
 
                   

                      บันทึกข้อความ 
สว่นราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4278 9015 ต่อ 102               

ที่  สน 00๓๒.301 / 82                              วนัที่  2 ตุลาคม 2562                       . 

เรือ่ง  แจ้งเวียนแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื อจัดจ้าง 

เรียน  ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน           

   ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ด้าเนินการแผนการจัดซื อจัดจ้าง วัสดุส้านักงาน ครุภัณฑ์ส้านักงาน 
เวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุการแพทย์ ครุภัณฑ์การแพทย์
ประจ้าปี 2563 นั น 
  ในการนี  กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอส่งแจ้งเวียนแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื อจัดจ้าง ให้
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูนทราบ และขออนุมัติในการเผยแพร่เอกสารลงใน website ของโรงพยาบาลนิคม
น ้าอูน เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบในการจัดซื อจัดจ้างเพ่ือความโปร่งใสตรวจสอบได้  

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
                     ......................................................... 
           ( นางสาวอาภากร  แก้วมุงคุณ ) 
                     นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ 
 
 
 

-  อนมุตั ิ        
     
 

                .......................................................... 
    ( นายฐาปนัท  สิงห์ไพบูลย์พร ) 
  ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมลูผ่านเวบ็ไซต์ของหนว่ยงานโรงพยาบาลนคิมน า้อนู 

สา้นักงานสาธารณสขุจงัหวดัสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มลูตอ่สาธารณะผา่นเวบ็ไซตข์องหนว่ยงาน พ.ศ. 2563 

สา้หรับโรงพยาบาลนิคมน า้อนู สา้นักงานสาธารณสขุจังหวดัสกลนคร 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมลูผ่านเวบ็ไซต์ของหนว่ยงานโรงพยาบาลนคิมน า้อนู 

 
ชื่อหนว่ยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน............................................................................................  
วัน/เดือน/ปี : .......2  ตุลาคม  2562..............................................................................................  
หัวข้อ: .......ประกาศโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน  เรื่อง  แจ้งเวียนแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื อจัดจ้าง
...................................รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....บันทึกข้อความแจ้งเวียนแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื อจัดจ้าง ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562....... 
Link  ภายใน: ........ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun.............. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
อาภากร  แก้วมุงคุณ อาภากร  แก้วมุงคุณ 

(.นางสาวอาภากร  แก้วมุงคณุ.......) (.นางสาวอาภากร  แก้วมุงคณุ.......) 
ต้าแหน่ง .นกัจดัการงานท่ัวไปปฏบิัติการ....... 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                    
ต้าแหน่ง ..นักจดัการงานท่ัวไปปฏบิัติการ.. (หัวหน้า) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันท่ี...2....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2562.......       วันท่ี...2.....เดอืน....ต.ค.....พ.ศ. ..2562..........       

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ นเผยแพร ่

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

ต้าแหน่ง...เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์..... 
วันที่.....2......เดือน.....ต.ค.....พ.ศ. ...2562..... 

 
 
 


