
                                         บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  โทร.053-350511 
ที ่ชม. 1432 / 683                  วันที่    31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 
เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 และขอเผยแพร่รายงานผ่านเวปไซต์
หน่วยงาน 

เรียน สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

 ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ได้ด าเนินงานจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบด าเนินงาน) ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือควบคุมก ากับ ติดตาม การจัดซื้อจัดจ้าง
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)   กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
สันทราย จึงได้จัดท ารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในรอบเดือน 
ตุลาคม 2562 และขออนุญาตเผยแพร่เอกสารรายงานดังกล่าวผ่านเวปไซต์ โรงพยาบาลสันทราย
http://www.sansaihospi  tal.com/  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
 

 
 
              ( นายธนิสร ธิติปภาดา ) 
        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
            
 

                      ทราบ – ด าเนินการ 

 
 

       (นางทิพย์วัลย์  อุ่นนันกาศ) 
    สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

 

 

 
 
 
 
 
 



                                         บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  โทร.053-350511 
ที ่ชม. 1432 / 723                  วันที่    27   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562 
เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 และขอเผยแพร่รายงานผ่านเวปไซต์
หน่วยงาน 

เรียน สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

 ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ได้ด าเนินงานจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบด าเนินงาน) ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือควบคุมก ากับ ติดตาม การจัดซื้อจัดจ้าง
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)   กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
สันทราย จึงได้จัดท ารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในรอบเดือน 
พฤศจิกายน 2562 และขออนุญาตเผยแพร่เอกสารรายงานดังกล่าวผ่านเวปไซต์ โรงพยาบาลสันทราย
http://www.sansaihospi  tal.com/  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
 

 
 
              ( นายธนิสร ธิติปภาดา ) 
        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
            
 

                      ทราบ – ด าเนินการ 

 
 

       (นางทิพย์วัลย์  อุ่นนันกาศ) 
    สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

 

 

 
 
 
 
 
 



                                         บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  โทร.053-350511 
ที ่ชม. 1432 / 823                  วันที่    27   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 
เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 และขอเผยแพร่รายงานผ่านเวปไซต์
หน่วยงาน 

เรียน สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

 ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ได้ด าเนินงานจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบด าเนินงาน) ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือควบคุมก ากับ ติดตาม การจัดซื้อจัดจ้าง
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)   กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
สันทราย จึงได้จัดท ารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในรอบเดือน  
ธันวาคม 2562  ละขออนุญาตเผยแพร่เอกสารรายงานดังกล่าวผ่านเวปไซต์ โรงพยาบาลสันทราย
http://www.sansaihospi  tal.com/  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
 

 
 
              ( นายธนิสร ธิติปภาดา ) 
        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
            
 

                      ทราบ – ด าเนินการ 

 
 

       (นางทิพย์วัลย์  อุ่นนันกาศ) 
    สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

 

 

 
 
 
 
 
 



                                         บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  โทร.053-350511 
ที ่ชม. 1432 / 53                  วันที่    31   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2563 
เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 และขอเผยแพร่รายงานผ่านเวปไซต์
หน่วยงาน 

เรียน สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

 ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ได้ด าเนินงานจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบด าเนินงาน) ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือควบคุมก ากับ ติดตาม การจัดซื้อจัดจ้าง
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)   กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
สันทราย จึงได้จัดท ารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในรอบเดือน 
มกราคม 2563 และขออนุญาตเผยแพร่เอกสารรายงานดังกล่าวผ่านเวปไซต์ โรงพยาบาลสันทราย
http://www.sansaihospi  tal.com/  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
 

 
 
              ( นายธนิสร ธิติปภาดา ) 
        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
            
 

                      ทราบ – ด าเนินการ 

 
 

       (นางทิพย์วัลย์  อุ่นนันกาศ) 
    สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

 

 

 
 
 
 
 
 



                                         บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  โทร.053-350511 
ที ่ชม. 1432 / 133                  วันที่    27   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563 
เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 และขอเผยแพร่รายงานผ่านเวปไซต์
หน่วยงาน 

เรียน สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

 ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ได้ด าเนินงานจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบด าเนินงาน) ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือควบคุมก ากับ ติดตาม การจัดซื้อจัดจ้าง
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)   กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
สันทราย จึงได้จัดท ารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในรอบเดือน 
กุมภาพันธ์ 2563 และขออนุญาตเผยแพร่เอกสารรายงานดังกล่าวผ่านเวปไซต์ โรงพยาบาลสันทราย
http://www.sansaihospi  tal.com/  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
 

 
 
              ( นายธนิสร ธิติปภาดา ) 
        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
            
 

                      ทราบ – ด าเนินการ 

 
 

       (นางทิพย์วัลย์  อุ่นนันกาศ) 
    สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

 

 

 
 
 


