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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๔ 

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๖  

วันพุธท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ หองประชุม  ช้ัน ๓  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   

---------------------------------------------------- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   

 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคําสั่งท่ี ๕๐๖/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง

แตงตั้งคณะกรรมการและหัวหนาคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ (PMQA) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยแตงตั้งหัวหนาคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสํานักงาน -

ปลัดกระทรวงมหาดไทย และใหผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เปนหัวหนาคณะทํางานหมวด ๔ 

มีหนาท่ีจัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาองคกรในหมวดท่ีรับผิดชอบ จึงไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ ตามคําสั่ง

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๐๔/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ โดยมี ผอ.ศสส.สป. เปนประธาน    

นายประเสริฐ แยมสรวล ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป. เปนรองประธาน 

พรอมผูแทนหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี นางสาวอนงครัตน ลือนาม  นักวิชาการ -

คอมพิวเตอรชํานาญการ ศสส.สป. เปนเลขานุการคณะทํางาน (เอกสาร ๑) 

  จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติท่ีประชุม   ……………………………………………………………………………………………………………………………......…… 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องเพ่ือทราบ  

   สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดรับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ระดับพ้ืนฐาน ( Certifiled Fundamental Level : FL) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๕ มีนาคม 

๒๕๕๖ ซ่ึง สํานักงาน กพร.  ยังไมไดแจงผลการตรวจรับรองฯ ดังกลาว  

 จากรายงานการตรวจรับรองฯ ของ กพร.สป. แจงวา สํานักงาน กพร. จะดําเนินการตรวจ

รับรองฯ Certifiled FL ใหครบทุกสวนราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หากสวนราชการผานการตรวจรับรองฯ 

Certifiled FL แลวจะตองเขารับการตรวจรับรองฯ Certifiled FL  ทุก ๓ ป ซ่ึง กพร.สป. ไดสงรายงานและสรุป

ประเด็นการตรวจรับรองฯ  แจงเวียนใหหนวยงานในสังกัด สป. รับทราบแลว (เอกสาร ๒) 

  เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๔ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   สํานักงาน กพร.  ยังกําหนดใหหนวยงานระดับกรมดําเนินการการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยรักษามาตรฐานตามคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ซ่ึงฝายเลขาฯ ไดศึกษาทบทวนพรอมเปรียบเทียบกับ Excel file ของ สํานักงาน กพร. แลว 

พบวาเกณฑท่ีกําหนดใหดําเนินการ จะเหมือนกับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ทุกประการ โดยกําหนดการใหคะแนน          
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- ๒ - 

ในประเด็น A เทากับ ๐.๖ คะแนน ประเด็น D เทากับ ๐.๔ คะแนน แตถาเปน ADL จะกําหนดให A เทากับ ๐.๕ คะแนน     

D เทากับ ๐.๓ คะแนน และ L เทากับ ๐.๒ คะแนน 

    นิยาม A (Approach)  – มีระบบแบบแผน 

     D (Deployment)  – นําไปใชอยางท่ัวถึง 

     L (Learning) – เกิดการเรียนรู 

   โดยการรายงานผลการประเมินตนเองในแตละรอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีจะตอง

สงให สํานักงาน กพร. ตรวจรับรองฯ นั้น จะใชรูปแบบตามตาราง Self Certified FL (เอกสาร ๓) 

   จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ   

มติท่ีประชุม   ……………………………………………………………......…………………………………………………………………… 

...................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา  

 ๓.๑ ทบทวนระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  ท่ีไดพัฒนาแลว แยกตาม IT 

   สําหรับการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฝายเลขาฯ ไดวิเคราะหและทบทวน

ระบบฐานขอมูลตาง ๆ ท่ีใชงานอยูของปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕  ซ่ึงสอดคลองตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ของ

กระทรวงมหาดไทย ป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดท่ี ๔

(IT๑ - IT๗) ของหนวยงานภายในสังกัด สป. และไดจัดทําแบบสํารวจการวิเคราะหและทบทวนขอมูลและระบบ

ฐานขอมูลประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือสํารวจถึงความจําเปนของฐานขอมูลท่ีมีอยูในแตละ IT (IT๑ - IT๗) 

ของหนวยงานภายในสังกัด สป. วามีความจําเปนตองปรับปรุง เพ่ิมเติม หรือจัดทําใหมหรือไม และจะดําเนินการ

