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1. ตัวช้ีวัดที่ 5  ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 

2. หน่วยวัด : ระดับ 

3. น้ำหนัก : ร้อยละ 7.5  

4. คำอธิบาย   : 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้ ทุ กหน่ วยงานจะต้องส่ ง เสริมการจัดซื้ อจั ดจ้ าง  
หรือการจัดหาพัสดุ ซึ่งต้องดำเนินการให้เกิดความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตรวจสอบได้ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน (งบดำเนินงาน) 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
วิเคราะห์ผลของการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน งบดำเนินงาน และงบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง (ถ้ามี) และเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบ รวมถึงความรับผิดชอบ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ผ่านเว็บไซต์ 
 การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การดำเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดสำนั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง (งบดำเนินงาน) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่เป็นงบดำเนินงาน 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินส่ิงก่อสร้าง) หมายถึง แผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง (ปรับแผน) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่ได้มีการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน ในกรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปี ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เสนอหัวหน้า
หน่วยงานเพ่ือขอความเห็นชอบและเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้เจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าว  
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ตามข้อ 13 แห่งระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  หมายถึง  
แบบสรุปการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัด
ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 



๕๑ 
 

 

ข้อ 1 (5) บัญญัติว่า หน่วยงานภาครัฐต้องสรุปผลการจัดหาพัสดุ ในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9 (8)  
ที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการ
อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย (1) งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (2) วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง (3) ราคากลาง (4) วิธีซื้อหรือจ้าง 
(5) รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ (6) ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (7) เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป และ (8) เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง โดยหน่วยงานต้องจัดทำและสรุปผล 
การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน และขออนุญาต
ผู้บริหารของหน่วยงานนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP หมายถึง ประกาศที่หน่วยงานประกาศผลผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีท่ีไม่ได้ดำเนินการ 
ในระบบ e-GP ได้แก่ (1) กรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชส่วนท้องถิ่น วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ต่ำกว่า 5,000 บาท (2) กรณีรฐัวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการ
ของศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ 
และหน่วยงานอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท (3) กรณีดำเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 79 วรรค 2 (4) กรณีจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  
ที่ กค 0421.4/ว 82 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และ (5) กรณีการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร 
และไม่มีภาชนะ เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยกำหนดให้หน่วยงานจัดทำเป็นรายไตรมาส ในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งข้อมูลผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือขึ้นประกาศในระบบเครือข่าย 
สารเทศของกรมบัญชีกลาง และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานและระบบเครือข่าย 
สารสนเทศของของหน่วยงาน ทั้งนี้เพ่ือเป็นไปตาม มาตรา 66 วรรคหนึ่ง และมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  
 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน หมายถึง  หน่วยงาน  
ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ จากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน  
ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 
ข้อ 8 วรรค 2 กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ 
ภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน และภายใต้เงื่อนไขตาม (2) ได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนัก
งบประมาณ และตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 29  
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  หมายถึง รายงานที่แสดงถึงการ
วิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่หน่วยงานได้ดำเนินการใช้
จ่ายจริงในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
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 ความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูล ตามความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open 
Government Partnership: OGP) หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ต้องดำเนินการขออนุญาตตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ 
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 สำหรับหน่วยงาน ในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยทุกครั้งที่มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
จะต้องมีแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นประกอบด้วย 
 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง ที่จัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 23 หน่วยงาน 
  ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 
จึงหมายถึง ทุกหน่วยงานในสังกดัสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง จัดทำแผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน (งบดำเนินงาน) และ / หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) รูปแบบ Open Data Integrity and Transparency 
Assessment (OIT) และรายงาน ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน  
(งบดำเนินงาน) และ / หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์  
และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยที่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้อง กับหลักการที่ประกอบด้วย ความคุ้มค่า 
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 

เหตุผล :  
1. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  

มีการจัดทำแผนการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

3. เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล ตามมติคณะรัฐมนตรี   
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 สำหรับ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
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4. เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยส่งเสริม
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดซ้ือจัดจ้างมีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
และสนับสนุนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5. สูตรการคำนวณ :  ไม่มี 

6. เกณฑ์การให้คะแนน : 
    กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา 
จากความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงาน ดำเนินการ 
(1) กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) กรณีหน่วยงานได้กำหนดแผนความต้องการครุภัณฑ์ 
และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้รับงบประมาณตามที่บรรจุไว้ในเอกสาร 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 (1.1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 
 (1.2) นำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 (1.3) จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 
ประกอบด้วย 
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

2 หน่วยงาน ดำเนินการ 
(1) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) 
 (1.1) เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบดำเนินงาน) พร้อมขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 (1.2) นำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 (1.3) จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) 
ตามข้ันตอนที่ 2 (1) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
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 - แผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิ กส์ 
anti.corrup2563@gmail.com ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่หน่วยงานได้ลงทะเบียนรับหนังสือ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
(2) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้าม)ี 
 (2.1) เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) พร้อมขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน หรือหนังสือแจ้งกรณีหน่วยงานไม่มีงบลงทุน 
 (2.2) นำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 
ข้อมลูผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 (2.3) จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : 
ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ตามขั้นตอนที่ 2 (2)ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 
ประกอบด้วย 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) หรือหนังสือแจ้งกรณีหน่วยงานไม่มีงบลงทุน 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
anti.corrup2563@gmail.com ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่หน่วยงานได้ลงทะเบียนรับหนังสือ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข จากกองยุทธศาสตร์และแผนงานและหากไม่ได้รับจัดสรรงบลงทุน โปรดทำ
หนังสือแจ้ง และส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anti.corrup2563@gmail.com  

3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564)  
หน่วยงาน ดำเนินการ 
(1) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : 
ค่าครุภัณฑ์ และทีด่ิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน ดังนี้  
 (1.1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) พร้อมขออนุญาต 
นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน
วันที่ 7 มกราคม 2565 
 (1.2) นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
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 (1.3) จัดส่งรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ตามข้ันตอนที่ 3 (1) ในรูปเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 11 มกราคม 2565  
(2) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 
ธันวาคม 2564) 
 (2.1) เสนอผู้บริหารรับทราบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ฯ ดังกล่าว พร้อมขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 (2.2) นำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 
 (2.3) จัดส่งประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ฯ ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่ 3 (2) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ 
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 29 มกราคม 2565  
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565) 
(3) รายงานผลตามแผนปฏบิัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) 
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
 (3.1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ 
ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 
 (3.2) นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 (3.3) จัดส่งรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่ 3 (3) ในรูปเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 



๕๖ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

 - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบดำเนินงาน) 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565  
(4) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : 
ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
 (4.1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ 
ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 
 (4.2) นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 (4.3) จัดส่งรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่ 3 (4) ในรูปเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565  
(5) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 
มีนาคม 2565) 
 (5.1) เสนอผู้บริหารรับทราบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ฯ ดังกล่าว พร้อมขออนุญาตนำขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 (5.2) นำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 
 (5.3) จัดส่งประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ฯ ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่ 3 (5) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ 
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 



๕๗ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565  
(6) แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) (ระหว่างวันที่  
1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) หน่วยงานต้องจัดทำสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
และดำเนินการจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในทุกรอบเดือน 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ดำเนินการ ดังนี้ 
 (6.1) จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบพร้อมขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 (6.2) นำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน  
 (6.3) จัดส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  
และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anti.corrup2563@gmail.com 
ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ประกอบด้วย 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 (แบบสขร. 1) 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (แบบ สขร. 1) 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (แบบ สขร. 1) 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 (แบบ สขร. 1) 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (แบบ สขร. 1) 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 (แบบ สขร. 1)  

4 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2565) 
หน่วยงาน ดำเนินการ 
(1) การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) 
และ / หรือ (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 13 
และกรณีหน่วยงานมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจาก 
งบดำเนินงานเป็นงบลงทุน) ให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ข้อ 29 ระบุ “เมื่อหน่วยรับงบประมาณดำเนินการโอนเงินจัดสรร และ / หรือ 
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรายการใดแล้วให้ส่งรายงานการโอนเงินจัดสรร และ / หรือ 
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มี 
การโอนเงินจัดสรร”และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร  
หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 8 วรรค 2 ดังนี้ 
 
 
 



๕๘ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

 (1.1) หน่วยงานดำเนินการ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทำรายงานในกรณี 
ที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ พร้อมขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการ ฯ 
ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 (1.2) นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 (1.3) จัดส่งการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่ 4 (1) ในรูป
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ดังกล่าว 
 - สำเนาหนังสือแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จากกองบริหารการคลัง กรณีหน่วยงานมีการหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน) 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
anti.corrup2563@gmail.com และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ เป็นผู้จัดส่งรายงาน
การโอนจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด
ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่มีการโอนเงินจัดสรร (สำคัญ) 
(2) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : 
ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน ดังนี้ 
 (2.1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ 
ดังกล่าว ขึน้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 
 (2.2) นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 (2.3) จัดส่งรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ตามข้ันตอนที่ 4 (2) ในรูปเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565  
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(3) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 
มิถุนายน 2565) 
 (3.1) เสนอผู้บริหารรับทราบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ฯ ดังกล่าว พร้อมขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 (3.2) นำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 
 (3.3) จัดส่งประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ฯ ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่ 4 (3) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ 
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์ 
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่28 กรกฎาคม 2565  
ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565)  
หน่วยงาน ดำเนินการ 
(4) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบ
ดำเนินงาน) รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
 (4.1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบดำเนินงาน) พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่  
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
 (4.2) นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

(4.3) จัดส่งรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ตามข้ันตอนที่ 4 (4) ในรูปเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบดำเนินงาน) 
           - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anti.corrup2563@gmail.com 
ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 
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(5) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : 
ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 12 เดือน  
 (5.1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ 
ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
 (5.2) นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 (5.3) จัดส่งรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ตามข้ันตอนที่ 4 (5) ในรูปเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anti.corrup2563@gmail.com 
ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 

5 หน่วยงาน ดำเนินการ 
(1) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) 
 (1.1) เสนอผู้บริหารรับทราบผลการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบดำเนินงาน) พร้อมขออนุญาตนำผลการวิเคราะห์ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 
 (1.2) ส่งผลการวิเคราะห์ ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 
เพ่ือวิเคราะห์ตามกระบวนการของ ITA ต่อไป 
(2) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน :  
ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
 (2.1) เสนอผู้บริหารรับทราบผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) พร้อมขออนุญาตนำผลการวิเคราะห์  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมู ล 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 
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 (2.2) ส่งผลการวิเคราะห์ ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 
เพ่ือวิเคราะห์ตามกระบวนการของ ITA ต่อไป 
(3) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 
30 กันยายน 2565) 
 (3.1) เสนอผู้บริหารรับทราบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ฯ ดังกล่าว พร้อมขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 (3.2) นำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
 (3.3) จัดส่งประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ฯ ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่  3 (3) ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ 
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565  
(4) แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) (ระหว่างวันที่  
1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) 
หน่วยงานต้องจัดทำสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในทุกรอบเดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 
2565 ดำเนินการ ดังนี้ 
 (4.1) จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบพร้อมขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 (4.2) นำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  
ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 (4.3) จัดส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  
และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anti.corrup2563@gmail.com 
ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ประกอบด้วย 

- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 (แบบ สขร. 1) 
- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 (แบบ สขร. 1) 



๖๒ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 (แบบ สขร. 1) 
- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 (แบบ สขร. 1) 
- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 (แบบ สขร. 1) 
- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 (แบบ สขร. 1)  

หมายเหตุ  
    ในทุกระดับการประเมิน หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.0050 คะแนน 
 
7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี ้

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  
 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

๑ (1) คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลัก
ของหน่วยงานในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 

 

- คำสั่งแตง่ตั้งผู้รับผิดชอบหลักของ
หน่วยงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 
ของหน่วยงาน (0.5 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
(0.25 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (0.25 คะแนน) 

1  

2 (1) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน)  
(1 คะแนน) 
 
 
 
 
 

-  หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนปฏิบัติ
การจดัซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (ดำเนินงาน) (0.5 คะแนน) 
- สำเนาหนังสือการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(0.25 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
(0.125 คะแนน) 

