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รายงานการประชุม 
ผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการเทศบาลนครนครศรธีรรมราช(จิบน้ําชา) 

ครั้งท่ี  10/2560 
เม่ือวันพุธท่ี 7  มิถุนายนพ.ศ.2560  เวลา 08.30 น. 

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

ผู�มาประชุม 

1. นายไสว  เขียวจันทร� รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
2. นายสมเธียร  ภู�สันติสัมพันธ�  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายมนัส  พงศ�ยี่หล%า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ�   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
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. นางอรนงค�  ชูลําภู  ผู%อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
14. นายสมพร  กาญจนโสภาค ผู%อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
15. นางจิตรา  มะโนสงค� รก.ผู%อํานวยการสํานักการช�าง 
16. นายมนต�ชัย  บุตรมะรัถยา ผู%อํานวยการส�วนการผลิต 

 

ผู�ไม�มาประชุม 

1. ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
2. นายพงศ�สินธุ� เสนพงศ�  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายเอกรินทร�   ระเบียบโอษฐ�   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. น.ส.จิราภรณ� แก%วปาน ผู%จัดการสถานธนานุบาล 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
1.1  การจัดการแก%ไขป>ญหาเรื่องคันดินบริเวณบ�อขยะ ให%ดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข%อง 

โดยเร�งด�วน   
1.2สํานักการช�างให%ประสานกับสํานักงานชลประทานจัดการเก่ียวกับดินท่ีกองอยู�บริเวณ

บ�อขยะ 
1.3มอบทุกส�วนราชการท่ีได%รับมอบหมาย เตรียมความพร%อมรับฟ>งความคิดเห็นของ

ประชาชนเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะ และปฏิบัติหน%าท่ีด%วยความรวดเร็ว ครบถ%วน และถูกต%อง 
1.4 กําชับเจ%าหน%าท่ีผู%ปฏิบัติงานสารบรรณ ให%ปฏิบัติงานให%ถูกต%องตามระเบียบท่ีเก่ียวข%อง 
1.5 เร�งดําเนินการติดตามซ�อมแซมหอกระจายข�าวของชุมชนให%ใช%งานได% 

มติท่ีประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ 

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

ปลัดเทศบาล ติดตามผลการดําเนินการ/และเรื่องท่ีแจ�งท่ีประชุมทราบและพิจารณา 
  1. การดําเนินการตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปE พ.ศ.2560 
ให%สํานัก/ กอง ดําเนินการเสนอเรื่องภายในสัปดาห�นี้ 
  2. การเตรียมประเมินประสิทธิภาพขององค�กรปกครองส�วนท%องถ่ิน ประจําปE 2560 สํานัก/ 
กอง จะประชุมเตรียมความพร%อมอีกครั้ง ในวันอังคารท่ี  13 มิถุนายน 2560 
  3. การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ปE (พ.ศ.2561 – 2564)ฉบับท่ี 1ให%ตรวจสอบและ
เพ่ิมเติมโครงการท่ีจะดําเนินการในปE 2561 ให%แล%วเสร็จตามกําหนดเวลา  
  4. การขอปรับปรุงภูมิทัศน�การปรับปรุงถนนกะโรม ได%มีการปรับปรุงปลูกต%นราชพฤกษ�
ตลอดแนว พร%อมปรับปรุงเกาะกลาง ขณะนี้ดําเนินการไปแล%วประมาณ 50 เปอร�เซ็นต� 
  5. การจัดทําคันดิน ทางสํานักการช�างได%ดําเนินการ ออกแบบสํารวจประมาณการเรียบร%อย
แล%ว งบประมาณ 18 ล%านและได%ดําเนินการเสนอของบประมาณไปยังหน�วยงานต�างๆ งบพัฒนาจังหวัด 
งบประมาณในส�วนของท%องถ่ิน และผู%ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
  6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําเดือนมิถุนายน 2560 

ท่ี วัน/เดือน/ป� กิจกรรมและโครงการ สํานัก/กองผู�รับผิดชอบ 

1 1มิ.ย.60 โครงการสานสัมพันธ�เดือนรอมฎอน สํานักการศึกษา 

2 8 มิ.ย.60 โครงการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพให%กับ กองสวัสดิการสังคม 

