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รายงานการประชุม
ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(จิบน้ําชา)
ครั้งที่ 10/2560
เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายนพ.ศ.2560 เวลา 08.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ชั้น 2)
-------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายไสว
เขียวจันทร
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
2. นายสมเธียร
ภูสันติสัมพันธ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
3. นายมนัส
พงศยี่หล%า
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
4. นายวิสุทธิ์
บุญชูวงศ
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
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
เหลาเจริญเกียรติ รก.หัวหน%าสํานักปลัดเทศบาล
12. นางสุรีวรรณ สาสนานนท ผู%อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
13. นางอรนงค
ชูลําภู
ผู%อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
14. นายสมพร
กาญจนโสภาค ผู%อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
15. นางจิตรา
มะโนสงค
รก.ผู%อํานวยการสํานักการชาง
16. นายมนตชัย
บุตรมะรัถยา ผู%อํานวยการสวนการผลิต
ผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.

ผศ.เชาวนวัศ
นายพงศสินธุ
นายเอกรินทร
น.ส.จิราภรณ

เสนพงศ
เสนพงศ
ระเบียบโอษฐ
แก%วปาน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ผู%จัดการสถานธนานุบาล
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 การจัดการแก%ไขป>ญหาเรื่องคันดินบริเวณบอขยะ ให%ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวข%อง
โดยเรงดวน
1.2สํานักการชางให%ประสานกับสํานักงานชลประทานจัดการเกี่ยวกับดินที่กองอยูบริเวณ
บอขยะ
1.3มอบทุ ก สวนราชการที่ ได% รั บ มอบหมาย เตรี ย มความพร% อ มรั บ ฟ> งความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และปฏิบัติหน%าที่ด%วยความรวดเร็ว ครบถ%วน และถูกต%อง
1.4 กําชับเจ%าหน%าที่ผู%ปฏิบัติงานสารบรรณ ให%ปฏิบัติงานให%ถูกต%องตามระเบียบที่เกี่ยวข%อง
1.5 เรงดําเนินการติดตามซอมแซมหอกระจายขาวของชุมชนให%ใช%งานได%
มติที่ประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว และเรื่องที่แจงใหที่
ประชุมทราบ/พิจารณา
ปลัดเทศบาล ติดตามผลการดําเนินการ/และเรื่องที่แจงที่ประชุมทราบและพิจารณา
1. การดําเนินการตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปE พ.ศ.2560
ให%สํานัก/ กอง ดําเนินการเสนอเรื่องภายในสัปดาหนี้
2. การเตรียมประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนท%องถิ่น ประจําปE 2560 สํานัก/
กอง จะประชุมเตรียมความพร%อมอีกครั้ง ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560
3. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ปE (พ.ศ.2561 – 2564)ฉบับที่ 1ให%ตรวจสอบและ
เพิ่มเติมโครงการที่จะดําเนินการในปE 2561 ให%แล%วเสร็จตามกําหนดเวลา
4. การขอปรับปรุงภูมิทัศนการปรับปรุงถนนกะโรม ได%มีการปรับปรุงปลูกต%นราชพฤกษ
ตลอดแนว พร%อมปรับปรุงเกาะกลาง ขณะนี้ดําเนินการไปแล%วประมาณ 50 เปอรเซ็นต
5. การจัดทําคันดิน ทางสํานักการชางได%ดําเนินการ ออกแบบสํารวจประมาณการเรียบร%อย
แล%ว งบประมาณ 18 ล%านและได%ดําเนินการเสนอของบประมาณไปยังหนวยงานตางๆ งบพัฒนาจังหวัด
งบประมาณในสวนของท%องถิ่น และผู%วาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําเดือนมิถุนายน 2560
ที่
วัน/เดือน/ป
กิจกรรมและโครงการ
สํานัก/กองผูรับผิดชอบ
สํานักการศึกษา
1
1มิ.ย.60 โครงการสานสัมพันธเดือนรอมฎอน
8 มิ.ย.60
กองสวัสดิการสังคม
2
โครงการพัฒนาและสงเสริมอาชีพให%กับ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ฝายปองกันฯ
3
17 มิ.ย.60 โครงการฝQกอบรมอาสาสมัครปRองกันสาธารณภัย
สํานักปลัดเทศบาล
ในชุมชนด%านอุทกภัย
21-23 มิ.ย.60 จัดสงนักเรียนพร%อมครูผู%ฝQกสอนและผู%ที่เกี่ยวข%อง
สํานักการศึกษา /
4
โรงเรียนในสังกัด
เข%ารวมโครงการแขงขันทักษะวิชาการระดับ
ภาคใต%ที่จังหวัดสุราษฎรธานี (อบจ.สุราษฎรธานี

