
รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการกรม 
คร้ังที่ 1/2560 

วันพธุที่ ๒5 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุม 7 ช้ัน 5 อาคาร 1 

**************************** 

ผูมาประชุม 

1. นายทวีพงศ สุวรรณโร เลขานุการกรม          ประธาน 
2. นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ ผูอํานวยการกลุมนิติการ 
3. นางสาวพรทิพย เริงธรรม หัวหนาฝายสารบรรณ 
4. นางพรชนก ปนรัศมี ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการฯ  
5. นายสุรศักดิ์ คําแท หัวหนากลุมสือ่สารและอาคารสถานท่ี 
6. นางเขมณฎฐ กมลกิจจาลักษณ  รก. ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมฯ 
7. นางสาวสุวรรณา ศรีเมย เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
8. นางใกลรุง ไทยสวัสดิ์ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
9. นางชาลิสา โกญจนาท เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
10.  นางอรษา ขยัน  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
11.  นางสาวอันธิกา นพรัตน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
12.  นางสาวสุกัญญา พัวพันธ นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ 
13.  นางสาวสุพัตรา สมบัติมานะผล นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ 
14.  นางสราญรัตน วุฒิสอน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
15.  นางสุวรรณา ระวิโรจน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
16.  นางสาวกิติมา แซจิ้ว นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
17.  นางสาวจาริน ีกองสุวรรณ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
18.  นางสาวศุภวรรณ สมบุตร              นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ 
19.  นางสาวเกวลิน  หอมหวน นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ 
20.  นางสาวจิราพัชร  โทลา นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ 
21.  นางสาววิรังรอง มณีภัคนันท นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ 
22.  นายมานิต ลาเกลี้ยง นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ 
23.  นางสาวเพ็ญนภา โรจนสงัวร นิติกรปฏิบัติการ 
24.  นายศุภกร จันทรโสภณ นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน 
25.  นายปรัชวีร พรหมสุข นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน 
26.  นายสัณหพล ชาญศิริรัตนา นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน  
27.  นางจิรพร สุนเทียน พนักงานธุรการ ระดับ 4  
28.  นางวีรธิมา เพ็ชรสีงาม พนักงานธุรการ ระดับ 4 
29.  นางปยนุช เครือทอง พนักงานธุรการ ระดับ 4 
30.  นายพรอมพันธุ กลิ่นจันทร พนักงานพิมพ ระดับ 3    
31.  นางนันทพร เพียรพิจารณชน พนักงานธุรการ ระดับ 1 

32.นางจฑุา... 
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32. นางจุฑาทิพย สนนุช พนักงานรับโทศัพท ระดับ 2 
33.  นายสมศักดิ์ แยมวันเพ็ง พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ 2  
34.  นายสุชาติ ยะเลาะห พนักงานขับรถยนต ระดับ 2  
35.  นายธนิต มณีเลิศ นิติกร 
36.  นางสาวดวงใจ เชยชม นิติกร 
37.  นางสาวนาตยา สวัสด ี นิติกร 
38.  ปยะภา กันทะ  พนักงานธุรการ 
39.  นายชายชาญศึก สิทธิรัตน ชางไฟฟาสื่อสาร 
40.  นายบุญมี ยอดวิเชียร พนักงานบริการท่ัวไป 

