รายงานการประชุมส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ 2๘ เมษายน 2560 เวลา 09.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุมสมบูรณ์วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย
...........................................................

ผู้มาประชุม
๑. ดร.อัมพร
จันทวิบูลย๑
ผู๎อ้านวยการส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า
ประธาน
๒. นางนภพรรณ นันทพงษ๑
รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด๎านสาธารณสุข)
๓. นายวิโรจน๑
วัชระเกียรติศักดิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล๎อมช้านาญการพิเศษ
๔. นายชัยเลิศ
กิ่งแก๎วเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
๕. นายสุชาติ
สุขเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
๖. นางสาวนัยนา หาญวโรดม
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
๗. นางสาวนัยนา ใช๎เทียมวงศ๑ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
๘. นางสาวชณัญณิศา เลิศสุโภชวณิชย๑ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
๙. นางจิรพรรณ พรหมลิขิตชัย นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
๑๐. นายภาคภูมิ องค๑สุริยานนท๑ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
๑๑. นางสุวรรณา จีรโภคกุล
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
๑๒. นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
๑๓. นางสาววราภรณ๑ ถาวรวงษ๑
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
๑๔. นางสาวฐิติพร วีรเธียรภิญโญ นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนช้านาญการ
๑๕. นางสาวพิชามญชุ๑ บุญประจักษ๑ นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนช้านาญการ
๑๖. นางสาวศรัลชนา ดิษยาวานิช
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๗. นายพลาวัตร พุทธรักษ๑
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๘. นายเอกชัย
ชัยเดช
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๙. นางสาวปาริชาติ สร๎อยสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒๐. นายกิตติพงศ๑ ภูอุดม
นายชํางศิลป์ช้านาญงาน
๒๑. นางสาวสมใจ มโนศักดิ์เสรี เจ๎าพนักงานธุรการช้านาญงาน
๒๒. นายศรายุทธ อุํนแก๎ว
นักวิชาการสาธารณสุข
๒๓. นางสาวปิยภรณ๑ เวียงแก๎ว
นักวิชาการสาธารณสุข
๒๔. นางอรพรรณ จินกาล
นักวิชาการสาธารณสุข
๒๕. นางสาวรุ๎งลาวัณย๑ พรรณขาม นักวิชาการสาธารณสุข
/๒๕ นายสมชาย...

-๒๒๖. นายสมชาย
สุวไกร
นักวิชาการสาธารณสุข
๒๗. นายวีรพล
ตันอุ๐ย
นักวิชาการสาธารณสุข
๒๘. นายพนมพันธ๑ จันทร๑สูง
นักวิชาการสาธารณสุข
๒๙. นางสาวอภิสราพร สมานทรัพย๑ นักวิชาการสาธารณสุข
๓๐. นางสมาภรณ๑ สุขเจริญ
นักจัดการงานทั่วไป
๓๑. นางชยาภัสร๑ ชูตระกูล
นักจัดการงานทั่วไป
๓๒. นางสาวกนกวรรณ สิวะลีพิทักษ๑ นักจัดการงานทั่วไป
๓๓. นางสาวรุจิรา จีนด้า
นักวิชาการเงินและบัญชี
๓๔. นายเพลินจิตต๑ คร๎ามทิม
พนักงานขับรถยนต๑ ส.๒
๓๕. นางวนิดา
ชัยศิริ
พนักงานธุรการ ส.๓
๓๖. นางจ้าปี
บุญเติมเต็ม
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ.๒
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางสาวอังคณา
๒. นายรัชชผดุง
๓. นางลลนา
๔. นายสิงค๑คร
๕. นางสาวมธุรส
๖. นางสาวอารยา
๗. นายสมบูรณ๑
๘. นายทรงฤทธิ์
๙. นายเอกชัย
๑๐. นายปิยะชาติ

คงกัน
ด้ารงพิงคสกุล
ทองแท๎
พรมขาว
ครองชื่น
วงศ๑ป้อม
เจริญสุข
มณีสุธรรม
ปานหลิม
เติมวิชญกุล

นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
ติดราชการ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
ติดราชการ
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนช้านาญการ ชํวยราชการ
เจ๎าพนักงานวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ช้านาญงาน ติดราชการ
นักวิชาการสาธารณสุข
ติดราชการ
นักวิชาการสาธารณสุข
ติดราชการ
พนักงานขับรถยนต๑ ส.๒
ติดราชการ
พนักงานขับรถยนต๑ ส.๒
ติดราชการ
ปฏิบัติหน๎าที่พนักงานขับรถยนต๑
ติดราชการ
ปฏิบัติหน๎าที่พนักงานขับรถยนต๑
ติดราชการ

/วาระที่ ๑...

