
๑ 

 

รายงานผลการประชุมประจําเดือนเจาหนาท่ีสาธารณสุขอําเภอปาซาง 
ครั้งท่ี ๒ /256๕ วันท่ี ๑๑ เดือน  กุมภาพันธ พ.ศ. 256๕ 

ณ หองประชุมช้ัน 2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเรือน 
.............................................................................................. 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1.นายศรีพรหม   กาสกูล   สาธารณสุขอําเภอปาซาง    ประธานการประชุม 
2.นายยงยุทธ   ปนสกุล   ผูชวยสาธารณสุขอําเภอปาซาง     
3.นายธีระ   ภูเพ็ง   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยไฟ 
4.นายปฤษฎางค   จินา   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดอนหลวง 
5.นายกําจร   นามจันทร   รักษาการในตําแหนง ผอ.รพ.สต.บานวังสวนกลวย 
6.นางนิภาวรรณ   อภิวงคงาม  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลน้ําดิบ 
๗.นายมนัส  ลาวใส   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานมงคลชัย 
๘.นางสุชีลา   ออแกว   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทาตุม 
๙.นายนิพันธ   ปราบสมรชัย  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมะกอก 
๑๐.นายณัฎฐวรรษ   ปานแกว  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมวงนอย 
1๑.นายปรีดา   พญามงคล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเรือน 
1๒.นายประเทือง   ใจมา   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปากบอง 
1๓.นางอัญชลี   พรหมณะ  รักษาการในตําแหนงผอ.รพ.สต.บานหวยออ 
1๔.นางศิรินทร  เลสัก   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ปาซาง 
1๕.นางยุวรี   นิ้มเจริญ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ปาซาง 
1๖.นางจันทรเพ็ญ   เตโช   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.สต.แมแรง 
1๗.นายสุรเชษฐ ชัยวิชู   เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.ปากบอง 
1๘.นายสันติพงษ   กันทะวารี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สอน.ปาซาง 
19นางธัญญรักษ  กาวิละ   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.สต.บานทาตุม 
20.นายธนาวัฒน งามจํา            นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  รพ.สต.หวยออ  
2๑.นางสาวชาลินี   ปุดแค  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  รพ.สต.บานหวยไฟ 
2๒.นางสุนียรัตน  วัชรเนตร  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  รพ.สต.ปากบอง 
2๓.นางธัญกมล  กําแพงทิพย   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  รพ.สต.มะกอก 
2๔.นางพรพนา  จอมพันธ              เจาพนักงานสาธารณสุข                      รพ.สต.น้ําดิบ 
2๕.นายฤกษดี  อะกะเรือน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.บานมงคลชัย 
๒๖.นายธีรยุทธ โอดฟู    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.บานดอนหลวง 
เริ่มประชุมเวลา ๐8.๓๐ น. โดยนายศรีพรหม กาสกูล สาธารณสุขอําเภอปาซางประธานในท่ีประชุม ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
 
 
 



๒ 

 

กอนระเบียบวาระประชุม 
  1. ผอ.รพ.สต.บานเรือน กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม มีการนําเสนอขอมูลท่ัวไปและสรุปผลการดําเนินงาน
ของปงบประมาณ 256๕ ของรพ.สต.บานเรือน   
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ 
 เรื่องท่ี ๑ สถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ขอความรวมรวมมือเจาหนาท่ีกระทรวงสาธารณะสุขหาก
มามีความจําเปนเรงดวน ไมควรเดินทางไปยังจังหวัดท่ีเปนพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด(พ้ืนท่ีสีแดง) จํานวน 28 จังหวัด หากมี
ความจําเปนตองเดินทาง ขอใหขอมูล การเดินทาง และใหกักตัว (Home Quarantine) เปนระยะเวลา 14 วัน     
ตามคําสั่งคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดลําพูน ท่ี 2/256๕ ลงวันท่ี 1 มกราคม 256๕ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

เรื่องท่ี ๒ การเตรียมความพรอมดานบุคลากรในสถานการณโควิด –๑๙ ขอใหจับคู รพ.สต. เพ่ือชวยเหลือ 
และสนับสนุนบุคลากร ดังนี้ 
  ๑.รพ.สต.บานหวยไฟ  คู  รพ.สต.หวยออ 
  ๒.รพ.สต.ดอนหลวง   คู  รพ.สต.น้ําดิบ 
  ๓.รพ.สต.วังสวนกลวย  คู  รพ.สต.ทาตุม 
  ๔.รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ คู  รพ.สต.มงคลชัย 
  ๕.รพ..สตแมแรง   คู  รพ.สต.มวงนอย 
  ๖.รพ.สต.บานเรือน  คู  รพ.สต.มะกอก 
  ๗.รพ.สต.ปากบอง  คู  รพ.สต.บานเรือนและมะกอก 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
เรื่องท่ี ๓ เรื่อง แนวทางการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูท่ีมีผลสัมฤทธิ์การ