อยางไร สงใหหนวยงานตาง ๆ  ไดทบทวนและสงขอมูลตอบกลับฝายเลขานุการฯ ภายในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ มีนาคม 

๒๕๕๖ (เอกสาร ๔) ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะหและทบทวนขอมูลและระบบฐานขอมูล ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ (เอกสาร ๕) ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

   ๓.๑.๑  ขอมูลและระบบฐานขอมูลจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

          ๑. ขอมูลและระบบฐานขอมูลท่ีตองการปรับปรุง จํานวน ๙ ฐานขอมูล ( น. ๑ – ๕) 

          ๒. ขอมูลและระบบฐานขอมูลท่ีไมตองการปรับปรุง จํานวน ๒๕ ฐานขอมูล (น. ๖ – ๑๕) 

           ๓. ขอมูลและระบบฐานขอมูลท่ีตองการยกเลิก จํานวน ๑ ฐานขอมูล (น. ๑๖)  

  ๓.๑.๒ ขอมูลและระบบฐานขอมูลท่ีตองการพัฒนาใหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕ ๖ 

จํานวน ๕ ฐานขอมูล (น. ๑๗ – ๑๘) 

     ฝายเลขานุการฯ ไดนําระบบฐานขอมูลท่ีไดจากการสรุปผลฯ ดังกลาวขางตน มาจําแนกให

สอดคลองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๔ ตามรหัส IT ไดดังนี ้
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- ๓ - 

IT๑ ระบบฐานขอมูลท่ีชวยสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ    

มี ๔ ฐานขอมูล ดังนี ้ 

ยุทธศาสตร ระบบฐานขอมูล หนาท่ี 

๑. การสรางรากฐานการพัฒนาท่ีสมดุลสูสัง ๑) ระบบฐานขอมูลยาเสพติด (สนผ.สป.) ๑๔ 

๒. ความม่ันคงของรัฐ  ๒) ระบบฐานขอมูลจุดผานแดน (กต.สป.) ๘ 

๓. การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ๓) ระบบฐานขอมูลขอสั่งการในการประชุมกระทรวง (สนผ.สป.) 

๔) ฐานขอมูลขอมูลตัวชี้วัดตามคํารับรองการการปฏิบัติราชการ

ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย  

(กพร.สป.) 

๑๔ 

๔ 

 

 

IT๒ ระบบฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสรางคุณคา  มี ๑๑ ฐานขอมูล ดังนี้ 

กระบวนการ ระบบฐานขอมูล หนาท่ี 

๒. กระบวนการแปลงนโยบายและแผนงานสู

การปฏิบัติ 

๑) ระบบฐานขอมูลการดําเนินงานท่ีเสนอตอคณะรัฐมนตรี

และรัฐสภา (กก.สป.) 

๒) ระบบฐานขอมูลยาเสพติด (สนผ.สป.) 

๓) ระบบฐานขอมูลขอสั่งการ ในการประชุมกระทรวง  

๖ 

 

๑๔ 

๑๔ 

๓. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปของกระทรวง 

๔) ระบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงมหาดไทย (กพร.สป.) 

๑๙ 

๔. กระบวนการสนับสนุนการบริหารราชการ

จังหวัด การจัดทําแผนและงบประมาณจังหวัด

และกลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําป

จังหวัดและกลุมจังหวัด 

๕) ระบบรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา

จังหวัด/กลุมจังหวัด (สบจ.สป) 

๖) ระบบฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการวางแผนและจัดทํา

แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด (ศสส.สป., สบจ.สป.) 

๓ 

 

๑๓, 

๑๔ 

๖. กระบวนการพัฒนามาตรฐานและระบบ 

การบริหารงานบุคคลทองถ่ิน 

๗) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (สกถ.สป.) 

๘) ฐานขอมูลองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดทําประมวล

จริยธรรม (สกถ.สป.) 

๑๘ 

 

๑๘ 

๙. กระบวนการงานสงเสริมความสัมพันธกับ

ประเทศเพ่ือนบาน 

๙) ระบบฐานขอมูลจุดผานแดน (กต.สป.) ๘ 

๑๒. กระบวนการดําเนินการเรื่องราวรองทุกข

ศูนยดํารงธรรม 

๑๐) ระบบฐานขอมูลเรื่องราวรองทุกข (สตร.สป.) 

