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รายงานการประชุม
ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(จิบน้ําชา)
ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ/ พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ชั้น 2)
-------------------------------------ผูมาประชุม
1. ผศ.เชาวนวัศ
เสนพงศ
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
2. นายพงศสินธุ
เสนพงศ
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
3. นายไสว
เขียวจันทร
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
4. นายสมเธียร
ภู$สันติสัมพันธ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ
5. นายมนัส
พงศยี่หล*า
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ
6. นายเอกรินทร
ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ
7. นายประจักษ
ทองบัว
ปลัดเทศบาล
8. นายวิชัยศักดิ์
ไสยเกตุ
รองปลัดเทศบาล
9. นายชิษณุพงศ
สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล
10. นายสนิท
พรหมสุภา
รองปลัดเทศบาล
11. นางวชิรา
ยุพการนนท ผู*อํานวยการสํานักการคลัง
12. นายยงยุทธ
เหล$าเจริญเกียรติ รก.หัวหน*าสํานักปลัดเทศบาล
13. นายสมหวัง
สิทธิศิรประพันธ ผู*อํานวยการสํานักการศึกษา
14. นางสุรีวรรณ สาสนานนท ผู*อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
15. นางอรอนงค
ชูลําภู
ผู*อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
16. นายสมพร
กาญจนโสภาค ผู*อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
17. นางจิตรา
มะโนสงค
ผู*อํานวยการส$วนควบคุมการก$อสร*างฯ
ผูไมมาประชุม
1. นายวิสุทธิ์
2. น.ส.จิราภรณ

บุญชูวงศ
แก*วปาน

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ
ผู*จัดการสถานธนานุบาล

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 การปรับปรุงสวนสัตวทุง$ ท$าลาด เร$งผู*รับผิดชอบดําเนินการปรับปรุง พัฒนาฟ@Aนฟูให*
เข*าสู$สภาวะปกติ และจัดให*เปCนสถานที่พักผ$อนหย$อนใจของประชาชน
1.2 การจัดทําคันดินบริเวณบ$อขยะทุ$งท$าลาด ให*กอง/ฝFายที่เกี่ยวข*องเร$งรัดการจัดทําคัน
ดินเพื่อแก*ไขปHญหาบริเวณบ$อขยะ การออกแบบคันดินให*มาตรฐานทั้งความแข็งแรงความสูงให*สามารถแก*ไข
ปHญหาในระยะยาวได*และให*ดําเนินการโดยทันที กําหนดแล*วเสร็จภายใน 30 วัน
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1.3กําหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจําปK พ.ศ.2560 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ
2560 กอง/ฝF า ยใดมี เ รื่ อ งที่ จ ะเสนอขอความเห็ น ชอบสภาให* ส$ ง เรื่ อ งได* ที่ ง านสภา ภายในวั น ที่ 16
กุมภาพันธ 2560
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว และเรื่องที่แจงใหที่
ประชุมทราบ/พิจารณา
1. กองการแพทย/มีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได*ผ$านการรับรองมาตรฐาน HA จะรับมอบ
เกียรติบัตร ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 โดยท$านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเข*ารับเกียรติบัตร จาก
พระเจ*าวรวงศเธอ พระองคเจ*าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อิมแพคเมืองทองธานี
1.2 กระทรวงสาธารณสุขได*จัดทีมแพทย ให*บริการตรวจรักษา ติดตามผลกระทบจาก
ปHญหาอุทกภัย ในเขตพื้นเทศบาลและพื้นที่ใกล*เคียงบ$อขยะ การเฝNาระวังปNองกันพื้นที่เสี่ยงต$อโรคฉี่หนู
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
2. สํานักการประปามีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได*รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลตามโครงการที่
สํานักการประปาได*เสนอไป จํานวนเงิน 138 ล*านบาท
2.2 ความคืบหน*าโครงการวางท$อน้ําดิบจากท$าดี –โรงกรองน้ําประตูชัย ขณะนี้ได*
ดําเนินการไปแล*วระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
