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แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 3)
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  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5  
(ทบทวนครั้งที่ 3) เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2565 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
และประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้ งที่  2/2565 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) เมื่อวันที่  24 มีนาคม 2 565  
มีการมอบหมายแก้วกัลยาสิกขาลัย (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) ให้จัดท าคลิปวีดิทัศน์โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรสาธารณสุข  
ด้วยหลักสูตรชินนสาสมาธิ : สมาธิชนะใจตนเอง ตามหนังสือกลุ่มงานยุทธศาสตร์และภารกิจอ านวยการ ที่ สธ 0217.01/ 1227 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565  
เป็นไปตามมาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ที่แสดงถึงมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนได้  
ให้เกิดกระบวนการแข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ิมความโปร่งใสสะดวกต่อการตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ 

ศนูยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ 

ค ำน ำ 
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1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
และประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง ก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  
  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และต้องป้องกันปัญหาการทุจริตด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่ึงถือเป็นมาตรการส าคัญ 
ที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง และสัญญาใดๆ  
ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ท าการของส่วนราชการ ระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ  สอดคล้อง 
กับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของร าชการ  
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 ส าหรับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
 

บทน า 
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  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดก้ าหนดให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง จ านวน 23 หน่วยงาน 
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบด าเนินงาน) และ / หรือจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน :  
ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบด าเนินงาน) และ / หรือจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ าง) ทุกไตรมาส รวม 4 ไตรมาส 
(กรณีหน่วยงานมีงบลงทุน) และท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี เพ่ือจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปีถัดไป 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(ทบทวนครั้งที่ 2) เนื่องจากเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2565 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565) และประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2565 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) เมื่อวันที่ 24 มี นาคม 2565  
มีการมอบหมายแก้วกัลยาสิกขาลัย (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) ให้จัดท าคลิปวีดิทัศน์โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรสาธาร ณสุข 
ด้วยหลักสูตรชินนสาสมาธิ : สมาธิชนะใจตนเอง ตามหนังสือกลุ่มงานยุทธศาสตร์และภารกิจอ านวยการ ที่ สธ 0217.01/1227 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 และตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน รายละเอียดประกอบด้วย ชื่อโครงการตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ การประจ าปี  
รายการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยจ าแนกวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ วงเงินที่จะจัดซื้อจั ดจ้าง รวมไปถึงระยะเวลาที่คาดว่าจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเปิดเผย 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่แสดงถึงมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน เพ่ิมความโปร่งใสสะดวกต่อการตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ 
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1) เพ่ือให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีการทบทวนแผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.2) เพ่ือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2.3) เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดส านัก งานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2.4) เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) และกรอบการประเมินผลตามค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  3.1) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  มีความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 
  3.2) ภาพรวมในการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ถูกวิเคราะห์เพ่ือประเมินในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขในปีถัดไป ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 3.3) การจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จะส่งผลถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข 
 
 
 

  



หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65 เม.ย65  พ.ค.65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

โครงการท่ี 1 โครงการกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด 

ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)

37,811.66      เฉพาะเจาะจง

กิจกรรมท่ี 1

1. จ้างท าโล่รางวัล 

จ านวน 2 โล่ (ราคาโล่ละ 

1,605 บาท รวมภาษี

มูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7)

(ด าเนินการแล้วเสร็จ)

1 คร้ัง 3,210.00         

2. จ้างท าใบประกาศ

เกียรติคุณ จ านวน 15 ใบ 

พร้อมกรอบ (ราคาชุดละ 

214 บาท รวมภาษี

มูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7)

(ด าเนินการแล้วเสร็จ)

3,210.00         

โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 

(ประเทศไทย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เฉพาะเจาะจง

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 3)

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน

(หน่วยนับ)

 งบประมาณ (บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65 เม.ย65  พ.ค.65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 3)

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน

(หน่วยนับ)

 งบประมาณ (บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

กิจกรรมท่ี 2

โครงการอบรม Together Agianst 

Corruption and WATCH MOPH 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบการอบรม

จ านวน 89 ชุด

ราคาชุดละ 44.94 บาท 

รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7

(ด าเนินการแล้วเสร็จ)

1 คร้ัง          3,999.66 เฉพาะเจาะจง

กิจกรรมท่ี 3

โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ 

"องค์กรพอเพียงต้านทุจริต"

