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รายงานการประชุม
ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ชั้น 5)
-------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายพงศสินธุ

เสนพงศ

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
2. นายไสว
เขียวจันทร
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
3. นายสมเธียร
ภู$สันติสัมพันธ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
4. นายมนัส
พงศยี่หล)า
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
5. นายเอกรินทร
ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
6. นายประจักษ
ทองบัว
ปลัดเทศบาล
7. นายวิชัยศักดิ์
ไสยเกตุ
รองปลัดเทศบาล
8. นายชิษณุพงศ
สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล
9. นายสนิท
พรหมสุภา
รองปลัดเทศบาล
10. นางวชิรา
ยุพการนนท ผู)อํานวยการสํานักการคลัง
11. นายสมหวัง
สิทธิศิรประพันธ ผู)อํานวยการสํานักการศึกษา
12. นายยงยุทธ
เหล$าเจริญเกียรติ รก.หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล
13. นางสุรีวรรณ สาสนานนท ผู)อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
14. นางอรนงค
ชูลําภู
ผู)อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
15. นายสมพร
กาญจนโสภาค ผู)อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
16. น.ส.จิราภรณ
แก)วปาน
ผู)จัดการสถานธนานุบาล
17. นางอรนุช
ชัยยะวิริยะ
ผู)อํานวยการส$วนการศึกษา
18. นายมนตชัย
บุตรมะรัถยา ผู)อํานวยการส$วนการผลิต
19. นางจงดี
โปณะทอง
ผู)อํานวยการส$วนพัฒนารายได)
20. นางบังอร
บุตรมะรัถยา ผู)อํานวยการส$วนบริหารงานคลัง
21. นางอารีรัตน
ไอยศูนย
หัวหน)าฝ@ายบริหารงานทั่วไป
22. นางเกศแก)ว
ศิริวัฒน
หัวหน)าฝ@ายส$งเสริมการท$องเที่ยว
23. นายสุชาติ
เชาวชะตา
รก.หัวหน)าฝ@ายปAองกันฯ
24. นายสัญชาย
ชาตรีทัพ
หัวหน)าฝ@ายรักษาความสงบ
25. นายสถาพร
ลักษณะปBยะ นายช$างไฟฟAาอาวุโส
26. นายเกรียงไกร
วุฒิมานพ
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.นานาชาติเทศบาลนครฯ
27. นายไตรวัฒน
ตรีสัตยพันธ รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.นานาชาติเทศบาลนครฯ
28. นางศิรินันท
สถาพร
รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.นานาชาติเทศบาลนครฯ
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29. นางณหทัย
30. นางวิมลลักษณ
31. นางวิภารัตน
32. นายไสว
33. นายพิเชษฐ
34. นายภาณุพันธ
35. นายจรัญ
36. นายกรวิทย
37. นายอาคม
38. นายวิโรจน
39. นางพฤษภา
40. น.ส.สุกัญญา
41. นายนิมณ
42. นายวุฒิพงศ
43. น.ส.อําพร
44. นางเปรมฤดี
45. นางสาวรุ$งทิพย
46. นายธาวิน
47. นางสาวประภาศรี
48. นายวิชาญ
49. นางศศิธร
50. นางนิตยา
51. นายวุฒิชัย
52. นายสุจินต
53. นายประเสริฐ
54. นายณัฏฐวณิชย
55. นางบุษบัน
56. นางนงเยาว
57. นายวิชาญ
58. นายภวัช
59. นายสุคน
60. นางนงรัตน
61. นางณภัสสร

จันทรสร
ศรีกระจ$าง
สิโรรส
โพธิ์วิเชียร
คงช$วย
พันธุรัตน
เจดีรัตน
บัวรัตนกาญจน
กิจการ
รอดทอง
ปุยานุสรณ
วรรณระ
ทองนอก
ชูเสือหึง
ด$านคงรักษ
พลเกษตร
พัฒนศิลปF
หมื่นนรินทร
คํานวณจิต
มากอยู$
เทพรัตน
ทองนุ$น
สุวรรณ
ดวงแก)ว
สมจิตต
ศรีจํานอง
ทั่วจบ
คงศาลา
มากอยู$
ภุมรินทร
ระเบียบโอษฐ
หนูแก)ว
ชูคลี่

รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.นานาชาติเทศบาลนครฯ
รองผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง
รองผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง
รองผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท$าโพธิ์
รองผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท$าโพธิ์
รองผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท$าโพธิ์
รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท$าโพธิ์
รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท$าโพธิ์
รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท$าโพธิ์
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
รอง ผอ.สถานศึกษาร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
รอง ผอ.สถานศึกษาร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
รอง ผอ.สถานศึกษาร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดมเหยงคณ
รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดมเหยงคณ
รอง.ผอ.สถานศึกษาร.ร.เทศบาลวัดมเหยงคณ
รอง.ผอ.สถานศึกษาร.ร.เทศบาลวัดมเหยงคณ
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง
รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง
รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดศรีทวี
รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดศรีทวี
รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดศรีทวี
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดใหญ$
รองผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดใหญ$
รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดใหญ$
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท)าวโคตร
รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท)าวโคตร
รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท)าวโคตร
รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท)าวโคตร
รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดศาลามีชัย
รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดศาลามีชัย

1. นายวิสุทธิ์
2. นางจิตรา

บุญชูวงศ
มะโนสงค

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
ผู)อํานวยการส$วนควบคุมการก$อสร)างฯ

ผูไมมาประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ` มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ
1.1งานให)บ ริ การประชาชนทุกส$ว นราชการ เช$น งานทะเบี ยนราษฎร งานบริการด) า น
จัดเก็บภาษี งานประปา งานบริการของสํานักการช$าง กองสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลเน)นการให)บริการ
ประชาชนอย$างเปLนกันเอง สุภาพ อ$อนโยน
1.2 การอํา นวยความสะดวกแก$ ผู)ใช)บ ริการ ให)ป ฏิบั ติงานอย$ างเต็ มกํ าลั งความสามารถ
ให)บริการอย$างทั่วถึง ไม$เลือกปฏิบัติ
1.3 การปฏิบัติราชการให)ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข)องอย$างเคร$งครัด หมั่นศึกษา
หาความรู) ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานลดข)อท)วงติงจากหน$วยงานภายนอก
1.4งานประชาสัมพันธ ให)มีการวางแผนงาน การบริการข)อมูลข$าวสารให)ประชาชนได)รับรู)
อย$างถูกต)อ และทั่วถึง
1.5การจ)างเหมาบริการ กรณีมีอัตราการจ)างว$างหรือมีการจ)างเพิ่มเติม ให)รายงาน
ผู)บังคับบัญชาเพื่อทราบ
1.6กรณีเทศบาลมีกิจกรรมต$างๆ แจ)งเวียนทุกส$วนราชการเข)าร$วม ขอให)พิจารณาเข)าร$วม
กิจกรรมโดยพร)อมเพรียงกัน
1.7การมอบหมายการเข)าร$วมประชุมให)พิจารณาตามความเหมาะสมของผู)ที่มอบหมาย
1.8งานด)านการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเน)นการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายรัฐบาล ไทย
แลนด 4.0 สร)างพื้นฐานทางการศึกษาและให)ผู)ปกครองมีส$วนร$วมในการจัดการเรียนรู)
จัดการเรียนการสอนสู$ความเปLนเลิศทางการศึกษา
ปรับปรุงภูมิทัศนของสถานศึกษา ให)มีความเหมาะสม สวยงาม
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล สร)างภาพลักษณและสร)างจุดแข็งของโรงเรียน
โรงเรียนละ 1 โครงการ/กิจกรรม
มติที่ประชุมรับทราบและดําเนินการ
นายไสว เขียวจันทร9 รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
1. การเข)าร$วมประชุมผู)เข)าร$วมประชุมต)องมีความรู)ในเรื่องที่ได)รับมอบหมายและงานอื่นที่
เกี่ยวข)องกันเทศบาล
2. จากการประชุ ม ร$ ว มกั บ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชได) รั บ มอบหมายให) เ ทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชทาสีศาลบริวารรอบศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
มติที่ประชุมรับทราบและดําเนินการในข)อ 2 มอบสํานักปลัดเทศบาลดําเนินการ
นายสมเธียร ภูสันติสัมพันธ9 รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
1. ประชาสัมพันธการแจ)งปPญหาหรือข)อเสนอแนะในการให)บริการของสํานักการประปา
หรือสํานักการช$างให)แจ)งส$วนงานที่รับผิดชอบ หรือแจ)งโดยตรง
มติที่ประชุมรับทราบและดําเนินการ
นายมนัส พงศ9ยี่หลา รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
1. คนงานของการดูแลเกาะกลางถนนยังไม$เพียงพอ จึงขอเพิ่มจํานวนผู)ปฏิบัติงาน
มติที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2เรื่องติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ปลัดเทศบาล
1. การปฏิบัติราชการของทุกส$วนราชการให)เปLนไปตามนโยบายผู)บริหาร ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข)อง ยึดหลักธรรมาภิบาล เน)นการให)บริการประชาชน
2. แจ)งกําหนดการประชุมประจําเดือนของผู)บริหาร หัวหน)าส$วนราชการ ผู)บริหาร
สถานศึกษา จะมีการประชุมประจําเดือนในวันพฤหัสบดีแรกของเดือน เวลา 13.30 น. เพื่อมอบนโยบาย
การปฏิบัติราชการและติดตามภารกิจงานที่ได)รับมอบหมาย
3. ทุกส$วนราชการที่ได)รับมอบหมายงานที่เกี่ยวข)องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให)ดําเนินการให)แล)วเสร็จตามกําหนดเวลา
4. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ได)เห็นชอบในเรื่องต$างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้
ลดธงครึ่งเสา ตั้งแต$วันศุกรที่ 13 ตุลาคม 2560 ถึงวันศุกรที่ 27 ตุลาคม 2560
รวมเวลา 15 วัน
ให)วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เปLนวันหยุดราชการเพียงวันเดียว
ขยายเวลาการไว)ทุกขของข)าราชการ และเจ)าหน)าที่ของรัฐ
จากเดิม ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2560
ขยายเปLน ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560
วันออกทุกขให)ข)าราชการ และเจ)าหน)าที่ออกทุกขตั้งแต$วันเสารที่ 28 ตุลาคม 2560
เปLนต)นไป
ให)เริ่มเก็บผ)าระบาย ปAายส$งเสด็จสู$สวรรคาลัย ตามสถานที่ต$างๆ ให)แล)วเสร็จตั้งแต$คืน
วันศุกรที่ 27 ตุลาคม 2560 มอบหมายสํานักการช$าง และสถานศึกษาดําเนินการในส$วนที่เกี่ยวข)อง
5. การดําเนินการตามงบประมาณ พ.ศ.2561 ในส$วนที่เกี่ยวข)องกับสํานักการช$าง
มอบหมายสํานักการช$าง ดําเนินการให)แล)วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560
มติที่ประชุมรับทราบและดําเนินการ
2.1 ติดตามผลการปฏิบัติราชการ ของสํานัก/กอง
1. สํานักการชางมีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1 เตรียมการตามภารกิจที่ได)รับมอบหมายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให)แล)วเสร็จตามกําหนดเวลา
1.2 การดําเนินการตามภารกิจในปQงบประมาณ พ.ศ.2561 ส$วนราชการใดจะให)สํานักการช$าง
ดําเนินการในส$วนของการสํารวจ ประมาณการ ออกแบบ ต$างๆ ให)แจ)งสํานักการช$างภายในกําหนดเวลาเพื่อ
จะได)วางแผนการปฏิบัติงาน
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
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2. สํานักการคลังมีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1สํานักการคลังปBดบัญชีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข)อง
2.2 การก$อหนี้ผูกพันให)ดําเนินการให)แล)วเสร็จภายใน 6 เดือน
2.3 แจ)งทุกส$วนราชการศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข)องในการปฏิบัติราชการเพื่อการเบิกจ$ายและ
ควบคุมงบประมาณให)เปLนไปตามระเบียบ
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
3. สํานักการประปามีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.1 กรณี เ กิ ด ปP ญ หาเกี่ ย วกั บ งานประปาให) แ จ) ง ได) ที่สํ า นั ก การประปา หรื อ ผู) รั บ ผิ ด ชอบ
โดยตรง
มติที่ประชุมรับทราบ
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1 เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงตลาดสดของเทศบาลส$งเข)าประกวด
ในระดับประเทศ
4.2 เตรียมการทําความสะอาดในพิธีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามที่ได)รับมอบหมายทั้งก$อนและหลังพิธี
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
5. กองวิชาการและแผนงานมีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 การจัดทําแผนพัฒนาท)องถิ่นสี่ปQ พ.ศ. 2561 - 2564ฉบับที่ 2กองวิช าการและ
แผนงานจะได)ดําเนินการในขั้นตอนการทําประชาคมในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ขอความร$วมมือทุกส$วน
ราชการเข)าร$วมส$วนราชการละ 10 คน
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
6.กองสวัสดิการสังคม
6.1 การดําเนินการตามงบประมาณ พ.ศ.2560 แล)วเสร็จตามวัตถุประสงคทุกโครงการ
6.2 ประชาสัมพันธการขึ้นทะเบียนผู)สูงอายุ ประจําปQงบประมาณ พ.ศ.2562 ได)ตั้งแต$
บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2560 ไม$เว)นวันหยุดราชการ
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
7. สํานักปลัดเทศบาลมีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
7.1 งดจัดกิจกรรมตลาดน้ําเมืองลิกอรประจําเดือนตุลาคม 2560
7.2 โรงแรมแมนดี้นกได)มอบน้ําดื่ม เพื่อร$วมโครงการจิตอาสาทําดีเพื่อพ$อ
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
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8. สํานักการศึกษามีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
8.1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะสอบวัดผลระหว$างปQ ครั้งที่ 1
ประจําปQการศึกษา 2560 ระหว$างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2560
8.2 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลจะเข)าร$วมกิจกรรมแข$งขันกีฬานักเรียนขององคกรปกครอง
ส$วนท)องถิ่นในระดับภาคใต) จังหวัดพัทลุงเปLนเจ)าภาพจัดแข$งขันระหว$าง 11 - 20 ตุลาคม 2560 มีพิธีเปBด
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2560
8.3 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง
8.4 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ประชุมศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ณ ห)องประชุม
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
9. กองการแพทย9
9.1 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เริ่มดําเนินการให)บริการแบบไม$ใช)กระดาษ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให)บริการ และลดปริมาณกระดาษ
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
10. สถานธนานุบาล
- ไม$มีเรื่องแจ)งที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.2 ติดตามผลการปฏิบัติราชการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
1. โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัยมีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
1.1 เตรียมความพร)อมในการบริหารจัดการศึกษา
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
2.โรงเรียนเทศบาลวัดเพชรจริกมีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
2.1 เตรียมความพร)อมจัดอาคารสถานที่
2.2ประชาสัมพันธผลการสอบ O-NET ของโรงเรียน
2.3 จัดให)ความรู)บุคลากร เตรียมความพร)อมเข)าสู$การเปLนประเทศไทยแลนด 4.0
