
รายงานการประชุมรายงานผลตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

วัน 6 มกราคม ๒๕๖3 เวลา 09.3๐ – 13.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ 

 ชั้น 3 อาคาร ๗ ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

------------------------------------- 

ผู้มาประชุม  

1. นางสาวพิริยา  วัฒนารุ่งกานต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
2. นางสาวรดีพร สุขอรุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวภารินี หงษ์สุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
4. นางอรอุมา  โภคสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
5. นายธานินทร์  อ่อนนุชมงคล นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ 
6. นางสาวฟารีดา เม๊าะสนิ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
7. นางสาวภัทราพร เทวอักษร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8. นางสาวปวีณา สุขพรรณพิมพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
9. นางอัญชุรีย์  บุญมาประเสริฐ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
10. นางอาริสรา  ทองเหม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
11. นางสาวอัญชุลี อ่อนศรี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12. นางสาววัลนิภา ชัณยะมาตร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13. นางสาวปิยวดี  พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
14. นางสาวณัฏฐณิชา ชวนประเสริฐ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
15. นางมะลิวัลย์  ใจตรง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
16. นางสาวจรรยา  ทองทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
17. นางสาวนพวรรณ เมฆเจริญ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ 
18. นางสาวคัทลียา โสดาปัดชา นักวิชาการสาธารณสุข 
19. นางวรรณชนก ล้ิมจ ารูญ นักวิชาการสาธารณสุข 
20. นางสาวปราณี พงษจิ์นดา นักวิชาการสาธารณสุข 
21. นางสาวทิวาวรรณ    ซื่อสัตย์  นักวิชาการสาธารณสุข 
22. นางสาวสงกรานต์ กัญญมาสา นักวิชาการสาธารณสุข 
23. นางนิริญา  ธนธราธิคุณ นักวิชาการเผยแพร่ 
24. นางสาวธีระนุช อินสอน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
25. นางสาวณภาภัช สณศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
26. นางสาววิไลวรรณ รักไร่  นักวิชาการพัสดุ 



27. นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์สกุล นักจัดการงานท่ัวไป 
28. นางสาวณัฏฐ์พัชร์ พึ่งประเสริฐ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
29. นายณัฐากร  บัวแก้ว  นักเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
30. นางสาวศิรินภา ภู่เทศ  เจ้าพนักงานพัสดุ 
31. นางสาวปัทมา พุทธสุภะ เจ้าพนักงานธุรการ 
32. นางปิยนันท์  เกตุตรีกรณ์ พนักงานธุรการ ส 3 
33.  นางปจารดา ดวงวิเชียร  พนักงานพิมพ์ ส 3 
34.  นางธัญทิพย์  ทวีชัยเศรษฐ์  พนักงานพิมพ์ ส 3 
35.  นางสาวณัชชาภัค เมืองหงษ์ พนักงานพิมพ์ ส 3 
36.  นางภรดาภา ศรพรหม พนักงานพิมพ์ ส 4 
37.  นายอนุชิต  พรหมกระแส เจ้าพนักงานสารบรรณ ส 3  
38.  นางสาวพิจิตรา พาผล  นักศึกษาฝึกงาน 
39.  นางสาวจิรฐา เฮงกู่  นักศึกษาฝึกงาน 
40.  นายสถิตธรรม สระทองทัด เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 

ผู้ไม่มาประชุม  

1. นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา   
2. แพทย์หญิงพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ 
3. แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ 
4. แพทย์หญิงพรเลขา บรรหารศุภวาท   
5. ร.อ.หญิงฐาปนพร สิงหโกวินท์ 
6. นางปนัดดา  จ่ันผ่อง 
7. นางอัญชลินทร์ ปานศิริ 
8. นางนิภา  แย้มพันธ์ 
9. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน 
10. นางประภาภรณ์ จังพานิช 
11. นางฉวีวรรณ  ต้นพุดซา 
12. นางสาวจุฑารัตน์ ปฏิเวทย์ 
13. นางสาวปิยะวรรณ กล่ินสุคนธ์ 
14. นางสาวอรอุมา โภคสมบัติ 
15. นางสาวฟารีดา เม๊าสนิ 
16. นางบังอร  สุภาเกตุ 
17. นางสาวนภาพร บุตรจันทร์ 
18. นายสมศักดิ์  ปิ่นนาค 



