


แผนงาน
งานต่อเน่ือง งานท่ี ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก

ล าดับ งาน/ รายการ/รายละเอียด จ านวน ท่ีผูกพัน เสร็จ จัด จัด ประ สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ท่ีได้รับ งบประมาณ
ท่ี โครงงาน (หน่วย งบประมาณ ภายใน ซ้ือ จ้าง กวด ประกวดราคา ในสัญญา ส่งมอบปี.. อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ

นับ) ปีต่อไป ปี ราคา มี(/) ไม่มี(/) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

1 ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืน  - ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกลุ่มอนามัยและเด็ก 1 ✓ ต.ค. 64 ต.ค.64 188,000       
ส านักส่งเสริมสุขภาพ

 - ปรับปรุงห้องท างาน กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 1 ✓ ต.ค.64 ต.ค.64 346,000       
ส านักส่งเสริมสุขภาพ

 - ปรับปรุงห้องน  า ส านักส่งเสริมสุขภาพ 1 ✓ ต.ค.64 ต.ค.64 382,000       
อาคาร 7 ชั น 2 กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก

ลายมือช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบ
      (.....................................................................)
ต าแหน่ง......................................................หัวหน้าส่วนราชการ

ลายมือช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบแผน

 (นางนิภา  แย้มพันธ์)
         ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ

  หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

ลายมือช่ือ..................................................................ผู้จัดท า
      (นางศิริพร  แสงวิภาสนภาพร)

     ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน
    หัวหน้างานพัสดุและครุภัณฑ์

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565  (งบลงทุน)
หน่วยงาน  ส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ลักษณะงาน(/) วิธีการ(/) ออกแบบ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

หรือก าหนด



แผนงาน
งานต่อเน่ือง งานท่ี ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก

ล าดับ งาน/ รายการ/รายละเอียด จ านวน ท่ีผูกพัน เสร็จ เฉพาะ ประกาศ สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ท่ีได้รับ งบประมาณ
ท่ี โครงงาน (หน่วย งบประมาณ ภายใน เจาะจง เชิญชวน ประกวดราคา ในสัญญา ส่งมอบปี.. อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ

นับ) ปีต่อไป ปี ท่ัวไป มี(/) ไม่มี(/) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

1 กลุ่มอ ำนวยกำร
งานพัสดุและครุภัณฑ์  - ค่าซ่อมบ ารุงรักษา (เคร่ืองปรับอากาศ) รายการ ✓ ✓ ต.ค.64 ก.ย.65 62,775         

 - ค่าน  าด่ืมส าหรับบริโภค รายการ ✓ ✓ ต.ค.64 ก.ย.65 77,040         
 - ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร รายการ ✓ ✓ ต.ค.64 ก.ย.65 45,000         
 - ค่าเช่าเคร่ืองพิมพ์ดิจิตอล รายการ ✓ ✓ ต.ค.64 ก.ย.65 15,000         
 - ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก รายการ ✓ ✓ ต.ค.64 ก.ย.65 3,012,212     
 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ ✓ ✓ ต.ค.64 ก.ย.65 30,000         
 - ค่าวัสดุหนังสือพิมพ์รายวัน/วารสาร รายการ ✓ ✓ ต.ค.64 ก.ย.65 3,770           
 - ค่าวัสดุส านักงาน รายการ ✓ ✓ ต.ค.64 ก.ย.65 100,000
 - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ ✓ ✓ ต.ค.64 ก.ย.65 200,000

งานยานพาหนะและอาคารสถานท่ี
 - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ รายการ ✓ ✓ ต.ค.64 ก.ย.65 10,000
 - ค่าวัสดุยานพาหนะ รายการ ✓ ✓ ต.ค.64 ก.ย.65 5,000
 - ค่าจ้างขนส่ง รายการ ✓ ✓ ต.ค.64 ก.ย.65 40,000
 - ค่าผ่านทางพิเศษ รายการ ✓ ✓ ต.ค.64 ก.ย.65 10,000
 - ค่าน  ามันเชื อเพลิง รายการ ✓ ✓ ต.ค.64 ก.ย.65 50,000

2 กลุ่มอนำมัยแม่และเด็ก
โครงการยุติการถ่ายทอดเช้ือ  - จัดซ้ือนมผงเพ่ือป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี 2 รายการ ✓ ธ.ค.64 ก.พ.65 26,302,780
เอชไอวีและซิฟิลิสในทารกแรกเกิด จากแม่สู่ลูก

