ายผูรับผิดชอบ
กิจกรรมและโครงการ

โครงการจัดงานมาฆบูชาแห$ผ)าขึ้นธาตุประจําปR
สํานักการศึกษา
2561
3-4 มี.ค.61 สอบ O-NET ชั้น ม.6
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่เปEนศูนยสอบ
6,13,20,27 โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
มี.ค.61
(จํานวน 4 รุ$น)
(ฝ=ายพัฒนาชุมชน)
7 มี.ค.61
สอบ NT ชั้น ป.3
สํานักการศึกษา
15 มี.ค.61
โครงการเสริมสร)างพัฒนาสภาพแวดล)อมเอื้อต$อ
กองสวัสดิการสังคม
การดํารงชีวิตผู)สูงอายุ/ผู)พิการ
18 มี.ค.61
กิจกรรมวันท)องถิ่นไทย
สํานักปลัดเทศบาล
19-20 มี.ค.61 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สํานักปลัดเทศบาล
(พนง.เทศบาล ลูกจ)าง ผู)รับจ)างเหมาบริการ)
(ฝ=ายอํานวยการ)
25-31 มี.ค.61 แถลงข$าว"งานเทศกาลมหาสงกรานต
สํานักปลัดเทศบาล
แห$นางดานเมืองนครฯ ประจําปR 2561
(ฝ=ายส$งเสริมการท$องเที่ยว)
26 มี.ค. 61
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของครูและ
สํานักการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาในระดับกลุ$มจังหวัด
การศึกษาท)องถิ่นที่ 6
28-30
จัดทําหลักสูตร English for child
สํานักการศึกษา
30 มี.ค.61
- โครงการตลาดริมน้ําเมืองลิกอรฯ
สํานักปลัดเทศบาล
- โครงการหิ้วปgiนโต
สํานักการศึกษา
- โครงการเสริมสร)างพัฒนาสภาพแวดล)อม
กองสวัสดิการสังคม
เอื้อต$อการดํารงชีวิตผู)สูงอายุ/ผู)พิการ
(ฝ=ายสังคมสงเคราะห)
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- แจ)งปฏิทินการปฏิบัติงานของเดือนเมษายน 2561
โครงการและกิจกรรม เดือน เมษายน 2561
ลําดับ วัน/เดือน/ป=
สํานัก/กอง/ฝ@าย
กิจกรรมและโครงการ
ผูรับผิดชอบ
1
4 เม.ย.61 โครงการเสริมสร)างความเข)มแข็งของ
กองสวัสดิการสังคม
สถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล
(ฝ=ายพัฒนาชุมชน)
10 เม.ย.61 รับประกาศนียบัตรโครงการนักเรียนวัยใส
2
กองสวัสดิการสังคม
11 เม.ย.61 กิจกรรมพิธีถวายราชสักการะพระราชา
3
สํานักปลัดเทศบาล
นุสาวรียพระเจ)าศรีธรรมาโศกราช
(ฝ=ายอํานวยการ)
ประจําปR 2561
4 12-13 เม.ย.61 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต
สํานักการศึกษา
ประจําปR 2561
5 12-16 เม.ย.61 โครงการตั้งจุดบริการความปลอดภัยทาง
สํานักปลัดเทศบาล
ถนนช$วงเทศกาลสงกรานต พ.ศ.2561
(ฝ=ายปTองกัน)
14 เม.ย.61 งานเทศกาลมหาสงกรานตแห$นางดานเมืองนครฯ
6
สํานักปลัดเทศบาล
ประจําปR 2561
(ฝ=ายส$งเสริมการท$องเที่ยว)
18 เม.ย.61 โครงการส$งเสริมสุขภาพและการแข$งขันกีฬาชุมชน
7
กองสวัสดิการสังคม
24 เม.ย.61 กิจกรรมวันเทศบาล ประจําปR 2561
8
สํานักปลัดเทศบาล
27 เม.ย.61 - โครงการตลาดริมน้ําเมืองลิกอรฯ
9
สํานักปลัดเทศบาล
- โครงการหิ้วปgiนโต
สํานักการศึกษา
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงให) สํานัก/กอง/ฝ=าย แจ)งกองวิชาการและแผนงานเพื่อแก)ไขและรวบรวม
เสนอผู)บริหารต$อไป
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
7. กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
7.1 ปUญหาของชุมชนจากการประชุมประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 ได)ให)คณะกรรมการ
ชุมชนมาเขียนคําร)องและแจ)งไปยังส$วนราชการที่เกี่ยวข)อง
7.2 ครุภัณฑเตียงไม)เนื้อแข็ง ขอแก)ไขรายละเอียดและจะดําเนินการนําเสนอขอความ
เห็นชอบต$อสภาเทศบาลและดําเนินการในส$วนที่เกี่ยวข)องต$อไป
7.3 การจัดซื้อของที่ระลึกผู)สูงอายุในการจัดโครงการ ให)ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ และ
เปEนไปโดยประหยัด
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ

9
8. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
8.1 ดําเนินการจัดระเบียบแผงค)าในตลาดสดคูขวาง
8.2 วันที่ 6 มีนาคม 2561 ได)ออกตรวจพื้นที่ถนนบริเวณทางเท)าหน)าตลาดหัวอิฐที่มีการ
ตั้งแผงค)าล้ําพื้นที่ทางเท)าและได)แจ)งให)ผู)ค)าปรับปรุงแก)ไขเรียบร)อยแล)ว
8.3 ขอความร$วมมือสํานักการช$าง ตรวจสอบทางเท)าบริเวณตลาดหัวอิฐเนื่องจากชํารุด
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการ
9. กองการแพทยB มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
9.1 วันที่ 6 - 7 มีนาคม 2561 เจ)าหน)าที่จากกรมส$งเสริมการปกครองท)องถิ่น ตรวจเยี่ยม
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
มติที่ประชุม รับทราบ
10. สถานธนานุบาล
- ไม$มีเรื่องแจ)งที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
- ไม$มี
ปEดประชุม เวลา 12.10 น.

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

ลงชื่อ

ผู)ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายประจักษ ทองบัว)
ปลัดเทศบาล

