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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร
สังกัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศโรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

สําหรับโรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร

ช่ือหนวยงาน : กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสูงเมน  จังหวัดแพร
วัน/เดือน/ป : .......................... ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔............................................................
หัวขอ : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุฯ

รายละเอียดโดยสรุป :

๑. ประกาศโรงพยาบาลสูงเมน เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง
๒. ผังกระบวนการยืมพัสดุฯ ของโรงพยาบาลสูงเมน
๓. แบบฟอรมใบยืมพัสดุฯ ของโรงพยาบาลสูงเมน

Linkภายนอก : .........ไมมี...........
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….............

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล
อนุรักษ  ชมภูม่ิง

( นายอนุรักษ  ชมภูม่ิง )
ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

ผูอนุมัติรับรอง
แสงชัย  พงศพิชญพิทักษ

(นายแสงชัย พงศพิชญพิทักษ)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสูงเมน

๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร

อนุรักษ  ชมภูม่ิง
( นายอนุรักษ  ชมภูม่ิง )

ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔


