
 บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่  โทร. 0 5335 0511 

ท่ี ชม.1432/455                                         วันที่   31 ตุลำคม  2562       

เร่ือง  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำง งบประมำณ ปี2563 และขอเผยแพร่ในเวปไซต์ 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 
 

  ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย ได้ด ำเนินกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำน กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยมุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริต ผ่ำนกระบวนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำรด ำ เนินงำนของหน่วยงำน  ( ITA : Integrity and Transparency 
Assessment )  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยก ำหนดให้หน่วยงำนจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม
แผนจัดซื้อจัดจ้ำง นั้น 
  ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำง 
งบประมำณ ปี2563  เดือน ตุลำคม 62 และขอเผยแพร่ในเวปไซต์ https://www.sansaihospital.com/ 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำส่ังกำร  
 
                                                                                                                                                                                 
 
 
 

                                               
 
                                                           (นำยธนิสร ธิติปภำดำ)     
                                                      นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 

                                                              ทราบ-ด าเนินการ        

 

 

                     ( นำงทิพย์วัลย์ อุ่นนันกำศ ) 
              สำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sansaihospital.com/


 บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่  โทร. 0 5335 0511 

ท่ี ชม.1432/ 471                                        วันที่   30 พฤศจิกำยน  2562       

เร่ือง  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำง งบประมำณ ปี2563 และขอเผยแพร่ในเวปไซต์ 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 
 

  ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย ได้ด ำเนินกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำน กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยมุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริต ผ่ำนกระบวนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำรด ำ เนินงำนของหน่วยงำน  ( ITA : Integrity and Transparency 
Assessment )  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยก ำหนดให้หน่วยงำนจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม
แผนจัดซื้อจัดจ้ำง นั้น 
  ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำง 
งบประมำณ ปี2563  เดือน พฤศจิกำยน 62 และขอเผยแพร่ในเวปไซต์ https://www.sansaihospital.com/ 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำส่ังกำร  
 
                                                                                                                                                                                 
 
 
 

                                               
 
                                                           (นำยธนิสร ธิติปภำดำ)     
                                                      นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 

                                                              ทราบ-ด าเนินการ        

 

 

                     ( นำงทิพย์วัลย์ อุ่นนันกำศ ) 
              สำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sansaihospital.com/


 บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่  โทร. 0 5335 0511 

ท่ี ชม.1432/ 484                                       วันที่   31 ธันวำคม  2562      

เร่ือง  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำง งบประมำณ ปี2563 และขอเผยแพร่ในเวปไซต์ 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 
 

  ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย ได้ด ำเนินกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำน กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยมุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริต ผ่ำนกระบวนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำรด ำ เนินงำนของหน่วยงำน  ( ITA : Integrity and Transparency 
Assessment )  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยก ำหนดให้หน่วยงำนจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม
แผนจัดซื้อจัดจ้ำง นั้น 
  ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำง 
งบประมำณ ปี2563  เดือน ธันวำคม 2562 และขอเผยแพร่ในเวปไซต์https://www.sansaihospital.com/ 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำส่ังกำร  
 
                                                                                                                                                                                 
 
 
 

                                               
 
                                                           (นำยธนิสร ธิติปภำดำ)     
                                                      นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 

                                                              ทราบ-ด าเนินการ        

 

 

                     ( นำงทิพย์วัลย์ อุ่นนันกำศ ) 
              สำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sansaihospital.com/


 บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่  โทร. 0 5335 0511 

ท่ี ชม.1432/ 14                                       วันที่   31 มกรำคม  2563      

เร่ือง  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำง งบประมำณ ปี2563 และขอเผยแพร่ในเวปไซต์ 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 
 

  ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย ได้ด ำเนินกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำน กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยมุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริต ผ่ำนกระบวนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำรด ำ เนินงำนของหน่วยงำน  ( ITA : Integrity and Transparency 
Assessment )  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยก ำหนดให้หน่วยงำนจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม
แผนจัดซื้อจัดจ้ำง นั้น 
  ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำง 
งบประมำณ ปี2563  เดือน มกรำคม 2563 และขอเผยแพร่ในเวปไซต์https://www.sansaihospital.com/ 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำส่ังกำร  
 
                                                                                                                                                                                 
 
 
 

                                               
 
                                                           (นำยธนิสร ธิติปภำดำ)     
                                                      นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 

                                                              ทราบ-ด าเนินการ        

 

 

                     ( นำงทิพย์วัลย์ อุ่นนันกำศ ) 
              สำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sansaihospital.com/


 บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่  โทร. 0 5335 0511 

ท่ี ชม.1432/ 28                                       วันที่   28 กุมภำพันธ์  2563      

เร่ือง  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำง งบประมำณ ปี2563 และขอเผยแพร่ในเวปไซต์ 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 
 

  ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย ได้ด ำเนินกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำน กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยมุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริต ผ่ำนกระบวนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำรด ำ เนินงำนของหน่วยงำน  ( ITA : Integrity and Transparency 
Assessment )  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยก ำหนดให้หน่วยงำนจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม
แผนจัดซื้อจัดจ้ำง นั้น 
  ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำง 
งบประมำณ ปี2563  เดือน กุมภำพันธ์ 2563 และขอเผยแพร่ในเวปไซต์https://www.sansaihospital.com/ 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำส่ังกำร  
 
                                                                                                                                                                                 
 
 
 

                                               
 
                                                           (นำยธนิสร ธิติปภำดำ)     
                                                      นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 

                                                              ทราบ-ด าเนินการ        

 

 

                     ( นำงทิพย์วัลย์ อุ่นนันกำศ ) 
              สำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sansaihospital.com/

