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รายงานการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (ก.บ.อ.) ผู้บริหารหน่วยงาน ฯลฯ ครั้งท่ี 11/2565 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอ าเภอศิลาลาด ชั้น 2 

ผู้มาประชุม 
๑. นายกองโท ไตรรัตน์  เครือบุดดีมหาโชค นายอ าเภอศิลาลาด 
๒. นายวสันต์  ระดมเล็ก   ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
๓. จ่าเอกปิยบุตร  ศรีส าอางค์  ปลัดอ าเภอ 
๔. นายรัฐติกร  ไนยะกูล   ปลัดอ าเภอ 
๕. พ.ต.ท.พงษ์อ านาจ  สมศรี   แทน  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรศิลาลาด 
๖. นายสุพิช  แดงบุญเรือง   วัฒนธรรมอ าเภอศิลาลาด 
๗. นายศุภรัชต์  ผาธรรม   แทน สาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด 
๘. นายจรูณ  สาลีวัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เขตอ าเภอศิลาลาด 

๙. ร.ท.วัชรากร  วังคะฮาต   หน.ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อ าเภอศิลาลาด 
๑๐. นางพัชรีวรรณ  สีมาขันธ์   ผอ.กศน.อ าเภอศิลาลาด 
๑๑. นางพิมพ์พิสุทธิ์  อ้วนล้ า   พัฒนาการอ าเภอศิลาลาด 
๑๒. นายสมหาย  สีหบุตร   ปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาด 
๑๓. นายสมภพ  ศรีภาค์   ท้องถิ่นอ าเภอศิลาลาด 
๑๔. นางปาริชาติ พุทธรักษ์   เกษตรอ าเภอศิลาลาด 
๑๕. นายอนุชา  ปัญญานนท์   ผู้อ านวยการโรงดรียนศิลาลาดวิทยา 
๑๖. นายพงสา  หารไชย   แทน นายก อบต.หนองบัวดง 
๑๗. นายเจษฎา  สตารัตน์   แทน นายก อบต.คลีกลิ้ง 
๑๘. นายบรรยาย ชบา   แทน นายก อบต.กุง 
๑๙. นายจักรพันธ์  เลาะหะนะ   นายก อบต.โจดม่วง 
๒๐. นายธวิทย์  วรรณวงษ์   ก านันต าบลกุง 
๒๑. นางสาวณัฐณิชา  นากรณ์   แทน ก านันต าบลโจดม่วง 
๒๒. นายประวัฒิ  เกษสร   ก านันต าบลหนองบัวดง 
๒๓. นายวิมาล  ทองกลม   ก านนัต าบลคลีกลิ้ง 
๒๔. นายศิริพงษ์  จันทะโคตร   ครูการศึกษาพิเศษ 
๒๕. นายภาวิน  เวียงค า   ผจก.ธกส. หน่วยบริการศิลาลาด 
๒๖. นายสาคร  ศรีศิลป์   เจ้าหน้าที่พลศึกษา อ าเภอศิลาลาด 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
๑. ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 17 ศิลาลาด 
๒. ผอ. โรงพยาบาลศิลาลาด 
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
๔. สัสดีอ าเภอศิลาลาด 
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ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1. การแต่งตั้งข้าราชการ 
   1.1 จังหวัดศรีสะเกษ (สัสดีจังหวัด) ได้มีค าสั่งส่งตัว ร้อยตรี เอกวิทย์ คันศร ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยสัสดีอ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ให้มารักษาราชการแทน ในต าแหน่ง สัสดีอ าเภอศิลาลาด จังหวัด          
ศรีสะเกษ 
   1.2 จังหวัดศรีสะเกษ (ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ) ได้มีค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้
รักษาราชการแทน รายนายสมหมาย  สีหบุตร ต าแหน่งเดิม ปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์ช านาญงาน) ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ต าแหน่งใหม่ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาด (นักวิชาการสัตวบาลช านาญ
การ) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 
   2. ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ  
   2.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีอ าเภอถอดถวายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ณ วัดป่า
ศิลาลาด โดยมียอดปัจจัย จ านวน 62,482 บาท 
   2.2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 
   2.3 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 
ตุลาคม 2565 
