รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ครั้งที่ 12/2562
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมหนอไมหวาน
…………………………………………………………………….………………………………
รายชื่อผูเขาประชุม
1. นพ.ภักดี
สืบนุการณ
ผอ.รพร.ดานซาย
2. พญ.ทิพพาวดี
สืบนุการณ
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
3. นพ.สันทัด
บุญเรือง
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
4. นางเปรมศรี
สาระทัศนานันท
พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ
5. ภญ.ดาริน
จึงพัฒนาวดี
เภสัชกรชํานาญการ
6. นางสุขใจ
ชอรักษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
7. นางสาวเยาวพา สิงหสถิต
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
8. นางวิมลมาศ
พงษอํานวยกฤต
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
9. วาที่ ร.ต.เดชา
สายบุญตั้ง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
10. นายไพโรจน
ทองคํา
แพทยแผนไทยปฏิบัติการ
11. นางอรอุมา
อุมารังษี
นักกายภาพบําบัดชํานาญการ
12. นางสุรินทร
สอนศรียา
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
13. ทพ.กฤษดาพันธ จันทนะ
ทันตแพทยชํานาญการ
14. วาที่ ร.ต.อภิชาติ ดีดานคอ
เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน
ผูไมเขารวมประชุม
1. วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 ขอเชิญรวมงานแสดงมุฑิตาจิต บุคลากรที่เกษียณอายุราชการในป 2562 วันที่ 28 ก.ย.62 โดยมีกิจกรรมดังนี้
- เวลา 06.00 น. - “เดิน-วิ่งทั้งอําเภอเพื่อเธอคนเดียว” จุดเริ่มตนและสิ้นสุด ที่พระธาตุศรีสองรัก ระยะทาง 7 ก.ม.
- เวลา 16.30 น. - งานแสดงมุฑิตาจิต ที่ศาลาประชาคม อําเภอดานซาย
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องแจงเพื่อทราบจากที่ ประชุม กวป. ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 3 กันยายน 2562
1.3 เรื่องแจงเพื่อทราบจากที่ ประชุม ปสน. ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 31 สิงหาคม 2562
วาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชุม กกบ. ครั้งที่ 11/2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 กรรมการบริหารคุณภาพ
3.1.1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ เดือน ส.ค. 2562 (เอกสารหมายเลข 2)
1. แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ป 2559-2562
3.1.2 รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย

/

มติที่ประชุม รับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 ฝายบริหารงานทั่วไป
เรื่องแจงเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.2.1 การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสาน ปงบประมาณ 2563
1. คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
2. คณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาคของหนวยบริการ
3. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
4. คณะกรรมการ CFO
5. คณะกรรมการ คปสอ.
6. คณะกรรมการบริหารคุณภาพ
3.2.2 งานการเงิน
1. รายงานสถานการณการเงิน ประจําเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562
2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทับเบิก อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ แจงขอปรับเงินสนับสนุนคาบริการ
ทางการแพทย จากเดิมปละ 20,000 บาท เปนปละ 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
3. โรงพยาบาลคายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย เรียกเก็บคาบริการทางการแพทยผูปวยบัตรประกันสุขภาพ
ถวนหนา หนวยบริการตนสังกัด รพร.ดานซาย ประเภทผูปวยนอก 6 Visit เปนเงิน 1,889.25 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ ในสวนของ รพ.สต.ทับเบิกใหตรวจสอบขอมูลการใชบริการและนําเสนอเพื่อพิจารณา
อีกครั้ง สวนกรณี รพ.คายศรีสองรัก
3.2.3 งานพัสดุ
1. การตอสัญญาจางบริษัทตางๆ ประจําปงบประมาณ 2563
1. คา Activate โปรแกรม HOSxP บริษัท BMS
จํานวน 25,000
บาท/ป
2. คาเชาวงจร Internet Leased line บริษัท TOT
จํานวน 89,494
บาท/ป
3. คากําจัดขยะติดเชื้อ บริษัท ส.เรืองโรจน จํานวน ตามปริมาณขยะ กก.ละ 12 บาท
(ปงบประมาณ 2562 จะจัดหาดวยวงเงิน
จํานวน 300,000
บาท
4. คาบํารุงรักษาเครื่องซักผา อบผา รานเอ็ม.เอ็ม.พี
จํานวน
9,000
บาท/ป
5. คาเชาเครื่องแปลงสัญญาณภาพ บริษัท ทรานสเทค
จํานวน 420,000
บาท/ป
6. คาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (รานโคกงาม)
จํานวน 100,800
บาท/ป
7. คาออกซิเจนเหลวทางการแพทย บ.ลินเด
จํานวน 950,000
บาท/ป
8. คาบริการหนวยไตเทียม บ.เจนเนอรัล เมดิคอล แคร จํากัด จํานวน 5,000,000
บาท/ป
9. คาจางเหมาทําฟนปลอม บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด
จํานวน 600,000
บาท/ป
10. คาจางเหมาบํารุงรักษาเครื่องลางจาน
จํานวน 27,000
บาท/ป
11. คาจางเหมาบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา บ.พิลเลอร
จํานวน 60,000
บาท/ป
12. คาบํารุงรักษาระบบไฟฟา (กฟภ.สวนภูมิภาค)
จํานวน 35,000
บาท/ป
13. คาเชาเครื่องประชุมทางไกล
จํานวน 58,800
บาท/ป
14. คาบํารุงรักษาเครื่องนึ่ง บริษัท
จํานวน

/

15. คาบํารุงรักษาเครื่องนึ่ง บริษัท
จํานวน
16. คาบํารุงรักษาเครื่องนึ่ง บริษัท
จํานวน
17. คาบํารุงรักษาเครื่องอบแกส EO บริษัท
จํานวน
18. คาบํารุงรักษาเครื่องอบแกส EO บริษัท
จํานวน
19. คาบํารุงรักษาเครื่องเปาแหง บริษัทนําวิวัฒน
จํานวน
20. คาจางที่ปรึกษาดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย
จํานวน 32,000 บาท/ป
21. คาสอบเทียบเครื่องมือ หองชันสูตร
จํานวน 100,000 บาท/ป
22. คาสอบเทียบเครื่องมือแพทย
จํานวน
23. คาบํารุงเครื่องอัลตราซาวด
จํานวน
2. เรื่องการตรวจสอบพัสดุ ประจําปงบประมาณ 2562 งานบริหาร ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจําป
แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
1. งานพัสดุจัดทําเอกสารรายการพัสดุของแตละหนวยงานสงใหหัวหนาฝาย/งานตรวจสอบ
2. หัวหนาฝาย/งาน ตรวจสอบพัสดุตามรายการ หากมีขอมูลรายการไมถูกตอง ใหบันทึกลงในราย
งานตรวจสอบพัสดุ
3. สงรายการที่ตรวจสอบครุภัณฑ เสร็จเรียบรอย ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2562
4. หนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํารายงานวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 และใหกรรมการตรวจ
สอบใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 9 ต.ค. 2562
3. งานพัสดุจะดําเนินการสํารวจ /จําหนาย ครุภัณฑ ประจําป 2562 โดยจะสํารวจใหแลวเสร็จในวัน
ที่ 30 ต.ค. 2562 และจะดําเนินการจําหนายใหแลวเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.6 งานบุคลากร
1. การตรวจสอบขอมูลบุคคลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HPOPS) โดย
สามารถตรวจสอบขอมูลสวนตัวและขอมูลอื่นๆ ของตนเองไดที่ http://nonhr.moph.go.th หากพบ
ขอมูลคลาดเคลื่อน ใหรีบติดตอกลุมงานทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
มติที่ประชุม รับทราบ
2. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจงเขตสุขภาพที่ 8 ยืนยันเรียกบัญชีผูสอบแขงขันได มาบรรจุเขารับ
ราชการ ในตําแหนง นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน(ไฟฟา)
3. แผนการขอจางอัตรากําลัง ตําแหนงใหม ประจําปงบประมาณ 2563
ลําดับ

