


ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก(ช่ือ
บุคคล/นิติบุคคล)

รำยกำรท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวน
(หน่วยนับ)

 งบประมำณ(บำท)
(ประมำณกำร)

 วงเงินท่ีจัดซ้ือจัด
จ้ำง(บำท)(ใช้จริง)

 งบประมำณ
คงเหลือ(บำท)

วิธีกำรจัดหำ เป็นไปตำม

แผน
(/)

ไม่เป็นไป

ตำมแผน
(/)

โครงการกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดร่วมต้าน

ทุจริต (MOPH Zero Tolerance)
นางสาวอลิสา  ตรูวิเชียร จัดจ้างผลิตโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ 1 คร้ัง 283,852                 16,900.00                266,952.00      วิธีเฉพาะเจาะจง /

กิจกรรมท่ี 1

โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล 

(ประเทศไทย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นางสาวอลิสา  ตรูวิเชียร จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการวันต่อต้าน

คอร์รัปช่ันสากล (ประเทศไทย)

1 คร้ัง 269,800                 149,800.00              120,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง /

กิจกรรมท่ี 2

โครงการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังกระท า        

การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง

สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

"WATCH MOPH เราเฝ้าบ้าน"

- - - - - - -

กิจกรรมท่ี 3

โครงการอบรมคุณธรรมเชิงสัมพันธ์ตามศาสตร์

พระราชา จิตอาสาปลูกความดีด้วยหัวใจ     

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- - - - - - -

กิจกรรมท่ี 4

โครงการตลาดนัดคุณธรรม ปี 3 (MOPH Moral

 Market)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

จ้างถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 14,052                   931.70                    13,120.30        วิธีเฉพาะเจาะจง /

บริษัท ดี ซายน์ ฟรายเดย์

 จ ากัด

เช่าพ้ืนท่ีเว็บ 1 คร้ัง 8,751,653               34,240.00                

บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด
จ้างถ่ายเอกสาร 2 คร้ัง 2,234.16                  

โครงกำรท่ี 2

รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (งบด ำเนินงำน)
หน่วยงำน ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงสำธำรณสุข

จัดซ้ือจัดจ้ำงด้วยเงินงบประมำณประจ ำปี 2563 (รอบ 12 เดือน)

โครงกำรท่ี 1

/โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข         

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค                  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิธีเฉพาะเจาะจง8,715,178.84    



ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก(ช่ือ
บุคคล/นิติบุคคล)

รำยกำรท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวน
(หน่วยนับ)

 งบประมำณ(บำท)
(ประมำณกำร)

 วงเงินท่ีจัดซ้ือจัด
จ้ำง(บำท)(ใช้จริง)

 งบประมำณ
คงเหลือ(บำท)

วิธีกำรจัดหำ เป็นไปตำม
แผน
(/)

ไม่เป็นไป
ตำมแผน

(/)

กิจกรรมท่ี 1

โครงการยกระดับสู่มาตรฐานการประเมิน ITA 

ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง

สาธาณสุข ราชการส่วนภูมิภาค             

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- - - 5,412,000               - - -

กิจกรรมท่ี 2

โครงการอบรมให้ความรู้การประเมิน ITA     

ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค    

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

จ้างถ่ายเอกสาร 2 คร้ัง 2,413,756               54,662.88                2,359,093.12    วิธีเฉพาะเจาะจง /

กิจกรรมท่ี 3

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA 

ระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ                

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

จ้างถ่ายเอกสาร 2 คร้ัง 625,897                 161,486.07              464,410.93      วิธีเฉพาะเจาะจง /

กิจกรรมท่ี 4

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานท่ีผ่าน

เกณฑ์การประเมินITA และผู้ตรวจประเมิน ITA 

ระดับจังหวัด สุขภาพ                          

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอมพ์-

อาร์ต
จ้างผลิตใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมิน ฯ 1 คร้ัง 300,000                 42,457.60                257,542.40      วิธีเฉพาะเจาะจง /