ผูไมมาประชุม 

              1. นางรุจิพร จารุพงศ           ผูอํานวยการกลุมเผยแพรฯ                 ติดราชการ   
              2. นางสาวจุฬาลักษณ มลิวัลย นิติกรชํานาญการ       อบรม 
              3. นางสาววิไลวรรณ บุญไชโย นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ     ติดราชการ 
              4. นางสาวธนาภา ชูกาว นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ     ติดราชการ 
              5. นายเฟองเฉลย สมัยเทิดศักดิ์ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ     ติดราชการ 
              6. นางรุงทิพย  ยินดี  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน     ติดราชการ 
              7. นางพีรพร เกตุฉันท  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ     ลาพักผอน 
              8. นางสาวสาวิตรี ชูดวง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ     ติดราชการ 
              9. นางสาวอังศุมาลิน ขวัญแกว นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ     ติดราชการ 
              10. นายเอกชัย ก่ันขาว นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ     ติดราชการ 
              11. นางลัดดาวัลย ลุนนากัน พนักงานพิมพ ระดับ 3       ติดราชการ 
              12. นายสมชาย ติ่งอวม พนักงานขับรถยนต ระดับ 2      ติดราชการ 
              13. นายสิงห สมิงพรม พนักงานขับรถยนต ระดับ 2      ติดราชการ 
              14. นายอนันต พัฒนสาร พนักงานขับรถยนต ระดับ 2      ติดราชการ 
              15. นางจิตนิภา แจงโพธ์ินาค พนักงานสถานท่ี ระดับ 2       ติดราชการ 
              16. นางสาวรัตนะ สําราญล้ํา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป      ติดราชการ 
              17. นางสาวพิไลพร ภูเม็ด เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป      ติดราชการ 
               18. นางสาววิภาดา เจนจบ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป      ตดิราชการ                                                                            
               19. นางสาวปาณิสาภสัร  สังขสวัสดิ ์ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน     ตดิราชการ 
               20. นางสาวอรปรียา  ทองเนื้อนวล นิติกร        ตดิราชการ 
               21. นางสาววันวิสา วัฒนยา พนักงานธุรการ       ตดิราชการ 
               22. นางสาวปนดัดา แกวด ี พนักงานธุรการ       ตดิราชการ     
               23. นางสาวศรัญยพัตร มาทา               พนักงานธุรการ                               ติดราชการ 

          24. นางสุมนา จันทรดํารง  พนักงานบริการท่ัวไป                        ติดราชการ 
      25. นางอุษา ดวงเงิน          พนักงานบริการท่ัวไป                        ติดราชการ 
      26. นายอุทัย เรืองฉาง        พนักงานบริการท่ัวไป                        ติดราชการ 
 

27. นายธวัตย... 
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          27. นายธวัตย งามกําพูวิวัฒน  พนักงานขับรถยนต                           ติดราชการ 
          28. นายสบุรรณ วรรณราช  พนักงานขับรถยนต                           ติดราชการ 
      29. นายพิชญ พุมเรือง  พนักงานขับรถยนต                           ติดราชการ 
      30. นายอาคม สจัจะพจน  พนักงานขับรถยนต                           ติดราชการ 
      31. นายกีรติ สมิงพรม  พนักงานขับรถยนต                           ติดราชการ  

เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น.  

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  
                 ประธานกลาวเปดการประชุม และมีเร่ืองท่ีแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
     1. กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดตัง้ศูนยอํานวยการชวยเหลือและฟนฟผููประสบอุทกภยัดาน
การเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร โดยมีอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปนประธาน ศูนยตั้งอยู ณ ศูนยบริการ
รวมกรมสงเสริมการเกษตร ช้ัน 1 อาคาร 1 เพื่อรับมอบบริจาคเงิน และสิ่งของตางๆ จาก กอง/สํานัก หนวยงาน
ภายนอก และบริษัท/หางราน เพื่อนาํไปชวยผูประสบอุทกภัยภาคใต และจะมีพิธีปลอยคาราวานรถขนสิ่งของ
บริจาค ในวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2560 ดังนั้น จึงขอความรวมมือเจาหนาท่ีสาํนักงานเลขานุการกรมรวมงาน
พรอมเพรียงกัน  
   2. ขอขอบคุณเจาหนาท่ีสํานักงานเลขานุการกรมทุกทานท่ีไดรวมกันปฏิบัติงาน ในพิธีถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดสําเร็จลุลวง
ไปอยางเรียบรอย 
  3. การติดตัง้พระบรมฉายาลกัษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 บริเวณหนา        
กรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ติดถนนพหลโยธิน ไดขอความรวมมือจากสํานักพฒันาการถายทอดเทคโนโลยี
รวมกับสํานักงานเลขานกุารกรม ดําเนินการติดตัง้พระบรมฉายาลักษณดังกลาว  
มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559  
มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม  

วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

      -ไมมี- 

วาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมทราบ  

  4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
        - นางสาวสุวรรณา ศรีเมย รายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง         
ของสํานักงานเลขานุการกรมวา การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขานุการกรมใน
ปงบประมาณ 2560 ศูนยวิทยบริการฯ ไดแจงกอง/สํานกั สงขอมูลสงเสริมการเกษตรลงทางสื่อ e-library 
เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2560 และรวบรวมขอมูลรายงาน ในรอบ 6 เดือน สงวันท่ี 7 เมษายน 2560  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

4.2 รายงาน... 
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  4.2 รายงานการเงิน (การใชจายเงิน) การจัดซ้ือ/จัดจาง 
        - นางใกลรุง ไทยสวัสดิ์  รายงานการเงินงบประมาณของสํานักงานเลขานุการกรม ตัดยอด 
ณ วันท่ี 23 มกราคม 2560 ปงบประมาณ 2560 ดังนี้  

        1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   ไดรับ     3,768,200.00  บาท        
                           ดานการเกษตรและสหกรณ ใชไป     2,576,707.71   บาท  
                  กิจกรรม 1.1  คาใชจายในการบริหารจัดการ คงเหลือ  1,191,492.29   บาท 

           กิจกรรม 1.2  คาจางเหมาบริการ ไดรับ        537,000.00   บาท 
      ใชไป         537,000.00 บาท 

                                 คงเหลือ                -  บาท 
        กิจกรรม 1.3  คาใชจายในการจัดงานวันคลาย ไดรับ  125,000.00 บาท 

             วันสถาปนากรม ใชไป           101,602.00 บาท 
                                   คงเหลือ       23,398.00 บาท
          กิจกรรม 1.4  คาประชาสัมพนัธในการจดังาน ไดรับ        460,000.00 บาท 
            วันคลายวันสถาปนากรมฯ  ใชไป         418,000.00 บาท 
      คงเหลือ        42,000.00 บาท 
                 กิจกรรม 1.5 คาใชจายในการดูแลอาคารและ ไดรับ      3,704,416.04   บาท 
                  สถานท่ีของกรมสงเสริม ใชไป          706,813.50  บาท 
                 การเกษตร คงเหลือ  2,983,4294.15 บาท  
                          กิจกรรม 1.6 คาใชจายอ่ืนๆ   ไดรับ     2,648,000.00   บาท 
      ใชไป         706,813.50  บาท 
      คงเหลือ    1,941,186.50 บาท 
     2. กิจกรรมคาใชจายบุคลากรภาครัฐพัฒนาการเกษตร  ไดรับ      2,177,536.00 บาท  
                         ยั่งยืน                                     ใชไป         286,150.00   บาท 
      คงเหลือ     1,891,386.00 บาท 
            3. กิจกรรมระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ      ไดรับ        480,000.00   บาท  
                                                                                        ใชไป        480,000.00   บาท         
      คงเหลือ             -            บาท  
                  4. กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ      ไดรับ     2,473,500.00  บาท  
                       ดานการเกษตรและสหกรณ (งบลงทุนป 2560)       ใชไป     1,111,575.00    บาท  
                                                             คงเหลือ  1,361,925.00    บาท 
    5. งบกลาง รายการเงินสาํรองจายเพื่อกรณีฉุกเฉนิ       ไดรับ     1,009,700.00   บาท 
                      หรือจําเปน ป 2559 (ปรับปรุงหองผูบริหาร)           ใชไป        980,797.00    บาท 
                                                       คงเหลือ      28,903.00    บาท 
          6. กิจกรรมหลักสงเสริมและใหบริการทางบการเกษตร   ไดรับ    1,634,000.00   บาท  
                      (เงินจูงใจ ป 2558)                                    ใชไป    1,618,700.00   บาท   
      คงเหลือ     15,300.00   บาท 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.3 ตัวช้ีวัด... 
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  4.3 ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
       - นางสาวสุวรรณา  ศรีเมย  เลขานุการคณะทํางานไดรายงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการวา กองการเจาหนาท่ีไดเชิญคณะทํางาน กอง/สํานัก ประชุมหารือรวมกันเก่ียวกับกิจกรรมตัวช้ีวัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2560 เพื่อกําหนดกิจกรรมและพจิารณารายละเอียดตางๆ 
ของกิจกรรมเสนอกรมพิจารณา สําหรับตัวช้ีวัดของสํานักงานเลขานุการกรม ปงบประมาณ 2560 กลุมเผยแพร
และประชาสัมพันธ และศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 
มติที่ประชุม รับทราบ  

