
รายงานการประชุมพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

วันท่ี   3  ตุลาคม  ๒๕62 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

  ผู้มาประชุม 

๑.นายสิทธิชัย   ชัยสุรัตน์                นายก อบต.หว้ยม้า 

2.นายเฉลิมชัย   ทะตัน   รองนายกอบต.หว้ยม้า 

3.นางปภัสรัช   กาศวเิศษ  ปลัด อบต.ห้วยม้า 

4.นายดํารงค์   บรรเลง   หัวหนา้สํานักงานปลัด 

5.นางชลธร   กาจารี   ผูอ้ํานวยการกองคลัง 

          6.นางรพพีรรณ            หมั่นเรยีน  ผูอ้ํานวยการกองการศกึษา 

 7.นายชัยณรงค์   ลือโฮ้ง   ผูอ้ํานวยการกองช่าง 

 8.นายคมกฤต   มาศธนวุฒิ  นายช่างโยธา 

 9.นางวาสนา   เหมอืงหม้อ  นักวิเคราะหฯ์ 

10.นายประสิทธิ์  อุ่นศิริ   นิตกิรชํานาญการ 

11.นายศุภกร   ฝายถิ่น   นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

๑2.นางนรีชา                      อาสาหมอ้               นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

13.นางสาวมลรัตน์  มั่งคั่ง   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

14.นางสาวชยิสรา  บรรเลง   จพง.ธุรการชํานาญงาน 

15.นายเพิ่ม   โลกคําลือ  จพง.ป้องกันฯ 

16.นางวรรณภา  กันทะหมื่น  นวก.การเงนิและบัญชีปฏิบัติการ 

17.นายวีรศักดิ์                   แก้วอาทะ               นวก.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 

18.นายฐาปนัฐพงษ์  ธนัญชัย   เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

19.นายศักดิ์ชัย   นาลัย   นักวิชาการศกึษา 

20.นางสง่า   ณ อิ่น   ครู 

21.นางดาวหทัย  ม้าอุตส่าห์  ครู 

20.นางปณิจศา  ศรนีวลติ๊บ  ผช.จพง.ธุรการ 

23.นางฐิตนิันท์   ลือโฮ้ง   ผช.จพง.การเงินและบัญชี 

24.นางชัญญานุช  เสนาธรรม  ผช.จพง.ธุรการ 

25.นางสาวธดา  สิงหเ์ทพ  ผช.จพง.ธุรการ 

26.นายปิยะพงษ์  คํายวง   ผช.จพง.ป้องกันฯ 

27.นายเชษฐพันธ์  สิงหเ์ทพ  พนง.ดับเพลิง 
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28.นางสาวอุไรวรรณ  คํายวง   ผช.จัดเก็บรายได้ 

29.นางสาวณัฐกฤตา  ใจหลวง   ผช.จพง.พัสดุ 

30.นายพงษ์ปกรณ์             ธุปาละ                     ผช.ช่างโยธา 

31.นายวิโรจนร์ัตน์  ไพรัตน ์                    ผช.ช่างไฟฟ้า 

32.นางดอกไม้   พรรณวาที  ผช.ครูผูดู้แลเด็ก 

33.นางสาวธนธรณ์  วชริจติตานนท์  ผช.ครูผูดู้แลเด็ก 

34.นางสาวณัฐภรณ์  แก้วสมนึก  ผช.ผูดู้แลเด็ก 

35.นางนงคราญ               ม้าอุตส่าห ์                แมค่รัว 

36.นายเกรียงไกร  แกล้วกล้า  พนง.ขับรถยนต์ 

37.นายสุนทร   มีสมศักดิ์  พนง.ขับรถยนต์ 

38.นายวิรัช   เจริญสุข  พนง.ประจํารถขยะ 

39.นายกรุงศรี   จอมมานพ  พนง.ประจํารถขยะ 

40.นายปฐม   กรุงศรี   พนง.ประจํารถขยะ 

41.นายอํานวย   เขื่อนคํา   พนง.จ้างเหมา 

42.นายนพรัตน์   ภูร่ะหงษ์  พนง.จ้างเหมา 

43.นางสาวเปรมประภาพร เย็นจติร   พนง.จ้างเหมา 

 

 

ผู้ไม่มาประชุม  1.นายบุญรวม  อนิยะ  เหตุไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 

                     2.นายสุรกิจ  ใสเหมอืนแก้ว  เหตุไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 

  3.นางสาวธดาดาว  ประสารยา  เหตุไม่มาประชุมเนื่องจากลา   

  

เริ่มประชุม- เวลา  14.30 น. 

 เมื่อที่ประชุมมาพร้อมแลว้ นายสิทธิชัย  ชัยสุรัตน์ นายกอบต.หว้ยม้า ซึ่งทําหน้าที่ 

 ประธานที่ประชุม ได้กล่าวทักทายที่ประชุม และเปิดประชุมตามระเบียบวาระ 

 การประชุมดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 โครงการสานพลังท้องถ่ินไทยกราบพ่อของแผ่นดิน “เดินวิ่งมินิฮาล์ฟ 

มาราธอน” 24 พฤศจกิายน 2562 

ประธาน - จังหวัดแพร่ เชิญชวน สมัคร เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระยะทางวิ่ง 10.1 และเดิน 5.2 

กิโลเมตร วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ค่าสมัคร บุคคลทั่วไป 100 บาท เงิน

ทุกบาท ทุกสตางค์ สมทบการจัดตั้งกองทุนการศึกษาฯ ในมูลนิธิร่วมจิตร์น้อมเกล้าฯ 

เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจน โดยไม่หักค่าใช้จ่าย/นักเรียน 

นักศึกษา และเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี สมัครฟรี โดยใส่เสื้อสีเหลืองร่วมกิจกรรม 

เปิดรับสมัครเพิ่มเติม ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 พฤศจกิายน 2562 ณ ที่ว่า

การอําเภอทุกอําเภอ (สํานักงานท้องถิ่นอําเภอทุกอําเภอ  และองค์การบริหารส่วน

จังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง คือ 

  1.จัดส่งใบสมัครพร้อมชําระค่าสมัครผ่านหน่วยงานต้นสังกัด หรือสมัครด้วย

ตนเอง ณ สถานที่ตามที่กําหนด (อบจแพร่/ท้องถิ่นอําเภอทุกอําเภอ  

  2.สมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยชําระค่าสมัครและกรอกข้อมูลผ่านระบบโดยไม่

ต้องส่งเอกสาร 

  3.สมัครในวันจัดกิจกรรมที่ 24 พฤศจิกายน 2562 และชําระค่าสมัคร ณ 

จุดรับสมัครในงาน (ตามจุดที่ อบจ.กําหนด  

ที่ประชุม -รับทราบ 

  1.2 ขอความร่วมมือในการลดขยะ โฟมและพลาสติก 

ประธาน -ด้วยจังหวัดแพร่ กําหนดนโยบายใหทุ้กภาคส่วนรว่มรณรงคใ์ห้เป็น จังหวัดแพร่ปลอด 

ภาชนะโฟม ลดใช้ถุงพลาสติก จัดการขยะเปียกอย่างเหมาะสม เพื่อให้การขับเคลื่อน 

นโนบายดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมและยั่งยืน จังหวัดแพร่จึงขอความ

ร่วมมือทุก อปท. ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก เพื่อบรรลุจุดประสงค์ให้เป็นจังหวัด

ปลอดโฟม 100%  

ที่ประชุม -รับทราบ 
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  1.3 การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

ประธาน -ด้วยจังหวัดแพร่ แจ้งว่ารัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายการ 

ดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการ

ดําเนนิงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 

อย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 โดยให้ความสําคัญในการกําหนดเป็น

