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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ทุกสวนราชการให#ปฏิบัติงานให#ถูกต#องตามระเบียบที่เกี่ยวข#องรวดเร็ว และเรงแก#ไข
ปAญหาให#กับประชาชนและให#ติดตามงานที่ยังไมได#ดําเนินการหรือยังดําเนินการไมแล#วเสร็จ
1.2เรงดําเนินการปลูกดอกดาวเรืองตามที่ได#มอบหมายไว#
1.3งานประชาสัมพันธให#เน#นประชาสัมพันธภารกิจงานตางๆ ของเทศบาล และตอบข#อ
ซักถามของประชาชน
1.4 การขออนุมัติสภาเทศบาลในการจัดซื้อครุภัณฑตางๆ ในกรณีของการโอนงบประมาณ
ขอให#ดูความจําเปGน ความเหมาะสม ในการจัดซื้อเฉพาะที่มีความจําเปGนเรงดวนเทานั้น
1.5 มอบกองวิชาการและแผนงานให#รวบรวมผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเพื่อรายงานให#
ผู#บริหารทราบ
มติที่ประชุมรับทราบและให#ดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว และเรื่องที่แจงใหที่
ประชุมทราบ/พิจารณา

ลําดับ
1
2
3
4

ปลัดเทศบาล ติดตามผลการดําเนินงาน/และเรื่องที่แจงที่ประชุมทราบและพิจารณา
1. สํานัก/กอง ใดที่มีงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานที่มีความจําเปGนต#องใช#ใน
ปJงบประมาณ พ.ศ.2560 ให#เสนอความจํ าเปGน รายงานปลัดเทศบาล กรณีห าเงิ นเหลือจายมาใช#ในการ
ดําเนินการ
2. ติดตามการใช#จายเงิน คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสร#าง ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.
2560 รายการที่กําลังดําเนินการ รถสุขาเคลื่อนที่ สงเอกสารเมื่อ 19 มิถุนายน 2560 รายการที่โอน
งบประมาณให#เรงดําเนินการ
3. การซักซ#อมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561 ให#ทุกสวน
ราชการศึกษาและให#ดําเนินการตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข#อง
4. โครงการกอสร#างบอพักพร#อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ซอยนาแหยง งบประมาณของปJ 2559
ผู#รับจ#างไมเข#าดําเนินการ อยูระหวางดําเนินการตามระเบียบตอไป
5. ปฏิทินโครงการและกิจกรรม เดือน กรกฎาคม 2560
โครงการและกิจกรรม เดือน กรกฎาคม 2560
วัน/เดือน/ป8
สํานัก/กอง/ฝ;าย
กิจกรรมและโครงการ
ผูรับผิดชอบ
8 ก.ค.60
จัดงานหลอเทียนพรรษาวันอาสาฬหบูชา
สํานักการศึกษา
และวันเข#าพรรษา ประจําปJ 2560
7 – 11 ก.ค.60 โครงการอบรมโครงการเรียนรู#เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ สํานักปลัดเทศบาล
พอเพียง
12 ก.ค. 60 กิจกรรมโยน EM Ball
กองสวัสดิการสังคม
20 ก.ค. 60 ทําประชาคมโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณจาก
สํานักการชาง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
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โครงการและกิจกรรม เดือน กรกฎาคม 2560
ลําดับ วัน/เดือน/ป8
สํานัก/กอง/ฝ;าย
กิจกรรมและโครงการ
ผูรับผิดชอบ
5
19 ก.ค.60 จัดทําประชาคมในการทําแผนพัฒนาสามปJ เพิ่มเติมฉบับที่ 6 กองวิชาการและ
แผนงาน
6
3 - 19ก.ค.60 โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนกลุมโรงเรียนเทศบาล
สํานักการศึกษา
7
20ก.ค.60
วันเทศบาลพบประชาชน
กองสวัสดิการสังคม
8
27ก.ค.-60 พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล#อม
9
28 ก.ค.60 - หิ้วปUVนโต
สํานักการศึกษา
- ตลาดน้ําเมืองลิกอร
สํานักปลัดเทศบาล
มติที่ประชุมรับทราบและให#ดําเนินการ
เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา ของสํานัก/ กอง
1. สํานักการชางมีเรื่องที่แจ#งให#ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1 ทางจังหวัดมอบหมายการปลูกต#นบานบุรี ถนนพัฒนาการคูขวางในเขตพื้นที่เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช สํานักการชางได#เตรียมดําเนินการไว#เรียบร#อยแล#ว
1.2 จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความรวมมือเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทําความสะอาด
Big Cleaning Day บริเวณหน#าวัดพระมหาธาตุ ทางสํานักการชางได#ประสานหนวยงานเกี่ยวข#อง จะเข#า
ดําเนินการในวันศุกรที่ 7 กรกฎาคม 2560
1.3จังหวัดขอความรวมมือเรื่องการปรับภูมิทัศนบริเวณทางเข#าบอขยะ โดยการปลูกต#น
โกศล สํานักการชางอยูระหวางดําเนินการได#เข#าดูพื้นที่บางสวนแล#ว
1.4 การปรับปรุงคันดิน สํานักการชางได#ดําเนินการประสานกับชลประทานในการปรับปรุง
