
 

                   

                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4278 9015 ตอ 102               

ท่ี  สน 00๓3.301 / 98                           วันท่ี  2  ตุลาคม 2565                       . 

เรื่อง  รายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ 2565                                                                                                 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน           

   อางถึง เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 ของศูนยประเมิน
คุณธรรมและความโปงใสของหนวยงานภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ในหัวขอการประเมินท่ี MOIT2 มีการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

   เพ่ือใหการดําเนินการดานการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน มีคุณธรรมและโปรงใสสอดคลอง
ตามหลักเกณฑการประเมินของสํานักงาน ป.ป.ช. ในการนี้ งานพัสดุและทรัพยสิน จึงขอนําสงรายงานการ
วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 และขออนุมัตินําขอมูลรายงานดังกลาวเผยแพร
บนเว็บไซตของหนวยงานตอไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ  พรอมนี้ไดจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของเรียนมา
เพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป  
 
 
                     ......................................................... 
           ( นางสาวอาภากร  แกวมุงคุณ ) 
                    นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
 
 
     -  รับทราบและอนุมัติ         
 

      
 

           ( นายวิษณุ  เกตุรุน ) 
       นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 
                                         ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

การว ิเคราะหผลการจัดซ ื้อจัดจาง 

ประจําปงบประมาณ 2565 
โรงพยาบาลน ิคมน้ําอ ูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คํานํา 

 โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จากกลุมงานในสังกัดโรงพยาบาลนิคมน้ําอูนท่ีม่ีการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน 6 กลุมงาน เพ่ือใหเปนไปตาม
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของหนวยงานภาครัฐ ท่ีกําหนดใหสวนราชการไดนําผลการวิเคราะหไป
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งจัดซ้ือ จัดจางภาครัฐท่ีจะตองแสดงออกถึงความ
โปรงใส ตรวจสอบไดในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและเกิดความคุมคาสมประโยชน
ตอภาครัฐ  
 
 

  งานพัสดุ กลุมงานบริหารท่ัวไป 
โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
หนา 

การว ิเคราะหผลการจัดซ ื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลน ิคมนํ้าอ ูน 1 
ตารางท ี่ 1 แสดงรอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามว ิธ ีการจัดซ ื้อจัดจางประจา ํ ปงบประมาณ 2565       1 
ตารางท่ี 2 แสดงรอยละของงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ 2565       1 
รายงานวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ 2565 2 
แผนภูมิแสดงรอยละงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565        3   
การวิเคราะหความเสี่ยง 3 
การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด 3 
การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ        4 
สรุปปญหา/อุปสรรคการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2565 4 
ขอเสนอแนะและการพัฒนา 5 
แผนการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานในปงบประมาณ 2565 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การว ิเคราะหผลการจัดซ ื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2565 
โรงพยาบาลน ิคมน้ําอ ูน 

  1. รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
งานพ ัสดุ กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน  ไดจัดท ํารายงานผลการจัดซ ื้อ 

จัดจางประจําปงบประมาณ  2565 เพ ื่อว ิเคราะหการดําเนินงานในรอบปงบประมาณว ามีปญหา อ ุปสรรค 
และแนวทางการแกไขอยางไรหรือไม ดังนี้ 

 
 

ตารางท ี่ 1 แสดงรอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามว ิธ ีการจัดซ ื้อจัดจางประจา ํ ปงบประมาณ 2565 
 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
จํานวนโครงการ เฉพาะเจาะจง คัดเลือก E-bidding E-market 

581 580 - - - 

 

จากตารางจะเห็นไดวา ในปงบประมาณ 2565 งานพ ัสดุ กลุมงานบริหารท่ัวไป 
โรงพยาบาลนิคมน้ําอ ูน ได ดําเนินการจัดซ ื้อจัดจางม ีโครงการรวม 581 โครงการ พบวาว ิธ ีการจัดซ ื้อจัด
จางสูงท ี่สุดค ือ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง จํานวน 580 โครงการ ค ิดเปนรอยละ 99.83 รองลงมาเปน วิธี E-
bidding ค ิดเปนรอยละ 0.17  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละของงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจางประจําป 2565 



 
 
 

ตารางท ี่ 2 แสดงรอยละของงบประมาณจําแนกตามว ิธ ีการจัดซ ื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2565 
 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
จํานวน

งบประมาณ 
(บาท) 

เฉพาะเจาะจง คัดเลือก E-bidding E-market 

7,251,553.38 6,051,553.38 
(83) 

- 1,200,000 
(17) 

- 

 

จากตารางจะเห็นไดวา ในปงบประมาณ 2565 งานพ ัสดุ กลุมงานบริหารท่ัวไป 
โรงพยาบาลน้ําอูน ไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวนเง ิน 7,251,553.38 บาท พบวางบประมาณท ี่ใชในการ
จัดซ ื้อจัดจาง ดวยว ิธ ีเฉพาะเจาะจงสูงสุด เปนจํานวนเง ิน 6,051,553.38 บาท ค ิดเปนรอยละ 83  

 

รายงานวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ 2565 
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รอยละของงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจางประจําป 2565 



 
จากตารางรายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ 2565 มี

จํานวนโครงการท่ีตองจัดซ้ือจัดจางท้ังสิ้น 581 รายการ  พบวา วิธีการจัดซ้ือจัดจางสูงท่ีสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง 
จํานวน 580 โครงการ คิดเปนรอยละ 99.83 ของจํานวนโครงการ   

จากตารางจะเห็นวา โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน สวนใหญเปนการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เนื่องจากตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวพ) 0423.3/ว 145 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2559 การขยายระยะเวลา
กําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุฯ ตาม (1) การจัดหาพัสดุมีราคาไมเกิน 500,000.- บาท ใหดําเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

 
แผนภูมิแสดงรอยละงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 

  จากตารางจะเห็นไดวา งบประมาณในภาพรวมท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน         
มีจํานวน 7,251,553.38 บาท พบวา งบประมาณท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง มีจํานวนสูงท่ีสุด 
เปนจํานวนเงิน 6,051,553.38  บาท คิดเปนรอยละ 83 ของจํานวนเงินงบประมาณท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจาง   
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รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจางประจําป 2565 

รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธกีารจัดซื้อจัดจางประจําป 2564 



   
2. การวิเคราะหความเส่ียง 

  ประเด็นการจัดซ้ือจัดจางท่ีอาจมีความเสียงตอการบริหารงานของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน อําเภอนิคม
น้ําอูน จังหวัดสกลนคร มีดังตอไปนี้ 
  1. การจัดซ้ือจัดจางท่ีเรงดวน กระชั้นชิด สงผลใหเกิดความเสียงท่ีจะเกิดขอผิดพลาดในการดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจาง และยังสงผลกระทบตอเปาหมายของกิจรรมในแตละโครงการท่ีไดกําหนดไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป หรือข้ันตอนการจัดทําแผนงานโครงการอันเกิดจากการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางท่ี
ไมทันตอความตองการของหนวยงานผูขอซ้ือ 
  2. การจัดซ้ือโดยวิธีตกลงราคาท่ีวงเงินงบประมาณสูงอาจมีการสมยอมหรือมีผลประโยชนทับซอนกัน
หรือเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยในกรณีดังกลาวนี้โรงพยาบาลนิคมน้ําอูนมีความเสี่ยงสูงท้ังฝายจัดซ้ือ 
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง และคณะกรรมการตรวจรับ 
  3. การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด 
  ประเด็นปญหาและขอจํากัดท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจางของ
โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน มีความลาชาไมเปนไปตามแผนงานท่ีวางไวมีดังตอไปนี้ 
  1. หนวยงานเจาของงบประมาณไมขออนุมัติขอดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามแผนการจัดหา
พัสดุประจําป จึงสงผลใหการจัดหาพัสดุของหนวยงานไมเปนไปตามแผน 
  2. เจาหนาท่ีไมมีความรูเก่ียวกับการสืบราคาเพ่ือกําหนดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางของครุภัณฑและ
ทําใหมีขอผิดพลาดและลาชา 
  3. ขาดระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพมาชวยในการประมวลผลการเปดเผยขอมูลงบประมาณ ผล
การดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

