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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารส่วนกลาง

(งบดําเนินงาน)



 

แผนปฏิบัติการจดัซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง (งบดำเนินงาน) 

ก 

 

 

 

 

 
 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง 
ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณของหนวยงานและตองเปดเผยขอมูลใหสาธารณชนรับทราบ 
ตามแนวทางการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของกระบวนการจัดซื ้อจัดจางของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใหการดำเนินการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง มีมาตรฐาน 
การจัดซื้อจัดจางเดียวกัน เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ สอดคลองกับหลักการ  
มีความคุมคา ความโปรงใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได รวมไปถึงเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Intergrity and transparency Assessment : ITA) 
 

ศูนย์ปฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ 
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1) หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) 
และแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 -2570) เพื่อเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้ านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต แผนปฏิบัติราชการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือผลักดันสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย “กระทรวงสาธารณสุขปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ซึ่งต้องดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีคว ามคุ้มค่า ความโปร่งใส 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ โดยทุกหน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เพื่อให้กระบวนการจั ดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส 
เป็นธรรม และเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบร ิหารส ่วนกลาง ข ับเคล ื ่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสของกระบวนการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง ภายใต ้แนวคิด  
จุดพลังแห่งความร่วมมือ (The Power of Collaboration) มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง มีการดำเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุที่โปร่งใสรวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานมีมาตรฐาน มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูล และรวมพลังในการเปิดเผยข้อมูล
และการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานเป็นหลัก เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก 
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 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ สอดคล้องกับหลักการ มีความคุ้มค่า 
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้ส่วนราชการ  
ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมารรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใดๆ ที่มีการอนุมัติให้จั ดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชน 
สามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ทำการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื ่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับผลการพิจารณาการจัด ซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 16 มกราคม 
พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ข้อ 2 บัญญัติว่า “ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัด ซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่ วยงานของรัฐต้องจัดทำ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน ...” ข้อ 2 วรรคสอง “กรณีเดือนใดไม่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง หรือมีการยกเลิกโครงการ
หรือสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือการจ้าง ให้รายงานไว้ด้วย และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เรื่อง แนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ตลอดจนเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของห น่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง มีกรอบการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุที่เป็นระบบ เป็นม าตรฐาน เกิดความโปร่งใส และเปิดโอกาส 
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อันจะเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้กับสาธารณชนต่อกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง .ผ่ านการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน เกิดความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน  
อย่างเป็นธรรมก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นสำคัญ 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทร วงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ให้มีความโปร่งใส 
และมีมาตรฐานเดียวกัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ประกาศ หนังสือเวียน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง และ เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในก ารดำเนินงาน 
ของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  
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2) วัตถุประสงค์ 
 1. เพื ่อให้การดำเนินงานการจัดซื ้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง เป็นไปตามการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  
ไม่มีการทุจริตและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. เพ่ือให้การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความคุ้มค่า 
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ 
 3. เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต ในการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง โดยมีกลไก  
มีมาตรการ และมีการวางระบบในการดำเนินการ โดยส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 
 

3) กลุ่มเป้าหมาย 
 หน ่วยงานในส ังก ัดสำน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณส ุข ราชการบร ิหารส ่วนกลาง  จำนวน 30 หน ่วยงาน ได ้แก ่  กองกลาง  กองกฎหมาย 
กองการต่างประเทศ กองการพยาบาล กองตรวจราชการ กองบริหารการคลัง กองบริหารการสาธารณสุข กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิม 
เพื่อชาวชนบท สำนักสารนิเทศ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข 
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ  สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ  
ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง
ประจำกระทรวงสาธารณสุข สถาบันกัญชาทางการแพทย์ และสำนักงานรัฐมนตรี 
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แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  

