รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 7 ประจาปี พ.ศ.2560
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
******************
ผู้มาประชุม
1. นายสมนึก ธนเดชากุล
2. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
3. นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
4. นายวรวุฒิ ศรีนนท์
5. นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
6. นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
7. นางจุรี บุญมั่น
8. นายคม แสงบารุง
9. นางมรกฎ บัวแตง
10. นายสนธยา ทองดี
11. นางสุภัตรา ลี้ละวงศ์
12. นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
13. จ.อ.อนุรักษ์ โยธารักษ์
14. นายคารณ เทียมเวหา
15. นางปารวีย์ หอยสังข์
16. นางสาวสายฝน ถนอมรอด
17. นางศิริรัตน์ ศิริวัฒนรักษ์
18. นายศิริชัย ตระการฤทธา
19. นางกชกร เงินบารุง
20. นายประสาน หวังอุดมชัย
21. นางบุศยรินทร์ สุพัฒนารังษี
22. นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
23. นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
24. นายอุดมศักดิ์ สิทธิญาณ
25. นายเกรียงศักดิ์ วรรณสาร
26. นายไกร แสงอ่วม
27. นางเกษร วีระกุล
28. นายชรินทร์ สินธ์สงวน
29. นางสุนิตา เชื้อสาราญ
30. นางสาวสุริสา สิริจารุภัทร
31. นางสาวศศินันท์ ศิลปโสภาพันธุ์

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสานักการคลัง
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
หัวหน้าแขวงท่าทราย
ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผู้อานวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
ผู้อานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อานวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการช่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
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32. นางสาวชนกานต์ แกล้วกล้า
33. นายอัมรินทร์ กิจธรรม
34. นายวินัย ควรสนอง
35. นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง
36. นายสมหมาย บุบผามาโล
37. นายถาวร เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
38. นางจันทรา เทพสุวรรณ
39. นายธานินทร์ ฉัตรทอง
40. นางสาวมญชุดา ศกุนตนาค
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายวุฒิชัย มะสี
2. นายศราวุธ ธรรมแสง

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายสถานที่
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม
รก.หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทะเบียนราษฎรฯ
นิติกรชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี (ติดราชการ)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(ลาพักผ่อน)

นายสมนึก ธนเดชากุล
วันนี้เป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 7 ประจาปี
นายกเทศมนตรี
พ.ศ.2560 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดประชุม
ประธาน
ระเบียบวาระที่ 1
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มีรับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
- ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
รับรองรายงานการประชุม
เรื่อง เพื่อติดตาม
เรื่อง การดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญศูนย์ดารงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี
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นายธานินทร์ ฉัตรทอง
เรื่องแรก ขอรายงานจานวนผู้ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
นิติกรชานาญการ
มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเทศบาลได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัย จานวน 4 แห่ง ดังนี้
1. บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 จานวน 11,871 คน
2. บริเวณด้านหน้าสานักงานแขวงท่าทราย
จานวน 1,901 คน
3. บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จานวน 823 คน
4. บริเวณท่าน้านนทบุรี
จานวน 19,728 คน
รวมทั้งสิ้น 34,323 คน
เรื่องที่สอง อาเภอเมืองนนทบุรีได้จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมอาเภอเมืองนนทบุรี
และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ดารงธรรมอาเภอเมืองนนทบุรี ตามคาสั่งอาเภอ
เมืองนนทบุรี ที่ 91/2560 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี นายอาเภอเมืองนทบุรี
เป็นผู้อานวยการ นายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเป็นรองผู้อานวยการ นิติกรทุกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึง่ ศูนย์ดารงธรรมอาเภอเมืองนนทบุรี
จะขอความร่วมจากทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
เรื่องทีส่ าม ขอรายงานผลความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์
จานวน 1 เรื่อง ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ดังนี้
- ประชาชนร้องเรียนกรณีผู้อาศัย ห้องเลขที่ 135/881 อาคารโสสุนคร 8
ซอยเรวดี 46 ถนนเรวดี ตาบลตลาดขวัญ ได้เปิดกิจการร้านค้าจาหน่ายสุรา บุหรี่
อาหาร และให้บริการตู้น้าดื่ม ทาให้มีลูกค้ามานั่งดื่มสุราส่งเสียงดังรบกวน
นายเกรียงศักดิ์ วรรณสาร
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าเรื่องดังกล่าวไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบฯ เทศบาลฯ จึงได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตารวจและสรรพสามิตเพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ
เรื่อง เพื่อทราบ
4.1 เรื่อง รายงานกิจกรรมในรอบสัปดาห์

