
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ ( Service Excellence)

ประเด็น / งาน :  การพัฒนาระบบบริการ Service plan 

ตัวช้ีวัด (KPI) :อ าเภอเกาะคา ผ่านเกณฑ์ RDU ข้ันท่ี 2

สถานการณ์ / ข้อมูลพ้ืนฐาน :

ข้อมูลการใช้ยาปฎิชีวนะใน 4 กลุ่มโรค ปี 2561  ไม่ผ่านตัวช้ีวัด โดย ใน URI ร้อยละ 29.60 , Acute Diarrhea   ร้อยละ 20.42 , แผลสดจากอุบัติเหตุ ร้อยละ 68.76  และ คลอดปกติร้อยละ 19.58

มูลค่าจ่ายยาปฏิชีวนะปี 2561 เป็น 3,000,878 บาท เป็นกลุ่มยาจ่ายสูงสุดอันดับ 2 รองจากกลุ่มยาโรคหลอดเลือดและหัวใจ จากมูลค่าจ่ายยาโรงพยาบาลเกาะคาท้ังหมด 29,759,239 บาท

นอกจากน้ียังมีผู้ป่วยเช้ือด้ือยาเพ่ิมข้ึนจากการใช้ยาปฏิชีวนะไม่เหมาะสม

จ านวน แหล่งงบ

การป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล RDU ภญ.สลิล/ภญ.วิ

รุณี/คุณผทายวุธ

1.สร้างความตระหนักในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข ผู้ป่วย และประชาชน

  - เผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและประชาขน

รพช./รพสต.ทุกแห่ง อ าเภอเกาะคา ต.ค.61 - ก.ย.62

 - จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ยาอย่างสม

เหตุผล RDU WEEK

4 คร้ัง/ปี รพ.เกาะคา ธค.61 ,มีค. 62 , มิ.ย. 62,กย62

2. ประสานการด าเนินงานเพ่ือให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับครอบครัว และชุมชน 

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2562

คปสอ.เกาะคา จังหวัดล าปาง

ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เป้าหมายและจ านวน พ้ืนท่ีด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
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จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เป้าหมายและจ านวน พ้ืนท่ีด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

 - ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน

 และเครือข่ายในการให้ความรู้ สร้าง

ความเข้าใจและความตระหนักในการใช้

ยาอย่างสมเหตุผลในระดับครอบครัว

และชุมชน

รพช./รพสต.ทุกแห่ง อ าเภอเกาะคา ต.ค.61 - ก.ย.62

3.สนับสนุนส่ือองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 - จัดท า/จัดส่งส่ือเพ่ือสนับสนุนรพ.สต. 

และเครือข่ายในชุมชน

รพช./รพสต.ทุกแห่ง อ าเภอเกาะคา ต.ค.61 - ก.ย.62

1.ปรับปรุงกรอบบัญชีรายการยาและ เวชภัณฑ์ใน สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทาง RDU

 -ทบทวนกรอบบัญชีรายการยาและ

เวชภัณฑ์สถานบริการสาธารณสุขในรพ.

และรพ.สต. รวมท้ังระบบส่งต่อผู้ป่วย 

เพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทาง RDU

1 คร้ัง / ปี รพช./รพสต.ทุกแห่ง ปรับบัญชีรายการยา พ.ย.-61

2. ทบทวนแนวทางการรักษาให้เป็นตามมาตรฐานการรักษา เพ่ือให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลท้ังในโรงพยาบาล และ รพ .สต.

 - ทบทวนแนวทางการด าเนินงาน และ

มาตรฐานการรักษาในกลุ่มโรคท่ีเกียว

ข้องกับการด าเนินงานการใช้ยาอย่างสม

เหตุผล   ในการประชุมคณะกรรมการ

เภสัชกรรมและการบ าบัด( PTC  )  

และคปสอ.

