
uuiln?,0n?13J
dru:rtln'll.---ndu-.lt-ufl.0-.-rd'u.uua-v-rJ:r.u-r,J..trln-r:uoin-r-rov-thvuo6.frrou Tvr:. o lodcto o6n6no- - - - - --q-'---- -- - -

riuu #ryrirfi ud!fr lGnr:si o 6'run r :u oi m n:vyr:?{a1D'r:ila?r!dtt

da
t:o{t9r3r

d raqa t y 
^ 

d, r u a - 1- 4

{u uUfl ! n n1:n 0 rl lunr :qa: n fl :uyr:?.iarfi 1 :ruqr LUu14u? u{1u51 zunt0l n?{ifl 14 d
uodqu

:uelnn?1:Ja'rt5o'[unr:{rniruzuurJg^rin'nr:d'n6oo-sr6'rlrJ:vdrfl.iurJ:uxJ16u?Jo'tuil?u{'tu lnuriruupr
6l Y t O v u o v tv v'LtI.vlnuurulru[ua'rnirreirfnrrurJahn:uyr:?{a1o'r:ruAr:1fln1:uiyl:?i?unat.i 

d'rrdruraruilfl-flsr-nr:
-&-u,od,ud'ofro{rrt'rr rj:s,irfjwrl:u:J16u il.fi. tedbd arilfl:u:ltfrucu-nnr:o-ofiod'06'rruavnr:riyr:vl-annrnif,

94

?l.fl. bdbo lJ'lrl:'l oo lsu'jr "l#uilratruciOliOo-o?iru*n'.1rt'rnfrt-rr6'rlil:vsiltj ums1j:cn1fi$1Utwlit4
6l- u d I v o<<t q d o o yat
tu:suual:autvfi?J0{n:}.ru6uxnaNLmut0.i14u1u{'tu?o{i5n1xJ1-5vt=n:lurgf,na,l{fi'tfiufi unvlutJn!:vnrrt

lA,i-,u-,,o,Y
lquLtJquzuu ru afl1ufrtioil:vnrnroruilrumu?orioulu" ums:vrfiuufl:syr:?{nr:nd'r'ird:unr:d'ofiod'n6'rr

ttaun1:u?ul:fiarlnlnft vl.q. bdbo do r* :v1J?1 ""lufl:rfiyl'il'rrruo'rtfiud'oltrjaruuurjalld-i
-.-- 3 I y I o 1t 6t y y y A a ydvt yu y

ltriun1:0Pl{00fta1{U:uQ1U [uLaluu'rvr14:0r{yrLptiuil01Jt4}J'tu{f]yi't:1u{lufl5o}J:v1Jt14CIria
j ,i t u y t - <' a A \yu d yvllJ0L!auutt!a{ Lauo?i?fiu'r14u?u{'ruro{fgr?,{-oron?1ilrfrutouunuLfro'La'iuFl?1tJrfiutourL6?

lrir{rufiunr:fl'utdo oo ?llnfl'ru'Lrir6'rvrirfiil:vnrnrzuuiruirir.rurYlna'mlu:vu!rnioci'luar:auLv}fl

Iolvil? u{1u rrav'lffi ot]:vnrn1q u rtlfl Lr,l u "

Ya
ta?rQ1:fu1

u nqulruflolniuuauil:1uil:'rilnl:vrain$aul:syrqm-l^tol ld':rl::lrrzuut.lg^tin^nr:
y 4 v Y a 6) v u o q tU,il'ng-.0,il'pr{r{to{14u'tu{1u"[ua"{n"na'rtintruila-nn:vyt:?{a']['t:6uat :1tn1:!iur:arunarr
rl:vsr'rfll!ilTU!.r16u fl.fl. Iedbd vr16'rJiurur.rur.Jfril6nr:6'rrdo6'rr{'rrto.iuil?u{'ru'r :rEJasuduq n-rd

I

o. uarurlfrfm^n1:e-o6oe-Fr6'rtuoruilr u'irulua-{ri'Frdrfnrluila-nn:uyl:?{4101:ruqr
:'rtnl:uifir:airunatr il:vdrflluil:vlJ16u ?\.fi. Iedbd (lun'rrfiumu) r,JYuruzuun{tfi ,r, il:vno!riret

o.o fl0{d10'1:6uqflqnta-u ki'vrvr?uLLavil:-uurzuurJfll-6'n1:o-rrt'"00-ndl{

il:ssirflluil:u:rl[u fl.fl. Iedbd nra'161n:rnr:sir.i 1 rtiu In:rnr:fl'euurnatnnr:{'nr;iluruu!:il1nl:
"Lunt:o-ont:nrrvqntfiurirunr:unyriuasaror:6uafl na{a1fi1:6uarilnrau dr#nrrurja-prfl:uyr:?{t - - --'--i i - i - -

ff10'l:6uAtJrl:vo'rfl{ul:vxJ16u n.ri. tedbd uavrJflIr,luFl'1"Ldaau ntt-do n'1a1f,1:6uilTnnI-iU
6tv

,l'l U L9l{UU:UlJ1[U b,e'/oe'i,boo U17l

o.b q u dil fl- u-n^ n r : m o oir u n r : 4 o ? rl n : u y : ? { a'r D 1 : ru q fl tpi'vt u u r u ua v rJ Yu
lA% - & - e t

rrzuuilflri6nr:6'orfio6'06'xto{ilil?u{1u rJ:vsr'rflruil:vurru y{.fi. lodbd rfiorirrfiuln:lnr:6'rrrJilrJ:t
q

:oanJtiloiri'oltJ:stluuas#orrfiru-aq rarqudttg^u-n^nr:nod'runr:v1oin n:yyt:?{a1f,1:ruar
{Uil:vtJ'lfu end,e'/e'id U'lYl

to. uzuur.Jfitfinr:...



_te_

b. rrr.rur.Jfl-l-r{nr:6'fldoo-n{T rtoruilrurrulu#rn-rra'rfinuurJa-nn:yyt:?{a101:ruat

:rtnr:tiur:ai:unarr rl:cdrflru!:urJ16u vr.fi. bdbd (ruaruu : rirn:nirus{ uavvr'fiufirrioairr)t9
,v &A , y

U:ULL',IUFI:{YI b U:UflOU9I?U

to. o n o d n fl il :^r't u ll u yt r u rr a v rJ :-r: ur zu u rJ fr lG n r :,ir'n do do d'r t r tvlo o rf l tu^ u n 1 :
- E u ct o{odonlnrunrit 1 siru:u 6( :1un.l: duil:y:J1fu ledc(,dod ulyt

te.te no{!:-r41:n1:na-{ ld':-unr:o-sta::{uil:vrJlru:rutruil:vsirfl fl.fl. bdbd
d o A - & v 6o q o , v 6tfl'aoituunl:d'n{'onqrlruqirirfnrru qiru?u d :1un1: {uil:vr.r1fu ddd,ooo u1y LLaunqJYruvr

ado

noilfr?tnoi siruru te {uil:sil'uu eno,boo ulyl

to.sn fl o { n a I { ln"':-u fl 1 : o-0 a : : d u | : u :J't fu : 1 u a' 1 u rJ : s o'r iJ fl . fi . Ie db d
i o o - { v 6t o

tfioFr'rrnunl:{q{onqn6uvrrirl 1 qiruru oo t'tufl'ti {uil:ux.t'}ru bbd,obb ulvt

tcr. a air fn a 1 : fi til fl t ri':-r n r : o-0 a : :.r ! il : v :J 1 ru : 1 u a 1 u ! : v 0'1fl ?\. fl . b dbd
J " o - 3 v 60 q o

lTlo9rltnunl:{ndonln'runrir{nrru siruru te tlUn''l: {!il:uil16u oden,lsreno ulvl.t

ie.d na':Jn:?aaounlu'[u a'rrinlrutja-nn:syr:?{a1o'r:ilar.r ki'iunr:e-qa::99

{uil:uillru:rusirul:vdrfl n.n. teabd rfiopitfiunr:6'odon;niruq{n0ilfi:rrtoi wrJ:vltrru ddd,ooo ulyr
9

Io.u nowiul:flYvlUrn:qnrna td'iu6'rra::rul:s:J'rru:1uqi1uri:vdrfl yr.fi. Iedbd
<too-{v6qdo

tfl0f{1ruun1:or-nBon:druvrnolfrrrrroi siru:u b :1un1: wil:uil1ru b,oden,boo ulyt
9

b. 6', q u dil n r.r-o n r : ri o ril u n l : 4 a i rr n : s yr : ? { 6'r i 1 : 6u a r t rii:-r o-q a : : { u l : v il.t 6u

:rusiruil:vqirfl u.o. Iedbd ufiorirrfiunr:6'06'onlfirudrirl 1 {uil:yrJlru ode,l,ddo r.J1vt

I
toldua
4 4 J s, a d {n, o a u 3 t u ,y u d,
Q'ir:uuil1tyr0LU:ovral:il't 141ntl,iutou?Jo[Fltu:noltuunl:91{u n0L!91?u {nrtluu:vqru

o. Yw:ruurr.rurJfrl-finr:{'rrti'oo-rr6'r{flo{uil?u{rur !:vsirflruil:vrrru y{.fi. Ledbd
. o a . ta 

I t

(turir tfr ucru) iliu uzuunrfifi ots

te. iuu:rltralurlfrrinnr:o-rrd'06'rr{r.i?Jo{uil?u{lul il:udlflwl:strru il.6. tedbd
, t u q i^; t y . ,q &A({Ufi{ilu : Fl'lFl5fi[U7l UAyilnUfi{fl04:1{) !:lJttr,lUFl:.iyt b

qv , u

en. a!r!1n1fi'rr.re,LLv'ritLzuur.Jgu-m^nr:{rrt'od'od'r{ro{yil?u{1u'1 rfi'{na'1r uurSuttpi'
draa^ty

quuufl !nn1:n0n1un1:Ia:a n:vy:?{a1f,''l:fuqr

(urrarramgr riuuiu':t)
va d S o a

u n? tn T1v14u Lul-r 1 u Lta u Ltzuul'1u1 il n1:y! LFlle

EI vr:ru n1il{a o. uau{o b.

Oilil19l fl1il{a sn.')$
, ')(u'ru!.rL:0{ narilrl)

-yA,<y'r u fi r vr ilS n ur : u Fiu n : u vr : x rJ fl lffi :'t r n 1 : r?t u
v I d rat^ t y

14?14U1fl UU1Jfl Un n1:rl 0fl ',tun1:ila5n

n:u?1:?{a10.1:fuqt

o o nu. lsdbd



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติการจัดซื�อจัดจ้างประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
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  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง 
จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปของหนวยงาน งบดำเนินงาน ตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 
ของหนวยงาน เพื่อใหการดำเนินการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเดียวกันอยางเปนระบบ 
มีการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางถูกตองครบถวน มีการเปดเผยขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
เพิ่มความโปรงใส สะดวกตอการตรวจสอบ การดำเนินการจะทำใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวกตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ชวยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และในกรณีที่มีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจางประจำป  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 13 ในกรณีท่ีมีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซ้ือจัดจางประจำป ใหเจาหนาท่ี 
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจัดทำรายงานพรอมระบุเหตุผลท่ีขอเปลี่ยนแปลง เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบและเม่ือไดรับความเห็นชอบแลวใหดำเนินการตามขอ 11 
วรรคสาม ใหเจาหนาท่ีประกาศเผยแพรแผนดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศของหนวยงานและใหปดประกาศโดยเปดเผย 
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1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ ตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการ คุมคา โปรงใส  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได และปองกันปญหาทุจริต การใหและการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ถือเปนมาตรการสำคัญท่ีสงเสริมกระบวนการ
ปองกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐ เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 12 
บัญญัติวา หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง และจัดเก็บไวอยางเปนระบบเพื่อประโยชน 
ในการตรวจดูขอมูลเมื่อมีการรองขอ สอดคลองกับประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กำหนดขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใส 
ของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 44 กำหนดใหสวนราชการตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณรายจายแตละป รายการเกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจางและสัญญาใด ๆ ที ่มีการอนุมัติใหจัดซื ้อจัดจางแลว ใหประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได 
ณ สถานท่ีทำการของสวนราชการ และระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ 
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 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผูรับผิดชอบหลักตัวชี้วัดท่ี 5 
ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณของหนวยงาน ซึ่งเปนตัวชี้วัดในมิติภายใน การพัฒนาองคการ และกำหนดกรอบการประเมินผล 
ตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของตัวชี้วัดดังกลาว ใหหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง จัดทำแผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงานของหนวยงาน และดำเนินการตามกรอบคำรับรองฯ  ตัวชี้วัดท่ี 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จ ัดจ างประจำปงบประมาณของหนวยงาน เพื ่อให การจ ัดซ ื ้อจ ัดจ างของหนวยงานในสังก ัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบร ิหารส วนกลาง  
มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ เปนระบบ เพิ่มความโปรงใส สะดวกตอการตรวจสอบ ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก  
ชวยลดความผิดพลาดในการปฏบิัติงาน โดยกำหนดใหเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจำในดานการจัดซ้ือจางของทุกหนวยงาน  
 นอกจากการใหและเปดเผยขอมูลการจัดซื ้อจัดจางแลว ในกรณีที ่มีความจำเปนตองเปลี ่ยนแปลงแผนการจัดซื ้อจัดจางประจำป ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 13 ในกรณีที่มีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจางประจำป ใหเจาหนาท่ี
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจัดทำรายงานพรอมระบุเหตุผลท่ีขอเปลี่ยนแปลง เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบและเม่ือไดรับความเห็นชอบแลวใหดำเนินการ
ตามขอ 11 วรรคสาม ใหเจาหนาที่ประกาศเผยแพรแผนดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศของหนวยงานและใหปดประกาศโดยเปดเผย ทั้งนี ้ เพื่อประโยชน 
ในการทบทวนและวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณตอไปใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาสูงสุด 
 ดังนั้น ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงรวบรวมแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหนวยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง ตามกรอบคำรับรองฯ  ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำป 
งบประมาณของหนวยงาน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานมีความโปรงใส เปดโอกาส 
ใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม ตรวจสอบได มุงเนนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบดำเนินงาน) ปรับแผนครั้งท่ี 12 

3 

 
2. วัตถุประสงค 
 2.1) เพื่อใหการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง ใหสอดคลองกับ
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
 2.2) เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานมีความโปรงใส เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม ตรวจสอบได มุงเนนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน 
 2.3) เพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) และกรอบการประเมินผลตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 3.1) หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง ทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปของหนวยงานใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสวนกลาง มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาสูงสุด 
 3.2) หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง มีการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานดวยความความโปรงใส เปดโอกาส 
ใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม ตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน 
 3.3) หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง ดำเนินการดานการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานเปนไปตามขอกำหนด 
ของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และกรอบการประเมินผล 
ตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบตัิราชการระดับหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 

 
 
 



 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบดำเนินงาน) ปรับแผนครั้งท่ี 12 
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แผนปฏิบตัิการจัดซื้อจัดจา้ง 

ของหนว่ยงานในสงักดัสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

(งบดำเนินงาน) ปรับแผนครัง้ที ่12 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบดำเนินงาน) ปรับแผนครั้งท่ี 12 
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กองสาธารณสขุฉกุเฉนิ 

 

 

 











 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบดำเนินงาน) ปรับแผนครั้งท่ี 12 
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ศูนย์ปฏบิัติการต่อต้านการทจุรติ  

กระทรวงสาธารณสขุ 

 

 



หนวยงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65 เม.ย65  พ.ค.65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

โครงการที่ 1 โครงการกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด 

รวมตานทุจริต (MOPH Zero Tolerance)

37,811.66       เฉพาะเจาะจง

กิจกรรมที่ 1

1. จางทําโลรางวัล 

จํานวน 2 โล (ราคาโลละ 

1,605 บาท รวมภาษี

มูลคาเพิ่มรอยละ 7)

(ดําเนินการแลวเสร็จ)

1 ครั้ง 3,210.00          

2. จางทําใบประกาศ

เกียรติคุณ จํานวน 15 ใบ 

พรอมกรอบ (ราคาชุดละ 

214 บาท รวมภาษี

มูลคาเพิ่มรอยละ 7)

(ดําเนินการแลวเสร็จ)

3,210.00          

โครงการรณรงควันตอตานคอรรัปชันสากล 

(ประเทศไทย) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เฉพาะเจาะจง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 6)

ลําดับที่ ชื่อโครงการ รายการที่จัดซื้อจัดจาง

จํานวน

(หนวยนับ)

 งบประมาณ (บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
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หนวยงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65 เม.ย65  พ.ค.65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 6)

ลําดับที่ ชื่อโครงการ รายการที่จัดซื้อจัดจาง

จํานวน

(หนวยนับ)

 งบประมาณ (บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

กิจกรรมที่ 2

โครงการอบรม Together Agianst 

Corruption and WATCH MOPH 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบการอบรม

จํานวน 89 ชุด

ราคาชุดละ 44.94 บาท 

รวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7

(ดําเนินการแลวเสร็จ)

1 ครั้ง           3,999.66 เฉพาะเจาะจง

กิจกรรมที่ 3

โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธรณรงค 

"องคกรพอเพียงตานทุจริต"

จางออกแบบและติดตั้ง

ปายประชาสัมพันธ

(ดําเนินการแลวเสร็จ)

1 ครั้ง         27,392.00 เฉพาะเจาะจง
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หนวยงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65 เม.ย65  พ.ค.65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

โครงการที่ 2 โครงการยกระดับ MOPH ITA 2022 

ของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ

บริหารสวนภูมิภาค ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565

      80,590.05 เฉพาะเจาะจง

1. จางทําใบประกาศเกียรติคุณ

หนวยงานที่เขารับการประเมิน

จํานวน 1,854 ใบ 

พรอมซองแกว 

(ราคาใบละ 17.12 บาท 

รวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7)

1 ครั้ง 31,740.48       

2. จางทําใบประกาศเกียรติคุณ

ผูตรวจประเมิน จํานวน 780 ใบ

พรอมซองแกว 

(ราคาใบละ 17.12 บาท 

รวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7)

13,353.60       

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 6)

ลําดับที่ ชื่อโครงการ รายการที่จัดซื้อจัดจาง

จํานวน

(หนวยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

โครงการ MOPH ITA Award 2022 เฉพาะเจาะจง

กิจกรรมที่ 1
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หนวยงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65 เม.ย65  พ.ค.65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 6)

ลําดับที่ ชื่อโครงการ รายการที่จัดซื้อจัดจาง

จํานวน

(หนวยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา

แผนปฏิบัติการดานการปองกัน 

ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 

(พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการ

ดานการสงเสริมคุณธรรม 

กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 

(พ.ศ. 2566-2570)

เอกสารประกอบการประชุมฯ

จํานวน 116 ชุด 

(ราคาชุดละ 250 บาท)

1 ครั้ง        29,000.00 เฉพาะเจาะจง

โครงการประชุมวิพากษ 

(ราง) แผนปฏิบัติราชการดานการปองกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กระทรวง-สาธารณสุข ระยะที่ 2 

(พ.ศ. 2566-2570)

จางทําเอกสารประกอบ

การประชุมวิพากษ 

(ราง) แผนปฏิบัติราชการ

ดานการปองกันปราบปราม

การทุจริตฯ จํานวน 65 เลม 

(เลมละ 93.40 บาท 

รวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7)

(ดําเนินการแลวเสร็จ)

1 ครั้ง 6,495.97         เฉพาะเจาะจง

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 2
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หนวยงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65 เม.ย65  พ.ค.65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

โครงการยกระดับ ITA 2022 ของหนวยงาน

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565

24,587.63      เฉพาะเจาะจง

1. เอกสารประกอบ

การประชุม จํานวน 27 ชุด 

(ราคาชุดละ 65.20 บาท 

รวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7 )

(ดําเนินการแลวเสร็จ)

1,883.63         

2. จางทําโลรางวัล 

จํานวน 14 โล (ราคาโลละ 

1,605 บาท รวมภาษี

มูลคาเพิ่มรอยละ 7)

(ดําเนินการแลวเสร็จ)

22,470.00       

3. จางทําใบประกาศ

เกียรติคุณ จํานวน 13 ใบ 

พรอมกรอบ 

(ราคาชุดละ 18 บาท 

รวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7)

(ดําเนินการแลวเสร็จ)

234.00           

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 6)

ลําดับที่ ชื่อโครงการ รายการที่จัดซื้อจัดจาง

จํานวน

(หนวยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

โครงการที่ 3

1 ครั้งโครงการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ ระดับหนวยงานในสังกัด

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวชี้วัดที่ 5)

กิจกรรมที่ 1

เฉพาะเจาะจง
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หนวยงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65 เม.ย65  พ.ค.65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปองกัน

การทุจริตแบบบูรณาการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565

71,864.80      เฉพาะเจาะจง

กิจกรรมที่ 1

โครงการรับรู เขาใจ และปฏิบัติตามแนวทาง

การเรี่ยไร การใชรถราชการ 

การจัดสวัสดิการภายในหนวยงาน 

และการลวงละเมิดทางเพศ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบโครงการฯ

จํานวน 350 ชุด

(ราคาชุดละ 139.80 บาท 

รวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7)

(ดําเนินการแลวเสร็จ)

1 ครั้ง          52,355.10 เฉพาะเจาะจง

โครงการแปลประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง เกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหา

และการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑ

ที่มิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 

เปนภาษาอังกฤษ

จางแปลเกณฑ

จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา

และการสงเสริม

การขายยาฯ 

เปนภาษาอังกฤษ

1 ครั้ง 16,500.00       เฉพาะเจาะจง

กิจกรรมที่ 2

โครงการที่ 4

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 6)

ลําดับที่ ชื่อโครงการ รายการที่จัดซื้อจัดจาง

จํานวน

(หนวยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
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หนวยงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65 เม.ย65  พ.ค.65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 6)

ลําดับที่ ชื่อโครงการ รายการที่จัดซื้อจัดจาง

จํานวน

(หนวยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสัญญา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบโครงการฯ

จํานวน 70 ชุด

(ราคาชุดละ 43 บาท 

รวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7)

(ดําเนินการแลวเสร็จ)

1 ครั้ง 3,009.70         เฉพาะเจาะจง

กิจกรรมที่ 3
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หนวยงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  ม.ีค.65 เม.ย65  พ.ค.65  ม.ิย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

โครงการที่ 5  โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ

การเสริมสรางพฤติกรรมจริยธรรม 

สงเสริมคุมครองและการตอตานการทุจริต

   1,861,268.00 เฉพาะเจาะจง

1. โครงการจางเหมาบริการ 3 อัตรา 3 อัตรา      446,568.00 เฉพาะเจาะจง

1.2 จางเหมาบริการงานธุรการ 1 อัตรา 154,248.00      

1.3 จางเหมางานบริการแมบาน
สํานักงาน

1 อัตรา 112,320.00      

2. จางบริการถายเอกสาร

ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

12 ครั้ง 93,000.00        เฉพาะเจาะจง

3. จัดซื้อน้ําดื่มบริโภค 12 ครั้ง
 39,600.00        เฉพาะเจาะจง

4. จางดูแลเว็บไซตของศูนยปฏิบัติ

การตอตานการทุจริตกระทรวง

สาธารณสุข (ศปท.) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565

12 ครั้ง 96,300.00        เฉพาะเจาะจง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 6)

ลําดับที่ ชื่อโครงการ รายการที่จัดซื้อจัดจาง

จํานวน

(หนวยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

 กิจกรรมที่ 1

สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การเสริมสรางพฤติกรรมจริยธรรม 

สงเสริมคุมครองและการตอตานการทุจริต 1.1 จางเหมาบริการงานจัดการ

งานทั่วไป

1 อัตรา 180,000.00      
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หนวยงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  ม.ีค.65 เม.ย65  พ.ค.65  ม.ิย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 6)

ลําดับที่ ชื่อโครงการ รายการที่จัดซื้อจัดจาง

จํานวน

(หนวยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

5. คาเชา Private Cloud Server 

ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564

 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

(ดําเนินการแลวเสร็จ)

1 ครั้ง 256,800.00      เฉพาะเจาะจง

6. จางทําตรายาง 4 ครั้ง 5,000.00          เฉพาะเจาะจง

7. จางทําปายประชาสัมพันธ 

"พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญ"ู

1 ครั้ง 28,000.00        เฉพาะเจาะจง

8. จางเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ

พรอมพนักงานขับรถ 

จํานวน 24-32 ที่นั่ง

1 ครั้ง 40,000.00        เฉพาะเจาะจง

9. จางซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร-

สํานักงาน

7 รายการ 156,000.00     เฉพาะเจาะจง

9.1 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร 5 ครั้ง 20,000.00        

9.2 จางซอมเครื่องสแกนเนอร 2 ครั้ง 5,000.00          

9.3 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 6 ครั้ง 40,000.00        

9.4 จางซอมลําโพง 1 ครั้ง 1,000.00          

9.5 จางซอมอางลางจาน 2 ครั้ง 5,000.00          

9.6 จางซอมหองสํานักงาน 2 ครั้ง 20,000.00        

9.7 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร

สํานักงาน

23 เครื่อง 65,000.00        
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หนวยงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  ม.ีค.65 เม.ย65  พ.ค.65  ม.ิย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 6)

ลําดับที่ ชื่อโครงการ รายการที่จัดซื้อจัดจาง

จํานวน

(หนวยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

10. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน-วัสดุ

งานบานงานครัว-วัสดุคอมพิวเตอร

3 ครั้ง 700,000.00     เฉพาะเจาะจง

10.1 กรรไกรขนาด 8 1/4 นิ้ว 4 อัน

10.2 กระดาษ 80 แกรม A4 140 รีม

10.3 กระดาษกาวยน 

36 มิลลิเมตร x 25 หลา

6 มวน

10.4 กระดาษสี 80 แกรม 3 แพ็ค

10.5 กระดาษสี 120 แกรม 4 แพ็ค

10.6 กระดาษสี 160 แกรม 10 แพ็ค

10.7 กระดาษสี 180 แกรม 5 แพ็ค

10.8 กระดาษสีมวง 160 แกรม 2 แพ็ค

10.9 กระดานไวทบอรด 

120 x 180 เซนติเมตร 2 หนา

2 ตัว

10.10 กลองใสเอกสาร 12 กลอง

10.11 กาวน้ํา 70 แทง

10.12 คลิปดํา 2 ขา No.108 13 กลอง

10.13 คลิปดํา 2 ขา No.109 16 กลอง

10.14 คลิปดํา 2 ขา No.110 12 กลอง
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หนวยงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  ม.ีค.65 เม.ย65  พ.ค.65  ม.ิย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 6)

ลําดับที่ ชื่อโครงการ รายการที่จัดซื้อจัดจาง

จํานวน

(หนวยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

10.15 คลิปดํา 2 ขา No.111 17 กลอง

10.16 คลิปดํา 2 ขา No.112 20 กลอง

10.17 คลิปบอรด A4 คละสี 3 อัน

10.18 เครื่องคิดเลข 6 เครื่อง

10.19 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร 10 4 เครื่อง

10.20 เครื่องถอนลวด 3 เครื่อง

10.21 ซองสีน้ําตาล BA เบอร 9 15,000 ซอง

10.22 ซองใสชนิดติดกระดุม 

2 เม็ด ขยายขาง A4

3 โหล

10.23 ตรายางวันที่ ตัวเลขไทย 1 อัน

10.24 ตะกราเอกสารพลาสติก 7 อัน

10.25 ตูพลาสติกแบบลิ้นชัก 7 ชั้น 6 ตู

10.26 เทปโฟมกาวสองหนา 

ขนาด 21 มิลลิเมตร x 3 มิลลิเมตร 

แกน 1 นิ้ว (3M)

24 มวน

10.27 เทปใส 

ขนาด 12 มิลลิเมตร x 33 มิลลิเมตร

60 มวน

10.28 เทปใส 

ขนาด 24 มิลลิเมตร x 33 มิลลิเมตร

24 มวน
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หนวยงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  ม.ีค.65 เม.ย65  พ.ค.65  ม.ิย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 6)

ลําดับที่ ชื่อโครงการ รายการที่จัดซื้อจัดจาง

จํานวน

(หนวยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

10.29 เทปใสแกน 3 นิ้ว 

กวาง 2 นิ้ว x 43.7 หลา

25 มวน

10.30 แทนประทับ เบอร2 6 แทน

10.31 ปากกาลบคําผิด 5 แทง

10.32 ปากกาไฮไลท สีเหลือง 24 แทง

10.33 ปลั๊กไฟ ความยาว 2 เมตร 3 อัน

10.34 แฟมสันกวาง F4  3"  NO.120F 3 โหล

10.35 แฟมเสนอเซ็น 6 แฟม

10.36 มีดคัดเตอร No.5-901 2 ดาม

10.37 มีดคัดเตอร No.1801 

(45 องศา)

1 ดาม

10.38 ยางลบ 2 กอน

10.39 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 10 24 กลอง

10.40 ลวดเสียบกระดาษ No. 1 20 กลอง

10.41 สติ๊กเกอรกระดาษขาวดาน 6 แพ็ค

10.42 โทรศัพทสํานักงาน

และสายโทรศัพท ความยาว 10 เมตร

3 ชุด

10.43 สันรูด ขนาด 5 มิลลิเมตร 2 โหล

10.44 ถานชารจโทรศัพทไรสาย 

Panasonic AAA

12 แพ็ค

10.45 ถานอัลคาไลน AA 10 แพ็ค
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หนวยงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  ม.ีค.65 เม.ย65  พ.ค.65  ม.ิย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 6)

ลําดับที่ ชื่อโครงการ รายการที่จัดซื้อจัดจาง

จํานวน

(หนวยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

10.46 ถานอัลคาไลน AAA 10 แพ็ค

10.47 หนาปกลับ 3 แพ็ค

10.48 หมึกเติมแทนประทับ ชนิดกันน้ํา 6 ขวด

10.49 หลอดไฟ LED A1301 13 W 12 หลอด

10.50 หลอดไฟตะเกียบ 13W 12 หลอด

10.51 หลอดไฟฟลูออเรสเซนซ 

ชนิดตรง 14 W

12 หลอด

10.52 หลอดไฟฟลูออเรสเซนซ 

ชนิดตรง 18 W

18 หลอด

10.53 หลอดไฟฟลูออเรสเซนซ 

ชนิดตรง 36 W

24 หลอด

10.54 หลอดไฟดาวนไลท 15w 4 ดวง

10.55 กลองเว็บ cam 19 ตัว

10.56 USB Printer ขนาด 5 เมตร 1 เสน

10.57 คียบอรด 4 อัน

10.58 ดรัม PANTUM DL-410X 4 กลอง

10.59 ดรัม LaserJet Pro M203dn 3 กลอง

10.60 ตัวแปลง HDMI 1 ตัว

10.61 ตลับหมึกพิมพ Canon 045

สามสี (1ชุด/3กลอง)

24 กลอง

10.62 ตลับหมึกพิมพ 

Canon 045 สีดํา

27 กลอง
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หนวยงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  ม.ีค.65 เม.ย65  พ.ค.65  ม.ิย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 6)

ลําดับที่ ชื่อโครงการ รายการที่จัดซื้อจัดจาง

จํานวน

(หนวยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

10.63 ตลับหมึกพิมพ Canon 326 17 กลอง

10.64 ตลับหมึกพิมพ Canon 

CLI-751 Y สีเหลือง

3 กลอง

10.65 ตลับหมึกพิมพ Canon 

CLI-751 M สีชมพู

3 กลอง

10.66 ตลับหมึกพิมพ 

Canon CLI-751 C สีฟา

3 กลอง

10.67 ตลับหมึกพิมพ 

Canon CLI-751 BK สีดํา

3 กลอง

10.68 ตลับหมึกพิมพ Canon 

PGI-750 PG BK สีดํา

5 กลอง

10.69 ตลับหมึกพิมพ OKI 

MC 363 BK สีดํา

15 กลอง

10.70 ตลับหมึกพิมพ OKI 

MC 363 C สีฟา

5 กลอง

10.71 ตลับหมึกพิมพ OKI 

MC 363M สีชมพู

5 กลอง

10.72 ตลับหมึกพิมพ OKI 

MC 363 Y สีเหลือง

3 กลอง

10.73 ตลับหมึกพิมพ HP30A 6 กลอง

10.74 ตลับหมึกพิมพอิงคเจ็ท 

HP 678 สามสี

5 กลอง
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หนวยงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  ม.ีค.65 เม.ย65  พ.ค.65  ม.ิย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 6)

ลําดับที่ ชื่อโครงการ รายการที่จัดซื้อจัดจาง

จํานวน

(หนวยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

10.75 ตลับหมึกพิมพอิงคเจ็ท 

HP 678 สีดํา

5 กลอง

10.76 ตลับหมึกเลเซอร ขาว-ดํา 

PANTUM TL410x

6 กลอง

10.77 เมาส 12 อัน

10.78 สายแปลงสัญญาณภาพ HDMI 

ขนาด 10 เมตร

2 เสน

10.79 สายแลน ขนาด 15 เมตร 2 เสน

10.80 สายแลน ขนาด 20 เมตร 3 เสน

10.81 สายตอพวง VGA 

ขนาด 10 เมตร

2 เสน

10.82 อะไหลแทนตัดเทป แกน 1 นิ้ว 12 อัน

10.83 ถังน้ําสําหรับถูพื้น 1 ใบ

10.84 ถุงขยะ ขนาด 18 x 20 นิ้ว สีดํา 30 กิโลกรัม

10.85 ถุงขยะ ขนาด 24 x 28 นิ้ว สีดํา 30 กิโลกรัม

10.86 ถุงขยะ ขนาด 30 x 40 นิ้ว สีดํา 30 กิโลกรัม

10.87 ถุงขยะ ขนาด 36 x 45 นิ้ว สีดํา 30 กิโลกรัม

10.88 ถุงขยะแบบบาง คละสี 

ขนาด 45 x 50 นิ้ว

300 ใบ

10.89 ถุงมือยาง PVC 3 กลอง

10.90 น้ํายาเช็ดกระจก 4 แกลลอน
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หนวยงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  ม.ีค.65 เม.ย65  พ.ค.65  ม.ิย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 6)

ลําดับที่ ชื่อโครงการ รายการที่จัดซื้อจัดจาง

จํานวน

(หนวยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

10.91 น้ํายาถูพื้น 10 แกลลอน

10.92 น้ํายาลางจาน 6 แกลลอน

10.93 น้ํายาลางหองน้ํา 6 แกลลอน

10.94 รองเทาบูทยางแบบสั้น 1 คู

10.95 แปรงลางสุขภัณฑ 2 อัน

10.96 แปรงขัดหองน้ํา ดามยาว 2 อัน

10.97 ผงซักฟอก ขนาด 1,700 กรัม 4 ถุง

10.98 ผานาโน 

ขนาด 12 x 12 นิ้ว คละสี สีเขม

2 โหล

10.99 ผาถูพื้น 24 ผืน

10.100 ผาดันฝุน 6 ผืน

10.101 ไมกวาด 1 ดาม

10.102 ไมกวาดหยักไย 1 ดาม

10.103 ไมถูพื้น 3 อัน

10.104 ไมม็อบดันฝุน ขนาด 24 นิ้ว 2 อัน

10.105 ยางปมโถสุขภัณฑ 1 อัน

10.106 สบูลางมือ 6 แกลลอน

10.107 กระดาษการดสี 120 แกรม 5 แพ็ค

10.108 กระดาษการดสีมวง 

160 แกรม

2 แพ็ค
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หนวยงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  ม.ีค.65 เม.ย65  พ.ค.65  ม.ิย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 6)

ลําดับที่ ชื่อโครงการ รายการที่จัดซื้อจัดจาง

จํานวน

(หนวยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

10.109 กาวน้ํา 60 แทง

10.110 สติ๊กเกอรกระดาษขาวดาน 30 แพ็ค

10.111 ซองสีน้ําตาล BA 

เบอร 9 พิมพครุฑ

30,000 ซอง

10.112 แฟม 2 หวง 

สันหนา 3.5 เซนติเมตร

12 แฟม

10.113 ตลับหมึกพิมพ 

Canon 045 สีดํา

6 กลอง

10.114 ตลับหมึกพิมพ 

Canon 045 คละสี

18 กลอง

10.115 ตลับหมึกพิมพ 

Canon 326

8 กลอง

10.116 ตลับหมึกพิมพ HP30A 3 กลอง

10.117 ตลับหมึกเลเซอร 

ขาว-ดํา PANTUM TL410x

2 กลอง

10.118 น้ํายาถูพื้น 

ขนาด 3,800 มิลลิลิตร

2 แกลลอน

10.119 สบูลางมือ 

ขนาด 3,800 มิลลิลิตร ยี่หอ 3M

2 แกลลอน

10.120 กลองเว็บ cam 20 ตัว

10.121 USB Printer 

ขนาด 5 เมตร

3 เสน

20



หนวยงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  ม.ีค.65 เม.ย65  พ.ค.65  ม.ิย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 6)

ลําดับที่ ชื่อโครงการ รายการที่จัดซื้อจัดจาง

จํานวน

(หนวยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

10.122 คียบอรด 5 อัน

10.123 ตัวแปลง HDMI 2 ตัว

10.124 เมาส 12 อัน

10.125 สายแปลงสัญญาณภาพ 

HDMI ขนาด 10 เมตร

3 เสน

10.126 สายแลน ขนาด 10 เมตร 5 เสน

10.127 สายแลน ขนาด 15 เมตร 5 เสน

10.128 สายแลน ขนาด 20 เมตร 5 เสน

10.129 สายตอพวง VGA 

ขนาด 10 เมตร

7 เสน

10.130 กระดาษการดสีมวง 

160 แกรม

5 แพ็ค

10.131 กาวน้ํา 20 แทง

10.132 ซองสีน้ําตาล BA 

เบอร 9 พิมพครุฑ

15,000 ซอง

10.133 ดรัม OKI C332/MC363 2 กลอง

10.134 สายไฟ AC Power 3 รู 5 เสน

10.135 สติ๊กเกอรกระดาษขาวดาน 50 แพ็ค

10.136 หนาปกลับ 4 แพ็ค
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หนวยงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  ม.ีค.65 เม.ย65  พ.ค.65  ม.ิย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

โครงการที่ 1 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข  

กาวสูการเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ

694,853.30     เฉพาะเจาะจง

การจัดกิจกรรมสรางเสริมคุณธรรม

จริยธรรม

     103,576.00 เฉพาะเจาะจง

1.1 การจัดทําสารสัมพันธ

แกวกัลยาสิกขาลัย ประจําป 2565

จางทําสารสัมพันธ

แกวกัลยาสิกขาลัย ประจําป 2565

2 ครั้ง        21,400.00

1.2 ตลาดนัดคุณธรรม 

(MOPH Moral Market) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ป 5

1. คาจัดจางทําโลรางวัลการนําเสนอ

คลิปวีดิทัศน ระดับกระทรวง จํานวน 3 โล 

(ราคาโลละ 1,605 บาท 

รวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7)

1 ครั้ง 4,815.00

2. คาจัดจางทําใบประกาศเกียรติคุณ

หนวยงานระดับกระทรวง จํานวน 14 ชุด 

(ราคาชุดละ 214 บาท 

รวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7)

2,996.00

3. คาจัดจางทําโลรางวัลการนําเสนอ

คลิปวีดิทัศน ระดับ สป. จํานวน 5 โล 

ราคาโลละ 1,605 บาท 

รวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7)

8,025.00

กิจกรรมที่ 1

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 6)

ลําดับที่ ชื่อโครงการ รายการที่จัดซื้อจัดจาง
จํานวน

(หนวยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)

วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
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หนวยงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  ม.ีค.65 เม.ย65  พ.ค.65  ม.ิย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 6)

ลําดับที่ ชื่อโครงการ รายการที่จัดซื้อจัดจาง
จํานวน

(หนวยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)

วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

4. คาจัดจางทําใบประกาศ

เกียรติคุณหนวยงาน ระดับ สป. 

จํานวน 25 ชุด ราคาชุดละ 214 บาท

รวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7)

5,350.00

5. คาจัดจางทําใบประกาศเกียรติคุณ 

"Good Guy 2022" จํานวน 35 ชุด 

ราคาชุดละ 214 บาท 

รวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7)

7,490.00

6. จางทําฉากหลัง (Backdrop) 

พิธีมอบรางวัลการจัดทําคลิปวีดิทัศน

การสงเสริมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต

 จิตอาสา กตัญู” และมอบประกาศ

เกียรติคุณ “Good Guy 2022” 

(รวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7)

30,000.00

1. คาจางถายเอกสารประกอบโครงการ 

จํานวน 50 ชุด (ราคาชุดละ 70 บาท)

1 ครั้ง 3,500.00

2. จางทําคลิปวีดิทัศน 1 ครั้ง 20,000.00

1.3 จัดกิจกรรมสรางเสริมคุณธรรม

จริยธรรมแกบุคลากรสาธารณสุข 

ดวยหลักสูตรชินนสาสมาธิ : 

สมาธิชนะใจตนเอง
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หนวยงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  ม.ีค.65 เม.ย65  พ.ค.65  ม.ิย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 6)

ลําดับที่ ชื่อโครงการ รายการที่จัดซื้อจัดจาง
จํานวน

(หนวยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)

วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

1 ครั้ง 31,070.00

2. จางทําคลิปวีดิทัศนการสงเสริมคุณธรรม

“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญ”ู 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7)

30,000.00

1.5 โครงการจัดงานนิทรรศการคนดี

คนเกง คนกลา กระทรวง

สาธารณสุขประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

จางจัดงานนิทรรศการคนดี คนเกง 

คนกลากระทรวงสาธารณสุข ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7)

1 ครั้ง 89,131.00       เฉพาะเจาะจง

2 อัตรา 337,050.00 เฉพาะเจาะจง

1. จางเหมาบริการงานคอมพิวเตอร 1 อัตรา 226,800.00

2. จางเหมาบริการงานจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา 110,250.00

 กิจกรรมที่ 2

โครงการจางเหมาบริการ 

1. จางทําใบประกาศเกียรติคุณ 

จํานวน 5 รางวัล พรอมกรอบ 

(ราคาชุดละ 214 บาท 

รวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7)

1.4 ศปท. องคกรคุณธรรมตนแบบ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เฉพาะเจาะจง

1,070.00
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๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

www.stopcorruption.moph.go.th

ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ป  29 กันยายน 2565 
หัวขอ: แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ปรับแผนงบดำเนินงาน 
และงบลงทุน  
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ปรับแผนงบดำเนินงาน 
และงบลงทุน  

Link ภายนอก:  ไมมี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

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

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

 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
นงลักษณ  พูลนาค สุชาฎา  วรินทรเวช 

(นางสาวนงลกัษณ  พูลนาค) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเวช) 
ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหนา) 

วันท่ี 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
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