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รายงานการประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง 
คร้ังที่ 10/๒๕63 

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชุมขุนคล่อง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง  

  อำเภอคลองหอยโข่ง จงัหวัดสงขลา 
 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
1. นายวีระพงศ์              จินะดิษฐ สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง สสอ.คลองหอยโข่ง 
2. นายสมโภช ยอดดี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฯ สสอ.คลองหอยโข่ง 
3. นางมินทร์ลดา            เกื้อพิทักษ์ธนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.คลองหอยโข่ง 
4. นางกุลธิดา                พิชญ์พนัส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.คลองหอยโข่ง 
5. นางพรพรหม ชุมประยูร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.คลองหอยโข่ง 
6. นางวงศ์ตะวัน             บุญต่อ เจ้าพนักงานพิมพ์ ส3 สสอ.คลองหอยโข่ง 
7. นางสาววิลาวัลย์          จันวดี เจ้าพนักงานธุรการ สสอ.คลองหอยโข่ง 
8. นางสาววลัยภรณ์         เข็มทอง นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.คลองหอยโข่ง 
9. นางธัญญาภรณ์   ก้วนเผ่า นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.คลองหอยโข่ง 
10. นางธฤษวรรณ คุณสงค์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สสอ.คลองหอยโข่ง 
11. นายทัยรงค์              ปิ่นทองพันธุ์ ผอ.รพ.สต.คลองหอยโข่ง รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
12. นางโสลดา โดบีมอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
13. นายจำรูญ           คงมาก ผอ.รพ.สต.ทุ่งเลียบ รพ.สต.ทุ่งเลียบ 
14. นางทยิดา                  ชูเชิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ทุ่งเลียบ 
15. นายสิน                   กลับกลาย ผอ.รพ.สต.ทุ่งลาน รพ.สต.ทุ่งลาน 
16. นางสาวชุติมา  ทวะกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ทุ่งลาน 
17. นางนุชจร ี วันเพ็ญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ทุ่งลาน 
18. นายอนุชา                ตันปิติกร ผอ.รพ.สต.โคกม่วง รพ.สต.โคกม่วง 
19. นางจีรวรรณ สุวรรณชาตรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โคกม่วง 

 
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. นายวีระพงศ์  จินะดิษฐ  สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง  ทำหน้าที่

ประธานการประชุม 
 

ก่อนวาระการประชุม 
 - อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร (โดยกลุ่มงานบริหาร) * พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันท่ี 1 สิงหาคม 2540 
 
 

พระบรมราโชวาท%20พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช%2024%20กค%202529.mp4
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- การเสียชีวิตของนายแพทย์สรรพงษ์  ฤทธิรักษา  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก  อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  โดยขอตัวแทน 3 ท่านจากอำเภอคลองหอยโข่ง ในวัน
เสาร์ที่  15  สิงหาคม  2563  ร่วมต้อนรับแขกในงานฌาปนกิจศพท่านนายแพทย์สรรพงษ์  ฤทธิรักษา  ณ 
วัดโคกนาว  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

- เร่ืองงบค่าเสื่อม  ที่ได้มีการจัดสรรไปเมื่อรอบที่แล้วว่าแต่ละท่ีได้เท่าไหร ่
- ฝากทุก รพ.สต. ประมาณการงบค่าเสื่อมของรอบถัดไป  เพื่อความสะดวกและทันกับเวลา 
- ฝากติดตามรายงานผลการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 

 - ฝากดำเนินงาน  TO  BE  NUMBER  ONE 
 - กิจกรรมจิตอาสาและหน่วยปฐมพยาบาล เนื่องในวนัที ่12 สงิหาคม 2563 วันเฉลิมพรชนมพรรษา   
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนพีันปีหลวง เพื่อใหส้่วนราชการและหน่วยงาน
ภาครัฐได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฎิบตัิพระราชกรณียกิจ       
นานับปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร 

- กิจกรรมในวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 ช่วงเช้า ณ วัดโคกเหรียง  ทำบุญตักบาตรเวลา 7.30 น. 
- พิธีลงนามถวายพระพร  วันที่ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 9.00 น. ท่านสาธารณสุขอำเภอมอบ

ผู้อำนวยการโรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหอยโข่ง นายทัยรงค์  ปิ่นทองพันธุ์  และนางปรียานุช      
กัลยาศิริ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  เข้าร่วมพิธีฯ 

- พิธีวางพานพุ่ม วันที่  12 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น. ท่านสาธารณสุขอำเภอมอบผู้ช่วย
สาธารณสุขอำเภอ นายสมโภช  ยอดดี, นางสาวชุติมา  ทวะกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  และ          
นางธฤษวรรณ  คุณสงค์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  เข้าร่วมพิธีฯ  

- เร่ืองแรงงานต่างชาติ (พม่า)  เข้ามาในเขตพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง  ท่านสาธารณสุขอำเภอมอบ
คุณธฤษวรรณ  คุณสงค์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อ  COVID-19  และผู้เกี่ยวข้อง
ลงไปตรวจคัดกรองฯ  โดยกำชับเร่ืองการกักตัว  เร่ืองการสอบสวนโรค  ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

- กิจกรรม kick off  โรคไข้เลือดออก กำหนดจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดปลักคล้า  ตำบลโคกม่วง  
อำเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา  ในวันท่ี 12  สิงหาคม 2563  โดยให้จัด อสม. คัดกรอง 10 ท่าน 

- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จัดกิจกรรม ณ สวนป่า
อ่างเก็บนำ้คลองหลา 

- ขอเชิญร่วมและส่งผลงานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12  วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเรือ  
จงัหวัดตรัง 

- จัดงานวิชาการ (รวมพลังหมออนามัย  ชวนคนไทยสร้างสุขภาพวิถีไทยต้านภัย COVID - 19) วันที่ 
13 - 15 กันยายน 2563  ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต  จ.กรุงเทพฯ  จัดโดยสมาคมหมออนามัย  มีกิจกรรม
ชมผลงานและเสนอผลงาน  ซึ่งของอำเภอคลองหอยโข่ง  ได้ส่ง 1 ผลงาน 

- นิเทศงาน คปสจ. เลื่อนเป็นวันท่ี 20 กันยายน 2563 
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- การอบรมวิทยากรยาเสพติด  ณ จังหวัดนครสวรรค์  วันที่  29 – 31 สิงหาคม 2563  ส่ง
รายละเอียดภายในวันนี้ (11 สิงหาคม 2563)  อำเภอคลองหอยโข่ง  ส่งตัวแทนคุณธฤษวรรณ  คุณสงค์  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

- การลงช่ือปฏิบัติหน้าที่  การลงช่ืออยู่เวรยาม  ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  และเป็นปัจจุบัน 
- เร่ืองการอนุมัติ  และการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ  ให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง

เคร่งครัด 
 

ระเบียบวาระท่ี1  เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 เร่ืองจากท่ีประชุมคปสจ. 
1.2 เร่ืองจากท่ีประชุมหัวหนา้ส่วนราชการอำเภอ 

- เร่ืองที่ดินว่างเปลา่ จะมีการเก็บภาษรูีปแบบใหม/่ ทีด่ินที่เป็น นส.3 ให้เปลี่ยนเป็นโฉนด 
- เร่ืองบ้าน หากเกิน 50 ลา้นบาท  จะมีการเก็บภาษีเพิ่มเตมิ 
- เร่ืองการรับนักเรียนพิเศษ  ณ โรงเรียนบา้นปลักคลา้  ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง 
- สถานตีำรวจภูธรคลองหอยโข่ง  จะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจแรงงานต่างชาติมากขึ้น 

