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รายงานการประชุม
ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(จิบน้ําชา)
ครั้งที่ 15/2560
เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ชั้น 2)
-------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายไสว
เขียวจันทร
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
2. นายสมเธียร
ภูสันติสัมพันธ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
3. นายวิสุทธิ์
บุญชูวงศ
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
4. นายประจักษ
ทองบัว
ปลัดเทศบาล
5. นายวิชัยศักดิ์
ไสยเกตุ
รองปลัดเทศบาล
6. นายชิษณุพงศ
สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล
7. นายสนิท
พรหมสุภา
รองปลัดเทศบาล
8. นางวชิรา
ยุพการนนท ผู3อํานวยการสํานักการคลัง
9. นางอรนุช
ชัยยะวิระยะ ผู3อํานวยการสวนการบริหารการศึกษา
10. นายยงยุทธ
เหลาเจริญเกียรติ รก.หัวหน3าสํานักปลัดเทศบาล
11. นางสุรีวรรณ สาสนานนท ผู3อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
12. นางอรนงค
ชูลําภู
ผู3อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
13. นายสมพร
กาญจนโสภาค ผู3อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
14. นางจิตรา
มะโนสงค
รก.ผู3อํานวยการสํานักการชาง
15. นายมนตชัย
บุตรมะรัถยา ผู3อํานวยการสวนการผลิต
ผูไมมาประชุม
1. นายพงศสินธุ
2.
3.
4.
5.

นายมนัส
นายเอกรินทร
นายสมหวัง
นางสาวจิราภรณ

เสนพงศ

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
พงศยี่หล3า
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
สิทธิศิรประพันธ ผู3อํานวยการสํานักการศึกษา
แก3วปาน
ผู3จัดการสถานธนานุบาล
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 มอบผู3รับผิดชอบคันดิน ให3เรงดําเนินการเตรียมการคันดิน เนื่องจากใกล3เข3าสูฤดูฝน
เพื่อปBองกันไมให3เกิดปCญหา และผลกระทบที่จะเกิดจากบอขยะ หากมีการประชุมแจ3งประธานคณะทํางาน
ทราบ และรายงานให3ประธานคณะทํางานทราบเปDนลายลักษณอักษรทุกครั้ง
1.2การปฏิ บัติงานให3มีการประสานกันทุ กสวนราชการ และรวมมือกันเรงแก3ไขปCญหา
ให3กับประชาชน มีปCญหาอุปสรรครายงานให3ผู3บริหารทราบ
มติที่ประชุมรับทราบและให3ดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว และเรื่องที่แจงใหที่
ประชุมทราบ/พิจารณา
ปลัดเทศบาล ติดตามผลการดําเนินงาน/และเรื่องที่แจงที่ประชุมทราบและพิจารณา
1. การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปG 2560ได3
เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปG พ.ศ.2561 ในวาระที่ 1 และจะประชุมสภาใน สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560 สํานัก กอง ใดที่มีเรื่องเสนอขอความเห็นชอบ
จากสภา ให3ดําเนินการภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560
- สํานักปลัดเทศบาล ขออนุมัติกอหนี้ผูกพันเกินหนึ่งปGงบประมาณของสถานีขนสง
- กองสาธารณสุข เรื่องแจ3งเพื่อทราบ กรณีที่ดินแปลงดอนหัวเล
2. กําชับการปฏิบัติงานของทุกสวนราชการ กําชับการปฏิบัติงานให3ถูกต3องตามหลักการ
ระเบียบแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข3อง
3. เชิญชวนพนักงานในสังกัดออกกําลังกาย ชั้น 2 อาคารปBองกัน
มติที่ประชุมรับทราบและให3ดําเนินการ
เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา ของสํานัก/ กอง
