
รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานงานจ้างเทศบาล 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลยะรัง 

………………………………….. 
ผู้มาประชุม  
 1.นายอาแซ  วาแม  นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 
 2.นายสะมาแอ  เจะอาแว รองนายกเทศมนตรี 
 3.นายหามะ  จาลง  รองนายกเทศมนตรี 
 4.นายเจ๊ะบือราเฮง ดูมีแด  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 5.นางสาวนริศรา  แดสามัญ ปลัดเทศบาลต าบลยะรัง ระดับกลาง 
 6.นายอาณัติ  มานะรี  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ระดับต้น 

7.นายศุภชัย  กลั่นศิริ  ผู้อ านวยการกองช่าง  ระดับต้น 
8.นางสาววารุณี  ศรีสุข  ผู้อ านวยการกองคลัง ระดับต้น 
10.นายอัซรีย์            ศุภศิริ  หัวหน้าส านักปลัด   
11.นายอฌราฝ อะหะหมัด สาและอารง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ 
12.นางมูรือนีห์  เด่นอุดม  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
13.นางอาซียะห์     อุมา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
14.นางแวรูณี    วาแม  เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 
16.นางสาวริสมาร์         เซพโฆลาม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
17.นายมะซาลี             สะน ิ  พนักงานดับเพลิง 
18.นางสารภี             สะน ิ  พนักงานพัสดุ 
19.นายศุภชัย  บุรีรัก  พนง.ผลิตน้ าประปา 
20.นางซวายบะห์          กิติชัย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
21.นายอิบรอเฮม          จาลง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
22.นายต่วนอาแฟนดี เด่นอุดม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
24.นายอดุลย์               สาแม  พนักงานดับเพลิง 
25.นายแวแม  แวเด็ง  พนักงานจ้างเหมา 
26.นายอนัส  วาแม  พนักงานดับเพลิง 
27.นายสุไลมาน  ยามา  พนักงานดับเพลิง 

 28.นายมาหาหมัดสุกรี หะยีแวกะจิ พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
29.นายบูรฮัม  มูละ  พนักงานดับเพลิง 
30.นายยะยา  ฆาเราะ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ 
31.นางสาวฟารินทร์ญา  แวหนิ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
32.นายมะสากี  อาเย๊าะแซ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
33.นางสมใจ               นิลวิเชียร นักการ 
34.นางสาวซูกีนะห์ จีนารงค์  ผู้ดูแลเด็ก 
35.นายมาหะมะ  ลอเด็ง  ภารโรง 

 
/36.นายอับดุลเล๊าะ 
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36.นายอับดุลเล๊าะ เจ๊ะเละ  พนักงานจ้างทั่วไป 
37.นายเจ๊ะนูยี  สามะ  พนักงานจ้างทั่วไป 
38.นายอับดุลรอซะ ตือนง  พนักงานจ้างทั่วไป 
39.นายสะอารี  ฮะซา  พนักงานจ้างทั่วไป 
40.นางซายีนะ  เจะฮามะ คนงานทั่วไป 

 41.นางสาวอัจฉรา อุดมรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 42.นางมารีเยาะ  สมานสกูล พนักงานจ้างเหมา   

43.นายกิตติ  เจะโวะ  พนักงานจ้างทั่วไป 
44.นายดอเล๊าะ  ฮะซา  พนักงานจ้างทั่วไป 
45.นางสาวปาตีเมาะ    บูละ  พนักงานจดมาตรวัดน้ า 
46.นายมะแอ  เจ๊ะเละ  พนง.จ้างเหมาขับรถขยะ 
47.นายสุกรี  เฮงปิยา  พนง.จ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ าประปา   
48.นางสาวนิอัครีมา   เจะโกะ  พนง.จ้างแผนที่ภาษี 
49.นางสาวต่วนฟาซียะห์  ยือแร  พนง.จ้างแผนที่ภาษี 
50.นายสะอุดี     ดูมีแด  พนง.จ้างเหมาทั่วไป 
51.นายอัสมี    เจ๊ะเลาะ  พนักงานจ้างเหมา 
52.นายอริส     วาแม  พนักงานจ้างเหมา 
53.นายอิสมาแอ   สามะ  พนักงานจ้างเหมา 
54.นายมะเย็ง    ยูโซ๊ะ  พนักงานจ้างเหมา 
55.นายรอมลี      อาเยาะแซ พนักงานจ้างเหมา 
56.นายอดินันท์  ฮะซา  พนักงานจ้างเหมา 
57.นายไซดี     ซอแนะ  พนักงานจ้างเหมา 
58.นางสาวซารีนะห์   ดอกา  พนักงานจ้างเหมา 
59.นางสาวนูรมา   วาแม  พนักงานจ้างทั่วไป 
60.นายสะมะแอ   ลอเด็ง  พนักงานจ้างเหมา 
61.นายอิสมาแอ    อิสมาน  พนักงานจ้างเหมา 
62.นายรอหีม     หะมิ  พนักงานจ้างเหมา 
63.นางสาวรอสือนะห์   ยือแร  พนักงานจ้างเหมา 
64.นายอาหามะ    มอลอ  พนักงานจ้างเหมา 
65.นางสาวรอฮานะห์   อารี  พนักงานจ้างเหมา 
66.นายรอสือดี    วาแม  พนักงานจ้างเหมา 
67.นายซัซวี่ย์      เจะอาแว คนงานทั่วไป 
68.นางสาวอาอีเซ๊าะห์  โดดะแซ  พนักงานจ้างเหมา 
69.นางสาวซูรอยนี    เต๊ะเด็ง  พนักงานจ้างเหมา 
70.นางสาวต่วนซาลูมา โต๊ะกูบาฮา พนักงานจ้างเหมา 
71.นายไซดิง  สะมาแอ  พนักงานจ้างเหมา 
72.นายต่วนอาหามะ โต๊ะกูบาฮา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

