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รายงานการประชุม 
ผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการเทศบาลนครนครศรธีรรมราช(จิบน้ําชา) 

ครั้งท่ี  5/2560 
เม่ือวันพุธท่ี 22มีนาคมพ.ศ.2560  เวลา 08.30 น. 

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

ผู�มาประชุม 

1. ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
2. นายพงศ�สินธุ� เสนพงศ�  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายไสว  เขียวจันทร� รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นายสมเธียร  ภู$สันติสัมพันธ�  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ 
5. นายมนัส  พงศ�ยี่หล*า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ 
6. นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ�   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ 
7. นายประจักษ� ทองบัว  ปลัดเทศบาล 
8. นายวิชัยศักด์ิ   ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล 
9. นายชิษณุพงศ� สุวรรณ  รองปลัดเทศบาล 
10. นายสนิท  พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล 
11. นางวชิรา  ยุพการนนท� ผู*อํานวยการสํานักการคลัง 
12. นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ� ผู*อํานวยการสํานักการศึกษา 
13. นายยงยุทธ  เหล$าเจริญเกียรติ  รก.หัวหน*าสํานักปลัดเทศบาล 
14. นางชนากานต�   ทัศนวิสุทธ� หน.ฝ;ายแผนงานและงบประมาณ 
15. นางอรอนงค�  ชูลําภู  ผู*อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
16. นายสมพร  กาญจนโสภาค ผู*อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
17. น.ส.จิราภรณ� แก*วปาน ผู*จัดการสถานธนานุบาล 
18. นางจิตรา  มะโนสงค� ผู*อํานวยการส$วนควบคุมการก$อสร*างฯ 
19. นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน� ผู*อํานวยการส$วนช$างสุขาภิบาล 
20. นางสาวอิงอร ปรีชาญวินิจ นายสัตวแพทย� 
21. นางสุพานี  วงษ�นุรักษ� หน.ฝ;ายการเงินและบัญชี(กองการแพทย�)  

ผู�ไม�มาประชุม 

1. นายเอกรินทร� ระเบียบโอษฐ�   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ 
2. นางสุรีวรรณ สาสนานนท� ผู*อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

1.1  มอบสํานักการคลัง ให*สรุปผลการปฏิบัติ การเบิกจ$ายประจําเดือน รายงานค*างจ$าย 
โดยรายงานให*นายกเทศมนตรีทราบทุกเดือน เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานของแต$ละกอง/ฝ;าย 
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1.2การมอบหมายภารกิจต$างๆ ท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายหากผู*ท่ีได*รับมอบหมายมี
ภารกิจ ไม$สามารถปฏิบัติได* ถ*าจะมอบหมายให*ทําเปHนลายลักษณ�อักษรและรายงานให*นายกเทศมนตรีทราบ 

1.3แนวนโยบายท่ีจะพัฒนาปรับปรุงการทํางานหลังหมดช$วงฤดูฝนเช$น โครงการหมดฝน
ถนนเรียบ  หมดฝนถนนสะอาด หมดฝนถนนสวยงาม  มอบให*กอง ฝ;ายท่ีเก่ียวข*องรับผิดชอบดูความ
เหมาะสมในการจัดโครงการ ซ่ึงผู*บริหารมีแนวคิดท่ีจะให*เกิดโครงการ เพ่ือเปHนการปรับปรุงถนน และพ้ืนท่ี   
ในเขตเทศบาล ดูแลความสะอาด และเพ่ิมความสวยงามของภูมิทัศน�ต$างๆ 

1.4 มอบกองสวัสดิการสังคมประสานงานกับชุมชนให*แต$ละชุมชนมีส$วนร$วมในการเข*าร$วม
กิจกรรมท่ีเทศบาลจัดรวมท้ังกิจกรรมของชุมชน และประสานงานกับชุมชนในการประชาสัมพันธ�ข$าวสาร
ต$างๆ ทางหอกระจายข$าวของแต$ละชุมชน 

1.5 นโยบายท่ีจะดําเนินการในปL 2561 มอบสํานักการช$าง เรื่องซุ*มบริเวณตลาดหัวอิฐ 
ตรงสะพานลอยให*ดูความเหมาะสมในการจัดทําซุ*ม เพ่ือเปHนการประชาสัมพันธ�ตลาด ให*เปHนเอกลักษณ�มอบ
กองวิชาการและแผนงานเรื่องการเพ่ิมเติมกล*อง CCTV ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชตามความเหมาะสม 

