
รายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล ประจําป ๒๕๖๐ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

วันจันทรที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ผูมาประชุม 

๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี

๒. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี

๓. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๔. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกลุ  เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๕. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรกึษานายกเทศมตร ี

๖. นายอัมพล  ทองพ ุ   ปลัดเทศบาล 

๗. นายอธิปไตย  โยธามาตย  รองปลัดเทศบาล 

๘. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 

๙. นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ ์  ผูอํานวยการสํานักการชาง 

๑๐. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  รก.ผูอํานายการสํานักการคลงั 

๑๑. นายมนตตร ี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

๑๒. นายกรศิร ิ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 

๑๓. นายสุรสีห  ใจหาญ   รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 

๑๔. นายสวาท  ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

๑๕. นายประสพ  ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ  

๑๖. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ ์  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 

๑๗. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

๑๘. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

๑๙. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๒๐. นางสาวปยะดา  วงศละคร  ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑ 

๒๑. นางสาวณัฐกฤตา  ศรีทา   ผูจัดการสถานธนานุบาล ๒   

๒๒. นายรัชตสุกจิ  วรภัคพิธายงนิธิ  ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผงัเมอืง 

๒๓. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป   

๒๔. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 

๒๕. นางสาวสมพิศ  โพธิ์คํา   หัวหนาฝายการเจาหนาที ่

๒๖. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 

๒๗. นายสมเดช  คําโสม   หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒๘. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพฒันารายได 

๒๙. นางวารุณี  สงวนรัษฎ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการคลงั 



๓๐. นางภิญญดา  ธนาศราวุฒิ  หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

๓๑. นางนิตยา  ขวัญนู   หัวหนาฝายสถิติการคลัง 

๓๒. นางสาวลําพรรณ  คุณประชา  หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี

 

-๒-/๓๓.นางปยะมาศ... 

-๒- 

 

๓๓. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการชาง 

๓๔. นางประไพศร ี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนการโยธา 

๓๕. นายโกวิท  เริงนริันดร  หัวหนาฝายบรกิารสาธารณสุข 

๓๖. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

๓๗. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

๓๘. นางภัททิยาภรณ  ใครบุตร   หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 

๓๙. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายสงเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

๔๐. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 

๔๑. นางอรอินทร  ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๔๒. จ.อ.นนทธวัช  ทาศิร ิ   (แทน)หัวหนาฝายรักษาความสงบ 

ผูไมมาประชุม 

๑. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตร ี

๒. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตร ี

๓. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๔. นายกฤชพล  เมืองเหนอื  รองปลัดเทศบาล 

๕. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนกิจการพาณิชย 

๖. นางสุพิศศร ี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายผังเมือง      

๗. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายวิศวกรรมจราจร   

๘. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายจัดการคุณภาพน้ํา   

๙. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑.  นางภัทริฌา  คําผง   รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 

๒.  นางสาวศรีสุดา  แถมศิริ   รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 

๓.  นางพิณผกา  แกนอาษา  รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคต้ือ  

๔.  นายพงศธร  โชติมานนท  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                                                                                                                                                                                                                                  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  โดยนางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี       

เปนประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 



 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 ๑.๑ แนะนําพนักงานครเูทศบาลโอน(ยาย) จํานวน ๑ ราย 

  

 

 

 

 

 

-๓-/ระเบียบวาระที่ ๒... 

