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  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน งบลงทุน ตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 
ของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเดียวกันอย่ างเป็นระบบ 
มีการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ การดำเนินการจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 13 ในกรณีท่ีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหน้าที่ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบและเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการตามข้อ 11 
วรรคสาม ให้เจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
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1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้ มค่า โปร่งใส  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และป้องกันปัญหาทุจริต การให้และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการสำคัญที่ส่งเสริมกระบวนการ
ป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 12 
บัญญัติว่า หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์  
ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานค วามโปร่งใส 
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540  
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 44 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้างและสัญญาใด ๆ ที ่มีการอนุมัติให้จัดซื ้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดู หรือตรวจสอบได้ 
ณ สถานที่ทำการของส่วนราชการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพหลักตัวชี้วัดที่ 5 
ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในมิติภายใน การพัฒนาองค์การ และกำหนดกรอบการประเมินผล 
ตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของตัวชี้วัดดังกล่าว ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง จัดทำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุนของหน่วยงาน และดำเนินการตามกรอบคำรับรอง ฯ ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
จัดซื ้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน เพื ่อให้การจัดซื ้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง   
มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ประชา ชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก  
ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจำในด้านการจัดซื้อจ้างของทุกหน่วยงาน  
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 นอกจากการให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื ้อจัดจ้างแล้ว ในกรณีที ่มีความจำเป็นต้องเปลี ่ยนแปลงแผนการจัดซื ้อจัดจ้างประจำปี ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 13 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหน้าที่
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบและเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการ
ตามข้อ 11 วรรคสาม ให้เจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ทั้งนี้ เ พื่อประโยชน์ 
ในการทบทวนและวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 
 ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงรวบรวมแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ตามกรอบคำรับรอง ฯ ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
งบประมาณของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความโปร่งใส เปิดโอกาส 
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1) เพื่อให้การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ให้สอดคล้อง 
กับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 2.2) เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 
 2.3) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) และกรอบการประเมินผลตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 

 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง จำนวน 27 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

 3.1) หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง จำนวน 22 หน่วยงาน ที่จัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ กองกลาง กองกฎหมาย 
กองการต่างประเทศ กองการพยาบาล กองตรวจราชการ กองบริหารการคลัง กองบริหารการสาธารณสุข กองบริหารทรัพยากรบุคคล  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์
เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท สำนักสารนิเทศ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 3.2) หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่ไม่ได้จัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุ ข และศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข 
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 4.1) หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 
 4.2) หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง มีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานด้วยความความโปร่งใส เปิดโอกาส  
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 
 4.3) หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นไปตามข้อกำหนด 
ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) และกรอบการประเมินผล 
ตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 

 
 



 

 

4 แผนปฏบิัตกิารจดัซือ้จัดจา้งของหนว่ยงานในสงักัดสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบลงทุน ปรบัแผนครัง้ที ่1  

 

 
 

แผนปฏิบตัิการจัดซื้อจัดจา้ง 

ของหนว่ยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารส่วนกลาง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบลงทุน ปรับแผนครัง้ที่ 1 

 

  



 

 

5 แผนปฏบิัตกิารจดัซือ้จัดจา้งของหนว่ยงานในสงักัดสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบลงทุน ปรบัแผนครัง้ที ่1  

 
 

 
 

กองบริหารการสาธารณสุข 
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ศูนยป์ฏิบตัิการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 11 มิถุนายน 2564 
หัวข้อ: แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 งบลงทุน ปรับแผนครั้งที่ 1 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 งบลงทุน ปรับแผนครั้งที่ 1 
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

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

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

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ชนกพร แสนสุด สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

นางสาวชนกพร แสนสดุ นางสาวสชุาฎา  วรินทรเ์วช 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  11  เดือน มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 

วันท่ี  11  เดือน มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

นางสาวชนกพร แสนสุด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
วันที่  11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

 
 


