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แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
  

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กบ.) 
 

แผนงาน พัฒนาศักยภาพองค์กรและการสื่อสารสังคม  

โครงการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  รหัสงบประมาณ 65P04C01 

กิจกรรม พัฒนาระบบงานด้านบุคลากร บุคคลที่มีประสิทธิภาพ   
 

ลำดับ รายการ กำหนดระยะเวลาจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดำเนินการ 

1.  จ้างเหมาบริการ Maintenance Service ระบบ Pay Roll ประจำป ี2565 กรกฎาคม 2565 20,000.00 เฉพาะเจาะจง 

 รวมเป็นเงิน ( สองหมื่นบาทถ้วน )  20,000.00  
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กลุ่มงานพัฒนาและขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพ (กปส.) 
 

แผนงาน พัฒนาวิชาการและขับเคลื่อนสิทธิหน้าท่ีด้านสุขภาพ   

โครงการ พัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ   รหัสงบประมาณ 65P02C01 

กิจกรรม การบริหารกลไกความรว่มมือสนับสนุนการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ฯ HIA ฉบับท่ี 3    
 

ลำดับ รายการ กำหนดระยะเวลาจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดำเนินการ 

2.  
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจดัการ    
งานธุรการและประสานงานจดัประชุม 

1 ตุลาคม 2564 367,596.00 เฉพาะเจาะจง 

 รวมเป็นเงิน ( สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน )  367,596.00  
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กลุ่มงานพัฒนาและขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพ (กสส.) 
 

แผนงาน พัฒนาวิชาการและขับเคลื่อนสิทธิหน้าท่ีด้านสุขภาพ  

โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนสทิธิและหน้าท่ีด้านสุขภาพ  รหัสงบประมาณ 65P02B02 

กิจกรรม พัฒนาและขับเคลื่อนระบบการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนในวาระสุดท้ายของชีวิต  
 

ลำดับ รายการ กำหนดระยะเวลาจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดำเนินการ 

3.  
จ้างออกแบบและพิมพ์แนวทางการวางแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance care plan) 
สำหรับประเทศไทย 

ธันวาคม 2564 100,000.00 เฉพาะเจาะจง 

 รวมเป็นเงิน ( หนึ่งแสนบาทถ้วน )  100,000.00  
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กลุ่มงานสื่อสารสังคม (กส.) 
 

แผนงาน พัฒนาศักยภาพองค์กรและการสื่อสารสังคม  

โครงการ สื่อสารสังคม  รหัสงบประมาณ 65P04E02 

กิจกรรม สื่อสารเชิงรุกสร้างการรบัรู้และเข้าใจนโยบายเน้นหนักตามแผนงาน สช. และ เลขาธิการ คสช.  
 

ลำดับ รายการ กำหนดระยะเวลาจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดำเนินการ 

4.  จ้างผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 1 ตุลาคม 2564 500,000.00 เฉพาะเจาะจง 

5.  จ้างเหมาบริการข้อมลูข่าวสารออนไลน์และคลิปปิ้งข่าวออนไลน์ ประจำปี 2565 1 ตุลาคม 2564 500,000.00 เฉพาะเจาะจง 

6.  
จ้างสื่อสารงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และโซเชียล
มีเดีย ประจำปี 2565 

ธันวาคม 2564 1,650,000.00 ประกาศเชญิชวน/คัดเลือก 

 รวมเป็นเงิน ( สองล้านหกแสนหา้หมื่นบาทถ้วน )  2,650,000.00  
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แผนงาน พัฒนาศักยภาพองค์กรและการสื่อสารสังคม  

โครงการ สื่อสารสังคม  รหัสงบประมาณ 65P04E05 

กิจกรรม การพัฒนา Health Station เป็นสถานสีื่อสารสุขภาวะ  
 

ลำดับ รายการ กำหนดระยะเวลาจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดำเนินการ 

7.  จ้างบริหารปรับปรุงเนื้อหา และพฒันาเว็บไซต์ Health Station 1 ตุลาคม 2564 302,000.00 เฉพาะเจาะจง 

