


     รายงานผล าม ผน ฏิ ั ิการจั ือจั จ้าง ระจํา
ของหน่วยงานในสังกั สํานักงาน ลั กระทรวงสาธารณสุข รา การ ริหารส่วนกลาง

 ระจํา ง ระมาณ พ.ศ. 
ง ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ละที ินสิงก่อสร้าง  รอ  9 ือน



 
ก รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  

รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

  ปงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนด฿หຌหนวยงาน฿นสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลา ง 
จัดทําผนปฏิบัติการจัดซื ๅอจัดจຌาง ประจําปของหนวยงาน งบลงทุน ิคาครุภัณฑ์ ละที ได ิน สิ ไงกอสรຌางี ตามคำรับรองละการประมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน฿นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ ตัวชีๅวัดทีไ 5 ระดับความสํารใจ฿นการจัดทํา
ผนปฏิบัติการจัดซืๅอจัดจຌางประจําปงบประมาณของหนวยงาน พืไอ฿หຌการดำนินการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงาน฿นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีมาตรฐาน 

การจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดียวกันอยางป็นระบบ มีการปรับปรุงกระบวนการจัดซืๅอจัดจຌางป็นเปตามระบียบ หลักกณฑ์ วิธีปฏิบัติละมติคณะรัฐมนตรีทีไกีไยวขຌองอยางถูกตຌอง
ครบถຌวน มีการปຂดผยขຌอมูลอยางมีประสิทธิภาพ พิ ไมความปรง฿ส สะดวกตอการตรวจสอบ การดำนินการจะทำ฿หຌประชาชนสามารถขຌาถึงขຌอมูลเดຌดยส ะดวก 

ตามพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. โ5ไเ ชวยลดความผิดพลาด฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ละป็นหลักประกัน 

฿นระดับหนึไงวาการดำนินการดຌานการจัดซืๅอจัดจຌางของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลางนัๅน เมมีการทุจริตละเมมีผลประยชน์ทับซຌอน 

นื ไองจากเดຌมีการตรียมการป้องกันลวงหนຌาเวຌดย฿หຌป็นสวนหนึไง฿นการปฏิบัติงานประจำ฿นดຌานการจัดซื ๅอจຌางของทุกหนวยงาน  ละ฿นกรณีที ไมีความจำป็น 

ตຌองปลีไยนปลงผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจำป ตามระบียบกระทรวงการคลังวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ56เ ขຌอ แใ ฿นกรณีทีไมีความจำป็น 

ตຌองปลีไยนปลงผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจำป ฿หຌจຌาหนຌาทีไหรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมายจัดทำรายงานพรຌอมระบุหตุผลทีไขอปลีไยนปลง สนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพืไอขอความหในชอบ 

ละมื ไอเดຌรับความหในชอบลຌว฿หຌดำนินการตามขຌอ แแ วรรคสาม ฿หຌจຌาหนຌาที ไประกาศผยพรผนดังกลาว฿นระบบครือขายสารสนทศของหนวยงาน 

ละ฿หຌปຂดประกาศดยปຂดผย 

 

ศูนย์ปฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ 

 

คำนำ 



 
ข รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  

รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

       หนຌา 

 คำนำ       ก 

 สารบัญ       ข 

 หลักการละหตุผล       แ 

 วัตถุประสงค์       ใ 

 กลุมป้าหมาย       ใ 

 นิยามศัพท์       ไ 

 ประยชน์ทีไคาดวาจะไดຌรับ       4 

 รายงานผลตามผนปฏิบัติการจัดซืๅอจัดจຌาง ประจำปี ฉพาะงบลงทุน ิคาครุภัณฑ์ ละทีไดินสิไงกอสรຌางี  
 รอบ ้ ดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. โ563       5 

  กองกลาง       6 

  กองการตางประทศ       9 

  กองการพยาบาล       11 

 

 

สารบัญ 



 
ค รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  

รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

       หนຌา 

  กองสาธารณสุขฉุกฉิน       13 

  กลุมพัฒนาระบบบริหาร       15 

  วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข       17 

  ศูนย์ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร       19 

  สำนักสารนิทศ       22 

  สำนักงานรัฐมนตรี       24 

สารบัญ (ต่อ) 



 

 

 

 

5 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  

รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลตามแผนปฏิบตัิการจัดซื้อจัดจา้งประจำปี  
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภณัฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสรา้ง) 
รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  



