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คำนำ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ     

จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีการวิเคราะห์รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงข้อเสนอแนะ แนวทางใน
การดำเนินงาน เพื ่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป                            
และเพื ่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข MOPH ITA 2023 : จุดพลังแห่งความร่วมมือ (THE POEWER OF 
COLLABORATION) ประจำปีงบประมาณ 2566 ที ่กำหนดให้ส ่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์                      
ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐที ่จะต้อง
แสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                     
เกิดประโยชน์และคุ ้มค่าต่อหน่วยงานและเพื ่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานการจัดซื ้อจัดจ้างของ                   
องค์กรต่อไป 

 

          งานบริหาร (งานพัสดุ) 
   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา 
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ภาคผนวก 
- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 
- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 
- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 
- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 
- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 
- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565 
- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 
- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 
- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 
- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 
- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 สำนักงานสาธารณอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจดัจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื ่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                    
การดำเน ินงานของหน่วยงานในสังก ัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข MOPH ITA 2023 :                          
จ ุดพล ังแห ่งความร ่วมมือ (THE POEWER OF COLLABORATION) ประจำป ีงบประมาณ 2566                            
ให้ส่วนราชการนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ที่แสดงถึงความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ในการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด                   
ต่อราชการ และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 

 ตารางที ่ 1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา ได้ร ับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี            
งบประมาณ  2565 และได้รับอนุมัติแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

ลำดับ รายการ วงเงินที่ได้รับ 

1 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25,000. - 
2 ได้รับอนุมัติแผนเงินบำรุง 303,500 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (สองแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 328,500 .- 

จากตารางที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้รับงบการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ
2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท (เงินสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้รับได้รับอนุมัติแผนเงินบำรุง               
ของหน่วยงาน หมวดค่าใช้สอยและค่าวัสดุ จำนวน 328,500 บาท (เงินสามแสนสองหมื่นแปดพัน                       
หา้ร้อยบาทถ้วน) 

ตารางที่ 2 โครงการ/ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2565 
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน
โครงการ
รายการที่
เบิกจ่าย 

จำนวน
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

จำนวน
งบประมาณที่ใช้ 

ส่วนต่าง ร้อยละของ
ส่วนต่าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 48 328,500 268,125.08 60,374.92 18.37 

วิธีประกาศเชิญชวน - - - - - 

วิธีคัดเลือก - - - - - 
ได้รับจัดสรรตามแผน จำนวนเงิน 328,500 บาท 
จัดซื้อจัดจ้างได้ จำนวนเงิน 268,125.08 บาท 
ประหยัดงบประมาณ 60,374.92 บาท 
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จากตารางที ่ 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุ                   
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยมีจำนวน
โครงการรายจ่ายที ่ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 48 รายการ                         
คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งจำนวนงบประมาณที่ใช้ไปเป็นเงิน 268,125.08 บาท ส่วนต่างวงเงินที่ได้รับ
จัดสรรตามแผน เป็นเงิน 60,374.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.37 

ตารางที่ 3 รายการเบิกจ่ายจำแนกตามประเภทหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 

ลำดับ หมวดรายจ่าย จำนวนรายการ จำนวนเงิน ร้อยละ 

1 ค่าวัสดุสำนักงาน 1 3,508 1.31 

2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 7,522 2.81 

3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 32,014.50 11.94 

4 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 8 72,317.90 26.97 

5 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2 15,930 5.94 

6 ค่าสาธารณูปโภค 10 63,155.89 23.55 

7 ค่าใช้สอย 12 42,676.79 15.92 

8 จ้างเหมาทำสวน 12 31,000 11.56 

รวม 48 268,125.08 100 

จากตารางที่ 3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีจำนวนรายการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 48 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 268,125.08 บาท (เงินสองแสนหกหมื่นแปดพัน
หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสตางค์) โดยรายการที่มีการเบิกจ่ายมากที่สุด คือค่าวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง               
คิดเป็น ร้อยละ 26.97 

แผนภูมิแสดงรายการเบิกจ่ายจำแนกตามประเภทหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 
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ค่าวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าสาธารณูปโภค

