
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังที่ 7 /  2548 

วันที่  8 กรกฎาคม  2548 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

ผูมาประชุม 
1. นายทศเทพ บุญทอง  ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิริพรรณ เลขะวิพัฒน หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข  กรรมการ 
3. นางสาวมิ่งขวัญ ทนันชัย  หัวหนากลุมงานเทคนิคบริการ กรรมการ 
4. นายสุรพงษ   ดีพอ  นายแพทย 5   กรรมการ 
5. นายนิติ  คําเขียว  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
6. นางสาวธาราทิพย อุทัศน  หัวหนาพยาบาล   กรรมการ 
7. นางภัทรียา พอจิต  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน  กรรมการ 
8. นางเฉลิมศรี กองศรี  หัวหนางานประกันสุขภาพ  กรรมการ 
9. นางสาวพิมพร สุขเสถียร  นายแพทย 4   กรรมการ 
10. นายกฤษณ  บุญอริยเทพ หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล กรรมการ เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
1. นายพิภพ  เอี่ยมอรุณวรรณ นายแพทย 4   ปฏิบัติราชการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางวธุสิริ ฟนคําอาย   พยาบาลวิชาชีพ 7   งานคุณภาพ 

  
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ 
1.  เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง 

1.1 ขอบคุณหัวหนาสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ชวยงานในเดือนมิถุนายน ที่ผานมา 
1.2 ขาราชการยาย 

1.2.1 นายชัยธรรม  รัตนวีรพันธ ยายมาจาก ทองถิ่นอําเภอสูงเมน 
1.2.2 นางธนวรรณ  พฤฒิวรานนท  ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
1.2.3 นายธนากร  ปวงจักรทา  ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 
1.2.4 นางรุจิรา  สุริยะ นักวิชาการเกษตร  6ว 
1.2.5 นางทองศรี  สลีหลา  นักวิชการเกษตร 6ว 

1.3 เรื่องขอราชการที่ตองปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
1.3.1 ไขหวัดนก 
1.3.2 ยาเสพติด 
1.3.3 การรักษาความสงบเรียบรอย 
1.3.4 การทุจริตคอรับช่ัน 

1.4 การจัดทําปายประชาสัมพันธแสดงพลังมวลชนตามพระราชดํารัสสมเด็จพระนางเจา พระบรมราชินีนาถ เพื่อ
ตอตานความไมสงบเรียบรอยที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในจังหวัดชายแดนภาคใต(มอบฝายบริหารทั่วไปดําเนินการ) 

1.5 การรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนและการประหยัดพลังงาน  
1.6 ตู ATM ของม.แมโจ ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด และธนาคารทหารไทย สามารถใชไดถึง 22.30 น. 
1.7 การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 8 แหง วันที่ 31 กรกฎาคม 2548 โดยขอความรวมมือ

เจาหนาที่ที่จะไปชวยงาน 



1.8 การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับปาไม ตามประกาศ ใหกํานัน และผูใหญบานเปนเจาพนักงาน
เจาหนาที่ดวย 

1.9 การออกหนวยบริการอําเภอเคลื่อนที่และคาราวานแกจน จัดกิจกรรมในชวงกลางคืน 
1.10 โดยมีกําหนดคืนการออกหนวยบริการอําเภอเคลื่อนที่และคาราวานแกจน ประจําเดือน กรกฎาคม 2548  

- 5  ผาหมูหมู 10  
- 7  แมยางโทน หมู 4 
- 12  แมยางโพธิ์ หมู 3,11 
- 14  บานเวียง/บานเวียงเหนือ หมู 2,14 
- 19 ผาหมู หมู 8 
- 26 บานออย หมู 1,9,10,11 
- 28 หวยกุลัว หมู 6 
(แจง PCU ไปรวมกิจกรรมดวย) 

1.11 ขอบานพักครู ร.ร. ที่ไมเปดสอนใหเปนบานพักของผูยากไร 
1.12 โครงการ 1 คน 1 ตน  1 ฝน ทําพิธีวันที่ 12 สิงหาคม 2548 จะมีการรวบรวมตัวเลขการปลูกตนไมสงตอไป 
1.13 โครงการ SML จะโอนเงินใหดําเนินการภายใน เดือนกรกฎาคม นี้  

2.  เรื่องจากคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
1.1 งานหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

