
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลฝานเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ตามประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรีอง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฝานเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสารารณสุข

ชื่อหน่วยงาน ะ งานพัสดุ โรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

วัน/เดือน/ป ีะ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
หัวข้อ ะ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
รายละเอียดข้อมูล นัดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

_____Vรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

Link ภายนอก: 
หมายเหต ะ....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

จินตนา เทียนทอง 

นางสาวจินตนา เทียนทอง 

เจ้าพนักงานธุรการ 

วันที ่๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง 
พลรัตน์ดา ดลสุข

นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข 

นักเทคนิคการแพทย์ช์านาญการ 

ผู้รับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน 

วันที ่๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลชื้นเผยแพร่ 

พันเดา สายทอง

นางพันเดา สายทอง 
นักวิขาการคอมพิวเตอร ์

วันที ่๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ กลุ่มงานบริหารทั่วโป งานพัสด ุโทร 0 4567 7014 ต่อ 111
ท.. ศก.0032'301/^วันที ่22 ตุลาคม 2563.....................

เรอง รายงานการปรับปรุงตามการวิเคราะห์ผลการจัดชึ้ฐจัดจ้างประข้ารัเง•บป•ฐะเ4ๅญ ท12563

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ดวย งานพสคุ โรงพยาบาลศรรตนะ ไดปฏิบ้ตการจัดชื้อจัดจ้างตามระเบียนพัสดุที่เ,กี่ยูวซัฏง 

ทั้งในระบบ e-GP และนอกระบบ e-GP (วงเงินตํ่ากว่า 5,000 บาท) โดยใซ้งบประมาณประข้าปี 2563 

จากทุกแหล่งงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ, 2563 จำนวน 1,602 โครงการ (1,602 ชุดเอกสาร)
งบประมาณทั้งสิน 53,229,443.37 บาท (ห้าสิบสามล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสื่ลิบสามบาท 

สามสิบเจ็ดสตางค์) โดยพบว่าวิธีเฉพาะเจาะจง ม 56 (2) (ข) เพ่ือการประหยัดงบประมาณควรติดต่อผู้เสนอราคา 

อย่างน้อยค!งละไม่น้อยกว่า 3 ราย และเอกสารการประชุมหรืออบรมควรใช้สื่อหรือไฟล์!เด็กทรอนิกส์แทนการ 

ถ่ายเอกสาร

การปรับปรุงแล้วนำมาใช้สำหรับการจัดชื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 เพื่อการประหยัด 
งบประมาณได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ดำเนินการจัดชื้อ ด้วยวิธ ีe-biddin§ ตามวงเงิน 500,000 (ห้าแสนบาทถ้วน) ขึ้นไปในรายการ 

ตามแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ปีงบประมาณ 2563

2. วธเฉพาะเจาะจง ม 56 (2) (ข) เปนวิธที่ติดต่อชื้อหรือจ้างกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง 

โดยปัจจุบนในหลายโครงการ ไดตองตำเนินการติดต่อผู้เสนอราคาอย่างน้อยครังสะไม่น้อยกข้า 2 ราย
เพื่อให้ย่ืนเสนอราคาในแต่ละโครงการ

3. ประชุมให้ความรู้บุคลากรที่อยู่ในกระบวนการจัดชื้อจัดจ้างให้มีองคค์วามเไน
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดวยการจัดชื้อจัดจ้างแสะการบรูพารพสัคภุาดเ'! (0(เา00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา 

ลงชื่อ

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ



๗^

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดฃ้อจัดจ้าง 

ปีงบประมาผ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลศรีรัตนะ 

สำนักนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ



คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นการรายงานที่แสดงถึงผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ที่ทำให้ทราบถึง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง วิเคราะห์ปัญหา 

อุปสรรค/ข้อจำกัด การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางแก้ไขการปรับปรุง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้มี 
ประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุต่อไป

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ 
22 ตลาคม 2563



สารบัญ

เรื่อง
การวิเคราะห์ผลการจัดซ้อจัดจ้าง 

การวิเคราะห์ ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
แนวทางแก้ไขและประปรุงกระบวนการจัดซื้อ