โครงการขับเคล่ือนพระราชบัญญัติ  - จัดซ้ือผลิตภัณฑ์นมผงเพ่ือใช้ประกอบการด าเนินคดีตาม รายการ ✓ ต.ค.64 ต.ค.64 1,500
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
ส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560

โครงการ 9 ย่างเพ่ือสร้างลูก  - จัดจ้างผลผลิตเอกสารต้ังโต๊ะ 9 ย่างเพ่ือสร้างลูก 25,560 ✓ ต.ค.64 ธ.ค. 64 460,000 Unicef
และขนส่งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยบริการท่ีเก่ียวข้อง เล่ม

แบบรำยงำนแผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2565
หน่วยงำน  ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ  กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ลักษณะงาน(/) วิธีการ(/) ออกแบบ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

หรือก าหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว



แผนงาน
งานต่อเน่ือง งานท่ี ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก

ล าดับ งาน/ รายการ/รายละเอียด จ านวน ท่ีผูกพัน เสร็จ เฉพาะ ประกาศ สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ท่ีได้รับ งบประมาณ
ท่ี โครงงาน (หน่วย งบประมาณ ภายใน เจาะจง เชิญชวน ประกวดราคา ในสัญญา ส่งมอบปี.. อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ

นับ) ปีต่อไป ปี ท่ัวไป มี(/) ไม่มี(/) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

แบบรำยงำนแผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2565
หน่วยงำน  ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ  กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ลักษณะงาน(/) วิธีการ(/) ออกแบบ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

หรือก าหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

3 กลุ่มสร้ำงเสริมพัฒนำศักยภำพเพ่ือกำรส่งเสริมสุขภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
โครงการขับเคล่ือนส านักส่งเสริม  - ผลิตและเผยแพร่ส่ือโซเชียลมีเดียเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ รายการ ✓ ต.ค. 64 ธ.ค. 64 300,000
สุขภาพเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ในวิถีชีวิตใหม่

เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

4 กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์  - ปรับปรุงห้องท างาน รายการ ✓ ต.ค. 64 346,000 **งบลงทุน

5 กลุ่มอนำมัยวัยท ำงำน
โครงการเสริมสร้างความรอบรู้  - จัดจ้างด าเนินการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพคนวัยท างาน รายการ ✓ ✓ ✓ พ.ย. 64 ก.ย. 65 286,800
วัยท างานสุขภาพดี ในสถานประกอบการ

ในสถานประกอบการ
 -  จัดจ้างพัฒนาชุดความรู้ 10 packages รายการ ✓ ✓ ต.ค. 64 มี.ค. 65 595,705
แบบบูรณาการ เพ่ือสร้างสุขภาวะดี
สู่วิถีย่ังยืน โดยเน้นจัดท าเป็น
แบบส่ือสังคมออนไลน์ 

  - จ้างการท าหลักสูตรการสร้าง รายการ ✓ ✓ ม.ค. 65 มี.ค. 65 200,000
ความรอบรู้ทางสุขภาพท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อ
ในสถานประกอบการ ในรูปแบบออนไลน์

 -  จ้างด าเนินการเก็บข้อมูล รายการ ✓ ✓  ก.ค. 65 ส.ค. 65 100,000
สถานการณ์ความรอบรู้ทางสุขภาพท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อ
ในสถานประกอบการ



แผนงาน
งานต่อเน่ือง งานท่ี ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก

ล าดับ งาน/ รายการ/รายละเอียด จ านวน ท่ีผูกพัน เสร็จ เฉพาะ ประกาศ สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ท่ีได้รับ งบประมาณ
ท่ี โครงงาน (หน่วย งบประมาณ ภายใน เจาะจง เชิญชวน ประกวดราคา ในสัญญา ส่งมอบปี.. อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ

นับ) ปีต่อไป ปี ท่ัวไป มี(/) ไม่มี(/) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

แบบรำยงำนแผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2565
หน่วยงำน  ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ  กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ลักษณะงาน(/) วิธีการ(/) ออกแบบ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน
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หรือก าหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน  - จ้างพิมพ์แผ่นพับแนะน าการใช้ web Application รายการ ✓ ✓ ✓ ธ.ค. 64 ม.ค. 65 50,000         
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม BSE

 - จ้างพิมพ์แผ่นพับสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง รายการ ✓ ✓ ✓ ธ.ค. 64 ม.ค. 65 100,000       

