
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจน์หริัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก   แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
    ประธานกรรมการ 
๒.  รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลวัฒน ์ พัฒนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     
   กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   กรรมการ 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   กรรมการ 
๘. อาจารย์แวอีเลียส บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
    กรรมการ 
๙. นายจตุพร จันทรมา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   กรรมการ 
๑๐. นายปรีชา ไชยโย ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   กรรมการ 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นางวิมลพรรณ   ทองเกล็ด ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางพรรณวิภา   บุญมา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. นางสาวสายสุนีย์   อินทรไชย ผู้ช่วยเลขานุการ 
                         /เริ่มประชุมเวลา...    



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
  

๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค.  ประธานท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 
ระเบียบวาระที่   ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค. ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบคําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ี ๒๕/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๖ ธันวาคม 
๒๕๕๗ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๑.๑ 

มติ ก.บ.ค.   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗  
 ตามท่ีได้มีการประชุม ก.บ.ค. คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๗ เม่ือวันเสาร์ท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น  ฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจํานวน ๔ หน้า รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑ – ๔ 
 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๗   

 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม คร้ัง ๗/๒๕๕๗ 
มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข 
           

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
- ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- ไม่มี -  

 
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๕.๑  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องหลักเกณฑ์การประเมิน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.......... 
  เพ่ือให้การประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และไม่เกิดปัญหาในการขอความเห็นชอบเพ่ือให้ตําแหน่ง
และจํานวนตําแหน่งท่ีกําหนดเพ่ิมขึ้นได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 
          /นายปรีชา ไชยโย... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
  

๓

 นายปรีชา  ไชยโย ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค. 
ได้ขออนุญาตท่ีประชุม ขออนุญาตให้รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดมีดังนี้ 
 ๑. การแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 
(กรณีท่ีดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารแต่ยังไม่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง) สามารถแต่งตั้งได้ตั้งแต่วันท่ียื่น
เสนอขอรับการประเมิน 

๒. การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร (กรณีท่ียังไม่ได้ดํารงตําแหน่งประเภท
ผู้บริหาร) สามารถแต่งตั้งได้ ณ วันท่ี ก.บ.ค. มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง 

๓. การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ และตําแหน่ง
ประเภทท่ัวไป (ให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น) สามารถแต่งตั้งได้ตั้งแต่วันท่ียื่นเสนอขอรับการประเมินเพ่ือเข้าสู่
ตําแหน่ง 

ดังนั้นจึงเห็นควรให้ตัดข้อความ “เว้นแต่กรณีท่ีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ผู้ขอรับการประเมินได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตําแหน่งอยู่ก่อนแล้ว ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันท่ียื่นขอรับ
การประเมิน อันเป็นวันท่ีผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งประเภทผู้บริหาร” ใน 
( ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เ ร่ืองหลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ........... ออก   
 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการปรับแก้ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง เร่ืองหลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ...........  ตามท่ี รศ. สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
มติ ก.บ.ค.     ๑.  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องหลักเกณฑ์การประเมิน

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภท
ผู้บริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ........ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ รศ.สุรชัย 
ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๒. นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 

๕.๒ การทบทวนการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า 
 ตามมติท่ีประชุม ก.บ.ค. คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ มีมติอนุมัติแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือ
เทียบเท่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ืองหลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ และมหาวิทยาลัยได้มีคําส่ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ี ๑๐๙๑/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เร่ืองการแต่งตั้งข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า 
รายละเอียดมีดังนี้ 

/๑. นางสาวลัดดา  ... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
  

๔

 ๑. นางสาวลัดดา  กาจารี ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ (วันท่ียื่นขอรับการประเมิน) 
 ๒. นางสาวณัฐนพิน ขันนาแล ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ (วันท่ียื่นขอรับ
การประเมิน) 
 เพ่ือให้การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทผู้บริหารดังกล่าว 
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เ ร่ืองหลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดมีดังนี้ 
 ข้อ ๓ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร  
ระดับผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า และผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า ให้แต่งตั้งได้ ณ วันท่ี 
ก.บ.ค. มีมติอนุมัติให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร และ 
 ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้กับการประเมินท่ีได้ดําเนินการ 
ไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เ ร่ืองหลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๕๕ 
 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรให้ดําเนินการดังนี้ 

๑. ยกเลิกคําส่ัง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ี ๑๐๙๑/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 
เร่ืองการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการ
กองหรือเทียบเท่า  

๒. แต่งตั้งให้นางสาวลัดดา  กาจารี ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยี 
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตั้งแต่วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 

๓. แต่งตั้งให้นางสาวณัฐนพิน ขันนาแล ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตั้งแต่วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๗  
 ซ่ึงเป็นวันท่ี ก.บ.ค. มีมติอนุมัติให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 
มติ ก.บ.ค.     ๑.  ให้ยกเลิกคําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ ๑๐๙๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม 

๒๕๕๗ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า  

 ๒. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่าดังนี้ 
๑) นางสาวลัดดา  กาจารี ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยี 

การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๒) นางสาวณัฐนพิน ขันนาแล ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานัก 

   วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตั้งแต่วันที่  
   ๘ มีนาคม ๒๕๕๗  
 
 
        /๕.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
  

๕

๕.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องประสบการณ์และระยะเวลาของ
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 
 เพ่ือให้การประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ.อ. กําหนด มหาวิทยาลัย จึง (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ืองประสบการณ์และระยะเวลาของตําแหน่งประเภทผู้บริหาร รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 
 นายปรีชา  ไชยโย ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค. 
ได้ขออนุญาตท่ีประชุม ขออนุญาตให้รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดทําประกาศดังกล่าว  
 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการปรับแก้ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง เร่ืองประสบการณ์และระยะเวลาของตําแหน่งประเภทผู้บริหารดังนี้ 

๑. เ ห็นควรนํา เสนอสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือจัดทําเ ป็นประกาศสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง เร่ืองประสบการณ์และระยะเวลาของตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 

๒. เพ่ิมข้อความ ข้อ ๓ ประสบการณ์และระยะเวลาของตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ตามประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้กับการประเมินท่ีได้ดําเนินการไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
เร่ืองหลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภท
ผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ 
มติ ก.บ.ค.     ๑.  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องประสบการณ์และ

ระยะเวลาของตําแหน่งประเภทผู้บริหารโดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ 
ที่ประชุม 

 ๒. มอบกรรมการและเลขานุการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพ่ือจัดทํา
เป็นประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางประกาศใช้ต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ 
  ๖.  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่  
๑/๒๕๕๘ 
  ประธานแจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ค ร้ัง ท่ี  ๑/๒๕๕๘ 
เม่ือมีวาระพิจารณา ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เลิกประชุมเวลา... 
 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
  

๖

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
  
 
(นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย)                                          
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ค.           
ผู้บันทึกการประชุม/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม    
 

 
(นางพรรณวิภา  บุญมา)   
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ 
ผู้ช่วยเลขานุการก.บ.ค./ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม   
 

 
(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)                             
ผู้อํานวยการกองกลาง                     
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ค./ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม   
 
 
(นายปรีชา  ไชยโย)     
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
กรรมการและเลขานกุาร ก.บ.ค./ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