1 คร้ัง / ปี รพช./รพสต.ทุกแห่ง มีแนวทาง มาตรฐาน

การรักษาในกุ่มโรคท่ี

ก าหนด

ม.ค 61
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จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เป้าหมายและจ านวน พ้ืนท่ีด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

     - ประเมินการส่ังใช้ยาและเวชภัณฑ์

ในรายการท่ีมีมูลค่าสูง หรือมีความเส่ียง

ในการใช้ไม่เหมาะสม  ท้ังในโรงพยาบาล

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

12 คร้ัง / ปี รพช./รพสต.ทุกแห่ง ต.ค.61 , เม.ย.62

  -  ตรวจรักษาโรคตามมาตรฐาน และ

แนวทางท่ีก าหนด

รพช./รพสต.ทุกแห่ง อ าเภอเกาะคา ต.ค.61 - ก.ย.62

3. พัฒนาการลงรหัสยา และรหัสโรคให้ถูกต้อง

ทีม IM และ ทีม MRA ปรับการลงรหัส

ยา และรหัสโรค และ ตรวจสอบ

ความถูกต้องของการลงรหัสยาและรหัส

โรคในการลงข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะ 4 

กลุ่มโรค

เจ้าหน้าท่ีรพ. และ รพสต. รพช./รพสต.ทุกแห่ง ต.ค.61 - ก.ย.62 คุณเนติพงษ์

4. พัฒนาการพิมพ์ฉลากยาให้เป็นฉลากยา RDU มีช่ือยาภาษาไทยและค าเตือน ในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง

 - ปรับรูปแบบฉลากยาให้เป็นฉลากยา

แบบ RDU ตามแบบท่ีจังหวัดก าหนด

รพช./รพสต.ทุกแห่ง อ าเภอเกาะคา ต.ค.61 - ก.ย.62

 - จัดระบบส่ังใช้ยาแบบคีย์ในระบบแบบ

 Real  Time    เพ่ือให้มีการพิมพ์ฉลาก

ยาได้ทุกรายการท่ีส่ังใช้

รพช./รพสต.ทุกแห่ง อ าเภอเกาะคา ต.ค.61 - ก.ย.62

5. พัฒนาระบบสารสนเทศในการแจ้งเตือนการส่ังใช้ยาท่ีไม่เหมาะสมร่วมกับการส่ังใช้ยาโดย Keyในระบบแบบ RealTimeเพ่ือลดข้อผิดพลาด จากการส่ังใช้ยาท่ีไม่เหมาะสม
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จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เป้าหมายและจ านวน พ้ืนท่ีด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

 - พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีการแจ้ง

เตือนกรณีผู้ป่วยแพ้ยา  มีการส่ังใช้ท่ีไม่

เหมาะสม หรือไม่ถูกต้องตามหลัก

วิชาการ ท้ังในโรงพยาบาลและรพ.สต

รพช./รพสต.ทุกแห่ง อ าเภอเกาะคา ต.ค.61 - ก.ย.62 ทีมสารสนเทศ

อ าเภอเกาะคา

6.รณรงค์ให้ผู้ป่วยน ายาเหลือใช้มาด้วยทุกคร้ังท่ีมารับบริการ ร่วมกับการพัฒนาระบบให้มีการเก็บข้อมูลมูลค่ายาท่ีรับคืน

  - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยน ายาเก่ามา

ด้วยทุกคร้ังผ่านส่ือและช่องทางต่างๆ

รพช./รพสต.ทุกแห่ง อ าเภอเกาะคา มูลค่ายาคืน ต.ค.61 - ก.ย.62

 - จัดระบบการดูแลยาผู้ป่วยในคลินิก  

NCD   /จากการเย่ียมบ้าน

รพช./รพสต.ทุกแห่ง อ าเภอเกาะคา ต.ค.61 - ก.ย.62

 - จัดระบบการจัดเก็บข้อมูลยาเหลือใช้ 

ท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้

รพช./รพสต.ทุกแห่ง อ าเภอเกาะคา ต.ค.61 - ก.ย.62

7. ด าเนินการ RDU ตามแนวทางท่ีก าหนด (ใช้กุญแจ PLEASE ในการขับเคล่ือนงาน และเน้นการ)ลดการใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 กลุ่มโรคและประชากรกลุ่มพิเศษ 3 กลุ่มได้แก่ ผู้ป่วย

