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แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ
ผู้ประกอบการท่ีได้รับการ

คัดเลือก
(ช่ือบุคคล/นิติบุคคล)

รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน

(หน่วยนับ)
 งบประมาณ(บาท)

(ประมาณการ)
 วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท)(ใช้จริง)
 งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
วิธีการ

จัดซ้ือจัดจ้าง
เป็นไปตาม

แผน

(✓)

ไม่เป็นไป
ตามแผน

(✓)

โครงการกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด
ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)

โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
(ประเทศไทย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรีโอ 
ครีเอทีฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง

1. จ้างท าโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้ผลการประเมิน ITA 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จากส านักงาน ป.ป.ช. ผลคะแนนระดับ AA 
จ านวน 2 โล่

1 คร้ัง 6,420.00             6,420.00                -                      เฉพาะเจาะจง ✓

2. จ้างท าใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ท่ีได้ผลการประเมิน ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากส านักงาน ป.ป.ช. 
ผลคะแนน ระดับ A จ านวน 15 ใบ

โครงการอบรม Together Agianst 

Corruption and WATCH MOPH 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

จ้างบริการถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯ

จ านวน 89 ชุด
1 คร้ัง 4,450.00                            3,999.66 450.34                 เฉพาะเจาะจง ✓

โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
"องค์กรพอเพียงต้านทุจริต"

นางสาวอลิสา  ตรูวิเชียร จ้างออกแบบและติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 1 คร้ัง 30,375.00                         27,392.00 2,983.00               เฉพาะเจาะจง ✓

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบด าเนินงาน) รอบ 6 เดือน

หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการท่ี 1

กิจกรรมท่ี 1

กิจกรรมท่ี 2

กิจกรรมท่ี 3



ล าดับท่ี ช่ือโครงการ
ผู้ประกอบการท่ีได้รับการ

คัดเลือก
(ช่ือบุคคล/นิติบุคคล)

รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน

(หน่วยนับ)
 งบประมาณ(บาท)

(ประมาณการ)
 วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท)(ใช้จริง)
 งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
วิธีการ

จัดซ้ือจัดจ้าง
เป็นไปตาม

แผน

(✓)

ไม่เป็นไป
ตามแผน

(✓)

โครงการยกระดับ ITA 2022 ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

 

2 คร้ัง 27,142.00          24,587.63            2,554.37             เฉพาะเจาะจง ✓

บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

1. เอกสารประกอบการประชุมฯ 
จ านวน 27 ชุด

1 คร้ัง 1,883.63                

บริษัท หมากเก็บ จ ากัด 2. จ้างท าโล่รางวัล จ านวน 14 โล่ 1 คร้ัง 22,470.00              

3. จ้างท าใบประกาศเกียรติคุณ จ านวน 13 ใบ 234.00                  

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริต
แบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรมท่ี 1

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสัญญา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

เอกสารประกอบโครงการฯ
จ านวน 70 ชุด

1 คร้ัง 3,010.00             3,009.70                0.30                    เฉพาะเจาะจง ✓

โครงการสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเสริมสร้างพฤติกรรมจริยธรรม ส่งเสริมคุ้มครอง
และการต่อต้านการทุจริต

สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพ การเสริมสร้าง
พฤติกรรมจริยธรรม ส่งเสริมคุ้มครองและการต่อต้าน
การทุจริต

นางสาวณัฐมณฑน์  วัชระดิษฐ์ จ้างเหมาบริการงานจัดการงานท่ัวไป 1 อัตรา          180,000.00 90,000.00              90,000.00             เฉพาะเจาะจง ✓

นางสาวกฤติยานี  หวาจ้อย จ้างเหมาบริการงานธุรการ 1 อัตรา 154,248.00         77,124.00              77,124.00             เฉพาะเจาะจง ✓

นางสุพัตรา  โมเรตโจ จ้างเหมาบริการงานแม่บ้านส านักงาน 1 อัตรา 112,320.00         56,160.00              56,160.00             เฉพาะเจาะจง ✓

กิจกรรมท่ี 1

โครงการท่ี 3

1. โครงการจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

โครงการประชุมช้ีแจงตัวช้ีวัดตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวช้ีวัดท่ี 5)

โครงการท่ี 4

โครงการท่ี 5

กิจกรรม



ล าดับท่ี ช่ือโครงการ
ผู้ประกอบการท่ีได้รับการ

คัดเลือก
(ช่ือบุคคล/นิติบุคคล)

รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน

(หน่วยนับ)
 งบประมาณ(บาท)

(ประมาณการ)
 วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท)(ใช้จริง)
 งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
วิธีการ

จัดซ้ือจัดจ้าง
เป็นไปตาม

แผน

(✓)

ไม่เป็นไป
ตามแผน

(✓)

บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

จ้างบริการถ่ายเอกสาร ร 5 คร้ัง 93,000.00          41,848.98            51,151.02            เฉพาะเจาะจง ✓

2.1 จ้างบริการถ่ายเอกสาร 
ประจ าเดือนตุลาคม 2564

1 คร้ัง 15,690.05              

2.2 จ้างบริการถ่ายเอกสาร 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

1 คร้ัง 4,473.03                

2.3 จ้างบริการถ่ายเอกสาร 

ประจ าเดือนธันวาคม 2564
1 คร้ัง 11,938.20              

2.4 จ้างบริการถ่ายเอกสาร 
ประจ าเดือนมกราคม 2565

1 คร้ัง 7,173.71                

2.5 จ้างบริการถ่ายเอกสาร 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565

1 คร้ัง 2,573.99                

3. โครงการจัดซ้ือน้ าด่ืมบริโภค ระยะเวลาต้ังแต่

วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565

ร้าน ยอดน้ าด่ืม จัดซ้ือน้ าด่ืมขวดพลาสติก 

ขนาดบรรจุ 600 ซีซี
5 คร้ัง 39,600.00          13,750.00            25,850.00            เฉพาะเจาะจง ✓

3.1 จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือนตุลาคม 2564 1 คร้ัง 3,300.00                

3.2 จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 1 คร้ัง 3,025.00                

3.3 จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือนธันวาคม 2564 1 คร้ัง 2,475.00                

3.4 จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือนมกราคม 2565 1 คร้ัง 2,475.00                

3.5 จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 1 คร้ัง 2,475.00                

4. โครงการจ้างดูแลเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จ ากัด จ้างดูแลเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

6 คร้ัง 96,300.00          48,150.00            48,150.00            เฉพาะเจาะจง ✓

4.1 จ้างดูแลเว็บไซต์ฯ 
ประจ าเดือนตุลาคม 2564

1 คร้ัง 8,025.00                

4.2 จ้างดูแลเว็บไซต์ฯ 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564
1 คร้ัง 8,025.00                

2. โครงการจ้างบริการถ่ายเอกสาร
ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565



ล าดับท่ี ช่ือโครงการ
ผู้ประกอบการท่ีได้รับการ

คัดเลือก
(ช่ือบุคคล/นิติบุคคล)

รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน

(หน่วยนับ)
 งบประมาณ(บาท)

(ประมาณการ)
 วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท)(ใช้จริง)
 งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
วิธีการ

จัดซ้ือจัดจ้าง
เป็นไปตาม

แผน

(✓)

ไม่เป็นไป
ตามแผน

(✓)

4.3 จ้างดูแลเว็บไซต์ฯ 
ประจ าเดือนธันวาคม 2564

1 คร้ัง 8,025.00                

4.4 จ้างดูแลเว็บไซต์ฯ 
ประจ าเดือนมกราคม 2565

1 คร้ัง 8,025.00                

4.5 จ้างดูแลเว็บไซต์ฯ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565

1 คร้ัง 8,025.00                

4.6 จ้างดูแลเว็บไซต์ฯ 

ประจ าเดือนมีนาคม 2565
1 คร้ัง 8,025.00                

5. โครงการเช่า Private Cloud Server 
ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565

บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จ ากัด เช่า Private Cloud Server 
ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565

1 คร้ัง          256,800.00             256,800.00 -                      เฉพาะเจาะจง ✓

6. โครงการจ้างท าตรายาง ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ จ้างท าตรายาง 2 คร้ัง            5,000.00               2,320.00 2,680.00             เฉพาะเจาะจง ✓

6.1 จ้างท าตรายาง คร้ังท่ี 1 1 คร้ัง                1,880.00 

6.2 จ้างท าตรายาง คร้ังท่ี 2 1 คร้ัง                   440.00 

7. โครงการจ้างซ่อมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์-ส านักงาน

จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-ส านักงาน 2 รายการ 111,000.00                    11,241.50 99,758.50            เฉพาะเจาะจง ✓

บริษัท วงค์ชัย บ้านแอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

7.1 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1 คร้ัง                9,041.50 

นายนราธิป  ช้างกระทัด 7.2 จ้างซ่อมอ่างล้างจาน 1 คร้ัง                2,200.00 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 30 มีนาคม 2565 
หัวข้อ :  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบด าเนินงาน) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบด าเนินงาน) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………….... 

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

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

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ชยาภรณ์  โกสัยพัฒ สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวชยาภรณ์  โกสยัพัฒ) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ต าแหน่ง นักวิชาการพัสด ุ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

วันท่ี 30 เดือน มนีาคม พ.ศ. 2565 
 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

ชยาภรณ์  โกสยัพัฒ 
(นางสาวชยาภรณ ์ โกสยัพัฒ) 

นักวิชาการพัสด ุ
วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

  
 


