
 
รายงานการประชุมส่วนสารบรรณและนิติการ 

ครั้งที่ 7/2557 
วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.30 น. 

ณ ห้องสอบสวน ส่วนสารบรรณและนิติการ อาคารบริหาร 
……………………………. 

 
ผู้มาประชุม 
 1.  นายราชัย                          อัศเวศน์                     หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ 
 2.  นางสาววีณา   กองวงศา  หัวหน้างานธุรการ 

3.  นายอุเทน   เผื่อนทอง  หัวหน้างานนิติการ 
4.  นางสาวเบญญารัศม์  จีราภัทร์นาถศิริ 
5.  ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกัญญา วิบูลย์กูล  หัวหน้างานจัดเก็บเอกสาร 
6.  นางสาวสุภาภรณ์    สุวรรณบุรี  หัวหน้างานประชุมและช่วยผู้บริหาร 
7.  นางมัณฑนา   ศรีราง 
8.  นางบุณฑิพา   ทาบสีแพร 
9.  นางสาวทิพวรรณ  ไพฑูรย์ 
10.  นายวิระชน   ศรีราง   หัวหน้างานไปรษณีย์ 
11. นางสาวชมพูนุท  ศรีภราพิทักษ์  
12. นางสาวยุวธิดา  ทศานนท์ 
13. นายธัชชัย   พลเสน 
14. นางสาวสุพรรณี  จ าปาทอง 
15.  นางสาวณัฐกฤตา  ศรีอนันต์ 
16. นางจาริพร   คลองโนนสูง 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1.  นางอรัญญา   ศิลารักษ์  
2.  นางสุชาดา   จินาภรณ์ 
3.  นางพิณพิชญา  เนาว์ประเสริฐ 
4.  นางสาวพรพิศ  มุลตะกร 
5.  นายพงษ์ไทย   เยาวเรศ 
6.  นางสาวลาลิน  ปกรณ์กาญจน์ 
7.  นายพีรพัฒน์   นาคใหม่ 

 8.  นายเสน่ห ์   ประชากลาง 
9.  นางสาวภารุณี  บัวชุล ี
 

เริ่มประชุมเวลา 14.40 น. 
 หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที ่1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

วาระท่ี 1.1   เรื่อง การประกันคุณภาพ 
หัวหน้าส่วนฯ แจ้งผลการประเมินของคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสถาบัน          

ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได้สอบถามในภาพรวมของส่วนสารบรรณและนิติการ และหัวหน้าส่วนฯ ได้ตอบค าถาม
เกี่ยวกับการใช้ระบบ MIS ว่า ส่วนสารบรรณฯ มีอะไรบ้าง การพัฒนางานของหน่วยงานมีการประชุมเดือน
ละ 1 ครั้ง และแจ้งว่าส่วนสารบรรณฯ มีความเสี่ยงด้านบุคคล คือ หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการเมื่อ
เกษียณอายุจะหาบุคลากรมาแทนต่อไม่ได้ และในอนาคตเมื่อมีโรงพยาบาลเกิดข้ึนจะมีคดีฟ้องร้องมากข้ึน 

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
วาระท่ี 1.2   เรื่อง การวิเคราะห์อัตราก าลัง 

ตามที่ส่วนสารบรรณและนิติการจะขออัตราก าลังเพ่ิม นั้น หัวหน้าส่วนฯ แจ้งว่า ขณะนี้        
ส่วนสารบรรณฯ ได้ส่งเรื่องขออัตราก าลังเพ่ิมไปแล้วในวันนี้ โดยมีทั้งหมด 4 งาน ยกเว้นงานประชุมและ      
ช่วยผู้บริหาร และต้องรอส่วนการเจ้าหน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์อัตราก าลังต่อไป 

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
วาระท่ี 1.3   เรื่อง การจัดท าเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ 

ตามที่หัวหน้าส่วนฯได้หารือกับส่วนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดท าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนจะมอบหมายให้นักศึกษามาช่วยเขียนเว็บไซต์
ให้กับส่วนสารบรรณฯ นั้น ขณะนี้ยังไม่มีการด าเนินการแต่อย่างใด หัวหน้าส่วนฯ แจ้งว่าจะติดตามต่อไป 

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
วาระท่ี 1.4   เรื่อง คู่มือการเขียนรายงานการประชุม 

หัวหน้าส่วนสารบรรณฯ แจ้งว่า ส่วนสารบรรณและนิติการ ได้จัดท าคู่มือการเขียนรายงาน
การประชุมเสร็จแล้ว และได้ส่งส่วนแผนงานเรียบร้อยแล้ว  

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
วาระท่ี 1.5   เรื่อง สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

หัวหน้าส่วนสารบรรณฯ แจ้งว่า จากการได้พบกับ รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว และสอบถาม
ความคืบหน้าของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทราบว่าด าเนินการใกล้เสร็จแล้ว 

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
วาระท่ี 1.6   เรื่อง การบังคับคดี 

หัวหน้าส่วนสารบรรณฯ แจ้งวา่ การบังคับคดีกรณียึดทรัพย์มีความคืบหน้า โดยสังเกต     
ได้จากมีหลายคนส่งเรื่องขอผ่อนผันเข้ามา  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 1.7   เรื่อง Happy workplace 

หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ สอบถามความคืบหน้าเรื่อง Happy workplace ของ
ส่วนสารบรรณฯ และได้รับรายงานจากนางสาวสุภาภรณ์  สุวรรณบุรี ว่า ได้สอบถามหัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ Happy Money ที่เสนอไปแล้วจะมีการด าเนินการอย่างไร ได้รับแจ้งว่า 
เรื่อง Happy Money หลายหน่วยงานมีปัญหาเช่นเดียวกัน ดังนั้น กรรมการชุดใหญ่จากที่ประชุม Happy 
workplace ได้แจ้งว่า เรื่อง Happy Money มหาวิทยาลัยจะด าเนินการในภาพรวม นางสาวสุภาภรณ์  
สุวรรณบุรี จึงแจ้งที่ประชุมส่วนสารบรรณฯ ว่า จะนัดประชุมกรรมการของหน่วยงานเพื่อท าด้านอ่ืนต่อไป 

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 1.8   เรื่อง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
หัวหน้าส่วนสารบรรณฯ แจ้งผลรายงานการประเมินตนเองจากคณะกรรมการประเมินฯ ว่า 

ส่วนสารบรรณฯ ได้รับค าชม และมีบางหน่วยงานน าไปท าเป็นแบบอย่าง ในรายงานการประเมินตนเองมี
ส่วนที่ส่วนสารบรรณฯ ไม่ได้คะแนนเต็ม 5 คือ แบบสอบถามความพึงพอใจส่วนสารบรรณและนิติการ 
ดังนั้น กรรมการฯ จึงสอบถามความเป็นไปได้ที่ส่วนสารบรรณฯ จะให้มีการปรับเกณฑ์ใหม่โดยต้องเป็น
เกณฑ์เดียวกับมหาวิทยาลัยฯ และจากการศึกษาสิ่งที่จะน ามาเป็นตัวชี้วัดใหม่ คือ กิจกรรม 5 ส และการ
บริการวิชาการ ซึ่งเดิมส่วนสารบรรณใช้เกณฑ์ PDCA ต่อไปอาจปรับเป็นเกณฑ์ TQA (Thailand Quality 
Assurance) 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 1.9   เรื่อง กิจกรรม Big Cleaning Day 

หัวหน้าส่วนสารบรรณฯ สอบถามความเห็นเรื่อง การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งที่ประชุม
สรุปจะท ากิจกรรมดังกล่าวภายหลังจากขึ้นงบประมาณใหม่ หรือภายหลังจากงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
(17 พฤศจิกายน 2557) ผ่านพ้นไปแล้ว 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 1.10   เรื่อง ภารกิจของหัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ 
 4 - 7 สิงหาคม 2557 หัวหน้าส่วนสารบรรณฯ มีงานสอบสวนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร และ

