รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 10/2561
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมกองอานวยการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
*************************
ผู้มาประชุม
1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2. นายประดิษฐ์ กิ่งโก้
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รก. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
4. นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
5. นายธีระชัย เทพนอก
ผู้อานวยการสานักการช่าง
6. นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล
รก. ผู้อานวยการสานักการคลัง
7. นายทรงยศ โดดเดี่ยว
(แทน) รก.ผู้อานวยการสานักการศึกษาฯ
8. นายจิรยุทธ อาสาเสน
หัวหน้าสานักปลัดฯ
9. นางพรเพ็ญ แพเกาะ
(แทน) ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
10. นางรังสิยา นุทกิจ
ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
11. นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
12. นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล
ผู้อานวยการกองกิจการสภาฯ
13. นายเจษปฐมพงศ์ ธนเดชาพิทักษ์
รก.ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
14. นางนงนุช กาหลง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางอมลรชา ศรีเนตรกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดฯ
2. นางบุญสุดา แก้วกระจาย
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
3. นางประทีป ถิ่นโคกสูง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการศึกษาฯ
4. นายคมกริช โมงขุนทด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการช่าง
5. นางนันท์นภัส แนมขุนทด
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
6. นางณิชาสุธนี นกนอก
หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
7. นางประสงค์ พรมขุนทด
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
8. นายก้าน กลิ้งทะเล
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบาบัดยาเสพติด
9. นางนิภา แขนรัมย์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการพัฒนา
10. นางวรรณภา นวลฉิมพลี
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ
11. นางกฤติมา ไชยวงค์
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
12. นางสาวอุษณี เชื้อชัย
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
13. นางสาวณัทนรินทร์ ใจแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
14. นางวิชชุดา อินทรมานวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
15. นางสาวฐิติรัตน์ เดชาอภินันท์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
16. นางวิไลรัตน์ คาลาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
/เริ่มประชุมเวลา...

-2เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ร้ อ ยตรี ห ญิ ง ระนองรั ก ษ์ สุ ว รรณฉวี นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า ประธาน
การประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- การจั ดเลี้ ยงส าหรั บข้ าราชการส ากั ดองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดนครราชสี มา ที่ เกษี ยณ
ปี 2561 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ช่วงเย็นหลังเลิกงาน ณ สานักการช่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ทุกส่วนราชการจะมีการจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่มไปร่วมงาน โดยงาน
จะเริ่มเวลา 17.00 น.
- ให้ทุกส่วนราชการติดตามแนวทางการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง จะเดินทาง
มารับตาแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 จานวน 2 ราย ได้แก่
1. นางปิยะฉัตร อินสว่าง ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 5 นครราชสีมา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ตาแหน่งเดิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
- มีกาหนดออกเยี่ยมโรงเรียน 6 กุล่ม คาดว่าจะเริ่มออกเยี่ยมช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2561
- การจั ดซื้อเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ให้ กองสาธารณสุ ขดาเนินการจัดซื้อ โดยยึดถือ
ตามระเบี ยบจั ดซื้อจัดจ้าง และให้ทาการสั่ งซื้อยาจากสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) พร้อมแจ้งไปด้วยว่าจะดาเนินการช่วงไหน หากไม่มีตัวยาที่สั่งจะสามารถ
จัดซื้อได้ที่บริษัทใดบ้าง
- องค์การบริ หารส่ว นจังหวัดนครราชสี มา มีโครงการจัดตั้งศูนย์สั่ งการงานการแพทย์
ฉุ ก เฉิ น (1669) ประจ าปี 2562 ร่ ว มกั บ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา
มอบกองสาธารณสุขดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ประธานได้เสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายงานว่า
- นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า ได้ ม อบหมายให้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
กรมการจั ง หวั ด นครราชสี ม า และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการประจ าจั ง หวั ด นครราชสี ม า
ครั้งที่ 9/2561 ประจาเดือนกันยายน 2561 เพื่อรับฟังข้อราชการที่สาคัญ เมื่อวันพุธที่
26 กันยายน 2561 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการประชุมที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
/นโยบาย...