.../73.นางจ าเนียร 
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73.นางจ าเนียร  บุญมากช่วย แม่บ้าน  
74.นายมะซาลี  ดูมีแด  พนักงานขับรถยนต์ 

 75.นายอุเซ็ง    บาบูมาเร๊าะ พนักงานจ้างเหมา 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00น. 
 

นายอาแซ  วาแม  สวัสดีพนักงานเทศบาลและลูกจ้างทุกคน วันนี้เป็นการประชุมประจ าเดือน 
(นายกเทศมนตรี) กุมภาพันธ์  2561 เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับ

การท างานของเทศบาลและในเรื่องต่าง ๆ ที่ทุกคน สามารถแสดงความคิดได้หากมี
ข้อสงสัยหรืออยากซักถามก็เชิญซักถามได้ ขอให้ถามในห้องประชุม เพราะมันเป็น
เรื่องของพวกเราที่ต้องมารับทราบกันและท าความเข้าใจร่วมกัน 

         
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุม 
 
นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอชมเชยการท างานของพวกเราที่ผ่าน ผมถือว่าการท างานเป็นไปอย่าง
(นายอาแซ วาแม) ราบรื่นและประสบความส าเร็จมากพอสมควร โดยเฉพาะโครงการวันเด็ก ที่ผ่านมา  

ได้เสียงตอบรับดีมากๆ ครับ ขอบคุณพวกเราที่ขับเคลื่อนการท าโครงการดีๆ แบบนี้ 
และความเป็นหนึ่งของการท างานร่วมกัน ที่ได้เห็นถึงความสามัคคี ถึงแม้จะมีการ
ขัดแย้ง ในเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกัน แต่สุดท้ายพวกเราก็ผ่านตรงจุดนั้น
มาด้วยกัน เป็นสิ่งที่ยินดีและชื่นชมอย่างมากครับ    

 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
    รับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ / ปฏิบัติ 
  
นายกเทศมนตรีฯ  ต่อไปนี้การท างาน บางต าแหน่งเราต้องปรับเปลี่ยน เพ่ือความเหมาะสมต่อ
(นายอาแซ  วาแม) องค์กรของเรา ต้องท าใจว่าท่านอยู่ตรงไหน คือต้องท างานเหมือนกัน บางคนผม 

แอบไปที่ท างาน ไม่มีใครอยู่สักคน บางคนกลับไปนอนก็มี เราต้องรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ด้วย เพ่ือให้เกิดผลดีต่อองค์กร ไม่ได้ท าอะไร งานเสร็จแล้วนั่งอยู่ส านักงานก็
ได้  ผมไม่อยากพูดแต่เรื่องเดิมๆ จึงอยากฝากพวกเราทุกคนท างานอย่างตั้งใจ ยังมี
คนอีกมากที่จะมาอยู่ตรงจุดนี้ เราท างานให้ตรงกับหน้าที่และสามารถตอบโจทย์ได้ 
นั่นคือ สิ่งที่เราจะต้องให้มีประสิทธิภาพและให้ความมั่นใจกับเราได้ ผมต้องการให้
พวกเราท างานให้มีความสุขและพร้อมที่ขับเคลื่อนการท างานขององค์กรของเราไป 
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พร้อม ๆ กัน และช่วงนี้ไฟฟ้าจะมีการซ่อมบ่อย ขอให้ทาง ผอ.ช่าง ช่วยติดตาม
ด้วยน่ะครับ ไม่ทราบว่ากองอ่ืน ๆ มีปัญหาอะไรบ้าง ชี้แจงได้ครับ  