กิจกรรมท่ี 5

โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท า

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริต

ประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข                           

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

จ้างถ่ายเอกสาร 3 คร้ัง 38,850.00               3,406.35                  35,443.65        วิธีเฉพาะเจาะจง /

โครงกำรท่ี 2



ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก(ช่ือ
บุคคล/นิติบุคคล)

รำยกำรท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวน
(หน่วยนับ)

 งบประมำณ(บำท)
(ประมำณกำร)

 วงเงินท่ีจัดซ้ือจัด
จ้ำง(บำท)(ใช้จริง)

 งบประมำณ
คงเหลือ(บำท)

วิธีกำรจัดหำ เป็นไปตำม
แผน
(/)

ไม่เป็นไป
ตำมแผน

(/)

โครงการยกระดับ ITA 63 ของหน่วยงาน        

ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ราชการบริหารส่วนกลาง                     

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

จ้างถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 45,799                   2,660.02                  43,138.98        วิธีเฉพาะเจาะจง /

กิจกรรมท่ี 1

โครงการอบรมพัฒนาความรู้ตามเกณฑ์ ITA 63

แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร

ส่วนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

จ้างถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 20,799                   1,301.12                  19,497.88        วิธีเฉพาะเจาะจง /

กิจกรรมท่ี 2

โครงการก ากับติดตามการปรับปรุงส่วนขาด    

ให้เป็นไปตามกรอบการประเมิน ITA 63          

ของส านักงาน ป.ป.ช.

บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

จ้างถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 25,000                   291.04                    24,708.96        วิธีเฉพาะเจาะจง /

นางสาวอลิสา  ตรูวิเชียร จ้างติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 1 คร้ัง 46,527.00                

นายอ าพล  นิลพัฒน์ จ้างเหมาบริการรถยนต์ 
(รถตู้ปรับอากาศ 12 ท่ีน่ัง) พร้อมพนักงานขับ
รถยนต์

1 คร้ัง 11,000                    

กิจกรรมท่ี 1

บริษัท หมากเก็บ จ ากัด ค่าจ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงาน 2 คร้ัง 759,700.00              

บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

ค่าจ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงาน 1 คร้ัง 417,958.88              

บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

จ้างถ่ายเอกสาร 2 คร้ัง 1,794.39                  

โครงกำรท่ี 4

โครงกำรท่ี 3

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริต

แบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1,918,896               1,861,369.00    วิธีเฉพาะเจาะจง

การจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน        

การเร่ียไรของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1,200,000               20,546.73        วิธีเฉพาะเจาะจง

/

/



ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก(ช่ือ
บุคคล/นิติบุคคล)

รำยกำรท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวน
(หน่วยนับ)

 งบประมำณ(บำท)
(ประมำณกำร)

 วงเงินท่ีจัดซ้ือจัด
จ้ำง(บำท)(ใช้จริง)

 งบประมำณ
คงเหลือ(บำท)

วิธีกำรจัดหำ เป็นไปตำม
แผน
(/)

ไม่เป็นไป
ตำมแผน

(/)

กิจกรรมท่ี 2

โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการเร่ียไร    

และการใช้รถราชการ ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- - - - - - -

กิจกรรมท่ี 3

โครงการอบรมให้ความรู้เกณฑ์จริยธรรม

การจัดซ้ือจัดหาและการส่งเสริมการขายยา

และเวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

จ้างถ่ายเอกสาร 2 คร้ัง 45,000                   55,212.20                (10,212.20)       วิธีเฉพาะเจาะจง /

กิจกรรมท่ี 4

ประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดท าระบบบันทึก

ข้อมูลตามแบบรายงานผลการด าเนินงาน กรณี

ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ       

พ.ศ. 2563

- - - 35,000                   - - -

กิจกรรมท่ี 5
ประชุมช้ีแจงการวางระบบการประเมินความ

เส่ียงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2563

บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

จ้างถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 25,500                   303.88                    25,196.12        วิธีเฉพาะเจาะจง /

