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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. การปฏิบัติงานในพื้นที่ของทุกส$วนราชการ ให8แจ8งภารกิจและกําหนดเวลาให8ผู8บริหาร
ทราบเพื่อพิจารณาเข8าร$วมต$อไป
2. กิจกรรม /พิธี ของเทศบาล ให8ทุกส$วนราชการเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข8าร$วมกิจกรรม
3. การพัฒนาตลาดริมน้ําเมืองลิกอรให8คัดเลือกกรรมการที่มีความเหมาะสม แต$งตั้ง
คณะทํางานให8มีความเหมาะสม ปรับปรุงพัฒนารูปแบบตลาดและการจัดกิจกรรมต$างๆ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว และเรื่องที่แจงใหที่
ประชุมทราบ/พิจารณา
นายไสว เขียวจันทร8 รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
1. บริเวณบ$อขยะ มีการวางแผนแก8ไขปFญหาระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในส$วนของคันดิน
และบริเวณบ$อขยะ
ปลัดเทศบาล ติดตามผลการดําเนินงาน/และเรื่องที่แจงที่ประชุมทราบและพิจารณา
1. การปฏิบัติตามนโยบายของผู8บริหาร และงานที่ได8รับมอบหมาย ให8ส$วนราชการที่ได8รับ
มอบหมายเร$งดําเนินการ พร8อมทั้งรายงานให8ที่ประชุมทราบความก8าวหน8าในการประชุมครั้งถัดไป
2. การติดตามการเบิกจ$ายงบประมาณ ประจําปG 2561 ค$าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก$อสร8าง
ทุกส$วนราชการให8เริ่มดําเนินการจัดซื้อจัดจ8างได8เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอที่จะเริ่มดําเนินการแล8ว และ
เพื่อเปJนการเร$งการใช8จ$ายงบประมาณ
3. มอบสํานักการช$าง ให8ช$างผู8รับผิดชอบประจําเขตสํารวจความเสียหายที่ได8รับผลกระทบ
จากอุทกภัยที่ผ$านมาแจ8งให8ผู8บริหารทราบ เพื่อดําเนินการแก8ไขปFญหาต$อไป
4. การประชุ มสภาเทศบาล สมัยวิ สามั ญ สมัยที่ 1 ประจํ าปG พ.ศ. 2561 เนื่ องจากมี เรื่ อง
เร$งด$วนในการขออนุมัติใช8จ$ายเงินสะสมสมทบการก$อสร8างอาคารเรียนของโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
ส$วนราชการใดที่มีความจําเปJนเร$งด$วน ให8เสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบต$อสภา หากเรื่องที่ไม$มีความจําเปJน
เร$งด$วนให8เตรียมดําเนินการเพื่อนําเสนอเข8าที่ประชุมในเดือนกุมภาพันธ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปG พ.ศ.
2561
5. การขอรวมวัดเสาธงทอง และวัดวังตะวันตก โดยใช8ชื่อวัดวังตะวันตก จะนําแจ8งต$อสภา
เพื่อทราบต$อไป
6. สรุปผลการประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายของรัฐบาล ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ ห8องประชุม
ศรีวิชัย ดังนี้
(1) แนวทางการใช8เงินสะสมของ อปท. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการ
เสริมสร8างความเข8มเข็งให8 แก$ อปท. (หนังสือที่ มท 0808.2/ ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560)
(2) ขอให8องคกรปกครองส$วนท8องถิ่นดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส$วนผสมของ
ยางพาราตามนโยบายรัฐบาล (หนังสือ ที่ มท 0810.4/ ว 2830 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2560)
(3) การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ$ายประจําปG พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
(หนังสือ ด$วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ ว 2830 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560) เทศบาลขอสนับสนุนถนนสาย
กะโรม งบประมาณ 96 ล8านบาท และขอสนับสนุนเพิ่มเติมถนนสายพัฒนาการทุ$งปรัง
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(4) มาตรการใช8จ$ายงบประมาณรายจ$ายประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงิน
เหลือจ$าย) เพื่อช$วยเหลือผู8ประสบอุทกภัย (หนังสือ จ.นศ. ด$วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ ว 7793 ลงวันที่ 27
