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รายงานการประชุม 
ผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการเทศบาลนครนครศรธีรรมราช(จิบน้ําชา) 

ครั้งท่ี  8/2560 
เม่ือวันพุธท่ี 3  พฤษภาคมพ.ศ.2560  เวลา 08.30 น. 

ณ  ห�องประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ช้ัน 2) 
-------------------------------------- 

ผู�มาประชุม 

1. ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
2. นายสมเธียร  ภู�สันติสัมพันธ�  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ 
3. นายประจักษ� ทองบัว  ปลัดเทศบาล 
4. นายวิชัยศักด์ิ   ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล 
5. นายชิษณุพงศ� สุวรรณ  รองปลัดเทศบาล 
6. นายสนิท  พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล 
7. นางวชิรา  ยุพการนนท� ผู1อํานวยการสํานักการคลัง 
8. นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ� ผู1อํานวยการสํานักการศึกษา 
9. นายยงยุทธ  เหล�าเจริญเกียรติ  รก.หัวหน1าสํานักปลัดเทศบาล 
10. นางสุรีวรรณ สาสนานนท� ผู1อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
11. นางอรอนงค�  ชูลําภู  ผู1อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
12. นายสมพร  กาญจนโสภาค ผู1อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
13. น.ส.จิราภรณ� แก1วปาน ผู1จัดการสถานธนานุบาล 
14. นางจิตรา  มะโนสงค� ผู1อํานวยการส�วนควบคุมการก�อสร1างฯ 

ผู�ไม�มาประชุม 

1. นายพงศ�สินธุ� เสนพงศ�  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
2. นายไสว  เขียวจันทร� รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายมนัส  พงศ�ยี่หล1า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ 
4. นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ�   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ 
5. นายเอกรินทร�   ระเบียบโอษฐ�   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ 
6. นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน� ผู1อํานวยการส�วนช�างสุขาภิบาล 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
1.1  การพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณทุ�งท�าลาด เร�งดําเนินการปรับปรุงบริเวณพ้ืนท่ีท้ังต1นไม1 

สวนหย�อม ต�างๆ ให1เปDนสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ 
1.2นโยบายการปรับปรุงเกาะกลางของถนนสายต�างๆ เร�งดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณ

เกาะกลางให1สวยงาม 
1.3งานประชาสัมพันธ� เน1นการประชาสัมพันธ�งานของเทศบาล ข1อมูลข�าวสารโครงการ/

กิจกรรมให1ประชาชนได1รับทราบ ท้ังสถานีวิทยุ และหอกระจายข�าวของชุมชน 
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1.4 มอบทุกส�วนราชการติดตามการดําเนินงาน ภารกิจต�างๆ ของแต�ละกองให1ดําเนินการ
ให1เปDนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว1 

มติท่ีประชุมรับทราบและให1ดําเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมครั้งท่ีแล�ว และเรื่องท่ีแจ�งให�ท่ี
ประชุมทราบ/พิจารณา 

ปลัดเทศบาล 
  1. แนวทางการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ� 
   -  สํานัก/กอง/ฝIายมีกิจกรรม โครงการท่ีจะดําเนินการ ให1นําส�งรายละเอียดให1งาน
ประชาสัมพันธ�เพ่ือใช1ในการจัดทําข1อมูลการประชาสัมพันธ�ล�วงหน1า 
   - ในกรณีมีข1อสอบถาม หรือข1อคิดเห็นในการบริหารราชการของเทศบาล ในสื่อ
ออนไลน�ต�างๆ หากเก่ียวข1องกับส�วนราชการใดให1รวบรวมข1อมูลท่ีเปDนข1อเท็จจริงเพ่ือใช1ในการประชาสัมพันธ�
ให1ประชาชนได1รับทราบข1อมูลท่ีถูกต1อง 
   - สํานัก/ กอง/ ฝIาย ใดมีเรื่องประชาสัมพันธ� ให1นําส�งท่ีงานประชาสัมพันธ� 
  2. การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปK พ.ศ.
2560 กําหนดวันประชุมในวันจันทร�  ท่ี 29  พฤษภาคม  2560 สํานัก/ กอง/ ฝIาย ใดมีเรื่องจะเสนอขอ
ความเห็นชอบสภาให1ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  3. การจัดทําแผนการปLองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 – 2564 ให1
ดําเนินการเปDนไปตามการประชุมซักซ1อมการดําเนินการ 
  4. การจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2561 สํานัก/ กอง/ ฝIาย  มี
โครงการท่ีจะดําเนินการในปKงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่ีจะต1องแก1ไขปOญหาให1กับประชาชน แต�ยังไม�ได1บรรจุ
โครงการลงในแผนพัฒนาท1องถ่ิน 4 ปK พ.ศ.2561 – 2564 ให1ดําเนินการเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท1องถ่ิน 4 
ปKตามกําหนดเวลาภายในเดือนพฤษภาคม 
  5. ปฏิทินโครงการและกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2560 
 

