
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณ 

ครั้งที่ 114/5/2560 

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 

ณ หองประชุม YT720  สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

อาคารโยธี  กรุงเทพมหานคร 

* * * * * * * * * * 

รายนามกรรมการที่เขาประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร. ศกัรินทร  ภูมรัิตน ประธานกรรมการ 

2. ดร. โกศล  เพ็ชรสุวรรณ   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

3. รองศาสตราจารย ดร. คณุหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

4. ศาสตราจารย ดร. ประสาท  สบืคา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

5. รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย  ลลีารัศมี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐชาต ิ มงคลนาวิน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

7. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

(นายภูมรัิตน  ชุมแสง     ผูแทน) 

กรรมการโดยตําแหนง 

8. เลขาธกิารคณะกรรมการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

(นางสุจติรา  พัฒนะภูม ิ    ผูแทน) 

กรรมการโดยตําแหนง 

9. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(นางดวงสมร  คลองสารา     ผูแทน) 

กรรมการโดยตําแหนง 

10. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

(ดร. ชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล     ผูแทน) 

กรรมการโดยตําแหนง 

11. ผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

(รองศาสตราจารย ดร. วิวัฒน  เรืองเลศิปญญากุล) 

กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได 

1. ดร. กฤษณพงศ  กรีตกิร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

2. ดร. ฉันทวิทย  สุชาตานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

3. อธกิารบดมีหาวิทยาลัยมหดิล กรรมการโดยตําแหนง 

รายนามผูเขารวมประชุม 

1. นายเศวต  ภูภากรณ รองผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 



2. นายชัยวัฒน  เชื้อมั่ง รองผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

3. นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย รองผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

4. นางสาวสุดารัตน  ธรีะกติตวัิฒนา ผูตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

5. นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ หัวหนาฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

6. นางสาวสายสมร  ยมวชริาสนิ หัวหนาฝายคลังและพัสดุ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

7. นางสาวสุวพชิญ  คาฮัว้ ผูชํานาญการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

8. นางสาวเกดสุภา  จันทนาวิวัฒน ผูชํานาญการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

9. นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ ผูชํานาญการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

10. นางสาวศุภมาส  เจอืกโวน เจาหนาที่ปฏบิัตกิาร ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานเสนอตอที่ประชุม : การแตงต้ังที่ปรกึษาคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน

มหดิลวทิยานุสรณ 

 ตามที่ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหดิลวิทยา-นุสรณ 

ชุดปจจุบัน ยังคงตองปฏบิัตหินาที่ตอไป ตามมาตรา 17 วรรคสาม แหงพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้โรงเรียนมหดิลวิทยา

นุสรณ พ.ศ. 2543  จนกวาจะมกีารแตงตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคณุวุฒิ ตามพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้ฯ 

ฉบับใหม นัน้  โรงเรียนจงึขอความเห็นชอบใหเชญิผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงตัง้เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารฯ จํานวน 

3 ทาน ไดแก  ดร.โกศล  เพ็ชรสุวรรณ   ดร. กฤษณพงศ  กรีตกิร  และ 

รองศาสตราจารย ดร. คณุหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 ตามที่ไดมกีารประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ คร้ังที ่113/4/2560  

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 นัน้  ฝายเลขานุการไดเสนอรายงานการประชุมดังกลาว 

มติที่ประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมโดยไมมขีอแกไข  

   

  

  



ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 

ระเบยีบวาระที่ 3.1 กรอบงบประมาณรายรับรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 โรงเรียนไดจัดทําแผนปฏบิตังิานโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Action Plan) 

ตามกรอบงบประมาณรายรับรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ไดรับอนุมัตใินการประชุมคร้ังที่ 113/4/2560 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เรียบรอยแลว 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ   

 

ระเบยีบวาระที่ 3.2 การปรับโครงสรางเงนิเดือน 

 ในการปรับเจาหนาที่กลุมครูและกลุมปฏบิตักิารเขาสูระบบโครงสรางเงนิเดอืนใหม  โรงเรียนจะตอง