-3นโยบายและข้อสั่งการของนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
1. การทางานตามนโยบายของรัฐบาล เรื่องการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ให้ทุกหน่วยงานดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
2. เรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ทุกส่ว นราชการรีบเร่งแก้ไขปัญหา
อย่าให้ล่าช้า และให้ตรวจสอบตรวจทานดูว่ายังมีอยู่อีกหรือไม่ และแก้ไขโดยด่วน
3. เรื่องยาเสพติด ถือเป็นเรื่องสาคัญ ขอให้ดูแลบุคลากรในสังกัด อย่าให้ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
4. เรื่องจิตอาสา ให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ประมาณวันที่ 15 ของทุกเดือน
หากตรงวันเสาร์ – อาทิตย์ ให้เลื่อนเป็นวันธรรมดา
5. การขับเคลื่อนโครงการชุมชน OTOP นวัตวิถี ในปี 2562 จังหวัดนครราชสีมา มีเป้าหมาย
87 หมู่ บ้ าน ในทุ กอ าเภอ จึ งขอความร่ ว มมื อให้ ทุ ก ส่ ว นราชการจั ด ประชุ ม /สั ม มนา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา และศึกษาดูงานในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีนครราชสีมา
6. จั งหวั ดนครราชสี มา มี สถิติ ข้ อมูลผู้ เสี ยชี วิ ต จากอุบั ติ เหตุ ทางถนน เดื อนละประมาณ
70 คน ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้เน้นย้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมู่บ้าน ตาบล อาเภอทุกแห่ง ช่วยกันรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
ทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนท้าย และให้ทุกหมู่บ้าน ตาบล ตั้งด่านทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 19.00 – 22.00 น.
เรื่องเพื่อทราบ
1. การจัดงานวันปิยมหาราช ประจาปี 2561 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 มีพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ ณ บริเวณหน้าพระบรมรูปทรงม้า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
2. แจ้ ง การเปลี่ ย นชื่ อ ห้ อ งประชุ ม ศาลากลางจั ง หวั ด นครราชสี ม า ชั้ น 2 จากเดิ ม
ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดนครราชสีมา
เปลี่ยนเป็น ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ
3. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13
กัน ยายน 2561 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งกาหนดการจัดการเลื อกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา โดยกาหนดเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2561
และวันที่ 30 ธันวาคม 2561 จะเป็นการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอาเภอ
4. ประชาสั มพั น ธ์ก ารจั ด งาน “มิ นิไ ลท์ แอนด์ ซาวด์ พิ มาย” รอบพิ เศษ ในวัน ที่ 6
ตุลาคม 2561 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
การดาเนินงานของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
นางรังสิยา นุทกิจ ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต รายงานว่า
- สถิติผู้รับการสงเคราะห์ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง ปัจจุบัน
มีจานวน 76 ราย และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง จานวน 75 ราย
การดาเนินงานของสานักการคลัง
นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล รก.ผู้อานวยการสานักการคลัง รายงานว่า
- ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ ที่ให้ความร่วมมือในการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
- ขณะนี้ได้ปิดบัญชีรายรับ – รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว
ในระบบ e –LAAS สาหรับงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจาปี 2561 อยู่ระหว่าง
การดาเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561
/นางกฤติมา...

-4นางกฤติมา ไชยวงศ์ หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ สานักการคลัง รายงานว่า
-ขอให้ส่วนราชการพิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการส่งส่วนบริหารงานพัสดุดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี เป็นรายไตรมาส เพื่อลดปัญหาเรื่องงานกระจุก
ตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ
การดาเนินงานของสานักการช่าง
นายธีระชัย เทพนอก ผู้อานวยการสานักการช่าง รายงานว่า
- ฝากกองการเจ้ า หน้ า ที่ ติ ด ตามต าแหน่ ง ที่ ส านั ก การช่ า งร้ อ งขอ เนื่ อ งจากขณะนี้
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ได้เกษียณอายุราชการ และพนักงานจ้างตามภารกิจได้ลาออก
หลายราย บุ ค ลากรจึ ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ภารกิ จ งาน เช่ น ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยนายช่ า งโยธา,
ผู้ช่วยนายช่างสารวจ และพนักงานขับรถ เป็นต้น
- ได้รับการประสานจากสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องซ่อมแซมรถโรงเรียน
- กองกิ จ การสภา ได้ แจ้งขอซ่อมรถจักรยานยนต์ ซึ่งส านั กการช่ างได้ท าการประเมิ น
สภาพรถเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่ควรซ่อมแซม เนื่องจากเป็นรถเก่า มีอายุการใช้งาน
เกิน 10 ปี
- ได้มีการประชุมวางแผนการดาเนินการ ออกซ่อมแซมถนน ในปีงบประมาณ 2562
โดยจะเน้นถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นหลัก
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า
- เรื่ องซ่ อมแซมรถโรงเรีย น มอบส านั กการศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ดาเนิน การ
แจ้งสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่แจ้งขอซ่อมรถ
ให้เบิกจากงบบริหารสถานศึกษา
- เรื่องซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ให้ทุกส่วนราชการดาเนินการสารวจรถที่มีอายุการใช้งาน
เกิน 10 ปี หากไม่สามารถใช้งานได้ให้ทาเรื่องจาหน่ายและตั้งงบประมาณจัดซื้อคันใหม่
- ในกรณี ที่ส านั ก การช่า ง ออกไปซ่ อมแซมถนน จะต้อ งมี ห นัง สื อขอความอนุ เคราะห์
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยที่ผู้ขอรับผิดชอบค่าน้ามันเชื้อเพลิง ห้ามเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน
ใดๆ ทั้งสิ้น
การดาเนินงานของสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายทรงยศ โดดเดี่ยว (แทน) ผู้อานวยการสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายงานว่า
- เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36
ประจ าปี 2561 โดยเทศบาลเมื องนางรอง อ าเภอนางรอง จั งหวั ดบุ รี รั มย์ เป็ นเจ้ าภาพ
ใช้ชื่อการแข่งขันว่า “น้าตาลหวานเกมส์” กาหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 20 – 29 ตุลาคม
2561
นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ สานักปลัดฯ รายงานว่า
- การขอใช้ที่ดินบริเวณสานักการช่าง เพื่อก่อสร้างสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา แห่งใหม่ สานักการช่างได้ดาเนินการจัดทาโครงการ ข้อมูลส่งให้ สานักปลัด
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ฝ่ า ยนิ ติ ก ารและการพาณิ ช ย์ เพื่ อ น าเอกสารส่ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา เพื่อส่งเรื่องให้สานักงานที่ดิน จัดทารังวัดจัดทาแผนที่ท้ายประกาศ
/-ที่ดิน...

