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คำนำ 
 

  แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง เป็นเครื่องมือให้หน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการต่อต้าน 
การทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต แผนปฏิบัติราชการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2566-2570) และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติ
ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย “กระทรวงสาธารณสุขปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ”  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อน
งานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่ง  
ว่าทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง จะได้ให้ความสำคัญ 
และนำแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง เป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ เพื่อให้กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ สอดคล้องกับหลักการ มีความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ รวมไปถึงเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
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หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 -2570) เพื่อเป็นเครื่องมือให้หน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม  
โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต แผนปฏิบัติราชการ
ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) และเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย “กระทรวงสาธารณสุข
ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดให้ทุกหน่วยงานส่งเสริม
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ซึ่งต้องดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความคุ้มค่า ความโปร่งใส 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ โดยทุกหน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพสัดุ 
เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เป็นธรรม และเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้แนวคิด จุดพลังแห่งความร่วมมือ (The Power of Collaboration) 
มุ่งเน้นใหทุ้กหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง มีการดำเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุที่โปร่งใสรวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานมีมาตรฐาน   
มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูล และรวมพลังในการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศ 
ของหน่วยงานเป็นหลัก เพ่ือให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงข้อมลูได้โดยสะดวก 

 

บทที่ 1 
  บทนำ 
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 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ สอดคล้องกับหลักการ มีความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้  
ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมารรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
และส ัญญาใดๆ ท ี ่ม ีการอน ุม ัติ ให ้จ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างแล ้ว ให ้ประชาชนสามารถขอด ูหร ือตรวจสอบได้  
ณ สถานที่ทำการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 
ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร
ที ่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ข้อ 2 บัญญัติว่า “ให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้  
ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
โดยให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก  ๆเดือน ...”  
ข้อ 2 วรรคสอง “กรณีเดือนใดไม่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง หรือมีการยกเลิกโครงการหรือสัญญาหรือข้อตกลง  
ในการซื้อหรือการจ้าง ให้รายงานไว้ด้วย และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
เรื ่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 สำหรับหน่วยงาน  
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  ตลอดจนเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ เพ่ือให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง มีกรอบการปฏิบัติงานการจัดซื ้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุที่ เป็นระบบ เป็นมาตรฐาน  
เกิดความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื ่อให้ 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  .ผ่านการปฏิบัติงานที ่เป็นมาตรฐาน  
เกิดความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน เป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาลโดยยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นสำคัญ 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อน
งานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำแนวทาง 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ซึ ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้กระบวนการจัดซื ้อจัดจ้าง 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ให้มีความโปร่งใส และมีมาตรฐานเดียวกัน 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ประกาศ หนังสือเวียน และกฎหมายอ่ืน ๆ 
ที ่เกี ่ยวข้อง และ เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  
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วัตถุประสงค ์
 1. เพ ื ่อให ้การดำเน ินงานการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างของสำน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาคร ัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างท ี ่ เป ็นไปตามระเบ ียบ 
ของทางราชการ ไม่มีการทุจริตและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 2. เพ ื ่อให้การดำเน ินงานการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างของสำน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลาง ดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความคุ ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ 

 3. เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต ในการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  โดยมีกลไก มีมาตรการ และมีการวางระบบในการดำเนินการ  
โดยส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

 



 - 4 -   
 
 

 
 
             แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
              ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสว่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
แนวทางในการดำเนินการ 

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  

บทที่ 2 
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แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
คำอธิบาย    :  

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้ทุกหน่วยงานจะต้องส่งเสริมการจัดซื ้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ   
ซึ่งต้องดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ 
ซึ่งทุกหน่วยงานต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน (งบดำเนินงาน) แผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) แผนการซ่อมบำรุง
ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน (ถ้ามี) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลของการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีของหน่วยงาน งบดำเนินงาน และงบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง (ถ้ามี) และเปิดเผย
ข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบ รวมถึงความรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ 
 

 - การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การดําเนินการเพ่ือใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เช่า แลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

 - แผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง (งบดำเนินงาน) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่เป็นงบดำเนินงาน  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 - แผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) หมายถึง แผนปฏิบัติการ
จัดซื ้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจ ัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 

 - แผนการซ่อมบำรุงประจำปีงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง หมายถึง แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงประจำปีของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 212 ระบุว่า “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู ้ควบคุมดูแลพัสดุ  
ที่อยู ่ในความครอบครองให้อยู ่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยมีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุง  
ที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบำรุง กรณีที่พัสดุเกิดการชำรุด ให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการซ่อมแซม
ให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว” 
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 - การปรับแผนปฏิบัต ิการจัดซื ้อจัดจ ้างประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที ่ได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ  
จัดซื ้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน ในกรณีมีความจำเป็นต้องเปลี ่ยนแปลงแผนการจัดซื ้อจัดจ้างประจำปี  
ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที ่ได้รับมอบหมายจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
เพ่ือขอความเห็นชอบและเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้เจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของหน่วยงาน และให ้ป ิดประกาศโดยเป ิดเผย  ตามข ้อ 11 และข ้อ 13 แห ่งระเบ ียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 

  - แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื ้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  หมายถึง  
แบบสรุปการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร
ที ่ต ้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข ้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ข้อ 2 บัญญัติว่า  
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือน
ทุก ๆ เดือน ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับ (1) งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (2) วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (3) ราคากลาง  
(4) วิธีซื้อหรือจ้าง (5) รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ (6) ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
(7) เหตุผลที ่ค ัดเล ือกโดยสร ุป และ (8) เลขที ่และว ันที ่ของสัญญาหรือข ้อตกลงในการซื ้อหร ือจ ้าง 
เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยหน่วยงานต้องจัดทำและสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  
เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานนำแบบสรุปผล  
การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  
กรณีเดือนใดไม่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง หรือมีการยกเลิกโครงการหรือสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง  
ให้รายงานไว้ด้วย 
 

 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา 
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP หมายถึง ประกาศที่หน่วยงานประกาศผลผู้ชนะ
การจัดซื ้อจัดจ้างหรือผู ้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที ่ไม่ได้
ดำเนินการในระบบ e-GP ได้แก่ (1) กรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น  
วงเง ินการจ ัดซ ื ้ อจ ั ดจ ้ างต ่ ำกว ่ า 5,000 บาท (2) กรณ ีร ั ฐว ิสาหก ิจ องค ์การมหาชน องค ์กรอ ิ สระ  
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานในสังกัดร ัฐสภา 
หร ือในกำก ับของร ัฐสภา หน ่วยงานอ ิสระของร ัฐ และหน ่วยงานอ ื ่นตามท ี ่ กำหนดในกฎกระทรวง  
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท (3) กรณีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 79 วรรค 2 (4) กรณีจ้างเหมา
บุคคลธรรมดา ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที ่ส ุด ที ่ กค 0421.4/ว 82 ลงวันที ่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  
และ (5) กรณีการซ ื ้อน ้ำม ันเช ื ้อเพล ิงไม ่ถ ึ ง 10,000 ล ิตร และไม ่ม ีภาชนะเก ็บร ักษาน ้ำมั นเช ื ้อเพลิ ง  
โดยกำหนดให้หน่วยงานจัดทำเป็นรายไตรมาส ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ส่งข้อมูลผ่านทางระบบ 
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จัดซื ้อจ ัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล ็กทรอนิกส์ เพื ่อขึ ้นประกาศในระบบเครือข่ายสารเทศของกรมบัญชีกลาง  
และป ิดประกาศโดยเป ิดเผย ณ สถานท ี ่ป ิดประกาศของหน ่วยงานและระบบเคร ือข ่ ายสารสนเทศ 
ของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตาม มาตรา 66 วรรคหนึ่ง และมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบร ิหารพ ัสด ุภาคร ัฐ พ.ศ. 2560 หน ังส ือกรมบ ัญช ีกลาง ด ่วนท ี ่ส ุด ท ี ่  กค 0405.4/ว 322  
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  
 

