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สรุปมติที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 4/2561 

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-11.00 น. ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 กรมฯไดจ้ัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 26 ส าเร็จ 
ลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลต่างๆรวมถึงรางวัล
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศอดีตผู้ทรงคุณวุฒิของกรมฯ โดยรมต.กสธ. 
ประธานในพิธีเปิดให้ความสนใจและชื่นชนผลงานของกรมฯเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ 
OTOP/SME นิทรรศการ Precision Medicine , AMR และชุดทดสอบฯ เป็นต้น 

1.2 ตามท่ีได้รับข้อมูลเรื่องการเพิ่มอายุเกษียณราชการอย่างไม่เป็นทางการนั้น  
อาจยังปฏิบัติไม่ไดใ้นทันที เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ  

1.3 มอบหมายให้ผู้บริหารหน่วยงานเร่งประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
บุคลากร เพ่ือปรับอัตราเงินเดือนและเป็นขวัญก าลังใจ โดยมอบหมายฝ่ายการ
เจ้าหน้าที่เร่งด าเนินการ 

1.4 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของกรมฯยังไม่เรียบร้อย เนื่องจากยังมี 
อาคารที่ไม่ มีแบบแปลนน้ าประปา มอบหมายนายประสาท ที่ปรึกษาฯในการ
ด าเนินการเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร 

1.5 เนื่องจากศวก.มีศักยภาพและมีความเข้มแข็งมาก กรมฯยินดีสนับสนุน 
นวัตกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาน้ าแร่ของศวก.สุราษฎร์ธานี , Medical Hub ของ
ศวก.ภูเก็ต , การพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของศวก.สงขลา เป็นต้น  

1.6 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพ ระมัดระวังการเกิด 
อุบัติเหตุ ซึ่งกรมได้ร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่เฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
โดยให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด และสอบเทียบเครื่องวัด
แอลกอฮอล์จากลมหายใจผู้ขับขี่ 

1.7 ขณะนี้มีร่างกฎหมายปรมาณูเพ่ือสันติ โดยกรมฯรับผิดชอบการตรวจ 
เครื่องเอกซเรย์ทั้งหมด และอยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งถือว่าเป็นผลงานเด่นของกรม
ในช่วงเดือนที่ผ่านมา 

1.8 กรมฯจะมีการจัดงานมหกรรมคุณภาพ โดยมอบหมายรองอธิบดีฯ 
จารุวรรณ และงานมหกรรมอาหาร มอบหมายผอ.สคอ.เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าถึงผลงานของกรมฯ 
 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันที่ 22 มี.ค.61 รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า (ไม่มี)  
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
วาระท่ี 4 สืบเนื่องจากการประชุม  
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 
       หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
( ณ วันที่ 30 มี.ค. 61 ) กรมฯ มีการเบิกจ่ายงบอยู่ในอันดับ 3 ของกระทรวงฯ 
สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 48.29 (เฉพาะงบลงทุน เป็นอันดับ 2 ของกระทรวงฯ  
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 59.69 ) สถานะเงินบ ารุงกรม คงเหลือ 513,529,120.35  บาท 
ลูกหนี้การค้าคงค้าง (31 มี.ค.61)  เป็นเงิน 91,511,970.20 บาท 

ประธานเร่ งรัดการใช้ งบด า เนินการ 
ส าหรับงบฝึกอบรมให้ใช้ภายในไตรมาส 2
ซึ่งในส่วนของงบลงทุนมีการเบิกจ่ายได้ดี
แล้ว 

4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561 
         ผอ.ผน.แจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงปม.ประจ า ปี 61  
ส าหรับรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
      เป้าหมายการเบิกจ่ายงปม.เงินลงทุน ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 21.11 กรมเบิกจ่าย
จริงร้อยละ 31.1 เป้าหมายไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 43.11 เบิกจ่ายจริง 71.19 
-สรุปภาพรวมหมวดครุภัณฑ์ หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย ได้แก่ สชว./สมป. 
-สรุปภาพรวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย ได้แก่ 
ศวก.1/1, ศวก.2 ,ศวก.5,ศวก.7 และศวก.8 (มีความผิดพลาดจากกรมบัญชีกลาง) 
      กองแผนงานได้ติดตามงบเหลือจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบ
เดียวกับงบลงทุน เพ่ือเป็นข้อมูลรายงานส านักงบประมาณ และประกอบการเข้า
พิจารณาพรบ. งบประมาณ 2562  โดยส่งรายงานที่ E-mail : 
monitor_plan@dmsc.mail.go.th ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 น. 
 

      ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งให้
ช่วยเบิกจ่ายงบลงทุน ให้ส า เร็จ หาก
เบิกจ่ายไม่ได้ ปีงปม.หน้าจะของบเพ่ือ
จัดซื้อไม่ได้อีก  โดยสามารถน าเงินเหลือ
จ่ายงบลงทุนมาจัดซื้อครุภัณฑ์หรือจ่ายค่า
สาธารณูปโภคได้ และมอบหมายให้ฝ่าย
พัสดุช่ วยตรวจสอบเรื่ องราคากลาง
เนื่องจากมีหนังสือแจ้งจากสตง./ปปช. 
เรื่องการก าหนดราคากลางสูงเกินไป ซึ่ง
หากผิดระเบียบกรรมการราคากลางต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบ รวมทั้งมีความผิดทาง
อาญาด้วย 
 

4.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 
 ผอ.ผน.รายงานการด าเนินการบริหารจัดการองค์การตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 

➢ การประชุม/อบรมที่เกี่ยวข้อง : ม.ค.61 ประชุมเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ 
ความเสี่ยง / มี.ค.61 ประชุมบูรณาการระบบคุณภาพ ISO และ PMQA 

➢ การตรวจประเมิน : ตรวจติดตามภายในครั้งที่ 1 โดยให้หน่วยงานประเมิน 
ตนเอง (self audit)  โดยหน่วยงานส่งการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

➢ การรับตรวจประเมิน Surveillance ครั้งที่ 1 เมื่อ 28 ก.พ.61 
➢ ผลการแก้ไขข้อสังเกต : น าเสนอข้อมูลเพื่อให้เห็นสถานการณ์และแนวโน้ม 

ของประสิทธิภาพในการด าเนินงานเข้าการประชุม MR / ทุกหน่วยทวนสอบและ
ปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการแก้ไขและการตรวจสอบ
ระบบ 

➢ ประเด็นการจัดการความเสี่ยงภาพรวมของกรม : ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ/ 
ด้านสารสนเทศ/ภัยสุขภาพ 

➢ การด าเนินการ ณ ปัจจุบัน 
-ทวนสอบตัวชี้วัดและกระบวนการของกรมให้เป็นเอกภาพ โดย กพร./ประธาน 
PMQA หมวด 6 

    ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะ
ว่า การท าระบบคุณภาพที่ส าคัญคือไม่
เป็นการเ พ่ิมภาระงานและลดความ
ซ้ าซ้อน  เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืน
ของกรมเช่น PMQA ตัวชี้วัดอ่ืนๆ  
     

mailto:monitor_plan@dmsc.mail.go.th
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
-เตรียมความพร้อมงานมหกรรมคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
-จัดอบรมผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor) ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 
(24-25 เม.ย.61) 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี)  

วาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

6.1 การก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ส าหรับต าแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ลักษณะเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 
     หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ น าเสนอ ดังต่อไปนี้ 

➢ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง (7 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่ง 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักฟิสิกส์รังสี นักวิชาการ
สาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเกษตร) 
-มีลักษะงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาหรือเทียบเท่า ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ 
-ให้ก าหนดต าแหน่งในลักษณะกรอบระดับต าแหน่ง เป็นต าแหน่ง ระดับปฏิบัติการ
หรือช านาญการหรือช านาญการพิเศษ ได้ทุกต าแหน่ง 
-ไม่ต้องยุบเลิกต าแหน่งเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เพิ่มขึ้น 
-หากผู้ครองต าแหน่งพ้นไป ระดับต าแหน่งดังกล่าวจะคงอยู่ต่อไป 

➢ ขั้นตอนการด าเนินการ 
-เม.ย.61 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์ แนวทาง แบบฟอร์มถึงหน่วยงาน 
-เม.ย.-8 มิ.ย.61 หน่วยงานเสนอต าแหน่งเลขท่ี จัดท าเอกสารประกอบการพิจารณา           
ส่งฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
-มิ.ย.61 เสนอคณะกรรมการพิจารณา 
-ก.ค.61 ฝ่ายจ.รวบรวมข้อมูลให้ส านักงาน ก.พ.พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น 
-เสนอคณะกก.ก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกสธ.ให้ความเห็นชอบและเสนอ
อ.ก.พ.กสธ.พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่ง โดย บค.สป.เป็นผู้ก าหนดช่วงเวลา
การประชุม  
 

