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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารระบบบริหารคุณภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง หลักธรรมาภิบาล  

และการป้องกันทุจริต (QMR) ครั้งที่ 2/2563 
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563  เวลา 09.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชมุ 202 ชั้น 2 สปสช. 

 

(ไฟล์ประกอบการประชุมอยู่ที่ : Drive T\QMS\ปีงบประมาณ 2562\ประชุมต่าง ๆ\ประชุม_คกก-QMR\2_คกก-QMR_คร้ังที่พิเศษ-2563_17 เม.ย..63) 
 
กรรมการท่ีมาประชุม 

1. นายประจักษวิช  เล็บนาค  ประธานกรรมการ 
2. นายสินชัย  ต่อวัฒนกิจกุล  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุทธิรา  ต้ังเพียรพันธ์  ที่ปรึกษา 
4. นางแจ่มจันทร์  เหลืองวิชชเจริญ  กรรมการ 
5. นางสาวลัดดาวัลย์ พนมกุล  กรรมการ 
6. นางสุมลรัตน์  ดอกเขียว  กรรมการ 
7. นางบรรจง  จำปา  กรรมการ 
8. นางกฤดาญชลี  เพ็ญภาค  กรรมการ 
9. นายกนิษฐ์ สังข์สุวรรณ  กรรมการ 
10. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล  กรรมการ 
11. นางปิยพร  ปิยะจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
12. นายพรรคพงศ์  วุฒิวงศ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวยศวดี       โกสุมภ์ศิริ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวนิตยา  มหัตถ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

กรรมการท่ีไม่ได้มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น 
1. นายศักด์ิชัย กาญจนวัฒนา  ที่ปรึกษา   
2. นางกาญจนา  ศิริโกมล  กรรมการ 
3. นางสาวสมนึก  ศิริสุวรรณ  กรรมการ 
4. นางบำรุง  ชลอเดช  กรรมการ 
5. นางสาวมาลิสา  พิมสอน  กรรมการ 
6. นางปิยนุช  โปร่งฟ้า  กรรมการ 
7. นางสาววิภาวี ชินพีระเสถียร  กรรมการ 
8. นางสาวธิดารัตน์ นาคอารีรัตน์  กรรมการ 

9. นางสาวผจงจิตร  อัครพสุชาติ  กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางศริิพร สินธนัง  ที่ปรึกษา สำนกับริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  
2. นางสาวศิรประภาว์  ผลิสินเอ่ียม สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม 
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
นพ.ประจักษวิช เล็บนาค เป็นประธานในท่ีประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

 

ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม 
1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ (9.3.2 b)  

 Update สถานการณ์ COVID-19 
นพ.ประจักษวิช แจ้งว่า 

- COVID-19 ส่งผลกระทบทำให้ทุกหน่วยงานต้องปรับกระบวนการทำงาน    
- ระบบคุณภาพเองก็มีการปรับให้เหมาะสม เข้ากับบริบทขององค์กรท้ัง

เรื่องหลักเกณฑ์ แนวทางการตรวจ การควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยง และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงเชื่อว่าเรายังคงรักษาระบบคุณภาพและ     
ธรรมาภิบาลขององค์กรได้  

- การปรับวิธีทำงานในช่วงน้ี อาจยังไม่ใช้สูตรสำเร็จเพราะเป็นเร่ืองท่ีไม่
คาดคิดมาก่อน และเช่ือว่าสถานการณ์น้ีอาจกินเวลายาวนาน  

- เชื่อว่าเจ้าของทฤษฎีของระบบคุณภาพ ก็คงปรับตัวเช่นกัน ขณะน้ีท่ัวโลก
อยู่ระหว่างการเรียนรู้ บอกต่อ ถ้าดีก็จะถูกกำหนดเป็นกติกาต่อไป ส่ิงท่ีเรา
ทำขณะนี้ อาจเป็นอีกหน่ึงบทเรียนเช่นกัน 

- ส่วนการดำเนินการของประเทศไทยขณะนี้ถือว่ามาถูกทาง ทำให้หลายๆ
ประเทศหันมาดู เช่น ความมีน้ำใจ การช่วยเหลือกัน การตื่นตระป้องกัน
ตัวเองท่ีทำให้มีวินัยมากขึ้น  
   

