
 
 

สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางบ่อ ครั้งที่ 5/2563 
วันจันทร์ที ่18 พฤษภาคม  2563 เวลา 09.00-13.00 น. 

ผู้มาประชุม 
1. นพ.วี โรจนศิรประภา                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางบ่อ  ประธานกรรมการ 
2. นพ.อนุวัตร ดิเรกสุนทร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นพ.ดวิษ จิระวิจิตรกุล นายแพทย์ช านาญการ กรรมการ 
4. พญ.ชุษณีย์ ปองมงคล นายแพทยป์ฏิบัติการ กรรมการ 
5. ทญ.รุ่งทิพย์ บุญล่ าสัน ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. ภญ.พัชรี ศรานุรักษ์  เภสัชกรช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางนิภา รุ่งประทีปไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
8. นางจิรวัฒน์ สอดสี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
9. นางจิตจุทา สู้ไพริน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
10. นางรวยพร ค้อชากุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
11. นางอุทัยวรรณ อ่องเจริญ                โภชนากรช านาญงาน                   กรรมการ 
12. นางสาวไอยรา ใจเย็น นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ กรรมการ 
13. นางสาวธัญกานต์ แฮะประโคน  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กรรมการ 
14. ทพ.ปีย์เมธ บุญมีขาว  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  ประธาน HRD 
15. ทพ.อิทธิกร แซ่ล้อ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ ประธาน  ENV 
16. นางจงกล ศรีไล้ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานห้องฉุกเฉิน 
17. นางอลิษา เรืองไทย   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายเวชปฏิบัติฯ 
18. นางสุพิน คลังบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หน.งานPCUทรัพย์มั่นคง 
19. นางทัศนีย์ หวายน า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานหอผู้ป่วยเด็ก 
20. นางเบญจมาศ สุเหร็น พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานห้องคลอด 
21. น.ส.ธัญญา กาญจนรชตะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานผู้ป่วยในชาย 
22. นางสาววิไล ศรีไล้ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานหลังคลอด 
23. นางพนัดดา เต็งร าพึง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานผู้ป่วยนอก 
24. นางกฤตพร อยู่ศรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.หอผู้ป่วยพิเศษ 
25. นางอุษา สุวรรณเพชร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน. งานผ่าตัด  
26. นางสาวกฤษณา นาคสินธุ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เวชสถิติ/ งานผ่าตัด 
27. นางสาวรักษฎาภรณ์ โมกขะเวส นักกายภาพบ าบัดช านาญการ เลขานุการ 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

1.     พจอ.หญิงนิตยา ลิ้มวัฒนะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ติดภาระกิจ 
2.      พญ.นิศาชล แถลงการณ์ นายแพทยป์ฏิบัติการ ติดภาระกิจ 
3.     นางสาวภาคินี เสรีรัฐโพธิ์ตระกูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ติดภาระกิจ 

 
 
 

 



 
 

1.เรื่องแจ้งจากประธาน 
1) แนะน าประธานองค์กรแพทย์คนใหม่ พญ.ชุษณีย์ ปองมงคล แทน นพ.ดวิษ จิระวิจิตรกุล  ซึ่งลาไป

ศึกษาต่อ พบปัญหาหลังช่วงแพทย์ลาศึกษาต่อ ไม่มีแพทย์ทุนมาหมุนเวียน ได้รับแพทย์หมุนเวียน
จากรพ.บางจาก และรพ.บางพลีมาเวียนช่วงสั้นๆ เหลือแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 2 คน แต่ภาระงาน
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป สูงมากทั้งในรพ.และออกตรวจรพ.สต. แนวทางแก้ไข รพ.สต.อาจต้องมี
พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปร่วมตรวจ และการประกาศรับแพทย์อัตราจ้าง อยู่ระหว่างรับสมัคร 
มติที่ประชุม รับทราบ  

2) องค์กรแพทย์มีแพทย์ลาศึกษาต่อจ านวน 9 ราย ท าให้ขาดอัตราก าลัง จึงขออนุมัติจ้างแพทย์ทั่วไป
อัตราจ้างรายคาบจ านวน 3 อัตรา โดยปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 20 วันท าการ (8ชั่วโมงต่อคาบ) ให้
ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 500 บาทต่อชั่วโมง และปฏิบัติงานนอกเวลาไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ต่อเวร เริ่ม 1 
มิถุนายน 2563  
มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 

