


หน่วยงาน ศูนยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข 
จัดซ้ือจัดจ้างดว้ยเงนิงบประมาณประจ าป ี 2562 (รอบ 6 เดอืน)

ล าดบั
ที่

ชือ่โครงการ
ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือก (ชือ่บคุคล/

นิตบิคุคล)
รายการทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน
(หน่วยนับ)

งบประมาณ 
(บาท) 

(ประมาณการ)

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(บาท) (ใชจ้ริง)

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท)

วิธกีารจัดหา
เปน็ไปตาม

แผน
ไมเ่ปน็ไปตามแผน/

สาเหตุ

1 โครงการอบรมการประเมิน ITA
 ของหน่วยงาน
ในสังกดัส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนภมูิภาค 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

บริษทั ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 
เซอร์วสิ จ ากดั

จา้งถา่ยเอกสาร 1 คร้ัง 464,990.33        464,990.33             - เฉพาะเจาะจง / -

แพน ไทย คาร์โก ้เอก็ช์เพรส 
จ ากดั

จา้งส่งเอกสาร 1 คร้ัง 15,000.00          1,554                   13,446               เฉพาะเจาะจง /

แพน ไทย คาร์โก ้เอก็ช์เพรส 
จ ากดั

จา้งส่งเอกสาร 1 คร้ัง 13,446.00          2,366                   11,080               /

บริษทั นครชัยแอร์ จ ากดั จา้งส่งเอกสาร 1 คร้ัง 11,080.00          3,960                   7,120                 /
3 โครงการพฒันาศักยภาพ

ผู้ตรวจประเมิน ITA 
ของหน่วยงานระดับจงัหวดัและ
เขตสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

บริษทั ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 
เซอร์วสิ จ ากดั

จา้งถา่ยเอกสาร 1 คร้ัง 75,150              125,247.39            50,247.39-           เฉพาะเจาะจง / เนื่องจากผู้เขา้รับการ
อบรมมีจ านวนเพิม่ขึน้

รายงานผลตามแผนปฏบิตักิารจดัซ้ือจดัจา้งส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการอบรมการประเมิน ITA
 ของหน่วยงาน
ในสังกดัส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนภมูิภาค 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
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ล าดบั
ที่

ชือ่โครงการ
ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือก (ชือ่บคุคล/

นิตบิคุคล)
รายการทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน
(หน่วยนับ)

งบประมาณ 
(บาท) 

(ประมาณการ)

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(บาท) (ใชจ้ริง)

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท)

วิธกีารจัดหา
เปน็ไปตาม

แผน
ไมเ่ปน็ไปตามแผน/

สาเหตุ

4 โครงการรณรงค์วนัต่อต้าน
คอร์รัปชั่นสากล 
(ประเทศไทย) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

นางสาวอลิสา ตรูวเิชียร จา้งจดังาน 1 คร้ัง 169,800             1,698,000              - เฉพาะเจาะจง  / -

5 โครงการอบรมความรู้การ
ประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ตามหลักการ COSO 2013 
ประจ าปงีบประมาณ 2562

บริษทั ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 
เซอร์วสิ จ ากดั

จา้งถา่ยเอกสาร 1 คร้ัง 2,400                2,399.45                - เฉพาะเจาะจง  / -

6 ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562

บริษทั ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 
เซอร์วสิ จ ากดั

จา้งถา่ยเอกสาร 4 คร้ัง 5,600                1,206.96                - เฉพาะเจาะจง  / -

7 การเยีย่มเสริมพลังหน่วยงาน
คุณธรรมจริยธรรม
ในสังกดัส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

นายสมบญุ เร่ิมศิริประเสริฐ จา้งเหมารถตู้ปรับอากาศ 3 คร้ัง 15,000              6,400                    - เฉพาะเจาะจง  / -

8 ประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง
สาธารณสุข ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง
สาธารณสุข ฉบบัที่ 1 
(พ.ศ. 2560-2564) ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2562

บริษทั ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 
เซอร์วสิ จ ากดั

จา้งถา่ยเอกสาร 2 คร้ัง 3,000                1,104.24               1,896                 เฉพาะเจาะจง / -



ล าดบั
ที่

ชือ่โครงการ
ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือก (ชือ่บคุคล/

นิตบิคุคล)
รายการทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน
(หน่วยนับ)

งบประมาณ 
(บาท) 

(ประมาณการ)

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(บาท) (ใชจ้ริง)

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท)

วิธกีารจัดหา
เปน็ไปตาม

แผน
ไมเ่ปน็ไปตามแผน/

สาเหตุ

บริษทั ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 
เซอร์วสิ จ ากดั

จา้งถา่ยเอกสาร 2 คร้ัง 4,000                3,685.08               314.92               เฉพาะเจาะจง  -

บริษทั ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 
เซอร์วสิ จ ากดั

314.92              1,018.64               704-                   เฉพาะเจาะจง  -

นางสาวแตง สาธุ จา้งเหมาพนักงานเอกชน 1 คน 288,000             27,000.00             261,000             เฉพาะเจาะจง / -

นางสาวอณัญญา หมัดแกว้ จา้งเหมาพนักงานเอกชน 1 คน 261,000             75,000.00             186,000             เฉพาะเจาะจง /

นางสาวนฤมล  จกัรชัย จา้งเหมาพนักงานเอกชน 1 คน 186,000             12,000.00             174,000             เฉพาะเจาะจง /

ประชุมคณะท างานจดัท าและ
ขบัเคล่ือนแผนปฏบิติัการ
ส่งเสริมคุณธรรม ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562

9 เนื่องจากผู้เขา้รับการ
อบรมมีจ านวนเพิม่ขึน้

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการ
เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม
 และการต่อต้านการทุจริต 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
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ล าดบั
ที่

ชือ่โครงการ
ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือก (ชือ่บคุคล/

นิตบิคุคล)
รายการทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน
(หน่วยนับ)

งบประมาณ 
(บาท) 

(ประมาณการ)

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(บาท) (ใชจ้ริง)

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท)

วิธกีารจัดหา
เปน็ไปตาม

แผน
ไมเ่ปน็ไปตามแผน/

สาเหตุ

11 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการ
เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม
 และการต่อต้านการทุจริต 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ยอดน้ าด่ืม ซ้ือน้ าด่ืมบริโภค 6 คร้ัง 18,000              9,000.00               9,000                 เฉพาะเจาะจง  / -

12 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการ
เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม
 และการต่อต้านการทุจริต 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

บริษทั ดีซายน์ ฟรายเดย ์จ ากดั เช่าพืน้ที่เวบ็ 1 คร้ัง 34,240              34,240.00             -                    เฉพาะเจาะจง  / -

2,469,172.09        รวมเงนิรอบ 6 เดอืน



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 28 มีนาคม 2562 
หัวข้อ: รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 

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

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

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

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
น้ าฝน  พยัคคานนท์ สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

นางสาวน้ าฝน  พยัคคานนท์ นางสาวสชุาฎา  วรินทรเ์วช 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (หัวหน้า) 
วันท่ี  28  เดือน มนีาคม พ.ศ. 2562 

 
วันท่ี  28  เดือน มนีาคม พ.ศ. 2562 

 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
นางสาวน้ าฝน  พยัคคานนท ์

นักทรัพยากรบุคคล 
วันที่  28  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

 

 
 


