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     ค าน า 
 

 
               ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเต่ำงอย  ท ำกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 256๓   ท่ีหน่วยงำนได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง   ประจ ำปีงบประมำณ  256๓    เพื่อให้กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐเป็นไปตำมระเบียบ  หลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  รวมถึง  ด ำเนินกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และรำยงำนผลตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด  และสำมำรถทรำบถึงสถำนะของกำรด ำเนินงำน
จัดซื้อจัดจ้ำงว่ำเป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ  256๓  ท่ีก ำหนดไว้ พบปัญหำอุปสรรค
และต้องปรับปรุงกระบวนกำรอย่ำงไร  ท้ังนี้  เพื่อประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของแต่ละ
หน่วยงำนให้สมประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เกิดควำมคุ้มค่ำ คุ้มทุน ประหยัดงบประมำณ เป็นมำตรฐำน
เดียวกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ  เกิดกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมและประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้  ภำยใต้ข้อก ำหนดของ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment – ITA) 
 
 
              ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเต่ำงอย 
                                    ตุลำคม  256๓ 
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บทน า 

 
 1. หลักการและเหตุผล 
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเต่ำงอย ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 
256๓ ของหน่วยงำน เพื่อให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ เป็นไปตำมระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีกำรและมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เกี่ยวข้องและประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่องแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดหำพัสดุด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Market e-market) และด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) ลงวันท่ี 
3 กุมภำพันธ์ 2558 และพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงฯ 
และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ด ำเนินกำรให้กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปช่ันในกระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและมีมำตรฐำนเดียวกัน ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจสอบได้ ตำมค ำส่ังคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ท่ี 
69/2557 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ มำตรกำรเสริมยุทศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) ข้อก ำหนดในกำรประเมินระบบคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข
และนโยบำยปลัดกระทรวงสำธำรณสุขและค่ำนิยมกระทรวงสำธำรณสุขคือ ซื่อสัตย์ สำมัคคี มีควำมรับผิดชอบ 
ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงำนและกล้ำหำญท ำในส่ิงท่ีถูกต้อง นอกจำกนี้เป็นไปตำมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Asseddment – 
ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีช่วยยกระดับธรรมำภิบำลในหน่วยงำนภำครัฐอันจะเป็นกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตท่ียั่งยืน 
  ดังนั้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเต่ำงอย จึงก ำหนดให้หน่วยงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง ด้วยเงินบ ำรุง งบด ำเนินกำร เงินงบค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะงบลงทุน (งบค่ำเส่ือม) และเงิน
บริจำค ปีงบประมำณ 256๓ ซึ่งหมำยถึง แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐตำมประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง 
แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดหำพัสดุด้วยวิธีตลำดอีเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e-market) และด้วยวิธีประกวด
รำคำอีเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) ลงวันท่ี 3 กุมภำพันธ์ 2558 และพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 บังคับใช้เมื่อวันท่ี 23 สิงหำคม พ.ศ.2560 กฎกระทรวงฯ และ
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ด ำเนินกำรตำมประกำศ
ของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ.2546 ตลอดจนกำรรำยงำนผลตำม
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีของหน่วยงำน 
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 2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเต่ำงอยเป็นไปตำมระเบียบ  
                          หลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.2 เพื่อสนับสนุนมำตรกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
  2.3 เพื่อให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

      ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) 
2.4 เพื่อวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ  พ.ศ. 256๓  และปรับปรุง 
      กระบวนกำรให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  3.1 หน่วยงำนในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเต่ำงอย ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำมระเบียบ  
                หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 
  3.2 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมำตรฐำน 
                เดียวกัน และมีกำรแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปช่ันในกระบวนกำรขดั 
                ซื้อจัดจ้ำง 
  3.3 กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  3.4 หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่องให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  หน่วยงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเต่ำงอย ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย/งำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 
5. ขอบเขตการด าเนินงาน 
  ทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรตำมกรอบท่ีก ำหนดในกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี 

งบประมำณของหน่วยงำน 
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ผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเต่างอย 
 

           งำนพัสดุ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเต่ำงอย   ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประปงีบประมำณ พ.ศ.256๓  เพื่อวิเครำะห์กำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ ว่ำมีปัญหำอุปสรรค และแนวทำง
กำรแก้ไขอย่ำงไรหรือไม่ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1  แสดงร้อยละของจ านวนรายการ  จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 256๓ 

 

จ านวนรายการ วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง คัดเลือก ประกาศเชิญชวนทั่วไป 