เจ%าภาพระดับภาคใต%)

3

ที่
5
6

วัน/เดือน/ป

กิจกรรมและโครงการ

27-30 มิ.ย.59 งานชุมนุมลูกเสือท%องถิ่นไทยระดับภาคใต%

30 มิ.ย.60

- หิ้วปTUนโต
- ตลาดน้ําเมืองลิกอร

สํานัก/กอง/ฝ#าย
ผูรับผิดชอบ
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักปลัดเทศบาล

7. การเตรียมการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชกําชับทุกสวนราชการที่ได%รับมอบภารกิจ ดําเนินการให%ทันตามกําหนดเวลาและหนังสือสั่งการ
มติที่ประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ
เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา ของสํานัก/ กอง
1. สํานักการชางมีเรื่องที่แจ%งให%ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1 การดําเนินการซอมแซมคอสะพาน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1.2การประชุมเรื่องศาลาประดูหก ซึ่งทางจังหวัดได%มอบให%เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เปVนผู%ดูแลศาลาประดูหก และโยธาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปVนผู%ดําเนินการเรื่องการกอสร%าง
1.3 รายงานการติดตามงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อจัดตั้งงบประมาณพัฒนา
ถนนราชดําเนิน ถนนกะโรม ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะดําเนินการสํารวจทั้งหมด เทศบาลจะต%อง
เตรียมโครงการ ชื่อโครงการ และจะต%องรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชนกอน ที่จะออกแบบในภาพรวม
แบงเปVน 3 เฟส ๆละ ประมาณ 90 ล%านบาท
1.4 การเข% า รวมประชุ ม การพั ฒ นาเมื อ ง จากสี่ แ ยกประตู ชั ย ถึ ง สี่ แ ยกสะพานยม
ได%มอบหมายให%เทศบาลดําเนินการทําความสะอาด ขุดลอกคูคลองระบายน้ําทั้งหมด พร%อมทาสีขาวแดง
ทางเดิน
1.5 การออกกฎหมายผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช ได%เข%าชี้แจงเบื้องต%น อยูระหวาง
ขั้นตอนการดําเนินการออกกฎหมายตอไป
1.6 การเข%าจําหนายอาหารปลา เริ่มเข%าจําหนายในวันที่ 8 มิถุนายน 2560
มติที่ประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ
2. สํานักการคลังมีเรื่องที่แจ%งให%ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1 การติดตามการใช%จายเงิน
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล%อม ครุ ภัณฑ รถสุขาเคลื่อนที่ พัส ดุรั บเรื่ อง 23
พฤษภาคม 2560
- โครงการกอสร%างปรับปรุงทางเท%าคอนกรีตพิมพลายถนนราชดําเนิน จากสี่แยก
หัวถนนไปทางทิศเหนือถึงวัดพระมหาธาตุ เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
- โครงการปรับปรุงพื้นที่ทางเท%าพร%อมบอพักบริเวณถนนศรีธรรมราช (จากถนนโรง
ช%างไปทางทิศเหนือถึงถนนเสมาชัย) โอนลดไปตั้งจายรายการใหม
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2.2 การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ%าง ของแตละสํานัก/ กอง กําหนดแนวทาง
ให%ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบ e - LASS
- ให%ผู%ปฏิบัติงานตรวจสอบราคาการจัดซื้อ จัดจ%าง ย%อนหลัง 1 ในปEที่ผานมาบันทึก
เข%าระบบเพื่อดําเนินการจัดซื้อ จัดจ%างตอไป
- ให%พัสดุจัดทําราคาไว% เพื่อให%แตละสํานัก/ กอง ได%ตรวจสอบกอนจัดซื้อ
- กรณีที่ไมเคยมีการจัดซื้อ ให%ผู%ที่ใช%ตรวจเช็คราคาและประสานงานกับหนวยพัสดุ
กอนดําเนินการ
2.3 การปฏิบัติงานตามระบบe – LASS กําชับแนวทางการปฏิบัติไว% ทั้งเรื่องของระบบ
งบประมาณ ระบบรายรับ ระบบรายจาย และระบบบัญชี การควบคุมโดยผู%บริหาร และปลัดเทศบาลเปVนผู%
กํากับดูแล สํานักการคลังจะตรวจสอบให%เปVนป>จจุบันทุกวัน กําชับสํานักกอง/ ฝ\าย ให%ดําเนินการตามแนวทาง
หนังสือสั่งการ
2.4การลงทะเบียนทรัพยสิน ได%กําชับเจ%าหน%าที่ให%เตรียมข%อมูลประจําปEไว%ให%เรียบร%อยและ
จะดําเนินการบันทึกในปE 2561
2.5หนั ง สื อ สั่ ง การกํ า ชั บ แนวทางการปฏิ บั ติ การจ% า งเหมาบริ ก ารของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ให%ใช%หลักประกันสัญญาเปVนไปตามระเบียบ ป>จจุบันมีการใช%บุคคลในการค้ําประกัน ซึ่งการ
ใช%หลักประกันสัญญา ของปEงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักการคลังจะปฏิบัติให%เปVนไปตามหนังสือสั่งการใน
การจ%างเหมาบุคคลโดยจะใช%เงินสดในการค้ําประกันเทานั้น
2.6 แผนการนําเสนอการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ
ดังนี้
รายการ
ลําดับที่
1
ประชุมวางแผนกําหนดแนวทาง
2
ประชุมออกคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานให%ผู%ที่เกี่ยวข%อง
3
ประชุมมอบหมายงานให%คณะทํางานรับฟ>งความคิดเห็น
ของประชาชน
4
จัดทําโครงการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชน
5
จัดทําโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน
6
ประสานงาน/ ทําหนังสือเชิญผู%เข%ารับฟ>งความคิดเห็น
7
ประชุมติดตามงานที่มอบหมายตามคําสั่ง ครั้งที่ 1
8
ออกประกาศให%ประชาชนทราบ ไมน%อยกวา 15 วัน
9
10
11
12

วันดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
26 พ.ค. 2560 กองสาธารณสุขฯ/ผู%ที่เกี่ยวข%อง
30 พ.ค. 2560 หัวหน%าสวนราชการ
31 พ.ค. 2560 กองสาธารณสุขฯ/ คณะทํางาน

1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
5 มิ.ย. 2560
7 มิ.ย. 2560
ภายใน 8 มิ.ย.
2560
จั ด ทํ า นิ ท รรศการ การจั ด การขยะ อดี ต / ป> จ จุ บั น / 14 มิ.ย.2560
อนาคต
จัดทําวิดีทัศนการจัดการขยะ อดีต/ ป>จจุบัน / อนาคต 14 มิ.ย.2560
ประชุมติดตามงานที่มอบหมายตามคําสั่ง ครั้งที่ 2
14 มิ.ย. 2560
จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข%อง ในวันรับฟ>งความคิดเห็น เชน ภายใน 19 มิ .ย.
ใบลงชื่อแผนพับข%อมูลการบริหารจัดการขยะ
2560

กองวิชาการฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ / กองสวัสดิการ
กองสาธารณสุขฯ/ คณะทํางาน
กองสาธารณสุขฯ/ ประชาสัมพันธ
กองวิชาการฯ/ กองสาธารณสุขฯ
กองวิชาการฯ/ กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ / คณะทํางาน
กองสาธารณสุขฯ / กองวิชาการ