โรคไต ผู้สูงอายุ และสตรีต้ังครรภ์
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จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เป้าหมายและจ านวน พ้ืนท่ีด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

 - ด าเนินการตาม PLEASE  ได้แก่        

  P= PTC  จัดประชุมคณะกรรมการ  

PTC  รพ./อ าเภอ         L= Labelling 

จัดพิมพ์ฉลากยาให้เป็นแบบ RDU ท้ังใน 

รพ.และ รพ.สต.   E = Essential  

Tools น าเคร่ืองมือในการตรวจรักษา

และการส่ังใช้ยาในโรคท่ีจ าเป็น ตาม

แนวทางในกุญแจดอกท่ี 3 มาใช้ในการ

ตรวจรักษาในโรคท่ีเก่ียวข้อง               

   A = Awareness จัดกิจกรรมสร้าง

ความตระหนักแก่บุคลากรทางการแพทย์

 เจ้าหน้าท่ี และประชาชน     S = 

Special  Population จัดระบบการ

ดูแลการส่ังใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ 

ได้แก่ ผู้ป่วยเด็ก  สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ 

และผู้ป่วยโรคไต                             

               E= Ethics  ด าเนินการตาม

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและ

ส่งเสริมการขายยาของกระทรวง

สาธารณสุข

รพช./รพสต.ทุกแห่ง อ าเภอเกาะคา ต.ค.61 - ก.ย.62

1.เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาและเวชภัณฑ์อย่างสมเหตุผลทุกระดับ
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จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เป้าหมายและจ านวน พ้ืนท่ีด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

 - ทบทวน/แต่งต้ังค าส่ังคณะกรรมการ

เภสัชกรรมและการบ าบัด และ

คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาและ

เวชภัณฑ์อย่างสมเหตุผลระดับอ าเภอ  

จัดท าค าส้ังแต่งต้ัง RDU doctor          

   RDU Nurse RDU Pharmacist

1 คร้ัง/ปี ค าสังแต่งต้ัง

คณะกรรมการ

ต.ค.-61

 -  จัดประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรม

และการบ าบัดโรงพยาบาล และ

คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาและ

เวชภัณฑ์อย่างสมเหตุผลระดับอ าเภอ ทุก

 3 เดือน  โดยให้มีการก าหนดนโยบาย 

แนวทางการด าเนินงาน รวมท้ังมีการ

ติดตามก ากับการจัดซ้ือ และการส่ังใช้ยา

และเวชภัณฑ์ในการประชุมด้วย

4 คร้ัง/ปี ด าเนินการประชุม พ.ย.61 / ก.พ.62 / 

พ.ค.62 / ส.ค.62

 - จัดส่งรายงานการประชุมให้จังหวัด 

ภายใน 1 เดือนหลังจัดประชุม

4 คร้ัง/ปี มีรายงานการประชุม พ.ย.61 / ก.พ.62 / 

พ.ค.62 / ส.ค.62

2.ส่ือสารข้อมูลวิชาการให้แก่เจ้าหน้าท่ี ผ่านช่องทางการส่ือสาร ไลน์กลุ่ม
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จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เป้าหมายและจ านวน พ้ืนท่ีด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

  - แจ้งเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีเก่ียวข้องกับ

การส่ังใช้ยา ผู้บริหารระดับอ าเภอ และ

ผู้รับผิดชอบงาน RDU ทางไลน์กลุ่ม

เจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ี

เก่ียวข้อง รพช./รพสต.