 พัฒนาส่ือเพ่ือสร้างความรอบรู้การดูแลตนเองให้ห่าง
ไกลมะเร็งเต้านม
 - จ้างพิมพ์คู่มืออบรมแกนน าในสถานศึกษาในการดูแล รายการ ✓ ✓ ✓ เม.ย.65 มิ.ย. 65 95,000         
และเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม

 - จัดท าระบบฐานข้อมูลการคัดกรองมะเร็งเต้านม รายการ ✓ ✓ ✓ เม.ย.65 มิ.ย. 65 50,000         
ในสตรีไทยอายุ 20 ปีขึ นไป
 
 - จ้างประเมินและปรับปรุงระบบสารสนเทศของโครง รายการ ✓ ✓ ✓ เม.ย.65 มิ.ย. 65 30,000         
การสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม

 - จ้างประเมินผลโครงการและการศึกษาปัจจัยความ รายการ ✓ ✓ ✓ พ.ย. 64 ก.ย. 65 62,780         
ส าเร็จการด าเนินงานระยะ 10 ปี

6 กลุ่มอนำมัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  - จัดกิจกรรม (Kick off) เปิดเรียนม่ันใจ รายการ ✓ ✓ ✓ พ.ย. 64 70,000         
แนวใหม่ (New HPS Plus HL) ปลอดภัยไร้โควิด-19 และแถลงข่าว 

 - จัดกิจกรรมสัญจรเย่ียมติดตามการด าเนินงาน รายการ ✓ ✓ ✓ มี.ค. 65 500,000       งวดท่ี 1
สถานศึกษา เปิดเรียนม่ันใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19 ก.ค. 65 งวดท่ี 2

ส.ค. 65 งวดท่ี 3

 - จัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ รายการ ✓ ✓ ✓ ธ.ค. 64 100,000       
  (MOU)การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21
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โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  - จัดจ้างจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์เด็กไทยสายตาดี รายการ ✓ ✓ ✓ ม.ค. 65 100,000       
แนวใหม่ (New HPS Plus HL) ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติตามแนววิถีชีวิตใหม่ 

New normal

 - จัดจ้างท าโล่เกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 65 โล่ ✓ ✓ ✓ เม.ย.65 100,000       
ระดับเพชรและ โครงงานสุขภาพนักเรียน

 - จ้างจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้ รายการ ✓ ✓ ✓ เม.ย. 65 120,000       
ด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นในยุคดิจิทัล
รูปแบบเสมือนจริง (Virtual meeting)

 - จ้างท าหลักสูตร (E-Learning) รายการ ✓ ✓ ✓ ม.ค. 65 20,000         
  

 - จ้างจัดกิจกรรมเปิดตัวหลักสูตรครูเช่ียวชาญ รายการ ✓ ✓ ✓ ก.พ. 65 20,000         
งานอนามัยโรงเรียนในยุคดิจิทัล

 - จัดจ้างบริหารจัดการข้อมูลระบบการประเมินโรงเรียน รายการ ✓ ✓ ✓ ธ.ค.64 มิ.ย. 65 80,000         
ส่งเสริมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียน

 - จัดจ้างท าเล่มหลักสูตรรอบรู้สุขภาพตามแนววิถีชีวิต 2,000 เล่ม ✓ ✓ ✓ เม.ย. 65 100,000       
ใหม่ส าหรับผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน

 - จัดจ้างท าแบบประเมินหลักสูตรผู้พิทักษ์อนามัย รายการ ✓ ✓ ✓ ก.ค.65 8,000           

โรงเรียน

 - เก็บข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการส ารวจ รายการ ✓ ✓ ✓ เม.ย. 65 200,000       

สถานการณ์ภาวะสุขภาพเด็กพิเศษ



แผนงาน
งานต่อเน่ือง งานท่ี ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก

ล าดับ งาน/ รายการ/รายละเอียด จ านวน ท่ีผูกพัน เสร็จ เฉพาะ ประกาศ สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ท่ีได้รับ งบประมาณ
ท่ี โครงงาน (หน่วย งบประมาณ ภายใน เจาะจง เชิญชวน ประกวดราคา ในสัญญา ส่งมอบปี.. อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ

นับ) ปีต่อไป ปี ท่ัวไป มี(/) ไม่มี(/) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

แบบรำยงำนแผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2565
หน่วยงำน  ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ  กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ลักษณะงาน(/) วิธีการ(/) ออกแบบ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

หรือก าหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กและ  - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประเมินผลการ รายการ ✓ ✓ ✓ ธ.ค. 64 150,000       งวดท่ี 1

ประชาชนในพื นท่ีศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตเด็กและประชาชน เม.ย.65 งวดท่ี 2

ปีงบประมาณ 2565 ในพื นท่ีภูฟ้า 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและ  - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประเมินผลการ รายการ ✓ ✓ ✓ พ.ย. 64 500,000       งวดท่ี 1

สุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน เม.ย. 65 งวดท่ี 2

ในถ่ินทุรกันดาร (กพด.) ในถ่ินทุรกันดาร

ปีงบประมาณ 2565 

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบกระบวนการส่งเสริม รายการ ✓ ✓ ✓ ธ.ค. 64 400,000       งวดท่ี 1

สุขภาพเด็กและเยาวชนโรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร เม.ย.65 งวดท่ี 2

ลายมือช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบ
      (.....................................................................)
ต าแหน่ง......................................................หัวหน้าส่วนราชการ

ลายมือช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบแผน

 (นางนิภา  แย้มพันธ์)
         ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ

  หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ

ลายมือช่ือ..................................................................ผู้จัดท า
      (นางศิริพร  แสงวิภาสนภาพร)

     ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน
    หัวหน้างานพัสดุและครุภัณฑ์



แผนงาน
งานต่อเน่ือง งานท่ี ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก

ล าดับ งาน/ รายการ/รายละเอียด จ านวน ท่ีผูกพัน เสร็จ เฉพาะ ประกาศ สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ท่ีได้รับ งบประมาณ
ท่ี โครงงาน (หน่วย งบประมาณ ภายใน เจาะจง เชิญชวน ประกวดราคา ในสัญญา ส่งมอบปี.. อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ

นับ) ปีต่อไป ปี ท่ัวไป มี(/) ไม่มี(/) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (บาท) (บาท)

1
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
(เพ่ิมเติม)
โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ

 - ค่าจ้างจัดท าระบบเฝ้าระวังและ รายการ ✓ พ.ย. 64 200,000       
ดูแลเชิงรุกเพ่ือลดการตายมารดา
และทารกปริก าเนิด

 - ค่าจ้างพัฒนา Platform Pink Book รายการ ✓ ธ.ค.64 430,400       
 (Save mom, Pink Book ) 

 - ค่าจ้างจัดงานพัฒนาศักยภาพทีมน า รายการ ✓ พ.ค. 65 124,800       
(ครู ก) ในการด าเนินงานดิจิตอลแพลตฟอร์ม
ในหน่วยบริการและเครือข่ายสุขภาพ

 - ค่าจ้างพัฒนาโปรแกรมประเมินมาตรฐาน รายการ ✓ ม.ค.65 323,000
งานอนามัยแม่และเด็กส าหรับ
สถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด

 - ค่าจ้างพิมพ์คู่มือประเมินมาตรฐาน รายการ ✓ พ.ค.65 128,500       
งานอนามัยแม่และเด็กส าหรับสถานพยาบาล
และเครือข่ายระดับจังหวัด

 - จัดพิมพ์คู่มือการฝากครรภ์ส าหรับ รายการ ✓ ส.ค. 65 100,000
บุคลากรสาธารณสุข

  - จัดพิมพ์แผ่นพับวิธีใช้งาน รายการ ✓ พ.ค. 65 100,000
 Application Pink Book ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีและประชาชน

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน  ส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ลักษณะงาน(/) วิธีการ(/) ออกแบบ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

หรือก าหนด



แผนงาน
งานต่อเน่ือง งานท่ี ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก

ล าดับ งาน/ รายการ/รายละเอียด จ านวน ท่ีผูกพัน เสร็จ เฉพาะ ประกาศ สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ท่ีได้รับ งบประมาณ
ท่ี โครงงาน (หน่วย งบประมาณ ภายใน เจาะจง เชิญชวน ประกวดราคา ในสัญญา ส่งมอบปี.. อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ

นับ) ปีต่อไป ปี ท่ัวไป มี(/) ไม่มี(/) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (บาท) (บาท)

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน  ส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ลักษณะงาน(/) วิธีการ(/) ออกแบบ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

หรือก าหนด

  - ค่าจ้างจัดงานสัมมนาวิชาการงานอนามัย รายการ ✓ มี.ค. 65 100,000
แม่และเด็ก
ประเด็น : ทบทวนและวิเคราะห์
การตายมารดา

 - ค่าจ้างจัดท าโปรแกรมหลักสูตร รายการ ✓ พ.ค. 65 305,000
พัฒนาศักยภาพพยาบาลคลินิกฝากครรภ์ 
(E-learning)

