รายงานการประชุมบุคลากรกองกฎหมาย
ครั้งที่ 3/2564
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน ๒๕64
ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา และห้องปฏิบัติงานกองกฎหมาย อาคาร 1 ชั้น 4 กรมอนามัย
ผู้มาประชุม
1. นางสาวอำพร บุศรังษี
2. นายสุพจน์ อาลีอุสมาน
3. นางสาวพรรณวรท อุดมผล
4. นางสาวสกุณา คุณวโรตม์
5. นางวาสนา ปะสังคานนท์
6. นางมะลิลา ตันติยุทธ
7. นางสาวสุภาวดี จันทมุด
8. นางวิไลวรรณ มาเจริญทรัพย์
9. นางมานิตย์ พิรักษา
10. นายกานต์ เจิมพวงผล
11. นางกรณิกา ดงแสง
12. นายพลากร จินตนาวิวัฒน์
13. นางสาวชญาณี ศรีวรรณ
14. นางสาวพรนภา แซ่ลี้
15. นางสาวขวัญใจ แว่นใหญ่
16. นางสาวกรัณฑรัตน์ เมืองคำ
17. นางจุฑามาศ แสงส่ง
18. นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร
19. นางสาวอรณิชา บรรพศรี
20. นายศุภชัย เครือเมฆ
21. นายคมน์พิสิฐ พุฒิเผือก
22. นายวิทยา โสแพทย์
23. นางนิยดา วิไลกิจวัฒน์
24. นางสาวฉายจิต ทองแหยม
25. นางสาวประภัสสร สว่างภพ
26. นางสาวสิริมา นาทองชัย
27. นางสาวไพลิน สาราบรรณ์
28. นายไอลวิล ขันธสนธิ์
29. นางสาวณสิกุล ดีอ่อน
30. นายประวิทย์ เหมือนนึก
31. นางสาวจิรัชญา ราชมนตรี
32. นางสาวจิรัชญา สายสะโร
33. นางสาวผกากานต์ เพ็ชรบุรี
34. นายธนเสฎฐ์ พรหมโพธิ์ทอง

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมอนามัย ประธาน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ Online
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ Online
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ Online
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ Online
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นิติกรปฏิบัติการ Online (WFH)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ Online
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ Online
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ Online
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ Online
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ Online
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ Online
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน Online
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน Online
พนักงานธุรการ ส4 Online
นิติกร Online
นิติกร Online
นิติกร Online
นิติกร Online
นิติกร Online
นิติกร Online
นิติกร Online (WFH)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Online
นิติกร Online (WFH)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน Online
นักวิชาการสาธารณสุข Online
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล Online
พนักงานขับรถยนต์ Online
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ผู้ไม่มาประชุม
นายเทิดทูล เจริญสุข

