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สรุปรายงานการประชุม 
คณะทำงานตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน  

มีชีวิตชีวาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ครั้งที่ 1/2564 

วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
เวลา 09.30 - 10.30 น. 

ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
…………………………………………………………………………………….. 

ผู้มาประชุม 
1. นางสาวพรรณี     พันธ์เสือ    ประธานคณะทำงาน 
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  พระราช     คณะทำงาน 
3. นางสาวขนิษฐา        ระโหฐาน   คณะทำงาน 
4. นางสาวสุธาภรณ์           ถาวรบูรณทรัพย์                   คณะทำงาน 
5. นางสาวพรรณี  ทับธานี    คณะทำงาน 
6. นางสาวรดาธร  เชื้อทองดี   คณะทำงาน 
7. นายธวัชชัย  แคใหญ่    คณะทำงาน 
8. นายชวพล  หัชลีฬหา   คณะทำงาน 
9. นางสาวรุ่งนภา  ดุงสูงเนิน   คณะทำงาน 
10. นางสาวณัฐนันท์  นวลมีศรี   คณะทำงานและเลขานุการ 
11. นายรังสิต  ศรีพรหม   คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1. นายเศวต  เซี่ยงลี่                             คณะทำงาน 
2. นายธวัชชัย  ทองบ่อ                    คณะทำงาน 
3. นายอภิรติ  ชัยวิจิตร    คณะทำงาน 
4. นางสาวกรรณิกา แก่นสาร    คณะทำงาน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาววัชราภรณ ์ เถาว์แล    คณะทำงาน                                 
เริ่มประชุม เวลา 09 .30 น. 
 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 
             ประจำปี งบประมาณปี 2565  ตัวชี้วัดที่2.2  การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา 
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้ กองฯ ดำเนินการวิเคราะห์ คณะกรรมการการดำเนินงาน สถานที่ทำงานน่าอยู่ 
น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) และ 
กิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day (5 ส. : สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) มุ่งเน้นให้บุคลากร
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของตนเอง รวมถึงมีการปรับเปลี ่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมได้ดำเนินการขับเคลื่อน เพื่อให้กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงได้ร่วมกันพิจารณาให้เป็นไปตามเกณฑ์กรม ฯ  

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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วาระท่ี 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

1. การวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตและความสุขของคนทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2. ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาประกอบการวางแผนเพื่อกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

3. จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานมีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต ตามผลการวิเคราะห์ 

มติคณะกรรมการฯ ได้สรุปผลการประชุม ดังนี้       
1.1  ข้อมูลการดำเนินงานสถานที่ทำงาน  น่าอยู่น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข  

ของคนทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
                  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตความสุขของคนทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
 

 
 

การเปรียบเทียบพบว่า ในปีงบประมาณพ.ศ 2564 จากการวิเคราะห์  Healthy Workplace Happy 
for Life และเกณฑ์ประเมิน 5 ส รอบประเมินที่ 1 และรอบประเมินที่ 2 ผลการประเมินได้ระดับ “คะแนนดี
ขึ้น” เนื่องจากกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ได้ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน 5 แผนกิจกรรม และให้องค์
ความรู้เพ่ิมเติม มีการติดตาม เฝ้าระวัง การกำหนดทิศทางที่ชัดเจนและทำให้เกิดความสมดุลในชีวิตการทำงานบุ
คลาการได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
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รอบแรก รอบท่ี 2

ตารางข้อมูลสถานการณ์การด าเนินงานสถานที่น่าอยู่ น่าท างาน 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนท างาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Healthy Workplace Happy for Life เกณฑ์ประเมิน 5 ส
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ในงบประมาณปี  พ.ศ. 2525 คาดว่า Healthy Workplace Happy for Life และเกณฑ์ประเมิน 
5ส จะมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าในงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. ปร ั บปร ุ ง  Healthy Workplace Happy for Life และ เ กณฑ ์ ป ร ะ เ ม ิ น  5 ส  ของงบประมาณ 
ปีพ.ศ. 2565 พร้อมชี้แจงและได้จัดทำนโยบายให้เจ้าหน้าที่ในกองฯ รับทราบ 

2. ดำเนินการตามแผนการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
งบประมาณปี 2565  

3. ประกาศกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ เรื่อง นโยบาย มาตรการ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการ
พัฒนาสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

4.  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการพร้อมพัฒนารูปแบบการติดตาม เฝ้าระวัง และสนับสนุนงบประมาณ 
การพัฒนาการพัฒนาสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

5. มีการประเมินผลตามแผนทุกเดือน 
 

       ผลการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของบุคลากรในกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ และความรู้ที่นำมาใช้
ประกอบการวิเคราะห์  