ปฎิบัติงานต่ํา 

             พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๖ ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ี

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูอยูใตบังคับบัญชา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาแตงตั้งและเลื่อนเงินเดือน ท้ังนี้ 

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.กําหนด ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันยายน 

๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ ประกอบกับหนังสือ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ ๐๒๐๑.๐๓๗/ว ๓๔๓ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และประกาศ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จึงได

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในสังกัดตามแนวทางและวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญท่ีก.พ. กําหนด และประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง โดย

ไดกําหนดมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา ดังนี้ 

๑. ผูปฏิบัติงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํากวาเกณฑ หมายถึง ผูปฏิบัติงานท่ีมีคะแนนประเมินผลการ

ปฏิบัติงานต่ํากวารอยละ ๖๐ 



๓ 

 

๒. กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา

ประกอบดวย ๖ ข้ันตอน ดังนี้ 

๒.๑ ข้ันตอนการวิเคราะหหาสาเหตุและวางแผนการทํางานรวมกัน เปนการพูดคุยระหวาง 

ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา เพ่ือสอบถามถึงปญหาหรือขอขัดของในการทํางาน รวมท้ังมีการวางแผนการ

ปฏิบัติงาน การกําหนดคาเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีคาดหวังในแตละรอบการประเมินรวมกัน ซ่ึงอาจปรับลด

ความคาดหวังแตยังคงใหอยูในระดับท่ีทาทายความสามารถ และกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาตองการพัฒนาตนเอง 

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดดีข้ึนและบรรลุเปาหมายท่ีวางไว ท้ังนี้ สามารถปรับเปลี่ยนเปาหมายและแผนงานของ

หนวยงานไดตามความจําเปน 

๒.๒ ข้ันตอนใหเขารับการอบรมและพัฒนา เม่ือวิเคราะหหาสาเหตุจากการพูดคุยรวมกันแลว จะ 

ทําใหทราบถึงความคาดหวังในงาน และสมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจมีการวางแผนและกําหนด

แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะรวมกัน เพ่ือใหเกิดทักษะ ความรู และความชํานาญในการทํางานโดยการอบรมและ

พัฒนาในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 

               ๑) การเขารวมประชุม สัมมนา หรืออบรมท้ังภายในและนอกองคกร 

      ๒) การเรียนรูหรือศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเอง ผานระบบคอมพิวเตอร ตารา หรือเอกสารวิชาการตางๆ 

               ๓) การมอบหมายงานแบบฝกปฏิบัติ หรือใหลงมือทําจริงเพ่ือสรางประสบการณการเรียนรู 

               ๔) การจัดพ่ีเลี้ยงเปนผูท่ีมีความชํานาญในเรื่องนั้นๆ ใหทําหนาท่ีในการฝกสอน แนะนํา 

        

               ๒.๓ ข้ันตอนการปรับงานใหเหมาะสมกับความสามารถ โดยผูบังคับบัญชาจะตองพิจารณา 

องคประกอบของงานท้ังหมด แลวจัดปรับงานใหมใหเหมาะกับความสามารถของผูใตบังคับบัญชาโดยงานบางงานอาจ

ถูกโอนยายออกไป และนํางานอ่ืนท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับความสามารถของผูใตบังคับบัญชามาแทนท่ี 

               ๒.๔ ข้ันตอนการติดตาม เปนข้ันตอนระหวางรอบการประมินท่ีผูบังคับบัญชาจะตองติดตาม ความกาว 

หนาในการปฏิบัติงาน ทําใหทราบและสามารถแกไขปญหาขอขัดของตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติงานได

ทันทวงที เปนการประเมินความกาวหนาตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนดวยการสังเกต ทดสอบ และให

ขอเสนอแนะกับผูใตบังคับบัญชา มีท้ังคําชมและคําชี้แนะปรับปรุงใหสามารถพัฒนาเพ่ิมข้ึน อันจะทาใหผลการ

ปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวรวมกัน 

๒.๕ ข้ันตอนการโอนยายไปยังตําแหนงงานท่ีเหมาะสม หากวิธีท่ีผานมาท้ัง ๔ ขอ ไมไดผล ใหทํา 



