รายงานการประชุมบุคลากรสังกัดฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๔๕ น.
ณ หองประชุมทองหลาง ๒ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
หองประชุมสัตตบงกช ชั้น ๒ อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และหองประชุมภารกิจประสานงานสวนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
---------------------------ผูมาประชุม
๑. นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ
รักษาการแทนหัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
๒. นางสาวพยอม ธนมี
เจาหนาที่บริหารงาน
๓. นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
เจาหนาที่บริหารงาน
๔. นางสาวกันยารัตน หนูสุข
เจาหนาที่บริหารงาน
๕. นางสาววัลภา ทับแกว
เจาหนาที่บริหารงาน
๖. นางสาวธันยธรณ สุทธิพงศ
นักวิชาการพัสดุ
๗. นางลลิดา นันทวงศ
เจาหนาที่บริหารงาน
๘. นางปุญชรัสมิ์ บุญรักษา
เจาหนาที่บริหารงาน
๙. นางปุณญาดา สุวรรณมณี
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๐. นางสำราญ ชูจันทร
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๑. นางสาวทัศนีย ศรีจันทร
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๒. นางสาววรรณา เหมทานนท
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๓. นายนนทพัทธ นวลนิ่ม
นักวิชาชีพ
๑๔. นางสาวธิดา จิตตล้ำเลิศกุล
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๕. นางสาวพณวรรณ ยามาเจริญ
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๖. นางสาววิชชชุดา ชวยพิชัย
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๗. นางสาวจิรัญญภา ฤทธิ์ทอง
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๘. นางสุภาพร สิกพันธ
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๙. นางมนัสนันท แกวคีรีวรรณ
ผูปฏิบัติงานบริการ
๒๐. นายลำพูล ธะนะนิล
พนักงานขับรถยนต
ผูไมมาประชุม
๑. นายสุรศักดิ์ วงศสันติ
ลากิจ
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
เมื ่ อครบองค ประชุ ม หัวหน าฝ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล กลาวเปดการประชุม
และดำเนินการประชุมในระเบียบวาระตาง ๆ ดังนี้

๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจงจากประธาน
๑.๑.๑ เรื่อง กำหนดวันแตงกายผาบาติกสีมวง
ตามที่ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดตัดผาบาติกใหบุคลากรสวมใสเปน
เครื ่ อ งแบบในการปฏิ บ ั ต ิ ง านและทำกิ จ กรรมของฝ า ย นั ้ น ในการนี ้ จึ ง ขอให บ ุ ค ลากรทุ ก คนแต ง กาย
พรอมเพรียงกันทุกวันอังคารสัปดาหแรกของเดือน
มติ

รับทราบ
๑.๒ เรื่องแจงจากสมาชิกที่ประชุม
๑.๒.๑ เรื่อง รายงานสถานะการเงินคงเหลือของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓

ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดดำเนินการจัดทำรายงานสถานะการเงิน
ของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจำแนกประเภทตามเงิน
อุดหนุนรัฐบาล เงินรายได เงินรับฝาก เงินบบริจาค และรายไดบริการวิชาการ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ
๒๕๖๓ ดังนี้
เงินอุดหนุนรัฐบาล
หมวด

งบประมาณ

คาจางชั่วคราว
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
เงินอุดหนุน
รวม

๕๕๙,๘๐๐.๐๐
๕๒๗,๐๐๐.๐๐
๑๐,๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๑,๒๓๖,๘๐๐.๐๐

เบิกจาย
๒๓๓,๒๕๐.๐๐
๒๙๘,๒๖๙.๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๕๓๑,๕๑๙.๐๐

คิดเปน
รอยละ
๔๑.๖๖
๕๖.๕๙
๙๘.๕๒
๙๓.๗๒

คงเหลือ

คิดเปน
รอยละ

๓๒๖.๕๕๐.๐๐ ๕๘.๓๔
๒๒๘,๗๓๑.๐๐ ๔๓.๔๑
๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑.๔๘
๗๐๕,๒๘๑.๐๐ ๖.๒๘

