




L

รายงานการวเิคราะห์ผลการจดัซื�อจดัจา้งรายงานการวเิคราะห์ผลการจดัซื�อจดัจา้ง
สาํนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสขุสาํนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ  

ราชการบรหิารสว่นกลางราชการบรหิารสว่นกลาง
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2565ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ



 
 

 

 ก   
 

 

รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง จัดทำแผนปฏิบัต ิการจัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง 
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเน ินงาน และแผนปฏิบ ัต ิการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ้าง 
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) เป็นไปตาม 
กรอบคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จ 
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน  
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1.1) หลักกการและเหตผุล 

  
 การบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์
ส ํ าค ัญในการปฏ ิร ูปกระทรวงสาธารณส ุขตามย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  ระยะ 20 ป ี  (ด ้านสาธารณส ุข)  
สำน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณส ุข ราชการบร ิหารส ่วนกลาง ได ้กำหนดส ่ งเสร ิมความโปร ่ งใส  
ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ด้วยการขับเคลื่อนผ่านตัวชี้วัดภายใต้กรอบคำรับรองและการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตัวชี ้วัดระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนจัดซื ้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน เพื ่อมุ ่งเน้น  
ให้เป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง มีความโปร่งใส และมีมาตรฐานเดียวกัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ประกาศ หนังสือเวียน และกฎหมายอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง รวมถึงเกณฑ์  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
 การจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างและการบร ิหารพัสด ุของหน่วยงานของร ัฐ ต ้องก่อให ้เก ิดประโยชน์  
แก่หน่วยงานของรัฐ สอดคล้องกับหลักการ คุ ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้  
และป้องกันการทุจริต การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผย 
ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใด ๆ ที่มีการอนุมัติ 
ให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ทำการ และระบบเครือข่าย
สารสนเทศของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ  
ถือปฏิบัติและดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงนของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสาร  
ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข้อมูลข่าวสาร  
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดให้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี ่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุเพื ่อให้กระบวนการจัดซื ้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นธรรม  
และเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
การจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างท ุกรายการและท ุกข ั ้นตอน และประกาศสำน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุข  
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พ.ศ. 2561 สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน เกิดความโปร่งใส เปิดโอกาส 
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
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 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อน
งานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ
ในการจ ัดทำแผนจ ัดซ ื ้ อจ ัดจ ้ างประจำป ีงบประมาณของหน ่วยงาน กำหนดให้หน่วยงานในส ังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง จำนวน 30 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงาน 
ที่จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ จำนวน 23 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ไม่ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ 
จำนวน 7 หน่วยงาน ดำเนินการตามกรอบตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณของหน่วยงาน เพื ่อติดตามการบริหารจัดการการใช้จ ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตลอดจนรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
และดำเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื ้อจ ัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ในภาพรวมอย่างเป็นระบบ  เพื่อสรุปผลการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุที่ผ่านมาในภาพรวมว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา
พัสดุที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่า สามารถประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใดในกระบวนการ  
จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใด มีการใช้งบประมาณในแต่ละวิธีการ  
เป็นจำนวนเงินเท่าใด รวมทั้งจะต้องมีการจัดทำข้อเสนอเพ่ือนำไปปรับปรุง หรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และจัดหาพัสดุในปีต่อไปด้วย เพื่อประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าสูงสุด 
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1.2) วัตถุประสงค์ 
 

 1.2.1) เพ ื ่อสร ุปผลการดำเน ินการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างและการจ ัดหาพัสด ุท ี ่ผ ่ านมาในภาพรวม 
ว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุที่ได้กำหนดไว้หรือไม่  
 1.2.2) เพื่อให้ทราบว่าการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุที่ได้กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน มีความคุ้มค่า สามารถประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด 
 1.2.3) เพื ่อประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัต ิการจัดซื ้อจ ัดจ้าง 
และการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าสูงสุด 
 
1.3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

 1.3.1) ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
มีกระบวนการจัดซื ้อจ ัดจ้างที ่ม ีมาตรฐาน เกิดความโปร ่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 1.3.2) ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
สามารถวิเคราะห์ความคุ ้มค่า และความสามารถในการประหยัดงบประมาณของการดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงาน เพ่ือนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในปีงบประมาณต่อไป 
 1.3.3) สำน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณส ุข  ราชการบร ิหารส ่วนกลาง ได ้นำข ้อเสนอ 
ในการจัดซื ้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปรับปรุง พัฒนา และแก้ไข เพื ่อประโยชน์ในการดำเนินงานในปีต่อไป  
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด 
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1.4) กลุ่มเปา้หมาย 
 

 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่ดำเนินการ 
ตามกรอบการประเมินผลตามคำร ับรองการปฏิบ ัต ิราชการของหน่วยงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตัวชี ้ว ัดที ่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน  
จำนวน 30 หน่วยงาน ดังนี้ 
 1. หน่วยงานที่จัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงานในสังก ัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
จำนวน 23 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
  1.1  กองกลาง 
  1.2  กองกฎหมาย 
  1.3  กองการต่างประเทศ 
  1.4  กองการพยาบาล 
  1.5  กองตรวจราชการ 
  1.6  กองบริหารการคลัง 
  1.7  กองบริหารการสาธารณสุข 
  1.8  กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
  1.9  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
  1.10 กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
  1.11 กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
  1.12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  1.13 กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  1.14 กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
  1.15 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
  1.16 กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
  1.17 สำนักวิชาการสาธารณสุข 
  1.18 สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 
  1.19 สำนักสารนิเทศ 
  1.20 สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย 
  1.21 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
  1.22 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข 
  1.23 สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ
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 2. หน่วยงานที่ไม่ได้จัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
จำนวน 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
  2.1  สำนักงานรัฐมนตรี 
  2.2  สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
  2.3  สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ 
  2.4  ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข  
  2.5  สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข  
  2.6  กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
  2.7  สถาบันกัญชาทางการแพทย์ 
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บทที่ 2 
วิเคราะห์ความเสี่ยง 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
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วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
 

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี ่ยงด้านการจัดซื ้อจัดจ้าง 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ในกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกำหนด
มาตรการกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดังรายละเอียด 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี ่ยง 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ในการประเมินความเสี ่ยง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง
ว่าการดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง จะไม่มีการทุจริต และ / หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบ
กับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าส่วนราชการ 
ที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 
 

  กำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี ่ยงด้านการจัดซื ้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
  

1. การระบคุวามเสีย่ง 
2. การวเิคราะหส์ถานะ
ความเสีย่ง 

 
3. เมทรกิส ์
ระดบัความเสีย่ง 
 

4. การประเมนิ 
การควบคมุความเสีย่ง 

5. แผนบรหิาร 
ความเสีย่ง 
 

7. จัดทำระบบ 
การบรหิารความเสีย่ง 

8. การจดัทำรายงาน 
การบรหิารความเสีย่ง 

 
9. การรายงานผล 
การดำเนนิงานตามแผน 
การบรหิารความเสีย่ง 

6. การจดัทำรายงาน 
ผลการเฝา้ระวงัความ
เสีย่ง 
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 ดังนั ้น ก่อนทำการการประเมินความเสี ่ยงด้านการจัดซื ้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง เตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จากภาระงานด้านภารกิจ
สนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ดังนี้ 
 

ภาระงาน กระบวนงาน 

ด้านภารกิจสนับสนุน กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง 

 
 จากนั ้นดำเนินการตามขั ้นตอนการประเมินความเสี ่ยงด้านการจัดซื ้อจ ัดจ้างของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 9 ขั้นตอน ทั้งนี้ ในขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหาร
ความเสี่ยง และขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงนั้น จะปรากฏการรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงในบทที่ 6 แนวทางการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
 
 ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
  ทำการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) โดยนำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการประเมิน
ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางในประเภทของ
ความเสี่ยงซึ่งเป็น Unknown Factor ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ที่เป็น Unknown Factor  

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 

ระบุรายละเอียดความเสี่ยง  
Know Factor Unknown Factor 

กระบวนงานการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง  
1. การวางแผนการซ่อมบำรุงรักษา พัสดุ ครุภัณฑ์  
ไม่ครอบคลุม หรือไม่ได้จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษา 
พัสดุ ครุภัณฑ์ 
2. การวางแผนจัดหาพัสดุไม่ครอบคลุมรายการ 
กรณีเร่งด่วน หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน 
3. การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ไม่เป็นไป 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน 
4. การประมาณการงบประมาณในการจัดหาพัสดุ 
ไม่เพียงพอ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีความผันผวน
ของต้นทุนสินค้าและค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น 
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 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification) 
  จากขั้นตอนที่ 1 เมื่อทำการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เสร็จสิ้น จึงดำเนินการ
วิเคราะห์สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
อันอาจจะเกิดการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุ
สถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 
 

สี ระดับความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงระดับต่ำ 

 ความเสี่ยงระดับปานกลาง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน  
สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

 
 

ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร  
มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

 
 

ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก  
คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด 
หรืออย่างสม่ำเสมอ 

 
ตารางที่ 2  แสดงสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
  ตามรายสีไฟจราจร 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารส่วนกลาง 
เขียว เหลือง ส้ม แดง 

กระบวนงานการจัดหาพัสดุ 
 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง  
1. การวางแผนการซ่อมบำรุงรักษา พัสดุ ครุภัณฑ์  
ไม่ครอบคลุม หรือไม่ได้จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษา 
พัสดุ ครุภัณฑ์ 
2. การวางแผนจัดหาพัสดุไม่ครอบคลุมรายการ 
กรณีเร่งด่วน หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน 
3. การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ไม่เป็นไป 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน 
4. การประมาณการงบประมาณในการจัดหาพัสดุ 
ไม่เพียงพอ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีความผันผวน
ของต้นทุนสินค้าและค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น 
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ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
  จากนั้นนำขั้นตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางที่ 2 มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ได้จาก 
 

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
 
มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้  
 3.1  ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
   3.1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั ้นตอนหลักที ่สำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม 
หรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน  
ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2  
   3.1.2 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ 
แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 
 3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
   3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
   3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 
รายจ่ายเพ่ิม Financial ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
   3.2.3 กิจกรรมหรือขั ้นตอนการปฏิบัติงานนั ้นผลกระทบต่อผู ้ใช้บริการ กลุ ่มเป้าหมาย 
Customer / User ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
  3.2.4 กิจกรรมหรือขั ้นตอนการปฏิบัติงานนั ้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ท่ี 1 หรือ 2 
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ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง
 (Risk level matrix) 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารส่วนกลาง 

ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 
3        2       1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3        2       1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
= 

จำเป็น X รุนแรง 
กระบวนงานการจัดหาพัสดุ    
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง    
1. การวางแผนการซ่อมบำรุงรักษา พัสดุ ครุภัณฑ์  
ไม่ครอบคลุม หรือไม่ได้จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษา 
พัสดุ ครุภัณฑ์ 

2 2 4 

2. การวางแผนจัดหาพัสดุไม่ครอบคลุมรายการ 
กรณีเร่งด่วน หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน 

2 2 4 

3. การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ไม่เป็นไป 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของ
หน่วยงาน 

2 1 2 

4. การประมาณการงบประมาณในการจัดหาพัสดุ 
ไม่เพียงพอ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
มีความผันผวนของต้นทุนสินค้าและค่าจ้างแรงงาน 
ที่เพิ่มสูงขึ้น 

2 1 2 

 จากนั้นนำมาพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง / ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ดังตารางที่ 3.1 ถึงตารางที่ 3.2 
 
ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง  

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารส่วนกลาง 

กิจกรรมหรือขั้นตอน
หลัก 

MUST 
3   2 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1 

กระบวนงานการจัดหาพัสดุ   
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง    
1. การวางแผนการซ่อมบำรุงรักษา พัสดุ ครุภัณฑ์  
ไม่ครอบคลุม หรือไม่ได้จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษา 
พัสดุ ครุภัณฑ์ 

