
                                         บันทึกขอ้ความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย  อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่  โทร.053-350511 
ท่ี ชม. 1432 / 683                  วันท่ี    31   เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  2562 
เร่ือง รำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562 และขอเผยแพร่รำยงำนผ่ำนเวปไซต์ 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 

 ตำมท่ี กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย ได้ด ำเนินงำนจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (งบด ำเนินงำน) ปีงบประมำณ 2563 เพื่อควบคุมก ำกับ ติดตำม กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย นั้น 

เพื่อให้เป็นไปตำมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)   กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
สันทรำย จึงได้จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (สขร.1) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ในรอบเดือน 
ตุลำคม 2562 และขออนุญำตเผยแพร่เอกสำรรำยงำนดังกล่ำวผ่ำนเวปไซต์ โรงพยำบำลสันทรำย
http://www.sansaihospi  tal.com/  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำอนุญำต 
 

 
 
              ( นำยธนิสร ธิติปภำดำ ) 
        นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
            
 

                      ทรำบ – ด ำเนินกำร 

 
 

       (นำงทิพย์วัลย์  อุ่นนันกำศ) 
    สำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 

 

 

 
 
 
 
 
 



                                         บันทึกขอ้ความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย  อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่  โทร.053-350511 
ท่ี ชม. 1432 / 723                  วันท่ี    27   เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2562 
เร่ือง รำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2562 และขอเผยแพร่รำยงำนผ่ำนเวปไซต์ 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 

 ตำมท่ี กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย ได้ด ำเนินงำนจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (งบด ำเนินงำน) ปีงบประมำณ 2563 เพื่อควบคุมก ำกับ ติดตำม กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย นั้น 

เพื่อให้เป็นไปตำมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)   กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
สันทรำย จึงได้จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (สขร.1) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ในรอบเดือน 
พฤศจิกำยน 2562 และขออนุญำตเผยแพร่เอกสำรรำยงำนดังกล่ำวผ่ำนเวปไซต์ โรงพยำบำลสันทรำย
http://www.sansaihospi  tal.com/  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำอนุญำต 
 

 
 
              ( นำยธนิสร ธิติปภำดำ ) 
        นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
            
 

                      ทรำบ – ด ำเนินกำร 

 
 

       (นำงทิพย์วัลย์  อุ่นนันกำศ) 
    สำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 

 

 

 
 
 
 
 
 



                                         บันทึกขอ้ความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย  อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่  โทร.053-350511 
ท่ี ชม. 1432 / 823                  วันท่ี    27   เดือน  ธันวำคม  พ.ศ.  2562 
เร่ือง รำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2562 และขอเผยแพร่รำยงำนผ่ำนเวปไซต์ 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 

 ตำมท่ี กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย ได้ด ำเนินงำนจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (งบด ำเนินงำน) ปีงบประมำณ 2563 เพื่อควบคุมก ำกับ ติดตำม กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย นั้น 

เพื่อให้เป็นไปตำมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)   กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
สันทรำย จึงได้จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (สขร.1) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ในรอบเดือน  
ธันวำคม 2562  ละขออนุญำตเผยแพร่เอกสำรรำยงำนดังกล่ำวผ่ำนเวปไซต์ โรงพยำบำลสันทรำย
http://www.sansaihospi  tal.com/  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำอนุญำต 
 

 
 
              ( นำยธนิสร ธิติปภำดำ ) 
        นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
            
 

                      ทรำบ – ด ำเนินกำร 

 
 

       (นำงทิพย์วัลย์  อุ่นนันกำศ) 
    สำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 

 

 

 
 
 
 
 
 



                                         บันทึกขอ้ความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย  อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่  โทร.053-350511 
ท่ี ชม. 1432 / 53                  วันท่ี    31   เดือน  มกรำคม  พ.ศ.  2563 
เร่ือง รำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563 และขอเผยแพร่รำยงำนผ่ำนเวปไซต์ 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 

 ตำมท่ี กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย ได้ด ำเนินงำนจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (งบด ำเนินงำน) ปีงบประมำณ 2563 เพื่อควบคุมก ำกับ ติดตำม กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย นั้น 

เพื่อให้เป็นไปตำมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)   กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
สันทรำย จึงได้จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (สขร.1) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ในรอบเดือน 
มกรำคม 2563 และขออนุญำตเผยแพร่เอกสำรรำยงำนดังกล่ำวผ่ำนเวปไซต์ โรงพยำบำลสันทรำย
http://www.sansaihospi  tal.com/  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำอนุญำต 
 

 
 
              ( นำยธนิสร ธิติปภำดำ ) 
        นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
            
 

                      ทรำบ – ด ำเนินกำร 

 
 

       (นำงทิพย์วัลย์  อุ่นนันกำศ) 
    สำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 

 

 

 
 
 
 
 
 



                                         บันทึกขอ้ความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย  อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่  โทร.053-350511 
ท่ี ชม. 1432 / 133                  วันท่ี    27   เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2563 
เร่ือง รำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2563 และขอเผยแพร่รำยงำนผ่ำนเวปไซต์ 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 

 ตำมท่ี กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย ได้ด ำเนินงำนจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (งบด ำเนินงำน) ปีงบประมำณ 2563 เพื่อควบคุมก ำกับ ติดตำม กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย นั้น 

เพื่อให้เป็นไปตำมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)   กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
สันทรำย จึงได้จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (สขร.1) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ในรอบเดือน 
กุมภำพันธ์ 2563 และขออนุญำตเผยแพร่เอกสำรรำยงำนดังกล่ำวผ่ำนเวปไซต์ โรงพยำบำลสันทรำย
http://www.sansaihospi  tal.com/  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำอนุญำต 
 

 
 
              ( นำยธนิสร ธิติปภำดำ ) 
        นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
            
 

                      ทรำบ – ด ำเนินกำร 

 
 

       (นำงทิพย์วัลย์  อุ่นนันกำศ) 
    สำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 

 

 

 
 
 


