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รายงานการประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอภูเรือ
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐
ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอภูเรือ
ผู้เข้าประชุม
สานักงานสาธารณสุขอาเภอภูเรือ
๑. นายสาโรจน์ สมัยคา
สาธารณสุขอาเภอภูเรือ ประธาน
2. นายทศพร อุ้ยเลิศ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
3. น.ส.มนทิรา จันดาหาร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
4. น.ส.วิรัญญา ศรีบุรินทร์
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสานตม
1. นางสาวดารากร ศรีธรรมมา พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
๒. นางจิรัญญา โทเกษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
3. น.ส.รุ้งฤดี โสประดิษฐ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
4. น.ส.ภัทรรักษ์ สมสินธ์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
๔. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าศาลา
1. น.ส.มนต์จันทร์ พิมใจ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
2. นางจันทิมา บุนนาค
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกลาง
1. นายชิติพัทธ์ สิมมาสุด
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒. น.ส.อลิษา ศรีหะสุทธิ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปลาบ่า
1. นางสมบูณ กันยาประสิทธิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
2. น.ส.ปุณณภา ปิติโชติโภคิน พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยผักเน่า
1. นายนิพนธ์ สารมะโน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
2. น.ส.พิกุล อุตมูล
นักวิชาการสาธารณสุข
3. น.ส.สุภาวดี สอนสุภาพ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลร่องจิก
1. น.ส.สฤงคาร เครือหงส์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
2. ว่าที่ร.ต.หญิงธัญลักษณ์ ศรีบุรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุข
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. น.ส.จัณจ์ธนิษฐ์ วังคีรี
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ติดราชการ)
2. น.ส.สาวิตรี อุทธอินทร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน (ติดราชการ)
3. นายวุฒิชัย กาญจนโกมล พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค (ติดราชการ)
4. นางนันทภรณ์ โคตรมณี
นักวิชาการสาธารณสุข (ติดราชการ)
5. นายธีรวงค์ ธรรมแก้ว
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(ติดราชการ)
6. น.ส.หนึ่งฤดี โกษาจันทร์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ติดราชการ)
7. นายจตุรงค์ ศรีบุรินทร์
นักวิชาการสาธารณสุข (ติดราชการ)
8. นายอานวย อิทธิวรากุล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน(ติดราชการ)
9. น.ส.บุษบา คานัน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ติดราชการ)
10. น.ส.นาตยา มีโสภา
เจ้าพนักงานธุรการ (ติดราชการ)
11. นายสังวร สายหลักคา
พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค (ติดราชการ)
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เริ่มประชุม …..๐๙.๐๐…. น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.๑ ข้าราชการย้ายไป
1) นางอรอุมา สุขทองสา ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอภูเรือ ย้ายไป ดารงตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอวังสะพุง
1.2 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น สานักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย
1.3 การออกหน่วยบริการ ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน
พบปะเยี่ยมเยียนชี้แจ้งข้อราชการและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ในวัน
ศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 25๖๐
ณ โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง หมู่ที่ ๖ ตาบลลาดค่าง เวลา ๐๘.๓๐ น. ขอเชิญส่วนราชการร่วมกิจกรรม ตามเวลาและสถานที่
ดังกล่าวต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ พิจารณาและถือปฏิบัติ
๔.๑ งานบริหาร (นายนิพนธ์ สารมะโน)
๑. เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และการแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสานัก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งได้กาหนดมาตรการเร่งด่วนที่สาคัญๆ ๔ มาตรการ ได้แก่
๑) มาตรการการใช้รถราชการ
๒) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
๓) มาตรการการจัดทาโครงการการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
๔) มาตรการการจัดหาพัสดุโดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตนาจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดหมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้ อง
เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้
4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน
นโยบายหลัก
1. มุ่งเน้นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อั นมิควรได้
โดยขอบตามกฎหมาย
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าที่
แนวทางการปฏิบัติ
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
๑.๑ สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแกเพิ่มเติม
๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐
๑.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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๑.๕ พระราชกฤษฎีการ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังครับ หลักเกณฑ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๒. หน่วยงานดาเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
๓. หากพบว่ามีการกระทาผิด ต้องดาเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด
๒. สรุปรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๒.๑ แนวทางการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
๒.๒ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ
รายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นต่การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
๒.๓ ระบบควบคุมภายใน
๒.๔ การโอนเงินงบประมาณกรณีจ่ายตรงผู้ขาย
๒.๕ การจัดหาพัสดุกรณีวงเงิน ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๒.๖ ปัญหาที่พบจาการตรวจสอบภายในและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๓. อื่นๆ
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑.๑ งานการเงินและบัญชี (นางสาวนาตยา มีโสภา)
๑. การจัดทาบัญชีรายงานเกณฑ์คงค้าง ของรพ.สต. ประจาปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สสอ.ภูเรือ
๒. การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2559 (ภงด.90/91) ผ่านอินเตอร์เน็ต ได้ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 10
เม.ย. 60
3. การดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ฉ.11
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

