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คูม่อืการปฏิบตักิารจดัทำแผนปฏบิัตกิารจดัซือ้จดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นกลาง 

 
 

 

คาํนํา 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดใหหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารสวนกลาง จำนวน 22 หนวยงาน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ                          
พ.ศ. 2564 งบดำเนินงานของหนวยงาน และแผนปฏิบัต ิการจัดซื ้อจ ัดจาง ประจำปของหนวยงาน                                
เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง) ที่เปนไปตามกรอบคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข               
ประจำปงบประมาณ 2564 ตัวชี ้ว ัดที ่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจาง                               
ประจำปงบประมาณของหนวยงาน เพื่อใหการดำเนินการจัดซื ้อจัดจางของหนวยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง มีมาตรฐานการจัดซื ้อจ ัดจ างภาครัฐเดียวกัน                 
อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ เพ่ิมความโปรงใส สะดวกตอการตรวจสอบ และประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
ไดโดยสะดวก สอดคลองกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และตามมติคณะรัฐมนตรี                      
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ                          
ขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กำหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานของรัฐ                    
เปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดเตรียมไวใหประชาชนตรวจดูได ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 มีการปรับปรุงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของอยางถูกตองครบถวน 
ชวยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
สวนกลาง เปนหลักประกันในระดับหนึ่งวาการดำเนินการดานการจัดซื้อจัดจางของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขนั้น ไมมีการทุจริตและไมมีผลประโยชนทับซอน 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหนวยงานเจาภาพจึงจัดทำ
คูมือการปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ประจำปงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดดำเนินการ
ตามตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณของหนวยงาน 
เปนไปตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน             
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในทุกข้ันตอนอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

 

ศูนยฏิัิรอานรุจริ ระรวาธรสุ 
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คูม่อืการปฏิบตักิารจดัทำแผนปฏบิัตกิารจดัซือ้จดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นกลาง 

 
 

 

สารบัญ  

 หนา 

คำนำ ก 

สารบัญ ข 

บทท่ี 1 บทนำ 1 

  หลักการและเหตุผล 1 

  วัตถุประสงค 2 

บทท่ี 2 การดำเนินงานแตละระดับ 5 

 ข้ันตอนท่ี 1 5 

 ข้ันตอนท่ี 2 6 

 ข้ันตอนท่ี 3 8 

 ข้ันตอนท่ี 4 11 

 ข้ันตอนท่ี 5  14 

บทท่ี 3 การจัดสงเอกสาร 16 

ภาคผนวก  20 

- แบบฟอรมรายละเอียดตัวชี้วัดท่ี 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

จัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณของหนวยงาน 

- แบบฟอรมแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- แบบฟอรมรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- แบบฟอรมการวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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คูม่อืการปฏิบตักิารจดัทำแผนปฏบิัตกิารจดัซือ้จดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นกลาง 

 
 

 

 

สารบัญ  (ตอ) 

 หนา 

 

- แบบฟอรมแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง (งบลงทุน) หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- แบบฟอรมรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบลงทุน) 

- แบบฟอรมการวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง (งบลงทุน) 

หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน แบบ สขร.1 
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คูม่อืการปฏิบตักิารจดัทำแผนปฏบิัตกิารจดัซื้อจดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นกลาง 
 
 

 

บทที่ 1  
บทนำ 

 
 

หลักการและเหตุผล 
 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
แก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
และตรวจสอบได้ และป้องกันปัญหาทุจริต การให้และการเปิดเผยข้อมูลเกี ่ยวกับการจัดซื ้อจ ัดจ้าง  
ถือเป็นมาตรการสำคัญที ่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตที ่เกิดขึ ้นในกระบวนการจัด ซื ้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี  
พ.ศ. 2546 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการ
เกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้าง และสัญญาใด ๆ ที ่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดู  
หรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ทำการของส่วนราชการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ และตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 
และตัวชี ้ว ัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที ่ต ้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดให้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ 
ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ 
มีความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานภาครัฐ จึงต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกข้ันตอน และตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส  
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พ.ศ. 2561 
 การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กำหนดให ้ท ุกหน ่วยงานจะต ้องดำเน ินการจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างประจำปี  
ของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน  
สิ่งก่อสร้าง) วิเคราะห์ผลของแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน รวมถึงงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) และการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบ รวมถึงหลักฐานการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
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คูม่อืการปฏิบตักิารจดัทำแผนปฏบิัตกิารจดัซื้อจดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นกลาง 
 
 

 - การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การดําเนินการเพ่ือใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เช่า แลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่เป็นงบดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) หมายถึง แผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรณีหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่าย
จากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน) ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 28 
 - แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) หมายถึง แบบสรุป 
การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดข้อมูล
ข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อ 1 (5) บัญญัติว่า หน่วยงาน
ภาครัฐต้องสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9 (8) ที ่ เป ็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการอย่างเคร่งครัด เนื้อหาประกอบด้วย 
(1) งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (2) วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง (3) ราคากลาง (4) วิธีซื ้อหรือจ้าง (5) รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ (6) ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (7) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และ (8)  
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง โดยหน่วยงานต้องจัดทำและสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ในรอบเดือน เสนอผู ้บริหารของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผู ้บร ิหาร 
ของหน่วยงานนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ภายในทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
 - ความโปร ่งใสในการเข ้าถ ึงข ้อม ูล ตามความร ่วมม ือในการเป ิดเผยข ้อม ูลภาครัฐ  
(Open Government Partnership: OGP) หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ต้องดำเนินการขออนุญาตตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทาง 
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยทุกครั ้งที ่มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
จะต้องมีแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นประกอบด้วย 
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  - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน หมายถึง รายงานที่แสดงถึง  
การวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่หน่วยงานได้ดำเนินการ 
ใช้จ่ายจริงในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้า งและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง จำนวน 22 หน่วยงาน 
  ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน  
จึงหมายถึง ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง จัดทำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และ / หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) รูปแบบ Open Data to Transparency (OIT) และรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และ / หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยที่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงส ุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ 
ที่ประกอบด้วย ความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  

มีการจัดทำแผนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้าง  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามdiv[ธรรมาภิบาล 

2. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

3. เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง มีการจัดการข้อมูลข่าวสาร
อย่างเป็นระบบในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบ โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมการเปิดเผยข้อมูล
และส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบ 

4. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลางบรรลุเป้าหมายการรักษาระบบการบริหารราชการอย่างมีธรรมาภิบาลและพัฒนาต่อยอด 
ให้เท่าทันสถานการณ์ทุจริต  
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การรายงานผลการจดัซื้อจัดจ้างตามแบบสรปุผลการดำเนินงานจัดซือ้จดัจา้งในรอบเดือน 
 

  คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 3 ตุลาคม 2560 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ และตามข้อกำหนดของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  1. ทุกหน่วยงานต้องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้  
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ดำเนินการ ดังนี้ 
   1.1 จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เสนอ
ผู ้บริหารของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผู ้บริหารของหน่วยงาน  
นำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   1.2 ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  ในรูป
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง anti.corrup2563@gmail.com ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ประกอบด้วย  
       1.2.1 หนังสือเสนอผู้บริหาร  
    1.2.2 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  
    1.2.3 Print Screen หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   2. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน และ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเท่านั้น  

 

mailto:anti.corrup2563@gmail.com
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บทที่ 2  
การดำเนินงานแต่ละระดับ 

 
ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  

ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 
 
 
ขั้นตอนที่ 1  
 
 

(1) หน่วยงานกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำ  
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน) 
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) กรณีหน่วยงานได้กำหนดแผนความต้องการครุภัณฑ์และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้รับงบประมาณตามที่บรรจุไว้ในเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(2) หน่วยงานจัดทำคำสั ่งแต่งตั ้งผู ้ร ับผิดชอบของหน่วยงาน 
ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 
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คูม่อืการปฏิบตักิารจดัทำแผนปฏบิัตกิารจดัซื้อจดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นกลาง 
 
 

 
ขั้นตอนที่ 2 (1) ขอ้ (1.1) – (1.2)  
 

(1) หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค ่าคร ุภัณฑ์  
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
 (1.1) เสนอผู้บริหารอนุมัติแผน ฯ พร้อมขออนุญาต 
นำแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้าง ฯ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์  
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 
6 พฤศจิกายน 2563  
 (1.2) จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ตามขั้นตอนที่ 2 (1) ในรูปแบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
  - แผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้าง ฯ เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 

 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่และหน้าแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูลพร้อมหนังสือนำส่งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
ที่ anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
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คูม่อืการปฏิบตักิารจดัทำแผนปฏบิัตกิารจดัซื้อจดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นกลาง 
 
 

 
ขั้นตอนที่ 2 (2) ขอ้ (2.1) – (2.2)  
 
 

(1) หนว่ยงานดำเนนิการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน)  

 (1.1) เสนอผู้บริหารอนุมัติแผน ฯ พร้อมขออนุญาต 
นำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 
ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563  

 (1.2) จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ตามขั้นตอนที่ 2 (1) 
ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 

  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ (งบดำเนินงาน) 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่และหน้าแบบฟอร์ม 

การขอเผยแพร่ข้อมูลพร้อมหนังสือนำส่งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
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คูม่อืการปฏิบตักิารจดัทำแผนปฏบิัตกิารจดัซื้อจดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นกลาง 
 
 

 
ขั้นตอนที่ 3  
 
 
ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563)  
กรณีหน่วยงานที่จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)  

(1) หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงท ุน (ค ่าคร ุภ ัณฑ์   
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 3 เดือน ดังนี้ 

- เสนอผ ู ้ บร ิหารร ับทราบรายงานผลตามแผนปฏ ิบ ัต ิการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ฯ(งบลงทุน)  

- ขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้าง ฯ  
(งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 4 มกราคม 2564 

(2) ส ่ งหน ั งส ือตาม (1) และ Print Screen หล ักฐาน 
การเผยแพร่และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลพร้อมหนังสือนำส่ง 
ในรูปแบบเอกสารอิเล ็กทรอนิกส์ท ี ่  anti.corrup2563@gmail.com 
ภายในวันที่ 7 มกราคม 2564 
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คูม่อืการปฏิบตักิารจดัทำแผนปฏบิัตกิารจดัซื้อจดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นกลาง 
 
 

 
ขั้นตอนที ่3 (ตอ่)  
 
 
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564) 
กรณีหน่วยงานที่จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)  

(1) หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค ่าคร ุภ ัณฑ์  
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 6 เดือน ดังนี้ 

- เสนอผ ู ้บร ิหารร ับทราบรายงานผลตามแผนปฏ ิบ ัต ิการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ฯ (งบลงทุน)  

- ขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ  
(งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 

(2) ส ่ งหน ั งส ื อตาม (1) และ Print Screen หล ักฐาน 
การเผยแพร่และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลพร้อมหนังสือนำส่ง 
ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ anti.corrup2563@gmail.com 
ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 
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คูม่อืการปฏิบตักิารจดัทำแผนปฏบิัตกิารจดัซื้อจดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นกลาง 
 
 

 
ขั้นตอนที่ 3 (ตอ่)  
 
 
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564) 
กรณแีผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(งบดำเนินงาน) 

(1) หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน) รอบ 6 เดือน ดังนี้ 

- เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ฯ (งบดำเนินงาน) 

- ขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ  
(งบดำเนินงาน) ขึ ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน 
วันที่ 6 เมษายน 2564 

(2) ส่งหนังส ือตาม (1) และ Print Screen หลักฐาน 
การเผยแพร่และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลพร้อมหนังสือนำส่ง 
ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ anti.corrup2563@gmail.com 
ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 
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คูม่อืการปฏิบตักิารจดัทำแผนปฏบิัตกิารจดัซื้อจดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นกลาง 
 
 

 
ขั้นตอนที่ 4  
 
 
ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564) 
กรณีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)  

(1) หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค ่าคร ุภ ัณฑ์  
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 9 เดือน ดังนี้ 

- เสนอผู ้บร ิหารร ับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบ ัต ิการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ฯ (งบลงทุน)  

- ขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
(งบลงท ุน)  ข ึ ้ น เผยแพร ่บนเว ็บไซต ์ของหน ่วยงาน  ภายใน 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 

(2) ส่งหนังส ือตาม (1) และ Print Screen หลักฐาน 
การเผยแพร่และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลพร้อมหนังสือนำส่ง 
ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ anti.corrup2563@gmail.com 
ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
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คูม่อืการปฏิบตักิารจดัทำแผนปฏบิัตกิารจดัซื้อจดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นกลาง 
 
 

ขั้นตอนที่ 4 (ตอ่) 
 
 
 
 
 

(1) หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค ่าคร ุภ ัณฑ์  
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

- เสนอผ ู ้บร ิหารร ับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบ ัต ิการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ฯ (งบลงทุน)  

- ขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ 
(งบลงท ุน)  ข ึ ้ น เผยแพร ่บนเว ็บไซต ์ของหน ่วยงาน  ภายใน 
วันที่ 24 กันยายน 2564 

