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รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์  สปสช. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๔  
เมื่อวันจันทร์ที ่๔ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๔๕ น. 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) 
********************************** 

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. นายจเด็จ ธรรมธัชอารี   เลขาธิการ สปสช.  ประธานที่ประชุม  
๒. นายจักรกริช โง้วศิริ   รองเลขาธิการ  
๓. นายอรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ   รองเลขาธิการ 
๔. นางลลิตยา  กองคำ   รองเลขาธิการ  
๕. นายอภิชาติ รอดสม  รองเลขาธิการ   
๖. นางยุพดี   ศิริสินสุข  รองเลขาธิการ   
๗. นายสินชัย ต่อวัฒนกิจกุล  รองเลขาธิการ 
๘. นางวราภรณ์ สุวรรณเวลา  ผู้ช่วยเลขาธิการ  
๙. นางเบญจมาส เลิศชาคร  ผู้ช่วยเลขาธิการ 
๑๐. นายชลอ ศานติวรางคณา  ผู้อำนวยการ สปสช. เขต ๔ สระบุรี 
๑๑. นางปิยนุช โปร่งฟ้า  ผู้อำนวยการสายงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ 

 ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม 
   ๑๒.นางสาวอมาวศรี  เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการสายงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์  

     ทำหน้าทีผู่้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
๑๓. นางสาวโชติกา ชูพงษ์เสริฐ ผู้เชี่ยวชาญ สายงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ 
       ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
๑. นางบรรจง   จำปา   ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานสนับสนุนองค์กร 
๒. นางกาญจนา ศรีชมภู  ผู้จัดการฝ่าย สายงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๓. นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์  ผู้เชี่ยวชาญ สายงานสนับสนุนองค์กร 
๔. นางสาวชลณัช คุปตวัช  นักบริหารงาน สายงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๐๐ น.   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ  

จากการที่ท่านเลขาฯ ได้ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงฯ มีนโยบาย
ให้เขตสุขภาพปฏิรูปการทำงานในพื้นที่ ซึ่งสปสช.มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลเรื่องการเงินการคลังของหน่วย
บริการในกระทรวงสาธารณสุขในส่วนที่เกี่ยวข้อง และได้รับข้อเสนอแนะ แนวทางการบริหารจัดการ อาทิ 
ผู ้บริหารมีข้อเสนอให้สปสช. กระจายอำนาจการบริหารงบประมาณให้กระทรวงสาธารณสุขได้หรือไม่
ผู้ปฏิบัติงานมีข้อเสนอให้โอนงบประมาณให้พ้ืนที่บริหารจัดการ โดยสปสช.จะรับข้อเสนอดังกล่าวมาพิจารณา 
ทั้งนีเ้น้นย้ำว่าการบริหารจัดการการเงินการคลังในพ้ืนที่ ต้องผ่านการพิจารณาจากอปสข. 
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ข้อสั่งการ มอบผู้ช่วยเลขาธิการวราภรณ์ สุวรรณเวลา จัดประชุมผู้บริหาร วาระพิเศษ เรื่องการ
ปรับบทบาทของสปสช. ต่อการปฏิรูปการทำงานของเขตสุขภาพ  ในประเด็นการจัดการเรื่องการเงินการคลัง 
ฯลฯ เพื่อให้ผู้บริหารร่วมกันพิจารณาข้อเสนอการปรับบทบาทของสปสช. และหากมีการลงพื้นที่ร่วมกับ
กระทรวงสธ.ครั้งต่อไปจะให้ผู้บริหารเขตร่วมลงพ้ืนที่ด้วย 

  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์สปสช.ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔(วาระลับ) 
วันที่ ๒๘ กันยายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา  

4.   การขับเคลื่อนองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

๔.๑ รายงานผลการประเมิน ITA ปี 2564  
เสนอโดย นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ สายงานสนับสนุนองค์กร 

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยมีการละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 2564 และข้อเสนอ
เพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 

๑. ผลการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๔ สปสช.ได้คะแนน ๘๙.๔๒ (ระดับ A) ลดลงจากปี ๒๕๖๓ ซึ่งได้ 
๙๑.๒๘ คะแนน โดยมีคะแนนภาพรวม ดังนี้ 
- ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้คะแนน ๘๓.๘๐ ลดลงจากปี ๒๕๖๓ ซึ่งได้

๙๑.๒๘ คะแนน 
- ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้คะแนน ๘๓.๘๐ ลดลงจากปี ๒๕๖๓ ซึ่งได้ 

๘๔.๒๗ คะแนน 
- ผลการประเมินส่วน OPEN DATA ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็มเช่นเดียวกับปี ๒๕๖๓ 

