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รายงานการประชุม 
ผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

ครั้งท่ี 3/2560 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  2พฤศจิกายน พ.ศ.2560  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห�องประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ช้ัน 5) 

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

ผู�มาประชุม 

1. นายพงศ
สินธุ
  เสนพงศ
  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

2. นายไสว  เขียวจันทร
 รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายมนัส  พงศ
ยี่หล%า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นายเอกรินทร
 ระเบียบโอษฐ
 เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
5. นายประจักษ
 ทองบัว  ปลัดเทศบาล 
6. นายวิชัยศักด์ิ   ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล 
7. นายสนิท  พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล 
8. นางวชิรา  ยุพการนนท
 ผู%อํานวยการสํานักการคลัง 
9. นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ
 ผู%อํานวยการสํานักการศึกษา 
10. นายยงยุทธ  เหล:าเจริญเกียรติ รก.หัวหน%าสํานักปลัดเทศบาล 
11. นางสุรีวรรณ สาสนานนท
 ผู%อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
12. นางอรนงค
  ชูลําภู  ผู%อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
13. นายสมพร  กาญจนโสภาค ผู%อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
14. น.ส.จิราภรณ
 แก%วปาน ผู%จัดการสถานธนานุบาล  
15. นางอรนุช  ชัยยะวิริยะ ผู%อํานวยการส:วนการศึกษา 
16. นางจงดี  โปณะทอง ผู%อํานวยการส:วนพัฒนารายได% 
17. นางอารีรัตน
  ไอยศูรย
  หัวหน%าฝ@ายบริหารงานท่ัวไป 
18. นายสัญชาย  ชาตรีทัพ หัวหน%าฝ@ายรักษาความสงบ 
19. นายอิชณน
กร พูลสวัสด์ิ ศึกษานิเทศก
เชี่ยวชาญ 
20. นางพฤษภา  ปุยานุสรณ
 ผอ.ร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 
21. นายไตรวัฒน
  ตรีสัตยพันธ
 ผอ.ร.ร.นานาชาติเทศบาลฯ (แทน) 
22. นางวิมลลักษณ
 ศรีกระจ:าง รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง(แทน) 
23. นายพิเชษฐ
  คงช:วย  ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดท:าโพธิ์ 
24. น.ส.อําพร   ด:านคงรักษ
 ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดมเหยงคณ
 
25. นางณภัสสร  ชูคลี่  รอง ผอ. ร.ร.เทศบาลวัดศาลามีชัย(แทน) 
26. นางศศิธร  เทพรัตน
  รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง(แทน) 
27. นางนงเยาว
  คงศาลา  ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดท%าวโคตร 
28. นายประเสริฐ สมจิตต
  ผอ. ร.ร.เทศบาลวัดใหญ: 
29. นางนิตยา  ทองนุ:น  ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดศรีทวี 
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ผู�ไม�มาประชุม 

1. นายสมเธียร  ภู:สันติสัมพันธ
 รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
2. นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ
 เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
3. นายชิษณุพงศ
 สุวรรณ  รองปลัดเทศบาล 
4. นางบังอร  บุตรมะรัถยา ผู%อํานวยการส:วนบริหารงานคลัง 
5. นายมนต
ชัย   บุตรมะรัถยา ผู%อํานวยการส:วนการผลิต 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ ` 
1.1มอบส:วนราชการท่ีเก่ียวข%องจัดเตรียมการต%อนรับนายกรัฐมนตรี ในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 

2560 
1.2 ให%เตรียมการเฝGาระวัง และเตรียมความพร%อมรับสถานการณ
น้ําท:วม 
1.3 ขอบคุณทุกส:วนราชการท่ีปฏิบัติงานในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันท่ี 26 ตุลาคม  2560   
1.4มอบสํานักการช:างปรับปรุงภูมิทัศน
 การทาสี งานสะพาน ปGายซอยต:างๆ ปGายจราจร 

