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โรงพยำบำลมำตรฐำนระดับสำกล ที่ประชำชนเชือ่มั่นและวำงใจ                      
International Standard Hospital that people believe and trust  

1.บริกำรด้วยมำตรฐำนสำกล 

2.ประชำชนเชื่อมั่นคุณภำพบริกำร  

3.บุคลำกรมีควำมสุขและมั่นคง  

1.จัดบริกำรสำธำรณสุขที่มีคุณภำพ   
   พร้อมพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศเพื่อ   
   ประชำชนสุขภำพดี 
2.เสริมสร้ำงควำมสุขของบุคลำกรและ 
  พัฒนำควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพ 
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Safety    ปลอดภัย  ได้มำตรฐำน      

Unity  เป็นหนึ่งเดียว   
รู้รักสำมัคค ี

Respect   ยอมรับเคำรพซึ่งกันและกัน 

Integrity ยึดมั่นในศีลธรรม 
จริยธรรม  

Network   ร่วมมือกับเครือข่ำย 

Core value : Surin 
ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 
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อัตลักษณ ์(Identities) 

ซื่อสัตย์ ประหยัด กตัญญู 
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ควำมเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์ โรงพยำบำลสรุินทร ์/จังหวัดสุรินทร์และเขตสุขภำพที่ 9 ปี 2561-2563 

รพ.สุรินทร์ สสจ.สุรินทร์ เขตสุขภำพที่ 9 

ยุทธฯ1.การจัดบริการแบบองค์รวม 
ที่มีคุณภาพปลอดภัย มีมาตรฐานสากล 

ยุทธฯ1.การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ
คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
(สุขภาพด)ี (Promotion, Prevention) 

ยุทธฯ1.การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการส่งเสริม
สุขภาพ  และการควบคุมป้องกันโรค (Health 
Promotion and Prevention  Excellence) 

ยุทธฯ2.การเสริมสร้างความเป็นเลิศในบริการ 
ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน 

ยุทธฯ3.การจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มี 
คุณภาพให้ประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ 

ยุทธฯ4.การบริหารและพัฒนาบุคลากรและการ 
เสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมร่วมอยา่งเขม้แข็ง 
สู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยัง่ยืน 

ยุทธฯ5.การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ 
ที่มีมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับประเทศ 
ยุทธฯ6.การพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรดิจิทัล  
องค์กรนวัตกรรม และองค์กรสมรรถนะสูง 
ที่มีธรรมาภิบาล 

ยุทธฯ2.การพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
และระบบบริการสุขภาพให้มีความเปน็เลศิ (บริการดี) 
(Service plan,HA,PMQA,รพ.สต.ติดดาว) 

ยุทธฯ2.การพัฒนาในด้านการสร้างความเป็นธรรม  
ลดความ เหลื่อมล ้าสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในระบบ 
บริการสุขภาพ (Service Excellence)  

ยุทธฯ5.การลดปัญหาสุขภาพและโรคส้าคญัของ
จังหวัด แบบมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกภาค 
ส่วน(เครือข่ายดี) (อสม., พชอ.) 

ยุทธฯ3.การพัฒนาและสร้างกลไกเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารก้าลังคนด้านสุขภาพ 
(People Excellence) 

ยุทธฯ4.การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งใน
การอภิบาลระบบสุขภาพ (Governance 
Excellence) 

ยุทธฯ4.การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุข  
ทุกระดับให้มีสมรรถนะและศักยภาพในกปฏิบัติงาน และ 
มีความสุข (บุคลากรด)ี (HRP, HRM, HRD, HRE, HRH)  

ยุทธฯ3.การบริหารเป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล  
(บริหารดี) (Financial, ITA, Information, Data, IT) 
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รำยรับ-รำยจ่ำย เปรียบเทียบกับแผน Planfin  ปีงบประมำณ 2563  
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ข้อมูล ต.ค.62-มิ.ย.63 

รำยกำร  
 ประมำณกำรรำยรับ (บำท) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
จ ำนวนเงิน ร้อยละ ร้อยละ 

(บำท)   ส่วนต่ำงจำกเกณฑ์ 

    เกณฑ์ 9 เดือน  75   
รายได้ UC  760,000,000.00 503,986,033.88 66.31 -8.69 
รายได้ EMS 3,500,000.00 1,975,380.00 56.44 -18.56 
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด  6,000,000.00 4,856,862.57 80.95 5.95 
รายได้ค่ารักษา อปท.  48,000,000.00 36,840,643.32 76.75 1.75 
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง  430,000,000.00 316,564,859.66 73.62 -1.38 
รายได้ประกันสังคม (ปี 63 ม.ค.-ธ.ค.63) 95,000,000.00 74,215,043.72 78.12 28.12 
รายได้แรงงานต่างด้าว (ขึ นทะเบียน)  3,000,000.00 4,686,497.62 156.22 81.22 
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ  287,000,000.00 206,596,862.76 71.98 -3.02 
รายได้อื่น  138,000,000.00 117,807,132.05 85.37 10.37 

