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รายงานการประชุม 
ผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการเทศบาลนครนครศรธีรรมราช(จิบน้ําชา) 

ครั้งท่ี  11/2560 
เม่ือวันพุธท่ี 21  มิถุนายนพ.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$สันติสัมพันธ�  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
5. นายมนัส  พงศ�ยี่หล)า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
6. นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ�   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
7. นายประจักษ� ทองบัว  ปลัดเทศบาล 
8. นายวิชัยศักด์ิ   ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล 
9. นางวชิรา  ยุพการนนท� ผู)อํานวยการสํานักการคลัง 
10. นายยงยุทธ  เหล$าเจริญเกียรติ  รก.หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล 
11. นายสมพร  กาญจนโสภาค ผู)อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
12. นางสาวจิราภรณ� แก)วปาน ผู)จัดการสถานธนานุบาล 
13. นางจิตรา  มะโนสงค� รก.ผู)อํานวยการสํานักการช$าง 
14. นายมนต�ชัย  บุตรมะรัถยา ผู)อํานวยการส$วนการผลิต 
15. นางเกศวรินทร� บุญมูสิก  หน.ฝ=ายสังคมสงเคราะห� 
16. นายสัญชาย  ชาตรีทัพ หน.ฝ=ายรักษาความสงบฯ 
17. นางมุกดา   ด)วงเจ)ย  หน.ฝ=ายนิติการ 
18. นางสุกันยา    บัวเพ็ชร  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

 

ผู�ไม�มาประชุม 

1. นายเอกรินทร�   ระเบียบโอษฐ�   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
2. นายชิษณุพงศ�   สุวรรณ  รองปลัดเทศบาล 
3. นายสนิท  พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล 
4. นางอรนงค�  ชูลําภู  ผู)อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
5. นางสุรีวรรณ สาสนานนท� ผู)อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
6. นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ� ผู)อํานวยการสํานักการศึกษา 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
1.1  วันท่ี 8 – 10 สิงหาคม 2560 สถานท่ีอําเภอขนอม จัดอบรมผู)บริหารและหัวหน)า

ส$วนราชการ ให)ผู)บริหารและหัวหน)าส$วนราชการเข)าร$วมกิจกรรมทุกคน 
1.2การพัฒนาทุ$งท$าลาด ให)คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและติดตามผลการปฏิบัติงาน

รวมท้ังคันดินบริเวณบ$อขยะและให)รายงานให)ผู)บริหารทราบ 
1.3มอบสํานักการช$าง เร$งดําเนินการเรื่องการออกแบบศาลาหกเหลี่ยม 
1.4 ทุกส$วนราชการให)ปฏิบัติงานให)ถูกต)องตามระเบียบท่ีเก่ียวข)องรวดเร็ว และเร$งแก)ไข

ปGญหาให)กับชุมชน 
1.5 การอบรมของแต$ละสํานัก กอง ให)ดูความคุ)มค$าของงบประมาณ และประโยชน�ท่ีได)รับ 

รวมท้ังการคัดเลือกวิทยากรท่ีมีความรู)ตรงกับวัตถุประสงค�ของโครงการ 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 

