
 

                   

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

ท่ี  สน 0033.301 /26                               วันท่ี   3 ตุลาคม 2565 

เรื่อง  โปรดลงนามประกาศโรงพยาบาลนิคมน้ําอูนเรื่อง มาตรการการใชทรัพยสินของทางราชการของโรงพยาบาล 

          นิคมน้ําอูน 
เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน           

   รัฐบาลกําหนดใหการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนนโยบายสําคัญ
และถือเปนวาระแหงชาติท่ีทุกสวนราชการจะตองนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม โดยคํานึงถึงบทบาท
ของทุกภาคสวน ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องคกรสาธารณะ สื่อมวลชน และ
ภาคประชาสังคม เพ่ือใหเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการกอใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาค
สวนในการตอตานทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง 
  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน จึงไดออกประกาศมาตรการการใชทรัพยสินของทางราชการของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม และขออนุมัตินําเอกสาร ฯ เผยแพร
บนเว็บไซตโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน และแจงเวียนใหบุคลากรภายในโรงพยาบาลทราบโดยท่ัวกัน รายละเอียด
ปรากฎดังเอกสารท่ีแนบเรียนมาพรอมนี้ 
 
 
                      
          ( นางสาวอาภากร  แกวมุงคุณ ) 
                    นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
 
 

-  เห็นชอบและอนุมัติ        
     
 

                .......................................................... 
           ( นายวิษณุ  เกตุรุน ) 

    นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 
  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
เรื่อง มาตรการการใชทรัพยสินของทางราชการของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

__________________________ 
   โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน มีความมุงม่ันในการบริหารราชการอยางซ่ือสัตยสุจริตตามหลัก 
ธรรมาภิบาลเพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกสังคม และใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 
โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน จึงไดกําหนดมาตรการบริหารงานดานการปองกันผลประโยชนทับซอนในการใช
ทรัพยสินของทางราชการ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการใชทรัพยสินของทางราชการของเจาหนาท่ีใน
โรงพยาบาลนิคมน้ําอูนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
   1. มาตรการกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   ขอ 1 ใหปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่ง ท่ีเก่ียวของ โดยเครงครัด 
   ขอ 2 การใชทรัพยสินของทางราชการใหคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนหลัก 
   ขอ 3 การใชทรัพยสินของทางราชการใหเกิดความคุมคากอเกิดประโยชนสูงสุดของทาง 
ราชการ 
   ขอ 4 การใชทรัพยสินของทางราชการใหยืดหลักความประหยัด 
   ขอ 5 การใชทรัพยสินของทางราชการใหชวยกันดูแลและบํารุงรักษาทรัพยสินของทาง 
ราชการดวย 
   ขอ 6 ไมใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน 
   ขอ 7 ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นตองกํากับ ดูแล ใหคําแนะนําเจาหนาท่ีใหปฏิบัติตาม 
มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนในการใชทรัพยสินของทางราชการของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
   2. แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของทางราชการ 
   2.1. การรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด และไมเบียดบังทรัพยสินทาง 
ราชการเพ่ือประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน บุคลกรสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี จะตองไมใช 
ทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน จนเปนเหตุใหสํานักงานฯ เสียหายหรือเสียประโยชน 
เชน 
    - การใชวัดหรืเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ ในเรื่องอ่ืนท่ีไมใชงานราชการหรือนํากลับไป
ใชเปนการสวนตัว เชน ซอง กระดาษ ผาเทป ท่ีเย็บกระดาษ โทรศัพท เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ 
    - การขอใชรถราชการในธุระสวนตัว 
    - การท่ีผูมีหนาท่ีขับรถยนตของสวนราชการนําน้ํามันในรถไปขาย และนําเงินมาไวใช
จายสวนตน ทําใหสวนราชการตองเสียงบประมาณเพ่ือซ้ือน้ํามันรถมากกวาท่ีควรจะเปน 
   2.2. การอาศัยโอกาสรับ เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน ของขวัญ หรือผลประโยชนอ่ืนใด
บุคลากรกรมบัญชีกลางจะตองไมรับสินบน ของขวัญ ความสะดวกสบาย หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเกินความเหมาะสม
และอาจสงผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงจะเอ้ือประโยชนหรือทําใหเกิดความไมเปนธรรมเชน 
    - การรับของขวัญจากบริษัทเอกชนเพ่ือชวยใหบริษัทชนะการประมูลไดรับงาน
โครงการขนาดใหญของหนวยงาน 