-๓วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ขอให๎เจ๎าหน๎าที่ให๎ความส้าคัญในเรื่องการตรงตํอเวลาในการเข๎ารํวมประชุม ทั้งในการประชุมส้านัก
เองและการประชุมรํวมกับกรม อธิบดีมีมาตรการในการให๎ผู๎เข๎ารํวมประชุมมีวินัยในเรื่องการตรงเวลา เพื่อ
สํงเสริมวัฒนธรรมการท้างานของกรมอนามัย
- อธิบดีให๎ความสนใจและติดตามการขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Lead Lean Learn)
ของทุกหนํวยงานทุกเดือน ดังนั้น ขอให๎ส้านักฯปรับแนวการท้างานให๎สอดคล๎องกับนโยบายกรมฯ
- ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า ก้าหนดประชุมเพื่อปรับกระบวนการท้างานสายวิชาการ ในวันที่
๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอความรํวมมือทุกทํานชํวยคิด
เพื่อขับเคลื่อนการด้าเนินงานด๎วย สํวนการปรับทิศทางของสายสนับสนุน คือ กลุํมอ้านวยการและกลุํมบริหาร
ยุทธศาสตร๑จะก้าหนดในภายหลัง
- เรื่องการตอบแบบสอบถามที่จะต๎องตอบและรายงานกรมฯ ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า สํวน
ใหญํ ติดอันดับ ๑ ใน ๓ ที่ไมํมีการรายงาน ขอให๎ชํวยกันพิจารณาให๎ความรํวมมือด๎วย
- ผลการพิจารณาเงินเดือนของเจ๎าหน๎าที่ โดยมีผู๎ได๎ระดับดีเดํน ๔% จ้านวน ๑ ทําน คือ นายเอกชัย
ชัยเดช สํวนทํานอื่นๆ ก็ได๎ระดับดี และดีมาก กลไกในการพิจารณาใช๎รูปแบบคณะกรรมการกลุํม และส้านักฯ
- ขอแสดงความยินดีกับพนักงานราชการที่สอบติดราชการได๎ จ้านวน ๑ ทําน คือ นายพนมพันธ๑
จันทร๑สูง
- ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า ได๎เข๎ารํวมด้าเนินการจัดท้าแผนยุทธศาสตร๑กรมอนามัย โดยมี
นายภาคภูมิ องค๑สุริยานนท๑ และนางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์ รํวมเป็นคณะกรรมการ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- สรุปผลการส้ารวจคํานิยมองค๑กรของส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบจาก ผชช.และกลุ่มต่าง ๆ
เรื่องจากรักษาการผู้เชี่ยวชาญ
๔.๑ เรื่อง Like Talk ขอความรํวมมือเจ๎าหน๎าที่ส้านักฯ ชํวยเชียร๑ผู๎เข๎าประกวด Like Talk Season
2 ด๎วย โดยการประกวดในครั้งนี้มีส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า เข๎ารํวมประกวด จ้านวน ๓ เรื่อง คือ
/บทบาท...