2 - 

2. การวางแผนจัดหาพัสดุไม่ครอบคลุมรายการ 
กรณีเร่งด่วน หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน 

2 - 

3. การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ไม่เป็นไป 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน 

2  

4. การประมาณการงบประมาณในการจัดหาพัสดุ 
ไม่เพียงพอ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีความผันผวน
ของต้นทุนสินค้าและค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น 

2 - 
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ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร 
ภาคีเครือข่าย  

- X - 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial - X - 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer / User - X - 
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process - X - 

 
 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 
 นำค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่ คุณภาพการจัดการ 
สอดส่อง และเฝ้าระวังในงานปกติ กำหนดเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์คุณภาพการจัดการ 
ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ /  

ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ /  

ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย 

มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 
ตารางที่ 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ราชการบริหารส่วนกลาง  

กระบวนการที่มีความเสี่ยง 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ำ 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง 
 

ดี 2 - - 

 

 จากตารางประเมินการควบคุมความเสี ่ยงด้านการจัดซื ้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางมีค่าความเสี่ยงระดับต่ำ (2) 
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
  นำผลการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลางที่มีค่าความเสี่ยงระดับต่ำ (2) มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
 

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลาง 

แผนบริหารความเสี่ยง ฯ มาตรการ 

กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารส่วนกลาง 

1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 
ตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โดยกำหนดให้หน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลาง ดำเนินการ ดังนี้ 
1.1 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 
ของหน่วยงาน (งบดำเนินงาน) 
1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 
ของหน่วยงาน (งบลงทุน : ครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
1.3 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน) ทุก 6 เดือน 
1.4 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ทุกไตรมาส 
1.5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร.1) 
1.6 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ 
การคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ทุกไตรมาส 
1.7 กำหนดให้หน่วยงานที่มีการโอนเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานมาเป็นงบลงทุน 
จัดส่งข้อมูลเพื่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ เป็นผู้จัดส่ง 
รายงานการโอนจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 
ตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนดภายในสิบห้าวัน 
นับตั้งแต่วันที่มีการโอนเงินจัดสรร 
1.8 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 
ของหน่วยงาน (งบดำเนินงาน) และรายงานวิเคราะห์ 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
เพื่อให้หน่วยงานได้วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณถัดไป 
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แผนบริหารความเสี่ยง ฯ มาตรการ 

กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารส่วนกลาง (ต่อ) 

2. กำหนดมาตรการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา มาตรา 13  
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ที่บัญญัติว่า ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น โดยกำหนดแบบแสดง 
ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ 
จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 
100,000 บาท 
3. การสอบทานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับชุดใบสำคัญ 
โดยกลุ่มตรวจสอบการเงินการคลังและพัสดุ กองบริหารการคลัง 
4. การตรวจสอบภายในผ่านระบบตรวจสอบอัตโนมัติ  
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
5. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพหลัก
ส่งเสริมให้หน่วยงานให้ความสำคัญและรวมพลังในการเปิดเผยข้อมูล 
การจัดซื้อจัดจ้างและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลัก 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ขั้นตอนที่ 6 จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลางโดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่สีเขียว สีเหลือง และสีแดง 
เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง และประเมินการบริหารความเสี่ยง ดังตารางที่ 6 

 

สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง 
 

 

ตารางที่ 6  จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ราชการบริหารส่วนกลาง 

กิจกรรม 
เหตุการณ์ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างของ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง 

1. การวางแผนการซ่อมบำรุงรักษา พัสดุ 
ครุภัณฑ์ ไม่ครอบคลุม หรือไม่ได้จัดทำ
แผนการซ่อมบำรุงรักษา พัสดุ ครุภัณฑ์ 
2. การวางแผนจัดหาพัสดุไม่ครอบคลุม
รายการ กรณีเร่งด่วน หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน 
3. การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด  
ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีของหน่วยงาน 
4. การประมาณการงบประมาณ 
ในการจัดหาพัสดุไม่เพียงพอ เนื่องจาก
สถานการณ์ปัจจุบันมีความผันผวนของต้นทุน
สินค้าและค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น 
 

- ✓ - 

  

สถานะสี ระดับของสถานะความเสี่ยง 
 ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำ

กิจกรรมเพ่ิม 
 เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไข 

ได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / นโยบาย / 
โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้  
แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง  
ระดับความรุนแรง < 3  

 
 

เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้  
ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / 
กิจกรรม เพ่ิมขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการ
ทุจริตไม่ลดลง  
ระดับความรุนแรง > 3 

ยังไมเ่กดิเฝา้ระวังตอ่เนือ่ง 

เกดิขึน้แลว้แต่ยอมรบัได ้

เกนิกวา่การยอมรบั 
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  ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง 

        นำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี ่ยงด้านการจัดซ ื ้อจ ัดจ้างของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง จากตารางที่ 6 ที่จำแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่ 
สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพื ่อทำระบบบริหารความเสี ่ยง ซึ ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยง
เป็นสีเหลือง กล่าวคือเกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / 
นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ และต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

 ในขั ้นตอนที ่ 7 นี ้ สถานะความเสี ่ยงด ้านการจัดซ ื ้อจ ัดจ้างของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางนั้น อยู่ในข่ายความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ควรที่จะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม ดังตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7  ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลาง 

กิจกรรม มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม 

กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดทำรายละเอียดแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำนดให้หน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
ดำเนินการ ดังนี้ 
1.1 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 
ของหน่วยงาน (งบดำเนินงาน) 
1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 
ของหน่วยงาน (งบลงทุน : ครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
1.3 จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน (ถ้ามี) 
1.4 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(งบดำเนินงาน) ทุก 6 เดือน  
1.5 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ทุกไตรมาส 
1.6 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...(แบบ สขร.1) 
1.7 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ 
การคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ทุกไตรมาส 
1.8 กำหนดให้หน่วยงานที่มีการโอนเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานมาเป็นงบลงทุน 
จัดส่งข้อมูลเพื่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ เป็นผู้จัดส่ง 
รายงานการโอนจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 
ตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนดภายในสิบห้าวัน 
นับตั้งแต่วันที่มีการโอนเงินจัดสรร  
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กิจกรรม มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม 

กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 
ของหน่วยงาน (งบดำเนินงาน)และรายงานวิเคราะห์ 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
เพื่อให้หน่วยงานได้วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณถัดไป 
2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข  
3. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
4. การสอบทานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับชุดใบสำคัญ 
โดยกลุ่มตรวจสอบการเงินการคลังและพัสดุ กองบริหารการคลัง 
5. การตรวจสอบภายในผ่านระบบตรวจสอบอัตโนมัติ  
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
6. คณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง 
การปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

  สรุปได้ว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง โดยเครื่องมือวิเคราะห์ 
ความเส ี ่ ยงตามหล ักการควบค ุมภายในองค ์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013  
(Committee of Sponsoring Organizations 2013) ท ี ่ นำมาใช ้น ี ้  จะเป ็นหล ักประก ันในระด ับหนึ่ ง 
ว ่าการดำเน ินการด้านการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว ่าจะไม่ม ีการท ุจริต 
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและ / หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนองาน 
ในการจัดซื ้อจ ัดจ้างเกิดขึ ้น หากแม้ในกรณีที ่พบกับการทุจริตในกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้างที ่ไม่คาดคิด  
โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื ่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ ้นก็จะเป็นความเสียหาย  
ที่น้อยกว่าส่วนราชการอ่ืนที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเหลือง ซึ่งหมายถึง 
เกิดความเสี่ยงขึ้นแล้ว แต่ยอมรับได้ สามารถแก้ไขความเสี่ยงได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / 
กิจกรรมที่เตรียม โดยต้องเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง 
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บทที่ 3 
กิจกรรมเฝ้าระวัง 

ระบบบริหารความเสี่ยง 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
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กิจกรรมเฝ้าระวังระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข 
ราชการบริหารส่วนกลาง 
 
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายหลัง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
โดยกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื ้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลาง ดังนี้ 
 1. กำหนดกรอบคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี ้ว ัดที ่ 5  
ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน มิติการพัฒนา
องค์การ น้ำหนักร้อยละ 5 (7.5)  
 2. จัดทำแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 
 3. จัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเมินตนเอง 
ตามแบบรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามกำหนดในปฏิทินคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 4. กำกับและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ตามกรอบ 
คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้ตัวชี้วัดฯ ดังกล่าว 
 5. จัดการประชุมชี ้แจงการดำเนินการตัวชี ้ว ัดฯ ดังกล่าว เพื ่อสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานฯ 
 6. กำหนดกลไกการกำกับติดตามผ่านคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคำร ับรองการปฏิบ ัต ิราชการ ระดับหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2565 
 7. จัดทำแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังระบบบริหาร
ความเสี ่ยงด้านการจัดซื ้อจ ัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ราชการบริหารส่วนกลางขึ้น 
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามมาตรฐานการจัดซื ้อจัดจ้างเดียวกัน มีกระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื ้อจัดจ้างปฏิบัติที ่เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ 
จัดซ ื ้อจ ัดจ ้างและการบร ิหารพัสด ุภาคร ัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนตามระเบ ียบ หลักเกณฑ์ ว ิธ ีปฏ ิบ ัติ   
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี ่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ  
ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประหยัด คุ ้มค่าสมประโยชน์ภาครัฐ และลดความเสี่ยง 
การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งกิจกรรมเฝ้าระวังความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 รายละเอียด สามารถจำแนกได้ดังนี้ 
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กิจกรรมเฝ้าระวังความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลาง 
 

3.1) กรอบคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5 
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  
ของหน่วยงาน 

 
   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง กำหนดส่งเสริมความโปร่งใส 
ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ด้วยการขับเคลื่อนผ่านตัวชี้วัดตามคำรับรองและการประเมินผล 
การปฏ ิบ ัต ิราชการระดับหน่วยงานในสังก ัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต ัวช ี ้ว ัดม ิต ิภายใน  
การพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นตัวชี ้ว ัดที ่มีกลไก มีมาตรการ และมีการวางระบบในการดำเนินการ เพื ่อส่งเสริม 
ความโปร่งใสในการจัดซื ้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  มุ ่งเน้นให้เป็นเครื ่องมือสำคัญในการขับเคลื ่อน
กระบวนการการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบร ิหารส ่วนกลาง  
ให้มีความโปร่งใส และมีมาตรฐานเดียวกัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง 
ประกาศ หนังสือเวียน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง รวมถึงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที ่สำนักงาน 
ป.ป.ช. กำหนด 
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3.2) จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณของหน่วยงาน ที่ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
 หน่วยวัด : ระดับ 
 น้ำหนัก : ร้อยละ 7.5 (5) 
 คำอธิบาย   : 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  
and Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้ทุกหน่วยงานจะต้องส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 
ซ ึ ่งต ้องดำเน ินการให้เก ิดความคุ ้มค ่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้   
ซึ่งทุกหน่วยงานต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน (งบดำเนินงาน) แผนปฏิบัติการ
จัดซื ้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) วิเคราะห์ผล 
ของการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน งบดำเนินงาน และงบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง (ถ้ามี) 
และเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบ รวมถึงความรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ 
 การจัดซื ้อจัดจ้าง หมายถึง การดำเนินการเพื ่อให้ได้ มาซึ ่งพัสดุโดยการซื ้อ จ้าง เช่า 
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 แผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง (งบดำเนินงาน) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจา้ง
ประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่เป็นงบดำเนินงาน 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลาง (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลาง (ปรับแผน) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่ได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีของหน่วยงาน ในกรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหน้าที่  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือขอความเห็นชอบ
และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้เจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศ  
ของหน่วยงาน และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ตามข้อ 13 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื ้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  หมายถึง  
แบบสรุปการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
เรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้อง  
จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ข้อ 1 (5) บัญญัติว่า หน่วยงานภาครัฐต้องสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9 (8)  
ที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการ  
อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย (1) งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (2) วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง (3) ราคากลาง (4) วิธีซื้อหรือจ้าง  
(5) รายช ื ่อผ ู ้ เสนอราคาและราคาท ี ่ เสนอ (6) ผ ู ้ ได ้ร ับการค ัดเล ือกและราคาท ี ่ตกลงซ ื ้อหร ือจ ้าง  
(7) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และ (8) เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง โดยหน่วยงาน
ต้องจัดทำและสรุปผลการดำเนินงานจัดซื ้อจัดจ้างในรอบเดือน เสนอผู ้บริห ารของหน่วยงานรับทราบ  
ณ วันสิ้นเดือน และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... 
(แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP หมายถึง ประกาศที่หน่วยงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รบั 
การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ได้แก่ 
(1) กรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชส่วนท้องถิ่น วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5,000 บาท  
(2) กรณีรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอ่ืน  
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท (3) กรณีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามข้อ 79 วรรค 2 (4) กรณีจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 82  
ลงวันที ่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และ (5) กรณีการซื ้อน้ำมันเชื ้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร และไม่มีภาชนะ 
เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยกำหนดให้หน่วยงานจัดทำเป็นรายไตรมาส ในรูปแบบเอกสารอิเล็ กทรอนิกส์ 
ส่งข้อมูลผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขึ้นประกาศในระบบเครือข่ายสารเทศ  
ของกรมบัญชีกลาง และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานและระบบเครือข่าย
สารสนเทศของของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตาม 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  
 การโอนเปลี ่ยนแปลงงบประมาณจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน หมายถึง หน่วยงานได้ขออนุมัติ 
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ จากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน ตามหลักเกณฑ์  
ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 8 วรรค 
2 กรณีมีเง ินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุว ัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื ้อจ ัดจ้างแล้ว  
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ 
ภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเด ียวกัน และภายใต้เง ื ่อนไขตาม (2) ได้ โดยไม่ต ้องขออนุม ัติ  
จากสำนักงบประมาณ และตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 29  
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน หมายถึง รายงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ผล 
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่หน่วยงานได้ดำเนินการใช้จ่ายจริง  
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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 ความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูล ตามความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government 
Partnership: OGP) หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต้องดำเนินการขออนุญาต 
ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว ็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยทุกครั้งที่มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
จะต้องมีแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นประกอบด้วย 
 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
ที่จัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน  
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน  
จึงหมายถึง ท ุกหน่วยงานในสังก ัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบร ิหารส ่วนกลาง  
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน (งบดำเนินงาน) และ / หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีของหน่วยงาน (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบร ิหารพัสด ุภาคร ัฐ พ.ศ. 2560 เป ็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) รูปแบบ Open Data 
Integrity and Transparency Assessment (OIT) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ของหน่วยงาน (งบดำเนินงาน) และ / หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยที่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการที่ ประกอบด้วย ความคุ้มค่า 
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 
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เหตุผล :  
1. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  

มีการจัดทำแผนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้าง  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

3. เพื ่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ของหน่วยงาน 
ของร ัฐ เป ็นข ้อม ูลข ่าวสารท ี ่ต ้องจ ัดเตร ียมไว ้ ให ้ประชาชนตรวจด ู ได ้  ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง  
(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พ.ศ. 2561 สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

4. เพื ่อให้การจัดซื ้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลาง มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งข ันอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได้  
โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐซึ ่งเป็นมาตรการหนึ่ง  
เพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดซื้อจัดจ้างมีความคุ้มค่าในการใช้จ่าย 
 เงินงบประมาณ และสนับสนุนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

สูตรการคำนวณ :  ไม่มี 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
    กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ  
พิจารณาจากความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงาน ดำเนินการ 
(1) กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) 
และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  
กรณีหน่วยงานได้กำหนดแผนความต้องการครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
และได้รับงบประมาณตามที่บรรจุไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 (1.1) จ ัดทำคำสั ่งแต่งตั ้งผ ู ้ร ับผิดชอบหลักของหน่วยงานในการจ ัดทำแผนปฏิบัต ิการจ ัดซื ้อจ ัดจ ้าง 
ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 
 (1.2) นำคำสั ่งแต่งตั ้งผู ้ร ับผิดชอบของหน่วยงาน ขึ ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 (1.3) จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่15 พฤศจิกายน 2564 
 

2 หน่วยงาน ดำเนินการ 
(1) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) 
 (1.1) เสนอผู ้บริหารอนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน)  
พร้อมขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 (1.2) นำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 (1.3) จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) ตามขั้นตอนที่ 2 (1)  
ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anti.corrup2563@gmail.com 
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่หน่วยงานได้ลงทะเบียนรับหนังสือการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
(2) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
 (2.1) เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) พร้อมขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือหนังสือแจ้ง 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

กรณีหน่วยงานไม่มีงบลงทุน 
 (2.2) นำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
(ถ้ามี) ขึ ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ในราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 (2.3) จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) ตามขั้นตอนที่ 2 (2) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
(ถ้ามี) หรือหนังสือแจ้งกรณีหน่วยงานไม่มีงบลงทุน 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อ ิเล็กทรอนิกส์ anti.corrup2563@gmail.com ภายใน 30 วัน  
นับตั ้งแต่หน่วยงานได้ลงทะเบียนรับหนังสือการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากกองยุทธศาสตร์และแผนงานและหากไม่ได้รับจัดสรรงบลงทุน  
โปรดทำหนังสือแจ้ง 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  
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน ดังนี้  
 (1.1) เสนอผู ้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ ่งก่อสร้าง) พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที ่7 มกราคม 2565 
 (1.2) นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 (1.3) จัดส่งรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่ 3 (1) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 
ประกอบด้วย 
 - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์  
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ไปยัง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที ่11 มกราคม 2565  
(2) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื ้อจัดจ้างหรือผู ้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564) 
 (2.1) เสนอผู้บริหารรับทราบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือฯ ดังกล่าว พร้อมขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 (2.2) นำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือฯ  ดังกล่าว ขึ ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

 (2.3) จัดส่งประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือฯ ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่ 3 (2) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ไปยัง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 29 มกราคม 2565  
 
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565) 
(3) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน)  
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
 (3.1) เสนอผู ้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบดำเนินงาน) พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 
 (3.2) นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 (3.3) จัดส่งรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่ 3 (3) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
ประกอบด้วย 
 - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหนา้แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 

(4) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
 (4.1) เสนอผู ้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ ่งก่อสร้าง) พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 
 (4.2) นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 (4.3) จัดส่งรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่ 3 (4) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 
ประกอบด้วย 
 - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์  
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งไปยัง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565  
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

(5) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565) 
 (5.1) เสนอผู้บริหารรับทราบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือฯ  ดังกล่าว พร้อมขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 (5.2) นำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือฯ  ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 
 (5.3) จัดส่งประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือฯ  ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่ 3 (5) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 

 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหนา้แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งไปยัง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565  
(6) แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
หน่วยงานต้องจัดทำสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ในทุกรอบเดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ดำเนินการ ดังนี้ 
 (6.1) จ ัดทำแบบสร ุปผลการดำเน ินงานจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างในรอบเด ือน ... (แบบ สขร. 1) เสนอผ ู ้บร ิหาร 
ของหน่วยงานรับทราบพร้อมขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 (6.2) นำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 (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 (แบบ สขร. 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) การปร ับแผนปฏ ิบ ัต ิการจ ัดซ ื ้ อจ ัดจ ้าง ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเน ินงาน)  
และ / หรือ (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบ  
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 13  
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

และกรณีหน่วยงานมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน) 
ให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 29 ระบุ “เม่ือหน่วยรับงบประมาณ
ดำเนินการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรายการใดแล้วให้ส่งรายงานการโอนเงินจัดสรร  
และหร ื อการเปล ี ่ ยนแปลงเง ิ นจ ั ดสรร ตามแบบท ี ่ สำน ั กงบประมาณกำหนดภายในส ิบห ้ าวัน 
นับแต่วันที ่ม ีการโอนเงินจัดสรร”และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร  
หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 8 วรรค 2 ดังนี้ 
 (1.1) หน่วยงานดำเนินการ ให้เจ้าหน้าที ่หรือผู ้ที ่ได้รับมอบหมายจัดทำรายงานในกรณีที ่มีความจำเป็น 
ต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือขอความเห็นชอบ พร้อมขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการฯ  ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 (1.2) นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  ดังกล่าว ขึ ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐาน 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 (1.3) จัดส่งการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่ 4 (1) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ดังกล่าว 
 - สำเนาหนังส ือแจ ้งการโอนเปลี ่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
จากกองบริหารการคลัง กรณีหน่วยงานมีการหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่าย 
จากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน) 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหนา้แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งไปยัง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
anti.corrup2563@gmail.com 

และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ เป็นผู้จัดส่งรายงานการโอนจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร  
ตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนดภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่มีการโอนเงินจัดสรร (สำคัญ) 
(2) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์  
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน ดังนี้ 
 (2.1) เสนอผู ้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที ่6 กรกฎาคม 2565 
 (2.2) นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 (2.3) จัดส่งรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่ 4 (2) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 
ประกอบด้วย 
 - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์  
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหนา้แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anti.corrup2563@gmail.com 

ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565  
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

(3) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื ้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2565) 
 (3.1) เสนอผู้บริหารรับทราบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือฯ  ดังกล่าว พร้อมขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 (3.2) นำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 
 (3.3) จัดส่งประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือฯ  ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่ 4 (3) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหนา้แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ไปยัง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที ่28 กรกฎาคม 2565  
 

ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565)  
หน่วยงาน ดำเนินการ 
(4) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
 (4.1) เสนอผู ้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบดำเนินงาน) พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
 (4.2) นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  ดังกล่าว ขึ ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐาน 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

(4.3) จัดส่งรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่ 4 (4) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 
ประกอบด้วย 
 - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งไปยัง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anti.corrup2563@gmail.com  
ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 
(5) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์  
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 12 เดือน  
 (5.1) เสนอผู ้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ ่งก่อสร้าง) พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที ่30 กันยายน 2565 
 (5.2) นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  ดังกล่าว ขึ ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐาน 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 (5.3) จัดส่งรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่ 4 (5) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 
ประกอบด้วย 

mailto:anti.corrup2563@gmail.com
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

 - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์  
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต ฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 

5 หน่วยงาน ดำเนินการ 
(1) ว ิ เคราะห ์ผลตามแผนปฏ ิบ ัต ิการจ ัดซ ื ้ อจ ัดจ ้างป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเน ินงาน) 
 (1.1) เสนอผู ้บริหารรับทราบผลการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบดำเนินงาน) พร้อมขออนุญาตนำผลการวิเคราะห์ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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 และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
 (2.1) เสนอผู้บริหารรับทราบผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) พร้อมขออนุญาตนำผลการวิเคราะห์ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 
 (2.2) ส่งผลการวิเคราะห์ ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ 
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เพ่ือวิเคราะห์ตามกระบวนการของ ITA ต่อไป 
(3) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื ้อจัดจ้างหรือผู ้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565) 
 (3.1) เสนอผู้บริหารรับทราบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือฯ  ดังกล่าว พร้อมขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 (3.2) นำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือฯ  ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
 (3.3) จัดส่งประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือฯ  ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่ 3 (3) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ไปยัง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anti.corrup2563@gmail.com 
ภายในวันที่5 ตุลาคม 2565  
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

(4) แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) 
หน่วยงานต้องจัดทำสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ในทุกรอบเดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565 ดำเนินการ ดังนี ้
 (4.1) จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เสนอผู้บริหารของหน่วยงาน
รับทราบพร้อมขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 (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) 
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 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

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

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยงาน 
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน  
 
 
 
 

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยงาน 
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณของหน่วยงาน (0.5 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
(0.25 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (0.25 คะแนน) 

1  

2 (1) จ ัดทำแผนปฏิบ ัต ิการจ ัดซื ้อจ ัดจ ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบดำเนินงาน)  
(1 คะแนน) 
 
 
 
 
 
(2) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
(ถ้ามี) 
(1 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

-  หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 (ดำเนินงาน) (0.5 คะแนน) 
- สำเนาหน ังส ือการจ ัดสรรงบประมาณรายจ ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (0.25 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล (0.125 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่งไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ (0.125 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสรา้ง) 
(ถ้ามี) หรือ หนังสือแจ้งกรณีหน่วยงาน 
ไม่มีงบลงทุน (0.5 คะแนน) 
- สำเนาหนังสือการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (0.25 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล (0.125 คะแนน)- 
Print Screen หลักฐานการจัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(0.125 คะแนน) 
 

2  
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับที่ 2 
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ  
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน  
นับตั้งแต่หน่วยงานได้ลงทะเบียนรับหนังสือ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

กรณีหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรร ฯ งบลงทุน 
- หนังสือแจ้งกรณีหน่วยงานไม่มีงบลงทุน (0.75 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(0.25 คะแนน) 

3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน 
(1) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)  
(0.4 คะแนน) 
 
 
 
 
(2) ประกาศผลผู ้ชนะการจัดซื ้อจ ัดจ้าง 
หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ
ของส ัญญาหร ือข ้อตกลงเป ็นหน ังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน  
(0.2 คะแนน) 
 
 
 
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
(3) รายงานผลตามแผนปฏ ิ บ ั ต ิ การ 
จ ัดซ ื ้ อจ ั ดจ ้ าง ประจำป ี งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน)  
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
(0.4 คะแนน) 
 
 
 
 
 

 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)  
ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 (0.2 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล (0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ภายในวันที่ 11 มกราคม 2565 (0.1 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบประกาศ ฯ  
ประจำไตรมาสที่ 1  ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565  
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่งไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 29 มกราคม 2565  
(0.05 คะแนน) 
 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบดำเนินงาน) ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565  (0.2 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล (0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 (0.1 คะแนน) 
 
 

2  
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

(4) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)  
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
(0.4 คะแนน) 
 
 
 
(5) ประกาศผลผู ้ชนะการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง 
หรือผู ้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ 
ของส ัญญาหร ือข ้อตกลงเป ็นหน ั งสื อ  
ประจำไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน  
(0.2 คะแนน) 
 
 
(6) แบบสรุปผลการดำเนินงาน 
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
(0.4 คะแนน) 
 
 

- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 (0.2 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล (0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่งไปรษณยี์ 
อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565(0.1 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบประกาศ ฯ  
ประจำไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 (0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่งไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565  
(0.05 คะแนน) 
- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... 
(แบบ สขร. 1) (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  
(0.2 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล (0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่งไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  
(0.1 คะแนน) 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

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

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

     

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยงาน 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน  
 
 
 
 

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยงาน 
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณของหน่วยงาน (0.5 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร่ข้อมูล (0.25 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดสง่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (0.25 คะแนน) 

1  

2 (1) จ ัดทำแผนปฏิบ ัต ิการจ ัดซื ้อจ ัดจ ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบดำเนินงาน)  
(1 คะแนน) 
 
 
 
 
 
(2) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
(ถ้ามี) 
(1 คะแนน) 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับที่ 2 
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ  
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน  
นับตั้งแต่หน่วยงานได้ลงทะเบียนรับหนังสือ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

-  หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนปฏิบัติการ 
จ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ดำเนินงาน) (0.5 คะแนน) 
- สำเนาหนังสือการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (0.25 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล (0.125 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่งไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ (0.125 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
แผนปฏิบัติการจัดซื ้อจ ัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสรา้ง) 
(ถ้ามี) หรือ หนังสือแจ้งกรณีหน่วยงานไม่มีงบลงทุน  
(0.5 คะแนน) 
- สำเนาหนังสือการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565(0.25 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล(0.125 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(0.125 คะแนน) 
 
กรณีหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรร ฯ งบลงทุน 
- หนังสือแจ้งกรณีหน่วยงานไม่มีงบลงทุน (0.75 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(0.25 คะแนน) 

1  
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน 

(1) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)  
(0.4 คะแนน) 
 
 
 
 
(2) ประกาศผลผู ้ชนะการจัดซื ้อจ ัดจ้าง 
หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ
ของส ัญญาหร ือข ้อตกลงเป ็นหน ังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน  
(0.2 คะแนน) 
 
 
 
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
(3) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ 
จ ัดซ ื ้ อจ ั ดจ ้ าง ประจำป ี งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน)  
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
(0.4 คะแนน) 
 
 
 
(4) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)  
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
(0.4 คะแนน) 
 
 
 
 
 

 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)  
ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 (0.2 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล (0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ภายในวันที่ 11 มกราคม 2565 (0.1 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบประกาศ ฯ  
ประจำไตรมาสที่ 1  ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565  
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หล ั กฐานการจ ั ดส ่ งไปรษณ ี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 29 มกราคม 2565  
(0.05 คะแนน) 
 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบดำเนินงาน) ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565  (0.2 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล (0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 (0.1 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  
ภายในวันที ่5 เมษายน 2565 (0.2 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล (0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่งไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565(0.1 คะแนน) 
 

1  
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
 (5) ประกาศผลผู ้ชนะการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง 

หรือผู ้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ 
ของส ัญญาหร ือข ้อตกลงเป ็นหน ั งสื อ  
ประจำไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน  
(0.2 คะแนน) 
 
 
(6) แบบสรุปผลการดำเนินงาน 
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
(0.4 คะแนน) 
 

- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบประกาศ ฯ  
ประจำไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 (0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หล ั กฐานการจ ั ดส ่ งไปรษณ ี ย์
อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ภายในว ันท ี ่  29 เมษายน 2565  
(0.05 คะแนน) 
- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือน ... (แบบ สขร. 1) (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 – 31 มีนาคม 2565)  
(0.2 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่งไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  
(0.1 คะแนน) 

 

4 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน 
(1) ปรับแผนปฏิบ ัต ิการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง 
ประจำป ี งบประมาณ พ.ศ.  2565  
(งบดำเน ินงาน) และ / หรือ (งบลงทุน :  
ค ่าคร ุภ ัณฑ ์  และท ี ่ด ิน ส ิ ่ งก ่อสร ้าง)  
รวมถึงกรณีหน่วยงานมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่าย
จากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน) (ถ้ามี)  
(0.2 คะแนน) 
 
 
 
(2) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบ
ลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน 
(0.2 คะแนน) 
 
 

 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบการปรับแผนปฏิบัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (0.1 คะแนน) 
- สำเนาหนังสือแจ้งการโอนเปลี ่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
จากกองบริหารการคลัง กรณีหน่วยงานมีการหน่วยงาน
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่าย 
จากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร่ข้อมูล (0.025 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(0.025 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 (0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 (0.05 คะแนน) 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
 (3) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของ
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน  
(0.2 คะแนน) 
 
 
 
ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน 
(4) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน)  
ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (0 
.2 คะแนน) 
 
 
(5) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบ
ลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน 
(0.2 คะแนน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับที่ 4 
กรณีหน่วยงานไม่มีการปรับแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ฯ  

ระดับ คะแนน 

4 (1) 0.00 

4 (2) 0.25 

4 (3) 0.25 

4 (4) 0.25 

4 (5) 0.25 

- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบประกาศ ฯ  
ประจำไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร่ข้อมูล (0.05 คะแนน)  
- Print Screen หลักฐานการจัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 (0.05 คะแนน)  
 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร่ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 (0.05 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)  
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร่ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่งไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 (0.05 คะแนน) 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
5 (1) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการ 

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) 
(0.3 คะแนน) 
 
 
 
 
(2) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบ
ลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
(ถ้ามี)  
(0.3 คะแนน) 
 
 
 
 
 
(3) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ 
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 4  รอบ 12 เดือน  
(0.2 คะแนน) 
 
 
(4) แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) (ระหว่างวันที่ 1 
เมษายน – 30 กันยายน 2565)  
(0.2 คะแนน) 

- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานวิเคราะห์ผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565  
(0.2 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร่ข้อมูล (0.05 คะแนน)  
- Print Screen หลักฐานการจัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์
ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 (0.05 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานวิเคราะห์ผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี)  
หรือ หนังสือแจ้งกรณีหน่วยงานไม่มีงบลงทุนภายใน 
วันที ่5 ตุลาคม 2565 (0.2 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร่ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 (0.05 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบประกาศ ฯ  
ประจำไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565  
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร่ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 (0.05 คะแนน) 
- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... 
(แบบ สขร. 1) (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565)  
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร่ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (0.05 คะแนน) 

1 

 
หมายเหตุ    ในทุกระดับการประเมิน หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.0050 คะแนน 
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3.3) ประเมินตนเองตามแบบรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  

 
  หน่วยงานจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามแบบรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ / ขั้นตอนดำเนินงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  
ที่กำหนดในปฏิทินการดำเนินงานการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน
คณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน  
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
3.4) แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 
ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 

 
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
และแบบแสดงความบริสุทธิ ์ใจในการจัดซื ้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด  เพื ่อให้ผู ้ปฏิบัติงาน 
ด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที ่ในหน่วยงาน มีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู ้ปฏิบัต ิงาน  
ให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม 
ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่กำหนดในกฎกระทรวง กระทรวงการคลัง 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และจรรยาบรรณของผู ้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543  
กำหนดให้ผู ้บังคับบัญชาหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
ต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที ่ในหน่วยงาน ถึงความเกี ่ยวข้อง  
กับผู ้เสนองานในการจัดซื ้อจัดจ้างทราบและถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 กำหนดแนวทาง 
ในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไว้ดังนี้  
 1. บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล  
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ 
 2. บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคุ้มค่า 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ทุกเวลา 
 3. บุคลากรในหน่วยงานต้องไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดทั ้งทางตรง 
และทางอ้อม จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์  
และต้องไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ 
 4. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ 
กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อมีน้ำใจ  
แต่ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 
 5. บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุให้เป็นที่ยอมรับ 
 6. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
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 7. บุคลากรในหน่วยงานดำเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานส่วนรวมของราชการ  
เป็นหลักโดยคำนึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุผลประกอบด้วย 
 8. ผู้บังคับบัญชาต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุน  
ให้คำปรึกษา แนะนำ รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล 
 9. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทาง
ในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
  โดยที่แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน จะเป็นการเปิดเผยข้อมูล
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ  ซึ่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุต้องให้คำมั่นว่าตนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล 
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากร 
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 โดยที่แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที ่ เจ้าหน้าที ่ และผู ้ตรวจรับพัสดุ   
จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท เพื่อป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนอย่างเคร่งครัดกรณีท่ีพบว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล 
หรือผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องที ่เข้ามามีนิติสัมพันธ์  หัวหน้าเจ้าหน้าที ่ เจ้าหน้าที ่ และผู ้ตรวจรับพัสดุ ต้องรายงาน 
ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทราบโดยทนัท ี
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บทที่ 4 
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
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วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
และได้จ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิ การจ ัดซ ื ้ อจ ัดจ ้าง ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเน ินงาน)  
และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
จำนวน 30 หน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และเป็นข้อมูลในการวางแผน 
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณถัดไป โดยวิเคราะห์ผล 
การจัดซื้อจัดจ้าง ในประเด็น 
  4.1) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบร ิหารส ่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5  
ในภาพรวม 

 4.2) ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัด  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมวดงบดำเนินงาน  

   4.2.1) ร้อยละของจำนวนโครงการ / รายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
   4.2.2) ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ จำแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
     4.2.3) ร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับแผนฯ ที่ตั้งไว้ 
  4.3) ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
   4.3.1) ร้อยละของจำนวนโครงการ / รายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

   4.3.2) ร้อยละของจำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ จำแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
   4.3.3) ร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างแล้วเสร็จ เปรียบเทียบ 
กับแผนฯ ที่ตั้งไว้ 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

  4.4) เปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   4.4.1) เปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ในภาพรวมระหว่างปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   4.4.2) เปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง หมวดงบดำเนินงาน 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   4.4.3) เปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง หมวดงบลงทุน  (ค่าครุภัณฑ์  
และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

4.1) งบประมาณตามแผนปฏิบ ัต ิการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างของหน่วยงานในสังก ัดสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในภาพรวม 

   
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนำงบประมาณจัดสรร 
ให ้ก ับหน ่วยงานในส ังก ัดสำน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณส ุข ราชการบร ิหารส ่วนกลาง  
ยกเว้นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้
งบประมาณบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ ได้แสดงงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวม และจำแนกหมวดเงินงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน 
และงบลงทุน ดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1  งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 

 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ในภาพรวม จำแนกรายหมวดเงินงบประมาณ 

 

หน่วย : บาท 
หน่วยงาน หมวดงบดำเนินงาน 

(บาท) 
หมวดงบลงทุน 

(ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
(บาท) 

รวมงบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง  
จำนวน 30 หน่วยงาน 

257,451,285.40 
(58.78) 

180,558,117.09  
(41.22) 

438,009,402.49 
(100.00) 

รวม 257,451,285.40 
(58.78) 

180,558,117.09  
(41.22) 

438,009,402.49 
(100.00) 

 
 จากตารางที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัต ิการจัดซื ้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ ้น 438,009,402.49 บาท  
จำแนกเป็น หมวดงบดำเนินงาน จำนวน 257,451,285.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.78 และหมวดงบลงทุน 
(ครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) จำนวน180,558,117.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.22 ทั้งนี้ ในหมวด 
งบลงทุน (ครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ ่ ายประจำป ี งบประมาณ  พ.ศ .  2565 และงบประมาณท ี ่ ไ ด้ จ ากการ เปล ี ่ ยนแปลง 
หมวดเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน  
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

4.2) ผลการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างตามแผนปฏ ิบ ัต ิการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างของหน ่วยงานในส ังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมวดงบดำเนินงาน 

 

  หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
จำนวน 30 หน่วยงาน ดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดงบดำเนินงาน และได้ทำการวิเคราะห์ในประเด็นร้อยละ 
ของโครงการ / รายการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของงบประมาณที่ได้ดำเนินการ 
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 นอกจากนี้ ยังได้ทำการสรุป งบประมาณ 
ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับแผนฯ ที่ตั้งไว้ ดังตารางที่ 4 ดังนี้ 
 
 4.2.1) ร้อยละของจำนวนโครงการ / รายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
 
ตารางที่ 2  ร้อยละของจำนวนโครงการ / รายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
  จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

หน่วย : โครงการ / รายการ 
หน่วยงาน โครงการ / รายการ 

(จำนวน) 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

(จำนวน) 
 

วิธีคัดเลือก 
(จำนวน) 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
วิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-market) 
(จำนวน) 

วิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Bidding) 
(จำนวน) 

สอบราคา 
(จำนวน) 

หน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง  
จำนวน 30 หน่วยงาน 

1,268 
 

1,261 
 

- 
 

- 
 

7 
 

- 
 

รวม 1,268 
(100.00) 

1,261 
(99.45) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 

7 
(0.55) 

- 
(0.00) 

 
  จากตารางที่ 2 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดงบดำเนินงาน 
โดยดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้าง จำนวนรวมทั้งสิ ้น 1,268 โครงการ / รายการ พบว่า มีการดำเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 2 วิธีการ คือ วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Bidding)) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่พบมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1,261 โครงการ / รายการ 
คิดเป็นร้อยละ 99.45 รองลงมา คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)) 
จำนวน 7 โครงการ / รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.55 ตามลำดับ 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

  4.2.2) ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ จำแนกตาม 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
ตารางที่ 3  ร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

หน่วย : บาท 
หน่วยงาน งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 
(บาท) 

วิธีคัดเลือก 
(บาท) 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
วิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-market) 

(บาท) 

วิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Bidding) 

(บาท) 

สอบราคา 
(บาท) 

หน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง  
จำนวน 30 หน่วยงาน 

252,270,555.93 
 

243,648,592.53 
 

- 
 

- 
 

8,621,963.40 - 
 

รวม 252,270,555.93 
(100.00) 

243,648,592.53 
(96.58) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 

8,621,963.40  
(3. 42) 

- 
(0.00) 

 
  จากตารางที่ 3 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หมวดงบดำเนินงาน ไปทั้งสิ ้น เป็นจำนวนเงิน 252,270,555.93 บาท โดยได้ดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้าง 
2 วิธ ีการ คือ คือ วิธ ีเฉพาะเจาะจง และวิธ ีประกาศเชิญชวนทั ่วไป (วิธ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Bidding)) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ ใช้งบประมาณมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 
243,648,592.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.58 รองลงมาคือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)) เป็นจำนวนเงิน 8,621,963.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.42 ตามลำดับ 
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 4.2.3) ร้อยละของงบประมาณทีด่ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับแผนฯ ที่ตั้งไว้  

 
ตารางท่ี 4 ร้อยละของงบประมาณท่ีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับแผนฯ ที่ตั้งไว้ 
 

หน่วย : บาท 
หน่วยงาน จำนวนงบประมาณตามแผน 

(บาท) 
จำนวนงบประมาณที่ใช้ไป  

(บาท)  
จำนวนงบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 

หน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง  
(30 หน่วยงาน) 

257,451,285.40 
(100.00) 

252,270,555.93 
(97.99) 

5,180,729.47 
(2.01) 

รวม 257,451,285.40 
(100.00) 

252,270,555.93  
(97.99) 

5,180,729.47  
(2.01) 

 
 จากตารางที่ 4 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดงบดำเนินงาน 
จำนวนเงินทั้งสิ้น 257,451,285.40 บาท ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างไปจำนวน 252,270,555.93 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 97.99 คงเหลืองบประมาณจำนวน 5,180,729.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.01  

 สรุปได้ว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดงบดำเนินงาน จำนวนเงินทั้งสิ้น 
257,451,285.40 บาท ใช ้งบประมาณในการจ ัดซ ื ้ อจ ัดจ ้ างไป จำนวน 252,270,555.93 บาท  
ดำเนินการจัดซื ้อจ ัดจ้างจำนวน 1,268 โครงการ / รายการ ว ิธ ีการจัดซื ้อจ ัดจ้างที ่พบมากที ่ส ุด คือ  
วิธ ีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1,261 โครงการ / รายการ คิดเป็นร้อยละ 99.45 ใช ้งบประมาณ 
จำนวน 243,648,591.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.58 และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมาคือ วิธีคัดเลือก  
จำนวน 7 โครงการ / รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.55 ใช้งบประมาณจำนวน 8,621,963.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.42 
ตามลำดับ สามารถดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างแล้วเสร็จทุกโครงการ / รายการ คงเหลืองบประมาณ  
จำนวน 5,180,729.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.01 ที่สามารถประหยัดงบประมาณได้ 
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4.3 ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัด 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) 
 

 
  หน ่วยงานในส ั งก ัดสำน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณส ุข ราชการบร ิหารส ่วนกลาง  
ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
จำนวน 24 หน่วยงาน ประกอบด้วย กองกลาง กองกฎหมาย กองการต่างประเทศ กองการพยาบาล 
กองตรวจราชการ กองบริหารการคลัง กองบริหารการสาธารณสุข กองบริหารทรัพยากรบุคคล  
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุ ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักสารนิเทศ  
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
บำบ ัดร ักษาและฟ ื ้นฟ ูผ ู ้ต ิดยาเสพต ิด  กระทรวงสาธารณส ุข สำน ักงานโครงการพระราชดำริ   
โครงการเฉล ิมพระเก ียรติ  และก ิจกรรมพิเศษ กล ุ ่มข ับเคล ื ่อนการปฏิร ูปประเทศ ย ุทธศาสตร์   
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง และสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็น 
ร ้อยละของจำนวนโครงการ / รายการที ่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนปฏิบัต ิการจัดซื ้อจ ัดจ ้าง  
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ 
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังตารางที่ 5 และตารางที่ 6 นอกจากนี้ ยังได้ทำการสรุปงบประมาณ
ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับแผนฯ ที่ตั้งไว้ ดังตารางที่ 7  
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  4.3.1) ร้อยละของจำนวนโครงการ / รายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
ตารางที่ 5  ร้อยละของจำนวนโครงการ / รายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
  จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

หน่วย : โครงการ / รายการ 
หน่วยงาน โครงการ / รายการ 

(จำนวน) 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

(จำนวน) 

วิธีคัดเลือก 
(จำนวน) 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
วิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-market) 
(จำนวน) 

วิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Bidding) 
(จำนวน) 

สอบราคา 
(จำนวน) 

หน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง  
จำนวน 24 หน่วยงาน 

166 146 
 
 

8 
 

- 
 

12 
 

- 
 

รวม 166 
(100.00) 

146 
(87.95) 

8 
(4.82) 

- 
(0.00) 

12 
(7.23) 

- 
(0.00) 

 
  จากตารางที่ 5 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
จำนวน 24 หน่วยงาน ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 หมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนรวมทั้งสิ้น 
166 โครงการ / รายการ พบว ่า ว ิธ ีการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างท ี ่พบมากที ่ส ุด ค ือ ว ิธ ี เฉพาะเจาะจง  
จำนวน 146 โครงการ / รายการ คิดเป็นร้อยละ 87.95 รองลงมา คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
(วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)) จำนวน 12 โครงการ / รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.23  
และวิธีคัดเลือก จำนวน 8 โครงการ / รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.82 ตามลำดับ 
  



 
 

53 
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 4.3.2) ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ จำแนกตาม 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
ตารางที่ 6  ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

หน่วย : บาท 
หน่วยงาน งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 
(บาท) 

วิธีคัดเลือก 
(บาท) 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
วิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-market) 

(บาท) 

วิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Bidding) 

(บาท) 

สอบราคา 
(บาท) 

หน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง  
จำนวน 24 หน่วยงาน 

180,558,117.09 19,681,334.19 
 

46,391,318.00 
 

- 
 

114,394,810.00 
 

- 
 

รวม 180,558,117.09 
(100.00) 

19,681,334.19 
(10.91) 

46,391,318.00 
(25.71) 

- 
(0.00) 

114,394,810.00  
(63.39) 

- 
(0.00) 

 
  จากตารางที่ 6 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง จำนวน 24 หน่วยงาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที ่ด ินสิ ่งก่อสร้าง) ไปทั ้งสิ้น 
เป็นจำนวนเงิน 180,558,117.09 บาท วิธีการจัดซื ้อจัดจ้างที ่ใช้งบประมาณมากที่สุด คือ วิธีประกาศ 
เชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)) เป็นจำนวนเงิน 114,394,810.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 63.39 รองลงมา คือวิธีคัดเลือก เป็นจำนวนเงิน 46,391,318 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.71  
และวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 19,681,334.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.91 ตามลำดับ 
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 4.3.3) ร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับแผนฯ ที่ตั้งไว้ 

 
ตารางท่ี 7 ร้อยละของงบประมาณท่ีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับแผนฯ ที่ตั้งไว้ 
 

หน่วย : บาท 
หน่วยงาน จำนวนงบประมาณตามแผน 

(บาท) 
จำนวนงบประมาณที่ใช้ไป  

(บาท)  
จำนวนงบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 

สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง  
(24 หน่วยงาน) 

180,558,117.09 
(100.00) 

180,467,462.19  
(99.95) 

90,654.81  
(0.05) 

รวม 180,558,117.09 
(100.00) 

180,467,462.19  
(99.95) 

90,654.81  
(0.05) 

 

 จากตารางที่ 7 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดงบลงทุน 
(ครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) จำนวนเงินทั้งสิ้น 180,558,117.09 บาท ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไปจำนวน 180,467,462.19 บาท ค ิดเป ็นร ้อยละ 99.95 คงเหล ืองบประมาณ จำนวน 90,654.81 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 0.05 
 สรุปได้ว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ได้รับจัดสรร 
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์  
และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) และงบประมาณจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงาน  
เป็นงบลงทุน รวมจำนวนเงินทั ้งสิ ้น 180,558,117.09 บาท ใช้งบประมาณในการจัดซื ้อจัดจ้าง  
เป็นจำนวนเงิน 180,467,462.19 บาท ดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างจำนวน 166 โครงการ /รายการ  
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่พบมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 146 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.95  
ใช้งบประมาณจำนวน 19,681,334.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.91 รองลงมาคือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
(วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)) จำนวน 12 โครงการ / รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.23  
ใช้งบประมาณจำนวน 114,394,810.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.39 และวิธีคัดเลือก จำนวน 8 โครงการ / รายการ 
คิดเป็นร้อยละ 4.82 ใช้งบประมาณจำนวน 46,391,318 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.71 ตามลำดับ  
สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จทุกโครงการ / รายการ คงเหลืองบประมาณจำนวน 90,654.81 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 0.05 ที่สามารถประหยัดงบประมาณได้ 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

4.4 เปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
  4.4.1) เปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
ในส ังก ัดสำน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณส ุข ราชการบร ิหารส ่วนกลาง ในภาพรวม  
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบงบประมาณที ่ใช ้จ ่ายตามแผนปฏิบัต ิการจัดซื ้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
  ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ในภาพรวม 
  ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
งบประมาณที่ใช้จา่ยตามแผนปฏิบตัิการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

ระหว่างปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผน 

(บาท) 
ผล 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

2564 445,275,892.06 
(100.00) 

427,526,177.60 
(96.01) 

17,749,714.46 
(3.99) 

 

2565 438,009,402.49 
(100.00) 

432,738,018.21 
(98.80) 

5,271,384.28 
(1.20) 

 
 จากตารางท ี ่  8 สำน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณส ุข ราชการบร ิหารส ่วนกลาง  
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 445,275,892.06 บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นจำนวนเงิน 427,526,177.60 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 96.01 บาท คงเหลืองบประมาณ จำนวน 17,749,714.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.99  
ที่สามารถประหยัดงบประมาณได้ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 438,009,402.49 บาท 
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นจำนวนเงิน 432,738,018.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.80 คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน 5,271,384.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.20 ที่สามารถประหยัดงบประมาณได้ 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 4.4.2) เปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง หมวดงบดำเนินงาน 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบงบประมาณที ่ใช ้จ ่ายตามแผนปฏิบัต ิการจัดซื ้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
  ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง หมวดงบดำเนินงาน 
  ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

งบประมาณที่ใช้จา่ยตามแผนปฏิบตัิการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
หมวดงบดำเนินงาน 

ระหว่างปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผน 

(บาท) 
ผล 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

2564 281,833,577.86 
(100.00) 

272,964,200.50  
(96.85) 

8,869,377.36  
(3.15) 

 

2565 257,451,285.40 
(100.00) 

252,270,555.93  
(97.99) 

5,180,729.47  
(2.01) 

 
 จากตารางท ี ่  9 สำน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณส ุข ราชการบร ิหารส ่วนกลาง  
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื ้อจัดจ้าง หมวดงบดำเนินงาน จำนวน 281,833,577.86 บาท จัดซื ้อจัดจ้าง เป็นจำนวนเงิน 
272,964,200.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.85 บาท คงเหลืองบประมาณ จำนวน 8,869,377.36 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 3.15 ที่สามารถประหยัดงบประมาณได้ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
จำนวน 257,451,285.40 บาท จัดซื้อจัดจ้าง เป็นจำนนเงิน 252,270,555.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.99 
คงเหลืองบประมาณ จำนวน 5,180,729.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.01 ที่สามารถประหยัดงบประมาณได้ 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 4.4.3) เปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง หมวดงบลงทุน (ค่าครุภณัฑ์  
และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง)ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบงบประมาณที ่ใช ้จ ่ายตามแผนปฏิบัต ิการจัดซื ้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
  ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  หมวดงบลงทุน 
  (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

งบประมาณที่ใช้จา่ยตามแผนปฏิบตัิการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
หมวดงบลงทุน (ค่าครุภณัฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 

ระหว่างปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผน 

(บาท) 
ผล 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

2564 163,442,314.20 
(100.00) 

154,561,977.10 
(94.57) 

8,880,337.10  
(5.43) 

 

2565 180,558,117.09 
(100.00) 

180,467,462.28 
(99.95) 

90,654.81  
(0.05) 

 
 จากตารางท ี ่  10 สำน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณส ุ ข ราชการบร ิหารส ่ วนกลาง  
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) จำนวน 163,442,314.20 บาท จัดซื้อจัดจ้าง เป็นจำนวนเงิน 
154,561,977.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.57 บาท คงเหลืองบประมาณ จำนวน 8,880,337.10 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 5.43 ที่สามารถประหยัดงบประมาณได้ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ ่งก่อสร้าง) จำนวน 180,558,117.09 บาท จัดซื ้อจัดจ้าง เป็นจำนวนเงิน 
180,467,462.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.95 คงเหลืองบประมาณ จำนวน 90,654.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.05  
ที่สามารถประหยัดงบประมาณได้  
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

บทที่ 5 
สรุปการวิเคราะห์ 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

สร ุปการว ิ เครา ะห ์ผลการจ ัดซ ื ้ อจ ัดจ ้ าง  สำน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง วิเคราะห์ผลการจัดซื ้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมวดงบดำเน ินงาน และหมวดงบลงทุน (ค ่าคร ุภ ัณฑ์ และที ่ด ินส ิ ่งก ่อสร ้าง) รวมถึงงบประมาณ 
จากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุนตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ภายใต้กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี ้ว ัดที ่ 5 ระดับความสำเร็จในการจ ัดทำ 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยง 
ในการทุจริต และเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
ในปีงบประมาณถัดไป ในประเด็น 

  5.1) สรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  5.1.1) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวม 
  5.1.2) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หมวดงบดำเนินงาน 
   5.1.3) สร ุปผลการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างตามแผนปฏิบ ัต ิการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างของหน่วยงาน  
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
  5.1.4) เปรียบเทียบงบประมาณที ่ใช้จ ่ายตามแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 5.2) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
  5.2.1) ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานจากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำร ั บ รองการปฏ ิบ ั ต ิ ร าชการ ระด ับหน ่ วยงานในสำน ั กงานปล ั ดกระทรวงสาธารณสุ ข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  5.2.2) แนวทางการแก้ไขและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 5.3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

5.1) สรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ได้ร ับจัดสรรงบประมาณ  
ตามพระราชบ ัญญ ัต ิ งบประมาณรายจ ่าย ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.  2565 และจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง  
ตามแผนปฏ ิบ ัต ิการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างของหน ่วยงานในส ังก ัดสำน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบร ิหารส ่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกหมวดเง ินงบประมาณ ได ้แก่  
หมวดงบดำเนินงาน และหมวดงบลงทุน (ครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ดังรายละเอียด 
 
  5.1.1) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 
ปล ัดกระทรวงสาธารณส ุข ราชการบร ิหารส ่ วนกลาง  ประจำป ี งบประมาณ พ.ศ .  2565  
ในภาพรวม 
 
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ได้ร ับการจัดสรรงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ ้น 438,009,402.49 บาท จำแนกเป็น หมวดงบดำเนินงาน 
จำนวน 257,451,285.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.78 และหมวดงบลงทุน (ครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  
จำนวน 180,558,117.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.22 ทั้งนี้ ในหมวดงบลงทุน (ครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
ประกอบด้วย งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

  5.1.2) สร ุปผลการจัดซ ื ้อจ ัดจ ้างตามแผนปฏิบ ัต ิการจ ัดซื ้อจ ัดจ ้างของหน่วยงาน  
ในสังก ัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 หมวดงบดำเนินงาน 
 
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ได้ร ับจัดสรรงบประมาณ 
ตามแผนปฏ ิบ ัต ิการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างของหน ่วยงานในส ังก ัดสำน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบร ิหารส ่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หมวดงบดำเน ินงาน  จำนวนเงินทั ้งสิ้น 
257 ,451,285.40  บาท  ใช ้ งบประมาณในการจ ั ดซ ื ้ อจ ั ดจ ้ าง จำนวนท ั ้ งส ิ ้ น  252,270,555.93 บาท  
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 1,268 โครงการ / รายการ ในจำนวนนี้พบการจัดซื ้อจัดจ้างใน 2 วิธีการ คือ  
ว ิธ ี เฉพาะเจาะจง และว ิธ ีประกาศเช ิญชวนทั ่ว ไป (ว ิธ ีประกวดราคาอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ ( e-Bidding))  
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่พบมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1,261 โครงการ / รายการ คิดเป็นร้อยละ 99.45 
ใช ้ งบประมาณจำนวน 243 ,648,592. 53 บาท ค ิด เป ็นร ้อยละ 96.58 และว ิธ ีการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง  
รองลงมา คือ วิธ ีประกาศเชิญชวนทั ่วไป (วิธ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)) จำนวน 7 โครงการ / รายการ  
คิดเป ็นร ้อยละ 0.55 ใช ้งบประมาณจำนวน 8 ,621,963.40 บาท คิดเป ็นร ้อยละ  3.42 ตามลำดับ  
และสามารถดำเน ินการจ ัดซ ื ้ อจ ัดจ ้ างแล ้ว เสร ็จท ุกโครงการ /  รายการ คงเหล ืองบประมาณ  
จำนวน 5,180,729.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.01 ที่สามารถประหยัดงบประมาณได้ 
   

  5.1.3) สร ุปผลการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างตามแผนปฏิบ ัต ิการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างของหน ่วยงาน  
ในสังก ัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 หมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
 
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ได้ร ับจัดสรรงบประมาณ 
ตามแผนปฏ ิบ ัต ิการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างของหน ่วยงานในส ังก ัดสำน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
จำนวนเงินทั ้งสิ ้น 180,558,117.09 บาท ใช้งบประมาณในการจัดซื ้อจัดจ้างหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์  
และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) รวมถึงงบประมาณจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน 
รวมเป็นจำนวน 180,467,462.28 บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 166 โครงการ / รายการ ในจำนวนนี้ 
พบการจัดซื ้อจัดจ้างใน 3 วิธ ีการ คือ วิธ ีเฉพาะเจาะจง วิธ ีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธ ีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)) และวิธ ีคัดเลือก วิธ ีการจัดซื ้อจัดจ้างที ่พบมากที่สุด คือ วิธ ีเฉพาะเจาะจง  
จำนวน 146 โครงการ / รายการ คิดเป็นร้อยละ 87.95 ใช้งบประมาณจำนวน 19,681,334.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.91 
รองลงมาคือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)) จำนวน 12 โครงการ / รายการ 
ค ิดเป ็นร ้อยละ 7.23 ใช้งบประมาณจำนวน 114,394,810.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.39 และวิธ ีค ัดเล ือก  
จำนวน 8 โครงการ / รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.82 ใช้งบประมาณจำนวน 46,391,318 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.71 
ตามลำด ับ สามารถดำเน ินการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างแล ้วเสร ็จท ุกโครงการ / รายการ คงเหล ืองบประมาณ 
จำนวน 90,654.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 ที่สามารถประหยัดงบประมาณได้ 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

  5.1.4) เ ปร ี ยบ เท ี ยบงบประมาณท ี ่ ใ ช ้ จ ่ า ยตามแผนปฏ ิบ ั ต ิ ก า รจ ั ดซ ื ้ อจ ั ดจ ้ า ง 
ของหน ่ วยงานในส ั งก ัดสำน ั กงานปล ัดกระทรวงสาธารณส ุข  ราชการบร ิหารส ่วนกลาง  
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 445,275,892.06 บาท 
จ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง เป ็นจำนวนเงิน 427,526,177.60 บาท ค ิดเป ็นร ้อยละ 96.01 คงเหลืองบประมาณ จำนวน 
17,749,714.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.99 ที่สามารถประหยัดงบประมาณได้ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
จำนวน 438,009,402.49 บาท จัดซื ้อจัดจ้าง เป็นจำนวนเงิน 432,738,018.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.80  
คงเหลืองบประมาณ จำนวน 5,271,384.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.20 ที่สามารถประหยัดงบประมาณได้ 

  ทั ้งนี ้ เมื ่อเปรียบเทียบแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลาง หมวดงบดำเนินงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พบว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื ่อดำเนินการตามแผนปฏิบัต ิการจัดซื ้อจ ัดจ้าง หมวดงบดำเนินงาน  
จำนวน 281,833,577.86 บาท จัดซื ้อจัดจ้าง เป็นจำนวนเงิน 272,964,200.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.85  
คงเหลืองบประมาณ จำนวน 8,869,377.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.15 ที ่สามารถประหยัดงบประมาณได้   
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ร ับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เพื ่อดำเน ินการตามแผนปฏิบ ัต ิการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง หมวดงบดำเน ินงาน จำนวน 257,451,285.40 บาท  
จ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง เป ็นจำนวนเง ิน 252 ,270,555.93 บาท  ค ิดเป ็นร ้ อยละ 97 .99  คงเหล ืองบประมาณ  
จำนวน 5,180,729.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.01 ที่สามารถประหยัดงบประมาณได้ 

  ทั ้งนี ้ เมื ่อเปรียบเทียบแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลาง หมวดงบดำเนินงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พบว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์  
และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) รวมถึงงบประมาณจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน 
รวมเป็นจำนวน 163,442,314.20 บาท จัดซื้อจัดจ้าง เป็นจำนวนเงิน 154,561,977.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.57  
คงเหลืองบประมาณ จำนวน 8,880,337.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.43 ที่ สามารถประหยัดงบประมาณได้   
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ร ับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เพื ่อดำเน ินการตามแผนปฏิบัต ิการจัดซื ้อจ ัดจ้าง หมวดงบลงทุน (ค ่าคร ุภ ัณฑ์ และที ่ด ินสิ ่งก่อสร ้าง)  
รวมถึงงบประมาณจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน รวมเป็นจำนวน 
180,558,117.09 บาท จ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง เป ็นจำนวนเง ิน 180 ,467,462.28 บาท  ค ิดเป ็นร ้อยละ 99 .95  
คงเหลืองบประมาณ จำนวน 90,654.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 ที่สามารถประหยัดงบประมาณได้ 
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5.2) ปญัหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ขกระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง  
สำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบริหารสว่นกลาง 

 
  กระบวนการจัดซื ้อจ ัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
ดำเนินงานภายใต้กรอบตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง 
การปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตามคำส ั ่ งสำน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณส ุข ท ี ่  2972/2564 ลงว ันท ี ่  19 พฤศจ ิกายน 2564  
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน 
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 1) นางสาวชนกพร แสนสุด 
ศ ูนย ์ปฏ ิบ ัต ิการต ่อต ้านการท ุจร ิต กระทรวงสาธารณส ุข  2) นางสาวก ันต ิน ันท ์   เพ ียส ุพรรณ  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 3) นางสาวนิภาพร  ธิอุด กองบริหารการคลัง  
และ 4) นางสาวนงลักษณ์  พูลนาค ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการติดตาม 
และประเมินผลการดำเนินงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ตัวชี้วัดฯ ดังกล่าว  
 
  5.2.1) ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานจากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคำร ับรองการปฏ ิบ ัต ิ ราชการ ระด ับหน ่วยงานในสำน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 1. บางหน ่วยงานไม ่มีการจ ัดทำแผนการซ ่อมบำร ุง  ในกรณีท ี ่พ ัสด ุ เก ิดความชำรุด  
ทั้งนี้ หน่วยงานต้องจัดทำแผนการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบำรุง ดำเนินการซ่อมแซม 
ให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว 
 2. บางหน่วยงานมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ขาดการถ่ายถอดความรู้และการสอนงาน (Coaching) 
ให้กับผู้รับผิดชอบใหม่ ทำให้เกิดปัญหาในการรับรู้และความเข้าใจของผู้รับผิดชอบใหม่  ทำให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ ณ เวลาที่มีเปลี่ยนแปลง 
 3 . บางหน ่วยงานผ ู ้ ร ับผ ิดชอบย ังขาดความร ู ้ความเข ้าใจในเร ื ่องการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง 
บางประเด็น อาทิเช่น การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR) การบริหารสัญญา 
และการตรวจรับพัสดุ การบริหารพัสดุ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 4. บางหน่วยงานประมาณการงบประมาณในการจัดหาพัสดุไม่เพียงพอ เนื่องจากสถานการณ์
ปัจจุบันมีความผันผวนของต้นทุนสินค้าและค่าจ้างแรงงานที่เพ่ิมสูงขึ้น  
  5. บางหน่วยงานมีการจัดซื ้อจัดจ้างที ่เร ่งด่วน กระชั ้นชิด  ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
จัดซื ้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน อาจเกิดข้อผิดพลาด ทั ้งทางปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้องกับเอกสารขั ้นตอน 
การปฏิบัติ และพัสดุที่ได้มาอาจจะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
   
  



 
 
 

 64   
 

 

รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 5.2.2) แนวทางการแก้ไขและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 1. กรณีหน่วยงานที ่พบประเด็นหน่วยงานไม่มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุง หน่วยงาน 
ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ข้อ 212 ที ่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู ้ควบคุมดุแลพัสดุที ่อยู ่ในความครอบครองให้อยู ่ในสภาพ  
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทำแผนซ่อมบำรุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบำรุงด้วย  
 2. กรณีหน่วยงานที่พบประเด็นการเปลี ่ยนผู ้รับผิดชอบจะต้องมีการสอนงาน (Coaching)  
ให้กับผู้รับผิดชอบใหม่ และจะต้องส่งมอบงานและภารกิจการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง อย่างละเอียด โดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ในฐานะหน่วยงานหลักรับผิดชอบติดตามการดำเนินงานจัดซื ้อจัดจ้างภายใต้ตัวชี ้วัด รวมถึง เป็นพี ่เลี ้ยง 
ให้กับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิด 
 3. กรณีหน่วยงานที ่พบประเด็นผู ้ร ับผิดชอบยังขาดความรู ้ความเข้าใจในเรื ่องการจัดซื ้อจัดจ้าง 
ควรที ่จะมีการเสริมสร้างความรู ้การจัดซื ้อจัดจ้า งแก่ผู ้ร ับผิดชอบด้วยวิธีการสอนงาน หรือให้เข้าร่วม 
การอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมผู้รับผิดชอบให้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน อีกประการหนึ่ง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานหลักรับผิดชอบส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง จำเป็นต้องจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การกำหนด 
ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR) การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การบริหารพัสดุ เป็นต้น 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนำไปสู่การปฏิบัติและเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
  4. กรณีหน่วยงานที ่พบประเด็นประมาณการงบประมาณในการจัดหาพัสด ุไม่เพียงพอ  
ผู้รับผิดชอบต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ และปรับตัวเลขราคาให้ทันสมัย ซึ่งสามารถ
ศึกษาข้อมูลได้จากสำนักงานงบประมาณเป็นหลัก 
 5. กรณีหน่วยงานที่พบประเด็นมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน เจ้าหน้าที่พัสดุต้องเตรียมการจัดทำ
รายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่วางไว้ให้มากท่ีสุด เพ่ือให้งานพัสดุมีเวลา
ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เพราะการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ ระยะเวลา ขั้นตอน 
ตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้ 
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5.3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
  1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ต้องขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวง
สาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) เพื ่อเป็นเครื ่องมือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม โดยมีความเชื่อมโยง
กับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) นโยบายและแผนระดับชาติ  
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต แผนปฏิบัติราชการ 
ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) และเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
เพื ่อผลักดันสู ่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย “กระทรวงสาธารณสุขปลอดจากการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ” 
  2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
การขับเคลื ่อนงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  
ต้องจัดทำแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้กระบวนการ
การจัดซื ้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ให้มีค วามโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานเดียวกัน มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีความคุ้มค่า ตลอดจนมีมาตรฐาน
เดียวกันทั ้งระบบเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั ฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง  
และกฎหมายอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ส่งเสริมและสร้างความโปร่งใส 
ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐรวมไปถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตลอดจนการกำกับติดตาม 
การดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
  3. ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
ต้องถือปฏิบ ัต ิตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร ่งใส และตัวช ี ้ว ัดความโปร ่งใสของหน่วยงานของรัฐ  
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และยกระดับ 
การประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของสำน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลาง 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
  4. ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ต้องถือปฏิบัติ
ในเรื ่องความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูล ตามความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government 
Partnership : OGP) โดยที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
ต้องดำเนินการตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
  5. ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ต้องส่งเสริม
กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในหน่วยงานจากผู้มีประสบการณ์ เกี่ยวกับงานพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับบุคลากรในทุก ๆ ฝ่าย ไม่เพียงเฉพาะเจ้าหน้าที่พัสดุเท่านั้น เพื่อพัฒนาบุคลากร  
ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับในการจัดซื้อจัดจ้าง มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประชุมหารือและรับฟังปัญหาซึ่งกันและกัน รวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจวิธีการ แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องแก่บุคลากร 
 
 
     



 
 

 

 67   
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  ภาคผนวก 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ตามหมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
 

หน่วยงาน รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ตามหมวดงบลงทุน 
กองกลาง 1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู 

2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู 
3. อาคารพักขยะ 
4. อาคารจอดรถ 600 คัน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น  
พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 18,232 ตารางเมตร  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
5.ปรับปรุงและพัฒนาระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
6. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
7. ปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
อาคาร 1 ชั้น 3 – 5 และอาคาร 2, 3, 6, 7 ชั้น 4 - 9  
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
8. ซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์และโถสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำผู้บริหาร 
9. โทรทัศน์ 65 นิ้ว 
10. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู 
11. เก้าอ้ีผู้บริหาร 
12. เครื่องปรับอากาศแบบฝังใต้เพดาน 4 ทิศทาง ขนาด 60,000 บีทียู 
13. โซฟา 
14. ฉากกั้นห้อง 
15. โต๊ะวางของ 
16. เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น 
17. เตาไมโครเวฟ 
18. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน 
19. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ 
20. เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ชนิด Network แบบที่ 1 
21. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์ปฏิบัติการ แบบที่ 1 
22. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
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หน่วยงาน รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ตามหมวดงบลงทุน 
กองกฎหมาย 1. เครื่องโทรศัทพ์แบบดิจิตอล 

2. เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย 
3. เก้าอ้ีผู้บริหาร 
4. เก้าอ้ีสำนักงาน 
5. เครื่องสแกนเนอร์ 
6. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ 
7. เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 
8. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 
9. เครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า 
10. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 
11. กล้องวีดิโอสำหรับประชุม 
 

กองการต่างประเทศ 1. ฉากหลังสำหรับการประชุมพร้อมติดตั้ง ขนาด 240 x 240 ซม. 
2. โต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง 120 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม. 
3. เก้าอ้ีทำงาน ขนาดกว้าง 58.50 ซม. ลึก 66.50 ซม. สูง 91.50 ซม. 
4. เครื่องทำลายกระดาษ แบบตัดละเอียด (ทำลายครั้งละ  20 แผ่น) 
5. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 
 

กองการพยาบาล 1. เครื่องกระจายสัญญาณ HDMI ,เครื่องรับ-ส่งภาพและเสียงไร้สาย
Access Point TP-LINK พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 
3. เก้าอ้ีผู้บริหาร 
4. เก้าอ้ีสำนักงาน 
 

กองตรวจราชการ 1. เครื่องสำรองไฟฟ้า (800 AV) 
2. เก้าอ้ีสำนักงานพนักพิงค์สูง หุ้มหนังสีดำ 
3. กล้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 13 
4. อุปกรณ์ขยายสัญญาณ USB 2.0  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 13 
5. ทีวีขนาด 75 นิ้ว สำนักงานเขตสุขภาพที่ 13 
6. ขาตั้งทีวี พร้อมล้อเคลื่อนย้าย ขนาด 40-75 นิ้ว พร้อมชั้นวาง 
สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 13 
7. ปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
8. พาร์ติชั้นครึ่งทึบครึ่งกระจกขัดลายมีแฟรม 
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หน่วยงาน รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ตามหมวดงบลงทุน 
กองบริหารการคลัง 1. เก้าอ้ีสำนักงาน รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 80 กก. 

2. เก้าอ้ีสำนักงาน รับน้ำหนักได้เกิน 80 กก. 
3. เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ 
4. เก้าอ้ีห้องประชุม สำหรับประธาน 
5. เก้าอ้ีห้องประชุม สำหรับผู้เข้าร่วม 
6. โต๊ะทำงาน ขนาด 80 x 150 x 75 ซม. 
7. โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120 ซม 
8. เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า 12 หลัก แบบพิมพ์ได้ 
9. เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนพร้อมติดตั้ง  
ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู 
10. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า / นาที) 
11. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์  
หรือ LED สี print coppy scan fax 
12. เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด 
13. เครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมติดตั้ง  
ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู 
14. ม่านปรับแสงพร้อมติดตั้งห้องหัวหน้ากลุ่ม 
15. ม่านปรับแสงพร้อมติดตั้งห้อง GF 
16. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า / นาที) 
17. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ ขาวดำ (print copy scan) 
 

กองบริหารการสาธารณสุข 1. โต๊ะทำงาน 
2. เก้าอ้ีสำนักงาน 
3. โต๊ะประชุม 
4. กล้องประชุมทางไกล (Conference Camera) พร้อมติดตั้ง 
5. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง  
ขนาด 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 
6. เครื่องปรับอากาศ แบบฝ้า ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 
7. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
8. กล้องประชุมทางไกล (Conference Camera) 
9. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 
10. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 
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หน่วยงาน รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ตามหมวดงบลงทุน 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 1. ตู้กดน้ำดื่ม 

2. ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 
3. โทรทัศน์ LED Smart TV ขนาด 55 นิ้ว 
4. ชุดประชุม Video conference ห้องประชุม 2  
(กล้อง + ไมค์ + อุปกรณ์) 
5. ขาตั้ง TV มีล้อเลื่อน รองรับ TV ขนาด 55 นิ้ว 
6. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 
7. ชุดประชุม Video conference ห้องประชุม 1  
(กล้อง + ไมค์ + อุปกรณ์) 
8. เครื่องบันทึกเสียง 
9. เก้าอ้ีสำนักงาน ล้อเลื่อน รับน้ำหนัก 120 กิโลกรัม 
10. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว 
11. เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น 
12. โต๊ะสำนักงาน (สำหรับงานออนไลน์) 
13. รถเข็นแบน 4 ล้อ รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 300 กก. 
14. ตู้ไม้เก็บเอกสาร บานเลื่อน เปิด 2 บาน 
15. รถเข็นเล็ก ตะกร้าใส่ของ 
16. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 
17. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโดยใช้ระบบปฏิบัติการ MacOS  
สำหรับงานตัดต่อวีดีโอและจัดอบรมออนไลน์ แบบ Virt 
18. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผลและเขียนโปรแกรม 
19. สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 
20. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
21. ชุดโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office 
 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 1. ชุดโต๊ะและเก้าอ้ี ทานอาหาร 6 ที่นั่ง ห้องผู้อำนวยการ 
2. ชุดรับแขกและโต๊ะกลาง ห้องผู้อำนวยการ 
3. ชุดรับแขกและโต๊ะกลาง ห้องเลขานุการ 
4. โต๊ะประชุมและเก้าอ้ี 6-8 ที่นั่ง 
5. โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว (ห้องผู้อำนวยการ) 
6. โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว  
(ห้องประชุมและใช้ดูกล้องวงจรปิด) 
7. Audio Interface Behriner  
(สำหรับควบคุมคุณภาพเสียงผู้ประชุม online) 
8. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 
9. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 
10. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ตามหมวดงบลงทุน 
11. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 
12. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 
13. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 
 

กองเศรษฐกิจสุขภาพ 
และหลักประกันสุขภาพ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 สูงกว่ามาตรฐานราคากลาง 
2. เก้าอ้ีสำนักงาน 
3. เก้าอ้ีกลมหมุนได้ 
4. ตู้เอกสาร แบบ 4 ชั้น 
5. โทรศัพท์สำนักงาน 
6. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู 
7. โต๊ะทำงาน (ผู้บริหาร) 
8. โต๊ะประชุม ขนาดเล็ก สำหรับห้องผู้บริหาร 
9. โต๊ะทำงาน ขนาด 120 ซม 
10. โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 120 x 75 x 75 ซม. 
11. เก้าอ้ีสำนักงาน ขนาด 63 x 70 x 100 ซม. 
12. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 120 x 40 x 88 ซม. 
13. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ขนาด 90 x 40 x 89 ซม. 
 

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 1. เครื่องทำน้ำร้อนเย็น 
2. เครื่องส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย 
3. เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

1. Hardware and Software Data Center – infrastructure  
รองรับการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ Data Center 
2. Hardware and Software Data Center – infrastructure  
รองรับระบบสำรองไฟฟ้าและควบคุมอุณหภูมิ 
3. Hardware and Software Data Center – infrastructure 
Application System – Software Service  
4. Hardware and Software Data Center – infrastructure  
ซื้อสิทธิ์การใช้งาน Dashboard Software Software Licenses 
5. Hardware and Software Data Center – infrastructure  
ซื้อสิทธิ์ชุดซอฟต์แวร์ระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (Firewall) 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

1. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ระดับกระทรวง 

- 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ตามหมวดงบลงทุน 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - 

 
กลุ่มเสริมสร้างวินัย 
และระบบคุณธรรม 

1. เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA (480Watts) 
2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
 

สำนักวิชาการสาธารณสุข - 
 

สำนักงานบริหารโครงการ 
ร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพ่ือชาวชนบท 

- 

สำนักสารนิเทศ 1. กล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
2. ชุดเลนส์พร้อมอุปกรณ์บันทึกความจำ 
3. ชุดไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 
4. โต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6 ขนาด กว้าง 75 x ยาว 150 X สูง 75 ซม. 
5. เก้าอ้ีสำนักงานพนักพิงเตี้ย ขนาด 59 x 62 x 92-104 ซม. 
 

สำนักส่งเสริมและสนับสนุน
อาหารปลอดภัย 

1. โต๊ะทำงาน (กว้าง 80 x ยาว150 x สูง75 ซม) 
2. เก้าอ้ี (กว้าง 63 ลึก 69 สูง 95 ซม.) 
3. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู 
4.กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล DSL-R  
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์ถ่ายภาพ 
5. เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก 
6. เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ขนาด 2 ก๊อก 
7. เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง แบบทำลายครั้งละ 20 แผ่น 
8. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวณผล แบบที่ 2  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
9. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวณผล 
10. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว) 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

1. เครื่องสำรองไฟ ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 5,000 ANSI Lumens 
3.จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 
4. ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
5. โทรศัพท์สำนักงาน (ไร้สาย) 
6. เก้าอ้ีสำนักงาน 
7. ถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 22.5 ลิตร  
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ตามหมวดงบลงทุน 
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข 1. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TVระดับความละเอียดจอภาพ 

3,840 x 2,160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว 
2. ปรับปรุงซ่อมแซมเสาตอม่อ คานพ้ืนชั้นล่าง อาคารหอพัก 
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐม 
3. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 3,840 x 2,160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว  
4. ชุดโต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง 
5. กล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมเลนส์ 
6. เลนส์ซูมกล่องถ่ายภาพนิ่ง 
7. ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้ 
 

สำนักสนับสนุน 
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

1. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (แบบทึบ) 
2. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (แบบกระจก) 
3. เก้าอ้ีทำงานผู้ปฏิบัติ 
4. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 10 ลิ้นชัก 
 

สำนักงานเลขานุการ
คณะกรรมการบำบัดรักษา 
และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
กระทรวงสาธารณสุข 

1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ 
2. ป้ายชื่อสำนักงานฯ 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล 
4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)  
5. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 
6. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 
7. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 
 

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง 
 

1. รถเข็นอเนกประสงค์ 
2. อินเตอร์คอม 
3. กระดานไวท์บอร์ด 
4. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
5. ตราสัญลัษณ์ "กระทรวงสาธรณสุข" สแตนเลส 
6. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
7. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ตามหมวดงบลงทุน 
สำนักงานโครงการพระราชดำริ 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
และกิจกรรมพิเศษ 

1. โต๊ะกลม 
2. เก้าอ้ีทำงาน 
3. ชุดโต๊ะประชุม 
4. โต๊ะประชุมขนาดใหญ่ สำหรับใช้ในห้องประชุม 
5. โต๊ะทำงานแบบเหลี่ยม 
6. ชุดโต๊ะเก้าอ้ีลงนามถวายพระพร 
7. ตู้เก็บเอกสาร 
8. ชั้นวางของ 
9. เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ครั้งละ 20 แผ่น 
10. เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 
11. ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก 
12. ชั้นเก็บแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง มีล้อเลื่อน 
 

สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดี
วิถีชีวิตไทย 
 

- 

ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข - 
 

สถาบันกัญชาทางการแพทย์ 1. โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ 
2. เครื่องบันทึกเวลาเข้าออกงานด้วยลายนิ้วมือและใบหน้า 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
4. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA 
5. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 3840 x 2160  พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว 
6. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว 
 

สำนักงานรัฐมนตรี - 
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คำสั่งสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
ที ่0216/2831 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและประเมินผล 
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

ระดับหนว่ยงานในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สว่นกลาง) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสอืศนูย์ปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทุจรติ 
กระทรวงสาธารณสขุ 
ที ่0217.02/1514 

เรื่อง ขอเพิม่รายชือ่คณะทำงานและประเมินผล 
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

ระดับหนว่ยงานในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สว่นกลาง) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 83   
 

 

รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสอืสำนกังบประมาณ 
ดว่นทีส่ดุ ที ่นร 0702/ว 112 
ลงวนัที ่31 กรกฎาคม 2562 

เรื่อง ระเบียบวา่ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระเบียบงา่ด้วยการโอนงบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 

และงบประมาณรายจา่ยบุคลากรระหวา่ง 
หน่วยรับงบประมาณพ.ศ. 2562  

และระเบียบวา่ดว้ยการก่อหนี้ผกูพัน 
ขา้มปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสอืกรมบัญชีกลาง 
ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0405.4/ว 322 
ลงวนัที ่24 สิงหาคม 2560 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจดัซื้อจัดจา้ง 
ผา่นระบบการจดัซื้อจัดจา้งภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Government Procurement : e-GP) 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

  
 

หนังสอืบญัชกีลาง 
ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0405.2/ว 62 
ลงวนัที ่5 กมุภาพันธ์ 2562 

เรือ่ง แนวทางประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจ้าง 
หรอืผูท้ีไ่ดร้ับการคดัเลอืก และสาระสำคญัของสญัญา 

หรอืข้อตกลงเปน็หนงัสอื กรณไีมไ่ดด้ำเนินการในระบบ e-GP 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้ง สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจรติ กระทรวงสาธารณสขุ 

 

ที่ปรึกษา นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
ผู้จัดทำ นางสาวชนกพร  แสนสุด 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

นางสาวนงลักษณ์  พูลนาค 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L

ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ

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 : 7 มีนาคม 2566 
หัวข้อ: รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง     
           ประจำปีงบประมาณ 2566  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง     
           ประจำปีงบประมาณ 2565  
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

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

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

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
นงลักษณ ์ พลูนาค สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

(นางสาวนงลกัษณ์  พลูนาค) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  7  เดือน มนีาคม พ.ศ. 2566 
 

วันท่ี  7  เดือน มนีาคม พ.ศ. 2566 
 

  
ผู้รับผดิชอบการนำข้อมลูขึ้นเผยแพร ่

นงลักษณ ์ พลูนาค 
(นางสาวนงลกัษณ์  พลูนาคX 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
วันท่ี  7  เดือน มนีาคม พ.ศ. 2566 
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