
 
 
 

      

                   ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
เร่ือง  มาตรการ กลไก กรอบแนวทางในการด าเนินการเพือ่ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง            

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
           ................................................... 

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนัก
ให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :  ITA) ตำมกรอบ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำรบริหำร
ส่วนภูมิภำค ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี 

   เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน เป็นไปด้วยควำมมี
คุณธรรมโปร่งใส ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จึง
ก ำหนดมำตรกำร กลไก กรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใส ดังนี้ 

1. มาตรการ กลไก ในการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส 
1.1 ก ำกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องให้มี กำรวิ เครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี

งบประมำณท่ีผ่ำนมำ ประกอบด้วย งบประมำณภำพรวมของหน่วยงำนโดยจ ำแนกเป็นรำยหมวด แสดงให้เห็นว่ำ
ในหมวดท่ีมีรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และแสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละประเภท และ
เปรียบเทียบกับงบประมำณท่ีต้ังไว้ และใช้จ่ำยจริงในแต่ละรำยกำร  เพื่อเป็นกำรวิเครำะห์ควำมสุ่มเส่ียงในกำร
ทุจริต และเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณถัดไป 

1.2 ก ำกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำรเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี ตำม
มำตรำ 11 แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ท่ีบัญญั ติว่ำ “ให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ” ประกอบด้วย (1) ช่ือโครงกำร/รำยกำรท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง (2) วงเงินท่ี
จะจัดซื้อจัดจ้ำงโดยประมำณ และ (3) ระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะจัดซื้อจัดจ้ำง หน่วยงำนต้องประกำศเผยแพร่
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีภำยใน 30 วันท ำกำร หลังจำกท่ีได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 

1.3 ก ำกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำรบันทึกรำยละเอียดวิธีกำรและขั้นตอนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบตำมมำตรำ 12  แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 ท่ีบัญญัติว่ำ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและ
ขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเม่ือมีการร้องขอ 
ประกอบด้วย (1) ช่ือโครงการหรือรายการที่ได้ซ้ือจ้างแล้ว (2) วงเงินที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง (3) ระยะเวลาที่ได้
จัดซ้ือจัดจ้าง และ(4) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยจะต้องแสดงรำยละเอียดครบท้ัง 4 รำยกำร ด ำเนินกำรรำยงำน
ผลตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีทุกเดือน 



/1.4 ตระหนักถึง... 

1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรป้องกันผู้ท่ีมีหน้ำท่ีด ำเนินกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำ ตำมมำตรำ 13 แห่งแห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ท่ีบัญญัติว่ำ ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการต้องไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น โดยหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรตำมหนังสือ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนท่ีสุดท่ี 0217/ว 3001 ลงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 เรื่อง ขอส่ง
ประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยแนวทำงปฏิบัติงำนเพื่อตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนด้ำน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนในกำรเปิดเผย
ข้อมูลควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ี เจ้ำหน้ำท่ี และผู้ตรวจรับพัสดุ จ ำนวน 2 แบบ คือ 
วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บำท และวงเงินเกิน 100,000 บำท 

1.5 ส่งเสริมกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมู ล
ข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง ก ำหนดข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใสและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำนของรัฐเป็นข้อมูลข่ำวสำรท่ีต้องไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ตำมมำตร 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ข้อ 1 (5) บัญญัติว่ำ หน่วยงานภาครัฐต้องสรุปผล
การจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตำมมำตรำ 9 (8) ท่ีเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 3 ตุลำคม 
2560 ท่ีมีมติให้หน่วยงำนภำครัฐถือปฏิบัติและด ำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด ตำมแบบสรุปผลกำรจัดหำพัสดุในแต่
ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ซึ่งมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 

