รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ฯ
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม
........................................................................
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล
ผู้อานวยการกองกลาง ผู้แทนปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(นางกอบเพชร หาญพัฒนพานิชย์)
ผู้ตรวจราชการ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นายสมเกียรติ พันธรรม)
ม.ล.วราภา อุกฤษณ์
นายประวิทย์ แต่งอักษร
ม.ร.ว. ปิยฉัตร ฉัตรชัย
นายนนทรีย์ นิมิบุตร
นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจารัส
นายมารุต บูรณรัช
นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์

ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม
๑. นายมารุต บูรณรัช

กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี
๒. นายก้อง ฤทธิ์ดี
๓. นางสาววราภา ดีรอด
เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น.

รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
งานเลขานุการฝ่ายบริหารกลาง

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้ง
- ไม่มี -

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ ฝ่ายเลขานุการแจ้ง ผู้แทนจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสมเกียรติ
พันธรรม
๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนจากปลัดสานักนายกรัฐมนตรี นางกอบเพชร
หาญพัฒนพานิชย์
๑.๒.๓ ฝ่ายเลขานุการแจกเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
๑.๒.๓.๑ จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๕๕ มกราคม –
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๒.๓.๒ ปฏิทินหอภาพยนตร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๒.๓.๓ สูจิบัตรเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๒๓
๑.๒.๓.๔ หนังสือโชคสองชั้น
๑.๒.๓.๕ เอกสารเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง การประเมิน
องค์การมหาชนตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจาปี
๒๕๖๓
๑.๒.๓.๖ เอกสารเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง เรื่อง สรุปผล
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๒
๑.๒.๓.๗ เอกสารเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ประกาศหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริก าร
เกี่ยวกับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้ง
ที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง
(มีเอกสารแนบแล้ว)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง การประเมินองค์การมหาชนตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการประจาปี ๒๕๖๓

สาระสาคัญ
ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงกรอบการประเมินองค์การมหาชนตามมาตรฐาน
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจาปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม
๒๕๖๒ และแจ้งให้องค์การมหาชนฯ จัดส่งข้อเสนอตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชนหรือประธานกรรมการ
องค์การมหาชน นั้น
หอภาพยนตร์ ไ ด้ ทาร่ างตั ว ชี้วัด การประเมิ นองค์ ก ารมหาชนตามมาตรฐาน
ปรั บ ปรุ งประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ราชการประจาปี ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการได้
เห็นชอบ เมื่อการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเสนอต่อ
สานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาและดาเนินการเจรจาตัวชี้วัดดังกล่าว แล้ว
ฝ่ายเลขานุการขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน
ตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจาปี ๒๕๖๓
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สาระสาคัญ
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการฯ นายประวิทย์ แต่ง
อักษร ขอเสนอรายงานสรุป
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารหอภาพยนตร์ เ ห็ น ชอบ เรื่ อ ง การปรั บ แผน
ยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ แล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ จึงได้นาเสนอแนว
ทางการด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ปี ๒๕๖๓ ต่ อ คณะอนุ ก รรมการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการฯ สามารถติ ด ตามความก้ า วหน้ า และให้
ข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดย
คณะอนุกรรมการมีข้อเสนอแนะตามความเห็นของคณะกรรมการบริหาร ให้เพิ่มเติม
ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของแต่ละผลผลิต/กิจกรรม สาหรับติดตามความก้าวหน้าใน
การใช้จ่ายงบประมาณควบคู่กัน โดยฝ่ายเลขาจะได้นาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
การจัดทา (ร่าง) ตัวชี้วัด ก.พ.ร.
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้รับทราบข้อเสนอตัวชี้วัดของหอ
ภาพยนตร์ ประจ าปี ๒๕๖๓ ความคืบหน้าล่ าสุ ด เลขาธิการส านักงานพัฒ นาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีการประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัด เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
โดยมี ข้ อ เสนอแนะให้ ห อภาพยนตร์ เ พิ่ ม ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลการด าเนิ น งานให้
ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร หอภาพยนตร์จึงได้เสนอตัวชี้วัดเพิ่มเติม
เพื่อให้ ก.พ.ร. พิจารณา ซึ่งจะมีการพิจารณานอกรอบก่อนกาหนดการประชุมเจรจา
ตัวชี้วัดจริงในวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กรรมการเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ควรกาหนดหัวข้อของงานวิทยานิพนธ์
หรืองานวิจัย
มติที่ประชุม เห็นชอบสรุปการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ และมอบฝ่ายเลขานุการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สาระสาคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจารัส ขอ
เสนอรายงานสรุป
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
๑. การตรวจสอบบัญชี และพัสดุของหอภาพยนตร์
คณะกรรมการฯ มีมติรับทราบการตรวจสอบบัญชี และพัสดุของหอภาพยนตร์
๑.๑ ผู้สอบบัญชีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (บริษัท สานักงานสามสิบสี่
ออดิต จากัด) แจ้งเปิดตรวจระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
๑.๒ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เห็นชอบ บริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิต
จากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว
๑.๓ ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น แจ้ ง เปิ ด ตรวจสอบการบริ ห ารพั ส ดุ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนงาน และโครงการ เพื่อแสดงความเห็นว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นไปโดยประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ผลตามเป้าหมายและมี
ผลคุ้มค่าหรือไม่
๒. ขอปรับปรุงตารางประกอบแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบการปรับปรุงตารางประกอบแผนการตรวจสอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอมา โดยมีความจาเป็น
และเหมาะสม และไม่กระทบกับแผนการตรวจสอบประจาปี
๓. รายงานผลสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณประจาไตรมาสที่ ๔ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการฯ มีมติเห็ นชอบรายงานผลสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาไตรมาสที่ ๔ และเนื่องจากมีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ากว่าเป้าหมาย และมี
รายจ่ายลงทุนที่จาเป็นต้องดาเนินการต่อ และขอกันเงินเหลื่อมปี ๒๕๖๒ เป็นจานวน
มากจึ งมีมติ ข อให้ ฝ่ ายบริห ารมอบผู้ เ กี่ยวข้ อ งกับ รายการในงบรายจ่ ายลงทุน จั ด ท า
แผนการดาเนินงานโครงการ เพื่อการวางแผนและการติดตาม ให้สามารถหาผู้รับจ้างได้
ภายใน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป
๔. รายงานผลสอบทานงบการเงินประจาไตรมาสที่ ๔ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานผลสอบทานงบการเงินประจาไตรมาสที่
๔ รายการเจ้าหนี้รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆ และรายการที่อยู่ระหว่างจัดทาร่าง
รายละเอีย ดของงาน คณะกรรมการบริห ารได้เห็ นชอบเป็นรายการกันเงินเหลื่ อมปี
เรียบร้อยแล้ว สาหรับรายการอุปกรณ์พิมพ์ล้างฟิล์มสีอยู่ระหว่างโอนปิดจากงานระหว่าง
ก่ อ สร้ า งเป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ค านวณค่ า เสื่ อ มราคาเมื่ อ เริ่ ม ใช้ ง าน คณะกรรมการการ
ตรวจสอบเห็นชอบให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดาเนินการจัดทารายละเอียดครุภัณฑ์พิมพ์
ล้างฟิล์มสี จานวนเงินรวม ๑๒ ล้านบาท เพื่อแจ้งเป็นรายการเพิ่มเติมให้กับผู้สอบบัญชี
ต่อไป
๕. รายงานผลสอบทานงบการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส่ง
ผู้สอบบัญชี)
คณะกรรมการฯ มี ม ติ เ ห็ น ชอบรายงานผลสอบทานงบการเงิ น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส่งผู้สอบบัญชี) เนื่องจากสินค้าคงเหลือร้านค้าของที่ระลึกมี
ยอดคลาดเคลื่อน คณะกรรมการฯ มีมติมอบฝ่ายบริหารพิจารณาให้พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาจเป็นโปรแกรมสาเร็จรูป
สาหรับขายหน้าร้าน และรายการที่ต้องแจ้งเพิ่มเติมให้กับผู้สอบบัญชี ได้แก่ ครุภัณฑ์
พิมพ์ล้างฟิล์มสี มูลค่า ๑๒ ล้านบาท และรายการภาระผูกพันตามสัญญาจ้างจาแนกตาม
ระยะเวลา คณะกรรมการฯ มีมติให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการจัดทารายละเอียด
ต่างๆ เพื่อแจ้งเป็นรายการเพิ่มเติมให้กับผู้สอบบัญชีต่อไป
๖. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานผลการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) ผลการสอบทานการ
ควบคุมภายใน หอภาพยนตร์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สาหรับปี
สิ้ น สุ ด วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๖๒ ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห น่ ว ยงานก าหนดซึ่ ง เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กรรมการเสนอแนะว่า ขอให้จัดทาแผนการเบิกจ่ายทุกรายการที่ค้างจ่าย
มติที่ประชุม เห็นชอบสรุปการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
และมอบฝ่ายเลขานุการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ

๔.๓ เรื่อง การประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
สาระสาคัญ
ด้วยขณะนี้ครบรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
รอบ ๑๒ เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๙ วรรคสาม “ในการแต่งตั้ง โยกย้ายเลื่อน
เงินเดือน เลื่อนตาแหน่งและลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อานวยการและ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
ก่อนจึงดาเนินการได้” และรวมถึงการประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายในตามอานาจ
หน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ
บั ด นี้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิ จ ารณาประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ง านของ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๔.๔ เรื่อง ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเกี่ยวกับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
สาระสาคัญ
ตามที่หอภาพยนตร์ประกาศ หลักเกณฑ์การให้บริการของห้องสมุดและโสต
ทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ซึ่งอาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ของระเบียบหอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในการประชุม ครั้งที่
๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น
หอภาพยนตร์ ฯ ได้ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารของหอภาพยนตร์
ครอบคลุ มการบริ ก ารภาพยนตร์และสิ่ ง เกี่ยวเนื่ อ งที่ กว้า งขวางมากขึ้น จึงได้ จั ด ท า
ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้
บริการเกี่ยวกับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กรรมการเสนอแนะว่า ระบุเพิ่มเติมว่า ประกาศ ณ วันที่เท่าไหร่ และเพิ่มเติม
เนื้อหาใน ข้อ ๘. ให้ระบุว่ากรณีมีเหตุอันสมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการตาม
ประกาศนี้ให้เป็นดุลพินิจของผู้อานวยการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- ควรปรับปรุงเว็บไซด์ให้ดูสวยงาม ทันสมัย และน่าสนใจ
- ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานพื้นที่ใกล้หอภาพยนตร์
- ควรจัดหาพื้นที่จอดรถให้เพียงพอต่อการให้บริการ
- การจัดตารางฉายหนังรอบเย็น ผลตอบรับค่อนข้างน้อย เสนอปรับแผน
จัดฉายเฉพาะวันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
- สร้างความสัมพันธ์กับสถานที่ฉายภาพยนตร์ในต่างจังหวัดเพื่อร่วมจัดกิจกรรม
- จัดบริการรถรับส่งผู้ใช้บริการตามจุดต่างๆ ช่วงเวลาจัดกิจกรรมสาคัญ
มติที่ประชุม รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะและ
รายงานคณะกรรมการต่อไป
๕.๒ เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์
กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต