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

ขอเชิญกองวิชาการและแผนงาน
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นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
เรื่องแรก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 06.00 นาฬิกา หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้อานวยการ
และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรี จานวน 200 คน เป็นผู้แทนเทศบาลและจังหวัดนนทบุรี
กองวิชาการและแผนงาน เข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง
และเวลา 09.00 นาฬิกา โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ พานักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อรับประสบการณ์ตรง
ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหารไทย โดยได้รับการต้อนรับจากวิทยากรพาชม
สถานที่พร้อมอธิบายให้ความรู้ประวัติความเป็นมาอย่างละเอียด
เรื่องที่สอง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา สมาชิกสภาเทศบาล
ประกอบด้วย นางสมจิตร ทรงวัชราภรณ์ นายนิพนธ์ สกุลวีรวรรณ และนายศิวกร จีนเกษร
ร่วมกิจกรรมตามโครงการการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนของชมรมผู้สูงอายุ
ชุมชนขุนเลิศดาริการ ตาบลตลาดขวัญ โดยมีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่เทศบาล
ให้การต้อนรับ
เรื่องที่สาม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี
รองนายกเทศมนตรี นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรี นายนิยม ประสงค์ชัยกุล
อดีตรองนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมตามโครงการการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ในชุมชนเขตเทศบาลนครนนทบุรี ประจาปี 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มาบรรยายอบรมให้ความรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อม
- เวลา 13.30 นาฬิกา คณะอนุกรรมาธิการบริหารงานบุคคล การกากับดูแล
ตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน สาหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปในคณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องการมีสว่ นร่วมของประชาชนรูปแบบคณะกรรมการชุมชน
โดยเชิญเทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลอื่นๆ รวม 5 แห่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อนาเสนอ
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ โดยนายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี
พร้อมด้วยนางจุรี บุญมั่น รองปลัดเทศบาล และนางสาวสายฝน ถนอมรอด ผู้อานวยการ
กองสวัสดิการสังคม ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 220 ชั้น 2
อาคารรัฐสภา 2
เวลา 15.00 นาฬิกา นางมรกฎ บัวแตง ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี รับมอบของที่ระลึกจากนิตยสาร O-lunla
เพื่อขอบคุณในโอกาสที่เทศบาลให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม O-lunla O-inspire
ตอน "60 ปีชีวิตดีดี๊" ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
และสานักการศึกษาจัดกิจกรรมโครงการรถห้องสมุดเคลื่อนที่แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน
ประจาปี 2560 ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
เรื่องที่สี่ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดงานบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4
วัดบางแพรกเหนือ พร้อมด้วยนางสาวพิมพรรณ ธนเดชากุล ประธานสภาเทศบาล
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายสมพงษ์ เทียนเงิน รองประธานกรรมการ
สถานศึกษา นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมเป็นเกียรติ
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- และเวลา 09.30 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย
นางผุสภรณ์ วิบูลย์ลักษณากุลและนางสาวรักชนก ชูพิชัย พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลบางแม่นาง
จังหวัดนนทบุรี ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
เรื่องที่ห้า เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรี นายสมัชญ์ จรเสมอ
สมาชิกสภาเทศบาล นายประวี่ แสงแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และนายนิทัศน์ ศรีนนท์
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรมตามโครงการการอบรม
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ดังนี้ ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บางเขน ชมรมผู้สูงอายุชุมชน
วัดเขมาภิรตาราม ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดพลับพลา ชมรมผู้สูงอายุชุมชนภู่โสภา และชมรม
ผู้สูงอายุชุมชนพรหมนิมิต
- และเวลา 18.00 นาฬิกา นายสุรชาติ ลูกอินทร์ อดีตนายกเทศมนตรีตาบลทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นาคณะชุมชนหมู่ที่ 6 ตาบลทับสะแก จานวน 150 คน ศึกษาดูงาน
ด้านแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 คณะศึกษาดูงานได้ร่วมกิจกรรม
เสริมมงคลชีวิต “ล่องเรือ ไหว้พระ ไหว้เจ้า” กับเทศบาลนครนนทบุรี
เรื่องที่หก เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา นายนิพนธ์ สกุลวีรวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมตามโครงการการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
ชมรมผู้สูงอายุชุมชนหมู่บ้านเรวดี ตาบลตลาดขวัญ โดยมี นางอรสา ช่วยบุญ ประธานชมรม
ผู้สูงอายุ และสมาชิก ให้การต้อนรับ ณ ลานเอนกประสงค์ ซอยเรวดี 57
เรื่องที่เจ็ด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา วิทยาลัยนานาชาติ
สังคมศึกษาและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นาคณะนักศึกษาจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน วิชาเอกสังคมศึกษา (รัฐประศาสนศาสตร์) และอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัย จานวน 10 คน ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาลและ
การบริหารงานของเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีนายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน ผู้อานวยการ
กองวิชาการและแผนงาน ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 1
ชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
สัปดาห์ที่ผ่านมาสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการขุดลอกและ
สูบตะกอนในท่อระบายน้า เพื่อให้การระบายน้าเป็นไปได้อย่างสะดวก บริเวณซอยพิบูลสงคราม 22
บ่อบาบัดประชานิเวศน์ 3 ซอยดวงมณี 6 ซอยวัดกาแพง ซอยงามวงศ์วาน 25 ปั๊มเชลล์
ถนนติวานนท์ ถนนประชาราษฎร์สายหลัก และสูบล้างตะกอนบ่อบาบัด ซอยเทพนม
สาหรับการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจาปี 2560
กิจกรรม ล่องเรือ ไหว้พระ ไหว้เจ้า เพื่อส่งเสริมมงคลชีวิต ในสัปดาห์ที่ 4 นายสมนึก ธนเดชากุล
ทาหน้าที่มัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว และร่วมเดินทางไป
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้เพิ่มรอบพิเศษ สัปดาห์ที่ 5
ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
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ที่ประชุม

