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รายงานการประชุม 
ผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการเทศบาลนครนครศรธีรรมราช(จิบน้ําชา) 

ครั้งท่ี  12/2560 
เม่ือวันพุธท่ี 5 กรกฎาคม 2560พ.ศ.2560  เวลา 08.30 น. 
ณ  ห�องประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ช้ัน 2) 

-------------------------------------- 

ผู�มาประชุม 

1. ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
2. นายสมเธียร  ภู�สันติสัมพันธ�  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายมนัส  พงศ�ยี่หล#า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ�   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
5. นายประจักษ� ทองบัว  ปลัดเทศบาล 
6. นายวิชัยศักด์ิ   ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล 
7. นายชิษณุพงศ�   สุวรรณ  รองปลัดเทศบาล 
8. นายสนิท  พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล 
9. นางวชิรา  ยุพการนนท� ผู#อํานวยการสํานักการคลัง 
10. นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ� ผู#อํานวยการสํานักการศึกษา 
11. นายยงยุทธ  เหล�าเจริญเกียรติ  รก.หัวหน#าสํานักปลัดเทศบาล 
12. นางอรนงค�  ชูลําภู  ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
13. นายสมพร  กาญจนโสภาค ผู#อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
14. นางจิตรา  มะโนสงค� รก.ผู#อํานวยการสํานักการช�าง 
15. นายมนต�ชัย  บุตรมะรัถยา ผู#อํานวยการส�วนการผลิต 

 

ผู�ไม�มาประชุม 

1. นายพงศ�สินธุ� เสนพงศ�  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
2. นายไสว  เขียวจันทร� รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายเอกรินทร�   ระเบียบโอษฐ�   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นางสุรีวรรณ สาสนานนท� ผู#อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
5. นางสาวจิราภรณ� แก#วปาน ผู#จัดการสถานธนานุบาล 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
1.1  ทุกส�วนราชการให#ปฏิบัติงานให#ถูกต#องตามระเบียบท่ีเก่ียวข#องรวดเร็ว และเร�งแก#ไข

ปAญหาให#กับประชาชนและให#ติดตามงานท่ียังไม�ได#ดําเนินการหรือยังดําเนินการไม�แล#วเสร็จ 
1.2เร�งดําเนินการปลูกดอกดาวเรืองตามท่ีได#มอบหมายไว# 
1.3งานประชาสัมพันธ�ให#เน#นประชาสัมพันธ�ภารกิจงานต�างๆ ของเทศบาล และตอบข#อ

ซักถามของประชาชน 
1.4 การขออนุมัติสภาเทศบาลในการจัดซ้ือครุภัณฑ�ต�างๆ ในกรณีของการโอนงบประมาณ

ขอให#ดูความจําเปGน ความเหมาะสม ในการจัดซ้ือเฉพาะท่ีมีความจําเปGนเร�งด�วนเท�านั้น 
1.5 มอบกองวิชาการและแผนงานให#รวบรวมผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเพ่ือรายงานให#

ผู#บริหารทราบ 

มติท่ีประชุมรับทราบและให#ดําเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมครั้งท่ีแล�ว และเรื่องท่ีแจ�งให�ท่ี
ประชุมทราบ/พิจารณา 

ปลัดเทศบาล ติดตามผลการดําเนินงาน/และเรื่องท่ีแจ�งท่ีประชุมทราบและพิจารณา 
  1. สํานัก/กอง ใดท่ีมีงบประมาณไม�เพียงพอในการดําเนินงานท่ีมีความจําเปGนต#องใช#ใน
ปJงบประมาณ พ.ศ.2560 ให#เสนอความจําเปGนรายงานปลัดเทศบาล กรณีหาเงินเหลือจ�ายมาใช#ในการ
ดําเนินการ 
  2. ติดตามการใช#จ�ายเงิน ค�าครุภัณฑ� ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร#าง ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.
2560  รายการท่ีกําลังดําเนินการ รถสุขาเคลื่อนท่ี ส�งเอกสารเม่ือ 19 มิถุนายน 2560 รายการท่ีโอน
งบประมาณให#เร�งดําเนินการ  
  3. การซักซ#อมการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561  ให#ทุกส�วน
ราชการศึกษาและให#ดําเนินการตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข#อง 
  4. โครงการก�อสร#างบ�อพักพร#อมติดต้ังเครื่องสูบน้ํา ซอยนาแหยง งบประมาณของปJ 2559 
ผู#รับจ#างไม�เข#าดําเนินการ อยู�ระหว�างดําเนินการตามระเบียบต�อไป 
  5. ปฏิทินโครงการและกิจกรรม เดือน กรกฎาคม 2560 

