
บันทึกขอความ
สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป/งานพัสดุกอสรางการซอมบํารุง โทร 0-4350-8151 ตอ 101
ที่ รอ 0032.301/267 วันที่ 22 ธันวาคม ๒๕๖3
เรื่อง ขออนุญาตใหเผยแพรประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ดข้ึนเว็บไซตโรงพยาบาล

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ
เรื่องเดิม

ตามที่สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด ไดมีประกาศเร่ือง ขาราชการผูมีผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอยูในระดับดีเดนและดมีาก ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน 2563 แลวนั้น

ขอพิจารณา
งานพัสดุฯ กลุมงานบริหารทั่วไป จึงขออนุญาตนําข้ึนประกาศเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาลศรี

สมเด็จ เพื่อเผยแพรใหแกสาธารณชนทราบตอไป เพื่อเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติ
ราชการในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน

ขอเสนอ
เห็นควรอนุญาตใหเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาลศรีสมเด็จ และบอรดประชาสัมพันธของ

โรงพยาบาลศรีสมเด็จ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นายวิทยา   ปตโต)
นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ
- เพ่ือโปรดทราบ
- เพ่ือพิจารณาอนุญาตใหนําเผยแพร

ตามเสนอ

(นางธัญยธรณ  บุตรพรหมไพศาล)
หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป -อนุญาต

(นายอัศราวุธ  ใจหาญ)
นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง

ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ
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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการภูมิภาค
โรงพยาบาลศรีสมเด็จ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561

สําหรับหนวยงานในราชการสวนภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลศรีสมเด็จ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด
วัน/เดือน/ป : ……22/12/2563…..
หัวขอ : ประกาศเร่ือง ขาราชการผูมผีลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยูในระดบัดีเดนและดีมาก ลงวนัที่ ๒๓
มิถุนายน 2563
รายละเอียดขอมูล : ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด ประกาศเร่ือง ขาราชการผูมีผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน 2563

LINK ภายนอก :
หมายเหตุ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง

(นางธัญยธรณ  บุตรพรหมไพศาล) (นายอัศราวุธ  ใจหาญ)
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป                                              ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ

วันที่........../.................../............. วันที่........../.................../.............

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

(นางกัลยา  วงษสารี)
นักวิชาการคอมพิวเตอร

วันที่........../.................../.............
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