
  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลกันทรวิชัย  โทร.0-4378-9205 ต่อ 115 

ที ่  มค ๐๐๓๒.301/1377 วันที ่ 28  ธันวาคม   2561          

เรื่อง   รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปี 2561 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย   

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้ด าเนินการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
โรงพยาบาลกันทรวิชัย ประจ าปีงบประมาณ 2561  จากเงินนอกงบประมาณทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม ว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดไว้หรือไม่  มีความคุ้ม
ทุน หรือมีความสามารถในการประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด  เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูดสุด ในปีงบประมาณต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   และขออนุญาตน าเอกสารฯ  เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาล
กันทรวิชัย ต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ 
   
      
      (นางรุ่งนภา  ทองช านิ) 
          นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 
 

ลงนามแล้ว 
 
 

(นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

 

 
 
โรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
 



 
ค าน า 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกเกี่ยวกับการด าเนินงาน ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ที่หน่วยงานภาครัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ พึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สะท้อนคุณลักษณะที่ดีในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของ
หน่วยงาน ก่อให้เกิดความเช่ือมั่นต่อสาธารณชน หรือผู้รับบริการ เป็นมาตรการเชิงรุกที่ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการ 
และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เห็นผล สามารถ
ด าเนินการได้ในทันที และสามารถสะท้อนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างแม่นตรง และขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
  โดยกระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการ 3ป. 1ค. ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย (1) ปลุกจิตส านึก 
(2) ป้องกัน (3) ปราบปราม และ (4) เครือข่าย มุ่งเน้นกลยุทธ์การป้องกันตามแนวนโยบายรัฐบาล ด าเนินงานผ่านกระบวนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตาม
หลักธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(CPI) ให้สูงขึ้นกว่าร้อยละ 50 ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จึงก าหนดให้หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานระดับจังหวัด (สป.) 
หน่วยงานระดับอ าเภอ (สป.) หน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐวิสาหกิจ และองค์การ
มหาชน  ให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง สาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90)  

โรงพยาบาลกันทรวิชัย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  ได้จัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณทุก
วิธีการ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ซึ่งรายงานการวิเคราะห์ฯ เป็นวิธีการ
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านมาในภาพรวม ว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนด
ไว้หรือไม่  มีความคุ้มทุน หรือมีความสามารถในการประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด เมื่อพบปัญหา
อุปสรรค ต้องปรับปรุงกระบวนงานอย่างไร เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูดสุด ภายใต้ข้อก าหนดของการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)  และ
สามารถน าไปพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไปได้ 

  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและ
ผู้สนใจ ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

 

 

 

     คณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
         ตุลาคม 2561 



สารบัญ 
 เรื่อง         หน้า 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง        1 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง                   5 
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด                                                            5 
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ                                         5            
แนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง       6 

       

สารบัญตาราง 
ตาราง         หน้า 

ตารางที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบวงเงินจัดสรรตามแผนจัดซื้อจัดจ้างกับยอดจัดซื้อจัด       2 
              จ้างจริง ปี 2561         
ตารางที่ 2  ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินเสร็จ ปี 2561 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อ     3 
              จัดจ้าง        

ตารางที่ 3  ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จ ปี 2561      4 
              จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง    
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ปี 2561       5 

 

 
สารบัญแผนภูม ิ

 
 แผนภูมิ         หน้า 
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบวงเงินจัดสรรตามแผนจัดซื้อจัดจ้างกับยอดจัดซ้ือ     2 

               จัดจ้างจริง ปี 2561       
แผนภูมิที่ 2 ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินเสร็จ ปี 2561 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อ     3 
               จัดจ้าง        

แผนภูมิที่ 3 ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จ ปี 2561      4 
               จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง    
แผนภูมิที ่4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ปี 2561       5 

 
 



 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลกันทรวิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

โรงพยาบาลกันทรวิชัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  ได้จัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณทุก
วิธีการ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ซึ่งรายงานการวิเคราะห์ฯ เป็นวิธีการ
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านมาในภาพรวม ว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนด
ไว้หรือไม่  มีความคุ้มทุน หรือมีความสามารถในการประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด เมื่อพบปัญหา
อุปสรรค ต้องปรับปรุงกระบวนงานอย่างไร เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูดสุด ภายใต้ข้อก าหนดของการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)  และ
สามารถน าผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไปได้ 

รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ  ดังนี้ 
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

   3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

          ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลกันทรวิชัย ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินนอกงบประมาณ
ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง  จ านวน 7 แผน โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด 
วงเงินท่ีจัดสรรตามแผน 27,055,200.-บาท วงเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 26,490,250.-บาท คิดเป็นร้อยละ 97.91  ประหยัดงบประมาณ  
564,950.- บาท  คิดเป็นร้อยละ 2.09 

        1.1 การเปรียบเทียบวงเงินจัดสรรตามแผนจัดซื้อจัดจ้างกับยอดการจัดซื้อจัดจ้างจริง รายละเอียดดังตาราง
ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง... 
  



เปรียบเทียบงบจัดสรรตามแผนกับยอดที่จัดซ้ือจริง ปี 2561
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบวงเงินจัดสรรตามแผนจัดซื้อจัดจ้างกับยอดจัดซื้อจัดจ้างจริง ปี 2561 
 

ล าดับ แผนจัดซื้อจดัจ้างปีงบประมาณ 2561 
จ านวนเงินตามแผน 

(บาท) 
จ านวนเงินจัดซื้อจริง 

(บาท) 

1 แผนจัดซื้อเวชภณัฑย์า 10,427,300.00 11,081,300.00 

2 แผนจัดซื้อเวชภณัฑม์ิใช่ยา 3,399,200.00 3,413,950.00 

3 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ์ 2,700,000.00 2,699,900.00 

4 แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม    300,000.00    362,200.00 

5 แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป 3,800,000.00 2,987,000.00 

6 แผนจัดจ้างเหมาบริการ 2,868,700.00 2,385,900.00 

7 แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน 
ลักษณะงบลงทุน 

3,560,000.00 3,560,000.00 

รวมทั้งสิ้น 27,055,200.00 26,490,250.00 

คงเหลือ  564,950.00 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบวงเงินจัดสรรตามแผนจัดซื้อจัดจ้างกับยอดจัดซื้อจัดจ้างจริง ปี 2561 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภมูิ... 
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จากแผนภูมิ จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลกันทรวิชัย ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจาก
เงินนอกงบประมาณตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง  จ านวน 7 แผน วงเงินที่จัดสรรตามแผน 27,055,200. -บาท วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
26,490,250.-บาท คิดเป็นร้อยละ 97.91   

 1.2  ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการเสร็จจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ปี 2561 

ตารางที่ 2  ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินเสร็จ ปี 2561 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
ล าดับ วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง จ านวนโครงการ ร้อยละ 

1 วิธีเฉพาะเจาะจง 695 93.92 
2 วิธีคัดเลือก 0 0 
3 วิธี E-bidding 45 6.08 

รวม 740 100 
 
แผนภูมิที่ 2  ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการเสร็จ ปี 2561 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการเสร็จ ปี 2561 จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
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วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธี E-bidding

 
จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ 2561  โรงพยาบาลกันทรวิชัย ได้ด าเนินการจัดซื้อ

จัดจ้างจากเงินนอกงบประมาณ เพ่ือใช้ในการสนับสนุนภารกิจการให้บริการของโรงพยาบาลกันทรวิชัย ทั้งหมด 
จ านวน 740 โครงการ  พบว่า  วิธีที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 695    
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.92  รองลงมา ได้แก่ วิธี e-bidding จ านวน 45  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.08 

 
 

1.3 ร้อยละ... 
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  1.3 ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเสร็จ ปี 2561 จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัด
จ้าง  

ตารางท่ี 3  ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จ ปี 2561 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัด
จ้าง    
ล าดับ 

วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง 
งบประมาณ    

ที่ด าเนินการเสร็จ
(บาท) 

