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  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีของหน่วยงาน งบดำเนินงาน ตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ  
ของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเดียวกันอย่างเป็นระบบ 
มีการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ การดำเนินการจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 13 ในกรณีท่ีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหน้าที่ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบและเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการตามข้อ 11 
วรรคสาม ให้เจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
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1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้ มค่า โปร่งใส  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และป้องกันปัญหาทุจริต การให้และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการสำคัญที่ส่งเสริมกระบวนการ
ป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 12 
บัญญัติว่า หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์  
ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานค วามโปร่งใส 
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 44 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้างและสัญญาใด ๆ ที ่มีการอนุมัติให้จัดซื ้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจส อบได้ 
ณ สถานที่ทำการของส่วนราชการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ 
  
  

บทนำ 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดที่ 5 
ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในมิติภายใน การพัฒนาองค์การ และกำหนดกรอบการประเมินผล 
ตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของตัวชี้วัดดังกล่าว ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง จัดทำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงานของหน่วยงาน และดำเนินการตามกรอบคำรับรองฯ  ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จ ัดจ ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน เพื ่อให ้การจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างของหน่วยงานในสังก ัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบร ิหารส ่วนกลาง   
มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้ อมูลได้โดยสะดวก  
ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจำในด้านการจัดซื้อจ้างของทุกหน่วยงาน  
 นอกจากการให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื ้อจัดจ้างแล้ว ในกรณีที ่มีความจำเป็นต้องเปลี ่ยนแปลงแผนการจัดซื ้อจัดจ้างประจำปี ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 13 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหนา้ที่
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบและเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการ
ตามข้อ 11 วรรคสาม ให้เจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ทั้งนี้ เพื่อ ประโยชน์ 
ในการทบทวนและวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 
 ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงรวบรวมแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ตามกรอบคำรับรองฯ  ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
งบประมาณของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความโปร่งใส เปิดโอกาส  
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1) เพื่อให้การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 2.2) เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน  
 2.3) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) และกรอบการประเมินผลตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 3.1) หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 
 3.2) หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง มีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานด้วยความความโปร่งใส เปิดโอกาส 
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 
 3.3) หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นไปตามข้อกำหนด 
ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) และกรอบการประเมินผล 
ตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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(งบดำเนินงาน) ปรับแผนครั้งท่ี 8 
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แผนปฏิบตัิการจัดซื้อจัดจา้ง 

ของหนว่ยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารส่วนกลาง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(งบดำเนินงาน) ปรับแผนครัง้ที่ 8 
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กองกลาง 
 









































 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบดำเนินงาน) ปรับแผนครั้งท่ี 8 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 



โครงการ/กิจกรรมหลัก รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65

1 โครงการจัดท าค ารับรองและการรายงานการ
ประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565
  - กระทรวง
  - กรม/สป.

กิจกรรมท่ี 2 การประชุม คกก./คทง.ก ากับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการฯ 
ระดับกระทรวง/สป.

ค่าเอกสาร ชุด 2,000         เฉพาะเจาะจง

2 โครงการจัดท าค ารับรองและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระดับหน่วยงานในสังกัด สป./กพร.สป.

กิจกรรมท่ี 1
การประชุมปรึกษาหารือ/ช้ีแจงการจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด สป.

ค่าเอกสาร ชุด 3,000         เฉพาะเจาะจง

3 ค่าเอกสาร ชุด 3,000         เฉพาะเจาะจง

ค่าวัสดุ ช้ิน/อัน 5,000         เฉพาะเจาะจง

ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ คัน/วัน 33,600       เฉพาะเจาะจง

4 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะท างานติดตามและ
ประเมินผลและผู้ท าหน้าท่ีจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข อย่างมืออาชีพ

ค่าเอกสาร ชุด 1,750         เฉพาะเจาะจง

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ล า ดับ จ านวน
(หน่วยนับ)

 งบประมาณ
(บาท)

วิธี
การจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการพัฒนา
ระบบราชการระดับ สป.สธ.

