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ผูมาประชุม

รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการกรม
ครั้งที่ 1/2561
วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 7 ชั้น 5 ม อาคาร 1
****************************
1. นายทวีพงศ สุวรรณโร
2. นางอมรทิพย ภิรมยบูรณ
3. นางสาวสุกัญญา พัวพันธ
4. นางสาวพรทิพย เริงธรรม
5. นายสุรศักดิ์ คําแท
6. นายไตรรัตน ดีสุน
7. นางสาวธนาภา ชูกาว
8. นายเฟองเฉลย สมัยเทอดศักดิ์
9. นางสาวสุพัตรา สมบัติมานะผล
10. นายมานิต ลาเกลี้ยง
11. นางอันธิกา บุญพิทักษ
12. นางรุงทิพย ยินดี
13. นางพีรพร เกตุฉันท
14. นางสาวศุภวรรณ สมบุตร
15. นายเอกชัย กั่นขาว
16. นางสาวเสาวลักษณ ศักดิ์สิทธิ์
17. นางสาวณัฐชา อิสระกุล
18. นางสาวนาฏสรวง อินทรแกว
19. นางสาววิรังรอง มณีภัคนันท
20. นายชัยณรงค จันทโชติ
21. นายอภิสิทธิ์ ลือพักตร
22. นายเชิดศักดิ์ วังทอง
23. นายกฤตวัฒน ขันธเกษ
24. นายพีระพงษ วงษสระ
25. นางสุภลักษณ โนภาส
26. นางสาวทิพยรัตน ศรีแสน
27. นางกาญจนา เดชะคุปต
28. นางสาวกัญญณณัฏฐ คุมรัตน
29. นางปยนุช เครือทอง
30. นางลัดดาวัลย ลุนนากัน
31. นายพรอมพันธุ กลิ่นจันทร
32. นางนันทพร เพียรพิจารณชน
33. นายสมศักดิ์ แยมวันเพ็ง

เลขานุการกรม
ประธาน
ผูอํานวยการกลุมเผยแพรฯ
ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมฯ
หัวหนาฝายสารบรรณ
หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานที่
หัวหนากลุมโสตทัศนูปกรณ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน
นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน
นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ระดับ 4
พนักงานธุรการ ระดับ 3
พนักงานพิมพ ระดับ 3
พนักงานธุรการ ระดับ 1
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 2
34. นางจิตนิภา...

35. นางจิตนิภา แจงโพธิ์นาค
36. นางสาวศรัญยพัตร มาทา
37. นางสาววิริยาภรณ ศรีตันหยง
38. นายสุเมธ ชูรส
39. นางสาวปาณิสาภัสร สังขสวัสดิ์
40. นายชายชาญศึก สิทธิรัตน
41. นางสาวอุษา ดวงเงิน
42. นายธวัตย งามกําพูวิวัฒน
43. นายสุบรรณ วรรณราช
44. นายพิชญ พุมเรือง
45. นายอาคม สัจจะพจน
46. นายทองใบ ทาวจาคํา
47. นายกําธร เจิดไธสง
ผูไมมาประชุม
1. นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ
2. นางพรชนก ปนรัศมี
3. นางสาวสาวิตรี ชูดวง
4. นางสาววิไลวรรณ บุญไชโย
5. นางสาวจุฬาลักษณ มลิวัลย
6. นางสาวศุมาลิน ขวัญแกว
7. นางสาวจารินี กองสุวรรณ
8. นางสาวจิราพัชร โทลา
9. นางสราญรัตน วุฒิสอน
10. นางสาวกิตติมา แซจิ้ว
11. นางสาวเพ็ญนภา โรจนสังวร
12. นายศุภกร จันทรโสภณ
13. นายปรัชวีร พรหมสุข
14. นายสัณหพล ชาญศิริรัตนา
15. นางสาวมนฤดี บอคําเขียว
16. นางวีรธิมา เพ็ชรสีงาม
17. นางจิราพร สุนเทียน
18. นางจุฑาทิตย สนนุช
19. นายสิงห สมิงพรหม
20. นายอนันต พัฒนาสาร
21. นางสาวอรปรียา ทองเนื้อนวล
22. นางสาวดวงใจ เชยชม
23. นายธนิตย มณีเลิศ
24. นางสาวนาตยา สวัสดี
25. นางสาวศวิตา เกียรติกําแหง

-2พนักงานสถานที่ ระดับ 2
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
ชางไฟฟาสื่อสาร
พนักงานบริการทั่วไป
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
ผูอํานวยการกลุมนิติการ
ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการฯ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน
นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน
นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน
นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ระดับ 4
พนักงานธุรการ ระดับ 4
พนักงานรับโทรศัพท ระดับ 2
พนักงานขับรถยนต ระดับ 2
พนักงานขับรถยนต ระดับ 2
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิติกร

ติดราชการ
ติดราชการ
ลาปวย
ลาปวย
ลาปวย
ติดราชการ
ติดราชการ
ลาศึกษาตอ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ลาปวย
ติดราชการ
ลาพักผอน
ติดราชการ
ลาพักผอน
ลาพักผอน
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ลาปวย
ลาปวย
ลาปวย
ลาปวย
ลาปวย
26. นางสาววิ...

