สาเนารายงานการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ครั้งที่ 4/2561
วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ โรงแรมเอส สวิส ราชบุรี อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
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รักษ์แก้ว
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ผู้อานวยการโรงเรียนพนมเบญจา
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พราหมเภทย์

วิชัยดิษฐ
บัวเกตุ

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ติดราชการ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ติดราชการ
ผู้อานวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ติดราชการ
ผู้อานวยการโรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล ติดราชการ

โขขัด
ชุณหพิมล
นวลอ่อน
สิงติ
คงดา

ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ

สุวรรณทวี
อึ่งวรากร

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 การร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัดฯ จะไปร่วมกิจกรรมทุกโรงเรียนถ้าไม่ติดภารกิจ
1.2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยเน้นให้สหวิทยาเขต และเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดเป็นฐาน
1.3 การดูแลนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเข้าชั้นเรียนของนักเรียน
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1.4 การมีวินัย มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลเอาใจใส่นักเรียน
ที่ประชุม : รับทราบ
ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 13 แจ้งให้ทราบ ดังนี้
1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจะต้ อ งส่ งข้ อ มู ล หลั ก ฐานการย้ ายให้ ส านั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวั ด ตรั ง
ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 ซึ่งมีอัตราว่าง จานวน 35 อัตรา การเขียนขอย้ายขอให้
ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับอัตรากาลัง จานวนตาแหน่งว่าง เหตุผลความจาเป็น และความ
ต้องการของสถานศึกษาเพื่อจะได้เสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรังพิจารณาต่อไป
2. การประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพอย่ างยั่งยืน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กาหนดจัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้ องธนารมย์ 1 ชั้น 3 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
จังหวัดตรัง โดยมีผู้ที่เกษียณอายุราชการ จานวน 115 ราย ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จ านวน 103 ราย และลู ก จ้ า งประจ า จ านวน 12 ราย
ประธานในพิธี คือ นายศิริพัฒ พัฒ กุล ผู้ ว่ าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการ และมี
บรรยายพิเศษ เรื่อง “กติกาชีวิต” โดยพระอธิการจาหมาย ธม.มสาโร เจ้าอาวาสวัดช่องแบก
อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ทีป่ ระชุม : รับทราบ
ผู้อานวยการโรงเรียนที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ข้อคิดในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. นายประพันธ์ งานดี ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ต้องเป็น
แบบอย่างในการทางาน ตรงต่อเวลา การแต่งกายถูกระเบียบ มีวินัย ให้เกียรติรุ่นน้อง ทุ่มเท
เสียสละอุทิศเวลาให้กับทางราชการ
2. นายยงยุทธ มณีโชติ ผู้อานวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ มุ่งมั่น ขยัน ทุ่มเท อดทน
เสียสละอุทิศเวลาให้กับทางราชการ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีความจริงใจต่อกัน ความเสมอภาค
ความยุติธรรม ขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มีความจริงต่อกัน
มีอะไรประสานกับผู้อานวยการโรงเรียนได้เลยยินดีให้ความช่วยเหลือ
3. นายประสิทธิ์ พนประชาเชษฐ์ ผู้อานวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
กาหนดตารางการทางานการดาเนินในชีวิตแต่ละวัน การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
การวางแผนการจัดลาดับขั้นตอนการทางานต้องมีเป้าหมาย
4. นายสมนึก อ้นเพ็ชร ผู้อานวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ เสียสละอุทิศเวลาให้กับ
ทางราชการ และร่วมกิจกรรมในวันสาคัญต่าง ๆ การติดต่อประสานงานกับชุมชน ความมีน้าใจ
การช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น แบบพี่ ช่ ว ยน้ องเพื่ อ นช่ว ยเพื่ อ น และขอให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษายืดหยุ่นในการปฏิบัติงานอย่าขีดเส้นแดงกับคนบางคนหรือทุกคนอะไรที่ช่วยได้ก็ขอให้
ช่วยเหลือกัน
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5. นายชวลิต เลิศเกียรติวงศ์ ผู้อานวยการโรงเรียนลาทับประชานุเคราะห์ หลักการบริหาร
จัดการต้องได้ใจผู้ใต้บังคับบัญชา การดูแลซึ่งกันและกันเอาใจใส่ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
ทาผิ ดต้องตักเตือนให้ ข้อเสนอแนะทาในสิ่งที่ ถูกต้อง เป้าหมายหลั กคือการสร้างคนดี ให้ กับ
ประเทศ การบริหารจัดการของผู้บริหารต้องลงไปดูพนื้ ทีด่ ้วย
6. นายสุเทพ ตั้นเอง ผู้ อานวยการโรงเรียนเหนื อคลองประชาบารุง การบริหารงานต้อง
เป็นกัลยาณมิตร ครองใจคนแล้วจะได้งาน การปฏิบัติงานต้องยืนหยัดด้วยผลงาน บริหารด้วย
คุณธรรม ชี้นาด้านนโยบาย ถึงเป้าหมายด้วยทีมงาน
ทีป่ ระชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ครั้งที่ 3/2561 วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 การเปิดห้องเรียนพิเศษโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (กลุ่มนโยบายและแผน)
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ให้สถานศึกษาในสังกัดที่มีความ
ประสงค์เปิดห้องเรียนพิเศษโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 แจ้งความ
ประสงค์เพื่อรับการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษภายในเดือนพฤษภาคม 2561
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการขอเปิด
ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 เพื่อประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่ ประสงค์ขอเปิด
ห้องเรียนพิเศษโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และได้ประเมินความพร้อม
ของโรงเรียนตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว นั้น
การนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษโดยสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ 144/2561 ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให้
เปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 2 โรงเรียน และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 10 กันยายน 2561 เห็นชอบให้เปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน จานวน 1
โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนพนมเบญจา เปิดห้องเรียนพิเศษ
1.1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเพื่อการบูรณาการ (English for Integrated
Studies : EIS) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562
/1.2 ห้องเรียนพิเศษ...
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1.2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Enrichment Science Math
Classroom) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562
2. โรงเรียนเหนือคลองประชาบารุง เปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English for
Integrated Studies : EIS) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562
3. โรงเรี ยนรัษฎา เปิดห้ องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science
Mathematics Technology Program : SMTP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ปีการศึกษา 2562
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2 การรายงานข้อมูลระบบบัญชีที่ e-budget.jobobec.in.th สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้รายงาน จานวน 2 ระยะ (กลุ่มนโยบายและแผน)
ระยะที่ 1 (โดยใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) โดย
เว็บไซต์เปิดให้ดาเนินการกรอกข้อมูล วันที่ 15 พฤษภาคม – ปิดระบบวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
เวลา 24.00 น. และได้เปิดให้โรงเรียนที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือยังไม่กรอกข้อมูลปรับปรุง
ข้อมูล ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 14 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น. และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้แจ้งเป็นหนังสือเพื่อให้โรงเรียนดาเนินการกรอก
ข้อมูลตามหนังสือ สานั กงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 13 ที่ ศธ 04243/2567
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 แต่มีโรงเรียนรายงานข้อมูลยังไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องจานวน
11 โรง ประกอบด้วย
1. โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
2. โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล
3. โรงเรียนเขาดินประชานุกูล
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่
5. โรงเรียนลาทับประชานุเคราะห์
6. โรงเรียนสภาราชินี 2
7. โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
8. โรงเรียนสามัคคีศึกษา
9. โรงเรียนวังวิเศษ
10. โรงเรียนรัษฎา
11. โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
สาหรับระยะที่ 2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังไม่กาหนดให้กรอกข้อมูล
ที่ประชุม : รับทราบ
3.3 กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : นวัตกรรมการเรียนรู้...
สู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) :
ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว
กาหนดการดาเนินกิจกรรม
วันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องธนารมย์ ชัน้ 3 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
/รายละเอียด...
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รายละเอียดกิจกรรม
การดาเนินกิจกรรม ประกอบด้วย
1. การจัดนิทรรศการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : นวัตกรรมการ
เรียนรู้...สู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน ของทุกโรงเรียน (ห้องธนารมย์ 1) โดยชุดจัดนิทรรศการ
(ขนาด 2.50  2.50  2.40) ในประเด็นหลัก 4 ประเด็น ได้แก่
1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.2 การดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนฯ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
1.4 การดาเนินการตามนโยบายสาคัญ
** โดยสามารถเริ่มจัดนิทรรศการฯ หลังเวลา 17.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2561
หรือวันที่ 1 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 09.30 น. ณ ห้องธนารมย์ 1 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
จังหวัดตรัง
2. ห้องประชุมสัมมนา (ย่อย) 2 ห้อง ดังนี้
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
เวลา
กิจกรรม
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ห้องธนารมย์ 1 17.00 - 20.30 น. โรงเรียนจัดนิทรรศการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : นวัตกรรม
การเรียนรู้...สู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน”
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ห้องธนารมย์ 1 07.30 - 09.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร/จัดนิทรรศการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ : นวัตกรรมการเรียนรู้...
สู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน”
09.30 - 10.30 น. พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
และบรรยายพิเศษ โดย ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 13