ทุกแห่ง

อ าเภอเกาะคา ต.ค.61 - ก.ย.62

3.จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข 

 - ประกาศนโยบายการด าเนินงาน RDU 

ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานรับทราบ

1 คร้ัง/ปี อ าเภอเกาะคา นโยบาย RDU ต.ค.-61

  - ประสานองค์กรแพทย์เพ่ือคืนข้อมูล

การจ่ายยาปฏิชีวนะ รายบุคคล และ

เน้นย้ าให้แพทย์ทุกท่านมีการจ่ายยา

ตามมาตรฐานการรักษาเพ่ือให้

สอดคล้องกับแนวทาง RDU

น าเสนอท่ีประชุมองค์กร

แพทย์ ทุกเดือน

รพ.เกาะคา ต.ค.61 - ก.ย.62

 - ประเมินความตระหนักรู้การใช้ยา

อย่างสมเหตุผล ในบุคลากรทาง

การแพทย์และผู้รับบริการ ปีละ 2 คร้ัง 

และส่งผลการประเมินให้ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด       (จังหวัดส่งแบบ

ประเมินแบบออนไลน์ให้อ าเภอลงข้อมูล)

บุคลากรทางการแพทย์

และผู้รับบริการ2 คร้ง/ปี

  รพช./รพสต.ทุกแห่ง แผนตามจังหวัด
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จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เป้าหมายและจ านวน พ้ืนท่ีด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

4. จัดท า" RDU News " เพ่ือส่งข่าวสารข้อมูลท่ีจ าเป็นแก่ รพ. และรพ.สต. 

 - ร่วมส่งข้อมูลกิจกรรม  บทความเพ่ือ

ลงใน " RDU News " ตามท่ีก าหนด

บุคลากรทางการแพทย์

และผู้รับบริการ

   รพช./รพสต.ทุกแห่ง ต.ค.61 - ก.ย.62

5.ประชุมผู้เก่ียวข้องเพ่ือบูรณาการงาน RDUกับ Service  Plan สาขาต่างๆ ได้แก่ สูติกรรม อายุรกรรม อุบัติเหตุ ไต NCD แพทย์แผนไทย ปฐมภูมิ 

 - เชิญผู้รับผิดชอบงาน Service  Plan 

สาขาต่างๆ ของโรงพยาบาลร่วมประชุม

เพ่ือหารือแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้

มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน Service  

Plan แต่ละสาขา

Disease manager แต่

ละสาขา  1 คร้ง/ปี

รพ.เกาะคา พ.ย.-61

6. จัดประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดับอ าเภอ

 -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

แลกเปล่ียนเรียนรู้  การด าเนินงาน RDU 

 และ AMR เช้ือด้ือยา

บุคลากรทางการแพทย์ 

รพ.เกาะคา และ รพสต.

เกาะคา จ านวน 2 รุ่น 

จ านวน 150 คน

ผู้เข้าร่วมประชุม 80%

 ข้ึนไป

15,000 เงินบ ารุง 11มคและ31 มค62

 1 คร้ง/ปี ม.ค.-62

1.ประกาศนโยบาย และการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างนพ.สสจ. และผู้บริหารระดับอ าเภอ 

  -  ติดประกาศนโยบายของโรงพยาบาล

ในการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริม

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล  การส่งเสริม

จริยธรรมในการส่ังใช้ยา และการสร้าง

ธรรมาภิบาลในระบบยา  และส่ือสารให้

บุคลากรรับทราบอย่างท่ัวถึง 

รพช.และ รพสต.ทุกแห่ง อ าเภอเกาะคา ติดประกาศนโยบาย ต.ค.-61
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จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เป้าหมายและจ านวน พ้ืนท่ีด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

