
บทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาลโรงพยาบาลแก้งคร้อ 

ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 มิถุนายน 2560  

ให้โรงพยาบาลชุมชน มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

********************************************* 

1.จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อ าเภอ 

2.ด าเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อ าเภอ 

3.ก ากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อ าเภอเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

4.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อ าเภอให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวง 

5.พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารด้านสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อ าเภอ 

6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

 



โรงพยาบาลชุมชน 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) (ด้านเวชกรรม/ด้านสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมปูองกัน) 

1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
- จพ.การเงินและบัญช ี
  / นวก.เงินและบัญชี  
- จพ.ธุรการ  
- จพ.พัสดุ / นวก.พัสดุ 
- นายชา่งเทคนิค  
- จพ.โสตทัศนศึกษา 
 

      นักจัดการงานทั่วไป 
 

2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์

- นักเทคนิคการแพทย ์
- จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย ์
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 

นักเทคนิคการแพทย์ 

3.กลุ่มงานทันตกรรม 

- ทันตแพทย ์
- จพ.ทันตสาธารณสุข 
/นวก.สาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) 
 

ทันตแพทย ์

4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- เภสัชกร 
- จพ.เภสัชกรรม 
 
 
 
 

เภสัชกร 

5.กลุ่มงานการแพทย ์

- นายแพทย ์
 

นายแพทย ์

6.กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 

- นักโภชนาการ 
- โภชนากร 
 

นักโภชนาการ 

7.กลุ่มงานรังสีวิทยา 

- นักรังสีการแพทย ์
- จพ.รังสีการแพทย ์
 

นักรังสีการแพทย์ 

8.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 

- นักกายภาพบ าบัด 
- นักกจิกรรมบ าบัด 
- ช่างกายอปุกรณ์ 
- จพ.เวชกรรมฟื้นฟ ู
 

นักกายภาพบ าบดั/นักกิจกรรมบ าบัด 

9.กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย ์

- นวก.สาธารณสุข 
- นวก.คอมพิวเตอร ์
- จพ.เวชสถิติ  
  / นวก.สาธารณสุข (เวชสถิติ) 
- นักสังคมสงเคราะห์ * (รพ.ขนาด M1) 
 

 

นวก.สาธารณสุข - พยาบาลวิชาชีพ  
- พยาบาลเทคนิค 
- นวก.สาธารณสุข 
- จพ.สาธารณสุข 
- นักจิตวิทยา / นักจิตวิทยาคลินิก  
 
 

 

พยาบาลวิชาชีพ/นวก.สาธารณสุข 

10.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

11.กลุ่มงานการพยาบาล 

หัวหน้าพยาบาล 

งานการพยาบาล     
ผู้ปุวยนอก (1) 

- พยาบาลวิชาชีพ 
- พยาบาลเทคนิค 
 

พยาบาลวิชาชีพ 
งานการพยาบาลผู้ปุวย

อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช (2) 

- พยาบาลวิชาชีพ 
- พยาบาลเทคนิค 
- *นักปฏบิัติการฉุกเฉิน
การแพทย์/จพ.สาธารณสุข 
(เวชกจิฉกุเฉนิ)/*จพ.ฉุกเฉนิ
การแพทย ์
 

พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาล 
ผู้ปุวยใน (3) 

- พยาบาลวิชาชีพ 
- พยาบาลเทคนิค 
 

พยาบาลวิชาชีพ 

งานการพยาบาล
ผู้ปุวยหนัก (4) 

- พยาบาลวิชาชีพ 
- พยาบาลเทคนิค 
 

พยาบาลวิชาชีพ 

งานการพยาบาลผู้ปุวยผ่าตัด
และวิสญัญีพยาบาล (5) 

- พยาบาลวิชาชีพ 
- พยาบาลเทคนิค 
 

พยาบาลวิชาชีพ 

งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติด
เชื้อและงานจ่ายกลาง (6) 

- พยาบาลวิชาชีพ 
- พยาบาลเทคนิค 
 
 

พยาบาลวิชาชีพ 

งานการพยาบาล        
ผู้คลอด (7) 

- พยาบาลวิชาชีพ 
- พยาบาลเทคนิค 
 

พยาบาลวิชาชีพ 

หมายเหตุ ของกลุ่มงานการพยาบาล   (3) จ านวนแปรตามหอผูป้ว่ยใน(หอละ 30 เตียง) (4) มีเฉพาะในรพ.ที่มี ICU 
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*ส ำหรับต ำแหน่งนักปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย,์ จพ.ฉุกเฉินกำรแพทย์ ก ำหนดให้มีได้เมื่อ ก.พ.ก ำหนดมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งแล้ว 



โรงพยาบาลชุมชน 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) (ด้านเวชกรรม/ด้านสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

5.กลุ่มงานการแพทย ์

 - งานตรวจวนิิจฉัย บ าบัดรักษา
ผู้ปุวย ทั้งผู้ปุวยนอก ผู้ปุวย
อุบัติเหตุฉกุเฉิน ผู้ปุวยใน 
ผู้ปุวยผ่าตัด ผู้มาคลอด 