  4.4 การจัดการความรูภายในหนวยงาน (KM)  
       - นางเขมณัฏฐ กมลกิจจาลักษณ เลขานุการคณะทํางานรายงานการจัดการความรู            
ของสาํนักงานเลขานุการกรมวา ขณะนี้กําลงัดาํเนินการจดัการองคความรูเปนหมวดหมู ทางเว็บไซตสื่อ
ออนไลนการจัดการความรู KM – online ของศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร      
มติที่ประชุม รับทราบ 

  4.5 การพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน (HR) 
        - สาํนักงานเลขานุการกรม ไดสงเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม/ประชุมสัมมนา           
เดือนมกราคม 2560 ดงันี้  
        1. นางสาวเกวลิน หอมหวล และ นางสาวจิราพัชร โทลา จากกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ 
เขารับการฝกอบรม การนําข้ึน ขาวสาร ขาวประชาสัมพันธ เขาระบบเว็บไซตกรมสงเสริมการเกษตรใหม เม่ือวันท่ี 
10 มกราคม 2560 ณ ศูนยบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
        2. นายสุรศักดิ์ คําแท หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี เขารับการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการคํานวณราคากลางงานกอสรางของทางราชการดวยอิเล็กทรอนิกส สําหรับเจาหนาท่ี
ของรัฐในสวนกลาง รุนท่ี 2 เม่ือวันท่ี 11 – 12 มกราคม 2560 ณ หองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร 4 ช้ัน 7 
อาคารใหม กรมบัญชีกลาง เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
                       3. นางสาวจฬุาลักษณ มะลิวัลย จากกลุมนิติการ เขารับการฝกอบรม หลักสูตร นักบริหาร 
การพฒันาการเกษตรและสหกรณ ระดับกลาง รุนท่ี 79 ระหวางวันท่ี 11 มกราคม – 17 กุมภาพนัธ 2560       
ณ โรงแรมมารวย การเดน เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร  
มติที่ประชุม รับทราบ 

     4.6 มาตราการประหยัดพลังาน  
               - นายสุรศักดิ์ คําแท หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี คณะทํางานมาตรการประหยัด
พลังงานรายงานวา ปริมาณการใชพลังงาน ไฟฟา น้ําประปา แตละอาคารของกรมสงเสริมการเกษตร ระหวางป 
2557 – 2559 เพือ่เปรียบเทียบการใชพลงังานแตละป และนําปริมาณการใชพลงังานมาเปนแนวทางการ
กําหนดมาตรการประหยดัพลังงานของกรมสงเสริมการเกษตรตอไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

          4.7 รายงานการพัฒนาเว็ปไซตสํานักงานเลขานุการกรม 
        - นายปรัชวีร พรหมสุข คณะทํางานเว็บไซตของสาํนกังานเลขานุการกรมรายงานวา           
ไมมีการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรม  เชน ภาพกิจกรรมตางๆ 
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         - นายพรอมพันธุ กลิ่นจันทร คณะทํางานเว็บไซตของสาํนักงานเลขานุการกรมรายงานวา 
ไดดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต ขาวประชาสัมพันธ และหนังสือเวียน จํานวน 2 เร่ือง              
มติที่ประชุม รับทราบ 

  4.8 ขาวสารการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด   
       - นายสุรศักดิ์  คําแท  ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จาํกัด 
รายงานวา สหกรณออมทรัพยฯ ไดประกาศผูท่ีไดรับการสรรหาเปนประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ                  
และผูตรวจสอบกิจการ ชุดท่ี 46/47 ปบัญชี 2560 ทางระบบออนไลน เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2560    
และจะจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2559 ในวันท่ี 4-5 กุมภาพันธ 2560 ณ โรงแรมเอบีนาเฮาส เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร  
มติที่ประชุม รับทราบ    

