
รายงานการประชุมข้าราชการหน่วยงานกรมประมงจังหวัดล าปาง 
ครั้งที ่11/2562 

วันอังคารที ่๓ ธันวาคม  25๖2 เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมรากกล้วย ส านักงานประมงจังหวัดล าปาง ศาลากลางจังหวัดล าปาง ชั้น 3 

…………………………………………..……….. 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายอ าพล   จินดาวงค์ ประมงจังหวัดล าปาง       ประธานที่ประชุม  
2. นายอรรถพล  โลกิตสถาพร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดล าปาง 
3. นายหัสดิน คันธภูมิ แทน หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน  าจืดล าปาง 
4. นายสมรรถชัย   ทองค าชุม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  
5. นางพรทิพย์  นวลอนงค์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
6. นางมณีกร  ทิพยศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
7. นายช านาญ   ใจช่วย ประมงอ าเภอเมืองล าปาง 
8. นางจันทนา  ขันธ์เล็ก ประมงอ าเภอแม่ทะ 
9. ว่าที่ร้อยตรีเดชวัตติ์   ทับไทร  ประมงอ าเภอเกาะคา        
10. นายเกริกกฤษณ์  ศรีวิทยา ประมงอ าเภองาว 
11. นายสิทธิชัย  แจ่มสว่าง ประมงอ าเภอเถิน 
12. นางสาวสุธาสินี ทองอ่อน ประมงอ าเภอแม่เมาะ  
13. นางสุกัญญา   เสาธง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
14. นายมณเฑียร   กันธิยะ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 
15. นางจรรยารักษ ์  ประจักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
16. นางสาวพรสุดา   จันทร์เที่ยง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
17. นายจักรพงษ์ สุริเย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
18. นางสาวมนธิรา  ไชยวงค์  นักวิชาการประมง  
19. นายชินวัฒน์   จิน๊ะหล้า เจ้าหน้าที่ประมง 
20. นายทศพร   เปี้ยอุ๊ด เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล       (เลขาฯ ที่ประชุม) 

 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
1. นายพศิน  เครือค า   ประมงอ าเภอแจ้ห่ม     ไปราชการ 

รายช่ือผู้ร่วมประชุม 
1. นางจุฑาทิพย์  โลกิตสถาพร  นักวิชาการประมงช านาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดล าปาง 

 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ ข้อราชการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดล าปาง 
- -หั วหน้ าส่ วนที่ ย้ ายมาใหม่ป ระกอบด้ วย  นางสาวรตนพร  กิติ กาศ  เกษตรและสหกรณ์ จั งหวัดล าปาง  
นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา นายอเนก ชัยพิริยพิทักษ์ ขนส่ง
จังหวัดล าปาง และพันเอกไพรัฐ แก้งแดง สัสดีจังหวัดล าปาง  
           -ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ด าเนินกิจกรรมของทุกหน่วยที่เป็นประโยชน์ต่อ
จังหวัดล าปาง ส่วนกิจกรรมจิตอาสาให้ด าเนินการอย่างจริงจังเกิดผลประโยชน์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยอยากให้เน้นไป 
 

/ที่แหล่งน  า... 



2 

ที่แหล่งน  าเพ่ิมมากขึ น ขอความร่วมมือให้สนับสนุนกิจกรรมงานฤดูหนาวของจังหวัดล าปางต่อไป ในด้านเกษตรต้องการ
ให้เน้นผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และให้หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสนับสนุนการบริจาคโลหิตให้กับ
กาชาดด้วย 
           -กิจกรรมวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ช่วงเช้าเริ่ม ๐๖.๓๐ น. ท าบุญตักบาตร จากนั น มีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เน้น
สีเหลืองและกราบถวายบังคม (ข้าราชการชุดปกติขาว)  
    ๑.๒. วันที ่๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ “กิจกรรมวันดินโลก ๕ ธันวาคม” 
           -สถานีพัฒนาที่ดินล าปางเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก โดยจัดบริเวณสระเก็บน  าบ้านมั่ว หมู่ ๔ ต าบลทุ่งงาม 
อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง หน่วยงานประมงร่วมจัดนิทรรศการ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดล าปาง
สนับสนุนพันธุ์ปลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางเป็นประธาน กรณีเป็นงานระดับชาติหากส่วนกลางไม่ก าหนดวัน
ให้จัดที่ตายตัว พยายามหลีกเลี่ยงวันที่จัดตรงกับงานพิธีที่จังหวัด 
 

มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ................. 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 10/25๖2 วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 25๖2 เวลา 09.30 น. 
 