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

ปลัดเทศบาล ติดตามผลการดําเนินงาน/และเรื่องท่ีแจ�งท่ีประชุมทราบและพิจารณา 
  1. ติดตามการรับฟGงการรับฟGงความคิดเห็นของประชาชนในวันท่ี 25 มิถุนายน 2560 เวลา 
13.00 – 16.00น .ฝ=ายต$างๆ ให)ดําเนินการให)เปJนไปตามกําหนดการและภารกิจท่ีได)รับ หากมีปGญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานให)รายงานผลการปฏิบัติงานโดยทันทีมอบทุกส$วนประชาสัมพันธ�ให)บุคลากรในสังกัดเข)าร$วม
กิจกรรม 
  2. การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปK 2560 
ประชุมในวันจันทร�ท่ี 26  มิถุนายน 2560  มีญัตติท่ีจะเข)าท่ีประชุม 3 ญัตติ ของสํานักการประปา 1 ญัตติ 
และสํานักการคลัง 2 ญัตติ  และมอบสํานักการประปาให)รวบรวมเอกสารส$งสํานักงานท)องถ่ินจังหวัดภายใน 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2560  
  3. การต$อสัญญาจ)าง หรือการจ)างเหมาบุคคลปฏิบัติงานของแต$ละส$วนราชการ เพ่ือปฏิบัติให)
ถูกต)องตามระเบียบ มอบสํานักการคลังแจ)งให)ทุกส$วนราชการทราบและแจ)งผู)รับจ)างเหมาบริการทราบถึง
หลักเกณฑ�ในการคํ้าประกัน 
  4. ติดตามการใช)จ$ายเงิน ค$าครุภัณฑ� ค$าท่ีดินและสิ่งก$อสร)าง ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.
2560  รายการท่ีกําลังดําเนินการ รถสุขาเคลื่อนท่ี ส$งเอกสารเม่ือ 19 มิถุนายน 2560 รายการท่ีโอน
งบประมาณให)เร$งดําเนินการ  
  5. การปลูกดอกดาวเรือง ให)ทุกส$วนราชการมีส$วนร$วมในการปลูกให)ร$วมกันคิดและ
ดําเนินการวางแผน และกําหนดปลูกดอกดาวเรืองในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
  6. การซักซ)อมการจัดทํางบประมาณรายจ$ายประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2561  ให)ทุกส$วน
ราชการศึกษาและให)ดําเนินการตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข)อง 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 
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เรื่องแจ�งท่ีประชุมเพ่ือทราบ/พิจารณา ของสํานัก/ กอง 

1. สํานักการช�างมีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
1.1 การจัดทําประตูระบายน้ํา และอาคารบังคับน้ําท่ีโรงกรองน้ําประตูชัย ทางกรมเจ)าท$า

จะเข)าดูพ้ืนท่ี ก$อนท่ีจะพิจารณาอนุญาต 
1.2การทําหนังสือขอความร$วมมือไปยังสํานักงานชลประทานเรื่องการจัดการดินบริเวณ     

บ$อขยะ ซ่ึงสํานักงานชลประทานได)ตอบกลับมาว$าเปJนหน)าท่ีของเทศบาลในการดําเนินการ 
1.3 ตามท่ีสํานักการช$างได)ของบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือจัดต้ัง

งบประมาณพัฒนาถนนราชดําเนิน ถนนกะโรม ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะดําเนินการสํารวจท้ังหมด 
เทศบาลจะต)องเตรียมโครงการ ชื่อโครงการ  และจะต)องดําเนินการรับฟGงความคิดเห็นของประชาชนก$อน ท่ี
จะออกแบบในภาพรวม แบ$งเปJน 3 เฟส ซ่ึงใช)งบประมาณ ประมาณ 300 ล)านบาท ซ่ึงจะกําหนดวันท่ีจะทํา
ประชาคมอีกครั้ง 

1.4 ทุกวันอังคาร สํานักการช$างจะเข)าซ$อมแซมคอสะพานท่ีชํารุดในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ ในการซ$อมแซมคอสะพานให)ดําเนินการในวันอาทิตย� 

2. สํานักการคลังมีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  2.1  บริษัทปกรณ�และเพ่ือนจํากัด ขอใช)พ้ืนท่ีติดต้ังเครื่องจําหน$ายน้ําด่ืมและบริการเติมเงิน
มือถือ (Vending Machine) จํานวน 7 จุด ผลการพิจารณาของอนุกรรมการพิจารณาการใช)สังหาริมทรัพย�
และอสังหาริมทรัพย�   
   - ควรติดต้ังตู)เครื่องจําหน$ายน้ําด่ืมและการบริการเติมเงินมือถือ (จากท่ีเสนอมา 7 
จุด) จํานวน 2 จุด คือ บริเวณทางเข)าสํานักงาน และบริเวณอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ส$วนจุดอ่ืนๆ ไม$สามารถอนุญาตให)ติดต้ังได) 
   - คณะอนุกรรมการฯ เสนอจุดท่ีสามารถติดต้ังเครื่องจําหน$ายน้ําด่ืมและการบริการ
เติมเงินมือถือ เพ่ิมจํานวน 4 จุด  บริเวณสถานีขนส$งผู)โดยสารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 2 จุด  
และบริเวณอุทยานการเรียนรู)ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จํานวน 1 จุด และบริเวณสระว$ายน้ําหรือ
สนามมวยบริเวณสนามกีฬา จํานวน 1 จุด    

- อัตราค$าตอบแทนการใช)พ้ืนท่ีจุดละ 2,000 บาท/เดือน 
- ระยะเวลาการอนุญาตใช)สถานท่ี 1 ปK 
- ขอรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับลักษณะตู)จําหน$ายน้ําด่ืมและการบริการเติมเงิน

มือถือ กรณีกลางแจ)งมีการสร)างโรงคร$อมหรือไม$ ขนาดพ้ืนท่ีใช)สอยจริง 
- ผู)เช$าต)องติดต้ังหม)อไฟฟ_าเอง 
- ให)เช$าทําประกันอุบัติเหตุความเสียหายต$อบุคคลภายนอกท่ีอาจได)รับอันตราย    

ท่ีอาจจะได)รับจากตู)น้ําด่ืมและบริการเติมเงินมือถือนี้ได) 
  2.2 สรุปรายรับ – รายจ$าย ประจําเดือนพฤษภาคม 2560 (ต้ังแต$ตุลาคม 2559 – 
พฤษภาคม 2560) รายรับเข)า 72.70 รายจ$าย 69.64 รายรับสูงกว$ารายรับ 3.06 

2.3 ญัตติท่ีจะนําเสนอต$อสภา จํานวน 2 ญัตติ คือ ญัตติการขออนุมัติจ$ายเงินสะสมเพ่ือนําส$ง
สํานักงานท)องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราชและการซ้ือครุภัณฑ�เพ่ิมเติมกรณีขยายห)อง 
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2.4ติดตามเรื่องท่ีดินกรณีการบริหารจัดการขยะ ทางจังหวัดได)นัดประชุมในวันท่ี  29  
มิถุนายน 2560 ให)เทศบาลประสานกับองค�การบริหารส$วนตําบลนาเคียนในการประชุมสภา ขอความ
ร$วมมือทํารายงานเสนอผลการท่ีดินท่ีใช)ในการจัดการขยะ 3 แนวทาง แล)วท$านท)องถ่ินจังหวัดจะดําเนินการ
นําเสนอ และได)มอบหมายให)เทศบาลนครนครศรีธรรมราชดําเนินการปGกเสาแนวเขตท่ีดินแปลงดอนหัวเล ให)
เรียบร)อย เพ่ือเปJนเสาชั่วคราวให)ดําเนินการก$อนวันท่ี 25 มิถุนายน 2560 ให)ส$งสรุปประเด็นสรุปให)จังหวัด
ภายในวันท่ี 26 มิถุนายน 2560 

2.5 การยืมเงินเดินทางไปราชการ ให)ปฏิบัติให)เปJนไปตามระเบียบฯ ให)ดําเนินก$อนการ
เดินทาง 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 

3. สํานักการประปามีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  3.1 การเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามท่ีได)รับงบประมาณอุดหนุน 3.5 ล)าน แต$เราได)รับสนับสนุน
งบประมาณจากจังหวัด 145 ล)านบาท จึงได)เสนอเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล$าว  
  3.2ภารกิจในวันท่ี 25 มิถุนายน 2560 เรื่องของการสนับสนุนให)บริการเรื่องน้ําประปา ได)
จัดเตรียมเจ)าหน)าท่ีไว)บริการเรียบร)อยแล)ว 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 