26. นางสาววิภาดา เจนจบ
27. นางสาวพิไลพร ภูเม็ด
28. นายวชิรวิทย วิวัฒนตระกูล
29. นายธนบัตร จงจิต
30. นางสาวนวพร วงษสุวรรณ
31. นางสาวปนัดดา แกวดี
32. นางสุมนา จันทรดํารง
33. นางชุลี สะหมอ
34. นายอุทัย เรืองฉาง
35. นายกีรติ สมิงพรม
36. นายทองเจือ เกิดชาญ

-3เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริการงานทั่วไป
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
พนักงานบริการทั่วไป
พนักงานบริการทั่วไป
พนักงานบริการทั่วไป
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต

ลาพักผอน
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ลาปวย
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานกลาวเปดการประชุม และมีเรื่องที่แจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. กลาวตอนรับและแสดงความยินดี นางอมรทิพย ภิรมยบูรณ ในการเขารับตําแหนงผูอํานวยการ
กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ
2. กลาวตอนรับกลุมโสตทัศนูปกรณ ที่ยายมาอยูในสังกัดสํานักงานเลขานุการกรม เพื่อใหทํางาน
ควบคูกับกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ
3. วันที่ 5 มกราคม 2561 กองการเจาหนาที่จัดใหมีการประชุมวิชาการ เรื่อง ระบบการบริหาร
ราชการ โดยอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรไดเชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อมอบนโยบาย
การบริหารราชการของกรมสงเสริมการเกษตร ทั้งนี้ ใหผูที่เกี่ยวของเตรียมความพรอมสําหรับการประชุมในเรื่องของ
อาคารสถานที่ หองรับรอง ชางภาพ และฝายประชาสัมพันธขอใหเตรียมยกรางคํากลาวใหเรียบรอย
4. เนื่องในโอกาสปใหม นายทวีพงศ สุวรรณโร ไดมอบโอวาทสําหรับปใหมนี้เปนโอกาสที่ดีสําหรับ
การเริ่มตนสิ่งใหมๆ ขอใหตั้งใจปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และเห็นวาการทํางานของสํานักงานเลขานุการกรม
ไดมีการแบงงานของแตละกลุม/ฝายคอนขางชัดเจน แตมีงานบางสวนที่ไดรับมอบหมายซึ่งอยูนอกกรอบภารกิจของ
กลุม/ฝาย จึงขอใหทุกคนมีสวนรวมมากขึ้นในงานทุกงานที่ไดรับมอบหมายซึ่งก็ถือวาเปนงานในภาพรวมของสํานักงาน
เลขานุการกรมเชนกัน
5. วันเสารที่ 6 มกราคม 2561 กรมสงเสริมการเกษตร จะจัดงานปใหม กําหนดการ 7 โมงเชา
จะมีการใสบาตรพระสงฆ จํานวน 61 รูป หลังจากนั้นจะมีการแขงขันกีฬาสีโดยสํานักงานเลขานุการกรมอยูสีฟา
และชวงเย็นมีการจัดงานเลี้ยงที่โกดัง อาคาร7 ประมาณ 5 โมงเย็นมีงานเลี้ยงจัดแบบโตะจีน อยากใหเจาหนาที่
ทุกทานเขารวมเพื่อความสนุกสนานเสริมสรางความสามัคคี
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี -

วาระที่ 4...