 - ค่าจ้างจัดงานพัฒนาศักยภาพทีมทบทวน รายการ ✓ มี.ค. 65 219,000
และวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา
และทารกปริก าเนิด

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน รายการ ✓ ต.ค.64 ส.ค.65 2,610           

 - ค่าเอกสาร รายการ ✓ ธ.ค.64 ส.ค. 65 3,300           

2 โครงการขับเคล่ือนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

- จัดจ้างพัฒนาโปรแกรม E – learning รายการ ✓ ต.ค.64 ก.พ.65 80,000
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส าหรับทารก
 และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

- จัดจ้างซ้ือผลิตภัณฑ์นมผงเพ่ือ รายการ ✓ ต.ค.64 เม.ย.65 11,440
ด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560



แผนงาน
งานต่อเน่ือง งานท่ี ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก

ล าดับ งาน/ รายการ/รายละเอียด จ านวน ท่ีผูกพัน เสร็จ เฉพาะ ประกาศ สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ท่ีได้รับ งบประมาณ
ท่ี โครงงาน (หน่วย งบประมาณ ภายใน เจาะจง เชิญชวน ประกวดราคา ในสัญญา ส่งมอบปี.. อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ

นับ) ปีต่อไป ปี ท่ัวไป มี(/) ไม่มี(/) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (บาท) (บาท)

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน  ส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ลักษณะงาน(/) วิธีการ(/) ออกแบบ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

หรือก าหนด

- จัดจ้างจัดงาน บันทึกข้อตกลง รายการ ✓ มี.ค.65 15,000
ความร่วมมือโครงการภาคีร่วมใจ
ส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก
- จัดจ้างพัฒนา Application โครงการ รายการ ✓ ต.ค. 64 ธ.ค.64 20,000
ภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก
- จัดจ้างกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ รายการ ✓ ส.ค.65 180,000
นมแม่โลกในเดือนวันแม่แห่งชาติ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ รายการ ✓ มี.ค. 65 ก.ค.65 14,650         
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม รายการ ✓ พ.ย. 64 ก.ค.65 1,350

3 โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2 – 6 ปี
- จัดจ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือการ รายการ ✓ ม.ค.65 200,000       
ดูแลสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
โครงการ 9 ย่างเพ่ือสร้างลูก

- จัดจ้างผลิตชุดนิทรรศการเคล่ือนท่ี รายการ ✓ ม.ค.65 50,000         
รณรงค์ให้ความรู้ 9 ย่างเพ่ือสร้างลูก
เพ่ือการดูแลสุขภาพกลุ่มสตรี

และเด็กปฐมวัย

- จัดจ้างผลิตส่ือให้ความรู้เพ่ือการดูแล รายการ ✓ มี.ค. 65 พ.ค.65 100,000       
สุขภาพแม่และเด็กปฐมวัย

- จัดจ้างพิมพ์คู่มือถาม-ตอบปัญหา รายการ ✓ เม.ย. 65 มิ.ย.65 100,000       
ยอดฮิตส าหรับคุณแม่คุณลูกน่ารู้ 
เพ่ือการดูแลสุขภาพกลุ่มสตรีและ
เด็กปฐมวัย



แผนงาน
งานต่อเน่ือง งานท่ี ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก

ล าดับ งาน/ รายการ/รายละเอียด จ านวน ท่ีผูกพัน เสร็จ เฉพาะ ประกาศ สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ท่ีได้รับ งบประมาณ
ท่ี โครงงาน (หน่วย งบประมาณ ภายใน เจาะจง เชิญชวน ประกวดราคา ในสัญญา ส่งมอบปี.. อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ

นับ) ปีต่อไป ปี ท่ัวไป มี(/) ไม่มี(/) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (บาท) (บาท)

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน  ส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ลักษณะงาน(/) วิธีการ(/) ออกแบบ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

หรือก าหนด

- ค่าจ้างจัดท านิทรรศการและตกแต่ง รายการ ✓ มี.ค. 65 125,000       
สถานท่ีมหกรรมสร้างรากฐานประเทศไทย 
สร้างเด็กปฐมวัยให้ม่ันคง

- จัดจ้างพิมพ์คู่มือแนวทาง รายการ ✓ มี.ค. 65 พ.ค.65 200,000       
การจัดบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี

- จัดท าส่ือรณรงค์และขับเคล่ือน รายการ ✓ เม.ย. 65 มิ.ย. 65 200,000       
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