มติที่ประชุม : …..……….รับรอง................. 
 
ระ เบี ยบ ว าระที่  3   ข้ อห า รื อ ค ณ ะก รรม ก า รขั บ เค ลื่ อ น น โยบ ายข อ งก รม ป ระม งระดั บ จั งห วั ด                    
 (Fisheries Co-ordinator)  

3.1 ประมงจังหวัดล าปาง 
 3.1.1 การประชุมเตรียมหารือแนวทางด าเนินการของคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดล าปาง 
 - วันที่พุธที่ 4 เวลา 9.30 มอบหมายให้กลุ่มบริหารฯ เตรียมการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบระดับ
จังหวัด ณ ห้องประชุมรากกล้วย ส านักงานประมงจังหวัดล าปาง ศาลากลางจังหวัดล าปาง ชั น 3  

3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดล าปาง 
 3.2.1 การตรวจประเมินฟาร์ม  
 - ศูนยฯ์ จะด าเนินการออกตรวจติดตามประเมินฟาร์ม ในเดือน ธันวาคม 2562  

3.3.2 ประชาสัมพันธ์การช าระค่าจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น  า 
- ฝากประชาสัมพันธ์ โดยกรมประมงมีนโยบายในการเก็บเงินค่าพันธุ์สัตว์น  า โดยจะไม่รับเงินเป็นเงินสด โดยให้

จ่ายเงินทางออนไลน์ จ านวน 3 ช่องทาง คือ 1. จ่ายผ่านธนาคาร 2. จ่ายผ่าน Krungthai  NEXT  – ธนาคารกรุงไทย 
3. จ่ายผ่าน QR Code  

3.3.3 การมีส่วนร่วมของชุมชนประจ าปี 2563 
- ศูนย์ฯ ได้เสนอแหล่งน  า จ านวน 2 ที่ คือ 1. อ่างเก็บน  าบ้านธิ จังหวัดล าพูน 2. แหล่งน  าสาธารณะ อ าเภอ

เสริมงาม จังหวัดล าปาง โดยอยู่ระหว่างการพิจารณา 

3.3  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดล าปาง 
3.3.1 รายงานผลผลคดีเกี่ยวกับการประมง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 จ านวน 7 คด ี
1. วันที่ 7 พ.ย. 62 คดีลักลอบท าการประมงโดยเครื่องมือกระแสไฟฟ้าท าการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ผู้ต้องหา นายอ๊อด อุประ สถานที่เกิดเหตุ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ล าปาง  
2. วันที่ 13 พ.ย. 62 คดีลักลอบท าการประมงโดยเครื่องมือกระแสไฟฟ้าท าการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

สถานที่เกิดเหตุ ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ล าปาง 
3. วันที่ 13 พ.ย. 62 คดีลักลอบท าการประมงโดยเครื่องมือกระแสไฟฟ้าท าการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

สถานที่เกิดเหตุ ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ล าปาง 
 

/4.วันที่ 14 พ.ย. 62....... 
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4. วันที่ 13 พ.ย. 62 คดีลักลอบท าการประมงโดยเครื่องมือกระแสไฟฟ้าท าการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ผู้ต้องหา นายอัครพล ธะรมสิทธิ์ สถานที่เกิดเหตุ ต.ทุง่ฝาย อ.เมือง จ.ล าปาง 

 
5. วันที่ 14 พ.ย. 62 คดีลักลอบท าการประมงโดยเครื่องมือกระแสไฟฟ้าท าการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ผู้ต้องหา นายวัชรพงษ์ แก้วสาย สถานที่เกิดเหตุ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ล าปาง 
6. วันที่ 15 พ.ย. 62 คดีลักลอบท าการประมงโดยเครื่องมือกระแสไฟฟ้าท าการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ผู้ต้องหา นายธีระ  ค าเมืองมูล สถานที่เกิดเหตุ ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 
7. วันที่ 15 พ.ย. 62 คดีลักลอบท าการประมงโดยเครื่องมือกระแสไฟฟ้าท าการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ผู้ต้องหา นายดนุพงษ์ แก้วมโน สถานที่เกิดเหตุ ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 
3.3.2 จัดฝึกอบรมโครงยุวประมง ประจ าปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 3/63  
- หน่วยฯ จัดฝึกอบรมโครงยุวประมง ประจ าปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่  3/63 ในระหว่างวันที่  6-7 
ธันวามคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนล้อมแรดวิทยา ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล าปาง โดยมีปลัดอ าเภอเถิน 
เป็นประธานในพิธีเปิด 

