
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและการจัดกลุ่มเครือข่าย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑                                      หน้า ๔ 

 
 

รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดกลุ่มเครือข่ายและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 

วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสุชน ๒ ชั้น ๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ อ.เมืองฯ จ.นนทบุร ี 

 

อนุกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. นางกรรณิการ์  บรรเทิงจิตร       ที่ปรึกษา 
๒. นายกิจจา  เรืองไทย       ที่ปรึกษา 
๓. นายประสิทธิ์ชัย  มั่งจิตร       ประธานอนุกรรมการ 
๔. นายพิชิตเวธน์  ค าเด่นเหล็ก      อนุกรรมการ 

  ผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
๕. รศ. นุศราพร  เกษสมบูรณ์      อนุกรรมการ 
๖. นายไพบูลย์  ช่วงทอง       อนุกรรมการ 
๗. นางรัชนีกร  ดารกมาศ       อนุกรรมการ 
๘. นายวงวัฒน์  ลิ่วลักษณ์       อนุกรรมการ 
๙. นายศักดิ์เจริญ  ภวภูตานนท์      อนุกรรมการ 
๑๐. นางสาวศิริพร  ปัญญาเสน      อนุกรรมการ 
๑๑. นางสมใจ  ลือวิเศษไพบูลย์      อนุกรรมการ 
๑๒. นางอรพรรณ  ศรีสุขวัฒนา      อนุกรรมการ 
๑๓. นายนิติธร  ธนธัญญา       อนุกรรมการ 

ผู้แทนผู้อ านวยการส านักพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ 
๑๔. นางสาวทิพิชา  โปษยานนท์        อนุกรรมการและเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 
๑๕. นางสาววิไลวรรณ สิริสุทธิ์           ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖. นางสาวนภินทร  ศิริไทย            ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

อนุกรรมการที่ไม่เข้าประชุม   (เนื่องจากติดภารกิจอ่ืน) 
๑. นายศุภกิจ  ศิริลักษณ์       ที่ปรึกษา 
๒. ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน    อนุกรรมการ 
๓. ผศ. สิริมา  มงคลสัมฤทธิ์       อนุกรรมการ 
๔. นายชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน์      อนุกรรมการ 
๕. นายธนา ยันตรโกวิท       อนุกรรมการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางภารนี สวัสดิรักษ์  ประธานอนุกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานโยบายสาธารณะ 

                                          เพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 
๒. นายกิติพงษ์  เกิดฤทธิ์  กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. นางวรรณวิมล  ขวัญยาใจ  สช. 
๔. นายณรงค์  กฤดิขจรกรกุล สช. 
๕. นางภัคคนันท์  ทองเหลืองสุข สช. 

 
เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  

นายประสิทธิ์ชัย  มั่งจิตร ประธานอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและจัดกลุ่มเครือข่าย 
ไดก้ล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม    
 นางสาวทิพิชา โปษยานนท์ เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้น าเสนอประเด็นส าคัญของ ร่าง รายงาน

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและจัดกลุ่มเครือข่าย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุชน ๑ ชั้น ๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง 

 
มติที่ประชุม รับรอง ร่าง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและจัดกลุ่มเครือข่าย 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑ ร่างมติ คจ.สช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ 
นางสาวทิพิชา โปษยานนท์ เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ น าเสนอร่างมติ คจ.สช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อ

วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม BB206 ชั้น ๒ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 
โรงแรมเซน็ทราศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ. แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นั้น ที่ประชุมได้มี ร่าง มติฯ และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระ ๓.๑ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ ร่างมติ คจ.สช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการฯ 
 
 
 



การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและการจัดกลุ่มเครือข่าย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑                                      หน้า ๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่อง  
๔.๑ แนวทางการจัดกลุ่มเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๑   
นางสาววิไลวรรณ  สิริสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้น าเสนอ ผลการปรับปรุงแนว

ทางการจัดกลุ่มเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบระเบียบวาระ ๔.๑ 
 
ความเห็นจากที่ประชุมฯ 

ขอให้ฝ่ายเลขานุการท าความเข้าใจกับผู้ประสานงานของกลุ่มเครือข่าย MA กทม. ให้ชัดเจนเกี่ยวกับ
โควตาที่ได้รับจัดสรร 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ แนวทางการจัดกลุ่มเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

๔.๒ ร่างบัญชีรายชื่อกลุ่มเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑   
นางสาววิไลวรรณ  สิริสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้น าเสนอ ผลการปรับปรุงร่าง 

บัญชีรายชื่อกลุ่มเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบระเบียบวาระ ๔.๒ 
 
