รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอ/ สังกัดราชการส่วนกลาง ผู้อานวยการโรงเรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอาเภอ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกานันทุกตาบล
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอาเภอรัษฎา
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
หมายเหตุ
1 นายประเสริฐ ปาโต
ปลัดอวุโส อาเภอรัษฎา
๒. นายชานาญ กานต์นภัทร
ปลัดอาเภอรัษฎา
3 นายพงศกร ไพฑูลย์
ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวน้อย
4 นางจันทิรา ฤทธิ์ชู
ครู ร.ร.วัดถ้าพระพุทธ
5 นายวรวุฒิ สุกสังข์
หน่วยพิทักษ์ ฯ บ้านในเตา
6 นายธีรศักดิ์ ชื่นเดช
เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย
7 นายอนุรัตน์ เจริญพงษ์
รองนายกเทศบาลตาบลคลองปาง
8 นายสมชาติ จิตราวุธ
นักวิชาการสาธารณสุข
9 นายลือชา บุญฤทธิ์
ที่ดินอาเภอรัษฎา
10 น.ส.ปราณี คาแหง
ท้องถิ่นอาเภอรัษฎา
เกษตรอาเภอรัษฎา
11 นายมานะ กุญชรินทร์
12 นายดุสิต แก้วระยับ
ผอ.ร.รบ้านคลองมวน
13 นายสัมฤทธิ์ ท่าจีน
รักษาการปศุสัตว์อาเภอรัษฎา
14 ร.อ.อุทัย สิงหเสม
สัสดีอาเภอรัษฎา
15 นายณรงค์ชัย บุญจันทร์
พัฒนาการอาเภอรัษฎา
16 นายไพรัตน์ สามัคคี
ผอ.ร.ร.วัดโคกเลียบ
17 นายเฉลิม สีสุข
ปลัด อบต.คลองปาง
18 นายสมชาย จิตรเพ็ชร
นายก อบต.คลองปาง
๑๙ พ.ต.ท.สันต์ นุ่นเศษ
รอง ผกก.สภ.รัษฎา
๒๐ นางสุทิยา รักษ์นุ้ย
พนักงานชานาญการพิเศษ รพ.รัษฎา
๒๑ น.ส.ศิริประภา ทองน้าแก้ว ครู ร.ร.บ้านโพธิ์น้อย
๒๒ นายสุนทร บัวเพ็ชร
กานันตาบลหนองบัว
๒๓ นายสมมารถ ผดุงอรรถ
ผอ.ร.ร.รัษฎา
๒๔ นายสง จันทร์สุขศรี
รอง.ผอ.ร.ร.บ้านไร่ใหญ่
๒๕ นายแดง สิทธิชัย
รองนายก อบต.หนองบัว
๒๖ นายอรุณ สิงโต
วัฒนธรรมอาเภอรัษฎา

เริ่มประชุมเวลา 09.30น. เมื่อที่ประชุมพร้อม นายประเสริฐ ปานโต ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการ
ประชุมครั้งที่ 5/2561
มติที่ประชุม รับทราบ

-2ระเบียบวาระที่1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ขอขอบคุณทุกส่วนราชการในการร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ในวันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561
2. ขอขอบคุ ณทุก ส่วนราชการในการจั ดกิจ กรรมทาบุญ ที่ ว่าการอ าเภอรัษ ฎา กิจกรรมผู้สูง อายุ และ
กิจกรรมเกี่ยวกับวันพระยารัษฎา 10 เมษายน 2561
3. ขอขอบคุณทุกส่วนราชการในการจัดกิจกรรมของจิตอาสาเมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 กาหนด
พัฒนาพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและบริเวณถนน โดยมีทีมจิตอาสาตาบลหนองบัว เข้าร่วม
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานฝุายเลขานุการฯ ได้นารายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ลง
ในเว็บไซต์ที่ทาการปกครองอาเภอ www.ratsada.dopatrang.go.th เพื่อให้ส่วนราชการตรวจสอบ แก้ไข และพิจารณา
รับรองด้วยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ / เพือ่ พิจารณา / เพือ่ ถือปฏิบัติ
3.1 ภารกิจ/กิจกรรมสาคัญในเดือนพฤษภาคม 2561
1) โครงการออกหน่วยตามโครงการศูนย์ดารงธรรมอาเภอยิ้ม..เคลื่อนที่
จึงขอเชิญชวนกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
ณ วัดเขาพระ ม.4 ตาบลคลองปาง ตั้งแต่เวลา 09.30 -12.00 น.
2) เหล่ากาชาดจังหวัดตรังจะมาออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา
08.30-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมอาเภอรัษฎา
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การดาเนินงานด้านการป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย
พ.ต.ท.สันต์ นุ่นเศษ

1. ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย และเพศ ไม่มีแจ้ง
2. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ รับแจ้ง 3 ราย ยักหยอกทรัพย์ 1 ราย บุกรุกที่ดินรถไฟ 2 ราย
3. ความผิดฐานพิเศษ ได้รับแจ้ง 1 ราย คิดดอกเบี้ยเกินอัตรา 1 ราย
4. ความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายรับแจ้ง 19 ราย จับคุมได้ 19 ราย แยกเป็นคดียาเสพติด 17 ราย
จับคุม ได้ 17 ราย ปืนและวัตถุระเบิดรับแจ้ง 2 ราย จับคุมได้ 2 ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
สัสดี อ.รัษฎา

3.3 การดาเนินงานด้านสัสดีอาเภอ
1) การส่งทหารกองเกินเข้ากองประจาการผลัดที่ 1 ของอาเภอรัษฎา เมื่อ 1 พ.ศ. 2561
1. ส่งให้มทบ.43 (ค่ายเทพสตรี)
14 คน
2. ส่งให้มทบ. 46 (ค่ายอิงคยุทธฯปัตตานี)
8 คน

-33. ส่งทหารเรือ
4. ส่งทหารอากาศ
รวม
มติที่ประชุม

รับทราบ

เกษตร อาเภอรัษฏา

มติที่ประชุม

4 คน
4 คน
30 คน

3.4 การดาเนินงานสานักงานเกษตรอาเภอรัษฎา
1. การดาเนินงาน “โครงการไทยนิยม ยั่ง ยืน ” กรมส่ง เสริมการเกษตรภายใต้แผนงาน/โครงการ
ปีงบประมาณ 2561 ยั ง ไม่ไ ด้เริ่ มด าเนิน การเพราะติ ดขัด เรื่ องงบประมาณ สานักงานเกษตร
อาเภอรัษฎา สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร จะดาเนินโครงการสร้างเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรราย
ย่อยแบ่งย่อยเป็นชุมชน ต้องทาการฝึกอบรมเกษตรกรโดยเฉพาะของอาเภอรัษฎามีทั้ง หมด 10
ชุมชน แล้วต้องทาประชาคม 10 ชุมชน ชุมชนละ 250 คน เมื่อทาเวทีชุมชนเสร็จแล้ว แต่ละชุมชน
ต้องทาการฝึกอบรมเกษตรกรในชุมชน จานวน 200 คน ต่อชุมชน ใน200 คนแบ่งเป็นการฝึกอบรม
รุ่นละ 50 คน และแบ่งรุ่นละ 3 วัน ตกประมาณ 2,000กว่าคนของอาเภอรัษฎาตามกาหนดการ
เวทีแรกต้องทาให้เสร็จในวันที่ 3 พ.ค.2651 ด้วยงบประมาณที่ยังไม่ผ่านต้องเตรียมการให้เสร็จ
ภายในเดือนกันยายน 2561 ทาเวทีเสร็จต้องรับสมัคร 200 คน/ชุมชนต้องอบรมให้เสร็จภายใน 1
เดือน
2. โครงการเพิ่มอาชีพเกษตรกรเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าร่วมกับธกส. ธอส.ที่คัดเลือกเกษตรกรไปอบรม
ของอาเภอรัษฎาคัดเลือกมา 39 คน แต่ไม่ได้ระบุว่าต้องการฝึกอบรมเรื่องอะไรบ้าง
3. วันที่ 17 พ.ค. 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดงานวัน view day หรือวันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
ที่ ส.ป.ก มี การถ่า ยทอดความรู้เ กี่ ยวกั บด้ า นเกษตรทุก ๆด้า นใช้ก าลัง คนในการถ่า ยทอดความรู้
ประมาณ 200 คน ณ ม.15 ต.ควนเมา เชิญประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วม มีการออกบู้ทเกี่ยวกับ
เกษตรกรเกือบทุกหน่วยงานเข้าร่วม

