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3. นายกิตติพงษ์ คงเหล่  ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 

ผู้เรียบเรียง 
นางสาววิไลพร วงศ์กรวรศิลป์ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักจัดการความรู้ 

จากเวที : การถอดความรู้จากผู้รู้ผู้เช่ียวชาญของหน่วยงาน (ภาคใต้) 
             วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมบีพี สมหิลา บีช รีสอรท์ จังหวัดสงขลา 