๔.๒ งานสนับสนุนวิชาการและบริการ (นายทศพร อุ้ยเลิศ)
1. ควบคุมและป้องกันโรค
1. 1 สถานการณ์โรค มือเท้าปาก ป่วย 5 ราย อัตราป่วย 22.40 ต่อแสนประชากร โดยพบเพศหญิง 3 ราย
เพศชาย 2 ราย กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี จานวนผู้ป่วยเท่ากับ 5 ราย พบผู้ป่วยในพื้นที่
ร่องจิก ป่วย 3 ราย อัตราป่วย 55.23 ต่อแสนประชากร
ลาดค่าง ป่วย 2 ราย อัตราป่วย 95.24 ต่อแสนประชากร
1. 2 สถานการณ์โรค อีสุกอีใส ป่วย 11 ราย อัตราป่วย 49.29 ต่อแสนประชากร โดยพบเพศหญิง 8 ราย
เพศชาย 3 ราย กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี จานวนผู้ป่วยเท่ากับ 4 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี
พบผู้ป่วยในพื้นที่
หนองบัว ป่วย 3 ราย อัตราป่วย 51.11 ต่อแสนประชากร
ท่าศาลา ป่วย 2 ราย อัตราป่วย 68.26 ต่อแสนประชากร
ร่องจิก ป่วย 4 ราย อัตราป่วย 73.64 ต่อแสนประชากร
ปลาบ่า ป่วย 2 ราย อัตราป่วย 60.26 ต่อแสนประชากร
1.3 แจ้งประเมินรับรองมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว รพ.สต. ปี 2560
เป้าหมาย รพ.สต.ร่องจิก ส่งแบบประเมินตนเอง วันที่ 28 ก.พ.2560
2. งานประกันสุขภาพ
2.1 แจ้งการลงทะเบียนสิทธิและตรวจสอบสิทธิ์ ผ่าน Smart card ตั้งแต่ วันที่ 2 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
3. งานสุขภาพภาคประชาชน
3.1 การดาเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม. ปี 2560
อบรม อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย วันที่ 21 - 22 ก.พ. 2560 กลุ่มเป้าหมายใหม่
อสม.ตาบลละ 10 คน
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3.2 ประชาสัมพันธ์บริจาค เพื่อนาไปช่วยเหลือ อสม.และ จนท.ผู้ได้รับผลกระทบน้าท่วมภาคใต้
จนท.และชมรม อสม.ต.ร่องจิก บริจาค 1,500 บาท
จนท.และชมรม อสม.ต.ท่าศาลา บริจาค 700 บาท
จนท.และชมรม อสม.ต.ปลาบ่า บริจาค 1,040 บาท
จนท.และชมรม อสม.ต.ห้วยผักเน่า บริจาค 500 บาท
จนท.และชมรม อสม.ต.สานตม บริจาค 500 บาท
จนท.และชมรม อสม.ต.หนองบัว บริจาค 500 บาท รวมทั้งหมด 4,740 บาท
4. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาคอมผิวเตอร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2559
5. งานแผนงานและยุทธศาสตร์
การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
คปสอ.ภูเรือ วันที่ 14- 17 กุมภาพันธ์ 2560
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๓ งานสนับสนุนวิชาการและบริการ (นางสาวมนทิรา จันดาหาร)
๑. งานสุขภาพจิต
1.1 ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต สสอ.ภูเรือ จะชี้แจงการคัดกรองโรคจิต ให้เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม counseling
เพื่อจะได้นาไปถ่ายทอดอสม.และจัดทารายงาน นัดวันนี้หลังเลิกประชุม
2. งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