(งบดำเนินงาน) 
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กองกลาง 
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กองกฎหมาย 
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กองการตางประเทศ 
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กองการพยาบาล 
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กองตรวจราชการ 
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กองบริหารการคลัง 
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กองบริหารการสาธารณสุข 
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กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
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กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
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กองเศรษฐกิจสุขภาพและ

หลักประกันสุขภาพ 
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กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
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ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร 
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กลุมตรวจสอบภายใน 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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กลุมตรวจสอบภายใน  

ระดับกระทรวง 
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กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
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กลุมเสริมสรางวินัย 

และระบบคุณธรรม 
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สำนักวิชาการสาธารณสุข 
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สำนักงานบริหารโครงการ 

รวมผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 

 















































 
 

แผนปฏิบัติการจดัซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง (งบดำเนินงาน) 

 

 

 

สำนักสารนิเทศ 

 

 









 
 

แผนปฏิบัติการจดัซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง (งบดำเนินงาน) 

 

 

 

สำนักสงเสริมและสนับสนุน 

อาหารปลอดภัย 

 







 
 

แผนปฏิบัติการจดัซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง (งบดำเนินงาน) 

 

 

 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

 



หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.65  พ.ย.65  ธ.ค.65  ม.ค.66  ก.พ.66  มี.ค.66 เม.ย66  พ.ค.66  มิ.ย.66  ก.ค.66  ส.ค.66  ก.ย.66

โครงการท่ี 1 โครงการกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด 
ร่วมต้านทุจริต (Together Against 
Corruption) 

190,000.00     เฉพาะเจาะจง

กิจกรรมท่ี 1
1. จ้างท าโล่รางวัล 
จ านวน 1 โล่

1 คร้ัง 160,000.00      

2. จ้างท าใบประกาศ
เกียรติคุณ จ านวน 12 ใบ 
พร้อมกรอบ

 3. จ้างจัดงานรณรงค์วัน
ต่อต้านคอร์รัปชันสากล

กิจกรรมท่ี 2
โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
"องค์กรพอเพียงต้านทุจริต"

จ้างออกแบบและติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธ์

1 คร้ัง        30,000.00 เฉพาะเจาะจง

โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
(ประเทศไทย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เฉพาะเจาะจง

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน
(หน่วยนับ)

 งบประมาณ (บาท)
(ประมาณการ)

วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

4



หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.65  พ.ย.65  ธ.ค.65  ม.ค.66  ก.พ.66  มี.ค.66 เม.ย66  พ.ค.66  มิ.ย.66  ก.ค.66  ส.ค.66  ก.ย.66

โครงการท่ี 2 โครงการยกระดับ MOPH ITA 2023 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

   175,500.00 เฉพาะเจาะจง

กิจกรรมท่ี 1
โครงการอบรมผู้ตรวจประเมิน
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(MOPH Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : MOIT)
ระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารประกอบการอบรมฯ 
จ านวน 810 ชุด 
(ราคาชุดละ 150 บาท)

1 คร้ัง 121,500.00    เฉพาะเจาะจง

กิจกรรมท่ี 2
โครงการ MOPH ITA Award 2023 1.จ้างท าใบประกาศเกียรติคุณ

หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมิน
จ านวน 1,854 ใบ 
พร้อมซองแก้ว

1 คร้ัง 54,000.00      เฉพาะเจาะจง

2. จ้างท าใบประกาศเกียรติคุณ
ผู้ตรวจประเมิน จ านวน 810 ใบ
พร้อมซองแก้ว 

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวน

(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 
(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

5



หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.65  พ.ย.65  ธ.ค.65  ม.ค.66  ก.พ.66  มี.ค.66 เม.ย66  พ.ค.66  มิ.ย.66  ก.ค.66  ส.ค.66  ก.ย.66

โครงการท่ี 3 โครงการยกระดับ ITA 2023 ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

