รายงานการประชุมบุคลากรสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 25 กันยายน 2562
ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
----------------------------------------------------------------รายชื่อบุคลากรที่เขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
ประธาน
2. ดร.วิชุรา วินัยธรรม
กรรมการ
3. นางรุงทิพย แสงสวาง
กรรมการ
4. นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย
กรรมการ
5. นายขวัญ พิกุลทอง
กรรมการ
6. นางสาวเกตุแกว สรอยอวม
กรรมการ
7. นางสาวภัทรานิษฐ เลิศกสิกรณ
กรรมการ
8. นายเจษฎาวุฒิ อุทธา
กรรมการ
9. นางจารุวรรณ อุดม
กรรมการ
10. นางวาสนา มณีโชติ
กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อบุคลากรที่ไมสามารถเขารวมประชุมได
1. อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
2. นายธนน เอี่ยมอ่ํา
3. นายบดินทร สังวรินทะ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ประธานการประชุมตรวจสอบเห็นวาบุคลากรสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดครบองคประชุมแลว
จึงกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1.1 การยายที่ตั้งสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
มหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นวาจะใหสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ยายที่ตั้งสํานักงานจาก
เดิมอาคาร 1 ชั้น 1 ไปอยูที่อาคาร KPRU HOME ชั้น 1 โดยจะใหยายหลังจากมีการทําความสะอาดสถานที่
และติดตั้งไฟฟา ระบบอินเตอรเน็ต เครื่องปรับอากาศเสร็จเรียบรอยแลว คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน
ตุลาคม 2562 นี้ จึงขอใหทุกคนเตรียมความพรอมในการยายสํานักงานครั้งนี้ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรประจําสํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
มติที่ประชุม เห็นดวยโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
(ไตรมาส 4)
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
งาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส 4) มีทั้งหมด 10 โครงการ ไดรับการอนุมัติ
งบประมาณทั้งสิ้น 2,640,120 บาท เบิกจายไป 2,579,306 บาท คิดเปนรอยละ 97.70 โดยภาพรวมบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ คิดเปนรอยละ 94.17
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ
4.2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 (12 เดือน)
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) โดยสํานักบริการวิชาการฯ กําหนดใหมีการติดตาม
ประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ จํานวนทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการดําเนินงาน คือ มีตัวชี้วัดที่บรรลุ
เปาหมายที่กําหนด 8 ตัวชี้วัด สามารถคิดเปนผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเปาหมายได รอยละ 100.00 และมีผล
การประเมินในภาพรวม คือ 4.3900 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ
4.3 พิจาณารายงานผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (12 เดือน)
บุคลากรสายสนับสนุนมีการเขารวมโครงการกิจกรรม/ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 (12 เดือน) ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล

นางวาสนา มณีโชติ
นางรุงทิพย แสงสวาง
นายขวัญ พิกุลทอง
น.ส.พิชญนันท ดอนไพวัลย
น.ส.เกตุแกว สรอยอวม
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ

จํานวนชั่วโมง
73
92
50
34
70.5

4.4 พิจารณาการประเมินความสําเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 (12 เดือน)
ความสําเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (12 เดือน) ของ
บุคลากรสายสนับสนุน สรุปไดดังนี้
การประเมินความสําเร็จตามแผน
บรรลุ
ไมบรรลุ
รอยละ
1 นางวาสนา มณีโชติ
7
1
87.50
2 นางรุงทิพย แสงสวาง
6
3
66.67
3 นายขวัญ พิกุลทอง
6
1
85.71
4 น.ส.พิชญนันท ดอนไพวัลย
8
1
88.89
5 น.ส.เกตุแกว สรอยอวม
8
1
88.89
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ และผูบริหารจะมีการประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนา
บุคลากรอีกครั้ง เพื่อปรับใชในปงบประมาณ พ.ศ.2563
ที่