2. ส่งเสริมจริยธรรมในการส่ังใช้ยาและธรรมาภิบาลในระบบยา

 - ด าเนินการตามเกณฑ์จริยธรรมการ

จัดซ้ือจัดหาและส่งเสริมการขายยาของ

กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยจัดซ้ือยาและ

เวชภัณฑ์

อ าเภอเกาะคา ต.ค.61 - ก.ย.62

 - ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 

การติดตาม และประเมินผลต่อการส่ังใช้

ยา พร้อมการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ส่ัง

ใช้ยา หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการส่ังยา

หน่วยจัดซ้ือยาและ

เวชภัณฑ์

อ าเภอเกาะคา แนวทางการด าเนินงาน ต.ค.61 - ก.ย.62

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ ร่วมกับการลงข้อมูลท่ีถูกต้อง ทันเวลา เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 - จัดระบบการส่ังใช้ยา ผ่านโปรแกรม 

ซ่ึงมีการแจ้งเตือนการใช้ยาท่ีไม่ถูกต้อง 

เหมาะสม ท้ังในระบบ HOSXP และ 

JHCIS

รพช./รพสต.ทุกแห่ง อ าเภอเกาะคา ต.ค.61 - ก.ย.62 คุณเนติพงษ์

ลงรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง และส่งข้อมูลให้

จังหวัดภายในเวลาท่ีก าหนด

รพช./รพสต.ทุกแห่ง อ าเภอเกาะคา ต.ค.61 - ก.ย.62 คุณ เนติพงษ์
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จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เป้าหมายและจ านวน พ้ืนท่ีด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

4. การพัฒนาโปรแกรมระบบ

สารสนเทศ LP Pharm Net (LPPN) 

จากตัวช้ีวัดในโปรแกรมระบบ

สารสนเทศ RDU2016 ซ่ึง LPPN เป็น

ฐานข้อมูลเดียวกันในโรงพยาบาลทุก

แห่งท่ีใช้ระบบ Hos-xp ผู้ใช้ระบบ

สามารถเข้าดูข้อมูล online ได้ ท าให้

ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง สามารถตอบตัวช้ีวัด

ของกระทรวงฯ ได้อย่างรวดเร็ว

  - ติดต้ังโปรแกรม Lampang  Pharm 

 NET (LPPN) ส าหรับใช้ในโรงพยาบาล 

 และมีการลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

รพ.เกาะคา อ าเภอเกาะคา ต.ค.61 - ก.ย.62 คุณเนติพงษ์

5. เฝ้าระวังการการกระจายยาปฏิชีวนะ NSAIDs Steroid และผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่เหมาะสมในร้านช าและชุมชน

สร้างเครือข่าย/เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของเครือข่ายในการตรวจ เฝ้าระวังการ

จ าหน่ายยาปฏิชีวนะ NSAIDs Steroid 

และผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่เหมาะสมใน

ร้านช าและชุมชน

เครือข่ายงานคุ้มครอง

ผู้บริโภครพช./รพสต.ทุก

แห่ง

อ าเภอเกาะคา มีเครือข่ายงาน

คุ้มครองผู้บริโภค

รพช./รพสต.

ต.ค.61 - ก.ย.62

6.พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม การด าเนินการ ผ่านช่องทางต่างๆ 
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จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เป้าหมายและจ านวน พ้ืนท่ีด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

 - ประเมินตนเองตามแบบฟอร์มท่ี

จังหวัดก าหนด (แบบประเมิน RDU 1 

ส าหรับโรงพยาบาล และแบบประเมิน 

RDU 2  ส าหรับ รพ.สต.) ปีละ 2 คร้ัง

รพช./รพสต.ทุกแห่ง 2 คร้ง/ปี อ าเภอเกาะคา แผนตามจังหวัด

 -  จัดระบบการรายงานในระดับอ าเภอ

และต าบล                           -  

จัดส่งรายงานให้จังหวัด ภายในเวลาท่ี

ก าหนด

รพช./รพสต.ทุกแห่ง อ าเภอเกาะคา แผนตามจังหวัด

  - คืนข้อมูล ติดตามก ากับผลการด าเนิน

ในระดับโรงพยาบาลและ รพ.สต. ในท่ี

ประชุมทุกเดือน

ทุกเดือน อ าเภอเกาะคา ต.ค.61 - ก.ย.62
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