๒. ผลการประเมินที่ได้คะแนนลดลง ได้แก่  
๒.๑ ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตัวชี้วัด เรื่องการปรับปรุงการทำงาน คุณภาพ
การดำเนินงาน และประสิทธิภาพการสื่อสาร 
๒.๒ ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตัวชี้วัด เรื่องการใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ 
และการแก้ไขปัญหาทุจริต 

๓. ผลการประเมินที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้น ได้แก่ ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตัวชี้วัดเรื่อง 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ  และการปฏิบัติหน้าที่   

๔. ผลการประเมินที่ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็มเช่นเดียวกับปี ๒๕๖๓ ได้แก่ ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก ตัวชี้วัดเรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันทุจริต  

รายละเอียดทั้งหมดตามเอกสารแนบ   
1 วเิคราะหผ์ล ITA 64 

และพัฒนา-final.pptx            
 

กระบวนการดำเนินงานและรายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย  
- สปสช.ส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายนอกและภายในองค์กร ให้ปปช. ต้นปีงบประมาณ  
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- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ อาทิ 
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข และอนุกรรมการฯ vendor ทุกประเภท ประชาชนผู้ใช้บริการ จำนวน ๑,๕๐๐ คน 
และรวมถึงประชาชนที่เข้ามาในระบบประเมินของปปช.  

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ บุคลากรสปสช. จำนวน ๙๐๐ คน ซึ่งมีผู ้เข้าไปตอบแบบ
ประเมินจำนวน ๑๖๐ คน   

- ในระหว่างปีสายงานสนับสนุนองค์กร โดยทีม QMS มีการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอกทราบ และมีการขับเคลื่อนงานเป็นระยะ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรด  
๑. ทราบผลการวิเคราะห์ 
๒. พิจารณามอบหมายให้ผู้บริหาร สายงาน กลุ่มภารกิจที่เกี ่ยวข้องดำเนินการพัฒนา และปรับปรุง

กระบวนการทำงานต่อไป 
ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

๑. มีความเห็นว่าการประเมิน ITA เป็นเรื่องสำคัญ ต้องนำมาปรับปรุงการทำงานขององค์กร  
๒. การเลือกกลุ่มเป้าหมายในการประเมินความสำคัญ หากเป็นแบบ selection bias (ความเอนเอียง

โดยการคัดเลือก) จะส่งผลต่อผลการประเมิน 
๓. ควรมีรายละเอียดของผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัดย่อย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และวางแผน

ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ได้แก่ 
๓.๑ ประเภทของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มเป้าหมาย) ว่าเป็นกลุ่มใด เช่น กลุ่มคณะกรรมการฯ 
(แยกชุดคณะกรรมการ) กลุ่ม vendor กลุ่มประชาชน (ประชาชนทั่วไป หรือประชาชนที่ทำงาน
ร่วมกับสปสช.) เป็นต้น เนื่องจากแต่ละกลุ่มได้รับบริการจากสปสช.ในรูปแบบที่แตกต่างกันตาม
ลักษณะของงานที่ต่างกัน 
๓.๒ มีรายละเอียดที่ชัดเจนในแต่ละตัวชี้วัดย่อย เช่น ตัวชี้วัดเรื่องประสิทธิภาพการสื่อสาร ต้องระบุ
ได้ว่าเป็นการสื่อสารช่องทางใด 

๔. ควรมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ เรื่องการดำเนินงานของสปสช. ทั้งเรื่องการป้องกันการทุจริต 
ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร และประสิทธิภาพการทำงาน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรทราบ รวมทั้งมีการประเมินผลการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ดังกล่าวด้วย  

๕. สำนักงานฯควรมอบหมายผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ในแต่ละสายงานและกลุ่มภารกิจ ให้ทำหน้าที่ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน วางแผนการทำงาน ดำเนินงาน และกำกับติดตามการดำเนินงาน 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงธรรมาภิบาลขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กร และความน่าเชื่อถือของบุคลากร
ในองค์กร 

๖. กรณีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (บุคลากรสปสช.) ควรประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้ทำ
การประเมินในแต่ละปีด้วย 

๗. ควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินขององค์กรประเภทเดียวกันกับสปสช.(องค์กรอิสระ) ที่ได้คะแนน
ประเมินสูงกว่า สอบถามถึงแนวทางการดำเนินงาน นำมาประกอบการพิจารณาวางแผนการ
ดำเนินงานงานของสปสช.ต่อไป  

๘. ควรมีการคัดเลือกประเด็นที ่มีความสำคัญ และส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร มา เป็นกลไก
ดำเนินงานเป็นลำดับแรก เช่น เรื่องการป้องกันการทุจริต สปสช.มีการกำหนดนโยบายที่เอื้อต่อการ
ทุจริตหรือไม ่โดยอาจพิจารณากำหนดการวัดการทุจริต นำมาวิเคราะห์และออกแบบการดำเนินงาน 
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หรือกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต เช่น การกำหนดมาตรการป้องกันการขึ้นทะเบียน การ
ลงทะเบียนให้ประชาชนโดยพลการของหน่วยบริการ  สิทธิประโยชน์ฯที่เอื้อกับคนบางกลุ่ม การ
บริหารการจ่ายที่ถูกต้อง เป็นต้น   

