รายงานผลตามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจ้างสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณประจาปี 2562 (รอบ 6 เดือน)

ลาดับ
ที่

ชือ่ โครงการ

ผู้ทไี่ ด้รับคัดเลือก (ชือ่ บุคคล/
นิตบิ คุ คล)

รายการทีจ่ ัดซื้อจัดจ้าง

จานวน
(หน่วยนับ)

งบประมาณ
(บาท)
(ประมาณการ)

วงเงินทีจ่ ัดซื้อจัดจ้าง
(บาท) (ใช้จริง)

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท)

วิธกี ารจัดหา

เป็นไปตาม
แผน

ไม่เป็นไปตามแผน/
สาเหตุ

-

เฉพาะเจาะจง

/

-

เฉพาะเจาะจง

/

1 โครงการอบรมการประเมิน ITA บริษทั ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด์
ของหน่วยงาน
เซอร์วสิ จากัด
ในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ้างถ่ายเอกสาร

1 ครั้ง

464,990.33

464,990.33

2 โครงการอบรมการประเมิน ITA แพน ไทย คาร์โก้ เอ็กช์เพรส
ของหน่วยงาน
จากัด
ในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ้างส่งเอกสาร

1 ครั้ง

15,000.00

1,554

13,446

แพน ไทย คาร์โก้ เอ็กช์เพรส
จากัด
บริษทั นครชัยแอร์ จากัด
บริษทั ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

จ้างส่งเอกสาร

1 ครั้ง

13,446.00

2,366

11,080

/

จ้างส่งเอกสาร
จ้างถ่ายเอกสาร

1 ครั้ง
1 ครั้ง

11,080.00
75,150

7,120
50,247.39

/
/

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ตรวจประเมิน ITA
ของหน่วยงานระดับจังหวัดและ
เขตสุขภาพ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

3,960
125,247.39 -

เฉพาะเจาะจง

เนื่องจากผู้เข้ารับการ
อบรมมีจานวนเพิม่ ขึน้

ลาดับ
ที่

ชือ่ โครงการ

ผู้ทไี่ ด้รับคัดเลือก (ชือ่ บุคคล/
นิตบิ คุ คล)

รายการทีจ่ ัดซื้อจัดจ้าง

จานวน
(หน่วยนับ)

งบประมาณ
(บาท)
(ประมาณการ)

วงเงินทีจ่ ัดซื้อจัดจ้าง
(บาท) (ใช้จริง)

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท)

วิธกี ารจัดหา

เป็นไปตาม
แผน

ไม่เป็นไปตามแผน/
สาเหตุ

4 โครงการรณรงค์วนั ต่อต้าน
คอร์รัปชั่นสากล
(ประเทศไทย) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

นางสาวอลิสา ตรูวเิ ชียร

จ้างจัดงาน

1 ครั้ง

169,800

1,698,000

-

เฉพาะเจาะจง

/

-

5 โครงการอบรมความรู้การ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ตามหลักการ COSO 2013
ประจาปีงบประมาณ 2562

บริษทั ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

จ้างถ่ายเอกสาร

1 ครั้ง

2,400

2,399.45

-

เฉพาะเจาะจง

/

-

6 ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมประจาสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

บริษทั ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

จ้างถ่ายเอกสาร

4 ครั้ง

5,600

1,206.96

-

เฉพาะเจาะจง

/

-

7 การเยีย่ มเสริมพลังหน่วยงาน นายสมบุญ เริ่มศิริประเสริฐ
คุณธรรมจริยธรรม
ในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ

3 ครั้ง

15,000

6,400

-

เฉพาะเจาะจง

/

-

8 ประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง
สาธารณสุข ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2560-2564) ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2562

จ้างถ่ายเอกสาร

2 ครั้ง

3,000

1,104.24

เฉพาะเจาะจง

/

-

บริษทั ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

1,896

ลาดับ
ที่

ชือ่ โครงการ

9 ประชุมคณะทางานจัดทาและ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบตั ิการ
ส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ผู้ทไี่ ด้รับคัดเลือก (ชือ่ บุคคล/
นิตบิ คุ คล)
บริษทั ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

รายการทีจ่ ัดซื้อจัดจ้าง
จ้างถ่ายเอกสาร

จานวน
(หน่วยนับ)
2 ครั้ง

4,000

314.92

บริษทั ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

10 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการ นางสาวแตง สาธุ
เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม
และการต่อต้านการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณ
(บาท)
(ประมาณการ)

วงเงินทีจ่ ัดซื้อจัดจ้าง
(บาท) (ใช้จริง)
3,685.08

1,018.64 -

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท)

วิธกี ารจัดหา

เป็นไปตาม
แผน

314.92

เฉพาะเจาะจง

-

704

เฉพาะเจาะจง

-

จ้างเหมาพนักงานเอกชน

1 คน

288,000

27,000.00

261,000

เฉพาะเจาะจง

/

นางสาวอณัญญา หมัดแก้ว

จ้างเหมาพนักงานเอกชน

1 คน

261,000

75,000.00

186,000

เฉพาะเจาะจง

/

นางสาวนฤมล จักรชัย

จ้างเหมาพนักงานเอกชน

1 คน

186,000

12,000.00

174,000

เฉพาะเจาะจง

/

ไม่เป็นไปตามแผน/
สาเหตุ
เนื่องจากผู้เข้ารับการ
อบรมมีจานวนเพิม่ ขึน้

-

ลาดับ
ที่

ชือ่ โครงการ

ผู้ทไี่ ด้รับคัดเลือก (ชือ่ บุคคล/
นิตบิ คุ คล)

11 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการ ยอดน้าดื่ม
เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม
และการต่อต้านการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการทีจ่ ัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อน้าดื่มบริโภค

12 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการ บริษทั ดีซายน์ ฟรายเดย์ จากัด เช่าพืน้ ที่เว็บ
เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม
และการต่อต้านการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รวมเงินรอบ 6 เดือน

จานวน
(หน่วยนับ)

งบประมาณ
(บาท)
(ประมาณการ)

วงเงินทีจ่ ัดซื้อจัดจ้าง
(บาท) (ใช้จริง)

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท)

วิธกี ารจัดหา

เป็นไปตาม
แผน

ไม่เป็นไปตามแผน/
สาเหตุ

6 ครั้ง

18,000

9,000.00

9,000

เฉพาะเจาะจง

/

-

1 ครั้ง

34,240

34,240.00

-

เฉพาะเจาะจง

/

-

2,469,172.09

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
วัน/เดือน/ปี : 28 มีนาคม 2562
หัวข้อ: รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
Link ภายนอก: ไม่มี
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………......
................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

น้าฝน พยัคคานนท์
นางสาวน้าฝน พยัคคานนท์
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

สุชาฎา วรินทร์เวช
นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ (หัวหน้า)
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
นางสาวน้าฝน พยัคคานนท์
นักทรัพยากรบุคคล
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

