
 

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  54140๑๑ฬฬ 

ที่ พร 0432.1.๑ /๓๓     วันที ่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  

เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

เรียน    สาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง 

  ตามท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง ได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มี
คุณภาพมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานบริการทุกระดับ รพ.สต. (รพ.สต.ติดดาว) สสอ.( PMQA)               
โดยใช้งบประมาณจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ นั้น   งานบริหารท่ัวไปขอรายงานผลการด าเนินงาน 
และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเวปไชด์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวางต่อไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการ 

 

 

 

 
( นายบุญธฤต   อัฐวงศ์ ) 

                                                      นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมประจ าเืือนส านกังานสาธารสสุขอ าเภอร้องกวาง ครั้งที่ 2/2562 
ประจ าเืือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

วันที่ 6 เืือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 16.30น. 
ส  ห้องประชุมส านกังานสาธารสสุขอ าเภอร้องกวาง 

 
ผู้เข้าประชุม 
 

ล าืับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
1 นางพรศรี  สิงคะปะ สาธารณสุขอ าเภอ สสอ.ร้องกวาง ประธาน 
2 นายบุญธฤต  อัฐวงค์ นวก.สาธารณสุขช านาญการ สสอ.ร้องกวาง 

 
3 นายจิรชาย  นาบุญมี นวก.สาธารณสุขช านาญการ สสอ.ร้องกวาง 

 
4 น.ส.เจนจิรา  เวียงเงิน จพ.สาธารณสุขช านาญงาน สสอ.ร้องกวาง 

 
5 นายวงศกร  ราชปันติ๊บ นวก.สาธารณสุขช านาญการ สสอ.ร้องกวาง  
6 นายนพดล  วงศ์พุฒิ นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.แม่ยางยวง  
7 นายสมฤทธิ์  หงษ์กัน นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.แม่ยางร้อง  
8 นางสาวรพีพร  วงศ์ใน นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.แม่ยางตาล  
9 นายธีรศักดิ์  กันหมุด นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ห้วยโรง  

10 นายไพรวัลย์  สายศร นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.ห้วยแก๊ต  
11 นายสมบูรณ์  ปิติจะ นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.วังปึ้ง  
12 นางสาวภิญญารัช  จันค า จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ไทรพร้าว  
13 นางนุจรีย์   สิริราษฏร์ จพ.สาธารณสุขอาสุโส รพ.สต.แม่ยางเป้ียว  
14 นายธีรพงษ์  เข่ือนพันธ ์ นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ปากห้วยอ้อย  
15 นายมณเฑียร  กันยะมี นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านเวียง  
16 นายพงษ์เทพ    ใจวงศ์ นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.น้ าเลา  
17 นายชาติสยาม  ม้าแก้ว จพง.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ไผ่ย้อย  
18 นายเจษฎา  วงศาลศิริกุล จนพ.สาธารณสุขช านาญงาน สสช.ห้วยฮ่อม  
19 นางนาวารัตน์  ตันติพันธุ์พพิัฒน ์ นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ร้องกวาง  
20 นายนันทวัฒน์  แอบแฝง นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ไผ่โทน  
21 นางนุชจรินทร์  กันหมุด นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ทุ่งศรี  
22 นายชายปเวสน์  สุนันสา นวก.สาธารณสุขช านาญการ สสอ.ร้องกวาง เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าืับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
     
     

 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
 

ล าืับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
     

 
    



รายงานการประชุมประจ าเืือนส านักงานสาธารสสุขอ าเภอร้องกวาง คร้ังที่ 2/2563 
ประจ าเืือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

วันที่ 6 เืือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 - 16.30น. 
ส  ห้องประชุมส านักงานสาธารสสุขอ าเภอร้องกวาง 

 
วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

ก่อนวาระ(สสอ.) 
 ขอขอบคุณชาวสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง ในการร่วมปฏิบัติงานในเดือนท่ีผ่านมา 
 มอบเกียรติบัตรวิทยากรการอบรม อสม.หมอประจ าบ้าน 