๙. ทีม QMS ต้องปรับบทบาทการดำเนินงาน นอกจากการประกาศเจตจำนง การวิเคราะห์และสะท้อน
ข้อมูล เป็นการขับเคลื่อนงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของสปสช. โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรสปสช.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม 

 รับทราบและมอบหมายดำเนินการ ดังนี้  
๑. มอบรองเลขาธิการฯ ยุพดี ศิริสินสุข วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร ที่เข้ามา

ประเมิน ITA ของสปสช.ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายใด เป็นกลุ่มที่ทำงานร่วมกับสปสช.หรือไม่ และมี
จำนวนเท่าไหร่  

๒. มอบรองเลขาธิการฯ สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล คุณพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์ และสายงานสนับสนุนองค์กร  
๒.๑ จัดตั้งทีมงานที่มาจากทุกสายงาน และกลุ่มภารกิจ (ทีม QMS) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
เรื่อง ITA ขององค์กร   
๒.๒ จัดทำรายละเอียดการดำเนินงานที่ผ่านมา รายละเอียดผลการประเมินทั้งหมด รวมทั้งศึกษา
แนวทางการดำเนินงานขององค์กรอิสระอื่นๆ เพื่อนำกำหนดแผนการดำเนินงาน (action plan) ที่
จะกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตในเรื่องสำคัญขององค์กร และนำเสนอในที่ประชุมครั้ง
ต่อไป    

๔.๒ ทิศทางการจัดการระบบคุณภาพองค์กร ปี ๒๕๖๔ ; การตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่ ISO 
9001- 2015 ( Re-assessment ) 

 เสนอโดย นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญสายงานสนับสนุนองค์กร 

 เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา โดยมีการละเอียดดังต่อไปนี้ 

ที่มา 

๑. สปสช. นำมาตรฐาน ISO: 9001 มาใช้บริหารระบบคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549  
๒. การรับรองได้หมดอายุลงตั้งแต่ วันที่ 23 สิงหาคม 64 และ จะต้อง Re-assessment  
๓. คณะกรรมการ QMR ประชุมเมื่อ 4 มิถุนายน 2564 มีมติ  

- ให้มีการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองใหม่คงขอบเขตการรับรองทั้งองค์กร   
- ให้ประสาน สรอ. เพื่อเลื่อนการขอการรับรองเป็นเดือน ก.พ. 2565 (ต้องดำเนินการภายใน 6 

เดือนหลังหมดอายุ) 
- เสนอให้ คนย. ทำหน้าที ่ QMR เนื ่องจากการปรับโครงสร้างองค์กรครั ้งใหญ่ กระทบการ

ดำเนินงานภาพรวม ทำให้ต้องทบทวน คณะกรรมการ QMR  (ตัวแทนฝ่ายบริหาร ในระบบงาน
คุณภาพ)  

๔. สถานการณ์การระบาดของโควิด 19  เลขาธิการสปสช. มีนโยบายให้บุคลากรให้ความสำคัญกับการ
ช่วยเหลือประชาชน ทำให้กิจกรรม IQA ต้องหยุดลงก่อน ซ่ึงยังมีหน่วยที่ยังไม่ได้รับการตรวจประเมิน
จำนวน 6 หน่วยงาน 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๔ วันท่ี ๔ ตุลาคม  ๒๕๖๔ หน้า ๕ /๗ 
FM-401 04-048                 ฉบับที่ 00  
       วนัที ่2  มนีาคม 2563 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ QMR  ที่เป็นตัวแทนจากทุกสายงาน/กลุ่มภารกิจ หน่วยงาน  หรือมอบหมาย 
คนย.หรือสายงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ดำเนินการแทนในเรื่องนี้   

๒. เลือกขอบเขตการรับรอง ISO 9001 2015 ทั้งองค์กรเพื่อรับทราบผลการวิเคราะห์ 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

๑. มีความเห็นว่าองค์กรต้องขับเคลื่อนเรื่องระบบคุณภาพองค์กรและขอรับการรับรองคุณภาพ 
๒. การพิจารณาขอบเขตการรับรอง ISO มีความเห็นและข้อเสนอ ดังนี้ 

๒.๑ ให้ทบทวนและกำหนดขอบเขตการรับรองเฉพาะงานที่เป็น Core business ขององค์กร ได้แก่ 
การจ่ายชดเชย การตรวจสอบการจ่ายชดเชย (Audit) การให้บริการสายด่วน 1330 (Call Center)
และส่วนงานสนับสนุนองค์กร 
๒.๒ พิจารณาขอบเขตการรับรองเฉพาะงานที ่หากไม่ดำเนินการเรื ่องคุณภาพแล้ว ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์กร 
๒.๓ การจัดการระบบคุณภาพองค์กร ต้องไม่เป็นภาระในการดำเนินงาน และมีข้อเสนอให้ออกแบบ
การดำเนินงานที่สามารถแทรกระบบงานคุณภาพให้เข้าไปอยู่ในกระบวนการทำงานปกติ 
๒.๔ พิจารณาขอบเขตงานที่เป็นอัตลักษณ์ตามภารกิจขององค์กร ที่สะท้อนให้คนภายนอกเห็น  
๒.๕ พิจารณาทำทั้งองค์กร หรือเฉพาะบางงานให้ดีที่สุด 

๓. การดำเนินงานเรื่องการรับรองคุณภาพองค์กรที่ผ่านมา 
๓.๑ มีเครื่องมือที่ใช้ในการรับรองคุณภาพหลายระบบ ได้แก่ PMQA (ภาคบังคับของหน่วยงาน
ภาครัฐ ยกเว้นหน่วยงานกองทุนที่ยังไม่ได้กำหนด แต่มีแนวโน้มว่าต้องดำเนินงาน) ISO (คุณภาพ
ระดับสากล) และ PDCA โดยเครื่องมือทั้ง ๓ ชิ้นนี้ มีกระบวนการทำงานที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน    
๓.๒ ผู้บริหารต้องมีข้อมูลมากพอที่ใช้ในการตัดสินใจ ดังนั้น ต้องมีข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน ของ
เครื่องมือแต่ละชิ้น โดยรวบรวมจากผลการรับรองคุณภาพองค์กรที่ผ่านมา และนำมาพิจารณาในการ
คัดเลือกเครื่องมือที่จะใช้ในการจัดการระบบคุณภาพองค์กรต่อไป   

      ๔. การคัดเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการรับรองคุณภาพองค์กร 

                                             
               

                                                   

                               ต.ค. 64  ม.ค. 65 สายบริหารกองทุน กลุ่มภารกิจสนับสนุนการ
เข้า ึงบริกาป มภูมิ  สายสนับสนุนองค์กร
เขต  เขต 4 และ    

                                               ก.ย.  ต.ค. 64 คนย.             

                                                  ก.ย.  ธ.ค. 64    หน่วยงานภายใน

                                                     ต.ค. 64    

                                                     ธ.ค. 64  ม.ค. 65    

                                       ก.พ. 65    
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๔.๑ เลือกเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง มุ่งเน้นทำให้ประสบความสำเร็จ  
๔.๒ ใช้เครื่องมือทั้งหมดในการรับรองคุณภาพ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าองค์กรมีคุณภาพทั้งระดับประเทศ 
และระดับสากล  
๔.๓ กรณีปี ๒๕๖๕ ให้รับรองโดย ISO เนื่องจากมีการประเมินหน่วยต่างๆ ในองค์กรมาแล้วส่วนหนึ่ง 
คงเหลืออีก ๖ หน่วยงานเท่านั ้น จากนั ้นจึงพิจารณาใช้ PMQA ร่วมและ/หรือ ใช้เครื ่องมือใด
เครื่องมือหนึ่ง  
๔.๔ เลือกเครื่องมือที่ทำให้ Core process ขององค์กรมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และสะท้อนถึงคุณภาพ
ขององค์กร 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ และมอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้ 

๑. มอบคุณพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญสายงานสนับสนุนองค์กร เตรียมข้อมูลเรื่องการจัดระบบ
คุณภาพองค์กรโดยละเอียด ทั้งการดำเนินงานที่ผ่านมา ผลการรับรองฯ ที่ผ่านมา จุดแข็ง จุดอ่อน 
ของเครื่องมือที่ใช้ในการรับรองคุณภาพองค์กรแต่ละเครื่องมือ และให้นำเสนอต่อผู้บริหารในการ
ประชุมครั้งต่อไป 

๒. มอบกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ พิจารณาขอบเขตงาน และเครื่องมือที่ใช้ในการรับรอง
คุณภาพองค์กร นำมาอภิปราย เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการประชุมครั้งต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

๕.๑ กำหนดประชุม คนย.ครั้งถัดไป 

รับทราบกำหนดประชุมคนย.ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ ถึงเวลา 
๑๘.๐๐ น. 

เลิกประชุมเวลา ๐๙.๔๕ น. 

นางสาวโชติกา ชูพงษ์เสริฐ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นางสาวอมาวศรี เปาอินทร์/นางปิยนุช โปร่งฟ้า  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

************************************************ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม (ข้อมูลจากโปรแกรม ZOOM) รวม ๑๗ คน  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


