
 

                   

                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ    โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4278 9015 ตอ 102               

ท่ี  สน 0033.301 /ว.12                               วันท่ี   3 พฤศจิกายน 2565 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมประชุมเพ่ือวิเคราะหแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  

เรียน  หัวหนากลุมงานทุกกลุมงานในโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

  ตามท่ีโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ไดจัดทําโครงการปองกันและปราบปรามผลประโยชนทับซอน
สําหรับบุคลากรสาธารณสุข มีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องโครงการปองกันและปราบปรามผลปร
โยชนทับซอนในหนวยงาน และวิเคราะหแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตนั้น 
  ในการนี้ เพ่ือใหการประชุมบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ ขอเชิญทานเขารวมประชุม 
ในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมเล็ก โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว 
     
 

                 
              ( นายวิษณุ  เกตุรุน ) 
 นายแพทยชํานาญการพิเศษ  รักษาการในตําแหนง 

                                            ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   

                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ    โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4278 9015 ตอ 102               

ท่ี  สน 0033.301 /49                               วันท่ี   1 ธันวาคม 2565 

เรื่อง  รายงานการประชุมเพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ป 2566  

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

  ตามท่ีโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ไดจัดประชุมเพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชนทับซอนเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนในขอ MOIT17 ในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมเล็ก 
โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน นั้น 
  ในการนี้ ทางผูจัดไดจัดทํารายงานการประชุมเพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงในการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต ป 2566 และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ป 2566 พรอมท้ังรายชื่อ
ผูเขารวมประชุม รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ 

  จึงเรียนมาโปรดทราบขออนุญาตใหรายงานการประชุมดังกลาวเผยแพรบนเว็บไซต
โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

     
 
 
                     
           ( นางสาวอาภากร  แกวมุงคุณ ) 
                     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
 
 

-  อนุมัติ        
      
                 

     ( นายวิษณุ  เกตุรุน ) 
                              นายแพทยชํานาญการพิเศษ  รักษาการในตําแหนง 
                                    ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
 



 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
ครั้งท่ี 1 / 2566 

วันท่ี 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน . 

 
 

ผูเขารวมประชุม 
 1. นายวิษณุ  เกตุรุน   รก.ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
 2. นางสุกัญญา  สัตถาผล   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
 3. นางคําวรรณ  ปราศัยงาม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 4. นายเมธี  สุขสรอย   เภสัชกรชํานาญการ 
 5. นายธเนศพล  กิจพานิชยวิเศษ  ทันตแพทยปฏิบัติการ 
 6. นางสาวอาภากร  แกวมุงคุณ  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
ผูไมเขารวมประชุม 
 - ไมมี 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
ประธาน เปดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 - 
มติท่ีประชุม - 
 

2. แจงผลการวิเคราะห Unit cost แบบ Quick Method เดือนตุลาคม ปงบประมาณ 
2566 เราสามารถควบคุม IP Cost และ OP Cost ดังรายการตอไปนี้ 

 