นโยบายที่ตอ้งเร่งดําเนินการ และนําแนวทาง “ประชารัฐ” เป็นกลไกในการสร้างความ

ร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนเกิดผลเป็นรูปธรรม จังหวัดแพร่ จงึขอใหดําเนินการดังนี้ 

 1.การเสริมสรา้งจิตสํานึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน 

 1.1 ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นบูรณาการร่วมมกับหน่วยงานภาคี เครือข่ายที่ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะที่เหมาะสม (อาทิ วิทยุชุมชน หอ

กระจายข่าย เสียงตามสาย  และตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และรณรงค์สร้างจิตสํานึก

ความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจังต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

 1.2 ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในชุมชน หมู่บ้าน โดยการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน จิตอาสา และอาสาสมัคร 

เน้อนการใช้มาตรการชุมชน มาตรการทางสังคมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนน อาทิ การรณรงค์ในรูปแบบ “เคาะประตูบ้าน” การใช้ “ด่านชุมชน” หรือ “ด่าน

ครอบครัว” เพื่อป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงหลัก ได้แก่ เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่า

กฎหมายกําหนด รถจักรยานยนตไ์ม่ปลอดภัยและการสวมหมวกนิรภัย เป็นต้น รวมทั้ง

กําหนดแนวทางการสง่เสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กและเยาวชนในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก และสถานศึกษาในพืน้ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 1.3 ให้ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในองค์กรภาครัฐ โดย

กําหนดมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 

พนักงาน และบุคลากรในหนว่ยงานของรัฐรักษาวินัยและปฏิบัติตนตามกฎหมายจราจร

อย่างเคร่งครัด 

 2.การเฝ้าระวังและลดปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพ ให้ศูนย์ปฏิบัติการความ

ปลอดภัยทางถนนอําเภอและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถิ่น ประสานหน่วยงานรับผิดชอบถนนทุกหน่วยงาน เพื่อสํารวจ และ

ดําเนินการแก้ไขด้านกายภาพถนน วิศวกรรมจราจร จุดเสี่ยง และจุดอันตรายรวมทั้ง

กํากับ ดูแลถนนที่อยู่ในความรับผดิชอบ ให้มคีวามปลอดภัย 

 3.การบริหารจัดการข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนน ให้ศูนย์ปฏิบัติการ

ความปลอดภัยทางถนนอําเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กร 

ปกครองสว่นท้องถิ่น จัดทําระบบฐานขอ้มูลอุบัติเหตุทางถนนระดับพืน้ที่ โดยให้มีความ

สอดคล้องกับระบบการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อํานวยการความ

ปลอดภัยทางถนนจังหวัด 

 4.การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพืน้ที่ 

 4.1 ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ และศูนย์ปฏิบัติการ

ความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรูณาการร่วมกับทุกภาคส่วน

ขับเคลื่อนการดําเนินงานในพื้นที่ ดังนี้ 

 1  จัดทําแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ให้มีความเชื่อมโยง

กันตั้งแต่ระดับชุมชน ตําบล อําเภอ และจังหวัด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดทําแผนฯ ดังกล่าว เพื่อให้ตรงสภาพปัญหา และความต้องการของ

ประชาชนในพื้นที่ 

 2  จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนทุกเดือน 

เพื่อติดตามสถานการณ ์และแก้ไขปัญหาอย่างตอ่เนื่อง 

 4.2 ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ กํากับ ติดตาม 

สนับสนุน และประสานการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานให้มีความต่อเนื่อง พร้อม

รายงานผลการดําเนนิงานให้ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด 

 4.3 ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในพื้นที่ โดยให้ถือเป็น

ภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้

จัดทําแผนงาน มาตรการในการดําเนินการงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนในพื้นที่  

ที่ประชุม -รับทราบ 
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  1.4 งานประเพณีกิ๋นสลากหลวง 

