รายงาน คตง. ครั้งที่ 4

ลาดับที่

โครงการ

63-00081:โครงการจ้างผลิตและสื่อสารเพื่อจุด
ประกายสังคมสุขภาวะ
1

60-01070:พันธมิตรสื่อยานพาหนะเพื่อรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2560
2

60-01070:พันธมิตรสื่อยานพาหนะเพื่อรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2560
3

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

เพื่อเผยแพร่ผลการทางานของ สสส. ผ่านโมเดล/ ผลิตบทความ/สกู๊ปข่าว นาเสนอข้อมูลการดาเนินงานของสสส. ในสื่อสิ่งพิมพ์
ต้นแบบช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ

เพื่อใช้สาหรับสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรสื่อ จัดจ้างสื่อสื่อยานพาหนะในการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นงานสร้างเสริมสุข
ยานพาหนะในการสนับสนุนการขับเคลื่อน
ภาวะที่ดีและยั่งยืน พัฒนาเครื่องมือการทางานสื่อสารเพื่อสังคม และเผยแพร่
ประเด็นงานสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน
ประชาสัมพันธ์งาน
พัฒนาเครื่องมือการทางานสื่อสารเพื่อสังคม และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
เพื่อใช้สาหรับสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรสื่อ จัดจ้างสื่อสื่อยานพาหนะในการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นงานสร้างเสริมสุข
ยานพาหนะในการสนับสนุนการขับเคลื่อน
ภาวะที่ดีและยั่งยืน พัฒนาเครื่องมือการทางานสื่อสารเพื่อสังคม และเผยแพร่
ประเด็นงานสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน
ประชาสัมพันธ์งาน
พัฒนาเครื่องมือการทางานสื่อสารเพื่อสังคม และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน

เลขทีส่ ัญญา

วงเงิน
วันทีล่ งนามใน
งบประมาณทีไ่ ด้รับ
สัญญา
จัดสรร

มูลค่าในสัญญา

เลขทีใ่ บตรวจรับ
พัสดุ เช่น
สสส.น.จ.
990/2563

การ
เบิกจ่าย
ครั้งที่

63-00081

25/12/2562

2,400,000.00

2,400,000.00

สสส.น.จ.
1329/2563

2

60-01070

13/09/2560

2,500,000.00

2,500,000.00

สสส.น.จ.
1320/2563

7

60-01070

13/09/2560

2,500,000.00

2,500,000.00

สสส.น.จ.
1332/2563

ประเภทสื่อ
มวนชน

ชื่อสื่อมวลชน

บริษทั เนชั่น
สื่อสิ่งพิมพ์ มัลติมีเดีย กรุ๊ป
จากัด (มหาชน)

ประเภท แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ เงิน/ทรัพย์สิน

จานวนเงิน

ทรัพย์สิน
วันทีเ่ บิกจ่าย/
ระบุชื่อ
ส่งมอบ
วันทีร่ ายงาน
ทรัพย์สินที่
ทรัพย์สิน
ให้(ถ้ามี)

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

720,000.00

14/08/2563

21/08/2563

สื่อดิจิทัลหรือ บริษทั บี.วี.เค.
สื่ออื่นใด จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

128,400.00

14/08/2563

21/08/2563

8

สื่อดิจิทัลหรือ บริษทั บี.วี.เค.
สื่ออื่นใด จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

422,650.00

14/08/2563

21/08/2563

62-00594:จ้างสื่อโทรทัศน์เพื่อรณรงค์ประเด็น
สุขภาวะ ประจาปี 2562 รายการที่ 6
สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบความคมชัด
ปกติ (SD) ความนิยมมากกว่า 0.90

เพื่อใช้สาหรับจัดจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อเป็นการ
จ้างสื่อโทรทัศน์ใช้ในการขยายช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง
ขยายช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
ให้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

62-00594

15/07/2562

21,000,000.00

21,000,000.00

สสส.น.จ.
1401/2563

8

วิทยุโทรทัศน์

บริษทั โมโนบ
รอดคาซท์ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

4,766,363.65

14/08/2563

21/08/2563

5

62-00596:จ้างสื่อโทรทัศน์เพื่อรณรงค์ประเด็น
สุขภาวะ ประจาปี 2562 รายการที่ 8
สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบความคมชัด
ปกติ (SD) ความนิยม 0.31-0.60

เพื่อใช้สาหรับจัดจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อเป็นการ
จ้างสื่อโทรทัศน์ใช้ในการขยายช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง
ขยายช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
ให้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

62-00596

25/07/2562

7,000,000.00

7,000,000.00

สสส.น.จ.
1400/2563

9

วิทยุโทรทัศน์

บริษทั อาร์.เอส.
เทเลวิชั่น จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

376,931.95

14/08/2563

21/08/2563

6

62-00592:จ้างสื่อโทรทัศน์เพื่อรณรงค์ประเด็น เพื่อใช้สาหรับจัดจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อเป็นการ
จ้างสื่อโทรทัศน์ใช้ในการขยายช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง
สุขภาวะ ประจาปี 2562 รายการที่ 4
ขยายช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบความคมชัดสูง ให้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
(HD) ความนิยม 0.26-0.50

62-00592

25/07/2562

7,000,000.00

7,000,000.00

สสส.น.จ.
1395/2563

9

วิทยุโทรทัศน์

บริษทั ทริปเปิล วี
เงินนอก
บรอดคาสท์ จากัด งบประมาณ

ของหน่วยงาน

676,771.92

14/08/2563

21/08/2563

62-00601

15/07/2562

2,400,000.00

2,400,000.00

สสส.น.จ.
1433/2563

4

บริษทั เจซีเดอโก
สื่อดิจิทัลหรือ
(ประเทศไทย)
สื่ออื่นใด
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

214,000.00

14/08/2563

21/08/2563

62-00601

15/07/2562

2,400,000.00

2,400,000.00

สสส.น.จ.
1434/2563

5

บริษทั เจซีเดอโก
สื่อดิจิทัลหรือ
(ประเทศไทย)
สื่ออื่นใด
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

208,864.00

14/08/2563

21/08/2563

62-00561

14/06/2562

5,000,000.00

4,985,824.00

สสส.น.จ.
1435/2563

24

บริษทั อิมเมจ
สื่อดิจิทัลหรือ
โฟกัส โฮลดิ้ง
สื่ออื่นใด
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

160,500.00

14/08/2563

21/08/2563

4

7

8

9

62-00601:จ้างสื่อยานพาหนะและสื่อนอกบ้าน
เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562
รายการที่ 3 สื่อป้ายรอรถประจาทางและสื่อริม
ทางสาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เพื่อใช้สาหรับดาเนินการจัดจ้างสื่อยานพาหนะ
และสื่อนอกบ้านเพื่อเป็นการขยายช่องทางสร้าง
การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะให้เข้าถึง
ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

จ้างสื่อยานพาหนะและสื่อนอกบ้านใช้ในการขยายช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริม
สุขภาวะให้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

62-00601:จ้างสื่อยานพาหนะและสื่อนอกบ้าน
เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562
รายการที่ 3 สื่อป้ายรอรถประจาทางและสื่อริม
ทางสาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เพื่อใช้สาหรับดาเนินการจัดจ้างสื่อยานพาหนะ
และสื่อนอกบ้านเพื่อเป็นการขยายช่องทางสร้าง
การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะให้เข้าถึง
ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

จ้างสื่อยานพาหนะและสื่อนอกบ้านใช้ในการขยายช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริม
สุขภาวะให้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

62-00561:สื่อป้ายกลางแจ้งเพื่อรณรงค์ประเด็น
สุขภาวะประจาปี 2562 รายการที่ 1 ป้าย
กลางแจ้งภาพนิ่ง บริเวณทางพิเศษทางด่วนแจ้ง
วัฒนะ และรายการที่ 2 ป้ายกลางแจ้งภาพนิ่ง
บริเวณทางพิเศษทางด่วนดาวคะนอง

