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รายงานการประชุม 
ผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการเทศบาลนครนครศรธีรรมราช(จิบน้ําชา) 

ครั้งท่ี  15/2560 
เม่ือวันพุธท่ี  16 สิงหาคม  2560พ.ศ.2560  เวลา 08.30 น. 
ณ  ห�องประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ช้ัน 2) 

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

ผู�มาประชุม 

1. นายไสว   เขียวจันทร� รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
2. นายสมเธียร  ภู�สันติสัมพันธ�  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ� เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นายประจักษ� ทองบัว  ปลัดเทศบาล 
5. นายวิชัยศักด์ิ   ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล 
6. นายชิษณุพงศ�   สุวรรณ  รองปลัดเทศบาล 
7. นายสนิท  พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล 
8. นางวชิรา  ยุพการนนท� ผู3อํานวยการสํานักการคลัง 
9. นางอรนุช  ชัยยะวิระยะ ผู3อํานวยการส�วนการบริหารการศึกษา 
10. นายยงยุทธ  เหล�าเจริญเกียรติ  รก.หัวหน3าสํานักปลัดเทศบาล 
11. นางสุรีวรรณ สาสนานนท� ผู3อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
12. นางอรนงค�  ชูลําภู  ผู3อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
13. นายสมพร  กาญจนโสภาค ผู3อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
14. นางจิตรา  มะโนสงค� รก.ผู3อํานวยการสํานักการช�าง 
15. นายมนต�ชัย  บุตรมะรัถยา ผู3อํานวยการส�วนการผลิต 

 

ผู�ไม�มาประชุม 

1. นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
     นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

2. นายมนัส  พงศ�ยี่หล3า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายเอกรินทร�   ระเบียบโอษฐ�   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ� ผู3อํานวยการสํานักการศึกษา 
5. นางสาวจิราภรณ� แก3วปาน ผู3จัดการสถานธนานุบาล 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
1.1  มอบผู3รับผิดชอบคันดิน ให3เร�งดําเนินการเตรียมการคันดิน เนื่องจากใกล3เข3าสู�ฤดูฝน

เพ่ือปBองกันไม�ให3เกิดปCญหา และผลกระทบท่ีจะเกิดจากบ�อขยะ หากมีการประชุมแจ3งประธานคณะทํางาน
ทราบ และรายงานให3ประธานคณะทํางานทราบเปDนลายลักษณ�อักษรทุกครั้ง 

1.2การปฏิบัติงานให3มีการประสานกันทุกส�วนราชการ  และร�วมมือกันเร�งแก3ไขปCญหา
ให3กับประชาชน มีปCญหาอุปสรรครายงานให3ผู3บริหารทราบ 

มติท่ีประชุมรับทราบและให3ดําเนินการ 

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

ปลัดเทศบาล ติดตามผลการดําเนินงาน/และเรื่องท่ีแจ�งท่ีประชุมทราบและพิจารณา 
  1. การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปG 2560ได3
เห็นชอบร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปG พ.ศ.2561 ในวาระท่ี 1 และจะประชุมสภาใน สมัย
สามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ในวันอังคาร ท่ี 29 สิงหาคม 2560 สํานัก กอง ใดท่ีมีเรื่องเสนอขอความเห็นชอบ
จากสภา ให3ดําเนินการภายในวันท่ี 21 สิงหาคม 2560  
  - สํานักปลัดเทศบาล ขออนุมัติก�อหนี้ผูกพันเกินหนึ่งปGงบประมาณของสถานีขนส�ง 
  - กองสาธารณสุข เรื่องแจ3งเพ่ือทราบ กรณีท่ีดินแปลงดอนหัวเล 
  2. กําชับการปฏิบัติงานของทุกส�วนราชการ กําชับการปฏิบัติงานให3ถูกต3องตามหลักการ 
ระเบียบแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข3อง  
  3. เชิญชวนพนักงานในสังกัดออกกําลังกาย ชั้น 2 อาคารปBองกัน 
   
 มติท่ีประชุมรับทราบและให3ดําเนินการ 

เรื่องแจ�งท่ีประชุมเพ่ือทราบ/พิจารณา ของสํานัก/ กอง 

1. สํานักการช�างมีเรื่องท่ีแจ3งให3ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 