-4- ความท๎าทายตํอการพัฒนาคุณภาพน้้าตู๎หยอดเหรียญต๎นแบบ Like Talk ในวันที่ 17
พฤษภาคม 2560
- บทบาทกรมอนามัยตํอ พรบ.แรงงานทางทะเล ๒๕๕๘ Like Talk ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๐
- งานอนามัยสิ่งแวดล๎อม ค้าตอบที่ท๎องถิ่น Like Talk ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
โดยผู๎อ้านวยการส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า
ขอให๎ผู๎แทนที่น้าเสนอซักซ๎อมกํอนมีการ
ประกวดจริง และก้าหนดซักซ๎อมในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เพื่อ ผอ.จะได๎ชํวยปรับและ
ให๎ค้าแนะน้าตํอไป
๔.๒ แจ๎งขําวประชาสัมพันธ๑เรื่องที่รัฐบาลอยากให๎ข๎าราชการสมัครเพื่อคัดเลือกเข๎าสูํระบบข๎าราชการ
ผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูง
๔.๓ การจัดงานเทิดพระเกียรติฯ พระชนม๑มายุครบ ๖๐ พรรษาของเจ๎าฟ้าหญิงจุฬาภรณ๑ฯ ส้านัก
อนามัยสิ่งแวดล๎อมเป็นแกนหลักในการจัดงานวันสิ่งแวดล๎อมไทย โดยใช๎ Theme วํา“อนามัยสิ่งแวดล๎อมไทย
ก๎าวไกล ๔.๐”
๔.๔ ขอความอนุเคราะห๑รวบรวมเอกสารและข๎อมูลตําง ๆ ที่เป็นผลงานในอดีต เพื่อรวบรวมสํงให๎
กระทรวงฯ เพื่อจัดท้าเป็นพิพิธภัณฑ๑ ๑๐๐ ปีกระทรวงสาธารณสุข
๔.๕ ขอให๎มีข๎อมูลและการเคลื่อนไหวในเว็ปไซด๑ และในกระเป๋าข๎อมูลของส้านักสุขาภิบาลอาหารและ
น้้าให๎เป็นปัจจุบัน
๔.๖ วารสารฯ ฉบับที่ ๒ อยูํระหวํางสํงเข๎าโรงพิมพ๑ฯ สํวนฉบับที่ ๓ ถ๎าใครมีข๎อมูลหรือมีเครือขํายที่
จะให๎ลงวารสาร ขอให๎รีบสํงมาได๎เลย
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ แจ้งเรื่องส้าคัญและขอความร่วมมือจากกลุ่ม/ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้
๑. สรุปผลการใช๎งบประมาณของส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
ได๎ ๕๗.๕๖ %
๒. ขอความรํวมมือทุกกลุํม/ฝ่าย เตรียมและจัดท้าแบบมอบหมายงาน(เอกสารหมายเลข๓) รอบ ๒/
๒๕๖๐ ให๎แล๎วเสร็จและให๎สํงได๎ที่นางอรพรรณ จินกาล ภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผอ.
ให๎ข๎อสังเกตวํา ในรอบการประเมินที่ผํานมาพบวําตัวชี้วัดผลงาน ไมํมีอ้านาจจ้าแนกที่ชัดเจน
ผู๎อ้านวยการเสนอให๎มีตัวชี้วัดกลางส้าหรับเจ๎าหน๎าที่ภายในส้านักฯ ด๎วย
๓. กรณีที่มีการปรับแผนจัดซื้อจัดจ๎าง หรือมีการเปลี่ยนแผนขอให๎แจ๎งที่หนํวยพัสดุ กลุํมอ้านวยการ
๔. ส้านักฯก้าหนดจัดการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้้า ปี ๒๕๖๐ ประมาณ
/เดือน...

