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รายงานการประชุม
ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(จิบน้ําชา)
ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันพุธที่ 22มีนาคมพ.ศ.2560 เวลา 08.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ชั้น 2)
-------------------------------------ผูมาประชุม
1. ผศ.เชาวนวัศ
2. นายพงศสินธุ
3. นายไสว
4. นายสมเธียร
5. นายมนัส
6. นายวิสุทธิ์
7. นายประจักษ
8. นายวิชัยศักดิ์
9. นายชิษณุพงศ
10. นายสนิท
11. นางวชิรา
12. นายสมหวัง
13. นายยงยุทธ
14. นางชนากานต
15. นางอรอนงค
16. นายสมพร
17. น.ส.จิราภรณ
18. นางจิตรา
19. นายดิเรกฤทธิ์
20. นางสาวอิงอร
21. นางสุพานี

เสนพงศ
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ภู$สันติสัมพันธ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ
พงศยี่หล*า
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ
บุญชูวงศ
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ
ทองบัว
ปลัดเทศบาล
ไสยเกตุ
รองปลัดเทศบาล
สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล
พรหมสุภา
รองปลัดเทศบาล
ยุพการนนท ผู*อํานวยการสํานักการคลัง
สิทธิศิรประพันธ ผู*อํานวยการสํานักการศึกษา
เหล$าเจริญเกียรติ รก.หัวหน*าสํานักปลัดเทศบาล
ทัศนวิสุทธ
หน.ฝ;ายแผนงานและงบประมาณ
ชูลําภู
ผู*อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
กาญจนโสภาค ผู*อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
แก*วปาน
ผู*จัดการสถานธนานุบาล
มะโนสงค
ผู*อํานวยการส$วนควบคุมการก$อสร*างฯ
ทวะกาญจน ผู*อํานวยการส$วนช$างสุขาภิบาล
ปรีชาญวินิจ นายสัตวแพทย
วงษนุรักษ
หน.ฝ;ายการเงินและบัญชี(กองการแพทย)

ผูไมมาประชุม
1. นายเอกรินทร
ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ
2. นางสุรีวรรณ สาสนานนท ผู*อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 มอบสํานักการคลัง ให*สรุปผลการปฏิบัติ การเบิกจ$ายประจําเดือน รายงานค*างจ$าย
โดยรายงานให*นายกเทศมนตรีทราบทุกเดือน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแต$ละกอง/ฝ;าย

2
1.2การมอบหมายภารกิ จต$ า งๆ ที่ นายกเทศมนตรี มอบหมายหากผู* ที่ได* รับ มอบหมายมี
ภารกิจ ไม$สามารถปฏิบัติได* ถ*าจะมอบหมายให*ทําเปHนลายลักษณอักษรและรายงานให*นายกเทศมนตรีทราบ
1.3แนวนโยบายที่จะพัฒนาปรับปรุงการทํางานหลังหมดช$วงฤดูฝนเช$น โครงการหมดฝน
ถนนเรี ย บ หมดฝนถนนสะอาด หมดฝนถนนสวยงาม มอบให* ก อง ฝ; า ยที่ เ กี่ ย วข* อ งรั บ ผิ ด ชอบดู ค วาม
เหมาะสมในการจัดโครงการ ซึ่งผู*บริหารมีแนวคิดที่จะให*เกิดโครงการ เพื่อเปHนการปรับปรุงถนน และพื้นที่
ในเขตเทศบาล ดูแลความสะอาด และเพิ่มความสวยงามของภูมิทัศนต$างๆ
1.4 มอบกองสวัสดิการสังคมประสานงานกับชุมชนให*แต$ละชุมชนมีส$วนร$วมในการเข*าร$วม
กิจกรรมที่เทศบาลจัดรวมทั้งกิจกรรมของชุมชน และประสานงานกับชุมชนในการประชาสัมพันธข$าวสาร
ต$างๆ ทางหอกระจายข$าวของแต$ละชุมชน
1.5 นโยบายที่จะดําเนินการในปL 2561 มอบสํานักการช$าง เรื่องซุ*มบริเวณตลาดหัวอิฐ
ตรงสะพานลอยให*ดูความเหมาะสมในการจัดทําซุ*ม เพื่อเปHนการประชาสัมพันธตลาด ให*เปHนเอกลักษณมอบ
กองวิชาการและแผนงานเรื่องการเพิ่มเติมกล*อง CCTV ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชตามความเหมาะสม
1.6 มอบหน$ วยงานที่รั บผิ ดชอบปรับ ปรุ งบริเ วณหน* าสวนศรีธ รรมมาโศกราช ย* ายภาพ
บริเวณด*านหน*าไปจัดนิทรรศการให*เหมาะสม เพื่อจะได*ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสวนศรีธรรมมาโศกราช
1.7 ภารกิจงานโครงการต$างๆ ที่ต*องทําในช$วงหน*าแล*ง ให*เร$งดําเนินการให*แล*วเสร็จเพื่อไม$ให*
เกิดปQญหาในช$วงฤดูฝนเพราะในฤดูฝนจะดําเนินการได*ล$าช*า
1.8ติ ด ตามผลการจั ด หาสถานที่ เ ปR ด สถานธนานุ บ าลแห$ ง ใหม$ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก 2 แห$ ง ให*
คณะกรรมการที่ได*รับการแต$งตั้งรีบดําเนินการให*แล*วเสร็จในปL พ.ศ.2560 โดยให*รายงานผลการดําเนินงาน
ให*นายกเทศมนตรีทราบ
1.9เสียงตามสายบริเวณตลาดสด เพื่อประชาสัมพันธ และเปHนการแจ*งภารกิจต$างๆ ของ
ทางเทศบาล มอบให*กอง/ฝ;ายที่รับผิดชอบเร$งดําเนินการติดตั้ง หรือซ$อมแซมให*สามารถใช*งานได*
1.10 การจั ด การเรี ย นการสอนของโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช
จะปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอนของทุ ก โรงเรี ย น และให* เ น* น ผู* เ รี ย นที่ อ ยู$ ภ ายในเขตเทศบาลนคร
นครศรี ธ รรมราชเปH น ลํ า ดั บ แรก และจั ด การเรี ย นการสอนให* เ ปH น มาตรฐานเดี ย วกั น ทุ กเรี ย น และให* ตั้ ง
คณะกรรมการในการจั ดการเรียนการสอนให* เปHนไปในทางเดียวกั น และการเปลี่ย นชื่อโรงเรี ยนในสังกั ด
เทศบาล
1.11 การจ*างเหมาบริการ คนที่จะเข*ามาปฏิบัติงานให*พิจารณาปริมาณงานกับอัตราที่จ*าง
เหมาให*มีความเหมาะสม และในรอบเมษายน – กันยายน 2560 ให*คงอัตราเดิมกรณีเพิ่มเติมนั้นให*ชะลอไว*ก$อน
เนื่องจากมีอัตรากําลังที่เพียงพอในการปฏิบัติงานแล*ว
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว และเรื่องที่แจงใหที่
ประชุมทราบ/พิจารณา
1. สํานักการชางมีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1 การติดตามโครงการก$อสร*างต$างๆ ทั้งหมดของสํานักการช$างจํานวน 43 โครงการ
ดําเนินการแล*ว 40 โครงการ อีก 3 โครงการ ทบทวนการประเมินราคาใหม$

3
โครงการก$อสร*างประตูระบายน้ํา (หัวท$า)งบประมาณ 18 ล*าน กําหนดให*แล*ว
เสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2560
โครงการปู พื้ น ผิ ว ทางเท* า ถนนราชดํ า เนิ น จากหั ว ถนนถึ ง หน* า วั ด พระธาตุ
เนื่องจากน้ําท$วม บริเวณสะพานเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น มีเนื้องานเพิ่มขึ้น จึงต*องทบทวนการประเมินราคา
ใหม$
ปรับ ปรุงพื้นที่ บริเ วณบ$อพัก บริเ วณถนนศรี ธรรมราช ตั้ งแต$ถนนโรงช* าง –
ถนนเสมาชั ย ซึ่ ง เทศบาลของบประมาณไป ปL ง บประมาณ พ.ศ. 2560 แต$ เ กิ ด ความล$ า ช* า ในการขอ
งบประมาณของทางจังหวัด ซึ่งเราจะได*งบประมาณในปL พ.ศ.2561 จากกรมส$งเสริมการปกครองท*องถิ่น
และจะนํางบประมาณที่ได*รับจัดสรรมารวมกันกับโครงการปูพื้นผิวทางเท*าถนนราชดําเนิน
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
2. สํานักการคลังมีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1 ติดตามการใช*จ$ายงบประมาณ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจ*งให*สํานักกองฝ;าย)
2.2 ภารกิจที่ได*รับมอบหมายเรื่องการโอนที่ดิน หลังจากได*นําเข*าสภา นิติกรได*ดําเนินการ
