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  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง 

จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงานของหนวยงาน และแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปของหนวยงาน เฉพาะงบลงทุน 

(คาครุภัณฑ และที่ดินกอสราง) พรอมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางในทุกขั้นตอน ซึ่งถือเปนมาตรการสำคัญที่สงเสริมกระบวนการปองกันการทุจริตที่เกิดข้ึน 

ในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน และเปนไปตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 5 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณของหนวยงาน เพื่อใหการดำเนินการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเดียวกันอยางเปนระบบมีการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ 

และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของอยางถูกตองครบถวน มีการเปดเผยขอมูลอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มความโปรงใส สะดวกตอการตรวจสอบ การดำเนินการจะทำใหประชาชน

สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวกตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ชวยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขและเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวาการดำเนินการดานการจัดซื้อจัดจางของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลางนั้น ไมมีการทุจริต 

และไมมีผลประโยชนทับซอนเนื่องจากไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจำในดานการจัดซ้ือจางของทุกหนวยงาน  
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1) หลักการและเหตุผล 

  การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐนั้นตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการคุมคา 

โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได และตองปองกันปญหาการทุจริตดวยการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ซ่ึงถือเปนมาตรการสำคัญ 

ที่สงเสริมกระบวนการปองกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐ โดยที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดใหสวนราชการตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจายแตละป รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง และสัญญาใด ๆ  

ที่มีการอนุมัติใหจัดซื้อจัดจางแลว ใหประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได ณ สถานที่ทำการของสวนราชการ ระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ สอดคลอง 

กับมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ 3 ตุลาคม 2560 ที ่เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  

เรื่อง กำหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดเตรียมไวใหประชาชนตรวจดูได ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขอ 1 (5) บัญญัติวา หนวยงานภาครัฐตองสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน ตามมาตรา 9 (8) ท่ีมีมติให

หนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการอยางเครงครัด เนื้อหาประกอบดวย (1) งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง (2) วงเงินจัดซื้อจัดจาง (3) ราคากลาง (4) วิธีซื้อหรือจาง  

(5) รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ (6) ผู ไดรับการคัดเลือกและราคาที ่ตกลงซื ้อหรือจาง (7) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และ (8) เลขที่และวันที่ของสัญญา  

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง โดยหนวยงานตองจัดทำและสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เสนอผูบริหารของหนวยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน 

(โดยประมาณ) และขออนุญาตผูบริหารของหนวยงานนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน 

  

บทนำ 
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  ดังนั้น ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงรวบรวมรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนตุลาคมปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) ของหนวยงานที่จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง มีความโปรงใส เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม 

ตรวจสอบได มุงเนนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน และสอดคลองกับขอกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) และกรอบการประเมินผลตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดท่ี 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณของหนวยงาน 
 

2) วัตถุประสงค 

  2.1) เพ่ือใหหนวยงานมีการวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาสูงสุด 

  2.2) เพื ่อใหการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานมีความโปรงใส เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม ตรวจสอบได มุ งเนนการเปดเผยขอมูล 

ตอสาธารณชน   

  2.3) เพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) และกรอบการประเมินผลตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

3) กลุมเปาหมาย 

  หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง จำนวน 22 หนวยงาน ที ่จัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดแก กองกลาง กองกฎหมาย 

กองการตางประเทศ กองการพยาบาล กองตรวจราชการ กองบริหารการคลัง กองบริหารการสาธารณสุข กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุมตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทย

เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท สำนักสารนิเทศ สำนักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข และศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 



 3 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) 

4) นิยามศัพท 

  4.1) การจัดซ้ือจัดจาง หมายถึง การดำเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุโดยการซ้ือ จาง เชา แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

  4.2) แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) หมายถึง แบบสรุปการรายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือน  

ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กำหนดขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวให

ประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขอ 1 (5) บัญญัติวา หนวยงานภาครัฐตองสรุปผลการจัดหาพัสดุ 

ในแตละรอบเดือน ตามมาตรา 9 (8) ที่เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่มีมติใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการอยางเครงครัด เนื้อหา

ประกอบดวย (1) งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง (2) วงเงินจัดซื้อจัดจาง (3) ราคากลาง (4) วิธีซื้อหรือจาง (5) รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ (6) ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง (7) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และ (8) เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง โดยหนวยงานตองจัดทำและสรุปผล 

การดำเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เสนอผูบริหารของหนวยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผูบริหารของหนวยงานนำแบบสรุปผล 

การดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในทุกวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 

  4.3) การเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจาง หมายถึง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางทุกรายการและทุกขั้นตอน และตามมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2560 

  4.4) หนวยงาน หมายถึง หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง จำนวน 22 หนวยงาน 
 

5) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  5.1) การดำเนินการดานการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของอยางถูกตองครบถวน เพิ่มความโปรงใส สะดวกตอการตรวจสอบ  

ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

  5.2) การดำเนินการดานการจัดซื ้อจัดจางของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง ไมมีการทุจริต 

และไมมีผลประโยชนทับซอน 
 

  



 4 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานแบบสรปุผลการดำเนินงานจดัซือ้จัดจา้ง 
ในรอบเดอืนตุลาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) 
ของหนว่ยงานในสงักัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบรหิารสว่นกลาง 
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กองกฎหมาย 







 

 

กองบรหิารการคลัง 







 

 

กองบรหิารการสาธารณสุข 



ล ำดับ งำนท่ีจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงพิมพ์หนังสือกำรด ำเนินกำรจัดบริกำรทำงกำรแพทย์
วิถีใหม่ (New Normal Medical Service) จ ำนวน 
1,500 เล่ม

420,000.00 420,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด 420,000.00 บำท บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด 420,000.00 บำท 420,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 152/2563 ลง
วันท่ี 28 ส.ค. 63

2 จ้ำงพิมพ์หนังสือคู่มือเวชศำสตร์ป้องกันโรคหัวใจ 2563 
(Preventive Cardiology 2020) จ ำนวน 2,500 เล่ม

240,000.00 240,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด 240,000.00 บำท บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด 240,000.00 บำท 240,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 157/2563 ลง
วันท่ี 3 ก.ย. 63

3 จ้ำงพิมพ์หนังสือรวบรวมข้อวินิจฉัยข้อหำรือและกำร
ยกเว้นผ่อนผัน จ ำนวน 3,400 เล่ม

499,800.00 499,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด 499,800.00 บำท บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด 499,800.00 บำท 499,800.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 162/2563 ลง
วันท่ี 15 ก.ย. 63

4 จัดซ้ือเคร่ืองมือตรวจวัดคุณภำพน้ ำ จ ำนวน 2 รำยกำร 86,628.00           86,628.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ฮำนนำ อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) 
จ ำกัด

86,628.00 บำท บริษัท ฮำนนำ อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) 
จ ำกัด

86,628.00 บำท 86,628.00       มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 064/2563 ลง
วันท่ี 23 ก.ย. 63

5 ซ้ือเคร่ืองสแกนใบหน้ำ จ ำนวน 3 เคร่ือง 69,978.00           69,978.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ดีซำยน์ ฟรำยเดย์ จ ำกัด 69,978.00 บำท บริษัท ดีซำยน์ ฟรำยเดย์ จ ำกัด 69,978.00 บำท 69,978.00       มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 065/2563 ลง
วันท่ี 29 ก.ย. 63

6 ซ้ือโต๊ะท ำงำนปำติเคิลบอร์ด จ ำนวน 10 ตัว 80,000.00           80,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศรัณย์ฉัตร 3 80,000.00 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศรัณย์ฉัตร 4 80,000.00 บำท 80,000.00       มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 066/2563 ลง
วันท่ี 29 ก.ย. 63

7 ซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ จ ำนวน 7 เคร่ือง 252,000.00         251,963.60     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ดีซำยน์ ฟรำยเดย์ จ ำกัด 251,963.60 บำท บริษัท ดีซำยน์ ฟรำยเดย์ จ ำกัด 251,963.60 บำท 251,963.60     มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 067/2563 ลง
วันท่ี 29 ก.ย. 63

8 ซ้ือไมค์ห้องประชุม พร้อมเคร่ืองควบคุมชุดไมค์ จ ำนวน 
1 ชุด

449,186.00         449,186.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ดีซำยน์ ฟรำยเดย์ จ ำกัด 449,186.00 บำท บริษัท ดีซำยน์ ฟรำยเดย์ จ ำกัด 449,186.00 บำท 449,186.00     มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 068/2563 ลง
วันท่ี 29 ก.ย. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม  2563

กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันท่ี 30 เดือน ตุลาคม พ .ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



 

 

กองบรหิารทรพัยากรบุคคล 





กองสาธารณสุขฉกุฉิน 









 

ศูนยปฏิบัตกิารตอตานการทจุริต  

กระทรวงสาธารณสขุ 



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการงานจัดการงานท่ัวไป 15,000.00              15,000.00   เฉพาะเจาะจง นายธนพล  วิริยะบัณฑิตกุล นายธนพล  วิริยะบัณฑิตกุล ใช้เกณฑ์ราคา 1/2564
วันท่ี 3 พ.ย. 63

2 จ้างเหมาบริการงานธุรการ 12,360.00              12,360.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยานี  หวาจ้อย นางสาวกฤติยานี  หวาจ้อย ใช้เกณฑ์ราคา 2/2564
วันท่ี 3 พ.ย. 63

3 จ้างเหมาบริการงานแม่บ้านส านักงาน 9,000.00                9,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสุพัตรา  โมเรตโจ นางสุพัตรา  โมเรตโจ ใช้เกณฑ์ราคา 3/2564
วันท่ี 3 พ.ย. 63

4 ซ้ือน้ าด่ืมขวดพลาสติก ขนาดบรรจุ 
600 ซีซี

6,600.00                6,600.00     เฉพาะเจาะจง ยอดน้ าด่ืม ยอดน้ าด่ืม ใช้เกณฑ์ราคา 9/2564
วันท่ี 3 พ.ย. 63

 

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



 

สํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทย

เพิ่มเพื่อชาวชนบท 











 35 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) 

 

หนวยงานท่ีไมมีการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนตุลาคม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. กองการตางประเทศ 

2. กองการพยาบาล 

3. กองตรวจราชการ 

4. กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

5. กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

6. กลุมตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

7. กลุมตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง 

8. กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

9. กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม 

10. สำนักวิชาการสาธารณสุข 

11. สำนักสารนิเทศ 

12. สำนักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย 

13. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

14. วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข 
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ศูนยป์ฏิบตัิการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ป : 8 พฤษภาคม 2563 
หัวขอ: รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื ้อจ ัดจางในรอบเดือนเมษายน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(แบบ สขร.1) 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเมษายน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร. 1) 
ของหนวยงานท่ีทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหนวยงานที่ไมไดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

Link ภายนอก:  ไมมี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

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

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

 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
ชนกพร แสนสุด สุชาฎา  วรินทรเวช 

นางสาวชนกพร แสนสดุ นางสาวสชุาฎา  วรินทรเวช 
ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหนา) 

วันท่ี  8  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

วันท่ี  8  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

  
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

นางสาวชนกพร แสนสุด 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
วันท่ี  8  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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คำอฺธิบายแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

หัวขอ คำอธิบาย 
หนวยงาน หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูจัดทำ

และเผยแพรขอมูล 
 

วัน/เดือน/ป วันเดือนปท่ีขอนำขอมูลข้ึนเผยแพร 
 

หัวขอ กำหนดหัวขอท่ีจะนำข้ึนเผยแพรโดยใหมีใจความสำคัญ 
ท่ีมาจากเนื้อหามีความยาวไมเกิน 2 บรรทัด 
 

รายละเอียดขอมูล เลือกใชคำอธิบาย/คำบรรยายท่ีมีความกระชับใชภาษา 
ท่ีเขาใจงายและสะกดคำใหถูกตองตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบขอมูลแตละชนิด 
 

Link ภายนอก ใหระบ ุLink ท่ีอางอิงหรือนำมาใชในการเผยแพร 
 

หมายเหตุ ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล (ผูรายงาน)  ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผูรับผิดชอบท่ีไดมอบหมายจาก
หัวหนางาน/หัวหนากลุมงาน 
 

ผูอนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือชื่อของหัวหนางาน/หัวหนากลุมงาน 
ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 
(Web Master) 

ระบุลงลายมือชื่อผูทำการ Upload ขอมูลท่ีไดรับมอบหมายจาก
หัวหนางาน/หัวหนากลุมงาน 
ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
 


	สขร
	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)

	
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	รวม
	สขร
	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)

	
	Page 1
	Page 2
	Page 3