1.3 เร่ืองจากท่ีประชุมกำนนัผู้ใหญ่บ้าน 
- เร่ืองไข้เลือดออก กำนนัตำบลคลองหอยโขง่ นายทนงค์ ละอองโชค  ทักท้วงเร่ืองความลา่ช้า

ในประเด็นการควบคุมตามมาตรการ 3-1-1 เนื่องจากมีผูป้่วยด้วยโรคไข้เลือดออก แตม่ีการลง
ไปควบคุมลา่ช้าเปน็สิบกว่าวนั กว่าจะได้ลงดำเนินการ ฝากพื้นที่ช้ีแจงและทำความเขา้ใจใน
กระบวนการ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว (9/2563) 
 ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่งได้ ประชุมประจำเดือนคร้ังที่  9  เมื่อวันที่             
3 กรกฎาคม 2563 และรายงานการประชุมบรรจุ ไว้ใน https://www.sasukklonghoykhong.com ที่ 
menu download//รายงานการประชุมฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว เพื่อรับรอง
รายงานการประชุมต่อไป 

-  รับรอง - 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
  - 
ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามความก้าวหน้างาน 

1.กลุ่มงานบริหาร 
1.1 การเงิน /รายงานการเก็บและใช้เงินกองกลาง ของ จนท.สังกัด สสอ.คลองหอยโข่ง/  

                (วงศ์ตะวัน) 
- เงิน ฉ.11 รับที่จังหวัดสงขลา  ยอดเงิน ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563  เป็นเงิน 16,308 บาท 
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1.2 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
          - ขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่าน  เข้าร่วมอบรมงานข้อมูล เมื่อวันที่ 6,7 และ 10 

สิงหาคม 2563 
1.3 การตัดข้อมูลผลงานปีงบประมาณ 2563  จะตัดข้อมูลในวันที ่25 สิงหาคม 2563 
1.4 สรุปรายการตามข้อสั่งการ (การลงชื่อปฏิบัติราชการ เวรยาม และการลงเลขครุภัณฑ์) 
- การลงเลขครุภัณฑ์  รพ.สต.คลองหอยโข่ง  ลงเลขเรียบร้อย  ขอชมเชย 
- ฝากเรื่องการลงช่ือปฏิบัติราชการ  และการลงช่ืออยู่เวรยาม 
2.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
2.1 การควบคุมป้องกันโรคตดิต่อ สถานการณโ์รคโควิด-19/โรคไข้เลือดออก (วลัยภรณ์)   
- สถานการณ ์ COVID - 19 ตอนนี้มีแรงงานตา่งชาต ิ (พม่า)  เข้ามาในเขตพืน้ทีอ่ำเภอ   

คลองหอยโข่ง  โดยส่วนใหญ่จะผ่านทางช่องทางแม่สอด จังหวัดตาก โดยนายหน้าชาวไทย  ตอนนีใ้นพื้นที่
อำเภอคลองหอยโข่ง  มีแรงงานตา่งชาติ 6 คน ติดตามหมดในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นี้  

- ข้อปฏิบัตติามมาตรการ COVID – 19 เฉพาะของอำเภอคลองหอยโข่ง (แจง้ทุกท่านทราบ) 
- แจง้พืน้ที่ทราบแบบฟอร์มรายช่ือแรงงานต่างชาติที่กักตวั 14 วันตามมาตรการCOVID–19 
- แจ้งพื้นที่ทราบทะเบยีนติดตามผู้กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง/จากต่างประเทศ COVID – 19  
- แจง้ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง  สำหรับผู้ทีผ่่านการกักตัว 14 วัน 

          - สถานการณ์โรคไขเ้ลือดออก จงัหวัดท่ีมีมากสุด คือ แม่ฮ่องสอน  จงัหวัดสงขลาอยู่ท่ีลำดับ
ที่ 25  ผู้ป่วยมากท่ีสุด คือ อำเภอหาดใหญ ่ ผู้ป่วยของอำเภอคลองหอยโข่ง  มผีู้ป่วยจำนวน 36 ราย  ไม่มี
ผู้เสยีชีวิต  (ประมวลภาพกจิกรรมการรณรงค์โรคไข้เลือดออก  อำเภอคลองหอยโข่ง) 