  1.1 โครงการในปGงบประมาณ พ.ศ.2560จํานวน 44 ดําเนินการแล3วเสร็จ 23 โครงการ        
อยู�ระหว�างดําเนินการ 12 โครงการ รอเบิกจ�าย 8 โครงการ อีกหนึ่งโครงการอยู�ระหว�างขอขยายเวลาการ
เบิกจ�ายเงินเนื่องจากมีการโอนเงินงบประมาณมาสมทบเพ่ิมเติม 

1.2ทางจังหวัดมอบหมายการปลูกต3นบานบุรี ถนนพัฒนาการคูขวางในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช สํานักการช�างได3เตรียมดําเนินการไว3เรียบร3อยแล3ว 

1.3 งานท่ีได3รับมอบหมายกําแพงเมืองเก�า จะมีการออกแบบและมีการจ3างท่ีปรึกษามา
ออกแบบเมือง และงบไฟฟBาลงดิน ประมาณห3าล3านบาทในปG 2561  

1.4การปลูกดอกดาวเรือง จะสรุปและรายงานผลอีกครั้งในคราวหน3า 
1.5การจัดทําคันดินเพ่ิมด3านทิศตะวันออก กรมชลประทานได3เข3าดําเนินการ และได3เพ่ิม

เครื่องสูบน้ําจํานวน 2 เครื่อง  

มติท่ีประชุมรับทราบและให3ดําเนินการ 
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2. สํานักการคลังมีเรื่องท่ีแจ3งให3ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  2.1ติดตามการใช3จ�ายเงิน การกันเงิน การขยายเวลาการเบิกจ�าย รายจ�ายค3างจ�าย        
ตามรายละเอียดเอกสารท่ีแจ3ง โดยให3กรอกข3อมูลและส�งให3สํานักการคลัง ตามบันทึกท่ีแจ3ง 
  2.2ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2560 ได3ประชุมการจัดซ้ือจัดจ3างใหม�  
   - วิธีการจัดซ้ือจัดจ3าง  วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป วิธีคัดเลือก ใช3ได3 8 กรณี วิธี
เฉพาะเจาะจง ใช3ได3 8 กรณี 
  2.3 การวางฎีกาจ3างเหมาบริการประจําเดือน กรณีท่ีสํานักการคลังแจ3งให3แก3ไข ให3
หน�วยงานรีบดําเนินการแก3ไขโดยด�วน เพ่ือจะได3เสนออนุมัติฎีกา จัดทําเช็ค และบันทึกข3อมูลในโปรแกรม
ธนาคาร มอบผู3อํานวยการส�วนบริหารงานคลัง แจ3งประสานทางกลุ�มไลน�จ3างเหมา เพ่ือการสื่อสารได3เร็วข้ึน 
  2.4การวางหลักประกันสัญญาการจ3างเหมาบริการในปGงบประมาณ 2561 ให3แต�ละหน�วยงาน
เตรียมเงินเพ่ือวางหลักประกันสัญญาให3พร3อมก�อนวันทําสัญญา 2 ตุลาคม 2560ในการจ3างเหมาบริการสํานัก 
กองใด จะเริ่มจ3างมีผลการจ3างต้ังแต�วันไหนให3แจ3งสํานักการคลังทราบ 
  2.5 การเบิกจ�ายเงินค�าเช�าบ3านพนักงานครู ขอให3ผู3อํานวยการโรงเรียนทําความเข3าใจ
เก่ียวกับการเบิกจ�ายให3ครูผู3เบิกทราบ 
  2.6แจ3งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน ว�าด3วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
พ.ศ.2544 

มติท่ีประชุมรับทราบและให3ดําเนินการ 

3. สํานักการประปามีเรื่องท่ีแจ3งให3ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  3.1มีโครงการระบายท�อธารดับเพลิง ในวันท่ี 17 สิงหาคม 2560 ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  

มติท่ีประชุมรับทราบและให3ดําเนินการ 

4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม มีเรื่องท่ีแจ3งให3ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  4.1 ผลจากการประชุมร�วมกับองค�การบริหารส�วนตําบลนาเคียน หากมีหนังสือมายัง
เทศบาลก็จะดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข3องต�อไป 
  4.2 การทําคันดิน ได3เปลี่ยนแบบและเร�งดําเนินการก�อนจะถึงหน3าฝน 

มติท่ีประชุมรับทราบและให3ดําเนินการ 

5. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องท่ีแจ3งให3ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
5.1 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท3องถ่ินสี่ปG พ.ศ. 2561 -  2564และให3สํานักกอง