 - การโอนเปลี ่ยนแปลงงบประมาณจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน หมายถึง  หน่วยงาน 
ได้ขออนุมัต ิโอนเปลี ่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ จากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน  
ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562  
ข้อ 8 วรรค 2 กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ 
ภายใต ้แผนงานผลผลิตหร ือโครงการเด ียวก ัน และภายใต ้ เง ื ่อนไขตาม (2) ได้ โดยไม ่ต ้องขออน ุม ัติ  
จากสำนักงบประมาณ และตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 29 ระบุ “เมื่อหน่วยรับงบประมาณ
ดำเนินการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี ่ยนแปลงเงินจัดสรรรายการใดแล้วให้ส่งรายงานการโอนเงินจัดสรร  
และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการโอนเงินจัดสรร” 
 

 - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  หมายถึง รายงานที่แสดงถึง 
การวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่หน่วยงานได้ดำเนินการ 
ใช้จ่ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 - ความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูล ตามความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ  
(Open Government Partnership: OGP) หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ต้องดำเนินการขออนุญาตตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทาง 
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยทุกครั ้งที ่มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารส่วนกลาง 
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 - หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง จำนวน 30 หน่วยงาน ประกอบด้วย กองกลาง กองกฎหมาย กองการต่างประเทศ  
กองการพยาบาล กองตรวจราชการ กองบริหารการคลัง กองบริหารการสาธารณสุข กองบริหารทรัพยากรบุคคล  
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร กลุ ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
กลุ ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุ ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม  
สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ ่มเพื่อชาวชนบท สำนักสารนิเทศ  
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

กระทรวงสาธารณสุข สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพิเศษ ศูนย์ส ันติว ิธ ีสาธารณสุข  
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มขับเคลื่อน
การปฏิร ูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองประจำกระทรวงสาธารณสุข  
สถาบันกัญชาทางการแพทย์ และสำนักงานรัฐมนตรี 
 

เหตุผล :  
1. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

มีการจัดทำแผนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่ งจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

3. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงาน  
ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที ่ต ้องจัดเตรียมไว ้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ ่ง (8)  
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
พ.ศ. 2561 สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

4. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยส่งเสริม  
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
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             แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
              ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสว่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

แนวทางในการดำเนินการ : แบ่งการดำเนินการเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

1) การดำเนินการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  - 31 มีนาคม 2566)  
 

ขั้นตอน แนวทางในการดำเนินการ เอกสาร / หลักฐานประกอบการดำเนินการ 
1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลัก 

ของหน่วยงานในการจัดทำ 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน  

(1) คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยงานในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน  
(2) การเผยแพร่คำสั่งฯ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 
 

2 (1) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(งบดำเนินงาน)  
 
 
 
 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน) 
(2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(งบดำเนินงาน)  
(3) การเผยแพร่เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง  

(2) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์  
และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
(2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี)  
(3) การเผยแพร่เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง 
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             แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
              ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสว่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ขั้นตอน แนวทางในการดำเนินการ เอกสาร / หลักฐานประกอบการดำเนินการ 

(3) จัดทำแผนการซ่อมบำรุง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(ถ้ามี) 
 

 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารขออนุมัติแผนการซ่อมบำรุง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ถ้ามี)  
(2) แผนการซ่อมบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ถ้ามี) 
(3) การเผยแพร่เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง  
 
ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วันทำการ นับตั้งแต่หน่วยงาน 
ได้ลงทะเบียนรับหนังสือการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากกองยุทธศาสตร์ 
และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน 
(1) จัดทำรายงานผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) รอบ 3 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญา 
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน  
 
 
 
 
 