๔ 

 

การโอนยายไปปฏิบัติงานในสวนงานอ่ืน เพ่ือเปดโอกาสใหไดทํางานท่ีตนเองมีทักษะและความถนัดมากกวา เพราะการ

ใหอยูงานเดิมอาจสรางผลกระทบอ่ืนๆ ตามมา ไมวาจะดานผลงาน งบประมาณ เวลา หรือทรัพยากร 

๒.๖ ข้ันตอนติดตามการะประเมินผล หลังจากไดดําเนินการตามกระบวนการบริหารผลการ 

ปฏิบัติงานโดยการวิเคราะหและนําผลการประเมินมาเปรียบเทียบกอนหลัง และนําผลการพัฒนามาปรับปรุงการ

บริหารงานอยางตอเนื่อง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมประจําเดือน มกราคม 256๕ 
    รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม เดือน มกราคม 256๕ 
    รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องแจงจากกลุมงานตางๆ 
 เรื่องท่ี 1 รายงานผู เดินทางมาจากตางจังหวัดมาพํานักในเขตพ้ืนท่ี อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน           
(ขอมูลระหวาง 1 -31 ธันวาคม 256๔) Home Quarantine จํานวน 31 คน  Self Quarantine จํานวน       
912 คน Self Care  จํานวน 326 คน รวมท้ังหมด 1,269 คน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

เรื่องท่ี ๒ การอบรม อสม.หมอประจําบาน ประจําป ๒๕๖๕  
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง กําหนดจัดอบรม อสม.หมอประจําบาน ประจําป ๒๕๖๕ 

ระหวางวันท่ี ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๖๕  ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ กลุมเปาหมาย ท้ังหมด ๙๓ คน แบงเปน ๒ จุด
อบรมดังนี้ 

จุดท่ี ๑ หองประชุม รพ.สต.บานเรือน เปาหมาย ๔๖ คน จาก รพ.สต.บานวังสวนกลวย   
          รพ.สต.น้ําดิบ รพ.สต.บานมงคลชัย รพ.สต.บานทาตุม รพ.สต.บานเรือน รพ.สต.ปากบอง รพ.สต.บานหวยออ 

จุดท่ี ๒ หองประชุม รพ.ปาซาง เปาหมาย ๔๗ คน จาก รพ.สต.บานหวยไฟ รพ.สต.บานดอนหลวง 
          สอน.ปาซาง รพ.สต.มะกอก รพ.สต.มวงนอย รพ.สต.แมแรง รพ.ปาซาง 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 เรื่องท่ี 3 การสํารวจโรงแรม หอพัก บานเชา ในพ้ืนท่ีอําเภอปาซาง 
 การสํารวจ ตรวจสอบ โรงแรม หอพัก บานเชา ในพ้ืนท่ีอําเภอปาซาง ท่ีผูพักอาศัย เปนผูท่ีเดินทางมาจาก
จังหวัดพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด ผลการสํารวจดังนี้ มีโรงแรม หอพัก บานเชา ท้ังหมด ๑๑๙ แหง มีผูพักอาศัยท่ีเดินทางมาก
จากจังหวัดเปาหมาย ๓ ราย(ตําบลปาซาง และตําบลแมแรง)   
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 



๕ 

 

เรื่องท่ี ๔.การตรวจหาเชื้อ COVID-๑๙ เชิงรุก 
 อําเภอปาซางไดออกดําเนินการการตรวจหาเชื้อ COVID-๑๙ เชิงรุก ในกลุมเปาหมาย ผูขายอาหารทะเล   
๑๗ ราย ผูประกอบการโรงงานน้ําดื่ม ๑๒ ราย แรงงานดางดาวรับจางท่ัวไป ๙๒ ราย รวมท้ังสิ้น ๑๒๑ ราย            
ผลการตรวจ negative 
 มติท่ีประชุม รับทราบ  
 เรื่องท่ี ๕ ขอความรวมมือสํารวจหองปลอดฝุน เพ่ือรองรับสถานการณหมอกควัน ป ๒๕๖๕ 
 ตามท่ีไดเกิดสถานการณหมอกควันไฟปาปกคลุมในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ทําใหปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 
๒.๕ ไมครอน มีคาสูงกวามาตรฐาน ๕๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ในชวงมกราคม ถึง เมษายน ของทุกป ซ่ึงสงผล
กระทบตอสุขภาพ ตามนโยบายของจังหวัดลําพูน ตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปา   
จังหวัดลําพูน ปงบประมาณ ๒๔๖๕ ไดกําหนดเปาหมาย ๑ ตําบล 3 SAVE ZONE (๑ตําบล มีหองปลอดฝุนอยางนอย        
3 แหง ไดแก รพ.สต./โรงเรียนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
 