ประชุมร่างกฎหมาย ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
 8 สิงหาคม 2557  มีงานบรรยายกฎหมายที่เขาใหญ่ เรื่อง เทคนิคการสืบสวนสอบสวน       

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 13 สิงหาคม 2557 มีงานสอบสวน ที ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
 21 สิงหาคม 2557 มีบรรยายเกีย่วกับทรัพย์สินทางปัญญา ที่ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 22 สิงหาคม 2557 ประชุมกรรมการร่างกฎหมาย ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 28 – 29 สิ งหาคม 2557  บรรยายจรรยาบรรณแพทย์  ให้คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 1.11   เรื่อง งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 24 ปี 

หัวหน้าส่วนสารบรรณฯ กล่าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะเลขานุการที่ช่วยงานเลี้ยงรับรองจนเสร็จด้วยความเรียบร้อย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมส่วนฯ ครั้งที่ 6/2557 
  หัวหน้าส่วนสารบรรณฯ ได้น าเสนอรายงานการประชุมส่วนฯ ครั้งที่  6/2557 เมื่อวันที่                
23 มิถุนายน 2557 ตามที่ได้ส่งให้พนักงานทุกท่านทราบแล้ว เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม นั้น 
ที่ประชุมมีการแก้ไข ดังนี้  

หน้าที่ 5 วาระที่ 3.3 งานนิติการ ข้อความในหัวข้อ 3) เรื่อง กรณียึดทรัพย์ แก้ไขจากเดิมเป็น 
 “ 3) เรื่อง การบังคับคดี 
นางสาวยุวธิดา ทศานนท์  รายงานถึงปัญหากรณีที่ตรวจพบว่าลูกหนี้ถูกศาลสั่ ง         

พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและพ้นระยะเวลาขอรับช าระหนี้แล้ว ท าให้ไม่สามารถขอรับช าระหนี้ได้ และกรณีสหกรณ์
โคนม วารินช าราบ จ ากัด ถูกสั่งให้เลิกกิจการ ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ฟาร์มมหาวิทยาลัย ค านวณยอดหนี้ เพ่ือ
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มหาวิทยาลัยจะขอรับช าระหนี้จากผู้ช าระบัญชี ซึ่งไม่ ทราบว่าจะได้รับช าระหรือไม่ งานนิติการก าลัง
ปรึกษาพนักงานอัยการเพ่ือหาช่องทางด าเนินการต่อไป” 
  มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมส่วนฯ ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 
โดยมีการแก้ไขตามท่ีที่ประชุมเสนอ 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง (ติดตามงาน)  

วาระท่ี 3.1   งานประชุมและช่วยผู้บริหาร 
นางสาวสุภาภรณ์  สุวรรณบุรี หัวหน้างานประชุมและช่วยผู้บริหาร แจ้งที่ประชุมทราบว่า 

งานเรียบร้อยดีหากมีปัญหาจะมีการประสานกันภายใน และรายงานเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 
ด้วยมีนักศึกษาต่างชาติที่จะมาติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา ดังนั้น เลขานุการจึงจ าเป็นต้อง

มีการติดต่อพูดคุยกับผู้มาติดต่อที่เป็นนักศึกษาต่างชาติบ้าง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จึงมีความ
ประสงค์ให้เลขานุการได้ศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม จึงขอส่งนางสาวภารุณี  บัวชุลี ไปเรียนภาษาอังกฤษ
เพ่ิมเติมในช่วงเย็น โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ และนางสาวภารุณี  บัวชุลี ทราบแล้วสามารถไปได้ 

ในการนี้ หัวหน้าส่วนฯ มีความเห็นว่า แต่ละงานควรมีการเตรียมคนรองรับไว้ด้วย และ  
ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกัญญา  วิบูลย์กูล ได้สอบถามความสนใจของส่วนสารบรรณฯ โดยแนะน าว่าอาจารย์จาก 
FLRU จะมาช่วยอบรมภาษาอังกฤษ โดยท าการสอนสัปดาห์ละ 2 วัน  

มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้ส่วนสารบรรณฯ มีการอบรมภาษาอังกฤษโดย
อาจารย์จาก FLRU สัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันอังคารและพฤหัสบดี ในเวลา 15.00 – 16.30 น. โดยมอบว่าที่ 
ร.ต.หญิง สุกัญญา  วิบูลย์กูล เป็นผู้ประสานติดต่อ 

2) การบันทึกหนังสือรับภายนอกในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ด้วยมีข้อสังเกตจากงานธุรการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลหนังสือรับภายนอกในระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ของเลขานุการ บางครั้งหนังสือมีการพิจารณาสั่งการออกไปแล้วแต่ไม่มีการบันทึกในระบบ 
ท าให้มีปัญหาในการรับส่งหนังสือระหว่างกัน และติดตามหนังสือไม่ได้โดยเฉพาะหนังสือที่ออกจากฝ่าย
บริหาร งานธุรการจึงขอให้นางสาวสุภาภรณ์  สุวรรณบุรี ช่วยประสานให้มีการด าเนินการบันทึกข้อมูลให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วย โดยมีตัวอย่างของนางสาวทิพวรรณ  ไพฑูรย์ ที่มีการด าเนินการอย่างเรียบร้อย
ต่อเนื่องท าให้งานเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดี  ซึ่งนางสาวสุภาภรณ์  สุวรรณบุรี รับจะไปประสานกับ
เลขานุการต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 3.2  งานจัดเก็บเอกสาร 
 ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกัญญา  วิบูลย์กูล หัวหน้างานจัดเก็บเอกสาร รายงานที่ประชุมทราบว่า  

มีปัญหาเหมือนเดิม คือ ปัญหา Network ท าให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 3.3  งานธุรการ 
นางสาววีณา  กองวงศา หัวหน้างานธุรการ รายงาน ดังนี้ 
1) เรื่อง ขออนุญาตไปอบรม 
ตามที่ส่วนสารบรรณฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2557 

จากส่วนการเจ้าหน้าที่ นั้น นางสาววีณา  กองวงศา แจ้งที่ประชุมทราบว่า จะขออนุญาตไปฝึกอบรม
เกี่ยวกับเรื่องการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุมในช่วงวันที่ 22 - 24 กันยายน 2557 
โดยจะท าหนังสือขออนุมัติหัวหน้าส่วนฯ ต่อไป 

 มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 3.4  งานไปรษณีย์ 
 นายวิระชน  ศรีราง หัวหน้างานไปรษณีย์ รายงาน ดังนี้ 

1) เรื่อง การท าหนังสือขอความร่วมมือ 
ตามที่ หัวหน้าส่วนสารบรรณฯ ได้มอบหมายให้นายวิระชน ศรีราง ท าหนังสือขอความ

ร่วมมือหน่วยงานให้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการฝากส่งไปรษณีย์ก่อนการจัดส่ง นั้น ขณะนี้ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากงานไปรษณีย์มีเรื่องวิเคราะห์อัตราก าลังที่ต้องด าเนินการ  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
2) เรื่อง ข้อหารือจากศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ (เรื่องเดิม) 
นายวิระชน  ศรีราง สอบถามความคืบหน้าตามเรื่องเดิมที่ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ ขอ

หารือ เรื่อง การแยกส่งจดหมายเอง และขอช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ในการนี้ หัวหน้าส่วนสารบรรณฯ    
มีความเห็นว่า ส านักวิชาแพทยศาสตร์ต้องหารือกับมหาวิทยาลัยฯ และขออนุญาตบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
ต่อจากนั้น หัวหน้าส่วนสารบรรณฯ ได้มอบนายวิระชน  ศรีราง ประสานกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย  
จ ากัด ว่าโรงพยาบาล มทส. สามารถด าเนินการตามที่เสนอได้หรือไม่ และช่วยค้นหาต้นเรื่องที่บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จ ากัด เคยท าเรื่องขอสถานที่เป็นที่ท าการไปรษณีย์ให้ด้วย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 3.5  งานนิติการ 
 นายอุเทน  เผื่อนทอง รายงาน ดังนี้ 

1) เรื่อง ปัญหาที่ดิน 
นายอุเทน  เผื่อนทอง สอบถามเรื่องการท าหนังสือรายงานปัญหาที่ดินในปัจจุบันจะให้

รายงานผู้ใด เนื่องจากมีการแต่งตั้งรองอธิการบดีใหม่ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า ถ้าเป็นเรื่องสืบเนื่องใน       
ที่ประชุม งานนิติการต้องสรุปปัญหาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ ที่มีการประชุมเกี่ยวกับปัญหาที่ดินนั้น 
แต่ถ้าเป็นปัญหาที่ดินปกติให้รายงานรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
2) เรื่อง งานสอบสวน 
หัวหน้าส่วนฯ สอบถามความคืบหน้าของงานสอบสวน นางสาวยุวธิดา  ทศานนท์ แจ้งว่า

งานนิติการอยู่ระหว่างด าเนินการหาประธานชุดละเมิด 3 เรื่อง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีเวลาด าเนินการ ในการนี้ 
หัวหน้าส่วนฯ เตือนให้ระวังเรื่องอายุความ 

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
3) เรื่อง งานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
นายอุเทน  เผื่อนทอง แจ้งว่า งานนิติการมีงานทีค่้างอยู่ และต้องการก าลังคน 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  
วาระท่ี 4.1   เรื่อง การอบรมกฎหมายเกี่ยวกับแพทย์และสาธารณสุข 

ด้วยในวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2557 จะมีการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวกับแพทย์และ
สาธารณสุข ที่ กรุงเทพฯ ซึ่งส่วนสารบรรณฯ จ าเป็นต้องส่งคนไปอบรม และเนื่องจากหัวหน้าส่วนฯ       
ติดภารกิจอบรมจรรยาบรรณแพทย์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าส่วนสารบรรณฯ จึงมอบนางสาว
ชมพูนุท  ศรีภราพิทักษ์ เข้าอบรมในวันดังกล่าว 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 4.2   เรื่อง ปัญหาการเกษียนหนังสือ 

หัวหน้าส่วนสารบรรณฯ ได้สอบถามกรณีหนังสือภาษาอังกฤษจะให้เกษียนไปที่ผู้ใด และ
นางสาวทิพวรรณ  ไพฑูรย์ แจ้งว่า หนังสือภายนอกที่เป็นภาษาอังกฤษมีมาถึงมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด ขอให้
ส่วนสารบรรณฯ เกษียนไปที่รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 4.3   เรื่อง การจัดท าประกาศการตั้งชื่ออาคาร 

  ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกัญญา  วิบูลย์กูล สอบถามหัวหน้าส่วนสารบรรณฯ เรื่องการจัดท า
ประกาศ กรณีท่ีมีการเปลี่ยนชื่ออาคาร หรือตั้งชื่ออาคารจะต้องด าเนินการหรือไม่ และจะให้ผู้ใดด าเนินการ 
เช่น กรณีเปลี่ยนชื่อจากศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ เป็น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     
ในการนี้ หัวหน้าส่วนสารบรรณฯ จะหารือท่ีประชุมประสานงานบริหารในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 

มติ ทีป่ระชุมมอบงานนิติการท าหนังสือหารือรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วาระท่ี 4.4   เรื่อง ความคืบหน้าการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

      ของเทศบาลต าบลสุรนารี 
นางสาววีณา  กองวงศา สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พ้ืนที่เพ่ือท าการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ของเทศบาลต าบลสุรนารี บริเวณทางเข้าประตู 4 ซ่ึงนายอุเทน  เผื่อนทอง แจ้งว่าจะมี
การนัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 

 
นางสาววีณา  กองวงศา 

ผู้บันทึกการประชุม 
นายราชัย  อัศเวศน์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