- ค่าถ่ายเอกสาร รายการ ✓ ม.ค.65 มี.ค.65 3,000           

ลายมือช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบ
      (.....................................................................)
ต าแหน่ง......................................................หัวหน้าส่วนราชการ

ลายมือช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบแผน

 (นางนิภา  แย้มพันธ์)
         ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ

  หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ

ลายมือช่ือ..................................................................ผู้จัดท า
      (นางศิริพร  แสงวิภาสนภาพร)

     ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน
    หัวหน้างานพัสดุและครุภัณฑ์



แผนงาน
งานต่อเน่ือง งานท่ี ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก

ล าดับ งาน/ รายการ/รายละเอียด จ านวน ท่ีผูกพัน เสร็จ เฉพาะ ประกาศ สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ท่ีได้รับ งบประมาณ
ท่ี โครงงาน (หน่วย งบประมาณ ภายใน เจาะจง เชิญชวน ประกวดราคา ในสัญญา ส่งมอบปี.. อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ

นับ) ปีต่อไป ปี ท่ัวไป มี(/) ไม่มี(/) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (บาท) (บาท)

1 โครงการการส ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศ พ.ศ.2564
(thailand Global School -baseStudent Health Survey 2021 GSHS)

 -จัดจ้างรวบรวมข้อมูลการส ารวจภาวะสุขภาพนักเรียน รายการ ✓ ✓ พ.ย. 64 70,000 *** WHO
และจัดท ารายงาน

 - จ้างเหมาบริการผู้ประสานงานโครงการฯ  1 ราย ✓ ✓ ธ.ค.64 15,000 *** WHO

ลายมือช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบ
      (.....................................................................)
ต าแหน่ง......................................................หัวหน้าส่วนราชการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน  ส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ลักษณะงาน(/) วิธีการ(/) ออกแบบ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

หรือก าหนด

ลายมือช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบแผน

 (นางนิภา  แย้มพันธ์)
         ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ

  หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

ลายมือช่ือ..................................................................ผู้จัดท า
      (นางศิริพร  แสงวิภาสนภาพร)

     ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน
    หัวหน้างานพัสดุและครุภัณฑ์



แผนงาน
งานต่อเน่ือง งานท่ี ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก

ล าดับ งาน/ รายการ/รายละเอียด จ านวน ท่ีผูกพัน เสร็จ เฉพาะ ประกาศ สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ท่ีได้รับ งบประมาณ
ท่ี โครงงาน (หน่วย งบประมาณ ภายใน เจาะจง เชิญชวน ประกวดราคา ในสัญญา ส่งมอบปี.. อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ

นับ) ปีต่อไป ปี ท่ัวไป มี(/) ไม่มี(/) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (บาท) (บาท)

1 โครงการยกระดับการขับบเคล่ือนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยให้สุขภาพดีตาม
วิถีใหม่ (New Normal) ปีงบประมาณ 2565

 - จ้างดูแลและรวบรวมระบบข้อมูลคลังส่ือดิจิทัล รายการ ✓ ✓ มี.ค.65 150,000       
ส านักส่งเสริมสุขภาพ ( Digital Archive )

ลายมือช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบ
      (.....................................................................)
ต าแหน่ง......................................................หัวหน้าส่วนราชการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน  ส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ลักษณะงาน(/) วิธีการ(/) ออกแบบ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

หรือก าหนด

ลายมือช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบแผน

 (นางนิภา  แย้มพันธ์)
         ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ

  หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

ลายมือช่ือ..................................................................ผู้จัดท า
      (นางศิริพร  แสงวิภาสนภาพร)

     ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน
    หัวหน้างานพัสดุและครุภัณฑ์



แผนงาน
งานต่อเน่ือง งานท่ี ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก

ล าดับ งาน/ รายการ/รายละเอียด จ านวน ท่ีผูกพัน เสร็จ เฉพาะ ประกาศ สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ท่ีได้รับ งบประมาณ
ท่ี โครงงาน (หน่วย งบประมาณ ภายใน เจาะจง เชิญชวน ประกวดราคา ในสัญญา ส่งมอบปี.. อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ

นับ) ปีต่อไป ปี ท่ัวไป มี(/) ไม่มี(/) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (บาท) (บาท)

1 โครงการการเข้าถึงส่ือ Animation เพ่ือรณรงค์สร้างความรอบรู้ความเข้าใจ Covid Literacy
 - ผลิตและเผยแพร่ส่ือโซเชียลมีเดียเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ รายการ ✓ ต.ค.64 ม.ค.65 200,000       
ในวิถีชีวิตใหม่ (สร้างความรอบรู้ความเข้าใจ Covid Literacy)