19. นางศิริพร  แสงวิภาสนภาพร 
20. นางแรกขวัญ  สระวาสี 
21. นางวิชชุพร  เกตุไหม   
22. ว่าท่ี ร.ต.มณฑล หวานวาจา 
23. นางชนัญชิดา สมสุข 
24. นายวสุรัตน์   พลอยล้วน 
25. นางสาวประภัสสร นุชนิยม 
26. นางมลิวัลย์  ศรีม่วง 
27. นายสโรช  จินดาวณิชย์ 
28. นางสาวกมลชนก ศรีศาสตร์ 
29. นางสาวณภัทรชนกานต์ ถือสมบัติมนตรี   
30. นางสาวเบญจวรรณ ยี่ค้ิว 
31. นางสาวธัญลักษณ์ ทองหล่อ 
32. นางสาวอุษา  วงทวี 
33. นายเนต์ิ  ภู่ประสม 
34. นางสาวกรกมล ปรปักษ์ขาม 
35. นายพิพัฒน์  นาคนิกร 

  

เร่ิมประชุมเวลา  09.๓๐ น.  
วาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  นางสาวพิริยา วัฒนารุ่งกานต์ เป็นประธานการประชุมน าเข้าสู่วาระการประชุมเรื่องการรายงาน
ผลตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักส่งเสริมสุขภาพตามท่ีส านักส่งเสริมสุขภาพได้ลงนามค ารับรองตัวชี้วัด
ท้ัง หมด 10 ตัวช้ีวัดและได้มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับกลุ่มงานและระดับบุคคลนั้นจะต้องมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน 

วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

-      

วาระที่ ๓ เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 3.1 แนวทางการบันทึกข้อมูลรายงานผลตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ                              
       กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์   ส านักส่งเสริมสุขภาพ 



  นางสาวภารินี หงษ์สุวรรณ ช้ีแจงแนวทางในการบันทึกข้อมูลรายงานลงระบบ โดยให้ยึดตาม 
Template กลาง ของกรมอนามัยซึ่งต้องมีการบนัทึกตั้งแต่ระดับการ Assessment  Advocacy Intervention  
Management output outcome ซึ่งในครั้งนี้จะให้เจ้าภาพแต่ละตัวชี้วัดได้บันทึกข้อมูลตามแนวทางดังกล่าว   

มติที่ประชุม – รับทราบ  
 
วาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 
 4.1 การบันทึกข้อมูลรายงานผลตัวชี้ วัดค า รับรองการปฏิบัติราชการ ระดับ Assessment  
 (รายการข้อมูลที่น ามาใช้,รายการความรู้ที่น ามาใช้,รายงานผลการวิเคราะห์) 
  ระดับ Assessment ประกอบด้วย 

1. รายการข้อมูลท่ีน ามาใช้ เช่น ข้อมูลจาก HDC, ข้อมูลตรวจราชการ, ฐานข้อมูลลูกค้า เป็นต้น 
2. รายการความรู้ ท่ีน ามาใช้ เช่น รายงานผลส ารวจสถานการณ์ , ผลการศึกษา/วิ จัย ,  

Best practice, พรบ.หรือหลักเกณฑ์ต่างๆ เป็นต้น 
3. รายงานผลการวิเคราะห์ เพื่อทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจัยเส่ียง ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง

รวมถึง gap  
- วิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์ระดับของข้อมูล (Level), แนวโน้มย้อนหลัง 3 ปี
(Trend), เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย (Compare) และเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่น 
(Benchmark) 
- วิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยเปรียบเทียบต้นแบบ ตัวอย่าง วิเคราะห์ตาม 4M, PIRAB 
- วิเคราะห์ช่องว่างของการด าเนินงาน เช่นขาดความรู้ ทักษะ แนวทางการด าเนินงาน เป็น
ต้น 

          4.2 การบันทึกข้อมูลรายงานผลตัวชี้ วัดค า รับรองการปฏิบั ติราชการ  ระดับ Advocacy &   
Intervention (ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการที่ก าหนด ประเด็นความรู้ที่ใช้) 
  ระดับ Advocacy &   Intervention  ประกอบด้วย  

1. ก าหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
2. ก าหนดมาตรการ  
3. ก าหนดประเด็นความรู้ท่ีใช้/key message  
โดยแต่ละข้อให้ระบุว่าได้มาจากผลการวิเคราะห์ในเอกสารหน้าท่ี/บรรทัดท่ี    

 4.3 การบันทึกข้อมูลรายงานผลตัวชี้ วัดค า รับรองการปฏิบัติราชการ ระดับ Management  
(การจัดท าแผนการขับเคลื่อน) 
  ระดับ Management ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีก าหนดนั้น ต้องใช้มาตรการและ
กิจกรรมอะไรขับเคล่ือน  
 4.4 การบันทึกข้อมูลรายงานผลตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับ การรายงานผลขับเคลื่อน
ตัวชี้วัด (รายงานผลการขับเคลื่อน, รายงานผลการก ากับติดตามตัวชี้วัดประจ าเดือน)  