รวมรำยได้  1,770,500,000.00 1,267,529,315.58 71.59 -3.41 

รำยรับ เปรียบเทียบกับแผน Planfin ปีงบประมำณ 2563 

งบประมำณรำยรับ * ไม่รวมงบประมำณบุคลำกร และงบลงทุน 9 
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ร้อยละ รำยรับ ปีงบประมำณ 2563 (ต.ค.62 – ม.ิย.63) 
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รหัส บัญช ี สุทธ ิ
4301020102.103 รายได้ค่าส่ิงส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ 11,313,042.90 
4301020102.106 รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ 50,691,541.67 
4301020104.106 รายได้ค่ารักษาช้าระเงิน OP 39,488,979.35 
4301020104.106 รายได้ค่ารักษาช้าระเงิน OP (ค้างช้าระ) 1,611,790.70 
4301020104.106 รายได้ค่ารักษาช้าระเงิน OP (สงเคราะห์ผู้ป่วย) 3,534,712.15 
4301020104.107 รายได้ค่ารักษาช้าระเงิน IP 56,236,132.51 
4301020104.107 รายได้ค่ารักษาช้าระเงิน IP (ค้างช้าระ) 6,761,117.63 
4301020104.107 รายได้ค่ารักษา ช้าระเงิน IP (สงเคราะห์ผู้ป่วย) 8,194,071.16 
4301020104.602 รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP 742,688.58 
4301020104.603 รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP 26,240,614.21 
4301020106.701 รายได้ค่ารักษาบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP 1,880.00 
4301020106.703 รายได้ค่ารักษาบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ  - เบิกจากส่วนกลาง OP 665.00 
4301020106.704 ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลท่ีสูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ OP -12,549.50 
4301020106.705 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ -40,114.14 
4301020106.706 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่้ากว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ 935.20 
4301020106.709 รายได้ค่ารักษา-บุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP 10,669.50 
4301020106.710 รายได้ค่ารักษาบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ  - เบิกจากส่วนกลาง IP 12,318.00 
4301020106.712 รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวส้าหรับบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ 45,506.48 
4313010199.101 รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น ้ายา-หน่วยงานภาครัฐ 1,761,861.36 
4313010199.102 รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น ้ายา-บุคคลภายนอก 1,000.00 

รวม 206,596,862.76 

P10 รำยได้ค่ำรักษำและบริกำรอื่น ๆ  ข้อมูล ต.ค.62-มิ.ย.63 
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รหัส บัญชี สุทธิ 
4201020106.101 รายได้แผ่นดิน-เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษาและดูงาน 1,541,608.70 
4202010199.101 รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น 37,724.00 
4203010101.101 รายได้ดอกเบี ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน 967.03 
4206010102.101 รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า 124,497.32 
4302030101.101 รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 29,310,385.51 
4303010101.101 รายได้ดอกเบี ยจากสถาบันการเงิน 583,527.41 
4307010105.101 บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบด้าเนินงานจากรัฐบาล 38,622,569.49 
4307010106.101 บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล 13,524,000.00 
4307010108.101 บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล 19,124,549.03 
4313010103.101 รายได้ค่าปรับ 65,844.88 
4313010199.105 รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ 482,000.00 
4313010199.110 รายได้ลักษณะอื่น - ค่ารักษาคลินิกพิเศษ 1,738,800.00 
4313010199.110 รายได้ลักษณะอื่น - อื่นๆ 10,052,958.68 
4313010199.117 รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. 580,000.00 
4313010199.202 รายได้ค่าธรรมเนียม UC 2,017,700.00 

รวม 117,807,132.05 

P12 รำยได้อื่น  

ข้อมูล ต.ค.62-มิ.ย.63 12 
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13 ข้อมูล พ.ค.62-มิ.ย.63 งบประมำณรำยจ่ำย*   ไม่รวมงบเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ และงบค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 

รำยจ่ำย เปรียบเทียบกับแผน  Planfin ปีงบประมำณ 2563 

รำยกำร    กลุ่มงำนบัญช ี กลุ่มงำนยุทธฯ  
ประมำณกำรรำยจ่ำย(บำท)  ผลกำร ร้อยละ ร้อยละ ผลกำร ร้อยละ ร้อยละ 