ประธาน -ด้วยอําเภอเมอืงแพร่ได้รับแจ้งจากจังหวัดแพร่วา่ จังหวัดแพร่ร่วมกับคณะสงฆ์จัด 

หวัดแพร่และวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร กําหนดจัดงานประเพณีกิ๋นสลากหลวง

จังหวัดแพร่ ประจําปี 2562 ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ วัดพระบาทมิ่งเมอืง 

วรวิหาร อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นงานประเพณีท้องถิ่นระดับจังหวัดแพร่ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและรักษาสืบทอด ประเพณีวัฒนธรรม

ล้านนา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเสริมสรา้งเศรษฐกิจให้หมุนเวียน 

ภายในจังหวัด อําเภอเมืองแพร่จึงขอเชิญร่วมทําบุญงานประเพณีกิ๋นสลากหลวง

จังหวัดแพร่ ด้วยต้นกัณฑ์สลากประเภทต้นกัลปพฤกษ์ (อบต.อย่างน้อยละ 2 ต้น  โดย

แต่งกายเสือ้พืน้เมืองสีขาว ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็น

ต้นไป 

ที่ประชุม -รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา                                                                                                

- รายงานการประชุมพนักงานส่วนตําบล/พนักงานจ้าง ประจําเดือน พฤษภาคม เมื่อ 

วันที่  27  พฤษภาคม   2562 

ประธาน -ได้สอบถามมที่านใดจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม 

ที่ประชุม -ไม่มกีารเสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

3.1 การประหยัดพลังงานของ อบต.ห้วยม้า 

ประธาน -เน้นย้ําให้อบต.หว้ยม้า ช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะการประหยัดไฟ ในกรณี 

ไม่มใีครอยู่ในห้องควรปิดเครื่องใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด เพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานให้มาก

ขึน้กว่าเดิม 

3.2 การลงเวลาปฎิบัติราชการ 

ประธาน -กําชับพนักงานทุกท่านให้มาปฏิบัติราชการให้ตรงเวลา เพื่อความสะดวกแก่ประชาชน

ที่มาติดตอ่ราชการ หากมีเหตุธุระจําเป็นมาปฎิบัติหน้าที่ล้าช้า  ควรแจ้งให้หัวหน้าส่วน 

ผอ.กอง ทราบล่วงหน้า 

ที่ประชุม -รับทราบ 
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 3.3 การแต่งกายของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง 

ประธาน -กําชับพนักงานทุกท่านแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยเฉพาะทุกวันจันทร์ ขอ

ความรว่มมอืพนักงานทุกท่านแตง่กายด้วยชุดขา้ราชการสีกากี วันอังคาร แตง่กายด้วย 

ชุดปกติ วันพุธแต่งกายด้วยชุดกีฬา วันพฤหัสบดีแต่งกายด้วยชุดปกติ วันศุกร์แต่งกาย

ด้วยชุดพืน้เมืองหรอืชุดหมอ้หอ้ม 

ที่ประชุม -รับทราบ 

 3.4 การปฎิบัติหน้าที่ เวร-ยาม (เวรวันหยุดราชการ,เวรยามกลางคนื) 

ประธาน -สืบเนื่องจากอบต.ห้วยม้าไม่สามารถจ้างยามรักษาความปลอดภัย (นายม่าย      ม้า

อุตส่าห์  ซึ่งในเดือนตุลาคมเป็นต้นไป จึงขอเน้นย้ําผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามตอนกลางคืน

ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารสํานักงานแทนยามรักษาความปลอดภัย ให้มาปฏิบัติ

หน้าที่ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป ในขณะปฏิบัติหน้าที่ให้ตรวจตราความเรียบร้อยใน

พื้นที่อาคารสํานักงาน และบริเวณรอบ ๆ ทั่วอบต. เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติ

หน้าที่ เพื่อไม่เป็นการเปิดโอกาสให้มีการก่อเหตุ และขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ปฏิบัติ