เงินรายได
หมวด

งบประมาณ

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
รายจายอื่น
รวม

๒,๑๘๕,๑๐๐.๐๐
๑๒๓,๖๐๐.๐๐
๕,๗๔๖,๓๕๐.๐๐
๕๖๘,๖๕๐.๐๐
๘,๖๒๓,๗๐๐.๐๐

เบิกจาย
๕๓๘,๙๒๕.๘๐
๓๘,๔๖๖.๔๘
๑,๙๖๗,๗๔๘.๔๙
๒๔๐,๔๘๕.๐๐
๒,๗๘๕,๖๒๕.๗๗

คิดเปน
รอยละ
๒๔.๖๖
๓๑.๑๒
๓๔.๒๔
๔๒.๒๙

คงเหลือ

คิดเปน
รอยละ

๑,๖๔๖,๑๗๔.๒๐
๘๕,๑๓๓.๕๒
๓,๗๗๘,๖๐๑.๕๑
๓๒๘,๑๖๕.๐๐
๕,๘๓๘,๐๗๔.๒๓

๗๕.๓๔
๖๘.๘๘
๖๕.๗๖
๕๗.๗๑
๖๗.๗๐

๓
เบิกจาย

คิดเปน
รอยละ

คงเหลือ

คิดเปน
รอยละ

หมวด

งบประมาณ

เงินรับฝากมหาวิทยาลัย
- เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เงินรับฝากมหาวิทยาลัย
- เงินรับฝากฝายบริหารกลางฯ
- โครงการมหาวิทยลัยแหง
ความสุขฯ)
เงินกองทุน
เงินบริจาค
รายไดบริการวิชาการ

๗๔,๗๓๙,๔๗๙.๒๘

๑,๘๐๗,๕๗๗.๘๔ ๒๕.๒๔

๗๒,๙๓๑,๙๐๑.๔๔ ๗๔.๗๖

๔,๓๒๙,๘๖๒.๒๒

๑๖๖,๒๑๐.๐๐ ๒.๓๓

๔,๑๖๓,๖๕๒.๒๒ ๙๗.๖๗

๒,๓๒๓,๒๓๓.๕๔
๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๕,๓๔๔.๐๐

๕๘๖,๓๗๐ ๓.๗๙
๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐
๐.๐๐

๑,๗๓๖,๘๖๓.๕๔ ๙๖.๒๑
๐.๐๐ ๐.๐๐
๓๕,๓๔๔.๐๐ ๑๐๐

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑ )
มติ รับทราบ และติดตามโครงการที่ยังไมดำเนินการใชจายเงิน เชน โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม
และมอบนางปุณญาดา สุวรรณมณี ประสานงานกับฝายประกันคุณภาพการศึกษา ถึงการใชจายเงินอุดหนุน
การดำเนินงานดานการจัดการความรู
๑.๒.๒ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล รอบ ๙ เดือน
(๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ - ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓)
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกสวนงาน/หนวยงาน ดําเนินการรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๙ เดือน ระหวางวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ - ๒๙ กุมภาพันธ
๒๕๖๓ สําหรับผลการประเมินตนเองของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จําแนกออกเปน ๒ สวน ดังนี้
- ส ว นที ่ ๑ การนํ า ระบบคุ ณ ภาพสากลมาใช บ ริ ห ารจั ด การทั ่ ว ทั ้ ง องค ก ร
(EdPEx/TQA) จำนวน ๑ ตัวบงชี้ คาเปาหมาย ระดับ ๓ ผลการดำเนินงานระดับ ๒
- ส ว นที ่ ๒ ผลลั พ ธ (หมวด ๗) จํ า นวน ๑๒ ตั ว บ ง ชี้ (บรรลุ ค  า เป า หมาย
จํานวน ๑ ตัวบงชี้) คิดเปนรอยละ ๘.๓๓

๔
สวนที่ ๑ การนำระบบคุณภาพสากลมาใชบริหารจัดการทั่วทั้งองคกร (EdPEx/TQA)
ตัวบงชี้

ผล
คา
การบรรลุ
ประเมิน
ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย
เปาหมาย
ตนเอง

สวนที่ ๑ การนำระบบคุณภาพสากลมาใชบริหารจัดการทั่วทั้งองคกร
(EdPEx/TQA)

๓

รวม ๑ ตัวบงชี้

๒

ไมบรรลุ หัวหนาฝาย/
สุรศักดิ์
บรรลุ ๐
(รอยละ
๐)

๓

๒

คา
เปาหมาย

ผล
ประเมิน
ตนเอง

การบรรลุ
ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย

ระดับ ๓

ระดับ ๒

ไมบรรลุ

ปุณญาดา

๗.๓ ก (ฉ-๒) ระดับความสำเร็จของกระบวนการพิจารณาขอกำหนด ระดับ ๓
ตำแหนงทางวิชาการ (ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล)

ระดับ ๒

ไมบรรลุ

เพ็ญฉาย

รอยละ ๘๐

อยูใน
ระหวาง
ดำเนินการ

ไมบรรลุ

พยอม

๗.๓ก-๘ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดานบรรยากาศการ
ทำงาน

คาเฉลี่ย
๓.๑๐

รายงาน
รอบ ๑๒
เดือน

ไมบรรลุ

ปุณญาดา

๗.๓ก-๑๑ ระดับความผูกพันของบุคลากร

คาเฉลี่ย
๓.๖๑

รายงาน
รอบ ๑๒
เดือน

ไมบรรลุ

ปุณญาดา

๗.๓ก-๑๒ ดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย รอยละ ๖๕ รายงาน
รอบ ๑๒
เดือน

ไมบรรลุ

ปุณญาดา

บรรลุ

หัวหนาฝาย

สวนที่ ๒.๑ ผลลัพธ (หมวด ๗) รายละเอียดตัวชี้วัด
ตัวบงชี้
๗.๓ ก (ฉ-๑) ระดับความสำเร็จของกระบวนการเสริมสราง
บรรยากาศการทำงาน (ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล)

๗.๓ ก (ฉ-๓) รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมายทีไ่ ดรับการพัฒนา
ตามแผน (ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล)

๗.๓ก-๑๓ รอยละของผูบริหารระดับสวนงาน/หนวยงานที่ไดรับการ
พัฒนา

รอยละ
๑๐๐

รอยละ
๑๐๐

๕

ตัวบงชี้
๗.๓ก-๑๔ รอยละของบุคลากรทีไ่ ดรับการพัฒนาตามความจำเปน
ของสวนงาน/หนวยงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง

คา
เปาหมาย

ผล
ประเมิน
ตนเอง

รอยละ ๘๙ รอยละ ๗๕

การบรรลุ
ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย
ไมบรรลุ

ทุกคน

๗.๔ก-๑ ระดับการรับรูและเขาใจทิศทางการนำองคกร

คาเฉลี่ย
๓.๘๐

รายงาน
รอบ ๑๒
เดือน

ไมบรรลุ

นนทพัทธ

๗.๔ก-๓ ผลการประเมินผูนำระดับสูง

คาเฉลี่ย
๓.๗๐

รายงาน
รอบ ๑๒
เดือน

ไมบรรลุ

ปุณญาดา

๗.๔ก-๔ คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย ปปช. (TSU05)

๘๐
คะแนน

รายงาน
รอบ ๑๒
เดือน

ไมบรรลุ

ลลิดา

รอยละ ๘๐ รายงาน
รอบ ๑๒
เดือน

ไมบรรลุ

สุรศักดิ์

๗.๔ข-๒ รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ
ประจำป (ปงบประมาณ)

รวม ๑๒ ตัวบงชี้

บรรลุ ๑
(รอยละ
๘.๓๓)

มติ มอบผูรับผิดชอบติดตามแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบและดำเนินการใหบรรลุคาเปาหมาย
และใหบุคลากรที่ยังไมไดเขารับการพัฒนาตนเอง ดำเนินการเขารับการพัฒนาตนเองเพื่อใหบรรลุคาเปาหมาย
ของฝาย
ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
- ไมมี ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี -

๖
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒
จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๙ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ - ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓) ปรากฎดังนี้
- ดำเนินการแลว บรรลุเปาหมาย จำนวน ๑๐ โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ ๒๖.๓๒
- อยูระหวางดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ ๓๙.๔๗
- ยังไมดำเนินการ จำนวน ๑๓ โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ ๓๔.๒๑
ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่กำหนด
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑ )
มติ ใหบุคลากรแตละคนติดตามแผนที่ตนเองรับผิดชอบ และเรงดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
ใหแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมขอมูลในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
๔.๒ เรื่อง ซักซอมการประเมินขอมูลประกันคุณภาพการศึกษา (การสื่อสารของผูนำ /
แบบสำรวจความสุข HAPPINOMITOR / ITA)
ตามที่ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำป
การศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมายที่กำหนด ในการนี้ จึงซักซอมการประเมินในหัวขอ
การสื่อสารของผูนำ แบบสำรวจความสุข HAPPINOMITOR และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ITA ดังนี้
การประเมินการสื่อสารของผูนำระดับสูง
หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล แจงใหบุคลากรดำเนินการตอบแบบสอบถาม
ใหแลวเสร็จภายในวันประชุม และชี้แจงถึงแบบประเมินในปนี้ แบงผูนำเปน ๒ กลุม คือ ผูบริหารระดับสูง
ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี และผูบริหารระดับตน ไดแก หัวหนาฝาย
แบบสำรวจความสุข - HAPPINOMITOR
หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล แจงวา การตอบแบบสำรวจจะมีผลตอการ
ประเมิน การดำเนินงานของฝายและเชื่อมโยงกับรอยละการเพิ่มเงินเดือนที่ฝายจะไดรับจัดสรร

