
.o{Ua"'lnt8ilr2.tl

uil.E{do fi:irlrno.rn:
,ur:'u . -19$.?9.........-,"r O U, ilJ.g hffim.9..9...T9...b.(h
,ru..-..1Q,[?

M 0r1fifi nrurio o,

M orpyrn fl1ildo b.

/il
, q t --(uruotq]u fl :du'nnurn:)

: o lrJ d'rr n : vvt :? { a10't : ilqr
vvyu

14?14U] nAlJnltfl A OlUAUUAUU{',tUU: n.l:A?Jfl ,11\
t *--i -- '--- i -

uVd,a.^tV
14? 14U1 fl U UU fl U n n 1 : fl 0 n',lu n 1 :I a : el n: u yt :? { a 1fi 

,t : 6uqt
,<
e d fl.U. lodiff

a, 4e ?t
uuytnu0Ft?''tlt

dru:rtlnr:.. .nqiusrue{yr.onrflmi.Lrav.n:rr.n.a.dtu:tflnr;...1yr.:d'.uyi..o.h6.do."ol6nne-..".....

i v dvl...ao..q.leo-qr.q.a/..d.ods. fufi........,.e...flq.e14.0:r.u.u." Legbd"..._.

t?eJil.,.,!.0.Q.U-il.ql,LL!.1U.U.0.U.f]fl.1.;.0.f1$.0.n04_1{ flUEIU-rlurlnl:n0enufl1:vr0im n:vyr:?{atD't:ruflfl

il:v,irfl wr.l:ur.llil fl .fl . ledbd

d u I d ,a q6 t y[:uu t4?fiu'tFluu1Jflufln1:fl0mrunt:m0in ntuyt:?{atfi]:ruqtgdi

dta
tTo{totJ

riril:osnr:ilfr1-fi:rtnr: :vriurailrurrulu#1fi'o;ir#nlrur.i#on:vu:rra'loi:ila?l
- g9, i u o d 6t v o 9 u , o d,n':flierfr a:vd'unrrreirtSolunr:o'nlirruzuurJfrri6nr:{'orfio6'o{'xil:vqirtJwri:srrruroqurjrulru
o 6l v t o a u o ra qa * 3 u y r o drriruun"[fiuti':a qrurirtflu nr:d'orir rrzuu r.Jfr ffr n r:a*ofr o o"rrdr lrJ:ys;'ltJlu rJ:vl r rur o.i14u? u {1u

v 4 d ra va t y q 'mr:ruflaoquuilfrffint:siod'runr:103n n:vvr:?{41fi't:6uqt fi ao otoo6,r.ool?ensnben ariufi
u nluuruu bdbd

96
tJOy'lQ1:fU1

n{rmuqvronranituavnr:frodrurunr: rouieru'ir t6'rirrf,unr:rmurJfrffrnr:o'nr6'go'n6'x
.draeatyod,,ivvtolquuilfrtifrnr:rio6'runr:r,1oirr n:uyr:'r{a"}fi1:[uqr rJ:vsi'rt]cuil:u]J't6u 1,{:fi. bdbd fraoondarri'l/

1o:tnr: / fion:::r nrluu'rurJfrrjfirud'runr:rJorrTu il:rlil:1lrnr:raBnuavil:vvrqfifirouuavdlra3:l

nfufi::].t {ln:oloiuo::il ttasufirunr:"[ricirurlrJ:vurru qlueilflr-Tfinr:siooirunr:r4oim n:uvt:?.iI i s _-

