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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 วันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2560 สถานที่อําเภอขนอม จัดอบรมผู)บริหารและหัวหน)า
ส$วนราชการ ให)ผู)บริหารและหัวหน)าส$วนราชการเข)าร$วมกิจกรรมทุกคน
1.2การพัฒนาทุ$งท$าลาด ให)คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและติดตามผลการปฏิบัติงาน
รวมทั้งคันดินบริเวณบ$อขยะและให)รายงานให)ผู)บริหารทราบ
1.3มอบสํานักการช$าง เร$งดําเนินการเรื่องการออกแบบศาลาหกเหลี่ยม
1.4 ทุกส$วนราชการให)ปฏิบัติงานให)ถูกต)องตามระเบียบที่เกี่ยวข)องรวดเร็ว และเร$งแก)ไข
ปGญหาให)กับชุมชน
1.5 การอบรมของแต$ละสํานัก กอง ให)ดูความคุ)มค$าของงบประมาณ และประโยชนที่ได)รับ
รวมทั้งการคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู)ตรงกับวัตถุประสงคของโครงการ
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว และเรื่องที่แจงใหที่
ประชุมทราบ/พิจารณา
ปลัดเทศบาล ติดตามผลการดําเนินงาน/และเรื่องที่แจงที่ประชุมทราบและพิจารณา
1. ติดตามการรับฟGงการรับฟGงความคิดเห็นของประชาชนในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา
13.00 – 16.00น .ฝ=ายต$างๆ ให)ดําเนินการให)เปJนไปตามกําหนดการและภารกิจที่ได)รับ หากมีปGญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานให)รายงานผลการปฏิบัติงานโดยทันทีมอบทุกส$วนประชาสัมพันธให)บุคลากรในสังกัดเข)าร$วม
กิจกรรม
2. การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปK 2560
ประชุมในวันจันทรที่ 26 มิถุนายน 2560 มีญัตติที่จะเข)าที่ประชุม 3 ญัตติ ของสํานักการประปา 1 ญัตติ
และสํานักการคลัง 2 ญัตติ และมอบสํานักการประปาให)รวบรวมเอกสารส$งสํานักงานท)องถิ่นจังหวัดภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2560
3. การต$อสัญญาจ)าง หรือการจ)างเหมาบุคคลปฏิบัติงานของแต$ละส$วนราชการ เพื่อปฏิบัติให)
ถูกต) องตามระเบี ยบ มอบสํานั กการคลั งแจ) งให) ทุกส$ วนราชการทราบและแจ)งผู) รับจ) างเหมาบริ การทราบถึ ง
หลักเกณฑในการค้ําประกัน
4. ติดตามการใช)จ$ายเงิน ค$าครุภัณฑ ค$าที่ดินและสิ่งก$อสร)าง ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.
2560 รายการที่กําลังดําเนินการ รถสุขาเคลื่อนที่ ส$งเอกสารเมื่อ 19 มิถุนายน 2560 รายการที่โอน
งบประมาณให)เร$งดําเนินการ
5. การปลู ก ดอกดาวเรื อ ง ให) ทุ ก ส$ ว นราชการมี ส$ ว นร$ ว มในการปลู ก ให) ร$ ว มกั น คิ ด และ
ดําเนินการวางแผน และกําหนดปลูกดอกดาวเรืองในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. การซักซ)อมการจัดทํางบประมาณรายจ$ายประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2561 ให)ทุกส$วน
ราชการศึกษาและให)ดําเนินการตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข)อง
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
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เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา ของสํานัก/ กอง
1. สํานักการชางมีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1 การจัดทําประตูระบายน้ํา และอาคารบังคับน้ําที่โรงกรองน้ําประตูชัย ทางกรมเจ)าท$า
จะเข)าดูพื้นที่ ก$อนที่จะพิจารณาอนุญาต
1.2การทําหนังสือขอความร$วมมือไปยังสํานักงานชลประทานเรื่องการจัดการดินบริเวณ
บ$อขยะ ซึ่งสํานักงานชลประทานได)ตอบกลับมาว$าเปJนหน)าที่ของเทศบาลในการดําเนินการ
1.3 ตามที่ สํ า นั ก การช$ า งได) ข องบประมาณของกรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อง เพื่ อ จั ด ตั้ ง