จ้างออกแบบและติดต้ัง

ป้ายประชาสัมพันธ์

(ด าเนินการแล้วเสร็จ)

1 คร้ัง        27,392.00 เฉพาะเจาะจง
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65 เม.ย65  พ.ค.65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

โครงการท่ี 2 โครงการยกระดับ MOPH ITA 2022 

ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ

บริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

     74,025.60 เฉพาะเจาะจง

1.จ้างท าใบประกาศเกียรติคุณ

หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมิน

จ านวน 1,854 ใบ 

พร้อมซองแก้ว 

(ราคาใบละ 17.12 บาท 

รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7)

1 คร้ัง 31,740.48      

2. จ้างท าใบประกาศเกียรติคุณ

ผู้ตรวจประเมิน จ านวน 776 ใบ

พร้อมซองแก้ว 

(ราคาใบละ 17.12 บาท 

รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7)

13,285.12      

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 3)

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน

(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

โครงการ MOPH ITA Award 2022 เฉพาะเจาะจง

กิจกรรมท่ี 1
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65 เม.ย65  พ.ค.65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 3)

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน

(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน 

ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

กระทรวงสาธารณสุข ระยะท่ี 2 

(พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง

สาธารณสุข ระยะท่ี 2 

(พ.ศ. 2566-2570)

เอกสารประกอบการประชุมฯ

จ านวน 116 ชุด 

(ราคาชุดละ 250 บาท)

1 คร้ัง       29,000.00 เฉพาะเจาะจง

กิจกรรมท่ี 2
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65 เม.ย65  พ.ค.65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

โครงการยกระดับ ITA 2022 ของหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 256

24,587.63      เฉพาะเจาะจง

1. เอกสารประกอบ

การประชุม จ านวน 27 ชุด 

(ราคาชุดละ 70 บาท)

(ด าเนินการแล้วเสร็จ)

1,883.63         

2. จ้างท าโล่รางวัล 

จ านวน 14 โล่ (ราคาโล่ละ 

1,605 บาท รวมภาษี

มูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7)

(ด าเนินการแล้วเสร็จ)

22,470.00       

3. จ้างท าใบประกาศ

เกียรติคุณ จ านวน 13 ใบ 

พร้อมกรอบ 

(ราคาชุดละ 18 บาท 

รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7)

(ด าเนินการแล้วเสร็จ)

234.00           

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 3)

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน

(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

โครงการท่ี 3

1 คร้ังโครงการประชุมช้ีแจงตัวช้ีวัดตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวช้ีวัดท่ี 5)

กิจกรรมท่ี 1

เฉพาะเจาะจง

8



หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65 เม.ย65  พ.ค.65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกัน

การทุจริตแบบบูรณาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

78,009.70      เฉพาะเจาะจง

กิจกรรมท่ี 1

โครงการรับรู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทาง

การเร่ียไร การใช้รถราชการ 

การจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน 

และการล่วงละเมิดทางเพศ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบโครงการฯ

จ านวน 500 ชุด

(ราคาชุดละ 150 บาท)

1 คร้ัง          75,000.00 เฉพาะเจาะจง

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสัญญา

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เอกสารประกอบโครงการฯ

จ านวน 70 ชุด

(ราคาชุดละ 43 บาท)

(ด าเนินการแล้วเสร็จ)

1 คร้ัง 3,009.70         เฉพาะเจาะจง

กิจกรรมท่ี 2

โครงการท่ี 4

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 3)

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน

(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65 เม.ย65  พ.ค.65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

โครงการท่ี 5  โครงการสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพฤติกรรมจริยธรรม 

ส่งเสริมคุ้มครองและการต่อต้านการทุจริต

 1,748,268.00 เฉพาะเจาะจง

1. โครงการจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา 3 อัตรา    446,568.00 เฉพาะเจาะจง

1.2 จ้างเหมาบริการงานธุรการ 1 อัตรา 154,248.00    

1.3 จ้างเหมางานบริการแม่บ้าน

ส านักงาน

1 อัตรา 112,320.00    

2. จ้างบริการถ่ายเอกสาร

ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 

ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565

12 คร้ัง 93,000.00      เฉพาะเจาะจง

3. จัดซ้ือน้้าด่ืมบริโภค 12 คร้ัง 39,600.00      เฉพาะเจาะจง

1.1 จ้างเหมาบริการงานจัดการ

งานท่ัวไป

1 อัตรา 180,000.00    

 กิจกรรมท่ี 1

สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การเสริมสร้างพฤติกรรมจริยธรรม 