2 โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ
 - จัดจ้างพัฒนา Platfrom Pink Book (Save mom, รายการ ✓ ธ.ค.64 เม.ย.65 430,400       
Pink Book)

ลายมือช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบ
      (.....................................................................)
ต าแหน่ง......................................................หัวหน้าส่วนราชการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน  ส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ลักษณะงาน(/) วิธีการ(/) ออกแบบ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

หรือก าหนด

ลายมือช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบแผน

 (นางนิภา  แย้มพันธ์)
         ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ

  หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

ลายมือช่ือ..................................................................ผู้จัดท า
      (นางศิริพร  แสงวิภาสนภาพร)

     ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน
    หัวหน้างานพัสดุและครุภัณฑ์



แผนงาน
งานต่อเน่ือง งานท่ี ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก

ล าดับ งาน/ รายการ/รายละเอียด จ านวน ท่ีผูกพัน เสร็จ เฉพาะ ประกาศ สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ท่ีได้รับ งบประมาณ
ท่ี โครงงาน (หน่วย งบประมาณ ภายใน เจาะจง เชิญชวน ประกวดราคา ในสัญญา ส่งมอบปี.. อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ
1 โครงการขับเคล่ือนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารก

และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
 -จัดจ้างจัดกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ รายการ ✓ ม.ค.65 ม.ค.65 53,200
ภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากแม่สู่ลูก

2 โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ
 - จัดจ้างจัดงานแถลงข่าวการฝากครรภ์คุณภาพส าหรับ รายการ ✓ ม.ค.65 ม.ค.65 100,000       
ประเทศไทย

3 โครงการโรงเรียนส่งเสริม  - จัดจ้างพิมพ์แนวทางปฏิบัติการคัดกรองสายตา รายการ ✓ ม.ค.65 200,000       
สุขภาพแนวใหม่ (New HPS และแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติในโครงการเด็กไทยสายตาดี
Plus Hl)

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้
เพ่ือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต : เด็กปฐมวัย & ผู้สูงอายุ

 - จ้างผลิตคลิปวิดีโอสรุปผลการด าเนินงาน รายการ ✓ ม.ค.65 ม.ค.65 100,000       
4 กระทรวง หลักในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ความบูรณาการความร่วมือพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
 (เด็กปฐมวัย & ผู้สูงอายุ)
  - จ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ รายการ ✓ ม.ค.65 ม.ค.65 500,000       
บูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
 (เด็กปฐมวัย & ผู้สูงอายุ)

ลายมือช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบ
      (.....................................................................)
ต าแหน่ง......................................................หัวหน้าส่วนราชการ

ลายมือช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบแผน
 (นางนิภา  แย้มพันธ์)

         ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

ลายมือช่ือ..................................................................ผู้จัดท า
      (นางศิริพร  แสงวิภาสนภาพร)

     ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน
    หัวหน้างานพัสดุและครุภัณฑ์

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน  ส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ลักษณะงาน(/) วิธีการ(/) ออกแบบ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุหรือก าหนด



แผนงาน
งานต่อเน่ือง งานท่ี ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก

ล าดับ งาน/ รายการ/รายละเอียด จ านวน ท่ีผูกพัน เสร็จ เฉพาะ ประกาศ สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ท่ีได้รับ งบประมาณ
ท่ี โครงงาน (หน่วย งบประมาณ ภายใน เจาะจง เชิญชวน ประกวดราคา ในสัญญา ส่งมอบปี.. อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ

นับ) ปีต่อไป ปี ท่ัวไป มี(/) ไม่มี(/) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (บาท) (บาท)

1 กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  - จัดจ้างเปล่ียนชุดสายสัญญาณภาพ HDMI  และสาย รายการ ✓ ✓ ✓ ก.พ.65 8,881           
สัญญาณเสียงพร้อมจุดเช่ือมต่อสัญญาณ ห้องประชุม
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก

2 โครงการยกระดับการขับเคล่ือน  - จัดพิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี 2564 รายการ ✓ ✓ ✓ มี.ค.65 185,000       
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
กลุ่มวัยให้สุขภาพดีตามวิถีใหม่
(New Normal) 

3 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้  - จัดจ้างผลิตพิมพ์ RED BOOK 1,000 ✓ ✓ ✓ ก.พ.65 เม.ย. 65 107,000
วัยท างานสุขภาพดีในสถาน เล่ม
ประกอบการ