ลําดับ วัน/เดือน/ป8 
โครงการและกิจกรรม เดือน กรกฎาคม 2560 

กิจกรรมและโครงการ สํานัก/กอง/ฝ;าย 
ผู�รับผิดชอบ 

1 8 ก.ค.60 จัดงานหล�อเทียนพรรษาวันอาสาฬหบูชา สํานักการศึกษา 
    และวันเข#าพรรษา ประจําปJ 2560   
2 7 – 11 ก.ค.60 โครงการอบรมโครงการเรียนรู#เก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
สํานักปลัดเทศบาล 

3 12 ก.ค. 60 กิจกรรมโยน EM Ball กองสวัสดิการสังคม 
4 20 ก.ค. 60 ทําประชาคมโครงการท่ีขอสนับสนุนงบประมาณจาก

สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง 
 

สํานักการช�าง 
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ลําดับ วัน/เดือน/ป8 
โครงการและกิจกรรม เดือน กรกฎาคม 2560 

กิจกรรมและโครงการ สํานัก/กอง/ฝ;าย 
ผู�รับผิดชอบ 

5 19 ก.ค.60 จัดทําประชาคมในการทําแผนพัฒนาสามปJ เพ่ิมเติมฉบับท่ี 6 กองวิชาการและ
แผนงาน 

6 3 - 19ก.ค.60 โครงการจัดการแข�งขันกีฬานักเรียนกลุ�มโรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา 
7 20ก.ค.60 วันเทศบาลพบประชาชน กองสวัสดิการสังคม 
8 27ก.ค.-60 พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา สาธารณสุขและ 
    สิ่งแวดล#อม 
9 28 ก.ค.60 - หิ้วปUVนโต สํานักการศึกษา 
   - ตลาดน้ําเมืองลิกอร� สํานักปลัดเทศบาล 

มติท่ีประชุมรับทราบและให#ดําเนินการ 

เรื่องแจ�งท่ีประชุมเพ่ือทราบ/พิจารณา ของสํานัก/ กอง 

1. สํานักการช�างมีเรื่องท่ีแจ#งให#ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
1.1 ทางจังหวัดมอบหมายการปลูกต#นบานบุรี ถนนพัฒนาการคูขวางในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช สํานักการช�างได#เตรียมดําเนินการไว#เรียบร#อยแล#ว 
1.2 จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความร�วมมือเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทําความสะอาด     

Big Cleaning Day บริเวณหน#าวัดพระมหาธาตุ ทางสํานักการช�างได#ประสานหน�วยงานเก่ียวข#อง จะเข#า
ดําเนินการในวันศุกร�ท่ี 7 กรกฎาคม 2560  

1.3จังหวัดขอความร�วมมือเรื่องการปรับภูมิทัศน�บริเวณทางเข#าบ�อขยะ โดยการปลูกต#น
โกศล สํานักการช�างอยู�ระหว�างดําเนินการได#เข#าดูพ้ืนท่ีบางส�วนแล#ว 

1.4 การปรับปรุงคันดิน สํานักการช�างได#ดําเนินการประสานกับชลประทานในการปรับปรุง
และประสานเรื่องการวางท�อ อยู�ระหว�างดําเนินการ 

1.5ตามท่ีสํานักการช�างได#ของบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือจัดต้ัง
งบประมาณพัฒนาถนนราชดําเนิน ถนนกะโรม ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะดําเนินการสํารวจท้ังหมด ท่ี
จะออกแบบในภาพรวม แบ�งเปGน 3 เฟส ซ่ึงใช#งบประมาณ ประมาณ 400 ล#านบาท ซ่ึงจะกําหนดทํา
ประชาคมในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส 

1.6รายงานการเข#าประชุมพระธาตุสู�มรดกโลก คาดว�าประมาณเดือนพฤษภาคม 2561 
จะสามารถเข#าท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาต�อไป 

1.7 การออกแบบศาลาประดู�หก อยู�ระหว�างดําเนินการออกแบบ 
1.8 ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช กรณีท่ีมีการร#องเรียน จะเข#าประชุม ในวันท่ี 6 

กรกฎาคม 2560  

มติท่ีประชุมรับทราบและให#ดําเนินการ 

2. สํานักการคลังมีเรื่องท่ีแจ#งให#ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  2.1 การติดตามการใช#จ�ายเงิน ท่ียังไม�ได#ดําเนินการ 
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- สํานักการช�าง โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีทางเท#าและเครื่องตีน้ํา  
  2.2การขอใช#และขอถอนสภาพท่ีดินแปลงดอนหัวเลอบต.นาเคียน 

- สภาองค�การบริหารส�วนตําบลนาเคียนไม�เห็นชอบในการขอใช#และขอถอนสภาพท่ีดิน   
- ประสงค�ขอพบผู#บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
- ต#องการให#มี การทํา MOU ก�อน 
และจากการประชุมหารือของทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได#มอบหมายให#เทศบาล