  ระดับ การรายงานผลขับเคล่ือนตัวช้ีวัด คือการรายงานผลการด าเนินงานท่ีได้ขับเคล่ือนตาม
มาตรการและกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ โดยให้มีการสรุปผลการประชุมรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน  

 4.5 รายงานผลการติดตามก ากับตัวชี้วัดประจ าเดือน 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสืบสวนการตายมารดา ประจ าปี 
2562 

2. ได้มีการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลอัตราตายมารดาโดยข้อมูลล่าสุด
อยู่ท่ีร้อยละ 16.3 ณ เดือนตุลาคม 2562 สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก 
Direct course ร้อยละ 62 

3. ช้ีแจงแผนการขับเคล่ือนงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
แรก 

4. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการตายมารดา  
 

1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี 
ท้ังหมดตามช่วงอายุท่ีก าหนดมี
พัฒนาการสมวัย 

      1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคล่ือนแผนและการบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. 2560  
    - ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการตลาด สาระส าคัญของ
พระราชบัญญัติฯ และประกาศกระทรวงท่ีเกี่ยวขอ้งจ านวน 10 ฉบับ แนว
ทางการขับเคล่ือนและการบังคับใช้กฎหมาย การด าเนินงานเฝ้าระวังติดตาม
ของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ท้ังระบบเฝ้าระวังเชิงรุกและระบบการเฝ้าระวังเชิงรับ 
พร้อมท้ังวิธีการรายงานการตรวจเฝ้าระวังและการายงานเมื่อพบกรณีละเมิด
พระราชบัญญัติฯ 
    - ผู้เข้าประชุมร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษาสถานการณ์การละเมิด
พระราชบัญญัติฯ และฝึกเขียนรายงานการละเมิด 
    - ร่วมกันวางแผนติดตามการเฝ้าระวังเชิงรุกและเชิงรับและการรายงาน
กรณีมีการละเมิดพระราชบัญญัติฯ ในพื้นท่ี     
       2. ติดตามการด าเนินงาน พรบ.นมผง วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562  ณ 
จังหวัดสิงห์บุรี  
    - สร้างการรับรู้เรื่องพรบ.นมผงให้แก่บุคลากร อสม. อปท. และลงตรวจ
เย่ียมร้านค้าในจังหวัด 
    - หลังการตรวจยี่ยมไม่พบการละเมิด 



ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

1.2 อัตราการคลอดมีชีพในหญิง
อายุ 15-19 ปี ต่อประชากร
หญิงอายุ 15-19 ปี พันคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. การประชุมขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น
แบบบูรณาการ 

2. การประชุมขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น
ตามนโยบายส าคัญ 

3. ประชุมพัฒนาแนวทางและเครื่องมือการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เด็กวัยเรียนวัยรุ่น 

4. การประชุมพัฒนาส่งเสริมส่ือความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน 
5. การประชุมจัดท าเครื่องมือวิจัยภาวะโลหิตจางในเด็กวัยเรียน 
6. ประชุมพัฒนาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ 
7. จัดกิจกรรมรณรงค์ส่ือสารความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนในโอกาส

วันเด็กแห่งชาติ 
 

 
 
 

1.3 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี 
สูงดีสมส่วน 

 

  - ประชุมขับเคล่ือนช้ีแจงแนวทางขับเคล่ือนการด าเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (HLS) 
  

1.5 ร้อยละของวัยท างานอายุ 
25-59 ปี ท่ีมีการเตรียมการเพื่อ
ยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
ร้อยละ 30 

1. จัดท าแผนขับเคล่ือนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ภาพท่ีพึงประสงค์วัยท างานอายุ 25-59 ปี ท่ีมีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ
ด้านสุขภาพในสถานประกอบการ 

2. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานองค์กร 
“พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยมในพื้นท่ีน า
ร่องการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยท างานในสถานประกอบการ
ด้วย 10 Package” 

2.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ควบคุมก ากับการบริหารงาน 
 
 

 - วิเคราะห์และจัดท าแผนควบคุมก ากับดูแลการบริหารงาน  ด้านการ
ด าเนินงานโดยการทบทวนมาตรการ นโยบายต่างๆ  การรายงานและการ
ปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ท้ังในประเด็น การควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน  และการรายงานผล 