     - การเอ้ือประโยชนใหแกบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจท่ีตนเปนกรรมการหรือท่ี
ปรึกษาและไดรับการตอบแทนในลักษณะความบันเทิงในรูปแบบตางๆ 
     - การดูงานตางประเทศกับบริษัทเอกชนท่ีไดชนะการประมูลรับงานโครงการตางๆ 
     - การเรียกรับผลประโยชนจากผูรับบริการ โดยอางวาจะไดรับความสะดวกและ
รวดเร็วข้ึนจึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    3    เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2565             
              

     
 

                .......................................................... 
           ( นายวิษณุ  เกตุรุน ) 

    นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 
  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
 



 

 

 

 

คูมือการใชทรัพยสินทางราชการของโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมงานบริหารทั่วไป 

โรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน 

 

 

 

 

 

 

 



 

คํานํา 

 

  จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําป  พ.ศ.  

2562  เม่ือวันท่ี  17  ตุลาคม  2562  โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน  “ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส  

(ITA)  ของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน  ดังนั้น  โรงพยาบาลนิคมน้ําอูนจึงจัดทําขอตกลงหรือประกาศใหบุคลากรทราบถึง

นโยบายการไมนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชเปนประโยชนสวนตัว 

  โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน  ไดใหความสําคัญตอการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําป  มาโดยตลอด  และเล็งเห็นวา  ผลการประเมินท่ีปรากฏขางตนนั้น  เปน

ประโยชนตอการปฏิบัติการ  และเพ่ือเปนการปรับปรุงในเรื่องการใชทรัพยสินของราชการ  ใหเปนไปตามกฎหมาย

และระเบียบขอบังคับ  จึงไดมีการจัดทําคูมือการใชทรัพยสินทางราชการของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูนข้ึน  เพ่ือเปนแนว

ปฏิบัติตอไป 

 

 

        กลุมงานบริหารท่ัวไป 

โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

            หนา 

 

คํานํา 

วัตถุประสงค             1 

ขอกฎหมายและระเบียบ            1 

นิยามศัพท             1 

หลักเกณฑการใหยืมพัสดุ            1 

หลักเกณฑการคืนพัสดุ            2 

แบบฟอรมการยืมพัสดุ  และคืนพัสดุ          3 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการใชทรัพยสินทางราชการของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจัดทําคูมือการใชทรัพยสินทางราชการของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

2. เพ่ือกําหนดแนวทางในการใชทรัพยสินทางราชการของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

3. เพ่ือปองกันการสูญหายของทรัพยสินทางราชการของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 

ขอกฎหมายและระเบียบ 

1. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560 

 

นิยามศัพท 

 ทรัพยสินของทางราชการ  หมายถึง  ทรัพยสินของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน  ซ่ึงเปนพัสดุในการดูแล  และ 

ครอบครองของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 

 พัสดุ  หมายถึง  วัสดุ  และครุภัณฑ 

  วัสดุ  หมายถึง  สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน

นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  ตามการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 

  ครุภัณฑ  หมายถึง  สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานยืนนาน  

ไมสิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  ตามการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณท่ี

สํานักงบประมาณกําหนด 

 ผูใหยืม  หมายถึง  โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 ผูยืม  หมายถึง  ขาราชการ  พนักงานจางตามภารกิจ  คนงาน  ลูกจาง  ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงพยาบาลนิคม

น้ําอูน  ประชาชนท่ัวไป  หนวยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน  โดยไมขัดตอกฎหมาย  และระเบียบท่ีกําหนดไว 

 

หลักเกณฑการใหยืมพัสดุ 

 หลักเกณฑการใหยืมพัสดุท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการนําไปใช 

1. ผูยืมพัสดุจะตองเขียนยืม  ตามแบบฟอรมท่ีทางโรงพยาบาลนิคมน้ําอูนกําหนด 

2. ผูยืมตองแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืม  ไดแก สําเนาบัตรประชาชนพรอมลงลายมือชื่อรับรอง

