รายงานการประชุมประจาเดือนสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาแก
ครั้งที่ 7/๒๕๖1 ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖1
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาแก
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ผู้มาประชุม
1.นายขันชัย ขันทะชา
2.นายคานึง แก้วพิกุล
3.นายทนุกูล จักษุพา
4.นายพูลสวัสดิ์ เมืองเล็น
5.นางสาวปาณิสรา ไชยจา
6.นายณัฎฐ์ศักดิ์ ศรีบุรมย์
7.นายสุขสันติ วงษาเนาว์
8.นายสิริโรฒน์ ธนะแพน
9.นางทิพวิมล สุวรรณ
10.นายบัณฑิต พ่อบารุง
11.นางสวัสดิ์ วงค์ตาทา
12.นางนันทวัน ศรีบุรมย์
13.นายพิชิต อินทร์ติยะ
14.นางกรมรี ยางธิสาร
15.ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา คาเพชรดี
16.นายชัชวาล ไชยตะมาตย์
17.นายภาณุวัฒน์ ธันยพงศ์พันธุ์
18.นางวานิตย์ เพ็งพิมพ์
19.นางสาวชญาพัฒน์ สุรขจรเดช
20.นางภิรมย์พร สุรขจรเดช
21.นายณัฐวุธ รัตนมาลี
22.นายฉันทวัฒน์ นุติดิถีชินพงศ์

สาธารณสุขอาเภอนาแก
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาแก
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาแก
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาแก
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาแก
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพุ่มแก
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองหอยใหญ่
รก.ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาคู่
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองสังข์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดงน้อย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาเลียง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดงขวาง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองบ่อ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลก้านเหลือง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโพนตูม
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคาพี้
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพิมาน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแก้ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองหญ้าปล้อง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพระซอง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองกุง

ผู้ไม่มาประชุม
1.นางวชิราพร เมืองเล็น
2.นางศรีไพร ขันทะชา
3.นางอนงค์รัตน์ นุติดิถีชินพงศ์
4.นายวัฒนา พ่อบารุง
5.นางวรินดา เขตต์โลก

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ (ลากิจ)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ (ไปราชการ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาฉันทะ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดงอินา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสร้างติ่ว

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางปิยะนุชย์ จักษุพา
2. นางสาววันวิสา วงค์แสงน้อย
3. นางปิยะดา ฟองแก้ว
4. นางสาวหิรัญญิการ์ ศรีหาเศษ

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

5. นางภาณุมาศ ไชยตะมาตยฺ
6. นางภัทรภร พิมทอง
7. นายณัฐพงษ์ ทีราช
8. นายกันตภณ ไชยจา
9. นางสาวทวีลักษณ์ วงค์ตาเทพ
10.นางลักษมี แก้วชาลุน
11.นายสุภาพ วงษ์สุขะ
12.นางจิราภรณ์ ภูริทัตตานนท์
13.นางวันวิสาข์ รักษาวงศ์
14.นางสาวกนกวรรณ ขันติยะ
15.นางสุธาสินี ศรีมณีรัตน์
16.นางนริศษา เมืองโคตร
17.นางสาวสุริยาภรณ์ ไชเพชร
18.นางสาวชะนาพร วงค์เทราช
19.นางจิระวัลย์ ศิลาอุดม
20.นางสาวณัฐยา
21.นางอัจฉราภรณ์ พ่อเพียโคตร
22.นางเสาวนีย์ ศิริโคตรวงศ์
23.นายธนากร รัตนสกุลพรหม
24.นางปัณฑิกา สียางคะบุตร
25.นางสาวสร้อยสุนทร คุ้มหล้า