3.กลุ่มงานทันตกรรม 

- งานตรวจ วินจิฉัย บ าบัดรกัษา 
ฟื้นฟูสภาพส่งเสริมและปูองกันทาง
ทันตกรรม  
 

8.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 

- งานตรวจประเมนิ การวินจิฉัย 
และบ าบัดความบกพรอ่งของ
ร่างกายดว้ยวธิทีางการภาพบ าบัด 
- งานฟื้นฟูความเสื่อมสภาพ ความ
พิการ 

2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์

- งานวิเคราะห์สิ่งตัวอยา่งทาง
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย ์
- งานธนาคารเลือดและบริการ
ส่วนประกอบของเลือด 
 
 
 
 

7.กลุ่มงานรังสีวิทยา 

- งานตรวจ วนิิจฉัยและรกัษา
โดยรังสีเอกซเรย์ 
 

6.กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 

- งานบริหารจัดการอาหารตาม
มาตรฐานโภชนาการ 
- งานโภชนบ าบัด ให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน า ความรู้ด้านโภชนาการ
และโภชนบ าบัด 

4.กลุ่มงาน
เภสัชกรรม

และคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- งานบริการ
เภสัชกรรม
ผู้ปุวยนอก 
- งานบริการ
เภสัชกรรม
ผู้ปุวยใน 
- งานบริหาร
เวชภัณฑ์ 
- งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
- งานให้
ค าปรึกษาด้าน
เภสัชกรรม 

11.กลุ่มงานการพยาบาล 

วิเคราะห์ ก าหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ การพยาบาล จัดระบบการพยาบาล ระบบประกันคุณภาพด้านการพยาบาล 

 
งานการพยาบาลผู้ปุวยนอก (1) 

- งานการพยาบาลผู้ปุวยนอก หรือ ผู้ใช้บริการ
สุขภาพท่ีมารับบริการทุกมิติให้การพยาบาล
ผู้ปุวย ผู้ใช้บริการไม่ต้องพักรักษาตัวใน รพ. 
ด้วยการคัดกรอง การปฐมพยาบาล การตรวจ
พิเศษ การให้ค าปรึกษาและสุขภาพจิต งาน
ตรวจสุขภาพ งานคลินิกพิเศษ งานโรคเรื้อรัง 
ศูนย์รับผู้ปุวย งานการส่งต่อ และการบริการ
หน่วยปฐมพยาบาล 

 

งานการพยาบาล 
ผู้ปุวยใน (3) 

- งานการพยาบาล
ผู้ปุวยในทุกประเภท
ทุกสาขาบรกิาร 

งานการพยาบาล
ผู้ปุวยหนัก (4) 

- งานการพยาบาลผู้ปุวยในที่อยู่
ในภาวะวิกฤต หรือมีแนวโน้มเข้า
สู่ ร ะ ย ะวิ กฤต ต้อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร
รักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดการใช้
เครื่องมือช่วยชีวิต การเฝูาระวัง
อย่างใกล้ชิด การส่งเสริมงานการ
พยาบาลผู้ปุวยระยะสุดท้าย 

งานการพยาบาลผูปุ้วยผ่าตดัและวิสัญญีพยาบาล (5) 

- งานการพยาบาลผู้ปุวยผ่าตัดเพื่อบ าบัดรักษาหรือผ่าตัดส่ง
ตรวจ เพื่อการวินิจฉัยรักษา ติดตามผลการพยาบาลผูปุ้วย
ผ่าตัด และวินิจฉัยพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ท้ังก่อนการ
ผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด 
- งานวิสัญญพียาบาล การพยาบาลผู้ปุวยท่ีต้องได้รับยาระงับ
ความรู้สึก การใช้เทคโนโลยีในการระงับความรู้สึก การดูแล
ผู้ปุวยอย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมคงไว้ซึ่งสัญญาณชีพและความ
ปลอดภัยในชีวิตผู้ปุวย 

งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติด
เชื้อและงานจ่ายกลาง (6) 

- งานการพยาบาลควบคุมการตดิเชือ้ใน
โรงพยาบาล 
- งานจ่ายกลาง 
- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์ 
 

งานการพยาบาลผู้คลอด (7) 

-งานการพยาบาลผู้คลอดการ
พยาบาลในระยะตั้งครรภ ์ระยะรอ
คลอด ระยะคลอด 
- งานการพยาบาลทารกแรกเกิด 
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9.กลุ่มงานประกัน
สุขภาพยทุธศาสตร์

และสารสนเทศ
ทางการแพทย ์

- งานประกันสุขภาพ 
การข้ึนทะเบียน การ
ตรวจสอบสทิธิ การเรียก
เก็บ การตามจ่าย 
- งานเวชสถิติและงาน
ข้อมูล การจัดการเวช
ระเบียน การลงรหัสโรค 
- งานเทคโนโลยสีารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ 
- งานแผนงานและ
ยุทธศาสตร์เครือข่าย 
สุขภาพ 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
การให้บริการสังคม
สงเคราะห์ทางการแพทย์
ผู้ปุวยนอก ผูปุ้วยใน 
ครอบครัวและชุมชน 
การบริการคลินิกศูนย์
พึ่งได้ 
 