๒.1 การพัฒนารพ.สต.ติดดาว ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 9 ก.พ.60 เวลา 13.00น.ขอให้ผู้รับผิดชอบงานรพ.สต.
ทุกแห่งนาโน้ตบุ๊คเข้ามาทาด้วยกันที่สสอ.ภูเรือ คุณสุเนตรจะมาชี้แจง ถ้ารพ.สต.แห่งใดสะดวกจะทาล่วงหน้ามาก่อนก็ ได้เพื่อ
กระชับเวลา
2.2 ขอเชิญสาธารณสุขอาเภอและตัวแทนผอ.รพ.สต ประชุมเตรียมรับนิเทศงานครั้งที่ ๑ ในวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาแห้ว
3. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๓.๑ จังหวัดเลยแจ้งผลการทดลองปฏิบัติราชการ
4. งานโรคไม่ติดต่อ
ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบจาก cockpit60 ณ วันที่ 7 ก.พ.60 คัดกรองเบาหวาน
ระดับอาเภอ
90%
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย(B) ผลงาน(A) ร้อยละ
1.1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี
ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัด
ไม่ผ่าน
ระดับน้าตาลในเลือด
8,165
7,054 86.39
ระดับหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
เป้าหมาย
ผลงาน ร้อยละ
ผ่าน
04727 : รพ.สต.ร่องจิก
1,985
1,977 99.6
ผ่าน
04728 : รพ.สต.ปลาบ่า
675
672 99.56
ผ่าน
04730 : รพ.สต.ห้วยผักเน่า
840
831 98.93
ผ่าน
04731 : รพ.สต.สานตม
1,083
1,068 98.61
ผ่าน
11034 : โรงพยาบาลภูเรือ
1,757
1,651 93.97
ไม่ผ่าน
04729 : รพ.สต.บ้านกลาง
630
315
50
ไม่ผ่าน
04726 : รพ.สต.ท่าศาลา
1,195
540 45.19
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คัดกรอง Dx เป็น DM
ระดับอาเภอ
ตัวชี้วัด
1.2 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ที่
ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นเบาหวาน
ระดับหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
04727 : รพ.สต.ร่องจิก
04728 : รพ.สต.ปลาบ่า
11034 : โรงพยาบาลภูเรือ
04729 : รพ.สต.บ้านกลาง
04730 : รพ.สต.ห้วยผักเน่า
04731 : รพ.สต.สานตม
04726 : รพ.สต.ท่าศาลา
คัดกรองความดันโลหิต
ระดับอาเภอ
90%
ตัวชี้วัด
2.1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี
ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
ระดับหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
ผ่าน
04727 : รพ.สต.ร่องจิก
ผ่าน
04728 : รพ.สต.ปลาบ่า
ผ่าน
04731 : รพ.สต.สานตม
ผ่าน
04730 : รพ.สต.ห้วยผักเน่า
ผ่าน
11034 : โรงพยาบาลภูเรือ
ไม่ผ่าน
04729 : รพ.สต.บ้านกลาง
ไม่ผ่าน
04726 : รพ.สต.ท่าศาลา
คัดกรอง Dx เป็น HT
ระดับอาเภอ
ตัวชี้วัด
2.2 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ที่ได้รับ
การคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง
ระดับหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
04727 : รพ.สต.ร่องจิก
04728 : รพ.สต.ปลาบ่า
04730 : รพ.สต.ห้วยผักเน่า
11034 : โรงพยาบาลภูเรือ
04726 : รพ.สต.ท่าศาลา
04729 : รพ.สต.บ้านกลาง
04731 : รพ.สต.สานตม