  ด ำเนินงำน (บำท)   ส่วนต่ำง 
จำกเกณฑ์ 

ด ำเนินงำน (บำท)   ส่วนต่ำง 
จำกเกณฑ ์

    เกณฑ์ 9 เดือน  75.00   เกณฑ์ 9 เดือน  75.00   
ต้นทุนยา  440,000,000.00 359,667,464.67 81.74 6.74 337,116,008.22 76.62 1.62 
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์  271,248,700.00 151,259,086.64 55.76 -19.24 156,715,400.43 57.78 -17.22 
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม  5,065,503.00 1,485,741.62 29.33 -45.67 2,925,355.59 57.75 -17.25 
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  75,463,120.00 35,353,114.65 46.85 -28.15 49,654,094.32 65.80 -9.20 
ค่าจ้างช่ัวคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น  195,000,000.00 129,012,137.50 66.16 -8.84 129,221,191.00 66.27 -8.73 
ค่าตอบแทน  319,680,000.00 257,274,017.80 80.48 5.48 240,113,502.50 75.11 0.11 
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น**   50,000,000.00 29,453,974.16 58.91 -16.09 29,453,974.16 58.91 -16.09 
ค่าใช้สอย  168,725,789.00 109,695,452.10 65.01 -9.99 121,042,039.52 71.74 -3.26 
ค่าสาธารณูปโภค   52,044,000.00 34,272,318.20 65.85 -9.15 38,388,570.81 73.76 -1.24 
วัสดุใช้ไป   85,204,257.00 40,304,990.36 47.30 -27.70 67,947,384.40 79.75 4.75 
ค่าใช้จ่ายอื่น** 59,390,684.78 46,776,900.96 78.76 3.76 46,776,900.96 78.76 3.76 

รวม  1,721,822,053.78 1,194,555,198.66 69.38 -5.62 1,219,354,421.91 70.82 -4.18 

ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

Surin Hospital 
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ร้อยละ รำยจ่ำย ปีงบประมำณ 2563 (ต.ค.62 - มิ.ย.63) 
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การจัดท าแผนประมาณการรายจ่าย 

หลักเกณฑ์กำรจัดท ำแผนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2564 
1) งบด ำเนินงำน หมำยถึง รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเพื่อกำรบริหำรงำนที่จ่ำยในลักษณะ
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ ค่ำจ้ำงบุคลำกร ค่ำสำธำรณูปโภค 
2) งบลงทุน  
    - ครุภัณฑ์กำรแพทย์ 
    - ครุภัณฑ์ทั่วไป เช่น ครุภัณฑ์ส ำนักงำน, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, 
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ฯลฯ 
 

      

ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

Surin Hospital 
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 หมวดบุคลำกร (ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว, ค่ำตอบแทน, ค่ำใช้จ่ำยอื่นของบุคลำกร) 
 หมวดยำ 

• วัสดุกำรแพทย ์

 หมวดค่ำใช้สอย (ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม, ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร,           
ค่ำซ่อมแซม เป็นต้น) 

 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค 

หมวดงบด ำเนินงำน 

 หมวดเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 

 หมวดวัสดุใช้ไป 
• วัสดุส ำนักงำน, วัสดุบริโภค, วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว, วัสดุเครื่องแต่งกำยฯลฯ 

 หมวดแผนงำน/โครงกำร 
 ค่ำสนับสนุนหน่วยบริกำรปฐมภูมิ 

ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

Surin Hospital 
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ข้อตกลงร่วมกันในกำรจัดท ำแผนงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
รำยกำร รำยละเอียดข้อตกลง 

1.การประมาณ  
การงบประมาณ 
  

 ประมาณการงบประมาณเป็นตัวเลขกลมหลักพันบาท  เช่น  1,752,000 บาท โดยประมาณการราคาต่อหน่วยให้
เป็นตัวเลขกลม แล้วจึงน้าไปค้านวณ เช่น                                                                                        
- ค่าซ่อมแซมรถยนต์ 15 คัน x 15,000 บาท = 225,000 บาท 

     - ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ 8 คน x 7,500 บาท = 60,000 บาท 
 งบประมาณ คือ การประมาณการตัวเลข ไม่ใช่ ตัวเลขของความเป็นจริง ค้านวณแล้วใช้วิธีปัดเศษให้เป็นตัวเลขกลม 

เช่น  
   - ค่าวัสดุ 1,112 บาท x 7 อัน = 7,784 บาท ปัดเศษ เป็น 7,800 บาท 

2.การกรอกแบบฟอร์ม ใช้โปรแกรม Excel ในการค้านวณ ซึ่ง กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ได้จัดท้าแบบฟอร์มให้เรียบร้อยแล้ว 

3.การค้านวณ  ทดสอบการค้านวณอย่างน้อย 2 ครั ง เพื่อความถูกต้องของตัวเลข 
 ค้านวณจากฐานข้อมูล การบริการ  การใช้งานจริง เช่น 
    ค่าวัสดุน ้ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น 
    - รถยนต์น่ัง 95        39,600 บาท/ปี 
    - รถยนต์นั่ง 91         39,900 บาท/ปี 
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แบบฟอร์มขออนุมัติแผนงบลงทุน (ครุภัณฑ์กำรแพทย์) ปีงบประมำณ 2564 
หน่วยงำน..................................กลุ่มงำน.......................................    เอกสำร 1 

ล ำดับ รำยกำร 
จ ำนวนที่

จ ำเป็นต้อง
ใช้ 

จ ำนวนที่มี
อยู่ปัจจุบัน 

จ ำนวน 
ที่ขอซื้อ 

รำคำต่อหน่วย 
รวมเงิน 
(บำท) 

เหตุผลควำมจ ำเป็น/ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

รวม 0.00 

ชื่อเป็นมาตรฐาน 
ใช้ชื่อไทย (ภาษา E) ราคากลาง  และหากไม่มีในฐาน 

ราคากลาง ให้ใช้การสืบราคา 2-3 เจ้า หรือราคาที่
เคยซื อไม่ต่้ากว่า 2 ปี 

เหตุผลสอดคล้องกับระบบบริการและแผน
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาระบบบริการของ 
โรงพยาบาล 

ตัวอย่ำงเอกสำรหมำยเลข 1 ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

Surin Hospital 
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แบบฟอร์มขออนุมัติแผนงบลงทุน (ครุภัณฑ์ทั่วไป) ปีงบประมำณ 2564                        
หน่วยงำน..................................กลุ่มงำน....................................... 

เอกสำร 2 

ตัวอย่ำงเอกสำรหมำยเลข 2 

ล ำดับ รำยกำร 
จ ำนวนที่

จ ำเป็นต้องใช้ 
จ ำนวนที่มีอยู ่

จ ำนวน 
ที่ขอซื้อ 

รำคำต่อหน่วย รวมเงิน (บำท) เหตุผลควำมจ ำเป็น/ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

รวม 0.00 

ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 
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ตัวอย่ำงเอกสำรหมำยเลข 3 

เอกสำร 3 

แบบฟอร์มขออนุมัติแผนงบลงทุน (ปรับปรุงโครงสร้ำง) ปีงบประมำณ 2564                   
หน่วยงำน..................................กลุ่มงำน....................................... 

ล ำดับ รำยกำร เหตุผลควำมจ ำเป็น จ ำนวน (หน่วย) รำคำต่อหน่วย จ ำนวนเงิน (บำท) 

รวม 

ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 
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เอกสำร 4 

แผนค ำขอกำรควบคุม/กำรซ่อมบ ำรุงเครื่องมือ ปีงบประมำณ 2564                             
หน่วยงำน..................................กลุ่มงำน....................................... 

          ตัวอย่ำงเอกสำรหมำยเลข 4 

ล ำดับ รำยกำร เลขที่ครุภัณฑ์ 

ประเภทเคร่ืองมือ จ ำนวนกำร
บ ำรุงรักษำ

เคร่ืองมือ (คร้ัง/ปี) 
รำคำ/คร้ัง รวมท้ังสิ้น (บำท) กลุ่มงำนผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ เคร่ืองมือทำง

กำรแพทย์ 
อุปกรณ์

ส ำนักงำน 
อุปกรณ์
อื่นๆ 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

Surin Hospital 

21 



ล ำดับ โครงกำร/วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ งบประมำณแจงรำยละเอียด 
ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที ่

เป้ำประสงค์ที ่ ตัวชี้วัด 
กลุ่มงำน/ฝ่ำย
ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ
รับผิดชอบ) 

แบบเสนอแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 2564  
โรงพยำบำลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์

หน่วยงำน..................................กลุ่มงำน....................................... 
 

เอกสำร 5 

ตัวอย่ำงเอกสำรหมำยเลข 5 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 20 บำท/มื้อ 
-ค่ำอำหำรกลำงวัน 40 บำท/มื้อ 
-ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 600 บำท/ชั่วโมง (ภำครัฐ)  
 ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นพิเศษเชี่ยวชำญ 1,200 บำท/ชั่วโมง (ภำครัฐ) 
-ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 1,200 บำท/ชั่วโมง (ภำคเอกชน) 
-บุคลำกร รพ.สุรินทร์ งดเบิกค่ำสมนำคุณวิทยำกร   

ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

Surin Hospital 
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เอกสำร 6 หน่วยงำน จังหวัดสุรินทร์ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ปี2561 ปี2562 ปี2563 

งบประมาณ
การใช้  
ในปี 64 

งบประมาณ
การจัดซื้อ  
ในปี 64 

งบประมาณการ
จัดซื้อปี 64 

(บาท) 

ตัวอย่ำงเอกสำรหมำยเลข 6 

***หน่วยงาน โปรดระบุจ้านวนการจัดซื อทั ง       
4 ไตรมาสให้เรียบร้อย*** 

แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ  ประเภทวัสดุกำรแพทย์ 
ชื่อเป็นมาตรฐาน ใช้ชื่อไทย (ภาษา E) 
แยกราย ITEM ให้ชัดเจน 

ห้ามน้าสินค้ามาใช้ก่อนผ่านกระบวนการจัดซื อ/จัดจ้าง 
เว้นแต่กรณีเร่งด่วน และต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารก่อน 

ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 
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ไม่ต้องใส่รหัส 

รำยกำร 

เอกสำร 7 

ตัวอย่ำงเอกสำรหมำยเลข 7 

รหัส ปี2561 ปี2562 ปี2563 

งบประมำณ
กำรใช้  
ในปี 64 

งบประมำณ
กำรจัดซื้อ  
ในปี 64 

งบประมำณ
กำรจัดซื้อ  

ปี 63 (บำท) 

แผนจัดซื้อ ประเภทวัสดุทั่วไป 

หน่วยงำน จังหวัดสุรินทร์ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

Surin Hospital 
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หมวดงบด ำเนินงำน 
ล ำดับ รำยกำร หน่วยงำนที่ท ำแผนค ำขอ หน่วยงำนที่ท ำกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 

1.  หมวดบุคลำกร**  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

   1.1 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
    1.1.1 ค่าจ้าง พกส.+กันเงินรวมต้าแหน่งว่าง  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
    1.1.2 ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ/รายวัน  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
    1.1.3 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
   1.2 ค่ำตอบแทน  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
    1.2.1 ค่าเงิน ไม่ท้าเวชปฏิบัติ  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
    1.2.2 ค่าตอบแทน (OT)  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
    1.2.3 ค่าตอบแทนเงิน พตส.  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

    1.2.4 ค่าตอบแทนเงินพิเศษส้าหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ/สาขาขาดแคลน  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
    1.2.5 ค่าตอบแทน P4P  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

   1.3 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรอื่น  

ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

Surin Hospital 
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ล ำดับ รำยกำร หน่วยงำนที่ท ำแผนค ำขอ หน่วยงำนที่ท ำกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 

2  หมวดยำ  

3  หมวดเวชภัณฑ์มิใช่ยำ  กลุ่มงานเภสัชกรรม 

   3.1  วัสดุการแพทย์  

    3.1.1 กลุ่มงานพัสดุ  กลุ่มงานพัสด ุ

    3.1.2 ห้องผ่าตัด  งานห้องผ่าตัด 

         - วัสดุการแพทย์  

         - Implant พิเศษ Neuro  

   3.1.3 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  กลุ่มงานวิสัญญี 

   3.1.4 หน่วยงานไตเทียมฯ  กลุ่มงานไตเทียม 

   3.1.5 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู  กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟ ู

   3.1.6 งานป้องกันและควบคุมการติดเชื อ  งานจ่ายกลางห้องผ่าตัด 

หมวดงบด ำเนินงำน (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

Surin Hospital 
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ล ำดับ รำยกำร หน่วยงำนที่ท ำแผนค ำขอ หน่วยงำนที่ท ำกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 

  3.1  วัสดุการแพทย์  (ต่อ) 

   3.1.7 จ่ายกลางห้องผ่าตัด  งานป้องกันและควบคุมการติดเชื อ 

   3.1.8 จ่ายกลาง IC  งานจ่ายกลาง 

   3.1.9 ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ  ศูนย์ช่วยเครื่องหายใจ 

   3.1.10 เครื่องช่วยฟังการได้ยิน  ห้องตรวจหู คอ จมูก 

 3.1.11 ห้องสวนหัวใจ  ห้องสวนหัวใจ 

 3.1.12 ศูนย์ส่องกล้อง  ศูนย์ส่องกล้อง 

 3.1.13 ผู้ป่วยทารกแรกเกิด (NS)  หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด (NS) 
 3.2 กลุ่มงำนทันตกรรม  กลุ่มงานทันตกรรม 
 3.3 กลุ่มงำนรังสีวิทยำ  กลุ่มงานรังสีวิทยา 

หมวดงบด ำเนินงำน (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

Surin Hospital 
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ล ำดับ รำยกำร หน่วยงำนที่ท ำแผนค ำขอ หน่วยงำนที่ท ำกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 

 3.4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  

   3.4.1 กลุ่มงานพยาธิวิทยา  กลุ่มงานพยาธิวิทยา 

   3.4.2 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

   3.4.3 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

 3.5 แก๊สทางการแพทย์  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

4  หมวดวัสดุใช้ไป  

   4.1 วัสดุส้านักงาน  งานคลังพัสดุกลาง 

   4.2 วัสดุบริโภค  กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 

   4.3 วัสดุงานบ้านงานครัว  งานคลังพัสดุกลาง 

   4.4 วัสดุเครื่องแต่งกาย  งานซักฟอก 

หมวดงบด ำเนินงำน (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

Surin Hospital 
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ล ำดับ รำยกำร หน่วยงำนที่ท ำแผนค ำขอ หน่วยงำนที่ท ำกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 

4  หมวดวัสดุใช้ไป  (ต่อ) 

   4.5 วัสดุก่อสร้าง  งานซ่อมบ้ารุง 

   4.6 วัสดุน ้ามันและหล่อลื่น  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

   4.7 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  งานซ่อมบ้ารุง 

   4.8 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกและอ่ืนๆ)  งานคลังพัสดุกลาง 

   4.9 วัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์  

5  หมวดค่ำใช้สอย  

   5.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม**  

   5.2 ค่าจ้างเหมาบริการ  

หมวดงบด ำเนินงำน (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

Surin Hospital 
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ล ำดับ รำยกำร หน่วยงำนที่ท ำแผนค ำขอ หน่วยงำนที่ท ำกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 

