รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5 / 2549
วันที่ 4 พฤษภาคม 2549
ณ หองประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9
..................................................................
รายนามผูมาประชุม
1.
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นายธีระวัฒน
ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย
นายดิเรก
นายเรืองชัย
ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์
นายพีระศักดิ์
นายแพทยชาญชัย
แพทยหญิงศรีวรรณา
นายวีระ
รองศาสตราจารย ดร.ระพินทร
อาจารย ดร.วิวรรธน
ผูชวยศาสตราจารยสุบิน
อาจารยปริญญา
ผูชวยศาสตราจารยจรูญ
อาจารยโศรตรีย
อาจารยเจษฎา
อาจารยอมร
อาจารย ดร.วีรชัย

ภัทรานวัช
หาญสมบัติ
กอนกลีบ
ทรัพยนิรันดร
บุญสาลี
พอจิต
ศิลปอวยชัย
พูลสรรพสิทธิ์
รัตนศิริกุลชัย
โพธิ์ศรี
มุขดี
แกวยัง
บัววังโปง
คําทิพย
จุฑานนท
มิ่งฉาย
ชูเอียด
เศรษฐพรรค

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

จันทรแกว
นพรัก
เหลาอารยะ
กาญจนกิจ
ดีมี
บังเมฆ

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการจากคณาจารยประจํา

รายนามผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศาสตราจารย ดร.เกษม
รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ
นายนรินทร
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ
นายมานพ
ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ

รายนามผูเขารวมประชุม…../
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รายนามผูเ ขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.

นางศณัฐฌา
นางสาวนิธิวดี
นางสาวนิรชา
นายดํารง

ฤกษดี
คัณธานันท
คมสัน
วงษพรวน

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เปดประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 นายกสภามหาวิทยาลัย มอบหมายอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาที่ประธานการประชุมแทน
ดวยนายกสภามหาวิทยาลัยติดภารกิจเรงดวน ไมสามารถมาเปนประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5 / 2549 ได จึงมอบหมายใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาที่เปนประธานการประชุมแทน
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.2 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มอบชอดอกไมแสดงความยินดีกบั นายพีระศักดิ์ พอจิต

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มอบชอดอกไม
แสดงความยินดีกับ นายพีระศักดิ์ พอจิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดคะแนนสูงสุด ในการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอุตรดิตถ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 / 2549 เมื่อวันที่
10 เมษายน 2549 จํานวน 10 หนา เสนอคณะกรรมการเพือ่ โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 ………/
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ผลการพิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณของคณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 / 2549 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 ที่ประชุมไดใหความ
เห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.2549 โดยมหาวิทยาลัยไดนําเสนอรายชื่อ
คณะอนุกรรมการฯ ตอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามคําสั่งเรียบรอยแลวนั้น
บัดนี้ คณะอนุกรรมการฯ ไดดําเนินการตามขอบังคับและไดพิจารณาการอุทธรณรอ งทุกข ของ นางยุพิน เถือ่ นศรี
ในเบื้องตนเรียบรอยแลว โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ ใหปรับลดโทษนางยุพิน เถือ่ นศรี
จาก ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น เปน ตัดเงินเดือน 5% เปนระยะเวลา 2 เดือน
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา ลดโทษ ใหนางยุพิน เถือ่ นศรี จาก ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น เปน ตัดเงินเดือน 5% เปนระยะเวลา 2 เดือน
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ลดโทษ ใหนางยุพิน เถื่อนศรี จาก ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น เปน ตัดเงินเดือน 5% เปนระยะเวลา 2 เดือน
ตามเสนอ
3.2 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจายเงินประจําตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาใหความเห็นชอบระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การ
จายเงินประจําตําแหนงผูบริหารสวนราชการและผูดํารงตําแหนงทางวิชาการในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 ลงวันที่ 28
มีนาคม 2549 โดยมหาวิทยาลัยไดนําเสนอประกาศการจายเงินประจําตําแหนงรองอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี รองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี และรองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ประกอบการพิจารณา แตมิไดนําเสนอประกาศการจายเงินประจําตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเปนหนวยงานที่
สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบใหจัดตั้งขึ้นเปนหนวยงานภายใน เชนเดียวกันกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตแพร และ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนาน บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจายเงินประจําตําแหนงคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเรียบรอยแลว จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ
ขอเสนอแนะ

