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รายงานการประชุม 
ผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการเทศบาลนครนครศรธีรรมราช(จิบน้ําชา) 

ครั้งท่ี  14/2560 
เม่ือวันพุธท่ี 2 สิงหาคม  2560พ.ศ.2560  เวลา 08.30 น. 
ณ  ห�องประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ช้ัน 2) 

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

ผู�มาประชุม 

1. นายพงศ
สินธุ
  เสนพงศ
  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
     นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

2. นายไสว   เขียวจันทร
 รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายสมเธียร  ภู$สันติสัมพันธ
  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นายมนัส  พงศ
ยี่หล)า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
5. นายประจักษ
 ทองบัว  ปลัดเทศบาล 
6. นายวิชัยศักด์ิ   ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล 
7. นายชิษณุพงศ
   สุวรรณ  รองปลัดเทศบาล 
8. นายสนิท  พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล 
9. นางวชิรา  ยุพการนนท
 ผู)อํานวยการสํานักการคลัง 
10. นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ
 ผู)อํานวยการสํานักการศึกษา 
11. นายยงยุทธ  เหล$าเจริญเกียรติ  รก.หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล 
12. นางสุรีวรรณ สาสนานนท
 ผู)อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
13. นายสมพร  กาญจนโสภาค ผู)อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
14. นางจิตรา  มะโนสงค
 รก.ผู)อํานวยการสํานักการช$าง 
15. นายมนต
ชัย  บุตรมะรัถยา ผู)อํานวยการส$วนการผลิต 
16. นางเกศวรินทร
 บุญมูสิก  หัวหน)าฝ>ายสังคมสงเคราะห
 

 

ผู�ไม�มาประชุม 

1. นายเอกรินทร
   ระเบียบโอษฐ
   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
2. นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ
 เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นางอรนงค
  ชูลําภู  ผู)อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
4. 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

ปCญหาให)กับประชาชนและให)ติดตามงานท่ียังไม$ได)ดําเนินการหรือยังดําเนินการไม$แล)วเสร็จ หากมีปCญหาก็ให)
รายงานผู)บังคับบัญชาตามลําดับข้ัน 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 

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

ปลัดเทศบาล ติดตามผลการดําเนินงาน/และเรื่องท่ีแจ�งท่ีประชุมทราบและพิจารณา 
  1. สํานัก/กอง ท่ีมีญัตติต)องเข)าสภาในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปG 
2560 ให)ดําเนินการภายในกําหนดระยะเวลาท่ีงานกิจการสภากําหนด  
  2. กําชับการปฏิบัติงานของทุกส$วนราชการ การเสนอหนังสือต$างๆ ในตําแหน$งรอง
นายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชให)ปฏิบัติให)ถูกต)อง 
  3. การจ)างเหมาผู)เชี่ยวชาญ จะหยุดจ)างต้ังแต$เดือนสิงหาคม 2560 เปIนต)นไปและให)
ยกเลิกตําแหน$งผู)เชี่ยวชาญ ไม$มีการจ)าง  
  4. การกันเงินของแต$ละส$วนราชการให)ปฏิบัติให)เปIนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข)อง 
  5. การเบิกจ$ายของทุกส$วนราชการ ให)ดูระเบียบท่ีเก่ียวข)อง อํานาจหน)าท่ี และอัตราการ
เบิกจ$ายต$างๆ ให)ศึกษารายละเอียดให)รอบคอบเพ่ือประโยชน
แก$ทางราชการ และปฏิบัติให)ถูกต)องตาม
ระเบียบ  
  6. การปลูกต)นดาวเรือง มอบทุกส$วนราชการดําเนินการให)เปIนไปตามกําหนดท่ีวางไว) 
  7. พนักงานจ)างเหมาบริการ ให)ปฏิบัติให)เปIนไปตามระเบียบ และมอบทุกส$วนราชการให)ทํา
ความเข)าใจกับผู)รับจ)างเหมาบริการ  
  8. การจัดทําร$างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ$ายประจําปG พ.ศ.2561 หลังจากท่ีประชุมให)
ทุกส$วนราชการท่ีมีการแก)ไข เร$งดําเนินการและส$งให)กองวิชาการและแผนงานเพ่ือดําเนินการในข้ันตอนต$อไป 
 มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 
เรื่องแจ�งท่ีประชุมเพ่ือทราบ/พิจารณา ของสํานัก/ กอง 

1. สํานักการช�างมีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 

  1.1 โครงการในปGงบประมาณ พ.ศ.2560 44 ดําเนินการแล)วเสร็จจํานวน 23 โครงการ        
อยู$ระหว$างดําเนินการ 12 โครงการ รอเบิกจ$าย 8 โครงการ อีกหนึ่งโครงการได)โอนเงินงบประมาณมาสมทบ
และจะดําเนินการในข้ันตอนต$อไป 

1.2ทางจังหวัดมอบหมายการปลูกต)นบานบุรี ถนนพัฒนาการคูขวางในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช สํานักการช$างได)เตรียมดําเนินการไว)เรียบร)อยแล)ว 