 
ผอ.กองช่าง   ผมได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมแล้วและได้ส ารวจว่าจุดในที่ช ารุดก็จะเปลี่ยน 
(นายศุภชัย  กลั่นศิริ) ให้มีสภาพใช้งานได้สภาพเดิม และส ารวจตามจุดต่าง ๆ แล้วครับ 
 
นายกเทศมนตรี  กองสาธารณสุข ตอนนี้ไข้เลือดออกระบาด ผมขอให้ช่วยเช็คเครื่องพ่น 
(นายอาแซ  วาแม) หมอกควันว่าใช้ได้หรือเปล่าครับ จะได้ด าเนินการตามที่ชาวบ้านขอ 
 
ผอ.สาธารณสุขฯ  ตอนนี้ได้ด าเนินการแล้วครับ เครื่องพ่น ใช้ได้ครับ ไม่มีปัญหา 
(นายอาณัติ มานะรี)  ส่วนเรื่องอ่ืนก็ทยอยด าเนินการให้เสร็จทันเวลา  
 
นายกเทศมนตรี   ส่วนกองการประปา ฝาก หัวหน้า กะมา บันทึกจัดซื้อวัสดุประปาให้ครบ
(นายอาแซ  วาแม) ด้วยครับ เพราะกองประปาจ าเป็นต้องใช้อุปกรณใ์นการซ่อมเยอะมาก ผมเข้าใจครับ  

ท าให้ละเอียดเลยน่ะครับเพราะบางครั้งเครื่องมือเครื่องใช้ในการท างานเวลาช่าง
ซ่อมประปาจะใช้งานก็ต้องยืมที่อ่ืนมาใช้ เราจะพยายามใช้ของเรา ถ้าไม่จ าเป็นก็ไม่
อยากให้ยืมที่อ่ืนมาใช้ 

 
กองการประปา   รับทราบ/ปฏิบัติ 
  
รองนายกฯ   - ในกรณีประชาชนสร้างบ้านใหม่ มาขออนุญาตก่อสร้างบ้าน แบบแปลน- 
(นายสะมาแอ เจะอาแว) ต้องมีห้องน้ า มีทางระบายน้ า ท าให้ถูกต้องตามระเบียบด้วย ครับ 
    - ทรัพย์สินของเทศบาลใครยืมไปให้เจ้าหน้าที่ติดตามด้วย  
    - อยากให้เทศบาลเราสะอาด เราต้องเริ่มตั้งแต่ตัวเรา ตัวเราเองต้อง 
   สะอาด ท างานต้องสะอาด ขอบคุณครับ 
 
นายกเทศมนตรี   ไม่ทราบว่าใครมีเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกบ้าง ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมก็ขอฝาก 
(นายอาแซ  วาแม) ให้พวกเราท างานดูระเบียบกันด้วย โดยเฉพาะระเบียบพัสดุ ระเบียบการเงิน และ

ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนเรื่องความสะอาดในเขตเทศบาล ผมเห็นด้วยกับ
ท่านรองน่ะครับ ถ้าเทศบาลสะอาดผู้มารับบริการก็อยากจะมา ยิ่งมีคนให้บริการพูด
ดี ๆ ยิ้มอยู่ตลอดเวลา พูดเพราะ ๆ ประชาชนก็รู้สึกดี ฝากด้วยน่ะครับ 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา/ติดตามการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
 
นายกเทศมนตรีฯ   ด้านการด าเนินงานต่าง ๆ ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้ว แต่ที่ผมอยากให้พวกเรา  
(นายอาแซ  วาแม) ตระหนักและให้ความส าคัญกับการปฎิบัติตนและเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการ 
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บริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ใช้มาตรการทางกฎหมาย  การปลูกฝัง
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็น
ข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการเพ่ือป้องกัน  และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด  อีกเรื่องมีการแปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  
จึงให้บุคลากรของเทศบาลต าบลยะรังยึดถือปฏิบัติ ตามเอกสารที่ได้แจกแล้ว 

ข้อ 1 : นโยบาย   เทศบาลต าบลยะรัง ขอก าหนดนโยบายในการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลยะรัง  โดยมีประกาศแสดง “แสดงเจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความสุจริต”  เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลยะรัง ทุกระดับ 
ทุกคน ได้ส านึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ 