วัน เดือน ป: กิจกรรม/โครงการ สํานัก/กอง/ฝ=าย 
10พ.ค. 2560 - จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา สํานักการศึกษา 
12  พ.ค.60 - โครงการอบรมฟ��นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพ

ของคนพิการในเขตเทศบาล 
กองสวัสดิการสังคม 
ฝIายสังคมสงเคราะห� 
 

19 พ.ค.60 โครงการอบรมกลุ&มเสี่ยงจากสถานประกอบกิจการและ
ส&งเสริมสุขภาพ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล1อม 

23 พ.ค.60 พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล1อม 

25-26 พ.ค.60 โครงการพัฒนาและฝPกอบรมอาสาสมัครพลังแผ�นดิน
เอาชนะยาเสพติดและสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาล 

กองสวัสดิการสังคม 
ฝIายพัฒนาชุมชน 

26พ.ค.60 - หิ้วปQRนโต สํานักการศึกษา 
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 - ตลาดน้ําเมืองลิกอร� สํานักปลัดเทศบาล 
 

มติท่ีประชุมรับทราบและแก1ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  ดังนี้ 
 

ลําดับ วัน/เดือน/ปK กิจกรรมและโครงการ 
สํานัก/กอง/ฝIาย 

ผู1รับผิดชอบ 
1 4พ.ค.60 โครงการแข�งขันทักษะวิชาการ ระดับเทศบาล สํานักการศึกษา 
2 5 - 9 พ.ค.60 โครงการศึกษาดูงานฯ สํานักการช�าง 
3 9 พ.ค.60 พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี กองสาธารณสุข 
  

   และสิ่งแวดล1อม 
4 10พ.ค. 60 จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา สํานักการศึกษา 
5 11 พ.ค.60 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด1านสุขาภิบาล กองสาธารณสุข 
    อนามัยและสิ่งแวดล1อม และสิ่งแวดล1อม 
6 26พ.ค.60 - หิ้วปQRนโต สํานักการศึกษา 

    - ตลาดน้ําเมืองลิกอร� สํานักปลัดเทศบาล 

7 27-28 พ.ค.60 โครงการพัฒนาสถาบันครอบครัว กองสวัสดิการสังคม 

      ฝIายสังคมสงเคราะห� 

8 31 พ.ค.60 โครงการอบรมฟTUนฟูศักยภาพในการประกอบ กองสวัสดิการสังคม 

    อาชีพของคนพิการในเขตเทศบาล ฝIายสังคมสงเคราะห� 
 

  6. การเข1ารับการอบรมของบุคลากร ให1เข1าอบรมการอบรมท่ีจัดโดยกรมส�งเสริมการ
ปกครองท1องถ่ิน ในการเข1ารับการอบรมท่ีจัดโดยสถาบันการศึกษาต�างๆ ให1พิจารณาการเข1ารับการอบรม
เฉพาะกรณีท่ีความจําเปDน 
  7.  การดําเนินการจัดซ้ือจัดจ1างโครงการท่ีดินและสิ่งก�อสร1างของปKงบประมาณ พ.ศ.2560 
จํานวน 43 โครงการ ได1ดําเนินการเสนอเรื่องดําเนินการไปแล1ว 41 โครงการ 
  8. การประเมินผลของโครงการ กิจกรรม ของสํานัก/กอง/ฝIาย ทุกกิจกรรมให1แจ1งฝIาย
ประเมินผลของกองวิชาการเพ่ือดําเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมและเปDนแนวทางในการปรับปรุง แก1ไข
ในครั้งต�อไป 
  9. กําหนดการติดตามภารกิจของหัวหน1าส�วนราชการ เพ่ือหารือติดตามผลการปฏิบัติงานใน
รายละเอียดของทุกสํานัก/กอง/ฝIาย ให1มีการประชุมทุกวันพุธ ท่ีไม�มีการประชุมผู1บริหารและหัวหน1าส�วน
ราชการ กําหนดเวลา 15.00 น.  ณ ห1องประชุมนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 2)  เริ่มในเดือนมิถุนายน 2560 