4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม มีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  4.1 การรับฟGงความคิดเห็นของประชาชน ในวันท่ี 25 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมเมือง 
(ทุ$งท$าลาด) ได)ดําเนินการในส$วนท่ีได)รับมอบหมายเรียบร)อยแล)ว 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 

5. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
5.1 การจัดทําประชุมประชาคมแผนพัฒนาท)องถ่ินสี่ปK เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2560 

เปJนไปด)วยความเรียบร)อย 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 

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

10,500 ดอก ในส$วนของสํานัก กอง ท่ีได)รับอุปกรณ�ไป ขอให)จัดส$งท่ีกองสวัสดิการเพ่ือจะได)รวบรวมข)อมูล
ในการรายงานจังหวัดทราบต$อไป และคาดว$าจะจะแล)วเสร็จทันกําหนดเวลา 

6.2 วันท่ี 28 มิถุนายน 2560 จัดรับเกียรติบัตรของนักเรียนวัยใส ณ โรงเรียนนานาชาติ 
เชิญหัวหน)าสํานัก กองเข)าร$วมกิจกรรม 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 

7. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  7.1 จังหวัดขอความร$วมมือการจัดกิจกรรมวันงดด่ืมสุราแห$งชาติ ประจําปK 2560 พร)อม
การประชาสัมพันธ� และให)รายงานผลการดําเนินการภายใน 20 กันยายน 2560  
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7.2 อัตราค$าไฟฟ_าบริเวณลานขายของธนารักษ�  ซ่ึงมีอัตราค$าไฟท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากเดิม ได)
ทําหนังสือแจ)งสํานักการช$างตรวจสอบข)อเท็จจริง  

7.3ขอความร$วมมือสํานักการช$างเร$งดําเนินการแบบแปลนปรับปรุงห)องน้ําหอประชุมเมือง 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการข)อ 7.1 ให)สํานักการศึกษาดําเนินการตามหนังสือสั่งการในการร$วม
จัดกิจกรรมและจัดส$งภาพถ$ายให)สํานักปลัดเทศบาลเพ่ือรายงานให)จังหวัดทราบ งานประชาสัมพันธ�
ดําเนินการประชาสัมพันธ�ให)ประชาชนได)รับทราบ ข)อ 7.2 ให)ตัดมิเตอร�ไฟฟ_าบริเวณลานขายของธนารักษ� 

8. สํานักการศึกษามีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  8.1 วันท่ี 21  - 23มิถุนายน  2560ส$งนักเรียนเข)าร$วมแข$งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งท่ี 13
ท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานี 
  8.2วันท่ี 27  -  30 มิถุนายน  2560  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปJนเจ)าภาพ งานการ
ประชุมลูกเสือท)องถ่ินไทยระดับภาคใต) ได)ขอความอนุเคราะห�การเตรียมความพร)อมจากหน$วยงานท่ีเก่ียวข)อง 
  8.3 เชิญร$วมกิจกรรมหิ้วปabนโต กําหนดจัดในวันศุกร�ท่ี  30 มิถุนายน  2560 ณ พุทธภูมิทุ$งท$า
ลาด 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 

9. กองการแพทย>มีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
 -ไม$มีเรื่องแจ)งท่ีประชุม 

10. สถานธนานุบาล  

 - ไม$มีเรื่องแจ)งท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืนๆ(ถ�ามี) 

  - ไม$มี 

ป@ดประชุม  เวลา  11.00 น. 
    

     ลงชื่อ    ผู)สรุปรายงานการประชุม 
  (นายยงยุทธ  เหล$าเจริญเกียรติ) 

  หัวหน)าฝ=ายบริหารงานท่ัวไป  รักษาราชการแทน  
หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล 
 
 

 
     ลงชื่อ      ผู)ตรวจสอบรายงานประชุม 

     (นายประจักษ�   ทองบัว) 
   ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 