หน้า

1
3
5
6



การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุง 
และพัฒนากระบวนการปฏิบตงาน โดยเฉพาะการจัดซ้ือจัดจ้างที่ต้องแสดงออกลึงคาาม,เปร่ง^ ตรวจสอบไดใน 
การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยการรายงานวิเคราะห์การจัดซ้ือจัดจ้างนี ้ประกอบด้วย สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเส่ียง วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด การวิเคราะห์ 

ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางแก้เขการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้0จัดจ้าง ด้งนี ้
ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณรายจำย งน 2563

1. งบค่าเสอม
2. งบดำเนินงานจัดซื้อ

2.1 เวชภัณฑ์ยา
2.2 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
2.3 วัสดุวิทยาศาสตร์
2.4 วัสดุการแพทย์
2.5 วัสดุทันตกรรม
2.6 วัสดุอ่ืน
2.7 ครุภณฑ์
2.8 ครุภัณฑ์ตํ่ากว่าเกณฑ์

3. งบดำเนินการจัดจ้าง
3.1 จ้างตรวจทางห้องปฏิบ้ติการ
3.2 จ้างซ่อมครุภัณฑ์
3.3 จ้างเหมาอื่น

3,027,000.00 บาท ร้อยละ 25.20

12,552,043.89 บาท ร้อยละ 23.58 
336,624.75. บาท ร้อยละ 0.63 

4,545,914.90 บาท ร้อยละ 8.54 

3,552,273.53 บาท ร้อยละ 6.67 

458,505.56 บาท ร้อยละ 0.86 

3,228,359.19 บาท ร้อยละ 6.06 

5,910,933.05 บาท ร้อยละ 11.10 
371,487.72 บาท ร้อยละ 0.70

1,452,804.91 บาท ร้อยละ 2.73 

1,364,752.39 บาท ร้อยละ 2.56 

659,680.48 บาท ร้อยละ 1.24
3.4 จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 5,384,400.00 ร้อยละ 10.12 

รวมงบดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างข้อ 2 และ 3 39,817,780.37 บาท ร้อยละ 74.80 
รวมทั้งหมด 53,229,443.37 บาท ร้อยละ 100

ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธึการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ด้วยวิธี e-bidding 13 โครงการ ร้อยละ 0.81
2. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม 56(2)(ข) 1,589 โครงการ ร้อยละ 99.19

รวม 1,602 โครงการ ร้อยละ 100
ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ด้วยวิธ ีe-bidding 12,146,875.80 บาท
2. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม 56(2)(ข) 41,082,567.57 บาท

รวมทั้งหมด 53,229,443.37 บาท

ร้อยละ 22.82 

ร้อยละ 77.18



ตารางท 1 แสดงร้อยละของจำนวนรายการจำแนกตามวิธีการจัดซ0ัจัดดู้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง , 56(2)(ข) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(การจัดหาพัสดุ)
1,589 โครงการ 13 โครงการ
(99.19%) (0.81%)

จากตาราง จะเห็นว่า โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีรายการจัดซั0 
รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,602 รายการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือ

ลำดับที ่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข) จำนวน 1,589 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.19 

ลำดับที ่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอิกส์ (e-biddng) จำนวน 13 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 0.81

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนรายการจำแนกตามวิธีการจัตซื0้จุ้ตจัๅง ประจำปีงนประมาญ พ.d 2563

0.81
\

99.19

■ วิธีเฉพาะเจาะจง
■ วิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิก(E-bidding)

■แ

ตารางที ่2 แสดงร้อยละของจำนวนรายการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง , 56(2)(ข) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(การจัดหาพัสดุ)
41,082,567.57 12,146,875.80
(77.18%) (22.82%)



จากตาราง จะเห็นว่า งบประมาณในภาพรวม พ.ศ. 2563 ที่ใชในการจัดซื้อจัดจ้างของ 
โรงพยาบาลศรีรัตนะ ทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 53,229,443.37 บาท (ห้าสิบสามล้านสองแสนสองหม่ืนเก้าพัน- 
สี่ร้อยส่ีสิบสามบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับที ่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินจำนวน 41,082,567.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.18
ลำดับที ่2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เป็นเงินจำนวน 12,146,875.80 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 22.82

แผนภูมิแสดงร้อยละงบประมาณจำแนกตามวิธีการจุ้ตซื้ฎอัตจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ,ศ, 2563

12,146,875.80

^ V'' I

41,082,567.57
1—
๚เ

1

วิธีเฉพาะเจาะจง

■ วิธีประกวดราคาอิเด็กทรอนิก(E-bidding)