๒๑ ๒๑ 
(100) 

- - 

           

                       ในปีงบประมำณ  256๓  งำนพัสดุ  กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเต่ำงอย 
ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  จ ำนวน รวม  ๒๑  รำยกำร   พบว่ำ  มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีกำรเจำะจง  ไม่มีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงโดยวิธีกำรคัดเลือก ประกำศเชิญชวนท่ัวไป 

 
 

ตารางที่ 2   แสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณ  จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เต่างอย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

งบประมาณ วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง คัดเลือก ประกาศเชิญชวนทั่วไป 

1๕๒,๒๕0 1๕๒,๑๐๓.๖๑ 
 (99.9๐) 

- - 

             

                       ในปีงบประมำณ พ.ศ.256๓ งำนพัสดุ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเต่ำงอย 
ได้รับจัดสรรงบประมำณ  จ ำนวน  1๕๒,๒๕0 บำท   พบว่ำ งบประมำณท่ีใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีเฉพำะวิธีเจำะจง 
เป็นเงินจ ำนวน  1๕๒,๑๐๓.๖๑  บำท   คิดเป็นร้อยละ 99.9๐   ไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีกำรคัดเลือกและวิธี
ประกำศเชิญชวน  
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ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามค่าใช้จ่าย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเต่างอย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

รายการ ค่าวัสดุ 
ส านักงาน 

ค่าวัสดุ 
คอมพิวเตอร ์

ค่าวัสดุ
เชื้อเพลิง 

ค่า
ซ่อมแซม 

ค่าใช้สอย /
จ้างท าความ

สะอาด 

ค่า
สาธารณปูโภค 

 
จ ำนวน

เงิน 

 
๙,๙๙๐  

 
๗,6๐0 ๖๑,๑๙0 1๖,๑๑0 ๓๖,๐๐๐ 

 
๒1,๒๑๓.๖๑ 

 
ร้อยละ 

 
๖.56 ๔.๙๙ ๔0.๑9 ๑๐.๕๘ 2๓.๖๕ 

 
๑๓.๙3 

         
 

        กราฟ ที่ 1 แสดงจ ำนวนเงินงบประมำณจ ำแนกตำมค่ำใช้จ่ำย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเต่ำงอย 

 
            

                     จำกกรำฟ   พบว่ำ   ค่ำใช้จ่ำยส่วนใหญ่จะเป็น  ค่ำวัสดุเช้ือเพลิง / ค่ำจ้ำงท ำควำมสะอำด / 

   ค่ำสำธำรณูปโภค / ค่ำซ่อมแซม / ค่ำวัสดุส ำนักงำน และคอมพิวเตอร์ ตำมล ำดับ 

 
 

6.56 

4.99 

40.19 

10.58 

23.56 

13.93 

กราฟแสดงร้อยละค่าใช้จ่ายแยกรายหมวดเงินปีงบประมาณ 2563  
สสอ.เต่างอย 

ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าใช้สอย/จ้างท าความสะอาด ค่าสาธารณูปโภค 
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การน าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในปี งบประมาณ 256๓ 

มาใช้ปรบัปรงุการจัดซื้อจัดจ้างในปงีบประมาณ 256๔ 
 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยง  

        กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ ด้วยงบประมำณภำรกิจพื้นฐำนอยู่ภำยใต้กำรตรวจสอบ
จำกงำนพัสดุส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร ก่อนท่ีจะได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจึงมีควำมเสี่ยงในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงน้อย เพรำะได้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด ำเนินกำรโดยวิธีตกลงรำคำ 
ท่ัง ๗ โครงกำร ปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักงำนนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.25๖๐  แต่เนื่องจำกมีกำร
เปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบงำน ในปีงบประมำณ  256๓  อำจมีควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง ตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.256๐  ซึ่งได้ก ำหนดฐำนควำมผิดไว้  
 

๒. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัดในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

        ๒.1 ขำดแคลนบุคลำกร ในกำรปฏิบัติงำนพัสดุ เนื่องจำกมีข้ำรำชกำรปฏิบัติงำนในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
เต่ำงอย เพียง ๓ คน 