-5เดือนกรกฎาคม หรือสิงหาคม ๒๕๖๐ โดยหัวหน๎ากลุํมบริหารยุทธศาสตร๑เสนอให๎บริหารจัดการ
โครงการทั้งหมด โดยเจ๎าหน๎าที่จากทุกกลุํมรํวมกันด้าเนินการตลอดทั้งโครงการ โดยกระบวนการ
นี้จะเป็นสํวนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเจ๎าหน๎าที่รุํนน๎องให๎มีทักษะในการบริหารจัดการ เพื่อ
เตรียมความพร๎อมเป็นผู๎น้าในโอกาสตํอไป
๕. แจ๎ง E-mail กลุํม “ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า” Foodandwater@anamai.mail.go.th
เพื่อเป็นชํองทางในการสื่อสารของส้านักฯ อีกชํองทางหนึ่ง
6. การประชุมประจ้าเดือนส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า ผู๎อ้านวยการให๎นโยบายที่ส้าคัญถือปฏิบัติ
ขอให๎ทุกคนเข๎ารํวมประชุมทุกครั้ง เพื่อสื่อสารเรื่องส้าคัญจากผู๎บริหารระดับกรมฯถึงทุกคน และ
ขอให๎สรุปรายงานการประชุม ขึ้น Weblite ของส้านักฯ ทุกครั้ง
กลุ่มอ้านวยการ
ขอความรํวมมือ ๔ เรื่อง ดังนี้
๑. ตรวจสอบครุภัณฑ๑ในความรับผิดชอบของกลุํมงานเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกลุํมภายใน
หนํวยงานท้าให๎ไมํทราบวํามีครุภัณฑ๑อยูํในกลุํมใดบ๎าง จ้านวนเทําไร เชํนโน๏ตบุ๏ค เป็นต๎น
๒. การจัดท้าแบบส้ารวจวัดความสุขของเจ๎าหน๎าที่ในองค๑กร และการสร๎างบรรยากาศขององค๑กร
โดยกองการเจ๎าหน๎าที่จะแจ๎งและสํงใบส้ารวจฯ มาให๎ ขอให๎ทุกคนชํวยกรอกด๎วย
๓. ระบบการรักษาความปลอดภัย ขอให๎ชํวยดูแลอุปกรณ๑ไฟฟ้า คอมพิวเตอร๑ ประตู หน๎าตําง
เครื่องปรับอากาศ กํอนกลับบ๎านด๎วย
๔. จะมีการปรับปรุงและกั้นห๎องในสํวนของห๎องถํายเอกสาร และปริ้นเตอร๑เพื่อสุขภาพของเจ๎าหน๎าที่
โดยชํางจะเริ่มด้าเนินการ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
กลุ่มพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้้าบริโภค แจ้งประเด็นส้าคัญให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
- การจัดท้ายุทธศาสตร๑แผนบูรณาการการบริหารจัดการน้้า ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนา
อยํางยั่งยืน (SDG) กลุํมพัฒนาคุณภาพน้้าฯ ได๎ผนวกการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าเข๎าไปในแผนยุทธศาสตร๑
ดังกลําว ก้าหนดบทบาทกรมอนามัยเป็น 3Th Party ด้าเนินการประเมินและให๎การรับรอง สํวน
กรมทรัพยากรน้้าจะเป็นผู๎ด้าเนินการสํวนระบบการผลิต การตรวจคุณภาพน้้า ในระบบประปา
- การเฝ้าระวังคุณภาพน้้ามีเป้าหมาย ด้าเนินการในระบบประปา 1,200 แหํงทั่วประเทศ
โดยส้านักงานสิ่งแวดล๎อมภาค กรมทรัพยากรน้้า ด้าเนินการ 900 แหํง และกรมอนามัย 300 แหํง
ซึ่งเป็นคนละพื้นที่กัน และได๎ท้าความเข๎าใจกับกรมทรัพยากรน้้าใช๎ค้า “การพัฒนาระบบประปา
และกรมอนามัยใช๎ค้าวํา “การเฝ้าระวังคุณภาพน้้าประปา” เพื่อมิให๎เกิดการซ้้าซ๎อนในชื่อค้า ซึ่งจะ
เป็นปัญหาในการชี้แจงกับส้านักงบประมาณ
/โครงการ...

