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รายงานการประชุม
ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(จิบน้ําชา)
ครั้งที่ 14/2560
เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ชั้น 2)
-------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายพงศสินธุ

เสนพงศ

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

1.
2.
3.
4.

ระเบียบโอษฐ
บุญชูวงศ
ชูลําภู
แก)วปาน

ผูไมมาประชุม
นายเอกรินทร
นายวิสุทธิ์
นางอรนงค
นางสาวจิราภรณ

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ผู)อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู)จัดการสถานธนานุบาล
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ทุกส$วนราชการให)ปฏิบัติงานให)ถูกต)องตามระเบียบที่เกี่ยวข)องรวดเร็ว และเร$งแก)ไข
ปCญหาให)กับประชาชนและให)ติดตามงานที่ยังไม$ได)ดําเนินการหรือยังดําเนินการไม$แล)วเสร็จ หากมีปCญหาก็ให)
รายงานผู)บังคับบัญชาตามลําดับขั้น
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว และเรื่องที่แจงใหที่
ประชุมทราบ/พิจารณา
ปลัดเทศบาล ติดตามผลการดําเนินงาน/และเรื่องที่แจงที่ประชุมทราบและพิจารณา
1. สํ า นั ก /กอง ที่ มี ญั ต ติ ต) องเข) า สภาในการประชุ มสภาสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ประจํ า ปG
2560 ให)ดําเนินการภายในกําหนดระยะเวลาที่งานกิจการสภากําหนด
2. กํ า ชั บ การปฏิ บั ติ ง านของทุ ก ส$ ว นราชการ การเสนอหนั ง สื อ ต$ า งๆ ในตํ า แหน$ ง รอง
นายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชให)ปฏิบัติให)ถูกต)อง
3. การจ) างเหมาผู) เ ชี่ย วชาญ จะหยุด จ)า งตั้งแต$เ ดือนสิงหาคม 2560 เปI น ต)น ไปและให)
ยกเลิกตําแหน$งผู)เชี่ยวชาญ ไม$มีการจ)าง
4. การกันเงินของแต$ละส$วนราชการให)ปฏิบัติให)เปIนไปตามระเบียบที่เกี่ยวข)อง
5. การเบิกจ$ายของทุกส$วนราชการ ให)ดูระเบียบที่เกี่ยวข)อง อํานาจหน)าที่ และอัตราการ
เบิ กจ$ า ยต$ า งๆ ให) ศึกษารายละเอี ยดให)ร อบคอบเพื่ อประโยชนแก$ ทางราชการ และปฏิบั ติให) ถูกต) องตาม
ระเบียบ
6. การปลูกต)นดาวเรือง มอบทุกส$วนราชการดําเนินการให)เปIนไปตามกําหนดที่วางไว)
7. พนักงานจ)างเหมาบริการ ให)ปฏิบัติให)เปIนไปตามระเบียบ และมอบทุกส$วนราชการให)ทํา
ความเข)าใจกับผู)รับจ)างเหมาบริการ
8. การจัดทําร$างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ$ายประจําปG พ.ศ.2561 หลังจากที่ประชุมให)
ทุกส$วนราชการที่มีการแก)ไข เร$งดําเนินการและส$งให)กองวิชาการและแผนงานเพื่อดําเนินการในขั้นตอนต$อไป
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา ของสํานัก/ กอง
1. สํานักการชางมีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1 โครงการในปGงบประมาณ พ.ศ.2560 44 ดําเนินการแล)วเสร็จจํานวน 23 โครงการ
อยู$ระหว$างดําเนินการ 12 โครงการ รอเบิกจ$าย 8 โครงการ อีกหนึ่งโครงการได)โอนเงินงบประมาณมาสมทบ
และจะดําเนินการในขั้นตอนต$อไป
1.2ทางจังหวัดมอบหมายการปลูกต)นบานบุรี ถนนพัฒนาการคูขวางในเขตพื้นที่เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช สํานักการช$างได)เตรียมดําเนินการไว)เรียบร)อยแล)ว
1.3 งานที่ได)รับมอบหมายกําแพงเมืองเก$า จะมีการออกแบบและมีการจ)างที่ปรึกษามา
ออกแบบเมือง และงบไฟฟLาลงดิน ประมาณห)าล)านบาทในปG 2561
1.4การปลูกดอกดาวเรือง จะสรุปและรายงานผลอีกครั้งในคราวหน)า
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1.5การจัดทําคันดินเพิ่มด)านทิศตะวันออก กรมชลประทานได)เข)าดําเนินการ และได)เพิ่ม
เครื่องสูบน้ําจํานวน 2 เครื่อง
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
2. สํานักการคลังมีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1 การร$วมประชุมสภากับองคการบริหารส$วนตําบลนาเคียน
- เรื่องที่ดิน จะไม$มีการปNดกั้นแนวลําคลองสาธารณะ ไม$ใช)ประโยชนในที่ดินนอกเขต
- ด)านสิ่งแวดล)อม ตั้งคณะกรรมการกํากับด)านสิ่งแวดล)อม และจัดสรรงบประมาณ
ในการดูแลแบบไม$จํากัด