(ดังรายละเอียดเอกสารการวิเคราะห์ในผลการวิเคราะห์สภาวะสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน) 
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1.2 การวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน  

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 

กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
 

- บุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
- บุคลากรภายในกรมอนามัย 
- บุคลากรภายในกระทรวงสาธารณสุข 
- บุคคลภายนอก/ประชาชนทั่วไป 

ความต้องการ/ความคาดหวัง - ด้านบุคลากรให้บริการ มีการให้บริการด้วยความสุภาพ  
มีกิริยาที่ดี เอาใจใส่ กระตือรือร้น ให้บริการด้วยความเท่าเทียม
กัน มีเทคนิค มีมนุษยสัมพันธ์ที ่ด ี และสามารถถ่ายทอด 
องค์ความรู ้ให ้ก ับผู ้ร ับบริการและมีบุคลากรเพียงพอต่อ 
การให้บริการ  

- ด้านสถานที ่ ม ีความสะอาด ปลอดภัย มีส ิ ่งแวดล้อมที ่ดี   
และมีอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้บริการ  

- ด้านบรรยากาศการทำงาน มีบรรยากาศการทำงานที ่ดี   
เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน  

- ด้านการให้บริการ มีความสะดวกต่อผู้รับบริการ และรวดเร็ว  
มีการให้บริการที่เป็นระบบ ไม่ซับซ้อน  

ความผูกพัน         บุคลากรภายในหน่วยงาน มีการสื ่อสาร ประสานงานการ
ดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ในที่ประชุมคณะทำงานฯ 
และ Line Group อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื ่อง และแจ้งข่าวสาร 
และขอความร ่วมมือบุคลากรภายในหน่วยงานผ่าน Line Group  
กองกิจกรรมทางกาย  สำหรับผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการให้
ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งประสานความสัมพันธ์เพ่ือประสานงาน  
สร้างความผูกพัน และให้บริการ โดยใช้ช่องทางการสื ่อสารผ่านที่
หลากหลาย เช่น Website : กองกิจกรรมทางกายเพื ่อสุขภาพ กรม
อนามัย Facebook : Fitness กรมอนามัย Line : กองกิจกรรมทางกาย 
(Group) ,Fitness กรมอนามัย ,ส่วนตัว อีเมล์, การประชุม , อบรม , 
กระดานถามตอบ , กล่องรับความคิดเห็น รวมทั ้งการติดต่อทาง
โทรศัพท์สำนักงาน, โทรศัพท์ส่วนตัว ตามความเหมาะสมและเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง 
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ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ จากการทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ 
ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 70 คน  
แบ่งเป็นเพศชาย 32 คน เพศหญิง 48 คน 
ระดับความพึงพอใจ  

- มากที่สุด    ร้อยละ 42 
- มาก          ร้อยละ 48 
- ปานกลาง   ร้อยละ 10 
- น้อย          ร้อยละ 0 
- น้อยที่สุด     ร้อยละ 0 

ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ - ผู้บริหารควรให้ความสำคัญการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ 
น่าทำงานอย่างจริงจัง  

- บุคลากรควรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ 
น่าทำงานทุกคน   

 
1.3  ทำเนียบผู้รับบริการ (C) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) และ/หรือเครือข่ายฯ  
ที่อยู่ในพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

                             ทำเนียบผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือเครือข่ายฯ 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/ประเภท 
1 นายอุดม อัศวุตมางกุร กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
2 นายชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
3 นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
4 นางนภัสบงกช ศุภะพิชน์ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
5 นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์  กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
6 นางทับทิม ศรีวิไล กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
7 นางสาวพรรณี พันธ์เสือ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
8 นายวัชรินทร์ แสงสัมฤทธิ์ผล กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
9 นางสาวณัฐนันท์ นวลมีศรี กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 