 ขอความรวมมือ รพ.สต.ทุกแหงสํารวจหองปลอดฝุน ตามแบบสํารวจสงใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 
ภายในวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

เรื่องท่ี ๖ ขอความรวมมือสงแบบประเมินตนเองสถานบริการสาธารณสุขท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม 
 (GREEN & CLEAN HOSPITOL) ประจําป ๒๕๖๕ 

ดวยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดโครงการ(GREEN & CLEAN HOSPITOL) เพ่ือเปนการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน จึงขอความ
รวมมือใหหนวยบริการระดับ รพ.สต. ทําการประเมินตนเองและจัดใหมีแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานท่ีตอเนื่อง 
โดยสงแบบประเมินตนเอง ใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง ภายในวันท่ี 14 มกราคม 2564 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

เรื่องท่ี ๗  มูลนิธิ พอ.สว. กําหนดการตรวจติดตามการดําเนินงานพอ.สว.จังหวัดลําพูน ของ 
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี       
ในวันท่ี 1๘ กุมภาพันธ 256๕ ณ อําเภอปาซาง 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

เรื่องท่ี ๘ การเบิกเงินคาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุข 
ขอใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง สงหลักฐานคาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุข(ฉ.11) 
 ตั้งแตเดือน ตุลาคม –พฤศจิกายน 256๔ ให สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซางเพ่ือดําเนินการเบิกจาย

ตอไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องแจงจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
 เรื่องท่ี 1 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเฉลิมพระเกียรติฯ แจงไดสงหนังสือการขอรับการสนับสนุน
คาบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติมสําหรับบริการปฐมภูมิ(NPCU) ของ รพ.สต.3แหง ใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง
เรียบรอยแลว 
มติท่ีประชุม รับทราบ 



๖ 

 

 เรื่องท่ี 2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลน้ําดิบ เสนอการออกปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ/ดานตรวจรวม เพ่ือ
ความปลอดภัยทางถนนอําเภอปาซาง ในชวงเทศกาลสําคัญ ขอใหแบงโซนใหในการออกปฏิบัติงานรวมกัน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 เรื่องท่ี 3 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมงคลชัย แจงในพ้ืนท่ีมีการจัดงานเลี้ยง งานแตงงาน ไดมีการลง
พ้ืนท่ีตรวจสอบ และเนนย้ํามาตรการในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และมีนักศึกษาเดินทางมาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการ local Quarantine ท่ีจังหวัดชลบุรี กอนเดินทางเขามาจังหวัดลําพูน และมาพักท่ีบานใน
อําเภอปาซาง  หลังจากเดินทางมาจากชลบุรีไดกักตัว (Home Quarantine) ตออีก 14 วัน แยกบานอยูกับครอบครัว 
มีการปองกันตัวเองและผูอ่ืนตามมาตรการปองกันโรคโควิด-19 อยางเครงครัด 
มติท่ีประชุม รับทราบ   
 เรื่องท่ี 4 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมแรง แจงมีคุณครูท่ีเกษียณอายุ จํานวน 80 คน จัดกิจกรรม
ทัวร ไปพ้ืนท่ีควบคุมสีแดง ขณะนี้รายงานตัว 2 คน แจงใหกักตัว Home Quarantine เปนเวลา 14 วัน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

เรื่องท่ี 5 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยออ แจงมีการคัดกรองโรคโควิด-19 ใหแกบุคลากรโรงเรียน 
ราชประชานุเคราะห 26 จังหวัดลําพูน 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 เรื่องท่ี 1 การประชุมประจําเดือนเจาหนาท่ีสาธารณสุขอําเภอปาซาง ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖4 
กําหนดการประชุมเปนวันจันทร ท่ี 8 กุมภาพันธ 2564 โดยใชสถานท่ีประชุมคือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานหวยไฟ ตําบลนครเจดีย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  เลิกประชุม 16.30 น. 
 
         นางสาว อังคฯ ปาปวน 
               พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
                   รพ.สต.บานเรือน 
             ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
                  นางศิรินทร   เลสัก 
                   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
            สสอ.ปาซาง 
   

   

    