2.2 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย งานสุขศึกษา งานคุ้มครองผู้บริโภค งานวัคซีน     
               (ธัญญาภรณ์) 

- งานสุขศึกษา  ประเมินตนเอง  ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 
          - งานแม่และเด็กช้ีแจงผลงานคัดกรองพัฒนาการ /อบรมนมแม่ วันท่ี 10-11 ธันวาคม 2563  

- งานอาชีวอนามัยแผนการเจาะเลือดคลินิกเกษตรกร ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 
2563  โดยมีแบบสอบถามทั้งหมด  700 ชุด (จัดสรร 4 รพ.สต./ 1 PCU) 

- ให้พื้นที่แจ้ง อสม. ให้ดำเนินการระบบจัดการข้อมูล  อสม. ออนไลน์  รายงานสำรวจการ 
ใช้สารเคมีในครัวเรือน  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  14 สิงหาคม 63  (ให้พื้นที่เก็บแบบฟอร์มดังกล่าวไว้เป็น
หลักฐานด้วย) 

2.3 งานส่งเสริมสุขภาพดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย 4 กลุ่ม/ยาเสพติด/พัสดุ  (พรพรหม) 
- อบรมโครงการห้องเรียนพ่อแม่  ปีนีย้กเลิกการจัดไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 
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          - เร่ืองการตรวจสอบครุภัณฑ์  เร่ืองการขอจำหน่ายต้องมีคู่มือเล่มทะเบียนในกรณีที่เป็น
ยานพาหนะ (หากที่ไหนไม่มีให้ไปคัดลอกได้จากกรมขนส่ง)  และหากที่ไหนจำหน่ายแล้วให้นำป้ายทะเบียน
คืนขนส่งด้วย 

- เร่ืองการอนุมัติซื้อ  หรือจ้าง  ให้แนบภาพถ่ายมาด้วยทุกโครงการทุกคร้ัง 
- เร่ืองทะเบียนครุภัณฑ์  หากท่ีไหนต้องการตัวอย่าง  ให้มารับได้ ณ สสอ.คลองหอยโข่ง 
- ให้ทุกแห่งรีบดำเนินการ  ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้   
- อบรมศักยภาพเจ้าหน้าที่งานยาเสพติด  ณ จังหวัดนครสวรรค์  ส่งตัวแทนของอำเภอ

คลองหอยโข่ง คือคุณธฤษวรรณ คุณสงค ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
2.4 งานดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย ดูแลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ งานสุขภาพภาคประชาชน               

                (มินทร์ลดา) 
- งานผู้สูงอายุ/LTC เขตได้มาทำการประเมินในวันที่ 4 สิงหาคม 2563  ทีมได้ตั้งใจทำงาน

อย่างหนักเพื่อเตรียมรับประเมิน  ณ เทศบาลตำบลโคกม่วง  ส่วนผลยังไม่แจ้งกลับมา  แต่ได้รับการช่ืนชม 
- การนิมนต์พระมาโปรดผู้ป่วยติดเตียง  วาระสุดท้ายของชีวิต 
- Socail careplan  อำเภอคลองหอยโข่ง  (จากคำกล่าวที่ว่ากลับมาตายที่บ้าน - เหมือน

ตายแล้วเกิดใหม่) 
- ตำบลโคกม่วง  ได้รับรางวัลกองทุน LTC  
- ผู้สูงอายุ  มีการปรับรูปแบบการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา  อยากให้พื้นที่มีการรวมกลุ่ม

ชมรมผู้สูงอายุ  เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน   
- ให้ทุกแห่งส่งแผนการประเมิน  และกิจกรรมท่ีจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 
- ผลการประเมินร้อยละผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์/LTC ผลทุก รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ 

