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1 โครงการอบรมการประเมนิ ITA ของหน่วยงานในสังกดัส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมภิาค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

จา้งถา่ยเอกสาร 1 คร้ัง 464,990.33         เฉพาะเจาะจง

2 โครงการอบรมการประเมนิ ITA ของหน่วยงานในสังกดัส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมภิาค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าจา้งขนส่งพัสดุเอกสาร
เอกชน

3 คร้ัง 7,880.00            เฉพาะเจาะจง

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมนิ ITA ของหน่วยงานระดับ
จงัหวดัและเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จา้งถา่ยเอกสาร 1 คร้ัง 125,247.39         เฉพาะเจาะจง

4 โครงการยกยอ่งเชดิชเูกยีรติหน่วยงานที่ผ่านการประเมนิ ITA และ
ผู้ตรวจประเมนิ ITA ของหน่วยงานระดับจงัหวดัและเขตสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จา้งท าใบประกาศ 1 คร้ัง 47,022.28           เฉพาะเจาะจง

5 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ตามเกณฑ์
ITA Season 2 แกบุ่คลากรของหน่วยงาน
ในสังกดัส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จา้งถา่ยเอกสาร 1 คร้ัง 3,000.00            เฉพาะเจาะจง

6 โครงการก ากบัติดตามการปรับปรุงส่วนขาดให้เป็นไปตามกรอบการ
ประเมนิ ITA Season 2 ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนกลาง

จา้งถา่ยเอกสาร 2 คร้ัง 7,163.65            เฉพาะเจาะจง

7 โครงการสร้าง Coach หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption 
Education) กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จา้งถา่ยเอกสาร 1 คร้ัง 16,800.00           เฉพาะเจาะจง

จา้งถา่ยเอกสาร 1 คร้ัง 4,000.00            เฉพาะเจาะจง

จา้งเหมารถบัสปรับอากาศ 1 คร้ัง 4,000.00            เฉพาะเจาะจง

8 โครงการอบรมคุณธรรมเชงิสัมพัทธต์ามศาสตร์พระราชา จติอาสา
ปลูกความดีด้วยหัวใจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทบทวนแผนปฏบิตัิการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน ศูนยป์ฏิบัตกิารตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ  
จดัซ้ือจดัจา้งดว้ยเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 
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ที่
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แผนปฏิบัตกิารจดัซ้ือจดัจา้ง
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9 โครงการรณรงค์วนัต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

จา้งจดังาน 1 คร้ัง 169,800.00         เฉพาะเจาะจง

10 โครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

จา้งจดังาน 1 คร้ัง 160,000.00         เฉพาะเจาะจง

11 การจดัท าคู่มอืมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมการเร่ียไรของ
หน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุข

จา้งท าคู่มอื 1 คร้ัง 100,000.00         เฉพาะเจาะจง

12 โครงการอบรมความรู้การประเมนิความเส่ียงการทุจริต ตามหลักการ
 COSO 2013 ประจ าปีงบประมาณ 2562

จา้งถา่ยเอกสาร 1 คร้ัง 2,399.54            เฉพาะเจาะจง

13 โครงการอบรมการบันทึกขอ้มลูตามแบบรายงานผลการด าเนินงาน 
กรณีขอ้ร้องเรียนเจา้หน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จา้งถา่ยเอกสาร 2 คร้ัง 849.84               เฉพาะเจาะจง

14 โครงการเสริมศักยภาพและประสิทธภิาพ
ในการจดัท าแผนปฏิบัติการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและส่งเสริมจริยธรรม
ในสังกดักระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จา้งถา่ยเอกสาร 1 คร้ัง 2,400.00            เฉพาะเจาะจง

15 โครงการเสริมศักยภาพและประสิทธภิาพ
ในการจดัท าแผนปฏิบัติการป้องกนัปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ในสังกดัส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมภิาค ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

จา้งถา่ยเอกสาร 1 คร้ัง 25,800.00           เฉพาะเจาะจง

16 ประชมุคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จา้งถา่ยเอกสาร 4 คร้ัง 5,600.00            เฉพาะเจาะจง

17 การเยี่ยมเสริมพลังหน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมในสังกดัส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จา้งเหมารถตู้ปรับอากาศ 2 คร้ัง 15,400.00           เฉพาะเจาะจง

18 ประชมุคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตาม
แผนแมบ่ทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จา้งถา่ยเอกสาร 4 คร้ัง 8,000.00            เฉพาะเจาะจง
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19 ประชมุคณะท างานจดัท าและขบัเคล่ือนแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

จา้งถา่ยเอกสาร 3 คร้ัง 5,500.00            เฉพาะเจาะจง

20 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการเสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และ
การต่อต้านการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จา้งถา่ยเอกสาร 10 คร้ัง 20,000.00           เฉพาะเจาะจง

21 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการเสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และ
การต่อต้านการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จา้งเหมาพนักงานเอกชน 2 คน 252,370.00         เฉพาะเจาะจง

22 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการเสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และ
การต่อต้านการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ซ้ือน้ าด่ืมบริโภค 12 คร้ัง 18,000.00           เฉพาะเจาะจง

23 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการเสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และ
การต่อต้านการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เชา่พื้นที่เวบ็ 1 คร้ัง 34,240.00           เฉพาะเจาะจง

24 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการเสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และ
การต่อต้านการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าจา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 3 คร้ัง 7,796.80            เฉพาะเจาะจง

25 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการเสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และ
การต่อต้านการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน 1 คร้ัง  174142.50
(ราคารวม
ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %)

เฉพาะเจาะจง

กระดาษถ่ายเอกสาร 
80 แกรม (A4)

60 รีม

กระดาษคาร์บอน 1 แพ็ค

หน้าปกลับ (50 
แผ่น/แพค็)

2 แพค็

หน้าปกลับมาก (50 
แผ่น/แพค็)

2 แพค็

ซองน้ าตาล BA 
เบอร์ 9 ครุฑ 
ความหนา 110 

3,000 ซอง
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(ประมาณการ)
วธิกีารจดัหา

แผนปฏิบัตกิารจดัซ้ือจดัจา้ง

ซองเอกสารน้ าตาล
ขยายข้าง พิมพ์ครุฑ 
ขนาด A4

3,000 ซอง

ซองน้ าตาลพิมพ์ครุฑ 
DL (พับ 4)

5,000 ซอง

ซองจดหมายสีขาว 
DL (มีครุฑ)

500 ซอง
เทปใสรุ่น 500 
ขนาดกว้าง 24 มม. 

30 มว้น

เทปผ้าแลคซีน 12 อนั

แท่นตัดสก๊อตเทป 3 แท่น

เชือกขาวฟูจิ 24 มว้น

เชือกขาวแดงดอกบัว 24 มว้น

ยางลบ 1 โหล

ลิปควิดเปเปอร์ 12 แท่ง

กรรไกร 3 อนั

เคร่ืองคิดเลข 3 เคร่ือง

ถ่าน AA 1 โหล

ถ่าน AAA 1 โหล

หมึกเติมแท่นชนิดกัน
น้ าสีน้ าเงิน

2 ขวด

ฉากกั้นหนังสือ 2 โหล

กล่องใส่เอกสาร 1 ช่อง 6 อนั

ปนืกาว 1 ด้าม
รางเต้ารับ 6 อนั

หลอดไฟเล็ก 
PHILIPS LificMax 8 หลอด

หลอดไฟยาว
PHILIPS LificMax 2 หลอด
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หลอดตะเกียบ 
PHILIPS PL-C2P 
13W/85

6 หลอด

หลอดไฟ GATA 10 
WATTS LED 6 หลอด

ตลับหมึก SAMSUNG
ML-4510ND (307S)

4 กล่อง

ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 678 
สีด า HP

2 กล่อง

ตลับหมึก brother 
TN-1000

3 กล่อง

ตลับหมึก HP 703 ด า 10 กล่อง

ตลับหมึก HP 703 
สามสี

10 กล่อง

ตลับหมึก HP CF230A 4 กล่อง

ตลับหมึก Canon 326 15 กล่อง

 สายโทรศัพท์ 5 เมตร

สาย HDMI (High 
Definition 

1 เส้น

เมาส์ 4 อนั

ฮาร์ดดิส SSD 
ขนาด 24 G GB

2 เคร่ือง

External Handdisk 
ขนาด 2TB ยีห่อ้ WD

1 เคร่ือง





 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 4 เมษายน 2562 
หัวข้อ: ทบทวนแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ครั้งที่ 1) 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 ทบทวนแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ครั้งที่ 1) 

Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

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

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

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
น้ าฝน  พยัคคานนท์ สุชาฏา วรินทร์เวช 

นางสาวน้ าฝน  พยัคคานนท์ นางสาวสชุาฎา  วรินทรเ์วช 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (หัวหน้า) 
วันท่ี  4  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 

 
วันท่ี  4  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 

 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
นางสาวน้ าฝน  พยัคคานนท ์

นักทรัพยากรบุคคล 
วันที่  4  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 

 

 
 


