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รำยงำนสรุปประชุมระดมควำมคิดเห็น  
เรื่อง “Digital Government Strategy เพื่อก ำหนดบทบำท ของ สรอ.” 

วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎำคม ๒๕๕๘ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ 
 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ได้จัดกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นเรื่อง “Digital 
Government Strategy เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ กรกฎำคม ๒๕๕๘ ณ ห้องกมลทิพย์ ๒ ชั้น ๒ โรงแรม เดอะ         
สุโกศล กรุงเทพ เพ่ือก ำหนดบทบำท ของ สรอ.” โดยเป็นกำรร่วมระดมควำมคิดระหว่ำงผู้บริหำร สรอ.และ
ผู้บริหำรหน่วยงำนภำครัฐที่จะมีบทบำทส ำคัญในกำรร่วมผลักดัน Digital Economy ต่อไป ตลอดจน
เตรียมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ให้มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล มติ
คณะรัฐมนตรี และ แผนระดับชำติที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งสำมำรถสรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้ ในกำรประชุมดังกล่ำว
แบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงเช้ำเป็นกำรเสวนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และช่วงบ่ำยเป็นกำรแบ่งกลุ่มเพ่ือระดมควำม
คิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วยบุคลำกรภำครัฐและผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (CIOs) 
จ ำนวน ๘๑ ท่ำนจำก ๖๔ หน่วยงำน เข้ำร่วมประชุมในครั้งนี้ 

๑. ช่วงเช้ำ : กำรอภิปรำย (Panel Discussion) เรื่อง “ทิศทำง Digital Government Strategy 
ส ำหรับประเทศไทย” โดยมีวิทยำกรร่วมให้ควำมคิดเห็น จ ำนวน ๕ ท่ำน ได้แก่ นำยชัยณรงค์ โชไชย รองอธิบดี 
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ, ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ กรรมกำร คณะกรรมกำรระบบช ำระเงิน ธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย, ดร.ธนชำติ นุ่มนนท์ ผู้อ ำนวยกำร สถำบันไอเอ็มซี ( IMC Institute), ดร.กษิติธร ภูภรำดัย ส ำนักงำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (NSTDA) และ นำยไชยเจริญ อติแพทย์ กรรมกำรบริหำร 
ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ด ำเนินรำยกำรโดย ดร. ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร วิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหิดล ซึ่งมีสรุปเนื้อหำและข้อคิดเห็น ดังนี้ 
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นำยชัยณรงค์ โชไชย รองอธิบดี กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ได้กล่ำวถึงโครงกำร Trade intelligence 
คือ สำมำรถดึงข้อมูลจำกกระทรวงพำณิชย์ออกมำใช้ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร และพัฒนำกำรตลำด ส ำหรับ
ประชำชน ผู้ประกอบกำร ภำครัฐ และภำคธุรกิจ และแนวโน้ม (Trend) 5P ที่ควรมีในระบบรำชกำร ได้แก่  

Paper less - กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำได้พัฒนำระบบ “งบกำรเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์” โดยด ำเนินกำร
เปลี่ยนระบบของรัฐจ ำนวน ๕ – ๖ กรม ในสังกัดกระทรวงพำณิชย์ได้ส ำเร็จ โดยมีธนำคำรแห่งประเทศไทย, 
สภำวิชำชีพ, ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ), ตลำดหลักทรัพย์ 
และสรรพำกร ให้กำรยอมรับ และมีกำรออกระเบียบกำรแปลงเอกสำรกระดำษให้เข้ำสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือประโยชน์ในกำรเก็บรักษำและน ำข้อมูลไปใช้ต่อไป โดยที่สอดรับกับนโยบำยและกฎหมำยธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังไม่มีระเบียบกำรท ำลำยเอกสำร  

Process – มีกำรออกแบบกระบวนกำรท ำงำนใหม่รองรับ (Redesign) หรือเลือก Core Process ที่
จะน ำมำปรับปรุงให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

Payment – พัฒนำโปรแกรมอัตโนมัติส ำหรับกำรท ำธุรกรรม โดยท ำให้เป็น e-Payment 

Partnership – มีผู้ร่วมด ำเนินงำน ซึ่งมีธนำคำรที่เข้ำร่วมจ ำนวน 6 แห่ง เพ่ือให้บริกำรประชำชนได้
อย่ำงรวดเร็ว 

Public Relation – กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ครบถ้วนทุกกลุ่ม 

ทั้งนี้ เห็นว่ำมีควำมท้ำทำยที่บุคลำกรหน่วยงำนภำครัฐจะต้องเปลี่ยน Mindset ที่ต้องมี Partner 
ภำคเอกชนร่วมด ำเนินกำร รวมถึงหน่วยงำนกลำงต้องพร้อมให้กำรสนับสนุนกับหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ โดย
ต้องก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรที่ชัดเจนและเตรียมพร้อมแก้ปัญหำและอุปสรรคส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลง โดยมี
หลัก ๓ ข้อ ได้แก่ ๑) งำนหลักขององค์กร (Core Business) ๒) มีผลกระทบต่อลูกค้ำหรือไม่ (Impact)        
๓) โอกำสควำมส ำเร็จ ที่ต้องสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริกำร และภำครัฐควรเตรียม บุคลำกร , เทคโนโลยี, 
กระบวนกำร (Process) และกฎหมำย รองรับให้สอดคล้องกับ Digital Economy โดยต้องสำมำรถน ำไปใช้ได้
จริง ระบบมคีวำมปลอดภัยในกำรให้บริกำรทีท่ันสมัย ข้อมูล Update ใช้ได้อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจ
ในกำรใช้บริกำรต่ำงๆ 
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ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ กรรมกำร คณะกรรมกำรระบบช ำระเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย  ฝำก
ประเด็นเก่ียวกับกำรใช้เทคโนโลยีกับชุมชน ชนบท ภำคเกษตรกรรม โดยยกตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ในปี ๑๙๙๙ ซ่ึง
Jack Ma ได้จัดท ำ e-Commerce ด้วยกำรก่อตั้งอำลีบำบำ (Alibaba) ในเมืองหำงโจว ประเทศจีน ซึ่งเป็น
เมืองที่มีปัญหำเรื่องวงจรไฟฟ้ำดับบ่อยในขณะนั้น แต่ปัจจุบัน Alibaba กลำยเป็นหนึ่งในกิจกำรที่มีพอร์ตหุ้น
ใหญ่ที่สุด ควำมแตกต่ำงในกำรขำยสินค้ำคือ ผู้ซื้อและผู้ขำยสำมำรถต่อรองรำคำกันได้ หำกสำมำรถใช้
เทคโนโลยีกับภำคเกษตรกรรม จะท ำให้เกษตรกรเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย หรือเข้ำสู่ตลำดได้หลำกหลำยมำก
ขึ้น สำมำรถต่อรองทำงธุรกิจได้รวมถึงเห็นข้อมูลของรำคำสินค้ำทุกชนิดร่วมกัน 

ปัจจุบันมีกำรเปิดตัวสกุลเงินใหม่ในรูปแบบของ Digital Currency โดยประเทศเอกวำดอร์ประกำศ
เริ่มน ำมำใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำนทำงออนไลน์ จุดเด่นคือ เข้ำถึงง่ำย สะดวก มีต้นทุนในกำรธุรกรรมที่ต่ ำ 
ไม่ต้องใช้เอกสำรยุ่งยำก ท ำให้ขีดจ ำกัดในกำรโอนเงินระหว่ำงประเทศลดลง และช่วยให้กำรค้ำระหว่ำงประเทศ
เกิดกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น ประเทศไทยนั้นจะต้องมีหน่วยงำนกลำงที่รับผิดชอบสถำปัตยกรรมรวมระบบ IT ของ
ทั้งประเทศเพ่ือท ำกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน เชื่อมโยงเครือข่ำย แลกเปลี่ยนข้อมูลจนเป็น Open 
Data 

ดร.ธนชำติ นุ่มนนท์ ผู้อ ำนวยกำร สถำบันไอเอ็มซี (IMC Institute) ได้อธิบำยถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
กับผลกระทบกับกำรท ำธุรกรรมกำรเงิน กำรธนำคำร ในยุคของกำรก้ำวกระโดดของเทคโนโลยี เช่น Mobile 
Banking ซึ่งสำมำรถท ำธุรกรรมกำรเงินได้ทุกที่ ทุกเวลำ, ช่องทำงกำรช ำระเงินแบบ Mobile Payment ซึ่ง
สำมำรถจ่ำยเงินได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง, ธนำคำรมีกำรเก็บข้อมูลผู้ใช้บริกำรธุรกรรม ท ำให้สะดวกต่อกำรใช้
บริกำรของลูกค้ำ และอำจมี Smart Watch หรือ Smart TV รวมถึงแอปพลิเคชั่นต่ำงๆ ซึ่งทุกวันนี้อุปกรณ์
หลำยอย่ำงสำมำรถเชื่อมโยงกับอินเทอร์เนต (Internet Of Thing) ท ำให้สำมำรถใช้บริกำรต่ำงๆ ได้ตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง ซึ่งรัฐบำลแต่ละประเทศเห็นช่องทำงในกำรให้บริกำรของภำครัฐ เช่น สิงคโปร์มีโครงกำร Smart 
Nation โดยจะติดตั้งจุดเซ็นเซอร์เชื่อมโยงระบบหรือข้อมูลต่ำงๆ หรือโครงกำรรถยนต์ไร้คนขับ เป็นต้น และ 
Cloud Computing ถือว่ำเป็นเครื่องมือส ำคัญเพรำะจะสำมำรถท ำงำนเข้ำกับระบบและข้อมูลต่ำงๆ กับ
ผู้ใช้งำนได้ ไม่ว่ำจะอยู่ที่ไหนก็ตำม บริกำรภำครัฐจะต้องเข้ำถึงประชำชนได้ทุกที่ จนสำมำรถท ำให้เกิด Big 
Data ที่มีข้อมูลมำกมำยมหำศำลซึ่งภำครัฐจะต้องวิเครำะห์ข้อมูลและน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์  

นอกจำกนี้ยังมองว่ำภำครัฐมีควำมล่ำช้ำในกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี และยกตัวอย่ำงหน่วยงำนที่
สำมำรถเปลี่ยนกระบวนกำรจัดกำรอย่ำง มหำวิทยำลัยขอนแก่น กับระบบบริหำรจัดกำรด้ำนไอที โดยผู้บริหำร
สั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่ทุกแผนกลดกำรใช้กระดำษ โดยกรอกข้อมูลในระบบ Google Doc และภำคธุรกิจเริ่มหัน
มำใช้เทคโนโลยีมำกขึ้นเนื่องจำกมีกำรแข่งขันทำงด้ำนธุรกิจและบริกำรสูง 

ดร.กษิติธร ภูภรำดัย ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (NSTDA) ได้กล่ำวถึง
เศรษฐกิจดิจิทัลว่ำเป็นนโยบำยในกำรเพ่ิมศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศซึ่งมีองค์ประกอบหลัก คือ        
๑) Supply/คือภำคอุตสำหกรรม ICT ๒) Demand/คือผู้ใช้งำน ๓) กำรปรับปรุงโครงสร้ำงระบบ โดยมี
แนวทำงในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ Digital Economy ในลักษณะ Top down ลงมำ และภำคเอกชน
จะต้องเป็นผู้น ำ แต่รัฐจะเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวก ( facilitator) และส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภำพภำครัฐ โดยมีคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติชี้น ำทิศทำงของกำรพัฒนำ
ให้แก่หน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชน โครงสร้ำงในกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรฯ มีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน 
ร่วมด้วยผู้แทนจำกกระทรวงต่ำงๆ ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีจนถึงระดับปลัดฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจำก
ภำคเอกชน ในกฎหมำยระบุให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะ 5 ด้ำน ดังนี้ 
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 ๑. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำยภำพ (Hard Infrastructure) 

 ๒. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรบริกำร (Service Infrastructure) 

 ๓. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกฎหมำยและมำตรฐำน (Soft Infrastructure) 

 ๔. ด้ำนกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy Promotion) 

 ๕. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกดิจิทัล (Digital Society Promotion) 

เป้ำหมำยของกรอบยุทธศำสตร์ Digital Economy ที่เกี่ยวข้อง คือ เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือ
ส ำคัญในกำรยกระดับคุณภำพชีวิต และกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะของประชำชน อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
และสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศ
ยกตัวอย่ำงเช่น  ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรบริกำร, กำรปรับปรุงบริกำรรัฐบำลดิจิทัลไปสู่ 
Smart Service โดยใช้ประโยชน์จำกบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ Smart Card, มีแพลตฟอร์มกำรให้บริกำร
พ้ืนฐำนที่เชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือรองรับกำรสร้ำงบริกำรรูปแบบใหม่ และนวัตกรรมบริกำรข้อมูล (Open Data) 
เพ่ือพัฒนำสินค้ำและบริกำรรูปแบบใหม่ เชิงนวัตกรรม แต่ยังขำดควำมมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder) ซึ่งประชำชนทุกคนจะต้องได้ประโยชน์ (Digital Inclusion) ในกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือเข้ำสู่ 
Digital Economy และปัจจุบันนี้ภำคธุรกิจเริ่มมีผู้เล่นรำยใหม่เพ่ิมเข้ำมำที่ใช้ดิจิทัลเป็นช่องทำงในกำร
ให้บริกำรประชำชน เช่น Facebook หรือ Uber ท ำให้ธุรกิจมีกำรแข่งขันระหว่ำงผู้ให้บริกำรเดิมกับผู้ให้บริกำร
รำยใหม่ จ ำเป็นจะต้องมีกรอบกติกำและกฎหมำยที่รองรับ  

