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  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง 
จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจาง ประจําปของหนวยงาน งบลงทุน (คาครุภัณฑ และที ่ด ินสิ ่งกอสราง) ตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณของหนวยงาน เพื่อใหการดำเนินการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีมาตรฐาน 

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐเดียวกันอยางเปนระบบ มีการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของอยางถูกตอง
ครบถวน มีการเปดเผยขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ เพิ ่มความโปรงใส สะดวกตอการตรวจสอบ การดำเนินการจะทำใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก 

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ชวยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเปนหลักประกัน 

ในระดับหนึ่งวาการดำเนินการดานการจัดซื้อจัดจางของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง นั้น ไมมีการทุจริตและไมมีผลประโยชนทับซอน 

เนื ่องจากไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจำในดานการจัดซื ้อจางของทุกหนวยงาน และในกรณีที ่มีความจำเปน 

ตองเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจางประจำป ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 13 ในกรณีที่มีความจำเปน 

ตองเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจางประจำป ใหเจาหนาที่หรือผูที่ไดรับมอบหมายจัดทำรายงานพรอมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ 

และเมื ่อไดรับความเห็นชอบแลวใหดำเนินการตามขอ 11 วรรคสาม ใหเจาหนาที ่ประกาศเผยแพรแผนดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศของหนวยงาน 

และใหปดประกาศโดยเปดเผย 

 

ศูนย์ปฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ 
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1) หลักการและเหตุผล 

 การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ ตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการ คุมคา โปรงใส  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได และปองกันปญหาทุจริต การใหและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ถือเปนมาตรการสำคัญที่สงเสริม
กระบวนการปองกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐ โดยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 กำหนดใหสวนราชการตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจายแตละป รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง และสัญญาใด ๆ ที่มีการอนุมัติ 
ใหจัดซื้อจัดจางแลว ใหประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได ณ สถานที่ทำการของสวนราชการ และระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ และตามประกาศ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กำหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐ เปนขอมูลขาวสาร
ที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดใหหนวยงานรัฐที่มีหนาที่ในการจัดหาพัสดุ ตองเปดเผยขอมูลขาวสาร 

ที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ เพื่อใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส เปนธรรม และเปนการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต
ในกระบวนการจัดซื ้อจัดจางหนวยงานภาครัฐ จึงตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจางทุกรายการและทุกขั ้นตอน และตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กำหนดใหขอมูลขาวสาร 

ตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดเตรียมไวใหประชาชนตรวจดูได ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

ผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561  
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 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เจาภาพหลักตัวชี้วัดที่ 5 ระดับ
ความสำเรจ็ในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณของหนวยงาน ซึ่งเปนตัวชี้วัดในมิติภายใน การพัฒนาองคการ และกำหนดกรอบการประเมินผลตามคำรับรอง
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของตัวชี ้วัดดังกลาว ใหหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง จำนวน 26 หนวยงาน 

จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปของหนวยงาน งบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง) และดำเนินการตามกรอบคำรับรอง ฯ ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จ 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณของหนวยงาน เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
สวนกลาง เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ เปนระบบ เพิ่มความโปรงใส สะดวก 

ตอการตรวจสอบ ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก ชวยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เปนหลักประกันในระดับหนึ่งวาการดำเนินการดานการจัดซื้อจัดจาง 
ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง นั้น ไมมีการทุจริตและไมมีผลประโยชนทับซอน เนื่องจากไดมีการเตรียมการปองกัน
ลวงหนาไว โดยกำหนดใหเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจำในดานการจัดซื้อจางของทุกหนวยงาน  

  นอกจากการใหและเปดเผยขอมูลการจัดซื ้อจัดจางแลว ในกรณีที ่มีความจำเปนตองเปลี ่ยนแปลงแผนการจัดซื ้อจัดจางประจำป ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 13 ในกรณีที่มีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจางประจำป ใหเจาหนาที่
หรือผูที่ไดรับมอบหมายจัดทำรายงานพรอมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบและเมื่อไดรับความเห็นชอบแลวใหดำเนินการ
ตามขอ 11 วรรคสาม ใหเจาหนาที่ประกาศเผยแพรแผนดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศของหนวยงานและใหปดประกาศโดยเปดเผย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน 
ในการทบทวนและวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณตอไปใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาสูงสุด  

 ดังนั้น ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงรวบรวมแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหนวยงาน 

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง ที่ไดขออนุมัติปรับแผนฯ ตามกรอบคำรับรอง ฯ ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติ 
การจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณของหนวยงาน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง) เพื่อใหการจัดซื้อจัดจาง
ของหนวยงานมีความโปรงใสเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม ตรวจสอบได มุงเนนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน 



 
3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ปรับแผนครั้งที่ 2  

2) วัตถุประสงค 
 2.1) เพื่อใหหนวยงานมีการวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาสูงสุด 

 2.2) เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานมีความโปรงใส เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม ตรวจสอบได มุงเนนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน 

 2.3) เพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) และกรอบการประเมินผลตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

3) กลุมเปาหมาย 

 จำนวน 26 หนวยงาน ประกอบดวย 

 3.1) หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสวนกลาง จำนวน 23 หนวยงาน ที่จัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดแก กองกลาง กองกฎหมาย 

กองการตางประเทศ กองการพยาบาล กองตรวจราชการ กองบริหารการคลัง กองบริหารการสาธารณสุข กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุมตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทย
เพิ่มเพื่อชาวชนบท สำนักสารนิเทศ สำนักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานรัฐมนตร ีวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข และศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

 3.2) หนวยงานที่ไมไดจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 หนวยงาน ไดแก สำนักงานโครงการพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพิเศษ ศูนยอำนวยการปองกัน 

และปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข และศูนยสันติวิธีสาธารณสุข 

 
 



 
4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ปรับแผนครั้งที่ 2  

4) นิยามศัพท 
 4.1) การจัดซื้อจัดจาง หมายถึง การดำเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เชา แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 4.2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค เฉพาะงบลงทุน  
(คาครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปของหนวยงาน เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง) และตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
และกฎหมายอื่นที่เกี ่ยวของ และประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหนวยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและใหปดประกาศ 

โดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น รวมถึงกรณีหนวยงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย (งบประมาณเหลือจายจากงบดำเนินงานเปน 

งบลงทุน) ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม ขอ 28 

 4.3) การเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจาง หมายถึง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางทุกรายการและทุกขั้นตอน และตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 

 4.4) หนวยงาน หมายถึง หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง จำนวน 26 หนวยงาน 

 

5) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 5.1) การดำเนินการดานการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
เดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของอยางถูกตองครบถวน เพิ่มความโปรงใส สะดวกตอการตรวจสอบ  
ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

 5.2) การจัดทำขอเสนอเพื่อนำไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจางในปตอไปของหนวยงาน จะชวยใหการจัดซื้อจัดจางมีประสิทธิภาพ  

เกิดความคุมคาสูงสุด 

 5.3) การดำเนินการดานการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง ไมมีการทุจริตและไมมีผลประโยชน
ทับซอน 

 



 
5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ปรับแผนครั้งที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบตัิการจัดซื้อจัดจา้งประจาํป ี
ของหนว่ยงานในสงักดัสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบลงทุน (คา่ครภุณัฑ์ และทีด่ินสิ่งก่อสรา้ง) ปรบัแผนครัง้ที ่2 

 



 
6 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ปรับแผนครั้งที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข 





 
8 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ปรับแผนครั้งที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 





 
10 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินส่ิงก่อสร้าง) ปรับแผนครั้งท่ี 2  

 

 

 

 

 

 

 

สำนักสารนิเทศ 
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·โครงการจางปรับปรุงสวนบริการ

·เคานเตอรประชาสัมพันธและสวนบริการ 

งานรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับการจัด

ตั้งศูนยอํานวยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรทางการแพทยเพื่อควบคุมการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 



0 2590 1330

www.stopcorruption.moph.go.th

ศูนยป์ฏิบตัิการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 16 เมษายน 2563 
หัวข้อ: แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง)  

ปรับแผนครั้งที่ 2 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  

ปรับแผนครั้งที่ 2 

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

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

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ชนกพร แสนสุด สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

นางสาวชนกพร แสนสดุ นางสาวสชุาฎา  วรินทรเ์วช 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  16  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
 

วันท่ี  16  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
 

 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
นางสาวชนกพร แสนสุด 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
วันที่  16  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

 

 