๑๑) การพัฒนาระบบการตรวจราชการดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (สตร.สป.) 

๘ 

๘ 
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- ๔ - 

IT๓ ฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน  มี ๒๕ ฐานขอมูล ดังนี้ 

กระบวนการ ระบบฐานขอมูล หนาท่ี 

๑. กระบวนการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิก  ๑) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (กก.สป., ศสส.สป.) ๑,๑๒ 

๒. กระบวนการตรวจสอบภายใน ๒) ระบบการจัดเก็บรายงานผลการตรวจสอบภายในของ

กรมและจังหวัด (ตภ.มท.) 

๓) ระบบเว็บไซตของสวนตรวจสอบภายในระดับกรม สป. 

(www.audit.moi.go.th) (ตภ.สป.) 

๑๕ 

 

๑๕ 

๓. กระบวนการบริหารงบประมาณ ๔) ระบบควบคุมการใชจายเงิน (กค.สป.) 

๕) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิก  

(GFMIS) (กค.สป.) 

๑ 

๗ 

๕. กระบวนการพัฒนาบุคลากร สป. ๖) ระบบฐานขอมูลรายชื่อผูผานการศึกษาระบบ E-learning 

(สดร.สป.) 

๗) ระบบฐานขอมูลทรัพยากรสารนิเทศ (หองสมุด) (สดร.สป  

๑๐ 

 

๑๐ 

๖. กระบวนการสนับสนุนเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๘) ระบบการจัดเก็บและคนหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

(สตร.สป., ศสส.สป., กพร.สป., สน.สป., กก.สป.) 

๙) ระบบเว็บไซตของกระทรวงมหาดไทย 

(www.moi.go.th, www.mahadthai.com) (ศสส.สป.) 

๑๐) การสืบคนผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน

และเหรียญราชการชายแดน (กจ.สป.) 

๑๑) ระบบการจัดหาคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย (ศ 

๑๒) ระบบเว็บไซตอินทราเน็ตของกระทรวงมหาดไทย (ศสส 

๑๓) ระบบฐานขอมูลศูนยปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย 

(MOC) (ศสส.สป.) 

๑๔) ระบบฐานขอมูลศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทย

และจังหวัด (ศสส.สป.) 

๑๕) ระบบการลงทะเบียนการเขาใชอินเทอรเน็ต (ศสส.สป.) 

๑๖) ระบบการถายทอดประชุม มท. ผานระบบ Video 

Streaming (ศสส.สป.) 

๑,๙,๑๒,

๑๕ 

๒ 

 

๗ 

 

๑๐ 

๑๑ 

๑๑ 

 

๑๒ 

 

๑๓ 

๑๗ 

๗. กระบวนการสนับสนุนดานกฎหมาย ๑๗) ระบบฐานขอมูลดานกฎหมาย (มี Web Site/กระดาน

ขาวขอมูลเปนปจจุบัน สืบคนงาย) (สกม.สป.) 

๑๐ 

๘. กระบวนการประชาสัมพันธ ๑๘) รายการวิทยุ On Web (สน.สป.) 

๑๙) ระบบประชาสัมพันธ (สน.สป.) 

๙ 

๙ 
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กระบวนการ ระบบฐานขอมูล หนาท่ี 

๙. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒๐) ระบบฐานขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประจําปของแตละบุคคล (IPA) (กจ.สป.) 

๒๑) ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (กจ.สป.) 

๒๒) ระบบตรวจสอบประวัติการไดรับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ (กจ.สป.) 

๖ 

 

๗ 

๑๗ 

 

๑๐. กระบวนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการในสังกัด มท.และ สป.มท. 

๒๓) ฐานขอมูลขอมูลตัวชี้วัดตามคํารับรองการการปฏิบัติ

ราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ

กระทรวงมหาดไทย (กพร.สป.) 

๒๔) ระบบฐานขอมูลการดําเนินการตามแผนพัฒนา

องคกร (กพร.สป.) 

๒๕) ระบบฐานขอมูลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ประจําปของหนวยงาน (กพร.สป.) 