- การคืนพื้นที่ กรณีการกํา จัดขยะหมดไป โดยจะนํา กลับไปเปIนพื้ นที่สาธารณะ
ดังเดิม
- ด)านการเยียวยา
- ทําการติดตั้งเครื่องกรองน้ํา 4 จุด ในพื้นที่ ม.1 ,2,3 และ ม.9
-ด)านสุขภาพ จัดทีมแพทยเคลื่อนที่อย$างน)อยเดือนละ 1 ครั้ง
ที่ประชุมเห็นชอบ จํานวน 15 เสียง
2.2การกันเงิน ให)แต$ละสํานักกอง ดําเนินการตามบันทึกของสํานักการคลัง และให)ส$งสํานัก
การคลังภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เพื่อดําเนินการในส$วนที่เกี่ยวข)องต$อไป
2.3 การวางฎีกาตัดปGหรือกันเงินค$าจ)างเหมาบริการเดือนกันยายน 2560 เนื่องจากวันสิ้น
ปGงบประมาณ ตรงกับวันเสารที่ 30 กันยายน 2560 ให)ทุกสํานัก กอง ดําเนินการวางฎีกาการจ)างเหมา
บริการไว)จ$าย (รายจ$ายค)างจ$าย) งวดสุดท)าย ภายในวันที่ 10 กันยายน 2560
2.4สํ านั กงานการตรวจเงิ นแผ$ นดิ นได) รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิ น สิ้ นสุ ดวั นที่ 30
กันยายน 2558 ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดข)อท)วงติง และข)อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
เอกสารตามที่ได)แจ)งให)สํานักกองฝ>ายทราบ
2.5 แจ) ง การเบิ ก ค$ า เช$ า บ) า นของบุ ค ลากรครู กองการศึ กษา กรมส$ ง เสริ มการปกครอง
ท) องถิ่ น จะแจ) ง การรั บ จั ด สรรเปI น รายบุ ค คล ในการเบิ กจ$ า ยต) อ งดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอน ตามระเบี ย บที่
เกี่ยวข)องต$อไป
2.6ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 จะมีการให)ระบบการจัดซื้อจัดจ)างตามระเบียบใหม$
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
3. สํานักการประปามีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.1โครงการวางท$อประปา 145 ล)าน ผู)รับจ)างได)ลงนามในสัญญาจ)างเรียบร)อยแล)ว และจะ
ประชุมหารือวางแผนกับผู)ควบคุมงาน ผู)รับจ)างอีกครั้ง
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1 ผลจากการประชุ มร$ ว มกั บ องคการบริ ห ารส$ ว นตํ า บลนาเคี ย น หากมี ห นั งสื อมายั ง
เทศบาลก็จะดําเนินการในส$วนที่เกี่ยวข)องต$อไป
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
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5. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 กระบวนการจั ดทํ า แผนพั ฒ นาท) องถิ่ น สามปG จะดํ าเนิ น การให)เ สร็จ สิ้ น ภายในเดื อน
สิงหาคม และในเดือนกันยายน จะทบทวนแผนพัฒนาท)องถิ่นสี่ปG พ.ศ.2561 - 2564
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
6.กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
6.1 โครงการในปG 2560 ดําเนินการไปเกือบทุกโครงการ โครงการอบรมของผู)สูงอายุ ใน
วันที่ 7 กันยายน 2560 จะแจ)งรายละเอียดและหาข)อสรุปในการจัดโครงการอีกครั้ง
6.2 การซ$อมแซมอาคารโอทอป อยู$ระหว$างปNดปรับปรุง
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
7. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
7.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การทํางานให)มีความสุขและสนุกกับการทํางาน
จะจัดระหว$างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2560 รายละเอียดตามที่แจ)งสํานัก กอง ทราบแล)ว
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
8. สํานักการศึกษามีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
8.1งามสมโภชศาลหลักเมือง ในวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2560
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
9. กองการแพทย=มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
- ไม$มีเรื่ องแจ) งที่ประชุ ม
10. สถานธนานุบาล
- ไม$มีเรื่องแจ)งที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ(ถามี)
- ไม$มี
ป@ดประชุม เวลา 11.00 น.
ลงชื่อ
ผู)สรุปรายงานการประชุม
(นายยงยุทธ เหล$าเจริญเกียรติ)
หัวหน)าฝ>ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล
ลงชื่อ
(นายประจักษ ทองบัว)
ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู)ตรวจสอบรายงานประชุม

