รายงานการประชุมขาราชการ พนักงานราชการสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ครั้งที่ 1 / 2552
วันที่ 18 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ หองประชุมโตะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล
ผูมาประชุม
1. นายดาลัน นุงอาหลี
2. นายหัว้ ศรีสุด
3. นางพรพิศ จันทรโชติ
4. นายยูซุฟ ใบหมาดปนจอ
5. นางสาวโชติมา ตันติ์ศรีสกุล
6. นางสาวเดือน โพธิรัตน
7. นางสาวสุดใส บุญเสน
8. นางสาวหาสานะ นิละ
9. นายสมมาตร ดาแลหมัน
10. นางสาวกนิษฐยา หลีดนิ ซุด
11. นางสาวหนึ่งนภา กลอมโกมล
12. นางสาวฝารีดา กาเส็มสะ
13. นายซอหมาด ใบหมาดปนจอ
14 นายเสดอาหมาด ศรียาน
15. นางสุนี แกสมาน
16. นางสาวนัศรียา ติลาเตะ
17. นายวราวุธ วงศาชนัท
18. นางรอดียะฮ ยีสา
19. นายมนตรี มะสมัน
20. นายเอกวิทย หวันตาหลา
21. นายมะหะหมัดอิคลาส โอมณี
22. นางสาวอามีนะ สูสัน
23. นางสาวอรวรรณ คนธวรรธน
24. นายอับดุลละห อาดํา
25. นายไมตรี หยังดี
26. นายบุญเลิศ ยาแลหวา
27. นายมุสลิม ลิงาลาห

ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
นักวิชาการศึกษาชํานาญพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการอิสลามศึกษา
นักวิชาการอิสลามศึกษา
นักวิชาการอิสลามศึกษา
นักวิชาการอิสลามศึกษา
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการพัสดุ
นิติกร
นักจัดการงานทั่วไป
นักประชาสัมพันธ
ครูผูสอนโรงเรียนศาสนธรรมวิทยา
ครูผูสอนโรงเรียนดารุลฟารีห
ครูผูสอนโรงเรียนตัรกีย้ ะตุลอุมมะห
ครูผูสอนโรงเรียนอิสลามดารุลบิร
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

นางสาวสุไวบะ สามัญ
นางสาวสุวัยดา แกสมาน
นางสาวกราโสม ดําดี
นางมิยารอ มานะกลา
นางซอฟเยาะ หลีมานัน
นางสาวอาตีรา นุยเด็น
นางสาวลินดา หนุเกตุ
นางสาวมาซีเตาะ หลีดนิ ซุด
นางฮาตีรา มุสิทธ
นางสวรรยา หยังหลัง
นางฮาดียะ สลีหมีน
นางสุหรี่ องสารา
นางสาวเย็นฤดี ยาบา
นางสาวฮามีดะ หลีดนิ ซุด
นางสาวบัลกิสต บูเดียะ
นางสาวสุนิสา สูหลง
นางนรีสะ โสสนุย
นางสาวดารุณี ไกรรักษ
นายซัลมาน บูเดียะ
นายอาบูบากาต หลังปูเตะ
นางสาวฮาบีดะ ดาหมาด
นางสาวอาบีดา เตาวโต
นางสาวอัสนีย แดงตี
นางสาวรอฮานี มะสมัน
นางกูฟารีดี แกวสลํา
นางสาวอุไร โสะเตง
นางสาวรุจิรา คลังของ
นางสาวชีลาณี มะสมัน
นางสาวขนิษฐา สองเมือง
นางสาวนูรมะหนี เถาวัลย
นายทวี หลีเยาว
นางอารีรัตน หนูชุสุข
นางรัชนีกร มาราสา

ครูผูสอนโรงเรียนธรรมศาสนวิทยา
ครูผูสอนโรงเรียนอิสลามศึกษาดารุลบิร
ครูผูสอนโรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ
ครูผูสอนโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา
ครูผูสอนโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ
ครูผูสอนโรงเรียนศาสนธรรมวิทยา
ครูผูสอนโรงเรียนมัดราซะฮอัสซุนนาตุลอิสลามียะฮ
ครูผูสอนโรงเรียนแสงธรรม
ครูผูสอนโรงเรียนแสงธรรม
ครูผูสอนโรงเรียนมําบาอุลอูลุม
ครูผูสอนโรงเรียนธรรมศาสนวิทยา
ครูผูสอนโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ
ครูผูสอนโรงเรียนตัรกีย้ ะตุลอุมมะห
ครูผูสอนโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา
ครูผูสอนโรงเรียนดารุลอูลูม
ครูผูสอนโรงเรียนสันติศาสตรศึกษา
ครูผูสอนโรงเรียนสันติศาสตรศึกษา
ครูผูสอนโรงเรียนดารุลอูลูม
ครูผูสอนโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ
ครูโรงเรียนธรรมศาสนวิทยา
ครูผูสอนโรงเรียนมําบาอุลอูลูม
ครูผูสอนโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ
ครูผูสอนโรงเรียนอรุณศาสนวิทยามูลนิธิ
ครูผูสอนโรงเรียนอันซอเรียะหอัดดีนยี ะห
ครูผูสอนโรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ
ครูผูสอนโรงเรียนอรุณศาสนวิทยามูลนิธิ
ครูผูสอนโรงเรียนอันซอเรียะหอัดดีนยี ะห
ครูผูสอนโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ
ครูผูสอนโรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
ครูผูสอนโรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
ครูผูสอนโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ
ครูโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ
ครูโรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห
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ผูไมมาประชุม
1. นางนิยะ ตําบัน

ครูโรงเรียนดารุลอูลูม (ลาคลอด)

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานแจงวา
1.1 ขณะนีเ้ งินเดือนของพนักงานราชการ ชุดที่ 2 ยังไมมาที่สํานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสตูล หากมีการโอนเงินเขามา เจาหนาที่การเงินจะดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีของพนักงานราชการ
โดยเร็ว
1.2 ระบบ E- Filling ของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขณะนี้ไดมกี ารเปดใช
อยางสมบูรณแลว
1.3 การเตรียมการตอนรับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะมาจังหวัดสตูล ประมาณ
ปลายเดือนมกราคม 2553 โดยทางรัฐมนตรีจะมาเปดปายสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลในวัน
ดังกลาวดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองการรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
- ไมม-ี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา ในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
และกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงาน ป 2553
เปาหมายการปฏิบัติงาน ป 2553
3.1.1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น รอยละ 2 ของทุกกลุมสาระ จําแนกราย
กลุมสาระจากผลทางการสอบ O – NET
- พัฒนาศักยภาพของครูที่ทําการสอนไมตรงวุฒิ ใหตรงวุฒิวิชาสามัญ
- พัฒนาการอาน เขียนภาษาไทยไมคลองในชั้นประถมศึกษาปที่ 3
- การจัดการศึกษาภาคบังคับ
3.1.2 การพัฒนาอิสลามศึกษา
- สงเสริมอิสลามศึกษาแบบเขม (โรงเรียนภาครัฐ)
- จัดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางอิสลามศึกษา (I-net) ในปการศึกษา 2552
- จัดใหมีระบบเทียบโอนอิสลามศึกษาทุกระดับ
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- นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
3.1.3 การสนับสนุนโรงเรียนเอกชนและแหลงเรียนรู
- จัดระบบการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ในโรงเรียนเอกชนทุกประเภท
ตั้งแตระดับปฐมวัย-ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และอาหารกลางวันในโรงเรียนการกุศลทุกโรง ตั้งแตระดับ
ปฐมวัย-ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทุกโรงเรียน
- มีการตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนทุกประเภท สถาบันศึกษาปอเนาะ
และศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) อยางนอย 2 ครั้ง/ เดือน
3.1.4 การศึกษาเพื่อเสริมสรางอาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามความพรอมของผูเรียน
ในสถาบันศึกษาปอเนาะ (โดย กศน./ อาชีวศึกษา)
- สงเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพสําหรับเยาวชนและประชาชน
3.1.5 ปรับระบบบริหารจัดการ
- ใหมีคณะกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต
- จัดตั้งสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดจํานวน 5 แหง สํานักงาน
การศึกษาเอกชนอําเภอ 37 แหง และเปดสอบพนักงานราชการใหสามารถปฏิบัติงานไดในระดับหนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
มอบนักวิชาการคอมพิวเตอร นําแผนพัฒนาการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ลงในเว็ปไซดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
3.2 แผนปฏิบัติงานสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
นายวราวุธ วงศาชนัท นักวิเคราะหนโยบายและแผน แจงวา ปฏิทินการปฏิบัติงานของ
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลนั้น ขณะนี้กําลังดําเนินการ และจะลงในเว็บไซดของสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล สําหรับแผนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวโยงกับโครงการ และโครงการมีที่มาจาก
งบประมาณ ซึ่งงบประมาณที่สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลไดรับจากสวนกลาง แบงเปน 2 สวน
1) งบปกติ หรืองบดําเนินงาน เชน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
คาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน
2) งบอุดหนุนหรืองบโครงการ (งบพิเศษ สําหรับศูนยตาดีกา)
- โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา)
- โครงการอบรมการสอนอัลกุรอานในระบบกีรออาตีแกผูสอนศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
มติที่ประชุม