นครนครศรีธรรมราช ดําเนินการ ดังนี้ 
- ปรับปรุงทางเข#าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร� 84 (ทุ�งท�าลาด) 
- ปรับปรุงคันดินบริเวณบ�อขยะทุ�งท�าลาด 
- ให#เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดทําภาพถ�ายบริเวณทุ�งท�าลาดท้ังหมด ภาพ

อากาศ พ้ืนท่ีของขยะ 
  2.3 เตรียมการบันทึกจ#าง การจ#างเหมาบริการในปJงบประมาณ พ.ศ.2561 ให#ดําเนินการ
เปGนไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ต#องดําเนินการจ#างให#แล#วเสร็จภายในวันท่ี 30 กันยายน 2560 และวางเงิน
หลักประกันในวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ซ่ึงจะมีผลการจ#างในวันท่ีวางเงินหลักประกันสัญญา 

2.4กรณีการลงนามหน#าฎีกา ได#ขอความร�วมมือให#ทุกสํานัก กอง ส�งคําสั่งให#สํานักงาน
คําสั่งให#ถูกต#องตามระเบียบ มีหน�วยงานท่ียังไม�ได#ดําเนินการส�งคําสั่ง คือ สํานักช�าง กองวิชาการ และสํานัก
การศึกษา 

2.5 การประชุมเรื่องการปรับปรุงศาลหลักเมือง จังหวัดได#แต�งต้ังคณะกรรมการกลางเพ่ือ
สอบสวนเรื่องกรณีท่ีมีผู#ร#องเรียน 

2.6 การเบิกจ�ายเงิน สรุปรายรับ – รายจ�าย มีรายรับสูงกว�ารายจ�าย ร#อยละ 7 
2.7 หน�วยงานใดท่ีมีงบประมาณไม�เพียงพอ ให#เสนอผ�านปลัดเทศบาลแล#วสํานักการคลังจะ

ดําเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

มติท่ีประชุมรับทราบและให#ดําเนินการ 

3. สํานักการประปามีเรื่องท่ีแจ#งให#ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  3.1 โครงการวางท�อจากฝายท�าดี มาโรงกรองประตูชัย ได#ส�งมอบงานงวดสุดท#ายเรียบร#อยแล#ว  
  3.2ภารกิจในวันท่ี 25 มิถุนายน 2560 เรื่องของการสนับสนุนให#บริการเรื่องน้ําประปา ได#
จัดเตรียมเจ#าหน#าท่ีไว#บริการเรียบร#อยแล#ว 
  3.3 การผลิตน้ําประปา ณ เวลานี้คุณภาพน้ําอยู�ในเกณฑ�มาตรฐาน ซ่ึงอาจจะยังมีปAญหาบาง
จุด ในระบบท�อต�างๆซ่ึงจะเร�งดําเนินการแก#ไขปAญหาต�อไป 
  3.4 การปรับปรุงภูมิทัศน�โรงกรองน้ํา ได#ดําเนินการปรับปรุงเรียบร#อยแล#ว 
  3.5 หน�วย BEST ซ่ึงเปGนหน�วยบริการเรื่องน้ําประปา ได#ย#ายศูนย�ไปอยู�ท่ีโรงกรองประตูชัย 
หากมีปAญหาเก่ียวกับเรื่องน้ําประปา ก็แจ#งได# 24 ชั่วโมง 
  3.6 รายได#จากการเก็บค�าน้ําประปา จากการปรับข้ึนอัตราค�าน้ํา มียอดรายได#เพ่ิมข้ึน 77.4 % 

มติท่ีประชุมรับทราบและให#ดําเนินการ 
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4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม มีเรื่องท่ีแจ#งให#ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  4.1 จังหวัดมอบหมายเทศบาลดูแล เรื่องความสะอาดบริเวณทางเข#ากองขยะ จัดเวรยาม
ดูแลเฝhาระวัง เรื่องคันดินกําลังดําเนินการ  
  4.2 โรงฆ�าสัตว� ในเขตพ้ืนท่ีควบคุมผังเมือง เทศบาลกําลังดําเนินการปรึกษาหารือเพ่ือจะ
ดําเนินการต�อไป 
  4.3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2560 จะประชุมผู#ประกอบการอาหารในโรงเรียน  เชิญหัวหน#า
ส�วนราชการเข#าร�วม ณ โรงแรมแกรนด�ปาร�ค 

มติท่ีประชุมรับทราบและให#ดําเนินการ 

5. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องท่ีแจ#งให#ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
5.1 การจัดทําประชุมประชาคมแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปJ เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2560 

เปGนไปด#วยความเรียบร#อย 
5.2 อยู�ระหว�างดําเนินการจัดทํางบประมาณประจําปJ 2561 ในส�วนของรายจ�ายประจํา 