1.3 งานท่ีได)รับมอบหมายกําแพงเมืองเก$า จะมีการออกแบบและมีการจ)างท่ีปรึกษามา
ออกแบบเมือง และงบไฟฟLาลงดิน ประมาณห)าล)านบาทในปG 2561  

1.4การปลูกดอกดาวเรือง จะสรุปและรายงานผลอีกครั้งในคราวหน)า 
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1.5การจัดทําคันดินเพ่ิมด)านทิศตะวันออก กรมชลประทานได)เข)าดําเนินการ และได)เพ่ิม
เครื่องสูบน้ําจํานวน 2 เครื่อง  

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 

2. สํานักการคลังมีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  2.1 การร$วมประชุมสภากับองค
การบริหารส$วนตําบลนาเคียน 

- เรื่องท่ีดิน จะไม$มีการปNดก้ันแนวลําคลองสาธารณะ ไม$ใช)ประโยชน
ในท่ีดินนอกเขต 
- ด)านสิ่งแวดล)อม ต้ังคณะกรรมการกํากับด)านสิ่งแวดล)อม และจัดสรรงบประมาณ

ในการดูแลแบบไม$จํากัด 
- การคืนพ้ืนท่ี กรณีการกําจัดขยะหมดไป โดยจะนํากลับไปเปIนพ้ืนท่ีสาธารณะ

ดังเดิม 
- ด)านการเยียวยา 
 - ทําการติดต้ังเครื่องกรองน้ํา 4 จุด ในพ้ืนท่ี ม.1 ,2,3 และ ม.9 
 -ด)านสุขภาพ จัดทีมแพทย
เคลื่อนท่ีอย$างน)อยเดือนละ 1 ครั้ง 
ท่ีประชุมเห็นชอบ จํานวน 15 เสียง 

  2.2การกันเงิน ให)แต$ละสํานักกอง ดําเนินการตามบันทึกของสํานักการคลัง และให)ส$งสํานัก
การคลังภายในวันท่ี  10  สิงหาคม  2560 เพ่ือดําเนินการในส$วนท่ีเก่ียวข)องต$อไป 
  2.3 การวางฎีกาตัดปGหรือกันเงินค$าจ)างเหมาบริการเดือนกันยายน 2560 เนื่องจากวันสิ้น
ปGงบประมาณ ตรงกับวันเสาร
ท่ี 30 กันยายน 2560  ให)ทุกสํานัก กอง ดําเนินการวางฎีกาการจ)างเหมา
บริการไว)จ$าย (รายจ$ายค)างจ$าย) งวดสุดท)าย ภายในวันท่ี 10 กันยายน  2560  
  2.4สํานักงานการตรวจเงินแผ$นดินได)รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สิ้นสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2558 ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีรายละเอียดข)อท)วงติง และข)อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
เอกสารตามท่ีได)แจ)งให)สํานักกองฝ>ายทราบ 
  2.5 แจ)งการเบิกค$าเช$าบ)านของบุคลากรครู กองการศึกษา กรมส$งเสริมการปกครอง
ท)องถ่ินจะแจ)งการรับจัดสรรเปIนรายบุคคล ในการเบิกจ$ายต)องดําเนินการตามข้ันตอน ตามระเบียบท่ี
เก่ียวข)องต$อไป 
  2.6ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 จะมีการให)ระบบการจัดซ้ือจัดจ)างตามระเบียบใหม$ 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 

3. สํานักการประปามีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  3.1โครงการวางท$อประปา 145 ล)าน ผู)รับจ)างได)ลงนามในสัญญาจ)างเรียบร)อยแล)ว และจะ
ประชุมหารือวางแผนกับผู)ควบคุมงาน ผู)รับจ)างอีกครั้ง 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 

4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม มีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  4.1 ผลจากการประชุมร$วมกับองค
การบริหารส$วนตําบลนาเคียน หากมีหนังสือมายัง
เทศบาลก็จะดําเนินการในส$วนท่ีเก่ียวข)องต$อไป 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 
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5. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
5.1 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท)องถ่ินสามปGจะดําเนินการให)เสร็จสิ้นภายในเดือน

สิงหาคม และในเดือนกันยายน จะทบทวนแผนพัฒนาท)องถ่ินสี่ปG พ.ศ.2561 - 2564 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 

6.กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
6.1 โครงการในปG 2560 ดําเนินการไปเกือบทุกโครงการ โครงการอบรมของผู)สูงอายุ ใน

วันท่ี 7 กันยายน 2560 จะแจ)งรายละเอียดและหาข)อสรุปในการจัดโครงการอีกครั้ง 
6.2 การซ$อมแซมอาคารโอทอป อยู$ระหว$างปNดปรับปรุง 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 

7. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  7.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การทํางานให)มีความสุขและสนุกกับการทํางาน        
จะจัดระหว$างวันท่ี 18  - 20  สิงหาคม 2560 รายละเอียดตามท่ีแจ)งสํานัก กอง ทราบแล)ว 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 

8. สํานักการศึกษามีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  8.1งามสมโภชศาลหลักเมือง ในวันท่ี 1 - 5 สิงหาคม 2560 

มติท่ีประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ 

9. กองการแพทย=มีเรื่องท่ีแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
 - ไม$มีเรื่องแจ)งที่ประชุม 

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 