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดง!)ประมๆณ

ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณทได้รับจัดสรร จัดซ้ือจัดจ้างได้ ประหยัด
12,272,212.80 บาท 11,633,197.80 บาท 639,015.00 บาท

639,015.00

:1,633,19780■111
12,272,212.80 งบปประมาณที่ได้รับจัดสรร 

! จัดซื้อจัดจ้างได ้

ประหยัด

จากตารางพบว่า การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ในปีงบประมาณ 2563 จัดซื้อจัดจ้างได้ตาม 

แผนงานโครงการ มีงบประมาณประหยัดได ้ร้อยละ 5.21



ตาราง 3 โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้รับจัดสรรงบค่าเส่ือม 70% , 20% และ 10 % ดังน้ี

ที่ รายการ งบ วงเงินที่ได้รับ(บาท)
1 เครืองวัดความดันโลหิต(แบบสอดแขน) 70% 150,000.00
2 หมอแช่พาราฟิน ความจุขนาด 30 ลิตร 70% 87,000.00
3 เคชี่องฟ้งเสียงหิวใจเด็กในครรภ์ ( Droptone) 70% 160,000.00
4 เครืองวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา (02 Sat) 70% 40,000.00
5 หม้อต้มไอน้ำสมุนไพร 70% 320,000.00
6 เครืองกระตุ้นกล้ามเน้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตร้าชาวน์และเครื่องอิเลคโทรด

แบบสูญญากาศ
70%

320,000.00
7 เครึ่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) 70% 150,000.00
8 เครื่องเฝืาติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ( Patient monitor) 70% 150,000.00
9 ซ่อมแซมห้องปฏีน้ติการเทคนิคการแพทย์ 70% 300,000.00

รวมงบ 70 % 1,677,000.00
10 เคร่ืองบันทึกการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์และการบี'นตัรข0งนดลูก

(NST)
20%

400,000.00

11 ตักรองอากาศปลอดเซ์อ ( Biosafety cabinet Class II) 20 % 400,000.00
รวมงบ 20 % 800,000.00

12 ตุ้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด 10% 550,000.00
รวมงบ 10 % 550,000.00

รวมงบค่าเสื่อม 2563 ( 70 % +20%+10%) 3,027,000.00

ในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลศรีรัตนะ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ทึ๋เด้รับจัดสรร 
2,886,633.72 บาท จำนวนทั้งลัน 12 โครงการ จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

- วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 11โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.66 วงเงิน 2,477,000.00บาท
- วิธ ีe-bidding จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.34 วงเงิน 550,000.00 บาท

ประเภทการจัดซ้ือชัดจ้าง จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(โครงการ)

ร้อยละ

1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 8.34
2. วิธีเฉพาะเจาะจง 11 91.66

รวม 12 100

ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(บาท)

ร้อยละ

1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 550,000 19.05
2. วิธีเฉพาะเจาะจง 2,477,000.00 80.95

รวม 3,027,000.00 100



วิเคราะห์ความเ^ยง

1. กรรมการตรวจรับพัสดุมีงานมาก ไม่มีเวลามาตรวจรับพัสดุ
2. กรรมการขาดความรู้ความเข้าใจต19พัสดุที่ตรวจรับ
3. คณะกรรมการขาดอิสระในการทำหน้าที่อาจถูกแทรกแซงจากปัจจัย•บางฏย่าง
4. ในการจัดซื้อจัดจ้างมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาก อาจทำให้เกิดความ 

ผิดพลาดได้กับผู้มีส่วนเกี่ยวช้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

วิ.เคราะห์บีญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

1. บุคลากรยังขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบ้ติงาน การปฏิบ้ติงานจึงล่าช้า
2. วัสดุการแพทย์มีการพัฒนาเร็วมาก ต้องมีการเปลี่ยนรายการวัสดุบ่อยๆ ทำให้รายการวัสดุไม่คงที ่

และอาจส่งผลทำให้การกำหนดชื่อวัสดุผิดพลาดได้

3. ครุภัณฑ์การแพทย์บางรายการหน่วยงานผู้ใช้กำหนดชื่อในแต่ละครั้งแตกต่ๅงกัน จึงทำให้แผนแต่ล* 
ปอาจมีชื่อแตกต่างกันพัสดุต้องมาตรวจสอบชื่อและคุณลัทษณะซฏงครุกัญทํว่ๅเปันครุกณัรีๆ ที่เ1คย^,0หรgู^jj