ความเห็นจากที่ประชุมฯ 

๑. การเชิญกลุ่มเครือข่าย MA จังหวัด ขอให้ สช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการดังนี้ 
- ส่งหนังสือเชิญตรงไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ นายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัด 
- ปรึกษาหารือกับแกนประสานศูนย์ กทม. ทั้ง ๖ โซน ในการเชิญเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การ

ก าหนดโควต้า และสัดส่วนองค์ประกอบของตัวแทนทั้ง ๓ ภาคส่วน 
๒. การเชิญกลุ่มเครือข่าย MK พ้ืนที่ ขอให้ส่งหนังสือเชิญผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษา เพ่ือให้เป็นผู้

พิจารณามอบหมายผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมในนามสถาบันการศึกษาตามความเหมาะสม 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างบัญชีรายชื่อกลุ่มเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบเครือข่ายระดับพื้นท่ี (MA) ของ สช. ให้ชัดเจน เกี่ยวกับการก าหนดโควต้าเข้า
ร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับ กทม. และ กขป. โดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้ง 
๓ ภาคส่วน 
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๒. ประสานงานกับคณะอนุกรรมการวิชาการ เพ่ือพิจารณาก าหนดรายชื่อกลุ่มเครือข่ายเฉพาะประเด็น (MI) 
โดย ขอให้จ าแนกเครือข่าย MI ออกเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขาขึ้น ขาเคลื่ อนและ
เครือข่าย MI ควรได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้วย 

๓. น าร่างบัญชีรายชื่อกลุ่มเครือข่ายฯ เสนอคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาให้การ
รับรอง 

๔. ขอให้ด าเนินการเรื่องหนังสือเชิญเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการเฉพาะ 
ดังนี้ 
- กลุ่มเครือข่ายพ้ืนที่ (MA) ขอให้ สช. เชิญตรงไปที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด (สสจ.) ส านักงานบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
- กลุ่มเครือข่ายภาควิชาการ วิชาชีพ (MK) ในพ้ืนที่ ขอให้ สช. ท าหนังสือเชิญไปที่ผู้บริหารสูงสุด

ของสถานศึกษานั้น 
 

๔.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลังเครือข่ายเยาวชนสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ”  
นางสาวนภินทร  ศิริไทย ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้น าเสนอความคืบหน้าการประชุม 

เชิงปฏิบัติการ “สานพลังเครือข่ายเยาวชนสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ที่ก าหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน 
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมไมดาส ๒ โรงแรมไมด้าดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑. วัตถุประสงค์  
๑) เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมมีความเข้าใจภาพรวมของกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และ

บทบาทหน้าที่ของตน 
๒) เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมมีการเตรียมความพร้อมที่ดีสาหรับการเข้าร่วมในกระบวนการสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติ 
๓) เพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายและให้ภาคีสามารถนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอด

ในการเรียนหรือการทางานด้านนโยบายสาธารณะต่อไป  
๒. กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้แทนนักศึกษา เยาวชน และคนรุ่นใหม่ จ านวนประมาณ ๔๐-๕๐ คน 

โดยขณะนี้ได้ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญจ านวน ๒๐ หน่วยงาน/องค์กร และรอการยืนยันตอบกลับ ภายในวันที่ 
๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓. ทีมวิทยากร ได้แก่ ทีม อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงได้มีการหารือเพ่ือออกแบบกระบวนการและกิจกรรมกับทีมวิทยากรไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ และขณะอยู่ระหว่างการปรับและเตรียมกระบวนการ/กิจกรรมร่วมกับทีมวิทยากร โดยจะมีนัด
ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมอีกครั้งภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ (อยู่ระหว่างการประสานงานเรื่องวันในการ
เตรียมความพร้อมกับทีมวิทยากร) 

๔. เนื้อหาและรูปแบบ เน้นการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมตามกระบวนการนโยบายสาธารณะ ได้แก่ 
๑) การก าหนดประเด็นนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม  ๒) การก าหนดทางเลือกเชิงนโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ๓) การตัดสินใจเชิงนโยบาย ๔) การขับเคลื่อนนโยบาย และ ๕) การติดตาม

http://www.qd.mahidol.ac.th/IDT/hrd/en.html


การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและการจัดกลุ่มเครือข่าย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑                                      หน้า ๘ 