นำยไชยเจริญ อติแพทย์ กรรมกำรบริหำร ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)  ได้
ให้ควำมเห็นเรื่อง Digital Economy นั้นมีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ หรือไม่
และส ำหรับประเทศไทยจะท ำอย่ำงไรให้ประชำชนชำวไทยเข้ำใจ และเห็นถึงประโยชน์และควำมส ำคัญของ 
Digital Economy ซึ่งในประเทศมำเลเซียมีกำรจัดท ำกำร์ตูนให้ประชำชนเข้ำใจควำมหมำยของ Digital 
Economy นอกจำกนี้ยังกล่ำวถึงกำรยกระดับบุคลำกรภำครัฐในด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์ (Analytical 
Skills) จ ำเป็นมำกส ำหรับข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำรประชำชนโดยตรงอย่ำงใกล้ชิดและสำมำรถให้
ข้อมูลให้แก่ประชำชนได้ รวมทั้งทักษะด้ำนภำษำโดยเฉพำะภำษำอังกฤษส ำหรับยุคดิจิทัล เพ่ือปรับตัวเข้ำกับ
รูปแบบกำรใช้ชีวิตใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม 

 

 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)  
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๒. ช่วงบ่ำย: กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระดมควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนภำครัฐ เรื่อง “Digital 
Government และกำรก ำหนดบทบำท ของ สรอ.” ซ่ึงแบ่งเป็น ๔ กลุม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยมีค ำถำมส ำหรับกำรเข้ำสู่ Digital Economy ของหน่วยงำนภำครัฐ ๓ ข้อหลัก ดังนี้ 

๑) กำรด ำเนินกำรเพ่ือปรับรูปแบบกำรท ำงำนไปสู่ Digital Government ของหน่วยงำนภำครัฐ 

๒) กำรเตรียมตัววำงแผนด ำเนินกำรไปสู่ Digital Government 

๓) ปัจจัยควำมส ำเร็จ (Key Success Factors) ของหน่วยงำนภำครัฐส ำหรับกำรเป็น Digital 
Government 

ซึ่งได้รับข้อสรุปประเด็นจำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร มุมมองและควำมคิดเห็นของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
ดังต่อไปนี้ 

ด้ำนอุปสรรคหลักในกำรขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัล 

๑. แนวทำงกำรพัฒนำภำครัฐไทยสู่รัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำนต่ำงๆ ขำดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกัน ท ำ
ให้ไม่มีเป้ำหมำยที่ชัดเจน 

๒. โครงกำรเชิงดิจิทัลไม่ได้รับกำรสนใจและกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรระดับสูง เนื่องจำกขำดควำม
เข้ำใจและไม่ให้ควำมส ำคัญ 

๓. ระบบต่ำงๆ ถูกพัฒนำในลักษณะ “ต่ำงคนต่ำงท ำ” ท ำให้ไม่สำมำรถท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 



ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)  
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๔. แต่ละหน่วยงำนขำดบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรจัดกำร IT ที่เหมำะสมและไม่มี 
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนอำชีพ (Career Path) 

๕. งบประมำณท่ีได้รับไม่ต่อเนื่องจึงไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม 

๖. เจ้ำหน้ำที่และผู้ใช้บริกำรยังรู้สึกไม่ปลอดภัยในกำรท ำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

๗. กฎหมำย IT ที่ขับเคลื่อนด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันยังไม่ได้ถูกน ำไปใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

ปัจจัยควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัล 

๑. ด้ำนบุคลำกรและกำรจัดกำร 

- ทุกหน่วยงำนเข้ำใจเป้ำหมำยร่วมกันและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล 

- บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ Digital Government 

- มีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

๒. ด้ำนงบประมำณ 

- งบประมำณเพียงพอและเหมำะสมต่อกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผน 

๓. ด้ำนกำรสนับสนุนเชิงนโยบำย 

- มีนโยบำยและแผนกำรพัฒนำ Digital Government ที่ชัดเจน 

- ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำ Digital Government 

๔. ด้ำนระบบสำรสนเทศ 

- ระบบสำรสนเทศต้องเป็นมำตรฐำนเดียวกันและเหมำะสมต่อกำรใช้งำน 

๕. ด้ำนกฎหมำยและกฎระเบียบ 

- มีกฎหมำยและกฎระเบียบรองรับกำรใช้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้มแข็ง 

๖. กำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลกำรออกแบบกระบวนงำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

- มีกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องและน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ 

- กำรพัฒนำจำกควำมต้องกำรและควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย 

- มีหน่วยงำนกลำงที่ช่วยในกำรก ำหนดมำตรฐำนและก ำกับกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 

 

กำรประชุมเสร็จสิ้น 

เวลำ ๑๘.๓๐ น. 


