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รายงานการประชุม 
ผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการเทศบาลนครนครศรธีรรมราช(จิบน้ําชา) 

ครั้งท่ี  9/2560 
เม่ือวันพุธท่ี 24  พฤษภาคมพ.ศ.2560  เวลา 08.30 น. 

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

ผู�มาประชุม 

1. นายพงศ
สินธุ
 เสนพงศ
  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
2. นายไสว  เขียวจันทร
 รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายสมเธียร  ภู"สันติสัมพันธ
  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ
   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
5. นายประจักษ
 ทองบัว  ปลัดเทศบาล 
6. นายวิชัยศักด์ิ   ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล 
7. นายชิษณุพงศ
 สุวรรณ  รองปลัดเทศบาล 
8. นายสนิท  พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล 
9. นางวชิรา  ยุพการนนท
 ผู4อํานวยการสํานักการคลัง 
10. นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ
 ผู4อํานวยการสํานักการศึกษา 
11. นายยงยุทธ  เหล"าเจริญเกียรติ  รก.หัวหน4าสํานักปลัดเทศบาล 
12. นางสุรีวรรณ สาสนานนท
 ผู4อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
13. นายสมพร  กาญจนโสภาค ผู4อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
14. นางจิตรา  มะโนสงค
 ผู4อํานวยการส"วนควบคุมการก"อสร4างฯ 
15. นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน
 ผู4อํานวยการส"วนช"างสุขาภิบาล 
16. นางสาวอิงอร  ปรีชาญวินิจ นายสัตวแพทย
 
17. นางเกศวรินทร
 บุญมุสิก  หัวหน4าฝ=ายสังคมสงเคราะห
 
18. นายมนต
ชัย  บุตรมะรัถยา ผู4อํานวยการส"วนการผลิต 

ผู�ไม�มาประชุม 

1. ผศ.เชาวน
วัศ  เสนพงศ
  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
2. นายมนัส  พงศ
ยี่หล4า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายเอกรินทร
   ระเบียบโอษฐ
   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นางอรนงค
  ชูลําภู  ผู4อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
5. น.ส.จิราภรณ
 แก4วปาน ผู4จัดการสถานธนานุบาล 

 

 

 



2 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

1.1  มอบทุกส"วนราชการติดตามการดําเนินงาน ภารกิจต"างๆ ของแต"ละกองให4ดําเนินการ
ให4เปCนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว4 

1.2การจัดการแก4ไขปDญหาเรื่องคันดินบริเวณบ"อขยะ ให4ดําเนินการโดยเร"งด"วน มอบ             
นายไสว เขียวจันทร
 รองนายกเทศมนตรีประธานคณะทํางานฯ รับผิดชอบ 

1.3กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อมให4กําชับเวรยาม ในการปฏิบัติงานบริเวณคันดินบ"อขยะ
ให4เพียงพอและปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง  