โรงพยาบาล 

OP Cost IP Cost 

 ตุลาคม 2565 ตุลาคม 2565 

UnitCost 
OPD 

Mean+1SD   
UnitCost 
AdjRW 

Mean+1SD   

นิคมน้ําอูน 1,219.26 1,037.55 ไมผาน 20,931.15 27,923.93 ไมผาน 

แหลงขอมูล : hfo62.cfo.in.th ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 เวลา 16.54 น. 
มติท่ีประชุม  รับทราบและเห็นชอบใหดําเนินการควบคุม IP Cost และ OP Cost ใหผานในเกณฑ
เฉลี่ยของกลุมในทุกไตรมาส  
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 3. วิเคราะหสถานการณการเงินการคลัง 
        - สถานการณการเงินการคลังของ  CUP นิคมน้ําอูน ณ  วันท่ี  31 สิงหาคม 2565                 
มีสินทรัพยหมุนเวียน 14,061,852.94 บาท มีลูกหนี้ 2,043,401.80 บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน 
8,799,269.60 บาท 
   1. อัตราสวนทุนหมุนเวียน Current  Ratio (เทา)   = 1.60  ผานเกณฑ (≥1.5) 
           2. อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick  Ratio (เทา)   = 1.47  ผานเกณฑ (≥1.0) 
           ๓. อัตราสวนเงินสดตอหนี้สิน (Cash Ratio)  = 1.24  ผานเกณฑ (≥0.8) 
 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายนี้  
มติท่ีประชุม    - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ครั้งท่ี 8 / 2565 
วันท่ี 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 
มติท่ีประชุม - รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน  

  ครั้งท่ี 8 / 2565 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา 
 กลุมงานบริหารท่ัวไป 
 ตามหนังสือจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครแจงเก่ียวกับการขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับ
แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ท่ีปฏิบัติงานในหนวยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จึงไดกําหนดในวันท่ี 1 มกราคม ของทุกป เปน
วันเริ่มตนทําสัญญาขอรับเงินเพ่ิมพิเศษฯ ดังกลาว และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ของทุกป และ
สิ้นสุดทุกวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกป ในสวนโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ณ ขณะนี้  
  1. ทันตแพทย  และเภสัชกร แจงความประสงคขอรับเงินเพ่ิมพิเศษท่ีปฏิบัติงานในหนวยบริการ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไม ทําเวชปฏิบัติสวนตัว และหรอื ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ตั้งแตวันท่ี 
1 มกราคม 2566 เปนตนไป ดังนี้ 
   1.1 นายวิษณุ  เกตุรุน   นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
  1.2 นายนิพิฐ  ชวลิตธิติกร  นายแพทยปฏิบัติการ 
  1.3 นายนิโรธ เกียรติกุลวิวัฒน  เภสัชกรปฎิบัติการ 
 2. แพทย และเภสัชกร แจงความประสงคไมขอรับเงินเพ่ิมพิเศษท่ีปฏิบัติงานในหนวยบริการ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไม ทําเวชปฏิบัติสวนตัว และหรอื ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ตั้งแตวันท่ี 
1 มกราคม 2566 เปนตนไป ดังนี้   
  2.1 นางสาวณัฐพร  สุปน   นายแพทยชํานาญการ 
  2.2 นายเมธี  สุขสรอย   เภสัชกรชํานาญการ 
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มติท่ีประชุม   เห็นควรใหงานธุรการ ฝายบริหารงานท่ัวไป ดําเนินการสําเนาหนังสือแจงผูท่ีมี 

คุณสมบัติใหดําเนินการกรอกเอกสารแบบคําขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับ ทันต 
แพทย ท่ีปฏิบัติงานในหนวยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไม 
ทําเวชปฏิบัติสวนตัว และหรือ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ใหเรียบรอย 

   ครบถวนและนําสงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สกลนครตอไป  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
 1. ขอใหเจาหนาท่ีทุกทานรวมกันทําความสะอาดโรงพยาบาลทุกจุดอยางตอเนื่องเพ่ือเตรียม
ในการรับประเมินในหลาย ๆ สวนตอไป 
 2. ขอใหเจาหนาท่ีดําเนินการดานเอกสารงานขอมูลใหครอบคลุมและเปนปจจุบัน 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
 