1. ควรมีการทบทวนการจายเงินคาตอบแทนการดําเนินการโครงการตางๆ ของมหาวิทยาลัย
2. ควรมีการปรับแกระเบียบเกี่ยวกับการจายเงินคาตอบแทนใหเปนปจจุบัน

มติที่ประชุม
รับทราบ และ เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนระเบียบการจายคาตอบแทนการดําเนินการโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ดังนี้
1. กรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย คนหนึ่ง
เปนประธาน
2. กรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย คนหนึ่ง
เปนกรรมการ
3. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
เปนกรรมการ
4. ประธานกรรมการ …../
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผูแทนผูบริหารมหาวิทยาลัย ที่คัดเลือกจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 2 คน
ผูแทนคณาจารย ที่คัดเลือกโดยสภาคณาจารยและขาราชการ 2 คน
ผูแทนคณาจารย จากกรรมการสภาวิชาการ คนหนึ่ง
ผูอํานวยการกองคลัง
บุคลากร 2 คน ที่คัดเลือกโดยผูอํานวยการกองคลัง

เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการและเลขานุการ
เปนผูชวยเลขานุการ

3.3 รายงานการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตตรดิตถ
: ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย / สถาบัน
สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4 / 2549 ที่ประชุมไดรับทราบและเห็นชอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปงบประมาณ 2549 และคําอธิบายตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ 2549 และไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเสนอ
ขอมูล
ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในงวดที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบการรวบรวมขอมูลกอนนําเสนอ
ก.พ.ร. เพื่อเตรียมการวางแผนในอนาคตนั้น มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอรายงานการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ : ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน (งวดที่ 1)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานการอนุมัติการโอนหมวดเงินและเปลีย่ นแปลงรายการของหนวยงาน
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบมอบอํานาจใหอธิการบดีอนุมัติการโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลง
รายการ ในวงเงินไมเกิน 1,000,000. บาท ทั้งนี้ การอนุมัตินั้นใหอนุโลมตามหลักเกณฑระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ.2548 และเมื่ออธิการบดีไดอนุมัติการโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการใหหนวยงานเรียบรอยแลว ขอใหรายงาน
ใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบ
มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการอนุมัติการโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ ดังนี้
1. กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี โอนหมวดเงินจํานวนเงินทัง้ สิ้น 122,460.- บาท
จากหมวดคาจางชั่วคราว กิจกรรมคาจางอาจารยและพนักงานตามสัญญา รหัส 1-01-01-11-108
เปนหมวดเงินคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ กิจกรรมจัดจางบริษัทดูแลภายในมหาวิทยาลัย รหัส 1-01-01-11-106
เหตุผลและความจําเปน เพื่อสนองนโยบายเปลี่ยนการจางพนักงานขับรถยนตและพนักงานรักษาความปลอดภัย
จากการจางชั่วคราวเปนจางเหมา จํานวน 4 อัตรา มีระยะเวลาการจาง ตั้งแต 1 เมษายน 2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2549
2. คณะวิทยาการจัดการ ……./

5

2. คณะวิทยาการจัดการ โอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ จํานวนเงินทัง้ สิ้น 56,400.- บาท
จากหมวดเงินคาจางชั่วคราว เปนหมวดเงินคาวัสดุ ตอบแทน ใชสอย
และจากรายการเงินเดือน เปนรายการ พัฒนาบุคลากร
เหตุผลและความจําเปน เพื่อใชในการพัฒนาบุคลากร
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.2 รายงานผลการสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการ

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 / 2549 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติ
ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการดําเนินการสรหา / คัดเลือก บุคคลบรรจุเขารับราชการทดแทนอัตราของ นางสาวสุนียรัตน
การะกัน ซึ่งขอลาออก โดยไดกําหนดคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก และกรณีที่เปดรับสมัครในระดับปริญญาเอกแลวไมมี
ผูมาสมัครหรือไมมีผูผานการคัดเลือก ที่ประชุมเห็นชอบใหปรับคุณวุฒิการรับสมัครเปนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ได ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ 2 / 2549 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2549
ที่ประชุมเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิเปนระดับปริญญาโทโดยมีเงื่อนไขวาผูไดรับการสรรหา / คัดเลือกตองสอบ
TOEFL ได 550 และมีความพรอมในการศึกษาตอระดับปริญญาเอกไดทันที
บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการเรียบรอยแลว ปรากฏผลผูผานการ
สอบแขงขัน คือ นางสาวสุทธิรัตน พลอยบุตร วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบัญชี จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และมีผลการสอบ TOEFL เปนไปตามเกณฑ ไดมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 และ
มีความประสงคจะขอตออายุราชการ ซึ่งนางสาวสุทธิรัตน พลอยบุตร ไดเคยรับราชการในตําแหนงอาจารย 2 ระดับ 6
ณ มหาวิทยาลัยนครปฐม โดยไดลาออกมาเพื่อสอบบรรจุใหม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยจึงขอรายงาน
ผลการดําเนินการสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขอนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548
ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ในคราวการประชุม ครั้งที่ 2 / 2549 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 มีมติเห็นชอบให
สําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 รวมจํานวนทั้งสิ้น 47 คน
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ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 47 คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
สาขาการบริหารธุรกิจ
10
คน
สาขาวิทยาศาสตร
3
คน
สาขาศิลปศาสตร
22
คน
สาขาการศึกษา
12
คน
มติที่ประชุม
อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 47 คน ตามเสนอ
5.2 ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548
ความเปนมา
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํามหาวิทยาลัย ไดพิจารณาตรวจผลการเรียนและคุณสมบัติอื่น ของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 เรียบรอยแลว และมีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา
วันที่ 30 เมษายน 2549 จํานวน 30 คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548
จํานวน 30 คน ดังนี้
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
1
คน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
2
คน
วิชาชีพครู
27
คน
มติที่ประชุม
อนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548
จํานวน 30 คน ตามเสนอ
5.3 เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ.
2548 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2549 เพื่อใหการดําเนินการตามขอบังคับเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
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ประเด็นนําเสนอ พิจารณา รายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอแตงตัง้ เปนคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
1. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ สาขาวิชาศึกษาศาสตร
2. ศาสตราจารย ดร.ทวี ตันฆศิริ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ
3. ศาสตราจารย ดร.สมชาย ชูชีพสกุล
สาขาวิศวกรรมศาสตร
4. ศาสตราจารย ดร.ดิเรก ปทมศิริวัฒน สาขาวิชาสังคมศาสตร
5. ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง
สาขาวิชาสังคมศาสตร
6. ศาสตราจารย ดร.เฉลิมพล แซมเพชร สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ รายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอแตงตั้งเปนคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตามเสนอ
2. เห็นชอบ แตงตั้งให ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ เปนประธานกรรมการ
3. เห็นชอบ แตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารยบุญมั่น ธนาศุภวัฒน เปนเลขานุการ
5.4 ทบทวนทิศทาง ยุทธศาสตร นโยบาย และติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 / 2549 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 ที่ประชุมไดรับทราบและ
เห็นชอบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปงบประมาณ 2549 และคําอธิบายตัวชี้วัด
เปาหมายและเกณฑการใหคะแนนตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ 2549
และไดมอบหมายใหบรรจุวาระเรื่องทบทวนทิศทาง ยุทธศาสตร นโยบาย และติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อใหการหารือในเรื่องดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอเอกสารที่
เกี่ยวของประกอบการพิจารณา คือ
1. รายงานประจําป 2548
2. รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2547
3. รายงานการประเมินตนเอง ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2548 รอบ 12 เดือน
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายให มหาวิทยาลัยจัดทําโครงการสัมมนาผูบริหารและคณาจารย เพื่อรวมทบทวน และ
กําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร นโยบายของมหาวิทยาลัย ในอนาคต และนําเสนอ (ราง) ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ 6 / 2549
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 27 มิถุนายน
2549 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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มติที่ประชุม
รับทราบ
ปดประชุม เวลา 12.30 น.

นางสาวนิธิวดี คัณธานันท
บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม

นายวีรชัย เศรษฐพรรค
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