ค่าใช้สอย จ้างเหมาท้าสวน
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 ประเด็นการจัดซื ้อจัดจ้างที ่อาจมีความเสี่ยงต่อการดำเนินงานจัดซื ้อจัดจ้างของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอเทพา คือ การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องกระทำเร่งด่วน เพื่อให้การดำเนินงานให้ทันความ
ต้องการของหน่วยงาน และการจัดซื้อจัดจ้างที่มีหลายรายการในช่วงเวลาเดียวกันอาจส่งผลให้ เกิดความ
เสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้และอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละ
โครงการที่กำหนดไว้ 

3. ปัญหา/อุปสรรค และข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับ ปัญหา/อุปสรรค และข้อจำกัดที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 

1 การจ ัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 
2564 ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
(งบดำเนินงาน) ล่าช้า ส่งผลต่อการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน และไม่สามารถ
ส่งเอกสารเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเวลาที่
กำหนด โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 1 

กระทรวง/จ ั งหว ัด  ควรจ ัดสรร
งบประมาณให ้โดยเร ็ว เพ ื ่อท ี ่จะ
ดำเน ินการได ้ท ันภายในเวลาที่
กำหนด 

 

2. การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทันต้องความต้องการ
ของหน่วยงาน และการจัดซื ้อจัดจ ้างที่
เร่งด่วน 

- จัดทำแผนความต้องการของแต่ละ
กลุ่มงานไว้ล่วงหน้าให้มีความเพียงพอ
ต่อการใช้งานในปีงบประมาณนั้นๆ 
- วางแผนการดำเนินการล่วงหน้า 
และสำรวจความต ้องการใช ้หรือ
สำรวจความจำเป็นก่อนการใช้อย่าง
น้อยไม่เกิน 15-30 วัน 

 

3 ก า ร บ ั น ท ึ ก ข ้ อ ม ู ล ใ น ร ะ บ บ                        
(e-Government Procurement : e-GP) 
พบปัญหาการเชื ่อมต่อมีปัญหา ช้าและ
ขัดข้องบ่อยและบางครั ้งเอกสารจากใน
ระบบไม่สามารถพิมพ์ได้โดยตรง ต้องมีการ
แก้ไข และบันทึกซ้ำๆ  ต้องใช้เวลาในการ
บันทึกแต่ละโครงการ 

จัดให้มีช่องทางการสื ่อสาร เพื ่อให้
ค ำ ป ร ึ ก ษ า  แ ล ะค ำ แ น ะน ำ แ ก่
เจ้าหน้าที่ และสามารถแก้ไขปัญหา
ได้ทันท่วงท ี

 

4 ผู้รับผิดชอบงานพัสดุมีภาระหน้าที่หลาย
ด้าน และไม่ใช่บุคลากรที่มีความชำนาญ 
และความเข้าใจในด้านการเงินและด้าน
พัสดุโดยตรง อาจส่งผลต่อความถูกต้อง
ความครบถ้วน และเกิดความล่าช้าในการ
ดำเนินงาน 

จ ัดทำข ั ้นตอนการปฏ ิบ ัต ิการจัด           
ซื ้อจัดจ้าง และรูปแบบเอกสารใน
รูปแบบและวิธีท ี ่ม ีการใช้งานเป็น
ประจำ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ผู้รับผิดชอบงาน 
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4. วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณในการจัดซื ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖5 

 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา ในปีงบประมาณ 2565 
สามารถประหยัดงบประมาณได้ เป็นเงิน 60,374.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.37  เนื่องจากรายการ     
ตามแผนเงินบำรุงมีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจ้างในปีงบประมาณดังกล่าว และได้กำหนด
รายการดังกลา่วใหม่ในปีงบประมาณถัดไป 

๕ แนวทางการแก้ไข ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงในการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ ๒๔๖5 