4. การสืบราคากลางจากผูมีอาชีพใชเวลานานเนื่องจากตองใชระยะเวลาในการคนหาและคิดราคา 
        5. หนวยงานเจาของงบประมาณเสนอความตองการใหจัดหาพัสดุ แตไมแจงรายละเอียดเก่ียวกับพัสดุ
ท่ีตองการใช ตองเสียเวลาสงเรื่องกลับไปจัดทํารายละเอียด 
  6. เจาหนาท่ีในสังกัดหนวยงานบางสวนยังไมเขาใจถึงการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือประกอบการ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางท่ีถูกตอง ครบถวนตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง สงผลใหการจัดหาลาชา 
 4. การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
ตารางท่ี 3 สรุปผลงบประมาณประจําปงบประมาณ 2565 ท่ีประหยัดได (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 
 

งบประมาณเพ่ือการลงทุนท่ีไดรับท้ังส้ิน (หนวย : บาท) 
งบประมาณ งบประมาณท่ีใชไป งบประมาณท่ีประหยัดได 

7,251,553.38 6,811,553.38 440,000.00 
รอยละ 100 รอยละ 93.93 รอยละ 6.07 

 ตารางท่ี 3 ปงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลนิคมน้ําอูนไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางมีโครงการท่ี
ดําเนินงานภายใตงบประมาณ 581 โครงการ พบวาโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน สามารถประหยัดงบประมาณได
เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 440,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 6.07 
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  5. สรุปปญหา/อุปสรรคการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2565 

การจัดหาพัสดุมีกระบวนการดําเนินงานท่ีตองอาศัยการปฏิบัติงานตามระเบียบหลายข้ันตอน 
มีความตอเนื่อง โดยเฉพาะการจัดซ้ือจัดจางทางอิเล็กทรอนิกส ในระบบ e-GP ซ่ึงทําใหเกิดปญหากับ
ผูปฏิบัติงานอยูเสมอ โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ขอสรุปปญหาและอุปสรรค และขอเสนอแนะ เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานในปงบประมาณ 2563 ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
   5.1 ผูปฏิบัติงานมีภาระงานหลายดาน และไมเปนบุคลากรท่ีจบการศึกษาดานการเงิน/ดาน
พัสดุ ความสามารถในการดําเนินงานดานการเงิน ดานพัสดุ เทียบไมไดกับผูท่ีจบดานดังกลาวมาโดยตรง จึงมี
ความเขาใจและความชํานาญในการปฏิบัติงาน ไมเพียงพอ 
   5.2 การบันทึกในระบบ e-GP ลาชา เนื่องจากผูปฏิบัติงานขาดความเขาใจ ระบบการเชื่อมตอ
มีปญหา ชาและหลุดบอยครั้ง มีความซับซอนเขาใจยาก ไมสามารถพิมพเอกสารไดจากระบบโดยตรง(ตองมีการ
แกไข/เพ่ิมเติมขอความในระบบบางรายการตามความตองการของหนวยงานตนสังกัด) มีข้ันตอนหลายข้ันตอน
ตองใชเวลาในการบันทึกขอมูลนาน รายการพัสดุในระบบหายาก ทําใหเสียเวลาในการคนหา 

5.3 มีการจัดหาพัสดุนอกแผนปฏิบัติงานการจัดซ้ือจัดจางท่ีกําหนดไว 
   5.4 เนื่องจากอยูในชวงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 สงผลใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานจัดซ้ือจัดจาง ยังไมเขาใจในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน สงผลใหเกิด
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน   
   6. ขอเสนอแนะและการพัฒนา 

6.1 การใชงานในระบบ e-GP ควรเปนระบบท่ีถาวร ไมควรเปลี่ยนแปลงบอย  
   6.2 ปรับปรุงระบบการเชื่อมตออินเตอรเน็ตของหนวยงาน กรณีเครื่องท่ีใชสําหรับการบันทึก
ขอมูลผานระบบ e-GP ควรตอระบบอินเตอรเน็ตโดยตรง ท่ีไมใชแบบ Wireless  
   6.3 ใหผูมีสวนเก่ียวของในการจัดทําแผน กําหนดคุณลักษณะพัสดุท่ีตองการใหชัดเจน และ
จัดหาพัสดุใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
   6.4 ผูปฏิบัติงาน ควรกําหนดแผนการเขารับการฝกอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพใหมีความเขา
ในระเบียบ และวิธีปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ รวมท้ังคนควาศึกษาจากเอกสารราชการ 
  7. แผนการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน  ในปงบประมาณ 2563 
   จากการวิเคราะหความเสี่ยง ปญหาอุปสรรค/ขอจํากัดในการจัดซ้ือจัดจาง สามารถนํามา
กําหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางเบื้องตนไดดังนี้ 
   7.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และกําหนดวิธีปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกันใหแก
ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

7.2 ปรับปรุงระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร ใหสนองตอบตอระบบ e-GP 
   7.3 ปรับปรุงระบบการเชื่อมตออินเตอรเน็ตเครื่องท่ีใชสําหรับการบันทึกขอมูลผานระบบ e-
GP ตอระบบอินเตอรเน็ตแบบตรง ไมใชแบบสัญญาณ Wireless  
   7.4 เม่ือผูปฏิบัติงานไดรับทราบงบประมาณแลวใหมีการประชุมเตรียมความพรอมในการ
จัดหาพัสดุจัดเตรียม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) / รูปแบบรายการราคากลาง  จัดทํา Time line 
ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางท่ีกําหนดไว 
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   7.5 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือเขารับ
การอบรมความรูดานพัสดุ 
   7.6 ติดตาม ประเมินผลความกาวหนาของการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
จัดซ้ือจัดจางท่ีกําหนด และรายงานผลใหผูบริหารรับทราบ 
     7.7 จัดทําหนังสือแจงแตละกลุมงานใหดําเนินการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง และให
ดําเนินการใหเปนไปตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง  
    7.8 งานพัสดุ จึงตองออกแนวทางและขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจางใหกับกลุมงานตางๆ ใน
หนวยงาน  
    7.9 เจาหนาที่พัสดุ ตองศึกษาระเบียบที่ออกมาใหมใหพรอมในรายละเอียด ขั้นตอน 
กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
    7.10 จัดอบรมเจาหนาที่ในหนวยงาน ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ 
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือ จัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
ชื่อหนวยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน............................................................................................ 
วัน/เดือน/ป : .......2  ตุลาคม  2565.............................................................................................. 
หัวขอ: .......ผูบรหิารหนวยงาน นโยบายของผูบริหาร โครงสรางหนวยงาน หนาท่ีอํานาจของหนวยงาน ตามกฎกระทรวงการ
แบงสวน ราชการกระทรวงสาธารณสุข วิสยัทัศน พันธกิจ คานิยม MOPH ยุทธศาสตรของประเทศโดยรวม แจงเวียนแบบ
แสดงความบริสุทธ์ิใจในการจดัซื้อจัดจาง 2565 นโยบายและยุทธศาตรของโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน แผนการใชจาย
งบประมาณประจําป 2566 แผนการจัดซื้อจดัจางและ การจดัหาพัสดุประจาป 2566 แผนปฏิบัติการประจาํป 2566 
พระราชบัญญัตมิาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประมวลจรยิธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ.2562 ขอบังคับสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 อินโฟกราฟฟก
คณะกรรมการ จริยธรรม ประจาํสํานักงานปลัดการทรวงสาธารณสขุ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข คูมือการใชทรัพยสิน
ของทางราชการโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน การวิเคราะหการจดัซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุประจําป 2565 
 คณะกรรมการโรงพยาบาลคณุธรรมโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน แผนปฏิบัติการสงเสริมคณุธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาล
นิคมนํ้าอูนปงบประมาณ 2566 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรพัยาบุคคลของโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน ขอกําหนดจริยธรรม
เจาหนาท่ีของรัฐสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564................................... 
รายละเอียดขอมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....ผูบรหิารหนวยงาน นโยบายของผูบริหาร ฯ....... 

Link  ภายใน: ........ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun.............. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 

 
 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
อาภากร  แกวมุงคุณ อาภากร  แกวมุงคุณ 

(.นางสาวอาภากร  แกวมุงคณุ.......) (.นางสาวอาภากร  แกวมุงคณุ.......) 
ตําแหนง .นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ....... 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป                    
ตําแหนง ..นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ.. (หัวหนา) 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
วันท่ี...2....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565.......       วันท่ี...2....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565.......       

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ 
(..ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ....) 

ตําแหนง...เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร..... 
วันท่ี...2....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565....... 
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