ตําแหนง

หนวยงาน

จํานวน

หมายเหตุ

1

พยาบาลวิชาชีพ

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

1

บุคลากรไมเพียงพอ ภาระงานเพิ่มมากขึ้น

2

พยาบาลวิชาชีพ

หองคลอดหองผาตัด

1

ภาระงานเพิ่มมากขึ้น เตรียมรองรับสูติแพทย

3

พยาบาลวิชาชีพ

กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม

1

ภาระงานมากทั้งเชิงรุกและเชิงรับ อัตรากําลังตํ่า
กวากรอบ FTE ขั้นตํ่า

4

จพ.สาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

1

ภาระงานเพิ่มมากขึ้น

/

5

พนักงานบริการ

ศูนยประกันสุขภาพ

1

ภาระงาน และปจจุบันมีอัตรากําลังเพียง 1 คน

6

พนักงานการเงินและบัญชี

งานการเงินและ
บัญชี

1

ภาระงานเพิ่มมากขึ้น ปจจุบันอัตรากําลัง 2 คน

4. บุคลากรใหม /ยายเขา /ยายออก
บุคลากรใหม
● นายพงษศักดิ์ ธรรมวงษ
บุคลากรขอยายออก
● นางสุนทรียา ศิขรินวรานนท
● นางสาวดาวศิริ มนตรี
● นายโชคชัย เชื้อบุญมี
● นางสาวนริศรา พลดาหาร
● นางสุรินทร สอนศรียา
● นางภิญญา ภัทรตรัยรัตน
บุคลากรขอลาออก
● น.ส.ณิชารีย วังคํา

ตําแหนง พนักงานประจําหองยา
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ตําแหนง นักเทคนิคการแพทย
ตําแหนง นักกายภาพบําบัด ชํานาญการ
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ

3.3 ฝายแผนงานและประเมินผล
3.3.1 งานเวชระเบียน ขออนุมัติจางบุคลากรทดแทน คุณชูวิทย สิทธิศักดิ์ ตําแหนง พนักงานบัตรรายงานโรค ที่จะ
เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 ก.ย.2562 นี้
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.2 งานศูนยประกันสุขภาพ ไดรับแจงประกาศจาก สปสช. เรื่องรับขึ้นทะเบียนโรงพยาบาลนอรท อีสเทอรนวัฒนา
เปนหนวยบริการที่รับการสงตอเฉพาะดานการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดดวยวิธีการผาตัด ของเขตบริการ
สุขภาพที่ 8 เพื่อเปนทางเลือกในการสงตอใหกับสถานพยาบาลและแพทยผูทําการรักษา สามารถศึกษาราย
ละเอียดไดที่สําเนา ประกาศของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.3 งานศูนยประกันสุขภาพ ขออนุมัตอัิ ตราคาบริการรถพยาบาลสงตอ
มติที่ประชุม ให
3.3.4 ขออนุมัตรายการ
ิ
ที่เรียกเก็บคาบริการสวนเกิน
3.3.5 งานแผนงาน ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๒
ปฏิทินกิจกรรมสําคัญของโรงพยาบาล กําหนดการประชุม/อบรม ประจําเดือน
● 4 ก.ย.2562
ประชุมหัวหนาสวนราชการอําเภอดานซาย
● 5 ก.ย.2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
● 6 ก.ย.2562
ประชุมติดตามนิเทศงาน COC
● 7 ก.ย. 2562
Big Cleaning Day บานพัก
● 10 ก.ย.2562
ประชุมกรรมการวางแผนจัดอัตรากําลัง สสจ.เลย

/

● 10 ก.ย.2562
●
●
●
●

11 ก.ย.2562
11 ก.ย.2562
12 ก.ย.2562
13 ก.ย.2562

● 13 ก.ย.2562
● 17 ก.ย.2562
● 17 ก.ย.2562
● 19 ก.ย.2562
● 21 - 22 ก.ย.2562
● 24 ก.ย.2562
● 26 ก.ย.2562
● 28 ก.ย.2562
● 30 ก.ย.2562
2. รับฝกงาน / อบรม ประจําเดือน
● 5 ส.ค. - 13 ก.ย.2562
● 15 ส.ค. - 7 ก.ย.2562
● 17 - 27 ก.ย.2562
3. รับศึกษาดูงาน ประจําเดือน
● 18 ก.ย. 2562