41,930.00      เฉพาะเจาะจง

กิจกรรมท่ี 1
โครงการอบรมให้ความรู้การด าเนินโครงการ
ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ  
(Infrastructure Transparency 
Initiative : CoST) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566

จ้างถ่ายเอกสารประกอบ
การอบรมฯ จ านวน 30 ชุด 
(ราคาชุดละ 100 บาท)

1 คร้ัง 3,000.00         

กิจกรรมท่ี 2
1. จ้างถ่ายเอกสาร
ประกอบการประชุมฯ 
จ านวน 60 ชุด

1 คร้ัง 38,930.00       เฉพาะเจาะจง

2. จ้างท าโล่รางวัล 
จ านวน 13 โล่

3. จ้างท าใบประกาศ
เกียรติคุณ จ านวน 17 ใบ 
พร้อมกรอบ

โครงการประชุมช้ีแจงตัวช้ีวัดตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ตัวช้ีวัดท่ี 5 และตัวช้ีวัดท่ี 6)

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน
(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 
(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.65  พ.ย.65  ธ.ค.65  ม.ค.66  ก.พ.66  มี.ค.66 เม.ย66  พ.ค.66  มิ.ย.66  ก.ค.66  ส.ค.66  ก.ย.66

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกัน
การทุจริตแบบบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

2,400.00        เฉพาะเจาะจง

กิจกรรมท่ี 1
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสัญญา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารประกอบโครงการฯ
จ านวน 60 ชุด 
(ราคาชุดละ 40 บาท)

1 คร้ัง          2,400.00 เฉพาะเจาะจง

โครงการท่ี 4

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน
(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 
(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

7



หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.65  พ.ย.65  ธ.ค.65  ม.ค.66  ก.พ.66  มี.ค.66 เม.ย66  พ.ค.66  มิ.ย.66  ก.ค.66  ส.ค.66  ก.ย.66

โครงการกระทรวงสาธารณสุข 
องค์กรคุณธรรมต้นแบบแห่งความสุข
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1,135,047.00  เฉพาะเจาะจง

กิจกรรมท่ี 1
โครงการจัดงานตลาดนัดคุณธรรม 
(MOPH Moral Market) ปี 6 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. จ้างจัดงานตลาดนัดคุณธรรม 
(MOPH Moral Market) ปี 6 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 คร้ัง      802,227.00 เฉพาะเจาะจง

2. ค่าจัดจ้างท าโล่รางวัลการน าเสนอ
คลิปวีดิทัศน์ ระดับกระทรวง 
จ านวน 3 โล่

3. ค่าจัดจ้างท าใบประกาศเกียรติคุณ
หน่วยงานระดับกระทรวง 
จ านวน 14 ชุด

4. ค่าจัดจ้างท าโล่รางวัลการน าเสนอ
คลิปวีดิทัศน์ ระดับ สป. จ านวน 5 โล่

โครงการท่ี 5

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน
(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 
(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

8



 ต.ค.65  พ.ย.65  ธ.ค.65  ม.ค.66  ก.พ.66  มี.ค.66 เม.ย66  พ.ค.66  มิ.ย.66  ก.ค.66  ส.ค.66  ก.ย.66
ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน
(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 
(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

5. ค่าจัดจ้างท าใบประกาศเกียรติคุณ
หน่วยงาน ระดับสป. จ านวน 25 ชุด

6. ค่าจัดจ้างท าใบประกาศเกียรติคุณ 
"Good Guy 2022" จ านวน 35 ชุด

7. จ้างท าฉากหลัง (Backdrop) 
จ านวน 1 ฉาก

กิจกรรมท่ี 2
1. เอกสารประกอบการอบรมฯ 
จ านวน 120 ชุด

1 คร้ัง      315,120.00 เฉพาะเจาะจง

2. ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย

3. ค่าจ้างเหมาบริการรถบัส
ปรับอากาศพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 
จ านวน 2 คัน

กิจกรรมท่ี 3
โครงการอบรมพลังบวก 
(Social Credit Empower) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 เอกสารประกอบการอบรมฯ 
จ านวน 110 ชุด (ราคาชุดละ 150 บาท)

1 คร้ัง 16,500.00       เฉพาะเจาะจง

กิจกรรมท่ี 4
โครงการจัดงานเชิดชูเกียรติ 
ศปท. Awards 2023

 จ้างท าใบประกาศเกียรติคุณ 
พร้อมกรอบ จ านวน 4 ใบ

1 คร้ัง 1,200.00         เฉพาะเจาะจง

โครงการอบรมคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ 
จิตอาสาปลูกความดีด้วยหัวใจ
ตามศาสตร์พระราชา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

9



หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.65  พ.ย.65  ธ.ค.65  ม.ค.66  ก.พ.66  มี.ค.66 เม.ย66  พ.ค.66  มิ.ย.66  ก.ค.66  ส.ค.66  ก.ย.66

โครงการท่ี 6 โครงการสนับสนุนการเพ่ิประสิทธิภาพ
การเสริมสร้างพฤติกรรมจริยธรรม 
ส่งเสริมคุ้มครองและการต่อต้าน
การทุจริต

   1,736,972.00 เฉพาะเจาะจง

1. โครงการจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา      691,872.00 เฉพาะเจาะจง

1.1 จ้างเหมาบริการ
งานธุรการ

1 อัตรา 158,868

1.2 จ้างเหมาบริการ
งานจัดการงานท่ัวไป

1 อัตรา 185,400

1.3 จ้างเหมางานบริการ
แม่บ้านส านักงาน

1 อัตรา 114,000

1.4 จ้างเหมาบริการ
งานคอมพิวเตอร์

1 อัตรา 233,604

2. จัดซ้ือน้้าด่ืม ขนาด 600 ซีซี 
ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 
1 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 
30 กันยายน 2566

12 คร้ัง 35,000 เฉพาะเจาะจง

3. จ้างบริการถ่ายเอกสาร
ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 
1 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 
30 กันยายน 2566

12 คร้ัง 75,000 เฉพาะเจาะจง

 กิจกรรมท่ี 1

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน
(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 
(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

1. บริหารจัดการภายในศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.65  พ.ย.65  ธ.ค.65  ม.ค.66  ก.พ.66  มี.ค.66 เม.ย66  พ.ค.66  มิ.ย.66  ก.ค.66  ส.ค.66  ก.ย.66

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน
(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 
(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

4. จ้างดูแลเว็บไซต์
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 
1 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 
30 กันยายน 2566

12 คร้ัง 96,300.00        เฉพาะเจาะจง

5. เช่า Private Cloud Server 
ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 
1 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 
30 กันยายน 2566

1 คร้ัง 256,800.00      เฉพาะเจาะจง

6. จ้างท้าตรายาง 2 คร้ัง 5,000.00          เฉพาะเจาะจง
7. จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 - ส้านักงาน

9 รายการ 127,000.00      เฉพาะเจาะจง

7.1 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 2 คร้ัง 5,000.00          

7.2 เคร่ืองสแกนเนอร์ 2 คร้ัง 5,000.00          

7.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 5 คร้ัง 30,000.00        

7.4 เคร่ืองปรับอากาศ 5 คร้ัง 30,000.00        

7.5 จ้างซ่อมล้าโพง 1 คร้ัง 2,000.00          

7.6 จ้างซ่อมห้องน้้า 1 คร้ัง 10,000.00        

7.7 จ้างซ่อมห้องส้านักงาน 1 คร้ัง 40,000.00        

7.8 จ้างซ่อมอ่างล้างจาน 1 คร้ัง 5,000.00          
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.65  พ.ย.65  ธ.ค.65  ม.ค.66  ก.พ.66  มี.ค.66 เม.ย66  พ.ค.66  มิ.ย.66  ก.ค.66  ส.ค.66  ก.ย.66

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน
(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 
(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

8. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน-วัสดุงาน
บ้านงานครัว-วัสดุคอมพิวเตอร์

1 คร้ัง 450,000.00      เฉพาะเจาะจง

กรรไกร ขนาด 8 1/4 น้ิว 6 อัน

กระดาษ 80 แกรม A4 150 รีม

กระดาษกาวย่น 
ขนาด 36 มิลลิเมตร X 12 หลา

3 ม้วน

กระดาษคาร์บอน 5 แพ็ค

กระดาษการ์ดสี 120 แกรม 7 แพ็ค

กระดาษการ์ดสี 160 แกรม 6 แพ็ค

กระดาษการ์ดสี 180 แกรม 6 แพ็ค

กระดาษการ์ดสี 80 แกรม 6 แพ็ค

กระดาษการ์ดสีม่วง 80 แกรม 6 แพ็ค

กระดาษการ์ดสีม่วง 160 แกรม 6 แพ็ค

กล่องใส่เอกสาร 1 ช่อง 12 กล่อง

กาวแท่ง ขนาด 21 กรัม 24 แท่ง

กาวแท่ง ส้าหรับใส่ปืนกาว
ขนาด 0.7x15 เซนติเมตร

1 แพ็ค

กาวน้้า 
ขนาด 50 มิลลิลิตร

70 แท่ง
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.65  พ.ย.65  ธ.ค.65  ม.ค.66  ก.พ.66  มี.ค.66 เม.ย66  พ.ค.66  มิ.ย.66  ก.ค.66  ส.ค.66  ก.ย.66

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน
(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 
(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

คลิปด้า 2 ขา No.108 6 กล่อง

คลิปด้า 2 ขา No.109 6 กล่อง

คลิปด้า 2 ขา No.110 6 กล่อง

คลิปด้า 2 ขา No.111 6 กล่อง

คลิปด้า 2 ขา No.112 6 กล่อง

เคร่ืองคิดเลข 5 เคร่ือง

เคร่ืองเย็บกระดาษ เบอร์ 10 6 เคร่ือง

เคร่ืองเย็บกระดาษแม็กซ์ เบอร์35
 HD-50

3 เคร่ือง

เคร่ืองเหลาดินสอ 2 เคร่ือง

เคร่ืองถอนลวด ตราโรบิน 3 เคร่ือง

เชือกขาว 24 ม้วน

เชือกขาวแดง 12 ม้วน

ซองขยายข้างขนาดใหญ่ พิมพ์ครุฑ 200 ซอง

ซองพลาสติกใส อเนกประสงค์
ขนาด 22 x 30 เซนติเมตร

12 ซอง

ซองน้้าตาลขยายข้าง 
ขนาด A4 พิมพ์ครุฑ 
ขนาด 229 x 324 มิลลิเมตร

1000 ซอง

ซองสีขาว BA เบอร์ 9 พิมพ์ครุฑ 500 ซอง

ซองสีน้้าตาล BA เบอร์ 9 พิมพ์
ครุฑ (50/แพ๊ค)

40,000 ซอง
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.65  พ.ย.65  ธ.ค.65  ม.ค.66  ก.พ.66  มี.ค.66 เม.ย66  พ.ค.66  มิ.ย.66  ก.ค.66  ส.ค.66  ก.ย.66

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน
(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 
(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

