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รายงานการประชุมสานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมเพลินพรหม 2 วิชชิ่งทรี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น
-----------------------------------------------------
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ผู้มาประชุม
1. ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม
2. นายเกษม ภูธรรมะ
3. นายมรกต สุบิน
4. นายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล
5. นางสาวหน่อย จินะชิต
6. นางสาวศตพร สิริวัฒนกูล
7. นายสุพิน ภูมิประเสริฐ
8. นายศาสตร์ ศรีผาย
9. นายประสิทธิ์ ไทยอ่อน
10. นายวิบูรณ์ศิลป์ พินิจมนตรี
11. นายพลเทพ ศรีเจริญ
12. นายสิทธิพร ชินฝั่น
13. นายสมปอง บุญตา
14. นายดีชัย เจริญชัย
15. นายสง่า สายทองสุข
16. นายธนพงษ์ ต้นสีนนท์
17. นายสงวน นามปัญญา
18. นายบุญนาค บุญสินธุ์
19. นายคูณ เทวสัตย์
20. นายสุระชัย มหานุภาพ
21. นายสวัสดิ์ จิตวิขาม
22. นายธนวุฒิ ขันทะ
23. นายวิทยา เขียวไกร
24. นายสิทธินันท์ สันตะวงษ์
25. นายมังกร เจริญไชย
26. นายสมชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย
27. นายอัครพงษ์ ผายลุน
28. นายบุญเติม หล้ารุ่งเรืองกิจ
29. นางสาวดรุณี โพธิ์ปัสสา
30. นางสาวสุพิชชา เลิศฤทธิ์
31. นายนิคม โพธิราช
32. นายสุรสิน เพ็ญประจักร์
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ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย
หัวหน้าสานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหน่วยจราจร
หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
หัวหน้าหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย
หัวหน้าหน่วยสายตรวจสิริคุณากร
หัวหน้าหน่วยศูนย์ข่าวสีฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจราจร
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสาคัญ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข่าวสีฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
พนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ช่างไฟฟ้า ช.4
หน่วยปฏิบัติการทางกายภาพฯ
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นายอภิชาติ พัฒนจักรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ
นายสมพร อ่านาเพียง
หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสาคัญ
นายณรงค์ ทาบุราณ
หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
นายเฉลี่ย อาจภักดี
หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
นายบุญจันทร์ บุญเทพ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจสิริคุณากร
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เริ่มประชุม เวลา 13.15 น.
นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าสานักงานรักษาปลอดภัยและการจราจร เป็นประธานในที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนดไว้ดังนี้
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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การเตรียมความพร้อมงานถนนศิลปะ (Art Lane) ครั้งที่ 14 ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 28 - 29
เมษายน 2560
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กาหนดจัด
โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านศิลปกรรม “ถนนศิลปะ (Art Lane) ”ครั้งที่ 14 ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่
28 - 29 เมษายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เชิญประชุมการเตรียมความพร้อมงานถนนศิลปะ (Art Lane) ซึง่ ได้
เข้ าร่ วมประชุ มกั บ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยรั ก ษาความปลอดภั ย ได้ เน้ นเรื่ อง ห้ ามจ าหน่ าย – ห้ ามดื่ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ พื้นที่ในงาน เนื่องจากปีที่ผ่านมา มีกลุ่มนักศึกษาจากสถาบันอื่น ได้นาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มใน