1.6 มอบหน$วยงานท่ีรับผิดชอบปรับปรุงบริเวณหน*าสวนศรีธรรมมาโศกราช ย*ายภาพ
บริเวณด*านหน*าไปจัดนิทรรศการให*เหมาะสม เพ่ือจะได*ปรับปรุงภูมิทัศน�บริเวณสวนศรีธรรมมาโศกราช 

1.7 ภารกิจงานโครงการต$างๆ ท่ีต*องทําในช$วงหน*าแล*ง ให*เร$งดําเนินการให*แล*วเสร็จเพ่ือไม$ให*
เกิดปQญหาในช$วงฤดูฝนเพราะในฤดูฝนจะดําเนินการได*ล$าช*า 

1.8ติดตามผลการจัดหาสถานท่ีเปRดสถานธนานุบาลแห$งใหม$ เพ่ิมข้ึนอีก 2 แห$ง ให*
คณะกรรมการท่ีได*รับการแต$งต้ังรีบดําเนินการให*แล*วเสร็จในปL พ.ศ.2560 โดยให*รายงานผลการดําเนินงาน
ให*นายกเทศมนตรีทราบ 

1.9เสียงตามสายบริเวณตลาดสด เพ่ือประชาสัมพันธ� และเปHนการแจ*งภารกิจต$างๆ ของ
ทางเทศบาล มอบให*กอง/ฝ;ายท่ีรับผิดชอบเร$งดําเนินการติดต้ัง หรือซ$อมแซมให*สามารถใช*งานได* 

1.10 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช            
จะปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของทุกโรงเรียน และให*เน*นผู*เรียนท่ีอยู$ภายในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชเปHนลําดับแรก และจัดการเรียนการสอนให*เปHนมาตรฐานเดียวกันทุกเรียน และให*ต้ัง
คณะกรรมการในการจัดการเรียนการสอนให*เปHนไปในทางเดียวกัน และการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 

1.11 การจ*างเหมาบริการ คนท่ีจะเข*ามาปฏิบัติงานให*พิจารณาปริมาณงานกับอัตราท่ีจ*าง
เหมาให*มีความเหมาะสม และในรอบเมษายน – กันยายน 2560 ให*คงอัตราเดิมกรณีเพ่ิมเติมนั้นให*ชะลอไว*ก$อน 
เนื่องจากมีอัตรากําลังท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงานแล*ว 

มติท่ีประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ 

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

1. สํานักการช�างมีเรื่องท่ีแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
1.1 การติดตามโครงการก$อสร*างต$างๆ ท้ังหมดของสํานักการช$างจํานวน  43  โครงการ  

ดําเนินการแล*ว 40 โครงการ อีก 3 โครงการ ทบทวนการประเมินราคาใหม$  
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 �โครงการก$อสร*างประตูระบายน้ํา (หัวท$า)งบประมาณ 18 ล*าน กําหนดให*แล*ว
เสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2560 

 �โครงการปูพ้ืนผิวทางเท*าถนนราชดําเนิน จากหัวถนนถึงหน*าวัดพระธาตุ 
เนื่องจากน้ําท$วม บริเวณสะพานเกิดความเสียหายเพ่ิมข้ึน มีเนื้องานเพ่ิมข้ึน จึงต*องทบทวนการประเมินราคา
ใหม$ 

 � ปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณบ$อพัก บริเวณถนนศรีธรรมราช ต้ังแต$ถนนโรงช*าง – 
ถนนเสมาชัย ซ่ึงเทศบาลของบประมาณไป ปLงบประมาณ พ.ศ. 2560 แต$เกิดความล$าช*าในการขอ
งบประมาณของทางจังหวัด ซ่ึงเราจะได*งบประมาณในปL พ.ศ.2561 จากกรมส$งเสริมการปกครองท*องถ่ิน 
และจะนํางบประมาณท่ีได*รับจัดสรรมารวมกันกับโครงการปูพ้ืนผิวทางเท*าถนนราชดําเนิน 

มติท่ีประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ 

2. สํานักการคลังมีเรื่องท่ีแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  2.1  ติดตามการใช*จ$ายงบประมาณ (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจ*งให*สํานักกองฝ;าย)   

