
 

 

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง โทร.๐ ๕๔27 1156 

ที ่ลป ๐332/462                                             วันที่  2 พฤศจิกายน  2564 

เรื่อง   รายงานสรุปผลและขออนุญาตน าข้อมูลสรุปผลการด าเนินการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร 1)  

        ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน   สาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม 

  ตามท่ี งานพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม ได้จัดท ารายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ 
(แบบ สขร 1) เดือน ตุลาคม 2564  และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม ได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อย 
  เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ให้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณา
สั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานหรือสื่อสารเผยแพร่่่องทางอ่ืน 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่ในเว็บไซต์ http://cdho.go.th/ 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม ต่อไป 
 

           

  
        (นายสุเทพ อินวัน) 

              นักวิ่าการสาธารณสุข่ านาญการ 
 
               ทราบ-อนุมัติ 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสุพล ปัญญาไว) 
สาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม 

http://cdho.go.th/%20ของ
http://cdho.go.th/%20ของ


 
 
 

 

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง โทร.๐ ๕๔27 1156 

ที ่ลป ๐332/438                                             วันที่  1 ธันวาคม  2564 

เรื่อง   รายงานสรุปผลและขออนุญาตน าข้อมูลสรุปผลการด าเนินการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร 1)  

        ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน   สาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม 

  ตามท่ี งานพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม ได้จัดท ารายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ 
(แบบ สขร 1) เดือน พฤศจิกายน 2564  และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม ได้ด าเนินการเป็นที่
เรียบร้อย 
  เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ให้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณา
สั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานหรือสื่อสารเผยแพร่่่องทางอ่ืน 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่ในเว็บไซต์ http://cdho.go.th/ 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม ต่อไป 
 

           

  
        (นายสุเทพ อินวัน) 

              นักวิ่าการสาธารณสุข่ านาญการ 
 
               ทราบ-อนุมัติ 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

(นายสุพล ปัญญาไว) 
สาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม 

http://cdho.go.th/%20ของ
http://cdho.go.th/%20ของ


 
 
 

 

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง โทร.๐ ๕๔27 1156 

ที ่ลป ๐332/486                                             วันที่  20 ธันวาคม  2564 

เรื่อง   รายงานสรุปผลและขออนุญาตน าข้อมูลสรุปผลการด าเนินการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร 1)  

        ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน   สาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม 

  ตามท่ี งานพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม ได้จัดท ารายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ 
(แบบ สขร 1) เดือน ธันวาคม 2564  และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม ได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อย 
  เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ให้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณา
สั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานหรือสื่อสารเผยแพร่่่องทางอ่ืน 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่ในเว็บไซต์ http://cdho.go.th/ 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม ต่อไป 
 

           

  
        (นายสุเทพ อินวัน) 

              นักวิ่าการสาธารณสุข่ านาญการ 
 
               ทราบ-อนุมัติ 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสุพล ปัญญาไว) 
สาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม 

http://cdho.go.th/%20ของ
http://cdho.go.th/%20ของ


 

 

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง โทร.๐ ๕๔27 1156 

ที ่ลป ๐332/81                                            วันที่  31 มกราคม  2565 

เรื่อง   รายงานสรุปผลและขออนุญาตน าข้อมูลสรุปผลการด าเนินการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร 1)  

        ประจ าเดือน มกราคม 2565 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน   สาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม 

  ตามท่ี งานพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม ได้จัดท ารายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ 
(แบบ สขร 1) เดือน มกราคม 2565 และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม ได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อย 
  เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ให้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณา
สั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานหรือสื่อสารเผยแพร่่่องทางอ่ืน 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่ในเว็บไซต์ http://cdho.go.th/ 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม ต่อไป 
 

           

  
        (นายสุเทพ อินวัน) 

              นักวิ่าการสาธารณสุข่ านาญการ 
 
               ทราบ-อนุมัติ 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสุพล ปัญญาไว) 
สาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม 

http://cdho.go.th/%20ของ
http://cdho.go.th/%20ของ


 
 

 

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง โทร.๐ ๕๔27 1156 

ที ่ลป ๐332/100                                            วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565 

เรื่อง   รายงานสรุปผลและขออนุญาตน าข้อมูลสรุปผลการด าเนินการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร 1)  

        ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน   สาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม 

  ตามท่ี งานพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม ได้จัดท ารายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ 
(แบบ สขร 1) เดือน กุมภาพันธ์ 2565 และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม ได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อย 
  เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ให้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณา
สั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานหรือสื่อสารเผยแพร่่่องทางอ่ืน 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่ในเว็บไซต์ http://cdho.go.th/ 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม ต่อไป 
 

           

  
        (นายสุเทพ อินวัน) 

              นักวิ่าการสาธารณสุข่ านาญการ 
 
               ทราบ-อนุมัติ 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสุพล ปัญญาไว) 
สาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม 

http://cdho.go.th/%20ของ
http://cdho.go.th/%20ของ


 

 

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง โทร.๐ ๕๔27 1156 

ที ่ลป ๐332/148                                            วันที่  31 มีนาคม 2565 

เรื่อง   รายงานสรุปผลและขออนุญาตน าข้อมูลสรุปผลการด าเนินการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร 1)  

        ประจ าเดือน มีนาคม 2565 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน   สาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม 

  ตามท่ี งานพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม ได้จัดท ารายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ 
(แบบ สขร 1) เดือน มีนาคม 2565 และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม ได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อย 
  เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ให้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณา
สั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานหรือสื่อสารเผยแพร่่่องทางอ่ืน 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่ในเว็บไซต์ http://cdho.go.th/ 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม ต่อไป 
 

           

  
        (นายสุเทพ อินวัน) 

              นักวิ่าการสาธารณสุข่ านาญการ 
 
               ทราบ-อนุมัติ 

 
     
 
 
 
 
 

(นายสุพล ปัญญาไว) 
สาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม 

http://cdho.go.th/%20ของ
http://cdho.go.th/%20ของ