หน้าท่ี 1 จาก 3



โครงการ/กิจกรรมหลัก รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65

ล า ดับ จ านวน
(หน่วยนับ)

 งบประมาณ
(บาท)

วิธี
การจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

5 โครงการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการ กสธ.
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

กิจกรรมท่ี 2
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

 - ระดับกระทรวง/สป./กรม :
   - คู่มือ PA ผู้บริหารกระทรวง

ค่าจัดท าเล่มคู่มือ เล่ม 12,250       เฉพาะเจาะจง

 - ระดับหน่วยงานในสังกัด สป.สธ.
   - คู่มือค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
     ในสังกัด สป.

ค่าจัดท าเล่มคู่มือ เล่ม 7,200         เฉพาะเจาะจง

   - คู่มือค ารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร.สป. ค่าจัดท าเล่มคู่มือ เล่ม 1,200         เฉพาะเจาะจง

   -  คู่มือสรุปตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงานในสังกัด สป.สธ

ค่าจัดท าเล่มคู่มือ เล่ม 1,000         เฉพาะเจาะจง

กิจกรรมท่ี 3
การจัดท าเล่มรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

 - ระดับกระทรวง/สป./กรม
  - เล่มรายงานผลการด าเนินงานฯ PA ผู้บริหาร
กระทรวง รอบ 3,6,9,12 เดือน

ค่าจัดท าเล่มรายงาน เล่ม 5,000         เฉพาะเจาะจง

  - เล่มรายงานผลการพัฒนาระบบราชการท่ีส าคัญ
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าจัดท าเล่มรายงาน เล่ม 300            เฉพาะเจาะจง

 - ระดับหน่วยงานในสังกัด สป.สธ.
  - เล่มรายงานผลการปฏิบัติราชการของ กพร.สป.
รอบ 6,12 เดือน

ค่าจัดท าเล่มรายงาน เล่ม 2,000         เฉพาะเจาะจง

หน้าท่ี 2 จาก 3



โครงการ/กิจกรรมหลัก รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65

ล า ดับ จ านวน
(หน่วยนับ)

 งบประมาณ
(บาท)

วิธี
การจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

6 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมท่ี 6 ค่าปรับปรุงเว็บไซต์รายงาน

งวดท่ี 1 รอบ 6 เดือน ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 20,000       เฉพาะเจาะจง

งวดท่ี 2 รอบ 12 เดือน ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 20,000       เฉพาะเจาะจง

7 โครงการบริหารจัดการและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

3. การจัดซ้ือจัดจ้าง ค่าน้ าด่ืม เดือน 36,000       เฉพาะเจาะจง

ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ไตรมาส 50,000       เฉพาะเจาะจง

ค่าซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ งาน 30,000       เฉพาะเจาะจง

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน 60,000       เฉพาะเจาะจง

ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 19,200       เฉพาะเจาะจง
8 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ คัน/วัน 12,000       เฉพาะเจาะจง

ค่าวัสดุ ช้ิน/อัน 4,160         เฉพาะเจาะจง

9 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ คัน/วัน 12,000       เฉพาะเจาะจง

ค่าวัสดุ ช้ิน/อัน 4,160         เฉพาะเจาะจง

รวมเป็นเงินท้ิงส้ิน 344,820  บาท (สามแสนส่ีหม่ืนส่ีพันแปดร้อยย่ีสิบบาทถ้วน)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)........................................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการฯ
(นายจีระศักดิ์  อ้วนสิมมา)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลงวันที่   29 ตุลาคม  พ.ศ.  2564

(ลงชื่อ)........................................................ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการฯ
(นางสิริพร  สมชื่อ)

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ลงวันท่ี   29 ตุลาคม  พ.ศ. 2564

หน้าท่ี 3 จาก 3









 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบดำเนินงาน) ปรับแผนครั้งท่ี 8 

28 

 
 
 

สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
 







๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

www.stopcorruption.moph.go.th

ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี  13 มิถุนายน 2565 
หัวข้อ: แผนปฏิบัต ิการจ ัดซื ้อจ ัดจ ้างของหน่วยงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน)  
ปรับแผนครั้งที่ 8 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) ปรับแผนครัง้ที่ 8 

Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ชนกพร  แสนสดุ สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

(นางสาวชนกพร  แสนสดุ) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

วันท่ี 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

นางสาวชนกพร  แสนสุด 
(นางสาวชนกพร แสนสุด) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

  
 