ธันวาคม 2560)
(5) การบริหารงบประมาณรายจ$าย ประจําปGงบประมาณ พ.ศ.2561 ( หนังสือ
จ.นศ. ด$วนที่สุด ที่ 0023.3/ ว 7244 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560)
(6) โครงการอาสาสมัครท8องถิ่นรักษโลก (อถล.) (หนังสือ จ.นศ. ด$วนที่สุดที่ นศ
0023.3/ ว 7659 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560) มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล8อมและกองสวัสดิการ
สังคม ให8รายงานความก8าวหน8าในการประชุมครั้งถัดไป
(7) การมอบของขวัญปGใหม$ให8แก$ประชาชน พ.ศ.2561 (หนังสือ จ.นศ. ด$วนที่สุด
ที่ นศ 0023.3/ ว 7767 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560) มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล8อม
(8) การขับเคลื่อนการดําเนินงาน “ที่อ$านหนังสือท8องถิ่น รักการอ$าน” ตามแผน
แม$บทส$งเสริมวัฒนธรรมการอ$านสู$สังคมแห$งการเรียนรู8ของไทย พ.ศ. 2560 – 2564 (หนังสือ ด$วนที่สุด ที่
นศ 0023.3 / ว 7187 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560) เน8นการดําเนินการในสถานศึกษา ชุมชน วัด
มัสยิส ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และให8ส$วนราชการที่เกี่ยวข8องรายงานผลการดําเนินการ
(9) ขอความร$ ว มมื อ รณรงครั ก ษาความสะอาดห8 อ งน้ํ า ห8 อ งส8 ว มสาธารณะ
เพื่อส$งเสริมการท$องเที่ยว (หนังสือ ที่ มท 0810.6/ว 2932) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560) ห8องน้ํา
สาธารณะมอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล8อม ห8องน้ําหอประชุมเมือง บขส. อาคารสํานักงานมอบสํานัก
ปลัดเทศบาล และแจ8งโรงเรียนในสังกัดทราบ
(10) ระเบียบ มท ว$าด8 วยการเบิกค$าใช8จ$ ายให8 อปพร.ของ อปท. พ.ศ. 2560
(หนังสือ ด$วนมาก ที่ มท 0808/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560)
7. มอบสํานักปลัดเทศบาลดําเนินการปรับปรุงทาสีอาคารสํานักงานของกองการศึกษา และรั้ว
เทศบาล
มติที่ประชุม รับทราบและให8ดําเนินการ
เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา ของสํานัก/ กอง
1. สํานักการชาง มีเรื่องที่แจ8งให8ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1 การแก8ปFญหาที่เกิดจากผลกระทบของอุทกภัย ได8เตรียมมาตรการแก8ไขปFญหาในการ
บริหารจัดการน้ําในพื้นที่เทศบาล ออกแบบและจะนําเสนอต$อที่ประชุมในครั้งถัดไป
1.2 ทางระบายน้ําบริเวณถนนศรีนครได8เข8าไปตรวจสอบเรียบร8อยแล8ว จะดําเนินการ
วางแผนแก8ปFญหาต$อไป
1.3 ทางเท8าบริเวณหน8าโรงพยาบาลมหาราช ได8ออกแบบจากทางเท8าที่มีอยู$เดิม กรณีที่มี
การร8องเรียนและไม$ได8รับความไม$สะดวกจะดําเนินการแก8ไขปFญหาต$อไป
1.4 ประตูระบายน้ําประตูชัย เริ่มดําเนินการ
1.5 สะพานที่ทุ$งท$าลาด ได8รับงบประมาณจากจังหวัด ได8ผู8รับจ8างเรียบร8อยแล8ว
1.6 การพัฒนาทุ$งท$าลาด อยู$ระหว$างดําเนินการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ และจะปรับปรุง
โครงสร8างพื้นฐานของทุ$งท$าลาด
มติที่ประชุม รับทราบและให8ดําเนินการ
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2. สํานักการคลัง มีเรื่องที่แจ8งให8ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1 ติดตามการใช8จ$ายเงิน ครุภัณฑ ที่ดิน ให8ทุกส$วนราชการเริ่มดําเนินการเนื่องจากมีเงิน
เข8ามาแล8ว สําหรับรายจ$ายค8างจ$ายให8เร$งรัดดําเนินการให8มีการเบิกจ$าย
มติที่ประชุม รับทราบและให8ดําเนินการ
3. สํานักการประปา มีเรื่องที่แจ8งให8ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.1 โรงสูบน้ํา และแหล$งน้ําของสํานักการประปาพร8อมให8บริการประชาชน
3.2 โครงการวางท$อประปา 145 ล8าน เริ่มดําเนินการวางท$อ และตัดถนนเพื่อเตรียมวาง
ท$อที่ถนนกะโรม
มติที่ประชุม รับทราบ
4. สํานักปลัดเทศบาล มีเรื่องที่แจ8งให8ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1 วันศุกรที่ 29 ธันวาคม 2560 ได8ทําการเปPดสถานีดับเพลิง (ศูนยเบญจม)
4.2 ฝRายปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได8เตรียมการเข8าร$วมกิจกรรมวันเด็กแห$งชาติ โดย
การเตรียมอุปกรณ และวิทยากรเพื่อให8ความรู8กับเด็ก
มติที่ประชุม รับทราบและให8ดําเนินการ
5. สํานักการศึกษา มีเรื่องที่แจ8งให8ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 วันเสารที่ 13 มกราคม 2561 จัดงานวันเด็กแห$งชาติ สถานที่บริเวณสนามหน8าเมือง
5.2 วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 จัดกิจกรรมวันครู ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
มติที่ประชุม รับทราบและให8ดําเนินการ
6. กองวิชาการและแผนงาน มีเรื่องที่แจ8งให8ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
6.1 กิจกรรมวันเด็ก ทางศูนย CLP ขอสนับสนุนของขวัญและของรางวัลจากหน$วยงานต$างๆ และ
พิพิธภัณฑเมือง ได8เตรียมการจัดกิจกรรมต$างๆ ภายในอาคาร
มติที่ประชุม รับทราบและให8ดําเนินการ
7. กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องที่แจ8งให8ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
7.1 สรุปปFญหาของชุมชน ประจําเดือนธันวาคม 2560
เขต 1 ชุมชนการเคหะ ขอถังขยะ จํานวน 10 ถัง น้ําประปาไม$ไหล การตัด
ต8นไม8กิ่งไม8
เขต 2 ไม$มีปFญหา
เขต 3 ชุมชนซอยนิยมสุข ปFญหาน้ําแดง และรถไม$เก็บขยะ
เขต 4 ชุมชนเทวบุรีคลองห8วย ต8นไม8ใหญ$ล8มกีดขวางทางจราจร
7.2 การเรียนการสอนของโรงเรียนวัยใส เปJนไปด8วยความเรียบร8อย
7.3 หารือเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑภายในอาคารโอทอป ชั้น 2 ในเทศบัญญัติเรียบร8อยแล8ว
จะดําเนินการจัดซื้อต$อไป

5
7.4 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 กลุ$มผลิตภัณฑชุมชนได8ร$วมแสดงผลิตภัณฑของกลุ$มใน
การประชุมหัวหน8าส$วนระดับจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบและให8ดําเนินการ
8. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีเรื่องที่แจ8งให8ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
8.1 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ร$วมทําความสะอาดกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ร$วมทํา
ความสะอาดบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดเพชรจริก
8.2 ข8อตกลงการบริหารจัดการร8านค8าหน8าโรงพยาบาลมหาราช มติที่ประชุมกับผู8เกี่ยวข8อง
ให8ปฏิบัติตามประกาศของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หากเกิดปFญหาให8รายงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทราบต$อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
9. กองการแพทย8 มีเรื่องที่แจ8งให8ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
9.1 การให8บริการประชาชนระบบออนไลนของโรงพยาบาล ประชาชนเริ่มมีความเข8าใจใน
ขั้นตอนการบริการ จะพัฒนาการให8บริการต$อไป
9.2 ขอความอนุเคราะหสํานักการช$าง ออกแบบประมาณการราคาการทาสีอาคารของ
โรงพยาบาล
มติที่ประชุม รับทราบและให8ดําเนินการ
10. สถานธนานุบาล มีเรื่องที่แจ8งให8ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
10.1 ลดดอกเบี้ยในปG พ.ศ. 2561 ตั้งแต$เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
- ไม$มี
ป@ดประชุม เวลา 11.00 น.
ลงชื่อ
ผู8สรุปรายงานการประชุม
(นายยงยุทธ เหล$าเจริญเกียรติ)
หัวหน8าฝRายปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน
หัวหน8าสํานักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

ผู8ตรวจสอบรายงานประชุม
(นายประจักษ ทองบัว)
ปลัดเทศบาล