5

ลําดับ
รายการ
ที่
13 ซักซ%อมทําความเข%าใจเจ%าหน%าที่แตละคณะให%เข%าใจการ
ทํางาน
14 ประชุมติดตามงานที่มอบหมายแตละคําสั่ง
15 ประชุ มเตรี ย มความพร% อมครั้ งสุ ด ท% ายโดยประธาน /
เลขานุการรายงานครั้งที่ 3
16 กําหนด วันรับฟ>งความคิด เห็นของประชาชน ไมน%อย
กวา 15 วัน
17 สรุปประกาศผลการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชน
ภายใน 15 วัน นับ จากวั น ที่เ สร็ จ สิ้น การรั บ ฟ>งความ
คิดเห็น (25 มิ.ย. 2560)

วันดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ภายใน 20 มิ .ย. ประธาน / เลขานุการ แตละคณะ
2560
21 มิ.ย.2560 กองสาธารณสุขฯ / คณะทํางาน
21 มิ.ย. 2560 กองสาธารณสุ ข ฯ / คณะทํ า งานฯ
ตามคําสั่ง
วั น อาทิ ต ย 25 กองสาธารณสุข/ คณะทํางานฯ ตาม
มิ.ย. 2560
คําสั่ง
วันศุกร ที่ 7 ก.ค. คณะทํางานฝ\ายประชาสัมพันธฯ
2560 (ภายใน
10 ก.ค. 2560)

2.7 การแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 (ทุงทาลาด)ชุดใหญ
และมีอนุกรรมการในการปรับปรุงด%านตางๆ จะเสนอแก%ไขป>ญหาให%คณะทํางานทราบป>ญหาและแนวทาง
ตอไป
มติที่ประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ
3. สํานักการประปามีเรื่องที่แจ%งให%ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.1 ความก%าวหน%าการเดินทอน้ําดิบจากฝายทาดี มาโรงกรองประตู ชัย คาดวาจะแล% วเสร็จตาม
กําหนดสัญญา
3.2การปรับอัตราคาน้ําประปา สถานศึกษาเสนอวาให%เก็บคาน้ําในอัตราเหมาจาย ซึ่งสํานัก
การประปา ได%แจ%งวายังคงดําเนินการเก็บอัตราคาน้ําตามประกาศของเทศบาล
3.3 การเข%ารวมประชุม ชี้แจงเรื่องการบริหารจัดการน้ํา ณ มณฑลทหารบกที่ 41ที่ผานมา
กรณีที่มีผู%ร%องเรียน ผลจากการชี้แจงที่ประชุมยินดีที่จะชวยเหลือกรณีเทศบาลร%องขอ
3.4 ป>ญหาระบบน้ําประปา เรื่องคุณภาพน้ํา จะดําเนินการแก%ไขป>ญหาอยางเรงดวน และ
จะมีเจ%าหน%าที่ให%บริการชวยเหลือแก%ไขตามที่ประชาชนได%แจ%งโดยความรวดเร็ว และได%มีการจัดBig Cleaning
day ทอธารระบบประปา ซึ่งได%มีการดําเนินการไปแล%วในเบื้องต%นและในอนาคตจะพัฒนาระบบ IT เข%ามาใช%
ในการบริหารจัดการระบบประปา
มติที่ประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีเรื่องที่แจ%งให%ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 การอบรมกลุมเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ
4.2วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. จะมีการนําเสนอการบําบัดน้ําเสียเชิญ
หัวหน%าสวนราชการเข%ารวมรับฟ>ง ณ ห%องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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4.3การควบคุมยาสูบ และมีบทลงโทษเพิ่มขึ้น และมีจุดหรือปRายแสดงพื้นที่ห%ามจําหนาย
หรือสูบ ซึ่งจะดําเนินการในสวนที่เกี่ยวข%องตอไป
4.4 การรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมเมือง
(ทุงทาลาด) ได%ดําเนินการในสวนที่ได%รับมอบหมายเรียบร%อยแล%ว
มติที่ประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ
5. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องที่แจ%งให%ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 การจัดทําเพิ่มเติมแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ปE (พ.ศ.2561 – 2564)ฉบับที่ 1 จะประชุม
คณะกรรมการในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห%องประชุมสํานักการศึกษา (ชั้น 4) เชิญหัวหน%าสํานัก /กอง
เข% า รวมเพื่ อ ตรวจสอบความสมบู ร ณ ครบถ% ว นของโครงการที่ บ รรจุ ใ นแผนพั ฒ นา ซึ่ ง จะนํ า มาจั ด ทํ า
งบประมาณประจําปE พ.ศ.2560
5.2 ตามที่ได%รับมอบหมาย ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ของกองวิชาการและแผนงาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

