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รายงานการประชุม 
ผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการเทศบาลนครนครศรธีรรมราช(จิบน้ําชา) 

ครั้งท่ี1/2560 
เม่ือวันพุธท่ี  18  มกราคม  พ.ศ.2560  เวลา 08.30 น. 

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

ผู�มาประชุม 

1. นายเอกรินทร ระเบียบโอษฐ  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
2. นายประจักษ ทองบัว  ปลัดเทศบาล 
3. นายวิชัยศักด์ิ   ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล 
4. นายสนิท  พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล 
5. นางวชิรา  ยุพการนนท ผู/อํานวยการสํานักการคลัง 
6. นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ ผู/อํานวยการสํานักการศึกษา 
7. นางสุรีวรรณ สาสนานนท ผู/อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8. นางอรอนงค  ชูลําภู  ผู/อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นายสมพร  กาญจนโสภาค ผู/อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
10. น.ส.จิราภรณ แก/วปาน ผู/จัดการสถานธนานุบาล 
11. นางจิตรา  มะโนสงค ผู/อํานวยการส<วนควบคุมการก<อสร/างฯ 
12. นายสมคิด  รักสนิท  หัวหน/าฝ>ายอํานวยการ 
13. นายสถาพร   ลักษณะป?ยะ นายช<างไฟฟAาอาวุโส 

ผู�ไม�มาประชุม 

1. ผศ.เชาวนวัศ  เสนพงศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช(ติดราชการ) 
2. นายพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช(ติดราชการ) 
3. นายไสว  เขียวจันทร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช(ติดราชการ) 
4. นายสมเธียร  ภู<สันติสัมพันธ  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ(ติดราชการ) 
5. นายมนัส  พงศยี่หล/า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ(ติดราชการ) 
6. นายชิษณุพงศ สุวรรณ  รองปลัดเทศบาล(ไปราชการ) 
7. นายยงยุทธ  เหล<าเจริญเกียรติ รก.หัวหน/าสํานักปลัดเทศบาล(ไปราชการ) 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

1.1  การเฝAาระวังน้ําท<วมขังในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล เนื่องจากยังมีปริมาณฝนตกอย<างต<อเนื่อง 
อาจทําให/เกิดปHญหาน้ําท<วมขังได/  ขอให/กําชับเจ/าหน/าท่ีผู/รับผิดชอบดําเนินการในส<วนท่ีเก่ียวข/อง  เร<งการ
เก็บกวาดขยะหลังน้ําลด และหลังจากการปฏิบัติตามภารกิจท่ีได/รับมอบหมายให/รายงานเสนอผลการ
ดําเนินการพร/อมปHญหาและอุปสรรคเพ่ือจะได/นําไปเปKนแนวทางในการปฏิบัติงานครั้งต<อไป 
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1.2  การมอบหมายงานใหม<ของนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
• นายพงศสินธุ  เสนพงศ  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

มอบ กองการแพทย  กองสวัสดิการสังคม และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
• นายไสว  เขียวจันทรรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

มอบ สํานักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล/อมเฉพาะงานโรงฆ<าสัตว ตลาดสด 

• นายสมเธียร  ภู<สันติสัมพันธ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
มอบ สํานักการช<าง สวนสาธารณะ สํานักการประปา 

• นายมนัส  พงศยี่หล/า  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
มอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล/อม 

• การจัดซ้ือจัดจ/าง การเบิกจ<าย และพัสดุ ให/คงเดิม 
1.3การติดตามงบประมาณค/างจ<าย ให/ทุกกอง/ฝ>าย เร<งดําเนินการ ท้ังการจัดซ้ือจัดจ/าง

ครุภัณฑต<างๆ และโครงการก<อสร/างของปSงบประมาณ พ.ศ.2560  ในปSนี้เทศบาลได/ใช/เงินสํารองจ<ายในการ
แก/ไขปHญหาอุทกภัยจํานวนมาก ขอความร<วมมือทุกกองฝ>ายให/ดูความจําเปKนของการใช/จ<ายงบประมาณ เพ่ือ
เปKนการประหยัดงบประมาณ และให/การใช/จ<ายให/เปKนไปอย<างรัดกุม เช<น การส<งบุคลากรเข/ารับการอบรม ให/
เข/ารับการอบรมของกรมส<งเสริมการปกครองท/องถ่ินเท<านั้น หากเปKนการจัดฝTกอบรมของหน<วยงานอ่ืนๆ ให/
พิจารณาเฉพาะท่ีมีความจําเปKน 

1.4การรับโอนสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ให/ผู/รับผิดชอบและส<วนราชการท่ี
เก่ียวข/องประสานงานเตรียมความพร/อมก<อนเข/าหารือชี้แจงกับทางจังหวัด 

1.5 กอง/ฝ>ายใดท่ีจะเสนอเรื่องขออนุมัติจากสภา ให/จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข/องให/พร/อม 
ก<อนเป?ดประชุมสมัยแรก ต้ังแต<วันท่ี 1 กุมภาพันธ  2560 มีกําหนดไม<เกิน 30 วัน  

มติท่ีประชุมรับทราบและให/ดําเนินการ 

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

1. สํานักการคลังมีเรื่องท่ีแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 

  1.1  ภารกิจท่ีได/รับมอบหมายในการแก/ไขปHญหาอุทกภัย 
• การจัดถุงยังชีพให/กับชุมชนและครัวเรือนผู/ประสบภัย  จํานวน   

37,100 ชุด  
• อาหารกล<อง  จํานวน  73,600 กล<อง 

รวมเปKนเงิน จํานวน  15,590,600 บาท 
  1.2 กรมส<งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ได/แจ/งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว<าด/วยว<าด/วยการ
เบิกจ<ายค<าใช/จ<ายในการจัดงาน การจัดการแข<งขันกีฬาและการส<งนักกีฬาเข/าร<วมการแข<งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส<วนท/องถ่ิน พ.ศ.2559  เพ่ือให/เทศบาลถือเปKนแนวทางปฏิบัติ 
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  1.3 การขอขยายระยะเวลาการเบิกจ<ายไว/ แต<ยังไม<มีการเบิกจ<าย ซ่ึงมีจํานวนหลายรายการ 
ขอให/แต<ละกอง/ฝ>าย เร<งดําเนินการเบิกจ<าย 
  1.4 สมาชิกสหกรณพนักงานเทศบาลท่ีประสบภัย ขอรับเงินช<วยเหลือตามแบบฟอรม 
พร/อมยื่นเอกสารท่ีเก่ียวข/องหลังประสบภัยภายใน 90 วัน หลักฐานดังนี้ 
   - สําเนาทะเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ/าน 
   - หนังสือรับรอง  (รับรองโดยปลัดเทศบาล) 
   - ภาพถ<าย 

มติท่ีประชุมรับทราบและให/ดําเนินการ 

2. กองวิชาการและแผนงาน มีเรื่องท่ีแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  2.1 การติดตามการเบิกจ<าย ท้ัง 2 รายการ ได/จัดส<งให/พัสดุดําเนินการเรียบร/อยแล/ว 

2.2 ปHญหาหอกระจายข<าวของชุมชน ซ่ึงใช/ระบบ Wirelessทําให/เกิดปHญหาในการใช/งาน
เม่ือสภาพอากาศแปรปรวน หรือสัญญาณกระทบกับตึกสูง ในเบ้ืองต/นได/แจ/งให/ผู/รับเหมาสรุปรายงาน
ผลกระทบพร/อมแนวทางแก/ไขปHญหาให/ผู/บริหารทราบ 

2.3 การจัดส<งโครงการเพ่ือบรรจุเข/าแผนพัฒนา 3 ปS (พ.ศ.2560 – 2563) ฉบับเพ่ิมเติม  
ให/จัดส<งได/ท่ีกองวิชาการและแผนงาน ซ่ึงจะประชุมคณะกรรมการในวันท่ี  24  มกราคม 2559 

2.4 การแจ/งเลื่อนอบรมการปฏิบัติงานสารบรรณ ตามกําหนดเดิมในแผนดําเนินงานอบรม
ในเดือนมกราคม ขอเลื่อนการอบรมไปประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ 2560 

มติท่ีประชุมรับทราบและให/ดําเนินการ 

3. กองสวัสดิการสังคมมีเรื่องแจ/งท่ีประชุมทราบ/ดําเนินการ 
  3.1 การติดตามก<อหนี้ผูกพัน การติดต้ังกล/องวงจรป?ด 32 กล/อง จัดทํา TORและส<งเรื่องให/
ฝ>ายพัสดุเรียบร/อยแล/ว 
  3.2 การจัดถุงยังชีพให/ประชาชน ระหว<างวันท่ี 6-8 มกราคม 2559 มีจํานวน 31,433 ถุง 
  3.3 การศึกษาดูงานของผู/นําชุมชน ระหว<างวันท่ี 9-14 มกราคม 2560 โครงการแล/ว
เสร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ 
  3.4 วันท่ี 19  มกราคม 2560 พิธีเป?ดโครงการเตรียมความพร/อมก<อนเข/าสู<วัยผู/สูงอายุ 
โรงแรมเมืองลิกอร เวลา 09.00 น. 