2. รับรองการประชุมครั้งที่ 4/63  
                         มติที่ประชุม รับรอง  
 

3. เรื่องสืบเนื่อง  
1) ติดตามความก้าวหน้าคลินิก ARI การดูแล case covid   

- การด าเนินงานคลินิก เคสเริ่มน้อยลง ARI วันละ0-3  สูงสุดประมาณ 20 ราย มีแนวโน้มว่าจะ
ปิดเดือนภายในสิ้นเดือนนี้ ถ้ามี caseให้แยกนั่งรอตรวจบ้านม่วง ประสานแพทย์มาตรวจที่บ้าน
ม่วงเช่นเดิมเหมือนกับตอนที่ไม่มีคลินิก  
มติที่ประชุม รับทราบ  

2) อัตราค่าบริการห้องพิเศษ 
- ตามประกาศหนังสือเรื่องแจ้งให้ปฏิบัติ อสม.ให้ใช้สิทธิฟรีค่าห้องพิเศษตามท่ีประกาศแต่ระบุ

ห้องพิเศษคู่ (1,400บาท) จ านวน 1 ห้อง 2 เตียง 
มติที่ประชุม รับทราบ  

- ญาติสายตรง อสม. และญาติสายตรงข้าราชการ ให้เริ่มใช้สิทธิลดส่วนต่างค่าห้อง 50% ตาม
หนังสือประกาศ สามารถเข้าพักได้ทุกห้อง  
มติที่ประชุม รับทราบ  

- ข้อควรหารือ ควรปรับราคาค่าห้องให้สูงขึ้นจากเดิมหรือไม่ ประมาณ 200-400 บาท 
มอบหมายคุณสุขใจ ประชากรณ์  ปรับอัตราค่าห้องที่เหมาะสม และประกาศแจ้งให้ทราบ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ   

3) ผลประกอบการศูนย์ฟอกไต  
- ศูนย์ฟอกไต มีคนไข้ปัจจุบัน 34 คน เสียชีวิต 1 คน สิทธิ์ช าระส่วนใหญ่เงินสด,  UC 
- ยอดเงินสด 253 ครั้ง รายได้ 418,000 ยอด UC 334 ครั้ง ก าไรหนึ่งแสนกว่า ยังไม่ได้

ชดเชยค่ายา หากชดเชยประมาณก าไรค่าฟอกต่อเดือน 65,000 บาท  
 
 
 



 
 

- ปัญหา 
o มีความไม่สมบูรณ์ของเวชระเบียน 
o การติดต่อประสานงาน   
o อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ขาดเครื่องช่วยหายใจ ต้องยืมจากวอร์ด 
o ส่งผลต่อน้ าเสียที่พบ  ที่ท าให้ลักษณะน้ าผิดปกติ มีฟองจ านวนมาก 
o ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ผู้ป่วยกลุ่มเบิกได้ ข้าราชการมารับบริการน้อย  

มติที่ประชุม รับทราบ และติดต่อประสานงาน 
- มอบหมายคุณสุขใจ ประสานเรื่องเวชระเบียน  
- มอบหมาย ENV และแพทย์ดวิษ ประสานงานเรื่องอุปกรณ์ที่จ าเป็น  และน้ ายาที่ใช้ในการฟอก

ไตที่ส่งผลต่อระบบบ าบัด  
- มอบหมายคุณรักษฎาภรณ์ โมกขะเวส และคุณสุขใจ ประชากรณ์ ออกแบบป้ายและสถานที่

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
4) แนวทางการรับบริจาค 

- จากการประชุมครั้งที่แล้ว กรณีมีผู้น าสิ่งของมาบริจาคให้แจ้งผู้รับผิดชอบเฉพาะ ไม่พบว่าเกิด
ปัญหา ไม่มีของสูญหาย ขอเพิ่มเติมเรื่องการจัดท าหนังสือตอบขอบคุณ ขอให้คุณธัญกานต์ แฮะ
ประโคน ช่วยรับผิดชอบในการจัดพิมพ์และติดตามส่งมอบให้ผู้รับบริจาค  
มติที่ประชุม รับทราบ  

5) การเตรียมการตัดสูทให้หัวหน้างานและทีมน า 
- หัวหน้างาน รองฯ และแพทย์รวมจ านวนทั้งสิ้น 40 คน อยู่ระหว่างเสนอราคา และเรียกวัดตัว 