ทางเท%า ฝาท:อท่ีชํารุด ถนน ภายในเขตเทศบาล กรณีท่ีมีการเสนอความคิดเห็นของชุมชนมอบกองสวัสดิการ
ประสานงานกับสํานักการช:างเพ่ือดําเนินการ 

1.5มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล%อมดูแลงานเก็บกวาดขยะ และการระบายน้ํา 
1.6มอบสํานักปลัดเทศบาล ดูแล กําชับการใช%รถยนต
ส:วนกลาง ให%เปMนไปตามระเบียบการ

ใช%รถของทางราชการ และมารยาทของผู%ปฏิบัติงานขับรถยนต
ส:วนกลาง 
1.7มอบสํานักการศึกษา  ดูแลงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

�โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ให%มีโครงการริเริ่มในการสร%างเอกลักษณ
ของ
โรงเรียน โรงเรียนละ 1 โครงการ/กิจกรรม 

 
�จัดให%มีการประกวดภูมิทัศน
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
� โครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา เน%นเรื่องคุณภาพถูกต%องตามหลัก

โภชนาการและปริมาณเพียงพอ 
1.8การเข%าร:วมประชุมและการอบรม ให%รายงานผู%บริหารเพ่ือทราบทุกครั้ง 
1.9 การแต:งกายของข%าราชการและบุคลากรในสังกัด ให%ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของ

ผู%ว:าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

มติท่ีประชุมรับทราบและดําเนินการ 

นายไสว  เขียวจันทร8  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
1. การปฏิบัติราชการให%ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข%อง 
2. การเสนอหนังสือให%ผู%บังคับบัญชาอนุมัติให%ตรวจสอบความถูกต%อง และเสนอตามสาย

การบังคับบัญชา 

มติท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมผู%บริหาร หัวหน%าส:วนราชการและผู%บริหารสถานศึกษาครั้งท่ี 
2/2560 เพ่ือวันพฤหัสบดีท่ี 5 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห%องประชุมเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2560 โดยไม:มีการแก%ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3เรื่องติดตามผลการปฏิบัติราชการ / รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายผู�บริหาร 

ปลัดเทศบาล  
  1. การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปO พ.ศ. 2560 กําหนดประชุมวันท่ี          
28 พฤศจิกายน 2560 กําหนดส:งญัตติภายในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 
  2. สํานักการช:างเร:งดําเนินการออกแบบประมาณการตามแผนปฏิบัติงาน 
  3. มอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาล รายงานผลความคืนหน%าโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย
ผู%บริหารในการประชุมประจําเดือนธันวาคม 

มติท่ีประชุมรับทราบและดําเนินการ 

3.1 ติดตามผลการปฏิบัติราชการ ของสํานัก/กอง 

1. สํานักการช�างมีเรื่องท่ีแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  1.1 โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปO 2561 ท่ีได%รับสนับสนุนคือโครงการ
ก:อสร%างสะพานบริเวณทุ:งท:าลาด และปรับปรุงถนนรอบทุ:งท:าลาด  

1.2 เตรียมความพร%อมและเริ่มดําเนินการติดต้ังเครื่องสูบน้ําเพ่ือระบายน้ําในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

มติท่ีประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ 

2. สํานักการคลังมีเรื่องท่ีแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  2.1การเบิกจ:ายเงินงบประมาณ ให%ทุกส:วนราชการเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ:ายให%
ครบถ%วน  
  2.2 การเบิกจ:ายค:าเช:าบ%านของพนักงานครู จะเบิกจ:ายได%หลังจากกรมส:งเสริมการปกครอง
ท%องถ่ินแจ%งการจัดสรร และมีการโอนเงินให%กับเทศบาล ตามรายชื่อของผู%ท่ีได%รับจัดสรร 
  2.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีได%รับของโรงเรียนนานาชาติเทศบาล และโรงเรียนสาธิต
เทศบาลวัดเพชรจริก ให%ดําเนินการตามห%วงระยะเวลาท่ีกําหนดในหนังสือสั่งการ 
มติท่ีประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ 