ประเมินผลนโยบาย ผ่านการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และบทบาทหน้าที่ของกลุ่มเครือข่ายใน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ด้วยรูปแบบการจ าลองสถานการณ์ และกิจกรรม Role-play 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลังเครือข่ายเยาวชนสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ที่ก าหนด
จัดในวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมไมดาส ๒ โรงแรมไมด้าดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๕.๑ การประชุม “การเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. 
๒๕๖๑”  

นางสาววิไลวรรณ  สิริสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้น าเสนอรูปแบบและกระบวรการ
ประชุม “การเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้ท าความเข้าใจสาระส าคัญของ ร่าง เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ทั้ง ๓ ประเด็น ได้แก่ 

๑) ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ 
๒) การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือสุขภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน: เขตเมือง 
๓) ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเก่ียวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก 

และการมีส่วนร่วมในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างเป็นระบบทั้งในกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อน
มต ิฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ก าหนดจัดประชุม “การเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 
๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑” ขึ้น ในวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๒-
๔ ชั้น ๔ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และจะมีการประชุมเตรียมการฯ 
(Before Action Review : BAR) ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม BB206 
ชั้น ๒ ดังมีรายละเอียดร่างก าหนดการตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระ ๕.๑ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้คณะอนุกรรมการฯ ร่วมด าเนินกระบวนการกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาท่าทีของ
กลุ่มเครือข่ายต่อระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการประชุม “การ
เตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑” (Pre-NHA) ในวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ
นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และเข้าร่วมในการประชุมเตรียมการ Pre-NHA (Before Action 
Reviews : BAR) ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. 

 
๕.๒ การจัดป้ายที่นั่งในห้องประชุมพิจารณาระเบียบวาระ  

นางสาววิไลวรรณ  สิริสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้น าเสนอทางเลือกการจัดป้ายที่นั่ง
ในห้องประชุมพิจารณาระเบียบวาระ โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้เตรียมแผนการด าเนินงาน ไว้ดังนี้ 

๑. ส่งแบบสอบถามไปพร้อมกับหนังสือเชิญเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงระหว่ างเดือน
ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๑  



การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและการจัดกลุ่มเครือข่าย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑                                      หน้า ๙ 

๒. ขอเสนอรูปแบบของการจัดป้ายที่นั่งในห้องประชุมพิจารณาระเบียบวาระ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถาม ดังนี้ 

ทางเลือก ข้อดี ข้อสังเกต 
รูปแบบที่ ๑ 
วางป้ายที่นั่งตามกลุ่มเครือข่าย
ที่ตอบรับในแต่ละห้อง 

- สามารถวางป้ายไว้ได้ทีเดียวตั้งแต่วันแรก  
- ง่ายต่อการจัดการและลดการวางป้าย
ผิดพลาด 
- ส า ม า ร ถ จั ด ท า แ ผ น ผั ง ที่ นั่ ง ส า ห รั บ
ผู้ปฏิบัติงานในห้อง เพื่อให้ท างานได้ง่ายขึ้น  

- ต้องแต่งตั้ งคณะอนุด าเนินการประชุมและ
จัดสรรระเบียบวาระให้เร็วข้ึน 
- ที่น่ังอาจจะว่างบ้างแต่ไม่มาก 

รูปแบบที่ ๒ 
วางป้ายที่นั่งตามกลุ่มเครือข่าย
ที่ตอบรับในแต่ละระเบียบวาระ 

- คาดว่าจะลดป้ายที่นั่งว่างได้  - ต้องมีการวางป้ายใหม่ทุกครั้ งที่มีการสลับ
ระเบียบวาระ ซึ่งอาจกระทบต่อการประชุม 
- อาจเกิดความผิดพลาดในการวางป้าย และต้อง
ตรวจสอบให้ดี 
- ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ปฏิบัติงานในห้องอาจจะ
เกิดความสับสน 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ก าหนดจัดวางป้ายที่นั่งในห้องประชุมพิจารณาระเบียบวาระ เฉพาะผู้เข้าร่วม

ประชุมที่ตอบรับและแจ้งความประสงค์มาก่อนล่วงหน้าเท่านั้น ส่วนเครือข่ายที่ไม่ตอบรับเครือข่ายต้องมารับป้ายที่
นั่งด้วยตนเองบริเวณหน้าห้องประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ   

๖.๑ นัดหมายการประชุมฯ ครั้งต่อไป ดังนี้ 

๑) “การเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ (Pre-NHA) 
ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทรา
ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และการประชุมเตรียมความพร้อม (Before Action Review) 
ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๒) ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐–๑๓.๐๐ น. 
 

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
นางสาววิไลวรรณ  สิริสุทธิ ์

ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
 

นางสาวทิพิชา  โปษยานนท์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