5  หมวดค่าใช้สอย  (ต่อ) 

5.2 ค่าจ้างเหมาบริการ (ต่อ) 

   5.2.1 ค่าตรวจพิเศษ**  

          5.2.1.1 Cath lab   ห้องสวนหัวใจ 

          5.2.1.2 ค่าตรวจ MRI  กลุ่มงานรังสีวิทยา 

          5.2.1.3 ค่าตรวจ CT  กลุ่มงานรังสีวิทยา 

          5.2.1.4 ค่ายิงสลายนิ่ว  หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ อาคาร 5 ล่าง 

          5.2.1.5 sleep lab  ห้องตรวจ หู คอ จมูก 

          5.2.1.6 Infusion Pump  งานป้องกันและควบคุมการติดเชื อ 

   5.2.2 ขยะติดเชื้อ    งานสนามและภูมิทัศน์ 

   5.2.3 ค่าจ้างเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไป  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

หมวดงบด ำเนินงำน (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

Surin Hospital 
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ล ำดับ รำยกำร หน่วยงำนที่ท ำแผนค ำขอ 
หน่วยงำนที่ท ำกำรจัดซื้อ/จัด

จ้ำง 

5  หมวดค่าใช้สอย  (ต่อ) 

5.2 ค่าจ้างเหมาบริการ (ต่อ) 

   5.2.4 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

   5.2.5  ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

   5.2.6 ค่าจ้างเหมาดูแลสวนบ้านพักที่ล าช/ีลานจอดรถ 3 แห่ง  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

   5.2.7 บ ารุงรักษาครุภัณฑ์/อุปกรณ์  

        5.2.7.1 ค่าจ้างเหมาบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์  กลุ่มงานโครงสร้างพื นฐานและวิศวทางการแพทย์ 

        5.2.7.2 ค่าจ้างเหมาบ้ารุงรักษาดูแลลิฟท์  กลุ่มงานโครงสร้างพื นฐานและวิศวทางการแพทย์ 

        5.2.7.3 ค่าจ้างเหมาบ้ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  กลุ่มงานโครงสร้างพื นฐานและวิศวทางการแพทย์ 

        5.2.7.4 ค่าจ้างเหมาบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์อื่น  กลุ่มงานโครงสร้างพื นฐานและวิศวทางการแพทย์ 

   5.2.8 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  

หมวดงบด ำเนินงำน (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

Surin Hospital 
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ล ำดับ รำยกำร หน่วยงำนที่ท ำแผนค ำขอ หน่วยงำนที่ท ำกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
 5.3 ค่าซ่อมแซม  

   5.3.1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส้านักงาน  

   5.3.2 ซ่อมแซมทรัพย์สินและสิ่งปลูก  

   5.3.3 ซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  

   5.3.4 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

   5.3.5 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  

   5.3.6 ซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาฯและการแพทย์  

   5.3.7 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

   5.3.8 ซ่อมแซมอื่นๆ  

 5.4 ค่าสิ่งส่งตรวจ  กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ งำนคลังเลือด 
 5.5 ค่าตรวจสิ่งแวดล้อม  คลินิกฝำกครรภ์ 

หมวดงบด ำเนินงำน (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

Surin Hospital 
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ล ำดับ รำยกำร หน่วยงำนที่ท ำแผนค ำขอ หน่วยงำนที่ท ำกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 

6  หมวดสำธำรณูปโภค**  

   6.1 ค่าไปรษณีย์  กลุ่มงานบัญชี 

   6.2 ค่าโทรศัพท์  กลุ่มงานบัญชี 

   6.3 ค่าอินเตอร์เน็ต  กลุ่มงานบัญชี 

   6.4 ค่าไฟฟ้า  กลุ่มงานบัญชี 

   6.5 ค่าน ้าประปา  กลุ่มงานบัญชี 

7  หมวดแผนงำน/ โครงกำร  

   7.1 แผนงาน/ โครงการ ตามยุทธศาสตร์  

   7.2 แผนงาน/ โครงการ เร่งด่วน  

8  ค่ำสนับสนุนหน่วยบริกำรปฐมภูมิ**  

   8.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุน PCU/ศสม.  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

   8.2 ค่าสนับสนุน สสอ.เมือง/รพ.สต.  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

หมวดงบด ำเนินงำน (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

Surin Hospital 
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ดำวน์โหลด แบบฟอร์มแผนค ำขอใช้งบประมำณ แผนเงินบ ำรุง ปีงบประมำณ 2564 ไดท่ี้ 
http://www.surinhospital.org/news_category/9 หรือ สแกนจำก QR Cord     

ส่งแผนกำรขอใช้งบประมำณ ภำยใน วันที่ _____________________________ 
 ทำง E-mail : plansurin_245@hotmail.com 

File แผนค ำขอที่ส่งกลับมำ กรุณำ ใส่ชื่อหน่วยงำน และวันที่ส่งเอกสำร  
และระบุครั้งที่ด้วยค่ะ 