ส่งเสริมคุ้มครองและการต่อต้านการทุจริต

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 3)

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน

(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65 เม.ย65  พ.ค.65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 3)

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน

(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

4. จ้างดูแลเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติ

การต่อต้านการทุจริตกระทรวง

สาธารณสุข (ศปท.) ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565

12 คร้ัง 96,300.00      เฉพาะเจาะจง

5. ค่าเช่า Private Cloud Server 

ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 

(ด้าเนินการแล้วเสร็จ)

1 คร้ัง 256,800.00    เฉพาะเจาะจง

6. จ้างท้าตรายาง 4 คร้ัง 5,000.00        เฉพาะเจาะจง

7. จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-

ส านักงาน

7 รายการ 111,000.00   เฉพาะเจาะจง

7.1 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 5 คร้ัง 20,000.00      

7.2 จ้างซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ 2 คร้ัง 5,000.00        

7.3 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 6 คร้ัง 40,000.00      

7.4 จ้างซ่อมล้าโพง 1 คร้ัง 1,000.00        

7.5 จ้างซ่อมอ่างล้างจาน 2 คร้ัง 5,000.00        

7.6 จ้างซ่อมห้องส้านักงาน 2 คร้ัง 20,000.00      

7.7 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส้านักงาน

8 เคร่ือง 20,000.00      
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65 เม.ย65  พ.ค.65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 3)

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน

(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

8. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน-วัสดุงานบ้าน

งานครัว-วัสดุคอมพิวเตอร์

3 คร้ัง 700,000.00   เฉพาะเจาะจง

8.1 กรรไกรขนาด 8 1/4 น้ิว 4 อัน

8.2 กระดาษ 80 แกรม A4 140 รีม

8.3 กระดาษกาวย่น 

36 มิลลิเมตร x 25 หลา

6 ม้วน

8.4 กระดาษสี 80 แกรม 3 แพ็ค

8.5 กระดาษสี 120 แกรม 4 แพ็ค

8.6 กระดาษสี 160 แกรม 10 แพ็ค

8.7 กระดาษสี 180 แกรม 5 แพ็ค

8.8 กระดาษสีม่วง 160 แกรม 2 แพ็ค

8.9 กระดานไวท์บอร์ด 

120 x 180 เซนติเมตร 2 หน้า

2 ตัว

8.10 กล่องใส่เอกสาร 12 กล่อง

8.11 กาวน้้า 70 แท่ง

8.12 คลิปด้า 2 ขา No.108 13 กล่อง

8.13 คลิปด้า 2 ขา No.109 16 กล่อง

8.14 คลิปด้า 2 ขา No.110 12 กล่อง
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65 เม.ย65  พ.ค.65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 3)

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน

(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

8.15 คลิปด้า 2 ขา No.111 17 กล่อง

8.16 คลิปด้า 2 ขา No.112 20 กล่อง

8.17 คลิปบอร์ด A4 คละสี 3 อัน

8.18 เคร่ืองคิดเลข 6 เคร่ือง

8.19 เคร่ืองเย็บกระดาษ เบอร์ 10 4 เคร่ือง

8.20 เคร่ืองถอนลวด 3 เคร่ือง

8.21 ซองสีน้้าตาล BA เบอร์ 9 15,000 ซอง

8.22 ซองใสชนิดติดกระดุม 

2 เม็ด ขยายข้าง A4

3 โหล

8.23 ตรายางวันท่ี ตัวเลขไทย 1 อัน

8.24 ตะกร้าเอกสารพลาสติก 7 อัน

8.25 ตู้พลาสติกแบบล้ินชัก 7 ช้ัน 6 ตู้

8.26 เทปโฟมกาวสองหน้า 

ขนาด 21 มิลลิเมตร x 3 มิลลิเมตร 

แกน 1 น้ิว (3M)

24 ม้วน

8.27 เทปใส 

ขนาด 12 มิลลิเมตร x 33 มิลลิเมตร

60 ม้วน
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65 เม.ย65  พ.ค.65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 3)