    ประชาชนในเขตเทศบาล  

3 17 มิ.ย.60 โครงการฝQกอบรมอาสาสมัครปRองกันสาธารณภัย ฝ�ายป�องกันฯ 

    ในชุมชนด%านอุทกภัย สํานักปลัดเทศบาล 

4 21-23 มิ.ย.60 จัดส�งนักเรียนพร%อมครูผู%ฝQกสอนและผู%ที่เก่ียวข%อง สํานักการศึกษา / 

   เข%าร�วมโครงการแข�งขันทักษะวิชาการระดับ โรงเรียนในสังกัด 

   ภาคใต%ที่จังหวัดสุราษฎร�ธานี (อบจ.สุราษฎร�ธาน ี   

    เจ%าภาพระดับภาคใต%)   
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ท่ี วัน/เดือน/ป� กิจกรรมและโครงการ 
สํานัก/กอง/ฝ#าย 

ผู�รับผิดชอบ 

5 27-30 มิ.ย.59 งานชุมนุมลูกเสือท%องถ่ินไทยระดับภาคใต% สํานักการศึกษา 
6 30 มิ.ย.60 - หิ้วปTUนโต สํานักการศึกษา 
    - ตลาดน้ําเมืองลิกอร� สํานักปลัดเทศบาล 

 
  7. การเตรียมการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   
อดุลยเดชกําชับทุกส�วนราชการท่ีได%รับมอบภารกิจ ดําเนินการให%ทันตามกําหนดเวลาและหนังสือสั่งการ 

มติท่ีประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ 

เรื่องแจ�งท่ีประชุมเพ่ือทราบ/พิจารณา ของสํานัก/ กอง 

1. สํานักการช�างมีเรื่องท่ีแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
1.1 การดําเนินการซ�อมแซมคอสะพาน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
1.2การประชุมเรื่องศาลาประดู�หก ซ่ึงทางจังหวัดได%มอบให%เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เปVนผู%ดูแลศาลาประดู�หก และโยธาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปVนผู%ดําเนินการเรื่องการก�อสร%าง 
1.3 รายงานการติดตามงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือจัดต้ังงบประมาณพัฒนา

ถนนราชดําเนิน ถนนกะโรม ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะดําเนินการสํารวจท้ังหมด เทศบาลจะต%อง
เตรียมโครงการ ชื่อโครงการ  และจะต%องรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชนก�อน ท่ีจะออกแบบในภาพรวม 
แบ�งเปVน 3 เฟส ๆละ ประมาณ 90 ล%านบาท 

1.4 การเข%าร�วมประชุมการพัฒนาเมือง จากสี่แยกประตูชัย ถึง สี่แยกสะพานยม           
ได%มอบหมายให%เทศบาลดําเนินการทําความสะอาด ขุดลอกคูคลองระบายน้ําท้ังหมด พร%อมทาสีขาวแดง
ทางเดิน 

1.5 การออกกฎหมายผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช ได%เข%าชี้แจงเบ้ืองต%น อยู�ระหว�าง
ข้ันตอนการดําเนินการออกกฎหมายต�อไป 

1.6 การเข%าจําหน�ายอาหารปลา เริ่มเข%าจําหน�ายในวันท่ี 8 มิถุนายน 2560 

มติท่ีประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ 

2. สํานักการคลังมีเรื่องท่ีแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  2.1  การติดตามการใช%จ�ายเงิน  

-  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล%อม ครุภัณฑ� รถสุขาเคลื่อนท่ี พัสดุรับเรื่อง 23 
พฤษภาคม 2560 

- โครงการก�อสร%างปรับปรุงทางเท%าคอนกรีตพิมพ�ลายถนนราชดําเนิน จากสี่แยก
หัวถนนไปทางทิศเหนือถึงวัดพระมหาธาตุ  เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 

- โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีทางเท%าพร%อมบ�อพักบริเวณถนนศรีธรรมราช (จากถนนโรง
ช%างไปทางทิศเหนือถึงถนนเสมาชัย) โอนลดไปต้ังจ�ายรายการใหม� 
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2.2 การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ การจัดซ้ือ จัดจ%าง ของแต�ละสํานัก/ กอง กําหนดแนวทาง
ให%ปฏิบัติตามข้ันตอนของระบบ e - LASS 

 - ให%ผู%ปฏิบัติงานตรวจสอบราคาการจัดซ้ือ จัดจ%าง ย%อนหลัง 1 ในปEท่ีผ�านมาบันทึก
เข%าระบบเพ่ือดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ%างต�อไป 

 - ให%พัสดุจัดทําราคาไว% เพ่ือให%แต�ละสํานัก/ กอง ได%ตรวจสอบก�อนจัดซ้ือ 
 - กรณีท่ีไม�เคยมีการจัดซ้ือ ให%ผู%ท่ีใช%ตรวจเช็คราคาและประสานงานกับหน�วยพัสดุ

ก�อนดําเนินการ 
2.3 การปฏิบัติงานตามระบบe – LASS กําชับแนวทางการปฏิบัติไว% ท้ังเรื่องของระบบ

งบประมาณ ระบบรายรับ ระบบรายจ�าย และระบบบัญชี การควบคุมโดยผู%บริหาร และปลัดเทศบาลเปVนผู%
กํากับดูแล สํานักการคลังจะตรวจสอบให%เปVนป>จจุบันทุกวัน กําชับสํานักกอง/ ฝ\าย ให%ดําเนินการตามแนวทาง
หนังสือสั่งการ  

2.4การลงทะเบียนทรัพย�สิน ได%กําชับเจ%าหน%าท่ีให%เตรียมข%อมูลประจําปEไว%ให%เรียบร%อยและ
จะดําเนินการบันทึกในปE 2561 

2.5หนังสือสั่งการกําชับแนวทางการปฏิบัติ การจ%างเหมาบริการของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ให%ใช%หลักประกันสัญญาเปVนไปตามระเบียบ ป>จจุบันมีการใช%บุคคลในการคํ้าประกัน  ซ่ึงการ
ใช%หลักประกันสัญญา ของปEงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักการคลังจะปฏิบัติให%เปVนไปตามหนังสือสั่งการใน
การจ%างเหมาบุคคลโดยจะใช%เงินสดในการคํ้าประกันเท�านั้น  

2.6 แผนการนําเสนอการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะ 
ดังนี้ 

  
ลําดับท่ี รายการ วันดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผนกําหนดแนวทาง 26 พ.ค. 2560 กองสาธารณสุขฯ/ผู%ท่ีเก่ียวข%อง 
2 ประชุมออกคําสั่งแต�งต้ังคณะทํางานให%ผู%ท่ีเก่ียวข%อง 30 พ.ค. 2560 หัวหน%าส�วนราชการ 
3 ประชุมมอบหมายงานให%คณะทํางานรับฟ>งความคิดเห็น

ของประชาชน 
31 พ.ค. 2560 กองสาธารณสุขฯ/ คณะทํางาน 

4 จัดทําโครงการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชน 1 มิ.ย. 2560 กองวิชาการฯ 
5 จัดทําโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน 1 มิ.ย. 2560 กองสาธารณสุขฯ 
6 ประสานงาน/ ทําหนังสือเชิญผู%เข%ารับฟ>งความคิดเห็น 5 มิ.ย. 2560 กองสาธารณสุขฯ / กองสวัสดิการ 
7 ประชุมติดตามงานท่ีมอบหมายตามคําสั่ง ครั้งท่ี 1 7 มิ.ย. 2560 กองสาธารณสุขฯ/ คณะทํางาน 
8 ออกประกาศให%ประชาชนทราบ ไม�น%อยกว�า 15 วัน ภายใน 8 มิ.ย.

2560 
กองสาธารณสุขฯ/ ประชาสัมพันธ� 

9 จัดทํานิทรรศการ การจัดการขยะ อดีต/ ป>จจุบัน / 
อนาคต 

14 มิ.ย.2560 กองวิชาการฯ/ กองสาธารณสุขฯ 

10 จัดทําวิดีทัศน�การจัดการขยะ อดีต/ ป>จจุบัน / อนาคต 14 มิ.ย.2560 กองวิชาการฯ/ กองสาธารณสุขฯ 
11 ประชุมติดตามงานท่ีมอบหมายตามคําสั่ง ครั้งท่ี 2 14 มิ.ย. 2560 กองสาธารณสุขฯ / คณะทํางาน 
12 จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวข%อง ในวันรับฟ>งความคิดเห็น เช�น 