รับทราบ

3.5 การดาเนินงานด้านท้องถิ่นอาเภอ
ท้องถิ่นอาเภอรัษฎา 1. การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ตรังสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2561
ด้วยจังหวัดตรัง ได้ส่งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ตรังสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้ส่วนราชการ
หน่ วยงานต่า ง ๆ ด าเนิ นการ ซึ่ง ได้ก าหนดมาตรการในการส่ง เสริ มและสนับ สนุ น การบริ หารจั ด การมู ล ฝอยชุ ม ชนให้ ป ระสบ
ความสาเร็จโดยการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด (ต้นทาง) การเก็บขนอย่างมีประสิทธิภาพ (กลางทาง) การ
เพิ่มประสิทธิภาพการกาจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ (ปลายทาง) และอาเภอ ได้ประชุมคณะทางานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับอาเภอ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งจะต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน “ตรังสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2561 ดังนี้
มาตรการที่ 1 มาตรการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด โดยการดาเนินการดังนี้
1. ดาเนินการให้ทุกครัวเรือน คัดแยกขยะมูลฝอย โดยทุกส่วนราชการ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดจุดรวบรวมขยะอันตรายและจัดให้มีถังขยะอันตรายให้ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน

-43. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรม การลดปริมาณ การคัดแยก และการนาขยะมูลฝอย มาใช้ประโยชน์ และ
รายงานรูปแบบกิจกรรม ที่ดาเนินการ วัน เวลา สถานที่ ระยะเวลา/จานวนครั้งที่ดาเนินการ ผ่านกลุ่มไลน์ อถล.รักตรัง และรายงาน
อาเภอทราบด้วย
4. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของ
หมู่บ้าน/ชุมชน กิจกรรมคัดแยกขยะ Big cleaning day และรายงานผลการจัดกิจกรรมทาง กลุ่มไลน์ อถล.รักษ์ตรัง และรายงานให้
อาเภอทราบด้วย
5. การติดตามการดาเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยคณะกรรมการระดับอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
มาตรการที่ 2 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการดาเนินการดังนี้
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนดวันเวลา เส้นทาง การเก็บขนขยะมูลฝอย และรายงานผลการดาเนินการให้อาเภอ
ทราบ ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสวนสาธารณะหรือสถานที่ท่องเที่ยว จัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบ แยกประเภท
3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดาเนินการพร้อมภาพถ่าย ทางกลุ่มไลน์ อถล.รักษ์ตรัง และรายงานให้
อาเภอทราบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 การดาเนินงานด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน
สาธารณสุขอาเภอรัษฎา