  

3.4  ข้อหารือของหัวหน้ากลุ่มฯ/ประมงอ าเภอ กับ ศูนย์วิจัยฯประมงล าปาง/หน่วยป้องกันฯล าปาง 
3.4.1 เร่งรัดด าเนินการขึ นทะเบียนผู้ท าการประมง (กลุ่มบริหารฯ) 
- ขอให้ทางประมงอ าเภอท าแผนในการบริการขึ นทะเบียนชาวประมง ถ้าในกรณีแหล่งน  า ขอให้ประมงอ าเภอ
ประสานงานทางศูนยฯ์ เพ่ือขอแบบสัมภาษณ์ในการท าการประมงในแหล่งน  า 

 3.4.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น  า (กลุ่มส่งเสริมฯ) 
 - กลุ่มส่งเสริมฯ จะชื่อรายใหม่ Safety Level 27 ราย และ มาตรฐาน Gap 3 ราย 
 3.4.2 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั งที ่1 (กลุ่มส่งเสริมฯ) 

- การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 จัดสถานที่
ลานสนามฟุตซอลส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งผึ ง อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง โดยทางกลุ่มฯ ขอสนับสนุนพันธุ์
สัตว์น  า จ านวน 20 ถุง 

 3.4.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (กลุ่มส่งเสริมฯ) 
 - กิจกรรมปลากรากกล้วยคืนสู่แม่น  าวัง หากทางศูนย์มีพันธุ์ปลาพร้อมจัดกจิรรมกรรมปล่อย ขอให้แจ้งทางกลุ่ม
ฯ เพื่อจะประสานกับส านักงานจังหวัดเพ่ือจัดกิจกรรม 
 3.4.4 การจัดงานฤดูหนาวของดีนครล าปาง ประจ าปี 2563 (กลุ่มส่งเสริมฯ) 
 - การจัดงานฤดูหนาวของดีนครล าปาง ประจ าปี 2563 จัดขึ นในวันที่ 14 ธ.ค.62 – 23 ธ.ค.62 โดยทาง
กลุ่มขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่และตู้ปลาจากทางศูนย์ฯ เพ่ือจัดบูธในวันที่ 12 ธ.ค.62 และขอสนับสนุนเครื่องเมือประมง
จากทางหน่วยฯ เพ่ือตกแต่งนทิรรศการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ติดตามงาน แผนงาน/การปฏิบัติงานส านักงานประมงจังหวัดล าปาง 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 4.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค หก./หฝ./ปอ.  
 4.5.1 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
 ๑. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 - ศพก.หลัก ได้รับจัดสรรงบประมาณ ศพก. ละ 2,500 บาท โดยทางกลุ่มได้ส่งแบบฟอร์มให้ประมงอ าเภอ 
และขอให้ประมงอ าเภอส ารวจความต้องการของ ศพก.หลัก แต่ละอ าเภอ  
 - ศพก.เครือข่าย 2563 โดยจะได้รับจัดสรรงบประมาณ ศพก. ละ 5,000 บาท (รอจัดสรรงบประมาณ) 
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 ๒. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
 - อยู่ระหว่างรอศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดล าพูนพร้อมด าเนินการ 

๓. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
- อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ 

๔. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri Map) 
- ได้รับจัดงบประมาณ จ านวน 4,000 บาท แบ่งเป็น รายใหม่ปี 2563  จ านวน 2,500 บาท และ 

ติดตามรายเกา่ จ านวน 1,500 บาท  
๕. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ 
- ด าเนินการตามแผน 
๖. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
- ประมงอ าเภอส่งรายชื่อครบทุกอ าเภอ 

๗. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
- อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ 

  

4.5.2 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
3.5.2.1 ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2562  
- การช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 ราย ต. เสด็จ 12 ต.พิชัย 2 ราย 

เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางกลุ่มได้บันทึกข้อมูลเข้าระบบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการช่วยเหลือต้องผ่าน
คณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญการแก้ไขปัญหาการเกษตร และขอให้ประมงอ าเภอเมืองล าปางเร่ง
ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาผ่านคณะกรรมการ 

