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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัย   จังหวัดสุโขทัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ข้อมูลงบประมาณของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  2564 และผลการด าเนินงานในภาพรวม 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัย ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยใช้ข้อมูลสรุปผลการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบปีที่ผ่านมา และสามารถน าไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไปได้ 
ซึ่งรายละเอียดแผนบริหารจัดการงบประมาณส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ที่ได้รับการอนุมัติ มีดังนี้ 

กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
หมวดค่าใช้

สอย 
คชจ.ประชุม/อบรม ติดต่อ

ราชการ 
4,993 33,498 4,732 17,148 60,371 

  ค่า พรบ.รถยนต์ราชการ 650     967 1,617 
หมวดค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน   10954     10,954 

  วัสดุคอมพิวเตอร์   31,080   1230 32,310 
  วัสดุงานบ้านฯและอ่ืนๆ   9,206     9,206 
 วัสดุยานยนต์    42,233 42,233 

หมวดซ่อม
บ ารุง/จ้าง

เหมา 

ซ่อมบ ารุง      3,000 3,000 

  จ้างเหมา 2000 30,010   58260 90,270 
หมวดค่า

สาธารณูปโภค 
ค่าไฟฟ้า 10,620 6,205   26,063 42,888 

  ค่าน้ าประปา 751 2,100 2,921 2,851 8,623 
  ค่าอินเตอร์เน็ต   8,768.65 797.15   9,565.8 
  ค่าโทรศัพท์ 4,291 2,214 9,241 2,527 18,274 
  รวม         329,311.8 

 

- หมวดค่าใช้สอย ซึ่งประกอบด้วย ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการไปอบรม ประชุม สัมมา ติดต่อ
ราชการ และพรบ.รถยนต์ราชการ มีงบประมาณรวมทั้งหมด เป็นจ านวนเงิน  61,988 บาท คิดเป็นร้อยละ 
18.82  
-หมวดค่าวัสดุ ซึ่งประกอบด้วย ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์  และวัสดุงานบ้านงานครัว และอ่ืนๆมี
งบประมาณรวมทั้งหมด เป็นจ านวนเงิน 94,703 บาท  คิดเป็นร้อยละ 28.75 



(2) 
 
-หมวดซ่อมบ ารุง ซึ่งประกอบด้วย ซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ  และจ้างเหมาอ่ืนๆ  มีงบประมาณรวมทั้งหมด 
เป็นจ านวนเงิน 93,270 บาทคิดเป็นร้อยละ  28.32 
-หมวดค่าสาธารณูปโภค ซึ่งประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ าประปา  ค่าอินเตอร์เน็ต และค่าโทรศัพท์  มี
งบประมาณรวมทั้งหมด เป็นจ านวนเงิน 79,350.8 บาทคิดเป็นร้อยละ  24.09 

รายละเอียดการด าเนินการตามแผนใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละหมวด 
กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ จ านวนเงินที่ใช้จริง หมายเหตุ 

หมวดค่าใช้สอย คชจ.ประชุม/อบรม ติดต่อ
ราชการ 

29,020 60,371  

 ค่าพรบ.รถยนต์ราชการ 1,800 1,617  

หมวดค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน 19,937 10,954  

 วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,220 32,310  

 วัสดุงานบา้นฯและอื่นๆ 4,537 9,206  

 วัสดุยานยนต ์ 45,800 42,233  

หมวดซ่อมบ ารุง/
จ้างเหมา 

ซ่อมบ ารุง 15,000 3,000  

 จ้างเหมา 110,000 90,270  

หมวดค่า
สาธารณปูโภค 

ค่าไฟฟา้ 40,000 42,888  

 ค่าน้ าประปา 6,800 8,623  

 ค่าอินเตอร์เน็ต 9,565.8 9,565.8  

 ค่าโทรศัพท ์ 2,000.20 18,274  

  รวม 314,680 329,311.8  

จากตารางสรุปการด าเนินตามแผนใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัย ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้นเป็นเงิน  314,680  บาท ได้ด าเนินการตามแผนใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ จ านวน 4 
หมวด รวมเป็นเงิน 329,311.8 บาท คิดเปน็ ร้อย 104.64 
และใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ สามารถสรุปการด าเนินงาน ได้ดังนี้ 

1. หมวดค่าใช้สอย งบประมาณสนับสนุน ทั้งสิ้น 30,820 บาท ด าเนินการแล้วเป็นจ านวนเงิน 
61,988  บาท  คิดเป็นร้อยละ  201.12 

2. หมวดค่าวัสดุ งบประมาณสนับสนุน ทั้งสิ้น 100,494 บาท ด าเนินการแล้วเป็นจ านวนเงิน 94,703   
บาท  คิดเป็นร้อยละ 94.23 