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.ขอบคุณในการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา
- การตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 2 ณ รพ.สต.หนองสังข์ ตาบลหนองสังข์
- รพ.สต.ทุกแห่งที่เตรียมรับการประเมิน คปสอ.รอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 18 มิถุนายน 2561
- ขอบคุณ รพ.สต.ก้านเหลืองและ อบต.ก้านเหลือง เป็นตัวแทนรับการประเมินตาบลต้นแบบผู้ก่อการดี และ
อาเภอบูรณาการความปลอดภัยทางถนน และการจัดกิจกรรมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดี ทาความดีถวาย
พ่อหลวง ประจาเดือนมิถุนายน 2561
- การประเมินยุทธศาสตร์สุขภาพไขว้ 4 ระดับของ รพ.สต. 19 รพ.สต. อาเภอนาแก ได้ร้อยละ 91
- แผนการออกประเมินยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพระดับ รพ.สต. ประจาปีงบประมาณ 2561 โดยทีมประเมินจาก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม อาเภอนาแก วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561
- คนดีศรีสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นางนริศษา เมืองโคตร พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ตัวแทนจังหวัด
นครพนมเข้ารับการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุขระดับเขต
- ข้าราชการย้ายมาใหม่ นางสาววันวิสาข์ เชื้อดวงผูย พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ย้ายมาจาก รพ.เรณูนคร
2.การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
- การประดับพระฉายาลักษณ์พร้อมธงชาติ ประดับธงชาติและผ้าเหลืองขาวบริเวณรั้วอาคารสานักงาน
- จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร
- เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองการประชุม ครั้งที่ 7/2561
- รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบและปฏิบัติ
4.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดนครพนม
1.สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีพ.ศ. 2561 (ข้อมูลจากระบบรายงาน 43 แฟ้ม สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครพนม ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สะสมรวม 216 ราย อัตราป่วย
30.43 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
- อัตราป่วยโรคไข้เลือดอกสูงสุดในเดือนมิถุนายน มีอัตราป่วยเท่ากับ 11.12 ต่อแสน ประชากร (79 ราย) กลุ่ม
อายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 101.93 ต่อแสน ประชากร (49 ราย) รองลงมาคือ
กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 98.76 ต่อแสนประชากร (44 ราย) และกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี อัตรา
ป่วยเท่ากับ 91.64 ต่อประชากรแสนคน (48) ตามลาดับ
- อาเภอที่ยังมีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงสุดในเดือนมิถุนายน 2561 คืออาเภอ โพนสวรรค์ อาเภอนาหว้า
อาเภอปลาปาก อาเภอเมืองนครพนม อาเภอศรีสงคราม อาเภอนาทม อาเภอท่าอุเทน และอาเภอบ้านแพง
2.การควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า การดาเนินการสอบสวนและควบคุมโรค
มีผู้ป่วยยืนยัน ไม่ว่ามีหรือไม่มีการแพร่เชื้อต่อในพื้นที่ เฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและหญิงตั้งครรภ พ่นสารเคมี
กาจัดยุงตัวแก่ 0, 3, 7, 14, 21, 28 และสารวจและกาจัดลูกน้าในวันที่ 0, 3, 5, 7, 14, 21, 28
ทั้งหมู่บ้านให้มีค่า HI และ CI เป็น 0 ตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไป สารวจและกาจัดลูกน้าในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายโรคในวงกว้าง เช่นโรงพยาบาลในอาเภอ โรงเรียนในตาบลที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ และโรงเรียนประจา
อาเภอซึ่งเป็นแหล่งรวมของนักเรียนจากหลายตาบล วัดในหมู่บ้านที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่และหมู่บ้านใกล้เคียง
3.การประเมินยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพระดับ รพ.สต. เริ่มวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 อาเภอเมือง
อาเภอนาแกวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 ภาคเช้า 1 แห่ง ภาคบ่าย 2 แห่ง สุ่มกลุ่มเป้าหมายจากฐานข้อมูล
รพ.สต.จัดเตรียมกลุ่มเป้าหมายทั้งสามกลุ่มให้ครอบคลุม ตัวชี้วัดที่มีปัญหา green & clean
4.ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ปี2561 พร้อมส่ง
รายงานรูปถ่ายกิจกรรมการดาเนินงานให้ผู้รับผิดชอบงาน
เรื่องของฝ่ายงานต่างๆ
นายคานึง แก้วพิกุล งานบริหาร
จากประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
1.การมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจากพวงมาลาวันปิยะมหาราช จานวน 281 ทุน ในวันที่ 10 กรกฎาคม
2561
2.อาเภอนาแก ราบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
3.การจัดกิจกรรมวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ให้หน่วยงานประดับธงชาติ ประดับผ้าเหลืองขาวที่รั้วอาคาร
สานักงาน
4.ขอเชิญร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
การเบิกจ่ายเงินบารุง
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ใช้ระเบียบ

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น และ
อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1895/๒๕61 ลงวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕61 เรื่อง
มอบอานาจในการอนุมัติจ่ายเงินบารุง ข้อ ๑ (2)
อนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้าง พกส. ใช้ระเบียบ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 ข้อ
9 วรรคสาม (5) และอาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1895/๒๕61 ลงวันที่ 5
มิถุนายน ๒๕61 เรื่องมอบอานาจในการอนุมัติจ่ายเงินบารุง ข้อ ๑ (1)
ขออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ใช้ระเบียบ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 ข้อ
9 วรรคสาม (4) และอาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1895/๒๕61 ลงวันที่ 5
มิถุนายน ๒๕61 เรื่องมอบอานาจในการอนุมัติจ่ายเงินบารุง ข้อ ๑ (1)
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ใช้ระเบียบ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 ข้อ
9 วรรคสาม (2) และอาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1895/๒๕61 ลงวันที่ 5
มิถุนายน ๒๕61 เรื่องมอบอานาจในการอนุมัติจ่ายเงินบารุง ข้อ ๑ (2)
- ฉ.11 เดือนมิถุนายน 2561 ให้เร่งดาเนินการส่งเอกสารเบิกจ่าย
- ผลการประเมินจาก สสอ.ศรีสงคราม งานควบคุมภายในไม่ผ่านระดับ 5 มี 6 รพ.สต.
- ชมรม อสม. จัดทาผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เพื่อจัดสร้างห้องสุขา
นายทนุกูล จักษุพา งานยุทธศาสตร์ งานประกัน
1. ตัวชี้วัด QOF ปี 61 จะใช้ข้อมูลวันที่ 20 ที่มีการส่งออก
2. ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ รพ.สต.ดาเนินการประเมินในระบบขึ้นทะเบียน สปสช. (ลิงค์อยู่หน้าเวป
สสอ.) และปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน เช่นครุภัณฑ์ บุคลากรของหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นคู่สัญญากับสปสช. ถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
3. แจ้ง รพ.สต.เร่งจัดส่งการบ้านการประเมิน ของ สสอ.นาแก และศรีสงคราม
นางสาวปาณิสรา ไชยจา
งานโรคไม่ติดต่อ
1.การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 4 ระดับ ตัวชี้วัดอาเภอลิขสิทธิ์ให้เตรียมเอกสารเหมือนรับประเมินจาก
ศรีสงคราม
2.อาเภอนาแกผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศ ผลงานตระเตือนไต นางนริศษา เมืองโคตร
ผลงานล็อกทาฟัน นายคณาธิป ศลาฆินหิรัณยกุล รพ.สต.พุ่มแก และ r2r ระดับประเทศที่เชียงใหม่