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน

(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

8.28 เทปใส 

ขนาด 24 มิลลิเมตร x 33 มิลลิเมตร

24 ม้วน

8.29 เทปใสแกน 3 น้ิว 

กว้าง 2 น้ิว x 43.7 หลา

25 ม้วน

8.30 แท่นประทับ เบอร์2 6 แท่น

8.31 ปากกาลบค้าผิด 5 แท่ง

8.32 ปากกาไฮไลท์ สีเหลือง 24 แท่ง

8.33 ปล๊ักไฟ ความยาว 2 เมตร 3 อัน

8.34 แฟ้มสันกว้าง F4  3"  NO.120F 3 โหล

8.35 แฟ้มเสนอเซ็น 6 แฟ้ม

8.36 มีดคัดเตอร์ No.5-901 2 ด้าม

8.37 มีดคัดเตอร์ No.1801 

(45 องศา)

1 ด้าม

8.38 ยางลบ 2 ก้อน

8.39 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 24 กล่อง

8.40 ลวดเสียบกระดาษ No. 1 20 กล่อง

8.41 สต๊ิกเกอร์กระดาษขาวด้าน 6 แพ็ค

8.42 สายโทรศัพท์ ส้านักงาน 

ความยาว 10 เมตร

1 เส้น
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65 เม.ย65  พ.ค.65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 3)

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน

(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

8.43 สันรูด ขนาด 5 มิลลิเมตร 2 โหล

8.44 ถ่านชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย 

Panasonic AAA

12 แพ็ค

8.45 ถ่านอัลคาไลน์ AA 10 แพ็ค

8.46 ถ่านอัลคาไลน์ AAA 10 แพ็ค

8.47 หน้าปกลับ 3 แพ็ค

8.48 หมึกเติมแท่นประทับ ชนิดกันน้้า 6 ขวด

8.49 หลอดไฟ LED A1301 13 W 12 หลอด

8.50 หลอดไฟตะเกียบ 13W 12 หลอด

8.51 หลอดไฟฟลูออเรสเซนซ์ 

ชนิดตรง 14 W

12 หลอด

8.52 หลอดไฟฟลูออเรสเซนซ์ 

ชนิดตรง 18 W

18 หลอด

8.53 หลอดไฟฟลูออเรสเซนซ์ 

ชนิดตรง 36 W

24 หลอด

8.54 หลอดไฟดาวน์ไลท์ 15w 4 ดวง

8.55 กล้องเว็บ cam 19 ตัว

8.56 USB Printer ขนาด 5 เมตร 1 เส้น
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65 เม.ย65  พ.ค.65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 3)

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน

(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

8.57 คีย์บอร์ด 4 อัน

8.58 ดรัม PANTUM DL-410X 4 กล่อง

8.59 ดรัม LaserJet Pro M203dn 3 กล่อง

8.60 ตัวแปลง HDMI 1 ตัว

8.61 ตลับหมึกพิมพ์ Canon 045

สามสี (1ชุด/3กล่อง)

24 กล่อง

8.62 ตลับหมึกพิมพ์ Canon 045 สีด้า 27 กล่อง

8.63 ตลับหมึกพิมพ์ Canon 326 17 กล่อง

8.64 ตลับหมึกพิมพ์ Canon 

CLI-751 Y สีเหลือง

3 กล่อง

8.65 ตลับหมึกพิมพ์ Canon 

CLI-751 M สีชมพู

3 กล่อง

8.66 ตลับหมึกพิมพ์ 

Canon CLI-751 C สีฟ้า

3 กล่อง

8.67 ตลับหมึกพิมพ์ 

Canon CLI-751 BK สีด้า

3 กล่อง

8.68 ตลับหมึกพิมพ์ Canon 

PGI-750 PG BK สีด้า

5 กล่อง

8.69 ตลับหมึกพิมพ์ OKI 

MC 363 BK สีด้า

15 กล่อง
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65 เม.ย65  พ.ค.65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 3)