-๓- 

 
 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘  ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

(ตรวจสอบไดที่ http://www.cityub.go.th/modules/meeting)  
 

 

    

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

  ๓.๑ สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  (กองวชิาการและแผนงาน) 

   นายพิศาล  ดีพรอม  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงาน ขอรายงานผลการ 

ดําเนินการเบกิจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑   ในรอบเดือนสามเดือน ดังนี้  งบประมาณรายจาย 

ตั้งจาย  จํานวน ๗๔๐ ลานบาท   ดําเนินการเบิกจายแลว ๒๒.๑๑%   แยกเปน  รายจายหมวดงบกลาง ๓๒.๗๑%  

สํานักปลัดเทศบาล ๑๙.๔๘%   หนวยตรวจสอบภายใน ๒๒.๓๕%  สํานักการคลัง ๑๖.๓๓%  กองวิชาการและแผนงาน 

๑๘.๕๕%    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ๑๗.๒๒%     กองสวสัดิการสังคม ๑๙.๓๑%   สํานักการศึกษา ๒๓.๓๐%  

ประมาณการรายรบัประมาณการไวที่ ๗๔๐ ลานบาท รายรบั ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๒๔๒,๖๗๗,๕๕๐ บาท  

คิดเปน ๓๒.๗๗% แยกเปน เงินอุดหนุน ๑๕๗ ลานบาทเศษ ภาษีสรร ๗๘ ลานบาทเศษ จัดเก็บเอง ๖ ลาน ๕ แสนบาทเศษ 
 

   นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การเบกิจายงบประมาณในรอบ ๓ เดือน ยอด

การเบิกจายอยูในเกณฑต่ํา เรงรัดสํานกั/กอง เรงรัดการเบิกจาย  

 

 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –รับรอง 

มติที่ประชุม –ทราบ 



 

 
 

  ๓.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐       

(กองวิชาการและแผนงาน) 

นายพิศาล  ดีพรอม  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งจายงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการตามอํานาจหนาที่ จํานวน ๑๒๖ 

โครงการ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ดําเนินการแลวเสร็จ ๖ โครงการ อยูระหวางดําเนินการ ๔๘ โครงการ ยังไมได

ดําเนินการ ๗๒ โครงการ คิดเปน ๔๓%  

 

 

 

 

-๔-/๓.๓ รายงานการ... 

 

-๔- 

 

๓.๓ รายงานการประหยัดพลังงาน  (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นายพิศาล  ดีพรอม  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงานขอรายงานขอมลู 

ประหยัดพลังงาน ดังนี้ ขอมลูขยะ ปรมิาณขยะที่จัดเก็บในรอบ ๓ เดือน ๒,๔๒๓.๓๒ ตัน คาใชจายในการกําจัด จํานวน   

๒ ลาน ๖ แสนบาทเศษ  เฉลี่ยคาใชจายในการกําจัดตลอดป  ประมาณ ๓๒ ลานบาทเศษ   พลังงานไฟฟา หนวยการใช

เปรียบเทียบกับปฐานเพิม่ขึ้น ๓.๙๓% งบประมาณลดลง ๔.๘๔% น้ํามันเชื้อเพลิง หนวยใชเปรียบเทียบกับปฐานเพิ่มขึ้น 

๑๘.๙๖%   งบประมาณเพิ่มขึ้น ๔.๒๗%  นํ้าประปา  หนวยการใชเปรียบเทียบกับปฐานเพิม่ขึ้น ๑.๙๒%   งบประมาณ

เพิ่มขึ้น ๐.๐๓% 
 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เรื่องน้ํามนัเชื้อเพลิง เสนอใหแตงตั้ง

คณะกรรมการกําหนดเกณฑการใชสิ้นเปลือง และกําหนดปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในภาพรวม เพื่อเปนมาตรฐาน

เดียวกัน มอบสํานักปลัดเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการ 

 

 

 

 
 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 



๓.๔ การจัดงานวันครู  (สํานักการศึกษา) 

   นายมนตตรี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เปนวันครูแหงชาติ 

ปนี้เทศบาลนครอุบลราชธานี    จัดงานรวมกับองคการบรหิารสวนจงัหวัดอบุลราชธานีเหมือนเดิม  สถานที่จัดงานเปน

หอประชุมศูนยแสดงและจําหนายสินคา OTOP   กิจกรรมในการจัดงานมีพิธีทําบุญเลี้ยงพระ  จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

