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รายงานการประชุม 
ผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการเทศบาลนครนครศรธีรรมราช(จิบน้ําชา) 

ครั้งท่ี  2/2560 
เม่ือวันพุธท่ี 1 กุมภาพันธ/ พ.ศ.2560  เวลา 08.30 น. 

ณ  ห�องประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ช้ัน 2) 
-------------------------------------- 

ผู�มาประชุม 

1. ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
2. นายพงศ�สินธุ� เสนพงศ�  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายไสว  เขียวจันทร�     รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นายสมเธียร  ภู$สันติสัมพันธ�  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ 
5. นายมนัส  พงศ�ยี่หล*า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ 
6. นายเอกรินทร� ระเบียบโอษฐ�   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ 
7. นายประจักษ� ทองบัว  ปลัดเทศบาล 
8. นายวิชัยศักด์ิ   ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล 
9. นายชิษณุพงศ� สุวรรณ  รองปลัดเทศบาล 
10. นายสนิท  พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล 
11. นางวชิรา  ยุพการนนท� ผู*อํานวยการสํานักการคลัง 
12. นายยงยุทธ  เหล$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 

ผู�ไม�มาประชุม 

1. นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ�   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ 
2. น.ส.จิราภรณ� แก*วปาน ผู*จัดการสถานธนานุบาล 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

1.1  การปรับปรุงสวนสัตว�ทุ$งท$าลาด เร$งผู*รับผิดชอบดําเนินการปรับปรุง พัฒนาฟ@Aนฟูให*
เข*าสู$สภาวะปกติ และจัดให*เปCนสถานท่ีพักผ$อนหย$อนใจของประชาชน  

1.2  การจัดทําคันดินบริเวณบ$อขยะทุ$งท$าลาด ให*กอง/ฝFายท่ีเก่ียวข*องเร$งรัดการจัดทําคัน
ดินเพ่ือแก*ไขปHญหาบริเวณบ$อขยะ การออกแบบคันดินให*มาตรฐานท้ังความแข็งแรงความสูงให*สามารถแก*ไข
ปHญหาในระยะยาวได*และให*ดําเนินการโดยทันที กําหนดแล*วเสร็จภายใน 30 วัน 
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1.3กําหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจําปK พ.ศ.2560 ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ� 
2560 กอง/ฝFายใดมีเรื่องท่ีจะเสนอขอความเห็นชอบสภาให*ส$งเรื่องได* ท่ีงานสภา ภายในวันท่ี  16  
กุมภาพันธ�  2560 

มติท่ีประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมครั้งท่ีแล�ว และเรื่องท่ีแจ�งให�ท่ี
ประชุมทราบ/พิจารณา 

1. กองการแพทย/มีเรื่องท่ีแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  1.1  โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได*ผ$านการรับรองมาตรฐาน HA จะรับมอบ
เกียรติบัตร ในวันท่ี 14 มีนาคม 2560 โดยท$านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเข*ารับเกียรติบัตร จาก
พระเจ*าวรวงศ�เธอ พระองค�เจ*าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ณ อิมแพคเมืองทองธานี    
  1.2 กระทรวงสาธารณสุขได*จัดทีมแพทย� ให*บริการตรวจรักษา ติดตามผลกระทบจาก
ปHญหาอุทกภัย ในเขตพ้ืนเทศบาลและพ้ืนท่ีใกล*เคียงบ$อขยะ  การเฝNาระวังปNองกันพ้ืนท่ีเสี่ยงต$อโรคฉ่ีหนู  

มติท่ีประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ 

2. สํานักการประปามีเรื่องท่ีแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  2.1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได*รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลตามโครงการท่ี
สํานักการประปาได*เสนอไป จํานวนเงิน 138 ล*านบาท  
  2.2 ความคืบหน*าโครงการวางท$อน้ําดิบจากท$าดี –โรงกรองน้ําประตูชัย ขณะนี้ได*
ดําเนินการไปแล*วระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร 
  2.3 สถานการณ�น้ํามันปนเป@Aอนในน้ําประปา เขต 3 และเขต 4 ได*เร$งดําเนินการแก*ไข
ปHญหาขณะนี้ยังเหลือคราบน้ํามันในท$อเมนต�ประมาณ 30-40% คาดว$า 1 -2 วัน จะเข*าสู$สภาวะปกติ 

