
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ EOC COVID-19 อ าเภอเทพา 

ครั้งที่ ๑/256๔ 
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔  

ณ. ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา 
.................................................. 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 9.00 น  
1. นายอาทิตย์  สังธรรมรอด   ปลัดอ าเภอเทพา  
2. นายเดชา  แซ่หลี    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา  
3. นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี   สาธารณสุขอ าเภอเทพา  
4. พตต.พิสิทธิ์ โรจชะยะ   สวป.สภ.เทพา 
5. นายจ านง  พรหมเมศร์.    พัฒนาการอ าเภอเทพา  
6. น.ส.เสาวกุล  เกษรา   ท้องถิ่นอ าเภอเทพา 
7. นายสิทธิพันธุ์  คันธฬิกา    เกษตรอ าเภอเทพา 
8. นายอนุชา  แก้วคงธรรม   ปลัดอ าเภอเทพา 
9. นายนุกูล สุวรรณวงศ์   ปลัดอ าเภอเทพา 
10. นายทรงพล  พันธนียะ    ปลัดอ าเภอเทพา  
11. นางสาวนารีรัตน์  สุวรรณเสวก   ปลัดอ าเภอเทพา 
12. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีเวชนันต์   ผอ.กศน.เทพา 
13. นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์    ผอ.สช.อ.เทพา 
14. นายอรุณ  คานยู    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทพา 
15. นายไพซอน หนิเร่   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระอาน 
16. นายสุพจน์ พร้อมญาติ    ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 
17. ร.อ.วรากร  รุ่งเรือง   ผบ.ร้อย.ร.2534 ฉก.สงขลา40 
18. นางสาวพรเพ็ญ  ประกอบกิจ   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
19. นายจิรวุฒิ เจ๊ะหวัง   เลขานุการชมรมอิหม่าม อ.เทพา 
20. นายคารม ทองหนูรุ่ง   หัวหน้าศูนย์ CDC อ.เทพา 
21. นายสุลสิทธิ์  จิใจ    TST อ.เทพา 
22. นายส่อแหล๊ะ หมัดยูโส๊ะ   ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.เทพา 
23. นางสาวหทัยรัตน์  ชัยดวง   หัวหน้าพยาบาล พว.ชพ.รพ.เทพา 
24. นายยศพงศ์ ถิระวุฒิ   เภสัชกร ช านาญการพิเศษ รพ.เทพา 
25. นางสาวเดือนฉาย  โชคอนันต์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.เทพา 
26. นางบุญประสม นิลกาฬ   ผอ.รพ.สต.วังใหญ่  
27. นางอรสา   ชูศรี    ผอ.รพ.สต.เกาะสะบ้า  
28. นายปรีชา  แก้วนพรัตน์   ผอ.รพ.สต.ทุ่งโดน 



29. นายตันติกร  เพ็ญสดใส   ผอ.รพ.สต.ท่าม่วง 
30. นายชารีฟ  นิภิรมย์   ผอ.รพ.สต.สะกอม 
31. นางพรเพ็ญ  ทองขาว   ผอ.รพ.สต.ท่าไทร 
32. นางดวงฤดี  หลังนุ้ย   ผอ.รพ.สต.ตูหยง 
33. นางอรอนงค์  แซ่กี่   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
34. นางกาญจนา  ชูหวาน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.เทพา 
35. นางสาวเสาวภา  สะชนะพันธ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.เทพา 
36. นางมารีนา  หล าสะ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.เทพา 
37. นางนิจฉรา ชูผล    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สสอ.เทพา 
38. นางสาวฟารีซัน  ฮามะ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.เทพา 
39. นายนุกูล  อาญาพิทักษ์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ท่าแมงลัก 
40. นายอดิศักดิ์  หมัดหมาด   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  สสอ.เทพา  
41. นายฉลาวีย์ มะซอ   สารวัตรก านัน ต.สะกอม 
42. นางอริญชยา กุลสุวรรณ   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
43. นายกาดาฟี  หะยีเด   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข อบต.เทพา 
44. นางสาวแวนา  กาบอ   นักวิชาการสาธารณสุข อบต.สะกอม 
45. นายปรมัตถ์ หาดดี   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ  อบต.ท่าม่วง 
46. นางสาวกูอินดา  วงศ์ศุภรานันต์  นวก.สุขาภิบาล ทต.ล าไพล 
47. นางสาวสุปราณี  ติ้งหวัง   เจ้าพนักงานสาธารณสุข ทต.ล าไพล 
48. นางสาวศศิ  รังษีสว่าง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  อบต.วังใหญ่ 
49. น.ส.หัสมัยมน เตะมะ   นักพัฒนาชุมชน อบต.เกาะสะบ้า 
50. นายมะรอดิง หลีหะ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ อบต.ปากบาง 
51. นางขอลิฝ๊ะ ติเอียดย่อ   พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ อบต.สะกอม 
52. นางจรุงศรี อุมา    พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ รพ.เทพา 
53. นายอดินันท์ บากอสิดิ   นักวิชาการสาธารณสุข รพ.เทพา 
54. นายอาหาหมัด  สีระโก   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.เทพา 
55. นางสาวสุจิตรา ลือเมาะ   จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน รพ.เทพา 
56. นายอดิศักดิ์  อุสมัน   อส.อ.เทพา 

