
รายงานการประชุมข้าราชการหน่วยงานกรมประมงจังหวัดล าปาง 
ครั้งที ่7/2562 

วันศุกร์ที ่26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดล าปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดล าปาง 

…………………………………………..……….. 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายอ าพล   จินดาวงค์ ประมงจังหวัดล าปาง       ประธานที่ประชุม  
2. นายสมรรถชัย   ทองค าชุม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง   
3. นางพรทิพย์  นวลอนงค์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
4. นายอรรถพล  โลกิตสถาพร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดล าปาง           
5. นายพลาธิป  อภินันท์ศิริ  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน  าจืดล าปาง 
6. นางมณีกร  ทิพยศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
7. นายช านาญ   ใจช่วย ประมงอ าเภอเมืองล าปาง 
8. นางจันทนา  ขันธ์เล็ก ประมงอ าเภอแม่ทะ 
9. ว่าที่ร้อยตรีเดชวัตติ์   ทับไทร ประมงอ าเภอเกาะคา 
10. นายพศิน   เครือค า ประมงอ าเภอแม่เมาะ 
11. นายเกริกกฤษณ์  ศรีวิทยา ประมงอ าเภองาว 
12. นางสุกัญญา   เสาธง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
13. นางจรรยารักษ ์  ประจักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
14. นายมณเฑียร   กันธิยะ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 
15. นางสาวพรสุดา   จันทร์เที่ยง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
16. นายชินวัฒน์   จิน๊ะหล้า เจ้าหน้าที่ประมง 
17. นางสาวมนธิรา  ไชยวงค์  นักวิชาการประมง 
18. นายธรรมรัตน์  ติ๊บประสอน จ้างเหมาโครงการระบบส่งเสริมเกษตร (แปลงใหญ่) 
19. นายทศพร   เปี้ยอุ๊ด เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล       (เลขาฯ ที่ประชุม) 

 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสิทธิชัย  แจ่มสว่าง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน    (ขาด) 
2.  นายเกริกกฤษณ์  ศรีวิทยา ประมงอ าเภองาว      (ลาป่วย) 

 

เริ่มประชุม  เวลา 13.30 น. 
 นายอ าพล   จินดาวงค์ ประมงจังหวัดล าปาง ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ          
การประชุม ดังนี  
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ ข้อราชการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดล าปาง 

1.1.1 การแนะน าผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
1. นายอัตถพงษ์   ฉันทานุมัติ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติภาค 1 
2. นางเยาวลักษณ์  เครือค าขาว ผู้อ านวยการสถานวีิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดล าปาง 

1.1.2 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯในเดือนสิงหาคม 25๖๒ จัด จ านวน 2 ครั ง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562           
ณ โรงเรียนทุ่งฮั ววิทยา ม.4 อ.วังเหนือ และวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการ
ต้นน  าห้วยแม่พริก (บ้านปางยาว) ม.8 อ.แม่พริก  

 
       /1.1.3 กิจกรรม.... 
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       1.1.3 กิจกรรมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ช่วงเช้าเวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีท าบุญตักบาตร พระ
จ านวน ๖๘ รูป ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดล าปาง 08.00 น.พิธีลงนามถวายพระพร 09.00 น. กิจกรรมจิต
อาสาปลูกต้นไม้บริเวณอ่างเก็บน  าที่ 3 ต.พระบาท อ.เมืองล าปาง 10.00 น.พิธีเปิดโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิม
พระเกียรติฯ (สะพานท่าเดื่อ ล าปาง-แจ้ห่ม) ช่วงเย็นเวลา 17.30 น.วางพานพุ่ม/จุดเทียนถวายพระพร  
 

 มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ................. 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2562 เม่ือวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 
น. 
 
