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รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕62  เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   

 

 ผู้มาประชุม 

1. นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
2. รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

4. ดร.กิตติภัทท์  ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 
5. นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 
6. นางสวลีภิรมย์ เสือสา แทนศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
7. นางวิลาวัลย์ จุดโต ศึกษานิเทศก์จังหวัดสุรินทร์ 
8. นายยศพัทธ์ แตงทองกุล ศึกษานิเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์ 
9. นางสาวลัดดา  อินทร์พิมพ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ  

แทนศึกษานิเทศก์จังหวัดอุบลราชธานี 

10. ดร.รัตติกร ทองเนตร รองผู้อ านวยการ แทนผู้อ านวยการ สพม. เขต 28 
11. นางนิภาภร ชลการ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

แทนผู้อ านวยการ สพม.เขต 29 
12. นายประกอบ อินทรปราโมทย์ แทนผู้อ านวยการ สพม. เขต 32 
13. นายวรวิทย์ วุฒิยา ศึกษานิเทศก์ แทนผู้อ านวยการ สพม. เขต 33 

14. นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อ านวยการ  
แทนผู้อ านวยการ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 

15. นางดาราวัลย์ สุริเตอร์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
แทนผู้อ านวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 

16. นายกอบชัย  สายทอง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
แทนแทนผู้อ านวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 

17. นางสาวมยุรี สารีบุตร ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
แทนผู้อ านวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 
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18. นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว  ศึกษานิเทศก์ แทนผู้อ านวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 

19. นางสาวศุภาวิตา จรรยา ศึกษานิเทศก์ แทนผู้อ านวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 
20. นางลัดดาวัลย์ สว่างศรี ศึกษานิเทศก์ แทนผู้อ านวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 
21. นายเฉลิมเกียรติ แก้วมา ศึกษานิเทศก์ แทนผู้อ านวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
22. นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต รองผู้อ านวยการ  

แทนผู้อ านวยการ สพป. สุรินทร์ เขต 1 

23. นายบัญญัติ โอษฐงาม ศึกษานิเทศก์ แทนผู้อ านวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 2 

24. นางสาววาริสา ดวงใจ ศึกษานิเทศก์ แทนผู้อ านวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
25. นางสาวจารุณีย์ พรมสีใหม่ นักวิชาการศึกษาช านาญการ  

แทนผู้อ านวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 

26. นางสาวสุภารัตน์ แหล่งหล้า ศึกษานิเทศก์  
แทนผู้อ านวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 

27. นางสาวรัตนา นิยมพันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
แทนผู้อ านวยการ สพป.ยโสธร เขต 1 

28. นายวรรณสิทธิ์ ค าเพราะ ผู้อ านวยการ สพป. ยโสธร เขต 2 
29. ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รองผู้อ านวยการ แทนผู้อ านวยการ สพป. 

อ านาจเจริญ 

30. นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ 
31. นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร 
32. นายวินัย วิชัยวงศ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 

แทนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 

33. นายสุวรรณชัย สมปอง ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
แทนท้องถิ่นจังหวัดอ านาจเจริญ 

34. นายจักรพันธ์ พานโคน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

35. นายสุภวัฒน ์ โสวรรณ ี หัวหน้าส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

36. นางสาวณัชชา อักษรศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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37. นางสาวประภัสรา ต่างทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

38. นางสาวพัชราภรณ์ จันทวี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
39. นางสาวพัชราภรณ์ ดวงดี ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.45 น. 

 นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม 
และขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความตั้งใจในการรับฟังแนวทางการด าเนินงานดังกล่าวและ น าไปใช้เพ่ือให้เกิด
การด าเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าหน่วยงาน
ในสังกัด เข้าร่วมสนองพระราชด าริ โดยการสมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติและเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติ  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับพระราชทาน                  
พระราชานุญาตให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 โดยมีบทบาทหน้าที่ ด าเนินการตามกรอบการด าเนินงาน
ของแผนแม่บท อพ.สธ. 8 กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการด าเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ดังนี้  

1. สนับสนุนให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ด าเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร และกรอบ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากร  

ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการด าเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร และกรอบการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากร โดยได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ด าเนิน
การศึกษาค้นคว้า รวบรวม จัดท าฐานข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ ดังนี้ 

ด้านกล้วยไม้พื้นถิ่น ได้แก่ การศึกษาพันธุ์ การขยายพันธุ์ การปลูกรักษากล้วยไม้พ้ืนถิ่น และการ
ฝึกอบรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้ เช่น กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง กล้วยไม้แดงอุบล และกล้วยไม้เพชรหึง  

ด้านปลาพื้นเมือง ได้แก่ การศึกษาพันธุ์ปลาพ้ืนเมือง การศึกษาสภาพแวดล้อมและนิเวศวิทยาแหล่ง
ที่อยู่อาศัยและแหล่งสืบพันธุ์ การอนุรักษ์ปลาพันธุ์พ้ืนเมือง เช่น ปลาซิว และปลาเสือตอลายเล็ก และการจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง  
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ด้านสมุนไพรท้องถิ่น ได้แก่ การส ารวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรอีสาน การจัดท าฐานข้อมูลพรรณ
ไม้แห้งอ้างอิง การจัดท าฐานข้อมูลสมุนไพร การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สมุนไพร 

เห็ดในป่าอีสาน ได้แก่ การปลูกขยายเห็ดป่าในพ้ืนที่ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี การศึกษาความ
หลากหลายของเห็ดป่าในพื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี เช่น เห็ดเผาะหนัง เห็ดร่างแห เห็ดร่มเหลืองขาลวด
ด า และเห็ดปะการังเหลืองอ่อนปลายแฉก  

2. ด าเนินงานตามกรอบการสร้างจิตส านึก  

การด าเนินงานตามกรอบการสร้างจิตส านึก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทาง วิธีการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ได้อย่างถูกต้องตามแนวทางการด าเนินงานของ อพ.สธ. รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. ในพื้นที่เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานตามเป้าหมาย ได้มีการด าเนินการต่างๆ ดังนี้ 

 2.1 จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้แก่
บุคลากรในสังกัดโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

 2.2 จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้แก่
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

 2.3 ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

ในการประชุมในครั้งนี้ได้เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ดังนี้ 

1. ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และ
จังหวัดบุรีรัมย์ 

2. ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ านาจเจริญ 
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดบุรีรัมย์ 

3. ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ านาจเจริญ 
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดบุรีรัมย์ 

4. ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร 
และจังหวัดบุรีรัมย์ 

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสนองพระราชด าริ  ในเรื่องการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัด สมัคร
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เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างความตระหนักใน
การอนุรักษ์และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน และน าไปสู่ขอรับการประเมินเพ่ือขอรับพระราชทานป้าย
สนองพระราชด าริ ในระดับต่างๆ ซึ่งในวันนี้ ได้เรียนเชิญ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชด าริฯ เป็นวิทยากรในการประชุม พร้อมนี้ ยังเป็นโอกาสดีที่
ให้หน่วยงานต่างๆ ได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

มติที่ประชุม 

  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

  4.1 ดร.ปิยะรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มากจากพระราชด าริฯ ชี้แจงแนวทางการสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)  งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ความส าคัญของการเข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ ที่มา 
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน บทบาทของโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเครือข่ายในการ
ด าเนินงาน  

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมร ับทราบและจักได้น าแนวทางในการสอนงพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
(อพ.สธ.) ไปปฏิบัติและเป็นนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมสนองพระราชด าริ ในการด าเนิน งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น 
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4.2 แผนปฏิบัติการฝึกอบรมและการประชุมกลุ่ม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (อพ.สธ.-มอบ.) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอร่างแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและการประชุมกลุ่ม ของศูนย์ประสานงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อพ.สธ.-มอบ.) ประจ าปีงบประมาณ 2563 ต่อที่ประชุมเพ่ือ
ร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 

คร้ัง
ที่  

วัน เดือน ปี หลักสูตร ค่าลงทะเบียน  

1 17 - 20 ธันวาคม 2562 
อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

หลักสูตร 5 องค์ประกอบ 
คนละ 1,000 บาท 

2 28 - 29 มกราคม 2563 
ประชุมกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการ องค์ประกอบที่ 1 - 2 

คนละ 500 บาท 

3 30 - 31 มกราคม 2563 
ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
หลักสูตร การบริหารจัดการ งานที่ 1 - 3 

คนละ 600 บาท 

4 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 
อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรพัยากรท้องถิ่น  

หลักสูตร 6 งาน 
คนละ 1,200 บาท 

5 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 
ประชุมกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

หลักสูตร องค์ประกอบที่ 3 - 5  
คนละ 500 บาท 

6 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 
ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

หลักสูตร งานที่ 4 - 6 
คนละ 600 บาท 

7 17 - 20 มีนาคม 2563 
อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

หลักสูตร 5 องค์ประกอบ 
คนละ 1,000 บาท 

8 24 - 25 มีนาคม 2563 
ประชุมกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

หลักสูตร การบริหารจัดการ 
และสาระธรรมชาติแห่งชีวิต  

คนละ 500 บาท 

9 26 - 27 มีนาคม 2563 
ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

หลักสูตร พืช สัตว์ ชีวภาพ วฒันธรรมภูมิปัญญา 
คนละ 600 บาท 

10 7 - 8 เมษายน 2563 
ประชุมกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

หลักสูตร สาระสรรพสิง่ล้วนพันเก่ียว  
และสาระประโยชน์แท้แก่มหาชน 

คนละ 500 บาท 

11 9 - 10 เมษายน 2563 
ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

(เตรียมความพร้อม) 
คนละ 600 บาท 
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คร้ัง
ที่  

วัน เดือน ปี หลักสูตร ค่าลงทะเบียน  

12 21 - 24 เมษายน 2563 
อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรพัยากรท้องถิ่น  

หลักสูตร 9 ใบงาน 
คนละ 1,200 บาท 

13 19 - 20 พฤษภาคม 2563 
ประชุมกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

(เตรียมความพร้อม)  
คนละ 500 บาท 

14 21 - 22 พฤษภาคม 2563 ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น  คนละ 600 บาท 

15 26 - 29 พฤษภาคม 2563 
อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

หลักสูตร 5 องค์ประกอบ 
คนละ 1,000 บาท 

 
โดยในเบื้องต้น จ ากัดผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม/ประชุมกลุ่มหน่วยงานละไม่เกิน 5 คน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมเห็นชอบและร่วมกันให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานดังนี้ 

1. ในการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการอบรมและการประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขอให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งหนังสือเชิญไปทั้งหน่วยงานที่เข้าร่วม
ประชุมในวันนี้และหน่วยงานในสังกัด เพ่ือให้ได้รับทราบข่าวอย่างทั่วถึง 

2. ตามร่างแผนปฏิบัติการที่น าเสนอที่ประชุมในวันนี้ ในการฝึกอบรมและการประชุมกลุ่มมีการ
เก็บค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วม ทั้งนี้ บางหน่วยงานในสังกัด มีงบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมการอบรมไม่
เพียงพอ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุนงบประมาณบางส่วนเพ่ือลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด หรือ
ยกเว้นค่าลงทะเบียนในการร่วมฝึกอบรม 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี 
 

ปิดประชุมเวลา 12.35 น. 
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        (นางสาวณัชชา อักษรศรี)     (นายสุภวัฒน์ โสวรรณี) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ   หัวหน้าส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
         ผู้จดรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม (1) 

 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม (2) 