ประสานกับสํานักงานที่ดิน อยู$ระหว$างการติดประกาศซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 15 เมษายน 2560และจะ
ได*ดําเนินการในส$วนที่เกี่ยวข*องต$อไป
2.3 การศึกษาดูงานโครงการของทุ$งท$าลาด4 - 6 เมษายนจะไปศึกษาดูงานที่เขาหินซ*อน
2.4สํ านั กการคลังตรวจสอบการรับ มากกว$ ารายจ$า ยอยู$ ในขณะนี้ ทางสํ านั กการคลังได*
ควบคุมงบประมาณการรับ และการเบิกจ$าย
2.5จากการประชุมอบรมหลักสูตร “กรณีศึกษาคดี ป.ป.ช.และคดีปกครองเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง และการพัสดุขององคกรปกครองส$วนท*องถิ่น”
เพื่อให*เปHนประโยชนกับหน$วยงานเห็นควร
มอบหมายให*สํานักปลัดจัดอบรมและเชิญวิทยากรผู*มีความรู*ในเรื่อง คดี ป.ป.ช. การปWองกันและปราบปราม
การทุจริตและคดีปกครองว$าด*วยความผิดทางละเมิด ซึ่งเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการพัสดุ มาให*ความรู*
และแนวทางในการทํางานได*อย$างถูกต*อง เพื่อไม$ให*ต*องโทษทางคดี
2.6การใช*จ$ายเงินงบประมาณจากการจัดเก็บภาษี ได*รับข*อเสนอแนะจากประชาชนว$าเงิน
ภาษีในเขตเทศบาลก็ให*ใช*จ$ายหรือพัฒนาโครงการต$างๆภายในเขตเทศบาล ให*มากที่สุด
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
3. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.1 เอกสารนโยบายต$อต*านทุจริตคอรัปชั่น ให*แต$ละกองฝ;ายตรวจสอบ ภารกิจ ต$างๆ แต$
ละกองว$าครอบคลุมหรือไม$ และแก*ไขเพิ่มเติมได*ที่กองวิชาการและแผนงานได* ภายในวันศุกรที่ 24 มีนาคม
2560
3.2 การเพิ่มเติมโครงการต$างๆ ในแผนพัฒนาสาม ปL (พ.ศ.2560-2562) ให*จัดส$งได*ที่
กองวิชาการภายในเดือนเมษายน และแผนพัฒนาท*องถิ่นสี่ปL(พ.ศ.2561- 2564)ส$งภายในเดือนมิถุนายน
ตามแผนและระยะเวลาที่กําหนดไว*
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
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4.กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1 การเข*าร$วมประชุมที่จังหวัดภูเก็ต จะสรุปผลและรายงานการเข*าร$วมประชุมให*
ผู*บริหารทราบต$อไป
4.2เดือนมีนาคม – เมษายน 2560 เปHนช$วงเวลาจัดกิจกรรมแข$งขันกีฬาของชุมชนของ
เทศบาลจะแข$งขันในวันที่ 19 -28 เมษายน 2560ขณะนี้ได*รับสมัครผู*เข*าแข$งขัน และจะดําเนินการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการต$อไป
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
5. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 ตลาดริมน้ําเมืองลิกอรธีม(Theme) สงกรานตมหาสนุก และ งานแถลงข$าวเทศกาล
มหาสงกรานตแห$นางดาน ประจําปL 2560 ในวันศุกร ที่ 31 มีนาคม 2560 และการเตรียมกิจกรรม
เทศกาลมหาสงกรานตแห$งนางดานเมืองนครศรี 2560 วันที่ 11-15 เมษายน 2560
5.2 เสียงตามสายภายในอาคาร สํานักงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได*ติดตั้งและ
สามารถใช*งานได*แล*ว กองฝ;ายใด มีเรื่องจะประชาสัมพันธ ให*ติดต$อได*ที่โต\ะประชาสัมพันธ(ลอบบี้)
5.3 การออกกําลังกายตามนโยบายรัฐบาล ให*แต$ละกองฝ;ายประชาสัมพันธให*บุคลากรใน
สังกัดเข*าร$วมกิจกรรม
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
6.สถานธนานุบาลมีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
6.1.การลดดอกเบี้ยในช$วงเปRดเทอม ตามหนังสือสั่งการของกรมส$งเสริมการปกครองท*องถิ่น