ร้อยละ 

1 วิธีเฉพาะเจาะจง 23,230,450.00 88 
2 วิธีคัดเลือก 0  
3 วิธี E-bidding 3,259,800.00 12 

รวม 26,490,250.00 100 
   
 

แผนภูมิที่ 3 ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จ ปี 2561 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด
จา้ง  

ร้อยละของจ านวนงบประมาณทีด่ าเนินการเสร็จ ปี 2561 จ าแนกตามวธิีการจัดซ้ือ

จัดจ้าง
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จากแผนภูมิ... 
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จากแผนภูมิ  จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ 2561  โรงพยาบาลกันทรวิชัย    ไดร้ับจัดสรรตาม
แผน จ านวนทั้งสิ้น 27,055,200.- บาท   จัดซื้อจัดจ้างจริง 26,490,250.- บาท พบว่า วิธีที่ใช้งบประมาณในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากท่ีสุด ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 23,230,450.-บาท คิดเป็นร้อยละ 88  
รองลงมา ได้แก่ วิธี e-bidding จ านวน 3,259,800.-บาท คิดเป็นร้อยละ 12 เพ่ือใช้ในการสนับสนุนภารกิจ 
ให้บริการของโรงพยาบาลกันทรวิชัย  

 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

       1. เนื่องจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องจัดท าเอกสารในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ผ่าน
ระบบ internet ซึ่งอาจเกิดความล่าช้า และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนในบางโครงการที่มีระยะเวลาในการ
ด าเนินการสั้น 
       2. การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม ไม่ตรงตามแผน เนื่องจากมีผู้มารับบริการ
เพิ่มขึ้น และราคาเวชภัณฑ์ วัสดุ บางอย่างปรับราคาเพิ่มขึ้น 

  3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 

  ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกันทรวิชัย ปี 2561 ปัญหาและอุปสรรค 

ที่พบ คือ 

    1. ไม่เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรง ประจ าแต่ละหน่วยจัดซื้อ ท าให้พยาบาลวิชาชีพ  นักเทคนิค
การแพทย์  ทันตแพทย์  ต้องแบ่งเวลามาท างานการจัดหาพัสดุ ท าให้งานจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
    2. ขั้นตอนในการจัดท าในระบบ e-GP  มีรายละเอียดมากและระบบช้า  ท าให้ลงรายการไม่ทันเวลาต้องลง
ข้อมูลย้อนหลัง  

  4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ปี 2561 

      ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยดังบประมาณ ปี 2561 

วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

งบประมาณ 

(บาท) 
ก่อหนี้ผูกพัน (บาท) 

ประหยดังบประมาณ 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

27,055,200.00 26,490,250.00 564,950.00 2.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4… 
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แผนภูมิที่ 4  การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยดังบประมาณ ปี 2561 

การวเิคราะห์ความสามารถในการประหยดังบประมาณ ปี 2561

564,950.00 2.09

27,055,200.00 26,490,250.00
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งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน ประหยัดงบ คิดเป นร้อยละ

 

ในปี  2561 โรงพยาบาลกันทรวิชัย ได้รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นจ านวนเงิน 35,827,379.95 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 30,763,952.95 บาท ประหยัดงบประมาณ 
5,063,427.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.13  

5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ  2562 
      1. เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติด้านพัสดุเข้ารับการอบรมระเบียบงานพัสดุ และศึกษาระเบียบที่
เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงพยาบาลใกล้เคียง และ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
      2. มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลในระบบ EGP โดยเฉพาะ 
   

 

************************************* 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ตามประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561  

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรวิชัย 

วัน/เดือน/ปี  28 ธันวาคม 2561 

หัวข้อ รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้ด าเนินการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

Link ภายนอก .................................... 

หมายเหตุ          ............................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

รุ่งนภา  ทองช านิ 
(นางรุ่งนภา  ทองช านิ) 

ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
วันที ่28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 

ผู้อนุมัติรับรอง 

เจษฐา  พัชรเวทิน 
(นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
พรพิมล  ซองเหล็กนอก 

(นางสาวพรพิมล  ซองเหล็กนอก) 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 

 
 

 
 