กิจกรรม
เขียนโครงการรับฟ>งความคิดเห็นประชาชน
ดําเนินการแล%วเสร็จ
ประชาสัมพันธ website
ทําปRายไวนิล
ลงประกาศคําสั่ง โครงการ เผยแพรทางเว็บไชต ศูนยบริการประชาชน
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ประชาสัมพันธ ตัวอักษรวิ่ง บนจอ LED
ลงประกาศคําสั่ง โครงการ เผยแพรทาง facebook
ทําสปอตประชาสัมพันธ หนังสือขอความอนุเคราะหสถานีวิทยุตางๆ
ประชาสัมพันธขาวต%นชั่วโมง และรายการทุกรายการ
ประชาสัมพันธรถแห เขต 1 และ เขต 2
ประชาสัมพันธรถแห เขต 3 และ เขต 4
จัด ทํา ข% อมู ล นิทรรศการ ณ หอประชุมเมืองติ ด ตั้งปR ายนิทรรศการ ณ
หอประชุมเมือง
บันทึกเสียง
บันทึกภาพ
บันทึก VDO
ทอดเทปบันทึกข%อมูล
สรุปรับฟ>งความคิดเห็น ทําประกาศ รายงานความคิดเห็นประชาชน
พิธีกร
ผู%ควบคุมดําเนินรายการ
แจกใบปลิว รถแห ตามสถานที่ชุมชนตางๆ