ตั้งแต$ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2560 จํานวนผู*ใช*บริการยังเปHนปกติ
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
7. สํานักการศึกษามีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
7.1 ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล เริ่ม 21 มีนาคม
2560จนถึง วันที่ 11 เมษายน 2560
7.2วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการงานสงกรานต
7.3 วันที่ 29-30 มีนาคม และวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 จัดกิจกรรม ปรับ
วิธีเรียนเปลี่ยนอนาคต เปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน อบรมครู
7.4 การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของนากเทศมนตรี เรื่องการเรียน
การสอนของโรงในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในปLงบประมาณ 2560 โรงเรียนทุกโรงจะใช*สื่อ
สารสนเทศสามารถตรวจสอบผลการเรียนต$างๆ ติดต$อครู ผ$านทางสารสนเทศของโรงเรียนผ$านมือถือ
7.5วันที่ 11- 15 กิจกรรมวันสงกรานต
7.6 ความคืบหน*าโครงการ โครงการ English For Child
30 มีนาคม 2560 รับสมัครครูภาษาต$างประเทศและจะคัดเลือกและ
ทดสอบครูที่โรงเรียนนานาชาติเทศบาล
1 – 3 เมษายน 2560 จะอบรมบุคลากรร$วมจัดทําหลักสูตร ที่อําเภอขนอม
29 เมษายน 2560 ปฐมนิเทศพร*อมรับเครื่องแบบนักเรียน
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16 พฤษภาคม 2560 เปRดภาคเรียน
7.7 วงออเกสตร*า ได*รับเครื่องดนตรี และได*ประชุมคณะกรรมการกําหนดแผนงานดังนี้
มีนาคม 2560 ตามแผนจะต*องได*ครูผู*สอน
เดือนเมษายน 2560 จะรับสมัครนักดนตรี ตั้งแต$ประถมศึกษาปLที่ 5 ขึ้นไป
เดือนพฤษภาคม 2560 จะเริ่มฝgกซ*อม สถานที่ฝgกซ*อมโรงเรียนนานาชาติ
เทศบาล ภายในระยะเวลา 6 เดือนจะจัดแสดงใหญ$
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
8. สํานักการประปามีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
8.1 ได*มีการทดสอบท$อส$งน้ํา พบว$ามีปQญหาน้ํารั่วท$อจากบ$อสํารองวังก*อง และสันยูง ซึ่ง
จะต*องทําการซ$อมแซม ให*สามารถใช*การได*เพื่อเตรียมการรับภัยแล*งและอีกจุดคือ ท$อ GRP ที่ส$งน้ําจากโรง
กรองน้ําทวดทอง มาโรงกรองน้ําประตูชัย ซึ่งจะต*องทําการซ$อมแซมต$อไป
8.2 สํานักงานตรวจเงินแผ$นดิน ร*องขอเรื่องการวางแผนผังท$อเมนตทั้งหมดของเทศบาล
ท$อขนาด 4 นิ้วขึ้นไป ซึ่งได*ดําเนินการจัดซื้อจัดจ*างสํารวจการวางท$อใหม$ คาดว$าจะแล*วเสร็จ ไม$เกิน 50 วัน
8.3การขยายเขตไฟฟWาที่บ$อน้ําสํารองสันยูง เพื่อย*ายแพพร*อมเครื่องสูบน้ําจากนาทรายไป
ติดตั้งที่บ$อน้ําสันยูงเพื่อเตรียมการแก*ไขปQญหาภัยแล*ง ได*ดําเนินการแล*ว
8.4การจัดซื้อเครื่องสูบน้ําที่ผ$านการอนุมัติจากสภา ได*ดําเนินการแล*ว เพื่อเตรียมการรับภัย
แล*ง
8.5 การปรับอัตราค$าน้ําประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เบื้องต*นได*แจ*งให*ผู*ใช*
น้ํารายใหญ$ และส$วนราชการทราบเรียบร*อยแล*ว
8.6การซ$อมแซมมอเตอรที่สันยูง ซึ่งอยู$ในระหว$างประกันสัญญา ได*ให*ผู*รับเหมาเข*า
ดําเนินการเข*าซ$อมแซม แก*ไขต$อไป
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
9. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
9.1 การไปดูงานร$วมกับจังหวัดที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งท$านผู*ว$าราชการจังหวัดจะนํามาพัฒนา
ปรับใช*กับการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งในเรื่องการการแก*ไขปQญหาขยะ การบริหารโรงไฟฟWา การ
บริหารจัดการภายในจังหวัดเช$น ด*านCCTV ของทั้งจังหวัดที่สามารถมารวมกันได*ในจุดเดียว ทั้งการบริการ
จัดการด*านต$างๆ ภายในจังหวัด
9.2 ผลการเชิญหน$วยงานที่เกี่ยวข*องมาประชุมเกี่ยวกับการจัดการขยะ ได*สรุปปQญหาของ
เทศบาลและได*ทําความเข*าใจในปQญหาที่เกิดขึ้นให*หน$วยงานที่เกี่ยวข*องทราบ พร*อมทั้งแนวทางแก*ไขปQญหา
ต$อที่ประชุม
9.3 สํ า นั กงานตรวจเงิ น แผ$ น ดิ น จะเข* า มาตรวจบริ เ วณสถานที่ กํา จั ด ขยะของเทศบาล
ในวันที่ 24 มีนาคม 2560
9.4 โรงฆ$าสัตวของเทศบาลได*ดําเนินการปรับปรุงเรียบร*อยแล*ว
9.5 การจัดโครงการเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง ร$วมกับปศุสัตวจังหวัดให*บริการภายในเขตเทศบาล
ขอความร$วมมือทุกกอง/ฝ;าย ร$วมกันประชาสัมพันธให*ประชาชนได*ทราบ สถานที่จัดบริเวณตลาดริมน้ําเมือง
ลิกอร สนามหน*าเมือง กําหนดจัดในวันที่ 28 เมษายน 2560 มีกิจกรรมดังนี้
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นิทรรศการ ให*ความรู*ด*านต$างๆ เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
ทําหมันสัตวเลี้ยง
ตรวจสุขภาพสัตวเลี้ยง และวัคซีนปWองกันโรคพิษสุนัขบ*า
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
10. กองการแพทย>มีเรื่องที่แจ*งให*ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
10.1 วันที่ 14 มีนาคม 2560 กองการแพทย ได*รับการประเมินและผ$านมาตรฐาน HA
ขั้น 3 ซึ่งเปHนขั้นสูงสุด เปHนโรงพยาบาลแห$งแรกที่ได*รับรางวัล
10.2 ในการจัดงานHA National Forumวันที่ 14 – 17 ที่จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน)โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได*ร$วมการออกบูธประชาสัมพันธ
งานของโรงพยาบาลซึ่งได*รับความสนใจจากผู*ที่เข*าร$วมงานเปHนอย$างดี
10.3 เอกสารของกองวิ ช าการในวรรคที่ 2 เรื่ อ งนโยบายการต$ อ ต* า นจากการทุ จ ริ ต
คอรัปชั่น สารจากนายกรัฐมนตรี ในวรรคที่ 2 ข*อความเดิม ในนามของผู*บริหาร พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ*างเทศบาลให*ทุกท$านศึกษา ทําความเข*าใจ และปฏิบัติ เห็นควรแก*ไขเปHน “ในนามของคณะผู*บริหารจึง
กําหนดเปHนแนวทางปฏิบัติดังนี้ ”
มติที่ประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องๆ(ถามี)
3.1 การปรับปรุงงานประชาสัมพันธ กําลังดําเนินการปรับปรุงแก*ไข ทั้งการพัฒนา
สํานักงาน บุคลากร การประชาสัมพันธงานต$างๆ ซึ่งจะขอความร$วมมือกับสํานัก กอง ฝ;ายที่เกี่ยวข*องร$วม
หารือกันอีกครั้ง เพื่อร$วมกันแก*ไข ปรับปรุง พัฒนาต$อไป
3.2 หอกระจายข$าวชุมชนท$าม*าให*หน$วยงานรับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบดูแลให*ใช*งานได*
3.3 สถานที่เรียนของนักเรียนวัยใสกําลังดําเนินการซ$อมแซม
ป@ดประชุม เวลา 11.50 น.

ลงชื่อ
ผู*สรุปรายงานการประชุม
(นายยงยุทธ เหล$าเจริญเกียรติ)
หัวหน*าฝ;ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน*าสํานักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ
(นายวิชัยศักดิ์ ไสยเกตุ)
รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู*ตรวจสอบรายงานประชุม