พนักงานธุรการ ส3

ลาพักผ่อน

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากช่ว งเช้าผู้อำนวยการกองกฎหมาย ติด ราชการอื่น จึงมอบหมายนายสุพจน์ อาลีอุส มาน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุม
นายสุพจน์ อาลีอุสมาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
กลุ่มอำนวยการได้จัดทำรายงานการประชุมบุคลากรศูนย์ บริหารกฎหมายสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 11 มกราคม 2564 พร้อมได้แจ้งเวียนให้ทุกคนพิจารณารายงานการประชุ มฯ ทางอีเมล์กรมอนามัย แล้ว
นางมานิตย์ พิรักษา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 สรุปผลการดำเงินงานของกลุ่มงานและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในกองกฎหมาย กรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.1.1 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ โดย นางวาสนา ปะสังคานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หากกลุ่มใดมี แผนจะดำเนินการจ้าง ขอให้เตรียมจัดทำรายละเอียดของงานไว้ ให้พร้อม
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการดำเนินการจัดจ้าง และสำหรับการส่งเอกสารหลักฐานในการขอเบิกจ่ายเงินหรือ
เคลีย ร์เงิน ยืมราชการก็ต้องมีให้ครบถ้ว น เพื่อจะได้ส ่งใบสำคัญให้กองคลัง ซึ่งจะมีผ ลกับร้อยละการเบิก จ่ า ย
งบประมาณของหน่วยงาน
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มติที่ประชุม รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการและถือปฏิบัติ
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3.1.2 กลุม่ อำนวยการ โดย นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
1. คณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ผลการดำเนินงาน
- ประชุ ม คกก. ควบคุ ม ภายใน และ คกก.ติ ด ตามประเมิ น ผลระบบควบคุ ม ภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ครั้ง
- วิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในประจำปี 2563 และปี 2564
เสนอต่อผู้อำนวยการ แล้วนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก และรอบ 5 เดือนหลัง
- จัดทำแผนการขับเคลื่อนการการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
- รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือ น รอบ 12 เดือน
เสนอต่อผู้อำนวยการและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานควบคุมภายใน
- ควรมีการทบทวนการแต่งตั้ง คกก. ควบคุมภายใน เนื่องจากบทบาทหน้าที่ของ คกก.ชุด
นี้คือการกำหนดนโยบาย ขอบเขต ควบคุม กำกับ เสนอแนะ และหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน ซึ่งบุคคลที่จะทำหน้าที่นี้ควรเป็นผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ และหัวหน้า
กลุ่ม เป็นต้น
- ควรมีการทบทวนการแต่งตั้ง คกก.ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เนื่องจาก
บทบาทหน้าที่ของ คกก.ชุดนี้คือดำเนินการจัดทำรายงาน รวบรวม ประเมินผล ตามที่กรมอนามัยกำหนด บุคคลที่จะ
ทำหน้าที่นี้ควรเป็นระดับเจ้าหน้าที่ที่มาจากทุกกลุ่ม
2. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน : ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานได้จัดแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำหน่วยงานปีงบประมาณ 2564 แจ้งผู้รับตรวจและผู้เกี่ยวข้องทราบ เรื่องที่ตรวจสอบได้แก่ด้านการการเงิน
(Financial Auditing) ด้านการปฏิ บ ัต ิ งานตามกฎ ระเบียบ (Compliance Auditing) ด้ า นการปฏิ บ ั ต ิ ง านหรื อ การ
ดำเนิ น งาน (Operational Auditing) ด้ า นการบริ ห ารงาน (Management Auditing) ซึ ่ ง ในไตรมาสที ่ 1 - 3
ปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบรายไตรมาส และรายงานผลการตรวจต่ อ
ผู้อำนวยการพร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน แบนเนอร์ “ระบบควบคุมภายใน” และรายงานผู้เกี่ยวข้องตาม
กำหนดเวลาเรียบร้อยแล้ว อนึ่ง สำหรับการตรวจสอบไตรมาส 4 จะดำเนินการตรวจสอบระหว่างวันที่ 1 - 11
ตุลาคม 2564 และจะต้องรายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
ปัญหาและอุปสรรค : การตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานไม่พบปัญหาและอุปสรรค
เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานเป็นเจ้าหน้าที่ชุดเดิม จึงทำให้มีประสบการณ์ สามารถดำเนินการได้ตาม
แผนการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบทันตามเวลาที่กรมอนามัยกำหนด
3. คณะกรรมการ PMQA หมวด 5
ผลการดำเนินงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
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การดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน
(Healthy Workplace Happy for Life : WHP) ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564
ที่
1

กิจกรรม
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานฯ

2

จุฑามาศ

3

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่า
ทำงานฯ ของหน่วยงาน
จัดทำประกาศนโยบายการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานฯ ของหน่วยงาน

4

จัดทำร่างแผนการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานฯ ของหน่วยงาน

จุฑามาศ

5

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ พิจารณาร่างแผนฯ
(ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
ประชุมแจ้งชี้แจงแนวทางและรายงานผลการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่า
ทำงานฯ ของหน่วยงาน และจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”

จุฑามาศ
จิตติมา
จุฑามาศ
จิตติมา
และทุกคน
จิตติมา
ไอลวิล
จิตติมา
ไอลวิล
จิตติมา
จุฑามาศ
ศุภชัย