/วันที่...
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วัน เดือน ปี
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ห้องประชุม

เวลา

กิจกรรม

ห้องธนารมย์ 1 10.30 - 12.00 น. การดาเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : นวัตกรรมการ
เรียนรู้...สู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน”
โดย ว่าที่ ร.ต.นพดล รักษ์แก้ว
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
13.00 - 17.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชมนิทรรศการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ : นวัตกรรมการเรียนรู้...สู่การ
พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน”
ห้องธนารมย์ 2 10.30 - 12.00 น. ทิศทางการศึกษาไทยในยุคเทคโนโลยี
Thailand 4.0
13.00 - 14.30 น. การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยี Thailand 4.0
14.30 - 17.00 น. วิทยาการคานวณ และการออกแบบและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ห้องธนารมย์ 3 10.30 - 12.00 น. รูปแบบและแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาแนวใหม่
และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
13.00 - 14.30 น. ทักษะของผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
และการจัดทารายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
14.30 - 17.00 น. การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ห้องธนารมย์ 1 09.00 - 16.30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชมนิทรรศการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ : นวัตกรรมการเรียนรู้...สู่การ
พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน”
ห้องธนารมย์ 2 09.00 - 16.30 น. การบริหารชั้นเรียนเชิงบวก/การสร้างวินัย
และการจัดการชั้นเรียน
ห้องธนารมย์ 3 09.00 - 16.30 น. กระบวนการ PLC สู่ครูเพื่อศิษย์ และ
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ในการ
พัฒนาตนเอง
/3. รายละเอียด...
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3. รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม
3.1 ทุกโรงเรียนจัดนิทรรศการ (รายละเอียดดังข้อ 1 ข้างต้น) โดยให้ผู้เข้าจัด
กิจกรรมและนาเสนอ (ที่นิทรรศการ) จานวน 5 คน
3.2 เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ลงทะเบียนแล้วจะได้รับคู่มือการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จะต้องเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิทรรศการของโรงเรียนอื่น ๆ อย่างน้อย 80%
(35 โรงเรียน) แล้วจะได้รับการประทับตราในคู่มือ เมื่อครบตามกาหนดสามารถรับเกียรติบัตรได้
3.3. การเข้าร่วมสัมมนาห้องสัมมนาย่อย (ห้องธนารมย์ 2 และ ธนารมย์ 3)
กาหนดให้โรงเรียนส่งครูผู้สอน ที่สนใจเข้าร่วมได้หัวข้อละ 1 – 2 คน (รวมจานวน 450 คน)
รายละเอียดประเด็นการเข้าร่วมสัมมนา ดังนี้
- วันที่ 1 ตุลาคม 2561
เวลา 09.30 - 16.30 น. (ห้องธนารมย์ 2) ทิศทางการศึกษาไทยในยุค
เทคโนโลยี Thailand 4.0
เวลา 09.30 - 16.30 น. (ห้องธนารมย์ 3) การประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาแนวใหม่
- วันที่ 2 ตุลาคม 2561
เวลา 09.30 -16.30 น. (ห้องธนารมย์ 2) - การบริหารชั้นเรียนเชิงบวก
- การสร้างวินัยและการจัดการชั้นเรียน
เวลา 09.30 -16.30 น. (ห้องธนารมย์ 3)
- กระบวนการ PLC สู่ครูเพื่อศิษย์
- สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook)
และได้รับเกียรติบัตรเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมของการสัมมนา ฯ
4. ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (ตามจานวนที่กาหนด) ผู้จัดรับผิดชอบค่าอาหารว่าง/
เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ลงทะเบียนตามจานวนที่กาหนด สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้ แต่ต้องรับผิดชอบในเรื่อง ของค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม และอาหารกลางวันของตนเอง

9

9

10
ที่ประชุม

..........................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี –
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
นันทรัฐ คงดา
(นางสาวนันทรัฐ คงดา)
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

ประยุทธ์ โขขัด
(นายประยุทธ์ โขขัด)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
**********************