ประชุมหัวหนาและรองหัวหนาหนวยงาน
ประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาล M1-M4
ประชุมกรรมการศูนยจัดเก็บรายได FIN
ประชุมกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด PTC
ประชุมกรรมการบริหารกลุมการพยาบาล NSO
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเครือขายคลินิกโรคจากการ
ทํางาน
ประชุมกรรมการสิ่งแวดลอม ENV
ประชุม จนท.ผูรับผิดชอบงานบริหาร
ประชุม นําเสนอผลการปฏิบัติราชการ สสจ.เลย
ประชุมกรรมการพัฒนาบุคลากร HRD
ประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร รพร.ดานซาย ครั้งที่ 2
ประชุมกรรมการสารสนเทศ IMT
ประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ
งานมุทิตาจิต บุคลากรผูเกษียณราชการ
ประชุม กวป. และ ปสน. ครั้งที่ 12 ปงบประมาณ 2562
นิสิตเภสัชกร ม.นเรศวร ผลัด 3 หญิง จํานวน 2 คน
นักศึกษาแพทย รพ.รามาธิบดี ป 4 Rotation 4 จํานวน 8 คน
แพทยใชทุน (จบตางประเทศ) ขอฝกงานจํานวน 2 คน (หญิง)
เครือขายเภสัชกรรม จังหวัดพิจิตร ศึกษาดูงานโปรแกรมบริหาร
เวชภัณฑ StockDB

มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 กลุมการพยาบาล
3.4.1 การมอบหมายงาน ของ หัวหนากลุมงานการพยาบาล
- งานบริหารการพยาบาล ไดมอบหมายอยางไมเปนทางการและสอนงานใหกับคุณสุขใจ ชอรักษ และ
คุณวิมลมาศมาศ พงษอํานวยกฤต เรียบรอย อยูระหวางการจัดทําแบบบันทึกที่เปนลายลักษณอักษร
ตามระเบียบ
- งานอื่นๆ เชน ระบบการยืมทดลองจายไปประชุมอบรมนอกสถานที่ ไดปดบัญชีและสงมอบเงินเขา
ระบบเงินสวัสดิการโรงพยาบาลเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4.2 การขับเคลื่อน โครงการวิจัย “ดานซายกรีนเนท” กรณีมีกิจกรรมที่ตองใชบุคลากรโรงพยาบาล ใชสถานที่
ใชอุปกรณ ของโรงพยาบาล หรือมีความคืบหนา จะแจงผานมาทางหัวหนาพยาบาลตอที่ประชุมกรรมการ
บริหารโรงพยาบาลเพื่อทราบและพิจารณา เปนครั้งคราวไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.5 ฝายเภสัชกรรมชุมชน
3.5.1 รายงานบริหารเวชภัณฑประจําเดือนสิงหาคม 62
● บัญชีรายการยาโรงพยาบาล ทั้งหมด 418 รายการ
สัดสวน ED:NED = 93.8 : 6.2 (เกณฑ 90 : 10)
● มูลคาคงคลัง 3,783,865.13 บาท คิดเปน 1.5 เดือน (เกณฑ 2-3 เดือน)
● มูลคาการจัดซื้อ
○ สัดสวนการจัดซื้อยา ED:NED = 94.6 : 5.4 (เกณฑ 90:10)
○ รอยละการจัดซื้อรวม = 54.7 (เกณฑรอยละ 30)
○ รอยละการจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม = 11.0 (เกณฑรอยละ 20)

● มูลคารับสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ 291,273.42 บาท
● มูลคาการเบิกจาย
○ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย 2,272,959.56 บาท (86.86%)
○ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
329,893.02 บาท (12.61%)
○ หนวยงานภายนอก
13,950.43 บาท (0.53%)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5.2 กําหนดวันตรวจสอบพัสดุประจําป 2562
คลังพัสดุ

วันที่ตรวจสอบประจําป

คลังพัสดุสํานักงาน งานบานงานครัว ไฟฟา

23 กันยายน 62 เวลา 13.00 น.

คลังเวชภัณฑ ฝายเภสัชกรรมชุมชน

30 กันยายน 62 เวลา 8.00-9.00

คลังวัสดุกายภาพบําบัด

23 กันยายน 62 เวลา 13.00 น.

คลังวัสดุวิทยาศาตรการแพทย

24 กันยายน 62 เวลา 13.00 น.