เพื่อใข้สาหรับเปิดรับพิจารณาสื่อป้ายกลางแจ้ง
เพื่อขยายช่องทางสร้างการรับรู้เข้าถึงประชาชน
ผ่านสื่อดังกล่าว

สื่อป้ายกลางแจ้งใข้สาหรับขยายช่องทางสร้างการรับรู้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

1/3

ลาดับที่

โครงการ

62-00561:สื่อป้ายกลางแจ้งเพื่อรณรงค์ประเด็น
สุขภาวะประจาปี 2562 รายการที่ 1 ป้าย
กลางแจ้งภาพนิ่ง บริเวณทางพิเศษทางด่วนแจ้ง
10 วัฒนะ และรายการที่ 2 ป้ายกลางแจ้งภาพนิ่ง
บริเวณทางพิเศษทางด่วนดาวคะนอง

วัตถุประสงค์

เพื่อใข้สาหรับเปิดรับพิจารณาสื่อป้ายกลางแจ้ง
เพื่อขยายช่องทางสร้างการรับรู้เข้าถึงประชาชน
ผ่านสื่อดังกล่าว

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สื่อป้ายกลางแจ้งใข้สาหรับขยายช่องทางสร้างการรับรู้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

PO63-00569:จัดจ้างสื่อหนังสือพิมพ์บางกอก
โพสต์ เพื่อลงประกาศสรรหารองประธาน
12 กรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ

สื่อหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เพื่อลงประกาศเชิญชวนผู้สนใจ สมัครหรือเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นรองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

PO63-00415:บริการบารุงรักษาเว็บไซต์ ช่องทาง ต่ออายุระบบบริการบารุงรักษาเว็บไซต์ ช่องทาง • บริหารจัดการเว็บไซต์และแฟนเพจ เพื่อนภาคี รายละเอียด
เพื่อนภาคี และพัฒนาระบบสื่อสารเพจ
เพือ่ นภาคี และพัฒนาระบบสื่อสารเพจ เพื่อนภาคี 1 ดูแลจัดการระบบหลังบ้าน www.thaihealth.or.th/partnership
เพื่อนภาคี phase 3
2 ดูแลจัดการระบบแอดมินแฟนเพจ www.facebook/เพื่อนภาคี
• งานเนื้อหาคอนเทนต์ รายละเอียด
1 ผลิตเนื้อหาคอนเทนต์พร้อมออกแบบรูปภาพกราฟฟิกและอัพเดทข้อมูล
ลงเว็บไซต์เพื่อนภาคี
2 ผลิตเนื้อหาและออกแบบรูปภาพกราฟฟิกเพื่อประกอบคอนเทนต์
13
ลงแฟนเพจเพื่อนภาคี
3 ดูแลบริหารตอบคาถามเฟสบุ๊คและค้นข้อมูล
• งานเทคนิคการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ รายละเอียด ดังนี้
1 บริหารจัดการคอนเทนต์ไปยังช่องทางต่างๆ
• บริการดาเนินการแก้ไขปัญหาหลังจากได้รับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้งาน

สสส.น.ก.1/253/2563:จัดจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อ
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
14

เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่สื่อรณรงค์
สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และส่งเสริมความ และส่งเสริมความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงการป้องกันดูแลตนเอง
เข้าใจให้กับประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงการ และผู้อื่นในสังคม ให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19
ป้องกันดูแลตนเอง และผู้อื่นในสังคม ให้ห่างไกล
จากเชื้อไวรัสโควิด-19

PO63-00342:จัดจ้างผลิตชุดสื่อวิดีโอสร้างความรู้ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในการสื่อสาร
ความเข้าใจเรื่องไวรัสโควิท - 19
สร้างให้ความรู้ความเข้าใจไปยังกลุ่มเป้าหมายใน
ช่องทางที่ สสส. กาหนด

ผลิตชุดสื่อวิดีโอเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในการสื่อสารสร้างให้ความรู้ความ
เข้าใจไปยังกลุ่มเป้าหมายในช่องทางที่ สสส. กาหนด