มีข้อสงสัย สอบถำม กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และแผนงำนโครงกำร เบอร์โทร : 22720,22721 

กำรมอบหมำยงำนภำระกิจ 

ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

Surin Hospital 
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***วัสดุที่ใช้ในกำรแพทย์ ไม่ได้หมำยควำมว่ำ 

 เป็นวัสดุกำรแพทย์เสมอไป***  

ปัญหำ/อุปสรรค 

หมำยเหตุ : 

แยกผิดประเภทรำยกำร 

ไม่แยกไตรมำส 1-4  

จ ำนวนที่ขอซื้อไม่ตรงกับแผนที่อนุมัติ เช่น จ ำนวนเกินแผน แต่รำคำไม่เกิน  

ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

Surin Hospital 

35 



ภำคผนวก 
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ยุทธฯที ่
  

ปี 2561 
 ร้อยละ  

ปี 2562 
 ร้อยละ  

ปี 2563 (ตค.62-มิย.63) 
ร้อยละ  

 รวมงบที่ได้รับ
อนุมัติ ปี 61-63  

 รวมงบที่ใช้ไป       
ปี 61-63  

 เฉลี่ยงบ 
ใช้ไปท้ัง  

3 ปี    งบที่รับอนุมัติ  
 งบประมำณ

ที่ใช้  
งบที่รับอนุมัติ  

 งบประมำณ
ที่ใช้  

 งบท่ีรับ
อนุมัติ  

 งบประมำณ
ที่ใช้  

1 1,824,002  721,520      39.56  582,626      391,310    67.16    415,275  315,875      76.06    2,821,903    1,428,705      50.63  

2 403,000   202,500      50.25     856,000     807,300    94.31    331,660       57,600      17.37    1,590,660    1,067,400     67.10  

3    668,317       645,317      96.56     507,040     431,769    85.15    857,815     687,781      80.18    2,033,172    1,764,867      86.80  

4    289,350      216,350      74.77       514,200     331,400    64.45    936,180    534,600      57.10    1,739,730    1,082,350      62.21  

5   654,000  0   0 0   0 0  0 0 0       654,000  0   0              

6   213,000  0                       0       557,700     201,000    36.04      41,600  0          0    812,300      201,000      24.74  

  4,051,669  1,785,687      44.07  3,017,566  2,162,779    71.67  2,582,530  1,595,856      61.79    9,651,765    5,544,322  57.44  

ร้อยละกำรใช้งบประมำณแยกยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ 2561-2563 
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114.44 

44.82 53.24 
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-14.44 
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ร้อยละขอใช้ งปม. 

ร้อยละ 

(-866,132 บ.) 

(1,144,381 บ.) 

ร้อยละกำรใช้งบประมำณ แผนงำนโครงกำร เร่งด่วน ปี 2560 - 2563 

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนำยน พ.ศ.2563 

หมำยเหตุ : งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
ปีงบประมำณ 2560   จ ำนวน  1,000,000 บำท               ปีงบประมำณ 2561   จ ำนวน 1,000,000  บำท 
ปีงบประมำณ 2562   จ ำนวน     982,434 บำท               ปีงบประมำณ 2563   จ ำนวน 1,417,470 บำท 

(1,866,132 บ.) 

(-144,381 บ.) 
(440,294 บ.) 

(542,140 บ.) (662,746 บ.) 

(754,724 บ.) 

 ปี 2560 

 ปี 2561 
 ปี 2562 ปี 2563 (ต.ค.2562-พ.ค.2563 

ร้อยละงบคงเหลือ 
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ร้อยละ 
ร้อยละกำรใช้งบประมำณ แผนงำน/โครงกำร (ในแผน)  ปี 2560 – 2563 

หมำยเหตุ : งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
ปีงบประมำณ 2560   จ ำนวน  4,253,021 บำท               ปีงบประมำณ 2561   จ ำนวน  4,051,669 บำท 
ปีงบประมำณ 2562   จ ำนวน  3,017,566 บำท               ปีงบประมำณ 2563   จ ำนวน  2,582,530 บำท 

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนำยน พ.ศ.2563 

62.84 44.07 71.67 61.79 

37.16 55.93 
28.33 

38.21 

0
20
40
60
80

100

ปี 2560 (ต.ค.59-
ก.ย.60) 

ปี 2561 (ต.ค.60-
ก.ย.61) 

ปี 2562 (ต.ค.61-
ก.ย.62) 

ปี 2563 (ต.ค.62-
พ.ค.63) 

งบคงเหลือ (บ.) 
งบใช้ไป (บ.) (2,672,665 บ.) 

(1,580,356 บ.) 

(1,785,687 บ.) 

(2,265,982 บ.) 

(2,162,779 บ.) 

(854,787บ.) 
(986,674.) 