10 นางสาวพัทธ์ธีรา พระราช กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
11 นางสาวธวัลรัตน์ ใหม่รัตนไชยชาญ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
12 นางณัฏฐกา  กิจสมมารถ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
13 นายวสันต์ อุนานันท์ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
14 นางสาวขนิษฐา รโหฐาน กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
15 นางสาวภิมณณัฏฐ์ พงษ์เกษตรการ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
16 นางสาวสุธาภรณ์ ถาวรบูรณทรัพย์ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
17 นางสาวสมฤทัย พลยุทธ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
18 นางสาวปทุมรัตน์ สามารถ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
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19 นางสาวปิยะนุช ฤทธิ์ชารี กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
20 นางสาวณิชา คงทวีศักดิ์    กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
21 นางสาวศิรินญา วัลภา กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
22 นางสาวพรรณี ทับธานี                 กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
23 นายอภิรติ ชัยวิจิตร กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
24 นายสันสนะ ณรงค์อินทร์ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
25 นางสาวขวัญจิรา นัดประสิทธ์ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
26 นางสาวณัฐนันท์ แซมเพชร  กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
27 นายทัพพ์นริศร์ ซ่อนกลิ่น กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
28 นายฤทธิรงค์ โพธิ์กลางดอน กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
29 นางสาวจิรัญชญา พารอด กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
30 นางสาวชญาภา แตงจั่น กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
31 นางสาวกรรณิกา แก่นสาร กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
32 นางสาวรดาธร เชื้อทองดี กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
33 นายเศวต เซี่ยงลี่ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
34 นายธวัชชัย ทองบ่อ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
35 นางสาวบุษยา ภูฆัง กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
36 นายธวัชชัย แคใหญ่ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
37 นายชวพล หัชลีฬหา กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
38 นางสาวรุ่งนภา ดุงสูงเนิน กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
39 นายรังสิต ศรีพรหม กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
40 นายพิเชษฐ์ นกบิน      กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
41 นายณัฐพงษ์ อินต๊ะปัญญา     กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
42 นายพงษ์พันธ์ สมบูรณ์ทรัพย์ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
43 นางสาวอัญชลี จุฑานนท์                             กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
44 นางสาวนูรอารีนี บูงอ             กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
45 นางสาวนฤมล กิ่งแล กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
46 นายสมภพ จันทะดวง กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
47 นางสาววัชราภรณ์ เถาว์แล กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
48 นางสาวกนกวรรณ ดอกไม้ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
49 นายกิตติพงษ์ ภัสสร  กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
50 นางสาวกัลป์นิกา มาน้อย กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
51 นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์กุล สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
52 นายสโรช จินดาวณิชย์ สำนักงานเลขานุการ กรมอนามัย 
53 นางสาวชิดชนก ปลื้มปรีดี  สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย  
54 นางสาวปิยาภัสร์ ชูแก้วงาม สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 
55 นายทรงพล คำนึงเกียรติวงศ์ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 
56 นางสาวมนัสนันท์ แย้มบุตร  สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
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57 นางสาวรินระวี สังข์ทองรัมย์ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย  
58 นางสาวราตรี พฤกษนิยพงศ์ กรมควบคุมโรค 
59 นายนรินทร์ ชูชัย กรมควบคุมโรค 
60 นายสมยศ เจริญสุข กรมควบคุมโรค 
61 นายวิศรุต วงษ์สัตย์ กรมควบคุมโรค 
62 นางสาวพณิดา นาถนอม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
63 นางสาววีระวรรณ เกตุท่าเสม็ด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
64 นายอนุสรณ์ เขือโร่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
65 นายณัฐวุฒิ บัวหุ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
66 นายอัครเดช เป็งจันตา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
67 นางสาวนิชาภา รัตนจันทร์ กรมสุขภาพจิต 
68 นางสาวมาริษา นามบรรดา บุคคลภายนอก 
69 นายณัฐวุฒิ คำนวณฤกษ์ บุคคลภายนอก 
70 นางสาวศิรประภา กิจนิเทศ บุคคลภายนอก 
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2.1 มาตรการ และกลวิธีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์และกลยุทธ์ PIRAB 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 มีประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) 

1. ติดบอรด์ประชาสัมพันธ์ และไลน์กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
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3. ประชุมคณะกรรมการฯ การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
และคณะกรรมการเกณฑ์ประเมิน 5ส เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. รายงานผลงานและ การประชุมกองฯ ทุกเดือน 

 
3.1 หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ทำงาน น่าอยู่น่าทำงานมีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง 

คุณภาพชีวิต ตามผลการวิเคราะห์ ทั้งนี้ ในแผนปฏิบัติการต้องมีกิจกรรมสำคัญให้บุคลากรเข้าร่วม ดังนี้ 
1. การจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าทำงาน เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
2. การตรวจสุขภาพประจำปี  
3. การวัดดัชนีมวลกาย (BMI)  
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     3.1 มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป                                                                                          
                 1. การติดตามประชุมทุก ๆ เดือนแรกของเดือนถัดไป 
                 2. นำเข้าประชุมกองฯ สรุปผลรายงานความก้าวหน้า 
                 3. สรุปผลการดำเนินงานนำเสนอกรรมการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ (ทีมประเมินต่อไป) 
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3.3 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด 
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มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบสำหรับการประชุมครั้งต่อไปจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

 
วาระท่ี 3  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ไม่มี  
 
เลิกประชุม เวลา  10.30 น. 

                                 
 

นางสาวณัฐนันท์ นวลมีศรี  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
 
 

นางสาวพรรณี พันธ์เสือ  

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 