1.กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

- งานการเงิน
และการบัญช ี
- งานพัสดุ
ก่อสร้างการ
ซ่อมบ ารุง 
- งานธรุการ 
การบริหาร
ยานพาหนะ 
- งานรกัษา
ความ
ปลอดภัย 
- งาน
ประชาสัมพัน
ธ ์
- งานซักฟอก 
- งานอาคาร
สถานที ่
- งานการ
เจ้าหน้าที ่
 

10.กลุ่มงานบรกิาร
ด้านปฐมภูมิ       
และองค์รวม 

- งานเวชปฏิบัติครอบครัว
และชุมชน 
- งานการพยาบาลในชุมชน 
- งานส่งเสริมสุขภาพทุก
กลุ่มวัย 
- งานปูองกันและควบคุม
โรคและระบาดวิทยา 
- งานอาชีวอนามัย 
- งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและศูนย์ความ
ปลอดภัย 
- งานพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภมูิและสนับสนุน
เครือข่าย 
- งานสุขภาพจิตและจิตเวช 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานสุขภาพภาคประชาชน 
- งานบ าบัดยาเสพติด สุรา 
บุหร่ี 
- งานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
 

 

งานการพยาบาลผู้ปุวย
อุบตัิเหตฉุุกเฉนิและนติิเวช (2) 

- งานการพยาบาลผู้ปุวย
อุบัติเหตุฉกุเฉิน การพยาบาล
เพื่อชว่ยชวีิต แก้ไขภาวะวกิฤต
ที่คุกคามชวีิต 
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12.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 
  - แพทย์แผนไทย 
- จพ.สาธารณสุข (วุฒิ ป.การแพทย์แผนไทย) (อายุรเวท)  
  

 11.กลุ่มงานการพยาบาล 
 

หัวหน้าพยาบาล   

*งานวิจัยและพัฒนา (8) 
 

พยาบาลวิชาชีพ 
12.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 
  รับผิดชอบในการส่งเสริมให้ผู้ปุวยไดร้ับบริการที่มคีุณภาพ และเป็นมาตรฐาน 
ให้ความรู้และทกัษะในการดแูลตนเอง เฝูาระวังภาวะแทรกซ้อนตา่ง ๆ จาก
การท ากิจกรรม เน้นความปลอดภยั มีประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ซึ่งได้แก่ การนวดตัว การนวดคลายเครียด การนวดน้ ามัน การ
นวดฝุาเท้า การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การดแูลส่งเสรมิสขุภาพท่ี
มิใช่การแพทย์แผนปจัจุบันหรือการแพทย์หลัก การรักษาแบบเยยีวยา หรือ
สมาน (Healing) การรักษาด้วยวัสดุอุปกรณ์ หรือวิธีธรรมชาติทีไ่ด้รบัการ
รับรองตามมาตรฐานของกรมพัฒนาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

โรงพยาบาลชุมชน 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) (ด้านเวชกรรม/ด้านสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมปูองกัน) 

- พยาบาลวิชาชีพ 

งานวิจัยและพัฒนา (8) 

วางระบบเพื่อพัฒนาบริการพยาบาลในทุกมิติทั้งดา้นส่งเสริมสขุภาพ ปูองกัน 
รักษา และฟื้นฟู สุขภาพ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์
ทางการพยาบาลเพื่อให้การดแูลสขุภาพและการพยาบาลผู้ปุวยมึประสิทธิภาพ
และมีความกา้วหน้าทันสมยั 

หมายเหตุ  *  มีเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนขนาด F1 ขึ้นไป 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนว่ยงาน : โรงพยาบาลแก้งคร้อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
วัน/เดือน/ปี : 20 ธันวาคม ๒๕๖5 
หัวข้อ: ข้อมูลพ้ืนฐานโรงพยาบาล 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) 
ต าแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ ( ครบ 4 รายการ)  
 1.2 นโยบายของผู้บริหาร  
 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน  
 1.4 หน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจ และภารกิจของ
หน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) 
หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน ( 
ครบ 5 รายการ)  
 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ การด าเนินงานตามหน้าที่
และอ านาจ ตามภารกิจของหน่วยงาน  
 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH  
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564  
5. ข้อก าหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่  
นายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ  
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม  
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
9. แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน  
10. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) 
11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีของหน่วยงาน 
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน  
12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่  
13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน  

 



 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ)  
16 .รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)  
17. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)  
18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 18.3 ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบแนวทาง  
 18.4 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพ่ือตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานใน
การเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1) 
  
 

 
  
Linkภายนอก: .............................................................................................................................................. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล           ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

 

(นายสุวัฒน์ บัวจ ารัส) 
ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

วันที่  20  ธันวาคม  ๒๕๖5       

                                                   
  (นายวิระ ตติยานุพันธ์วงศ์) 

               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ 
  
  

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 

(นายนาว ี ตอพล) 
ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 