มติท่ีประชุมรับทราบและให1ดําเนินการ 
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1. สํานักการช�างมีเรื่องท่ีแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
1.1 การแก1ไขปOญหาปลาตาย จากรายงานผลของสํานักงานประมง คือแพลงก�ตอนท่ีบดบัง

ทําให1แสงอาทิตย�สู�น้ําน1อยมีปริมาณออกซิเจนเลยมีน1อยทําให1ปลาตาย แก1ไขโดยการใช1เครื่องตีน้ําเพ่ิม
ออกซิเจน และปริมาณปลาท่ีมีจํานวนมาก และจะทําหนังสือหารือไปยังจังหวัดและประมงในการแก1ไข 

1.2ชลทานจะเข1ามาทําการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณบ�อขยะในอาทิตย�หน1าตามท่ีผู1ว�าราช
จังหวัดให1คําแนะนํา 

1.3การปรับปรุงกําแพงเมืองท่ีได1รับมอบหมายได1ให1สถาปนิกเร�งดําเนินการออกแบบ 

มติท่ีประชุมรับทราบและให1ดําเนินการ 

2. สํานักการคลังมีเรื่องท่ีแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  2.1  กรมบัญชีกลางได1แจ1งให1เทศบาลดําเนินการแจ1งจุดท่ีจะบริการติดต้ังจุดชําระบัตร
เครดิต จํานวน 2 จุด คือ  บริเวณจุดรับชําระภาษี และโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและแจ1งว�า
จะเนินการให1แล1วเสร็จภายในเดือนกันยายน 

2.2 การดําเนินการแก1ไขปOญหาเรื่องท่ีดินในการกําจัดขยะ หลังจากมีการประชุม ทาง
คณะทํางานได1เข1าหารือกับทางจังหวัด และจะดําเนินการในข้ันตอนต�อไป 

2.3 ในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 สํานักงานตรวจเงินแผ�นดิน ได1เข1าตรวจรายงบประจําปK 
2559 ในวันท่ี 2 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม  2560 ห1องปฏิบัติการแผนท่ีภาษี หากมีการเรียกชี้แจงขอ
ความร�วมมือให1หัวหน1าสํานัก/ กอง/ฝIาย เข1าชี้แจงรายละเอียดด1วยตนเอง 

2.4 การติดตามการใช1จ�ายเงิน ท่ียังไม�ได1ดําเนินการจํานวน 2 โครงการ 
2.5 คณะกรรมการจัดหาประโยชน� เรื่องสนามฟุตซอล ได1เห็นชอบตามท่ีเสนอไป และได1

เสนอแนวคิดให1เทศบาลดําเนินการในการจัดแผนผังร1านค1าในการจําหน�ายชุดกีฬาเพ่ิมเติมในอนาคตต�อไป 
2.6 ทางสํานักการคลังได1สําเนาเอกสารแนวทางการทํางบประมาณรายจ�ายขององค�กร

ปกครองส�วนท1องถ่ิน และ 11 คําย�อภาษาอังกฤษ ท่ีคน อปท.ควรจะรู1 เพ่ือแจ1งให1ทุกส�วนราชการทราบ 

มติท่ีประชุมรับทราบและให1ดําเนินการ 

3. สํานักการประปามีเรื่องท่ีแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  การดําเนินการเดินท�อจากฝายท�าดี ถึงโรงกรองประตูชัย ได1ดําเนินการไปแล1ว 12 กิโลเมตร 
เหลือระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตรกําหนดส�งงานงวดสุดท1ายในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 

มติท่ีประชุมรับทราบและให1ดําเนินการ 

4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม มีเรื่องท่ีแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  4.1 สรุปโครงการวันท่ี 28 – 30 เมษายน 2560 โครงการปLองกันโรคพิษสุนัขบ1า สถานท่ี
จัดริมคลองหน1าเมือง มีการข้ึนทะเบียนสัตว� จํานวน 460 ตัว มีการทําหมันสัตว�เลี้ยง จํานวน 160 ตัว
ปOญหาท่ีเกิดข้ึนคือประชาชนท่ีมาใช1บริการคือประชาชนนอกเขตมาใช1บริการและไม�ได1ลงทะเบียนล�วงหน1า ซ่ึง
ต1องรอคิวในการรับบริการตามลําดับคิว 
  4.2การเสนอผลการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการปOญหาขยะ  มหาวิทยาลัยทักษิณจะนําเสนอ
ผลงานการศึกษาในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น.  ณ  ห1องประชุมเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ชั้น 2 เชิญหัวหน1าส�วนราชการเข1าร�วมชี้แจงรายละเอียดในส�วนท่ีเก่ียวข1อง 



5 
 

  4.3 จังหวัดได1แจ1งเชิญนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร1อมกับคณะทางจังหวัด
รายงานความคืบหน1าต�างๆ ชี้แจงเรื่องขยะ วันท่ี 9  พฤษภาคม 2560  เวลา 10.00 น กับแม�ทัพภาคท่ี 4 
ณ กองทัพภาคท่ี 4  
  4.4 โครงการเก่ียวกับสิ่งแวดล1อมทางคณะของประเทศญ่ีปุIนท่ีได1เข1ามาติดตามงานในวันท่ี 
26  เมษายน 2560 ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเชิญให1เข1าร�วมศึกษาดูงานท่ีประเทศญ่ีปุIนอีกครั้ง 

มติท่ีประชุมรับทราบและให1ดําเนินการ 

5. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องท่ีแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
5.1 จัดทําแผนการปLองกันและปราบปรามการทุจริตระยะเวลา 5 ปKพ.ศ. 2560 – 2564

ประกอบด1วย 4 มิติ 
- มิติท่ี 1  การสร1างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต 
- มิติท่ี 2  การบริหารราชการเพ่ือปLองกันการทุจริต 
- มิติท่ี 3  การส�งเสริมบทบาทและการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน 
- มิติท่ี 4  การเสริมสร1างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ขององค�กรปกครองส�วนท1องถ่ิน  
ให1แต�ละกองฝIายจัดทําโครงการท่ีสอดคล1องกับแผนดังกล�าวและจะสืบเนื่องไปถึง

การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสขององค�กร จัดส�งให1กองวิชาการและแผนงานตามกําหนดเวลาเพ่ือจะ
ดําเนินการต�อไป 
  5.2 โครงการท่ีจะเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท1องถ่ินสี่ปK (พ.ศ.2561 – 2564)เพ่ิมเติมฉบับท่ี 
1 คือโครงการก�อสร1างเรือนปOUนหยาอาคารแสดงนิทรรศการ และโครงการจัดปรับปรุงนิทรรศการการเรียนรู1 

มติท่ีประชุมรับทราบและให1ดําเนินการ 

6.กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องท่ีแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  6.1 การแข�งขันกีฬาของชุมชนของเทศบาล ครั้งท่ี 4 เสร็จสิ้นเรียบร1อยแล1ว และจะ
ดําเนินการประเมินผลและสรุปผลรายงานผู1บริหารต�อไป 
  6.2 การซ�อมแซมอาคารโอทอปได1ผู1รับจ1างเรียบร1อยแล1วคาดว�าจะดําเนินการแล1วเสร็จ 
ภายใน 90 วัน  

มติท่ีประชุมรับทราบและให1ดําเนินการ 

7. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องท่ีแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  การออกกําลังกายตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันพุธ 16.30 น. ขอความร�วมมือทุกส�วน
ราชการแจ1งบุคลากรเข1าร�วมกิจกรรมโดยพร1อมเพรียงกัน 

มติท่ีประชุมรับทราบและให1ดําเนินการ 

8. สํานักการศึกษามีเรื่องท่ีแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  8.1วันท่ี 4  พฤษภาคม  2560  พิธีเปQดโครงการแข�งขันทักษะวิชาการ ระดับเทศบาล 
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

8.2 สัปดาห�ส�งเสริมพระพุธศาสนา 4 – 10 พฤษภาคม  2560 
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-ประดับธงชาติ ธงเสมาธรรมจักรโคมไฟ ประทีปบริเวณหน1าวัด ถนนราชดําเนิน ตลอด
สาย ตามความเหมาะสม มอบสํานักการช�าง และสํานักการศึกษาดําเนินการ  

