
 
รายงานการประชุมสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 
คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๓ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

************************************* 
ผู้มาประชุม 
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   สมุทธารักษ์ กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธ์ิแพง  กรรมการ 
๔. อาจารย์สุรพงษ์ ภักดี  กรรมการ 
๕. อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ จั่นวงษ์  กรรมการ 
๖. อาจารย์อรพิณ จารุสิริรังสี กรรมการ 
๗. อาจารย์ศิริมา เอมวงษ์  กรรมการ 
๘. อาจารย์ ดร.เกษริน วะนะวิเชียร กรรมการ 
๘. อาจารย์กานดา หงษ์ริกลุ กรรมการ 
๙. อาจารย์ภานุวัฒน์ ชัยชนะ  กรรมการ 
๑๐. นายปรีชา ไชยโย  กรรมการ  
๑๑. นางวรัญชญา ดวงแก้ว  กรรมการ 
๑๒. นายจตุพร จันทรมา กรรมการ 
๑๓. นายจรัญ อุ่นม่อน  กรรมการ  
๑๔. นางสาวลัดดา กาจารี  กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุม 
นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี     
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
  ธนาคารทหารไทย ได้เสนอรายละเอียด การบริหารจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของ  
๒ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ (บลจ.) คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (TMBAM) และ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา  ซึ่งขณะน้ีได้มอบ
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีศึกษารายละเอียดและดูข้อมูลในเรื่องดังกล่าว  เพื่อจะได้หาแนวทางใน
การดําเนินการพิจารณาจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานของมหาวิทยาลัย  ทราบมาว่ามี

     /มหาวิทยาลัย... 



 

 
 
 
รายงานการประชุมสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
 

 

๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยเพชรบุรี ได้ดําเนินการจัดทํากองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้
กันพนักงานแล้ว  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
   ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน  
   ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๕ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต่หน้า ๑ – ๕ 
 

ประเด็นที่เสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    ลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓  
 

   ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้ง ๒/๒๕๕๓ โดยมีการแก้ไข
รายงานการประชุม  ดังน้ี 
   ๑.  หน้าที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๑  บรรทัดที่ ๗ แก้ไขคําผิด “..วันที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๓...”  แก้ไขเป็น “วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒” 
   ๒.  หน้าที่ ๓  เพิ่มเติมข้อความ “ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา” 
   ๓.  หน้าที่ ๔  ระเบียบวาระที่ ๔.๒ บรรทัดที่ ๓ แก้ไขคําผิด “..มีมิติอนุมัติการเริ่มเป็น
สมาชิก..”  แก้ไขเป็น “มีมติอนุมัติการเริ่มเป็นสมาชิก...” 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
   ลําปาง คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๓ โดยมีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
    -  ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑   ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  เร่ือง  
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เน่ืองจากประสบอุบัติเหตุในการปฏิบัติราชการ   

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓  
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบ (ร่าง)  ประกาศสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เน่ืองจากประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติราชการ  แล้วนําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป น้ัน 
                  /บัดน้ีอธิการบดี... 



 

 
 
 
รายงานการประชุมสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
 

 

๓ 

  บัดน้ีอธิการบดีได้ลงนามในประกาศดังกล่าวเรียบรอ้ยแล้ว  โดยประกาศใช้ต้ังแต่วันที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 
มติท่ีประชุม   รับทราบ   

 

 ๔.๒   รายงานงบรับ – จ่ายเงิน  กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓  
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ มีมติมอบงานคลังรายงานงบรับ-จ่ายเงินของกองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง น้ัน 

 งานคลังได้ดําเนินการตามมติดังกล่าว  ทั้งน้ีมียอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๓ ดัง น้ี  กองทุนเพื่อสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมียอดคงเหลือ จํานวน 
๑,๘๒๘,๔๓๘.๔๖ บาท และเงินกองทุนเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
มียอดคงเหลือ จํานวน ๖๒๐,๙๐๘.๔๖ บาท 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  รายงานงบรับ - จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ต้ังแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓   
 