นพ.สินชัย  
- ขอให้พิจารณาด้วยว่า นอกจากเรื่อง IQA แล้วมีประเด็นอื่นท่ีคกก.ฯควร

ทบทวนหรือออกแนวทางเพ่ิมเติมหรือไม่ เช่น เรื่อง work flow , เอกสาร
ในระบบคุณภาพ 

มติท่ีประชุม 
- รับทราบ 

 
 

2 รับรองรายงานการประชุม (9.3.2 a)  
 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารระบบบริหารคุณภาพ การควบคุม

ภายใน การบริหารความเส่ียง หลักธรรมาภิบาล และการป้องกันทุจริต (QMR) 
ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 2 มีนาคม 2563 
นายพรรคพงศ์ นำเสนอ รายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2563  รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 

               
ร่าง_รายงานประชุม 

QMR ครัง้ที ่1_63_11มี 

มติท่ีประชุม  
รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี  1/2563 วันท่ี 2 
มีนาคม 2563 โดยไม่มีแก้ไข 
 
 

3 เร่ืองสืบเนื่อง   (9.3.2 a,e)  
 ผลกระทบต่อระบบบริหารงานคุณภาพองค์กร เนื่องจากสถานการณ์การระบาด

ของ COVID-19 
นายพรรคพงศ์ นำเสนอ  การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อแผนพัฒนา
ระบบบริหารคุณภาพองค์กร ปี 2563  โดยในภาพรวมยังคงดำเนินกิจกรรมตามแผน
ต่อเน่ือง โดยปรับระยะเวลาและรูปแบบ ดังน้ี  

1. Compulsory งานหลักขององค์กร ดำเนินการต่อเน่ือง 
- งาน C&RM เพิ่มการทำแผน BCP   
- งาน IQA ปรับรูปแบบเป็น online  ในหน่วยท่ีมีความพร้อม 
- สรอ. กำหนดตรวจ 17-21 ส.ค 2563   

มติท่ีประชุม  
- รับทราบ  
- มอบ QMS ติดตามสถานการณ์  
ให้การปรับรูปแบบกิจกรรมและระยะเวลาให้
เหมาะสม 
- มอบ QMS ติดตามผลกระทบท่ีมีต่อ work 
flow ของสำนัก และ รวบรวมด้วย 
- มอบ QMS หารือ สรอ.ว่าผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
จำเป็นต้องขอยกเว้นข้อกำหนดบางข้อหรือไม่  
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ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม 
- งาน ITA  ได้รับแจ้งจาก ปปช.เลื่อนเวลาเก็บข้อมูลออกไปประมาณ 1 

เดือน  
2. การรายงานกำกับติดตาม (TRIS) ดำเนินการต่อเน่ืองตามกำหนดเดิม 
 3. Developing การพัฒนา เตรียมปรับแผน workshop เหลือ 1 ครั้ง   

(รายละเอียดตาม slide นำเสนอ) 

              
3_ผลกระทบต่อ

ระบบบ_covid_QMS15 
ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

- สถานการณ์ COVID-19 ท่ีกระทบกับแผนฯ 2563 ในขณะนี้เป็นเพียง
ช่วงแรกของปรับตัว จึงต้องติดตามต่อเน่ือง  

- ควรดูเร่ืององค์ประชุมของคณะคณะกรรมการ ฯ หากต้องเข้าประชุมผ่าน
ระบบ tele  

- ก.พ.ร.แจ้งว่าอาจมีการปรับตัวชี้วัดขององค์กร ขอให้ติดตามด้วย  
- เรื่องแผน BCP ขององค์กร ขณะนี้มี คกก. BCP ได้ทบทวนปรับปรุงดู

ผลกระทบอยู่แล้ว สำหรับงานคุณภาพควรมีการติดตามสถานการณ์ ควรมี
การติดตามแผน BCP / Work flow ของระดับสำนัก 

- ควรติดตามสถานการณ์ท่ีอาจกระทบกระบวนการหลัก หรือ WI  
- ควรหารือ สรอ. ว่ามีความจำเป็นในการยกเว้นข้อกำหนดหรือไม่ 
- สำหรับแผนฯ ท่ีจะยกเลิก Tune Brain Workshop  คร้ังท่ี 3 และปรับ

รูปแบบในครั้งท่ี 4  น้ัน ขอให้พิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
4 เร่ืองท่ีเสนอให้ท่ีประชุมเพื่อพิจารณา (9.3.2 b,c (2) (3) (4) (5) (6),e)  
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ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม 
4.1 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ปี 2563 

- ปรับแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ในสถานการณ์
ฉุกเฉิน COVID 19 

นางศิริพร นำเสนอ แผนการตรวจ IQA ในสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19    
ทำให้เกิดผลกระทบ ดังน้ัน เพื่อเดินหน้าตามแผน จึงเสนอขอปรับแผนการ
ดำเนินการ ดังน้ี  

- การตรวจประเมิน IQA เป็นแบบ Online 
- ปัญหาการขาดแคลน Lead auditor  ขอให้ใช้ระบบ OJT  ในการพัฒนา 

Auditor ท่ีมีประสบการณ์ แต่ยังไม่ผ่านหลักสูตร Lead  ให้เป็น Lead 
Auditor  ได้    

                
วาระ 4.1 แผน IQA ปี 
63 ปรับแผน ในสถานก 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
- การทำ IQA Online  ควรเตรียมความพร้อม ท้ัง Definition / การเขียน 

Work Instruction /แนวทางสำหรับ auditor  เพ่ือให้การตรวจเป็น
มาตรฐาน  

- การตรวจแบบลงพ้ืนท่ี หรือ การตรวจ Online ความสำคัญคือการวาง
หลักฐาน  (ขณะน้ีได้กำหนดไว้ท่ี Drive T > QMS) 

- การทำ IQA Online  หากแนวทางชัดเจนแล้ว อาจทำเป็น WI ได้  
- การตรวจ IQA ต้องมีการการส่ือสาร ต้องมีการแจ้งกำหนดการท่ีเป็น

ทางการ  เน้นเร่ืองการใช้ Mail องค์กร เพ่ือความชัดเจน สืบค้นง่าย 
- การขาดแคลน Auditor มีหลายประเด็นท่ีต้องพิจารณา เช่น จำนวน 

สัดส่วน  อาจจะต้องมีการกำหนด จำนวน เป้าหมาย และการกระจายใน 
Cluster ต่าง ๆ  

- ควรเตรียมสร้าง  Lead Auditor / Auditor  เพื่อทดแทนผู้ท่ีจะเกษียณ 
และแก้ปัญหาขาดแคลน   

- ควรกำหนดเป็น IDP และประสบการณ์ท่ีจำเป็น  ของการเลื่อนระดับ  
O3-O4     

- ควรสร้างแรงจงูใจ Auditor เช่น การให้เป็นผลงานในการประเมินผลงาน
ประจำปี / การยกย่องชมเชย / การจัดทำ “ประกาศนียบัตร”  ขอบคุณ
จากเลขาธิการ เป็นต้น  

- ขอให้ QMS ติดตาม  ประเด็น OCR ที่ สปสช.เขต 10  ส่งให้ สจช. กรณี
โปรแกรมเบิกจ่ายตรงมีการคำนวนไม่ถูกต้อง (QMS ติดตามแล้ว) 

มติท่ีประชุม  
-อนุมัติการดำเนินการ IQA online ตามแผน 
-อนุมัติให้ใช้ระบบ OJT ในการเตรียม Lead 
Auditor 
- QMS เตรียมดำเนินการสร้างขวัญกำลัง 
Auditor ตามข้อเสนอ 
- ให้ติดตาม OCR ท่ี สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี 
ออกให้ สจช. 

4.2 การประเมิน ITA ปี 2563 ของ ปปช. 
การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินของ ปปช. 

นายพรรคพงศ์ นำเสนอ แผนการประเมิน ITA ปี 2563 จากกรณีได้รับแจ้งจาก 
ปปช.ว่า เล่ือนเวลาออกไปประมาณ 1 เดือน (เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19)  
ด้วยวิธี online  ซ่ึง QMS ได้ปรับแผนการดำเนินงาน รายละเอียดตาม slide 

               
วาระ 4.2 ITA_ขยาย

เวลาประเมนิ_17 เม.ย.6 
 
 

มติท่ีประชุม  
- รับทราบการขยายเวลาตามท่ี ปปช.แจง้  
- ให้ประสาน C 1 ส่ือสารให้บอร์ดรับทราบ 
- มอบ QMS กำหนดกลุ่มเป้าหมาย IIT  และ
เตรียมความพร้อม 
- มอบ QMS ประสานสำนักบริหารสารสนเทศ
การประกัน (IT) ในการเพิ่มข้อมูลผู้บริหาร
ระดับสูง ประธาน C และผู้อำนวยการสำนัก ที่
หน้าเว็ปไซต์ สปสช. ซ่ึงประกอบด้วย ชื่อ-สกุล 
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ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม 
ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

- ผู้เกี่ยวข้องภายนอกท่ีจะเป็นผู้ประเมิน (EIT) ในกลุ่มบอร์ดท่ีส่งให้ ปปช. 
ยังเป็นบอร์ดชุดเดิม จึงควรเตรียมทำความเข้าใจ 

- สำหรับการเปิดเผยข้อมูล (OIT) ในส่วนข้อมูลผู้บริหาร หน้าเว็ปไซด์ 
สปสช. ควรเป็นข้อมูลผู้บริหารระดับสูง ประธาน C และผู้อำนวยการ
สำนัก ซ่ึงประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ส่วนช่องทางติดต่อผู้บริหารให้
ติดต่อผ่าน E-mail ของผู้บริหารน้ัน ๆ 

- ในวันท่ี 7 พ.ค. 2563 จะมีการประชุมบอร์ดครั้งสุดท้าย ควรสื่อสารให้
ได้รับทราบไว้ก่อน เพื่อจะได้ไม่อาจสงสัยเม่ือต้องเป็นผู้ประเมิน 

- ผู้ประเมินท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีภายใน (IIT) ควรเตรียมกลุ่มเป้าหมายและเตรียม
ความพร้อม   

- การรวบรวมหลักฐาน EIT ขอให้จัดทำให้สมบูรณ์ 

ตำแหน่ง และช่องทางติดต่อผู้บริหาร ให้ติดต่อ
ผ่าน E-mail ของผู้บริหารดังกล่าว 
 

4.3 คู่มือการควบคุมภายใน และบริหารความเส่ียง ฉบับทบทวน ปี 2563 
นายพรรคพงศ์ นำเสนอ  ร่าง ต้นฉบับคู่มือ ฯ ฉบับทบทวนปี 2563 ซ่ึงมีการปรับใน
ส่วนแบบฟอร์มความเสี่ยง รายละเอียดตาม slide 

               
วาระ 4.3 ทบทวนคู่มือ
ความเสี่ยงปี63.pptx   

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
- ในแบบฟอร์มความเสี่ยง เสนอว่า ควรปรับในส่วน  objective setting 

เป็น “ภารกิจ” เพ่ือให้ผู้ใช้มีความเข้าใจท่ีชัดเจน ไม่ต้องแปล 
- เน่ืองจาก objective setting เป็นคำท่ีใช้ในกรอบแนวทาง COSO จึงควร

คงไว้ แบบฟอร์มท่ีใช้ ควรมีความสอดคล้องกับกรอบ COSO 
- คู่มือ และแบบฟอร์มความเสี่ยง  มีคำศัพท์ และมีรายละเอียดมาก ควรมี

นิยามหรือคำอธิบายให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจตรงกัน    
- เห็นด้วยกับการเพ่ิมช่อง  KRI ในแบบฟอร์มความเสี่ยง เน่ืองจาก 

สอดคล้องกับคำแนะนำของ อนุตรวจสอบ เน่ืองจากทำให้การตัวชี้วัด เป็น
รูปธรรมมากข้ึน 

- ควรคงช่อง IR ( Inherent risk ความเสี่ยงโดยธรรมชาติ) ไว้ในการ
ประเมินความเสี่ยงทุกระดับ (ท้ัง  corporate และ Business ) เนื่อง 
จากเป็นส่วนดีอยู่แล้ว /  KPMG เคยแนะนำ และส่วนมากก็เข้าใจแล้ว 

- เน่ืองจากมีหลายส่วนในแบบฟอร์มความเสี่ยง ท่ีต้องทำความเข้าใจให้
ตรงกัน จึงควรนัดผู้เกี่ยวข้อง ช่วยกันดูอีกคร้ังปรับเฉพาะส่วนท่ีจำเป็น 
ให้ QMS นัด คุณสุทธิรา คุณกนิษฐ์ ดร.ศิริรัตน์ และผู้สนใจ ร่วมหารือ 

- เร่ืองความเสี่ยงกรณีสถานการณ์  COVID-19  ทาง QMS ควรรวบรวมส่ิง
ท่ีสำนักงานได้ดำเนินการ (ตามข้อกำหนดท่ี 6 และ 8 ) เช่น การสนับสนุน
จาก สบท IT เพื่อเตรียมการรับการตรวจจาก สรอ.  

มติท่ีประชุม  
-เห็นชอบหลักการปรับคู่มือ ฯ  
-มอบ QMS นัดประชุมหารือ ปรับแบบฟอร์ม
ความเสี่ยง 

5 เร่ืองท่ีเสนอให้ท่ีประชุมเพื่อทราบ (9.3.2 b)  
5.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
รอบ 6 เดือน (ต.ค.- มี.ค.) ปี 2563 
นายพรรคพงศ์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯ รอบ 6 เดือน ปี 2563 และต้อง
รายงานต่อ ปปช. ซ่ึงได้ดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ ตามแผน

มติท่ีประชุม  
- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ รอบ 6 เดือน 
- มอบ QMS รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ รอบ 6 เดือน 
ต่อ ปปช.  
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ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม 
แม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สปสช. ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) (ฉบับทบทวน ปี 2562) ได้แก่  
(1) สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
(3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1. คะแนนประเมิน ITA มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ 90 ทุกปี ตามแนวทาง
การประเมิน ITA ปี 2563 ของ ปปช. จะประเมิน 3 ส่วน ได้แก่ IIT : วัด
บุคลากรภายในสำนักงาน EIT : วัดบุคลากรภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง และ OIT 
: วัดจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามตัวขี้วัด 10 ตัว ประกอบด้วย 1) การ
ปฏิบัติหน้าท่ี 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ 4) การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพพการดำเนินงาน  
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การ
เปิดเผยข้อมูล 10) การป้องกันการทุจริต 

2. บุคลากรมีบทบาทร่วมต้านการทุจริต  
3. สปสช. ปราศจากการทุจริต  

รายละเอียดตามไฟล์แนบ 

               
ผลการดําเนนิงานตาม
แผนป้องกันทุจรติฯ รอบ 

 

5.2 สรุปจำนวนและประเภทเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี สปสช.  
รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) ปี 2563 
นายพรรคพงศ์ รายงานสรุปจำนวนและประเภทเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ สปสช. รอบ 6 เดือน ปี 2563 ซ่ึงประเภทเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของ 
สปสช. มี 4 ประเภท ได้แก่  
(1) การใช้อำนาจหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง  
(2) การใช้เอกสาร หรือข้อมูลอันเป็นเท็จในการเบิกจ่ายเงิน  
(3) บุคลากรเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยเร่ืองเวลาการปฏิบัติงาน  
(4) การรับของขวัญ/เงิน/เงินบริจาคในโอกาสต่าง ๆ เกินกว่าท่ีกฎหมายกำหนด  
ในรอบ 6 เดือน ปี 2563 จากช่องทางร้องเรียนการทุจริต สปสช. จำนวน 8 ช่องทาง 
ไม่พบเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี สปสช. และต้องรายงานต่อ ปปช. 
รายละเอียดตามไฟล์แนบ 

               
สรุปขอ้รอ้งเรียน รอบ 

6 เดือน ปี 63.pdf  

มติท่ีประชุม  
- รับทราบรายงานสรุปจำนวนและประเภทเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี สปสช. รอบ 6 
เดือน 
- มอบ QMS รายงานสรุปจำนวนและประเภท
เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี สปสช. 
รอบ 6 เดือน ต่อ ปปช.  
 

6 วาระอ่ืน ๆ   
 นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป  

 
มติท่ีประชุม 
กำหนดนัดหมายประชุมครั้งต่อไป  
วันที่ 11 มิถุนายน  2563 เวลา 09.30-13.00 น. 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
นางสาวนิตยา มหัตถ์ บันทึกรายงานการประชุม 
นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์ ตรวจรายงานการประชุม 

           วันที่ 17 เมษายน 2563 