 

 
 
 
   



นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี แจ้งวาระการประชุมให้ที่ประชุม EOC ทราบ เน้นการบูรณาการประชุม ระดม
ทรัพยากร เพ่ือพร้อมรับการป้องกันควบคุมสถานการณ์โควิด  และขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีที่ 
คุณเดือนฉาย โชคอนันต์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ไปรับต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอควนเนียง 
 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ประธานแจ้งที่ประชุมเรื่องแนวโน้มสถานการณ์โรคโควิด กระจายไปทั่วประเทศ อ าเภอเทพา
ด าเนินการตามมาตรการจากจังหวัดสงขลา ให้เข้มข้นตามมาตรการ  
 วาระท่ี ๑.๑  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา รายงานที่ประชุมทราบ สถานการณ์ต้นเดือนมกราคม 
2564 ยังมีการระบาด ทั่วโลกมีการติดเชื้อเพ่ิมข้ึน  ติดเชื้อรายใหม่อันดับ ๑ สหรัฐอเมริการ อันดับ ๒ สหราช
อาณาจักร  ส าหรับในประเทศไทย กระจายใน ๕๖ จังหวัด ผู้ป่วยรายใหม่ เป็นกลุ่มแรงงานประเทศเพ่ือนบ้าน 
๔๓๙ คน เพิ่มให้มีมาตรการตรวจเชิงรุกในโรงงาน โดยเจ้าของโรงงานรับผิดชอบค่าใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือดูแล
สุขภาพ แรงงาน  
 พ้ืนที่การระบาดในประเทศไทย   

จังหวัดระยองชี้บ่งให้เห็นว่าแหล่งกระจาย เป็นบ่อนการพนัน   
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการกระจายแบบ ซุปเปอร์สเปรด  ไปเที่ยวกลางคืน 

การน าเสนอข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่มีการแยกกลุ่ม การติดเชื้อ ต่างประเทศ ภายในประเทศเพ่ิมให้มีการ
แยกกลุ่มเป็นแรงงานเพ่ือนบ้าน  หลักการระบาดคือการระบาดกลุ่มนี้บ่อนการพนันพาไประบาด  

 รัฐบาลเร่งการให้วัคซีน กลุ่มบุคลากรในพ้ืนที่เสี่ยง กลุ่มผู้สูงอายุ  ตั้งเป้า ๓๐ ล้านคน  
  อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีกลุ่มคนที่กลับมาจากชลบุรี ตรวจแล้วผลลบ ถือว่ายังไม่พบ 
 
วาระท่ี ๒ รับรองการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖4 ลงวันที่ 7 มกราคม ๒๕๖4  
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 ๓.๑ ภารกิจ STAG  รองหัวหน้าภารกิจแจ้งที่ประชุมทราบ จากข้อสั่งการ EOC อ าเภอเทพา  โดยน า
วาระการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓   มีข้อสั่งการเพื่มเติมจากวาระการประชุม  หลังเทศกาลปีใหม่ 
ทุกพ้ืนที่มีการเฝ้าระวังสูง ควรแจ้งทุกหน่วยราชการ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในเรื่องของการเฝ้าระวังอ าเภอ
ชายแดน งดการชะลอการข้ามเขตจังหวัด ตามข้อสั่งการจังหวัด วันที่ ๕ มกราคม 2564  รายละเอียดไฟล์
แนบในลิงค์ สสอ.เทพา  

สาธารณสุขอ าเภอ  ส าหรับสถานศึกษา โต๊ะอิหม่าม  ข้อมูลชุดความรู้ ค าสั่งของ ศบค. จะเป็น
มาตรการกลาง รองลงมาก็จะมอบให้ คณะกรรมการจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับค าสั่ง ศบค.  จะส่งเป็นไฟล์
เอกสาร  ให้กล่องภารกิจ STAG ได้ท าความเข้าใจ  

