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( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 )

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข (Moph ITA) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สําหรับ

หนวยงานที่เขารับการประเมิน 

หมายเหตุ จัด 4 ภาค

จางถายเอกสาร 1 ครั้ง 246,900        ตกลงราคา

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผูตรวจประเมินระดับเขต

สุขภาพในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงาน (Integrity & 

Transparency Assessment : ITA) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560

จางถายเอกสาร 1 ครั้ง 10,500         ตกลงราคา

3 โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขสวนกลาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560

จางถายเอกสาร 1 ครั้ง 9,000           ตกลงราคา

4 โครงการสังเคราะหเอกสารประกอบการสํารวจใช

หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based 

Integrity & Transparency Assessment : EBIT)

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

จางถายเอกสาร 4 ครั้ง 18,900         ตกลงราคา

ชื่อโครงการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

หนวยงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

จัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณประจําป 2560 

รายการที่จัดซื้อจัดจาง
ลําดับ

ที่

จํานวน

(หนวยนับ)

งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)



 ต.ค.

59

 พ.ย.

59

 ธ.ค.

59

 ม.ค.

60

 ก.พ.

60

 มี.ค.

60

เม.ย.

60

 พ.ค.

60

 มิ.ย.

60

 ก.ค.

60

 ส.ค.

60

 ก.ย. 

 60

ชื่อโครงการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

วิธีการจัดหารายการที่จัดซื้อจัดจาง
ลําดับ

ที่

จํานวน

(หนวยนับ)

งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)

5 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานที่ผานเกณฑ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

จางทําโลรางวัล 1 ครั้ง 61,100         ตกลงราคา

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํายุทธศาสตร

การปองกัน ปราบปรามการทุจริต และสงเสริม

จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2564)

จางถายเอกสาร 1 ครั้ง 22,500         ตกลงราคา

7 ประชุมชี้แจงการดําเนินงานภายใตตัวชี้วัดที่ 7 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติการ

จัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณของหนวยงาน

จางถายเอกสาร 1 ครั้ง 3,250           ตกลงราคา

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสรางความโปรงใส

ในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560

จางถายเอกสาร 1 ครั้ง 19,500         ตกลงราคา

9 โครงการเสริมสรางองคความรูดานกฎหมาย 

และระเบียบที่เกี่ยวของดานการปองกันการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

จางถายเอกสาร 1 ครั้ง 42,000         ตกลงราคา

10 โครงการมาตรการภาคธุรกิจ ตานทุจริต

การติดสินบน

จางถายเอกสาร 1 ครั้ง 5,600           ตกลงราคา

11 โครงการรณรงควันตอตานการทุจริตสากล 

"สุจริตตามรอยพอขอทําดีเพื่อแผนดิน" ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560

จางถายเอกสาร 1 ครั้ง 6,000           ตกลงราคา

12 โครงการรณรงควันตอตานการทุจริตสากล 

"สุจริตตามรอยพอขอทําดีเพื่อแผนดิน" ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560

จางทําสื่อรณรงค 1 ครั้ง 54,450         ตกลงราคา
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ชื่อโครงการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

วิธีการจัดหารายการที่จัดซื้อจัดจาง
ลําดับ

ที่

จํานวน

(หนวยนับ)

งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)

13 โครงการรณรงควันตอตานการทุจริตสากล 

"สุจริตตามรอยพอขอทําดีเพื่อแผนดิน" ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560

เชาเครื่องเสียง 1 ครั้ง 6,000           ตกลงราคา

14 โครงการปลูกฝงขาราชการ สธ. ยุค 4.0 

หัวใจสุจริต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

(บูรณาการรวมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

โดยกรมสนับสนุนใชงบประมาณของกรมฯ)

จางถายเอกสาร 1 ครั้ง 15,000         ตกลงราคา

15 โครงการปลูกฝงขาราชการ สธ. ยุค 4.0 

หัวใจสุจริต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

(บูรณาการรวมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

โดยกรมสนับสนุนใชงบประมาณของกรมฯ)

จางหมารถบัสปรับอากาศ 1 ครั้ง 36,000         ตกลงราคา

16 โครงการปลูกฝงขาราชการ สธ. ยุค 4.0 

หัวใจสุจริต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

(บูรณาการรวมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

โดยกรมสนับสนุนใชงบประมาณของกรมฯ)

จางเหมารถตูปรับอากาศ 1 ครั้ง 5,400           ตกลงราคา

17 โครงการจิตพอเพียงตานทุจริต ตามศาสตร

พระราชา ครองตน ครองคน และครองงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

(บูรณาการรวมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

โดยกรมสนับสนุนใชงบประมาณของกรมฯ)

จางถายเอกสาร 1 ครั้ง 10,000         ตกลงราคา

18 โครงการจิตพอเพียงตานทุจริต ตามศาสตร

พระราชา ครองตน ครองคน และครองงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

(บูรณาการรวมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

โดยกรมสนับสนุนใชงบประมาณของกรมฯ)

จางหมารถบัสปรับอากาศ 1 ครั้ง 20,000         ตกลงราคา
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ชื่อโครงการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

วิธีการจัดหารายการที่จัดซื้อจัดจาง
ลําดับ

ที่

จํานวน

(หนวยนับ)

งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)

19 โครงการจิตพอเพียงตานทุจริต ตามศาสตร

พระราชา ครองตน ครองคน และครองงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

(บูรณาการรวมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

โดยกรมสนับสนุนใชงบประมาณของกรมฯ)

จางเหมารถตูปรับอากาศ 1 ครั้ง 5,400           ตกลงราคา

20 ประชุมคณะทํางานจัดทําคูมือผลประโยชนทับ

ซอนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560

จางถายเอกสาร 1 ครั้ง 500             ตกลงราคา

21 โครงการจัดทําคูมือผลประโยชนทับซอน 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560

จางพิมพคูมือฯ 1 ครั้ง 238,670        ตกลงราคา

22 โครงการปลูกฝงวิธีคิดฐานสอง (Digital Thinking)

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

จางถายเอกสาร 1 ครั้ง 10,500         ตกลงราคา

23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรูตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพลังความดี

เพื่อแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

จางถายเอกสาร 1 ครั้ง 4,000           ตกลงราคา

24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรูตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพลังความดี

เพื่อแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

จางหมารถบัสปรับอากาศ 1 ครั้ง 24,000         ตกลงราคา

25 โครงการยกยองเชิดชูสุจริตชนคนซื่อสัตย 

กระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560

จางทําโลรางวัล 1 ครั้ง 30,000         ตกลงราคา
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แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

วิธีการจัดหารายการที่จัดซื้อจัดจาง
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ที่

จํานวน

(หนวยนับ)

งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)

26 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการปองกัน

การทุจริตและสงเสริมจริยธรรม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560

จางเหมาพนักงานเอกชน 1 คน 180,000        ตกลงราคา

27 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการปองกัน

การทุจริตและสงเสริมจริยธรรม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560

ซื้อน้ําดื่มบริโภค 12 ครั้ง 9,600           ตกลงราคา

28 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการปองกัน

การทุจริตและสงเสริมจริยธรรม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560

จางทําสื่อประชาสัมพันธ 3 เรื่อง 70,320         ตกลงราคา

29 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการปองกัน

การทุจริตและสงเสริมจริยธรรม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560

ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 ครั้ง  85,909.23 

(ราคารวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม 

7 %)

ตกลงราคา

กระดาษถายเอกสาร 

80 แกรม (A4)

90 รีม 9,180           ตกลงราคา

ซองน้ําตาล BA 

เบอร 9 ครุฑ 

ความหนา 110 

ขนาด 108x235 มม.

3,000 ซอง 2,250           ตกลงราคา

ซอง CD คละสี 7 แพ็ค 525             ตกลงราคา

แทนประทับตรามา 

สีน้ําเงิน

3 แทน 117             ตกลงราคา
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วิธีการจัดหารายการที่จัดซื้อจัดจาง
ลําดับ

ที่

จํานวน

(หนวยนับ)

งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)

แทนประทับตรามา 

สีน้ําแดง

3 แทน 117             ตกลงราคา

ลวดเย็บแม็กซ 

No. 10

30 กลอง 270             ตกลงราคา

ลวดเย็บแม็กซ 

No. 35

30 กลอง 390             ตกลงราคา

แผน CD-R พริ้นโก 7 แพ็ค 2,100           ตกลงราคา

แผน DVD-R พริ้นโก 7 แพ็ค 2,450           ตกลงราคา

เทปใสรุน 500 

ขนาดกวาง 24 มม. 

ยาว 33 ม. แกน 1 นิ้ว

10 มวน 250             ตกลงราคา

แฟมเสนอเซ็น 6 เลม 1,020           ตกลงราคา

แฟมซองพลาสติก 

ตราชาง คละสี  

ขนาด A4

30 แพ็ค 1,260           ตกลงราคา

แฟมสันกวาง ตราชาง 

120 A/F4 สีเขียว

30 เลม 2,340           ตกลงราคา

แฟมสันกวาง ตราชาง 

120 A/F4 สีมวง

30 เลม 2,340           ตกลงราคา

ตลับหมึก SAMSUNG

ML-4510ND (307S)

6 กลอง 33,000         ตกลงราคา
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(หนวยนับ)

งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)

ตลับหมึกอิงคเจ็ท 678

 ดํา HP

2 กลอง 620             ตกลงราคา

ตลับหมึกอิงคเจ็ท 678

 3 สี HP

2 กลอง 620             ตกลงราคา

ตลับหมึก brother 

TN-1000

5 กลอง 5,500           ตกลงราคา

กระดาษคารบอน 1 แพ็ค 125             ตกลงราคา

ซองเอกสารน้ําตาล

ขยายขาง พิมพครุฑ 

ขนาด A4

3,000 ซอง 9,750           ตกลงราคา

เชือกขาวฟูจิ 48 มวน 720             ตกลงราคา

เชือกขาวแดงดอกบัว 48 มวน 720             ตกลงราคา

ตูเอกสาร 1 ตู 615             ตกลงราคา

ตูเอกสาร 1 ตู 615             ตกลงราคา

ตูเอกสาร 1 ตู 615             ตกลงราคา

ตูเอกสาร 1 ตู 615             ตกลงราคา

ตูเอกสาร 1 ตู 615             ตกลงราคา

คลิปดํา 2 ขา  

No. 108

10 กลอง 570             ตกลงราคา

คลิปดํา 2 ขา  

No. 109

10 กลอง 420             ตกลงราคา
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