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การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบด าเนินงาน 

 

   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ได้ท าการวิ เคราะห์ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับ
หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้ วัดที่  5  
ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณของหน่วยงำน และสอดคล้องไปกับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุง และพัฒนากระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โดยได้รับอนุมัติจัดสรรวงเงินในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 2,805,750.44 บาท (สองล้านแปดแสน-
ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์) ซึ่งเป็นงบด าเนินงาน ด าเนินกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 20 
กิจกรรม สามารถวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

   1) ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

ตารางที ่1 แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

หน่วย : โครงการ 
จ านวนกิจกรรม 

(กิจกรรม) 
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  

วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก 
(กิจกรรม) 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส ์

(กิจกรรม) 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์

(กิจกรรม) 

วิธีสอบราคา 
(กิจกรรม) 

(กิจกรรม) 

20   - - - - 
 

20  
 (ร้อยละ 100) 

 

   จากตารางที่ 1 พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจ านวนทั้งสิ้น  
20 กิจกรรม ซ่ึงด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพียงวิธีเดียว คือ วิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 100  

 

 

 

 

2) ร้อยละ ... 
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   2) ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

ตารางที ่2 แสดงร้อยละจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

หน่วย : บาท 
จ านวนงบประมาณ 

ตามแผน ฯ  
(บาท) 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  
วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก 

(บาท) 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส ์

(บาท) 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์

(บาท) 

วิธีสอบราคา
(บาท) 

(บาท) 

2,805,750.44 
 

- - - - 
 

2,358,965.05   
(ร้อยละ 84.08) 

 

   จากตารางที่ 2 พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด าเนินการใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,358,965.05 บาท จากวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติจัดสรรตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปึงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนทั้งสิ้น 2,805,750.44 คิดเป็นร้อยละ 84.08 

   เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน  
พบว่า ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครบทุกกิจกรรม  
ใช้งบประมาณเพียง 2 ,358,965.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.08 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่สมประโยชน์ภาครัฐ มีประสิทธิภาพ ท าให้มีการประหยัดงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 446,785.39 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 15.92 

  

  

  
 



การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง 

 
 

   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ได้ท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไป  
ตามกรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน และสอดคล้องไปกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ 
ส่วนราชการน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุง และพัฒนากระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 
โดยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 จากงบด าเนินงานเหลือจ่าย 
เป็นงบลงทุน โดยได้รับอนุมัติจัดสรรวงเงินในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้ งสิ้น 272,840.00 บาท  
(สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 7 รายการ ประกอบด้วย 
 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ 
 1.1 เครื่องส ารองไฟ จ านวน 23 เครื่อง 
 2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ 
  2.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
  2.2 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 จอ 
 3. ครุภัณฑ์ส านักงาน ได้แก่ 
  3.1 โทรศัพท์ส านักงาน (ไร้สาย) จ านวน 3 เครื่อง 
  3.2 เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 29 ตัว 
 4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ได้แก่ 
  4.1 ถังต้มน้ าไฟฟ้า จ านวน 1 ถัง 
 5. จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 1 งาน 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข สามารถวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 
 
 
 
 

1) ร้อยละ ... 
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   1) ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง 

ตารางที ่1 แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง 

หน่วย : โครงการ 
จ านวนกิจกรรม 

(กิจกรรม) 
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  

วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก 
(กิจกรรม) 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส ์
(กิจกรรม) 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์

(กิจกรรม) 

วิธีสอบราคา 
(กิจกรรม) 

(กิจกรรม) 

7  
 
  

- - - - 
 

 7  
(ร้อยละ 100) 

   จากตารางที่ 1 พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง  
มีจ านวนทั้งสิ้น 7 กิจกรรม ซ่ึงด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพียงวิธีเดียว คือ วิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 100 

   2) ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง 

ตารางที ่2 แสดงร้อยละจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง  

หน่วย : บาท 
จ านวนงบประมาณ

ตามแผน ฯ  
(บาท) 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  
วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก 

(บาท) 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส ์

(บาท) 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์

(บาท) 

วิธีสอบราคา 
(บาท) 

(บาท) 

272,840.00 
 

- - - - 
 

272,840.00   
(ร้อยละ 100) 

 

   จากตารางที่ 2 พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
งงบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด าเนินการใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
272,840.00 บาท จากวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง  จ านวนทั้งสิ้น 
272,840.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 

 

 

 

เมื่อวิเคราะห์ ... 
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   เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง  พบว่า  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบประมาณจากโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบด าเนินงานเป็นงบลงทุนครบทุกกิจกรรม ใช้งบประมาณตามท่ีได้รับอนุมัติ
จัดสรร 272,840.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่สมประโยชน์ภาครัฐ  
มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ตลอดจนเป็นการวางแผนการใช้งบประมาณ 
งบด าเนินงานเหลือจ่าย ที่มีการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    

 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน / เดือน / ปี :  1 ตุลาคม 2565 
หัวข้อ : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบด าเนินงานและงบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบด าเนินงานและงบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

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

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

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ชยาภรณ์  โกสัยพัฒ สุชาฎา  วรินทร์เวช 

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

วันท่ี 1 เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2565 
 

วันท่ี 1 เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2565 
 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

ชยาภรณ์  โกสยัพัฒ 
(นางสาวชยาภรณ ์ โกสยัพัฒ) 

นักวิชาการพัสด ุ
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 

  
 