1.5.1 ช่ือรำยกำรท่ีจะจัดซื้อจัดจ้ำง 
1.5.2 วงเงินงบประมำณ 
1.5.3 รำคำกลำง 
1.5.4 วิธีกำรซื้อหรือจ้ำง 
1.5.5 ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ 
1.5.6 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 
1.5.7 เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป 
1.5.8 เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1.6 ส่งเสริมกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ มีควำมถูกต้อง ชัดเจน 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวก และสำมำรถตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนตำมนโยบำยท่ีประกำศไว้ เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 
2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภำพของปวงชนชำวไทย มำตรำ 41 (1) บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับทรำบ
และเข้ำถึงข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครองของหน่วยงำนของรัฐตำมท่ีกฎหมำยบัญญัติ หมวด 5 
หน้ำท่ีของรัฐ มำตรำ 59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครองของหน่วยงำนของรัฐท่ีมิใช่
ข้อมูลเกี่ยวกับควำมมั่นคงของรัฐหรือเป็นควำมลับของทำงรำชกำรตำมท่ีกฎหมำยบัญญัติ และต้องจัดให้
ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลหรือข่ำวสำรดังกล่ำวได้โดยสะดวก 

1.7 กำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน ส่งเสริมให้ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมี
ส่วนร่วมตำมหลักธรรมำภิบำล ซึ่งขั้นตอน กระบวนกำรต่ำงๆ ท่ีจะให้ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมี
ส่วนร่วมนั้น เริ่มจำกกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนงำน โครงกำร กำรมีส่วนร่วมด ำเนินกำรตำม
โครงกำร กำรมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตำมประเมินผล และกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขพัฒนำ 

 

/2. กรอบแนวทำง... 



 

 
2. กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส 

2.1 กำรเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี 
ข้ันตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ

ด ำเนินกำร 
ระเบียบ/กฎหมำยท่ี

เกี่ยวข้อง 
๑.แจ้งรำยละเอียดกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำป ี

-ประชุมช้ีแจงกำรแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำป ี
-แจ้งรำยละเอียดวงเงินงบประมำณ
ในกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจ ำป ี
 

-งำนแผน 
 

- พระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ มำตรำ ๑๑ 
 
 
- ระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ 
และข้อ ๑๓ 
- กฎกระทรวง ก ำหนด 
วงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
พัสดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
วงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ี
ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ 
และวงเงินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงในกำรแต่งต้ังผู้ตรวจ
รับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(เอกสำรหมำยเลข ๑) 

๒.จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง และเสนอขอควำม
เห็นชอบ 

จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี 
เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเพื่อ
ขอควำมเห็นชอบ ซึ่งมีรำยละเอียด
อย่ำงน้อยดังน้ี 
(๑) ซื่อโครงกำรท่ีจะจัดซื้อจัดจ้ำง 
(๒) วงเงินท่ีจะจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยประมำณ 
(๓) ระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะจัดซื้อจัด
จ้ำง 
(๔) รำยกำรอื่นตำมท่ีกรมบัญชีกลำง
ก ำหนด 
- จัดท ำหนังสือขออนุมัติประกำศ
เผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
- น ำเสนอเพื่อขออนุมัติ 

-เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ 

๓.ประกำศเผยแพร่
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

-ประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลำง
เว็บไซต์ของสำนักงำนฯ และปิด
ประกำศโดยเปิดเผย ณ สถำนท่ีปิด
ประกำศของสำนักงำนฯ 
 

- หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ี 
- เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ 

๔.ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง -ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไป
ตำมแผนและข้ันตอนของระเบียบฯ 
ต่อไป 
 

เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ 

 
 
 
 



 
/2.2 กำรบันทึก... 