2.2 ภารกิจท่ีได*รับมอบหมายเรื่องการโอนท่ีดิน หลังจากได*นําเข*าสภา นิติกรได*ดําเนินการ
ประสานกับสํานักงานท่ีดิน อยู$ระหว$างการติดประกาศซ่ึงจะครบกําหนดในวันท่ี 15 เมษายน 2560และจะ
ได*ดําเนินการในส$วนท่ีเก่ียวข*องต$อไป 

2.3 การศึกษาดูงานโครงการของทุ$งท$าลาด4 - 6 เมษายนจะไปศึกษาดูงานท่ีเขาหินซ*อน 
2.4สํานักการคลังตรวจสอบการรับมากกว$ารายจ$ายอยู$ในขณะนี้ ทางสํานักการคลังได*

ควบคุมงบประมาณการรับ และการเบิกจ$าย  
  2.5จากการประชุมอบรมหลักสูตร “กรณีศึกษาคดี ป.ป.ช.และคดีปกครองเก่ียวกับการเงิน 
การคลัง และการพัสดุขององค�กรปกครองส$วนท*องถ่ิน”  เพ่ือให*เปHนประโยชน�กับหน$วยงานเห็นควร
มอบหมายให*สํานักปลัดจัดอบรมและเชิญวิทยากรผู*มีความรู*ในเรื่อง คดี ป.ป.ช. การปWองกันและปราบปราม
การทุจริตและคดีปกครองว$าด*วยความผิดทางละเมิด ซ่ึงเก่ียวกับการเงิน การคลัง และการพัสดุ มาให*ความรู*
และแนวทางในการทํางานได*อย$างถูกต*อง เพ่ือไม$ให*ต*องโทษทางคดี 

2.6การใช*จ$ายเงินงบประมาณจากการจัดเก็บภาษี ได*รับข*อเสนอแนะจากประชาชนว$าเงิน
ภาษีในเขตเทศบาลก็ให*ใช*จ$ายหรือพัฒนาโครงการต$างๆภายในเขตเทศบาล ให*มากท่ีสุด 

มติท่ีประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ 

3. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องท่ีแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
3.1 เอกสารนโยบายต$อต*านทุจริตคอรัปชั่น ให*แต$ละกองฝ;ายตรวจสอบ ภารกิจ ต$างๆ แต$

ละกองว$าครอบคลุมหรือไม$ และแก*ไขเพ่ิมเติมได*ท่ีกองวิชาการและแผนงานได* ภายในวันศุกร�ท่ี 24 มีนาคม 
2560 

3.2 การเพ่ิมเติมโครงการต$างๆ ในแผนพัฒนาสาม ปL (พ.ศ.2560-2562) ให*จัดส$งได*ท่ี
กองวิชาการภายในเดือนเมษายน และแผนพัฒนาท*องถ่ินสี่ปL(พ.ศ.2561- 2564)ส$งภายในเดือนมิถุนายน 
ตามแผนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว* 

มติท่ีประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ 
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4.กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องท่ีแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  4.1 การเข*าร$วมประชุมท่ีจังหวัดภูเก็ต จะสรุปผลและรายงานการเข*าร$วมประชุมให*
ผู*บริหารทราบต$อไป 
  4.2เดือนมีนาคม – เมษายน 2560 เปHนช$วงเวลาจัดกิจกรรมแข$งขันกีฬาของชุมชนของ
เทศบาลจะแข$งขันในวันท่ี 19 -28 เมษายน 2560ขณะนี้ได*รับสมัครผู*เข*าแข$งขัน และจะดําเนินการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการต$อไป 

มติท่ีประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ 

5. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องท่ีแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  5.1 ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร�ธีม(Theme)  สงกรานต�มหาสนุก  และ งานแถลงข$าวเทศกาล
มหาสงกรานต�แห$นางดาน ประจําปL  2560  ในวันศุกร�  ท่ี 31  มีนาคม  2560 และการเตรียมกิจกรรม
เทศกาลมหาสงกรานต�แห$งนางดานเมืองนครศรี  2560  วันท่ี 11-15 เมษายน 2560 
  5.2 เสียงตามสายภายในอาคาร สํานักงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได*ติดต้ังและ
สามารถใช*งานได*แล*ว กองฝ;ายใด มีเรื่องจะประชาสัมพันธ� ให*ติดต$อได*ท่ีโต\ะประชาสัมพันธ�(ลอบบ้ี) 
  5.3 การออกกําลังกายตามนโยบายรัฐบาล ให*แต$ละกองฝ;ายประชาสัมพันธ�ให*บุคลากรใน
สังกัดเข*าร$วมกิจกรรม 