งานสุขภาพภาคประชาชน
1.ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมรับฟังคาชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ epayment ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
1.แจ้งให้ รพสต.ที่ยังไม่ส่งการบ้านการประเมิน ของ สสอ.นาแก และศรีสงคราม เร่งดาเนินการจัดส่ง
2.แจ้งให้ รพ.สต.จัดทาแผนลดพลังงานเช่นลดการใช้น้า การใช้ไฟฟ้า
งานสงเสริม
1.การรณรงค์การคัดกรองพัฒนาเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย (9เดือน 18เดือน 30เดือน 42เดือน 60เดือน)
ในระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 (รายละเอียดหนังสือในระบบสารบรรณ)
นายพูลสวัสดิ์ เมืองเล็น งานโรคติดต่อ
1.ขอแจ้งกาหนดการประเมินรับรองมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว(SRRT)ระดับอาเภอปี 2561
วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561
2.อบรมหลักสูตร 20 ชั่วโมง srrt (CDCU) วันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 ขอรายชื่อพยาบาลที่เข้าร่วมอบรมเพื่อ
ร่วมออกควบคุมโรค (8 ทีม 8 คน)
3.โครงการอัลตร้าซาวด์ค้นหามะเร็งท่อน้าดีตับ รพ.รวมแพทย์ ลงพื้นที่หนองบ่อ ดงขวาง นาคู่ ให้เก็บรวบรวม
ca0102 รวบรวบส่ง รพ.นาแก ถ้าตรวจพบและรักษาต่อเนื่อง ให้รพ.สต.คีย์ ca01 รพ.นาแก คีย์ ca02 และ
นาส่ง รพ.นครพนมและนาส่ง รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น
4.กระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลกาชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศให้จิตอาสาจัดกิจกรรม "ปราบ
ยุงลาย" โดยจัดรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 9-15 กรกฎาคม พร้อมสื่อสารเชิงรุกไปยังคลินิกร้าน
ขายยา แนะผู้ป่วยหากมีไข้เกิน 2 วันอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปโรงพยาบาล
นายณัฎฐ์ศักดิ์ ศรีบุรมย์ งานไอที แพทย์แผนไทย
1. 43 แฟ้มรายวัน ประจาเดือน มิถุนายน 2561

2. JHCIS

การตรวจสอบโปรแกรม JHCIS เพื่อใช้ในหน่วยงานระดับ รพ.สต. ดาว์นโหลดได้ที่ http://jhcis.moph.go.th/download.php

แนวทางดาเนินการ

- ส่ง 43 แฟ้ม รายวัน พร้อมตรวจสอบด้วยโปรแกรม OPPP ก่อนส่งนาเข้า ในเว็บ HDC ดาเนินการ ก่อน
14.00 น. ของทุกวัน ในกรณีข้อมูลเพิ่มเติม สามารถบันทึกแล้ว ส่งซ้าภายในวันได้ตามปกติ
- การสารองฐานข้อมูล Backup รพ.สต.ทาการสารองข้อฐานข้อมูล และทาสาเนาไว้นอกเครื่อง ทุกวันก่อน
เวลา 16.00 น. กาชับการดูแลรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้พร้อมใช้งานทุกวัน
- รายงาน E-Report 2561 บันทึกรายงาน ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน รายงาน CDC03 ป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออก
HEC03 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.บันทึก ของเดือน ปัจจุบัน
ก่อนวันที่ 20 http://www.npm.moph.go.th/er2013/
รายงาน E-Report 2561

3.ขอเชิญผู้แพทย์แผนไทยเข้าร่วมประชุม vdo conference จาก สสจ.วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ สสอ.นาแก
เวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระอื่นๆ
-

ปิดประชุมเวลา ๑7.3๐ น.
นางสาวสร้อยสุนทร คุ้มหล้า
(นางสาวสร้อยสุนทร คุ้มหล้า)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายคานึง แก้วพิกุล
(นายคานึง แก้วพิกุล)
ผู้ชว่ ยสาธารณสุขอาเภอนาแก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาว

