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  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีของหน่วยงาน (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) และจัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ทุกไตรมาส ได้แก่ รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 
ตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเดียวกันอย่างเป็นระบบ มีการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ  
การดำเนินการ จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
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1) หลักการและเหตุผล 
 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้ มค่า 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้  และป้องกันปัญหาทุจริต การให้และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการสำคัญ  
ที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใด ๆ 
ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ทำการของส่วนราชการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศข องส่วนราชการ 
และตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ  
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนด ให้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ 
ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นการป้องกัน 
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ จึงต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ  
และทุกขั้นตอน และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการตามประกาศคณะกรรม การข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561  
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
หน่วยงานรับผิดชอบหลักตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในมิติภายใน  
การพัฒนาองค์การ และกำหนดกรอบการประเมินผลตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของตัวชี้วัดดังกล่าว ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  
และดำเนินการตามกรอบคำรับรอง ฯ ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง มีมาตรฐาน 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โ ดยสะดวก  
ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง นั้น ไม่มีการทุจริตและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่ง 
ในการปฏิบัติงานประจำในด้านการจัดซื้อจ้างของทุกหน่วยงาน  
 โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง จัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) ทุกไตรมาส ได้แก่ รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 
 ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงรวบรวมรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) รอบ 3 เดือน ตามกรอบคำรับรอง ฯ ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความโปร่งใสเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล 
ต่อสาธารณชน 
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2) วัตถุประสงค์ 
 2.1) เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล  
ต่อสาธารณชน 
 2.2) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) และกรอบการประเมินผลตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
3) กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย 

 3.1) หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง จำนวน 23 หน่วยงาน ที่จัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ กองกลาง กองกฎหมาย 
กองการต่างประเทศ กองการพยาบาล กองตรวจราชการ กองบริหารการคลัง กองบริหารการสาธารณสุข กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานบริหาร
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สำนักสารนิเทศ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ
 3.2) หน่วยงานที่ไม่ได้จัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิม 
พระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองประจำกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันกัญชาทางการแพทย์ 
 
 
 



 

 

4 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
รอบ 9 เดือน  

4) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 4.1) การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการ
ตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 4.2) การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ไม่มีการทุจริตและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
รอบ 9 เดือน  

 
 
 
 
 

รายงานผลตามแผนปฏิบตัิการจัดซื้อจัดจา้ง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(งบลงทุน : ค่าครภุัณฑ ์และที่ดนิสิ่งก่อสรา้ง) 
รอบ 9 เดือน  
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รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
รอบ 9 เดือน  

 

กองกลาง 



ประกาศ เงนินอก เป็นไป ไมเ่ป็นไป หมายเหตุ

งาน/ จ านวน จัดซื้อจัดจา้ง สอบราคา/ ลงนามใน การสง่มอบ เงนิงบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน 

โครงการ (หนว่ยนับ) โดยวธิี e-bidding/ สัญญา (วัน เดอืน ป)ี (ลา้นบาท) หรือเงนิสมทบ (  ) (  )

e-marketing (วัน เดอืน ปี) (ลา้นบาท)

(วัน เดอืน ป)ี

( 1 )  ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )  ( 7 ) ( 8 ) ( 9) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )

1 ปรับปรุงหอ้งน้ าอาคารส านักงาน 1 รายการ e-bidding 7,203,000.00 P 1. อยู่ระหวา่งด าเนนิการ...

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อาคาร 1 ชัน้ 3-5 และอาคาร 2,3,6,7

ชัน้ 4-9 กองกลาง ส านักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข ต าบลตลาดขวัญ

อ าเภอเมอืง จังหวัดนนทบุรี

รายการ

แบบรายงานผลการปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทนุ) ไตรมาสที่ 3

แผนงาน
หมวดคา่ครุภัณฑ์

ผลการด าเนนิการ การเบกิ - จา่ย
ที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง

กองกลาง ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ จังหวัดนนทบรีุ กระทรวงสาธารณสขุ

ล าดับที่

ลายมือชื่อ...................................................ผู้จัดท า 

           (นางสาวญาณิชศา เหลืองวัฒนวิไล) 

ต าแหน่ง     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

ลายมือชื่อ....................................................ผู้รับผดิชอบ 

                      (นางสุทธิมา หุ่นดี)    

ต าแหน่ง         ผู้อ านวยการกองกลาง       
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รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
รอบ 9 เดือน  

 

กองการต่างประเทศ 





 

 

10 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
รอบ 9 เดือน  

 

กองบริหารการสาธารณสุข 



 

 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน) 
หน่วยงาน   กองบริหารการสาธารณสุข   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณประจ าปี  2565 
ล าดับ ช่ือโครงการ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

(บุคคล/นติิบุคคล) 
รายการที่จดัซื้อจัดจ้าง จ านวน 

(หน่วยนับ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
(ประมาณ

การ) 

วงเงินท่ีจัดซื้อจัด
จ้าง (บาท)(ใช้

จริง) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

วิธีการจัดหา เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่เป็นไปตาม
แผน/สาเหต ุ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
           

           

           

           

 

  ลายมือชื่อ..............................................ผู้จัดท า                                        ลายมือชื่อ.............................................ผู้รับผิดชอบ 
                                  (นางสาวฐาปนี จันทะ)  (นางกัญจน์ณัฎฐ์  สังข์นาค) 
                               เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  
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รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
รอบ 9 เดือน  

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 







0 2590 1330

www.stopcorruption.moph.go.th

ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี  25  กรกฎาคม  2565 
หัวข้อ: รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน) รอบ 9 เดือน  
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน) รอบ 9 เดือน  
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

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

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

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ชนกพร แสนสุด สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

(นางสาวชนกพร  แสนสดุ) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 

วันท่ี 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25645 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

นางสาวชนกพร แสนสุด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
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