4. โรงพยาบาลฯ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งแพทย์มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมีอแตกต่างกัน 
ทำให้ยากต่อการทำแผนจัดซ้ือจัดจ้าง

5. บุคลากรเกิดความวิตกกังวลในตัวระเบียบฯ ข้อกฎหมายไม่อยากถูกแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมกๅรๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

6. ขบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มข้ึนแต่บุคลากรทางพัสดุลดลง

แนวหางแกํไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างอันจะบำไปล่กๆรปร1ั ท เรุง 

การจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประบาณ พ.ศ. 2564
1. จัดหากระบวนการควบคุม กำกับ และกำหนดระยะเวลา และขั้นตอนการดำเนินการให้ซัดเจน (time line) 
ฝนรายตัว เพื่อกำกับการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ถูกต้องตามระเบียบ

2. มีการประชุมเร่งติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน
3. ประชุมเชิงปฏิบํติการให้แก่เจ้าหน้าที่พัสด ุหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ในการปฏิบ้ติงานในเวีบไซต์กรมบัญขีกลาง 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และกำหนดวิธีการปฏิบ้ติให้เป็นแนวทางเดียวกัน

4. ติดตามเอกสารท่ีเสนอไปยังผู้'มีอำนาจอบุม้ติในแต่ละขั้นตอนอย่างกระขั้นซิดเพื่อครๅมรวดเรวูในการไหล 
ของเอกสารต่อไป

เพอให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในโรงพยาบๅลเข้าใจ 

กระบวนการการขอซื้อขอจ้าง ทางกลุ่มงานพัสดุ จึงจัดทำ Flow Chart การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

และตัวอย่างบันทึกขออนุมัติซื้อจ้างแจ้งเวียนในระบบ Internet และจัดอบรมกฎหมาย ระเบียบ 
และหนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรับทราบ
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บนทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ถล่มทนยทรศ.ๆ.สตร์,...โรง.พยาบาลศรีรัตนะ

VI .ศก...O.OE.lr’.-.^O®/ วันที่

เรอง ซั®!ซี..:...ศ!ภั?y.ธ์ต่างๆ...ตามแผน...ปีงบ..๒๕๖๔..และ นอกแผน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ด้วยฝ่าย/กลุ่มงาน................................................. มีความประสงค์ขออนุมํเติซื้อวัสดุ
ครุภณฑ จานวน................ รายการ รายละเอยดตามเอกสารแนบ โดยกำหนด คณะกรรมการซัดซ้ือดังน้ี

- คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วย
®............................................  ตำแหน่ง........................................

- คณะกรรมการตรวจรับ ประกอบด้วย
®..............................................ตำแหน่ง........................................
๒..............................................ตำแหน่ง.........................................
๓..............................................ตำแหน่ง........................................

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุ34ติ

(ลงซือ)...........................................ผู้ขออนุมัติ

(......................................... )
ตำแหน่ง .............................................

(ลงช่ือ)........................................... หัวหน้าฝ่าย

(..........................................)
ตำแหน่ง .............................................

ผ่านงานพัสดุ

- เพื่อพิจารณาจัดซื้อจัดหาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เห็นควร...................................

(ลงช่ือ)................................... เจ้าหน้าที่

(...................................)

ผ่านกลุ่มงานยุทธศาสตร์

- เพื่อพิจารณาจัดซื้อจัดหาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เห็นควร...................................

(ลงช่ือ)....................................

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข) 

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
□ อนมัดิ (ำ] ไม่อนุมัติ

(ลงช่ือ).............................................

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



เอกสารแนบบันทึกข้อความขออบุมัด ิที่ ศก 00๓๒.๓๐๑/.......... ลงวันที่

รหัสแผน รายการตามแผน ๒๕๖๓ /นอกแผน งบประมาณ เหตุผลที่ขอซื้อ

ะ.-?วงเงินทิขออบุมัต ิครงน

ยอดคงเหลือ

บาท วงเงินตามแผน..................................บาท

...............................บาท

(ลงช่ือ)............................................. ผู้ขออบุม้ติ

(........................................... )
ตำแหน่ง ...............................................

(ลงช่ือ).................................... หัวหน้าเจ้าหน้าท

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ