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน

(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

8.70 ตลับหมึกพิมพ์ OKI 

MC 363 C สีฟ้า

5 กล่อง

8.71 ตลับหมึกพิมพ์ OKI 

MC 363M สีชมพู

5 กล่อง

8.72 ตลับหมึกพิมพ์ OKI 

MC 363 Y สีเหลือง

3 กล่อง

8.73 ตลับหมึกพิมพ์ HP30A 6 กล่อง

8.74 ตลับหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท 

HP 678 สามสี

5 กล่อง

8.75 ตลับหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท 

HP 678 สีด้า

5 กล่อง

8.76 ตลับหมึกเลเซอร์ ขาว-ด้า 

PANTUM TL410x

6 กล่อง

8.77 เมาส์ 12 อัน

8.78 สายแปลงสัญญาณภาพ HDMI 

ขนาด 10 เมตร

2 เส้น

8.79 สายแลน ขนาด 15 เมตร 2 เส้น

8.80 สายแลน ขนาด 20 เมตร 3 เส้น

8.81 สายต่อพ่วง VGA ขนาด 10 เมตร 2 เส้น
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65 เม.ย65  พ.ค.65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 3)

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน

(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

8.82 อะไหล่แท่นตัดเทป แกน 1 น้ิว 12 อัน

8.83 ถังน้้าส้าหรับถูพ้ืน 1 ใบ

8.84 ถุงขยะ ขนาด 18 x 20 น้ิว สีด้า 30 กิโลกรัม

8.85 ถุงขยะ ขนาด 24 x 28 น้ิว สีด้า 30 กิโลกรัม

8.86 ถุงขยะ ขนาด 30 x 40 น้ิว สีด้า 30 กิโลกรัม

8.87 ถุงขยะ ขนาด 36 x 45 น้ิว สีด้า 30 กิโลกรัม

8.88 ถุงขยะแบบบาง คละสี 

ขนาด 45 x 50 น้ิว

300 ใบ

8.89 ถุงมือยาง PVC 3 กล่อง

8.90 น้้ายาเช็ดกระจก 4 แกลลอน

8.91 น้้ายาถูพ้ืน 10 แกลลอน

8.92 น้้ายาล้างจาน 6 แกลลอน

8.93 น้้ายาล้างห้องน้้า 6 แกลลอน

8.94 รองเท้าบูทยางแบบส้ัน 1 คู่

8.95 แปรงล้างสุขภัณฑ์ 2 อัน

8.96 แปรงขัดห้องน้้า ด้ามยาว 2 อัน

8.97 ผงซักฟอก ขนาด 1,700 กรัม 4 ถุง
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65 เม.ย65  พ.ค.65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 3)

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน

(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

8.98 ผ้านาโน 

ขนาด 12 x 12 น้ิว คละสี สีเข้ม

2 โหล

8.99 ผ้าถูพ้ืน 24 ผืน

8.100 ผ้าดันฝุ่น 6 ผืน

8.101 ไม้กวาด 1 ด้าม

8.102 ไม้กวาดหยักไย่ 1 ด้าม

8.103 ไม้ถูพ้ืน 3 อัน

8.104 ไม้ม็อบดันฝุ่น ขนาด 24 น้ิว 2 อัน

8.105 ยางป๊ัมโถสุขภัณฑ์ 1 อัน

8.106 สบู่ล้างมือ 6 แกลลอน

8.107 กระดาษการ์ดสี 120 แกรม 5 แพ็ค

8.108 กระดาษการ์ดสีม่วง 

160 แกรม

2 แพ็ค

8.109 กาวน้้า 60 แท่ง

8.110 สต๊ิกเกอร์กระดาษขาวด้าน 30 แพ็ค

8.111 ซองสีน้้าตาล BA 

เบอร์ 9 พิมพ์ครุฑ

30,000 ซอง
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65 เม.ย65  พ.ค.65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 3)

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน

(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

8.112 แฟ้ม 2 ห่วง 

สันหนา 3.5 เซนติเมตร

12 แฟ้ม

8.113 ตลับหมึกพิมพ์ 

Canon 045 สีด้า

6 กล่อง

8.114 ตลับหมึกพิมพ์ 

Canon 045 คละสี

18 กล่อง

8.115 ตลับหมึกพิมพ์ 

Canon 326

8 กล่อง

8.116 ตลับหมึกพิมพ์ HP30A 3 กล่อง

8.117 ตลับหมึกเลเซอร์ 

ขาว-ด้า PANTUM TL410x

2 กล่อง

8.118 น้้ายาถูพ้ืน 

ขนาด 3,800 มิลลิลิตร

2 แกลลอน

8.119 สบู่ล้างมือ 

ขนาด 3,800 มิลลิลิตร ย่ีห้อ 3M

2 แกลลอน

8.120 กล้องเว็บ cam 20 ตัว

8.121 USB Printer 

ขนาด 5 เมตร

3 เส้น

8.122 คีย์บอร์ด 5 อัน
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65 เม.ย65  พ.ค.65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