-4วาระที่ 4

เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- ผูแทนศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร รายงานวา สํานักงานเลขานุการกรมไดทําการ
คัดเลือกกระบวนงานที่จะนํามาดําเนินการควบคุมภายใน คือ การใหบริการขอมูลองคความรูดานการเกษตรแกประชาชน
ณ หองศูนยบริการรวมกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งงานตามภารกิจของหนวยงานมีขอมูลองคความรูใหมๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา รวมทั้งสื่อที่ผลิตไดไมเพียงพอตอการใหบริการทําใหไมสามารถใหบริการประชาชนไดอยางครบถวนถูกตอง
อาจเกิดภาพลักษณไมดีตอกรมสงเสริมการเกษตร จึงจะทําการสํารวจ รวบรวมขอมูลองคความรูจากแหลงตางๆ
เพื่อรองรับการใหบริการประชาชนไดอยางสมบูรณตามภารกิจของหนวยงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานการเงิน (การใชจายเงิน) การจัดซื้อ/จัดจาง
- นางสาวสุภลั กษณ โนภาส รายงานการเงิน และการใชจ ายเงิ นงบประมาณของสํานักงาน
เลขานุการกรม ปงบประมาณ 2561 ตัดยอด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ดังนี้
1. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
1.1. กิจกรรม การพัฒนาเกษตรกร (M1047)
ไดรับ 4,870,281.10 บาท
ใชไป
2,262,213.20 บาท
คงเหลือ 2,608,054.90 บาท
1.2. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ไดรับ 5,417,332.87 บาท
ดานการเกษตรและสหกรณ (M1049)
ใชไป
5,138,861.38 บาท
คงเหลือ 278,471.49 บาท
2. แผนงานพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (M1046)
ไดรับ
2,511,300.00 บาท
ใชไป
1,178,299.03 บาท
คงเหลือ 1,333,000.97 บาท
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (M1041)
ไดรับ
250,000.00 บาท
ใชไป
250,000.00 บาท
คงเหลือ
บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
- นางสาวทิพยรัตน ศรีแสน รายงานวา ตัวชี้วัดที่สํานักงานเลขานุการกรมไดเขาไปมีสวนรวม
ในตัวชี้วัดระดับกรมฯ รายละเอียดโดยรวมจะเหมือนทุกครั้งที่ผานมา แตจะมีการตัดหัวขอการดําเนินงานจัดการความรู
(KM) และไดเพิ่มตัวชี้วัดการลดกระดาษแทน ซึ่งจะใหมีการจัดทําแผนการลดใชกระดาษในปปจจุบัน และนําสงให กพร.
โดยใชคาเฉลี่ยจากการใชกระดาษยอนหลัง 3 ป เปนตัวตั้ง และมีการตั้งเปาการลดใชกระดาษอยูที่ 3% ขึ้นไป
โดยใหฝายสารบรรณเปนผูจัดทําแผนวาจะมีมาตรการลดใชกระดาษอยางไร และหัวหนาฝายสารบรรณชี้แจงวาในเรื่องนี้
ควรจะมีการประชุมกลุม/ฝาย เพื่อหามาตรการและวางแผนรวมกัน
มติที่ประชุม รับทราบและผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการ
4.4 การจัดการความรูภายในหนวยงาน (KM)
- ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการฯ รายงานวาขณะนี้กรมสงเสริมการเกษตรยังไมมีหนังสือแจงให
ดําเนินการถอดองคความรู ซึ่งถาไดรับแจงแลว จะดําเนินการและแจงใหทราบในลําดับตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ

4.5 การพัฒนา...

-54.5 การพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน (HR)
- นางนันทพร เพียรพิจารณชน รายงานการฝกอบรมของสํานักงานเลขานุการกรม ประจําเดือน
ธันวาคม 2560 ดังนี้
1. นางสาวศุภวรรณ สมบุตร อบรมเรื่อง เทคนิคการสรุปประเด็นและการนําเสนอขอมูล ประจําป
พ.ศ. 2561 รุนที่ 1 และอบรมหลักสูตรการพัฒนาภาวะผูนํายุคใหม
2. นางสาวสุภลักษณ โนภาส/นางสาววิภาดา เจนจบ และนางสาวสุวรรณา ระวิโรจน อบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการดานการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ รุนที่ 2
3. นายมานิตย ลาเกลี้ยง อบรมหลักสูตร การวางกลยุทธในงานสงเสริมการเกษตร
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 มาตรการประหยัดพลังงาน
- นายสุรศักดิ์ คําแท หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานที่ รายงานวา ในปที่ผานมากรมสงเสริม
การเกษตรไดรับการทวงติงจากสํานักงาน กพ. ในเรื่องของการจัดทํารายงานวาคณะทํางานไมเปนปจจุบัน ขณะนี้
คณะทํางานไดยกรางเพื่อจะเสนอกรมฯ แลว สําหรับการปรับเปลี่ยนชื่อบุคคลและตําแหนงใหถูกตองและเปนปจจุบัน
ซึ่งมาตรการประหยัดพลังงานยังเปนตัวชี้วัดระดับกรมอีกสวนหนึ่ง คือการบันทึกขอมูลการใชพลังงานในระบบ e-report
ใหกับสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน สําหรับไตรมาตรที่ 1 ไดดําเนินการบันทึกเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 รายงานการพัฒนาเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรม
- คณะทํางาน รายงานวา ไดมีการปรับปรุงหนาเว็บไซดของสํานักงานเลขานุการกรมโดยปรับเปลีย่ น
แบนเนอรหนาเวปเพจ เปนรูปอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร พรอมคํากลาวอวยพรปใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 ขาวสารการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด
- คณะทํางานสหกรณออมทรัพยกรมฯ ไดประชาสัมพันธการเลือกตั้งสรรหากรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ตั้งแตเวลา 05.00-18.00 น. ทั่วประเทศ
สําหรับรหัสที่จะเขาระบบทางสหกรณออมทรัพยไดจัดสงเปนรหัส 4 ตัว เมื่อเขาไปในระบบแลวก็จะเห็นรายละเอียด
ตางๆ เชน การเฉลี่ยคืนเงินปนผล เปนตน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 รายงานผลการดําเนินงานของกลุม/ฝาย
4.9.1 ฝายสารบรรณ
- นางสาวพรทิพย เริงธรรม หัวหนาฝายสารบรรณ รายงานผลการดําเนินงานของ
ฝายสารบรรณ ประจําเดือนธันวาคม 2560 ไดปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และงานมอบหมายในการเตรียมการและ
ประสานงานจัดรถ รับ-สง และอํานวยความสะดวกพระสงฆ จํานวน 61 รูป และเจาหนาที่กรมสําหรับการตักบาตร
อาหารแหงเชาวันที่ 6 มกราคม 2561
4.9.2 กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ
- นางอมรทิพย ภิรมยบูรณ ผอ.กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําเดือนธันวาคม 2560 ดังนี้
1. ไดปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ ที่ไดจัดขึ้นและดําเนินงานภายใตภารกิจของกรมสงเสริมการเกษตร
ตามปกติ ขณะนี้ไดจัดทําแผนงบประมาณโครงการ จํานวน 2 โครงการ คือ 1. โครงการปลูกพืชฤดูแลง 2. โครงการ
สรางการรับรูขอมูลขาวสารในงานสงเสริมการเกษตร ซึ่งอยูระหวางรออนุมัติ สําหรับคณะทํางานประชาสัมพันธจะมี
การแตงตั้งใหม เนื่องจากมีการเปลีย่ นแปลงประธานคณะทํางานและเพิ่มเติมผูแทนจากสํานักงานสงเสริมและพัฒนา
การเกษตร...