2.3 สถานการณน้ํามันปนเป@Aอนในน้ําประปา เขต 3 และเขต 4 ได*เร$งดําเนินการแก*ไข
ปHญหาขณะนี้ยังเหลือคราบน้ํามันในท$อเมนตประมาณ 30-40% คาดว$า 1 -2 วัน จะเข*าสู$สภาวะปกติ
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
3. กองสาธารณสุขมีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.1 การเก็บขยะบริเวณในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น
จากกรณีเกิดอุทกภัยในช$วงเดือนมกราคมได*ดําเนินการจัดเก็บขยะเรียบร*อยแล*ว ปริมาณขยะเข*าสู$สภาวะปกติ
3.2 การทําความสะอาดพื้นที่ในเขตเทศบาลBig Cleaning Dayกําหนดในวันศุกรที่ 3
กุมภาพันธ 2560 เวลา 09.00 น. โดยขอความร$วมมือพนักงานเทศบาล เจ*าหน*าที่ ชุมชนเข*าร$วมกิจกรรม
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
4. สํานักการศึกษามีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1 โรงเรียนอนุบาล 2 ภาษาจะเป^ดการเรียนการสอนในปKการศึกษา 2560ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชโรงเรียนละ 1 ห*อง ห*องละ 25 คน ดังนี้
- โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
- โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงค
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- โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
- โรงเรียนวัดเสาธงทอง
รับสมัครเด็กเกิดในปK พ.ศ. 2555 ระยะเวลาการรับสมัครและกําหนดวันสอบจะพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง
4.2 กิจกรรมวันมาฆบูชา 7 - 11 กุมภาพันธ 2560
• วันศุกรที่ 10 กุมภาพันธ 2560 เวลา 16.30 น. นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช รับมอบผ*าพระบฏพระราชทาน จากขบวนแห$จากปากพนัง
• วันเสารที่ 11 กุมภาพันธ 2560 เวลา 16.30 น. นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช มอบผ*าพระบฏพระราชทานให*ขบวนแห$ และเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได*รับมอบหมาย
ให*จัดขบวนแห$ผ*าพระบฏจํานวน 3 ผืน และจัดริ้วขบวนโดยมอบหมายผู*รับผิดชอบดังนี้
- โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย มอบหมายจัดผู*ถือปNาย พานพุ$มเงินพุ$มทอง
ธูปเทียนแพ
- สํานักปลัดเทศบาล จัดเตรียมอุปกรณ
- ผ*าพระบฏสีเหลือง สํานัก/กอง หน$วยงานละ 5 คน ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง 20
คน ร.ร.เทศบาลวัดศาลามีชัย 35 คน
- ผ*าพระบฏสีแดง ร.ร.วัดท*าวโคตร ร.ร.สาธิตวัดเพชรจริก ร.ร.เทศบาลวัดศรีทวี ร.ร.
เทศบาลวัดใหญ$ โรงเรียนละ 30 คน
- ผ*าพระบฏสีขาว ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง ร.ร.เทศบาลวัดท$าโพธิ์ร.ร.เทศบาล
วัดมเหยงคณร.ร.นานาชาติเทศบาลนครฯ
รายละเอียดจะแจ*งให*แต$ละกองฝFายทราบต$อไป
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
5. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 โครงการสํานักงานยิ้มคณะกรรมการกําหนดการตรวจ ทุกกอง/ฝFาย ในวันศุกรที่ 17
กุมภาพันธ พ.ศ.2560
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
6. สํานักการชางมีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
6.1 เร$ งการดํ าเนิ น การวางแผนบู ร ณะถนนในเขตพื้ นที่ เ ทศบาลซึ่งได*รั บ ผลกระทบจาก
อุทกภัย ปรับปรุงสวนสัตวทุ$งท$าลาด กรงสัตว และพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะ
6.2 การติดตามรายจ$ายประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2560 ได*ออกแบบประมาณการแล*วเสร็จ
เตรียมจัดส$งให*ฝFายพัสดุดําเนินการต$อไป
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
7.กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
7.1 การดําเนินการสํารวจข*อมูลผู*ยากไร*ในชุมชน ขณะนี้อยู$ระหว$างดําเนินการ
7.2 การสํ า รวจครั ว เรื อนที่ ได*รั บ ความเสี ยหายจากอุ ทกภั ย ที่ผ$ า นมา ขณะนี้ อยู$ร ะหว$ า ง
ดําเนินการรวบรวมข*อมูล