2.2 ระดับความส าเร็จของการ
ขับเคล่ือนองค์กรสร้างสุข  
 

มิติที่ 1  บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี (Happy Body) 
 กิจกรรมท่ีได้ด าเนินการ ตัวชี้วัด 2.2 มิติท่ี 1 Happy Body 



ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. กิจกรรมขยับกายห่างไกลโรค ด าเนินการมาต้ังแต่เดือนมกราคม 2562 
ถึงปัจจุบัน (มกราคม 2563) เป็นกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรส านักส่งเสริม
สุขภาพออกก าลังกายโดยการเต้นแอโรบิคหรือไลน์แดนซ์ ทุกวันพฤหัสบดี 
เวลา 15.00 – 16.00 น. บริเวณลานจอดรถข้างส านักส่งเสริมสุขภาพ 
บุคลากรให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง ยาวนาน  

2.  กิจกรรมส านักสร้างสุข บุคลากรสุขภาพดี Be Smart and Healthy in 
Happy Bureau ครั้ ง ท่ี  1  จัดขึ้ น วั น ศุกร์ ท่ี  8  พฤศจิกายน  2562 
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการดูแลและสร้างสมดุลสุขภาพของ
บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ และเพื่อสร้างและปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพด้านการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายของบุคลากรส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมเป็นการให้ความรู้แบบมีส่วนร่วมท้ังในด้านอาหาร 
การออกก าลังกาย และการปรับพฤติกรรม ร่วมกับการท ากิจกรรม เช่น 
กิจกรรมทดสอบความฟิตของร่างกายด้วยการท าท่าแพลงก์ , กิจกรรม
ทดสอบความฟิตของร่างกายด้วยการลุกนั่ง ระยะเวลา 60 วินาที, กิจกรรม
ทดสอบความฟิตของร่างกายด้วยการยืนยกขาสลับข้าง ระยะเวลา 3 นาที, 
กิจกรรม “อัจฉริยะท่ีไร้ศรัทธา จะสู้คนธรรมดาท่ีต้ังใจได้อย่างไร” การ
วิเคราะห์ตนเองเพื่อน าไปสู่การปรับพฤติกรรม ส าหรับกิจกรรมท้ังสอง ได้มี
การสร้างช่องทางการส่ือสารทาง social และให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้เกิดการส่ือสารกระตุ้นและเสริมแรงในการดูแล
สุขภาพตนเองระยะ โดยผ่านช่องทาง ดังนี้   

 1. Line คนรักษ์สุขภาพ 
 2. Facebook fan page ส านักส่งเสริม for new life 
  มิ ติ ที่  2  กา รจั ดก า รข้ อ มู ลแ ละคว าม รู้  ( Data Management & 

Knowledge Management) 
- มีการจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจการผลิตผลงานวิชาการและ

การวิจัยของส านักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2563 
- การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคล่ือนวิชาการ (กพว.) 

ส านักส่งเสริมสุขภาพ เพื่อก าหนดและจัดท าแผนการขับเคล่ือนการ
จัดการข้อมูลและความรู้ และการวิจัยของส านักส่งเสริมสุขภาพ 

มิติที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) 
- มีการประชุมคณะท างานองค์กรสร้างสุขส านักส่งเสริมสุขภาพเพื่อจัดท า

แผนและแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 
- มีการส ารวจความผูกพันองค์กรส านักส่งเสริมสุขภาพ 



ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1. จัดท า Flow chart ในการขับเคล่ือนงานโดยใช้ Plan Do Check Act 
2. ประชุมติดตาม ก ากับ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในเวที

ประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ 
3. จัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันท่ี 15 ของเดือน 
4. บันทึกรายงานแผน/ผลการใช้งบประมาณในระบบ DOC และปรับ

แผนปฏิบัติการไตรมาสละ 1 ครั้ง 
5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณส านักส่งเสริมสุขภาพ ณ วันท่ี 16 

ธันวาคม 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 33.06 
2.4 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานเพื่อสนับสนุนกรม
อนามัยก้าวสู่องค์กรท่ีมีสมรรถนะ
สูงตามแนวทาง PMQA 2558/ 
PMQA 4.0 

     1. ประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) จัดท าการ   
ประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ4.0 ด้วยตนเอง( Self-Assessment 
PMQA 4.0 ) 

 

2.5 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการหน่วยงาน 

1. วิเคราะห์และจัดท าFlow chart plan Do Check Act 
2. ประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ 
3. สรุปรายงานผลร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  13.00 น. 

   นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ  ผูส้รุปการประชุม 

 นางสาวภารินี  หงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจสรุปการประชมุ 