และประสานเรื่องการวางทอ อยูระหวางดําเนินการ
1.5ตามที่ สํ า นั ก การชางได# ข องบประมาณของกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง เพื่ อ จั ด ตั้ ง
งบประมาณพัฒนาถนนราชดําเนิน ถนนกะโรม ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะดําเนินการสํารวจทั้งหมด ที่
จะออกแบบในภาพรวม แบงเปG น 3 เฟส ซึ่ งใช# งบประมาณ ประมาณ 400 ล# า นบาท ซึ่ งจะกํ า หนดทํ า
ประชาคมในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส
1.6รายงานการเข#าประชุมพระธาตุสูมรดกโลก คาดวาประมาณเดือนพฤษภาคม 2561
จะสามารถเข#าที่ประชุมเพื่อพิจารณาตอไป
1.7 การออกแบบศาลาประดูหก อยูระหวางดําเนินการออกแบบ
1.8 ศาลหลั ก เมื อ งนครศรี ธ รรมราช กรณี ที่ มี ก ารร# อ งเรี ย น จะเข# า ประชุ ม ในวั น ที่ 6
กรกฎาคม 2560
มติที่ประชุมรับทราบและให#ดําเนินการ
2. สํานักการคลังมีเรื่องที่แจ#งให#ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1 การติดตามการใช#จายเงิน ที่ยังไมได#ดําเนินการ
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- สํานักการชาง โครงการปรับปรุงพื้นที่ทางเท#าและเครื่องตีน้ํา
2.2การขอใช#และขอถอนสภาพที่ดินแปลงดอนหัวเลอบต.นาเคียน
- สภาองคการบริหารสวนตําบลนาเคียนไมเห็นชอบในการขอใช#และขอถอนสภาพที่ดิน
- ประสงคขอพบผู#บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- ต#องการให#มี การทํา MOU กอน
และจากการประชุมหารือของทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได#มอบหมายให#เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช ดําเนินการ ดังนี้
- ปรับปรุงทางเข#าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 (ทุงทาลาด)
- ปรับปรุงคันดินบริเวณบอขยะทุงทาลาด
- ให#เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดทําภาพถายบริเวณทุงทาลาดทั้งหมด ภาพ
อากาศ พื้นที่ของขยะ
2.3 เตรียมการบั นทึ กจ# าง การจ#างเหมาบริ การในปJ งบประมาณ พ.ศ.2561 ให# ดําเนิ นการ
เปGนไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ต#องดําเนินการจ#างให#แล#วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 และวางเงิน
หลักประกันในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะมีผลการจ#างในวันที่วางเงินหลักประกันสัญญา
2.4กรณีการลงนามหน#าฎีกา ได#ขอความรวมมือให#ทุกสํานัก กอง สงคําสั่งให#สํานักงาน
คําสั่งให#ถูกต#องตามระเบียบ มีหนวยงานที่ยังไมได#ดําเนินการสงคําสั่ง คือ สํานักชาง กองวิชาการ และสํานัก
การศึกษา
2.5 การประชุมเรื่องการปรับปรุงศาลหลักเมือง จังหวัดได#แตงตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อ
สอบสวนเรื่องกรณีที่มีผู#ร#องเรียน
2.6 การเบิกจายเงิน สรุปรายรับ – รายจาย มีรายรับสูงกวารายจาย ร#อยละ 7
2.7 หนวยงานใดที่มีงบประมาณไมเพียงพอ ให#เสนอผานปลัดเทศบาลแล#วสํานักการคลังจะ
ดําเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุมรับทราบและให#ดําเนินการ
3. สํานักการประปามีเรื่องที่แจ#งให#ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.1 โครงการวางทอจากฝายทาดี มาโรงกรองประตูชัย ได#สงมอบงานงวดสุดท#ายเรียบร#อยแล#ว
3.2ภารกิจในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 เรื่องของการสนับสนุนให#บริการเรื่องน้ําประปา ได#
จัดเตรียมเจ#าหน#าที่ไว#บริการเรียบร#อยแล#ว
3.3 การผลิตน้ําประปา ณ เวลานี้คุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐาน ซึ่งอาจจะยังมีปAญหาบาง
จุด ในระบบทอตางๆซึ่งจะเรงดําเนินการแก#ไขปAญหาตอไป
3.4 การปรับปรุงภูมิทัศนโรงกรองน้ํา ได#ดําเนินการปรับปรุงเรียบร#อยแล#ว
3.5 หนวย BEST ซึ่งเปGนหนวยบริการเรื่องน้ําประปา ได#ย#ายศูนยไปอยูที่โรงกรองประตูชัย
หากมีปAญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ําประปา ก็แจ#งได# 24 ชั่วโมง
3.6 รายได#จากการเก็บคาน้ําประปา จากการปรับขึ้นอัตราคาน้ํา มียอดรายได#เพิ่มขึ้น 77.4 %
มติที่ประชุมรับทราบและให#ดําเนินการ
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4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีเรื่องที่แจ#งให#ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1 จังหวัดมอบหมายเทศบาลดูแล เรื่องความสะอาดบริเวณทางเข#ากองขยะ จัดเวรยาม
ดูแลเฝhาระวัง เรื่องคันดินกําลังดําเนินการ