1. เร่ืองแจ้งจากประธาน ( สาธารสสุขอ าเภอร้องกวาง ) 
 เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ รับบริจาคโลหิต วันท่ี 6 ก.พ. 2563 ณ ห้องประชุมอ าเภอร้องกวาง 
 ความคืบหน้าการโยกย้ายภายในอ าเภอร้องกวาง กวป.ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว รอค าส่ังให้ไป

ปฏิบัติราชการประมาณ วันท่ี 1 มีนาคม 2563 
 การเรียกบรรจุเข้ารับราชการครู จาก ศธ.จ.อุตรดิตถ์ ของ นางนงคราญ  งานดี เริ่มปฏิบัติงาน 

11 ก.พ. 2563 สสอ.จะแจ้งทาง สสจ.แพร่ให้ด าเนินการประกาศรับสมัคร พกส.ใหม่ทดแทนและให้ผู้
ประสงค์จะย้ายมาแทนด าเนินการขอย้ายตามระเบียบ 

2. เร่ืองจากการประชุมประจ าเืือนของส านักงานสาธารสสุขจังหวัืแพร่ 
เร่ืองก่อนวาระ(สสจ.) 

 มอบเกียรติบัตรคลินิกวัยรุ่น ต่อเนื่อง 3 ปี ของ รพ.สูงเม่น 
 มอบเกียรติบัตรต าบลจัดการคุณภาพชีวิต รพ.สต.แม่ยางเปี้ยว อ าเภอร้องกวางและ รพ.สต.ทุ่ง

แค้ว อ าเภอหนองม่วงไข่ 
 รางวัลพื้นท่ีต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์

ทางเลือก ระดับภาคเหนือ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ประเภทโรงพยาบาลชุมชน ( บุคลากรจาก รพ.เด่นชัย ) 
 ช้ีแจงการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ประจ าปี 2563 สรุป การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายของ ขรก. ในส่วน พตส. 

ให้หักไว้ ร้อยละ 5 ในส่วนเงินนอกงบประมาณ เช่น ฉ.11 เบี้ยเล้ียง OT ต้องมีการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้ตาม
เกณฑ์ 

2.1 เร่ืองแจ้งจาก นพ.สสจ.แพร่ ( นายแพทย์ขจร  วินัยพาสิช ) 
 เน้นย้ าแจ้งเตือนเรื่อง PM 2.5 และ ไวรัสโคโรนา  

2.2 เร่ืองแจ้งจากรองนายแพทย์สาธารสสุขจังหวัืแพร่ 
 ภก.เื่น ปัญญานันท ์
 การส่งมอบรถ Refer ต้านจุลชีพที่ล่าช้า มีการปรับ หากไม่สามารถส่งมอบได้ จะประกาศเป็นผู้

ท้ิงงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบ 63 ต้องเสร็จส้ินภายใน 31 มีนาคม 2563 ( ผวจ.แพร่ กัน

เม็ดเงินไว้ร้อยละ 0.03 ) 
 นายสง่า วังคะออม 
 การเคล่ือนย้ายชนเผ่ามลาบรี ในพื้นท่ีห้วยฮ่อม และ อ.สอง ไปรวมกันท่ี จ.น่าน โดยกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 ภก.ประเสริฐ กิตติประภัสร์ 
 ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับเสด็จองค์ประธาน พอสว. ในวันท่ี 19 ม.ค.63 ณ วพบ.แพร่ 
 การขออนุญาต/อนุมัติไปราชการ ในกรสีที่มีการเบิกค่าใช้จ่ายต้องใช้ค าว่า “ขออนุมัติไป



ราชการ...” 
 ทพญ.สุขจิตตรา วนาภิรักษ์ 
 ไม่มี 

 นางพัชรี อรุสราษฎร์ 
 การถ่ายระดับนโยบาย OKR เขตสุขภาพที่ 1 จะจัดวันท่ี 6 ก.พ. 2563 ในส่วน สสจ.แพร่ จะ

จัดการประชุมในวันท่ี 11 ก.พ. 63 
2.3 เร่ืองจากโรงพยาบาลแพร่ 

 การขอความร่วมมือ Refer case TB รพ.แพร่จะขอรับผู้ป่วยวันอังคารภาคเช้า 
2.4 เร่ืองจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี

 ไม่มี 
2.5 เร่ืองจาก ศตม.ที่ 1.5 แพร่ 

 ไม่มี 
2.6 กลุ่มงานควบคุมโรคติืต่อ 

 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจ าเดือน มกราคม 2563 เอกสาร Ag 1_63_4_1 
 การเฝ้าระวังวัณโรค เอกสาร Ag 1_63_4_2 

2.7 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 สถานการณ์การเงินการคลังเดือน ธันวาคม 2562 เอกสาร Ag 1_63_4_3  

2.8 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
 การตรวจราชการ นิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 เอกสาร Ag 1_63_4_4 
 ลดแออัด ลดรอคอย เอกสาร Ag 1_63_4_5 (ไม่มีเอกสารแนบมา) 
 การด าเนินงานงบค่าเส่ือม และรายการแผนค าขอ งบลงทุนเพิ่มเติมส าหรับ รพ.สต. 

ปีงบประมาณ 2562 เอกสาร Ag 1_63_4_6 
2.9 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

 กัญชาทางการแพทย์ ไตรมาส ท่ี 1 เอกสาร Ag 1_63_4_7 
 ผลการด าเนินงานต่อใบอนุญาตผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ประจ าปี 2563 เอกสาร Ag 

1_63_4_8 
 สรุปผลการด าเนินงาน ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจังหวัดแพร่ ไตรมาสท่ี 1 ปีงบประมาณ 

2563 เอกสาร Ag 1_63_4_9 
2.10  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

 โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ก้าวท้าใจ season 1 เอกสาร Ag 
1_63_4_10 (ไม่มีเอกสารแนบมา) เริ่มส่งข้อมูลการวิ่ง 1 ก.พ. 63 – 31 มี.ค. 63 //โดย สสจ.แพร่
จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ จะมีการประชุม บ่ายวันท่ี 6 ก.พ. 63// 

 การออกหน่วย พอ.สว. แจ้งพื้นท่ีตามแผน 
2.11 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรฯ 

 การย้ายข้าราชการ 3 สายงาน (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร) ปี 2563  
 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฎิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีผู้มีผลสัมฤทธิ์การ

ปฎิบัติงานต่ า ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ตามหนังสือท่ี พร 0032.0102/ว๔๓ ลงวันท่ี ๙ 
มกราคม ๒๕๖๓  

2.12 กลุ่มงานคุสภาพฯ 
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 ผลการเยี่ยมประเมินตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
2.13 เร่ืองจากกองสาธารสสุขและสิ่งแวืล้อมเทศบาลเมืองแพร่ 

 ไม่มี 
2.14 เร่ืองจากโรงพยาบาลแพร่ – ราม 

 ไม่มี 
2.15 เร่ืองจากโรงพยาบาลแพร่-คริสเตียน 

 ไม่มี 
2.16 เร่ืองจากชมรม ผอ.รพ.สต. 

 ไม่มี 
2.17 เร่ืองจาก คปสอ. ต่างๆ 

 คปสอ.เด่นชัย แจ้งก าหนดการตรวจเย่ียม รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ โดยประธานมูลนิธิรพ.สต.เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

2.18 เร่ืองจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอร้องกวาง 
 ขอเชิญชวนเท่ียวงานไหว้สาพระธาตุปูแจ 
 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 8 ก.พ. 63 ณ วัดวังหม้อ อ.ร้องกวาง 
 เทศกาลวันมาฆบูชา ณ วัดจอมสวรรค์ 
 ขอเชิญชวนเท่ียวงานไหว้สาพระธาตุช่อแฮ 2 – 8 มี.ค. 63 
 แจ้ง จนท.ในพื้นท่ีร่วมการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 กิ่งกาชาด จัดกิจกรรมรวมน้ าใจคนละ 1 บาท ขอเชิญร่วมบริจาคเงินท่ีกิ่งกาชาด อ.ร้องกวาง เพื่อใช้ในการ

ช่วยเหลือผู้มีภาวะพึ่งพิง 
 พช.แจ้งการลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 
 28 ก.พ.63 รับบริจาคโลหิตท่ี ม.แม่โจ้ 
 อบต.แม่ยางตาล เชิญชวนเท่ียวงาน แตงโมหวาน ในวันท่ี 21 ก.พ. 63 
 วันท่ี 7 ก.พ. ประชุมประชาคม ก าหนดเขตเลือกตั้ง อบจ.แพร่ 

2.19 เร่ืองอื่นๆ 
 กระบวนการด าเนินงานในพืน้ท่ีเฉพาะ(ห้วยฮ่อม) จะมีการจ้างบุคลากรทดแทนคนเดิมและพิจารณาให้

ทุนการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดย รพ.ร้องกวาง 
 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 1/2563 

 รายงานการประชุม เืือนมกราคม 2563 
ที่ประชุม – รับรองรายงานการรชุมเดือนมกราคม 2563 

 
วาระที ่3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ 1/2563 

 ไม่มี 
 
วาระที่ 4 เร่ืองเสนอที่ประชุมทราบ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( บุญธฤต  อัฐวงศ์ ) 

 อ าเภอร้องกวาง ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 8 ก.พ. 63 ณ วัดวังหม้อ อ.
ร้องกวาง และการประดับธงชาติและธงธรรมจักร 6 – 8 ก.พ. 63 

file:///D:/My%20work%20SSO/วาระการประชุม%20สสอ/ประชุม%20ปจด%20สสอ%20รก%2063-02/รายงานการประชุม%206%20ม.ค.%2063.docx


 สสจ.แพร่ ขอเชิญประชุม พชอ. ตามแนวทาง OKRs วันท่ี 14 ก.พ. 63 ขอเชิญตัวแทน รพ.สต. 
มยป / โซนแม่ถาง 

 หนังสือมอบอ านาจ 
 การรับย้าย พกส.จาก จ.เชียงราย ทดแทน น.ส.ปิยะมาศ แก้วนึก /รับสมัครใหม่ 1 ราย ทดแทน

นงคราญ ขอรายช่ือกรรมการสอบคัดเลือก มณเฑียร วงศกร พงษ์เทพ บุญธฤต 
 การอบรมหลักสูตร ขรก.ใหม่ อ.ร้องกวาง อบรมครบแล้ว 
 อบรม ผบก. รุ่นท่ี 34 // ผบต. รุ่นท่ี 30 จ านวน 2 ราย //สมฤทธิ์// ธีรศักดิ์ 
 รพ.สต.ติดดาว แจ้งรายช่ือรับการประเมินในปี 63 ได้แก่ รพ.สต.ห้วยแก๊ต /แม่ยางยวง / ไผ่

ย้อย/ ไทรพร้าว / ปากห้วยอ้อย /วังปึ้ง จะเริ่มการประเมินประมาณเดือนเมษายน  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( งานการเงิน /พัสืุ/คบส. : เจนจิรา  เวียงเงิน ) 

 การด าเนินงานสมาคม ฌกส.ชมรมสาธารณสุขจังหวัดแพร่ (รายละ 20 บาท ) จะมีการปรับปรุง
ข้อมูลสมาชิกใหม่ อ.ร้องกวาง หักเงินเดือน 41 คน จ่ายเงินสด 5 คน รวม 46 คน 

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุสภาพบริการ ( งานยุทธศาสตร์/งาน สช./งาน LTC นายชายปเวสน์ สุนันสา ) 
 ขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการอบรม อสม.หมอประจ าบ้าน วันท่ี 13 – 15 