 

มติที่ประชุม : …..……….รับรอง................. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ  
 3.1 ประมงจังหวัดล าปาง 
 3.1.1 การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น  าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  อ่างเก็บน  าล าห้วยแม่อาง ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ล าปาง โดยมี  
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง เป็นประธานในพิธี ใส่ชุดเครื่องแบบกรมประมงแขนยาว 
 3.1.2 สรุปสาระส าคัญการประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดล าปาง ครั งที ่1/2562 เมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั น 4 ศาลากลางจังหวัดล าปาง โดยส านักงานประมงจังหวัดล าปาง 
โดยฝ่ายกรรมการและเลขานุการ ได้เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา จ านวน 1 เรื่อง ดังนี  
 - ก าหนดเขตพื นที่รักษาพันธุ์สัตว์น  า ปีงบประมาณ 2562 ตามมาตรา 172 แห่งพระราชก าหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 จ านวน 2 แห่ง และก าหนดเขตพื นที่รักษาพันธุ์สัตว์น  าแห่งใหม่ จ านวน 6 แห่ง เพ่ือขอมติพิจารณาเป็น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์น  าตาม พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 56 เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี ประจ าปี
งบประมาณ 2562 รวม จ านวน 8 แห่ง มติที่ประชุม เห็นชอบทั ง 8 แห่ง พิจารณาเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์น  าตาม 
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 56 เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
 3.2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดล าปาง 

3.2.1 โครงการเกษตรทฤษฎีใหมฯ่ 
1. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 มอบปัจจัยการผลิตครบทุกราย  ไม่มีบ่อ จ านวน 45 ราย 

ไม่ขอรับปลา 2 ราย คงเหลือ 1,185 ราย รวมทั งหมด 1,230 ราย 
2. โครการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 คงเหลือมอบปัจจัยให้เกษตรกร อ าเภอแม่ทะ จ านวน 262 

ราย 
3.2.2  พันธุ์ปลาส าหรับใช้ในราชพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น  าฯ จ านวน 200,000 ตัว  
3.2.3 การขอพันธุ์สัตว์น  าปล่อยลงแหล่งน  าธรรมชาติ 
  - ในการขอพันธุ์สัตว์น  าปล่อยลงแหล่งน  าธรรมชาติ โดยให้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ผ่าน

ส านักงานประมงจังหวัดล าปาง  
3.2.4 การเตรียมอุปกรณ์เพ่ือรองรับการช่วยเหลือเกษตรกรและปลาในแหล่งน  า ในช่วงภาวะฝนทิ งช่วง(ภัย

แล้ง)  
 
 

/- อ่างเก็บน  าแม่ธิ... 
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- อ่างเก็บน  าแม่ธิ บ้านวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ล าปาง หากน  าแห้งจนปลาไม่สามารถด ารงชีพได้ ทางศูนย์ฯ จะ
ด าเนินการขนย้ายปลาในอ่าง เพื่อไปปล่อยลงแหล่งน  าที่มีปริมาณน  าเพียงพอต่อการด ารงชีพ โดยทางศูนย์ จะร่วมกับ
ส านักงานประมงจังหวัดล าปาง ร่วมตรวจสอบคุณภาพน  า  

 

3.3  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดล าปาง 
3.3.1 รายงานผลผลคดีเกี่ยวกับการประมง ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 จ านวน 2 คด ี
1. วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ข้อหาลักลอบท าการประมงโดยใช้เครื่องมือข่ายในฤดูปลาน  าจืดมีไข่ สถานที่  

ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง ของกลาง ข่ายลอย จ านวน 8 ผืน 
2. วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ข้อหาลักลอบในการใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมง และลักลอบท าการประมง

ในฤดูสัตว์น  าน  าจืดมีไข่หรือวางไข่ ของกลาง หมอแปลงไทยประดิษฐ์ จ านวน 2 ลูก เหล็กแหลมต่อด้าม
ไม้ไผ่ จ านวน 3 ชุด แบตเตอรี่ พานาโซนิค 12 โวลน์  45 แอมป์ จ านวน 1 ลูก กระเป๋าเป้สะพายหลัง 
จ านวน 1 ใบ ถุงใส่แบตเตอรี่และอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 

 
3.4 ข้อหารือ หก./หฝ./ปอ. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 3.4.1 การเตรียมอุปกรณ์เพ่ือรองรับการช่วยเหลือเกษตรกรและปลาในแหล่งน  า ในช่วงภาวะฝนทิ งช่วง(ภัย
แล้ง) ขอให้ประมงอ าเภอ ติดตามตรวจสอบคุณภาพน  าและสถานการณ์น  า หากพบปริมาณน  าในแหล่งน  าแห้ง        
ให้รายงานให้ประมงจังหวัดทราบโดยด่วน เพ่ือที่จะประสานหน่วยงานกรมประมงจังหวัดล าปาง ร่วมกันขนย้ายปลา 
ไปลงแหล่งน  าที่มีปริมาณน  าเพียงพอต่อการด ารงชีพ 
  
 3.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค หก./หฝ./ปอ.  
 3.5.1. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 

3.5.1.๑ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 - ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพ่ือเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๒ ณ 
ศพก. เครือข่ายต าบลเวียงตาล อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง จัดนิทรรศการ แจกเอกสารการเลี ยงสัตว์น  า และให้
ค าแนะน าเก่ียวกับการเลี ยงสัตว์น  าตามหลักวิชาการ 
 - สรุปผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร เป้าหมายรวมทั งจังหวัด ๒,๖๐๐ ราย ผล ๒,๖๕๔ ราย 

3.5.1.๒ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
 - ลงพื นที่ติดตามและประเมินผล ๑๐ ราย 
 - รายงานผลการถอดบทเรียนเป็น Smart Farmer ต้นแบบ สาขาประมง ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๓ ราย  
 ๑. นายสุชิน วรรณแสน Smart Farmer ต้นแบบ อ.ห้างฉัตร 
 ๒. นางบุปผา หมดดี Smart Farmer ต้นแบบ อ.เมืองปาน 
 ๓. นางศิริพร ฟ่ันสาย Smart Farmer ต้นแบบ อ.งาว 

- จัดส่งให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด เมือ่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
3.5.1.๓ โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
 - ลงพื นคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อม เพ่ือยื่นขอรับการรับรอง จ านวน ๓ ราย 
 - ส่งใบรายการตรวจสอบเอกสารและค าขอรับการรับรองระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ปี ๒๕๖๒ จัดส่งให้
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดล าพูน เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพ่ือด าเนินการยื่นขอรับการ
รับรองเข้าระบบอิเล็กโทรนิกของกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น 
(กมป.)  
 
 
 

/3.5.1.๔ โครง... 
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3.5.1.๔ โครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) 
- ลงพื นพื นที่ติดตามและประเมินผล จ านวน ๑๐ ราย 

 - รายงานสรุปผลการประเมิน ส่งกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

3.5.1.5 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ 
 - ก าหนดการทัศนศึกษาดูงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่  ๗-๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สหกรณ์ผู้เลี ยงปลานิลในกระชังอ่างเก็บน  าเขื่อนล าปาว อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี ยงกุ้งก้ามกราม ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

3.5.1.๖ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
  - ลงพื นที่เยี่ยมเยียน ให้ค าแนะน าเกษตรกร 

- ผลการด าเนินงานเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ทั งหมด ๗๒ ราย 
 - มาตรฐาน Safety Level ๗๐ ราย และ มาตรฐาน Gap ๒ ราย 

3.5.1.๗ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
 - อยู่ระหว่างด าเนินการสรุปผลร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีความรู้เพิ่มขึ น ตาม
ตัวชี วัดที่ ๑๐ 
 

3.5.1.8 งบพัฒนาจังหวัดล าปาง ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลานิลในกระชังบ่อดินสู่มาตรฐานความปลอดภัย 
 - ส่งมอบปัจจัยการผลิตเสร็จเรียบร้อย 

- เยี่ยมเยียน ติดตามผล และให้ค าแนะน าเกษตรกร 
๒. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ ามูลค่าสูงในบ่อดิน 
 - ส่งมอบปัจจัยการผลิตเสร็จเรียบร้อย 
 - เยี่ยมเยียน ติดตามผล และให้ค าแนะน าเกษตรกร 

๓. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ าพื้นบ้านในพื้นที่เกษตรปลอดภัย 
 - อยู่ระหว่างส่งมอบปัจจัยการผลิต 
4. งานอ่ืนๆ 
 - สรุปผลการด าเนินการตามตัวชี วัดที่  ๑๔ ระดับความส าเร็จของการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค/หน่วยงานอ่ืน ในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดส่งส่งกองแผนงาน เมื่อวันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 - จดัท าแผนงานโครงการเสนอของบภาค (ภาคเหนือตอนบน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการ
ส่งเสริมการเลี ยงสัตว์น  าอินทรีย์ในพื นท่ีภาคเหนือตอนบน จัดส่งให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต ๑ เชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 - จัดท าแผนงานโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดส่งให้จังหวัดล าปาง เมื่อวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 

/3.5.2 กลุ่มบริหาร.... 
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3.5.2 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่  
 - คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จัดขึ นวันวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ บ้านท่าช้าง หมู่ที ่2 ต าบลแม่วะ อ าเภอเถิน 
จังหวัดล าปาง 
2. จังหวัดล าปางเคลื่อนที่ 

 - จังหวัดล าปางเคลื่อนที่ ประจ าเดือน สิงหาคม 2562” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียน
ทุ่งฮั ววิทยา หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งฮั ว อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง และวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ หน่วย
อนุรักษ์และจัดการต้นน  าห้วยแม่พริก (บ้านปางยาว) หมู่ที่ 8 ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก   

3. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
- โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั งหมด จ านวน 1,230 ราย ไม่มีบ่อ 

จ านวน 45 ราย ไม่ขอรับปลา จ านวน 2 ราย คงเหลือ 1,185 ราย (มอบปัจจัยครบ) 
- โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั งหมด จ านวน 1 ,407 ราย ไม่มีบ่อ 

จ านวน 14 ราย เสียชีวิต 16 ราย คงเหลือ 1 .391 ราย คงเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับปัจจัยการผลิตเกษตรกร
อ าเภอแม่ทะ จ านวน 262 ราย  

4. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ด้านการประมง) 
- โครงการธนาคารฯ ปี 2560 การด าเนินงานเป็นไปตามแผน  
5. การรับค าขอข้ึนทะเบียนชาวประมง  
- การรับค าขอขึ นทะเบียนชาวประมง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 จ านวน 576 ราย 
6. การแจ้งเตือนเกษตรกรในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วงและแผนการช่วยเหลือเกษตรกร 
- ขอให้ประมงอ าเภอประชาสัมพันธ์ลงพื นที่สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น  ารวมถึงข้อควร

ปฏิบัติในการเลี ยงสัตว์น  า การเฝ้าระวัง หนังสือที่ ลป 0007/ว 38191 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 
7. ผลการออกใบอนุญาตการเลี้ยงปลาในกระชัง 
- ผลการออกใบอนุญาตการเลี ยงปลาในกระชังหลังได้ประกาศห้วงเวลาให้มายื่นค าขอรับใบอนุญาต ได้ประกาศ

ลงในราชกิจจานุเบกษา (เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2562)  
 3.5.3 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
 

        1.การเบิกจ่ายงบประมาณ และ การวางแผนเบิกจ่ายงบประมาณ 
 - เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ทันตามก าหนด 
        ๒.ผลการส ารวจสถิติ และ การปรับปรุงทะเบียนฟาร์ม/ส ารวจรายได้หนี้สิน  
  - ส ารวจรายได้หนี สิน ในการกรอกข้อมูลส ารวจรายได้หนี สิน เกิน 95% 

3.5.4 ประมงอ าเภอ 

 3.5.4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานประมงอ าเภอ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 (ตาม
เอกสารแนบ) 
 

มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ................. 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   (ไม่มี) 
มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ................. 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 (ไม่มี) 



                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นางสาวพรสุดา  จันทร์เที่ยง)       
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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/มติที่ประชุม... 
 
มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ................. 
 
 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 

                                ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายทศพร  เปี้ยอุ๊ด) 
เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล 
 


