คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน รับรอง
รายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 4 กันยายน 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 5/2561
วันอังคาร ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
ผู้มาประชุม
1. รศ.ดร.ประพันธ์

ธรรมไชย

2. ผศ.ดร.ศักราช

ฟ้าขาว

3. ผศ.ดร.สายสมร

สร้อยอินต๊ะ

4. ดร.ณรงค์

ตนานุวัฒน์

5. นายวิชัย

จั่วแจ่มใส

6. ผศ.ดร.สมบัติ

สิงฆราช

7. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์

นาคนิษฐนนต์

8. อ.นิมิต

วุฒิอินทร์

9. อ. ว่าที่เรือตรี อภิสิทธิ์ ชัยมัง
10. อ.ดร.ปภากร

สุทธิภาศิลป์

11. ผศ.ดร.มาโนชย์

นวลสระ

12. ผศ.ดร.อนุวัติ

ศรีแก้ว

13. ผศ.ดร.สุทธินันท์

ชื่นชม

14. อ.ดร.ถนัด

บุญชัย

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประธานกรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักหอสมุด
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางประไพ

ปรีชา

2. นางสุนี

พนันตา

3. นางสาววิลาวัลย์

หน่อคาศักดิ์

4. นางสาวบุญรักษ์

กฤษวงษ์

5. นางสาวณัฐชา

นวลคามา

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
- ไม่มี 1.2 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ ก.ง.ส.
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 5 มิถุนายน 2561
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จัดทารายงานการประชุม
ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม
นาเสนอที่ประชุม ก.ง.ส. พิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 5 มิถุนายน 2561 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่ม-ี
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การบริ หารการเงิ นและทรั พย์ สิ นของมหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. 2559 ข้อ 45 ก.ง.ส. ให้ อธิ การบดี จัดท า
งบประมาณรายได้ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีของมหาวิทยาลัยโดยแยกประเภทงบรายจ่ายตามแผนงาน
และโครงการ เสนอต่อ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทา (ร่าง) เอกสาร
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไป
ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขอน าเรื่ อ งดั ง กล่ า ว เข้ า สู่ วาระ
การประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. สรุปสาระสาคัญ (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ให้เพิ่มหมายเหตุหน้า 33 ควรระบุ จานวนบุคลากรสายวิชาการที่กาลังศึกษาต่อปริญญา
เอกมีจานวนร้อยละเท่าไร
2. สรุปสาระสาคัญ (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ให้เพิ่มหมายเหตุหน้า 39 แก้ไขดังนี้
จากเดิม
ตารางที่ 5 จานวนบุคลากรจาแนกตามวุฒิการศึกษา และหน่วยงานที่สังกัด
แก้ไขเป็น
ตารางที่ 5 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนจาแนกตามวุฒิการศึกษา
และหน่วยงานที่สังกัด
3. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ขอสงวนในการ
ตั้งงบประมาณค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จานวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว, เเม่สา, แม่ริม)
4. ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ข้อเสนอแนะว่าควร
นาเสนอร้อยละของงบประมาณแต่ละคณะเทียบกับงบประมาณทั้งหมดเพื่อให้เห็นถึงร้อยละที่หน่วยงาน
ได้รับจัดสรรที่ชัดเจน
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ย งใหม่ และมอบหมายให้ เ ลขานุ ก ารแก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ เพื่ อ น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
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4.2 พิ จ ารณาก าหนดให้ ค ณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ประเมิ น ผลงานและจริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เป็น คณะกรรมการที่จะได้รั บค่าตอบแทน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ย ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานด้ า นวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การดาเนินการกาหนดระดับตาแหน่งและการ
แต่ งตั้ งพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยสายสนั บสนุ นให้ ด ารงต าแหน่ งสู งขึ้ น ในส่ วนของการเบิ กจ่ ายค่ าตอบแทน
คณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จึงขอพิจารณา
ก าหนดให้ คณะกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ เพื่ อประเมิ นผลงานและจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ
เป็ นคณะกรรมการที่จะได้รั บค่าตอบแทน ตามระเบียบมหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าตอบแทน
คณะกรรมการเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 6 (7)
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ดั งกล่ าว มหาวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่ าว เข้าสู่ วาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
อ.ดร.ถนั ด บุ ญ ชั ย รองอธิ ก ารบดี น าเสนอที่ ป ระชุ ม ให้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการ 2 ชุ ด คื อ
คณะกรรมการกลั่ น กรองผลงานทางวิ ช าการของสายสนั บ สนุ น และคณะกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ เ พื่ อ
ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อให้กรรมการทั้ง 2 ชุดได้รับค่าตอบแทนตาม
ระเบี ยบมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ว่าด้ว ย ค่าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการดาเนินงานด้าน
วิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ให้แต่งตั้ง คณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของ
สายสนับสนุน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
เป็ นคณะกรรมการที่จะได้รั บค่าตอบแทน ตามระเบียบมหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าตอบแทน
คณะกรรมการเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
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4.3 รายงานผลการดาเนินงานของโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU และโครงการ