-6การเกษตรที่ 1-9 ดวย และจะนําเสนอที่ประชุมผูบริหารกรม ในวันที่ 22 มกราคม 2561 ตามที่รองอธิบดีกรมสงเสริม
การเกษตร คนที่ 4 ตองการใหประเด็นประชาสัมพันธเปนหนึ่งในวาระการประชุมของผูบริหารกรม
2. การยายหองทํางานของกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ จากอาคารเกษตรสัมพันธ มายังอาคาร 1
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร คนที่ 4 ขอใหสํานักงานเลขานุการกรม เปนผูพิจารณาหาหองทํางาน
3. ไดมีการมอบหมายงานในหนาที่ ผอ.กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธแลว แตยังไมไดรับมอบหมาย
บัญชีครุภัณฑของกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ
4.9.3 ศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร
- นางสาวสุ กั ญ ญา พั ว พั น ธ ผู อํ า นวยการศู น ย วิ ท ยบริ ก ารเพื่ อ ส ง เสริ มการเกษตร
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนธันวาคม 2560 วาไดปฏิบัติงานภารกิจตามปกติ
4.9.4 กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
- นายเฟองเฉลย สมัยเทอดศักดิ์ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมชวยอํานวยการ
และประสานราชการ ประจํ าเดื อนธั นวาคม 2560 ได ปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จเป นปกติ และได ประสานงานและ
อํานวยการดําเนินการจัดงานปใหมกรมฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 มกราคม 2561
4.9.5 กลุมนิติการ
- ไมรายงานเนื่องจากไมไดเขารวมประชุม (ติดราชการ)
4.9.6 กลุมสื่อสารและอาคารสถานที่
- นายสุรศักดิ์ คําแท หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานที่ รายงานผลการดําเนินงาน
ของกลุมสื่อสารและอาคารสถานที่ประจําเดือนธันวาคม 2560 วาไดปฏิบัติภารกิจตามปกติ และไดเตรียมความพรอม
ดานสถานที่มีการปรับพื้นที่บริเวณอาคาร 7 ประสานงานการเชาโตะ เกาอี้ และจัดเตรียมระบบไฟสําหรับงาน
สานสัมพันธและตอนรับปใหมของกรมฯ ในวันที่ 6 มกราคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9.7 กลุมโสตทัศนูปกรณ
- นายไตรรัตน ดีสุน หัวหนาโสตทัศนูปกรณ ไดแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่/ภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบ และกรอบอัตรากําลังของกลุมโสตทัศนูปกรณ พรอมแนะนําเจาหนาที่ให
ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 5

เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
-ไมมี-

วาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
-ไมมี-

เลิกประชุม

เวลา 16.00 น.

ลงชื่อ...........................................
(นางกาญจนา เดชะคุปต)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผูจดรายงานการประชุม

ลงชื่อ............................................
(นางสาวพรทิพย เริงธรรม)
หัวหนาฝายสารบรรณ
ผูต รวจรายงานการประชุม

