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 ข้อพิจารณา 
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และภารกิจอ านวยการ พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เห็นควรทบทวน
แผนการซ่อมบ ารุง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ทบทวนครั้งที่ 3) เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 4) เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 212 และตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณของหน่วยงาน อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ การด าเนินงานภายใต้มาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ งาน รายการ จ านวน ราคา (ประมาณการ) 
(บาท / หน่วย) 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1 โครงการจ้างซ่อมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์-ส านักงาน  
 

ซ่อมเปลี่ยนหน่วยความจ าหลักส าหรับ
เก็บข้อมูล (Hard Disk Drive : HDD) 

 15 
เครื่อง 

45,000.00 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000.00 

หมายเหตุ :  
ปรับเพ่ิมวงเงิน โครงการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-ส านักงาน รายการซ่อมเปลี่ยนหน่วยความจ าหลัก
ส าหรับ เก็บข้อมูล (Hard Disk Drive : HDD) เป็นจ านวนเงิน 45 ,000 บาท จากแผนการซ่อมบ ารุ ง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทบทวนครั้งที่ 2  
(แผนเดิม) เนื่องจากประสิทธิภาพการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีจ านวน 15 เครื่อง หน่วยความจ าหลัก
ส าหรับเก็บข้อมูล (Hard Disk Drive : HDD) มีการประมวลผลล่าช้า ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการประมวลผลข้อมูลให้มีความรวดเร็วตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน  
และจัดเก็บข้อมูลได้เพ่ิมมากขึ้น จึงเห็นควรทบทวนแผนการซ่อมบ ารุง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 3) เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 212  
 

  

 

 

 

 

ข้อเสนอ … 
 





แผนการซ่อมบ ารุง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ทบทวนครั้งที่ 3)
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  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 4 ) ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวนทั้งสิ้น 2,650,848.47 บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นแปดร้อยสี่สิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) จ าแนกเป็นงบประมาณจากแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ จ านวน 2,077,126.17 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์ ) และงบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  จ านวน 573,722.30 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบสตางค์ ) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 212 ระบุว่า “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยมีการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบ ารุง กรณีที่พัสดุเกิดการช ารุด ให้หน่วยงา นของรัฐ
ด าเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว” 

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จ าเป็นที่จะต้องควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
และมีการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความโปร่งใสจึงต้องเปิดเผยการด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่แสดงถึงมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องไดอ้ย่างถูกต้องครบถ้วน 

 
ศนูยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ 

ค ำน ำ 
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1. หลักการและเหตุผล 
  ทรัพย์สินหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ จ าเป็นต้องจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพ 
ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา กระทรวงการคลังจึงได้ก าหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยประเด็น 
การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ จะอยู่ในหมวดที่ 9 การบริหารพัสดุ ส่วนที่ 3 การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ ส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสม 
และระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมกรณีที่พัสดุเกิดการช ารุด จ าเป็นที่จะต้องซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวก าหนดให้
จัดท าแผนการซ่อมบ ารุงและระยะเวลาที่เหมาะสม สาระส าคัญดังกล่าวปรากฏในข้อ 212  

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนการซ่อมบ ารุง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 3) โดยประมาณการวงเงินจ านวนทั้งสิ้น 238,026.30 บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันยี่สิบหกบาทสามสิบสตางค์ )  
จ าแนกเป็นงบประมาณจากแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ านวน 136,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) และงบประมาณ 
จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 102,026.30 บาท (หนึ่งแสนสองพันยี่สิบหกบาทสามสิบสตางค์) ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้
ประมาณการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทบทวนครั้ งที่  4)  
จ านวนทั้งสิ้น 2,650,353.69 บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นสามร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้แผนการซ่อมบ ารุง ที่จะด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ ต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได ้
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1) เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมบ ารุงของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตามแผนการซ่อมบ ารุง ของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 3)  
  2.2) เพ่ือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมบ ารุงของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสาร
ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  3.1) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการซ่อมบ ารุงของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการ  
คุ้มค่า โปร่งใส ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 
  3.2) เพ่ือจัดท าข้อเสนอน าไปปรับปรุง หรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไปของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
  3.3) เพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีการทุจริต 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ   
  
  







ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน / เดือน / ปี : 9 สิงหาคม 2565 
หัวข้อ :  แผนการซ่อมบ ารุง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ทบทวนครั้งที่ 3)  

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 แผนการซ่อมบ ารุง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (ทบทวนครั้งที่ 3)   
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

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

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

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ชยาภรณ์  โกสัยพัฒ สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวชยาภรณ์  โกสยัพัฒ) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ต าแหน่ง นักวิชาการพัสด ุ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 
 

วันท่ี 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 
 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

ชยาภรณ์  โกสยัพัฒ 
(นางสาวชยาภรณ ์ โกสยัพัฒ) 

นักวิชาการพัสด ุ
วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 

  
 