หน้าที่เวรยามบันทึกเหตุการณ์ในขณะปฏิบัติหน้าที่เวรยามทุกครั้ง หากไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่เวรยามตามวันเวลาที่กําหนดในคําสั่งให้ทําบันทึกสับเปลี่ยนเวรยามเพื่อ

เสนอต่อผู้บังคับบัญชาได้ทราบก่อนล่วงหน้า หากท่านใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งต้องได้รับ

การลงโทษ โดยบทลงโทษที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งขอให้นติกิรชีแ้จงในที่ประชุม 

นิติกร -โดยโทษทางวินัยสําหรับข้าราชมีทั้งหมด 5 สถาน 

 1.ภาคทัณฑ ์ 2.ตัดเงินเดอืน  3.ลดขั้นเงนิเดือน  4. ปลดออก  5.ไล่ออก 

 โทษข้อ 1-3 เป็นโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ส่วนโทษข้อ 4และข้อ5 เป็นโทษวินัยอย่าง

ร้ายแรง 

 ส่วนโทษทางวินัยสําหรับพนักงานจา้งมทีั้งหมด 4 สถาน 

 1.ภาคทัณฑ ์ 2.ตัดค่าตอบแทน  3.ลดค่าตอบแทน  4.ไล่ออก 

ปลัดอบต. -เน้นย้ําให้ตรวจตราบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากอยู่ดา้นหลังของอบต. และอยู่

ในจุดเสี่ยงในการก่อเหตุ จึงขอให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามสํารวจความเรียบร้อยของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กให้ละเอียดถี่ถ้วนในขณะปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามใน

หนึ่งเดือนจะปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/เดือน ฉะนั้นจึงขอความร่วมมือให้ปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัดตามระเบียบและเป็นระบบ 
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ประธาน -ต้องขอขอบคุณนิติกรและปลัดอบต.ที่ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เวรยามในที่

ประชุม 

ที่ประชุม -รับทราบ 

  3.5 การตรวจการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม  

ปลัดอบต. -เน้นย้ําให้ผู้ตรวจเวรยามมาตรวจเวรยามทุกครั้งและบันทึกการตรวจเวรยาม โดย

วิธีการตรวจเวรยามมีวิธีการตรวจเวรยามหลายวิธี เช่น การโทรเช็คผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร

ยาม การอยู่ปฏิบัติหนา้ที่เกินเวลาทํางานเพื่อรอตรวจเวรยาม เนื่องจากการจา้งเหมา 

ยามรักษาความปลอดภัยไม่สามารถทําการจ้างเหมาได้เนื่องจากผิดระเบียบดังนั้นจึง

ขอความรว่มมอืทั้งผูป้ฏิบัติหน้าที่ ผูต้รวจเวรยาม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด 

ที่ประชุม -รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องอื่นๆ 

 -ไม่ม ี

ประธาน -พนักงานท่านใดมีข้อสงสัยหรอืมีอะไรจะชีแ้นะในที่ประชุมอีก ถ้าไม่มีขอปิดประชุม

ประจําเดือน พฤษภาคม เพียงเท่านี้ 

 

ปิดการประชุม  16.30 น. 

 

 

ลงช่ือ  ชัญญานุช  เสนาธรรม ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

           (นางชัญญานุช  เสนาธรรม  

              ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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    ลงช่ือ                นีรชา  อาสาหม้อ ผูต้รวจรายงานการประชุม 

               (นางนรีชา  อาสาหม้อ  

          นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

 

 

 

ลงช่ือ          ปภัสรัช   กาศวิเศษ ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

           (นางปภัสรัช  กาศวิเศษ  

         ปลัด อบต. 

 

 

                                         ลงช่ือ          สทิธิชัย  ชัยสุรัตน์            ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

                                                       (นายสิทธิชัย  ชัยสุรัตน์  

         นายกอบต.หว้ยม้า 

 

 

 

 

 