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้กำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงการ
ดำเนินงานด้านการจัดซื ้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2566  ให้บรรลุเป้าหมายแล้วเสร็จทันเวลาตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้ 
 1. จัดทำแนวทางและขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
 2. กำหนดแนวทางและปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้มีการสำรวจความต้องการของผู้ใช้พัสดุ
ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
 3. จัดประชุม หรือจัดเวทีซักถาม และเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 
 4. จัดให้มีช่องทางสื่อสาร เพื่อให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา แก่เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทาง Social media (Line group) รวมทั้งใช้ในการ
ติดตามงาน  
 5. จัดทำแนวทางปฏิบัติงาน เพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6. ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัด
จ้างที่กำหนดและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 7. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผน กำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่ต้องการให้ชัดเจนและ
จัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
 8. ผู้ปฏิบัติงานควรกำหนดแผนการเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้าใจใน
ระเบียบ และวิธีปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษา ค้นคว้า จากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
 9. มีการประเมินตรวจสอบภายใน ปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 รายงานผลการวเิคราะห์การจดัซื้อจัดจ้าง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
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แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
 (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

1 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 6,381.30 6,381.30 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเทพา สหกรณ์การเกษตรเทพา  ไม่เกินวงเงินท่ีก าหนด 1.ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 65469 
6,381.30 6,381.30 ในกฏกระทรวง 2.ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 65470

3.ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 65471
4.ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 65472

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖5
(ช่ือหน่วยงาน) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา

วันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖5

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ วิธีซ้ือ



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดจ้าง ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการจ้าง

1 ซ่อมบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ 8,732.06 8,732.06 เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำสงขลำ บริษัท โตโยต้ำสงขลำ  ไม่เกินวงเงินท่ีก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 08/๒๕๖5
8,732.06 8,732.06 ในกฏกระทรวง ลงวันท่ี 11 กุมภำพันธ์ ๒๕๖5

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖5
(ช่ือหน่วยงาน) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา

วันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖5

ล าดับท่ี งานท่ีจัดจ้าง วิธีจ้าง





แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
 (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

1 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 6,617.60 6,617.60 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเทพา สหกรณ์การเกษตรเทพา  ไม่เกินวงเงินท่ีก าหนด 1.ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 65473 
6,617.60 6,617.60 ในกฏกระทรวง 2.ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 65474

3.ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 65475
4.ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 65476

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖5
(ช่ือหน่วยงาน) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา

วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖5

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ วิธีซ้ือ



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดจ้าง ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการจ้าง

ไม่มีรายการจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖5
(ช่ือหน่วยงาน) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา

วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖5

ล าดับท่ี งานท่ีจัดจ้าง วิธีจ้าง

























 
แบบฟอร์ม 

การขอเผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 
ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเทพา  จังหวัดสงขลา 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข 

อ าเภอเทพา  จังหวัดสงขลา 
 
ชื่อเว็บไซต์ www.thephadho.com 
หน่วยงาน  :  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเทพำ จงัหวัดสงขลำ 
วัน/เดือน/ปี : 29 มิถุนำยน 2565 
หัวข้อ  :  หน่วยงำนมีกำรสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจำ้งในรอบเดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 
รายละเอียดข้อมลู 
     1. บันทึกข้อความรายงานผูบ้รหิารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
     2. แบบสรุปผลกำรจัดหำพสัดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมำสที่ 3 เดือน เมษำยน ถึง 
เดือน มิถุนำยน 2565 
Link ภายนอก  :   
หมายเหตุ  :  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
              ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
 
                  นำงมำรีนำ หล ำสะ                                          นำยวีรศักดิ์ เบญอะหล ี
                (นำงมำรีนำ หล ำสะ)                                         (นำยวีรศักดิ์ เบญอะหลี) 
         นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                                สำธำรณสุขอ ำเภอเทพำ 
       วันที่ 11 เดือนมีนำคม พ.ศ.2565                         วันที่ 11 เดือนมีนำคม พ.ศ.2565                                       

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
 

นำงสำวซอฟียะห์ เตะหมัดมะ 
(นำงสำวซอฟียะห์ เตะหมัดมะ) 

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
วันที่ 11 เดือนมีนำคม พ.ศ.2565                                      

 


























