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แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



 

 

 

 

 

 

 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 23 หน่วยงาน 
จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบดําเนินงานของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) เป็นไปตามกรอบคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงา นในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เพ่ิมความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ 
ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดําเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น ไม่มีการทุจริต 
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจํา 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานจริง และมีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจส อบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 23 หน่วยงาน จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบดําเนินงานของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่า ครุภัณฑ์ และที่ดิน
ก่อสร้าง) เป็นไปตามกรอบคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณของหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านกา รจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ผล 
การจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทําข้อเสนอแนะแนวทางกา รปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และเป็นหลักประกันในระดับหนึ่ งว่าการดําเนินการ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั ้น ไม่มีการทุจริต และไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้  
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจํา 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2.2 เพื่อกําหนดมาตรการในการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2.3 เพ่ือวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปรับปรุงกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 3.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดําเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างจะไม่มีการทุจริ ต  
และหรือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา 
 3.2 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรฐานการจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐเดียวกันอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ  
เพ่ิมความโปร่งใส สะดวกต่อการ ตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 3.3 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิ บัติ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน 
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 ต.ค.

62

 พ.ย.

62

 ธ.ค.

62

 ม.ค.

63

 ก.พ.

63

 มี.ค.

63

เม.ย.

63

 พ.ค.

63

 มิ.ย.

63

 ก.ค.

63

 ส.ค.

63

 ก.ย. 

 63

1
โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล 

(ประเทศไทย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ้างจัดงาน 1 คร้ัง 200,000             เฉพาะเจาะจง

2 โครงการอบรมเครือข่ายเฝ้าะวังกระท าการทุจริต

และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุขประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 " WATCH MOPH เรา

เฝ้าบ้าน"

จ้างถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 64,750.00          เฉพาะเจาะจง

3

โครงการอบรมคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ตามศาสตร์

พระราชา จิตอาสาปลูกความดีด้วยหัวใจ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563

จ้างหมารถบัสปรับอากาศ 1 คร้ัง 30,000               เฉพาะเจาะจง

4

โครงการอบรมคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ตามศาสตร์

พระราชา จิตอาสาปลูกความดีด้วยหัวใจ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563

จ้างถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 10,000               เฉพาะเจาะจง

5

โครงการตลาดนัดคุณธรรม 

(MOPH Moral Market) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จ้างจัดงาน 1 คร้ัง 180,000             เฉพาะเจาะจง

6

โครงการยกระดับสู่มาตรฐานการประเมิน ITA  

ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563

จ้างถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 485,000.00         เฉพาะเจาะจง

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 

ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน

(หน่วยนับ)

งบประมาณ (บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง



 ต.ค.

62

 พ.ย.

62

 ธ.ค.

62

 ม.ค.

63

 ก.พ.

63

 มี.ค.

63

เม.ย.

63

 พ.ค.

63

 มิ.ย.

63

 ก.ค.

63

 ส.ค.

63

 ก.ย. 

 63

ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน

(หน่วยนับ)

งบประมาณ (บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

7

โครงการยกระดับสู่มาตรฐานการประเมิน ITA  

ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563

จ้างส่งเอกสาร 3 คร้ัง 15,000.00          เฉพาะเจาะจง

8

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA 

ของหน่วยงานระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ้างถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 100,000             เฉพาะเจาะจง

9

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์

การประเมิน ITA และผู้ตรวจประเมิน ITA 

ระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2563

จ้างท าใบประกาศ 1 คร้ัง 42,300               เฉพาะเจาะจง

10

โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท า

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมใน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จ้างถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 38,850               เฉพาะเจาะจง

11

โครงการอบรมให้ความรู้การประเมิน ITA ของ

หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563

จ้างถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 3,000                เฉพาะเจาะจง

12

การจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การเร่ียไรของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จ้างท าคู่มือ 1 คร้ัง 278,200             เฉพาะเจาะจง
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ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน

(หน่วยนับ)

งบประมาณ (บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

13

โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการเร่ียไร

และการใช้รถราชการ ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

จ้างถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 38,500               เฉพาะเจาะจง

14

โครงการอบรมให้ความรู้เกณฑ์จริยธรรม

การจัดซ้ือจัดหาและการส่งเสริมการขายยา

และเวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จ้างถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 45,000               เฉพาะเจาะจง

15

ประชุมช้ีแจงการวางระบบการประเมินความเส่ียง

ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 

2563

จ้างถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 800                   เฉพาะเจาะจง

16

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดท่ี 5 

การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง และตัวช้ีวัด

ท่ี 7 การด าเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563

จ้างถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 7,500                เฉพาะเจาะจง

17
โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการตรวจรับพัสดุ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จ้างถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 38,850               เฉพาะเจาะจง

18

ประชุมคณะกรรมการแผนแม่บทการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 

2563

จ้างถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 1,500                เฉพาะเจาะจง

19

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563

จ้างถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 4,000                เฉพาะเจาะจง
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ท่ี
ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
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(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

20

ประชุมคณะท างานพัฒนาหลักสูตร 

"ครองตน ครองคน ครองงาน วิถีธรรม วิถีไทย " 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จ้างถ่ายเอกสาร 2 คร้ัง 2,000                เฉพาะเจาะจง

21

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริม

คุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 

2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จ้างถ่ายเอกสาร 4 คร้ัง 6,000                เฉพาะเจาะจง

22

ประชุมคณะท างานจัดท าและขับเคล่ือน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563

จ้างถ่ายเอกสาร 4 คร้ัง 8,000                เฉพาะเจาะจง

23

ประชุมติดตามการด าเนินการภายใต้แผนปฏิรูป

ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 

2563

จ้างถ่ายเอกสาร 2 คร้ัง 6,000                เฉพาะเจาะจง

24

ประชุมช้ีแจงขยายผลการจัดกิจกรรมสวดมนต์ 

เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ของหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563

จ้างถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 3,000                เฉพาะเจาะจง

25

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเสริมสร้างพฤติกรรม

 จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

จ้างเหมาพนักงานเอกชน 3 คน 348,000             เฉพาะเจาะจง

26

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเสริมสร้างพฤติกรรม

 จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

ซ้ือน้ าด่ืมบริโภค 12 คร้ัง 33,000               เฉพาะเจาะจง
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แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

27

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเสริมสร้างพฤติกรรม

 จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

เช่าพ้ืนท่ีเว็บ 1 คร้ัง 34,240               เฉพาะเจาะจง

28

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเสริมสร้างพฤติกรรม

 จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

ซ้ือวัสดุส านักงาน 1 คร้ัง  190,620 

(ราคารวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %)

เฉพาะเจาะจง

กระดาษ 80 แกรม A4   200 รีม

กระดาษสีม่วงอ่อน 80 แกรม 1 แพ็ค

กระดาษสีม่วง 120  แกรม 1 แพ็ค

กระดาษคาร์บอน  2 แพ็ค

กระดาษกาวย่น 36 มม.X 25 หลา 3 ม้วน

กรรไกรขนาด 8 1/4 น้ิว  10 อัน

กาวน้ ายู้ฮู กลูเพน ขนาด 50 มล. 12 ขวด

ข้ีผ้ึงนับกระดาษ  2 อัน

คลิปด า 2 ขา No.110 12 กล่อง

คลิปด า 2 ขา No.111 12 กล่อง

คลิปด า 2 ขา No.112 12 กล่อง

คลิปบอร์ด A4 สีน้ าเงิน  10 อัน

คีย์บอร์ด 2 อัน

เคร่ืองเย็บกระดาษ เบอร์10  10 เคร่ือง

เคร่ืองเย็บกระดาษแม็กซ์ HD-50  5 เคร่ือง

เคร่ืองคิดเลข 5 เคร่ือง
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ท่ี
ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
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(หน่วยนับ)

งบประมาณ (บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

ซองสีน้ าตาล BA เบอร์9 พิมพ์ครุฑ 1000 ซอง

ซองสีน้ าตาลไม่ขยายข้าง ขนาดA4 5000 ซอง

ตลับหมึกพิมพ์ HP CF230A 4 กล่อง

ตลับหมึกพิมพ์ Canon 326 9 กล่อง

ตลับหมึกเลเซอร์ ขาว-ด า 

PANTUM
4 กล่อง

ถ่านอัลคาไลน์ AAA 40 ก้อน

ท่ีถอนลวด โรบิน 5 อัน

แท่นประทับตราม้า สีน้ าเงิน  5 แท่น

แท่นประทับตราม้า สีแดง  5 แท่น

เทปใส แกน 1 น้ิว 12 มม.X33ม. 20 ม้วน

เทปใส แกน 1 น้ิว 24มม.X33ม. 30 ม้วน

เทปผ้าแลคซีน 2 น้ิว 4 ม้วน

ปล๊ักไฟ ความยาว 5  เมตร 10 อัน

ปากกาลบค าผิด 12 ขวด

แฟ้มเสนอเซ็น  10 แฟ้ม

มีดคัดเตอร์ ขนาด 1/2 น้ิว 3 ด้าม

มีดคัตเตอร์ ตราม้า ขนาด 1 น้ิว 3 ด้าม

ลวดเสียบกระดาษ No. 1 60 กล่อง

หน้าปกลับ 2 แพ็ค

หน้าปกลับมาก 1 แพ็ค

หลอดไฟขนาดเล็ก 12 หลอด
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ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน

(หน่วยนับ)

งบประมาณ (บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

หลอดไฟขนาดใหญ่ 2 หลอด

หลอดไฟ GATA 10W LED 3 หลอด

หลอดไฟตะเกียบ PL-C2P 

13W/85
20 หลอด

แฟ้มเจาะพลาสติก               

ขนาด 23.5 x 31 ซม. A4
1 โหล

ซองถนอมเอกสาร 11 รู        

ขนาด 22 x 30 ซม. A4
2 แพ็ค

แฟ้ม 2 ห่วง สันหนา 3.5 ซม. A4

 คละสี
1 โหล

แฟ้ม 2 ห่วง สันหนา 3.5 ซม. A4

 คละสี
1 โหล

ป้ายต้ังโต๊ะพลาสติกแบบมีท่ีเสียบ

ว่าอยู่/ไม่อยู่
2 โหล

สันรูด สันหนา 5 มม. 1 โหล

สันรูด สันหนา 7 มม. 1 โหล

เทปใสแกน 3 น้ิว                

กว้าง 2 น้ิว x 43.7 หลา (3M)
1 โหล

เทปโฟมกาวสองหน้าขนาด     

หน้าเทป 18 มม. แกน 1 น้ิว  (3M)
1 โหล

ผ้าดันฝุ่น 2 ผืน

ถุงด าขนาด 24 x 28 10 กิโลกรัม
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

www.stopcorruption.moph.go.th

anti.corrup2563@gmail.com

0 2590 1330



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 25 ตุลาคม 2562 
หัวข้อ: แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

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

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

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
วิภาวณีี  มลูป้อม สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

(นางสาววิภาวณีี  มลูป้อม) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 
วันท่ี  25  เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2562 

 
วันท่ี  25  เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2562 

 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
วิภาวีณี  มูลป้อม 

(นางสาววภิาวีณ ี มูลป้อม) 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

วันที่  25  เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2562 

 
 