มติท่ีประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ 

3. กองสาธารณสุขมีเรื่องท่ีแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  3.1 การเก็บขยะบริเวณในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซ่ึงมีปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน
จากกรณีเกิดอุทกภัยในช$วงเดือนมกราคมได*ดําเนินการจัดเก็บขยะเรียบร*อยแล*ว ปริมาณขยะเข*าสู$สภาวะปกติ 

3.2 การทําความสะอาดพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลBig Cleaning Dayกําหนดในวันศุกร�ท่ี 3 
กุมภาพันธ� 2560 เวลา 09.00 น. โดยขอความร$วมมือพนักงานเทศบาล เจ*าหน*าท่ี ชุมชนเข*าร$วมกิจกรรม 

มติท่ีประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ 

4. สํานักการศึกษามีเรื่องท่ีแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  4.1 โรงเรียนอนุบาล 2 ภาษาจะเป̂ดการเรียนการสอนในปKการศึกษา 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  

• วันศุกร�ท่ี 10 กุมภาพันธ� 2560 เวลา 16.30 น. นายกเทศมนตรีนคร 
นครศรีธรรมราช รับมอบผ*าพระบฏพระราชทาน จากขบวนแห$จากปากพนัง 

• วันเสาร�ท่ี 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$าโพธิ์ร.ร.เทศบาล
วัดมเหยงคณ�ร.ร.นานาชาติเทศบาลนครฯ 
   รายละเอียดจะแจ*งให*แต$ละกองฝFายทราบต$อไป 

มติท่ีประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ 

5. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องท่ีแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  5.1 โครงการสํานักงานยิ้มคณะกรรมการกําหนดการตรวจ ทุกกอง/ฝFาย ในวันศุกร�ท่ี 17 
กุมภาพันธ� พ.ศ.2560 

มติท่ีประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ 

6. สํานักการช�างมีเรื่องท่ีแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  6.1 เร$งการดําเนินการวางแผนบูรณะถนนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลซ่ึงได*รับผลกระทบจาก
อุทกภัย ปรับปรุงสวนสัตว�ทุ$งท$าลาด กรงสัตว� และพ้ืนท่ีบริเวณสวนสาธารณะ  
  6.2 การติดตามรายจ$ายประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2560 ได*ออกแบบประมาณการแล*วเสร็จ 
เตรียมจัดส$งให*ฝFายพัสดุดําเนินการต$อไป 

มติท่ีประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ 

7.กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องท่ีแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  7.1 การดําเนินการสํารวจข*อมูลผู*ยากไร*ในชุมชน ขณะนี้อยู$ระหว$างดําเนินการ 
  7.2 การสํารวจครัวเรือนท่ีได*รับความเสียหายจากอุทกภัยท่ีผ$านมา ขณะนี้อยู$ระหว$าง
ดําเนินการรวบรวมข*อมูล 
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  7.3 การปรับปรุงอาคารโอทอป ชั้น 2 สํานักการช$างได*ออกแบบในการปรับปรุงและ
ประมาณการเรียบร*อยแล*ว งบประมาณ 2,055,000 บาท ซ่ึงจะได*เร$งดําเนินการในส$วนท่ีเก่ียวข*องต$อไป 
  7.4 การมอบเกียรติบัตรให*กับนักเรียนวัยใส ได*กําหนดในวันท่ี  2  กุมภาพันธ�  2560         
ณ ห*องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น 5  

มติท่ีประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ 

8. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องท่ีแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
8.1 การจัดทําแผนพัฒนาสามปK พ.ศ.2560-2562  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 ซ่ึงจะประชุม