1. สํานักการชางมีเรื่องที่แจ3งให3ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1 โครงการในปGงบประมาณ พ.ศ.2560จํานวน 44 ดําเนินการแล3วเสร็จ 23 โครงการ
อยูระหวางดําเนินการ 12 โครงการ รอเบิกจาย 8 โครงการ อีกหนึ่งโครงการอยูระหวางขอขยายเวลาการ
เบิกจายเงินเนื่องจากมีการโอนเงินงบประมาณมาสมทบเพิ่มเติม
1.2ทางจังหวัดมอบหมายการปลูกต3นบานบุรี ถนนพัฒนาการคูขวางในเขตพื้นที่เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช สํานักการชางได3เตรียมดําเนินการไว3เรียบร3อยแล3ว
1.3 งานที่ได3รับมอบหมายกําแพงเมืองเกา จะมีการออกแบบและมีการจ3างที่ปรึกษามา
ออกแบบเมือง และงบไฟฟBาลงดิน ประมาณห3าล3านบาทในปG 2561
1.4การปลูกดอกดาวเรือง จะสรุปและรายงานผลอีกครั้งในคราวหน3า
1.5การจัดทําคันดินเพิ่มด3านทิศตะวันออก กรมชลประทานได3เข3าดําเนินการ และได3เพิ่ม
เครื่องสูบน้ําจํานวน 2 เครื่อง
มติที่ประชุมรับทราบและให3ดําเนินการ
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2. สํานักการคลังมีเรื่องที่แจ3งให3ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1ติ ด ตามการใช3 จ ายเงิ น การกั น เงิ น การขยายเวลาการเบิ ก จาย รายจายค3 า งจาย
ตามรายละเอียดเอกสารที่แจ3ง โดยให3กรอกข3อมูลและสงให3สํานักการคลัง ตามบันทึกที่แจ3ง
2.2ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ได3ประชุมการจัดซื้อจัดจ3างใหม
- วิธีการจัดซื้อจัดจ3าง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก ใช3ได3 8 กรณี วิธี
เฉพาะเจาะจง ใช3ได3 8 กรณี
2.3 การวางฎี ก าจ3 า งเหมาบริ ก ารประจํ า เดื อ น กรณี ที่ สํ า นั ก การคลั ง แจ3 ง ให3 แ ก3 ไ ข ให3
หนวยงานรีบดําเนินการแก3ไขโดยดวน เพื่อจะได3เสนออนุมัติฎีกา จัดทําเช็ค และบันทึกข3อมูลในโปรแกรม
ธนาคาร มอบผู3อํานวยการสวนบริหารงานคลัง แจ3งประสานทางกลุมไลนจ3างเหมา เพื่อการสื่อสารได3เร็วขึ้น
2.4การวางหลักประกันสัญญาการจ3างเหมาบริการในปGงบประมาณ 2561 ให3แตละหนวยงาน
เตรียมเงินเพื่อวางหลักประกันสัญญาให3พร3อมกอนวันทําสัญญา 2 ตุลาคม 2560ในการจ3างเหมาบริการสํานัก
กองใด จะเริ่มจ3างมีผลการจ3างตั้งแตวันไหนให3แจ3งสํานักการคลังทราบ
2.5 การเบิ กจายเงิน คาเชาบ3 านพนักงานครู ขอให3 ผู3อํา นวยการโรงเรียนทํา ความเข3 าใจ
เกี่ยวกับการเบิกจายให3ครูผู3เบิกทราบ
2.6แจ3งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาด3วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง
พ.ศ.2544
มติที่ประชุมรับทราบและให3ดําเนินการ
3. สํานักการประปามีเรื่องที่แจ3งให3ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.1มีโครงการระบายทอธารดับ เพลิ ง ในวั นที่ 17 สิงหาคม 2560 ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
มติที่ประชุมรับทราบและให3ดําเนินการ
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีเรื่องที่แจ3งให3ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1 ผลจากการประชุ มรวมกั บ องคการบริ ห ารสวนตํ า บลนาเคี ย น หากมี ห นั งสื อมายั ง
เทศบาลก็จะดําเนินการในสวนที่เกี่ยวข3องตอไป
4.2 การทําคันดิน ได3เปลี่ยนแบบและเรงดําเนินการกอนจะถึงหน3าฝน
มติที่ประชุมรับทราบและให3ดําเนินการ
5. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องที่แจ3งให3ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท3องถิ่นสี่ปG พ.ศ. 2561 - 2564และให3สํานักกอง