ซองสีน้้าตาลไม่ขยายข้าง 
ขนาด A4

1,000 ซอง

ตรายางวันท่ี ตัวเลขไทย  3 อัน

ตระกร้าเอกสารพลาสติก 12 อัน

ตู้ล้ินชักใส่สลิปพลาสติก 3 อัน

ตู้เอกสาร ออร์ก้า 3 ตู้

ถ่านอัลคาไลน์ AA 24 ก้อน

ถ่านอัลคาไลน์ AAA 24 ก้อน

ถ่านชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย 3 แพ็ค

เทปผ้าแลคซีน ขนาด 2 น้ิว 30 ม้วน

เทปลบค้าผิด (แบบส่ันปลาพะยูน) 12 อัน

เทปโฟมกาว 2 หน้า 
ขนาด 21 x 3 มิลลิเมตร

12 ม้วน

เทปใส กาว 2 หน้า พร้อมท่ีตัด 6 ม้วน

เทปใส
ขนาด 12 มม. X 33 มิลลิเมตร

12 ม้วน

เทปใส 
ขนาด 24 มม. X 33 มิลลิเมตร

12 ม้วน

เทปกาว 2 หน้า แบบบาง 12 ม้วน

เทปกระดาษกาวย่น 
ขนาด 1/2 น้ิว

12 ม้วน
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.65  พ.ย.65  ธ.ค.65  ม.ค.66  ก.พ.66  มี.ค.66 เม.ย66  พ.ค.66  มิ.ย.66  ก.ค.66  ส.ค.66  ก.ย.66

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน
(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 
(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

เทป OPP ขนาด 3 น้ิว 
กว้าง 2 น้ิว x 43.7 หลา

12 ม้วน

แท่นตัดกระดาษ 1 แท่น

แท่นตัดเทป 6 แท่น

แท่นประทับตราม้า เบอร์2 คละสี 6 แท่น

ท่ีตัดเทปปิดกล่อง 3 อัน

บันได 1 อัน

ใบมีดคัตเตอร์ L 
ขนาด 18 x 110 มิลลิเมตร

2 หลอด

ปกค้ากล่าวมีครุฑ (สีปีกแมลงทับ) 3 ปก

ปล๊ักไฟ ความยาว 3 เมตร 4 อัน

ปล๊ักไฟ ความยาว 5 เมตร 6 อัน

ปากกาเขียน CD 2 ด้าม

ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว 6 แท่ง

ปากกาลบค้าผิด 7 มิลลิลิตร 12 แท่ง

ปากกาไวท์บอร์ด เบอร์ 22 
คละสี

6 แท่ง

ปากกาเน้นข้อความสีเหลือง 12 แท่ง

ป้ายต้ังโต๊ะพลาสติกแบบ
มีท่ีเสียบว่าอยู่ / ไม่อยู่

12 อัน
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.65  พ.ย.65  ธ.ค.65  ม.ค.66  ก.พ.66  มี.ค.66 เม.ย66  พ.ค.66  มิ.ย.66  ก.ค.66  ส.ค.66  ก.ย.66

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน
(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 
(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

ป้ายแสดงช่ือ สองหน้า 12 อัน

ปืนกาว 1 ด้าม

แป้นรองท่ีเจาะกระดาษ 3 ชุด

ฟิล์ม FAX Panasonic 3 ม้วน

แฟ้ม 2 ห่วง 
สันหนา 3.5 ซม. A4 คละสี

24 อัน

แฟ้มเจาะพลาสติก 
ขนาด 23.5 x 31 เซนติเมตร

3 โหล

แฟ้มซองพลาสติก คละสี 
ขนาด A4 (12/1แพ็ค)

3 แพ็ค

แฟ้มสันกว้าง 3 น้ิว 
NO.120F/2100F ขนาด F4

6 โหล

แฟ้มใสแบบสอด ขนาด A4 6 แฟ้ม

แฟ้มใส่กระดุม 2 เม็ด ขนาด A4 12 ซอง

แฟ้มโชว์เอกสาร ขนาด A4 สีฟ้า 12 แฟ้ม

แฟ้มเสนอเซ็น 12 แฟ้ม

มีดคัดเตอร์ Elephant 
No.5-901 (30 องศา)

6 ด้าม

มีดคัดเตอร์ Elephant 
No.1801 (45 องศา)

6 ด้าม
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.65  พ.ย.65  ธ.ค.65  ม.ค.66  ก.พ.66  มี.ค.66 เม.ย66  พ.ค.66  มิ.ย.66  ก.ค.66  ส.ค.66  ก.ย.66

