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แผนปฏิบตัิการจัดซ้ือจัดจาง

ศูนยปฏิบัตกิารตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
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  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนไปตามมาตรา 11 
มาตรา 12 มาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สวนกลาง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดท่ี 5 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจําป
งบประมาณของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ท่ีแสดงถึงมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางถูกตองครบถวนได ใหเกิดกระบวนการแขงขันท่ีเปนธรรม  
เพ่ิมความโปรงใสสะดวกตอการตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ 
 

 

 

 

 

ศนูยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ 
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1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 กําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
และประกาศเผยแพร ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย  
ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น  
  การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐนั้นตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการคุมคา 
โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได และตองปองกันปญหาการทุจริตดวยการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงถือเปนมาตรการสําคัญ 
ท่ีสงเสริมกระบวนการปองกันการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานภาครัฐ โดยท่ีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 กําหนดใหสวนราชการตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับงบประมาณรายจายแตละป รายการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง และสัญญาใด ๆ  
ท่ีมีการอนุมัติใหจัดซ้ือจัดจางแลว ใหประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได ณ สถานท่ีทําการของสวนราชการ ระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ สอดคลอง 
กับมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2560 ท่ีเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  
เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดเตรียมไวใหประชาชนตรวจดูได ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แนวทางการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 สําหรับหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง 
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  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง จํานวน 23 หนวยงาน 
จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดําเนินงาน) และ / หรือจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(งบลงทุน : คาครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง) ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สวนกลาง) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดท่ี 5 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณของหนวยงาน ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
ตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(งบดําเนินงาน) และ / หรือจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : คาครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง) ทุกไตรมาส รวม 4 ไตรมาส 
(กรณีหนวยงานมีงบลงทุน) และทําการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางในรอบป เพ่ือจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางฯ ในปถัดไป 
    
2. วัตถุประสงค 

  2.1) เพ่ือใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีแผนการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณใหมีการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล และเกิดความคุมคาสูงสุด เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.2) เพ่ือเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 2.3) เพ่ือใหเปนไปตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  2.4) เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) และกรอบการประเมินผลตามคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  3.1) การจัดซ้ือจัดจางของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เปนไปตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุมคาสูงสุด ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
  3.2) การจัดซ้ือจัดจางของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีการเปดเผยขอมูล ไมมีการทุจริต และไมมีผลประโยชนทับซอน 
สามารถตรวจสอบได 
 3.3) การจัดซ้ือจัดจางของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เปนไปตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สวนกลาง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดท่ี 5 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจําป
งบประมาณของหนวยงาน  
 3.4) การจัดซ้ือจัดจางของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เปนไปตามขอกําหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สวนกลาง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 



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
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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

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
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 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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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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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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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

www.stopcorruption.moph.go.th

0 2590 1330



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน / เดือน / ปี : 20 ตลุาคม ๒๕๖5 
หัวข้อ : ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

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

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

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ชยาภรณ์  โกสัยพัฒ สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวชยาภรณ์  โกสยัพัฒ) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ต าแหน่ง นักวิชาการพัสด ุ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี 20 เดือนตลุาคม พ.ศ. 2565 
 

วันท่ี 20 เดือนตลุาคม พ.ศ. 2565 
 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

ชยาภรณ์  โกสยัพัฒ 
(นางสาวชยาภรณ ์ โกสยัพัฒ) 

นักวิชาการพัสด ุ
วันที่ 20 เดือนตลุาคม พ.ศ. 2565 
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