 
(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 
(2) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
(3) การเผยแพร่เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง ภายในวันที่ 13 มกราคม 2566 
 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบประกาศผลผู้ชนะฯ  
ประจำไตรมาสที่ 1  
(2) ประกาศผลผู้ชนะฯ ประจำไตรมาสที่ 1 
(3) การเผยแพร่เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง ภายในวันที่ 30 มกราคม 2566 
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             แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
              ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสว่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ขั้นตอน แนวทางในการดำเนินการ เอกสาร / หลักฐานประกอบการดำเนินการ 

ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
(3) จัดทำรายงานผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(งบดำเนินงาน)  
รอบ 6 เดือน 
 
 
 

 
(4) จัดทำรายงานผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) รอบ 6 เดือน 
 
 
 
 
 
 

(5) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญา 
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน) 
ภายในวันที ่5 เมษายน 2566 

(2) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน) 
(3) การเผยแพร่เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2566 
(2) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
(3) การเผยแพร่เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบประกาศผลผู้ชนะฯ  
ประจำไตรมาสที่ 2  
(2) ประกาศผลผู้ชนะฯ ประจำไตรมาสที่ 2 
(3) การเผยแพร่เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 
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             แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
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ขั้นตอน แนวทางในการดำเนินการ เอกสาร / หลักฐานประกอบการดำเนินการ 

(6) แบบสรุปผลการดำเนินงาน 
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...  
(แบบ สขร. 1) 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 –  
31 มีนาคม 2566) 
 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบสรุปผลการดำเนินงาน 
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) (ทุกรอบเดือน) 
(2) แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) (ทุกรอบเดือน) 
(3) การเผยแพร่เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2565 (แบบ สขร. 1) 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจดัซื้อจดัจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 (แบบ สขร. 1) 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2565 (แบบ สขร. 1) 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2566 (แบบ สขร. 1) 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจดัซื้อจดัจ้าง ในรอบเดือนกมุภาพันธ์ 2566 (แบบ สขร. 1) 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2566 (แบบ สขร. 1) 

 

การจัดทำ : ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที ่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื ่อเปิดเผยการดำเนินการ 
  จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ตามกำหนดเวลาในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 

1. ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จนำข้อมูลขึ้นเผยบนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
 2. ผู้รับผิดชอบ กรอก URL การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ
ในแต่ละระดับ ที่ลิงก์ย่อ https://moph.cc/CRBuUtziL หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) อีกช่องทางหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://moph.cc/CRBuUtziL%20หรือ
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 2) การดำเนินการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 
 30 กันยายน 2566) 

ระดับ แนวทางในการดำเนินการ เอกสาร / หลักฐานประกอบการดำเนินการ 
1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลัก 

ของหน่วยงานในการจัดทำ 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน  

(1) คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยงานในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน  
(2) การเผยแพร่คำสั่งฯ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 
 

2 (1) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(งบดำเนินงาน)  
 
 
 
 
 

(2) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดำเนินงาน) 
(2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(งบดำเนินงาน)  
(3) การเผยแพร่เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์  
และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
(2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี)  
(3) การเผยแพร่เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง 
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ระดับ แนวทางในการดำเนินการ เอกสาร / หลักฐานประกอบการดำเนินการ 

(3) จัดทำแผนการซ่อมบำรุง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ถ้ามี) 
 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารขออนุมัติแผนการซ่อมบำรุง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ถ้ามี)  
(2) แผนการซ่อมบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ถ้ามี) 
(3) การเผยแพร่เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง  
 
ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่หน่วยงาน 
ได้ลงทะเบียนรับหนังสือการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากกองยุทธศาสตร์ 
และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน 
(1) จัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ ์
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี)  
รอบ 3 เดือน 
 
 
 
 
 
 

(2) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญา 
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน  
 
 
 
 
 
 