งบประมาณพัฒนาถนนราชดําเนิน ถนนกะโรม ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะดําเนินการสํารวจทั้งหมด
เทศบาลจะต)องเตรียมโครงการ ชื่อโครงการ และจะต)องดําเนินการรับฟGงความคิดเห็นของประชาชนก$อน ที่
จะออกแบบในภาพรวม แบ$งเปJน 3 เฟส ซึ่งใช)งบประมาณ ประมาณ 300 ล)านบาท ซึ่งจะกําหนดวันที่จะทํา
ประชาคมอีกครั้ง
1.4 ทุกวันอังคาร สํานักการช$างจะเข)าซ$อมแซมคอสะพานที่ชํารุดในเขตพื้นที่เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ ในการซ$อมแซมคอสะพานให)ดําเนินการในวันอาทิตย
2. สํานักการคลังมีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1 บริษัทปกรณและเพื่อนจํากัด ขอใช)พื้นที่ติดตั้งเครื่องจําหน$ายน้ําดื่มและบริการเติมเงิน
มือถือ (Vending Machine) จํานวน 7 จุด ผลการพิจารณาของอนุกรรมการพิจารณาการใช)สังหาริมทรัพย
และอสังหาริมทรัพย
- ควรติดตั้งตู)เครื่องจําหน$ายน้ําดื่มและการบริการเติมเงินมือถือ (จากที่เสนอมา 7
จุด) จํานวน 2 จุด คือ บริเวณทางเข)าสํานักงาน และบริเวณอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ส$วนจุดอื่นๆ ไม$สามารถอนุญาตให)ติดตั้งได)
- คณะอนุกรรมการฯ เสนอจุดที่สามารถติดตั้งเครื่องจําหน$ายน้ําดื่มและการบริการ
เติมเงินมือถือ เพิ่มจํานวน 4 จุด บริเวณสถานีขนส$งผู)โดยสารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 2 จุด
และบริเวณอุทยานการเรียนรู)ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 1 จุด และบริเวณสระว$ายน้ําหรือ
สนามมวยบริเวณสนามกีฬา จํานวน 1 จุด
- อัตราค$าตอบแทนการใช)พื้นที่จุดละ 2,000 บาท/เดือน
- ระยะเวลาการอนุญาตใช)สถานที่ 1 ปK
- ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะตู)จําหน$ายน้ําดื่มและการบริการเติมเงิน
มือถือ กรณีกลางแจ)งมีการสร)างโรงคร$อมหรือไม$ ขนาดพื้นที่ใช)สอยจริง
- ผู)เช$าต)องติดตั้งหม)อไฟฟ_าเอง
- ให)เช$าทําประกันอุบัติเหตุความเสียหายต$อบุคคลภายนอกที่อาจได)รับอันตราย
ที่อาจจะได)รับจากตู)น้ําดื่มและบริการเติมเงินมือถือนี้ได)
2.2 สรุ ป รายรั บ – รายจ$ า ย ประจํ า เดื อนพฤษภาคม 2560 (ตั้ งแต$ ตุ ล าคม 2559 –
พฤษภาคม 2560) รายรับเข)า 72.70 รายจ$าย 69.64 รายรับสูงกว$ารายรับ 3.06
2.3 ญัตติที่จะนําเสนอต$อสภา จํานวน 2 ญัตติ คือ ญัตติการขออนุมัติจ$ายเงินสะสมเพื่อนําส$ง
สํานักงานท)องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชและการซื้อครุภัณฑเพิ่มเติมกรณีขยายห)อง
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2.4ติ ดตามเรื่ องที่ ดินกรณีการบริ หารจัดการขยะ ทางจังหวั ดได) นัดประชุ มในวันที่ 29
มิถุนายน 2560 ให)เ ทศบาลประสานกับองคการบริ หารส$ วนตํ าบลนาเคี ยนในการประชุ มสภา ขอความ
ร$วมมือทํารายงานเสนอผลการที่ดินที่ใช)ในการจัดการขยะ 3 แนวทาง แล)วท$านท)องถิ่นจังหวัดจะดําเนินการ
นําเสนอ และได)มอบหมายให)เทศบาลนครนครศรีธรรมราชดําเนินการปGกเสาแนวเขตที่ดินแปลงดอนหัวเล ให)
เรียบร)อย เพื่อเปJนเสาชั่วคราวให)ดําเนินการก$อนวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ให)ส$งสรุปประเด็นสรุปให)จังหวัด
ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2560
2.5 การยืมเงินเดินทางไปราชการ ให)ปฏิบัติให)เปJนไปตามระเบียบฯ ให)ดําเนินก$อนการ
เดินทาง
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
3. สํานักการประปามีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.1 การเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามที่ได)รับงบประมาณอุดหนุน 3.5 ล)าน แต$เราได)รับสนับสนุ น
งบประมาณจากจังหวัด 145 ล)านบาท จึงได)เสนอเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล$าว