  4.9 รายงานผลการดําเนินงานของกลุม / ฝาย 
               4.9.1 ฝายสารบรรณ 
     - หัวหนาฝายสารบรรณ รายงานผลการดําเนินงานของฝายสารบรรณประจําเดือน  
มกราคม 2560 วา ไดปฏิบัติงานตามภารกิจและงานท่ีไดรับมอบหมายตางๆ เปนปกติ 

        4.9.2 กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ  
      - นางสาวสุกัญญา พัวพันธ กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ รายงานผลการ
ดําเนินงานเดือนมกราคม 2560 ดังนี้  

                       1. ติดตามทําขาวผูบริการ อธิบดี/รองอธิบดี (ตางจังหวัด) จํานวน 13 คร้ัง   
                                        2. นําสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) ทําขาวเครือขายแปลงใหญท่ี จังหวัดราชบุรี 
และจงัหวัดสมุทรสงคราม จาํนวน 1 คร้ัง  
                                  3. เผยแพรกิจกรรมศูนยอํานวยการชวยเหลือและฟนฟผููประสบอุทกภัย         
ดานการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร ผานสื่อมวลชน ทางสื่อออนไลน Facebook Line กลุมตางๆ    
         4 ดําเนินการประชาสัมพนัธขาวสารทาง Line PR กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
Facebook : ประชาสัมพันธ กรมสงเสริมการเกษตร เว็บไซตกรมสงเสริมการเกษตร  
                                  5. จัดทําขอความประชาสมัพนัธของผูบริหาร (Key Messages ) จาํนวน 8 ขอความ 

      4.9.3 ศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร  
      - นางเขมณฏัฐ กมลกิจจาลักษณ รักษาราชการผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริม
การเกษตร รายงานผลการดําเนินงานของศูนยวิทยบริการเพือ่สงเสริมการเกษตร ประจําเดอืนมกราคม2560 ดงันี ้
        1. บริการสื่อองคความรูดานการเกษตร ใหบริการ จาํนวน 15,582 ฉบับ/แผน 
ผูรับบริการ จาํนวน 1,229 คน 
        2. ใหบริการขอมูล/ความรู ผานสื่อออนไลน นาํเขาขอมูล จาํนวน 275 เร่ือง    
ผูเขารับบริการ จาํนวน 152,933 คน      

      4.9.4 กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ  
      - ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ รายงานผลการดําเนินงาน
ของกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ ประจาํเดือนมกราคม 2560 วาไดปฏิบัตงิานตามภารกิจงานประจาํ 
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      4.9.5 กลุมนิติการ  
                - ผูอํานวยการกลุมนิติการ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมนิติการประจําเดือน
มกราคม 2560 วา ปฏิบัติตามภารกิจประจํา   

             4.9.6 กลุมสื่อสารและอาคารสถานที่  
                 - หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี ไดรายงานผลการดําเนินงานของกลุม
สื่อสารและอาคารสถานท่ีประจําเดือนมกราคม 2560 ดังนี้  
                           1. การเบิกจายเงินคารักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสะอาด          
กรมสงเสริมการเกษตร ประจําเดือนธันวาคม 2559 เรียบรอยแลว 

                   2. การใหบริการหองประชุม จาํนวน 40 คร้ัง ผูใชบริการ 1,200 คน  

           3. การใหบริการสาธารณูปโภค ซอมบํารุงระบบไฟฟา ประปา จาํนวน 40 รายการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระที่ 5 เร่ืองเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
   -ไมมี- 

วาระที่ 6 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
    -ไมมี- 
เลิกประชุม 12.00 น.   
 
 
  
     ************************** 
 
 
 
 
       ลงช่ือ...........................................   ลงช่ือ............................................ 
              (นายพรอมพันธุ กลิ่นจนัทร)        (นางสาวพรทิพย  เริงธรรม) 
                พนักงานพิมพ ระดับ 3                                    หัวหนาฝายสารบรรณ  
                ผูจดรายงานการประชุม                                 ผูตรวจรายงานการประชุม 