1.1.1 เปลี่ยนช่ือจาก  30 บาทรักษาทุกโรค เปน 30 บาท ชวยคนไทย หางไกลโรค จะมีการประชุมครั้งใหญที่ไบ
เทคบางนาในวันที่ 15 กรกฎาคม นี้ 

1.1.2 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จะตั้งสาขาเขต 13 แหง หนาที่หลัก เปน Purchaser สวนนอยเปน 
Manager  ป 2547 ขอนแกน 2548 นครสวรรค เชียงใหม สงขลา ที่เหลือทั้งหมด ดําเนินการในป2549  
สวนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทําหนาที่เปนสาขาจังหวัด ทําหนาที่เปน Provider Manager สวนนอย
เปน Purchaser  

1.1.3 งบโครงการป 2549 ไดตอหัวประชากร ละ 1,659 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรร 
1.1.4 ขอสังเกตจากการตรวจสอบเงินกองทุนบัตรประกันสุขภาพถวนหนา จากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน การ

จัดทําบัญชีไมคอยถูกตอง ไมรัดกุมพอ นําลูกจางชั่วคราวมาเปนเจาหนาที่การเงิน ไมมีเหมาะสม 
1.1.5 การปรับปรุงตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงานใหลดลงไมใหซ้ําซอน 
1.1.6 การทํางานใหเนนการทํางานในชุมชนโดยเพิ่มการเยี่ยมบาน  
1.1.7 เนนการควบคุมไขเลือดออก และโรคโปลิโอ โดยเกิดโรคที่อินโดนีเชีย ทําใหไทยตองเฝาระวังโรคนี้ โดย

ใชการรายงานAFP ดวย 
2.2 เรื่องของกลุมงานประกันสุขภาพ 

2.2.1 งบประมาณสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชุมชน 2548 มีการปรับงบประมาณใหม โดยมอบให
สํานักงาน CUP ดําเนินการ คํานวณประชากรทุกคนเพิ่มเติม ให เงินรอยละ 30 เปนเงินใหสถานบริการใน
พ้ืนที่ทุรกันดาร  

2.2.2 งบประมาณฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ใหเสนอจางนักกายภาพบําบัด มา 1 คน ต้ังแตเดือนตุลาคม 2548 
หากกไดรับอนุมัติ ก็นํามาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ในหอง OR และใน Ward ในอัตราปริญญาตรี ทํา
สัญญาเปนรายป  

2.2.3 การใชเงิน CF ระดับจังหวัด สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ของเครือขาย กันเงินไวใหสําหรับ CUP ในการ
เปนเจาภาพจัดอบรมระดับอําเภอ (รองกวางดําเนินการแลว) 



2.2.4 งบสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับประชาชนกลุมอื่น ป งบ 2548 จัดสรรมาโดยใชรง 5 ครั้ง ป 47 
และให แตละแหง ที่มีผลงานต่ํา ตรวจสอบขอมูลดวย 

2.2.5 การชําระหนี้ป 2547 รพ. แพร จากจัดสรรเงินที่ผิดพลาดในรอบแรก จึงใหมีการจัดสรรคืนให รพ.แพร 9 
ครั้ง (ประมาณ  แสน บาท) 

2.2.6 ผลการประเมินสถานีอนามัยเปน PCU ผลออกมาวา  PCU แมยางตาลไมผาน การประเมิน ในบางสวนที่
สามารถปรับปรุงได โดยใหเวลา 3 เดือน และจะประเมินใหม  

2.2.7 การวิเคราะหสถานการณทางการเงิน ของงานประกัน เขต 1  
3.  เรื่องจากที่ประชุม  คปสข.  

3.1 การประหยัดพลังงานของสวนราชการ ตองรณรงค โดยใชมาตรฐานที่เคยประกาศไปแลวในการดําเนินการ โดย
จะมีมาตรการบังคับมาอีกครั้ง 

3.2 การมอบของขวัญแกเด็ก จะมีพิธีมอบในระดับจังหวัดโดยผูวาราชการ ที่ รพ.แพร วันที่ 15 กรกฎาคม  ตางอําเภอ 
ใหผอ. หรือนายอําเภอดําเนินการ  

3.3 โครงการรณรงคปองกันโรคโปลิโอ จังหวัดแพร สป. ไมไดรับรายงาน ให กลุมสนับสนุนวิชาการติดตอ 
4.   เรื่องจากที่ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด   