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร$างในวันท่ี 2 กุมภาพันธ� 2560 
8.2 กองวิชาการและแผนงานร$วมกับอุทยานการเรียนรู*และหอศิลปbร$วมสมัยจังหวัด

นครศรีธรรมราช ได*จัดนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจ....ศิลปbถวายอาลัยองค�อัครศิลป̂นณ อุทยานการเรียนรู*
เมืองนครศรีธรรมราช(CLP) ได*ประสานงานให*ผู*ว$าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปCนประธานในพิธีเป̂ดใน
วันท่ี 14 กุมภาพันธ�  2560 

8.3 พิพิธภัณฑ�เมืองนครศรีธรรมราชท่ีได*รับความเสียหายจากอุทกภัย ได*ดําเนินการ
ซ$อมแซมเรียบร*อยแล*ว 

มติท่ีประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ 

9. สํานักการคลังมีเรื่องท่ีแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  9.1  การเร$งติดตามการใช*จ$ายงบประมาณประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ียังไม$มีการ
เบิกจ$าย 78  รายการ แยกเปCนก$อหนี้ผูกพันแล*ว 35 รายการ และยังไม$ก$อหนี้ผูกพัน จํานวน 43 โครงการ 
ให*ทุกกอง/ฝFายเร$งดําเนินการก$อหนี้ผูกพันและการเบิกจ$ายให*แล*วเสร็จ 

9.2 สํานักงานตรวจเงินแผ$นดินได*ขอข*อมูลการเบิกจ$ายเงินตามโครงการของเทศบาล 
ดังนั้นขอความร$วมมือทุกกอง/ฝFาย รวบรวมข*อมูลการเบิกจ$ายโครงการท้ังหมดในปKงบประมาณ พ.ศ.2559 
ส$งให*สํานักการคลังเพ่ือจะรวบรวมรายงานต$อไป 

9.3 การดําเนินการจัดทําคันดินบริเวณบ$อขยะทุ$งท$าลาด สามารถจัดซ้ือจัดจ*างโดยวิธีพิเศษ 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข*อง 
   -  ประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห$งชาติ ฉบับท่ี 104/2557 เรื่อง การ
กํากับดูแลการใช*จ$ายงบประมาณขององค�กรปกครองส$วนท*องถ่ิน 
   - ประกาศการช$วยเหลือผู*ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน หลังเกิดภัยภายในเวลาท่ีกําหนด 
   - ประกาศพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  9.4 ขอความร$วมมือสํานักปลัดเทศบาลกําชับเจ*าหน*าท่ีแจ*งหนังสือท่ีเก่ียวกับระเบียบการ
เบิกจ$ายเงินหรือระเบียบงานการคลัง ให*สํานักการคลังทราบด*วย 

มติท่ีประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องๆ(ถ�ามี) 
  3.1 การจัดอบรมให*ความรู*การปฏิบัติงานเรื่องระเบียบงานสารบรรณและระเบียบพัสดุ จัด
ในวันท่ี 16  กุมภาพันธ�  2560  โรงแรมราวดี กลุ$มเปNาหมายบุคลากรในสังกัดเทศบาล 150 คน 
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  3.2 การเสนอหนังสือให*เสนอไปตามลําดับสายการบังคับบัญชา 
  3.3 การเป̂ดโรงทาน  จัดสถานท่ีประกอบอาหารไว*สําหรับผู*ยากไร* และผู*เร$ร$อนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือเปCนการช$วยเหลือดูแลผู*ยากไร* และผู*เร$ร$อน 

มติท่ีประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ 

ปAดประชุม  เวลา  10.30 น. 
   
    
 
     ลงชื่อ    ผู*สรุปรายงานการประชุม 

  (นายยงยุทธ  เหล$าเจริญเกียรติ) 
  หัวหน*าฝFายบริหารงานท่ัวไป  รักษาราชการแทน  

หัวหน*าสํานักปลัดเทศบาล 
 
 
 

 
     ลงชื่อ      ผู*ตรวจสอบรายงานประชุม 

(นายประจักษ�   ทองบัว) 
ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 


