
รายงานการประชุมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
คร้ังที่  2/๒๕61 

วันอังคาร  ที่  30  ตุลาคม  2561 
ณ  ห้องประชุมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. นางสาวสุมาวดี  พวงจันทร ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ  ประธานท่ีประชุม 
  ๒. นางสาวมุกดา  หนูพุ่ม  หัวหน้างานวางแผน และงบประมาณ   
  3. นางศรีสุดา  บุญแก้ว  หัวหน้างานความร่วมมือ 
  4. นางสาวสรสรี  สุประภา  หัวหน้างานประกนัคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
  5. นายธีรศักดิ์  บิสนุม  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
  6. นายทชานน  จิตตวิสุทธิกุล หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
  7. นางสาวจุรีรัตน์  วัชรีรัตน์  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 
  8. นางสาวสุภริตา  โคตรภูเวียง เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เลขานุการ 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  
  ไม่มี 
  

เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ประธานกล่าวเปิดการประชุมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ น้อมน าพระราชด ารัส ปรัชญา
การศึกษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครู บุคคลผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ครู ขยันอดทนต้ังตน
อยู่ในศีลธรรม “ แจ้งในท่ีประชุม ครูท่ีแท้นั้น  ต้องเป็นผู้ท าแต่ความดี  คือ  ต้องหมั่นขยันและอุตสาหะ
พากเพียร  ต้องเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละ  ต้องหนักแน่นอดทนและอดกล้ัน  ส ารวมระวังความประพฤติปฏิบัติ
ของตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนท่ีดีงาม  รวมท้ังต้องซื่อสัตย์รักษาความจริงใจ วางใจเป็นกลางไม่ปล่อยไปตาม
อ านาจอคติ” 
  จากนั้น แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1. นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่งต้ัง
ให้ได้รับการด ารงต าแหน่ง  เลขาธิการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  
  2. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ด าเนินการจัดต้ังศูนย์ประสานงานการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษประจ าภาคต่างๆ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการระดม
ทรัพยากรและความร่วมมือ  พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับการมีงานท า 
  3. เมื่อวันท่ี 19  กรกฎาคม  2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)  ได้มอบนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดต้ังศูนย์ประสานงานการ
ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ด้วย 
    1. การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีอย่างเข้มข้น  
                       2. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร/สาขาตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
First S-Curve, New S Curve รวมทั้งหลักสูตร E 2 E  
                       3. การพัฒนาครูและนักเรียน นักศึกษา ด้านภาษาต่างประเทศ  
                       4. การปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Rebranding) 
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   5. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น Excellent Model School)  
                       6. การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
(Standard Qualification)  
                       7. การจัดท าระบบฐานข้อมูล Big Data System  
                       8. การสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยธุรกิจใหม่  (startup)  
                       9. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา.ovy9iklj;o 50:50 และ 
70:30 ตามล าดับ  
                       10. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์
อาชีวศึกษาโดยจับคู่นวัตกรรมอาชีวศึกษากับผู้ประกอบการท่ีสนใจจะร่วมลงทุนพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้า
เศรษฐกิจของประเทศ 
   11. การจัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องและทันสมัยกับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม     
ครั้งท่ี 4 ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิวัติดิจิตอล  ท าให้มีการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตอย่าง แพร่หลายรวมถึง
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)  หุ่นยนต์ท่ีได้รับการพัฒนามากขึ้น  ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้เทคโนโลยี  
มีผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
  4. วิทยาลัยฯ  ได้มีค าส่ังแต่งต้ังหัวหน้างานวิจัย  พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์  
แทนครูวรารัตน์  ค าเมือง คือ ครูทชานน จิตตวิสุทธิกุล  
      ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒.  เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
  1. ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  1/2561  ลงวันท่ี  7  สิงหาคม  2561   
   

ระเบียบวาระที่ ๓.  เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทราบและระเบียบวาระที่ ๔. เร่ือง พิจารณา 
 