กาญจนา ชูหวาน แจ้งที่ประชุมทราบกรณีแรงงานประเทศเพ่ือนบ้าน หากมีข้อมูลทะเบียนครบถ้วน 
เป็นฐานข้อมูลสิทธิ เมื่อเจ็บป่วยได้ด้วย   



สาธารณสุขอ าเภอ  ทีม SRRT สรุปรายงานสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว อ าเภอเทพา ซึ่งทุก
ต าบลรายงาน  ตรงนี้มีข้อมูลเป็นรายต าบล รวมทั้งสิ้น ๓23 คน ซึ่งมีการจัดท า OQ  โดยประกาศให้ห้าม
เคลื่อนย้ายแรงงาน  โดยในวังใหญ่มีการท า OQ ในต าบล รายงานกลับขึ้นมา 

ประธาน  อยากเห็นภาพคณะท างานระดับต าบลท างานขับเคลื่อน  โดยระดับหมู่บ้าน ต าบล มายัง
อ าเภอ เห็นภาพการเชื่อมโยงการท างาน  ย้ าว่า 

๑ ขับเคลื่อนโดยค าสั่ง ทุกส่วนราชการ ต้องออกมาเป็นค าสั่งตามที่หัวหน้าส่วนราชการด าเนินการ ถ้า
ค าสั่งเราไม่ครอบคลุม การด าเนินงานในพื้นที่ สามารถท างานได้ โดยทีม STAG  การที่จะสื่อสารให้ถูกต้อง
สามารถท าได้ แต่การเผยแพร่ มวลชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

๒ พ้ืนทีร่ับรู้ข้อเท็จจริง ป้องกันการเผยแพร่ข้อมูล  ที่ผิดพลาดจากสื่อต่างๆ  
 

ประธานมีข้อสั่งการ  
     - ยึดค าสั่งล่าสุด  ๕ จังหวดั งดเดินทาง จันทรบุรี ชลบุรี สมุทราสาคร   ระยอง ตราด  
     - ทีม STAG ออกมาตรการ เป็นประกาศค าสั่งคณะกรรมการ EOC อ าเภอเทพา  เพ่ือให้มีการ ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ โดยมีนายก อบต.สั่งการในระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนร่วมกันไปในพ้ืนที่ ให้ทีมยุทธศาสตร์ปรับในส่วนนี้ 
ลงไปสื่อสารประชาชนทุกพ้ืนที่ระดับต าบล หมู่บ้าน ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  
    - ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ต าบล น าข้อมูลแรงงานต่างด้าว  ค้นหาด าเนินการทุกพ้ืนที่ รายงานผลการ
ด าเนินการทุกต าบล  
  
  3.2  ภารกิจปฏิบัติการ  หัวหน้าภารกิจ รายงาน ยังไม่พบผู้ป่วย มาตรการ ผู้เดินทาง ท า HQ จ านวน 
๑๔ ราย มีการเฝ้าระวังแล้วเสี่ยงต่ ายกเลิกแล้ว 
 ผอ.รพ.เทพา  มาตรการคัดกรอง โรงพยาบาลเทพา มีการวัดไข้ สอบถามประวัติการกลับมาจากพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุด ๒๘ จังหวัด จัดโซนนิ่ง มีการทดลองใช้โปรแกรม Smart Queue  ส าหรับผูป้่วยเรื้อรัง เจ้าหน้าที่ 
รพ.สต.จะรับยาไปให้ ลดความแออัด กลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน  อสม.จะจัดส่งยาให้ผู้ป่วย  

กรณกีลุ่มที่สงสัย ส่งตรวจ swap  ทราบผล ๑ วัน ถ้ากรณีสงสัย ก็น ามาปรึกษาเพ่ือตรวจได้ 
อาหาหมัด  สิระโก ทีม SRRT ไดด้ าเนินการให้ผู้ประกอบการป้องกัน โดยควบคุมปริมาณคลอรีนตาม

เกณฑ์  
นายจ านง  พรมเมศร์  หารือที่ประชุม การระบาดระลอกนี้ กระจายรวดเร็ว เราต้องสร้างการรับรู้ ซึ่งมี

หลายหน่วยงานลงไปประชุมให้ความรู้ ประชาชน สามารถน าค าสั่งเหล่านี้ได้ ผู้ที่มีผลกระทบ มีคนตกงาน 
กลับมาอยู่บ้านมากข้ึน ลดการออกนอกบ้าน การส่งเสริมอาชีพจะดูแลสนับสนุนอาชีพ ปลูกผัก ประกอบอาชีพ
ในครัวเรือน ผ่านโครงการ วชช. เกษตรฯ  เตรียมให้คนมีอาชีพ และโคกหนองนาโมเดล ๒๓ แปลง เน้นการ
สร้างการรับรู้  จากการสื่อสารต่างๆ ท าให้ประชาชนสับสน กลุ่มสื่อสาร สร้างช่องทางการสื่อสารผ่าน เฟสบุค ..
เป็น ศูนย์สื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม  ความรู้ได้จาก โรงพยาบาลเทพา สามารถไปติดตามได้  เด็ก
นักเรียน มโีทรศัพท์มือถือ เผยแพร่ช่องทางให้เด็กนักเรียนด้วย สื่อสารง่ายๆ กระชับ 

ประธาน  มอบหมายผู้บริหารโรงเรียนสื่อสารลงไป  
สารวัตรก านันสะกอม  ขอให้มีการสื่อสารความเสี่ยงทุกท้องถิ่นร่วมประชาสัมพันธ์ในชุมชน  



พงษ์ศักดิ์ ศรีเวชนันต์   ขอให้ท้องถิ่นมาติดตาม ข้อมูลต่างๆ แล้วน าความรู้สู่ชุมชน มีการสร้างชุด
ความรู้ ซึ่งทุกสถานศึกษาใช้ความรู้ผ่านตัวนักศึกษา ..ท าคลิปสื่อ อ าเภอเทพามีคนติดเชื้อมั้ย  ถ้ามีแล้วจะ
ออกมาตลาดมัย ท าตัวอย่างไร . 

ข้อสอบโควิดผ่านออนไลน์ สามารถท าใบประกาศให้ผ่าน QR Code 
นางสาวพรเพ็ญ  ประกอบกิจ  รายงานที่ประชุมทราบ  ภายใน 1 กุมภาพันธ์  วชช. มีการเยียวยา 

มหาลัยสู่ต าบล สร้างอาชีพกับผู้ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่ ต าบลละ 8 แสน โดยให้นักศึกษาลงไปเก็บข้อมูลและ
เสริมอาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยี   ท า TOR กับเกษตรอ าเภอ 

 
3.3 ภารกิจด้านส ารองเวชภณัฑ์ ยังไม่มีผู้ป่วย  นางจรุงศรี อุมาแจ้งที่ประชุมทราบ ปัจจุบันมีวัสดุ

ครุภัณฑ์ เพียงพอส าหรับการใช้ 4 เดือน หากมีผู้ป่วย มีระบบการจัดการคีย์ข้อมูลคลังวัสดุทางการแพทย์ หาก
ไม่เพียงพอข้อมูลจะส่งต่อผ่านกระทรวงฯ. เพ่ือสนับสนุน 

3.4 ภารกิจด้านการเงินและก าลังคน    หัวหน้าภารกิจรายงานความก้าวหน้า การใช้งบประมาณ
ท้องถิ่น ทั้ง ๖ ท้องถิ่น ๒ เทศบาล  ขอความร่วมมือ ขอค าสั่งออกใช้ในท้องถิ่นได้ ง่าย สะดวกในการปฏิบัติ  ข้อ
กังวล กรณีต้องมีโรงพยาบาลสนาม น่าจะวางแผนล่วงหน้า  

ประธาน  ค าสั่งอ าเภอจะด าเนินการเพื่อให้พ้ืนที่ด าเนินการ ไม่มีการปรับเปลี่ยน ส าหรับงบประมาณใน
ท้องถิ่น หากมีการแพร่ระบาดสามารถมีงบประมาณการช่วยเหลือทัน  

สาธารณสุขอ าเภอ  แจ้งที่ประชุมทราบ กรณี LQ  เรายุบในอ าเภอ แต่น าส่งไปที่ SQ อ าเภอสะเดา ซึ่ง
มีค าสั่งให้ท้องถิ่นรับผิดชอบอยู่ตามพ้ืนที่  กรณีที่ ๒ เราจะต้องมี LQ หรือไม่ ยังไม่มีความชัดเจน แต่
โรงพยาบาลสนามในระดับจังหวัด ยังมีข้อจ ากัด เตรียมไว้ พรุค้างคาว สวนป๋าเปรม   
อบต.เทพา ส าหรับ LQ เป็นการรับกลุ่มเสี่ยงจากต่างประเทศ ถ้าภายในประเทศไทย ผู้ป่วยจ่ายเอง แต่ส าหรับ
รอบนี้เป็นคนภายในประเทศเองจะต้องรอค าสั่งการ 
 
วาระท่ี ๔.๑   เรื่องพิจารณา  

การปรับสภาพตลาดรถไฟ เป็นนิติบุคคล ซึ่งไม่สามารถใช้ข้อบังคับ เพียงให้ความรู้  จะด าเนินการอีก
ครั้งในช่วงสถานการณ์โควิด 

ผอ.รพ.สต. ท่าม่วง ขอให้มีการขับเคลื่อนในระดับต าบล ให้ชัดเจน จากการลงพ้ืนที่พบว่า พ่อค้า ใน
ตลาดร้อยละ ๙๐ ไม่สวมหน้ากาก แต่ประชาชน สวมหน้ากากตลาดเอกชน ร้อยละ ๕๐ ไม่สวมหน้ากาก แล้ว 
ประชาชน ไม่สวมหน้ากากร้อยละ  ๕๐  ขอบคุณท้องถิ่นทุกต าบล ที่จัดสรรงบประมาณเพ่ือป้องกัน ดูแล
ประชาชน 

ประธาน  ประชาสัมพันธ์ให้มีความเข้มข้น  เรื่องค าสั่งอ าเภอ จากบน ลงล่าง จะลงนามประธาน  
 นายอนุชา แก้วคงธรรม  รายงานที่ประชุมทราบ  ได้มีการท าค าสั่งระดับอ าเภอ และต าบล  ในพ้ืนที่ 
โดย นายกฯ เป็นประธาน ผอ.รพ.สต.เป็นเลขาฯ ซึ่ง คณะกรรมการระดับต าบลไปขับเคลื่อนในระดับต าบลได้
ทันที 

อรุณ คานย ูการจัดการเรียนการสอน หน่วยงานสถานศึกษา ยังจัดการเรียนการสอนเป็นปกติ (ยกเว้น 
๒๘ จังหวัด)  ในพ้ืนที่เราระมัดระวังสูงสุด แต่ผู้บริหารทุกโรงเรียนมีความกังวล  นักเรียน โรงเรียนบ้านเทพา 



ไปพบญาติในพ้ืนที่จังหวัด ชลบุรี ซึ่งยังไม่ประกาศเป็นพ้ืนที่เสี่ยง  กลับมา ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  เมื่อกลับมาขอ
ความร่วมมือให้กักตัวที่บ้าน มาตรวจแล้วก็ไม่พบและกักตัวที่บ้านแจ้งไปทุกโรงเรียน  ให้งดไป ส าหรับกิจกรรม
ใหญ่ๆให้งดหมด สั่งระงับ ไม่จัดในภาพรวมใหญ่ แต่ภาพเล็กๆในโรงเรียน สามารถด าเนินการได้ มีมาตรการ
ควบคุม  การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ ส่วนนักเรียนเล็กๆ ต้องขอความร่วมมือผู้ปกครอง 
ตระหนักมากข้ึน  

ประธาน  หากมีค าสั่งชัดเจน ในการควบคุมโรคในทุกต าบล  เตรียมงบประมาณจัดท าหน้ากากอนามัย 
ทุกท้องถิ่นจัดสรรได้ ส่วนหน่วยงานราชการต้องรอจากส่วนกลาง  ท้องถิ่นสามารถจัดหาซื้อสนับสนุนประชาชน
ได ้เรื่องการจัดกิจกรรม ยังไม่ห้ามแต่ขอความร่วมมือ หากจัดก็มีมาตรการ  ตรวจอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือ เว้น
ระยะห่าง   

ข้อสั่งการ การประชุมครั้งต่อไป ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าเสนอผลการควบคุมโรค 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระอาน ในพ้ืนที่ท่านปลัดต าบลท่าม่วงจะเข้าไปดูแลแรงงานเพ่ือนบ้าน เพ่ือ

การป้องกันเชิงรุก จะน าเสนอความก้าวหน้าอีกครั้ง 
สารวัตก านันสะกอม  เสนอที่ประชุมทราบกรณีการล็อคดาวน์ จะให้หน่วยงานท้องถิ่นเปิดตลาด

ออนไลน์ในกลุ่มตลาดออนไลน์ทะเล  
 ประธาน มอบหมายให้การประชุมครั้งต่อไป คณะกรรมการควบคุมโรคต าบล รายงาน 

           แนะน า สารวัตรป้องกันปราบปราม ย้ายมาจาก นครศรีธรรมราช  
 
 
     ปิดการประชุม 12.20 น. 
     นิจฉรา ชูผล  บันทึกการประชุม 

 
 
 
 