8.  
จ้างเหมาบริการต่ออายุใบรับรองความปลอดภัย (SSL Certificate) สำหรับโดเมน 
healthstation.in.th (1 ปี) 

31 พฤษภาคม 2565 30,000.00 เฉพาะเจาะจง 

 รวมเป็นเงิน ( สามแสนสามหมืน่สองพันบาทถ้วน )  332,000.00  
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แผนงาน พัฒนาศักยภาพองค์กรและการสื่อสารสังคม  

โครงการ สื่อสารสังคม  รหัสงบประมาณ 65P04E06 

กิจกรรม การสนับสนุนการดำเนินโครงการ  
 

ลำดับ รายการ กำหนดระยะเวลาจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดำเนินการ 

9.  จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบรหิารจัดการ 1 ตุลาคม 2564 320,000.00 เฉพาะเจาะจง 

10.  จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสื่อสารสังคม 1 ตุลาคม 2564 280,000.00 เฉพาะเจาะจง 

 รวมเป็นเงิน ( หกแสนบาทถ้วน )  600,000.00  
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กลุ่มงานอำนวยการ (กอ.) 
 

แผนงาน พัฒนาศักยภาพองค์กรและการสื่อสารสังคม  

โครงการ บริหารจัดการสำนักงานท่ัวไป  รหัสงบประมาณ 65P04A01 

กิจกรรม การพัฒนาระบบสนับสนนุด้านการเงิน ข้อตกลง และพัสดุ (กง.)  
 

ลำดับ รายการ กำหนดระยะเวลาจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดำเนินการ 

11.  จ้างทำคลิป VDO และคู่มือการสนับสนุนโครงการ พฤศจิกายน 2564 100,000.00 เฉพาะเจาะจง 

 รวมเป็นเงิน ( หนึ่งแสนบาทถ้วน )  100,000.00  
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แผนงาน พัฒนาศักยภาพองค์กรและการสื่อสารสังคม  

โครงการ บริหารจัดการสำนักงานท่ัวไป  รหัสงบประมาณ 65P04A02 

กิจกรรม การตรวจสอบงบการเงิน และรายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงาน (กง.)  
 

ลำดับ รายการ กำหนดระยะเวลาจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดำเนินการ 

12.  จ้างผู้สอบบญัชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มกราคม 2565 480,000.00 เฉพาะเจาะจง 

 รวมเป็นเงิน ( สี่แสนแปดหมืน่บาทถ้วน )  480,000.00  
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แผนงาน พัฒนาศักยภาพองค์กรและการสื่อสารสังคม  

โครงการ บริหารจัดการสำนักงานท่ัวไป  รหัสงบประมาณ 65P04A04 

กิจกรรม การบริหารจัดการด้านพสัดุ (กอ.)  
 

ลำดับ รายการ กำหนดระยะเวลาจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดำเนินการ 

13.  เช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1 ตุลาคม 2564 240,000.00 เฉพาะเจาะจง 

14.  จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านข้อตกลง 1 ตุลาคม 2564 363,000.00 เฉพาะเจาะจง 

15.  จ้างเหมาบริการดูแลภมูิทัศน์สำนกังาน (รายเดือน) 1 ตุลาคม 2564 90,000.00 เฉพาะเจาะจง 

16.  ซื้อ/จ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 100,000.00 เฉพาะเจาะจง/รายครั้ง 

17.  ซื้อ/จ้าง ครุภณัฑ์ / เพิ่มเตมิ / ทดแทน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 50,000.00 เฉพาะเจาะจง/รายครั้ง 

18.  เช่ารถยนต์ตูโ้ดยสาร 1 ตุลาคม 2564 270,000.00 เฉพาะเจาะจง 

19.  จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงิน 1 ตุลาคม 2564 355,000.00 เฉพาะเจาะจง 

20.  
จ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

1 ตุลาคม 2564 455,000.00 เฉพาะเจาะจง 

21.  จ้างซักเก้าอี้และปลอกพนักเก้าอี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมษายน 2565 40,000.00 เฉพาะเจาะจง 

22.  จ้างเหมาบริการระบบบรหิารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 1 ตุลาคม 2564 430,000.00 เฉพาะเจาะจง 