มติท่ีประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ 

6.สถานธนานุบาลมีเรื่องท่ีแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  6.1.การลดดอกเบ้ียในช$วงเปRดเทอม ตามหนังสือสั่งการของกรมส$งเสริมการปกครองท*องถ่ิน 
ต้ังแต$ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2560 จํานวนผู*ใช*บริการยังเปHนปกติ 

มติท่ีประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ 

7. สํานักการศึกษามีเรื่องท่ีแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  7.1 ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล เริ่ม 21 มีนาคม 
2560จนถึง วันท่ี   11  เมษายน 2560 

7.2วันท่ี 23 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการงานสงกรานต� 
7.3 วันท่ี 29-30 มีนาคม และวันท่ี 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 

7.5วันท่ี  11- 15 กิจกรรมวันสงกรานต� 
7.6  ความคืบหน*าโครงการ โครงการ  English For Child 

�30 มีนาคม 2560  รับสมัครครูภาษาต$างประเทศและจะคัดเลือกและ
ทดสอบครูท่ีโรงเรียนนานาชาติเทศบาล 

�1 – 3 เมษายน 2560 จะอบรมบุคลากรร$วมจัดทําหลักสูตร  ท่ีอําเภอขนอม   
�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 ต้ังแต$ประถมศึกษาปLท่ี  5 ข้ึนไป 
�เดือนพฤษภาคม 2560 จะเริ่มฝgกซ*อม สถานท่ีฝgกซ*อมโรงเรียนนานาชาติ
เทศบาล  ภายในระยะเวลา 6 เดือนจะจัดแสดงใหญ$ 

มติท่ีประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ 

8. สํานักการประปามีเรื่องท่ีแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  8.1 ได*มีการทดสอบท$อส$งน้ํา  พบว$ามีปQญหาน้ํารั่วท$อจากบ$อสํารองวังก*อง และสันยูง ซ่ึง
จะต*องทําการซ$อมแซม ให*สามารถใช*การได*เพ่ือเตรียมการรับภัยแล*งและอีกจุดคือ ท$อ GRP ท่ีส$งน้ําจากโรง
กรองน้ําทวดทอง มาโรงกรองน้ําประตูชัย ซ่ึงจะต*องทําการซ$อมแซมต$อไป 
  8.2 สํานักงานตรวจเงินแผ$นดิน ร*องขอเรื่องการวางแผนผังท$อเมนต�ท้ังหมดของเทศบาล  
ท$อขนาด 4 นิ้วข้ึนไป ซ่ึงได*ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ*างสํารวจการวางท$อใหม$ คาดว$าจะแล*วเสร็จ ไม$เกิน 50 วัน  
  8.3การขยายเขตไฟฟWาท่ีบ$อน้ําสํารองสันยูง เพ่ือย*ายแพพร*อมเครื่องสูบน้ําจากนาทรายไป
ติดต้ังท่ีบ$อน้ําสันยูงเพ่ือเตรียมการแก*ไขปQญหาภัยแล*ง ได*ดําเนินการแล*ว 
  8.4การจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําท่ีผ$านการอนุมัติจากสภา ได*ดําเนินการแล*ว เพ่ือเตรียมการรับภัย
แล*ง 
  8.5 การปรับอัตราค$าน้ําประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เบ้ืองต*นได*แจ*งให*ผู*ใช*
น้ํารายใหญ$ และส$วนราชการทราบเรียบร*อยแล*ว 

8.6การซ$อมแซมมอเตอร�ท่ีสันยูง ซ่ึงอยู$ในระหว$างประกันสัญญา ได*ให*ผู*รับเหมาเข*า
ดําเนินการเข*าซ$อมแซม แก*ไขต$อไป 

