
                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ  โทร. ๐๕๔๒๙๖๑๐๑ 
ที่ ลป ๐๙๓๒/๕๒๘                            วันที่   ๒๖   พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒   
เรื่อง    กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

เรียน    สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 

  ตำมท่ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ได้ด ำเนินโครงกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒ เพ่ือให้หน่วยงำนได้รับทรำบและใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรปฏิบัติ
รำชกำรให้มีคุณธรรม และ ควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น ลดโอกำสทุจริตในหน่วยงำน และโดยที่ งำนพัสดุ กลุ่มงำน
กำรจัดกำร ต้องประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น 

ในกำรนี้ งำนพัสดุ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๒  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

                                                     
 

(นำยนิเวศน์   สำยวงค์ปัญญำ) 
                    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

       
 

   ความเห็นของสาธารณสุขอ าเภอ 
         ทรำบ 

                                                           
  (นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 

                                                              นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน   
                                                                                 สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ  โทร. ๐๕๔๒๙๖๑๐๑ 
ที่ ลป ๐๙๓๒/๕๒๙                            วันที่   ๒๖   พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒   
เรื่อง    ขออนุญำตเผยแพร่รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

เรียน    สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 

  ด้วย งำนพัสดุ กลุ่มงำนกำรจัดกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ ได้จัดท ำรำยงำน
กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ ำแนกตำมหมวด , วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
และมีผลต่ำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่หน่วยงำนสำมำรถประหยัดงบประมำณได้จ ำนวนเท่ำใด เพ่ือที่จะน ำไปเป็น
แนวทำงในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรจัดหำพัสดุในปีต่อไป รำยละเอียดแนบมำพร้อมบันทึกนี้ 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  และอนุญำตให้น ำรำยงำนฯดังกล่ำว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ (https://sites.google.com/site/sobphealth/ )  พร้อมทั้งปิด
ประกำศท่ีบอร์ดของส ำนักงำน  

 
                           
 

     (นำยนิเวศน์   สำยวงค์ปัญญำ) 
                    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

  
                               ความเห็นของสาธารณสุขอ าเภอ 
         อนุญำต 

                                                           
  (นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 

                                                              นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน   
                                                                                 สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 



 

                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ  โทร. ๐๕๔๒๙๖๑๐๑ 
ที่ ลป ๐๙๓๒/๕๓๐                            วันที่   ๒๖   พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒   
เรื่อง    รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 

เรียน    สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 

  ตำมที่ งำนพัสดุ กลุ่มงำนกำรจัดกำรได้จัดท ำแผนกำรปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๒ และได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนเพ่ือให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถ
ก่อหนี้ผูกพันลงนำมสัญญำได้ภำยในระยะเวลำตำมแผนที่ก ำหนด นั้น 

ในกำรนี้ งำนพัสดุ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

                                                    
 

(นำยนิเวศน์   สำยวงค์ปัญญำ) 
                    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

     
 

 ความเห็นของสาธารณสุขอ าเภอ 
ทรำบ 

                                                           
  (นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 

                                                              นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน   
                                                                                 สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ขออนุญำตเผยแพร่รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขสบปราบ จังหวัดล าปาง 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข          อ าเภอสบ
ปราบ จังหวัดล าปาง 

 
ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง 
วัน/เดือน/ปี  :    ๒๖  พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  
หัวข้อ : ขออนุญำตเผยแพร่รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
รายละเอียดข้อมูล 
          ขออนุญำตเผยแพร่เผยแพร่รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
Linkภายนอก :  
 เวปไซต์   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบจังหวัดล ำปำง  https://sites.google.com/site/sobphealth 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                            ผู้รับผิดชอบ                                               ผู้อนุมัติรับรอง                                                                               

                                                                        
                   (นำยนิเวศน์  สำยวงค์ปัญญำ)                                 (นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 
               นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                            สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
                 วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๒                วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นำยนิเวศน์  สำยวงค์ปัญญำ) 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 
 

 
 



EB1 ข้อ 3 ช่องทำงกำรเผยแพร่ กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
เว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ จ.ล ำปำง  

http://www. https://sites.google.com/site/sobphealth/ 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/sobphealth/