3.5.2.2 โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง 
 - โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง มีทั งจ านวน 3 แห่ง ทางกลุ่มฯ ได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและ

งบประมาณส่งให้ประมงอ าเภอ และขอให้ประมงอ าเภอรายงานผล ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 
3.5.2.3 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่  
- โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จัดขึ นวันที่ 24 ธ.ค. 62 ณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน     

จ.ล าปาง  
3.5.2.4 ประกาศกรมประมงเรื่องพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
- กรมประมงได้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จากปี 2535 แก้ไขเป็นปี 2562 กรมประมง

ประกาศแต่ละชนิด เป็นระยะๆ และทางกลุ่มได้รับหนังสือ เรื่อง ให้ผู้ว่ามีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น  า ซากของสัตว์น  า
หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากสัตว์น  า ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่
ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) มาแจ้งการมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 12 พ.ย. 62 ให้ผู้ที่มีไว้ในครอบครองสัตว์น  า 
ซากของสัตว์น  า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์น  าตามบัญชีท้ายประกาศนี ที่มีความประสงค์จะส่งออกสัตว์น  า
ดังกล่าว หรืออาจมีการจ าหน่ายต่อให้กับผู้ส่งออกไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต ให้มาแจ้งการครอบครองที่กรมประมง 
ภายในวันที่ 25 พ.ย. 62 ณ กลุ่มคุ้มครองสัตว์น  าตามอนุสัญญา กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 
กรมประมง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และทางกลุ่มฯ ได้ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ 
FM แล้ว และขอให้ประมงอ าเภอแต่ละอ าเภอประชาสัมพันธ์ ในเขตพื นที่ที่รับผิดชอบ 
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- ด้วยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562 ก าหนดให้วาฬบูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟ่ือง และปลา
ฉลามวาฬ เป็นสัตว์ป่าสงวน โดยให้ผู้ที่มีสัตว์ป่าสงวน หรือซากสัตว์ป่าสงวน 4 ชนิด ไว้ในครอบครองอยู่ก่อนวันที่ พรบ. 
ฉบับนี ใช้บังคับ มาแจ้งการครอบครองสัตว์ป่า หรือซากสัตว์ป่าสงวน ภายในวันที่ 24 ก.พ. 63 และให้ประมงอ าเภอ
ประชาสัมพันธ์ในเขตพื นที่ที่รบัผิดชอบ 

3.5.2.5 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
- ติดตามประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2562 จ านวน 1,232  
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต ปี 2563 โดยไม่หาเกษตรกรรายได้ แต่จะคัดเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปี 

2560 2561 2562 ทั งหมด 132 ราย 
- คัดเลือกจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ อย่างน้อยต าบลละ 1 ศูนย์เรียนรู้  
3.5.2.6 แผนในการปล่อยพันธุ์สัตว์น  าในพิธีส าคัญ 
- แผนในการปล่อยพันธุ์สัตว์น  าในพิธีส าคัญ ครั งละ 500,000 ตัว หากประมงอ าเภอท่านใด ต้องการเป็น

เจ้าภาพในการจัดพิธีปล่อยพนัธุ์สัตว์น  า ขอให้ท าหนังสือแจ้งทางจังหวัดทราบภายในเดือน มกราคม 2563 
 

4.5.3 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
 3.5.3.1 สรุปมอบหมายนโยบายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอธิบดีกรมประมง          
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที ่กษ 0509.3/ว1086 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 
 3.5.3.2 โครงการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ) 
 - นายทศพร เปี้ยอุด๊ เข้าร่วมโครงการรับบริจาคโลหิต 
 3.5.3.3 กรมบัญชีกลางขอปรับเปลี่ยนก าหนดวันจ่ายเงินเดือน ธันวาคม 2562 จากเดิมวันที่ 30 ธันวาคม 
2562 เป็นวันที่ 27 ธันวาคม 2562  
 

 4.5.4 ประมงอ าเภอ (รายงานผลปัญหาอุปสรรคในการท างานและข้อเสนอแนะ)  
 - (ไม่มี)          
 

มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ................ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   (ไม่มี) 
มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ................. 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   (ไม่มี) 
มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ................. 
 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 
 
 
                                  ผู้บนัทึกรายงานการประชุม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายทศพร  เปี้ยอุ๊ด)         (นางสาวพรสุดา  จนัทร์เที่ยง) 
      เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล      เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน 
  