มติท่ีประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ 

9. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม มีเรื่องท่ีแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  9.1  การไปดูงานร$วมกับจังหวัดท่ีจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงท$านผู*ว$าราชการจังหวัดจะนํามาพัฒนา
ปรับใช*กับการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชท้ังในเรื่องการการแก*ไขปQญหาขยะ การบริหารโรงไฟฟWา การ
บริหารจัดการภายในจังหวัดเช$น ด*านCCTV ของท้ังจังหวัดท่ีสามารถมารวมกันได*ในจุดเดียว ท้ังการบริการ
จัดการด*านต$างๆ ภายในจังหวัด  
  9.2 ผลการเชิญหน$วยงานท่ีเก่ียวข*องมาประชุมเก่ียวกับการจัดการขยะ ได*สรุปปQญหาของ
เทศบาลและได*ทําความเข*าใจในปQญหาท่ีเกิดข้ึนให*หน$วยงานท่ีเก่ียวข*องทราบ พร*อมท้ังแนวทางแก*ไขปQญหา
ต$อท่ีประชุม 
  9.3 สํานักงานตรวจเงินแผ$นดิน จะเข*ามาตรวจบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะของเทศบาล         
ในวันท่ี 24 มีนาคม 2560 
  9.4 โรงฆ$าสัตว�ของเทศบาลได*ดําเนินการปรับปรุงเรียบร*อยแล*ว 
  9.5 การจัดโครงการเก่ียวกับสัตว�เลี้ยง ร$วมกับปศุสัตว�จังหวัดให*บริการภายในเขตเทศบาล 
ขอความร$วมมือทุกกอง/ฝ;าย ร$วมกันประชาสัมพันธ�ให*ประชาชนได*ทราบ สถานท่ีจัดบริเวณตลาดริมน้ําเมือง 
ลิกอร� สนามหน*าเมือง กําหนดจัดในวันท่ี 28 เมษายน 2560 มีกิจกรรมดังนี้ 
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   �นิทรรศการ ให*ความรู*ด*านต$างๆ เก่ียวกับสัตว�เลี้ยง 
   �ทําหมันสัตว�เลี้ยง 
   �ตรวจสุขภาพสัตว�เลี้ยง และวัคซีนปWองกันโรคพิษสุนัขบ*า 
มติท่ีประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ 

10. กองการแพทย>มีเรื่องท่ีแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ/พิจารณา 
  10.1 วันท่ี  14  มีนาคม 2560 กองการแพทย� ได*รับการประเมินและผ$านมาตรฐาน HA 
ข้ัน 3  ซ่ึงเปHนข้ันสูงสุด เปHนโรงพยาบาลแห$งแรกท่ีได*รับรางวัล 
  10.2 ในการจัดงานHA National Forumวันท่ี 14 – 17 ท่ีจัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค�การมหาชน)โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได*ร$วมการออกบูธประชาสัมพันธ�
งานของโรงพยาบาลซ่ึงได*รับความสนใจจากผู*ท่ีเข*าร$วมงานเปHนอย$างดี 
  10.3 เอกสารของกองวิชาการในวรรคท่ี 2 เรื่องนโยบายการต$อต*านจากการทุจริต
คอรัปชั่น สารจากนายกรัฐมนตรี ในวรรคท่ี 2 ข*อความเดิม ในนามของผู*บริหาร พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ*างเทศบาลให*ทุกท$านศึกษา ทําความเข*าใจ และปฏิบัติ เห็นควรแก*ไขเปHน “ในนามของคณะผู*บริหารจึง
กําหนดเปHนแนวทางปฏิบัติดังนี้ ” 
 
มติท่ีประชุมรับทราบและให*ดําเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องๆ(ถ�ามี) 
3.1 การปรับปรุงงานประชาสัมพันธ� กําลังดําเนินการปรับปรุงแก*ไข ท้ังการพัฒนา

สํานักงาน บุคลากร การประชาสัมพันธ�งานต$างๆ ซ่ึงจะขอความร$วมมือกับสํานัก กอง ฝ;ายท่ีเก่ียวข*องร$วม
หารือกันอีกครั้ง เพ่ือร$วมกันแก*ไข ปรับปรุง พัฒนาต$อไป 

3.2 หอกระจายข$าวชุมชนท$าม*าให*หน$วยงานรับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบดูแลให*ใช*งานได* 
3.3 สถานท่ีเรียนของนักเรียนวัยใสกําลังดําเนินการซ$อมแซม 

ป@ดประชุม  เวลา  11.50 น. 
   
    
 
     ลงชื่อ    ผู*สรุปรายงานการประชุม 

  (นายยงยุทธ  เหล$าเจริญเกียรติ) 
  หัวหน*าฝ;ายบริหารงานท่ัวไป  รักษาราชการแทน  

หัวหน*าสํานักปลัดเทศบาล 
 
 
 

     ลงชื่อ      ผู*ตรวจสอบรายงานประชุม 
(นายวิชัยศักด์ิ     ไสยเกตุ) 

รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 


