
รายงานผลการด าเนินงานการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
ที ่ หัวเรื่องของข้อมูล ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
1 
 

หน้าแรก 
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public 
Relations) ข่าวสารทั่วไป ภาพ 
ข่าว กิจกรรมเรื่อง แจ้งเตือน รวม 
ถึง ประกาศของหน่วยงาน เช่น 
ประกาศรับ สมัครงาน ประกาศ 
จัดซื้อจัดจ้าง ผลการ จัดซื้อจัด 
จ้าง  
 

 
เผยแพร่บนหน้าเว็บหลัก
โรงพยาบาล 
 

 

 
 

 
2 

 
เกี่ยวกับเรา 
1.ข้อมูลหน่วยงาน (General 
Information) ประกอบด้วย 
1.1 ประวัติโรงพยาบาล 
1.2 ผังโครงสร้างองค์กรใน
โรงพยาบาล 
1.3 คณะกรรมการบริหาร 
1.4 นโยบายของผู้บริหาร 
1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
1.6 ค่านิยมองค์กร 
1.7 นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 
2. กลุ่มงานโรงพยาบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- (1-7) เผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาล เมนู “เกี่ยวกับเรา” 
หัวข้อ “ข้อมูลโรงพยาบาล” 
 
 
 
 
 
 
 
 
- (2.) เผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาล เมนู “เกี่ยวกับเรา” 
หัวข้อ “กลุ่มงานโรงพยาบาล” 
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ข้อมูลบริการ 
3.1 ตารางการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 แพ็กเกจและโปรโมชั่น 
 

 
- (3.1) เผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาล เมนู “ข้อมูลบริการ” 
หัวข้อ “ตารางการให้บริการ” 
 
 
 
 
 
 
- (3.2) เผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาล เมนู “ข้อมูลบริการ” 
หัวข้อ “แพ็กเกจและโปรโมชั่น” 
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ข้อมูลงานคุณภาพโรงพยาบาล 
4.1 การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
4.1.1 จริยธรรม 
4.1.2 กฎหมาย/ข้อบังคับต่างๆ 
4.1.3 แผนพัฒนา/ยุทธศาสตร์
ชาติ 
4.1.4 ITA 2563 
4.1.4 ITA 2564 
4.1.4 ITA 2565 
4.1.4 ITA 2566 
 
 
 
 

 
- (4.1) เผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาล เมนู “งานคุณภาพ
โรงพยาบาล” หัวข้อ “การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)” 
>  จริยธรรม 
> กฎหมาย/ข้อบังคับต่างๆ 
> แผนพัฒนา/ยุทธศาสตร์ชาติ 
> ITA 2563 
> ITA 2564 
> ITA 2565 
> ITA 2566 
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ข้อมูลงานคุณภาพโรงพยาบาล 
(ต่อ) 
4.2 มาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ (HA) 
4.2.1 ทีมคร่อม HA 
 
 
 
 
 
4.2.2 คู่มือเอกสารประกอบ 
 
 
 
 
4.3 มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 9 ด้าน (HS4) 
4.3.1 HS4-2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.2 HS4 เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

 
 
- (4.2.1) เผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาล เมนู “งานคุณภาพ
โรงพยาบาล” หัวข้อ “มาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 
(HA)” > ทีมคร่อม HA 
 
- (4.2.2) เผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาล เมนู “งานคุณภาพ
โรงพยาบาล” หัวข้อ “มาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 
(HA)” > คู่มือเอกสารประกอบ 
 
 
- (4.3.1) เผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาล เมนู “งานคุณภาพ
โรงพยาบาล” หัวข้อ “มาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน 
(HS4)” > HS4-2566 
> HS4-2566 ด้านที่ 1 
> HS4-2566 ด้านที่ 2 
> HS4-2566 ด้านที่ 3 
> HS4-2566 ด้านที่ 4 
> HS4-2566 ด้านที่ 5 
> HS4-2566 ด้านที่ 6 
> HS4-2566 ด้านที่ 7 
> HS4-2566 ด้านที่ 5 
> HS4-2566 ด้านที่ 9 
 