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
3.โรงเรียนเทศบาลวัดทาวโคตรมีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
3.1 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ประชุมเตรียมความพร)อมวางแผนการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2
3.2เตรียมปรับปรุงภูมิทัศนในช$วงปBดภาคเรียน
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
4.โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมืองมีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
4.1 เตรียมความพร)อมส$งนักกีฬาฟุตซอลเข)าร$วมการแข$งขันกีฬา อปท.ระดับภาคใต)
4.2เตรียมปรับปรุงภูมิทัศนในช$วงปBดภาคเรียนและปรับปรุงกําแพงด)านทิศเหนือ
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4.3 เตรียมความพร)อมจัดทําโครงการเพชรยอดมงกุฎ ช$วงปBดภาคเรียน สู$ความเปLนเลิศทาง
วิชาการ
4.4 ได)รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดหมฺรับงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบประจําปQ
2560
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
5.โรงเรียนนานาชาติเทศบาลมีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
5.1 เตรียมความพร)อมการจัดการเรียนการการสอน และบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ)างตาม
ระเบียบใหม$
5.2เตรียมความพร)อมด)านบุคลากรในการเข)าร$วมพิธีฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
5.3 ในวันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2560 จะมีการเรียนชดเชยของนักเรียนที่จะไปศึกษาดูงาน
ต$างประเทศ
5.4 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียน และเตรียมความพร)อมด)านอาคารก$อนเปBดภาคเรียน
5.5 วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2560 เตรียมความพร)อมรับคณะศึกษาดูงานของสถาบัน
พระปกเกล)า
มติที่ประชุมรับทราบและให)ดําเนินการ
6. โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงค9มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
6.1 เตรียมความพร)อมการจัดการเรียนการการสอนให)กับนักเรียนที่จะสอบเข)าระดับ
มัธยมศึกษาปQที่ 1 จัดการสอนฟรีในวันจันทร – ศุกร ช$วงปBดภาคเรียน
6.2เตรียมสถานที่เพื่อดําเนินโครงการอาหารกลางวัน
6.3 จัดนิทรรศการโครงการจัดการเรียนการสอนสองภาษา และขอเสนอให)รับนักเรียน
อนุบาล 2 ตามโครงการดังกล$าว เพื่อให)การเรียนการสอนต$อเนื่อง
มติที่ประชุมรับทราบ
7. โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทองมีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
7.1 การจัดการเรียนการการสอนเน)นให)นักเรียนเปLนคนดีมีความรู)คู$คุณธรรม และปรับ
แผนการศึกษาใหม$
7.2ให)นักเรียนมีส$วนร$วมจัดทําผลิตภัณฑยาสีฟPนพิกุลแก)วจําหน$าย
7.3 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียน และเตรียมความพร)อมด)านอาคารก$อนเปBดภาคเรียน
7.4 โครงการบวชสามเณรถวายเปLนพระราชกุศล
7.5 ดําเนินโครงการปลูกผักโฮโดรโปนิกสของนักเรียน
มติที่ประชุมรับทราบ
8. โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวีมีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
8.1 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียน และเตรียมความพร)อมด)านอาคารก$อนเปBดภาคเรียน
8.2จัดโครงการตลาดนัดนักเรียน
8.3 เตรียมความพร)อมดําเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท)องถิ่น
8.4 ดําเนินโครงการปลูกผักโฮโดรโปนิกสของนักเรียน
มติที่ประชุมรับทราบ
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9. โรงเรียนเทศบาลวัดทาโพธิ์มีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
9.1 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียน และเตรียมความพร)อมด)านอาคารก$อนเปBดภาคเรียน
9.2เตรียมความพร)อมดําเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท)องถิ่น
มติที่ประชุมรับทราบ
10. โรงเรียนเทศบาลวัดใหญมีเรื่องที่แจ)งให)ที่ประชุมทราบ/พิจารณา
10.1 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียน และเตรียมความพร)อมด)านอาคารก$อนเปBดภาคเรียน
10.2เตรียมความพร)อมด)านต$างๆ ก$อนเปBดภาคเรียน
มติที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องๆ(ถามี)
3.1 หน$วยงานที่รับผิดชอบการขอใช)ที่ดินบริเวณทุ$งท$าลาด ให)เร$งติดตามผลการดําเนินการ
ปFดประชุม เวลา 16.45 น.

ลงชื่อ
ผู)สรุปรายงานการประชุม
(นายยงยุทธ เหล$าเจริญเกียรติ)
หัวหน)าฝ@ายปAองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน
หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ
ผู)ตรวจสอบรายงานประชุม
(นายประจักษ ทองบัว)
ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