ทบทวนแผนในปG 2562 ส�งโครงการภายในวันท่ี 5 ตุลาคม 2560 เพ่ือกองวิชาการจะได3ดําเนินการใน
ข้ันตอนต�อไป 

มติท่ีประชุมรับทราบและให3ดําเนินการ 
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6.กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องท่ีแจ3งให3ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
6.1การซ�อมแซมอาคารโอทอป อยู�ระหว�างปPดปรับปรุง ด3านบนแล3วเสร็จประมาณ 90

เปอร�เซ็นต� คาดว�าจะเสร็จทันกําหนดในสัญญา 
6.2 บ3านเทิดไทราชินี หาผู3ยากไร3 ในพ้ืนท่ีชุมชนคูขวางท�าวังเขต 3 ดําเนินการซ�อมแซม

สมบูรณ� สามารถดําเนินการส�งมอบเจ3าของบ3านแล3วแต�มีปCญหาติดขัดในการดําเนินการปรึกษาหาทางออกอีก
ครั้งในวันนี้ เวลา 14.00 น. 

6.3 การจัดทําดอกไม3จันทน� ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได3รับมอบมา 40,000 
ดอก ในขณะนี้ผลิตได3 จํานวน 38,000 ดอก  ซ่ึงคาดว�าจะแล3วเสร็จทันกําหนดเวลา 

6.4โครงการพัฒนาเครือข�ายทางศาสนา ได3ดําเนินการเรียบร3อยแล3ว 
6.5 โครงการท่ียังไม�ได3ดําเนินการใน พ.ศ. 2560 คือ โครงการงานเดือนสิบ 

มติท่ีประชุมรับทราบและให3ดําเนินการ 

7. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องท่ีแจ3งให3ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  7.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การทํางานให3มีความสุขและสนุกกับการทํางาน      
ในระหว�างวันท่ี 18  - 20  สงิหาคม 2560 รายละเอียดตามท่ีแจ3งสํานัก กอง ทราบแล3ว 
  7.2 ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร� แนวคิด CITY OF ART  

มติท่ีประชุมรับทราบและให3ดําเนินการ 

8. สํานักการศึกษามีเรื่องท่ีแจ3งให3ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  8.1โครงการอบรมของนักเรียนเก่ียวกับการเสพติด 
  8.2 การเตรียมเข3าแข�งขันนักเรียนคนเก�งระดับประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน 
  8.3 วันท่ี 16 – 17 สิงหาคม 2560  ณ ห3องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น 5       
จะจัดประชุมประสรุปวิเคราะห�ผลการประเมินสถานศึกษา 
  8.4 วันท่ี 21 สิงหาคม 2560 สอบพนักงานจ3างตามภารกิจ ผู3รับเข3าคัดเลือก 65 คน จํานวน
ท่ีรับ 3 อัตรา  
  8.5 จัดปฐมนิเทศครูในสังกัดเทศบาล ในวันท่ี  25 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมทวินโลตัส 

มติท่ีประชุมรับทราบและให3ดําเนินการ 

9. กองการแพทย=มีเรื่องท่ีแจ3งให3ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  9.1 กองการแพทย�เริ่มดําเนินการเพาะปลูกดอกดาวเรือง ตามแผนท่ีกําหนดไว3 
  9.2 การจัดหาครุภัณฑ�ในการออกกําลังกายเพ่ือบําบัดผู3ป\วย ได3รับสนับสนุนมาจาก
บริษัทเอกชน อยู�ระหว�างดําเนินการจัดซ้ือ เครื่องออกกําลังกายได3รับมาเรียบร3อยแล3ว 

มติท่ีประชุมรับทราบและให3ดําเนินการ  

10. สถานธนานุบาล  

 - ไม�มีเรื่องแจ3งท่ีประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืนๆ(ถ�ามี) 

  - ไม�มี 

ป@ดประชุม  เวลา  11.00 น. 

 
    

     ลงชื่อ    ผู3สรุปรายงานการประชุม 
  (นายยงยุทธ  เหล�าเจริญเกียรติ) 

  หัวหน3าฝ\ายบริหารงานท่ัวไป  รักษาราชการแทน  
หัวหน3าสํานักปลัดเทศบาล 
 
 

 
     ลงชื่อ      ผู3ตรวจสอบรายงานประชุม 

     (นายประจักษ�   ทองบัว) 
   ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 