รับทราบ
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3.3 โครงสรางและภาระงานของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
นางสาวหนึ่งนภา กลอมโกมล แจงวา จากการประชุม เมื่อวันที่ 8 – 10 ธันวาคม
ณ โรงแรมไดอิชิ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ไดมีการปรับโครงสรางการบริหารงานของสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดและอําเภอขึ้นมาใหม
โครงสรางสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แบงเปน 5 กลุม คือ
1) กลุมอํานวยการ
2) กลุมนโยบายและแผน
3) กลุมบริหารการเงิน อุดหนุนและสวัสดิการ
4) กลุมสงเสริมการศึกษาในระบบ
5) กลุมสงเสริมอิสลามศึกษาและการศึกษานอกระบบ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 1)
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ มีการประเมินปละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 รอบ เมษายน (ระหวาง 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม) ครั้งที่ 2 รอบ ตุลาคม (1 เมษายน – 30
กันยายน) หลักเกณฑในการประเมิน ประกอบดวย 2 ดาน คือ ดานผลงาน 70 % และดานพฤติกรรม
หรือคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 30 % (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 2)
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.5 การรวมงานราชพิธีในวันสําคัญตางๆ
ขาราชการ พนักงานราชการถือไดวาเปนเจาหนาที่ของรัฐ ดังนั้นเมือ่ จังหวัดจัดงาน
ราชพิธีขึ้นในวันสําคัญตาง ๆ จึงเปนหนาที่ที่จะตองใหความรวมมือในการรวมกิจกรรม ซึ่งหากจังหวัดขอ
ความรวมมือในเรื่องใดๆ นัน้ สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จะแจงผานทางเว็บไซดของสํานักงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.6 รายงานความคืบหนาอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูล
นายซอหมาด ใบหมาดปนจอ แจงวา
3.6.1 ในปการศึกษา 2553 โรงเรียนทุกโรงเรียนจะตองใชหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา 2546 ในสวนของจังหวัดสตูลนัน้ เปนพื้นที่ที่มีความแตกตางในหลายๆ ดาน ซึ่งนักเรียนทีจ่ ะเขา
เรียนในหลักสูตรนี้จะตองจบ อิบตีดาอี ดังนั้นจะมีการปรึกษาหารือ หาทางออกรวมกันอีกครั้ง
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3.6.2 การสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET มีวัตถุประสงคหลัก 3 ขอ
1) เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐานอิสลามศึกษาของนักเรียน
ระดับตอนตน ตอนกลาง ตอนปลาย
2) เพื่อนําผลการสอบไปใชพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน ของ
โรงเรียน
3) เพื่อนําผลการทดสอบไปใชเพื่อวัตถุประสงคอยางอื่น
3.6.3 โครงการดําเนินงาน แบงเปน
1) โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา)
2) โครงการอบรมการสอนอัลกุรอานในระบบกีรออาตีแกผูสอนศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
3.6.4 การสอบเทียบความรูอิสลามศึกษา ทางสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณา
การการศึกษาที่ 12 แจงวา จะมีการรับสมัครสอบระหวางวันที่ 1-5 มีนาคม 2553 และจัดสอบระหวาง
วันที่ 24-25 มีนาคม 2553
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.7 การสงเอกสารประกอบการเบิกเงิน (รายงานเดินทาง คาน้ํามัน และอื่นๆ)
นางสาวเดือน โพธิรัตน นักวิชาการเงินและบัญชี แจงวา เอกสารประกอบการ
ขอเบิกเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ประกอบดวย
1) แบบ 8708 สวนที่ 1 และสวนที่ 2
2) หนังสืออนุญาตใหไปราชการ
3) กรณีเบิกคาพาหนะสวนตัวไปราชการ
- หนังสืออนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหใชยานพาหนะสวนตัวไปราชการ
- หนังสือคํานวณระยะทางตามเสนทางกรมทางหลวง หรือระยะทาง
ตามเสนทางของหนวยงานอื่น ถาไมมีใหผูเดินทางรับรองเสนทาง
4) กรณีใชรถราชการ
- หนังสือขอใชรถราชการ
- ใบเสร็จรับเงินคาน้ํามันเชือ้ เพลิง
- ใบเสร็จคาธรรมเนียมผานทางพิเศษ (ถามี)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 3)
มติที่ประชุม