CFO 
 กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค 
  ตามทุกไตรมาส เพ่ิมรายได ลดรายจาย ประสิทธิภาพเรียกเก็บ ทันตกรรม 
กายภาพบําบัด แพทยแผนไทย ควบคุมคาใชจาย 
   - สถานการณการเงินการคลัง  วิกฤติระดับ 0 
   - รายงานการวิเคราะห Unit Cost ของ OPD นั้น ยังต่ําอยู และ ในสวนของ IPD นั้น ทําไดดี 
   - การควบคุมในเรื่องของตนทุนนั้นทําไดดี 
   - เรื่องงบเหมาจายนั้นเพ่ิมข้ึนสูง 
  - ในเรื่องของรายรับนั้นทําไดดี มีเรื่องของการเบิกจายตรงมีปญหา และในเรื่อง
ตัวชี้วัดตาง ๆ ยังใกลเคียงกับคาต่ําอยู 
  - สถานการณการเงินการคลังของ CUP นิคมน้ําอูน เงินสดประมาณ 27 ลาน นาจะ
อยูไดประมาณ 11 เดือน สิ้นปงบประมาณ CUP นิคมน้ําอูน สามารถลดเงินงบลงทุนไดจํานวนหนึ่ง 
มติท่ีประชุม    - รับทราบ 
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คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง 
 กลุมงานบริหารท่ัวไป 
 1. สรุปผลการดําเนินการของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูนตามแผน Planfin ป 2565 
  แผนการติดตามแกไขปญหาทางการเงิน ณ 31 ตุลาคม 2565 

ปญหาไตรมาส ตุลาคม 
2565 

ตุลาคม 2565 หมายเหตุ 

ประมาณการท่ีควรเปน คาท่ีเปนจริง สวนตางรอยละ ผลงาน 
รายไดประกนัสังคม 216,539.25 268,137.93 -42.94 Not OK  
รายไดแรงงานตางดาว 4,665.33 6,176.00 486.53 OK  
รายไดอื่น 3,202,970.40 3,491,855.25 6.41 OK  
เงินเดอืนและคาจางประจํา 15,890,454.63 16,283,830.00 1.20 Not OK  
คาตอบแทน 8,422,706.67 7,841,663.00 11.00 Not OK มีความคลาดเคล่ือนในการ

ปรับแผน 
คาใชจายบุคลากรอืน่ 916,770.20 1,013,197.85 11.10 Not OK  
วัสดุใชไป 1,440,510.78 1,568,640.00 -24.45 OK  
คาสาธารณูปโภค 603ม479.32 895ม780.00 14.08 Not OK  
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 2,192,587.20 3,171,456.78 21.90 Not OK มีการจัดซ้ือรับบริจาค

ครุภัณฑเพ่ิมเติม 

ฝากใหทุกกลุมงานติดตามคาใชจายในทุกหมวดไมควรจะเกิดแผนท่ีวางไว 
มติท่ีประชุม    - รับทราบ และเห็นชอบใหงานการเงินและบัญชีดําเนินการติดตามโดยเรงดวน 
 2. การวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
   - วิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนตาม
มาตรฐาน COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread 
Commission) เนนองคประกอบท่ี 2 : การประเมินความเสี่ยง หลักการท่ี 8 : พิจารณาโอกาสท่ีจะ
เกิดการทุจริต เพ่ือใหสอดคลองกับ MOIT 17 
   - ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนกระบวนงานท่ีจะ
ประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนจากภาระงานดานภารกิจ
สนับสนุนตามอํานาจหนาท่ีของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูนจํานวน 7 กระบวนงาน 
    (1) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนดาน
การจัดซ้ือจัดจาง 
    (2) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนดาน
การจัดทําโครงการฝกอบรม ประชุมศึกษา ดูงาน และสัมมนา 
    (3) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนดาน
การเบิกจายคาตอบแทน 
    (4) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนดาน
การใชรถทางราชการ 
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    (5) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนดาน
การนําวัสดุอุปกรณทางราชการไปใชในกิจการสวนตัว 
    (6) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนดาน
การจายยา และเวชภัณฑท่ีมิใชยาเกินความจําเปน 
    (7) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนดาน
การสั่งซ้ือยาเกินความจําเปนในการรักษาผูปวยมติท่ีประชุม เห็นชอบ ทําการวิเคราะหความเสี่ยงฯ 
ตามมาตรฐาน COSO 2013 ใหสอดคลองกับบริบทขององคกร 
  3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต        

  3.1) วัตถุประสงคของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
  3.2) กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต     
  3.3) องคประกอบสําคัญท่ีทําใหเกิดการทุจริต     
  3.4) ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต     
  3.5) ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต     
                 ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง                 

           ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง    
  ข้ันตอนท่ี 3 เมทริกสระดับความเสี่ยง       
   ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง     
   ข้ันตอนท่ี 5 แผนบริหารความเสี่ยง      
   ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง    
   ข้ันตอนท่ี 7 การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง      
   ข้ันตอนท่ี 8 การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง    
   ข้ันตอนท่ี 9 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง   

  3. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
   - ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ป 2566 เพ่ือใหสอดคลองกับ
บริบทวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนในขอ MOIT17 
   - กําหนดการรายงานผลการกํากับ ติดตาม อยางชัดเจน 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ มอบหัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไปดําเนินการและรายงานผลตามกรอบท่ี 

กําหนดไว 
 

การติดตามความกาวหนางบลงทุน  
- แจงเรื่องการปรับแผนงบลงทุนงบประมาณรายจายประจําป 2563-2568 ดําเนินการ

เรียบรอยแลว ตามรายการท่ีเสนอในท่ีประชุมครั้งท่ีผานมา 
มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 
 
 



การพัฒนาระบบหนวยบริการ 
 กลุมงานการพยาบาล 
  1. ใหดําเนินการตอบ SAR เพ่ิมเติม 
 2. เนื่องจากคุณจารุวรรณ ไดเขารวมประชุม HA ท่ีกรุงเทพมหานคร และไดรับทราบเรื่อง
ใหมสําหรับการประเมิน 2P Safty และตองประกาศใหเจาหนาท่ีทราบ 
 3. ขอใหทุกกลุมงานเตรียมเอาสารใหพรอมในการเยี่ยมสํารวจภายใน 2 ธันวาคม 2565 
  3.1 อาจารยกบมาอบรมเพ่ิมเติมในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2565 
  3.2 ENV รายงานความกาวหนาและนโยบาย 2P Safty  
มติท่ีประชุม    - รับทราบ และเห็นชอบ 
เลิกประชุม 16.30 น. 
 
ลงชื่อ................................................  ลงชื่อ............................................... 
       (นางสาวอาภากร  แกวมุงคุณ)             (นายวิษณุ  เกตุรุน) 
       นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ             ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
          ผูจดรายงานการประชุม               ผูตรวจรายงานการประชุม 
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ลงลายมือช่ือเขาประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
ครั้งท่ี 1 / 2566 

วันท่ี 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
ผูเขาประชุม 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายวิษณุ  เกตุรุน รก. ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน   

2 นางคําวรรณ  ปราศัยงาม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   

3 นางสุกัญญา  สัตถาผล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ   

4 นายเมธี  สุขสรอย เภสัชกรชํานาญการ   

6 นายธเนศพล  กิจพานิชยวิเศษ ทันตแพทยปฏิบัติการ   

7 นางสาวอาภากร  แกวมุงคุณ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
ชื่อหนวยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน............................................................................................ 
วัน/เดือน/ป : ....... 1 ธันวาคม 2565.............................................................................................. 

หัวขอ: .......รายงานการประชุมเพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ป 

2566.................................. 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....รายงานการประชุมเพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ป 2566....... 
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...1....เดือน.......ธ.ค......พ.ศ..2565.......       วันท่ี...1....เดือน.......ธ.ค......พ.ศ..2565.......       

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

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

ตําแหนง...นักวิชาการคอมพิวเตอร..... 
วันท่ี...1....เดือน.......ธ.ค......พ.ศ..2565.......       

                   
  




	                      บันทึกข้อความ
	MOIT 17-2.pdf
	ลงลายมือชื่อเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน

	MOIT 17-1.pdf
	                      บันทึกข้อความ