23.  จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบรหิารจัดการ 1 ตุลาคม 2564 330,000.00 เฉพาะเจาะจง 

24.  จ้างเหมาบริการจดัเก็บเอกสาร 1 ตุลาคม 2564 120,000.00 เฉพาะเจาะจง 
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25.  จ้างทำกระดาษหัวจดหมายและซองจดหมาย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 180,000.00 เฉพาะเจาะจง/รายครั้ง 

26.  จ้างซ่อมพัสด ุ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 30,000.00 เฉพาะเจาะจง/รายครั้ง 

27.  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 1 ตุลาคม 2564 100,000.00 เฉพาะเจาะจง 

28.  ซื้อกระดาษสำหรบัถ่ายเอกสาร ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 60,000.00 เฉพาะเจาะจง/รายครั้ง 

29.  จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ 1 ตุลาคม 2564 400,000.00 เฉพาะเจาะจง 

30.  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง  1 ตุลาคม 2564 500,000.00 เฉพาะเจาะจง 

31.  จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบรหิารคลังพสัด ุ 1 ตุลาคม 2564 256,000.00 เฉพาะเจาะจง 

32.  จ้างเหมาบริการปรบัภูมิทัศน์สำนกังานรวมระเบียง ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 1 ตุลาคม 2564 80,000.00 เฉพาะเจาะจง 

33.  ซื้อ/จ้าง วัสดสุำนักงาน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 200,000.00 เฉพาะเจาะจง/รายครั้ง 

 รวมเป็นเงิน (สี่ล้านหกแสนสี่หมืน่เก้าพันบาทถ้วน )  4,649,000.00  
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กลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทลั (กท.) 
 

แผนงาน พัฒนาศักยภาพองค์กรและการสื่อสารสังคม  

โครงการ พัฒนาระบบดิจิทัล สช. ประจำปี 2565  รหัสงบประมาณ 65P04F01 

กิจกรรม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กร ระบบสารสนเทศและเว็บไซต์   
 

ลำดับ รายการ กำหนดระยะเวลาจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดำเนินการ 

34.  
จ้างเหมาบริการ Cloud Service เพื่อให้บริการเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ

 1 ตุลาคม 2564 120,000.00 เฉพาะเจาะจง 

35.  เช่าเครืองแม่ข่ายเสมือนแบบแยกกลุ่ม ประจำปี 2565 1 ตุลาคม 2564 200,000.00 เฉพาะเจาะจง 

36.  
จ้างเหมาบริการต่ออายุใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) สำหรับ
เว็บไซตต์่างๆ ของ สช. 

เมษายน 2565 100,000.00 เฉพาะเจาะจง 

37.  
ซื้อสิทธิ์การใช้งานชุดซอฟต์แวร์สำนักงานและซอฟต์แวรส์นับสนุนการทำงานทางไกล
ร่วมกันสำหรับองค์กรระดับมาตรฐาน 

สิงหาคม 2565 500,000.00 เฉพาะเจาะจง 

38.  ซื้อลิขสิทธ์ิโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร ์ พฤษภาคม 2565 71,500.00 เฉพาะเจาะจง 

39.  เช่าใช้บริการระบบประชุมทางไกลแบบ Web Conference พฤษภาคม 2565 105,000.00 เฉพาะเจาะจง 

40.  ซื้อประกันผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) 1 ตุลาคม 2564 122,000.00 เฉพาะเจาะจง 

41.  
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและรบัประกันผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

1 ตุลาคม 2564 283,100.00 เฉพาะเจาะจง 
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42.  
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านประสานงานวิชาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1 ตุลาคม 2564 556,200.00 เฉพาะเจาะจง 

43.  เช่าใช้บริการอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง (Leaseline) 1 ตุลาคม 2564 494,400.00 เฉพาะเจาะจง 

44.  จ้างท่ีปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตุลาคม 2564 1,080,000.00 เฉพาะเจาะจง 

 รวมเป็นเงิน ( สามล้านสามหมืน่เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน )  3,632,200.00  
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แผนงาน พัฒนาศักยภาพองค์กรและการสื่อสารสังคม  

โครงการ พัฒนาระบบดิจิทัล สช. ประจำปี 2565  รหัสงบประมาณ 65P04F02 

กิจกรรม พัฒนา API (Application Programming Interface) เพือ่ให้บริการข้อมูล  
 

ลำดับ รายการ กำหนดระยะเวลาจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดำเนินการ 

45.  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนเครื่่องเดิม ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 1,000,000.00 ประกาศเชญิชวน/คัดเลือก 

 รวมเป็นเงิน ( หนึ่งล้านบาทถ้วน )  1,000,000.00  
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งานตรวจสอบภายใน (ตส.) 
 

แผนงาน พัฒนาศักยภาพองค์กรและการสื่อสารสังคม  

โครงการ สนับสนุนระบบการตรวจสอบภายใน  รหัสงบประมาณ 65P04B02 

กิจกรรม สนับสนุนการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน  
 

ลำดับ รายการ กำหนดระยะเวลาจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดำเนินการ 

46.  จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน 1 ตุลาคม 2564 618,000.00 เฉพาะเจาะจง 

 รวมเป็นเงิน ( หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน )  618,000.00  
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สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพ้ืนที่ (สนพ.) 
 

แผนงาน ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นท่ีและชุมชนเข้มแข็ง  

โครงการ พัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อน กขป. 13 เขต  รหัสงบประมาณ 65P03A02 

กิจกรรม สนับสนุนตดิตามและการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 1-13  
 

ลำดับ รายการ กำหนดระยะเวลาจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดำเนินการ 

47.  
จ้างผู้สอบทานการเงิน บัญชี และผู้สอบบญัชีงบการเงิน โครงการสนับสนุนการสรรหา
และพัฒนากระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 

1 พฤศจิกายน 2564 530,000.00 เฉพาะเจาะจง 

 รวมเป็นเงิน ( ห้าแสนสามหมืน่บาทถ้วน )  530,000.00  
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แผนงาน ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นท่ีและชุมชนเข้มแข็ง  

โครงการ ยกระดับและสนับสนุนการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพระดบัจังหวัด  รหัสงบประมาณ 65P03B07 

กิจกรรม สนับสนุนการติดตามและดำเนินงานพัฒนานโยบายสาธารณะ/เครือข่ายสมัชชาสุขภาพระดบัจังหวัด  
 

ลำดับ รายการ กำหนดระยะเวลาจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดำเนินการ 

48.  จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบรหิารการจดัการ 1 ตุลาคม 2564 432,000.00 เฉพาะเจาะจง 

 รวมเป็นเงิน ( สี่แสนสามหมืน่สองพันบาทถ้วน )  432,000.00  
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แผนงาน ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นท่ีและชุมชนเข้มแข็ง  

โครงการ พัฒนากลไกและสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร  รหัสงบประมาณ 65P03C01 

กิจกรรม สนับสนุนกระบวนการพฒันานโยบายสาธารณะของสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร  
 

ลำดับ รายการ กำหนดระยะเวลาจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดำเนินการ 

49.  จ้างบริหารจดัการประชุม เรื่อง สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครัง้ที่ 2 พ.ศ.2564  15 ตุลาคม 2564 500,000.00 เฉพาะเจาะจง 

 รวมเป็นเงิน ( ห้าแสนบาทถ้วน )  500,000.00  
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แผนงาน โครงการพิเศษ  

โครงการ การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนสุขภาวะแบบมสี่วนร่วมในพืน้ท่ีระดับเขตกรุงเทพมหานคร (สสส.) รหัสงบประมาณ 65P06C04 

กิจกรรม การสังเคราะห์บทเรียน ระดับเขต  
 

ลำดับ รายการ กำหนดระยะเวลาจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดำเนินการ 

50.  จ้างการสังเคราะห์บทเรียน ระดับเขต 1 ตุลาคม 2564 350,000.00 เฉพาะเจาะจง 

 รวมเป็นเงิน ( สามแสนห้าหมืน่บาทถ้วน )  350,000.00  
  



19 

 

แผนงาน โครงการพิเศษ  

โครงการ การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนสุขภาวะแบบมสี่วนร่วมในพืน้ท่ีระดับเขตกรุงเทพมหานคร (สสส.) รหัสงบประมาณ 65P06C05 

กิจกรรม รวบรวมและสังเคราะหข์้อมูลทางวิชาการ  
 

ลำดับ รายการ กำหนดระยะเวลาจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดำเนินการ 

51.  
จ้างทำฐานข้อมูลธรรมนูญสุขภาพระดับเขตและรวบรวมแผนการขับเคลื่อนไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

1 พฤศจิกายน 2564 180,000.00 เฉพาะเจาะจง 

52.  จ้างรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ต่างๆในพ้ืนท่ี  1 ตุลาคม 2564 360,000.00 เฉพาะเจาะจง 

 รวมเป็นเงิน ( ห้าแสนสี่หมืน่บาทถ้วน )  540,000.00  
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แผนงาน โครงการพิเศษ  

โครงการ การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนสุขภาวะแบบมสี่วนร่วมในพืน้ท่ีระดับเขตกรุงเทพมหานคร (สสส.) รหัสงบประมาณ 65P06C06 

กิจกรรม บริหารจัดการ  
 

ลำดับ รายการ กำหนดระยะเวลาจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดำเนินการ 

53.  
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านโครงการการพัฒนากลไก
การขับเคลื่อนสุขภาวะแบบมสี่วนร่วมในพ้ืนท่ีระดับเขต กรุงเทพมหานครตำแหน่ง    
ผู้ประสานงาน  

1 ตุลาคม 2564 27,000.00 
 

เฉพาะเจาะจง 

54.  
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านโครงการการพัฒนากลไก
การขับเคลื่อนสุขภาวะแบบมสี่วนร่วมในพ้ืนท่ีระดับเขต กรุงเทพมหานครตำแหน่ง 
เจ้าหน้าท่ีบริหารจดัการ 

1 ตุลาคม 2564 22,000.00 
 

เฉพาะเจาะจง 

 รวมเป็นเงิน ( สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน )  49,000.00  
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สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล (สย.) 
 

แผนงาน พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ  

โครงการ สานพลังพัฒนาและขับเคลื่อน 4PW ระดับชาติ ผ่านกลไก คสช. คบ. และภาคียุทธศาสตร์  รหัสงบประมาณ 65P01A02 

กิจกรรม สนับสนุนการดําเนินงานของคบ. ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของสาํนักงาน  
 

ลำดับ รายการ กำหนดระยะเวลาจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดำเนินการ 

55.  จ้างประเมินผลการดำเนินงานของเลขาธิการ คสช. กรกฎาคม 2565 250,000.00 เฉพาะเจาะจง 

 รวมเป็นเงิน ( สองแสนห้าหมืน่บาทถ้วน )  250,000.00  
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แผนงาน พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ  

โครงการ สนับสนุนการจัดทำแผนการดำเนินงานและตดิตามประเมนิผล  รหัสงบประมาณ 65P01B04 

กิจกรรม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 

ลำดับ รายการ กำหนดระยะเวลาจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดำเนินการ 

56.  
จ้างท่ีปรึกษาการตดิตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สช. ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

พฤษภาคม 2565 250,000.00 เฉพาะเจาะจง 

 รวมเป็นเงิน ( สองแสนห้าหมืน่บาทถ้วน )  250,000.00  
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แผนงาน พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ  

โครงการ สนับสนุนการจัดทำแผนการดำเนินงานและตดิตามประเมนิผล  รหัสงบประมาณ 65P01B05 

กิจกรรม การประเมินผลอื่นๆ เพือ่สนับสนุนการดำเนินงานของ สช.  
 

ลำดับ รายการ กำหนดระยะเวลาจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดำเนินการ 

57.  จ้างประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ สช. ปี 2565 พฤษภาคม 2565 250,000.00 เฉพาะเจาะจง 

 รวมเป็นเงิน ( สองแสนห้าหมืน่บาทถ้วน )  250,000.00  
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สำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ (สสช.) 
 

แผนงาน พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ  

โครงการ เตรียมจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565  รหัสงบประมาณ 65P01D03 

กิจกรรม การบริหารจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 (กอ.)  
 

ลำดับ รายการ กำหนดระยะเวลาจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดำเนินการ 

58.  จ้างบริหารจดัการการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กันยายน 2564 2,300,000.00 ประกาศเชญิชวน/คัดเลือก 

59.  จ้างจัดทำข้อมูลและบริหารจดัการงานลงทะเบียน มิถุนายน 2565 200,000.00 เฉพาะเจาะจง 

 รวมเป็นเงิน ( สองล้านห้าแสนบาทถ้วน )  2,500,000.00  
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แผนงาน พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ  

โครงการ เตรียมจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565  รหัสงบประมาณ 65P01D04 

กิจกรรม งานสื่อสารสาธารณะในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2565 (กส.)  
 

ลำดับ รายการ กำหนดระยะเวลาจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดำเนินการ 

60.  จ้างจัดทำนิทรรศการออนไลน ์ มิถุนายน 2565 300,000.00 เฉพาะเจาะจง 

61.  จ้างถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลมีเดยีในการจัดกิจกรรมสมัชชาสุขภาพจงัหวัด มิถุนายน 2565 200,000.00 เฉพาะเจาะจง 

 รวมเป็นเงิน ( ห้าแสนบาทถ้วน )  500,000.00  
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แผนงาน พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ  

โครงการ สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกลุ่มเปา้หมายหรือประเด็นเฉพาะ  รหัสงบประมาณ 65P01F01 

กิจกรรม สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกลุ่มเปา้หมายหรือประเด็นเฉพาะ   
 

ลำดับ รายการ กำหนดระยะเวลาจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดำเนินการ 

62.  จ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือประวัติและผลงานหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564  ตุลาคม 2564 70,000.00 เฉพาะเจาะจง 

 รวมเป็นเงิน ( เจ็ดหมื่นบาทถ้วน )  70,000.00  
  



27 

 

แผนงาน พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ  

โครงการ จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564  รหัสงบประมาณ 65P01C02 

กิจกรรม การบริหารจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 (กอ.)  
 

ลำดับ รายการ กำหนดระยะเวลาจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดำเนินการ 

63.  ค่าเช่าอินเตอรเ์น็ต และอื่นๆ พฤศจิกายน 2564 350,000.00 เฉพาะเจาะจง 

64.  ค่าจ้างขนของ และอื่นๆ ธันวาคม 2564 50,000.00 เฉพาะเจาะจง 

65.  ค่าเช่าสถานท่ี  พฤศจิกายน 2564 600,000.00 เฉพาะเจาะจง 

 รวมเป็นเงิน ( หนึ่งล้านบาทถ้วน )  1,000,000.00  
  



28 

 

แผนงาน พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ  

โครงการ จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564  รหัสงบประมาณ 65P01C03 

กิจกรรม สนับสนุนงานต่างประเทศ ครั้งท่ี 14 พ.ศ. 2564 (กป.)  
 

ลำดับ รายการ กำหนดระยะเวลาจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดำเนินการ 

66.  จ้างแปลเอกสารในการประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ตุลาคม 2564 60,000.00 เฉพาะเจาะจง 

 รวมเป็นเงิน ( หกหมื่นบาทถ้วน )  60,000.00  
  



29 

 

สำนักวิชาการและนวัตกรรม (สวน.) 
 

แผนงาน พัฒนาวิชาการและขับเคลื่อนสิทธิหน้าท่ีด้านสุขภาพ  

โครงการ พัฒนาวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะ  รหัสงบประมาณ 65P02D02 

กิจกรรม สนับสนุนการศึกษา พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ในประเด็นสำคัญทางนโยบายและยุทธศาสตร์   
 

ลำดับ รายการ กำหนดระยะเวลาจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดำเนินการ 

67.  
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการและบริหาร
จัดการ 

1 ตุลาคม 2564 250,000.00 เฉพาะเจาะจง 

 รวมเป็นเงิน ( สองแสนห้าหมืน่บาทถ้วน )  250,000.00  
  

 

 

 

 

 
หมายเหตุ  ชื่อเรื่องในแต่ละรายการอาจมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมตามดจุพินิจของผูจ้ดัท า,คณะกรรมการ รา่งขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ 
                   ของพสัดไุด ้