ร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY)
ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่ วนราชการหรือ
ส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบทารายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการดาเนินงานและ
ฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรค
หนึ่งจัดทารายงานการรับจ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. กาหนด เสนอ ก.ง.ส. ทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทา รายงานผลการดาเนินงานของโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU และโครงการร้าน
CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานของโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU และโครงการ ร้าน
CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY)
4.4 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินประจาปี 2560
นางสุนี พนันตา ผู้อานวยการกองคลัง นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 75 (3) จัดทา
รายงานการเงินประจาปี เสนอต่ออธิการบดีภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นงบประมาณแล้วให้อธิการบดีรายงานต่อ
ก.ง.ส. และข้อ 76 ให้อธิการบดีส่งรายงานการเงินประจาปีให้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งหรือผู้สอบ
บัญชีภายนอกที่มหาวิทยาลัยว่าจ้างให้ดาเนินการตรวจสอบ ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการเงิน
ประจาปี ตามข้อ 75 (3) นั้น บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน
ประจาปี 2560 ได้นาส่งรายงานสรุปผลการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจาปี 2560 เรียบร้อยแล้ว
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินประจาปี 2560
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4.5 ขอนาส่งเงินจากผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้ โครงการบริการ
วิชาการต่ากว่าเกณฑ์
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในโรงเรียนโครงการพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จานวน 700,000 บาท
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับ ประถมในโรงเรียน
โครงการพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จานวน 350,000 บาท
ผู้ อ านวยการโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงใหม่ น าเสนอที่ ประชุ มเพื่ อพิ จารณา
ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณในการจัดทาโครงการบริการ เรื่อง อบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนโครงการพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จานวน 700,000 บาท และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับประถม ในโรงเรียนโครงการพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี จานวน 350,000 บาท จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น ทางโรงเรียน
สาธิต ฯ ขอนาส่งเงินผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในอัตราต่ากว่าร้อยละ 10 จึงขอนาเรื่อง
การขอนาส่งเงินจากผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้ โครงการบริการวิชาการต่ากว่าเกณฑ์
เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
เห็น ชอบ เรื่องการขอน าส่ งเงินจากผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ภายใต้
โครงการบริการวิชาการต่ากว่าเกณฑ์
4.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ....
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออก
ระเบียบและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จึงขอนาเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. .... เข้าสู่วาระการประชุม
คณะกรรมการบริ หารการเงินและทรั พย์สิ น (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณามหาวิทยาลั ย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อ
พิจารณา
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ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.ให้แก้ไขข้อความใน (ร่าง) ประกาศดังนี้
จากเดิม “๒.๒.๒ กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกิน ๑๒ ภาคการศึกษาสาหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี ๔ ปี และ ๑๕ ภาคการศึกษาสาหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี โดยนับ
รวมภาคฤดูร้อนและมีจานวนหน่วยกิต น้อยกว่า ๖ หน่ว ยกิต ให้ เรียกเก็บอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ ๗๐ ตามอัตราค่าธรรมเนียมในข้อ ๒.๒.๑
จากเดิม

“๒.๒.๒ กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกิน ๑๒ ภาคการศึกษาสาหรับ
หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และ ๑๕ ภาคการศึกษาสาหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี
โดยนับรวมภาคฤดูร้อนและมีจานวนหน่วยกิตน้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ให้เรียกเก็บ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ ๗๐ ตามอัตราค่าธรรมเนียมในข้อ ๒.๒.๑
ทั้งนี้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนเสนอแนะก่อน หากมีเหตุผล
และความจาเป็นตามวรรคหนึ่ง ให้นักศึกษาเสนอเรื่องขอความเห็นชอบก่อนการ
ลงทะเบียนเรียน ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด”

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เรื่ อ ง ก าหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. .... และมอบหมายให้เลขานุการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งต่อไป
เลขานุ ก าร ก.ง.ส. แจ้ ง ก าหนดการประชุ ม ก.ง.ส. ครั้ ง ต่ อ ไป คื อ ครั้ ง ที่ 6/2561
วันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิม
พระเกียรติ
มติที่ประชุม
รับทราบ กาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 6/2561 วันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
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เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาวณัฐชา นวลคามา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางประไพ ปรีชา)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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