สําเนาถูกตอง 

3. การยืมพัสดุ  มีกําหนดในการยืม  จํานวน  7 วัน  ยกเวน  หากมีความจําเปนตองใชเกินกวา  7  วัน  ให

ระบุเหตุผลแกเจาหนาท่ีผูรับเรื่องเปนรายกรณี 

4. การยืมพัสดุ  จะตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจลงนามเทานั้น 

 

 



- 2 – 

 

หลักเกณฑการคืนพัสดุ 

1. ผูยืมพัสดุ  จะตองสงมอบสิ่งของท่ียืม  ตามกําหนดท่ีระบุ  โดยพัสดุนั้น ๆ จะตองมีสภาพคงเดิม  ไมชํารุด 

เสียหาย  หากเกิดการชํารุดเสียหาย  ใหผูยืมทําการซอมแซมใหคงสภาพเดิม  หรือหากสูญหาย  ผูยืมตองชดใชใหแก

เทศบาลฯ  โดยการจัดหาพัสดุประเภท  ชนิด  และปริมาณเดียวกันมาคืน  หรือชดใชตามขอความท่ีระบุไวใน

แบบฟอรม  หรือขอตกลงท่ีไดจัดทําข้ึน 

2. หากผูยืม  ไมนําพัสดุสงคืนภายใน  7  วัน  หรือตามท่ีระบุไว  ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  รายงานผูมี 

อํานาจอนุมัติทราบ  เพ่ือสั่งการตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flow Chart แนวทางปฏิบัติในการยืมพัสดุ 
ลําดับ ผูรับผิดชอบ Flow Chart ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน 
1. ผูยืม  

 
 
 

กรอกขอมูล ในแบบฟอร มยืม /คื น
ประเภทใชคงรูป โดยระบุรายละเอียด
ขอมูลของผูยืม เหตุผลความจําเปนตอง
ใชงาน กําหนดการสงคืน รายการที่ยืม
พรอมลงลายมือชื่อผูยืม 

2. หัวหนาฝาย/งาน ผู
ยืม 

 
 
 
 

ลงนามในแบบฟอรมยืม/คืนประเภทใช
คงรูป 

3. เจาหนาที่พัสด ุ  
 
 
 
 

รับใบยืม/คืนประเภทใชคงรูปและ
ตรวจเช็คสภาพพัสดุตามรายการท่ีผูยืม
ขอยืม วามีสภาพพรอมใชงานหรือไมถา
สภาพพรอมใชงานใหเสนอแบบฟอรมฯ
ตอหัวหนาเจาหนาที ่

4. หัวหนาเจาหนาที่/
ผูไดรับแตงตั้ง 

 
 
 
 

ลงนามในใบยืม/คืนประเภทใชคงรูป 

5. หัวหนาหนวยงาน
ของรัฐ 

 
 
 
 
 

กรณียืมใชนอกสถานที่ใหเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐ ลงนามอนุมัติการยืม 

6. เจาหนาที่พัสด ุ  
 
 
 

รับใบยืม/คืนประเภทใชคงรูป พรอม
ตรวจสอบความถูกตองและจัดเตรียม
พัสดุตามใบยืม/คืน ใหผูยืม 

7. ผูยืม  
 
 
 

นําพัสดุที่ยืมไปมาคืนแกผูใหยืม 

8. 
 
 
 
 

เจาหนาที่พัสดุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจเช็คสภาพพัสดุตามรายการในใบ
ยืม/คืน วาครุภัณฑนั้น มีสภาพที่ใชงาน
ไดตามปกติหรือไม 
 
 
พัสดุที่มีสภาพปกติใหรับคืนและจัดเก็บ
พัสดุนั้นไว 
 
 
พัสดุที่ไมไดอยูในสภาพปกติใหผูยืมทํา
การชดใชพัสดุน้ันตามระเบียบฯ 

 

กรอกขอมูลใน
แบบฟอรม 

ลงนามเซนตรับรอง 

ตรวจเช็คสภาพ 

ตรวจเช็คสภาพ 
 

จัดเก็บพัสดุ 

สภาพไมพรอมใช 

ลงนาม 

ลงนามอนุมัติ 

รับใบยืม/คนืพัสดุ 

คืนพัสดุ 

สภาพปกติ 

ไมอนุมัติใหยมื 

ไมปกต ิ

ชดใช
พัสด ุ



ใบยืมพัสดุประเภทใชคงรูป หรือพัสดุประเภทใชส้ินเปลืองของเจาหนาท่ีรัฐ 
ของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 หนวยงาน ........................................................................................................................ 