ทบทวนแผนในปG 2562 สงโครงการภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เพื่อกองวิชาการจะได3ดําเนินการใน
ขั้นตอนตอไป
มติที่ประชุมรับทราบและให3ดําเนินการ
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6.กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องที่แจ3งให3ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
6.1การซอมแซมอาคารโอทอป อยูระหวางปPดปรับปรุง ด3านบนแล3วเสร็จประมาณ 90
เปอรเซ็นต คาดวาจะเสร็จทันกําหนดในสัญญา
6.2 บ3านเทิดไทราชินี หาผู3ยากไร3 ในพื้นที่ชุมชนคูขวางทาวังเขต 3 ดําเนินการซอมแซม
สมบูรณ สามารถดําเนินการสงมอบเจ3าของบ3านแล3วแตมีปCญหาติดขัดในการดําเนินการปรึกษาหาทางออกอีก
ครั้งในวันนี้ เวลา 14.00 น.
6.3 การจัดทําดอกไม3จันทน ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได3รับมอบมา 40,000
ดอก ในขณะนี้ผลิตได3 จํานวน 38,000 ดอก ซึ่งคาดวาจะแล3วเสร็จทันกําหนดเวลา
6.4โครงการพัฒนาเครือขายทางศาสนา ได3ดําเนินการเรียบร3อยแล3ว
6.5 โครงการที่ยังไมได3ดําเนินการใน พ.ศ. 2560 คือ โครงการงานเดือนสิบ
มติที่ประชุมรับทราบและให3ดําเนินการ
7. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องที่แจ3งให3ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
7.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การทํางานให3มีความสุขและสนุกกับการทํางาน
ในระหวางวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2560 รายละเอียดตามที่แจ3งสํานัก กอง ทราบแล3ว
7.2 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร แนวคิด CITY OF ART
มติที่ประชุมรับทราบและให3ดําเนินการ
8. สํานักการศึกษามีเรื่องที่แจ3งให3ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
8.1โครงการอบรมของนักเรียนเกี่ยวกับการเสพติด
8.2 การเตรียมเข3าแขงขันนักเรียนคนเกงระดับประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน
8.3 วันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2560 ณ ห3องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น 5
จะจัดประชุมประสรุปวิเคราะหผลการประเมินสถานศึกษา
8.4 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 สอบพนักงานจ3างตามภารกิจ ผู3รับเข3าคัดเลือก 65 คน จํานวน
ที่รับ 3 อัตรา
8.5 จัดปฐมนิเทศครูในสังกัดเทศบาล ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส
มติที่ประชุมรับทราบและให3ดําเนินการ
9. กองการแพทย=มีเรื่องที่แจ3งให3ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
9.1 กองการแพทยเริ่ มดําเนินการเพาะปลู กดอกดาวเรื อง ตามแผนที่กําหนดไว3
9.2 การจัดหาครุภัณฑในการออกกําลังกายเพื่อบําบัดผู3ป\วย ได3รับสนับสนุนมาจาก
บริษัทเอกชน อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อ เครื่องออกกําลังกายได3รับมาเรียบร3อยแล3ว
มติที่ประชุมรับทราบและให3ดําเนินการ
10. สถานธนานุบาล
- ไมมีเรื่องแจ3งที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ(ถามี)
- ไมมี
ป@ดประชุม เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ
ผู3สรุปรายงานการประชุม
(นายยงยุทธ เหลาเจริญเกียรติ)
หัวหน3าฝ\ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน3าสํานักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ
(นายประจักษ ทองบัว)
ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู3ตรวจสอบรายงานประชุม