รับทราบ
4.2 เรื่อง กิจกรรมรณรงค์การลดและคัดแยกมูลฝอยตามโครงการจัดการมูลฝอย
อย่างยั่งยืน

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน
นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
ผู้อานวยการ
ส่วนบริการอนามัยฯ

มติที่ประชุม

ขอเชิญสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลนครนนทบุรี กาหนดจัดกิจกรรม
รณรงค์การลดและคัดแยกมูลฝอยตามโครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 5
สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 เวลา 09.30 นาฬิกา โดย นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธี นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

นางสุภัตรา ลี้ละวงศ์
ผู้อานวยการ
สานักการศึกษา

เรื่องแรก ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลนครนนทบุรี
กาหนดจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา จังหวัดสระบุรี
จานวน 890 คน ซึ่งจะมีผลกระทบเรื่องมัคคุเทศก์เนื่องจากครูต้องไปร่วมกิจกรรมเข้าค่าย
ในครั้งนี้ สานักการศึกษาจะได้ส่งรายชื่อครูที่ไปร่วมกิจกรรมให้กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
ทราบต่อไป
เรื่องที่สอง ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 กาหนดให้มีการสอบประเมิน
การอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ของทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เพื่อจะได้ทราบว่า
มีเด็กที่อ่านหนังสือไม่ได้จานวนกี่คน ซึ่งจะมีนโยบายสาหรับนักเรียนที่อ่านไม่ได้จะต้องเรียนซ้าชั้น

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมนึก ธนเดชากุล
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7 ประจาปี พ.ศ. 2560
นายกเทศมนตรี
ได้ดาเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอปิดการประชุม
ประธาน
เลิกประชุมเวลา

09.00 นาฬิกา
นางประทุมพร ฤทธิกระจาย ผู้จดรายงานการประชุม
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