   2.4 ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง ที่ได้อนุเคราะห์ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
เพ่ือรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ได้น าลงเว็บไซต์ 
www.silalad-district-ssk.com หัวข้อ “รายงานการประชุม” 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
   3.1 โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ท าความดี วิถีพอเพียง” 
   ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดท าโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมือง จังหวัด
ศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ท าความดี วิถีพอเพียง”        
เพ่ือรณรงค์ ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ตลอดจนประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
ได้สืบสานและทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้า
พ้ืนเมือง 
   ในการนี้จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดท าแผนการร่วมกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่
บาตร ท าความดี วิถีพอเพียง” โดยได้มอบหมายให้อ าเภอศิลาลาด เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 
และวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ าค า) ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลหนองครก อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด         
ศรีสะเกษ อ าเภอศิลาลาด จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการร่วมกิจกรรมฯ ตามวันที่ที่ก าหนด  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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    3.2 การจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจ าปี พ.ศ. 2566 
    ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประชุมเพ่ือหารือก าหนดจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ 

ประจ าปี พ.ศ. 2566 และมติที่ประชุมฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เห็นชอบให้ก าหนดจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่า
ไทยศรีสะเกษ ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณ
หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ในการหารายได้ช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศลต่างๆ เสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ และเพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   3.3 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในการจัดกิจกรรมโครงการแสงน าไทยใจทั้งชาติ 
ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ 
   ด้วยจังหวัดศรีสะเกษได้ก าหนดจัดกิจกรรม “โครงการแสงน าใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น 
ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” หัวข้อแผ่นดินไทย ไร้สโตรค ระหว่างวันที่ 11 – 20 พฤศจิกายน 2565 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรง
เป็นดังแสงน าใจ และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย ในการรักษาสุขภาพและการออกก าลังกาย และได้
ก าหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในการจัดกิจกรรม “โครงการแสงน าใจไทยทั้งชาติ ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ 
ของจังหวัดศรีสะเกษ” ดังนี้ 
   - ในห้วงระหว่างวันที่ 11 – 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.            
ณ หอศรีล าดวนเฉลิมพระเกียรติ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
(เกาะห้วยน้ าค า) อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
   - ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยเกษตรและ    
เทคโนโลยีศรีสะเกษ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
   จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้มีค าสั่งมอบหมายภารกิจให้ส่วยราชการ/หน่วยงานรับผิดชอบการจัด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในการจัดกิจกรรมโครงการแสงน าใจไทยทั้งชาติ ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกี ยรติ ของจังหวัด    
ศรีสะเกษ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.4 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์ปัจจุบัน (ฝ่ายความม่ันคง) 
นายวสันต์ ระดมเล็ก ปัญหายาเสพติดก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรง กระทบต่อชีวิตของประชาชนมากขึ้นทาง 
ศูนย์อ านวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดจึงแจ้งให้ศูนย์ยาเสพติดอ าเภอให้ความส าคัญกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการป้องกัน ปราบปราม แกะการบ าบัดรักษา จึงขอให้ท้องถิ่นสนับสนุนการจัดซื้อ
ให้ฝ่ายปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นต ารวจ และฝ่ายปกครอง โดยตอนนี้ได้ส ารวจจ านวนผู้เสพในพ้ืนที่  
   - ฝากเรื่องอุทกภัย ฝากท้องถิ่นส ารวจจ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากอุกภัยด้วย ในส่วนของ
แบบรายงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.5 สถานีต ารวจภูธรศิลาลาด 
พ.ต.ท.พงษ์อ านาจ  สมศรี  เรื่องยาเสพติดช่วงนี้มีปัญหาตั้งแต่มีการคุ้มคลั่ง คือครอบครอง 5 เม็ดถือเป็นผู้ป่วยซึ่ง
กฎหมายเรามีปัญหา มีเรื่องฝากคือการประชุมเอเปก โดยจะมีสายตรวจออกตรวจตรา โดยให้มีการตรวจตราสถานที่
ส าคัญ โดยอ าเภอมีจ านวน 15 ที่ โดยเน้นการตรวจตราพระบรมฉายาลักษณ์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 3.6 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด 
นายศุภรัชต์  ผาธรรม น าเรียนในส่วนของโรคที่ต้องเฝ้าระวังในพ้ืนที่ในช่วงหลังน้ าท่วม ฝากช่วยประชาสัมพันธ์ 
คือโรคฉี่หนู โรคไข้เลือดออก และโรคน้ ากัดเท้า ในช่วงนี้ก็จะเป็นโรคฉี่หนูโดยฝากประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่     
แช่น้ าหลังจากแช่น้ าก็ให้ท าความสะอาด หากพบว่ามีอาการเป็นไข้ก็ ให้สันนิฐานว่าเป็นโรคฉี่หนูให้รีบไปพบแพทย์  
และอีกเรื่องคืออุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรโดยในพ้ืนที่ท่วมขังบริเวณชั้นล่าง และในส่วนของน้ าดื่มน้ าใช้ก็ขอให้ท าความ
สะอาดบ่อ โดยเฉพาะบ่อน้ าตื้น 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   3.7 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาด  

นายสมหมาย สีหบุตร รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ยังเป็นปกติ ยังไม่มีการระบาด ในด้านอุทกภัยหลังน้ า
ลดจะเป็นโรคปากเท้าเปื่อย โดยได้มีเจ้าหน้าที่ได้ออกฉีดวัคซีนในพ้ืนที่น้ าท่วมก่อน ส าหรับงานผลกระทบด้านปศุสัตว์
น้ าท่วม 2 ต าบล 552 ราย 2,000 กว่าตัว ได้รับหญ้าพระราชทาน 9,000 กิโลกรัม ตอนนี้ทางปศุสัตว์อ าเภอก็ได้
ขอรับบริจาคทั้งเวชภัณฑ์ หญ้า โดยหลังน้ าลดจะให้บริการถ่ายพยาธิ วิตามิน อีกเรื่องก็อยากให้เกษตรกรมาขึ้น
ทะเบียนการเลี้ยงสัตว์ไว้ด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   3.8 ส านักงานเกษตรอ าเภอศิลาลาด 
นางปาริชาติ พุทธรักษ ์ จากภาวะน้ าท่วมเกษตรได้รับผลกระทบ รายงานความเสียหายเบื้องต้น 3 ต าบล กุง หนอง
บัวดง คลีกลิ้ง 23 หมู่บ้าน 1,448 ราย ข้าว 13,350 ไร่ พืชสวน 11 ไร่ พืชไร่ ไม่มีรายงาน ประกาศเขตให้ความ
ช่วยเหลือที่จังหวัดประกาศ จ านวน 19 หมู่บ้าน คงเหลือ 3 หมู่บ้าน ทางอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการส ารวจระดับ
หมู่บ้านและต าบล ทางเกษตรกรแจ้ง กษ. 01 สนง.เกษตรอ าเภอได้บันทึกข้อมูลแล้ว โดยวันที่ 15 พ.ย. 2565 
ประชุม กภชอ. หลักเกณฑ์ชดเชยเกษตรกรที่ได้รับผลอุทกภัย 2565 ข้าวช่วยเหลือ 1,360 บาท พืชไร่ 1,980 บาท 