        2.๒ พระรำชบัญญัติ กฎ ระเบียบฯ บำงข้อส่ือควำมหมำยท่ีมีควำมซับซ้อน ต้องใช้กำรตีควำม ส่งผล ให้กำรทำ
งำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกิดควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกต้องใช้เวลำในกำรหำรือกับกรมบัญชีกลำง เพื่อควำมเข้ำใจท่ีถูกต้อง
และป้องกันควำมเข้ำใจท่ีคลำดเคล่ือน  
        ๒.๓ กรมบัญชีกลำงมีกำรออกกฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำง
ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 อย่ำงต่อเนื่อง รวมท้ังมียกเลิก
หนังสือเวียนเพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทำงปฏิบัติ ท ำ ให้กำรปฏิบัติงำนไม่เกิดควำมคล่องตัว เนื่องจำกเจ้ำหน้ำท่ีท่ี
ปฏิบัติงำนต้องตรวจสอบ แก้ไข และติดตำมศึกษำกฎระเบียบ และหนังสือเวียน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องและ
เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติปัจจุบัน 
 

        2.๔ กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเทศของกรมบัญชีกลำง ผ่ำนทำง ระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ไม่สำมำรถเช่ือมต่อเข้ำระบบได้ เนื่องจำกระบบขัดข้องและมีกำรปิดปรับปรุง
ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อปรับปรุงโปรแกรม ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำร
ปฏิบัติงำน 
 

        2.๕ งบประมำณได้รับกำรสนับสนุนไม่เพียงพอต่อภำรกิจท่ีต้องด ำเนินงำนในแต่ละปี    และมีแนวโน้มลดลง
ทุกปี  ซึ่งไม่สอดคล้องกับภำรงำนและสภำพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
 

        ๒.๖ กำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจนเกินไป   เช่น  กำรให้เบิกให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 15 ของเดือน 
กรกฎำคม ของทุกปี  ท ำให้เกิดปัญหำเรื่องค่ำใช้จ่ำยประจ ำ เช่น ค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ในส่วนท่ีเหลืออีก  3 เดือน 
ไม่มีงบประมำณมำสนับสนุน   ท ำให้เป็นภำระของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ   ต้องหำงบประมำณจำกแหล่งอื่น
มำใช้จ่ำยในหน่วยงำน 
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๓. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

         กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ.256๓  งำนพัสดุ กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
เต่ำงอย ได้รับจัดสรรงบประมำณจ ำนวน 187,000 บำท มี จัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธี เฉพำะเจำะจง  เป็นเงิน 
186,956.09 บำทเป็นร้อยละ 99.97  ด ำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง โดยอิงรำคำกลำง และไม่มีก่อหนี้ผูกพันข้ำม
ปีงบประมำณ  ซึ่งจะท ำให้เป็นภำระในปีงบประมำณถัดไป  จึงเป็นกำรประหยัดงบประมำณปี พ.ศ.256๓ 
 

๔. แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

        ๔.1 จัดสรรบุคลำกร ท่ีมีควำมรู้ด้ำนกฎหมำย มำปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ กองคลัง เนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนด้ำน
พัสดุ กระบวนงำนมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติ กฎ ระเบียบและกฎหมำยข้ำงเคียงอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
        ๔.๒ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง วัสดุประเภทต่ำงๆ ต้องก ำหนดแผนกำรจัดซื้อให้ชัดเจน 
        ๔.๓ หน่วยงำนผู้ใช้พัสดุ ต้องจัดท ำรำยละเอียดพัสดุท่ีต้องกำรให้จัดหำใช้ชัดเจน 
        ๔.๔ คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ควรมีกำรควบคุมกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขหรือข้อก ำหนด
ในสัญญำ และบริหำรสัญญำให้เป็นไปตำมก ำหนดเวลำหรือขั้นตอนท่ีจะต้องปฏิบัติ กำรตรวจรับพัสดุตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
        ๔.๕ ผู้ท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ    ต้องศึกษำระเบียบท่ีออกมำใหม่ให้ละเอียด 
ถี่ถ้วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน มีฝึกอบรมท้ังภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ เนื่องจำกมีกำรน ำ
ระบบโปรแกรม e-GP มำใช้อย่ำงเต็มรูปแบบ  ต้องศึกษำวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกวิธี ถึงแม้งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรใน
ขณะนี้ยังไม่มำกพอแต่หำกมีควำมช ำนำญจะสำมำรถด ำเนินกำรได้เมื่อได้รับจัดสรรงบประมำณในอนำคต 
        ๔.๖ มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผน และมีกำรก ำกับ ติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้ด ำเนินกำรตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำง และก ำกับติดตำม ท ำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไป
ตำมแผนท่ีก ำหนด 

 
 

                                          ลงช่ือ                                  ผู้รำยงำน 

                                                                         (นำงมะลิวัลย์  งอยผำลำ) 
                                    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

 

 