มติท่ีประชุมรับทราบและให4ดําเนินการ 

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

ปลัดเทศบาล 
  1. แนวทางการแก4ไขปDญหาบริเวณบ"อขยะของกองสาธารณสุข 
   -ให4ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา เริ่มดําเนินการโดยเร"งด"วน 
   -การใช4สารเคมีช"วยบําบัดคุณภาพน้ําเสีย ก"อนสูบน้ําเข4าบ"อบําบัดน้ําเสีย 
   -กําชับเวรยามผู4ปฏิบัติงานบริเวณคันดิน ให4มีเวรยามท้ังกลางวันและกลางคืน 
พร4อมรายงานผลการปฏิบัติงานให4ผู4อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม หรือนายสนิท  พรหมสุภา
รองปลัดเทศบาล 
   - การปรับปรุง วางแผนการจัดการเรื่องจุดเสี่ยงมอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม 
   - สํานักการช"างประสานงานกับชลประทานเรื่องดินท่ีชลประทานขุดมากองไว4   
เพ่ือใช4พ้ืนท่ีรองรับน้ําในอนาคต 
   - การรับฟDงความคิดเห็นของประชาชน อยู"ระหว"างเตรียมการจัดการรับฟDงความ
คิดเห็นของประชาชน   
  2. การปรับปรุงศาลาประดู"หกผลจากการเข4าร"วมประชุม และแจ4งท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
   - จังหวัดนครศรีธรรมราชให4แต"งต้ังคณะกรรมการ 1 ชุด เพ่ือพิจารณาบริหาร
จัดการและปรับปรุงบริเวณศาลาประดู"หก ประกอบด4วย จังหวัด / องค
การบริหารส"วนจังหวัดนครศรีธรรมราช / 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เอกชน และผู4ท่ีเก่ียวข4อง โดยมีปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เปCนประธาน 
   - ให4เทศบาลจัดระเบียบพ"อค4า แม"ค4า ท่ีขายอยู"ชั่วคราวให4เปCนระเบียบและดูแล
ความสะอาดอย"างสมํ่าเสมอ เบ้ืองต4นให4สํานักปลัดเทศบาลจัดการในเรื่องการตัดแต"งต4นไม4 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล4อมจัดเจ4าหน4าท่ีเข4าทําความสะอาด สํานักการช"างดูแลเก็บกวาดพ้ืนท่ีเบ้ืองต4นให4มีความปลอดภัย 
ปLองกันการเกิดอุบัติเหตุ 

- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ได4รับงบประมาณในการก"อสร4าง
ศาลาใหม"ในปM พ.ศ. 2561 วงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท  
   -  ให4เทศบาลขออนุมัติจําหน"ายทรัพย
สิน ศาลาเดิมซ่ึงก"อสร4างเม่ือปM พ.ศ. 2545 
  3. สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากสภาองค
การบริหารส"วนจังหวัด
นครศรีธรรมราชไม"เห็นชอบในการโอนทรัพย
สินให4กับเทศบาล จังหวัดจึงมอบหมายให4สํานักงานท4องถ่ิน
จังหวัดประสานงานในเรื่องดังกล"าวอีกครั้ง 
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  4. การขอปรับปรุงภูมิทัศน
เมืองตามนโยบายของผู4ว"าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ให4
เทศบาลเปCนผู4เสนอของบประมาณโดยผ"านสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เพ่ือปรับภูมิทัศน
ของถนน 
/ บริเวณทางเท4า ของถนนกะโรม และถนนราชดําเนินในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  5. การเตรียมการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 
   - การตกแต"งภูมิทัศน
เมืองด4วยดอกดาวเรืองมอบสํานักการช"าง  
   - รับผิดชอบเรื่องจัดทําพระเมรุมาศโดยร"วมออกแบบกับสํานักงานโยธาธิการ
จังหวัด  มอบสํานักการช"าง 
   -เพาะดอกดาวเรือง เพ่ือใช4ในช"วงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยเริ่มเพาะ
ต้ังแต"เดือนสิงหาคม 2560มอบสํานักการช"าง 
   -รถสุขาเคลื่อนท่ี  มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม  รถบรรทุกน้ํา รถดับเพลิง 
รถกระเช4าสูง  มอบฝ=ายปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย    

- กล4อง CCTV มอบกองวิชาการและแผนงาน และมอบงานประชาสัมพันธ
ในการ
ประชาสัมพันธ
ให4ประชาชนได4รับทราบ 
   - ดูแลเรื่องความสะอาด ก"อนและหลังงานพิธีมอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม   
   - ดูแลเรื่องสุนัขจรจัด อย"าให4เข4ามาบริเวณพิธี มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม   
   - การติดต้ังจอ LED บริเวณงาน มอบสํานักปลัดเทศบาล 
   - การจัดทําดอกไม4จันทน
  จํานวน 40,000 ดอก มอบกองสวัสดิการสังคม จัดทํา
และให4รายงานผลการจัดทํา ให4แล4วเสร็จทันกําหนดเวลา 
  6. การกําจัดผักตบชวา ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมอบสํานักการช"างและ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม 
  7. สํานัก / กอง / ฝ=าย ท่ีมีญัตติจะเสนอท่ีประชุมในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจําปM พ.ศ. 2560 ให4ประชุมซักซ4อมในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. 
  8. การลงทะเบียนทรัพย
สินของเทศบาล สํานัก / กอง ท่ีไปทํา MOU กับหน"วยงานใดซ่ึง
เก่ียวกับทะเบียนทรัพย
สิน ให4สําเนาเอกสาร แจ4งสํานักการคลัง และผู4รับผิดชอบดําเนินการ   

9. การเดินทางไปราชการของผู4บริหาร ให4สําเนาให4ฝ=ายพัสดุและหน"วยงานท่ีเก่ียวข4อง  และ
กําชับในการไปราชการให4ตรวจสอบคําสั่งในการเดินทางไปราชการ 
  10. ในการประชุมครั้งถัดไปให4 แต"ละหน"วยงานรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามท่ีมอบหมาย
ในท่ีประชุมเพ่ือให4ท่ีประชุมได4ทราบ 

มติท่ีประชุมรับทราบและให4ดําเนินการ 

เรื่องแจ�งท่ีประชุมเพ่ือทราบ/พิจารณา ของสํานัก/ กอง 

1. สํานักการช�างมีเรื่องท่ีแจ4งให4ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
1.1 การปรับปรุงศาลหลักเมืองกําลังดําเนินการปรับปรุง 
1.2เตรียมข4อมูลจากการรับฟDงความคิดเห็นของประชาชน เรื่องปรับปรุงภูมิทัศน
เมืองถนน

ราชดําเนิน เพ่ือจะเข4าประชุมรายงานต"อผู4ว"าราชการจังหวัด 

มติท่ีประชุมรับทราบและให4ดําเนินการ 
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2. สํานักการคลังมีเรื่องท่ีแจ4งให4ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  2.1  การติดตามการใช4จ"ายเงิน ท่ียังไม"ได4ดําเนินการจํานวน 2 โครงการของสํานักการช"าง 
และอีก 1 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม ครุภัณฑ
 รถสุขาเคลื่อนท่ี 

2.2 การจัดประโยชน
ทรัพย
สิน ให4คณะอนุกรรมการพิจารณาการใช4พ้ืนท่ีบริเวณทุ"งท"าลาด 
บริษัท AIS ขอติดต้ังเสาสัญญาณโทรศัพท
เคลื่อนท่ี 

 - กําหนดเวลาการเช"า 3 ปM 
 - ค"าตอบแทนการเช"าปMละ 180,000 บาท 
 - กําหนดหลักประกันสัญญาเช"า 10 เปอร
เซ็นต
ของค"าเช"าตลอดอายุการเช"า 3 ปM 
 - หากเกิดอุบัติเหตุกับบุคคลภายนอกทางบริษัทต4องเปCนผู4รับผิดชอบเองท้ังสิ้น 
 - ค"าใช4จ"ายอ่ืนๆ ค"าธรรมเนียม เก่ียวข4องกับการเช"าสถานท่ีให4ผู4เช"าเปCนผู4ออก  

ค"าปรับหากเลยกําหนดเวลา ร4อยละ 1.25 ต"อเดือน ของเงินท่ีค4างชําระการติดต้ังมิเตอร
ไฟฟLาให4ชําระตาม
ค"าใช4จ"ายจริง 

2.3 การอบรมเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ4าหน4าท่ีและการปLองกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค
กรปกครองส"วนท4องถ่ินในวันเสาร
ท่ี 10 มิถุนายน 2560 ณ ห4องประชุมคอนเวนชั่น2 โรงแรม
แกรนด
ปาร
ค 