โครงการท่ี 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข  

ก้าวสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

824,072.30     เฉพาะเจาะจง

การจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม

จริยธรรม

     305,176.00 เฉพาะเจาะจง

1.1 การจัดท าสารสัมพันธ์แก้ว

กัลยาสิกขาลัย ประจ าปี 2565

จ้างท าสารสัมพันธ์

แก้วกัลยาสิกขาลัย ประจ าปี 2565

2 คร้ัง        63,000.00 เฉพาะเจาะจง

1. จ้างจัดกิจกรรมตลาดนัด

คุณธรรมฯ

      160,000.00 

2. ค่าจัดจ้างท าโล่รางวัล

การน าเสนอคลิปวีดิทัศน์ 

ระดับกระทรวง จ านวน 3 โล่ 

(ราคาโล่ละ 1,605 บาท รวมภาษี

มูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7)

4,815.00

3. ค่าจัดจ้างท าใบประกาศเกียรติคุณ

หน่วยงานระดับกระทรวง จ านวน 

14 ชุด (ราคาชุดละ 214 บาท 

รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7)

2,996.00

กิจกรรมท่ี 1

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 3)

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวน

(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)

วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

1 คร้ัง เฉพาะเจาะจง1.2 ตลาดนัดคุณธรรม 

(MOPH Moral Market) ปี 5
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65 เม.ย65  พ.ค.65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 3)

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวน

(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)

วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

4. ค่าจัดจ้างท าโล่รางวัลการน าเสนอ

คลิปวีดิทัศน์ ระดับ สป. 

จ านวน 5 โล่ ราคาโล่ละ 1,605 บาท 

รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7)

8,025.00

5. ค่าจัดจ้างท าใบประกาศ

เกียรติคุณหน่วยงาน ระดับ สป. 

จ านวน 25 ชุด ราคาชุดละ 214 บาท

รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7)

5,350.00

6. ค่าจัดจ้างท าใบประกาศ

เกียรติคุณ "Good Guy 2022" 

จ านวน 35 ชุด ราคาชุดละ 

214 บาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

ร้อยละ 7)

7,490.00

7. จ้างท าคลิปวีดิทัศน์

ระดับส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

30,000.00
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หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65 เม.ย65  พ.ค.65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 3)

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวน

(หน่วยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท)

(ประมาณการ)

วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

1.3 จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม

จริยธรรมแก่บุคลากรสาธารณสุข 

ด้วยหลักสูตรชินนสาสมาธิ : 

สมาธิชนะใจตนเอง

1. ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบ

โครงการ จ านวน 50 ชุด 

(ราคาชุดละ 70 บาท) ***

1 คร้ัง 3,500.00

2. จ้างท าคลิปวีดิทัศน์ *** 1 คร้ัง 20,000.00

 กิจกรรมท่ี 2

2 อัตรา 415,800.00 เฉพาะเจาะจง

1. จ้างเหมาบริการงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 226,800.00

2. จ้างเหมาบริการงานจัดการ

งานท่ัวไป

1 อัตรา 189,000.00

เฉพาะเจาะจง

 กิจกรรมท่ี 3

ศปท. Moral Awards 2022 จ้างท าใบประกาศเกียรติคุณ 

จ านวน 5 รางวัล พร้อมกรอบ 

(ราคาชุดละ 214 บาท รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7)

1 คร้ัง

โครงการจ้างเหมาบริการ 

1,070.00

หมายเหตุ *** คือ รายการท่ีปรับเพ่ิมจากแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ทบทวนคร้ังท่ี 2 (แผนเดิม)
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

www.stopcorruption.moph.go.th

0 2590 1330



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน / เดือน / ปี : 8 เมษายน ๒๕๖5 
หัวข้อ :  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2565 (ทบทวนครั้งที่ 3) 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2565 (ทบทวนครั้งที่ 3) 
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

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

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

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ชยาภรณ์  โกสัยพัฒ สุชาฎา  วรินทร์เวช 

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

วันท่ี 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
 

วันท่ี 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

ชยาภรณ์  โกสยัพัฒ 
(นางสาวชยาภรณ ์ โกสยัพัฒ) 

นักวิชาการพัสด ุ
วันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

  
 