(1,595,856.) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 

งบคงเหลือ,  57.05  

ร้อยละโครงกำรที่เสนอแยกยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ 2561 

(20 โครงกำร / 721,520 บ.) 40.82% 

(9 โครงกำร / 202,500 บ.) 25.00% 

(26 โครงกำร / 645,317 บ.) 76.47% 

(9 โครงกำร / 216,350 บ.)  52.94% 

( เหลือ 85 โครงกำร / 2,265,982 บ.) 4,051,669 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลำคม พ.ศ.2561 
หมำยเหตุ : โครงกำรทั้งหมด 149 โครงกำร/ 4,051,669 บำท  
เสนอโครงกำรทั้งหมด 64 โครงกำร / 1,785,687 บำท (42.95%)  

(49 โครงกำร / 1,824,002 บ.) 

(36 โครงกำร / 403,000 บ.) 

(34 โครงกำร / 668,317 บ.) 

(17 โครงกำร / 289,350 บ.) 
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ร้อยละโครงกำรที่เสนอแยกยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ 2562 

3,017,566 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลำคม พ.ศ.2562 

ยุทธศำสตร์ที่ 1     

ยุทธศำสตร์ที่ 2    

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ที่ 4,  
41.67%  

ยุทธฯ  ที่ 
50.00% 

งบคงเหลือ,  
38.05  (24 โครงกำร /391,310 บ.) 53.33% 

(12 โครงกำร/856,000 บ.) 

(4 โครงกำร / 201,000 บ.) 

(36 โครงกำร/507,040 บ.) 

(เหลือ 43 โครงกำร / 854,788 บ.) 

(5 โครงกำร / 331,400 บ.) 

หมำยเหตุ : โครงกำรทั้งหมด 113 โครงกำร/3,017,566 บำท  
เสนอโครงกำรทั้งหมด 70 โครงกำร/2,162,779 บำท (61.95%) 
 

(45 โครงกำร /582,626 บ.) 

(7 โครงกำร/807,300 บ.) 58.33% 

(30 โครงกำร/431,7688 บ.) 83.33% 
(12 โครงกำร / 514,200 บ.) 

(8 โครงกำร / 557,700 บ.) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1   

ยุทธศำสตร์ที่ 2  

ยุทธศำสตร์ที่ 3  

ยุทธศำสตร์ที่ 4  

งบคงเหลือ,  54.07  

ร้อยละโครงกำรที่เสนอแยกยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ 2563 

(19 โครงกำร / 315,875 บ.) 50.00% 

(4 โครงกำร /57,600 บ.) 19.05% 

(41 โครงกำร /857,815 บ.) 

73 โครงกำร/986,674 บ.) 2,582,530 

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนำยน พ.ศ.2563 

(33 โครงกำร / 936,180 บ.) 
หมำยเหตุ : โครงกำรทั้งหมด 135 โครงกำร/2,582,530 บำท  
เสนอโครงกำรทั้งหมด 62 โครงกำร /1,595,856 บำท (45.93%) 
 

(38 โครงกำร / 415,275 บ.) 

(21 โครงกำร /331,660 บ.) 

(27 โครงกำร/687,781 บ.) 65.85% 

(12 โครงกำร / 534,600 บ.) 36.36% 
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หน่วยงำนเสนอแผนงำน/โครงกำร เร่งด่วน (นอกแผน) ปีงบประมำณ 2563 
งบประมำณทั้งสิน้  1,417,470 บำท 

ล ำดับ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
จ ำนวนโครงกำรที่

ได้รับอนุมัติ 
 งบที่ขออนุมัติ (บำท) หมำยเหตุ 

1 กลุ่มการพยาบาล 3 47,640   
2   กุมารเวชกรรม 1 7,000 
3 ก.โครงสร้าง 1 10,160 
4 ก.ผู้ป่วยนอก 1 141,600 
5 ก.วิชาการ 1 28,060 
6 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 6 259,690 
7 กลุ่มงานสุขศึกษา 1 3,000 
8 กลุ่มงานสูต-ินรีเวชกรรม 1 24,120 
9 คกก.การใช้กัญชา 2 120,946 
10 คกก.อัคคีภัย 2 103,408 
11 ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอบ 1 9,100 

รวมเงินทั้งสิ้น 19 754,724 คงเหลือ 662,746 บ. 
43 

ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

Surin Hospital 



ขั้นตอนกำรขอซื้อขอจ้ำง 
กรณี ขอซื้อวัสด/ุครุภัณฑ์ นอกแผนเงินบ ำรุง รพ.สุรินทร์ ปีงบประมำณ 2563  

2 เดือนครั้ง 
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ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำนอกแผนฯ 

ข้อตกลงร่วมกัน เรื่อง กำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ในแผน ภำยใน 6 เดือน หำกยังไม่ด ำเนินกำรจัดซื้อ หลังปรับแผนกลำงปี 
 งบในส่วนนี้จะปรับไปอยู่ในงบกลำง (ในอ ำนำจผู้อ ำนวยกำร)ถ้ำหำกจ ำเป็นต้องจัดซื้อ ต้องขออนุมัติผ่ำน ผู้อ ำนวยกำรอีกครั้ง 45 
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THANK YOU 
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