2.๒ กำรบันทึกรำยละเอียดวิธีกำรและขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ (ตำมมำตรำ ๑๒) 
 

ข้ันตอน รายละเอียดการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ระเบียบ/กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

๑. บันทึกรายงานผลการ
พิจารณา 

บันทึกรายงานผลการพิจารณา
รายละเอียด วิธีการและข้ันตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างพร้อมท้ังเอกสาร
หลักฐานประกอบตามรายการดังน้ี 
(๑) รายงานขอซื้อขอจ้าง 
(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความ
คิดเห็นร่างขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุท่ีจะซื้อหรือจา้ง และผลการ
พิจารณาในครั้นน้ัน (ถ้ามี) 
(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน 
หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสาร
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(๔) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุก
ราย 
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 
(๖) ประกาศผลการพิจารณา
คัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือก 
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
รวมท้ังการแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับ
พัสดุ 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
- เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๒ 

๒. จัดเก็บอย่างเป็นระบบ -จัดเก็บบันทึกรายงานผลการ
พิจารณาไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล เมื่อมี
การร้องขอ 

-เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 
 
 
 
 
 



 
/2.3 กำรป้องกัน… 

2.๓ กำรป้องกันผู้ท่ีมีหน้ำท่ีด ำเนินกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ท่ียื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำ 
(ตำมมำตรำ ๑๓) 
 

ข้ันตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร 

กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 

1. แนวทำงป้องกัน จัดท ำแนวทำงกำรป้องกันผู้ท่ีมีหน้ำด ำเนินกำรใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญำ ประกอบด้วย 
(1) หลักจรรยำบรรณของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ 
พ.ศ. 2543 
(2) แนวทำงปฏิบัติงำนเพื่อตรวจสอบบุคลำกรใน
หน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2560 
และแบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงของหน่วยงำนในกำรเปิดเผยข้อมูลควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ี 
เจ้ำหน้ำท่ี และผู้ตรวจรับพัสดุ จ ำนวน 2 แบบ 
คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บำท และ
วงเงินเกิน 100,000 บำท 

เจ้ำหน้ำท่ี
เกี่ยวข้องกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 
และ
คณะกรรมกำร
ซื้อหรือจ้ำงทุกชุด 

- พระรำชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 มำตรำ 
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- ระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 25 
 
- หนังสือส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ด่วนท่ีสุด
ท่ี 021/ว3001 ลง
วันท่ี 16 ตุลำคม 
2560 เรื่อง ขอ
ประกำศส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขว่ำด้วย
แนวทำงปฏิบัติงำน
เพื่อตรวจสอบบุคลำกร
ในหน่วยงำนด้ำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 
2560 

2. ขอควำมเห็นชอบ น ำประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ว่ำด้วยแนวทำงปฏิบัติงำนเพื่อตรวจสอบบุคลำกร
ในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2560 
เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
เวียงสำ เพื่อขอควำมเห็นชอบ/พิจำรณำสั่งกำร  

เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ 

3. แจ้งเวียน/เผยแพร่ - แจ้งเวียนเจ้ำหน้ำท่ี/เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ และปิด
ประกำศ ณ สถำนท่ีปิดประกำศของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ เพื่อสร้ำงควำม
ตระหนักรู้และใช้เป็นแนวทำงในกำรป้องกันกำร
มีส่วนได้ส่วนเสียระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือข้อสัญญำ 

เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ 
หัวหน้ำฝ่ำย
บริหำรท่ัวไป 

4. มีช่องทำงร้องเรียน นอกจำกน้ี มีช่องทำงส ำหรับกำรร้องเรียนหรือ
แจ้งปัญหำกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีผ่ำนช่อง
ทำงกำรรับควำมคิดเห็น 
1)โทรศัพท์/โทรสำร : 054-781755 
2)เว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  
http://www.sasuksa.com  
3)Facebook : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
เวียงสำ จ.น่ำน 

 

 
 



 
 
 

/3. กลไก... 
3. กลไกกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมควำม

โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบแนวทำงด ำเนินกำรเพื่อ
ส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงข้ำงต้นเสนอต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐทุกปี 
 

  ประกำศ ณ วันท่ี 12 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562 
 
 

 
          (นำยชุมพล  สุทธิ) 
               สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ 
 
 
 
 
 