รับทราบ
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3.8 การทําบัตรประจําตัวพนักงานราชการ
นายยูซูฟ ใบหมาดปนจอ นักทรัพยากรบุคคล แจงวา หลักฐานประกอบในการทํา
บัตรประจําตัว ประกอบดวย
1) รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (แตงเครื่องแบบพิธีการ)
2) สําเนาทะเบียนบาน/ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3) ใบรับรองหมูโลหิต
มติที่ประชุม รับทราบ นักทรัพยากรบุคคลหาขอมูลเพิ่มเติมในการแตงชุดพิธีการ (ชุดขาว) สําหรับ
มุสลิมที่คลุมผา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
นายวราวุธ วงศาชนัท นักวิเคราะหนโยบายและแผน เสนอวิสัยทัศนของสํานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสตูล
1) สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จะเปนองคกรที่มีศักยภาพสูงในการ
สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเอกชน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล
2) สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เปนองคกรที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี
มีหนาที่หลักในการจัด สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน อยางเสมอภาค ทั่วถึงและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3) สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัด สงเสริม สนับสนุน การจัดการ
ศึกษาเอกชนอยางทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสงเสริมการพัฒนาการศึกษาใหมีความรู คู
คุณธรรม เนนการบริหารจัดการสูความเปนเลิศโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4) สํ า นั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด สตู ล ดํ า เนิ น การประสาน ส ง เสริ ม
สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนใหทั่วถึง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล
5) แบบอื่นๆ มีผูเสนอ ดังนี้
- สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเอกชนอยางทั่วถึง มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล โดยมุงการพัฒนาการศึกษาใหมีความรู คูคุณธรรม เนนการบริหารจัดการสูความเปน
เลิศโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล สงเสริม ประสาน
สนับสนุน การจัดการศึกษาเอกชนอยางทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยมุงการพัฒนาการศึกษา
ใหมีความรู คูคุณธรรม เนนการบริหารจัดการสูความเปนเลิศโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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- สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เปนองคกรที่มีระบบบริหาร
จัดการที่ดี มีหนาที่หลักในการสงเสริม สนับสนุน และใหการศึกษาอยางเสมอภาคและทั่วถึง ใหมีความรู
คูคุณธรรม เนนการบริหารจัดการสูความเปนเลิศโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
- สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล บริการดวยใจ ใชหลักธรรมาภิ
บาล บริหารจัดการการศึกษาเอกชน สูมาตรฐานสากล
มติที่ประชุม

รับทราบ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา ประกอบดวย
1) ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
2) รองผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
3) หัวหนาสวนทั้ง 4 สวน (โครงสรางเดิม)
4) ผูแทนครูผูสอน 1 ทาน (นางสวรรยา หยังหลัง)
5) ผูแทนขาราชการครู 1 ทาน (นางรัชนีกร มาราสา)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขาราชการ และพนักงานราชการสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ควร
ที่จะมีชุดฟอรมของสํานักงาน ทั้งเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
รับทราบ แตงตั้งคณะกรรมการออกแบบ ประกอบดวย
6) ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
7) รองผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
8) หัวหนาสวนทั้ง 4 สวน (โครงสรางเดิม)
9) ผูแทนครูผูสอน 1 ทาน (นางสวรรยา หยังหลัง)
10) ผูแทนขาราชการครู 1 ทาน (นางรัชนีกร มาราสา)
5.2 การประชุมขาราชการ พนักงานราชการสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
สตูล ควรมีการประชุมเดือนละครั้ง และวันประชุมควรเปน วันจันทร - พฤหัสบดี

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ปดประชุมเวลา 12.00 น.
อามีนะ สูสัน
(นางสาวอามีนะ สูสัน)

ผูจดรายงานการประชุม

พรพิศ จันทรโชติ
(นางพรพิศ จันทรโชติ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