1) สรุปสถานการณ์โรคประจาเดือน เมษายน ๒๕๖๑ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – ๒6 เมษายน 2561
อันดับ 1. โรคอุจจาระร่วง จานวน 224 ราย อัตราปุวย 774.15 ต่อแสนประชากร
อันดับ 2. โรคปอดบวม จานวน 16 ราย อัตราปุวย 55.30 ต่อแสนประชากร
อันดับ 3. โรคสุกใส จานวน 11 ราย อัตราปุวย 38.02 ต่อแสนประชากร
อันดับ 4. โรคตาแดง จานวน 10 ราย อัตราปุวย 34.56 ต่อแสนประชากร
อันดับ 5. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ จานวน 1 ราย อัตราปุวย 3.46 ต่อแสนประชากร
จากข้อมูล 5 อันดับโรคในระบบเฝูาระวังทางระบาดวิทยาโรคประจาเดือน เมษายน ปี 2561 ไม่พบโรค
ที่สูงกว่าค่ามัธยฐาน
2) สรุปสถานการณ์แนวโน้มการเกิดโรคที่สาคัญ
2.1 โรคไข้เลือดออก

สถานการณ์จังหวัดตรัง
จากรายงานเฝูาระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 เมษายน 2561 สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดตรัง ได้รับรายงานผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก จานวน 104 ราย อัตราปุวย 16.21 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
สาหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่ปี 2551 - 2561 ของจังหวัดตรัง มีลักษณะแนวโน้มการเกิดโรคเป็นแบบระบาด 2 ปี
เว้น 1 ปี
อัตราปุวยด้วยโรคไข้เลือดออกรายอาเภอปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดตรัง 3 อันดับแรกพบว่า อาเภอที่มีอัตราปุวยสูงสุด
คืออาเภอวังวิเศษ อัตราปุวย 75.68 ต่อแสนประชากร รองลงมาคืออาเภอนาโยง อัตราปุวย 26.90 ต่อแสนประชากร และอาเภอ
สิเกา อัตราปุวย 23.70 ต่อแสนประชากร

-5สถานการณ์อาเภอรัษฎา
พบผู้ปุวยไข้เลือดออก 1 รายอาศัยอยู่ที่ หมู่ 13 ตาบลควนเมา เป็นเด็กชาย อายุ 9 ปี ศึกษาที่โรงเรียนห้วยนาง เมื่อปุวยเป็น
ไข้เลือดออกรับการรักษาที่ รพ.ห้วยยอด
การดาเนินงานเมื่อได้รับรายงานผู้ปุวย
1. สอบสวนโรคตามระบบรายงานสอบสวนโรคไข้เลือดออก
2. พ่นหมอกควันบริเวณบ้านผู้ปุวยและรอบบริเวณบ้านที่เกิดโรคเป็นระยะทาง 100 เมตร
3. รณรงค์ให้สุขศึกษาแก่ประชาชนในการสารวจภาชนะต่างๆที่มีน้าขังและร่วมทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ข้อมูลความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก
Hi = (จานวนบ้านที่พบลูกน้า คูณด้วย 100 แล้วหารด้วย จานวนบ้านที่สารวจทั้งหมด) ของอาเภอรัษฎา 13.92 (ค่าHI ควรที่จะ ≤
๑๐)
Ci = (จานวนภาชนะที่พบลูกน้า คูณด้วย 100 แล้วหารด้วย จานวนภาชนะที่สารวจทั้งหมด) ของ
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.7 การดาเนินงานด้านพัฒนาชุมชน
พัฒนาการอาเภอรัษฎา 1) โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง ม.4 ต.หนองบัว
2) โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ (กทบ.)
เอกสารประกอบที่หมู่บ้านต้องเตรียม
1.สาเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
2.สาเนางบการเงินของปีที่ผ่านมา (บัญชี 1 )
3.สาเนาการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของกองทุนหมู่บ้าน
4.สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากบัญชี ประชารัฐ
5.บันทึกรายงานการประชุมสมาชิก (คพป.03)
6.รายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน (คพป.03/1)
7.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิก (คพป.03/2 )
8.แผนการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน (คพป .03/3 )
9.รายงานผลการดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 500,000 บาท
(คพป.04 )
10.รายงานผลการดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 200,000 บาท
(คพป.05 )
11.แผนการใช้จ่ายเงิน (คพป.06 )
12.สาเนาประกาศกองทุนหมู่บ้าน (คพป.07)
หมายเหตุ (คพป.07 )
ให้กองทุนหมู่บ้าน ปิดประกาศการดาเนินงานโครงการตามมติที่ประชุมสมาชิก พร้อมภาพถ่ายการประชุมสมาชิก ณ.ที่ทา
การกองทุนหมู่บ้านฯ หรือ สถานที่ที่เห็นสมควร ก่อนการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 วัน