ดําเนนิการดานงบประมาณใน 2 สวน คือ 

1. การปรับโครงสรางเงนิเดือนโดยใชหลักการคลืน่กระทบฝง  

2. การปรับกองทุนสํารองเลี้ยงชพีที่โรงเรียนสมทบใหในกลุมเจาหนาที่โครงสรางเดมิ โดยการ

คํานวณงบประมาณที่จะใชในการปรับผลกระทบในสวนนี้ ขึ้นอยูกับหลักการในการเลื่อนเงนิเดอืน  

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 3.3 การสรรหารองผูอํานวยการโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ (วาระลับ) 

 คณะอนุกรรมการสรรหารองผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณไดขยายเวลาการรับสมัคร 

ไปอีก 1 เดอืน คอืตัง้แตวันที่ 1-30 กันยายน 2560  และปรับคุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง จาก “มปีระสบการณ 

ดานการบริหารงานบุคคล” เปน “มปีระสบการณดานการบริหาร” และคาดวาจะรายงานผลการสรรหาและ 

ขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ในการประชุมคร้ังตอไป (วันที่ 7 พฤศจกิายน 2560) 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

  



ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

ระเบยีบวาระที่ 4.1 การกันเงนิไวจายเหลื่อมป 

 การดําเนนิงานปงบประมาณ พ.ศ. 2560  โรงเรียนมกีจิกรรมที่ไดรับอนุมตัใิหดําเนนิงานหรือ 

ทําสัญญาผูกพันแลว แตคาดวาจะไมสามารถเบกิจายไดทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2560  จงึจําเปน 

ตองขออนุมัตคิณะกรรมการบริหารฯ  เพื่อกันเงนิไวจายเหลื่อมป ดังนี้ 

1. รายการประเภทเพื่อการดาํเนนิการ จํานวน 30 รายการ     

2. รายการประเภทเพื่อการลงทนุ จํานวน 2 รายการ   

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 4.2 ระเบยีบโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ วาดวยกองทุนสวัสดิการผูปฏบิัติงานโรงเรยีนมหดิล

วทิยานุสรณ พ.ศ. .... 

 ดวยโรงเรียนพจิารณาเห็นวาระเบยีบโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ วาดวยการกองทุนสวัสดกิารโรงเรียน

มหดิลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2545  ยังมรีายละเอียดสําคัญบางสวนที่ไมครบถวน  จงึไดประสานกับนติกิรประจํากอง

กฎหมาย มหาวิทยาลัยมหดิลในประเด็นดังกลาว  ซึ่งเสนอใหโรงเรียนยกเลกิระเบยีบดังกลาว  

และยกรางระเบยีบวาดวยกองทุนสวัสดกิารฯ ขึ้นใหม   

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบในหลักการ โดยใหโรงเรียนศกึษาระเบยีบลักษณะนี้กบัองคกรที่มลีักษณะคลายกัน แลวมาทบทวน

อีกคร้ัง 

 

ระเบยีบวาระที่ 4.3 กองทุนคารักษาพยาบาล 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ และคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล มแีนวคดิทีจ่ะใหโรงเรียนจัดตัง้

กองทุนคารักษาพยาบาลเพื่อชวยลดภาระคารักษาพยาบาลของโรงเรียนที่จะมสีงูมากขึ้นในอนาคตนัน้  โรงเรียนจงึ

เสนอแนวคดิที่จะขออนุมัตนิําเงนิงบประมาณเหลอืจายดังกลาวมาจัดตัง้เปนกองทุนคารักษาพยาบาลใหแกเจาหนาที่

และลูกจางของโรงเรียนตอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (คร้ังที่ 78/4/2560 วันที่ 10 สงิหาคม 2560)  ซึ่ง

คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบใหเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พจิารณาใหความเห็นชอบการจัดตัง้กองทุนคา

รักษาพยาบาล  และโรงเรียนไดหารือกับนติกิรประจํากองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหดิล ในการรางระเบยีบโรงเรียน