พื้นที่บริเวณงาน ซึ่งเป็นการกระทาไม่เหมาะสม มอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลและตรวจสอบห้ามจาหน่าย – ห้ามดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณการจัดงานด้วย
ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจะใช้พื้นที่กิจกรรม ณ บริเวณตลอดถนนสะพานขาวและบริเวณใกล้เคียง ได้
กาหนดปิดเส้นทางการจราจร จากทางเข้า – ออก ฝั่งวงเวียนสะพานขาว จนถึงสามแยก หน้าอาคารสานักงาน
อธิการบดี 2 วันที่ 27 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง วันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 20.00 น. คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ได้ขอเพิ่มกาลังเจ้าหน้าที่ จากเดิม ผลัดละ 1 คน เป็นผลัดละ 2 คน เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจร และได้แจ้ง การปิ ดเส้ นทางการจราจร กับผู้ดูแลการเดินเส้ นทางของรถ Shuttle bus เพื่อให้
เปลี่ยนเส้นทางการเดินรถเป็นเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
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1.2 การเตรียมความพร้ อมอานวยความสะดวกให้กับนักเรี ยนโครงการ วมว. ระหว่างวันที่ 2 -5
พฤษภาคม 2560
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกิจกรรม “7th SCiUS
Forum” ซึ่งมีคณาจารย์และนักเรียนโครงการ วมว. จากทั้ง 16 สถาบันทั่วประเทศ จานวนกว่า 500 คน เดินทาง
มาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 2 -5 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยพิธีเปิดงาน วันที่ 3 พฤษภาคม
พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก โดยมี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดพิธี มอบหมายให้หน่วยจราจร ดูแลและอานวยความสะดวกด้าน
การจราจร การจอดรถ ด้านหน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก และวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นักเรียน
โครงการ วมว. จะเดินทางไปยังอาคารคณะวิศกรรม รวมใจ 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เบื้องต้นได้แนะนา
เส้นทางกับผู้ร่วมกิจกรรมแล้ว หากมีความคืบหน้าและสรุปรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบครั้งต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.3 ข้อมูลอัตรากาลังเจ้าหน้าที่
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นายมรกต สุบิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ได้เพิ่มกรอบ
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ เริ่มตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2560 นี้ การจัดการบริหารงานเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างเรียบร้อย
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสาหลักที่ 1 เป้าหมาย เป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดี
บนพื้น ฐานของการเป็ น มหาวิทยาลั ย สี เขีย วที่ มีความโด่ด กลยุทธ์ที่ 7 พัฒ นาระบบรักษาความปลอดภั ย ที่ มี
ประสิทธิภาพ จัดทาแผนอานวยความสะดวกในด้านการจราจร การจอดรถ ตลอดจนการบังคับการจราจร ในทาง
ร่วมทางแยกในเส้นทางหลัก เส้นทางรอง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ สัญจรทั่ว ไป
ดาเนินการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการเหตุฉุกเฉิน การป้องกันและแก้ปัญหาอัคคีภัย อุบัติภัย
หรือการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ รวมถึงการดูแลบุคคลสาคัญตลอด 24 ชั่วโมง
ปัจจุบันนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ของแต่ละหน่วย มีความหย่อนยานในการปฏิบัติ
หน้าที่ ทุกหน่วยควรมีการทบทวนการฝึกทักษะและระเบียบอยู่สม่าเสมอ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ
และเรียบร้อย
ที่ประชุมรับทราบ
1.4 ปรับปรุงเสื้อสะท้อนแสงและหมวก
นายมรกต สุบิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เสื้อสะท้อนแสงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้น ได้ใช้มา
ระยะนานแล้ว จึงทาให้เสื้อสะท้อนแสงบริเวณแทบสีเขียวซีดและชารุดตามระยะเวลาที่ใช้งาน ขณะนี้กาลังอยู่
ดาเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมเสื้อ
ส่วนหมวกโล่ และตราสัญลักษณ์ อยู่ระหว่างการดาเนินประสานงานกับร้านรับตราสัญลักษณ์ ทา
หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อที่ประชุมคราวต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็วชุดที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20
เมษายน 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- การเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่ มข.
จานวน 4 ครั้ง
- การตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมถอดกุญแจ
จานวน 40 คัน
- การส่งคืนบ้านโครงการฝากบ้าน
- ไม่มี - การให้บริการด้านการจราจร และตรวจสอบเหตุอื่น ๆ
จานวน 6 ครั้ง
- การเกิดเหตุลักทรัพย์ภายในพื้นที่ มข.
- ไม่มี - การเก็บ-ส่งมอบสิ่งของตกหล่น
จานวน 6 ครั้ง
- การช่วยเหลือติดตามจับกุมคนร้าย
- ไม่มี ที่ประชุมรับทราบ
1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็วชุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20
เมษายน 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- การเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่ มข.
จานวน 4 ครั้ง
- การตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมถอดกุญแจ
จานวน 35 คัน
- การส่งคืนบ้านโครงการฝากบ้าน
จานวน 3 ครั้ง
- การให้บริการด้านการจราจร และตรวจสอบเหตุอื่น ๆ
- ไม่มี - การเกิดเหตุลักทรัพย์ภายในพื้นที่ มข.
- ไม่มี - การเก็บ-ส่งมอบสิ่งของตกหล่น
จานวน 10 ครั้ง
- การช่วยเหลือติดตามจับกุมคนร้าย
- ไม่มี ที่ประชุมรับทราบ
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1.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็วชุดที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20
เมษายน 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- การเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่ มข.
จานวน 3 ครั้ง
- การตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมถอดกุญแจ
จานวน 20 ครั้ง
- การให้บริการด้านการจราจร และตรวจสอบเหตุอื่น ๆ
จานวน 2 ครั้ง
- การเก็บ-ส่งมอบสิ่งของตกหล่น
จานวน 11 ครั้ง
- ส่งคืนโครงการฝากบ้านกับ สนง.รปภ.มข.
จานวน 1 ครั้ง
- การเกิดเหตุลักทรัพย์ภายในพื้นที่ มข.
- ไม่มี - ตรวจสอบเหตุทาลายทรัพย์สินทางราชการภายในพื้นที่ มข. จานวน 2 ครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยยานพาหนะ ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
1.8.1 การให้บริการยานพาหนะ
1) หมายเลขทะเบียน กท-1538 จานวน 126 ครั้ง ระยะทาง 1,525 กม.
2) หมายเลขทะเบียน กย-5413 จานวน 171 ครั้ง ระยะทาง 2,496 กม.
3) หมายเลขทะเบียน ท-2120
จานวน 111 ครั้ง ระยะทาง 1,213 กม.
1.8.2 สรุปยอดการใช้น้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งสิ้น 25,350 บาท (สองหมื่นห้า
พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 72,800 บาท ยอดวงเงินคงเหลือ 41,450 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
1.9 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบหน่วยจราจร ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
1.9.1 การจัดกาลังนาขบวนและอานวยความสะดวกการจราจร
จานวน 2 ครั้ง
1.9.2 การกวดขันวินัยการจอดรถในเขตห้ามจอด
จานวน 83 ราย
1.9.3 การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ (คู่กรณีตกลงกันได้)
จานวน 1 ครั้ง
1.9.4 การตั้งจุดตรวจเพื่อกวดขันวินัยจราจรผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร บริเวณไฟแดงด้านหน้า
ศูนย์อาหารและบริการ 1 ดังนี้
- บันทึกจับกุม/ออกใบ/เปรียบเทียบปรับ (บุคคลภายใน) - ไม่มี - บันทึกจับกุม/ออกใบ/เปรียบเทียบปรับ (บุคคลภายนอก) - ไม่มี - แนะนาให้จัดทาสติ๊กเกอร์ผ่านเข้า-ออกฯ
- ไม่มี ที่ประชุมรับทราบ
1.10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสาคัญ ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึง
วันที่ 20 เมษายน 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- เหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์
จานวน 4 คัน
- เหตุลักทรัพย์ตามบ้านพัก/หอพัก
จานวน 1 ครั้ง
- เหตุลักทรัพย์
จานวน 4 ครั้ง
- เหตุลักทรัพย์ (งัดเบาะรถจักรยานยนต์)
จานวน 1 ครั้ง
- เหตุจี้ชิงทรัพย์
- ไม่มี - งานด้านการข่าวและความมั่นคง
จานวน 3 ครั้ง
- ผลการติดตามสืบสวนหาข่าวและจับกุม
จานวน 1 ครั้ง
- การป้องปราม ออกตรวจตราลาดตระเวนตามที่รับมอบหมาย
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ที่ประชุมรับทราบ
1.11 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยศูนย์ข่าวสีฐาน ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560 (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
ลาดับ
รายการรับแจ้งเหตุ
จานวน (ครั้ง)
หมายเหตุ
1 การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
31 ครั้ง
2 เหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์
7 ครั้ง
3 ระบบน้าประปาและไฟฟ้าขัดข้อง
12 ครั้ง
4 รถยนต์ติดหล่มและรถยนต์สตาร์ทไม่ติด
12 ครั้ง
5 สัตว์เลื้อยคลาน (งู) เข้าบ้าน/ห้องทางาน
6 ครั้ง
6 กาจัดรังผึ้ง
2 ครั้ง
7 นักศึกษาและบุคลากรป่วย
3 ครั้ง
8 ไฟไหม้ป่าหญ้าลุกลาม
1 ครั้ง
หมวดสุกร
9 ไฟไหม้ลิฟท์
1 ครั้ง
อาคาร 8 คณะวิทยาศาสตร์
10 ทะเลาะวิวาท
1 ครั้ง
13/306 ซอย 3 สีฐาน
11 ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์
374 ครั้ง
12 แจ้งการลาป่วย – ลากิจ ทางโทรคมนาคม
64 ครั้ง
หน่วย คทร.ชุดที่ 1 = 4 คน
หน่วย คทร.ชุดที่ 2 = 30 คน
หน่วย คทร.ชุดที่ 3 = 24 คน
หน่วยจราจร = 3 คน
หน่วยสิริคุณากร = 2 คน
หน่วยธุรการ = 1 คน
13 เบิก - จ่ายเครื่องวิทยุสื่อสาร
1,520 ครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
1.12 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสิริคุณากร ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
ลาดับ
รายงานเหตุการณ์
จานวน (ครั้ง)
1 การให้บริการอานวยความสะดวก อารักขาบุคคลสาคัญ (VIP)
8
2 การให้บริการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
1
3 บันทึกผู้มาติดต่อราชการ อาคารสิริคุณากร
265
4 หน่วยงานที่มาขอใช้ห้องประชุม
175
5 บันทึกการรับฝากสิ่งของ
30
6 การกวดขันวินัยจราจร บริเวณด้านหน้าอาคารสิริคุณากร
5
7 แจ้งบุคลากรที่ไม่ปิดไฟ/ไม่ปิดประตู หรือหน้าต่างห้องทางาน
3
8 การเกิดอุบัติเหตุบริเวณด้านหน้าอาคารสิริคุณากร
ไม่มี
9 แนะนาเส้นทางหน่วยงาน อาคารสถานที่
18
10 ช่วยเหลือบุคลากรติดภายในลิฟต์ อาคารสิริคุณากร
3
11 เหตุไฟฟ้าดับ
3
12 เหตุอื่น ๆ (สื่อมวลชนทาข่าวเกี่ยวกับพนักงานฯ)
2
ที่ประชุมรับทราบ
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1.13 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20
เมษายน 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- ด้านบริการ
จานวน 18 ครั้ง
- ด้านบรรเทาสาธารณภัย/อุบัติเหตุ
จานวน 12 ครั้ง
- ดูแลความปลอดภัยบุคคลสาคัญ
จานวน 4 ครั้ง
- การเก็บป้ายประชาสัมพันธ์
จานวน 1 ครั้ง
- ด้านฝึกอบรม
- ไม่มี ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

10
11
12
13
14

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้รับรองรายงานการประชุมสานักงานรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร ประจาเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2/2560 ในครั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ

15
16
17

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
( -ไม่ม-ี )

18
19
20

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
( -ไม่ม-ี )

21
22
23

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
( -ไม่ม-ี )

24
25

เลิกประชุม เวลา 16.55 น.

26
27
28
29

(นางสาวศตพร สิริวัฒนกูล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