- (4.3.2) เผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาล เมนู “งานคุณภาพ
โรงพยาบาล” หัวข้อ “มาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน 
(HS4)” > HS4 เอกสาร
ประกอบการบรรยาย 
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ข้อมูลงานคุณภาพโรงพยาบาล 
(ต่อ) 
4.4 สถิติและรายงาน 
แสดงสถิติการใช้บริการเว็บไซต์ 
แสดง ระดับ ความพึงพอใจ และ 
มีระบบ ประเมินความพึงพอใจ   
ที่มีต่อเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 

 
 
- (4.4) เผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาล เมนู “งานคุณภาพ
โรงพยาบาล” หัวข้อ “สถิติและ
รายงาน” 
 

 
 

 
 
 

5 เครือข่ายบริการสุขภาพ 
5.1 คปสอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 รพ.สต.ติดดาว 
 
 

 
- (5.1) เผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาล เมนู “เครือข่าย
บริการสุขภาพ” หัวข้อ “คปสอ.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
- (5.2) เผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาล เมนู “เครือข่าย
บริการสุขภาพ” หัวข้อ “รพ.สต.
ติดดาว” 
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ข่าวสาร 
6.1 สาระน่ารู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 บริการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 ดาวน์โหลด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- (6.1) เผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาล เมนู “ข่าวสาร” 
หัวข้อ “สาระน่ารู้” 
 
 
 
 
 
 
 
 
- (6.2) เผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาล เมนู “ข่าวสาร” 
หัวข้อ “บริการออนไลน์” 
 
 
 
 
 
 
- (6.3) เผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาล เมนู “ข่าวสาร” 
หัวข้อ “ดาวน์โหลด” 
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7.1 ติดต่อหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Q&A 

 
- (7.1) เผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาล เมนู “ติดต่อเรา” 
หัวข้อ “ติดต่อหน่วยงาน” 
 
 
 
 
 
 
 
- (7.2) เผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาล เมนู “ติดต่อเรา” 
หัวข้อ “Q&A” 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ประจ าปี 2565 

ล าดับ 
ว/ด/ป 
ที่ย่ืนขอ 

หัวข้อ 
ว/ด/ป 

ที่เผยแพร่ 
ผู้ดูแล 

1 5/10/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา, พนักงานประจ าห้องทดลอง 1 อัตรา 

5/10/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

2 7/10/2564 รายงาน 5 อันดับโรค ปี 2564  ณ 30/9/2564 7/10/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
3 7/10/2564 รายงาน OP PP visit แยก OPD,IPD ปี 2563-2564 ณ 30/9/2564 7/10/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
4 12/10/2564 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา, พนักงาน

ประจ าห้องทดลอง 1 อัตรา 
12/10/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

5 14/10/2564 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ ปี 2564 

14/10/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

6 15/10/2564 แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์  
ปี 2565 

15/10/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

7 15/10/2564 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เภสัชกร 1 อัตรา 15/10/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
8 20/10/2564 รายการอัตราค่าบริการสาธารณสุข ปี 2565 20/10/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
9 27/10/2564 เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จาการรื้อถอน กรณีครุภัณฑ์อาคารและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 5 รายการ 6 หลัง ของ

โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ที่ช ารุด เสื่อมสภาพ ประจ าปี 2564 จ านวน 16 รายการ 
27/10/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

10 4/11/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขัน พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป เภสัชกร 1 อัตรา 

4/11/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

11 8/11/2564 รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จ านวน 11 อัตรา 

8/11/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

12 11/11/2564 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 11/11/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
13 15/11/2564 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เภสัชกร 1 อัตรา   15/11/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
14 22/11/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงิน

บ ารุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 
22/11/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 



ล าดับ 
ว/ด/ป 
ที่ย่ืนขอ 

หัวข้อ 
ว/ด/ป 

ที่เผยแพร่ 
ผู้ดูแล 

15 23/11/2564 ค่ารักษาพยาบาลในการขอตรวจ Antigen test kit หรือ ATK 23/11/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
16 24/11/2564 ประกาศเผยแพร่ แผนการจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 24/11/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
17 25/11/2564 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 25/11/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
18 25/11/2564 -ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว ปี 2564 

-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว ปี 2565 
25/11/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