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน
(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 
(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

มีดคัดเตอร์ 6 ด้าม

ยางลบ 12 ก้อน

ลวดเย็บกระดาษ ขนาด 23/10 12 กล่อง

ลวดเย็บกระดาษ ขนาด 23/20 12 กล่อง

ลวดเย็บกระดาษ ขนาด 23/24 12 กล่อง

ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 12 กล่อง

ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35 12 กล่อง

ลวดเสียบกระดาษ No. 00 12 กล่อง

ลวดเสียบกระดาษ No. 1 12 กล่อง
สต๊ิกเกอร์กระดาษขาวด้าน 60 แพ็ค
สต๊ิกเกอร์กระดาษสีหวาน 4 แพ็ค
สันรูด สันหนา 5 มิลลิเมตร 
(1แพ็ค/12อัน)

12 อัน

สันรูด สันหนา 7 มิลลิเมตร 
(1แพ็ค/12อัน)

12 อัน

สันรูด ขนาด 15 มิลลิเมตร 
(1แพ็ค/12อัน)

12 อัน

สายโทรศัพท์ 
ความยาว 5 เมตร 2 เส้น
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.65  พ.ย.65  ธ.ค.65  ม.ค.66  ก.พ.66  มี.ค.66 เม.ย66  พ.ค.66  มิ.ย.66  ก.ค.66  ส.ค.66  ก.ย.66

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน
(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 
(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

สายโทรศัพท์ ความยาว 10 เมตร 2 เส้น

ใส้แฟ้มแบบใส (ชนิดเติม 11 รู) 2 ห่อ
หน้าปกลับ 6 แพ็ค
หน้าปกลับมาก 2 แพ็ค
หมึกเติมแท่นประทับ ชนิดกันน้้า 
คละสี (สีแดง,สีน้้าเงิน)

6 ขวด

หลอดไฟ LED A1301 13 W 12 หลอด
หลอดไฟตะเกียบ PHILIPS 13W 12 หลอด
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ฟิลิป 
ชนิดตรง 14 W

24 หลอด

หลอดไฟฟลูออเรสเซนซ์ฟิลิป 
ชนิดตรง 18 W

24 หลอด

หลอดไฟฟลูออเรสเซนซ์ฟิลิป 
ชนิดตรง 36 W

12 หลอด

External Harddisk ขนาด 2 TB  2 เคร่ือง

USB Printer ขนาด 5 เมตร 3 เส้น
USB Printer ขนาด 10 เมตร 3 เส้น
Wrieless-N USB Adapter Lan 2 ตัว
คีย์บอร์ด 8 อัน
ดรัม PANTUM DL-410X 6 กล่อง
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.65  พ.ย.65  ธ.ค.65  ม.ค.66  ก.พ.66  มี.ค.66 เม.ย66  พ.ค.66  มิ.ย.66  ก.ค.66  ส.ค.66  ก.ย.66

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน
(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 
(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

ตัวแปลงสัญญาณ 
HDMI to VGA CABLE

2 ตัว

ตลับหมึกพิมพ์ brother TN-1000 3 กล่อง

ตลับหมึกพิมพ์ Brother TN-2260 3 กล่อง

ตลับหมึกพิมพ์ 
Canon 045 คละสี

12 ชุด

ตลับหมึกพิมพ์ Canon 045 สีด้า 18 กล่อง
ตลับหมึกพิมพ์ Canon 326 20 กล่อง
ตลับหมึกพิมพ์ 
Canon CLI-751 Y สีเหลือง