ใบลงชื่อแผ�นพับข%อมูลการบริหารจัดการขยะ 
ภายใน 19 มิ.ย. 
2560 

กองสาธารณสุขฯ / กองวิชาการ 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ วันดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

13 ซักซ%อมทําความเข%าใจเจ%าหน%าท่ีแต�ละคณะให%เข%าใจการ
ทํางาน 

ภายใน 20 มิ.ย. 
2560 

ประธาน / เลขานุการ แต�ละคณะ 

14 ประชุมติดตามงานท่ีมอบหมายแต�ละคําสั่ง 21 มิ.ย.2560 กองสาธารณสุขฯ / คณะทํางาน 
15 ประชุมเตรียมความพร%อมครั้งสุดท%ายโดยประธาน / 

เลขานุการรายงานครั้งท่ี 3  
21 มิ.ย. 2560 กองสาธารณสุขฯ / คณะทํางานฯ 

ตามคําสั่ง 
16 กําหนด วันรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชน ไม�น%อย

กว�า 15 วัน 
วันอา ทิตย�  25 
มิ.ย. 2560 

กองสาธารณสุข/ คณะทํางานฯ ตาม
คําสั่ง 

17 สรุปประกาศผลการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชน 
ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีเสร็จสิ้นการรับฟ>งความ
คิดเห็น (25 มิ.ย. 2560) 

วันศุกร� ท่ี 7 ก.ค. 
2560 (ภายใน 
10 ก.ค. 2560) 

คณะทํางานฝ\ายประชาสัมพันธ�ฯ 

 
  2.7 การแต�งต้ังคณะทํางานปรับปรุงสวนสมเด็จพระศรีนครินทร� 84 (ทุ�งท�าลาด)ชุดใหญ�  
และมีอนุกรรมการในการปรับปรุงด%านต�างๆ จะเสนอแก%ไขป>ญหาให%คณะทํางานทราบป>ญหาและแนวทาง 
ต�อไป 

มติท่ีประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ 

3. สํานักการประปามีเรื่องท่ีแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  3.1 ความก%าวหน%าการเดินท�อน้ําดิบจากฝายท�าดี มาโรงกรองประตูชัย คาดว�าจะแล%วเสร็จตาม
กําหนดสัญญา 
  3.2การปรับอัตราค�าน้ําประปา สถานศึกษาเสนอว�าให%เก็บค�าน้ําในอัตราเหมาจ�าย ซ่ึงสํานัก
การประปา ได%แจ%งว�ายังคงดําเนินการเก็บอัตราค�าน้ําตามประกาศของเทศบาล 
  3.3 การเข%าร�วมประชุม ชี้แจงเรื่องการบริหารจัดการน้ํา  ณ มณฑลทหารบกท่ี 41ท่ีผ�านมา
กรณีท่ีมีผู%ร%องเรียน ผลจากการชี้แจงท่ีประชุมยินดีท่ีจะช�วยเหลือกรณีเทศบาลร%องขอ 
  3.4 ป>ญหาระบบน้ําประปา เรื่องคุณภาพน้ํา จะดําเนินการแก%ไขป>ญหาอย�างเร�งด�วน และ
จะมีเจ%าหน%าท่ีให%บริการช�วยเหลือแก%ไขตามท่ีประชาชนได%แจ%งโดยความรวดเร็ว และได%มีการจัดBig Cleaning 
day ท�อธารระบบประปา ซ่ึงได%มีการดําเนินการไปแล%วในเบ้ืองต%นและในอนาคตจะพัฒนาระบบ IT เข%ามาใช%
ในการบริหารจัดการระบบประปา 

มติท่ีประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ 

4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม มีเรื่องท่ีแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  4.1 วันท่ี 20 มิถุนายน 2560 การอบรมกลุ�มเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ 
  4.2วันท่ี 7 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. จะมีการนําเสนอการบําบัดน้ําเสียเชิญ
หัวหน%าส�วนราชการเข%าร�วมรับฟ>ง ณ ห%องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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  4.3การควบคุมยาสูบ และมีบทลงโทษเพ่ิมข้ึน และมีจุดหรือปRายแสดงพ้ืนท่ีห%ามจําหน�าย
หรือสูบ ซ่ึงจะดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข%องต�อไป 
  4.4 การรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชน ในวันท่ี 25 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมเมือง 
(ทุ�งท�าลาด) ได%ดําเนินการในส�วนท่ีได%รับมอบหมายเรียบร%อยแล%ว 