3. สํานักการประปามีเรื่องท่ีแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  3.1 โครงการวางท:อประปาภายในเขตเทศบาล ผู%รับจ%างได%เริ่มดําเนินการในวันท่ี 27 
ตุลาคม 2560  ระยะเวลาการทํางานภายใน 180 วัน 

มติท่ีประชุมรับทราบ 
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4. สํานักการศึกษามีเรื่องท่ีแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  4.1 วันท่ี 3 พฤศจิกายน  2560 จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง 
  4.2 ผลการแข:งขันกีฬานักเรียนขององค
กรปกครองส:วนท%องถ่ินในระดับภาคใต% จังหวัด
พัทลุงเปMนเจ%าภาพจัดแข:งขันระหว:าง 11 - 20 ตุลาคม 2560 ได%จัดส:งนักกีฬา จํานวน 10 รายการ ได%รับ
เหรียญรางวัล 8 รายการ 
  4.3 เตรียมการต%อนรับตัวแทนจากประเทศจีนจะมาดูสถานท่ีของโรงเรียนท่ีปฏิบัติการสอน
จริงในปOการศึกษา 2561 

มติท่ีประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ 

5. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องท่ีแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  5.1 เตรียมงานท่ีได%รับมอบหมายในการต%อนรับนายกรัฐมนตรีวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 
  5.2 การแต:งกาย ตามหนังสือแจ%งเวียนให%แต:ละส:วนราชการทราบ   
   - การประชุมจัดเลี้ยง เน%นอาหารว:างและน้ําด่ืมขวดเล็ก 
   - ของท่ีระลึกของฝาก เน%นผลิตภัณฑ
 OTOP 

- การประชุมนอกสถานท่ี ให%หมุนเวียนโรงแรมต:างๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัด   
  นครศรีธรรมราชอย:างท่ัวถึง  

  5.3 ฝ@ายปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ%าหน%าท่ีเทศกิจปฏิบัติหน%าท่ีในคืนวันลอย
กระทง วันท่ี 3 พฤศจิกายน  เวลา 16.00 น. – 22.00 น. 

มติท่ีประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ  

6. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องท่ีแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
6.1 ประชาสัมพันธ
กิจกรรมของ CLP ในวันท่ี 1 - 18 พฤศจิกายน 2560 จัดกิจเทศกาล

ภาพยนตร
วิทยาศาสตร
เพ่ือการเรียนรู%   
6.2 งานประชาสัมพันธ
ประเพณีวันลอยกระทง  ได%ประชาสัมพันธ
โดยจัดรถแห: ปGายไวนิล 

สถานีวิทยุชุมชน เว็บไซต
 เฟสบุ[ค 

มติท่ีประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ 

7. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม มีเรื่องท่ีแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  7.1 เตรียมการปGองกันน้ําท:วม การขุดลอกคูคลองระบายน้ํา สถานท่ีกําจัดขยะ การ
เตรียมการติดต้ังเครื่องสูบน้ําบริเวณกองขยะทุ:งท:าลาด 
  7.2 การเตรียมความพร%อมตามกฎกระทรวงเรื่องสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.
2560 การจัดซ้ือถังขยะตามประเภทของขยะ ซ่ึงต%องดําเนินการให%แล%วเสร็จภายใน 3 ปO  

มติท่ีประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ 

8.กองสวัสดิการสังคม 
8.1 ประชาสัมพันธ
เชิญชุมชนร:วมต%อนรับนายกรัฐมนตรีในวันท่ี 3  พฤศจิกายน 2560 
8.2 ประสานชุมชนเฝGาระวังสถานการณ
น้ําท:วมขัง 
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8.3 ศูนย
แสดงสินค%าโอทอปเป]ดให%บริการ ส:วนราชการและโรงเรียนท่ีมีผลิตภัณฑ
ท่ีร:วม
แสดงให%ประสารงานท่ีกองสวัสดิการสังคม 