มติท่ีประชุมรับทราบและให/ดําเนินการ 

4.สถานธนานุบาล มีเรื่องท่ีแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  4.1 การลดดอกเบ้ียของสถานธนานุบาลระหว<างเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ 2560  
อัตรา 0.25-0.75 สตางค  

มติท่ีประชุมรับทราบและให/ดําเนินการ 

5.สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องท่ีแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 



4 
 

  5.1โครงการเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประชารัฐรักสามัคคีทําดีเพ่ือพ<อ มีกิจกรรม    พิธี
บําเพ็ญพระราชกุศล ครบ 100 วัน ในวันศุกรท่ี 20 มกราคม 2560 

• พิธีบําเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) สถานท่ี  ณ วัดศรีทวี 
- 09.00 พร/อมกัน ณ วัดศรีทวี มีการจัดสวดอภิธรรม เพ่ือถวายเปKนพระราชกุศล
พระบาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

• กิจกรรมสาธารณประโยชน ข/าราชการ พนักงานในสังกัด ร<วมทําความสะอาด    
วัดศรีทวี 

กิจกรรมท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดและขอความร<วมมือเทศบาล 
• กิจกรรมทําบุญตักบาตร พระสงฆจํานวน 89 รปู ณ สนามหน/าเมือง เวลา 06.00 น.

มอบสํานักการช<างจัดเตรียมโตbะ สถานท่ี ฝ>ายปAองกันฯจัดเตรียมปAองกัน 15 นาย 
• กิจกรรมทําดีเพ่ือพ<อ   

- เวลา 09.00 น. ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที  
- ประกอบพิธีไถ<ชีวิตโค จํานวน 23 ราย 
- มอบถุงยังชีพ จํานวน 489 ราย (ในเขตเทศบาลจํานวน  289 ราย) 
- มอบพันธุปลา จํานวน 89 ราย 
- มอบพันธุพืชผัก จํานวน 89 ราย 
- ทําความสะอาดถนนราชดําเนิน จากสนามหน/าเมืองถึงวัดพระมหาธาตุ

จัดเตรียมรถบรรทุกน้ํา กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล/อม 1 คัน สํานักการช<าง 1 คัน
งานปAองกันฯ จํานวน 2 คัน 

• พิธีบําเพ็ญกุศลณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เวลา 15.00น. 
การแต<งกาย ชุดปกติขาวไว/ทุกข 

  5.2การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปKนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ให/กับผู/บริจาค
ท่ีดินให/กับเทศบาล จํานวน 2 ราย คือ 

 - นางสาวิณีสินธู ผู/บริจาคท่ีดินสร/างถนนสิรินครอุทิศ  
- ทันตแพทยหญิงพัชร ีกัมพลานนท ผู/บรจิาคท่ีดินสร/างโรงเรยีนอนุบาลวดัท/าวโคตร 

มติท่ีประชุมรับทราบและให/ดําเนินการ 

6. สํานักการช�างมีเรื่องท่ีแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  6.1การแก/ไขปHญหาอุทกภัย ได/ประสานหน<วยงานท่ีเก่ียวข/อง ท้ังชลประทานและสํานักงาน 
ปภ.จังหวัดในการแก/ไขปHญหาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาล 
  6.2การติดตามรายจ<ายค/างจ<ายประเภทครุภัณฑ ได/จัดส<งให/พัสดุเรียบร/อยแล/ว ในส<วนของค<า
ท่ีดินและสิ่งก<อสร/างเตรียมทยอยจัดส<งให/ฝ>ายพัสดุดําเนินการต<อไป 

มติท่ีประชุมรับทราบและให/ดําเนินการ 
 
7. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อมมีเรื่องท่ีแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  7.1ติดตามการเบิกจ<าย ค<าครุภัณฑรถสุขาเคลื่อนท่ี กําลังดําเนินการกําหนด TOR 
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7.2 การจัดการขยะในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลหลังน้ําลด ได/เร<งดําเนินการจัดเก็บขยะซ่ึงมีปริมาณ
มากและเพ่ิมข้ึนจากปกติประมาณ 10-20 เท<า คาดว<าปลายเดือน มกราคม 2560 จะเข/าสู<สภาวะปกติ  

7.3 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดของบ/านเมือง พ.ศ.2560 ได/มีการเปลี่ยนแปลงการ
จัดการขยะ โดยให/ยึดหลักเกณฑของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงจะกําหนดให/แล/วเสร็จภายใน 60 วัน 

7.4 การยกเลิกจัดเก็บขยะบริเวณหมู<บ/านพิกุลแก/ว ซ่ึงเปKนเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารส<วน
ตําบลปากนคร ได/แจ/งยกเลิกการจัดเก็บขยะไปยังองคการบริหารส<วนตําบลปากนคร เริ่มวันท่ี 1 กุมภาพันธ  
2560 

มติท่ีประชุมรับทราบและให/ดําเนินการ 

8. สํานักการศึกษามีเรื่องท่ีแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  8.1 ปฏิทินงานการศึกษา 