19 07/12/2564 -แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาวัสดุ ปีงบประมาณ 2565 
-หนังสือจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 
-ค าสั่งมอบหมายการปิด-ปลดประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2565 

07/12/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

20 07/12/2564 ประกาศเผยแพร่ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปีงบประมาณ 2565 07/12/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
21 08/12/2564 รายงาน 5 อันดับโรค ปี 2564  ณ 30/11/2564 08/12/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
22 14/12/2564 ค าสั่งแต่งตั้ง คปสอ. ศรีสัชนาลัย และรายงานการประชุม ครั้งที่ 1-2 ปี 2564 14/12/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
23 14/12/2564 วิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปี 2565 14/12/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
24 22/12/2564 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน)  พนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์) 
22/12/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

25 23/12/2564 ITA 2565 ไตรมาส 1  
- MOIT 1 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

23/12/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

26 27/12/2564 ITA 2565 ไตรมาส 1  
- MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

27/12/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

27 
 
 

28/12/2564 
 
 

ITA 2565 ไตรมาส 1 (สสอ.ศรีสัชนาลัย)  
- MOIT 1 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

28/12/2564 
 
 

เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
 
 



ล าดับ 
ว/ด/ป 
ที่ย่ืนขอ 

หัวข้อ 
ว/ด/ป 

ที่เผยแพร่ 
ผู้ดูแล 

27 28/12/2564 - MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
- MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
- MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
28/12/2564 

 
เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

28 28/12/2564 ITA 2565 ไตรมาส 1 
- MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
- MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
- MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

28/12/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

29 28/12/2564 ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก-
อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น 

28/12/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

30 29/12/2564 อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565  29/12/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
31 7/1/2565 ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัติโนมัติพร้อมน้ ายา จ านวน 3 เครื่อง 7/1/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
32 10/1/2565 ขั้นตอนการขอประวัติการรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 10/1/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
33 11/1/2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันพนักงานบริการ 1 

อัตรา (ปฏิบัติงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์) 
11/1/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

34 13/1/2565 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงาน กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์)   

13/1/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

35 21/1/2565 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน)  นายช่างโยธา 1 อัตรา 21/1/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
36 25/1/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น   25/1/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
37 27/1/2565 ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) 
27/1/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 



ล าดับ 
ว/ด/ป 
ที่ย่ืนขอ 

หัวข้อ 
ว/ด/ป 

ที่เผยแพร่ 
ผู้ดูแล 

38 27/1/2565 ประกาศเผยแพร่ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมน้ ายม 27/1/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
39 27/1/2565 ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัติโนมัติพร้อมน้ ายา จ านวน 3 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
27/1/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

40 28/1/2565 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา 28/1/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
41 2/2/2565 ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมน้ ายม 
2/2/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

42 3/2/2565 ประกาศ ประกวดราคากลางในงานก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมน้ ายม 3/2/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
43 3/2/2565 รายงาน 5 อันดับโรค ปี 2565  (31 ม.ค. 2565) 3/2/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
44 4/2/2565 รายงาน 10 อันดับโรค ปี 2565  (31 ม.ค. 2565) 4/2/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
45 4/2/2565 รายงาน OP PP visit แยก OPD,IPD ปี 2563-2565 (31 ม.ค. 2565) 4/2/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
46 4/2/2565 ยกเลิกประกาศเชิญชวน  ประกวดราคากลางในงานก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมน้ า

ยม 
4/2/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

47 7/2/2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงิน
บ ารุง (รายวัน) นายช่างโยธา 1 อัตรา 

7/2/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

48 10/2/2565 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) นายช่างโยธา 1 อัตรา 10/2/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
49 14/2/2565 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน)  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา   14/2/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
50 17/2/2565 ค่ารักษาพยาบาลในการขอตรวจ Antigen test kit หรือ ATK 17/2/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
51 23/2/2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงิน

บ ารุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา   
23/2/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

52 24/2/2565 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 1 อัตรา 24/2/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
53 25/2/2565 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมแม่น้ ายม พื้นที่ 2,611.62 

ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
25/2/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

54 28/2/2565 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา 28/2/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 



ล าดับ 
ว/ด/ป 
ที่ย่ืนขอ 

หัวข้อ 
ว/ด/ป 

ที่เผยแพร่ 
ผู้ดูแล 

55 03/03/2565 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมแม่น้ ายม 
พ้ืนที่ 2,611.62 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

03/03/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

56 04/03/2565 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน)  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ทันตกรรม 04/03/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
57 10/03/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัติโนมัติพร้อมน้ ายา จ านวน 3 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
10/03/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

58 10/03/2565 ค่ารักษาพยาบาลในการขอตรวจ Covid-19 (RT-PCR) 10/03/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
59 11/03/2565 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา,พนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล) 
11/03/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

60 15/03/2565 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน)  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา (ปฏิบัติงาน ทันตกรรม)   15/03/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
61 16/03/2565 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน)  พนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 16/03/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
62 21/03/2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงิน

บ ารุง (รายวัน) นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา,พนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) 
21/03/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

63 22/03/2565 MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 22/03/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
64 22/03/2565 MOIT 10 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 22/03/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
65 23/03/2565 MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 23/03/2565 เอกพงศ ์ ทิงาเครือ 
66 23/03/2565 MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรใน

หน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

23/03/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

67 23/03/2565 MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

23/03/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

68 23/03/2565 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา,พนักงานบริการ 1 
อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล)   
 

24/03/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 



ล าดับ 
ว/ด/ป 
ที่ย่ืนขอ 

หัวข้อ 
ว/ด/ป 

ที่เผยแพร่ 
ผู้ดูแล 

69 24/03/2565 MOIT 14 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตาม
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

24/03/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

70 24/03/2565 MOIT 13 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 24/03/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
71 24/03/2565 MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีข้ันตอนการ

ขออนญุาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 
24/03/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

72 25/03/2565 MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีของหน่วยงาน 

25/03/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

73 25/03/2565 MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจ าปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปี
ของหน่วยงาน 

25/03/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

74 25/03/2565 MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปีของหน่วยงาน 25/03/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
75 25/03/2565 MOIT 19 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการเพ่ือจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG 
25/03/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

76 28/03/2565 MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 28/03/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
77 28/03/2565 MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน

จริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 
28/03/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

78 28/03/2565 MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการ
เรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

28/03/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

79 29/03/2565 MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา 

29/03/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

80 29/03/2565 MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 29/03/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
81 29/03/2565 MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
29/03/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 



ล าดับ 
ว/ด/ป 
ที่ย่ืนขอ 

หัวข้อ 
ว/ด/ป 

ที่เผยแพร่ 
ผู้ดูแล 

82 04/04/2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงิน
บ ารุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานทันตกรรม) 

04/04/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

83 05/04/2565 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา , 
พนักงานประจ าห้องทดลอง 1 อัตรา 

05/04/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

84 05/04/2565 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมน้ ายม ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 
2 พื้นที่ 1,292 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) 

05/04/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

85 25/04/2565 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา 25/04/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
86 25/04/2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงิน

บ ารุง (รายวัน)  พนักงานบริการ 1 อัตรา , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา , พนักงานประจ าห้องทดลอง 1 
อัตรา 

25/04/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

87 26/04/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมน้ ายม ช่วงที่ 1 และ 
ช่วงที่ 2 พ้ืนที่ 1,292 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

26/04/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

88 27/04/2565 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
1 อัตรา , พนักงานประจ าห้องทดลอง 1 อัตรา 

27/04/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

89 28/04/2565 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป)   28/04/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
90 09/05/2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงิน

บ ารุง (รายวัน)  พนักงานบริการ 1 อัตรา 
09/05/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

91 09/05/2565 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2565 

09/05/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

92 09/05/2565 รายงานการประชุมครั้งที่ 1-65 , รายงานการประชุมครั้งที่ 2-65 09/05/2565 เอกพงศ ์ ทิงาเครือ 
93 11/05/2565 อินโฟกราฟิก คณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2565 11/05/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
94 11/05/2565 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา 11/05/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 