(2) ส่งหนังส ือตาม (1) และ Print Screen หลักฐาน 
การเผยแพร่และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลพร้อมหนังสือนำส่ง 
ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ anti.corrup2563@gmail.com 
ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

 
 

 

  

ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564) 
กรณีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เฉพาะงบลงทนุ (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 

กรณีหน่วยงานมีการหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
(งบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน) ให้หน่วยงานดำเนินการ
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเตมิ ข้อ 28 
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คูม่อืการปฏิบตักิารจดัทำแผนปฏบิัตกิารจดัซื้อจดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นกลาง 
 
 

 

 
ขั้นตอนที่ 4 (ตอ่)  
 
 
ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) 
กรณแีผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(งบดำเนินงาน) 

(1) หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน) รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

- เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ฯ (งบดำเนินงาน) 

- ขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ  
(งบดำเนินงาน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 

(2) ส่งหนังส ือตาม (1) และ Print Screen หลักฐาน 
การเผยแพร่และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลพร้อมหนังสือนำส่ง 
ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ anti.corrup2563@gmail.com 
ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
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คูม่อืการปฏิบตักิารจดัทำแผนปฏบิัตกิารจดัซื้อจดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นกลาง 
 
 

 
ขั้นตอนที่ 5  
 
หน่วยงานดำเนินการ 

- วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน) 

- วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที ่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) 
 

เสนอผู้บริหาร 
  - ลงนามรับทราบรับทราบผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน) และผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื ้อจ ัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
  - ขออนุญาตนำผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้าง ฯ 
ดังกล่าว ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 
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คูม่อืการปฏิบตักิารจดัทำแผนปฏบิัตกิารจดัซื้อจดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นกลาง 
 
 

 
ขั้นตอนที่ 5 (ตอ่)  
 
หน่วยงานจัดส่ง  

- วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน) 

- วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที ่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) 

- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่และหน้าแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร ่ข ้อม ูลพร ้อมหน ังส ือนำส ่งในร ูปแบบเอกสาร
อิเล ็กทรอนิกส์ท ี ่  anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที ่  8 
ตุลาคม 2564 
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คูม่อืการปฏิบตักิารจดัทำแผนปฏบิัตกิารจดัซื้อจดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นกลาง 
 
 

 
บทที่ 3 

การจัดส่งเอกสาร 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินระดบัความสำเรจ็ในการจดัทำแผนปฏบิัตกิารจดัซื้อจดัจา้ง
ประจำปงีบประมาณของหนว่ยงาน 

 
ทกุหนว่ยงาน ตอ้งดำเนนิการจดัสง่ 

1. แผนปฏบิตักิารจัดซือ้จัดจา้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน 

(คา่ครุภัณฑ์ และท่ีดนิ สิง่กอ่สรา้ง) (ถา้มี) 

2. แผนปฏบิตักิารจัดซือ้จัดจา้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. รายงานผลตามแผนปฏบิตักิารจัดซือ้จดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

เฉพาะงบลงทุน (คา่ครุภัณฑ์ และทีด่นิ สิง่กอ่สรา้ง) (ถา้มี) ทุกไตรมาส 

4. รายงานผลตามแผนปฏบิตักิารจัดซือ้จดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาสที ่2 และไตรมาสที ่4 

5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงาน

จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

6. วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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คูม่อืการปฏิบตักิารจดัทำแผนปฏบิัตกิารจดัซื้อจดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นกลาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

หากดำเนนิการหรือสง่ลา่ชา้กวา่กำหนด  

หักวันละ 0.025 คะแนน 
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คูม่อืการปฏิบตักิารจดัทำแผนปฏบิัตกิารจดัซื้อจดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นกลาง 
 
 

 
 
  

 1.2 ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงาน
จัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 

ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง 
anti.corrup2563@gmail.com 

ทุกวันที่ 5  ของเดือนถัดไป 
ประกอบด้วย 

2. ต้องประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน  
เฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 3 แหล่ง ดังนี้  
(1) เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง 
(2) เว็บไซต์หน่วยงาน  
(3) ปิดประกาศที่หน่วยงาน 
 

ก.ย. 64 

ส.ค. 64 

ต.ค. 63 

พ.ย. 63 

ธ.ค. 63 

ม.ค. 64 ก.พ. 64 

มี.ค. 64 เม.ย. 64 

พ.ค. 64 

มิ.ย. 64 

ก.ค. 64 

1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ดำเนินการดังนี้ 
  1.1 จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงาน

จัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  
เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้น
เดือน (โดยประมาณ)และขออนุญาตผู้บริหาร 
ของหน่วยงานนำแบบสรุปผลการดำเนินงาน 
จัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ..(แบบ สขร. 1)  
ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

1.2.1 หนังสือเสนอ
ผู้บริหาร  
1.2.2 แบบสรุปผล 
การดำเนินงาน 
จัดซื้อจัดจ้าง 
ในรอบเดือน ...  
(แบบ สขร. 1)  
1.2.3 Print Screen  
หน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

แบบสรปุผลการดำเนนิงานจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดอืน ... (แบบ สขร.1) 
ทกุหนว่ยงาน ตอ้งดำเนนิการ 
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คูม่อืการปฏิบตักิารจดัทำแผนปฏบิัตกิารจดัซื้อจดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นกลาง 
 
 

การจดัส่งเอกสาร/หลักฐาน 

 
 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 

 
 

ส่งเปน็เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
Anti.corrup2563@gmail.com 



 - 20 -   
 
 

 

คูม่อืการปฏิบตักิารจดัทำแผนปฏบิัตกิารจดัซื้อจดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นกลาง 
 
 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดที่   ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. น้ำหนัก : ร้อยละ 5 (7.5) 
4. คำอธิบาย  :  
 การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กำหนดให ้ท ุกหน ่วยงานจะต ้องดำเน ินการจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างประจำปี  
ของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที ่ดิน  
สิ่งก่อสร้าง) วิเคราะห์ผลของแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน รวมถึงงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) และการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบ รวมถึงหลักฐานการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
 - การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เช่า แลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่เป็นงบดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นท่ีเกีย่วข้อง 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนกลาง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว ่าด้วยการจัดซื ้อจ ัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรณีหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่าย
จากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน) ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 28 
 - แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) หมายถึง แบบสรุป 
การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดข้อมูล
ข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อ 1 (5) บัญญัติว่า หน่วยงาน
ภาครัฐต ้องสร ุปผลการจ ัดหาพัสด ุในแต่ละรอบเด ือน ตามมาตรา 9 (8) ท ี ่ เป ็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการอย่างเคร่งครัด เนื้อหาประกอบด้วย (1) 
งานที่จัดซื ้อหรือจัดจ้าง (2) วงเงินจัดซื ้อจัดจ้าง (3) ราคากลาง (4) วิธีซื ้อหรือจ้าง (5) รายชื ่อผู ้เสนอราคา  
และราคาที่เสนอ (6) ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (7) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และ (8) เลขที่
และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง โดยหน่วยงานต้องจัดทำและสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงาน
นำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในทุกวันที่ 5  
ของเดือนถัดไป 
 