มติท่ีประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ 

5. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องท่ีแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
5.1 การจัดทําเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ปE (พ.ศ.2561 – 2564)ฉบับท่ี 1 จะประชุม

คณะกรรมการในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห%องประชุมสํานักการศึกษา (ชั้น 4) เชิญหัวหน%าสํานัก /กอง 
เข%าร�วมเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ� ครบถ%วนของโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนา ซ่ึงจะนํามาจัดทํา
งบประมาณประจําปE พ.ศ.2560  

5.2 ตามท่ีได%รับมอบหมาย ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ของกองวิชาการและแผนงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ผลการดําเนินการ 
1 เขียนโครงการรับฟ>งความคิดเห็นประชาชน ดําเนินการแล%วเสร็จ 
2 ดําเนินการแล%วเสร็จ ดําเนินการแล%วเสร็จ 

3 ประชาสัมพันธ� website ดําเนินการแล%วเสร็จ 
4 ทําปRายไวนิล ดําเนินการแล%ว 
5 ลงประกาศคําสั่ง โครงการ เผยแพร�ทางเว็บไชต� ศูนย�บริการประชาชน

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ดําเนินการแล%วเสร็จ 

6 ประชาสัมพันธ� ตัวอักษรวิ่ง บนจอ LED ดําเนินการแล%วเสร็จ 
7 ลงประกาศคําสั่ง โครงการ เผยแพร�ทาง facebook ดําเนินการแล%วเสร็จ 
8 ทําสปอตประชาสัมพันธ� หนังสือขอความอนุเคราะห�สถานีวิทยุต�างๆ ดําเนินการแล%ว 
9 ประชาสัมพันธ�ข�าวต%นชั่วโมง และรายการทุกรายการ อยู�ระหว�างดําเนินการ 

10 ประชาสัมพันธ�รถแห� เขต 1 และ เขต 2  อยู�ระหว�างดําเนินการ 
11 ประชาสัมพันธ�รถแห� เขต 3 และ เขต 4 อยู�ระหว�างดําเนินการ 
12 จัดทําข%อมูลนิทรรศการ ณ หอประชุมเมืองติดต้ังปRายนิทรรศการ ณ 

หอประชุมเมือง 
อยู�ระหว�างดําเนินการ 

13 บันทึกเสียง แจ%งให%ทราบ 
14 บันทึกภาพ แจ%งให%ทราบ 
15 บันทึก VDO แจ%งให%ทราบ 
16 ทอดเทปบันทึกข%อมูล แจ%งให%ทราบ 
17 สรุปรับฟ>งความคิดเห็น ทําประกาศ รายงานความคิดเห็นประชาชน แจ%งให%ทราบ 
18 พิธีกร แจ%งให%ทราบ 
19 ผู%ควบคุมดําเนินรายการ แจ%งให%ทราบ 
20 แจกใบปลิว รถแห� ตามสถานท่ีชุมชนต�างๆ กําลังดําเนินการ 

 

มติท่ีประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ 
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6.กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องท่ีแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
6.1  การประชุมของคณะชุมชน ขอความร�วมมือหัวหน%าส�วนราชการ เข%าร�วมประชุมเพ่ือ

รับทราบป>ญหาของชุมชน และเสนอแนวทางพร%อมดําเนินการแก%ไขป>ญหาให%กับชุมชน และจะติดตามผลการ
ดําเนินงานในการประชุมของชุมชนครั้งถัดไป 

6.2 การปรับปรุงอาคาร OTOP ได%ดําเนินการแล%ว 
6.3การจัดทําดอกไม%จันทน�  จํานวน 40,000 ดอก ดําเนินการไปแล%วบางส�วนคาดว�าจะ

แล%วเสร็จทันกําหนดเวลา 
6.4วันท่ี 10 - 11 มิถุนายน 2560 โครงการพัฒนาเสริมสร%างความเข%มแข็งของสถาบัน