      ประธานแจ้งว่าเนื่องจากการก าหนด
ต าแหน่งดังกล่าวนี้ใช้งบบุคลากร ซึ่งเป็น
ภาระผูกพันกับเงินงบประมาณ โดยให้
หน่วยงานจัดท าข้อมูลเสนอเพ่ือความ 
ก้าวหน้าของบุคลากร และจะจัดสรรตาม
งบประมาณท่ีม ี
 

6.2 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA) ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  
(ม.44) และการประเมินผู้บริหารองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 
       หวัหน้าก.พ.ร. น าเสนอผลการปฏิบัติราชการฯ ตามม.44 ที่บรรลุเป้าหมายได้แก่  
1.การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพ่ือการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 
2.การพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสูงเพ่ือแก้ปัญหาวัณโรค 
3.การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ Biopharmaceutical ที่ผลิตในประเทศเพ่ือ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออก 
4.จ านวนชนิดของสมุนไพรในเครื่องส าอางที่สามารถตรวจวิเคราะห์และเปิดให้บริการ 
5.จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด 
ม.44  
4.ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม  

     ประธานแจ้งว่าการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าไม่สามารถท าได้ เนื่องจากกรมฯมี
หน่วยงานเพ่ิม แต่สามารถประหยัดน้ ามัน
ได้โดยมอบนโยบายให้ เติมน้ ามันจาก
ปั๊มน้ ามันกรมฯเนื่องจากมีส่วนลด ยกเว้น
กรณีจ าเป็นที่ต้องเติมน้ ามันนอกสถานที่
ให้ผู้บริหารลงลายมือชื่อก ากับในใบเสร็จ 
รวมทั้งควรเดินทางร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
และลดการใช้กระดาษโดยอนุมัติให้ซื้อ
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
    4.1 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม 
    4.2 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม  
5.ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
6.การสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน 
ประเมินผู้บริหาร : ส่งเสริมการใช้ดิจิทัล 

➢ ผลการปฏิบัติราชการฯที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่  
ม.44 ( Innovation Base+ ประเมินผู้บริหาร )  
4.2 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม: การลดพลังงาน โดย
ไฟฟ้าลดได้ไม่ถึง 10% ในแต่ละเดือนแต่น้ ามันลดได้  
 

กระดาษ 80% ของยอดปีที่แล้ว /การ
ประชุมแบบไร้กระดาษ  (paperless) 
ส าหรับกรณีที่จ าเป็นให้จ้างเหมาจัดท า
รูปเล่ม 

6.3 ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช 
      นางบุญนิภา สุวรรณกาล ศวก.8 อุดรธานี รายงานผลการด าเนินการดังนี้ 
ต.ค.60      จัดประชุมวางแผนโครงการ 
6-8 ธ.ค.60 จัดประชุมด้านวิชาการร่วมกับ รพร.21 แห่งและมูลนิธิ รพร. 
ธค.-มิ.ย.61 ตรวจติดตามภายในตามระบบคุณภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ม.ค.-ก.ค.61 นิเทศ ติดตามประเมินผล 
ก.ค.61 ผลลัพธ์ : รพร.ทุกแห่งมีคุณภาพครบตามมาตรฐาน/จัดงานประชุมเพ่ือ
ประกาศศักยภาพของรพร.ในเดือนก.ค. 

➢ การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในปัจจุบันด าเนินการแล้ว 8 แห่งและจะ 
ครบ 21 แห่งในวันที่ 8 มิ.ย.61 / พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ 3 ครั้ง  

➢ ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาและขยายการรับรอง 
1.ปริมาณงานเพ่ิมขึ้น 
2.การสอบเทียบเครื่องมือ (บริษัทไม่ผ่าน ISO/IEC ISO/IEC 17025และขาดงปม.) 
3.บางรายการทดสอบไม่มีผู้ด าเนินแผนการทดสอบความช านาญ 

➢ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1.สรุปปัญหาอุปสรรค เพื่อน าเสนอผู้บริหารของมูลนิธิรพร.และผู้บริหารกรมฯ 
2.จัดประชุมวันที่ 15 -16 พ.ค.61 (เครื่องมือส าหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์/
การประกันคุณภาพในงานรังสีวินิจฉัย ) 
3.จัดท าหลักเกณฑ์การประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการในกรณีท่ีไม่มี PT 
 

      ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งให้
สรุปปัญหาอุปสรรคน าเสนอต่อผู้บริหาร
กรมเพ่ือน าเสนอต่อส านักงานปลัด กสธ. 
ใ น ก า ร ส นั บ ส นุ น ด้ า น ง ป ม . เ พ่ื อ ใ ห้
สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ใน
การเป็นห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุน
นโยบายเรื่อง Service Plan 
        รองอธิบดีฯจารุ วรรณ แจ้ งว่ า
เนื่องจากขณะนี้มีการเตรียมความพร้อม
ในการจัดงานมหกรรมคุณภาพของกรมฯ
และอาจจัดควบคู่ไปกับการจัดประชุมของ
รพร.ในช่วงเดือน ก.ค.ได้  จึงขอความ
ร่วมมือหน่วยงานแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตามแบบฟอร์มที่ส่งไปด้วย 
       ผทว.สุธนให้ข้อเสนอแนะว่าปัญหา
ของการสอบเทียบเครื่องมือ บางครั้งท า
เกินความจ าเป็น ควรสอบเทียบเฉพาะ
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องเท่านั้นและสมป.ได้
จั ดท าหลัก เกณฑ์การประเมินความ 
สามารถห้องปฏิบัติการในกรณีที่ไม่มี PT 
ไว้แล้ว 
 

6.4 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เก่ียวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

    ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมฯที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนทั้งหมด 200 ชิ้นข่าว 
แบ่งเป็นข่าวที่เกิดจากการเขียนข่าวส่งเผยแพร่ และจากการสัมภาษณ์ จ านวน 123 
ชิ้นข่าว และข่าวที่หน่วยงานอื่นให้ข่าวพาดพิงถึงกรมจ านวน 77 ชิ้นข่าว โดยเป็นข่าว

    ประธานให้เสนอข่าวด้วยความรวดเร็ว 
และทันต่อสถานการณ์ และข้อสั่งการของ
ปลัดกสธ.ไม่ให้ผู้อ านวยการให้ข้อมูลกับ
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรมฯในเชิงบวก 123 ชิ้นข่าว ข่าวกลาง 77 ชิ้นข่าว และไม่
มีข่าวเชิงลบ 
 

นักข่าวโดยตรง โดยประธานมอบให้โฆษก
กรมฯ(รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย) เป็นผู้ให้ข่าว   
 

6.5 รายงานแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program) 

     หัวหน้าฝ่ายคลัง รายงานแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน ดังนี้ 
กรมฯได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเปิดคลินิกสุขภาพทางการเงินและได้มีเจ้าหน้าที่
ของกรมฯเข้าสู่กระบวนการของแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน( การด าเนินการขอ
ยื่นเรื่องกู้เงินกับธ.ไทยพาณิชย์ ) นี้แล้วจ านวน 19 รายและมี 1 รายที่ธ.ไทยพาณิชย์
แจ้งการหักหนี้ในเดือนมี.ค.61 แล้ว และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดท า MOU กับธ.
กรุงไทย โดยท่านอธิบดีมอบหมายรองอธิบดีฯจารุวรรณด าเนินการ 
 

  ที่ประชุมรับทราบ รองอธิบดีฯจารุวรรณ
แจ้ งว่ ากสธ .จะมีสวั สดิการ อ่ืนๆเช่น 
ประกันรถยนต์ (Happy car Insurance) 
และ Happy Communication กับบริษัท 
AIS  

วาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ   

 ผทว.กนกพร อธิสุข ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
- ขอความร่วมมือบุคลากรกรมฯให้ข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงจากงาน 

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งท่ี 26 โดยส่งมายังอีเมล์ผทว.กนกพร  
- เชิญชวนผู้บริหารเข้าร่วมงาน KM Season 2 ในวันที่ 17-18 พ.ค.61 ณ  

โรงแรมรามาการ์เด้น โดยขอให้แต่ละหน่วยงานคัดเลือก Story Telling อย่างน้อย 1 
เรื่อง โดยกรมฯจะคัดเลือกผู้ชนะเลิศจากทั้ง 2 รอบเพ่ือส่งประกวดระดับกระทรวงใน
เดือนมิ.ย.ต่อไป  

ที่ประชุมรับทราบ  

 
สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ 

11 เมษายน 2561  