 

 

 

 

6 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  

รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

กองกลาง 
  







 

 

 

 

9 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  

รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

กองการต่างประเทศ 
  





 

 

 

 

11 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  

รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

กองการพยาบาล 
  





 

 

 

 

13 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  

รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
  





 

 

 

 

15 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  

รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
  





 

 

 

 

17 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  

รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข 
  





 

 

 

 

19 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  

รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  







 

 

 

 

22 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  

รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

สำนักสารนิเทศ 
 

 

 

  



ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ
ผูประกอบการที่ไดรับ

การคัดเลือก
(ชื่อบุคคล/นิติบุคคล)

รายการที่จัดซื้อจัดจาง
 จํานวน

(หนวยนับ)

งบประมาณ 
(บาท) 

(ประมาณการ)

วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจาง(บาท) 

(ใชจริง)

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท)

วิธีการ
การ

จัดซื้อจัด
จาง

เปนไป
ตามแผน

ไมเปนไปตามแผน/

(อธิบายสาเหตุ
พอสังเขป)

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 )

1. งานรื้อถอน 1 งาน 85,000.00 48,150.00

2. งานตกแตงหองประชาสัมพันธ 9 งาน 750,000.00 607,225.00

3. งานจัดทําตัวอักษรและตราสัญลักษณ 5 ชุด 65,000.00 45,710.40

4. งานปรับปรุงฝาเพดาน 2 งาน 55,500.00 48,150.00

5. งานตกแตงบริเวณหนาลิฟท 1 งาน 65,000.00 53,500.00

6. งานตกแตงเคานเตอรรักษาความปลอดภัย 1 ชุด 40,500.00 37,450.00

7. งานตกแตงพื้นที่ 1 งาน 165,000.00 148,195.00

8. งานติดตั้งระบบไฟสองสวางและระบบไฟฟา 1 งาน 59,000.00 41,195.00

9. เครื่องปรับอากาศแบบฝงฝา แบบ 4 ทิศทาง 1 งาน 85,000.00 69,550.00

10. โทรทัศน แอลอีดี 1 เครื่อง 70,000.00 58,850.00

11. เครื่องคอมพิวเตอร Macbook 1 เครื่อง 90,000.00 81,320.00

12. งานจุดคัดกรองอุณหภูมิผูมาติดตอราชการ 1 งาน 20,000.00 10,700.00

1,550,000.00 1,249,995.40 300,004.60

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน 
หนวยงาน สํานักสารนิเทศ
จัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1 โครงการจางปรับปรุงสวนบริการ
เคานเตอรประชาสัมพันธ และสวน
บริการงานรักษาความปลอดภัย 
เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย
อํานวยการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การแพทยเพื่อควบคุมการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

หางหุนสวนจํากัด เวิรค วันเดอร วิธีเฉพาะ
เจาะจง

งานบริหารทั่วไป ให
ความสําคัญตอการใชจาย
งบประมาณประจําป 
2563 เพื่อใหเกิดความ
คุมคา และเกิดประโยชน
ตอหนวยงานราชการมาก
ที่สุด ไดมีการตอรองราคา
จากผูที่เสนอราคาต่ําที่สุด 
แตยังคงคุณภาพตาม
วัตถุประสงคของหนวยงาน
 และวงเงินคงเหลือยัง
สามารถขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายการเพื่อ
นํามาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑที่
หนวยงานยังขาดแคลนได
อีกในโอกาสตอไป



 

 

 

 

24 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  

รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานรัฐมนตรี 
 
 











0 2590 1330

www.stopcorruption.moph.go.th

ศูนยป์ฏิบตัิการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ



 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ชื่อหนวยงาน : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

วัน/เดือน/ป : 3 กรกฎาคม 2563 

หัวขอ: รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดิน

สิ่งกอสราง) รอบ 9 เดือน 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดิน

สิ่งกอสราง) รอบ 9 เดือน 

Link ภายนอก:  ไมมี 

หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

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

 

 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 

ชนกพร แสนสุด สุชาฎา  วรินทรเวช 
นางสาวชนกพร แสนสดุ นางสาวสชุาฎา  วรินทรเวช 

ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหนา) 

วันท่ี  3  เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 

วันท่ี  3  เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 
 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

นางสาวชนกพร แสนสุด 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

วันท่ี  3  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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