2  



๖๓ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

 
 
(2) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
(1 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับที่ 2 
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน 
นับต้ังแต่หน่วยงานได้ลงทะเบียน 
รับหนังสือการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (0.125 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์  
และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) หรือ หนังสือ
แจ้งกรณีหน่วยงานไม่มีงบลงทุน  
(0.5 คะแนน) 
- สำเนาหนังสือการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(0.25 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
(0.125 คะแนน) 
 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (0.125 คะแนน) 
กรณีหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรร ฯ งบลงทุน 
- หนังสอืแจ้งกรณีหนว่ยงานไม่มีงบลงทุน 
(0.75 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (0.25 คะแนน) 

3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน 
(1) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง)  
(0.4 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงาน
ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน 
สิ่งก่อสร้าง) ภายในวันที่ 7 มกราคม 
2565 (0.2 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
11 มกราคม 2565 (0.1 คะแนน) 

2  



๖๔ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

(2) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือผู้ได้รับ 
การคัดเลือก และสาระสำคัญของ
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจำไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน  
(0.2 คะแนน) 
 
 
 
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
(3) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน)  
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
(0.4 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
(4) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่า
ครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
(0.4 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบประกาศ ฯ 
ประจำไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่  
21 มกราคม 2565  (0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
(0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
29 มกราคม 2565 (0.05 คะแนน) 
 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงาน
ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบดำเนินงาน) ภายในวันที่ 5 เมษายน 
2565 (0.2 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
8 เมษายน 2565 
(0.1 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงาน
ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบลงทุน : ค่าครภุัณฑ์ และท่ีดิน
สิ่งก่อสร้าง) ภายในวันที่ 5 เมษายน 
2565 (0.2 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
8 เมษายน 2565 
(0.1 คะแนน) 



๖๕ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

(5) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
และสาระสำคัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำ 
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน  
(0.2 คะแนน) 
 
 
 
6) แบบสรุปผลการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... 
(แบบ สขร. 1) (ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 
2565) (0.4 คะแนน) 
 
 

- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบประกาศฯ 
ประจำไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่  
22 เมษายน 2565 (0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
(0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
29 เมษายน 2565 (0.05 คะแนน) 
- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) (ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 
2565) (0.2 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
5 ของเดือนถัดไป (0.1 คะแนน) 

  

 

7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
1 (1) คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลัก 

ของหน่วยงานในการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณของหน่วยงาน  
(1 คะแนน) 

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลัก 
ของหน่วยงานในการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณของหน่วยงาน (0.5 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 

1 



๖๖ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
 
 
 
 
 

และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.25 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(0.25 คะแนน) 

2 (1) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบดำเนินงาน) (0.5 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน
สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) (0.5 คะแนน) 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับที่ 2 
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ 
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
หนว่ยงานได้ลงทะเบียนรับหนังสือ 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

- หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดำเนินงาน) 
(0.25 คะแนน) 
- สำเนาหนังสือการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (0.125 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.0625 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(0.0625 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติ
แผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : 
ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  
(ถ้ามี) หรือ หนังสือแจ้งกรณีหน่วยงาน
ไม่มีงบลงทุน (0.25 คะแนน) 
 
- สำเนาหนังสือการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (0.125 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.0625 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(0.0625 คะแนน) 
กรณีหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรฯ งบลงทุน 
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๖๗ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
- หนังสือแจ้งกรณีหน่วยงานไม่มี 
งบลงทุน (0.375 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(0.125 คะแนน) 

3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน 
(1) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) (0.2 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจา้ง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 รอบ 
3 เดือน (0.1 คะแนน) 
 
 
 
 
 
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
(3) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน)  
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (0.2 คะแนน) 
 
 
 

- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจา้ง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง)  
ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565  
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 
11 มกราคม 2565 (0.05 คะแนน) 
- หนงัสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
ประกาศ ฯ ประจำไตรมาสที่ 1 
ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565  
(0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.025 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 
29 มกราคม 2565 (0.025 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบดำเนินงาน) ภายในวันที่ 5 เมษายน 
2565 (0.1 คะแนน)  
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
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๖๘ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
 
 
 