4 โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมี  - จัดจ้างบ ารุงรักษา platfrom Pink Book รายการ ✓ ✓ ✓ ม.ค. 65 พ.ค.65 430,400
คุณภาพ (Save mom, Pink Book) ประจ าปีงบประมาณ 2565

ลายมือช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบ
      (.....................................................................)
ต าแหน่ง......................................................หัวหน้าส่วนราชการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน  ส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ลักษณะงาน(/) วิธีการ(/) ออกแบบ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

หรือก าหนด

ลายมือช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบแผน

 (นางนิภา  แย้มพันธ์)
         ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ

  หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

ลายมือช่ือ..................................................................ผู้จัดท า
      (นางศิริพร  แสงวิภาสนภาพร)

     ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน
    หัวหน้างานพัสดุและครุภัณฑ์



แผนงาน
งานต่อเน่ือง งานท่ี ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก

ล าดับ งาน/ รายการ/รายละเอียด จ านวน ท่ีผูกพัน เสร็จ เฉพาะ ประกาศ สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ท่ีได้รับ งบประมาณ
ท่ี โครงงาน (หน่วย งบประมาณ ภายใน เจาะจง เชิญชวน ประกวดราคา ในสัญญา ส่งมอบปี.. อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ

นับ) ปีต่อไป ปี ท่ัวไป มี(/) ไม่มี(/) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการเกิดอย่าง  - จ้างจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการประเมินมาตรฐาน รายการ ✓ ✓ ก.พ.65 พ.ค.65 323,000       
มีคุณภาพ งานอนามัยแม่และเด็กส าหรับสถานพยาบาลและเครือข่าย

ระดับจังหวัด

2 โครงการส่งเสริมการเกิดอย่าง  - จ้างจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการตายมารดาและทารก รายการ ✓ ✓ ก.พ.65 พ.ค.65 200,000       
มีคุณภาพ

3 โครงการขับเคล่ือนพระราช  - จัดจ้างพัฒนาช่องทางการเฝ้าระวังพระราชบัญญัติ รายการ ✓ ✓ ก.พ.65 ก.พ.65 60,000
บัญญัติควบคุมการส่งเสริม ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและ
การตลาดอาหารส าหรับทารก เด็กเล็ก พ.ศ. 2560
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

4 โครงการการส ารวจภาวะ  - จ้างจัดท ารายงานระดับประเทศโครงการการส ารวจ รายการ ✓ ✓ ก.พ.65 125,000 WHO
สุขภาพนักเรียนในประเทศ สุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564
(Thailand Global School-based Student Health Survey 2021 : GSHS)

ลายมือช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบ
      (.....................................................................)
ต าแหน่ง......................................................หัวหน้าส่วนราชการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน  ส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ลักษณะงาน(/) วิธีการ(/) ออกแบบ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

หรือก าหนด

ลายมือช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบแผน

 (นางนิภา  แย้มพันธ์)
         ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ

  หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

ลายมือช่ือ..................................................................ผู้จัดท า
      (นางศิริพร  แสงวิภาสนภาพร)

     ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน
    หัวหน้างานพัสดุและครุภัณฑ์



แผนงาน
งานต่อเน่ือง งานท่ี ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก

ล าดับ งาน/ รายการ/รายละเอียด จ านวน ท่ีผูกพัน เสร็จ เฉพาะ ประกาศ สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ท่ีได้รับ งบประมาณ
ท่ี โครงงาน (หน่วย งบประมาณ ภายใน เจาะจง เชิญชวน ประกวดราคา ในสัญญา ส่งมอบปี.. อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ

นับ) ปีต่อไป ปี ท่ัวไป มี(/) ไม่มี(/) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาระบบการให้  - จัดจ้างผลิตส่ือแผ่นพับประชาสัมพันธ์ระบบการให้ รายการ ✓ ก.พ.65 มี.ค.65 40,000 UNICEF
บริการปรึกษาปัญหาการเล้ียง ค าปรึกษาการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ออนไลน์
ลูกด้วยแม่ออนไลน์

ลายมือช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบ
      (.....................................................................)
ต าแหน่ง......................................................หัวหน้าส่วนราชการ

ลายมือช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบแผน

 (นางนิภา  แย้มพันธ์)
         ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ

  หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

ลายมือช่ือ..................................................................ผู้จัดท า
      (นางศิริพร  แสงวิภาสนภาพร)

     ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน
    หัวหน้างานพัสดุและครุภัณฑ์

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน  ส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ลักษณะงาน(/) วิธีการ(/) ออกแบบ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

หรือก าหนด