และโคกม่วงได้รับรางวัล 
- ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณมนัส  รัตนบุญโชติ อดีตประธาน อสม. อำเภอ

คลองหอยโข่งและขอบคุณ เจ้าหน้าที่รพ.สต.คลองหอยโข่ง  ที่ดูแลมาโดยตลอด 
- การขับเคลื่อน อสม. จนวันนี้ได้ อสม.ต้นแบบได้รับรางวัล  โดยปีนี้เราก็ได้จัดโครงการ    

อสม.ต้นแบบ  ไปทีจ่ังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  ในวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2563 
- เร่ืองการจัดการขยะเปียกในทุกครัวเรือน 
- อสม. กับ เร่ืองบุหรี่  โดยใช้วิธี อสม.คู่บัดดี้ 1:7   
2.5 งานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ/pcc/งานรักษาพยาบาล/งานประกัน/ติดดาว (กุลธิดา)   
- งาน NCD อำเภอคลองหอยโข่ง  60%  ทำ home BP  44 ราย   
- ผลงานเตรียมรับนิเทศ  ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่  ไม่เกิน 1.95% 
- ช้ีแจงผลงานมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง / เร่ืองส่ง colono  ห้ามส่งวันจันทร์ 
- ช้ีแจงอัตราการสูบบุหร่ีของอำเภอคลองหอยโข่ง 
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- ความกา้วหน้าโครงการบุหร่ี ของ รพ.สต.คลองหอยโข่ง  
- อสม.คู่บัดดี้ ยังไม่ได้รับการประสานให้ทำอะไรเพิ่มเติม 
- กิจกรรมจิตอาสา ปลูกสวนป่าอ่างเก็บน้ำคลองหลา 

          - หน่วยปฐมพยาบาล  ขอบคุณคณุอรชนก  ชูเอียด, คุณกุลธิดา  พิชญ์พนัส  อยู่หน่วยปฐม
พยาบาลคัดเลือกทหาร  และ คุณทยิดา  ชูเชิด, คุณธญัญาภรณ์  อยู่หน่วยปฐมพยาบาล  ในวันท่ี            
28 กรกฎาคม 2563  และ คณุณัฐศิริ  โอภาสศุภพิชยะ, คุณสารีดา  มาหงิตะ  อยู่หนว่ยปฐมพยาบาลในวันท่ี 
12 สงิหาคม 2563 

- แจ้งกำหนดการเดือนกันยายน ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2563 (ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เสด็จประทับแรมเรือนท่ีประทับฟาร์มตัวอย่าง )   

- รพ.สต.ติดดาว ปีนี้โคกม่วงคยี์ข้อมูลเข้าระบบอย่างเดียว 
- NPCU ให้ทำข้อมูลประชากรแยกรายสิทธิเข้ามาใหม ่
- นโยบายให้เจ้าหน้าที่และบคุลากร / อสม. มีและใช้ถังขยะเปียกทุกหลัง  
- งบค่าเสื่อม มี 3 ระดับ  นัดหมายให้ส่งเอกสารเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 
- fee schedule  ใหท้ำได้ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  - ฝากเร่ืองการคีย์ข้อมูล  ให้มีความระมัดระวัง  เพราะจะมีการมา Audit ในพื้นที่เขต 12 
ซึ่งยังไม่ระบุว่าที่ไหน 
  - ช้ีแจงแนวทางการบันทึกข้อมูลเร่ืองแพทย์แผนไทย 

3.กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/ข้อสั่งการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องจากพื้นที่/เรื่องอืน่ๆ   
 
 
ปิดประชุม 12.00  น.      
 
                                                                                                   ....................................... 
                                                                                                  (นางสาววิลาวัลย์   จันวดี) 
                                                                                                       เจ้าพนักงานธุรการ 
                                                                                                       ผูบ้ันทึกการประชุม 