(4) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 2 
รอบ 6 เดือน 
(0.2 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
(5) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ 
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจำไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน  
(0.1 คะแนน) 
 
 
 
 
 
(6) แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ
จัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 
มีนาคม 2565) (0.2 คะแนน) 
 
 

- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
8 เมษายน 2565 (0.05 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง)  
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
8 เมษายน 2565 (0.05 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
ประกาศฯ ประจำไตรมาสที่ 2  
ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 
(0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.025 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 
29 เมษายน 2565 (0.025 คะแนน) 
- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ 
จัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 
มีนาคม 2565) (0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
5 ของเดือนถัดไป (0.05 คะแนน) 



๖๙ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
4 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน 

(1) ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบดำเนินงาน) และ / หรือ (งบลงทุน :  
ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
รวมถึงกรณีหน่วยงานมีการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
(งบประมาณเหลือจ่ายจาก 
งบดำเนินงานเป็นงบลงทุน) (ถ้ามี)  
(0.2 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 3 
รอบ 9 เดือน 
(0.2 คะแนน) 
 

 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ 
การปรับแผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(0.1 คะแนน) 
- สำเนาหนังสือแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จากกองบริหารการคลัง 
กรณีหน่วยงานมีการหน่วยงานโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
(งบประมาณเหลือจ่ายจากงบ
ดำเนินงานเป็นงบลงทุน) (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.025 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(0.025 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) ภายในวันที่  
6 กรกฎาคม 2565 (0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
8 กรกฎาคม 2565 (0.05 คะแนน) 
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๗๐ 
 

 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
 (3) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ 
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจำไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน 
(0.2 คะแนน) 
 
 
 
 
 
ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน 
(4) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) ไตรมาส
ที่ 4 รอบ 12 เดือน (0.2 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
(5) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 4 
รอบ 12 เดือน (0.2 คะแนน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับที่ 4 
กรณีหน่วยงานไม่มีการปรับ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ  

ระดับ คะแนน 
4 (1) 0.00 
4 (2) 0.25 
4 (3) 0.25 
4 (4) 0.25 
4 (5) 0.25 

- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
ประกาศ ฯ ประจำไตรมาสที่ 3  
ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.05 คะแนน)  
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 
28 กรกฎาคม 2565 (0.05 คะแนน)  
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จดัจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน)  
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
5 ตุลาคม 2565 (0.05 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง)  
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
5 ตุลาคม 2565 (0.05 คะแนน) 

 



๗๑ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
5 (1) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการ

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) 
(0.3 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
(2) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี)  
(0.3 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4   
รอบ 12 เดือน (0.2 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) ภายใน
วันที่ 5 ตุลาคม 2565  (0.2 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.05 คะแนน)  
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
7 ตุลาคม 2565 (0.05 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) หรอืหนังสือ 
แจ้งกรณีหน่วยงานไม่มีงบลงทุนภายใน
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 (0.2 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
7 ตุลาคม 2565 (0.05 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
ประกาศ ฯ ประจำไตรมาสที่ 4 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 5 
ตุลาคม 2565 (0.05 คะแนน) 
 

1 



๗๒ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
 (4) แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ

จัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
(ระหว่างวันที ่1 เมษายน – 30 
กันยายน 2565)  
(0.2 คะแนน) 

- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัด
จ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
(ระหว่างวันที่  
1 เมษายน – 30 กันยายน 2565)  
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล  
(0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 5 
ของเดือนถัดไป (0.05 คะแนน) 

 

หมายเหตุ  
    ในทุกระดับการประเมิน หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.0050 คะแนน 
 
8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
ระดับความสำเร็จในการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณของหน่วยงาน 

ระดับ - ระดับ 5 ระดับ 5 

 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :  แฟ้มการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๕๙๐ ๑230 
หน่วยงาน    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

     ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑866 
นางสาวชนกพร  แสนสุด   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
หน่วยงาน    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 

 หัวข้อ : ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 
 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พรนิดา  นาคทับทิม สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวพรนดิา  นาคทับทิม) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

วันท่ี 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 วันท่ี  7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่
พรนิดา  นาคทับทิม 

(นางสาวพรนิดา  นาคทับทิม) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

  