-63) การปิดงบการเงินกองทุนหมู่บ้านที
- หมู่บ้านที่ยังไม่ได้ส่งงบการเงินให้อาเภอมีจานวน 12 หมู่บ้าน
1. ตาบลควนเมา ม.2,12
2. ตาบลคลองปาง ม.4,7
3. ตาบลหนองบัว ม.6,9
4. ตาบลหนองปรือ ม.3,4,5,6,7
5. ตาบลเขาไพร ม.4
ผอ. ร.ร รัษฎา

ผอ.ร.ร คลองมวน

ผอ.ร.รวัดโคกเลียบ

3.8 การดาเนินงานของสถานศึกษา
1. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสานักงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การบริหารการจัดการขยะด้วย
การ ลดขยะและคัดแยกขยะให้แยกแต่ละประเภทของขยะ
2. ขอบคุณทุกส่วนที่ไว้วางใจโรงเรียนรัษฎารับเด็กได้เกินเปูาหมายที่กาหนด
1. โรงเรียนมีมาตรการคัดแยกขยะให้เกิดมลพิษน้อยที่สุดร่วมกับอบต.หนองปรือ
2. โรงเรียนที่อยู่ติดกับวัดเวลาบ่ายโมงจะมีการเผาศพและมีการจุดปะทัดเสียงดังหรือยิงปืน เสียงดัง
ขอความร่วมมือทุกส่วนช่วยประสานงานและช่วยปรึกษาหารือกัน ให้เผาหลังจากเด็กเลิกเรียน
ประมาณบ่าย 3 โมงกว่าถึง 4 โมงเย็น
3. โรงเรียนประถมมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรขั้นพื้นฐานพ.ศ.2560ให้สถานศึกษาจัดปรับเปลี่ ยน
หลักสูตร วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม เนื่องจากโลกและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
และรัฐบาลให้นักเรียนซื้อหนังสือจากสถานศึกษา 100% รัฐบาลให้ 70 % อีก 30 %โรงเรียน
ต้องจัดหาจากกิจกรรมเด็กที่จัดเข้ามา
4. โรงเรียนประถมมีนโยบายว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนวันที่ 10 พ.ค. 2561 ต้องมีความพร้อมในการ
เปิดภาคเรียนในวันที่ 14 พ.ค. 2561 มีการเรียนปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมขอความ
ร่วมมือประชาสัมพันธ์เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆในการเรียน
1. โรงเรียนวัดโคกเลียบเปิดภาคเรียนในวันที่ 16 พ.ค. 2561พร้อมกันทั่วประเทศ
2. โรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับชาติมี 3 โรงเรียนของอาเภอรัษฎาคือ โรงเรียนบ้านคลองมวน
โรงเรียนวัดเขาพระ โรงเรียนวัดโคกเลียบ
3. งบประมาณที่ รั ฐ บาลให้ นั ก เรี ย นฟรี มี หนั ง สื อ แบบเรี ย น ชุ ด นั ก เรี ย น อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น
งบพัฒนาผู้เรียน
4.ขอประชาสัมพันธ์ผลการสอบ O-NET ได้ประกาศแล้วสามารถเข้าไปดูได้

มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 12.00น.
ดุษฎี เขาหลัก
(นางสาวดุษฎี เขาหลัก)
ชานาญ กานต์นภัทร
(นายชานาญ กานต์นภัทร)

ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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