   ๔.๓ รายงานรายชื่อสมาชิกกองทุนสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓  
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ มีมติรับทราบรายช่ือสมาชิกกองทุนสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการ 
ให้กู้เงิน ข้อมูล ณ เดือนเมษายน ๒๕๕๓ มีจํานวนทั้งสิ้น ๙๔ ราย 

  งานคลังได้รวบรวมรายช่ือสมาชิกสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน 
รายใหม่ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ มีจํานวน ๑๓ ราย สมาชิกพ้นสภาพ ๒ ราย  
รวมมีสมาชิกฯ ทั้งหมด  ๑๐๕ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓) รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ จํานวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงินฯ  
    ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ จํานวน ๑๐๕ ราย 
 
   ๔.๔ รายงานรายชื่อสมาชิกสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ลําปาง  
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓  
เมื่อ วันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ มีมิ ติรับทราบจํานวนสมาชิกการฌาปนกิจสง เคราะห์ ข้อมูล  
ณ เดือนเมษายน ๒๕๕๓ มีจํานวน ๒๐๕ ราย น้ัน          
                  /ต้ังแต่เดือนมีนาคม... 



 

 
 
 
รายงานการประชุมสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
 

 

๔ 

 ต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ มีสมาชิกและทายาทสมาชิกถึงแก่กรรม
จํานวน ๓ ราย สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ มีสมาชิกทั้งหมด ๒๐๓ ราย  รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 
มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานรายชื่อสมาชิกสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ข้อมูล ณ วันท่ี   
  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ มีสมาชิกท้ังหมด ๒๐๓ ราย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑   การพิจาณาจ่ายเงินสงเคราะห์เน่ืองจากประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติราชการ  
 ตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  เรื่อง 
หลัก เกณฑ์การจ่ ายเงินกองทุนส วัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒.๖   
เงินสงเคราะห์เน่ืองจากอุบัติเหตุในการปฏิบัติราชการ กรณีที่ได้รับบาดเจ็บอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  นายพัฒนศักด์ิ  ไชยยาสืบ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทเจ้าหน้าที่ประจํา
ตามสัญญา  ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร ระดับ ๓ ได้รับอุบัติเหตุจากจากเลื่อยไฟฟ้าเข้าข้อมือขวา ทําให้
กระดูกน้ิวช้ีมือขวาแตก  เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๕๓ แพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวเป็นเวลา ๑ เดือน  
ซึ่งในการรักษาตัวครั้งน้ีเสียค่ารักษาพยาบาลไปแล้วเป็นเงิน ๑๐,๒๑๑ บาท  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ทั้งน้ีค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่สามารถเบิกจ่ายจากประกันสังคมได้ เน่ืองจากเป็นการประสบ
อุบัติเหตุในเวลางานซึ่งอยู่นอกเหนือเงื่อนไขการจ่ายเงินของประกันสังคม รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๒  
  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรให้จ่ายตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เน่ืองจากประสบอุบัติเหตุในการ
ปฏิบัติราชการ ข้อ ๒.๔ (๓) บาดเจ็บอื่น ๆ ให้มีสิทธิ ๕,๐๐๐ บาท 
มติท่ีประชุม  อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเน่ืองจากประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติราชการ ราย 

นายพัฒนศักด์ิ  ไชยยาสืบ เป็นเงินจํานวน ๕,๐๐๐ บาท   
    
   ๕.๒ ทบทวนการจ่ายเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจศพ (กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง  ผู้ทรงคุณวุฒิเสียชีวิต) 
 ตามที่  ท่านพจมาน  เครือสินธ์ุ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้เสียชีวิตด้วยโรคเลือดออกในสมองส่วนลึกด้านขวา  เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 
 ตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
         /-  ข้อ ๔ ได้นิยามคําว่า...     



 

 
 
 
รายงานการประชุมสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
 

 

๕ 

 -  ข้อ ๔ ได้นิยามคําว่า  “บุคลากร”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนใสถาบัน
อุดมศึกษา  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจํา ลกูจ้างรายวันจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการที่กําลังปฏิบัติงานอยู่ใน  มหาวิทยาลัย 
  -  ข้อ ๖ วรรคสองกรณีที่บุคลากรถึงแก่กรรม เงินช่วยเหลือการฌาปนกิจศพ ให้จ่าย
แก่ทายาทของบุคลากร หรือบุคคลที่บุคลากรระบุให้เป็นผู้รับเงิน จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
   ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเห็นว่า  คุณพจมาน  เครือสินธ์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ผู้ทรงคุณวุฒิ  ไม่อยู่ในเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
พ.ศ. ๒๕๕๒   
   คณะกรรมการในภาพรวมส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการจ่ายเงินสงเคราะห์ดังกล่าว   
จึงให้นํากลับไปพิจารณาหาวิธีการดําเนินการที่ เหมาะสม และหากจะมีกรณีเช่นน้ีเห็นควรให้ทาง
มหาวิทยาลัยจัดทําระเบียบรองรับต่อไป  
มติท่ีประชุม  ให้ถอนเร่ืองจ่ายเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจศพ (กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง  ผู้ทรงคุณวุฒิเสียชีวิต) กลับไปทบทวนหาวิธีดําเนินการจ่ายเงิน 
 

   ๕.๓ พิจารณา (ร่าง) แบบคําขอ/สัญญากู้เงินสามัญ และ (ร่าง) แบบคําขอ/สัญญา
กู้เงินฉุกเฉิน 
 ตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 
หลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิก เงินค่าหุ้นเพิ่มการกู้เงินกองทุน วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การหกัเงนิกองทนุ
สวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์ และการให้กู้เงิน ฉบับลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ ข้อ ๑๒ สมาชิกที่จะขอ 
กู้เงินสามัญต้องเป็นสมาชิกกองทุน ติดต่อกันอย่างน้อย ๖ เดือนข้ึนไปและข้อ ๑๓ วรรคสอง แบบหนังสือ
ขอกู้เงินและแบบหนังสือคํ้าประกันให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด น้ัน 
 บัดน้ีมีสมาชิกมีอายุครบ ๖ เดือนแล้ว และมีผู้ย่ืนกู้ไปแล้วจํานวน ๓ ราย ในการน้ียังไม่
มีแบบคําขอ/สัญญาเงินกู้ หัวหน้างานคลัง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการ
ออมทรัพย์และการให้กู้เงิน ได้เสนอ (ร่าง) แบบคําขอ/สัญญากู้เงินสามัญและ (ร่าง) แบบคําขอ/สัญญากู้
เงินฉุกเฉิน มาเพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 
   ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า (ร่าง) แบบคําขอ/สัญญากู้เงินสามัญและ (รา่ง) 
แบบคําขอ/สัญญากู้ เงินฉุกเฉิน ดังกล่าวยังไม่ครอบคลุม เห็นควรให้ นํากลับไปทบทวนปรับแก้  
โดยแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาดําเนินการ ประกอบด้วย 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ์  ประธานกรรมการ 
   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  โพธ์ิแพง   กรรมการ 
   ๓.  นายจตุพร  จันทรมา    กรรมการ 
   ๔.  อาจารย์ภานุวัฒน์  ชัยชนะ    กรรมการ  
   ๕.  นายปรีชา  ไชยโย    กรรมการและเลขานุการ 
           

/จัดทํา (ร่าง)... 



 

 
 
 
รายงานการประชุมสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
 

 

๖ 

  จัดทํา(ร่าง) สัญญากู้เงิน การจ่ายเงินปันผล และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้ว
นําเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินการจัดทํา (ร่าง) สัญญากู้เงิน  
    การจ่ายเงินปันผล และระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง แล้วนําเสนอท่ีประชุมในคราวต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ  
   กําหนดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๓  
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งต่อไป เมื่อมีวาระพิจารณา  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.  
 
(นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย)   
ผู้ช่วยเลขานุการ    
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานประชุม  
 
(นางสาวลัดดา  กาจารี)  
กรรมการและเลขานุการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