มติท่ีประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ 

9. กองการแพทย8 
9.1 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เริ่มดําเนินการให%บริการแบบลดกระดาษ 

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการให%บริการ และลดปริมาณกระดาษ 

มติท่ีประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ  

10. สถานธนานุบาล  

-  ไม:มีเรื่องแจ%งท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
 
3.2 ติดตาม / รายงานผลการปฏิบัติราชการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

1.โรงเรียนเทศบาลวัดเพชรจริกมีเรื่องท่ีแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
1.1 เตรียมความพร%อมของนักเรียนเพ่ือเข%าสู:การเรียนในระดับอุดมศึกษา 
1.2เตรียมความพร%อมในปOการศึกษา 2561 กําหนดวิสัยทัศน
 ปรับปรุงวางแผนการจัดการ

เรียนการสอนของโรงเรียนให%สอดคล%องกับการจัดการศึกษาของจังหวัด และการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล 
1.3 วางแผนการคัดเลือกนักเรียนเข%าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปOท่ี 1 ประเภทโควตา จะ

ดําเนินการสอบคัดเลือกในวันท่ี 17 ธันวาคม 2560 

มติท่ีประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ  

2.โรงเรียนนานาชาตเิทศบาลมีเรื่องท่ีแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
2.1 เตรียมความพร%อมการต%อนรับบุคลากรท่ีมาจากประเทศจีน 
2.2ทางโรงเรียนมีโครงการท่ีจะทําทางเดินให%นักเรียนเดินเข%าโรงเรียนเพ่ือความเปMน

ระเบียบเรียบร%อย และลดป̂ญหาการจราจร ขอความอนุเคราะห
สํานักการช:างออกแบบพร%อมประมาณราคา
การก:อสร%าง 

2.3 ดําเนินการปรับปรุงระบบน้ําและระบบไฟอาคารเอนกประสงค
 

มติท่ีประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ  
3.โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมืองมีเรื่องท่ีแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 

3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในโรงเรียน 
3.2การดําเนินการเรื่องอาหารกลางวันเปMนไปด%วยความเรียบร%อย 
3.3 ผลการแข:งขันกีฬาฟุตซอล ในการแข:งขันกีฬาขององค
กรปกครองส:วนท%องถ่ินในระดับ

ภาคใต%ได%รับรางวัลชนะเลิศ และเตรียมนักกีฬาเพ่ือแข:งขัน 
3.4เตรียมความพร%อมจัดทําโครงการเพชรยอดมงกุฎ ช:วงป]ดภาคเรียน สู:ความเปMนเลิศทาง

วิชาการ 
3.5 เตรียมการและวางแผนการจัดการเรียนการสอน 

มติท่ีประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ  
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4. โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัยมีเรื่องท่ีแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
4.1 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ได%รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สถานศึกษาต%นแบบ

สังกัดองค
กรปกครองส:วนท%องถ่ิน ด%านการรักสิ่งแวดล%อม การปลูกฝ^งการเห็นคุณค:าของขยะท่ียั่งยืน           
ตามโครงการจิตอาสาพลังแผ:นดิน 

 4.2 การบริหารจัดการเรื่องอาหารกลางวันเปMนไปด%วยความเรียบร%อย 
 4.3 การจัดเก็บเงินบํารุงการศึกษาของการจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา ครบถ%วน 
 4.4 เตรียมความพร%อมการจัดการเรียนการสอนการสอบ โอเน็ต และการประเมินการสอบ

อ:านออกเขียนได% 

มติท่ีประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ  

5. โรงเรียนเทศบาลวัดท�าโพธิ์มีเรื่องท่ีแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
5.1 เตรียมความพร%อมการจัดการเรียนการสอน เป]ดภาคเรียนในระดับมัธยมศึกษา  
5.2เตรียมปGองกันป̂ญหาอุทกภัยเนื่องจากโรงเรียนอยู:ในพ้ืนท่ีลุ:ม 

มติท่ีประชุมรับทราบ 

6. โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงค8มีเรื่องท่ีแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
6.1 เตรียมความพร%อมการจัดการเรียนการสอนแยกห%องเรียนจากผลการเรียนในภาคเรียนท่ี 1 
6.2การดําเนินโครงการอาหารกลางวันเปMนไปด%วยความเรียบร%อย 

มติท่ีประชุมรับทราบ 

7. โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทองมีเรื่องท่ีแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
7.1 เตรียมความพร%อมด%านอาคารสถานท่ี การจัดทําอาหารกลางวัน 
7.2เตรียมความพร%อมในการสอบเข%าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปOท่ี 1 
7.3 เตรียมการเข%าร:วมแสดงสินค%าผลิตภัณฑ
ของนักเรียนในศูนย
แสดงผลิตภัณฑ
โอทอปของ

เทศบาล 
มติท่ีประชุมรับทราบ 
8.โรงเรียนเทศบาลวัดท�าวโคตรมีเรื่องท่ีแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 

8.1 เตรียมความพร%อมในการออกแบบและประมาณการก:อสร%างอาคารเรียนสํานักการช:างได%
แจ%งกําหนดแล%วเสร็จภายใน 15 พฤศจิกายน 2560 และได%สํารวจครุภัณฑ
 วัสดุท่ีเก่ียวข%องนําเข%าแผนพัฒนา
ท%องถ่ินสี่ปO (พ.ศ.2561 – 2564) 

8.2การก:อสร%างเสาธงของโรงเรียนอยู:ระหว:างดําเนินการ 
8.3 การจัดการเรียนการสอน ประชุมครูปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในภาค

เรียนท่ี 2 และเตรียมความพร%อมนักเรียนในการสอบคัดเลือกศึกษาต:อในระดับมัธยม 
8.4 การดําเนินการเรื่องอาหารกลางวันเปMนไปด%วยความเรียบร%อย 

มติท่ีประชุมรับทราบและให%ดําเนินการ  

9. โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวีมีเรื่องท่ีแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
9.1 เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในโรงเรียน  
9.2จัดโครงการตลาดนัดนักเรียน 



7 
 

9.3 เตรียมความพร%อมให%นักเรียนร:วมกิจกรรมส:งกระทงเข%าประกวด 
9.4 การดําเนินการโครงการอาหารกลางวันเปMนไปด%วยความเรียบร%อย 

มติท่ีประชุมรับทราบ 

10. โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ�มีเรื่องท่ีแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
10.1 การดําเนินการโครงการอาหารกลางวันเปMนไปด%วยความเรียบร%อย 
10.2เตรียมการฝ_กซ%อมนักกีฬาส:งเข%าแข:งขัน 
10.3 แจ%งประชาสัมพันธ
กําหนดวันเลือกต้ังคณะกรรมการสหกรณ
ออมทรัพย
ครู

นครศรีธรรมราช ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียนเลือกต้ังล:วงหน%าภายในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 
และเลือกต้ังล:วงหน%าภายในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2560 

มติท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องๆ(ถ�ามี) 

 -  ไม:มี 

ปEดประชุม  เวลา  16.15 น. 

      
 
     ลงชื่อ    ผู%สรุปรายงานการประชุม 

  (นายยงยุทธ  เหล:าเจริญเกียรติ) 
หัวหน%าฝ@ายปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน  

หัวหน%าสํานักปลัดเทศบาล 
 

 
 

     ลงชื่อ      ผู%ตรวจสอบรายงานประชุม 
     (นายประจักษ
   ทองบัว) 

             ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

 