ของครูที่ไดรบัรางวัล พิธีมอบเกียรติบัตรครูดีศรีอบุล เรียนเชิญคณะผูบริหาร ผูอํานวยการสํานัก/กอง รวมเปนเกียรติตาม

กําหนดการ 

 

 

 

 

๓.๕ รายงานการจัดเก็บรายไดประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สํานักการคลัง) 

   นางสาวอรุวรรณ  โอชา  นักวิชาการจัดเก็บรายไดชาํนาญการ 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สํานักการคลังขอรายงานผลการจัดเก็บรายได  

ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้  ภาษีจัดเก็บเองยอดประมาณการรายรับ ๗๓ ลานบาท   จัดเก็บไดแลว ๑ ลาน ๘ แสน

บาทเศษคาธรรมเนียมภาษี  ใบอนุญาต  คาปรับ   ประมาณการรายรับไว ๑๐ ลานบาท  จัดเก็บแลว ๑ ลาน ๒ แสนบาท

เศษ คิดเปน ๒๓% รายไดจากสาธารณปูโภค และการพาณิชย (เงินบรูณะทองถิ่น ๓๐% ของผลกําไรของสถานธนานุบาล)  

ยังไมทําสง  รายไดจากทรัพยสิน  ประมาณการไว ๑๓ ลานบาท   จัดเก็บไดแลว ๑ ลาน ๗ แสนบาทเศษ  คิดเปน ๑๓%  

รายไดเบ็ดเตล็ดประมาณการไว ๑ ลาน ๑ แสนบาทเศษ   จัดเก็บได ๕ แสนบาทเศษ  ภาษีจัดสรรประมาณการไว ๓๐๖  

 

-๕-/ลานบาท... 

-๕- 

 

ลานบาท  รบัการจัดสรรแลว ๗๘ ลานบาท  คิดเปน ๒๕.๕๔% เงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการไว ๓๓๒ ลานบาท ไดรบั

การอุดหนุนแลว ๑๕๗ ลานบาท   คิดเปน ๔๗%   โดยรวมประมาณการรายรบัไว ๗๔๐ ลานบาทเศษ  จัดเก็บไดแลว 

๒๔๒ ลานบาทเศษ    คิดเปน ๓๒.๗๕%  

  

 
 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ  

  ๔.๑ งบประมาณเงินอุดหนุนเรือนจํากลางอุบลราชธานี 

   นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 



   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน      เรื่องเงนิอุดหนุนเรือนจํากลางอุบลราชธานี 

เพื่อดําเนินการขุดลอกทอระบายนํ้า เสนอใหดําเนินการตอ เนื่องจากเปนกิจกรรมที่มปีระโยชนตอประชาชน สําหรับโครงการ

แขงขันกีฬาสีหากติดขัดเรื่องระเบียบการเบกิจาย เสนอใหหนวยงานที่รับผิดชอบทําเรื่องโอนไปจายเปนรายการใหม 

     

 
 

 

 

 ๔.๒ การดําเนินกิจกรรมคืนเกาะหาดวัดใต 

  นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

  - ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ จะจัดประชุมเตรียมการดําเนินกิจกรรมคืนเกาะหาดวัดใต มี

หนวยงานที่เขารวมประชุมประกอบดวย มณฑลทหารบกที่ ๒๒ เรือนจํากลางอุบลราชธานี ตํารวจ กําหนดการดําเนิน

กิจกรรมในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑  

 

  นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน   มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ประสาน 

หนวยงานที่เกี่ยวของ ขอความชัดเจนเรื่องพื้นที่บนเกาะ มีการขึ้นทะเบียนเปนปาสาธารณะหรือไม เกรงจะติดขัดเรื่อง

กฎหมาย และหลีกเลี่ยงการเกิดประเด็นทางการเมือง 

 

 

    
 

  ๔.๓ โครงการปนจักรยาน 

   นางนันทิยา  สระแกว  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน   เสนอใหกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ดําเนินการโครงการปนจักรยานใหตอเนื่อง 

 

 

-๖-/๔.๔ ผลการดําเนินงาน... 