ชื่อ-สกุล

4.5 แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (12 เดือน)
ผลการติดตามจัดการความเสี่ยง (RM4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (12 เดือน) ของสํานักบริการวิชาการ
และจัดหารายได สรุปไดดังนี้
ความเสี่ยง
แผนงาน/กิจกรรม
รอยละความคืบหนา
R4O4
1. จัดทําระบบการรายงานแบบ
85%
การติดตามและควบคุมการรายงานผล
ออนไลนของงานบริการวิชาการ
การปฏิบัติของงานตางๆ
2. วางระบบการติดการทํางานทั้ง
90%
ดานบริการวิชาการและจัดหา
รายไดใหชัดเจน
3. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
100%
เปนรายเดือนหรือรายไตรมาส
4. จัดทําคูมือการใชงานระบบการ
85%
รายงานแบบออนไลน
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
100%
เปนรายเดือน
P6O6
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมและ
100%
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนา ผูรับผิดชอบใหชัดเจน
ชุมชนตนแบบ
2. กํากับติดตามการดําเนินงาน
100%
ตามแผน
3. กําหนดใหมีการรายงานผลการ
100%
ดําเนินงานตามแผนพรอมระบุ
ปญหาอุปสรรค
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM)

ความเสี่ยง

R3O3
การจัดทําระบบสารสนเทศสําหรับการ
บริหารและตัดสินใจ

แผนงาน/กิจกรรม
1. จัดทําระบบสารสนเทศดานการ
บริการวิชาการ

2. จัดทําระบบสารสนเทศดาน
รายได
3. มีการสํารองขอมูล
4. มีการตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลใหเปนปจจุบัน
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ

รอยละความคืบหนา
90%
100%
100%

4.6 การวางระบบการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการวางระบบการ
ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยสํานักบริการวิชาการฯ ไดประเมินการควบคุมภายใน
ทั้งหมด 4 ดาน พรอมทั้งมอบหมายผูรับผิดชอบ ดังนี้
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินงาน
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
งานจัดหารายได

โครงการบริการวิชาการ

งานน้ําดื่มเพชรราชภัฏ

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําเดือน

การควบคุมที่มีอยูย ัง
ไมเพียงพอและการ
จัดเก็บรวบรวมขอมูล
การจัดเก็บรายได
มีการจัดกิจกรรม และ มีการประเมินการ
สงเสริมอาชีพใหกับ
ควบคุมแลว แตยังมี
ชุมชน โดยการลดตนทุน จุดออนในบาง
การผลิต
ประเด็น
ประสานกับบริษัทที่ผลิต สุมตรวจสอบน้ําดื่มที่
น้ําใหตรวจสอบน้ําที่จะ ทางบริษัทนําน้ํามาสง
นํามาสงใหกับทาง
ในแตละรอบทีส่ ั่ง
มหาวิทยาลัยฯ

การเก็บรายไดและจัดสงเงินรายไดจาก หนวยงานแจงระเบียบ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยฯ
การจัดเก็บเงินคาเชาพื้น
ทรัพยสินใหกับผูเ ชา
สถานที่

จัดเก็บเงินรายไดครบ
ตามกําหนดระยเวลา
และนําเงินสงทาง
มหาวิทยาลัยได

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

ผูรับผิดชอบ

1.การจัดทําแผนการ
จัดเก็บรายได
2.จัดทําระบบการ
จัดเก็บรายไดออนไลน
จัดทําแบบสํารวจเก็บ
ขอมูลรายไดของ
ครัวเรือนที่เขารวม
โครงการ
1. ตรวจสอบน้ําทุกรอบ
ที่บริษัทนํามาสง
2. ถาตรวจสอบวาน้ํามี
กลิ่นหรือผงตกคางใน
ขวดน้ําดื่มใหสงคืน
บริษัททั้งหมดโดย
เบื้องตน

1. น.ส.เกตุแกว
สรอยอวม
2. นายขวัญ
พิกุลทอง
1. ดร.วิชุรา
วินัยธรรม
2. นางรุงทิพย
แสงสวาง
1. อ.สุภาภรณ
หมั่นหา
2. น.ส.พิชญนันท
ดอนไพวัลย
3. น.ส.จารุวรรณ
อุดม
3. วาที่ ร.ต.
เจษฎาวุฒิ อุทธา
1. อ.สุภาภรณ
หมั่นหา
2. น.ส.พิชญนนท
ดอนไพวัลย

1. กําหนดระยะเวลา
ใหกับรานคาที่จะไป
ชําระเงินเอง
2. ตรวจสอบ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินงาน
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ครบถวน

มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

ผูรับผิดชอบ

ใบเสร็จรับเงิน
3. นายบดินทร
ประจําเดือนที่จายแตละ สังวรินทะ
เดือนกับทางราน
4. น.ส.ภัทรานิษฐ
เลิศกสิกรณ

4.7 การมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1
กระบวนการพัฒนาแผน
และภาวะผูนําของ
ผูบริหาร
องคประกอบที่ 2
การบริหารจัดการ

องคประกอบที่ 3
การดําเนินงานตาม
พันธกิจและจุดเนน
ของหนวยงาน

ตัวบงชี้

ผูกํากับตัวบงชี้

ผูจัดเก็บขอมูล
และเขียนรายงาน
นางวาสนา มณีโชติ
นางวาสนา มณีโชติ
นางรุงทิพย แสงสวาง

ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ภาวะผูนําของผูบริหาร
ทุกระดับของหนวยงาน

ดร.วิชุรา วินัยธรรม
ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล

ตัวบงชี้ที่ 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนไดรับ
การพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแกสังคม

นางวาสนา มณีโชติ

นางวาสนา มณีโชติ

ดร.วิชุรา วินัยธรรม

นางรุงทิพย แสงสวาง

ตัวบงชี้ที่ 2.3 การพัฒนาหนวยงานสูองคกร
การเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

อ.สุภาภรณ หมั่นหา

นายขวัญ พิกุลทอง

ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล

นางรุงทิพย แสงสวาง

ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบงชี้ที่ 3.9 การบริหารจัดการการบริการ
วิชาการ

อ.สุภาภรณ หมั่นหา
ดร.วิชุรา วินัยธรรม

นายขวัญ พิกุลทอง
นางวาสนา มณีโชติ

ดร.วิชุรา วินัยธรรม

นางรุงทิพย แสงสวาง

มติที่ประชุม ใหเพิ่มตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 3 การดําเนินงานตาม พันธกิจและจุดเนนของ
หนวยงาน ในเรื่องของการจัดหารายได โดยมอบหมายให อ.สุภาภรณ หมั่นหา เปนผูกํากับตัวบงชี้ และ
นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย เปนผูจัดเก็บขอมูลและเขียนรายงาน ทั้งนี้ ผูอํานวยการสํานักจะเปนผูกําหนด
เกณฑการใหคะแนนและคําอธิบาย เพื่อสงขอมูลใหสํานักประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาตอไป

4.8 กําหนดหัวขอการจัดการองคความรู ประจําปการศึกษา 2562
ประธาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาลี ตระกูล ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาเสนอหัวขอการจัดการ
องคความรู ของสํานักบริการวิชาการฯ โดยเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของแตละงานที่บุคลากร
รับผิดชอบและมีปญหาหรือขอแกไข ในการปฏิบัติงานบอยครั้ง
มติ ที่ ป ระชุ ม เสนอหั ว ข อ การจั ด การองค ค วามรู เรื่ อ ง เทคนิ ค การบริ ห ารจั ด การโครงการตาม
ยุ ทธศาสตร เ พื่ อพั ฒ นาท องถิ่น ให บ รรลุ ตามตัว ชี้วัด ของการจั ดหารายได โดยมอบหมายให อ.สุ ภ าภรณ
หมั่นหา เปนผูกํากับตัวบงชี้ และนายขวัญ พิกุลทอง เปนผูจัดเก็บขอมูลและเขียนรายงาน ตามตัวบงชี้ที่ 2.3
การพัฒนาหนวยงานสูองคกรการเรียนรู
4.9 พิ จ ารณาแผนปฏิ บัติ ร าชการ ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ.2563 และกํา หนดผู รั บ ผิ ด ชอบ
ตัวชี้วัด ของสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ประธานขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และ
กําหนดผูรับผิดชอบแตละตัวชี้วัด ซึ่งไดผลสรุปดังนี้

น้ําหนัก เปาหมาย
ขอมูลพืน้ ฐาน
(%)
2563 2560 2561 2562
1.1 มหาวิทยาลัยมี 1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
10
ปฏิบัติได ฐานขอมูลบุคลากรผูเชี่ยวชาญ
3 ขอ
ทรัพยากรทางการเงิน
จากแหลงตาง ๆ
2 จํานวนหลักสูตรระยะสั้น
10 ปฏิบัติได
นอกเหนือจาก
3 ขอ
งบประมาณแผนดิน 3 รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้น (ใชขอมูล
10
รอยละ
และ งบประมาณเงิน
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 เปนฐาน)
4
รายไดของ
มหาวิทยาลัย
2.1 ชุมชนไดรับการ 4 จํานวนผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับการ
12
1
พัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับ
ผลิตภัณฑ
ขีดความสามารถอยาง 5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาชุมชน
12 ปฏิบัติได
เขมแข็งและยั่งยืน
3 ขอ
6 จํานวนครัวเรือนไดรับการพัฒนา
12
55
ครัวเรือน
7 จํานวนรายไดตอครัวเรือน
12
มากกวา
38,500
บาท
8 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
10 ปฏิบัติได
การกํากับติดตามการจัดหารายได
3 ขอ
9 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
12 ปฏิบัติได
ระบบการบริการวิชาการแกสังคม
3 ขอ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอและรวมกันพิจารณา

1

2

เกณฑการใหคะแนน
3

4

5

ผูกํากับดูแลตัวชีว้ ัด

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด

ปฏิบัติได ปฏิบัติได ปฏิบัติได ปฏิบัติได ปฏิบัติได ดร.วิชุรา วินัยธรรม น.ส.เกตุแกว
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
สรอยอวม
ปฏิบัติได ปฏิบัตไิ ด ปฏิบัตไิ ด ปฏิบัตไิ ด ปฏิบัตไิ ด อ.สุภรภรณ หมั่นหา น.ส.ภัทรานิษฐ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
เลิศกสิกรณ
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ อ.สุภรภรณ หมั่นหา
นายขวัญ
2
3
4
5
6
พิกุลทอง
-

-

ปฏิบัติได
1 ขอ
45
ครัวเรือน
มากกวา
37,500
บาท
ปฏิบัติได
1 ขอ
ปฏิบัติได
1 ขอ

ปฏิบัติได
2 ขอ
50
ครัวเรือน
มากกวา
38,000
บาท
ปฏิบัติได
2 ขอ
ปฏิบัติได
2 ขอ

1
ผลิตภัณฑ
ปฏิบัติได
3 ขอ
55
ครัวเรือน
มากกวา
38,500
บาท
ปฏิบัติได
3 ขอ
ปฏิบัติได
3 ขอ

2
ผลิตภัณฑ
ปฏิบัติได
4 ขอ
60
ครัวเรือน
มากกวา
39,000
บาท
ปฏิบัติได
4 ขอ
ปฏิบัติได
4 ขอ

3 ดร.วิชุรา วินัยธรรม นางวาสนา มณีโชติ
ผลิตภัณฑ
ปฏิบัติได ดร.วิชุรา วินัยธรรม
นางรุงทิพย
5 ขอ
แสงสวาง
65 ดร.วิชุรา วินัยธรรม
นางรุงทิพย
ครัวเรือน
แสงสวาง
มากกวา ดร.วิชุรา วินัยธรรม
นางรุงทิพย
39,500
แสงสวาง
บาท
ปฏิบัติได อ.สุภรภรณ หมั่นหา
นายขวัญ
5 ขอ
พิกุลทอง
ปฏิบัติได ดร.วิชุรา วินัยธรรม
นางรุงทิพย
5 ขอ
แสงสวาง

4.10 กําหนดหัวขอระบบบริหารงานคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2562
ประธาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาลี ตระกูล ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาทบทวนกระบวนงานหลัก
ที่สําคัญ 2 ดาน คือ ดานบริการวิชาการ และดานการจัดหารายได โดยเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ของแตละงานที่บุคลากรรับผิดชอบและมีปญหาหรือขอแกไข ในการปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม กําหนดกระบวนงานหลัก ดานการจัดหารายได คือ การใชงานระบบการจองหองประชุม
ออนไลนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 2562 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานตางๆ
เพื่อนําไปจัดทําคูมือการใชงานระบบการจองหองประชุมออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป
2563 ใหบรรลุตามตัวชี้วัด โดยมอบหมายให ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล เปนผูกํากับตัวบงชี้ อ.สุภาภรณ หมั่นหา
และนายขวัญ พิกุลทอง เปนผูจัดเก็บขอมูลและเขียนรายงาน ตามตัวบงชี้ที่ 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี –
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(นางวาสนา มณีโชติ)
ผูจดรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