กิจกรรมท่ี 6

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดท่ี 5

การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง          

และตัวช้ีวัดท่ี 6 การด าเนินการเป็นองค์กร

คุณธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

จ้างถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 25,792                   23,152.13                2,639.87         วิธีเฉพาะเจาะจง /

โครงกำรท่ี 4



ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก(ช่ือ
บุคคล/นิติบุคคล)

รำยกำรท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวน
(หน่วยนับ)

 งบประมำณ(บำท)
(ประมำณกำร)

 วงเงินท่ีจัดซ้ือจัด
จ้ำง(บำท)(ใช้จริง)

 งบประมำณ
คงเหลือ(บำท)

วิธีกำรจัดหำ เป็นไปตำม
แผน
(/)

ไม่เป็นไป
ตำมแผน

(/)

โครงกำรท่ี 4 กิจกรรมท่ี 7

โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการตรวจรับพัสดุ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

จ้างถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 86,985                   14,284.50                72,700.50        วิธีเฉพาะเจาะจง /

กิจกรรมท่ี 8

การจัดท าคู่มือมาตรฐานการใช้งาน ระบบ 

MOPH Solicit Report System : MSRS

- - - 487,019                 - - -

กิจกรรมท่ี 9

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูล

แผนงาน/โครงการตามแผนงานบูรณาการ

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ             

ประจ าปีงบประมาณ 2563

- - - 3,600                     - - -

กิจกรรมท่ี 10

การด าเนินการลงตรวจสอบข้อเท็จจริง          

กรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการทุจริต         

หรือประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ       

พ.ศ. 2563

- - - 55,000                   - - -



ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก(ช่ือ
บุคคล/นิติบุคคล)

รำยกำรท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวน
(หน่วยนับ)

 งบประมำณ(บำท)
(ประมำณกำร)

 วงเงินท่ีจัดซ้ือจัด
จ้ำง(บำท)(ใช้จริง)

 งบประมำณ
คงเหลือ(บำท)

วิธีกำรจัดหำ เป็นไปตำม
แผน
(/)

ไม่เป็นไป
ตำมแผน

(/)

1.นางสุพัตรา  โมเรตโจ จ้างเหมาบริการงานบ้านส านักงาน

2.นางสาวกติยานี  หวา

จ้อย

จ้างเหมาบริการงนธุรการ

3.นายธนพล  วิริยะ

บัณฑิตกุล

จ้างเหมาบริการงนธุรการ

นายวิรบ  บุตรน้อย จ้างซ่อมโต๊ะไม้ 1 คร้ัง 13,000                    

จ.ช่ืนพาณิชย์ จ้างท าตรายาง 1 คร้ัง 690                        

นายนราธิป  ช้างกระทัด จัดจ้างซ่อมเปล่ียนชุดอุปกรณ์ตัวเปิด-ปิดน้ า ในชัก
โครก

1 คร้ัง 1,650                      
นายนราธิป  ช้างกระทัด จ้างซ่อมเปล่ียนบานประตูตู้เก็บเคร่ืองใช้ในครัว 1 คร้ัง 3,500                      

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ชัชวาลย์ แอร์คอนดิช่ัน

จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2 คร้ัง 7,490                      

บริษัท วงศ์ชัย บ้านแอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1 คร้ัง 18,030                    

ยอดน้ าด่ืม ซ้ือน้ าด่ืมบริโภค 8 คร้ัง 33,000                   33,000.00                -                 

บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

จ้างถ่ายเอกสาร 3 คร้ัง 348,000                 2,836.57                  345,163.43      

กิจกรรม

1. ประชุมคณะกรรมการแผนแม่บทการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ      

พ.ศ. 2563

- - - - - - -

2. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม            

ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

จ้างถ่ายเอกสาร 7 คร้ัง 72,895                   4,244.48                  68,650.72        วิธีเฉพาะเจาะจง /