PO63-00342:จัดจ้างผลิตชุดสื่อวิดีโอสร้างความรู้ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในการสื่อสาร
ความเข้าใจเรื่องไวรัสโควิท - 19
สร้างให้ความรู้ความเข้าใจไปยังกลุ่มเป้าหมายใน
16
ช่องทางที่ สสส. กาหนด

ผลิตชุดสื่อวิดีโอเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในการสื่อสารสร้างให้ความรู้ความ
เข้าใจไปยังกลุ่มเป้าหมายในช่องทางที่ สสส. กาหนด

15

62-00621:โครงการจ้างผลิตและสื่อสารข้อมูล
สร้างเสริมสุขภาวะคนไทยยั่งยืน
17

เพื่อผลิตและเผยแร่ข้อมูลงานสร้างเสริมสุขภาพ
ของ สสส.และภาคีเครือข่ายผ่านสื่อมวลน สร้าง
การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาวะคนไทย
อย่างยั่งยืน

วงเงิน
วันทีล่ งนามใน
งบประมาณทีไ่ ด้รับ
สัญญา
จัดสรร

มูลค่าในสัญญา

เลขทีใ่ บตรวจรับ
พัสดุ เช่น
สสส.น.จ.
990/2563

การ
เบิกจ่าย
ครั้งที่

ประเภทสื่อ
มวนชน

ชื่อสื่อมวลชน

ประเภท แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ เงิน/ทรัพย์สิน

จานวนเงิน

ทรัพย์สิน
วันทีเ่ บิกจ่าย/
ระบุชื่อ
ส่งมอบ
วันทีร่ ายงาน
ทรัพย์สินที่
ทรัพย์สิน
ให้(ถ้ามี)

สื่อป้ายกลางแจ้งใข้สาหรับขยายช่องทางสร้างการรับรู้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

62-00563:สื่อป้ายกลางแจ้งเพื่อรณรงค์ประเด็น เพื่อใข้สาหรับเปิดรับพิจารณาสื่อป้ายกลางแจ้ง
สุขภาวะประจาปี 2562 รายการที่ 5 ป้าย
เพือ่ ขยายช่องทางสร้างการรับรู้เข้าถึงประชาชน
11 กลางแจ้งภาพนิ่ง บริเวณทางออกเมือง นครอินทร์ ผ่านสื่อดังกล่าว
สะพานพระราม 5
เพื่อลงประกาศเชิญชวนผู้สนใจ สมัครหรือเสนอ
ชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นรองประธาน
กรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขทีส่ ัญญา

62-00561

14/06/2562

5,000,000.00

4,985,824.00

สสส.น.จ.
1436/2563

25

บริษทั อิมเมจ
สื่อดิจิทัลหรือ
โฟกัส โฮลดิ้ง
สื่ออื่นใด
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

171,200.00

14/08/2563

21/08/2563

62-00563

14/06/2562

2,000,000.00

1,960,800.00

สสส.น.จ.
1437/2563

16

บริษทั มาสเตอร์
สื่อดิจิทัลหรือ
แอด จากัด
สื่ออื่นใด
(มหาชน)

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

128,400.00

14/08/2563

21/08/2563

PO63-00569

30/6/2563

211,475.00

211,474.80

สสส.น.จ.
1438/2563

1

บริษทั บางกอก
สื่อดิจิทัลหรือ
โพสต์ จากัด
สื่ออื่นใด
(มหาชน)

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

211,474.80

14/08/2563

08/09/2563

63-00415

08/05/2563

1,167,156.00

1,167,156.00

สสส.น.จ.
1552/2563

2

สื่อดิจิทัลหรือ บริษทั ลิตเติ้ล
สื่ออื่นใด
แบร์ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

233,413.20

07/08/2563

08/09/2563

สสส.น.ก.
1/253/2563

30/07/2563

สสส.น.ก.
1/253/2563

1

วิทยุโทรทัศน์

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

509,362.50

19/08/2563

08/09/2563

PO63-00342

31/03/2563

475,080.00

475,080.00

สสส.น.จ.
1221/2563

1

สื่อดิจิทัลหรือ บริษทั ไทย
เงินนอก
สื่ออื่นใด
บรอดคาสติ้ง จากัด งบประมาณ

ของหน่วยงาน

158,360.00

10/07/2563

26/08/2563

63-00342

31/03/2563

475,080.00

475,080.00

สสส.น.จ.
1222/2563

2

สื่อดิจิทัลหรือ บริษทั ไทย
เงินนอก
สื่ออื่นใด
บรอดคาสติ้ง จากัด งบประมาณ

ของหน่วยงาน

118,770.00

10/07/2563

26/08/2563

62-00621

13/02/2562

สสส.น.จ.
1411/2563

4

บริษทั สี่พระยา
การพิมพ์ จากัด

ของหน่วยงาน

650,000.00

28/08/2563

06/09/2563

1,000,000.00

1,000,000.00

บริษทั อสมท
จากัด (มหาชน)

ผลิตบทความ/สกู๊ปข่าว นาเสนอข้อมูลการดาเนินงานของสสส. ในสื่อสิ่งพิมพ์
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2,600,000.00

2,600,000.00

สื่อสิ่งพิมพ์

เงินนอก
งบประมาณ

ลาดับที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

62-00642:โครงการจ้างผลิตชุดข้อมูลและสื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้และความความเข้าใจในการ
พื้นที่สร้างสรรค์ต้นแบบสุขภาวะ
ดาเนินงาน สสส. นาเสนอข้อมูลสร้างเสริม
สุขภาพผ่านรูปแบบสกู๊ป/บทความ จนเกิดการ
18
รับรู้และปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์
ขององค์กรฯ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อดิจิทัล

62-00596:จ้างสื่อโทรทัศน์เพื่อรณรงค์ประเด็น
สุขภาวะ ประจาปี 2562 รายการที่ 8
19 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบความคมชัด
ปกติ (SD) ความนิยม 0.31-0.60

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

เพื่อใช้สาหรับจัดจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อเป็นการ
จ้างสื่อโทรทัศน์ใช้ในการขยายช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง
ขยายช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
ให้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

จ้างสื่อดิจิทัลใช้สาหรับเปิดพิจารณาสื่อดิจิทัล เพื่อขยายช่องทางสร้างการรับรู้เข้าถึง
ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

62-00555:จ้างสื่อดิจิทัลเพื่อรณรงค์ประเด็นสุข เพื่อใช้สาหรับเปิดพิจารณาสื่อดิจิทัล เพื่อขยาย
ภาวะ ประจาปี 2562 รายการที่ 2 เว็บไซต์หมวด ช่องทางสร้างการรับรู้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อ
21 บันเทิงวาไรตี้ที่มีเนื้อหาสาหรับประชาชนทั่วไป ดังกล่าว
ค่าเฉลี่ย Page Views
100,000,000-200,000,000 ครั้งขึ้นไป

จ้างสื่อดิจิทัลใช้สาหรับเปิดพิจารณาสื่อดิจิทัล เพื่อขยายช่องทางสร้างการรับรู้เข้าถึง
ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

62-00622:โครงการจ้างผลิตและสื่อสารการสร้าง เพื่อเพิ่มพื้นที่และช่องทางการสื่อสาร
สุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว
ประชาสัมพันธ์สร้างสุขภาวะเด็ก เยาวชน และ
22
ครอบครัว

ผลิตบทความ/สกู๊ปข่าว นาเสนอข้อมูลการดาเนินงานของสสส. ในสื่อสิ่งพิมพ์

63-00037:จ้างผลิตและสื่อสารข้อมูลสุขภาวะคน เพื่อสื่อสารข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health จ้างผลิตและเผยแพร่ผลการดาเนินงานของ สสส. และภาคีเครือข่าย ตามยุทธศาสตร์
ไทยทุกช่วงวัยผ่านสื่อวิทยุ
Literacy) ให้กับประชาชน รู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยง องค์กร ในรูปแบบข่าวสั้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่อวิทยุ
ทางสุขภาพ

PO63-00342:จัดจ้างผลิตชุดสื่อวิดีโอสร้างความรู้ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในการสื่อสาร
ความเข้าใจเรื่องไวรัสโควิท - 19
สร้างให้ความรู้ความเข้าใจไปยังกลุ่มเป้าหมายใน
24
ช่องทางที่ สสส. กาหนด

วงเงิน
วันทีล่ งนามใน
งบประมาณทีไ่ ด้รับ
สัญญา
จัดสรร

มูลค่าในสัญญา

เลขทีใ่ บตรวจรับ
พัสดุ เช่น
สสส.น.จ.
990/2563

การ
เบิกจ่าย
ครั้งที่

ประเภทสื่อ
มวนชน

ชื่อสื่อมวลชน

ประเภท แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ เงิน/ทรัพย์สิน

จานวนเงิน

ทรัพย์สิน
วันทีเ่ บิกจ่าย/
ระบุชื่อ
ส่งมอบ
วันทีร่ ายงาน
ทรัพย์สินที่
ทรัพย์สิน
ให้(ถ้ามี)

ผลิตและเผยแพร่สกู๊ป/บทความสร้างเสริมสุขภาพผ่านสื่อรูปแบบหนังสือพิมพ์และสื่อ
ดิจิทัล

62-00556:จ้างสื่อดิจิทัลเพื่อรณรงค์ประเด็นสุข เพื่อใช้สาหรับเปิดพิจารณาสื่อดิจิทัล เพื่อขยาย
ภาวะ ประจาปี 2562 รายการที่ 3 เว็บไซต์หมวด ช่องทางสร้างการรับรู้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อ
บันเทิงที่มีเนื้อหาตรงความสนใจของเยาวชน
ดังกล่าว
20
ค่าเฉลี่ย Page Views 200,000,000 ครั้งขึ้นไป

23

เลขทีส่ ัญญา

ผลิตชุดสื่อวิดีโอเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในการสื่อสารสร้างให้ความรู้ความ
เข้าใจไปยังกลุ่มเป้าหมายในช่องทางที่ สสส. กาหนด

62-00642

30/09/2562

3,000,000.00

2,955,000.00

สสส.น.จ.
1448/2563

3

สื่อสิ่งพิมพ์

บริษทั มติชน
จากัด (มหาชน)

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

738,750.00

28/08/2563

06/09/2563

62-00596

25/07/2562

7,000,000.00

7,000,000.00

สสส.น.จ.
1399/2563

8

วิทยุโทรทัศน์

บริษทั อาร์.เอส.
เทเลวิชั่น จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

158,068.24

28/08/2563

03/09/2563

62-00556

14/06/2562

3,000,000.00

3,000,000.00

สสส.น.จ.
1432/2563

8

บริษทั เด็กดี
สื่อดิจิทัลหรือ
อินเตอร์แอคทีฟ
สื่ออื่นใด
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

85,600.00

28/08/2563

03/09/2563

62-00555

14/06/2562

4,000,000.00

4,000,000.00

สสส.น.จ.
1431/2563

17

สื่อดิจิทัลหรือ บริษทั บัณฑิต
สื่ออื่นใด เซ็นเตอร์ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

80,250.00

28/08/2563

03/09/2563

62-00622

01/07/2562

2,972,800.00

2,972,800.00

สสส.น.จ.
1512/2563

4

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

743,200.00

28/08/2563

06/09/2563

63-00037

18/11/2562

400,000.00

400,000.00

สสส.น.จ.
1363/2563

1

วิทยุกระจายเสี บริษทั อสมท
ยง
จากัด (มหาชน)

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

200,000.00

28/08/2563

05/09/2563

PO63-00342

31/03/2563

475,080.00

475,080.00

สสส.น.จ.
1430/2563

3

สื่อดิจิทัลหรือ บริษทั ไทย
เงินนอก
สื่ออื่นใด บรอดคาสติ้ง จากัด งบประมาณ

ของหน่วยงาน

79,180.00

28/08/2563

03/09/2563

.
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สื่อสิ่งพิมพ์

บริษทั สารสู่
อนาคต จากัด