  1.๑ งานวางแผน และงบประมาณ โดยผู้รับผิดชอบครูมุกดา หนูพุ่ม  
  1.๑.๑ การรายงานแบบส ารวจการด าเนินงาน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาฯขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 เสร็จส้ินแล้ว 
  1.๑.๒ การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 เสร็จส้ินแล้ว โดยจัดท าท้ังหมด   
23 เล่ม มอบผู้บริหาร  4  ฝ่าย หัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา งานพัสดุกลาง งานการเงิน และงานวางแผนและ
งบประมาณ จ านวน   3  เล่ม  เพื่อน าส่ง สอศ.  และเตรียม  1  เล่มให้ ผู้อ านวยการ  น าไปประชุมใน       
วันท่ี  8  พฤศจิกายน  2561  
  1.1.3 การด าเนินการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ในระบบ
ออนไลน์  www.vesar.org  ในส่วนของเฉพาะหัวข้อแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 
2561  และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา   ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ท่ี ศธ 0606/8783 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2561 นั้น รูปเล่มยังคงมีแก้ไขในส่วนท่ี 4 และส่วนท่ี 5           
โดยรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ แนะน า ดังนี้ 
   - ส่วนท่ี 4 น าโครงการท่ีมีสาระเด่นท่ีตรงตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนด ตัวอย่างเช่น
โครงการของ อวท.,โครงการท่ีเกี่ยวกับวิชาการ คือ English Camp เป็นต้น 
   - ส่วนท่ี 5 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา น ามาตรฐานท่ีใช้ใน
การประเมินมาเลือก แล้วด าเนินการตามกลยุทธ์ ผลท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ตัวอย่างเช่น ผลจาก
แบบสอบถาม ข้อสอบ เป็นต้น  
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  1.1.4 มอบครูทชานน จิตตวิสุทธิกุล จัดท าปกแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 2561 – 2565 
  1.๑.5 ผลการสรุป/วิเคราะห์โครงการประจ าปี  2561  ท่ีผ่านมา  ได้ด าเนินการติดตามแล้ว  
พบว่า  มีส่งบางส่วน ส่วนท่ีไม่ส่ง  งานวางแผนฯ จะจัดท าบันทึกข้อความติดตามให้ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ด าเนินการ  ส่งภายในวันท่ี  23  พฤศจิกายน  2561 
  1.1.6 ขณะนี้การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ได้มีการจัดสรร
บางส่วนแล้ว คือ งบประมาณพนักงานราชการ ค่าเช่าท่ีดิน  
   มติ  ที่ประชุมรับทราบ  และเห็นชอบ 
 

  1.๒ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โดยผู้รับผิดชอบครูธีรศักด์ิ  บิสนุม 
  1.๒.๑ จากการได้เข้าร่วมประชุมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก าลังคนอาชีวศึกษา
ขับเคล่ือน   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ขอข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ใน
วันท่ีเข้าร่วมประชุม นั้น งานศูนย์ข้อมูลได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
  1.2.2 ข้อมูล 9 ประการ 2561 ได้ด าเนินเข้าสู่เว็บไซต์ และจัดท ารูปเล่ม เสร็จเรียบร้อย  
  1.๒.3 งานบริการ การพัฒนา Website  การด าเนินงานอินเตอร์เน็ตใช้งานได้ดีขึ้น การพัฒนา
ระบบ  ได้ปรับปรุงและซ่อมแซมให้ดีขึ้น เช่น ระบบ ศธ 02 และระบบ wifi ภายในวิทยาลัยฯ     
  1.๒.4 การด าเนินการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและ
ประกอบธุรกิจ และห้องเรียน 432 สามารถใช้งานได้เสร็จเรียบร้อย 
  1.2.5 การจัดหาโปรแกรม Anti Virus  ก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการ  
  1.2.6 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ แนะน า 
   -  หน้าเว็บไซต์ ควรจะมีการอัพโหลดข้อมูล หรือรูปภาพ กิจกรรมต่างๆ ให้มีความ
ทันสมัย รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 
   -  การน าส่งข้อมูล เช่น รูปภาพ หรือข้อมูลท่ีควรเผยแพร่ ให้งานศูนย์ข้อมูลติดตาม    
จากผู้รับผิดชอบงาน หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
   - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ควรจะมีปฏิทินวันส าคัญของปี เพื่อน าขึ้นเป็นแบรนเนอร์
หน้าเว็บไซต์  
  1.2.7  เรื่องโปรแกรมติว V-Net ครูธีรศักดิ์ หัวหน้างานศูนย์ฯ ยังไม่พร้อมปฏิบัติงาน   
   ที่ประชุมรับทราบ 
 

  1.๓ งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา โดยผู้รับผิดชอบครูสรสรี  สุประภา 
  1.๓.๑ ก าลังด าเนินการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ในระบบ
ออนไลน์   www.vesar.org  และจะท าให้รูปเล่มแผนพัฒนาสถานศึกษา  ใหแ้ล้วเสร็จพร้อมบันทึกข้อมูลลง CD 
เพื่อเตรียมให้ผู้อ านวยการ น าไปประชุมในวันท่ี 8  พฤศจิกายน  2561   
  1.3.2 ขออนุญาตหาข้อมูล แบบฟอร์มการรายงานประเมินตนเอง SAR บุคคล ว่ามีการ
ปรับเปล่ียนแบบฟอร์มหรือไม่ เพื่อให้สามารถรองรับกับการประเมินผลงานของครู 
   ที่ประชุมรับทราบ 
  

  1.๔ งานความร่วมมือ โดยผู้รับผิดชอบครูศรีสุดา  บุญแก้ว 
  1.๔.๑ ในเดือนหน้านักเรียนนักศึกษา จะต้องมีด าเนินการจัดหาท่ีฝึกงาน หรือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และงานความร่วมมือได้น าแบบฟอร์มการขออนุญาตฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากฝ่ายวิชาการ  
 

http://www.vesar.org/
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   - ส่ิงท่ีน าเสนอ  โลโก้ของสถานประกอบการฝึกประสบการณ์ เนื่องด้วยงานความ
ร่วมมือ จะด าเนินการจัดท าเอกสารบันทึกข้อความลงนามความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยฯ กับสถาน
ประกอบการท่ีนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และสวยงาม 
  1.4.2 ในปี 2561 ท่ีผ่านมามีการลงนามความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน เช่น กับสถาน
ประกอบการท่ีนักเรียนนักศึกษาเข้าท าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และกับชุมชนจ านวน 8 ชุมชน  และมณฑล
ทหารบกท่ี  ๒๓  การจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน และการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  1.๔.๒ การด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ 2561 ท่ีผ่านมา ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว  
   ที่ประชุมรับทราบ 
   

  1.๕ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ โดยผู้รับผิดชอบครูทชานน จิตตวิสุทธิกุล 
  1.๕.1 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ให้ เสนอส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ           
หัวหน้างานวิจัยฯ ได้ด าเนินการปรึกษารองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ และครูผู้จัดท า คือครูศรีสุดา บุญแก้ว 
วิทยาลัยฯ ส่งผลงานส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม การแพทย์ ช่ือ หมอนพาสุขเพื่อสุขภาพ ส าหรับผู้ป่วยริดสีดวงทวาร 
และมะเร็งล าไส้ การเสนอผลงานจะเป็นไปตามล าดับขั้นตอน คือ เมื่อส่งผลงาน ล าดับต่อไปส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะคัดเลือกผลงาน  และประกาศผลในเดือนธันวาคม 2561 (ระหว่างวันท่ี 2- 6 
ธันวาคม 2561) เดือน กุมภาพันธ์ 2562 จะด าเนินการแข่งขันฯ 
   - ครูศรีสุดา น าเสนอในการจัดท าแบบสอบถาม หรือแบบประเมินผลความพึงพอใจ   
และขอประสานงานด้วยตัวเอง  เพราะเป็นแผนกพิเศษ  หรือผู้ป่วยพิเศษ  ผู้ใช้ส่ิงประดิษฐ์และ จะน าแจ้ง    
หัวหน้างานวิจัยฯ อีกครั้ง 
   - รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ มอบครูทชานน ท าหนังสือถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้องของ
โรงพยาบาลท่ีใช้หมอนพาสุขเพื่อสุขภาพ โดยให้ประสานงานกับครูศรีสุดา 
   1.5.2 ครูทชานน จะด าเนินการท าบันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตาม
ค าส่ังท่ี  394/2561  ลงวันท่ี  6  สิงหาคม 2561 เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานเตรียมความพร้อม
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  ประจ าปีการศึกษา  2560 – ๒๕๖๑  ในวัน
อังคาร ท่ี  6  พฤศจิกายน  2561  เวลา 15.00 –17.00  น.   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  2  
    ที่ประชุมรับทราบ  
  

  1.๖ งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธรุกิจ โดยผู้รับผิดชอบครูจุรีรัตน์  วัชรีรัตน์ 
  1.6.๑ การด าเนินงาน  สผ.1 ประจ าปีการศึกษา  2/2561  ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด  ได้รับ
การอนุมัติและส่งให้งานพัสดุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
  1.6.2 สผ.2 และ สผ.3 ประจ าปีการศึกษา 1/2561 ท่ีผ่านมา อยู่ระหว่างการด าเนินการ
รวบรวมข้อมูล  
  1.6.3 สผ.5 ประจ าปีการศึกษา 1/2561 มีหนังสือน าส่งให้ด าเนินการส่ง สผ.5 ภายในวันท่ี  
15 พฤศจิกายน 2561 
    1.6.4 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ  น าเสนอให้งานส่งเสริมฯ ส าเนาเอกสารสผ.1 – สผ.5
รวบรวมท่ีฝ่ายงาน เพื่อป้องกันการสูญหาย และง่ายต่อการค้นหา 
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  1.6.5 งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้ด าเนินการน านักเรียน ท าความสะอาด
ภายในและภายนอกบริเวณส านักงานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันได้ด าเนินการเปิดร้านกาแฟตามปกติ  โดยมี
ผู้รับผิดชอบ  และผู้ควบคุม ดูแลเวรประจ าวัน  จากเจ้าหน้าท่ีวิทยาลัยฯ เพื่อรองรับการประเมินตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
  1.6.6 งานศูนย์บ่มเพาะฯ มีแผนท่ีจะจัดท าบอร์ดโครงสร้างการบริหารงานของงานศูนย์บ่ม
เพาะฯ  
  1.6.7 ห้องส านักงานศูนย์บ่มเพาะรับผิดชอบในขณะนี้ มีการใช้สถานท่ีร่วมกับโครงการของ
ชุมชน (โครงการเพาะเห็ดถั่งเช่า)  จึงท าให้มีความกังวลเรื่องของกุญแจ  และการใช้สถานท่ีเพราะกุญแจได้มีการ
ปั๊มส ารองไว้หลายชุด อาจท าให้การใช้สถานท่ีมีปัญหา เพราะห้องสามารถเปิดถึงกันได้ ท่ีประชุมเสนอให้ปรึกษา
ผู้อ านวยการอีกครั้งหนึ่ง 
  1.6.8 ธุรกิจร้านกาแฟช่วงปิดภาคเรียนท่ี 1/2561 ท่ีผ่านมา มีนักเรียนนักศึกษาหารายได้
ระหว่างเรียน ด าเนินการเปิดร้านกาแฟ มียอดขายจ านวนเงิน 5,000 บาทรวมต้นทุน โดยต้นทุนจ านวนเงิน 
2,000 บาท ก าไรท่ีได้จ านวนเงิน 3,000 บาท  โดยวิทยาลัยฯ แบ่งส่วนก าไรนักเรียนนักศึกษาจ านวนเงิน  
1,500 บาท คงเหลือ 3,500 บาท งานศูนย์บ่มเพาะจึงน าไปลงทุนต่อ  
  1.8.9 งานศูนย์บ่มเพาะฯ ได้สอบถามไปยังนักเรียนนักศึกษาท่ีหารายได้ระหว่างเรียน มีการ
ตอบรับว่า อยากให้มีการเปิดร้านในวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้หารายได้ระหว่างเรียน 
  1.8.10 งานศูนย์บ่มเพาะฯ  คาดว่าในปีการศึกษา  2562  มีการขยายโครงการของท่ีระลึก  
โดยครูศรีสุดา  ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรน าจุดเด่นของวิทยาลัยฯ  มาจ าหน่ายเช่น  พวงกุญแจเครื่องหนัง  
กระเป๋าสกรีน  แก้วน้ าสกรีน  
  1.8.11 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ เสนอให้มีการศึกษาหารูปแบบการท าเล่มรายงานผล
การด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีเป็นตัวอย่าง เพื่อน ามา
เสนอในท่ีประชุมครั้งต่อไป 
    มติ ที่ประชุมเห็นชอบ และรับทราบ 
 

  1.7 ผู้รับผิดชอบหอศิลป์ 101 ครูทชานน จิตตวิสุทธิกุล  
  1.7.1 ได้จัดระเบียบ ท าความสะอาด อย่างต่อเนื่อง 
   ที่ประชุมรับทราบ 
  

วาระที ่๕. เร่ืองอื่นๆ 
 

  1. เดิมวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการประชุมแผนปฏิทินนักองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย (อวท.)   
พบว่ามี งานส่งเสริมเป็นผู้รับผิดชอบ คือโครงการ 1 วิทยาลัย 1 ธุรกิจ (O-Cop) ผู้รับผิดชอบยังคงมีความ
ประสงค์จัดท าโครงการหรือไม่  
   -  ครูจุรีรัตน์ แจ้งมีความประสงค์จัดท าโครงการดังกล่าว 
  2. ฝากให้หัวหน้างานวิจัยฯ เตรียมพร้อมการประกวดโครงงานวิชาชีพ Project และ
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562  
   มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ  
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ปิดการประชุมเวลา  ๑๗.3๐  น. 
                    

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
 
 

                           (นางสาวสุภริตา  โคตรภูเวียง) 
                           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

                                                                            
                              (นางสาวสุมาวดี  พวงจันทร์) 

                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