มติที่ประชุม รับทราบ  
4. เรื่องแจ้งจากหน่วยงานต่างๆ 

4.1  การเงินและบัญชี 
1) สรุปแผนการเงินในครึ่งปีหลังของงบป ี2563 

- สรุปงบประจ าไตรมาส 3 ปี 2563 พบว่ารายได้ต่ ากว่ารายจ่าย มีหนี้ที่ยังคงค้างอยู่ 64 ล้าน 
หากจ่ายครบจะคงเหลือ 70 ล้าน ต้องท างบขาดดุล 53 ล้าน ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันลดรายจ่าย 
และตัดรายการที่ยังไม่จ าเป็นออกก่อน วัสดุการแพทย์ งานบ้านงานครัวและวัสดุส านักงาน ที่
ไม่ได้อยู่ในงบอาจต้องมีกระบวนการตรวจสอบ วัสดุที่อยู่ในแผนอยู่แล้วจ าเป็นต้องผ่านความ
เห็นชอบจากผู้อ านวยการทุกครั้ง 

- มติที่ประชุม รับทราบ  
     4.2  เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 

1) เตรียมรับประเมินการจัดบริการเป็นมิตรกับวัยรุ่น 
- การจัดบริการเป็นมิตรกับวัยรุ่น ตั้งคณะกรรมการ ขอให้ทุกหน่วยงานปรับรายชื่อคณะกรรมการ

แจ้งที่คุณรวยพร ค้อชากุล  
- มีการแจ้งนโยบายที่ชัดเจน และการจัดท าส่งแบบประเมินภายใน 30 พ.ค. คณะกรรมการ

ภายนอกก าลังจะเช้าประเมิน ก.ค.63 
- ขอให้แต่งตั้งกุมารแพทย์เป็นประธานจะมีความเหมาะสมกว่า เนื่องจากภาระงานสูติแพทย์มี

ภาระงานมาก 
มติที่ประชุม รับทราบ   

2) แนวทางการด าเนินงาน obesity war 



- ฝ่ายเวชปฏิบัติรับนโยบายมาจากสสจ.เรื่อง Obesity war ขอความร่วมมือคณะกรรมการ DPAC 
ในการจัดการกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยง  
มติที่ประชุม รับทราบ  มอบหมายคลินิก DPAC  

 
 

3) การติดตามแผนงานโครงการป ี63 
- ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการโครงการ และขอให้รายงานความก้าวหน้าโครงการให้กับคุณ

รวยพร และหากจะมีการด าเนินงานโครงการขอให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณท่ีคุณรวยพรเพ่ือ
ความถูกต้องก่อนด าเนินโครงการ 
มติที่ประชุม รับทราบ   

4) แจ้งปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมป้องกันโรคของคลินิกมิตรไมตรี ที่ต้องด าเนินการแต่ปฏิเสธไม่
ให้บริการ เช่น การฉีดวัคซีน ขอให้มีผลต่อการต่อสัญญาช่วงปลายปี และขอให้พิจารณาการท า
ข้อตกลงใหม่ท่ีชัดเจน เนื่องจากท าให้ภาระงานมาอยู่ที่ PCU ทรัพย์มั่นคง 

 มติที่ประชุม รับทราบ   
     4.3  คณะกรรมการ HR 

1) แจ้งแผนผังการรับผิดชอบงานบริหารทั่วไป HR  เเละบทบาทของ HR ดังภาพ 

- มีคุณน้ าฝน พงษ์พานิช และคุณศิฬิญดา ไพลินอนุรักษ์ ช่วยงานบุคลากร ทพ.ปีย์เมธ 
- การด าเนินงานที่ผ่านมาได้แก่ การติดตาม ฉ 11 ของกลุ่ม ข้าราชการที่ผ่านมามี 1 ราย ที่

ได้รับเงินไปน้อยกว่าระเบียบ ก าลังรวบรวมหลักฐานย้อนหลัง ชดเชยให้คืนย้อนหลัง                             
ในทุกเดือนที่ท างานครบ 15 วันท าการ 

- ฉ 11 ของกลุ่ม พกส. ที่ท างานครบ 3 ปีตั้งแต่ ต.ค. 62 จะเข้าช่วง 3 ปี ขึ้นไปจะปรับขึ้น
ให้หรือไม่ เพ่ิมขึ้นคนละ 200 บาทต่อเดือน มี 36 คน คิดเป็นเงิน 7,200 บาทต่อเดือน 
แต่ด้วยสถานะทางการเงินของโรงพยาบาล ขอคงไว้ก่อน  
มติที่ประชุม รับทราบ   

2) การสัมภาษณ์งาน / บรรจุงาน มีขั้นตอนและคณะกรรมการด าเนินงานตามระเบียบพัสดุ 
- คกก. อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย 

- หัวหน้างานบริหาร หรือตัวแทน 
- หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง 
- ตัวแทน HR  หรือตัวแทน 

- คกก. เฉพาะกิจ ประกอบด้วย 
- หัวหน้างานบริหาร 
- หัวหน้ากลุ่มง่าน ที่ไม่เก่ียวข้อง1- 2 คน 