ม.ค. 63 
 การจัดท าโครงการท่ีได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพฯต าบล สสอ.จะ

รวบรวมส่งประมาณวันที่ 15 และวันสิ้นเืือน ส่งเรียบร้อยแล้วจ านวน 6 แห่ง ( 35.29 % ) คือ แม่ยางเปี้ยว
(17ธค) แม่ยางตาล(6มค) ทุ่งศรี(6มค) ร้องกวาง(16มค) แม่ทราย(16มค) และห้วยโรง(20มค)  

 รายงานความก้าวหน้า การด าเนินงานตามตัวชี้วัด QOF ปี 2563 ของทุกหน่วยบริการ 
 การติดตามผู้ป่วยในระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ 
 แจ้งผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น 11 สาขา ระดับเขต/ภาค 
 การรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ.อาสาสมัครสาธารณสุข พ.ศ..... 
 การบันทึกข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังการใช้สารเคมีในครัวเรือน ผ่าน App อสม.ออนไลน์ 

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุสภาพบริการ (งานวิจัย/HRD/RTI : วงศกร  ราชปันต๊ิบ ) 
 แจ้งรับส่ือสงฆ์ไทยไกลโรคท่ีล็อคเกอร์ 
 ขอเชิญผู้รับงานสุขภาพจิตประชุม วันท่ี 12 ก.พ.63 ณ ร.พ.ร้องกวาง 
 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ รายเอียดส่งในกลุ่ม สสอ. 
 ประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 วันท่ี 7 - 8 พ.ค. 2563 
 ขอ จนท.ร่วมหน่วยพยาบาลงานไหว้สาพระธาตุช่อแฮ วันท่ี 5 มี.ค. 63 เวลา 18.00 – 24.00 

น. /โซนเหนือ 2 ท่าน 
 การวิจัยของ ม.พะเยา เก็บข้อมูล จนท.ท่ีเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพสาธารณสุข ก่อนวันท่ี 10 ก.พ.

63 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ( นายจิรชาย  นาบุญมี ) 

 การด าเนินงานป้องกัน PM 2.5 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย/งาน NCD :) 

 คุณเจนจิรา เวียงเงิน แจ้งเรื่อง การคัดกรองมะเร็งเต้านม 27 ก.ค. 63 
 คุณเจนจิรา เวียงเงิน แจ้งเรื่อง การคัดกรองพยาธใิบไม้ตับ เพิ่มอีก 4 ต าบล รข มยต นล ผท 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(งานทันตกรรม : กัลยานี  อัฐวงศ์) 
 ไม่มี 
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เร่ืองจาก รพ.สต. ในโซนต่างๆ 
 โซนเหนือ – การจัดกีฬาหน่วยงานโซนเหนือ 14 ก.พ. 63 ณ สนามกีฬาวังปึ้ง 
 โซนร้องกวาง – ไม่มี 
 โซนแม่ยาง – ไม่มี 
 โซนแม่ถาง – ไม่ม ี

 
 
วาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารสา 

 ไม่มี 
 
วาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ  

 คุณบุญธฤต อัฐวงศ์ ขอขอบคุณการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ และทางสหกรณ์ขอตัวแทนเข้า
ร่วมประชุมจ านวน 2 ราย บุญธฤต/นันทวัฒน ์

 คุณบุญธฤต อัฐวงศ์ แจ้งเรื่องการออกโปรโมช่ันเงินกู้ รายละเอียดจะส่งทางกลุ่ม สสอ. 
 คุณบุญธฤต อัฐวงศ์ แจ้งเรื่องการศึกษาดูงานของสหกรณ์ฯ ท่ีสหกรณ์ชลบุรี 19 – 22 มี.ค. 63 

ขอตัวแทนผู้เข้าร่วมของกลุ่ม สสอ.ร้องกวาง จ านวน 1 ราย 
 
 
 
 
           ผู้บันทึกการประชุม                                                           ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
             นายชายปเวสน์  สุนันสา                           นางพรศรี  สิงคะปะ
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                           สาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง 
 

 