 

-๖- 

   

 ๔.๔ ผลการดําเนินงานของ สน.เทศบาล 

  นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

  - เสนอให สน.เทศบาลรายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมเปนรายไตรมาส ในการประชุม

คราวถัดไปขอใหรายงานผลการดําเนินงานในรอบป ๒๕๖๐ 

 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 



 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น  

 

๕.๑ ขอเสนอตอท่ีประชุมของเทศบาล 

 นายอัมพล  ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน   ฝากสํานักการคลังเรงรัดดําเนินการเรื่องการ

ขายทอดตลาดทรัพยสินที่ชํารุด หรือหมดความจําเปนตองใชในราชการตอไป 

  - กําชับเรื่องการดําเนินกิจกรรม/โครงการตางๆ กรณีมีการยืมเงินทดรองจายโดยเจาของ

โครงการ ฝากผูอํานวยการสํานัก/กอง กํากับดูแลการเบิกจายการสงใช และการรายงาน 

  - เสนอตอที่ประชุม เรื่องการเสนอเรื่องตอที่ประชุม เสนอใหกําหนดเปนวาระการประชุมเพื่อ

ความชัดเจน และกระชับเวลาการประชุม การเสนอขอมูลเชิงสถิติตอที่ประชุม ขอใหจัดทําเอกสารแจกจายที่ประชุม

ประกอบการรายงานดวย  

  - ฝากสํานัก/กอง ประสานงานกันในแนวราบ ในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการแทนการ

ติดตามทวงถามในที่ประชุม  

  - กําชับเรื่องการเสนอหนังสือราชการ ขอความรวมมือผูที่มีหนาที่เกี่ยวของเรงรัดดําเนินการ 

เพราะหนังสือบางเรื่องกําหนดหวงระยะเวลาในการดําเนินการ หากลาชาอาจมีผลเสียหายตอราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.๒ การประชุมคณะผูบริหาร และหัวหนาสวนการงานเทศบาล 

 นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตรี  

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน   เสนอใหกําชับเรื่องการเขารวมประชุมคณะ

ผูบริหารและหัวหนาสวนการงานเทศบาล ใหผูมีสวนเกี่ยวของหากไมติดราชการเรงดวนจริงๆ ใหเขารวมประชุมโดยพรอม

เพรียงกัน  

   

 
 

 

 

 

 

-๗-/๕.๓รายงานการเบิกจาย... 

 

-๗- 
 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 



 

 

๕.๓ รายงานการเบิกจายเงินคาง 

 นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สํานักการคลังขอรายงานผลการเบิกจายเงิน

คางจาย ดังนี้ โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๒ จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โครงการกอสรางถนน

หินคุกซอยพโลชัย ๕ สิ้นสุดสัญญาเมือ่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการจางเหมาเรือนจํากลางอุบลราชธานี จะสิ้นสุดสัญญาใน

วันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โครงการปรับปรุงหองทํางานฝายพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

ดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จยังไมเบิกจาย ขณะนี้รอรายงานชางควบคุมงานประกอบการเบิกจาย โครงการซอมแซมหอง

ทํางานฝายพัสดุและทะเบียนทรัพยสินดานลาง งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้สิ้นสุดเวลาในสัญญาจางแลว การ

ดําเนินการของผูประกอบการยังไมแลวเสร็จ 

  

 

 

 
 

 

 

 
   

ปดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.  

 

       (ลงชื่อ)                                    ผูจดรายงานการประชุม 

             (นายวสันต  ไชยโยธิน) 

        เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 

 

 

       (ลงชื่อ)                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 

           (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ) 

                          หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

มติที่ประชุม – ทราบ 


