รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ประจาเดือนกันยายน 2562
เมื่อวันที่ 30 เดือนกันยายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
………………………………………………
พนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมประชุม
1. นายพีรวัส
เตชัสพัชรพงษ์
รองนายกเทศมนตรี
2. นายสมโภช
เจนพานิชพงศ์
รองนายกเทศมนตรี
3. นายอภิเชษฐ
เจ๊ะอูมา
รองนายกเทศมนตรี
4. นายณรงค์
นิคมรัตน์
ปลัดเทศบาล
5. นางสาวพาขวัญ
เมืองสาคร
รองปลัดเทศบาล
6. นายสมพร
ติ้นหนู
รองปลัดเทศบาล
7. นางสาวอารมณ์
พิรุณ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
8. นายสุนทร
เพ็ชรคง
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
9. นายสหพงศ์
พรหมสุทธิ์
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
10. นายไพรัตน์
คงหมั่น
ผู้อานวยการกองช่าง
11. นางจินดา
อินทร์สุวรรณ
ผู้อานวยการกองคลัง
12. นายอิสมะแอ
ยูนุห์
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
13. นายพิทักศิษย์
พานิชธนาคม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
14. ว่าที่ ร.ต.ปกรณ์ คากอง
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1
15. นางสิรนาถ
แสงสุวรรณ
รักษาการ ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
16. นายยุทธนา
วังเพ็ชร์
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
17. นางสุนทรียลักษณ์ วิมุตตา
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
18. นางวาสนา
น้อยดา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
19. นางศศิธร
มะสามะ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
20. นายพัฒนชัย
ไชยพันธุ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
21. นางวัลยา
กิตติชัย
22. นายนิรันดร์
โลหะจินดา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชานาญการ
23. จ่าเอกวัชระ
จันทบดี
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
24. นางจุรี
จันติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
25. นางจานงจิตต์
บุญวัน
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
26. นางนฤภร
เพ็ชรคง
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
27. นางสาวสุดา
คงศรี
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
28. นายนัสรุดดีน
วารีสมาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
29. นางสาวอรุณวาตี สิทธิเส็ม
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
30. นางสาวลันตี
หิมวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
31. นางสาวพนิดา
แดงศรี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

/31.นางสโรชา...
-231. นางสโรชา
เกรียวกราว
32. นางสาวนันทิยา ถ้าเจริญ
33. นางสาวพิมพ์ประภา แก้วรัตน์
34. นายเหม
กิตติชัย
35. นางสาวเครือมาส เบญจสาร
36. นางสาวธนานันต์ โชตน์ชยพัทธ์
37. นางสาวฟาริดา
หลาเบ็ลส๊ะ
38. นายแวอูเซ็ง
สะรีเดะ
39. นางสาวสุดารัตน์ เจ๊ะมามะ
40. นางวิลุดา
พรมแก้ว
41. นางสาวศุภิสรา
ชัยเทพ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายช่างโยธาอาวุโส
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายกเทศมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วันนี้เป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีวาระการประชุมตามระเบียบวาระ
ที่แจกให้แล้วนั้น
1.1 การเกษียณอายุราชการของพนักงานเทศบาล ประจาปี 2562 วันที่ 30 กันยายน 2562 มี
รายชื่อดังต่อไปนี้
(1) นายสมพร
ติ้นหนู
ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาล
(2) นางสาวนุสา
ธรรมเจริญ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
(3) นายวัชระ
เลิศภัทรกิจ
ตาแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
(4) นางชินานาฎ
อาแซ
ตาแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
(5) นางอมรลักษณ์ ศรีสุข
ตาแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
(6) นายถวัลย์
อุไรกุล
ตาแหน่ง ลูกจ้างประจา กองช่าง
1.2 ชาวบ้ านชุม ชนหลั งด่ าน ได้ ยื่ น หนั งสื อ ร้องเรีย นถึง ศู น ย์ด ารงธรรม เรื่อ ง สุ นั ข สร้างความ
เดือดร้อนและสร้างความราคาญให้กับชาวบ้านที่อยู่บริเวณภายในชุมชนเป็นอย่างมาก มอบหมายผู้อานวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานเสนอรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ให้ที่ประชุมรับรอง
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
/ระเบียบวาระที่ 3...