มติที่ประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล%วเสร็จ
ดําเนินการแล%วเสร็จ
ดําเนินการแล%วเสร็จ
ดําเนินการแล%ว
ดําเนินการแล%วเสร็จ
ดําเนินการแล%วเสร็จ
ดําเนินการแล%วเสร็จ
ดําเนินการแล%ว
อยูระหวางดําเนินการ
อยูระหวางดําเนินการ
อยูระหวางดําเนินการ
อยูระหวางดําเนินการ
แจ%งให%ทราบ
แจ%งให%ทราบ
แจ%งให%ทราบ
แจ%งให%ทราบ
แจ%งให%ทราบ
แจ%งให%ทราบ
แจ%งให%ทราบ
กําลังดําเนินการ
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6.กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องที่แจ%งให%ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
6.1 การประชุมของคณะชุมชน ขอความรวมมือหัวหน%าสวนราชการ เข%ารวมประชุมเพื่อ
รับทราบป>ญหาของชุมชน และเสนอแนวทางพร%อมดําเนินการแก%ไขป>ญหาให%กับชุมชน และจะติดตามผลการ
ดําเนินงานในการประชุมของชุมชนครั้งถัดไป
6.2 การปรับปรุงอาคาร OTOP ได%ดําเนินการแล%ว
6.3การจัดทําดอกไม%จันทน จํานวน 40,000 ดอก ดําเนินการไปแล%วบางสวนคาดวาจะ
แล%วเสร็จทันกําหนดเวลา
6.4วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2560 โครงการพัฒนาเสริมสร%างความเข%มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว ณ ระเบียงทราย รีสอรท อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
6.5 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 กิจกรรมรับประกาศนียเกียรติบัตรของนักเรียนวัยใสรุนที่ 2
6.6 วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 โครงการอบรมอาสาสมัครและสมัชชายาเสพติด
ประจําชุมชน ประจําปE 2560 ณ หนานทาส%าน อําเภอป\าพะยอม จังหวัดพัทลุง เชิญหัวหน%าสวนราชการ
เข%ารวมกิจกรรมของกองสวัสดิการสังคมทั้ง 3 กิจกรรม
มติที่ประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ
7. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องที่แจ%งให%ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
7.1 วันที่ 10 มิถุนายน 2560 การจัดอบรมโครงการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ%าหน%าที่ และการปRองกันและปราบปรามการทุจริตของคกรปกครองสวนท%องถิ่น
7.2 การกอสร%างสถานีดับเพลิง ที่สี่แยกเบญม ผู%รับจ%างได%มาลงนามเรียบร%อยแล%ว และขอ
ความอนุเคราะหสํานักการชาง เรื่องการตรวจสอบบอน้ําบริเวณด%านหลังวามีการใช%งานหรือไม และหากจะ
ปรับปรุงถมพื้นที่เพื่อใช%เปVนที่จอดรถจะมีผลกระทบหรือไม
7.3การประดับพระบรมฉายาลักษณ รัชกาลที่ 10 พื้นที่หน%าอาคารที่จัดนิทรรศการ และ
ได%ประสานสํานักการชางปรับปรุงประดับตกแตงในเบื้องต%น
7.4 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ฝ\ายสงเสริมการทองเที่ยวฯ จัดศึกษาดูงาน ตลาดน้ําชินตา
ณ จังหวัดตรัง
7.5 การติดตามการกอสร%างห%องน้ําด%านลาง ผู%รับเหมาได%เข%าปฏิบัติงานทุกวัน
7.6 การอบรมพัฒนาบุคลากร ที่ได%รับมอบหมายมา เปRาหมายผู%เข%ารับการอบรม ผู%บริหาร
และผู%บริหารโรงเรียน ซึ่งจะดําเนินการเข%าแผนการอบรมตอไป
มติที่ประชุมรับทราบและให%ดําเนินการข%อ 7.1 ให%การสนับสนุน จํานวน 30,000 บาท
8. สํานักการศึกษามีเรื่องที่แจ%งให%ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
8.1นักดนตรีของวงOrchestra จะเริ่มดําเนินการฝQกซ%อม
8.2 วันที่ 21 - 23มิถุนายน 2560สงนักเรียนเข%ารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ ที่จังหวัดสุ
ราษฎรธานี
8.3วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2560 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปVนเจ%าภาพ งานการ
ประชุมลูกเสือท%องถิ่นไทยระดับภาคใต% ได%ขอความอนุเคราะหการเตรียมความพร%อมจากหนวยงานที่เกี่ยวข%อง
มติที่ประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ
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9. กองการแพทย>มีเรื่องที่แจ%งให%ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
9.1 การจั ดโครงการพัฒนาศั กยภาพบุคลากรOD สถานที่ อําเภอขนอม จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช จํานวน 2 รุน วันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2560 สํานัก/ กอง ใดสนใจเข%ารวมแจ%งรายชื่อที่
กองการแพทย
9.2 สํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานกระจายอํานาจ ให%ชี้แจงรายละเอียดเรื่องอํานาจ
หน%าที่ของอสม. หลังจากที่ สํานักงานตรวจเงินแผนดินได%ทักท%วง ในการตั้งงบประมาณที่ไมชอบด%วยกฎหมาย
ซึ่งจะดําเนินการในสวนที่เกี่ยวข%องตอไป
มติที่ประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องๆ(ถามี)
- ไมมี
ป@ดประชุม เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ
ผู%สรุปรายงานการประชุม
(นายยงยุทธ เหลาเจริญเกียรติ)
หัวหน%าฝ\ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน%าสํานักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ
(นายประจักษ ทองบัว)
ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู%ตรวจสอบรายงานประชุม