887,340.50      1,276,700               โครงกำรท่ี 5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเสริมสร้าง

พฤติกรรมจริยธรรม ส่งเสริมคุ้มครอง           

และการต่อต้านการทุจริต

วิธีเฉพาะเจาะจง /3 คน 345,000.00              



ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก(ช่ือ
บุคคล/นิติบุคคล)

รำยกำรท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวน
(หน่วยนับ)

 งบประมำณ(บำท)
(ประมำณกำร)

 วงเงินท่ีจัดซ้ือจัด
จ้ำง(บำท)(ใช้จริง)

 งบประมำณ
คงเหลือ(บำท)

วิธีกำรจัดหำ เป็นไปตำม
แผน
(/)

ไม่เป็นไป
ตำมแผน

(/)

3. การเย่ียมเสริมพลังหน่วยงานคุณธรรม

จริยธรรม

ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- - - - - - -

4. ประชุมคณะท างานพัฒนาหลักสูตร 

"ครองตน ครองคน ครองงาน วิถีธรรม วิถีไทย" 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- - - - - - -

5. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริม

คุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1         

(พ.ศ. 2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ        

พ.ศ. 2563

บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

จ้างถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 2,100.00                 642.00                    1,458.00         วิธีเฉพาะเจาะจง /

6. ประชุมคณะท างานจัดท าและขับเคล่ือน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563

บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

จ้างถ่ายเอกสาร 5 คร้ัง 10,597.40               8,028.03                  2,569.37         วิธีเฉพาะเจาะจง /

7. ประชุมติดตามการด าเนินการภายใต้แผน

ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ                

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

จ้างถ่ายเอกสาร 2 คร้ัง 6,000.00                 1,814.08                  4,185.92         วิธีเฉพาะเจาะจง /

8. ประชุมช้ีแจงขยายผลการจัดกิจกรรมสวดมนต์ 

เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ของหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563

- - - - - - -

9. ประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ      

 พ.ศ. 2563

บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

จ้างถ่ายเอกสาร 2 คร้ัง 16,105.00               4,042.46                  12,062.54        วิธีเฉพาะเจาะจง /

โครงกำรท่ี 5



ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก(ช่ือ
บุคคล/นิติบุคคล)

รำยกำรท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวน
(หน่วยนับ)

 งบประมำณ(บำท)
(ประมำณกำร)

 วงเงินท่ีจัดซ้ือจัด
จ้ำง(บำท)(ใช้จริง)

 งบประมำณ
คงเหลือ(บำท)

วิธีกำรจัดหำ เป็นไปตำม
แผน
(/)

ไม่เป็นไป
ตำมแผน

(/)

10. ค่าเดินทางไปราชการของบุคลากรศูนย์

ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง

สาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- - - 72,889                   - - -

11. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ของบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563

- - - 146,350                 - - -

12. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไปรษณีย์) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ซ้ือกล่องพัสดุ 1 คร้ัง 189,216                 3,314.00                  185,902.00      วิธีเฉพาะเจาะจง /

13. ค่าจ้างเหมาพนักงานเอกชน - - - - - - -

ซ้ือวัสดุส านักงาน 3 คร้ัง 362,168.25              

ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 1 คร้ัง 21,186

ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 คร้ัง 126,000.00              

2,756,939.29       

14. การบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการ

ต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงกำรท่ี 5

บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์

สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

430,547.68             

รวมเงินรอบ 12 เดือน 

(78,806.57)       วิธีเฉพาะเจาะจง /



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 25 กันยายน 256๓ 
หัวข้อ: รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

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

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

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

นางสาวชยาภรณ์  โกสัยพฒั นางสาวสชุาฎา  วรินทรเ์วช 
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสด ุ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

วันท่ี 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

นางสาวชยาภรณ์  โกสัยพัฒ 
นักวิชาการพัสด ุ

วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

 
 