-3ระเบียบวาระที่ 3 การติดตามข้อสั่งการ/รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนที่ผ่านมา
3.1 สานักปลัดเทศบาล
- ตามที่สานักปลัดเทศบาลได้รับมอบหมายให้ไปประสานกับเจ้าอาวาสวัดทองดีประชาราม
เพื่อเข้าพัฒนาวัด ทาความดีด้วยหัวใจ และได้รับความร่วมมือจากพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล เป็นอย่างดี
ในการเข้าไปพัฒนาวัดในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประสบความสาเร็จไปด้วยดี
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์การบริการนักท่องเที่ยว สานักปลัดเทศบาลได้ออก
คาสั่งแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ตรวจสอบความเรียบร้อยของศูนย์ดังกล่าวฯ แล้ว
พบว่ามีหลังคาทีม่ รี อยรั่วหลายจุด ซึ่งได้ดาเนินการแจ้งผู้รับเหมาอยู่ระหว่างการซ่อมแซม
3.2 กองคลัง
- จากการทีไ่ ด้สารวจเงินเหลือจ่ายปี 2562 ได้จานวน 20 กว่าล้านบาท ผ่านสภาอนุมัติเมื่อ
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 จานวน 7 ล้าน กว่าบาท คงเหลืออีก 12 ล้าน 9 แสนบาท หลังจากนั้นจะมีหน่วยงานมา
ขอใช้เพิ่ มแต่ว่ายังไม่ ได้ดาเนิ น การ คือ แค่ตัดยอดไว้ก่อน กองสวั สดิการสังคม 1.3 ล้านบาท เป็นเงินจ่ายให้ กับ
ผู้ สู งอายุ ส านั กปลั ด เทศบาล 9 แสนบาท ส าหรับการทาถนนรอบส านักงาน กองสาธารณสุ ขฯ 5 ล้ านบาท
กองช่าง 1.6 ล้ านบาท เงิน เหลื อจ่ายที่จะใช้จ่ายได้เหลื อ 4 ล้ านกว่าบาท ส่ วนเรื่องการกันเงิน เนื่องจากการ
จ่ายเงินสะสม ไม่จาเป็นต้องกันเงิน แต่ว่าเทศบาลได้มีการจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วเมื่อปี 2561 จานวน 3
โครงการ และดาเนิ น การไปแล้ว 1 โครงการ เหลื ออีก 2 โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนิ นการ ซึ่งถ้าก่อหนี้ไม่ทั นในปี
2562 เงินสะสมจานวนนั้นจะตกไป และจะต้องรายงานให้สภาเทศบาลทราบด้วย
3.3 กองสวัสดิการสังคม
- นาเยาวชนชุมชนหัวกุญแจนาเสนอเรื่อง To be number one ที่กรุงเทพมหานคร ได้รับ
รางวัลที่ 1 ในระดับประเทศ
- การดาเนินงานปัญหาทางสังคม ตอนนี้ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
ของ 5 จังหวัด ในเรื่อง social smart city การแก้ปัญหาทางสังคมทุกรูปแบบ
- โครงการอาซูรอสัมพันธ์ของแต่ละชุมชน ซึ่งได้ข้อสรุปแล้วว่า ปีนี้ทางกองจะจัดโครงการอาซู
รอสัมพันธ์ ในวันที่ 15 กันยายน 2562 ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
- วันที่ 22 สิงหาคม 2562 จะมีการเปิดที่ทาการชุมชนอริศรา และในวันที่ 5 กันยายน
2562 จะมีการเปิดที่ทาการชุมชนตันหยงมะลิ
3.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- การจัดการขยะ ปัจจุบันขยะในพื้นที่ของเทศบาลในแต่ละวัน มีจานวน 33.34 ตัน ต่อวัน
และมีขยะจากนอกเขตเทศบาล จานวน 9.22 ตัน ต่อวัน รวมทั้งหมด 42.56 ตัน ต่อวัน มีการเก็บเงินจากนอก
พื้ น ที่ ที่ ม าทิ้ งขยะในพื้ น ที่ ข องเทศบาล 282 บาท ต่ อ ตั น ปี 2561 คิ ด เป็ น เงิน ทั้ งสิ้ น 1,597,173.27 บาท
ส่วนในปี 2562 ในรอบ 10 เดือนแรก เทศบาลสามารถเก็บเงินได้ 779,975 บาท และเทศบาลเก็บขยะรีไซเคิล
เฉลี่ยต่อเดือน 16.5 ตันต่อเดือน ขยะอินทรีย์ 42.26 ตันต่อเดือน ส่วนเรื่องการคัดแยกขยะใน ปี 2561-2562
ได้แจกจ่ายถังขยะแบบแยกประเภทสี จานวน 32 ชุด และชุมชนที่เข้าร่วมแยกขยะอันตราย จานวน 28 ชุมชน
มีชุมชนนาร่องในการคัดแยกขยะ 7 ชุมชน
/-ศูนย์...