  วันท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ......................... 
 

 ขาพเจา.................................................................................ตําแหนง............................................................................................... 

กอง/ศูนย/กลุมงาน .....................................................................................กรม ............................................................................................. 

หมายเลขโทรศัพท...........................................................................หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนท่ี...................................................................... 

มคีวามประสงคจะขอยืมพัสดุของ...............................................................................วัตถุประสงคเพ่ือ ..................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

ต้ังแตวันท่ี...............เดือน................................พ.ศ................. ถึงวันท่ี...............เดือน................................พ.ศ.................... ดังน้ี 
รายการ จํานวน ยี่หอ/รุน หมายเลขเครื่อง 

(serial Number) 
หมายเลขครุภณัฑ ลักษณะพัสด ุ

(สี/ขนาด) ถามี 
อุปกรณประกอบ 

       
       
       
       

หมายเหตุ  หากกรอกรายการไมเพียงพอใหเขียนในใบแนบ 

 ตามรายการท่ียืมขางตน ขาพเจาจะดูแลรักษาเปนอยางดี และสงคืนใหในสภาพท่ีใชการไดเรียบรอย หากเกิดการชํารุด หรือใชการไมได
หรือสูญหายไป ขาพเจาจะจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจายเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ
อยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาท่ีเปนอยูในขณะยืม 

 ขาพเจาขอรับผดิชอบโดยไมมเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น ท้ังน้ี ขาพเจาจะสงคืนพัสดุ ในวันท่ี.............เดือน............................พ.ศ. ............. 
      ลงชื่อ ............................................................................ผูยืมพัสดุ 

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

เสนอ ผานหัวหนาพัสดุ   ตรวจสอบแลวโดย  นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................เจาหนาท่ีพัสดุ 

 ยืมใชในหนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 ยืมใชในหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข  

 ลงชื่อ ..............................................................หัวหนาพัสดุ    ลงชื่อ........................................................................... ผูอนุมัติ 

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

        ตําแหนง ผูอํานวยการ ........................................................................... 

 ไดสงพัสดุคนืแลวเม่ือวันท่ี.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

   ลงชื่อ.......................................................................... ผูยืม/ผูสงคืนพัสดุ 

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

 ไดรบัพัสดุคนืแลวเม่ือวันท่ี.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

   ลงชื่อ........................................................................... ผูรับคืนพัสดุ 

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

หมายเหตุ 

เมื่อครบกําหนดยืม ใหผูอนุมัติใหยืมหรือผูรับหนาที่แทนมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหยืมไป คืนภายใน 7 วัน นับแตวันที่ครบกําหนด 
ปรับปรุง ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2564 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
ชื่อหนวยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน............................................................................................ 
วัน/เดือน/ป : .......3 ตุลาคม 2565.............................................................................................. 

หัวขอ: .......มาตรการการใชทรพัยสินของทางราชการของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน.................................. 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....มาตรการการใชทรัพยสินของทางราชการของโรงพยาบาลนคิมน้ําอูน....... 
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...3....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565.......       วันท่ี...3....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565.......       

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

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

ตําแหนง...นักวิชาการคอมพิวเตอร..... 
วันท่ี...3....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565.......                   

 

 
 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
ชื่อหนวยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน............................................................................................ 
วัน/เดือน/ป : .......3 ตุลาคม 2565.............................................................................................. 

หัวขอ: .......คูมือการใชทรัพยสนิทางราชการของโรงพยาบาลนคิมน้ําอูน.................................. 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....คูมือการใชทรัพยสินทางราชการของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน....... 
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...3....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565.......       วันท่ี...3....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565.......       

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

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

ตําแหนง...นักวิชาการคอมพิวเตอร..... 
วันท่ี...3....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565.......                   

 

 
 




	                      บันทึกข้อความ