6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

จัดทำ google form เพื่อการเผยแพร่นโยบาย วัฒนธรรมองค์กร เกณฑ์การ
ดำเนินงาน HWP และเผยแพร่ผ่านไลน์ ศก. ติดบอร์ด
ประเมินผลการรับรู้นโยบาย วัฒนธรรมองค์กร
เกณฑ์การดำเนินงาน HWP โดยใช้ google form
สรุปผลการประเมิน วิเคราะห์ ปรับปรุงแผนสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานฯ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) กรมอนามัย
ประเมินตนเองตามเกณฑ์การดำเนินงาน 5 ส.
(ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน และสัปดาห์ที่ 4 กรรมการของกรมมาตรวจประเมิน)
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) กรมอนามัย
และรายงานการดำเนินกิจกรรม 5 ส.
คกก.ของกรม เข้าตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานฯ ของหน่วยงาน
สื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
- 5ส
- ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และสมดุลในชีวิตการทำงาน
- ความรู้ ลดเลิกบุหรี่และสิ่งเสพติด
- กิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมออกกำลังกาย ยืดเหยียดระหว่างวัน
และยืดเหยียดระหว่างการประชุมของหน่วยงาน

16 ส่งเสริมการจัดเบรกและอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ
17 ส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปี
18 กิจกรรมส่งเสริมความผูกพัน
-ผลไม้อวยพรวันเกิด
-ทานข้าวกลางวันร่วมกัน

ผู้รับผิดชอบ
จุฑามาศ

จุฑามาศ

จุฑามาศ
จุฑามาศ
คณะทำงาน

ชญาณี
คมน์พิสิฐ
กานต์
กานต์
คมน์พิสิฐ
จิตติมา
คณะทำงาน
คณะทำงาน
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4. การดำเนินงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส
- จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ 2564 และรายงานผลการดำเนินงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

~8~

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ่มอำนวยการ
เนื่องจากกิจกรรมที่กลุ่มอำนวยการจัดต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาคือ
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากติดภารกิจอื่น และยังมีเจ้าหน้าที่บางคน ไม่ให้ความร่วมมือในการ
ดำเนินกิจกรรมเท่าที่ควร
มติที่ประชุม รับทราบ

~9~

3.1.3 กลุ่มพัฒนากฎหมาย โดย นางสาวพรรณวรท อุดมผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนากฎหมาย

~ 10 ~

ผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ ความรู้ วิจัย และนวัตกรรมศูนย์บริหารกฎหมาย
สาธารณสุข โดย นางกรณิกา ดงแสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนากฎหมาย

~ 11 ~

~ 12 ~

มติที่ประชุม รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

3.1.1 กลุ่มส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมาย โดย นายพลากร จินตนาวิวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ PMQA หมวด 3 และหมวด 6 ดังนี้
ผลการดำเนินงาน PMQA หมวด 3