จะการปรับลดงบประมาณของแต�ละสํานัก กอง ซ่ึงจะดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว# 
5.3 การจัดทําแผนพัฒนาสามปJ เพ่ิมเติมฉบับท่ี 6 ให#ส�งโครงการได#ท่ีกองวิชาการฯภายใน

วันศุกร�ท่ี 7 กรกฎาคม 2560 

มติท่ีประชุมรับทราบและให#ดําเนินการ 

6.กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องท่ีแจ#งให#ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
6.1 การจัดทําดอกไม#จันทน� ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในขณะนี้ผลิตได# จํานวน 

20,000 ดอก อยู�ท่ีโรงเรียน 13,000 ดอก ของจิตอาสาประมาณ 7,000 ดอก ขอให#จัดส�งท่ีกองสวัสดิการ
เพ่ือจะได#รวบรวมข#อมูลในการรายงานจังหวัดทราบต�อไปซ่ึงคาดว�าจะจะแล#วเสร็จทันกําหนดเวลา 

6.2 การซ�อมแซมอาคารโอทอป อยู�ระหว�างดําเนินการ 

มติท่ีประชุมรับทราบและให#ดําเนินการ 

7. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องท่ีแจ#งให#ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  7.1 ขอความร�วมมือสํานักการช�างในเรื่องแบบการทาสีอาคารสํานักงานเพ่ิมเติม 

7.2 การดําเนินการเช�าสถานท่ีจอดรถตู# ท่ีหมดสัญญา และจะดําเนินการขอความเห็นชอบ
ต�อสภาเทศบาลฯ ในการทําสัญญาเช�า 3 ปJ 

มติท่ีประชุมรับทราบและให#ดําเนินการ 

8. สํานักการศึกษามีเรื่องท่ีแจ#งให#ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  8.1วันท่ี 27  -  30 มิถุนายน  2560  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปGนเจ#าภาพ งานการ
ประชุมลูกเสือท#องถ่ินไทยระดับภาคใต#กิจกรรมผ�านไปด#วยดี 

8.2 วันท่ี 3 กรกฎาคม   2560เปGนต#นไป จัดแข�งขันกีฬานักเรียนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 
  8.3 สัปดาห�ส�งเสริมพระพุทธศาสนา  แต�งกายเสื้อสีขาว 3 - 9 กรกฎาคม 2560และมี
กิจกรรมท่ีเทศบาลรับผิดชอบดังนี้ 
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   - ประชาสัมพันธ�เชิญชวนประชาชนทราบ 
   - จัดเทียน และผู#แห�เทียน มอบโรงเรียนสาธิตวัดเพชรจริก 
   - 8 กรกฎาคม 2560 จัดโตkะสําหรับใส�บาตร ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ 
   เวลา 10.19 น. ร�วมห�มผ#าพระประธาน  ณสวนเจดียักษ� 
      เวลา  16.19  ร�วมห�อเทียนพรรษา  ณ พุทธภูมิ ทุ�งท�าลาด 
  8.4การเตรียมการงามสมโภชศาลหลักเมือง ในวันท่ี 1 - 5 สิงหาคม 2560ซ่ึงจะดําเนินการ
ประชุมคณะทํางานในการจัดกิจกรรมต�อไป 

มติท่ีประชุมรับทราบและให#ดําเนินการ 

9. กองการแพทยBมีเรื่องท่ีแจ#งให#ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  9.1 การให#บริการฉีดวัคซีนปhองกันไข#หวัดใหญ� ของโรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชได#รับวัคซีนมาจํานวน 3,000 โดส ซ่ึงจะให#บริการกลุ�มผู#ท่ีมีความเสี่ยงสูงก�อน และจะ
จัดสรรให#บริการต�อไป ตามจํานวนท่ีได#รับจัดสรร 
  9.2 การปรับปรุงโครงการ 30,000 เตียง ปรับปรุงพ้ืนท่ีการให#บริการมาด#านหน#าเพ่ือ
ความสะดวกในการให#บริการแก�ประชาชน เกือบจะแล#วเสร็จ 

มติท่ีประชุมรับทราบและให#ดําเนินการ  

10. สถานธนานุบาล  

 - ไม�มีเรื่องแจ#งท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืนๆ(ถ�ามี) 

  - ไม�มี 

ปEดประชุม  เวลา  11.00 น. 
    

     ลงชื่อ    ผู#สรุปรายงานการประชุม 
  (นายยงยุทธ  เหล�าเจริญเกียรติ) 

  หัวหน#าฝlายบริหารงานท่ัวไป  รักษาราชการแทน  
หัวหน#าสํานักปลัดเทศบาล 
 
 

 
     ลงชื่อ      ผู#ตรวจสอบรายงานประชุม 

     (นายประจักษ�   ทองบัว) 
   ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 