ครอบครัว ณ ระเบียงทราย รีสอร�ท อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
6.5 วันท่ี 28 มิถุนายน 2560 กิจกรรมรับประกาศนียเกียรติบัตรของนักเรียนวัยใสรุ�นท่ี 2 
6.6 วันท่ี 29  - 30 มิถุนายน 2560  โครงการอบรมอาสาสมัครและสมัชชายาเสพติด

ประจําชุมชน ประจําปE 2560  ณ หนานท�าส%าน  อําเภอป\าพะยอม จังหวัดพัทลุง   เชิญหัวหน%าส�วนราชการ
เข%าร�วมกิจกรรมของกองสวัสดิการสังคมท้ัง 3 กิจกรรม 

มติท่ีประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ 

7. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องท่ีแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  7.1 วันท่ี 10 มิถุนายน 2560  การจัดอบรมโครงการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ%าหน%าท่ี และการปRองกันและปราบปรามการทุจริตของค�กรปกครองส�วนท%องถ่ิน 

7.2 การก�อสร%างสถานีดับเพลิง ท่ีสี่แยกเบญม ผู%รับจ%างได%มาลงนามเรียบร%อยแล%ว และขอ
ความอนุเคราะห�สํานักการช�าง เรื่องการตรวจสอบบ�อน้ําบริเวณด%านหลังว�ามีการใช%งานหรือไม� และหากจะ
ปรับปรุงถมพ้ืนท่ีเพ่ือใช%เปVนท่ีจอดรถจะมีผลกระทบหรือไม� 

7.3การประดับพระบรมฉายาลักษณ� รัชกาลท่ี 10 พ้ืนท่ีหน%าอาคารท่ีจัดนิทรรศการ และ
ได%ประสานสํานักการช�างปรับปรุงประดับตกแต�งในเบ้ืองต%น 

7.4 ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2560 ฝ\ายส�งเสริมการท�องเท่ียวฯ จัดศึกษาดูงาน ตลาดน้ําชินตา 
ณ จังหวัดตรัง  

7.5 การติดตามการก�อสร%างห%องน้ําด%านล�าง  ผู%รับเหมาได%เข%าปฏิบัติงานทุกวัน 
7.6 การอบรมพัฒนาบุคลากร ท่ีได%รับมอบหมายมา เปRาหมายผู%เข%ารับการอบรม ผู%บริหาร

และผู%บริหารโรงเรียน ซ่ึงจะดําเนินการเข%าแผนการอบรมต�อไป 
มติท่ีประชุมรับทราบและให%ดําเนินการข%อ 7.1 ให%การสนับสนุน จํานวน 30,000 บาท  

8. สํานักการศึกษามีเรื่องท่ีแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  8.1นักดนตรีของวงOrchestra จะเริ่มดําเนินการฝQกซ%อม 
  8.2 วันท่ี 21 - 23มิถุนายน  2560ส�งนักเรียนเข%าร�วมแข�งขันทักษะทางวิชาการ ท่ีจังหวัดสุ
ราษฎร�ธานี 
  8.3วันท่ี 27 – 30 มิถุนายน  2560  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปVนเจ%าภาพ งานการ
ประชุมลูกเสือท%องถ่ินไทยระดับภาคใต% ได%ขอความอนุเคราะห�การเตรียมความพร%อมจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข%อง  

มติท่ีประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ 
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9. กองการแพทย>มีเรื่องท่ีแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  9.1 การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรOD สถานท่ี อําเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช  จํานวน 2 รุ�น วันท่ี 9 – 12 มิถุนายน  2560  สํานัก/ กอง ใดสนใจเข%าร�วมแจ%งรายชื่อท่ี
กองการแพทย� 
  9.2 สํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานกระจายอํานาจ ให%ชี้แจงรายละเอียดเรื่องอํานาจ
หน%าท่ีของอสม. หลังจากท่ี สํานักงานตรวจเงินแผ�นดินได%ทักท%วง ในการต้ังงบประมาณท่ีไม�ชอบด%วยกฎหมาย 
ซ่ึงจะดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข%องต�อไป 

มติท่ีประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องๆ(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 

 
 

 