3.2ภารกิจในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 เรื่องของการสนับสนุนให)บริการเรื่องน้ําประปา ได)
จัดเตรียมเจ)าหน)าที่ไว)บริการเรียบร)อยแล)ว
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1 การรับฟGงความคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมเมือง
(ทุ$งท$าลาด) ได)ดําเนินการในส$วนที่ได)รับมอบหมายเรียบร)อยแล)ว
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
5. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 การจัด ทําประชุมประชาคมแผนพั ฒนาท)องถิ่ นสี่ ปK เมื่อวัน ที่ 20 มิถุนายน 2560
เปJนไปด)วยความเรียบร)อย
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
6.กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
6.1 การจัดทําดอกไม)จันทนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในขณะนี้ผลิตได) จํานวน
10,500 ดอก ในส$วนของสํานัก กอง ที่ได)รับอุปกรณไป ขอให)จัดส$งที่กองสวัสดิการเพื่อจะได)รวบรวมข)อมูล
ในการรายงานจังหวัดทราบต$อไป และคาดว$าจะจะแล)วเสร็จทันกําหนดเวลา
6.2 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 จัดรับเกียรติบัตรของนักเรียนวัยใส ณ โรงเรียนนานาชาติ
เชิญหัวหน)าสํานัก กองเข)าร$วมกิจกรรม
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
7. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
7.1 จังหวัดขอความร$วมมือการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห$งชาติ ประจําปK 2560 พร)อม
การประชาสัมพันธ และให)รายงานผลการดําเนินการภายใน 20 กันยายน 2560
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7.2 อัตราค$าไฟฟ_าบริเวณลานขายของธนารักษ ซึ่งมีอัตราค$าไฟที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิม ได)
ทําหนังสือแจ)งสํานักการช$างตรวจสอบข)อเท็จจริง
7.3ขอความร$วมมือสํานักการช$างเร$งดําเนินการแบบแปลนปรับปรุงห)องน้ําหอประชุมเมือง
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการข)อ 7.1 ให)สํานักการศึกษาดําเนินการตามหนังสือสั่งการในการร$วม
จั ด กิ จ กรรมและจั ด ส$ ง ภาพถ$ า ยให) สํ า นั ก ปลั ด เทศบาลเพื่ อ รายงานให) จั ง หวั ด ทราบ งานประชาสั ม พั น ธ
ดําเนินการประชาสัมพันธให)ประชาชนได)รับทราบ ข)อ 7.2 ให)ตัดมิเตอรไฟฟ_าบริเวณลานขายของธนารักษ
8. สํานักการศึกษามีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
8.1 วันที่ 21 - 23มิถุนายน 2560ส$งนักเรียนเข)าร$วมแข$งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 13
ที่จังหวัดสุราษฎรธานี
8.2วันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2560 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปJนเจ)าภาพ งานการ
ประชุมลูกเสือท)องถิ่นไทยระดับภาคใต) ได)ขอความอนุเคราะหการเตรียมความพร)อมจากหน$วยงานที่เกี่ยวข)อง
8.3 เชิญร$วมกิจกรรมหิ้วปabนโต กําหนดจัดในวันศุกรที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ พุทธภูมิทุ$งท$า
ลาด
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
9. กองการแพทย>มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
-ไม$มีเรื่องแจ)งที่ประชุม
10. สถานธนานุบาล
- ไม$มีเรื่องแจ)งที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ(ถามี)
- ไม$มี
ป@ดประชุม เวลา 11.00 น.
ลงชื่อ
ผู)สรุปรายงานการประชุม
(นายยงยุทธ เหล$าเจริญเกียรติ)
หัวหน)าฝ=ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ
(นายประจักษ ทองบัว)
ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู)ตรวจสอบรายงานประชุม