มหดิลวิทยานุสรณ วาดวยกองทุนคารักษาพยาบาล พ.ศ. ... แลว 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบในหลักการ โดยใหโรงเรียนศกึษาระเบยีบลักษณะนี้กบัองคกรที่มลีักษณะคลายกัน แลวมาทบทวน

อีกคร้ัง 

 



ระเบยีบวาระที่ 4.4 รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 และแผนการบรหิารทรัพยากรบคุคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (คร้ังที่ 78/4/2560 วันที่ 10 สงิหาคม 2560) ไดเห็นชอบใหโรงเรียน

เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พจิารณารายงานผลการดําเนนิงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่งเปนขอมูลระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถงึวันที่ 31 สงิหาคม 2560   

และ (ราง) แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   

มติที่ประชุม 

 รับทราบรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  และ

เห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ระเบยีบวาระที่ 4.5 การจัดทําแผนยุทธศาสตร โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

 โรงเรียนไดเสนอแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ระยะยาว 20 ป  

(พ.ศ. 2561-2580) เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของชาต ิ  

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมไดเสนอใหมกีารระดมความคดิเพื่อหาแนวคดิประเด็นแผนยุทธศาสตรโรงเรียนกอนที่จะยกราง 

 

ระเบยีบวาระที่ 4.6 การประเมินผลการปฏบิัติงานของผูตรวจสอบภายใน โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วาระลับ) 

 ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลไดรายงานผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของ 

ผูตรวจสอบภายในประจําคร่ึงหลังของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 4.7 การเลื่อนเงนิเดือนและการจายเงินเพิ่มพเิศษใหแกครูและเจาหนาที่  

ประจําครึ่งหลังของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วาระลับ) 

 ณ วันที่ 31 สงิหาคม 2560  โรงเรียนมคีรูและเจาหนาที่ที่มสีทิธไิดรับการพจิารณาเลื่อนเงนิเดอืนและมี

อัตราเงนิเดือนเต็มขัน้ของตําแหนง จํานวน 126 คน 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ 

 

  



ระเบยีบวาระที่ 4.8  เงนิรางวัลผลการดําเนนิงานขององคกร ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วาระลับ) 

 ณ วันที่ 31 สงิหาคม 2560  มคีรู เจาหนาที่และลูกจางสัญญารายปที่มสีทิธไิดรับการพจิารณาเงนิรางวัล

การดําเนนิงานขององคกร ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 133 คน  

มติที่ประชุม   

 เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ 

 

ระเบยีบวาระที่ 4.9 การปรับปรุงขอบังคับโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ วาดวยคาใชจายของโรงเรยีน 

 ดวยรายการคาใชจายตามขอบังคับโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ วาดวยคาใชจายของโรงเรียน  

พ.ศ. 2544  ซึ่งโรงเรียนปฏบิัตอิยูในปจจุบัน  มบีางรายการที่โรงเรียนไมเคยนํามาใช และบางสวนไมชัดเจนและ

ครอบคลุม จงึไดหารือกับนติกิรประจํากองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหดิล  เพื่อปรับปรุงขอบังคับวาดวยคาใชจายของ

โรงเรียนดังกลาว  

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 4.10 การประเมินผลองคการมหาชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 โรงเรียนไดรางตัวชี้วัด ในสวนของการประเมนิองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   

เพื่อใชในการประเมนิผลองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาต ิที่ 5/2559 เร่ืองมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ  

ซึ่งมจีํานวน 11 ตัวชี้วัด  ทัง้นี้สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเชญิประธานกรรมการหรือผูแทนคณะกรรมการ  

และผูอํานวยการโรงเรียน รวมประชุมเพื่อเจรจาตัวชี้วัดดังกลาว รวมกบัคณะกรรมการเจรจาของ กพม.  

ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560   

มติที่ประชุม 

เห็นชอบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 4.11 การเพิ่มเติมรายวชิาในโครงการ สอวน. ในหลักสูตรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

พุทธศักราช 2560 

 โรงเรียนไดเสนอใหมกีารเพิ่มเตมิรายวิชาในโครงการ  สอวน. เปนรายวิชาเลอืกเสรีที่สามารถนําไป

เทยีบเคยีงกับรายวิชาบังคบัที่กําหนดไวในหลกัสตูรโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ พุทธศักราช  2560 ในกลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตรได  โดยนักเรียนที่เขารวมโครงการ สอวน. สามารถเลอืกลงทะเบยีนเรียนรายวิชาในโครงการ สอ

วน. ได 2 รูปแบบ  

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมเสนอใหปรับที่วิธกีารบริหารจัดการของโรงเรียนและครูผูสอน 



ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5.1 ความกาวหนาของ (ราง) พระราชกฤษฎกีาจัดต้ังโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

 เมื่อวัน 29 สงิหาคม 2560  โรงเรียนไดประสานไปยังเจาหนาที่ของสาํนักงานกฤษฎกีา 

ถงึความกาวหนาของ (ราง) พระราชกฤษฎกีาจัดตัง้โรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ ฉบับใหม  และไดรับแจงวา  

คาดวาจะเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดอืนกันยายน 2560 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 5.2 กรอบอัตรากําลังบคุลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (คร้ังที่ 78/4/2560  วันที่ 10 สงิหาคม 2560) ไดอนุมัต ิ

กรอบอัตรากําลังบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 204 อัตรา ซึ่งสอดคลองกับบัญช ี

หมายเลข 1 ทายขอบังคับโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ วาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2559  

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 5.3 สวัสดิการการพักอาศัยในโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (คร้ังที่ 78/4/2560  วันที่ 10 สงิหาคม 2560) เห็นชอบใหโรงเรียน

เพิ่มเตมิความในระเบยีบโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ วาดวยสวัสดกิารและประโยชนตอบแทนเจาหนาที่ พ.ศ. 2544 และ

ที่แกไขเพิ่มเตมิ หมวด 4 สวัสดกิารและเงนิชวยเหลอืเจาหนาที่ของโรงเรียน  

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 5.4 วุฒกิารศึกษาของเจาหนาที่โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

 ปจจุบัน โรงเรียนมเีจาหนาที่กลุมครูที่มวุีฒิการศกึษาระดับปริญญาเอกคดิเปนรอยละ 23.29  หรือจํานวน 

17 คน จากจํานวนเจาหนาที่กลุมครูทัง้หมด 73 คน  และคาดวาภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  โรงเรียนจะมี

เจาหนาที่กลุมครูที่มวุีฒิการศกึษาระดับปริญญาเอกคดิเปนรอยละ 42.47 หรือ 31 คน 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

  



ระเบยีบวาระที่ 5.5 สรุปการประชุมรวมฯ 

 จากการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารฯ  คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูฯ  ผูแทน

ผูปกครองนักเรียน  ผูแทนนักเรียนเกา-ปจจุบัน ครูและเจาหนาที่โรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 

2560  โรงเรียนไดจัดทํารายงานสรุปการเสวนา และขอคดิเห็นของผูเขารวมประชุมแลว   

มติที่ประชุม 

 รับทราบ  

 

ระเบยีบวาระที่ 5.6 รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน โรงเรยีน

มหดิลวทิยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 โรงเรียนไดจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน โรงเรียน

มหดิลวิทยานุสรณ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ ไดเห็นชอบแผนดังกลาว 

ในการประชุมคร้ังที่ 111/2/2560  วันที่ 14 มนีาคม 2560 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 5.7 การสํารวจความพงึพอใจในคุณภาพการใหบรกิาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดดําเนนิการสํารวจความพงึพอใจในคุณภาพการ

ใหบริการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  และสงรายงานสรุปผลการสํารวจฯ เรียบรอยแลว 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบยีบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณครั้งตอไป 

 โรงเรียนไดเสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สาํคัญสําหรับการประชมุคณะกรรมการบริหารฯ 

ในรอบหนึ่งป  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบยีบวาระที่ 6.1 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

เลกิประชุมเวลา 19.00 น. 
 

นางสาวสุวพชิญ  คาฮัว้ 

ผูบันทกึการประชุม 

 

นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย 

ผูตรวจบันทกึการประชุม 
 

 