4.1 การปรับโครงสรางตําแหนงขาราชการผลเรือน 
หลักในการจําแนก 3 แบบ คํานึงถึง คุณสมบัติ สมถรรนะ และผลงาน  
แบงแทงเงินเดือนเปน 4 แทง คือ ทั่วไป วิชาการ อํานวยการ บริหาร 

 4.2  พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือนใหม มีสาระเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
  -  อํานาจหนาที่ กพ. จะลดลง ไปเพิ่มที่ กพร. 
  -  ขาราชการมี 3 แบบ ขาราชการพลเรือนสามัญ วิสามัญ และในพระองค 
  -  การคัดเลือกและบรรจุสามารถ ทําเปนสัญญาชั่วคราวได 
 4.3  ต้ังคณะกรรมการพิทักษคุณธรรมเพื่อสงเสรมิคุณธรรมขาราชการ  
 4.4  จัดระเบียบขาราชการพลเรือน  

4.5 คาราวแกจนใชกระบวนการประชาคม วิเคราะหรายรับรายจายของครัวเรือน ผูรับผิดชอบหลักคือ นายอําเภอ 
4.6 ระบบการทํา passport เดิมจะเปลี่ยนเปน E- passport  
4.7 ครม. มีมติใหรถราชการทุกคันทําประกัน พรบ. สวนประกันช้ัน 1 สามารถทําไดตามความจําเปน 
4.8 งานพัฒนาชุมชนจัดสรางศูนยจําหนาย OTOP ของพัฒนาชุมชน ที่วิทยาลัยเกษตรเดนชัย 
4.9 งานฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ป จะมีรายละเอียดแจงมาอีกครั้ง  
4.10 เลิกใชคําวา ฯพณฯ ในหนังสือราชการสําหรับ รัฐมนตรี รัฐชวยวาการ นายกรัฐมนตรี  
4.11 งาน CEO เรื่องการลงทุนกอสรางใหกอหนี้ใหเสร็จภายใน มิถุนายน 2548 
4.12 เฝาระวังไขหวัดใหญ-ไขหวัดนก เนื่องจากอาจมีระบาดจะไขหวัดใหญได จากประเทศเวียดนาม โดยมีมาตรการ

ยกเลิกการเลี้ยงเปดไลทุง 
5.  เรื่องของงาน / กลุมงานตาง ๆ   

5.1 การคัดเลือกตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข  3-5  หรือ  6ว. หรือ  7ว.  ฝายบริหารทั่วไป จะมีการแตงตั้งโดยใหมี
ตัวแทนหนวยตาง ๆ เขาไปหารือแนวทางดําเนินการ โดยมีมติการประชุมคือ ใชหลักเกณฑ การยาย และการ
บรรจุในวาระเดียวกัน โดยมีการสอบ 20 คะแนน อวุโสอายุราชการ 20 คะแนน อวุโสสถานที่ทํางาน 20 คะแนน 
ประการสายตรง 20 คะแนน  และการสําภาษณ 20 คะแนน รวม 100 คะแนน  ซึ่งจะให นพ.สสจ.พิจารณา
เห็นชอบอีกครั้ง  

5.2 การชันสูตรพลิกศพ ฝายบริหารทั่วไป ทบทวนการปฏิบัติใหเปนตามระบบตามเดิม 



5.3 มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ฝายบริหารทั่วไป ใหผูรับผิดชอบดําเนินการตาม
โครงการ ใหแตต้ังศูนยการประสานงานความใสสะอาด เปนฝาย เปนทีม หรือ เปนบุคคลได จัดกิจกรรมผานสื่อ
ตาง ๆใหมีควรปฏิบัติที่ดี จัดระบบรับแจงขอมูลการทุจริต และจัดการบรรยายในการประพฤติมิชอบ จัดทํา
รายงานตามระบบควบคุมภาพใน และรวบรวมสงใหทันภายในสิ้นเดือน (สงใหที่งานบริหารในวันที่ 15 กค 48) 
และกําหนดใหทีม RM เปนผูดําเนินงานในเรื่องนี้ 

5.4 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําป 2548  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ เปนไปตามแผน 
5.5 สถานการณทางระบาดวิทยา  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ การรายงาน 506 ไดรับความรวมมือดีขึ้น รองกวาง มี 

สอ.ไผยอย และโรคที่ตองเฝาระวัง คือไขเลือดออก มากสุด อ.เมือง และรองกวาง (แตไมเกิน 50 ตอแสน) 
5.6 การติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณโครงการการของ PCU/CUP  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร  
5.7 การตรวจสอบ และยืนยันความพรอมคําขอตั้งงบประมาณราจายงบลงทุนป2549  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร ป 

/2548 ได 4 รายการ คือ ER LR Xray เครื่องนึ่ง  
5.8 การพัฒนาเครือขาย HNQA กลุมงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โรงพยาบาลจํานวน 6 แหง เขารวม

โครงการ (รองกวาง ตกลงเขารวมกิจกรรมนี้ดวย โดยสงเอกสารตอบรับให สสจ.แพร อีกครั้ง) 
5.9 โครงการถนนอาหารปลอดภัย  “Food  safety street”   กลุมงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข 
5.10 การพัฒนาคุณภาพในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ   กลุมงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ดําเนินงานตอไป

โดยใชทีมของ สสจ.แพร ดําเนินการ 
5.11 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ กลุมสนับสนุนวิชาการ การประชุมที่จัดโดย 

สสจ.แพร เดิม เปาหมายเพื่อจัดเพื่อหา การพัฒนาบุคลากร โดยกพร.มาดําเนินการอาจตองหา Com เลย โดยจะให
สถานบรมราชนกเปนเจาภาพในการดําเนิน การ โดยของใหทุกพื้นที่ดําเนินการเปนการสนองตอการพัฒนา
บุคลากรมิใชการอางอิงตออัตรากําลัง หรือคาตอบแทน 

5.12 รายงานการจัดหา Competency องคกร และกลุมงาน จ.แพร กลุมสนับสนุนวิชาการ 
5.13 การเก็บคา CD4 ในผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ที่รักษาดวยยา กลุมสนับสนุนวิชาการ ครั้งแรก รพ.เจาของผูปวยเปนผู

ชําระเงิน ครั้งตอไป สสจ.แพร(กองทุน) เปนผูรับผิดชอบ 
5.14 การพัฒนางานสุขศึกษา กลุมสนับสนุนวิชาการ จะมีการพัฒนางานสุขศึกษา นํารอง โรงพยาบาลเขารวมโครงการ 
5.15 ขอใชงบยาเสพติด 600,000 บาท เตรียมจัดคายเยาวชนหางไกลบุหรี่ กลุมสนับสนุนวิชาการ โดยงบรวมประมาณ 

2 ลานบาท โดยจะขอกันเงินไปดําเนินการคาย ประมาณ 2 วัน ในชวงหยุด จัดกิจกรรมแยกอําเภอ  
6.  เรื่องของสวนราชการ 
       6.1 โรงพยาบาลแพร 
 6.2  สตม.ที่  9.1  แพร 
 6.3  คปสอ.  
7.  เรื่องอื่น ๆ  
 มติท่ีประชุม  รบัทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6 / 2548 
 ไมมีแกไข 
 มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 6 / 2548 
  ผลการสอบราคา อาหาร มีผู ยื่น 2 ราย โดยผลการเปดซองใหลงประกาศใน WEB  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 



ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 
 ติดตามการเขียนแบบแปลน ในการปรับปรุงหองประชุมโรงพยาบาล  
 มติท่ีประชุม   เห็นชอบให คุณกฤษณ บุญอริยเทพ ติดตามกับชาง เพื่อจะไดเรงเตรียมหาทุนตอไป 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

5.1 งานพัฒนาคุณภาพ 
5.1.1 แจงการเลื่อนการประเมิน หนวยงานตาง ๆ ตามมาตรฐานสาธารณสุข ออกไปโดยไมมีกําหนด แตก็

ใหหนวยงานตางๆ เตรียมตัวในการเยี่ยมไว 
5.1.2 ใหทีมตางๆ เตรียมพรอมในการแกไขขอบกพรองตามคําแนะนําของ พรพ. โดยไดมอบเอกสาร

รายละเอียด กับเลขา ฯ ทุกทีมแลว โดนเนนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะใหครบทุกกิจกรรมหากยัง
ไมไดดําเนินการตองหาขอสรุป ของแผนการดําเนินการใหครบทุกเรื่อง ซึ่งจะมีรายละเอียดการเขา
เยี่ยมแตละ หนวยงาน ที่ศูนยคุณภาพ และขอใหสงรายงานความกาวหนาภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 
2548 

