
                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ        ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ  อ ำเภอแม่ทะ จังหวัดล ำปำง  โทร. ๐๕๔289402 
ที ่ลป 0632/35                        วันที่ 2 พฤษภำคม 2565 
เรื่อง    รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตน าข้อมูลผลการด าเนินการจัดห า พัสดุ     
 ประจ าเดือน มกราคม 256๕ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน    สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 

  ตามท่ี งานพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ ไดด้ ำเนินงำนตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและ
จัดท ารายงานผลการจัดห าพัสดุ ประจ าเดือน เมษายน 256๕ เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :TIA)  และให้มีกำรเสนอผู้บริหำรรับทรำบและพิจำรณำ
สั่งกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ   และขออนุญำตน ำเอกสำรดังกล่ำว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน  www.maethahealth.com  และประกำศท่ีบอร์ดประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
แม่ทะ ต่อไป 

             
               (นำงสำวนภำมำส พรมชัย) 

              เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
 

                    - ทรำบ 
      

                     
 

                                                               (นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 
                                                              สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ืองรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2565 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 
วัน / เดือน / ปี: วันที่  2  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

 หัวข้อ : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือนเมษายน 2565 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนเมษายน 2565 

Link ภายนอก: ไม่มี 

หมายเหตุ: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวนภามาส พรมชัย) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
วันที่  2  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นำงสำวนภำมำส พรมชัย) 

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
วันที่  2  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 
สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 

วันที่  2  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



                               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ        ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ  อ ำเภอแม่ทะ จังหวัดล ำปำง  โทร. ๐๕๔289402 
ที ่ลป 0632/38                        วันที่ 1 มิถุนำยน 2565 
เรื่อง    รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตน าข้อมูลผลการด าเนินการจัดห า พัสดุ     
 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 256๕ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน    สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 

  ตามท่ี งานพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ ไดด้ ำเนินงำนตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและ
จัดท ารายงานผลการจัดห าพัสดุ ประจ าเดือน พฤษภาคม 256๕ เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :TIA)  และให้มีกำรเสนอผู้บริหำรรับทรำบและพิจำรณำ
สั่งกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ   และขออนุญำตน ำเอกสำรดังกล่ำว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน  www.maethahealth.com  และประกำศท่ีบอร์ดประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
แม่ทะ ต่อไป 

             
               (นำงสำวนภำมำส พรมชัย) 

              เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
 

                    - ทรำบ 
      

                     
 

                                                               (นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 
                                                              สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ืองรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2565 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

 

แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 
วัน / เดือน / ปี: วันที่  1  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

 หัวข้อ : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565  

Link ภายนอก: ไม่มี 

หมายเหตุ: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวนภามาส พรมชัย) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
วันที่  1  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นำงสำวนภำมำส พรมชัย) 

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
วันที่  1  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 
สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 

วันที่  1  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



 

                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ        ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ  อ ำเภอแม่ทะ จังหวัดล ำปำง  โทร. ๐๕๔289402 
ที ่ลป 0632/40                        วันที่ 20  มิถุนำยน 2565 
เรื่อง    รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตน าข้อมูลผลการด าเนินการจัดห า พัสดุ     
 ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน    สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 

  ตามท่ี งานพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ ไดด้ ำเนินงำนตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและ
จัดท ารายงานผลการจัดห าพัสดุ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :TIA)  และให้มีกำรเสนอผู้บริหำรรับทรำบและพิจำรณำ
สั่งกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ   และขออนุญำตน ำเอกสำรดังกล่ำว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน  www.maethahealth.com  และประกำศท่ีบอร์ดประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
แม่ทะ ต่อไป 

             
               (นำงสำวนภำมำส พรมชัย) 

              เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
 

                    - ทรำบ 
      

                     
 

                                                               (นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 
                                                              สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ืองรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2565 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 
วัน / เดือน / ปี: วันที่  20  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

 หัวข้อ : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือนมิถุนายน 2565  
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 

Link ภายนอก: ไม่มี 

หมายเหตุ: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวนภามาส พรมชัย) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
วันที่  20  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นำงสำวนภำมำส พรมชัย) 

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
วันที่  20  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 
สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 

วันที่  20  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 