3 กล่อง

ตลับหมึกพิมพ์ 
Canon CLI-751 M สีชมพู

3 กล่อง

ตลับหมึกพิมพ์ 
Canon CLI-751 C สีฟ้า

3 กล่อง

ตลับหมึกพิมพ์ 
Canon CLI-751 BK สีด้า

3 กล่อง

ตลับหมึกพิมพ์ 
Canon PGI-750 PGBK สีด้า

3 กล่อง

ตลับหมึกพิมพ์ OKI MC 363 BK 3 กล่อง
ตลับหมึกพิมพ์ OKI MC 363 C 3 กล่อง
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.65  พ.ย.65  ธ.ค.65  ม.ค.66  ก.พ.66  มี.ค.66 เม.ย66  พ.ค.66  มิ.ย.66  ก.ค.66  ส.ค.66  ก.ย.66

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน
(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 
(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

ตลับหมึกพิมพ์ OKI MC 363 M 3 กล่อง
ตลับหมึกพิมพ์ OKI MC 363 Y 3 กล่อง
ตลับหมึกพิมพ์ HP30A 9 กล่อง
ตลับหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท HP 678 
สามสี

6 กล่อง

ตลับหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท 
HP 678 สีด้า

6 กล่อง

ตลับหมึกเลเซอร์ ขาว-ด้า 
PANTUM TL410x

9 กล่อง

ตลับดรัม LaserJet 
Pro M203dn

6 กล่อง

เมาส์ 12 อัน
สายแปลงสัญญาณภาพ 
HDMI  ขนาด 5 เมตร

3 เส้น

สายแปลงสัญญาณภาพ 
HDMI ขนาด 10 เมตร

3 เส้น

สายแลน ขนาด 5 เมตร 2 เส้น
สายแลน ขนาด 10 เมตร 2 เส้น
สายแลน ขนาด 15 เมตร 2 เส้น
สายแลน ขนาด 20 เมตร 2 เส้น
สายต่อพ่วง VGA ขนาด 5 เมตร 2 เส้น
สายต่อพ่วง VGA 
ขนาด 10 เมตร

2 เส้น
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.65  พ.ย.65  ธ.ค.65  ม.ค.66  ก.พ.66  มี.ค.66 เม.ย66  พ.ค.66  มิ.ย.66  ก.ค.66  ส.ค.66  ก.ย.66

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน
(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 
(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

สาย USB Printer 
ขนาด 5 เมตร

2 เส้น

ถุงขยะ 24 x 28 น้ิว สีด้า 12 กิโลกรัม
ถุงขยะ 30 x 40 น้ิว สีด้า 12 กิโลกรัม
ถุงขยะ 36 x 45 น้ิว สีด้า 12 กิโลกรัม
ถุงมือยาง PVC 4 กล่อง
ถุงมือยาง M สีส้ม 3 คู่
ท่ีตักขยะพลาสติก 2 อัน
น้้ายาถูพ้ืน 
ขนาด 3,800/5,200 มิลลิลิตร

14 แกลลอน

น้้ายาล้างจาน 
ขนาด 3,800/5,200 มิลลิลิตร

12 แกลลอน

น้้ายาล้างห้องน้้า 
ขนาด 3,500/3,800 มิลลิลิตร

12 แกลลอน

น้้ายาเช็ดกระจก 
ขนาด 5,000 มิลลิลิตร

12 แกลลอน

น้้ายาเช็ดอเนกประสงค์ เช็ดโต๊ะ 12 แกลลอน
ผ้าดันฝุ่น ขนาด 24 น้ิว 2 ผืน
ผ้าถูพ้ืน ขนาด 12 น้ิว 2 ผืน
ผ้านาโน ขนาด 12x12 น้ิว 1 แพ็ค
ผงซักฟอก ขนาด 1,800 กรัม 6 ถุง
ไม้กวาด 4 อัน
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

0 2590 1330

www.stopcorruption.moph.go.th

ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ป  16 มกราคม 2566 
หัวขอ: แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน) 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน) 

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

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

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

 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
นงลักษณ  พูลนาค สุชาฎา  วรินทรเวช 

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

วันท่ี 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
 

วันท่ี 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

  
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

นางสาวนงลกัษณ  พูลนาค 
(นางสาวนงลักษณ  พูลนาค) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
วันท่ี 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
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