ข้อ 2 : มาตรการและแนวทางการด าเนินการ   เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในอันที่จะสร้างและแสดงถึงความโปร่งใส ความพร้อมรับ
ผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ความมีวัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร ความมีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และการมีการสื่อสารภายใน
หน่วยงานได้ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1  บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาล  

2.2  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

    2.3  ท างานเป็นทีม 
    2.4  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ประการ 

 (1)  หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งของทางราชการที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(2)  หลักคุณธรรม – ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ด ี

(3)  หลักความรับผิดชอบ – ตระหนักในหน้าที่  ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ในต าแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน 

(4)  หลักความคุ้มค่า – ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  และมีความคุ้มค่า ค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นส าคัญ 

(5)  หลักความโปร่งใส – ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการท างานอย่าง
โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมา ต้องไม่มีเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น  และสามารถ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ 

(6)  หลักการมีส่วนร่วม – ในการท างานให้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งประชาชน 
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2.5  ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการ  ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ดังนี้ 

    (1)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
    (2)  การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

 (3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

    (4)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 (5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่ เลือก
ปฏิบัติ 

(6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 

(7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

(8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

    (9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร    

ข้อ 3 : กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง ทุกคน  

ข้อ 4 : วิธีด าเนินการ  เพ่ือขับเคลื่อนเจตจ านงการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ให้บรรลุตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่ก าหนด  องค์การ
บริหารส่วนต าบลจะได้ด าเนินการ และขอก าหนดดังนี้ 

4.1  น าประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาล
ต าบลยะรัง  แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ 

4.2  ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต ของ
เทศบาลต าบลยะรัง  เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจ านงของหน่วยงาน ใน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่  
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการ เทศบาล ลงเว็บไซต์ของ เทศบาลต าบลยะรัง 
http://www. Yarangcity.go.th  

ครับนี้คือมาตราการที่พวกเราต้องปฎิบัติในฐานะผู้ปฎิบัติและต้องยึดมั่นอยู่
ในคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม หวังว่าพวกเราจะปฎิบัติตามนี้ได้น่ะครับ ฝากด้วย 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
 
นายกเทศมนตรี ฯ  สืบเนื่องจากเดือนมีนาคมจะเป็นเดือนรอบสุดท้านของการประเมิน 
(นายอาแซ  วาแม) พิจารณาการเลื่อนขั้นของพนักงาส่วนต าบล ซึ่งในแต่ละปีจะมีการพิจารณา 2 ครั้ง 

คือ ช่วงเดือนมีนาคม มีผลบังคับใช้ให้ทันภายในวันที่ 1 เมษายน และ ช่วงกันยายน 
ก็จะมีผลบังคับใช้ให้ทันในวันที่ 1 ของเดือนตุลาคม  เช่นกัน บุคลากรจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะ จะพิจารณาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ในการท างานและความรับผิดชอบของงานที่ได้รับมอบหมาย ในเรื่องของการ
พิจารณาผมขอให้ทุกคนที่มีสิทธิ์ในการรับการพิจารณา เคารพการตัดสินใจของ
คณะกรรมการและจะดูจากผลจากการประเมินควบคู่กัน ซึ่งเห็นแล้วว่าเหมาะสม 
และสมควรจะได้รับการเลื่อนขั้น ในเรื่องนี้บุคลากรจะเป็นคนด าเนินการ และจะมี
การประชุมพิจารณาจากคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง การด าเนินการในเรื่องนี้ไม่ใช่ว่า
จะประเมินเฉพาะพนักงานเท่านั้น ทุกคนก็ต้องได้รับการประเมินเช่นกันเพราะมัน
จะมีผลต่อการปฎิบัติงานในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ผมอยากให้ทุกคนท างานและ
ปฎิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด การประเมินเป็นเพียงแค่บอกว่าคุณผ่านเกณฑ์ใน
การปฎิบัติงานเท่านั้น แต่สิ่งที่ผมต้องการคือ ความรับผิดชอบและการพัฒนางานให้
ดียิ่งขึ้นมากกว่า รวมทั้งความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน หวังว่าทุกคนจะให้
ความร่วมมือในการปฎิบัติงานและกิจกรรมด้วยความเต็มใจ มีใครจะเสนออีกไม่ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายกเทศมนตรี   หากไม่มี  ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุม 
(นายอาแซ  วาแม) เพียง เท่านี ้
 
 
ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
 

 
   
(ลงชื่อ)                     ผูจ้ดรายงานการประชุม           (ลงชื่อ)                        ตรวจรายงานการประชุม 
        (นางแวรูณี   วาแม)                                                (นายอัซรีย์  ศุภศิริ) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                                            หวัหน้าส านักปลัด  
 