4.2 โรงฆาสัตว ในเขตพื้นที่ควบคุมผังเมือง เทศบาลกําลังดําเนินการปรึกษาหารือเพื่อจะ
ดําเนินการตอไป
4.3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 จะประชุมผู#ประกอบการอาหารในโรงเรียน เชิญหัวหน#า
สวนราชการเข#ารวม ณ โรงแรมแกรนดปารค
มติที่ประชุมรับทราบและให#ดําเนินการ
5. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องที่แจ#งให#ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 การจัด ทําประชุมประชาคมแผนพั ฒนาท#องถิ่ นสี่ ปJ เมื่อวัน ที่ 20 มิถุนายน 2560
เปGนไปด#วยความเรียบร#อย
5.2 อยูระหวางดําเนินการจัดทํางบประมาณประจําปJ 2561 ในสวนของรายจายประจํา
จะการปรับลดงบประมาณของแตละสํานัก กอง ซึ่งจะดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว#
5.3 การจัดทําแผนพัฒนาสามปJ เพิ่มเติมฉบับที่ 6 ให#สงโครงการได#ที่กองวิชาการฯภายใน
วันศุกรที่ 7 กรกฎาคม 2560
มติที่ประชุมรับทราบและให#ดําเนินการ
6.กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องที่แจ#งให#ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
6.1 การจัดทําดอกไม#จันทน ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในขณะนี้ผลิตได# จํานวน
20,000 ดอก อยูที่โรงเรียน 13,000 ดอก ของจิตอาสาประมาณ 7,000 ดอก ขอให#จัดสงที่กองสวัสดิการ
เพื่อจะได#รวบรวมข#อมูลในการรายงานจังหวัดทราบตอไปซึ่งคาดวาจะจะแล#วเสร็จทันกําหนดเวลา
6.2 การซอมแซมอาคารโอทอป อยูระหวางดําเนินการ
มติที่ประชุมรับทราบและให#ดําเนินการ
7. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องที่แจ#งให#ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
7.1 ขอความรวมมือสํานักการชางในเรื่องแบบการทาสีอาคารสํานักงานเพิ่มเติม
7.2 การดําเนินการเชาสถานที่จอดรถตู# ที่หมดสัญญา และจะดําเนินการขอความเห็นชอบ
ตอสภาเทศบาลฯ ในการทําสัญญาเชา 3 ปJ
มติที่ประชุมรับทราบและให#ดําเนินการ
8. สํานักการศึกษามีเรื่องที่แจ#งให#ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
8.1วันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2560 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปGนเจ#าภาพ งานการ
ประชุมลูกเสือท#องถิ่นไทยระดับภาคใต#กิจกรรมผานไปด#วยดี
8.2 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560เปGนต#นไป จัดแขงขันกีฬานักเรียนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
8.3 สัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา แตงกายเสื้อสีขาว 3 - 9 กรกฎาคม 2560และมี
กิจกรรมที่เทศบาลรับผิดชอบดังนี้
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- ประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนทราบ
- จัดเทียน และผู#แหเทียน มอบโรงเรียนสาธิตวัดเพชรจริก
- 8 กรกฎาคม 2560 จัดโตkะสําหรับใสบาตร ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ
เวลา 10.19 น. รวมหมผ#าพระประธาน ณสวนเจดียักษ
เวลา 16.19 รวมหอเทียนพรรษา ณ พุทธภูมิ ทุงทาลาด
8.4การเตรียมการงามสมโภชศาลหลักเมือง ในวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2560ซึ่งจะดําเนินการ
ประชุมคณะทํางานในการจัดกิจกรรมตอไป
มติที่ประชุมรับทราบและให#ดําเนินการ
9. กองการแพทยBมีเรื่องที่แจ#งให#ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
9.1 การให#บริการฉีดวั คซี น ปhองกัน ไข#หวัดใหญ ของโรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธ รรมราชได#รับวั คซีน มาจํานวน 3,000 โดส ซึ่งจะให#บริการกลุมผู#ที่มีความเสี่ยงสูงกอน และจะ
จัดสรรให#บริการตอไป ตามจํานวนที่ได#รับจัดสรร
9.2 การปรับปรุงโครงการ 30,000 เตียง ปรับปรุงพื้นที่การให#บริการมาด#านหน#าเพื่อ
ความสะดวกในการให#บริการแกประชาชน เกือบจะแล#วเสร็จ
มติที่ประชุมรับทราบและให#ดําเนินการ
10. สถานธนานุบาล
- ไมมีเรื่องแจ#งที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ(ถามี)
- ไมมี
ปEดประชุม เวลา 11.00 น.
ลงชื่อ
ผู#สรุปรายงานการประชุม
(นายยงยุทธ เหลาเจริญเกียรติ)
หัวหน#าฝlายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน#าสํานักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ
(นายประจักษ ทองบัว)
ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู#ตรวจสอบรายงานประชุม