~ 13 ~

~ 14 ~

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน PMQA หมวด 3

~ 15 ~
ผลการดำเนินงาน PMQA หมวด 6
- ประชุมคณะทำงาน 1 ครั้ง (มีนาคม 2564) เพื่อทบทวนกระบวนการดำเนินงานมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน (SOP) ของแต่ละกลุ่มงานในกองกฎหมาย และปรับแก้ไขให้สอดคล้องตามหลักการ A2IM
- ได้รับข้อมูลการทบทวนกระบวนการดำเนินงานมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (SOP) จากกลุ่ม
อำนวยการและกลุ่มคุ้มครองสิทธิแล้ว
ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน PMQA หมวด 6
การทบทวนกระบวนการดำเนินงานมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (SOP) ให้สอดคล้องกับหลักการ
A2IM ยังมีความสับสน แต่ละกลุ่มยังดำเนินการไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทบทวนกระบวนการดำเนินงานมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
(SOP) ให้สอดคล้องกับหลักการ A2IM ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
มติที่ประชุม รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.2 ชี้แจงแบบฟอร์มการตอบข้อหารือประจำวัน โดย นางสาวฉายจิต ทองแหยม นิติกร กลุ่มส่งเสริม
และบังคับใช้กฎหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการและถือปฏิบัติ
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ในช่วงบ่ายผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมอนามัย นางสาวอำพร บุศรังษี เป็นประธานการประชุม
และมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การให้ความสำคัญกับการประชุม ประจำเดือนของหน่วยงาน เพราะเป็นการประชุมเพื่อสื่อสารข้อมูล
ต่าง ๆ ในองค์กร ที่ควรมีการกำหนดวาระประจำและจัดทุกเดือน จึงขอให้ทุกคนให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการ
ประชุมแบบ on site หรือ online ก็ควรตั้งใจฟังและร่วมเสนอความคิดเห็น
2. การตรงต่อเวลา ไม่ว่าจะประชุมของหน่วยงานใดควรไปก่อนเวลาและให้ความสำคัญกับการประชุม
3. การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ขอให้คณะทำงานพัฒนากรอบความก้าวหน้าในสายงานและขีด
ความสามารถของบุคลากรดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ
4. ขอให้ทุกคนในหน่วยงานรักษา/ปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ เพื่อความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ของตัวเองและหน่วยงาน
5. การช่วยกันประหยัดเงินหลวง ช่วยกันปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ หน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งาน
6. การมีความคิดเชิงระบบ/การคิดแบบรวบยอดเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานมาก การมีเหตุผลและ
ความรอบคอบ ไม่ว่าจะทำสิ่งใดให้มีเหตุผลและเป็นเหตุผลที่ผู้อื่นสามารถรับได้ด้วย รู้จักพูดขอบคุณ ขอโทษ และ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
7. สืบเนื่องจากที่กรมได้ยกฐานะหน่วยงานให้เป็น กองกฎหมาย ท่านอธิบดีได้มอบนโยบาย ว่าในฐานะ
กองกฎหมายควรมีอัตรากำลังเฉพาะตำแหน่งนิติกร (กรอบอัตรากำลังปัจจุบันมีตำแหน่งนิติกร 6 อัตรา) ส่วนตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขที่มีอยู่เพื่อความก้าวหน้าผู้ ที่ครองตำแหน่งนักวิชาการสารธารณสุข ควรจะเรียนเพื่อเพิ่มวุฒิ
นิติศาสตร์ปรับตำแหน่ง เป็นนิติกร การเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนิติกร รอบที่ 1 เปลี่ยนตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 2134 (นางสาวพรรณวรท อุดมผล เป็นผู้ครองอยู่) และตำแหน่งนักวิเครา ะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 2096 (นางมะลิลา ตันติยุทธ เป็นผู้ครองอยู่) รอบที่ 2 เปลี่ยนตำแหน่งให้
ข้าราชการที่เรียนนิติศาสตร์เพิ่ม จึงขอให้นักวิชาการที่ต้องการเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนิติกรไปเรียนนิติศาสตร์เพิ่ม
เมื่อใกล้จบหน่วยงานก็จะทำเรื่องแจ้งกองการเจ้าหน้าที่เพื่อขอเปลี่ยนตำแหน่งต่อไป
8. การปรับโครงสร้างยกฐานะเป็นกองกฎหมายในกฎกระทรวง ให้ หน่วยงานปรับโครงสร้างยกฐานะ
เป็นหน่วยงานในกฎกระทรวงและให้พิจารณาจัดทำ กำหนดตำแหน่งเป็น “นิติกรเชี่ยวชาญ” หรือ “นักวิชาการ
สาธารณสุ ข เชี ่ ยวชาญ” โดย บย.จะเชิ ญ กพร.หรื อ สป. มาพู ด ให้ แ นวคิ ด การปรั บกองกฎหมายให้ ป รากฏใน
กฎกระทรวง
9. การย้ายสำนักงานใหม่ ให้เตรียมการย้ายสำนักงานใหม่โดยให้ ประสาน/ติดตามความก้าวหน้าจาก
สำนักงานเลขานุการกรม
10. รณรงค์การใช้ช้ อนประจำตัว (ไม่รับช้อนจากร้านค้า) กรณีได้มาจะมีกล่องรับบริจาคตั้งอยู่ที่โต๊ะ
ด้านหน้าของนายเทิดทูล เจริญสุข จึงขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือ
11. เรื่องจากที่ประชุม กพว.กรมอนามัย การทำวิจัยให้คิดหลายมิติ ถ้าสามารถทำเองก็ทำเอง แต่ถ้าทำ
ไม่ไหวก็ให้จ้าง แต่ต้องมีความชัดเจนว่าอยากได้อะไร ซึ่งสำนักที่ปรึกษาแจ้งในที่ประชุมกรมว่า Cluste ควรมีงานวิจัย
อย่างน้อย 1 เรื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการและถือปฏิบัติ
เลิกประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา
นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางมานิตย์ พิรักษา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