เป้าหมาย(B)

ผลงาน(A) ร้อยละ

682

71 10.41

เป้าหมาย
105
65
83
60
82
157
130

ผลงาน
20
12
10
7
6
10
6

ร้อยละ
19.05
18.46
12.05
11.67
7.32
6.37
4.62

เป้าหมาย(B)

ผลงาน(A) ร้อยละ

7,548

6,515 86.31

เป้าหมาย
1,830
616
1,012
807
1,605
597
1,081

ผลงาน
1,818
611
1,000
795
1,533
288
470

ร้อยละ
99.34
99.19
98.81
98.51
95.51
48.24
43.48

เป้าหมาย(B) ผลงาน(A) ร้อยละ
499
เป้าหมาย
17
17
33
193
94
106
39

21

4.21

ผลงาน ร้อยละ
7 41.18
2 11.76
2 6.06
7 3.63
3 3.19
0
0
0
0

6

ขอให้ รพ.สต.บ้านกลาง และรพ.สต.ท่าศาลา เร่งดาเนินการ คัดกรองเบาหวาน คัดกรองความดันโลหิต และบันทึกข้อมูล
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

๔.๔ งานส่งเสริมสุขภาพ (นางสาววิรัญญา ศรีบุรินทร์)
๑. งานส่งเสริมสุขภาพ
๑.๑ การอบรมหลักสูตร ทักษะการบริการคัดกรอง
/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุและการใช้โปรแกรมข้อมูลสุขภาพผู้สูง(Agi
อายุng
health data ) ในวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์๒๕๖๐ ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่
น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
๑.๒ การให้บริการวัคซีนIPV ทางโรงพยาบาลจะเปิดให้บริการวัคซีนต้อในงใช้แบบ multiple does วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป สามารถเบิกใช้ IPV แบบ single dose ได้
๒. งานอนามัยสิ่งแวดล้
อม
๒.๑ ขอให้รพ.สต. ที่ยังไม่ส่งรายงานการตรวจแนะนาทางกายภาพแก่ครูและผู้ปรุงประกอบอาหารในครัวของโรงเรียน ครัวที่บ้า
รับจ้างเหมาประกอบอาหาร และแผงจาหน่ายอาหาร ในโรงเรี
ส่งรายงานผลการตรวจ
ยน
2.2 แจ้งการดาเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยกลุ่มเกษตรกร
นทีก่ พืลุ้ ่มเป้าหมายในการดาเนินงานปี 2560 กลุ่มเป้าหมาย คือ
รพ.สต.บ้านกลาง และรพ
.สต.ท่าศาลา
๓. สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
๓.๑ ข่าวประชาสัมพันธ์จานวน๔ เรื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนรับรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและป้องกัน
โรค เอกสารประชาสัมพันธ์สามารถดาวโหลดได้ที่หน้าเฟสบุ๊ค.สสอ
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

๔.๕.๑ รพ.สต.โซน ท่าศาลา/สานตม/ห้วยผักเน่า
รพสต.ท่าศาลา รพสต.สานตม รพสต.ห้วยผักเน่า ๔.๕.๒ รพ.สต.โซน ร่องจิก/ปลาบ่า/กลาง
รพสต.ร่องจิก รพสต.ปลาบ่า รพสต.กลาง ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ
ปิดประชุมเวลา....16.30...น.

ผู้จดบันทึกการประชุม

วิรัญญา ศรีบุรินทร์
(นางสาววิรัญญา ศรีบุรินทร์)
นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นิพนธ์ สารมะโน
(นายนิพนธ์ สารมะโน)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