 

  - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื ้อจัดจ้างของหน่วยงาน หมายถึง รายงานที่แสดงถึง  
การวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่หน่วยงานได้ดำเนินการ 
ใช้จ่ายจริงในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว ่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้า งและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 - ความโปร ่งใสในการเข ้ าถ ึ งข ้อม ูล ตามความร ่วมม ือในการเป ิดเผยข ้อม ูลภาครัฐ  
(Open Government Partnership: OGP) หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ต้องดำเนินการขออนุญาตตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยทุกครั้งที่มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องมีแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นประกอบด้วย 
 - หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง ที่จัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
ในสังกดัสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน  
จึงหมายถึง ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง จัดทำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และ / หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ร ูปแบบ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) 
และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และ / หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยที่การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้อง 
กับหลักการที่ประกอบด้วย ความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 
 
  



 

เหตุผล :  
1. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

มีการจัดทำแผนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

3 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เร ื ่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงาน  
ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที ่ต ้องจัดเตรียมไว ้ให้ประชาชนตรวจดูได้  ตามมาตรา 9 วรรคหนึ ่ง (8)  
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
พ.ศ. 2561 สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

4. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลางมีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยส่งเสริม 
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหา  
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดซื้อจัดจ้างมีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
และสนับสนุนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 

 
  



 

6. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หน่วยงาน ดำเนินการ 

(1) กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) กรณีหน่วยงานได้กำหนดแผนความต้องการครุภัณฑ์ 
และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้รับงบประมาณ
ตามที่บรรจุไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2564  
(2) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงานให้เสร็จสิน้  
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  
(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 
 

2 หน่วยงาน ดำเนินการ 
(1) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 (1.1) เสนอผู้บริหารอนุมัติแผน ฯ พร้อมขออนุญาต 
นำแผนปฏิบัติการฯ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่  
6 พฤศจิกายน 2563 (หนังสืออนุมัติแผน ฯ พร้อมแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2563) 
 (1.2) จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ  เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ตามขั้นตอนที่ 2 (1) 
ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้า
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com  
ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
 (2) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 

 (2.1) เสนอผู้บริหารอนุมัติแผน ฯ พร้อมขออนุญาต 
นำแผนปฏิบัติการ ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
(หนังสืออนุมัติแผน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ) 
 (2.2) จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม 

การขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com  
ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 
 

3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563)
หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) รอบ 3 เดือน ดังนี้ 

 (1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ 
(งบลงทุน) ฯ พร้อม ขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  
(งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐาน
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
บริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที ่4 มกราคม 2564 

(2) ส่งหนังสือตาม (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง 
(ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ 
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 7 มกราคม 2564 
(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564) 

หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
(1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  
(งบลงทุน) ฯพร้อม ขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  
(งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐาน
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
บริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  Print Screen 
หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 
(2) ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐาน 
การเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือ
นำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น  
ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ 
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 

(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 
 
หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
(1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ฯ  พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมหลักฐานแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print Screen 
หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 
(2) ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐาน 
การเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือ
นำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยัง 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที ่
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 
(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
4 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564) 

หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) รอบ 9 เดือน ดังนี้ 

 

(1)  เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ  
(งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  
(งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐาน
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 

(2)  ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐาน 
การเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือ
นำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยัง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 

(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 
 ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) 
 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
(1)  เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ  
(งบลงทุน) ฯ พร้อม ขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ  
(งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐาน
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในราชการ
บริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print 

Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 
(2)  ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐาน 
การเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือ
นำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น  
ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ 
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 
(3)  กรณีหน่วยงานมีการหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน)  
ให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 28 ระบุ “เมื่อหัวหน้าส่วนราชการ 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
 หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้อำนาจ 

ตามที่ได้รับมอบสั่งโอน และหรือเปลี่ยนรายการงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณตามระเบียบนี้แล้ว ให้จัดทำ 
และส่งรายงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐโดยไม่ชักช้า  
ตามแบบรายงานที่สำนักงบประมาณกำหนดแต่อย่างช้า 
ต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย” 

(4) สำเนาเอกสารตามข้อ (3) ถ้ามี ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ 
anti.corrup2563@gmail.com  

 และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

เป็นผู้จัดส่งไปยังสำนักงบประมาณ (สำคัญ) 
 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
(1)  เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติ 
การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อม
หลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 

(2) ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐาน 
การเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือ
นำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น  
ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ 
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 

๕ หน่วยงาน ดำเนินการ 
(1) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) และวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบการวิเคราะห์ผลตามแผน ฯ  
ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนด 
 (1.1)  เสนอผู้บริหารรับทราบผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) และวิเคราะห์ผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

 พร้อมขออนุญาตนำผลการวิเคราะห์ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 

 (1.2)  ส่งผลการวิเคราะห์ ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ 
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 

เพ่ือวิเคราะห์ตามกระบวนการของ ITA ต่อไป 

(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 
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หมายเหตุ : 
1. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  

ทุกหน่วยงาน ต้องดำเนินการ 
 1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ดำเนินการดังนี้ 
  1.1 จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เสนอผู้บริหารของหน่วยงาน
รับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ในรอบเดือน ..(แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  1.2 ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง 
anti.corrup2563@gmail.com ทุกวันที่ 5  ของเดือนถัดไป ประกอบด้วย  
      1.2.1 หนังสือเสนอผู้บริหาร  
   1.2.2 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  
   1.2.3 Print Screen หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2. ต้องประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี  
ของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 3 แหล่ง ดังนี้ (1) เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (2) เว็บไซต์
หน่วยงาน และ (3) ปิดประกาศที่หน่วยงาน 

หมายเหตุ :  คะแนนการจัดส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  มีคะแนนเต็มเท่ากับ 
   1 คะแนน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ดังสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) (เต็มจำนวน 12 เดือน) = 1 คะแนน 
จำนวน 12 เดือน 

หากส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.01 คะแนน 

2. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน) 

ทุกหน่วยงาน ที่มีการการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน)  
ต้องดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 28  
 1. จัดทำและส่งรายงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐโดยไม่ชักช้า ตามแบบรายงานที่สำนักงบประมาณกำหนด 
แต่อย่างช้าต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย” 
 2. สำเนาเอกสารตามข้อ 1. ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com พร้อมกับการนำส่งไปยังสำนักงบประมาณ 
 
7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 
31 มีนาคม 2564)  

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

mailto:santana.k1986@gmail.com
mailto:santana.k1986@gmail.com


 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 (1) หน่วยงานกำหนดผู้รับผิดชอบ
หลักในการจัดทำ 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 - และ / หรือแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)  
(0.5000 คะแนน) 

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
หลักของหน่วยงานในการ
จัดทำ 
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 และ / หรือ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน 

(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) เสร็จสิ้น  
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 
2563 

 

(2) หน่วยงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 
(0.5000 คะแนน) 
(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่า
กำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 

2 (1) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี)  
 

(1.1) หนังสือเสนอ
ผู้บริหารอนุมัติแผน ฯ  
ที่มีการขออนุญาตนำ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 เฉพาะงบลงทุน ฯ  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน   

พร้อมแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูล 
ภายในวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2563 
 (1.2) แผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
เฉพาะงบลงทุนฯ  

Print Screen หลักฐาน
การเผยแพร่ และหน้า
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล ภายในวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2563 

 



 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

 

(2) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 

(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด  

หักวันละ 0.025 คะแนน) 

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าคะแนน 

1. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรร

งบประมาณ (งบดำเนินงาน) 

 1.1 ขออนุมัติแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ฯ  

(0.5000 คะแนน) 

 1.2 เผยแพร่ข้อมูลแผน ฯ 

(0.5000 คะแนน) 

1.0000 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรร

งบประมาณจัดซ้ือจัดจ้าง         

งบดำเนินงาน และงบลงทุน 

 

  2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ

จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน     (ค่า

ครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง 

   2.1.1  ขออนุมัติแผนจัดซ้ือ 

จัดจ้าง ฯ  (0.2500 คะแนน) 

   2.1.2 เผยแพร่ข้อมูลแผน ฯ 

(0.2500 คะแนน) 

0.5000 

2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัด

จ้าง ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 

2564  

   2.2.1  ขออนุมัติแผนจัดซ้ือจัด

จ้าง ฯ  (0.2500 คะแนน) 

   2.2.2 เผยแพร่ข้อมูลแผน ฯ 

(0.2500 คะแนน) 

0.5000 

 

(2.1) หนังสือเสนอ
ผู้บริหารอนุมัติแผน ฯ  
ที่มีการขออนุญาตนำ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน  
พร้อมแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูล 
ภายในวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2563  
(2.2) แผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
Print Screen หลักฐาน
การเผยแพร่ และหน้า
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล ภายในวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2563  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน 

หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  
 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหาร
รับทราบผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) ฯ ที่มีการขอ
อนุญาตนำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ฯ  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน  

พร้อมแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูล ภายใน
วันที่ 4 มกราคม 2564 
(2) หลักฐานตามข้อ (1) 
Print Screen หลักฐาน
เผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ภายในวันที่ 
7 มกราคม 2564 

 

 

 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหาร
รับทราบผลตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) ฯ ที่มีการขอ
อนุญาตนำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ฯ ขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน  
พร้อมแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล 

 



 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

  

ภายในวันที่ 6 เมษายน 
2564 
(2) หลักฐานตามข้อ (1) 
Print Screen หลักฐาน
เผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อ 
ต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุขภายในวันที่  
9 เมษายน 2564 

 

 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด  
หักวันละ 0.025 คะแนน) 
 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าคะแนน 
1. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรร
งบประมาณ (งบดำเนินงาน) 
 1.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซ้ือจัดจ้าง ฯ  ไตรมาส 2  
พร้อมเผยแพร่ (0.5000 คะแนน) 
 1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท.(0.5000 
คะแนน) 

1.0000 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรร
งบประมาณจัดซ้ือจัดจ้าง         
งบดำเนินงาน และงบลงทุน 

 

  2.1 รายงานผลตามแผนจัดซ้ือ 
จัดจ้าง ฯ เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส 1 
   2.1.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จดัซ้ือจัดจ้าง ฯ   พร้อมเผยแพร่ 
(0.1500 คะแนน) 
   2.1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. 
(0.1500 คะแนน) 

0.3000 

2.2 รายงานผลตามแผน ฯ  
เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส 2 
   2.2.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จดัซ้ือจัดจ้าง ฯ   พร้อมเผยแพร่ 
(0.1500 คะแนน) 
   2.2.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. 
(0.1500 คะแนน) 

0.3000 

2.3 รายงานผลตามแผน ฯ  
เฉพาะงบดำเนินงาน ไตรมาส 2 
   2.3.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซ้ือจัดจ้าง ฯ   พร้อมเผยแพร่ 
(0.2000 คะแนน) 
   2.3.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. 
(0.2000 คะแนน) 

0.4000 

 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหาร
รับทราบผล 
ตามแผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที่มีการขออนุญาต 
นำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ฯ ขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

พร้อมแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูล ภายใน
วันที่ 6 เมษายน 2564 
(2) หลักฐานตามข้อ (1) 
Print Screen หลักฐาน
เผยแพร่ทั้งหมด  
ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันที่ 9 เมษายน 
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
ค่าคะแนนที่ได้ 

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

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 (1) หน่วยงานกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก 

ในการจัดทำ 

 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 - และ / หรือแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)  
(0.5000 คะแนน) 

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
หลักของหน่วยงาน 
ในการจัดทำ 

 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
 - และ / หรือ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง เสร็จสิ้น ภายใน
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 

1 คะแนน 

 (2) หน่วยงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 

(0.5000 คะแนน) 

 

2 (1) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี)  
 

(1.1) หนังสือเสนอผู้บริหาร
อนุมัติแผน ฯ ที่มีการขอ
อนุญาตนำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
เฉพาะงบลงทุนฯ ขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

พร้อมแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูล ภายในวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2563 

(1.2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุนฯ 

Print Screen หลักฐาน 
การเผยแพร่ และหน้า
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล ภายในวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2563 

1 คะแนน 



 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

 (2) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 

(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด  
หักวันละ 0.025 คะแนน) 
 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าคะแนน 
1. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรร
งบประมาณ (งบดำเนินงาน) 
 1.1 ขออนุมัติแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ฯ  
(0.5000 คะแนน) 
 1.2 เผยแพร่ข้อมูลแผน ฯ 
(0.5000 คะแนน) 

1.0000 

2. กรณีหน่วยงานได้รบัจัดสรร
งบประมาณจัดซ้ือจัดจ้าง         
งบดำเนินงาน และงบลงทุน 

 

  2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน     (ค่า
ครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
   2.2.1  ขออนุมัตแิผนจัดซ้ือจัดจา้ง ฯ 
  (0.2500 คะแนน) 
   2.1.2 เผยแพร่ข้อมูลแผน ฯ 
(0.2500 คะแนน) 

0.5000 

2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัด
จ้าง ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 
2564  
   2.2.1  ขออนุมัตแิผนจัดซ้ือจดัจา้ง ฯ 
(0.2500 คะแนน) 
   2.2.2 เผยแพร่ข้อมูลแผน ฯ 
(0.2500 คะแนน) 

0.5000 

 

(2.1) หนังสือเสนอผู้บริหาร
อนุมัติแผน ฯ ที่มีการขอ
อนุญาตนำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน  
พร้อมแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูล ภายใน 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563  
(2.2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 Print Screen 

หลักฐานการเผยแพร่  
และหน้าแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูล ภายในวันที ่
13 พฤศจิกายน 2563  
 

 

 

 

 

 

 

3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน 

หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)  
 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหาร
รับทราบผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ฯ  
ที่มีการขออนุญาต 
นำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร่ข้อมูล  
ภายในวันที่ 4 มกราคม 
2564  
 

1 คะแนน 



 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print 
Screen หลักฐานเผยแพร่
ทั้งหมดส่งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ภายในวันที่ 7 มกราคม  
2564  
 

 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)  
 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหาร
รับทราบผลตามแผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564   
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ฯ  
ที่มีการขออนุญาตนำ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน  
พร้อมแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูล ภายในวันที่ 6 
เมษายน 2564  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print 
Screen หลักฐานเผยแพร่
ทั้งหมดส่งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ภายในวันที่ 9 เมษายน  
2564  
 

 

 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหาร
รับทราบผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ที่มีการขออนุญาต 
นำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ฯ ขึ้นเผยแพร ่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พร้อมแบบฟอร์มการขอ

 



 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด  
หักวันละ 0.025 คะแนน) 
 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าคะแนน 
1. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรร
งบประมาณ (งบดำเนินงาน) 
 1.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซ้ือจัดจ้าง ฯ  ไตรมาส 2 พร้อม
เผยแพร่ (0.5000 คะแนน) 
 1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท.(0.5000 
คะแนน) 

1.0000 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรร
งบประมาณจัดซ้ือจัดจ้าง         
งบดำเนินงาน และงบลงทุน 

 

  2.1 รายงานผลตามแผนจัดซ้ือ 
จัดจ้าง ฯ เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส 1 
   2.1.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซ้ือจัดจ้าง ฯ   พร้อมเผยแพร่ 
(0.1500 คะแนน) 
   2.1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. 
(0.1500 คะแนน) 

0.3000 

2.2 รายงานผลตามแผน ฯ  
เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส 2 
   2.2.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซ้ือจัดจ้าง ฯ   พร้อมเผยแพร่ 
(0.1500 คะแนน) 
   2.2.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. 
(0.1500 คะแนน) 

0.3000 

2.3 รายงานผลตามแผน ฯ  
เฉพาะงบดำเนินงาน ไตรมาส 2 
   2.3.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซ้ือจัดจ้าง ฯ   พร้อมเผยแพร่ 
(0.2000 คะแนน) 
   2.3.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. 
(0.2000 คะแนน) 

0.4000 

 

เผยแพร่ข้อมูล 
ภายในวันที่ 6 เมษายน 
2564  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print 
Screen หลักฐานเผยแพร่
ทั้งหมด  
ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ภายในวันที่ 9 เมษายน  
2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 
 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหาร
รับทราบผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ฯ  
ที่มีการขออนุญาต 
นำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน  
 

1 คะแนน 



 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

พร้อมแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูล 
ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 

(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print 
Screen หลักฐานเผยแพร่
ทัง้หมดส่งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 

 
ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 
 

 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหาร
รับทราบผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ฯ 
ที่มีการขออนุญาต 
นำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 

พร้อมแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูล 
ภายในวันที่ 27 กันยายน 
2564  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print 
Screen หลักฐานเผยแพร่
ทั้งหมด ส่งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

(3) และ (4) หลักฐานกรณีโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
(งบประมาณเหลือจ่าย 

จากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน) 
รายงานตามแบบที่สำนักงบประมาณ
กำหนดไม่เกิน 15 วัน 

นับแต่วันที่โอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการ

 



 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

งบประมาณรายจ่าย  
ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

เป็นผู้จัดส่งไปยงัสำนักงบประมาณ 
 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ 

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 

(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด  
หักวันละ 0.025 คะแนน) 
 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าคะแนน 
1. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรร
งบประมาณ (งบดำเนินงาน) 
 1.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซ้ือจัดจ้าง ฯ  ไตรมาส 4  
พร้อมเผยแพร่ (0.5000 คะแนน) 
 1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท.(0.5000 
คะแนน) 

1.0000 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรร
งบประมาณจัดซ้ือจัดจ้าง         
งบดำเนินงาน และงบลงทุน 

 

  2.1 รายงานผลตามแผนจัดซ้ือ 
จัดจ้าง ฯ เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส 3 
   2.1.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซ้ือจัดจ้าง ฯ   พร้อมเผยแพร่ 
(0.1500 คะแนน) 
   2.1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. 
(0.1500 คะแนน) 

0.3000 

2.2 รายงานผลตามแผน ฯ  
เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส 4 
   2.2.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซ้ือจัดจ้าง ฯ   พร้อมเผยแพร่ 
(0.1500 คะแนน) 
   2.2.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. 
(0.1500 คะแนน) 

0.3000 

2.3 รายงานผลตามแผน ฯ เฉพาะ
งบดำเนินงาน ไตรมาส 4 
   2.3.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซ้ือจัดจ้าง ฯ   พร้อมเผยแพร่ 
(0.2000 คะแนน) 
   2.3.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. 
(0.2000 คะแนน) 

0.4000 

 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหาร
รับทราบผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ที่มีการขออนุญาตนำ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน  
พร้อมแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูล  
ภายในวันที่ 27 กันยายน 
2564  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print 
Screen หลักฐานเผยแพร่
ทั้งหมด  
ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ภายในวันที่ 1 ตุลาคม  
2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

5 (1) วิเคราะห์ผลตาม 

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เฉพาะงบลงทุน ฯ (ถ้ามี) 
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด  
หักวันละ 0.025 คะแนน) 
 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าคะแนน 
1. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรร
งบประมาณ (งบดำเนินงาน) 
 1.1 เสนอวิเคราะห์ผลตามแผน
จัดซ้ือจัดจ้าง ฯ  ปีงบประมาณ 
2564 พร้อมเผยแพร่ (0.5000 
คะแนน) 
 1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท.(0.5000 
คะแนน) 

1.0000 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรร
งบประมาณจัดซ้ือจัดจ้าง         
งบดำเนินงาน และงบลงทุน 
(รวมถึงการแปลงงบเพื่อจัดซ้ือ 
จัดจ้างเป็นงบลงทุน)  

 

  2.1 วิเคราะห์ผลตามแผนจัดซ้ือ
จัดจ้าง ฯ  เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
ปีงบประมาณ 2564 
   2.1.1 เสนอวิเคราะห์ผล 
ตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ฯ    
พร้อมเผยแพร่ (0.2500 คะแนน) 
   2.1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. 
(0.2500 คะแนน) 

0.5000 

2.2 วิเคราะห์ผลตามแผนจัดซ้ือจัด
จ้าง ฯ  งบดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2564 
   2.2.1 เสนอวิเคราะห์ผล 
ตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ฯ   พร้อม
เผยแพร่ (0.2500 คะแนน) 
   2.2.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. 
(0.2500 คะแนน) 

0.5000 

 

(1.1) สำเนาหนังสือเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ  
ผลการวิเคราะห์ 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เฉพาะงบลงทุน ฯ  
และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลฯ 

ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน  
พร้อม Print Screen 
หลักฐานการเผยแพร่  
ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 

(1.2) ส่งผลการวิเคราะห์ 
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 คะแนน 

 
 
 
 



 

หมายเหตุ  
   ทุกหน่วยงาน ต้องดำเนินการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 
9 (8) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ จึงกำหนดเกณฑ์การ
ประเมินระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ดังนี้ 
(ค่าคะแนนการประเมิน (เต็ม 5 คะแนน) + คา่คะแนนการจดัส่งแบบ สขร. 1 (เต็ม 1 คะแนน)) x 5 = คะแนนตวัชี้วัดที่ 5 
                                               6  
 
8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณของหน่วยงาน 

ระดับ 4.74 4.77 4.90 

 
 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหาร
ส่วนกลาง 22 หน่วยงาน จัดส่งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 

10. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ 1866 
หน่วยงาน:    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

      ผู้จัดเก็บข้อมูล:   นางสาวชนกพร  แสนสุด  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ 1330 
หน่วยงาน:    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 

 



    
 
 

 
คูม่อืการปฏิบตักิารจดัทำแผนปฏบิัตกิารจดัซือ้จดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นกลาง 

 
 

 

 
 

แบร 

งําเนินงาน 
 

 

 

 

 



 ต.ค. 

63

 พ.ย.

63

 ธ.ค.

63

 ม.ค.

64

 ก.พ.

64

 มี.ค.

64

เม.ย.

64

 พ.ค.

64

 มิ.ย.

64

 ก.ค.

64

 ส.ค.

64

 ก.ย. 

 64

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 )

ชื่อโครงการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน ............................................................. 

จัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการที่จัดซื้อจัดจาง
ลําดับ

ที่

จํานวน

(หนวยนับ)

งบประมาณ (บาท)

(ประมาณการ)



ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการ

ผูประกอบการที่ไดรับ

การคัดเลือก

(ชื่อบุคคล/นิติบุคคล)

รายการที่จัดซื้อจัดจาง
 จํานวน

(หนวยนับ)

งบประมาณ 

(บาท) 

(ประมาณการ)

วงเงินที่จัดซื้อจัดจาง

(บาท) (ใชจริง)

งบประมาณ

คงเหลือ (บาท)

วิธีการ

การจัดซื้อจัดจาง

เปนไปตาม

แผน

ไมเปนไปตามแผน/

(อธิบายสาเหตุ

พอสังเขป)

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

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน .........................................................



ล ำดับ

ท่ี
ช่ือโครงกำร

ผู้ประกอบกำรท่ีได้รับ

กำรคัดเลือก

(ช่ือบุคคล/นิติบุคคล)

รำยกำรท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวน

(หน่วยนับ)

งบประมำณ 

(บำท) 

(ประมำณกำร)

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง(บำท) (ใช้จริง)

งบประมำณ

คงเหลือ (บำท)

วิธีกำร

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

เป็นไปตำม

แผน

ไม่เป็นไปตำมแผน/

(อธิบำยสำเหตุ

พอสังเขป)

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

รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

หน่วยงำน .........................................................

จัดซ้ือจัดจ้ำงด้วยเงินนอกงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564



การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 หน่วยงาน.............................................................................ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับงบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (หรือได้รับงบประมาณที่เป็นเงินนอกงบประมาณรายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ใน
ลักษณะต่อไปนี้ 
 
 1) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ตารางที่ ....แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วย : โครงการ 
จำนวน
โครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจา้ง 
วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีสอบราคา 

……. ………… 
(ร้อยละ) 

 

………… 
(ร้อยละ) 

 

………… 
(ร้อยละ) 

 

………… 
(ร้อยละ) 

 

………… 
(ร้อยละ) 

 

 
 อธิบายใต้ตาราง 
 
 2) ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ตารางที่ ....แสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วย : บาท 
จำนวน

งบประมาณ 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจา้ง 
วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีสอบราคา 

……. ………… 
(ร้อยละ) 

 

………… 
(ร้อยละ) 

 

………… 
(ร้อยละ) 

 

………… 
(ร้อยละ) 

 

………… 
(ร้อยละ) 

 

 
  
 



2 
 

อธิบายใต้ตาราง 
 
 3) (อธิบาย) การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับงบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(หรือได้รับงบประมาณที่เป็นเงินนอกงบประมาณรายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ประสบผลสำเร็จ
หรือไม่อย่างไร สามารถดำเนินการภายใต้หลักการความโปร่งใส ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ตรวจสอบได ้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมหรือไม่อย่างไร และต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ 
 4) (อธิบาย) การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จากข้อ 3)) 
 5) หน่วยงานได้ดำเนินการปรับปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564 อย่างไร (เทียบเคียงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และสามารถดำเนินการภายใต้หลักการความ
โปร่งใส ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรมหรือไม่อย่างไร และ
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ 
 
 
 



    
 
 

 
คูม่อืการปฏิบตักิารจดัทำแผนปฏบิัตกิารจดัซือ้จดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นกลาง 

 
 

 
 

แบบฟอรม 
งบลงทุน 

  



ล ำดับ แผนงำน

งำน/โครงกำร รำยกำร จ ำนวน

(หน่วยนับ)

งำนต่อเน่ืองท่ี

ผูกพัน

งบประมำณปี

ต่อไป

งำนท่ีเสร็จ

ภำยในปี 

2564

จัดซ้ือ จัดจ้ำง e-

market

e-

bidding
สอบ

รำคำ

มี

(/)
ไม่มี

(/)
ประกำศ 

สอบรำคำ

ประกวดรำคำ

(เดือน ปี)

คำดว่ำจะ

ลงนำม

ในสัญญำ

(เดือน ปี)

คำดว่ำจะมี

กำรส่งมอบ

ปี ......

(เดือน ปี)

งบประมำณท่ี

ได้รับอนุมัติ

ในปี 2564

(ล้ำนบำท)

เงินนอก

งบประมำณ

หรือเงินสมทบ

(ล้ำนบำท)

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

ลายมือช่ือ ผู้จัดท า ลายมือช่ือ

ช่ือ ช่ือ

ต าแหน่ง ต าแหน่ง

ออกแบบหรือ

ก ำหนด

คุณลักษณะ

เฉพำะแล้ว

แผนปฏิบัติกำร แผนกำรจ่ำยเงิน

แบบรำยงำนแผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (งบลงทุน)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

หน่วยงำน………………………………………...........................กรม/จังหวัด…………………….......................................………กระทรวง…………………………….............................

ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

หมำยเหตุ

ลักษณะงำน วิธีกำร (/)



ล ำดับท่ี แผนงำน

งำน/โครงกำร รำยกำร จ ำนวน

(หน่วยนับ)

จัดซ้ือจัดจ้ำง

โดยวิธี

ประกำศ สอบ

รำคำประกวดรำคำ

(วัน เดือน ปี)

ลงนำมในสัญญำ

(วัน เดือน ปี)

กำรส่งมอบ

(วัน เดือน ปี)

เงินงบประมำณ

(ล้ำนบำท)

เงินนอกงบประมำณ

หรือเงินสมทบ

(ล้ำนบำท)

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

ลายมือช่ือ ผู้จัดท า ลายมือช่ือ ผู้รับผิดชอบ

ช่ือ ช่ือ

ต าแหน่ง ต าแหน่ง

กำรเบิกจ่ำย
เป็นไปตำม

แผน

(/)

ไม่เป็นไป

ตำมแผน

(/)

หมำยเหตุ

แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (งบลงทุน)

หน่วยงำน………………………………………...........................กรม/จังหวัด…………………….......................................………กระทรวง…………………………….............................

หมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ผลกำรด ำเนินกำร



การวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง เฉพาะงบลงทุน (คาครุภณัฑ และท่ีดนิส่ิงกอสราง) 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวยงาน ......................................................................................................... 

 

 

 หนวยงาน.............................................................................ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง ไดรับงบประมาณตามท่ีกำหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีกำหนดแผนความตองการครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จำแนกรายการครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง ดังตอไปนี้ 

1. ........................................................................ 

2. ........................................................................ 

3. ........................................................................  

ฯลฯ 

 

 หนวยงาน.............................................................................ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขสวนกลาง วิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดิน

สิ่งกอสราง) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ไดดำเนินการตามแผน

ความตองการครุภัณฑ และที ่ด ินสิ ่งกอสราง ตามที ่กำหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 1) รอยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และ

ท่ีดินสิ่งกอสราง) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ตารางท่ี ....แสดงรอยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และ

ท่ีดินสิ่งกอสราง) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวย : โครงการ 
จำนวน

โครงการ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

วิธีสอบราคา 

……. ……. 

(รอยละ...) 

…….……. 

(รอยละ...) 

…….……. 

(รอยละ...) 

…….……. 

(รอยละ...) 

 

 

  

 

 



2 
 
อธิบายใตตาราง 

 

 2) รอยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และ

ท่ีดินสิ่งกอสราง) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ตารางท่ี ....แสดงรอยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และ

ท่ีดินสิ่งกอสราง) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวย : บาท 
จำนวน

งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

วิธีสอบราคา 

……. ……. 

(รอยละ...) 

…….……. 

(รอยละ...) 

…….……. 

(รอยละ...) 

…….……. 

(รอยละ...) 

 

 อธิบายใตตาราง 

 

 3) (อธิบาย) การดำเนินการเปนไปตามแผนความตองการครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง ที่กำหนดไว

ในเอกสารงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประสบผลสำเร็จหรือไมอยางไร สามารถ

ดำเนินการภายใตหลักการความโปรงใส ความคุมคา มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรวจสอบได มีการแขงขัน

ท่ีเปนธรรมหรือไมอยางไร และตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ 

 4) (อธิบาย) การดำเนินการไมเปนไปตามแผนความตองการครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง ที่กำหนด

ไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 5) (อธิบาย) หนวยงานไดดำเนินการปรับปรับปรุงการดำเนินงานดานการจัดซื ้อจ ัดจาง ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยางไร (เทียบเคียงในปงบประมาณ พ.ศ. 2561) และสามารถดำเนินการภายใต

หลักการความโปรงใส ความคุมคา มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรวจสอบได มีการแขงขันที่เปนธรรม

หรือไมอยางไร และตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ 
 



    
 
 

 
คูม่อืการปฏิบตักิารจดัทำแผนปฏบิัตกิารจดัซือ้จดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นกลาง 

 
 

 
 
 

แบบสรุปผลการดําเนินการจดัซือ้จดัจางในรอบเดอืน... 

 แบบ สขร.1 

 
 

 
 

 



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน .......................

(ช่ือหน่วยงำน)................................................

วันท่ี .............. เดือน ............................... พ.ศ. 2564 (1)



anti.corrup2563@gmail.com

anti.corrup2563@gmail.com

0 2590 1330

www.stopcorruption.moph.go.th

ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ กระทรงสาธารณสขุ



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :30 ตุลาคม 2564 
หัวข้อ: คู่มือการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 คู่มือการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

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

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

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ชนกพร แสนสุด สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

นางสาวชนกพร แสนสดุ นางสาวสชุาฎา  วรินทรเ์วช 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  30  เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2563 
 

วันท่ี  28  เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2563 
 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

นางสาวชนกพร แสนสุด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
วันที่  28  เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2563 
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