3. หมวดซ่อมบ ารุง/จ้างเหมา งบประมาณสนับสนุน ทั้งสิ้น 125,000 บาท ด าเนินการแล้วเป็น
จ านวนเงิน 93,270 บาท  คิดเป็นร้อยละ  74.61 

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณสนับสนุน ทั้งสิ้น  58,366   บาท ด าเนินการแล้วเป็นจ านวน
เงิน  79,350.8 บาท  คิดเป็นร้อยละ 135.95 

 



(3) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัย มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน  

20 รายการ (ครั้ง) เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 189,590 บาท  และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัย ได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจ านวนรายการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

จ านวนรายการ/ครั้ง 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง สอบราคา 
 

ประกวดราคา 
 

วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ 

20 
20 0 0 0 0 

(100%) 
     

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนรายการ/ครั้งจ าแนกตามวิธีกาจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
                         
 
จากตาราง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัย ได้ด าเนินการจัดซื้อ

จัดจ้างมีจ านวนทั้งสิ้น 20 รายการ (ครั้ง) พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 20 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100  ทั้งหมดเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 
(กวพ) 0423.3/ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 การขยายระยะเวลาก าหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุฯ ตาม (1) 
การจัดหาพัสดุมีราคาไม่เกิน 500,000.- บาท  
 
 

100 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

1



(4) 
 
ตารางที่ 2  แสดงร้อยละจ านวนงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

งบประมาณ 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง สอบราคา 
 

ประกวดราคา 
 

วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ 

227,294   
189,590 0 0 0 0 

(83.41%) 
     

แผนภูมิแสดงร้อยละจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีกาจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 

 

จากตาราง พบว่างบประมาณในภาพรวม ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ศรีสัชนาลัย จ านวนทั้งหมด 227,294  บาท งบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา  
เป็นจ านวนเงินมากที่สุด คือ 189,590 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.41 ซึ่งพบว่ามีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เหมาะสมตามแผนงานที่วางไว้ 

 
 

 
 
 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

สอบราคา 

ประกวดราคา 

วิธีพิเศษ 

วิธีกรณีพิเศษ 

83.41 % 



(5) 
 
2.การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัย ได้ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564 เสร็จ
สิ้นไปแล้วนั้น และได้วิเคราะห์ผล ประกอบด้วยองค์ประกอบ  4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง  งบประมาณที่สนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นจ านวน  227,294  บาท และได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินทั้งสิ้น   189,590 บาท  คิดเป็นร้อยละ  83.41 ซึ่งเพียงพอกับแผนที่วางไว้ 
แต่จะมีบางรายการที่จัดซื้อจัดจ้างมากกว่างบประมาณที่วางแผน โดยเฉพาะหมวดวัสดุงานบ้านงานครัวและ
อื่นๆ และหมวดวัสดุคอมพิวเตอร์  ตามล าดับ ( ตามตารางที ่ 2)  ทั ้งนี ้เนื ่องจากในปีงบประมาณ 2563 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 100 และส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นหน่วยประสานงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ าเป็นต้อง
จัดท าเอกสาร ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ เพ่ือรองรับการประเมินดังกล่าวให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
สังกัด และต้องพัฒนาสถานที่ให้เป็นสถานที่น่าอยู่ น่าท างาน ตามล าดับ สรุปการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละหมวด
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงท้ังหมด ดังรายละเอียด ต่อไปนี้  

- วัสดุงานบา้นงานครัวและอื่นๆ งบประมาณ  4,537 บาทใช้จริง  9,206 บาท  คิดเป็นร้อยละ 202.90 
- วัสดุคอมพิวเตอร์  งบประมาณ  30,220 บาทใช้จริง  32,310 บาท  คิดเป็นร้อยละ 106.91 
- จ้างเหมาบริการ งบประมาณ  110,000 บาทใช้จริง  90,270 บาท  คิดเป็นร้อยละ 82.06 
- ค่าวัสดุส านักงาน   งบประมาณ  19,937 บาทใช้จริง  10,954 บาท  คิดเป็นร้อยละ 54.94 
- ซ่อมบ ารุง งบประมาณ  15,000 บาทใช้จริง  3,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 20.00 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของหมวดจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงท้ังหมด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

 

202.90% 

106.91% 

54.94% 

82.06% 

20.00% 

วสัดงุานบา้นงานครวัและอ่ืนๆ  

 ค่าวสัดสุ  านกังาน    

ค่าวสัดสุ  านกังาน    

จา้งเหมาบริการ  

ซอ่มบ ารุง  



(6) 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัย  ประจ าปีงบประมาณ  2564 
ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 
ล าดับ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนกิจกรรม

ที่ด าเนินการ 
งบประมาณ ราคาที่จัดซื้อ/จ้าง หมายเหตุ 

 
1 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 227,294   189,590  
      
 
ตามแผนบริหารจัดการงบประมาณส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไม่ได้ระบุจ านวนกิจกรรมว่าจ านวนกี่ครั้ง แต่ระบุรายละเอียดว่าควรด าเนินการในไตรมาสไหน เป็นจ านวน
งบประมาณเท่าใด  ซึ่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัย  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนทั้งสิ้น 20
รายการ (ครั้ง) พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน เป็น วิธีเฉพาะเจาะจงท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ 100 
งบประมาณที่สนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้าง จากตารางจะเห็นว่า ทั้งหมดเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  เนื่องจากตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0423.3/ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 การขยาย
ระยะเวลาก าหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุฯ ตาม (1) การจัดหาพัสดุมีราคาไม่เกิน 500,000.- บาท  
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนรายการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 

100 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

1



(7) 
 

2.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 

 1.ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ตรงตามไตรมาส ตามแผนงานที่วางไว้ 
เนื่องจากมีงานเร่งด่วน เพราะในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต้องผ่านเกณฑ์
ประเมิน รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 100 และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นหน่วยประสานงาน
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ าเป็นต้องจัดท าเอกสาร ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ เพื่อรองรับการประเมิน
ดังกล่าวให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด และต้องพัฒนาสถานที่ให้เป็นสถานที่น่าอยู่ น่าท างาน 
  2. เมื่อแผนการจัดหาพัสดุอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด  แต่มีบางช่วงที่ต้อง
ด าเนินการเร่งด่วนท าให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผิดพลาดได ้
  3. การจัดซื้อจัดจ้างมีการด าเนินงานล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานมาก 
ท างานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน อีกท้ังมีงานเร่งด่วนเข้ามาแทรก 
 

2.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
  - ผลการด าเนินงานใช้จ่ายตามแผนบริหารจัดการงบประมาณส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ        

ศรีสัชนาลัย ประจ าปี 2564 ทุกหมวด จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น  314,680  บาท สามารถด าเนินการใช้จ่าย
ตามแผน โดยใช้งบประมาณจ านวน 329,311.8 บาท คิดเป็น ร้อยละ 104.64 ซึ่งพบว่ามีการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเหมาะสมตามแผนงานที่วางไว้ แต่ยังมีความคลาดเคลื่อนจากการบันทึกข้อมูลเบิก-จ่ายในโปรแกรม
ตัดยอดการใช้จ่ายเงินงบประมาณซ้ าซ้อน ท าให้ใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่ได้ร้อยละ 100 แต่ทั้งนี้ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัย ได้สรุปติดตามงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาส และน าเสนอความก้าวหน้า 
และควบคุม ก ากับโดยผู้บริหารของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง   

 - ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 20 รายการ (ครั้ง) งบประมาณที่สนับสนุนในการจัดซื้อจัด
จ้าง ทั้งหมด 227,294  บาท สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น โดยใช้งบประมาณ จ านวน 189,590
บาท คิดเป็นร้อยละ 83.41 ซึ่งพบว่ามีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเหมาะสมตามแผนงานที่วางไว้ 

 
 
2.4 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อ

จัดจ้าง ปีงบประมาณ  2565 
1. หน่วยงานหรือผู้ด าเนินโครงการ และทีมงานผู้เกี่ยวข้องต้องวางแผนจัดหาพัสดุของหน่วยงานและ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ระยะยาว เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ ที่
ถูกต้องเหมาะสม และเพ่ือการบริหารพัสดุ ควบคู่ไปกับการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ อีกท้ังต้องมี
ความรอบคอบในการบันทึกในโปรแกรมตัดยอดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน
ข้อมูลอีกครั้งก่อนยืนยันข้อมูล เพื่อป้องกันการผิดพลาด 

 2. เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียด ถูกต้อง เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดใน 
การปฏิบัติงาน และควรอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานการวเิคราะห์ผลการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี 2564 
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลยั  

 จงัหวดัสุโขทยั 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 



ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งถือเป็นมาตรการที่
ส าคัญในการส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ โดยพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัด
ให้มีการเปิดเผยข้องมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี สามารถให้ประชาชนขอดูหรือตรวจสอบได้นั้น   

ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัย ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ  
2564 เสร็จสิ้นแล้วและท ารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมเพ่ือน าไปปรับปรุงในการจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไป ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 

 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัย 
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