- หัวหน้า HR   
- ตัวแทน HRD  ดูบุคลิกภาพและสุขภาพกาย 
- ตัวแทน HRD ดูสุขภาพจิตและยาเสพย์ติด 

ตัวแทน HR กลุ่มการพยาบาล  (กรณีเกี่ยวข้องกับกลุ่มการพยาบาล)   
- มติที่ประชุม รับทราบ 

5) อัพเดตข้อมูลบุคลากร ณ ปัจจุบัน 
- FTE ของบุคลากรอัพเดตอัตราก าลังบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน มีรายงานทุกเดือนในประชุม LEAD 

ใครเกินกรอบอาจมีผลต่อความก้าวหน้า หน.งาน/กลุม่งานต้องวางแผนเพ่ืออนาคต (แนบไฟล์
น าเสนอของ HRD ที่กลุ่มงานทันตกรรม วาระ HR+HRDเสนอLEAD พ.ค. 63 (2))  
อัตราก าลังปัจจุบันดังกราฟ 
  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

     4.4  คณะกรรมการ HRD 
1) แนวทางการแต่งกายของบุคลากรรพ. ให้ถูกระเบียบ 
- ให้หน. กลุ่มงาน/งาน/ ฝ่ายอิงตาม ประกาศ รพ.บางบ่อ 25 พ.ย. 2558 อ่านประกาศ ท าความ

เข้าใจ ก ากับ ตักเตือน ลูกน้อง กรอกข้อมูลลง GOOGLE FORM ส่งภายใน 30 พ.ค. 2563 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3) การท า Job description  ของกลุ่มงานบริหาร 
- ด าเนินการไป ครั้งแรก  ในวันที่ 14 พ.ค. 2563 เน้นที่งานพัสด ุงานการเงินและบัญชี งานบุคลากร

สถานการณ์ดีขึ้น จะท าท้ัง รพ. อีกครั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.5 ฝ่ายการพยาบาล 
1) การคืบหน้า/การด าเนินงานของหอผู้ป่วยสามัญหญิงเดิมท่ีซ่อมเสร็จแล้ว 
- ความคืบหน้าหอผู้ป่วยสามัญหญิง ส่งงานภายในอาทิตย์นี้ ใกล้จะแล้วเสร็จและส่งมอบงาน จะใช้ตรง

นี้เป็นจุดตรวจ OPD ถ้าward 3 เสร็จ ย้าย OPD ขึ้น ผอ.ขอเวลาในการพิจารณาความเหมาะสม  
มติที่ประชุม รับทราบ   

2) การจัดหาครุภัณฑ์ 



- ครุภัณฑ์การแพทย์ที่จ าเป็น เร่งด่วนในการขอใช้เงินบริจาคของฝ่ายการ ได้แก ่infusion pump ให้
คงเหลือซื้อเพียง 20 ตัวจาก 37 ตัวโดยใช้เงินบริจาคจากร้านทองเทพพิทักษ์ โดยจัดซื้อตาม
ระเบียบพัสดุโดยใช้เงินบ ารุงทดลองจ่ายก่อน 

- งบกองทุนไฟฟ้า รพ.บางบ่อได้รับจัดสรร 3.1 ล้าน จากภาพรวมทั้งจังหวัด 15 ล้าน ให้จัดซื้อ
ครุภัณฑ์เร่งด่วนเฉพาะสถานการณ์ COVID-19 ก่อน รายการอ่ืนๆรอใส่ไว้ในงบค่าเสื่อม ปี 2564  
มติที่ประชุม เห็นชอบ   

6) แผนการจัดการผู้ป่วยจากสุวรรณภูมิ  
- การจัดการขยะติดเชื้อที่การเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเก็บตัวที่โรงแรมฝ่ายการพยาบาล

และ งาน IC  ได้เข้าไปบริหารจัดการ ให้ถูกสุขลักษณะ 
- แจ้งเข้า SWAP ที่โรงแรมท่ีเป็นสถานที่กักตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศ วันที่ 18 พฤษภาคม และ 

24-25 พฤษภาคม 2563  
- การรับ admit เคสคัดกรองจากสุวรรณภูมิให้อยู่ผู้ป่วย VIP4 ส่วนเคส PUI ให้ admit ที่ w4 
- ผู้ป่วยเด็กให้จัดอยู่ห้อง Isolation room ที่ ward เด็ก   