-6- โครงการสํงเสริมการก้าจัดสิ่งปฏิกูลฯ เดิมส้านักอนามัยสิ่งแวดล๎อมก้าหนดเป็นกิจกรรมใน
แผนบูรณาการขยะและสิ่งแวดล๎อม แตํปัจจุบัน ได๎มีการปรับมาอยูํในแผนบูรณาการการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า
- โครงการ/กิจกรรมส้าคัญอีกสํวนคือการปรับปรุงคุณภาพน้้าอยํางงํายในพื้นที่ ๒๕ ลุํมน้้าซึ่ง
ด้าเนินการตามพื้นที่ลุํมน้้า โดยมีกรมชลประทานเป็นเจ๎าภาพหลัก
- การรายงานความก๎าวหน๎าตามกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพน้้า ตามเอกสารงบประมาณ
(ขาวคาดแดง) ซึ่งงบประมาณในสํวนนี้ได๎หายไป ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.- บาท สํงผลให๎มีข๎อจ้ากัด
คือ งบประมาณที่ได๎รับ กับงบประมาณที่ต๎องรายงานตามเอกสารขาวคาดแดง ไมํตรงกัน ท้าให๎ยัง
ไมํสามารถรายงานเรื่องการใช๎งบประมาณได๎
- ยุทธศาสตร๑สาธารณสุขทางทะเล รํวมประชุมคณะท้างานจัดท้าแผนยุทธศาสตร๑สาธารณสุข
ทางทะเล ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อแก๎ไขปัญหาสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล๎อมรวมถึงการ
จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งให๎มีคุณภาพ และการเข๎าถึงของประชาชนทั้งใน
ภาวะปกติและฉุกเฉินยามภัยพิบัติ
- (รําง) กฎกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยสุขลักษณะของสถานที่จ้าหนํายอาหาร พ.ศ...เป็น
ผู๎แทนกรมในการประชุมชี้แจงรายละเอียดตํอคณะกรรมการ
- ประชุมเตรียมความพร๎อมรับการประเมินWHO International Health RequlationJoint External Evaluation Tool (IHR-JEE) จากหนํวยงาน WHO
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ การซ๎อมแผนการจัดการเหตุการณ๑ความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน
ภายใต๎ระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด
กลุ่มพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพอาหาร แจ้งประเด็นส้าคัญให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
- การจ้าหนํายอาหารในกรมฯ ส้านักงานเลขานุการกรม จะจัดหาสถานที่ใหมํ สํวนในร๎านใน
โรงอาหารเดิมจะท้าให๎ถูกต๎องตามกฎหมายและถูกสุขลักษณะ
-การประชุม สสส. จะมีการประชุมในวันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรงเอเชีย ราชเทวี
-การพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารและน้้า จะเก็บข๎อมูลการวิจัย และข๎อมูลตลาด จะมีการ
สุํมตรวจแหํงแรกในวันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
-กลุํมพัฒนาระบบคุณภาพอาหารมีการประชุมรํวมกับหนํวยงานภายนอก ดังนี้
๑. กรมควบคุมโรค IHR
2. ม.ขอนแกํน อบรมครู ก
3. การทํองเที่ยว เรื่องอาหารริมบาทวิถี
4. กรมการค๎าภายใน (หนูณิชย๑ตดิ ดาว)
/๕. กฤษฎีกา

-๗5. กฤษฎีกา เกี่ยวกับกฎกระทรวงสถานที่จ้าหนํายอาหาร
6. กทม. เกี่ยวกับกฎกระทรวงตลาด
7. ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา FSIC ร๎านอาหารพื้นที่>200 ตร.ม. Chain
restaurant
8. กรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑
9. ส้านักสํงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย (INFOSAN) แนวทางการควบคุม live
stock และผักสดผลไม๎
10. กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น
การพัฒนามาตรฐาน/วิชาการ
1. ศึกษาวิจัยระบบสุขาภิบาลอาหาร Street Food
2. พัฒนากลไกและการขับเคลื่อน โดยพัฒนาหลักสูตรอบรม Auditor, ปรับปรุง SOP,
EHA Forum, KISS ตัวชี้วัดที่ 17,18 ประเมินความพึงพอใจ, Subtopic,ปรับปรุงระบบ
ตรวจรับรอง, ระบบการประเมินรักษาสภาพ
การพัฒนาด๎านกฎหมาย (แรงงานทางทะเล, กฎกระทรวงวําด๎วยสถานที่จ้าหนํายอาหาร ผู๎สัมผัส
อาหาร,ให๎ค้าแนะน้า 24 ประเภท,ข๎อบัญญัติ, ข๎อร๎องเรียน, IHR
วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- Like Talk เรื่อง “จดโน๎ตด๎วยอะไรที่จะท้าให๎คุณจ้าได๎” โดย นางสาวอภิสราพร
สมานทรัพย๑
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

นางสาวฐิติพร วีรเธียรภิญโญ ผู๎จดรายงานการประชุม
นางสาวนัยนา หาญวโรดม ผู๎ตรวจรายงานการประชุม