๔ 

 

 

๔ 

 

๕ 

 

IT๔  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล ขาวสารและรับ

บริการผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม   มี ๘ ฐานขอมูล ดังนี้ 

กระบวนการ ระบบฐานขอมูล หนาท่ี 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหบริการ

ประชาชน 

๑) ระบบฐานขอมูลตาม พรบ. ขอมูลขาวสารของทาง

ราชการ (กก.สป.) 

๒) ระบบสืบคนขอมูลหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือติดตอราชการ (ศสส.สป.) 

๓) การนําเขาระบบขอมูลภาครัฐกับสํานักงานสถิติ

แหงชาติ (ระบบรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ

พัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด) (ศสส.สป., สบจ.สป.) 

๖ 

 

๑๑ 

 

๑๓,๑๔ 

กระบวนการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔) ระบบเว็บไซตของกระทรวงมหาดไทย 

(www.moi.go.th, www.mahadthai.com) (ศสส.สป.) 

๕) การสืบคนผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน

และเหรียญราชการชายแดน (กจ.สป.) 

๒ 

 

๗ 

กระบวนการประชาสัมพันธ ๖) รายการวิทยุ  On Web (สน.สป.)  

๗) ระบบประชาสัมพันธ (สน.สป.) 

๙ 

๙ 

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ๘) ระบบตรวจสอบประวัติการไดรับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ (กจ.สป.) 

๑๗ 
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IT๕  ระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย (Warning System)  มี ๓ ฐานขอมูล ดังนี ้

กระบวนการ ระบบฐานขอมูล หนาท่ี 

กระบวนการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑) ระบบฐานขอมูลศูนยปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย 

(MOC) (ศสส.สป.) 

๒) ระบบฐานขอมูลศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทย

และจังหวัด (ศสส.สป.) 

๑๑ 

 

๑๓ 

กระบวนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ในสังกัด มท.และ สป.มท. 

๓) ฐานขอมูลขอมูลตัวชี้วัดตามคํารับรองการการปฏิบัติ

ราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ

กระทรวงมหาดไทย (กพร.สป.) 

๔ 

 

 

IT๖  ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ   จํานวน ๓๙ ฐานขอมูล

ใน IT๑ - IT๕  ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 

IT๗  แผนการจัดการความรู และนําแผนไปปฏิบัติ   จํานวน ๓ องคความรู ซ่ึงอยูใน    

ความรับผิดชอบของสถาบันดํารงราชานุภาพ สป. 

 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการฯ ขอความรวมมือใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการปรับปรุงขอมูลใน

ระบบฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน เพ่ือใหสอดคลองและบรรลุเปาหมายตรงตามจุดเนนในการตรวจรับรอง  Certified FL 

หมวด ๔ ท่ีสํานักงาน กพร. ไดกําหนดไววา “เนนระบบฐานขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ทันสมัย รวมท้ังระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ( IT) ท่ีมีความพรอมใชงานและปลอดภัย โดยสามารถนํามาใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน และ       

การแสดงใหเห็นวามีการนําขอมูลมาใชในการตัดสินใจหรือการบริหารจัดการอยางไร”  

จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม   …………………………………………………………......……………………………………………………………………… 

...................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................  

 

๓.๒ คัดเลือกตัวช้ีวัดผลลัพธการดําเนินการท่ีสะทอนการดําเนินการ หมวด ๔ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   สํานักงาน กพร.  กําหนดใหหนวยงานระดับกรมดําเนินการ     

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยรักษามาตรฐานตามคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ซ่ึงกําหนดใหมีตัวชี้วัดแนะนําหมวดละ ๕ ตัวชี้วัด สําหรับหมวด ๔ มีดังนี้ 

๑) รอยละของความครอบคลุมถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร

อยางนอย ๑ ประเด็นยุทธศาสตร 

๒) รอยละความพึงพอใจของผูเขาถึงหรือเขามาใชขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซตของ  

สวนราชการ 
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๓) รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.ขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๔) ระดับความสําเร็จของการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐตามมาตรฐานขอมูล statXML 

๕) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนจัดการ

ความรูอยางนอย ๓ องคความรู 

จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาเลือกตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม ๑ ตัว 

มติท่ีประชุม   ……………………………………………………………………………………………………………......…………………… 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

……………………………………………......…………………………………………………………………………………… 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................  

มติท่ีประชุม   ………………………………………………………………………......………………………………………………………… 

...................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................  

 


