ก

คำนำ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานในสั งกั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
จานวน 64 หน่วยงาน จัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดาเนินงานของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) เป็นไปตามกรอบคารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรฐานการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และเป็นหลักประกันใน
ระดับหนึ่งว่าการดาเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น ไม่มีการทุจริต และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากได้มี
การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจา
เนื่ องจากศูน ย์ ป ฏิบั ติการต่อต้านการทุ จริต กระทรวงสาธารณสุ ข ได้มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ทบทวน ครั้งที่ 2) จึงได้ทบทวน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพเพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

1

บทนำ

บทที่ 1
11

1. หลักกำรและเหตุผล
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กำหนดให้หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จำนวน 64 หน่วยงำน จัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 งบดำเนิ น งำนของหน่ว ยงำน และแผนปฏิ บัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีของหน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณ ฑ์ และที่ดินก่อสร้ำง)
เป็นไปตำมกรอบคำรับรองและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับหน่วยงำน ในสังกัดสำนั กงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ตัวชี้วัดที่ 5
ระดับ ควำมสำเร็จในกำรจัดทำแผนปฏิบั ติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณของหน่วยงำน และวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง วิ เครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
วิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณของกระบวนงำนกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง จัดทำข้อเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข มีมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำค รัฐอย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพ
เพิ่มควำมโปร่งใส สะดวกต่อกำรตรวจสอบ ช่วยลดควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน และเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่ำกำรดำเนินกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขนั้น ไม่มีกำรทุจริต และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจำกได้มีกำรเตรียมกำรป้องกันล่วงหน้ำไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในกำรปฏิบัติงำนประจำ
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
2.2 เพื่อกำหนดมำตรกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมำย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกำศ หนังสือเวียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และปรับปรุงกระบวนงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
3.1 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข มีหลักประกันในระดับหนึ่งว่ำกำรดำเนินกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจะไม่มีกำรทุจริต และหรือไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน เนื่องจำกได้มีกำรเตรียมกำรป้องกันล่วงหน้ำไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนประจำ
3.2 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข มีมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐเดียวกันอย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพ เพิ่มควำมโปร่งใส สะดวกต่อกำร
ตรวจสอบ ลดควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
3.3 ศู นย์ ปฏิ บั ติ กำรต่ อต้ ำนกำรทุ จริ ต กระทรวงสำธำรณสุ ข ได้ พั ฒนำและปรั บปรุงกระบวนกำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงเป็ นไปตำมระเบี ยบ หลั กเกณฑ์ วิ ธีปฏิ บั ติ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้องครบถ้วน

ทบทวนแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง

จานวน งบประมาณ (บาท)
วิธีการจัดหา
(หน่วยนับ) (ประมาณการ)

1 โครงการอบรมการประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ้างถ่ายเอกสาร

1 ครั้ง

464,990.33 เฉพาะเจาะจง

2 โครงการอบรมการประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าจ้างขนส่งพัสดุ
เอกสาร
เอกชน

3 ครั้ง

7,880.00 เฉพาะเจาะจง

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ของหน่วยงาน
ระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

จ้างถ่ายเอกสาร

1 ครั้ง

125,247.39 เฉพาะเจาะจง

4 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน ITA
และผู้ตรวจประเมิน ITA ของหน่วยงานระดับจังหวัดและเขต
สุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ้างทาใบประกาศ

1 ครั้ง

57,022.28 เฉพาะเจาะจง

5 โครงการกากับติดตามการปรับปรุงส่วนขาดให้เป็นไปตามกรอบ
การประเมิน ITA Season 2 ของสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง

จ้างถ่ายเอกสาร

2 ครั้ง

7,163.65 เฉพาะเจาะจง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
61 61 61 62 62 62 62

พ.ค.
62

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62
62

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง

จานวน งบประมาณ (บาท)
วิธีการจัดหา
(หน่วยนับ) (ประมาณการ)

6 โครงการสร้าง Coach หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
จ้างถ่ายเอกสาร
(Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

1 ครั้ง

16,800.00 เฉพาะเจาะจง

7 โครงการอบรมคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ตามศาสตร์พระราชา จิต
อาสาปลูกความดีด้วยหัวใจ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

1 ครั้ง

14,999.26 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 1 ครั้ง

34,000.00 เฉพาะเจาะจง

จ้างถ่ายเอกสาร

จ้างทาป้ายไวนิล

1 ครั้ง

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

8 โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ้างจัดงาน

1 ครั้ง

169,800.00 เฉพาะเจาะจง

9 โครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

จ้างจัดงาน

1 ครั้ง

160,000.00 เฉพาะเจาะจง

10 การจัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมการเรี่ยไรของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

จ้างทาคู่มือ

1 ครั้ง

100,000.00 เฉพาะเจาะจง

11 โครงการอบรมความรู้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตาม
หลักการ COSO 2013 ประจาปีงบประมาณ 2562

จ้างถ่ายเอกสาร

1 ครั้ง

2,399.54 เฉพาะเจาะจง

12 โครงการอบรมการบันทึกข้อมูลตามแบบรายงานผลการ
ดาเนินงาน กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ้างถ่ายเอกสาร

2 ครั้ง

849.84 เฉพาะเจาะจง

13 โครงการเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

จ้างถ่ายเอกสาร

1 ครั้ง

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
61 61 61 62 62 62 62

พ.ค.
62

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62
62

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง

จานวน งบประมาณ (บาท)
วิธีการจัดหา
(หน่วยนับ) (ประมาณการ)

14 โครงการเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2563

จ้างถ่ายเอกสาร

1 ครั้ง

25,800.00 เฉพาะเจาะจง

15 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ้างถ่ายเอกสาร

5 ครั้ง

5,600.00 เฉพาะเจาะจง

16 การเยี่ยมเสริมพลังหน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมในสังกัด
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.
2562

2 ครั้ง

15,400.00 เฉพาะเจาะจง

17 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข จ้างถ่ายเอกสาร
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2560-2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4 ครั้ง

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

18 ประชุมคณะทางานจัดทาและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

จ้างถ่ายเอกสาร

4 ครั้ง

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม
และการต่อต้านการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

จ้างถ่ายเอกสาร

10 ครั้ง

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

20 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม
และการต่อต้านการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

จ้างเหมาพนักงานเอกชน

2 คน

232,408.26 เฉพาะเจาะจง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
61 61 61 62 62 62 62

พ.ค.
62

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62
62

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง

จานวน งบประมาณ (บาท)
วิธีการจัดหา
(หน่วยนับ) (ประมาณการ)

21 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม
และการต่อต้านการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

ซื้อน้าดื่มบริโภค

12 ครั้ง

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

22 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม
และการต่อต้านการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

เช่าพื้นที่เว็บ

1 ครั้ง

34,240.00 เฉพาะเจาะจง

23 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม
และการต่อต้านการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

ค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 3 ครั้ง

7,796.80 เฉพาะเจาะจง

24 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม
และการต่อต้านการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

ซื้อวัสดุสานักงาน

1 ครั้ง

174,142.50 เฉพาะเจาะจง
(ราคารวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7
%)

25 โครงการวันข้าราชการพลเรือนสามัญประจาปีงบประมาณ พ .ศ. จ้างจัดนิทรรศการ
2562

1 ครั้ง

41,000.00 เฉพาะเจาะจง

26 โครงการอบรมแนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัด
จ้างถ่ายเอกสาร
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.
2562

1 ครั้ง

11,947.71 เฉพาะเจาะจง

27 โครงการอบรมหลักสูตร Strongest Coach ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

จ้างถ่ายเอกสาร

1 ครั้ง

24,999.48 เฉพาะเจาะจง

กระดาษถ่ายเอกสาร
80 แกรม (A4)

60 รีม

กระดาษคาร์บอน

1 แพ็ค

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
61 61 61 62 62 62 62

พ.ค.
62

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62
62

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง

จานวน งบประมาณ (บาท)
วิธีการจัดหา
(หน่วยนับ) (ประมาณการ)

หน้าปกลับ (50
แผ่น/แพ็ค)

2 แพ็ค

หน้าปกลับมาก (50
แผ่น/แพ็ค)

2 แพ็ค

3,000 ซอง
ซองน้าตาล BA
เบอร์ 9 ครุฑ
ความหนา 110าตาล 3,000 ซอง
ซองเอกสารน้
ขยายข้าง พิมพ์ครุฑ
ขนาด A4
ซองน้าตาลพิมพ์ครุฑ 5,000 ซอง
DL (พับ 4) ขาว 500 ซอง
ซองจดหมายสี
30 ม้วน
เทปใสรุน่ 500
12 อัน
เทปผ้าแลคซีน
3 แท่น
แท่นตัดสก๊อตเทป
24 ม้วน
เชือกขาวฟูจิ
เชือกขาวแดงดอกบัว 24 ม้วน

ยางลบ

1 โหล

ลิปควิดเปเปอร์

12 แท่ง

กรรไกร

3 อัน

เครือ่ งคิดเลข

3 เครื่อง

ถ่าน AA

1 โหล

ถ่าน AAA

1 โหล

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
61 61 61 62 62 62 62

พ.ค.
62

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62
62

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง

จานวน งบประมาณ (บาท)
วิธีการจัดหา
(หน่วยนับ) (ประมาณการ)

หมึกเติมแท่นชนิดกัน
น้าสีน้าเงิน

2 ขวด

ฉากกั้นหนังสือ

2 โหล

กล่องใส่เอกสาร 1 ช่อง

6 อัน

ปืนกาว

1 ด้าม

รางเต้ารับ

6 อัน

หลอดไฟเล็ก
PHILIPS LificMax

8 หลอด

หลอดไฟยาว
PHILIPS LificMax

2 หลอด

หลอดตะเกียบ
PHILIPS PL-C2P
13W/85

6 หลอด

หลอดไฟ GATA 10
WATTS LED

6 หลอด

ตลับหมึก SAMSUNG
ML-4510ND (307S)

4 กล่อง

ตลับหมึกอิงค์เจ็ท
678
สีดา HP

2 กล่อง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
61 61 61 62 62 62 62

พ.ค.
62

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62
62

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง

จานวน งบประมาณ (บาท)
วิธีการจัดหา
(หน่วยนับ) (ประมาณการ)

3 กล่อง
ตลับหมึก brother
TN-1000
ตลับหมึก HP 703 ดา 10 กล่อง
10 กล่อง
ตลับหมึก HP 703
สามสี
ตลับหมึก HP CF230A 4 กล่อง

ตลับหมึก Canon 326 15 กล่อง
สายโทรศัพท์

5 เมตร

สาย HDMI (High
Definition
เมาส์

1 เส้น

ฮาร์ดดิส SSD
ขนาด 24 G GB

2 เครื่อง

4 อัน

External
1 เครื่อง
Handdisk
ขนาด 2TB ยีห่ ้อ WD
น้ายาถูพื้น

1 แกลลอน

น้ายาล้างจาน

1 แกลลอน

น้ายาล้างห้องน้า

2 ขวด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
61 61 61 62 62 62 62

พ.ค.
62

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62
62

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
วัน/เดือน/ปี : 1 สิงหาคม 2562
หัวข้อ: ทบทวนแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
ทบทวนแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)
Link ภายนอก: ไม่มี
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………......
................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

นางสาวน้้าฝน พยัคคานนท์
ต้าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช
ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ (หัวหน้า)
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
นางสาวน้้าฝน พยัคคานนท์
นักทรัพยากรบุคคล
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