- 8 พฤษภาคม  2560  เจริญพุธมนต�เจริญจิตภาวนา ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหารขอความร�วมมือชุมชนเข1าร�วมกิจกรรมไม�น1อยกว�าชุมชุมชนละ 10 คน 

- 4 - 10 พฤษภาคม  2560 รณรงค�แต�งกายขาว  ลด ละ เลิกอบายมุข   มอบฝIาย
ประชาสัมพันธ�จัดรถแห�ประชาสัมพันธ� เชิญชวนพุทธศาสนิกชนในเทศบาล 

- 10 พฤษภาคม  2560 เวลา 06.00 น.   ร�วมตักบาตรหน1าวัดพระมหาธาตุ สํานัก
การช�างจัดเตรียมสถานท่ีและกิจกรรมเจริญพุทธมนเวียนเทียน ณ บริเวณพุธภูมิ   
  8.3 คณะอนุกรรมการพิจารณาผู1มาขอใช1บริการสระว�ายน1า  มีรายละเอียดดังนี้ 

- อัตราค�าบริการสระว�ายน้ําเพ่ือทําการสอน ครั้ง  750 บาท /คน/คอร�ส 
-เม่ือได1รับอนุญาตให1ใช1บริการสระว�ายน้ํา ผู1ขอใช1จะต1องชําระค�าธรรมเนียมให1

เทศบาลในอัตรา 100 บาท /คน/คอร�ส(ไม�รวมค�าบริการในการลงสระว�ายน้ําตามประกาศ) 
- กําหนดให1แก1ไขประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่องระเบียบการใช1สระ

ว�ายน้ําเทศบาลใหม� 
- ให1แก1ไขประกาศเทศบาลเพ่ิมเติม กรณีผู1เรียนว�ายน้ําเกิดอุบัติเหตุจากการเรียน

การสอนสระว�ายน้ําอยู�ในความรับผิดชอบของผู1ขอใช1บริการสระว�ายน้ําเพ่ือทําการสอน เท�านั้น 
- ให1ผู1รับผิดชอบจัดทําทะเบียนคุมผู1มาขอใช1บริการสระว�ายน้ําเพ่ือทําการฝPกสอน

ทุกครั้ง และนําเงินรายได1ส�งสํานักการคลังเปDนประจําทุกวัน 
- เม่ือมีการนําเสนอท่ีประชุมผู1บริหารและหัวหน1าส�วนราชการ พิจารณามอบหมาย

ให1สํานักการศึกษาออกประกาศแจ1งให1ผู1ท่ีเก่ียวข1องทราบต�อไป 

มติท่ีประชุมรับทราบและให1ดําเนินการ 

9. กองการแพทยCมีเรื่องท่ีแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  9.1 การปรับปรุงโรงพยาบาล 30,000 เตียง ได1ผู1รับจ1างเรียบร1อยแล1ว 
  9.2 การปรับปรุงโรงพยาบาลตามนโยบายไทยแลนด� 4.0  
   - การจัดโครงการStartupโรคเบาหวานมีการแบ�งกลุ�มให1ความรู1ในการดูแลผู1ปIวย 
การดูแลเรื่องการบริโภคและในส�วนท่ีเก่ียวข1อง 
   - การจัดทําโครงการStartupService การสร1างจิตสํานึกในการบริการให1กับ
พนักงานและเจ1าหน1าท่ีผู1ให1บริการในการปฏิบัติงาน  

มติท่ีประชุมรับทราบและให1ดําเนินการ 

10. สถานธนานุบาลมีเรื่องท่ีแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  วันท่ี 12 พฤษภาคม  2560 เปDนวันสถานธนานุบาล  ปKนี้ตรงกับวันหยุดจึงเลื่อนมาจัด
กิจกรรมแจกข1าวสารผู1มาติดต�อ ในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2560   

มติท่ีประชุมรับทราบและให1ดําเนินการ 

 

 



7 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องๆ(ถ�ามี) 
- ไม�มี 

ปPดประชุม  เวลา  11.00 น. 
    
 
 

     ลงชื่อ    ผู1สรุปรายงานการประชุม 
  (นายยงยุทธ  เหล�าเจริญเกียรติ) 

  หัวหน1าฝIายบริหารงานท่ัวไป  รักษาราชการแทน  
หัวหน1าสํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 
     ลงชื่อ      ผู1ตรวจสอบรายงานประชุม 

     (นายประจักษ�   ทองบัว) 
   ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 