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7.3 การปรั บ ปรุ งอาคารโอทอป ชั้ น 2 สํ า นั กการช$ า งได* ออกแบบในการปรั บ ปรุ งและ
ประมาณการเรียบร*อยแล*ว งบประมาณ 2,055,000 บาท ซึ่งจะได*เร$งดําเนินการในส$วนที่เกี่ยวข*องต$อไป
7.4 การมอบเกียรติบัตรให*กับนักเรียนวัยใส ได*กําหนดในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2560
ณ ห*องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น 5
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
8. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
8.1 การจั ด ทํ า แผนพัฒ นาสามปK พ.ศ.2560-2562 เพิ่ มเติ มฉบั บ ที่ 2 ซึ่ งจะประชุ ม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร$างในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2560
8.2 กองวิ ชาการและแผนงานร$ว มกั บอุทยานการเรี ยนรู* และหอศิลปb ร$ว มสมั ยจังหวั ด
นครศรีธรรมราช ได*จัดนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจ....ศิลปbถวายอาลัยองคอัครศิลป^นณ อุทยานการเรียนรู*
เมืองนครศรีธรรมราช(CLP) ได*ประสานงานให*ผู*ว$าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปCนประธานในพิธีเป^ดใน
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2560
8.3 พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราชที่ได*รับ ความเสียหายจากอุทกภัย ได*ดําเนินการ
ซ$อมแซมเรียบร*อยแล*ว
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
9. สํานักการคลังมีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
9.1 การเร$งติดตามการใช*จ$ายงบประมาณประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ยังไม$มีการ
เบิกจ$าย 78 รายการ แยกเปCนก$อหนี้ผูกพันแล*ว 35 รายการ และยังไม$ก$อหนี้ผูกพัน จํานวน 43 โครงการ
ให*ทุกกอง/ฝFายเร$งดําเนินการก$อหนี้ผูกพันและการเบิกจ$ายให*แล*วเสร็จ
9.2 สํ า นั กงานตรวจเงิ น แผ$ นดิ น ได* ขอข* อมู ลการเบิ กจ$ า ยเงิ น ตามโครงการของเทศบาล
ดังนั้นขอความร$วมมือทุกกอง/ฝFาย รวบรวมข*อมูลการเบิกจ$ายโครงการทั้งหมดในปKงบประมาณ พ.ศ.2559
ส$งให*สํานักการคลังเพื่อจะรวบรวมรายงานต$อไป
9.3 การดําเนินการจัดทําคันดินบริเวณบ$อขยะทุ$งท$าลาด สามารถจัดซื้อจัดจ*างโดยวิธีพิเศษ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข*อง
- ประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห$งชาติ ฉบับที่ 104/2557 เรื่อง การ
กํากับดูแลการใช*จ$ายงบประมาณขององคกรปกครองส$วนท*องถิ่น
- ประกาศการช$วยเหลือผู*ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน หลังเกิดภัยภายในเวลาที่กําหนด
- ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติของจังหวัดนครศรีธรรมราช
9.4 ขอความร$วมมือสํานักปลัดเทศบาลกําชับเจ*าหน*าที่แจ*งหนังสือที่เกี่ยวกับระเบียบการ
เบิกจ$ายเงินหรือระเบียบงานการคลัง ให*สํานักการคลังทราบด*วย
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องๆ(ถามี)
3.1 การจัดอบรมให*ความรู*การปฏิบัติงานเรื่องระเบียบงานสารบรรณและระเบียบพัสดุ จัด
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 โรงแรมราวดี กลุ$มเปNาหมายบุคลากรในสังกัดเทศบาล 150 คน
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3.2 การเสนอหนังสือให*เสนอไปตามลําดับสายการบังคับบัญชา
3.3 การเป^ดโรงทาน จัดสถานที่ประกอบอาหารไว*สําหรับผู*ยากไร* และผู*เร$ร$อนในเขตพื้นที่
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อเปCนการช$วยเหลือดูแลผู*ยากไร* และผู*เร$ร$อน
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
ปAดประชุม เวลา 10.30 น.

ลงชื่อ
ผู*สรุปรายงานการประชุม
(นายยงยุทธ เหล$าเจริญเกียรติ)
หัวหน*าฝFายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน*าสํานักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ
(นายประจักษ ทองบัว)
ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู*ตรวจสอบรายงานประชุม