คลังวัสดุทันตกรรม

25 กันยายน 62 เวลา 13.00 น

คลังวัสดุจายกลาง

25 กันยายน 62 เวลา 13.00 น.
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3.5.3 รายงานตัวชี้วัด RDU Hospital (การใชยาปฏิชีวนะ) ประจําเดือนสิงหาคม 2562
● ตัวชี้วัดอัตราการใชยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและอุจจาระรวงเฉียบพลัน สูงกวาเปา
หมายทั้ง 2 ตัว
● ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทบทวนการสั่งใชยาปฏิชีวนะใน 2 กลุมโรคนี้ในที่ประชุมหนวยงาน โดย
สามารถดูรายละเอียดขอมูลไดที่ RDU Report 62_Dansai Hospital_Shared

มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม
3.6.1 การบริหารจัดการอาหารกลางวันและนมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอดานซาย หลังจากอบรมครูศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในการกําหนดเมนูอาหาร และนําเสนอภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ป กับ พชอ. พชอ.มีนโย
บายใหทองถิ่นบริหารจัดการเรื่องอาหารกลางวันเด็กที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และมีระบบติดตามเมนูโดยใหผู
ดูแลครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตละทองถิ่นกํากับดูแลอีกครั้งหนึ่งโดยผานทาง Application Line อีก 3 เดือน
ชั่งนํ้าหนักวัดสวนสูง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6.2 สรุปการใหบริการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญตามฤดูกาลป 2562
- กลุมเจาหนาที่ทั้งหมด 246 คน ไดรับวัคซีน 196 คน
คิดเปนรอยละ 79.67 (ป 2561
รอยละ 54 )
- กลุมประชาชนที่มีความเสี่ยง ไดรับการจัดสรรวัคซีนทั้งหมด 2,400 โดส ใหบริการทั้งหมด 2,382 โดส
คิดเปนรอยละ 99.25
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มติที่ประชุม รับทราบ
3.6.3 รายงานสถานการณโรคระบาดอําเภอดานซาย เดือนสิงหาคม 2562 มีโรคระบาด ดังนี้
โรคไขเลือดออกตั้งแตเดือนมกราคม-สิงหาคม 2562 มีผูปวยทั้งหมด 142 รายมีอัตราปวยเปนอันดับที่ 5
ของจังหวัดเลย โดยกลุมอายุที่พบผูปวยสูงสุดคือกลุมอายุ 15 - 24 ป ตําบลที่มีอัตราปวยสูงสุดคือ ตําบล
ปากหมัน และ ในชวงสิ้นเดือนสิงหาคม ไมมีหมูบานที่มีโรคไขเลือดออกระบาดซํ้าซาก
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 ฝายเวชกรรมฟนฟู
3.7.1 รายงานผลการดําเนินงานจางผูพิการตามมาตรา 35
3.8 งานเทคนิคการแพทย
3.8.1 งานเทคนิคการแพทย ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 เมื่อวัน
ที่ 5 สิงหาคม 2562 และจะหมดอายุการรับรอง ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การบริหารจัดการพื้นที่จอดรถสําหรับบุคลากรในโรงพยาบาล
1. จนท.ที่พักอาศัยนอกโรงพยาบาล
รถยนต จํานวน 136 คัน (สติกเกอรสีฟา)
2. จนท.ที่พักอาศัยในบานพักโรงพยาบาล รถยนต จํานวน 51 คัน (สติกเกอรสีสม)
ขอความรวมมือ หัวหนาฝาย/หัวหนาหนวยงาน ไดชี้แจงใหกับเจาหนาที่ในหนวยงานทราบและถือปฏิบัติ โดย
จะอนุญาตใหรถที่ติดสติกเกอรเขาจอดในพื้นที่จอดที่กําหนดไว เริ่มบังคับใช วันที่ 9 ก.ย.62 สําหรับรถในบาน
พัก หากเปนรถของญาติและไมไดแจงขออนุญาตเขาพักจะตองพักอยูดานนอก
4.2 สรุปขอมูลรายรับ-จาย ประจําเดือน ส.ค.62 การจัดการขยะในบานพัก และการจัด Big Cleaning Day
ในวันที่ 7 ก.ย.62 เวลา 09.00 น. เปนตนไป
ปดประชุม เวลา 16.47 น.
วันประชุมครั้งตอไป วันที่ 3 ต.ค.2562
………………………………………..
(วาที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง)
ผูบันทึกการประชุม
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