2.4สํานักงานตรวจเงินแผ"นดินได4เข4ามาตรวจ หากมีเรื่องชี้แจง ขอให4ผู4อํานวยการกองเปCนผู4
ชี้แจงรายละเอียด 

2.5คําสั่งการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของสํานัก/ กอง กําหนดให4ออกคําสั่งระยะเวลา
ครั้งละ 3 เดือน 

มติท่ีประชุมรับทราบและให4ดําเนินการ 

3. สํานักการประปามีเรื่องท่ีแจ4งให4ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  3.1 การเข4าปฏิบัติหน4าท่ีของสํานักการประปา นายมนต
ชัย  บุตรมะรัถยาผู4อํานวยการส"วนการผลิต
โดยจะเร"งปรับปรุงคุณภาพน้ํา  และงานทุกๆ ด4านของสํานักการประปา 
  3.2นายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน
 ผอ.ส"วนช"างสุขาภิบาล  ได4มาช"วยราชการ ณ เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จะเดินทางกลับต4นสังกัดในวันท่ี 1 มิถุนายน  2560 

มติท่ีประชุมรับทราบและให4ดําเนินการ 

4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม มีเรื่องท่ีแจ4งให4ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  4.1 วันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 เชิญหัวหน4าส"วนราชการเข4าร"วมรับฟDงการหารือเรื่องขยะ 
ณ ห4องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  4.2สรุปผลการศึกษาดูงาน ระหว"าง 14 - 19 พฤษภาคม 2560 

มติท่ีประชุมรับทราบและให4ดําเนินการ 

5. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องท่ีแจ4งให4ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
5.1 การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท4องถ่ินสี่ปM (พ.ศ.2561 – 2564)ฉบับท่ี 1 จะขยายเวลา

จัดส"งให4กองวิชาการภายใน วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560   
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5.2 ปฏิทินและแผนการดําเนินการจัดทําร"างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"าย ประจําปM พ.ศ.
2561 

 - 25 พฤษภาคม 2560 แจ4งให4สํานัก/ กอง ดําเนินการประมาณการรายจ"าย และ
สํานักการคลังประมาณการรายรับ 

 - 9 มิถุนายน 2560สํานัก / กอง จัดส"งรายจ"ายประจําให4กองวิชาการและแผนงาน 
 - 10 – 18 มิถุนายน 2560 ตรวจสอบ/ สรุปรวบรวมรายจ"ายประจํากองแต"

สํานัก/ กอง 
 - 19 – 23 มิถุนายน 2560 เจ4าหน4าท่ีงบประมาณพิจารณางบประมาณรายจ"ายประจํา 
 - 20 มิถุนายน 2560 สํานัก/ กอง จัดส"งงบลงทุน (หมวดค"าครุภัณฑ
) 
 - 30 มิถุนายน 2560 ประชุมเพ่ือพิจารณารายจ"ายประจํา 
 - 30 มิถุนายน 2560 สํานัก/ กอง จัดส"งงบลงทุน (หมวดค"าท่ีดินและสิ่งก"อสร4าง) 
 - 3 -7 กรกฎาคม 2560 ตรวจสอบ/ สรุปรวบรวมงบลงทุนของแต"ละสํานัก/กอง 
 - 17 – 21 กรกฎาคม 2560 พิจารณางบลงทุนและโครงการท่ีจะดําเนินการใน

ปMงบประมาณ พ.ศ.2561  
 - 24 – 31 กรกฎาคม 2560 จัดทําร"างเทศบัญญัติฯ 
 - 1 - 2  สิงหาคม 2560 ตรวจสอบความถูกต4องของร"างเทศบัญญัติฯ 
 - 7 สิงหาคม 2560 จัดส"งเอกสารร"างเทศบัญญัติให4สมาชิกสภาฯ 
 - 15 สิงหาคม 2560 ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาร"างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ"ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มติท่ีประชุมรับทราบและให4ดําเนินการ 

6.กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องท่ีแจ4งให4ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  6.1 วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560เชิญหัวหน4าส"วนราชการร"วมเปdดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพ
อาชีพคนพิการ บริเวณข4างอาคาร OTOP 

มติท่ีประชุมรับทราบและให4ดําเนินการ 

7. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องท่ีแจ4งให4ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  7.1 การเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม"อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให4
เทศบาลร"วมบริจาคสนับสนุน TO BE NUMBER ONE  จํานวน 60,000 บาท ได4รับพระราชทานเข็มจํานวน 
2 ชุด  
  7.2 ศูนย
การค4าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช ยินดีท่ีจะสนับสนุนพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรม
ต"างๆ ของหน"วยงานภาครัฐและเอกชน 
  7.3 ธนาคารออมสินขอความอนุเคราะห
ให4ห4องประชุม ชั้น 5 จํานวนผู4อบรม 100 คนทาง
เทศบาลไม"สามารถให4การสนับสนุนได4เนื่องจากห4องประชุมไม"ว"าง 
  7.4 ติดตามการปรับปรุงห4องน้ํา เพ่ิมเติมการทาสีอาคารด4านข4างและการประดับพระบรม
ฉายาลักษณ
รัชกาลท่ี 10 บริเวณด4านหน4าสํานักงาน 

มติท่ีประชุมรับทราบและให4ดําเนินการข4อ 7.1 ให4การสนับสนุน จํานวน 30,000 บาท  

 



6 
 

8. สํานักการศึกษามีเรื่องท่ีแจ4งให4ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  8.1วันท่ี 25 พฤษภาคม  2560  ทําข4อตกลงMOU ท่ีเมืองจีน 
  8.2 วันท่ี 26 พฤษภาคม  2560กิจกรรมหิ้วปdiนโต 
  8.3วันท่ี 31 พฤษภาคม  2560  ประชุมเตรียมความพร4อมการประชุมลูกเสือท4องถ่ินไทย
ระดับภาคใต4 และประชุมครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 16  มิถุนายน 2560  

8.4 วันท่ี 3 มิถุนายน  2560  คัดเลือกนักดนตรีวง Orchestra ณ โรงเรียนนานาชาติฯ 

มติท่ีประชุมรับทราบและให4ดําเนินการ 

9. กองการแพทย?มีเรื่องท่ีแจ4งให4ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  9.1 การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรOD สถานท่ี อําเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช วันท่ี 9 – 12 มิถุนายน  2560  กองฝ=ายใดสนใจเข4าร"วมแจ4งรายชื่อท่ีกองการแพทย
 
  9.2 สํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานกระจายอํานาจ ให4ชี้แจงเรื่องอํานาจหน4าท่ีของ       
อสม. หลังจากท่ี สํานักงานตรวจเงินแผ"นดินได4ทักท4วง ซ่ึงจะดําเนินการในส"วนท่ีเก่ียวข4องต"อไป 

มติท่ีประชุมรับทราบและให4ดําเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องๆ(ถ�ามี) 
3.1เรื่อง หอกระจายข"าว ของชุมชนให4ดําเนินการปรับปรุงซ"อมแซมให4สามารถใช4งานได4 
3.2 เครื่องกรองน้ําของชุมชนเสีย และชุมชนไม"มีงบประมาณในการดําเนินการซ"อม 

ปBดประชุม  เวลา  11.00 น. 

 
    

     ลงชื่อ    ผู4สรุปรายงานการประชุม 
  (นายยงยุทธ  เหล"าเจริญเกียรติ) 

  หัวหน4าฝ=ายบริหารงานท่ัวไป  รักษาราชการแทน  
หัวหน4าสํานักปลัดเทศบาล 
 
 
 

     ลงชื่อ      ผู4ตรวจสอบรายงานประชุม 
     (นายวิชัยศักด์ิ  ไสยเกตุ) 

รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน 
 ปลัดเทศบาล 

 