-4- ศูนย์สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้มาชี้แจงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ซึ่งได้ประเมินและ
แต่งตั้งคณะกรรมการแล้วนั้น ผลการประเมิน ได้ 58 คะแนน จากเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 60 คะแนน
- การประเมินตลาด มีการติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการจากจังหวัดและศูนย์อนามัย
ที่ 12 มาเป็ น พี่เลี้ ย ง ซึ่งผลการประเมิน ในเบื้องต้ นเทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลก มีการพัฒ นาที่ ชัดเจนและมีความ
คืบหน้ามากขึ้น แต่สิ่งที่ยังคงต้องมีการปรับปรุงคือระบบบาบัดน้าเสีย หากมีการปรับปรุงในส่วนตรงนี้ แล้ว น่าจะ
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้
- รายงานผลการจับสุนัขจรจัดในรอบเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1-20 สิงหาคม 2562 มีสุนัข
ที่จับได้ทั้งหมด 27 ตัว เป็นเพศผู้ 11 ตัว เพศเมีย 10 ตัว และลูกสุนัข 6 ตัว ณ ตอนนี้มียอดสุนัข ทั้งหมด 127 ตัว
3.5 กองวิชาการและแผนงาน
- สรุปข้อร้องเรียนทางไลน์สายด่วนเทศบาลในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 มีทั้งหมด 46 เรื่อง
ดาเนินการแล้วเสร็จ 41 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 5 เรื่อง
3.6 กองช่าง
- ได้สารวจการติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณสวนหน้าโรงพยาบาล ซึ่งบริเวณที่
จะติดตั้งมีพื้นที่เล็กมาก ไม่สามารถติดตั้งป้ายได้ และอยู่ในระหว่างสารวจบริเวณที่จะติดตั้งใหม่
3.7 สานักการศึกษา
- กิ จ กรรมการแข่ งขั น กรี ฑ าและขบวนพาเหรดของนั กเรียนกลุ่ มโรงเรีย นเทศบาลทั้ ง 4 โรง
รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ ซึ่งจะจัดการแข่งขันในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ส่วนการแข่งขันกีฬาประเภท
อื่นได้ทาการแข่งขันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนเทศบาล 4 ได้รับการประสานงานจากจังหวัดนราธิวาสแล้ว
ให้ทาเรือ่ งของบประมาณจากสานักงานงบประมาณโดยไม่ผ่านจังหวัด
- โรงเรียนเทศบาล 1 ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและมอบทุ นการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีฐานะ
ยากจน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ และนอกจากนี้ได้มีทีมงานของโรงพยาบาล
สุไหงโก-ลก ได้เข้ามาประเมินเรื่องความสะอาดของห้องน้า
- โรงเรียนเทศบาล 2 ได้ดาเนินกิจกรรมทาความดีด้วยหัวใจ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มบริ เวณรอบโรงเรี ย น และได้ น านั ก เรี ย นในชั้ น ระดั บ อนุ บ าลไปเรี ย นรู้ น อกสถานที่
ที่จังหวัดนราธิวาส อุทยานการเรียนรู้ TK PARK
- โรงเรีย นเทศบาล 3 น านั ก เรียนไปแข่งทั กษะระดับ ประเทศ และได้เป็ นตั วแทนของภาคใต้
จานวน 2 รายการ คือ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับมัธยมต้น และการแสดงละครภาษาจีนไม่กาหนดช่วงชั้น
ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับมัธยมต้น ได้ลาดับที่ 14 จาก 16 ทีม ทั่วประเทศ
และละครภาษาจีนไม่กาหนดช่วงชั้น ได้ลาดับที่ 2 ของประเทศ ในส่วนปัญหาของโรงเรียนในตอนนี้ได้มีนกกิ้งโครง
มาอาศัยอยู่บ นต้นไม้บริเวณโรงเรียน ทาให้ มีมูล นกกิ้งโครงเต็มไปหมด ส่วนเรื่องที่จะเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ได้ประสานกับท่านปลัดเทศบาล และผู้อานวยการสานักการศึกษาแล้ว อยู่ระหว่างการดาเนินการศึกษาหลักสูตรเพื่อ
เป็นแนวทางในการดาเนินการ และประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 3 จัดกิจกรรม เทศบาล 3 มินิมาราธอน ใน
วันที่ 1 กันยายน 2562 ผู้สนใจวิ่งสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่โรงเรียนเทศบาล 3
/โรงเรียนเทศบาล 4...

-5- โรงเรียนเทศบาล 4 ได้รับโล่ระดับประเทศ เรื่อง การขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง ส่วนปัญหาของโรงเรียน
ตอนนี้มีนกกิ้งโครงมาอาศัยอยู่บริเวณหน้าอาคารอนุบาล ทาให้มีมูลนกกิ้งโครงเต็มไปหมด
มติที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง มอบหมายงาน
5.1 ติ ด ตามการปรั บ ปรุ งเว็บ ไซต์ ข องเทศบาล กองวิช าการและแผนงาน ได้ รายงานผลการ
ดาเนินการจัดทาเว็บไซต์ของเทศบาล ซึ่งในขณะนี้ได้ดาเนินการจัดทาออกแบบหน้าเว็บไซต์พร้อมได้ติดต่อกับบริษัท
เพื่อเช่าพื้นที่จัดทาเว็บไซต์ คาดว่าจะเริ่มใช้เว็บไซต์ใหม่ทันภายในเดือนธันวาคม 2562
5.2 มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ นายอาเภอสุไหงโก-ลก ได้กาชับในเรื่อง
มาตรการความปลอดภั ย เนื่ อ งจากว่าวัน ที่ 31 สิ งหาคม 2562 นี้ จะเป็ น วั น ชาติ ของมาเลเซีย ซึ่ งมั ก จะเกิ ด
เหตุการณ์ทไี่ ม่คาดคิดอยู่เสมอ กาชับทุกกองผู้อยู่เวรประจาให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด
5.3 การเตรีย มการรับ สถานการณ์ อุทกภัย ฝากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเตรียม
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทันทีเมื่อมีเหตุอุทกภัย
5.4 การจาหน่ ายวัสดุครุภัณ ฑ์ที่เสื่ อมสภาพหรือหมดความจาเป็นต้องใช้ ฝากกองหรือโรงเรียน
ที่มีรถยนต์อายุการใช้งานนานมากไม่คุ้มกับการซ่อมให้ทาเรื่องเสนอขอให้สานักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส สาขา
สุไหงโก-ลก เป็นผู้ประเมินราคารถที่จะจาหน่าย เพราะจะเป็นราคากลางที่แน่นอนกว่า รวมทั้งครุภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่
ภายในกองของทุกกอง
5.5 การขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ฝากกองช่างไปศึกษาแบบการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
และดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปี 2562
5.6 การจัดระเบียบจราจรและการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน จากการที่ได้สารวจเส้นจราจรในเขต
เทศบาล ส่วนใหญ่มีสภาพซีดจาง และได้มอบหมายให้งานเทศกิจ สานักปลัดเทศบาล เข้าไปทาสีใหม่แล้วในบางส่วน
ที่เป็นเส้นทางหลัก ฝากสานักปลัดเทศบาลดาเนินการต่อในเรื่องนี้
5.7 การประเมินขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.-30 ก.ย. 2562) ฝากหัวหน้างานประเมินให้ดูงาน
ในหน้าที่ที่มอบหมายและกิจกรรมที่เทศบาลได้จัดทาขึ้น และให้รีบดาเนินการประเมินก่อน 30 กันยายน 2562
5.8 เร่งดาเนินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 ให้รีบดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จ หากกองใดคิดว่าทาไม่ทัน หรือไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ ให้ขออนุมัติกันเงินผ่านสภาเทศบาล และ
โครงการที่มีปัญหาและอุปสรรค ให้มาปรึกษาปลัดเทศบาลกับนายกเทศมนตรีเพื่อให้งานได้ดาเนินการต่อไปได้
5.9 การตรวจประเมินบ้าน สถานที่ ทางาน และห้องน้าท้องถิ่นสะอาดอาเภอสุไหงโก-ลก ประจาปี
2562 ฝากทุกกองดูแลความสะอาดภายในหน่วยงานของแต่ละกองให้อยู่ในสภาพพร้ อมใช้งาน สะอาด รวมทั้ง
ห้องน้าที่อยู่ตามที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองใดให้เข้าไปดูแลด้วย
มติที่ประชุมรับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 6 ...

-6ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองต่างๆ
- กองคลั ง แจ้ งที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งปั ญ หาเรื่อ งผู้ ป ระกอบการที่ ค้ างช าระ และได้ เรี ย กให้ ม าท า
ข้อตกลงแล้ว 3 ครั้ง แต่ผู้ประกอบการก็ไม่มา ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี
เลิกประชุม เวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
(นางศศิธร มะสามะ)
ผู้จดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นางสาวอารมณ์ พิรุณ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