• 21 -22 มกราคม 2560  จัดอบรมการสร/างข/อสอบการคิดวิเคราะห 
• 25-27 มกราคม 2560 ศึกษาดูงานโรงเรียน 2 ภาษา ณ โรงเรียนสะพานท่ี 

3 จังหวัดพิษณุโลก 
• 7-11 กุมภาพันธ 2560 กิจกรรมวันมาฆบูชา 

    - กิจกรรมสาธิตการผลิตทอผ/าพระบฏ สี่ภาค 
    - การจัดนิทรรศการความคืบหน/าพระบรมธาตุสู<มรดกโลก 
    - ตลาดนัดโบราณ ขนมพ้ืนบ/าน 
    - สมโภชนผ/าพระบฏพระราชทาน 
    - การแสดงบนเวที 
    - การแสดงแสงสีเสียงย/อนรอยอาณาจักรศรีวิชัย สู<อาเซียน 
    - ตลาดน้ําลิกอร จําหน<ายผลิตภัณฑพ้ืนบ/านอาหารพ้ืนเมือง 
  8.2 กิจกรรมท่ีเทศบาลรับมอบภารกิจดังนี้ 
   - จัดพ้ืนท่ีตลาดน้ําโบราณ 
   - วันเสารท่ี 11 กุมภาพันธ  2560 เวลา 06.30น. จัดโตbะสําหรับตักบาตรหน/า
วัดพระมหาธาตุ  
   - กิจกรรมอันเชิญผ/าพระบฏพระราชทาน และจัดริ้วขบวน 
   - กองการแพทย จัดรถปฐมพยาบาลเจ/าหน/าท่ีพร/อมเวชภัณฑ ให/บริการ 
   - กองสาธารณสุข จัดรถสุขาเคลื่อนท่ี ระหว<างวันท่ี 7 – 11 กุมภาพันธ  2560 
และดูรักษาความสะอาดท้ังก<อนและหลังจัดกิจกรรม 
   - สํานักการช<าง ดูแลการประดับธงชาติ และธงเสมาธรรมจักรบริเวณวงเวียนน้ําพุ
ถึงแยกสี่แยกประตูมีชัย 

มติท่ีประชุมรับทราบและให/ดําเนินการ 

9. สํานักการประปามีเรื่องท่ีแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
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  9.1 การขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล  147 ล/าน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได/
ผ<านการคัดเลือกเบ้ืองต/น และจะมีการประชุมอีกครั้งหากผ<านการพิจารณาก็จะได/รับการสนับสนุนงบท้ัง
จํานวนท่ีขอไป 
  9.2 การให/บริการน้ําประปาพ้ืนท่ีนอกเขตเทศบาล ได/แก<พ้ืนท่ีองคการบริหารส<วนตําบล
ปากนคร องคการบริหารส<วนตําบลท<าซัก องคการบริหารส<วนตําบลมะม<วงสองต/น องคการบริหารส<วนตําบล
ไชยมนตรี องคการบริหารส<วนตําบลนาเคียน องคการบริหารส<วนตําบลท<าเรือ ซ่ึงการประปาส<วนภูมิภาคได/
ขอความร<วมมือให/เทศบาลประสานงานสอบถามความยินยอมท่ีจะให/โอนการดูแลประปาให/กับการประปา
ส<วนภูมิภาคเปKนผู/ดูแล  

9.3 โครงการก<อสร/างท<อน้ําดิบจากท<าดี – ประตูชัย ผู/รับจ/างได/เข/าดําเนินการแล/ว แต<
เนื่องจากประสบอุทกภัยจึงขอหยุดการดําเนินการ ทางคณะกรรมการได/พิจารณาให/หยุดดําเนินการ ระหว<าง
วันท่ี 6 – 12 มกราคม 2560 

9.4 สํานักงานการตรวจเงินแผ<นดิน ได/เข/ามาตรวจสอบการดําเนินกิจการบริหารจัดการ
เรื่องน้ําประปา ท้ังการกู/เงินมาใช/ในกิจการ การชําระหนี้เงินกู/ และสถานะทางการเงินของกิจการประปา 

มติท่ีประชุมรับทราบและให/ดําเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องๆ(ถ�ามี) 

  3.1 การเปลี่ยนแปลงวันเวลาและสถานท่ีรับมอบประกาศของนักเรียนวัยใส จากเดิมวันท่ี 
18 มกราคม เปKนวันอังคารท่ี 31 มกราคม  2560 สถานท่ีห/องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น5) 

มติท่ีประชุมรับทราบและให/ดําเนินการ 

ป@ดประชุม  เวลา  09.30 น. 
   
    
     ลงชื่อ    ผู/สรุปรายงานการประชุม 

(นายสมคิด  รักสนิท) 
หัวหน/าฝ>ายอํานวยการ 

 
 

 
     ลงชื่อ      ผู/ตรวจสอบรายงานประชุม 

(นายประจักษ   ทองบัว) 
ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 