ล าดับ 
ว/ด/ป 
ที่ย่ืนขอ 

หัวข้อ 
ว/ด/ป 

ที่เผยแพร่ 
ผู้ดูแล 

95 23/05/2565 ค่ารักษาพยาบาล กรณี บาดเจ็บ และ ประสบภัยจากรถ 23/05/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
96 27/05/2565 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) 27/05/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
97 31/05/2565 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา   31/05/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
98 31/05/2565 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 31/05/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
100 7/06/2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงิน

บ ารุง (รายวัน)  พนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) 
7/06/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

101 9/06/2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงิน
บ ารุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 

9/06/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

102 9/06/2565 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มการ
พยาบาล) 

9/06/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

103 13/06/2565 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 16/06/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
104 16/06/2565 - แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Master Plan) โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

จังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 2565 – 2569) 
- แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
- แนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
- ประกาศนโยบายรักษาความม่ันคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565 
- ระเบียบโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยว่าด้วยการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565 

16/06/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

105 20/06/2565 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา 20/06/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
106 20/06/2565 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) 20/06/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
107 20/06/2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงิน

บ ารุง (รายวัน) นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา 
 
 

20/06/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
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ว/ด/ป 

ที่เผยแพร่ 
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108 20/06/2565 MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
-แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของหน่วยงาน ปี 2565 ไตรมาส 3 

20/06/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

109 22/06/2565 MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 - เดือน
มิถุนายน 2565 ดังนี้ 
MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
17.3 ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีประจ าปี ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนดในกรอบแนวทาง 
17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร.1) 

22/06/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

110 23/06/2565 ประชาสัมพันธ์ การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (ก.พ.ร.) 23/06/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
111 28/06/2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงิน

บ ารุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา 
28/06/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

112 29/06/2565 ด้าน 9 ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 29/06/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
113 30/06/2565 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา 30/06/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
114 06/07/2565 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา , พนักงานบริการ 1 อัตรา 06/07/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
115 08/07/2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงิน

บ ารุง (รายวัน) นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา   
08/07/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

116 12/07/2565 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา   12/07/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
117 20/07/2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงิน

บ ารุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา , พนักงานบริการ 1 อัตรา 
20/07/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

118 21/07/2565 นิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 
 

21/07/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 



ล าดับ 
ว/ด/ป 
ที่ย่ืนขอ 

หัวข้อ 
ว/ด/ป 

ที่เผยแพร่ 
ผู้ดูแล 

119 21/07/2565 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา , พนักงานบริการ 
1 อัตรา   

21/07/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

120 09/08/2565 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป นักกายภาพบ าบัด 1 อัตรา, พนักงานประจ าห้องทดลอง 1 อัตรา 
 

09/08/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

121 16/08/2565 ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา Biphasic isophane insulin human injection ชนิด 
Vial ประจ าปี 2566 

16/08/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

122 29/08/2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป นักกายภาพบ าบัด 1 อัตรา, พนักงานประจ าห้องทดลอง 1 อัตรา   

29/08/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

123 30/08/2568 ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง เวชภัณฑ์มิใช่ยา Biphasic 
isophane insulin human injection ชนิด Vial 

30/08/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

124 30/08/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา Biphasic isophane insulin human injection 
ชนิด Vial 

30/08/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

125 12/09/2565 ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร 12/09/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
126 16/09/2565 ประกาศเผยแพร่ ระบบบ าบัดน้ าเสีย แบบคลองวนเวียน ขนาดรองรับ 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน จ านวน 1 ระบบ 16/09/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
127 16/09/2565 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  นักกายภาพบ าบัด 1 อัตรา, พนักงานประจ า

ห้องทดลอง 1 อัตรา 
16/09/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

128 22/09/2565 ประกาศเผยแพร่ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่อง X-ray ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA 
แบบแขวนเพดาน 

22/09/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

129 23/9/2565 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่อง X-ray ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 
mA แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

23/9/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

130 23/9/2565 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1200 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

23/9/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 



ล าดับ 
ว/ด/ป 
ที่ย่ืนขอ 

หัวข้อ 
ว/ด/ป 

ที่เผยแพร่ 
ผู้ดูแล 

131 26/09/2565 แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด งานบุคลากร 
1.แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 
2.แบบใบลาพักผ่อน 
3.ใบยกเลิกวันลา 

26/9/2565 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

 