๗
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ITA
หั ว หน า ฝ า ยบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล แจ ง ให ท ี ่ ป ระชุ ม ทราบว า มหาวิ ท ยาลัย
ไดวิเคราะหผลการประเมินรายตัวชี้วัด พบวา ประเด็นที่ตองพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ๕ อันดับแรก
เพื่อสรางการรับรูและความเขาใจใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกโดยเรงดวน พรอมนี้ ไดแจง
ใหบุคลากรในฝายทราบถึงแผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงาน (ขอ I7) ซึ่งไดเผยแพรในเว็บไซต
ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล หัวขอ บริการขอมูลอื่น เลือก การบริหารเงินงบประมาณและพัสดุ
และขอมูล ITA สามารถศึกษาไดจาก ขอมูลประเมิน ITA
นางสาวธันยธรณ สุทธิพงศ แจงวาการขออนุญาตยืมทรัพยสินของหนวยงาน (ขอ I 20) ใน
ปจจุบันยังไมมีระบบการขออนุญาต โดยการยืมเปนไปในลักษณะยืมแลวนำมาคืนภายในวันเดียว
ส ว นการปรั บ ปรุ ง ขั ้ น ตอนและระยะเวลาการให บ ริ ก ารที ่ ส ำคั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ในปการศึกษานี้ ใหนำเรื่องของสวัสดิการมาจัดทำขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการ โดยมอบนางสำราญ ชูจันทร
ดำเนิ น การจั ด ทำข อ มู ล ให แล ว เสร็ จ ภายในวัน ที่ ๑๓ มีน าคม ๒๕๖๓ เพื่อใหน างสาววิช ชุ ดา ชว ยพิชั ย
จัดทำ infographic ใหเสร็จภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ตอไป
นายนนทพั ทธ นวลนิ ่ ม แจงวาปนี้ขอร องเรีย นจะแบง การรายงานเปน ประเภททั ่ ว ไป
กับการทุจริต ซึ่งนางลลิดา นันทวงศ ไดกลาววา ในปนี้จะเปลี่ยนการรายงานจากเดิมเปนปงบประมาณ
เปนรายเดือน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒ )
มติ

มอบบุคลากรดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
๔.๓ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป

ตามที ่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได อ อกประกาศคณะกรรมการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลประจำ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธ ีการประเมิน ผลการปฏิ บัติ งานประจำปของพนักงานมหาวิ ทยาลั ย
และลูกจางของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป
ประกอบดวย ๓ องคประกอบ คือ
องคประกอบที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของาน สัดสวนรอยละ ๔๐
องคประกอบที่ ๒ ผลการประเมินมหาวิทยาลัยหรือสวนงานหรือหนวยงานตามคำรับรอง
การปฏิบัติงาน สัดสวนรอยละ ๔๐
องคประกอบที่ ๓ สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน สัดสวนรอยละ ๒๐

๘
สำหรั บ ลู กจ า งของมหาวิ ทยาลัย ประกอบดว ย ๒ องคป ระกอบ คือ สว นประกอบที่ ๑
ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนรอยละ ๘๐ องคประกอบที่ ๒ สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน สัดสวนรอยละ ๒๐
ทั้งนี้ ตามขอ ๑๒(๒) ไดกำหนดใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จัดทำขอตกลงรวมกอนการ
ปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชา
ในการนี ้ จึ ง ให บ ุ ค ลากรจั ด ทำข อ ตกลงร ว มก อ นการปฏิ บ ั ต ิ ง านตามเกณฑ ท ี ่ ก ำหนด
และพิจารณาการจัดทำขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงานตามองคประกอบที่ ๒ ผลการประเมินมหาวิทยาลัย
หรือสวนงานหรื อหนวยงานตามคำรับ รองการปฏิบ ัต ิงาน (ในปการศึ กษาที่ผ านมาฝายบริ หารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ไดกำหนดใหบุคลากรในฝายทุกคนไดคะแนนเทากับผลการประเมินของฝาย)
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓ )
มติ
๑. รับทราบการจัดทำขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงานตามเกณฑที่กำหนด
๒. เห็นชอบกำหนดใหบุคลากรไดคะแนนในองคประกอบที่ ๒ ผลการประเมินมหาวิทยาลัยหรื อ
สวนงานหรือหนวยงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานเทากับผลการประเมินของฝายเหมือนปที่ผานมา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.

(นางสาวธิดา จิตตล้ำเลิศกุล)
เจาหนาที่บริหารงาน
ผูจดบันทึกการประชุม

(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
รักษาการแทนหัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ผูต รวจบันทึกการประชุม

