
 สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ 

วันจันทรที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 

      ๑.๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 

๑.๑.๑ 
การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ  

และการอนุมัติเงินจดัสรรงบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓      

ทราบ - - - 

๑.๑.๒ การดําเนินการเพ่ือปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทราบ - - - 

       ๑.๒  เร่ืองท่ีเลขานุการแจงใหทราบ 

๑.๒.๑ หลักเกณฑและเง่ือนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางกอน (เพ่ิมเตมิ) 

ทราบ - - - 

๑.๒.๒ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกหักผลกัสงเงินงบประมาณรายจายประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ชดใชเงินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางกอน 

ทราบ - - - 

๑.๒.๓ ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ใหสวนราชการและหนวยงานเรงรัด

ดําเนินการปองกัน ควบคุม แกไขปญหา และบรรเทาผลกระทบจาก 

โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ทราบ - - - 

๑.๒.๔ แนวปฏิบัติของนิสิตและบุคลากรเน่ืองจากสถานการณการระบาดของ 

เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019 :  

COVID-19) 

ทราบ - - - 

๑.๒.๕ ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเฝาระวัง

สุขอนามัยการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร และคณะอนุกรรมการระดับวิทยาเขต 

ทราบ - - - 



 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๑.๒.๖ ประกาศ  ก.บ.ศป. เรื่อง  มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคตดิ 

เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) 

ทราบ - - - 

๑.๒.๗ รบัทราบมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 

๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรท่ี ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดมีมติอนุมตัิเรื่อง

เก่ียวกับการบริหารงาน ขอบังคับ ระเบียบ และเรื่องเก่ียวกับการศึกษา ดังน้ี 

   ๑. เห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

   ๒. อนุมัตริางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยหลักเกณฑ

การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร พ.ศ. .... 

   ๓. อนุมัตริางขอระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการจัดซื้อ

จัดจางและการบริหารพัสดุเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และเพ่ือการใหบริการ

ทางวิชาการ พ.ศ. .... 

   ๔. อนุมัตริางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบรหิาร 

งานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ๕. อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริการ

งานสําหรับบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร พ.ศ. .... 

   ๖. อนุมัติปรับโครงสรางหนวยงานภายในคณะมนุษยศาสตร 

   ๗. อนุมัติโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาพลศึกษา 

(ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน    

   ๘. อนุมัติหลักสูตรใหม จํานวน ๓ หลักสูตร 

   ๙. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓๘ หลักสูตร  

ทราบ - - - 

 
๒ 



 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๑.๒.๗ 

(ตอ) 

 ๑๐. อนุมัตเิปลีย่นแปลงอาจารยประจําหลักสตูร จํานวน ๑๗ หลักสูตร   

 ๑๑. อนุมัตปิดหลักสตูร จํานวน ๓ หลักสูตร 

 ๑๒. อนุมัตเิพ่ิมรายวิชาเฉพาะเลอืกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสตูรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ๑๓. อนุมัติแกไขจํานวนหนวยกิตในกลุมสาระภาษากับการสื่อสารผิด  

ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๑๔. อนุมัติเปลีย่นแปลงคณุสมบัตผิูเขาศึกษาในหลักสตูรวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๙  

 ๑๕. อนุมัติเปดรายวิชาใหม ปรับปรุงรายวิชา และปดรายวิชา  

จํานวน ๑๐ รายวิชา 

 ๑๖. อนุมัติใชรายวิชารวม จํานวน ๑ รายวิชา 

 ๑๗. อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งท่ี ๔ จํานวน ๖๒๙ ราย  

    

     ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 

 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓  

คณบดีคณะมนุษยศาสตร เสนอขอแกไขรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ วาระท่ี ๔.๒ หนาท่ี ๙ ถึงหนาท่ี ๑๒ 
(รายละเอียดตามรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓) 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ และรับรองรายงาน

การประชุมตามท่ีแกไข 

- - - 

 
๓ 



 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  

๓.๑ การขออนุมัติเปลี่ยนตาํแหนงการจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

กลุมวิชาการ 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

     ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ 

 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๓๐๖๖ 

ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๒ 

 

การขออนุมัติแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสตูร ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจงมต ิ

รองอธิการบดีฝายประกัน

คุณภาพ/ผอ.สํานักงาน

ประกันคณุภาพ 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๓๐๖๙ 

ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓ 

 ๔.๓ การขออนุมัติพ้ืนท่ีในการตดิตั้ง Solar Farm ภายในมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๓๐๖๗ 

ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๔ การขออนุมัติหลักการจดัทํากิจกรรมการจดัพ้ืนท่ีจําหนายผลติผลทางการ

เกษตรเพ่ือรองรับและกระจายสินคาจากเกษตรกร ศูนยวิจัยขาวโพดและ

ขาวฟางแหงชาติ คณะเกษตร 

อนุมัติหลักการตามเสนอ โดยมีขอเสนอแนะใหพิจารณา

คัดเลือกและตรวจสอบสินคาท่ีเกษตรกรและผูสนใจ

นํามาจําหนาย โดยสินคาตองไดมาตรฐานและมี

คุณภาพเหมาะสมกับราคา รวมถึงเพ่ิมหลักสุขาภิบาล

อาหารในการประกอบกิจกรรมดังกลาวเพ่ือใหถูกหลัก

อนามัยดวย 

จัดทําบันทึกแจงมต/ิ 

คณบดีคณะเกษตร/ 

ผอ.สํานักงานทรัพยสิน 

ฝายเลขานุการ -บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๓๐๗๒ 

ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๕ การพิจารณารางบันทึกขอตกลงการตออายุการใชประโยชนอาคาร

สหกรณออมทรัพย ๓๖ ป ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับ 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร จํากัด 

มีมติใหถอนวาระน้ีออกไปกอน โดยขอใหนําไป

พิจารณาทบทวนใหมอีกครั้ง เน่ืองจากมีความ

เก่ียวของกับกฎหมายอ่ืน รวมถึงการลงทุนรวมทุนกัน 

และเพ่ือมิใหเปนการปดก้ันโอกาสใหผูสนใจรายอ่ืนเขา

มาประกอบการในพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสดุ 

ตอมหาวิทยาลัย 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ

รองอธิการบดฝีายพัฒนา 

เชิงยุทธศาสตรและสือ่สาร

องคกร 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๓๐๗๐ 

ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓ 

 
๔ 



 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๖ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบ้ียประชุม คาตอบแทน และคาใชจายอ่ืน ๆ 

ในการดําเนินการทดสอบความรูความสามารถภาษาอังกฤษนิสติระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (ฉบับท่ี ๓) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดลีงนาม 

-จัดทําบันทึกแจงมต ิ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร/

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๓ 

-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๓๒๐๙ 

ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๗ การพิจารณารางบันทึกขอตกลงความรวมมือพัฒนาบัณฑิตวิจัยคณุภาพสูง

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระหวางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มีมติเห็นชอบรางบันทึกขอตกลงความรวมมือพัฒนา

บัณฑิตวิจัยคณุภาพสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ระหวางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยเห็นควร

ใหกําหนดระยะเวลาความรวมมือ เปนเวลา ๕ ป 

นับตั้งแตวันท่ีทําบันทึกขอตกลงน้ี และใหนําเสนอสภา

มหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๓๐๗๑ 

ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๘ การขออนุมัติเกณฑการเทียบวุฒิการศึกษาตางประเทศ ระดับการศกึษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดลีงนาม 

-จัดทําบันทึกแจงมต ิ

รองอธิการบดีฝายวิชาการ/

ผอ.สํานักบริหารการศึกษา/

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๓ 

-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๓๒๐๘ 

ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๙ การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ

การเบิกจายเงินประจาํตําแหนงบริหารและตาํแหนงวิชาการของพนักงาน

มหาวิทยาลยั (ฉบับท่ี ๒) 

มีมติใหถอนวาระน้ีออกไปกอน โดยใหนํากลับไป

พิจารณาทบทวนตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

แลวนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้ง 

- กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๐ การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ

การจายเงินสมทบสาํหรับอาจารยชาวตางประเทศ สังกัดคณะ

มนุษยศาสตร 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

 
๕ 



 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๑ การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง 

ทางวิชาการ ๓ สวนงาน จํานวน ๔ ราย 

อนุมัตติามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๒ การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๓ การขออนุมัติกําหนดเง่ือนไขการบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๔ การขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ 

โดยการคัดเลือก จํานวน ๙ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๕ การขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุนและชวยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๗ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๖ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภท

คณาจารยประจําเต็มเวลา ตามคณุวุฒิท่ีไดรับสูงข้ึน จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๗ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมอํานวยการ  

จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๘ การขออนุมตัิหลักการเบิกจายคาใชจาย กรณีนิสิตเลื่อนการเดินทางหรือ

ยกเลิกการเดินทางไปทํากิจกรรมทางวิชาการ อันเปนผลสืบเน่ืองมาจาก

การแพรระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ (COVID-19) 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๙ การพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการคดัเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

กลุมวิชาการ ประเภทคณาจารยประจํา 

มีมติใหไปพิจารณากําหนดหลักเกณฑคะแนน

ภาษาอังกฤษ กรณีพิเศษใหมีความเหมาะสม  

แลวนําเสนอ ก.บ.ม. อีกครั้ง 

- กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๒๐ การพิจารณาขอความเห็นชอบ (ราง) แนวทางการบริหารอัตรากําลงั

พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๒๑ การขออนุมัติปรับแผนกลั่นกรองการรับนิสิตใหม ปการศึกษา  

๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ จํานวน ๗ สวนงาน 

เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๓๐๖๘ 

ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓ 

 
๖ 



 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

๕.๑ สรุปการสัมมนาโครงการของระบบกฎหมายการอุดมศึกษาและความ

คืบหนาของกฎหมายลําดับรอง 

ทราบ - - - 

๕.๒ รายงานผลการจดัอันดับเว็บไซตท่ีมีการสืบคนและเขาชมมากท่ีสุด 

uniRank™ (formerly 4 International Colleges & Universities or 

4icu.org) ประจําเดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๒๐ 

ทราบ     

๕.๓ รายงานความกาวหนาโครงการพัฒนาคลังความรูดิจิทัลและฐานขอมูล

จดหมายเหตุ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ปบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ทราบ  - - - 

๕.๔ ปฏิทินการศึกษาสําหรับธนาคารหนวยกิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ทราบ - - - 

๕.๕ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังมหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ เมือ่วันท่ี ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

                    ไมม ี

     ระเบียบวาระท่ี ๗ วาระลับ 

     ๗.๑ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๗.๑.๑ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย (ลับ) จํานวน ๒ ราย เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๗.๑.๒ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได (ลับ)  

จํานวน ๑ ราย 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 

 
๗ 