พืชสวน 4,048 บาท พืชที่เพาะปลูกตายเสียหายสิ้นเชิงไม่เกินชดเชยไม่เกิน 30 ไร่ วันที่ 4 พ.ย. 2565 จะเข้าพ้ืนที่
ประชาคมท่ีหนองบัวดง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  3.9 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอศิลาลาด 
นางพิมพิ์พิสุทธิ์ อ้วนล้ า สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงเป็นห่วงประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม โดยขอให้ด าเนินการปลูกพืชผักสวนครัวในกระถางจนจะถึงช่วงพืชแทงยอด โดยให้พ้ืนที่
ลงแขกปลูกพืชผักส่วนครัว รางบประมาณท้องถิ่นสนับสนุนเมล็ดพันธ์ให้กับเกษตรกร เรื่องที่ 2 เรื่องขยะเปียกอยาก
ให้ชุมชนท าถังขยะเปียกให้ครบ 100 % น าเรียนที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.10 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอศิลาลาด 
นายสมภพ  ศรีภาค์ สืบเนื่องจากการท าถังขยะเปียกในครัวเรือนโดยเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยให้
มีถังขยะเปียกอย่างน้อยครัวเรือนละหนึ่งถังโดยเป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีกรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน 
กรมสง่เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป้าหมายครัวเรือนละ 1 ถัง ส่วนราชการ 1 ถึง โรงเรียนสังกัด อปท. 1 ถัง 
โดยในเดือน พ.ย. 2565 ให้ด าเนินการให้ครบ 100 % ในส่วนของอ าเภอได้ตั้งค าสั่งคณะด าเนินการขยะเปียกขึ้น
โดยมีทีมปฏิบัติของแต่ละต าบล 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 3.11 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
นายภาวิน เวียงค า (ธกส.) การประกันภัยข้าว จะได้ไร่ละ 1,190 บาท จ่ายตามพ้ืนที่เสียหายจริงและเป็นลูกค้า 
ธกส. โดยธนาคารจะมีมาตรการออกมาช่วยเหลือคือการพักหนี้ และออกสินเชื่อฉุกเฉิน 50,000 บาท และเงินกู้
ปรับปรุงบ้าน ไม่เกิน 500,000 บาท 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.12 ผู้บริหารสถานศึกษา 
นายอนุชา ปัญญานนท์ วันนี้เริ่มเปิดภาคเรียนแล้ว ยกเว้นบ้านทัพส่วย เป็นการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 เรื่องที่ 2 
เกี่ยวกับอุกภัยของโรงเรียน ส าหรับโรงเรียนศิลาลาดวิทยาก็โดนวาตภัยต้นมะขามล้มทับอาคารเรี ยน ซึ่งทางโรงเรียน
ศิลาลาดวิทยาเสียหายสนามฟุตบอล โรงอาคาร หอประชุม ตอนนี้นักเรียนที่เดินทางมาเรียนล าบากจะเป็นทางบ้าน   
ดงเค็ง บ้านทัพส่วย ขอขอบคุณนาก อบต.กุง ที่ให้ความอนุเคราะห์รถน้ าไปล้างท าความสะอาด เรื่องสุดท้ายการ
โยกย้ายผู้บริหาร 17 โรง มีย้ายจ านวน 2 ท่าน คือ รร.บ้านเมืองเก่า และ รร.คลีกลิ้งพัฒนาทร 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.13 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
นายพงสา หารไชย ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2565 ที่ผนังกั้นน้ าขาด น้ าท่วมไร่นา คณะผู้บริหารทั้งปกครอง 
และท้องถิ่น อบต.หนองบัวดงได้ขอเรือท้องแบน เพ่ือบริการประชาชนโดยจัดซื้อเครื่องเรือ จ านวน 3 เครื่อง ตอนนี้ก็
ได้ใช้รถไถ่บรรทุกพ่วงบริการประชาชน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.14 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยบริการศิลาลาด 
นายศิริพงษ์  จันทะโคตร การจัดตั้งหน่วยการศึกษาพิเศษจะย้ายไปตั้งที่โรงเรียนศิลาลาดวิทยา และการรับสมัครเด็ก
นักเรียนพิเศษ ฝากประชาสัมพันธ์ทางหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กพิเศษ             
โดยหลักเกณฑ์รับตั้งแต่พบความพิการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   - ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
       นายรัฐติกร  ไนยะกูล 
              ปลัดอ าเภอ 
       ผู้จดรายงานการประชุม 
         
        นายวสันต์  ระดมเล็ก 
           ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 