4101:6uqt rJ:vsirfllu!:ul.r'ril v!.fl. l.odbd ra6afr'urudr rriun'::oqt-fiunvrzuauvlduzuurJfrrifinr:
- & - v Aa, u / - t

oinfrooino'xr frutiutrlmr:rn:our{rir:ornr:ilfrtifi:'lrnl: :ypYluilrurulufr'lriorirfinlrurJ#nnTyyr:'t{
utv

alfi1:rua?r fr'rfiierfi d :voiunrrur{tiolunr:i'pnirur.rurJfru-finr:i'rrfio6'or6'Nil:vsirflwil:yrrrurolyrjrulru

unsr{JultJm'r:J:J''}Fl:'') oo urisyr:y:rtfiruffinr:{'erdod'rr,i'rlunvnr:liyr:fi'aonreio n.n. bdbol4

a
t,0r6lu0
< 4 J t , a d r x , o a - & , 4 ,v u d,
0{ t:uutJ'ltvr 0 L1J:ofl 41:tu,l vtn iuut0u?,o L0 LU:fl nr ruunr:oqu n 0 LilFr?u o n rtjuvl:yn ru,
o. oqfifruzuurJfrrifinr:t'rrfio6'e6'rr qurllfrfFnr:ria6'runr:1oim n:syr:'t{a101:ruq?

il:v,trihurl:ulJl [u fl .fi . l.edbd

tr. orlryrmhfrjruzuurlfr116nr:6'ndoi'rr6'x qurilfrrifrnr:rio6'runr:Iainn:yyr:x{
arDl:ruqt r.l:vsr'rilluil:vllrru v!.fi. udbd duuzuauuilur{ltroiqurir.lfrri6nr:riofr'runr:loin
n:uvr:?{41fi 1:[uar uayfr nl :v nr gnr uluuil? u{'tuI

(utamqrr6r riuvrint)
qa d t o a

un? Ln:1u14u LuLJ'ru ttau LLr,luu'tu1iln1:y\l LFlle
uVtdo

v1l 14U1 n A 3J{',lUU V10 fl 1 A qr : tm ufl 1 : n Q 0 1U? U n 1 :tl

r1
lu"*
:

4(uru!q13or fr02rfi)

fi tlinur:vfiu n:uyri'l { (ur I uryr du:r q ru1rfr )



แผนปฏิบตัิการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
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  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามมาตรา 11  
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีง บประมาณของหน่วยงาน  
ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบูรณาก ารต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ และแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  จ านวนเงินทั้งสิ้น 2,423,851.60 (สองล้านสี่แสนสองหมื่นสามพัน- 
แปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่แสดงถึงมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เกิดกระบวนการแข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ิมความโปร่งใส 
สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ 
 

 
ศนูยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ 
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1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
และประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง ก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  
  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และต้องป้องกันปัญหาการทุจริตด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่ึงถือเป็นมาตรการส าคัญ 
ที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง และสัญญาใด ๆ  
ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ท าการของส่วนราชการ ระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ  สอดคล้อง 
กับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของร าชการ  
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 ส าหรับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
 

บทน า 
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  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดก้ าหนดให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง จ านวน 23 หน่วยงาน 
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบด าเนินงาน)  และ / หรือจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบด าเนินงาน) และ / หรือจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ทุกไตรมาส รวม 4 ไตรมาส 
(กรณีหน่วยงานมีงบลงทุน) และท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี เพ่ือจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปีถัดไป 
    
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1) เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
  2.2) เพ่ือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2.3) เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จ  
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 
 2.4) เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) และกรอบการประเมินผลตามค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  3.1) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  มีความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 
  3.2) ภาพรวมในการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ถูกวิเคราะห์เพ่ือประเมินในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขในปีถัดไป ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 3.3) การจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จะส่งผลถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข  
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

www.stopcorruption.moph.go.th

0 2590 1330



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 16 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
หัวข้อ :  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

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

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

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ชยาภรณ์  โกสัยพัฒ สุชาฎา  วรินทร์เวช 

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

วันท่ี 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

วันท่ี 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

ชยาภรณ์  โกสยัพัฒ 
(นางสาวชยาภรณ ์ โกสยัพัฒ) 

นักวิชาการพัสด ุ
วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

  
 