มติที่ประชุม รับทราบ   
4.6  คณะกรรมการ ITA  

1) แจ้งผลการประเมิน ITA ไตรมาส 2 และติดตามงาน และเตรียมส่งข้อมูล ITA ไตรมาส 3 
รพ.บางบ่อ ผ่านการประเมินทั้ง 2 ไตรมาส 100 คะแนนเต็ม ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ส่งงานในไตรมาส 3  ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 มอบหมาย EB25 เป็นงานเทคนิค
การแพทย์ และ EB26 งานโภชนศาสตร์ เสนอกรอบแนวทาง  
มติที่ประชุม รับทราบ ขอให้หน่วยงานด าเนินการส่งข้อมูลลงเวบไซต์ 

4.7 ศูนย์จัดเก็บรายได้   
1) การใช้สิทธิ์อสม.และครอบครัว กรณีค่าห้องพิเศษ ต้องใช้เอกสารรับรองสิทธิการรักษา จากสสอ.หรือ

สสจ. 
มติที่ประชุม สสจ.ให้อ านาจ สสอ.รับรองลงนามได้ แต่ไม่ให้ออกจากรพ.สต.     

2) ลูกจ้างที่ใช้สิทธิ์บัตรทองที่อ่ืน หรือปกส.ที่อ่ืนเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน ถ้าไม่ย้ายสิทธิมาที่รพ.บางบ่อ จะ
สามารถใช้สิทธิอนุเคราะห์กรณีใดบ้าง (เดิมให้เฉพาะค่าบริการทางการแพทย์ DF ส่วนค่ารักษา
ทั้งหมดต้องช าระเงิน)  
มติที่ประชุม ให้ผ่านศูนย์สิทธิ์ทุกรายเพ่ือเปลี่ยนสิทธิบัตรทองของโรงพยาบาลบางบ่อ ลูกจ้างรับใหม่
รายวันให้มาติดต่อศูนย์สิทธิ์ทุกครั้งที่เข้าเริ่มงาน  

3) แบบฟอร์มอนุเคราะห์ ค่ารักษา ให้ระบุผู้เขียนบันทึกและหน่วยงาน กรณีให้ต ารวจเขียนบันทึกตรวจ
สารเสพติด ต้องมีหน่วยงาน ของโรงพยาบาลเป็นผู้เซ็นต์ก ากับ และส่งเอกสารให้งานการเงินเพื่อท า
อนุเคราะห์และปิดสิทธิ์การรักษา  
มติที่ประชุม รับทราบ   

4.8 คณะกรรมการ HA  
1) เรื่องแจ้งประกาศจากสรพ.ว่าด้วยเรื่องการจัดท ามาตรฐานความปลอดภัย" มีมาตรฐานฉบับใหม่ที่

ต้องจัดท าเตรียมการเยี่ยมส ารวจ 
มติที่ประชุม รับทราบ   

2) ขอปรึกษาประธาน FA นพ.เอกฉกาจ ลาศึกษา  
มติที่ประชุม ระหว่างรอแพทย์เปลี่ยนถ่าย ขอให้ชะลอไว้ก่อน     

         4.9 คณะกรรมการ ENV เรื่องแจ้ง  
1) แจ้งได้รับบริจาคคลอรีนมา 500 ลิตร จากศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี  



มติที่ประชุม รับทราบ   
2) ส่งประกวดนวัตกรรมคลินิก ARI ไปยังกรมอนามัย ระหว่างรอผลตัดสิน  

มติที่ประชุม รับทราบ   
 

3) อุบัติการณ์เหตุการณ์ไฟไหม้เสาไฟ ได้มีการส ารวจจุดเสี่ยงเพ่ิมเติมพบว่ามีบริเวณหน้าหอพักแพทย์ 
ช่างจะประสานหน่วยงานภายนอกเข้าตัดสายที่ไม่ใช้งานและจัดเก็บให้เรียบร้อย  
มติที่ประชุม รับทราบ   

4) การจัดการกล้องวงจรปิดใช้การไม่ได้ ขอซ่อมที่มีอยู่ และขอติดตั้งเพ่ิมของเก่าท่ีเก็บภาพได้ 7 วัน 
มติที่ประชุม ขอให้คณะกรรมการ  ENV ประชุมและวางแผนการซ่อมบ ารุง และติดตั้งเพ่ิมเติม 
แบ่งเป็น 3 phase    

5) แจ้งกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ขอรับบริจาคเงินเพ่ือจัดซื้อต้นโมกข์ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวบริเวณ
ศาลาท่าน้ า  
มติที่ประชุม รับทราบ   

ปิดประชุมเวลา 13.00 น.  
ผู้บันทึกการประชุม นส.รักษฎาภรณ์ โมกขะเวส  