-5- ที่ดินบริเวณวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เป็นที่ทาเลเลี้ยงสัตว์ จะต้องมีการขอถอนสภาพ
ตามมาตรา 8 และมาตรา 9 แห่ งประมวลกฎหมายที่ดิ น ได้ มีการประชุมคณะกรรมการ
ในระดั บ จั ง หวั ด มี มติ เห็ นชอบให้ เ ปลี่ ยนจากโซนนิ่ งประชาชนใช้ ร่ ว มกั น เป็ นโซนนิ่ ง
เพื่อใช้ในราชการ ลาดับต่อไปคือจังหวัดนครราชสีมาและที่ดินจังหวัดต้องมีการออกประกาศ
และแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
- สืบเนื่องจาก กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ขุดลอกคลองเมื่อพ.ศ. 2556
บริเวณพื้นที่อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทาให้พื้นที่บุคคลภายนอกเสียหาย
ศาลชั้นต้นพิจารณาให้ องค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา ชดใช้ค่ าเสี ยหายในที่ดิ น
ที่หายไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้มีการขออุทรธณ์ ศาลพิจารณาแล้ ว
พิพากษาแล้วให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสี มาชดใช้ ค่าเสี ยหายดังกล่าว ขณะนี้
ได้ มีการตั้ งงบประมาณ โอนตั้ งจ่ายเป็ นรายการใหม่ และส่ งให้ ส านักการคลั งด าเนิ นการ
เบิ กจ่ ายเรี ย บร้ อยแล้ ว และในเบื้ องต้ นจะต้ องมี การตั้ งคณะกรรมการสอบข้ อเท็ จจริ ง
ความรั บผิ ดทางละเมิ ด กั บเจ้ าหน้ าที่ ผู้ กระท าการละเมิ ด แต่ หากผลการสอบสวนแจ้ งว่ า
การกระทาที่เกิดขึ้นเป็นการจงใจประมาทเลินเล่ อธรรมดาไม่ถึงกับประมาทเลินเล่ ออย่าง
ร้ายแรงก็ไม่ต้องรับผิด
- คดีสัญญาทางการปกครอง บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ได้ยื่นฟ้ององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้ น 12 ห้องเรียน โรงเรียนหนองหว้าพิทยา
สรรค์ ซึ่งเป็นงบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศาลปกครองกลางได้พิพากษากรณีดังกล่าว
ประเด็นข้อมูลคือ (1) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาชาระเงินดอกเบี้ยที่จ่ายเงิน
ล่ าช้ า (2) ขอให้ องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดนครราชสี มาช าระเงิ นค่ าก่ อสร้ างที่ ต่ อเนื่ อง
ของงานงวดที่ 2 (3) ขอให้คืนหลักประกัน
นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล ผู้อานวยการกองกิจการสภา รายงานว่า
- กาหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นางอมลรชา ศรีเนตรกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัด ฯ รายงานว่า
- สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ได้ขอให้
ทุกส่วนราชการ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินผู้บริหารองค์การ (นายกองค์การบริหารส่วน
จั งหวั ดนครราชสี มา) และให้ จั ดส่ งส านั กปลั ดองค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ดนั้ น ขณะนี้
ยั ง มี บ างส่ ว นราชการยั ง ไม่ ส่ ง แบบประเมิ น จึ งขอให้ ด าเนิ น การจั ด ส่ ง ภายในวั นที่ 5
ตุลาคม 2561
-ที่ประชุมรับทราบระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
ประธานกล่าวปิดประชุม
/เลิกประชุมเวลา...

-6เลิกประชุมเวลา 17.10 น.

ลงชื่อ......................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางอมลรชา ศรีเนตรกูล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายจิรยุทธ อาสาเสน)
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