5.1.3 การบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องการจายยาผิด ใหนําเรื่องของหารือใน PCT อีกครั้ง เนื่องจากเปน
อุบัติการณที่เกิดซ้ํา ซึ่งในชวงนี้ ขอใหงานเภสัชกรรม ตรวจสอบอีกครั้ง ความเสี่ยงเรื่องการหามจอด
บริเวณหนาโรงพยาบาล ไดมีการติดปายแลวแต ยังมีการจอดรถและเกิดอุบัติเหตุอยู อยากใหทีมชวย
หาแนวทางแกไข โดยจะประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่มมาตรการในการปรับปรุงมากขึ้น 

  มติท่ีประชุม รับทราบ และ เห็นชอบตามที่เสนอ 
 5.2   ฝายบริหารทั่วไป 

 5.2.1  ผูรับผิดชอบและสถานที่ต้ังของศูนยประสานงานราชการใสสะอาดของโรงพยาบาลรองกวาง 
มติท่ีประชุม ใหผูรับผิดชอบดําเนินการตามโครงการ ใหแตต้ังศูนยการประสานงานความใสสะอาด เปนฝาย 

เปนทีม หรือ เปนบุคคลได จัดกิจกรรมผานสื่อตาง ๆใหมีควรปฏิบัติที่ดี จัดระบบรับแจงขอมูล
การทุจริต และจัดการบรรยายในการประพฤติมิชอบ จัดทํารายงานตามระบบควบคุมภาพใน 
และรวบรวมสงใหทนัภายในสิ้นเดือน (สงใหที่งานบริหารในวันที่ 15 ก.ค. 48) และกําหนดให
ทีม RM เปนผูดําเนินงานในเรื่องนี้ 

5.3  ฝายแผนงานและประเมิน 
5.3.1 การปรับปรุง web page ของโรงพยาบาล โดยจออาสาสมัครมาดําเนินการเรื่องนี้เพิ่มเติม หนวยงาน

หลัก ละ 2 คน ซึ่งจะจัดประชุม และอบรมการใชโปรแกรมที่เกี่ยวของอีกครั้ง 
5.3.2  การดําเนินงานตามโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศระบบบริการ ซึ่งเขารวมเปนโรงพยาบาลนํา

รองในป 2548 ซึ่งไดเขารวมประชุมใน 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

5.4  งานประกันสุขภาพ 
5.4.1 การรับการตรวจสุขภาพ และขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว 
5.4.2  การจัดการเรื่องเงินการบริการแรงงานตางดาวใหนําเขาเงินบํารุง โดยเก็บเงิน ครั้งละ 30 บาท 
5.4.3 การจัดเก็บคาบริการผูปวยที่ไมชัดเจนเรื่องสิทธิ ใหดําเนินการตามหลักการที่ต้ังไว และขอใหเก็บ

หลักฐานการตรวจสอบสิทธิไวกับสําเนาใบสั่งยาเพื่อการเรียกเก็บตอไป 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

5.5  ฝายเภสัชกรรมชุมชน 
  5.5.1  ผลการสอบเทียบเครื่องมือ อยูในเกณฑ ที่รับได 
  5.5.2  เรื่องของการจัดการการสอบเทียบเครื่องมือใหอยูในภาระความรับผิดชอบของ งานซอมบํารุง 



มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
5.6  PCT 

5.6.1  PCT ไดจัดทําCPG โรควัณโรค  และการตรวจมะเร็งปากมดลูกแลว  จะแจกใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการตอไป 

5.6.2   การจัดซื้อ ยาใหม เพื่อใชในกรณีผูปวย Colliod ไวใชในผูปวยซ็อก ใหเภสัชตรวจสอบวายาดังกลาว
อยูในบัญชียาที่สามารถจัดซื้อไดหรือไม 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

6.1  การจัดกิจกรรม OD ประจําปงบประมาณ 2548 เนื่องจากมีคาใชจายคอนขางสูง และส จึงขอเลื่อนการ
ดําเนินการไปเปนปงบประมาณ ตอไป แตจะจัดใหเร็วขึ้น 

       
 
 
      (นายกฤษณ  บุญอริยเทพ)  
                   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
         (นายทศเทพ  บุญทอง) 
                   ผูรับรองรายงานการประชุม 

 