 
(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 
(2) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
(3) การเผยแพร่เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง ภายในวันที่ 13 มกราคม 2566 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบประกาศผลผู้ชนะฯ  
ประจำไตรมาสที่ 1  
(2) ประกาศผลผู้ชนะฯ ประจำไตรมาสที่ 1 
(3) การเผยแพร่เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง ภายในวันที่ 30 มกราคม 2566 
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ระดับ แนวทางในการดำเนินการ เอกสาร / หลักฐานประกอบการดำเนินการ 
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
(3) จัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน)  
รอบ 6 เดือน 
 
 
 
 
 

(4) จัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์  
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี)  
รอบ 6 เดือน 
 
 
 
 
 
 

(5) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญา 
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ (งบดำเนินงาน) 
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2566 

(2) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน) 
(3) การเผยแพร่เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2566 
(2) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
(3) การเผยแพร่เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบประกาศผลผู้ชนะฯ  
ประจำไตรมาสที่ 2  
(2) ประกาศผลผู้ชนะฯ ประจำไตรมาสที่ 2 
(3) การเผยแพร่เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 
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              ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสว่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ระดับ แนวทางในการดำเนินการ เอกสาร / หลักฐานประกอบการดำเนินการ 

(6) แบบสรุปผลการดำเนินงาน 
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...  
(แบบ สขร. 1) 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 
31 มีนาคม 2566) 
 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบสรุปผลการดำเนินงาน 
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) (ทุกรอบเดือน) 
(2) แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) (ทุกรอบเดือน) 
(3) การเผยแพร่เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2565 (แบบ สขร. 1) 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจดัซื้อจดัจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 (แบบ สขร. 1) 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2565 (แบบ สขร. 1) 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2566 (แบบ สขร. 1) 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจดัซื้อจดัจ้าง ในรอบเดือนกมุภาพันธ์ 2566 (แบบ สขร. 1) 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2566 (แบบ สขร. 1) 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน 
(1) การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(งบดำเนินงาน) และ / หรือ (งบลงทุน :  
ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)  
(รวมถึงกรณีหน่วยงาน 
มีการโอนเปลี่ยนแปลง 
จากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน)  
 
 

(2) จัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
รอบ 9 เดือน 
 
 
 
 
 

 
(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบการปรับแผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(งบดำเนินงาน) และ / หรือ (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
(ปรับแผน) 
(3) การเผยแพร่เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 
(2) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
(3) การเผยแพร่เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 
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             แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
              ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสว่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ระดับ แนวทางในการดำเนินการ เอกสาร / หลักฐานประกอบการดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(3) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระ 
สำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3  
รอบ 9 เดือน 
 
 
ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน 
(4) จัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน)  
รอบ 12 เดือน 
 
 
 
 
 

(5) จัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์  
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี)  
รอบ 12 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบประกาศผลผู้ชนะฯ  
ประจำไตรมาสที่ 3  
(2) ประกาศผลผู้ชนะฯ ประจำไตรมาสที่ 3 
(3) การเผยแพร่เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 
 
(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน) 
ภายในวันที่ 27 กันยายน 2566 
(2) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน) 
(3) การเผยแพร่เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน :  
ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 
(2) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) 
(3) การเผยแพร่เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 
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             แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
              ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสว่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ระดับ แนวทางในการดำเนินการ เอกสาร / หลักฐานประกอบการดำเนินการ 
5 (1) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระ 
สำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 
รอบ 12 เดือน 
 
 
 

(2) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(งบดำเนินงาน)  
 
 
 
 
 
 
 

(3) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
(3) แบบสรุปผลการดำเนินงาน 
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...  
(แบบ สขร. 1) 
(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน –  
30 กันยายน 2566)  
 
 
 
 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบประกาศผลผู้ชนะฯ  
ประจำไตรมาสที่ 4  
(2) ประกาศผลผู้ชนะฯ ประจำไตรมาสที่ 4 
(3) การเผยแพร่เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบการวิเคราะห์ผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(งบดำเนินงาน) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 

(2) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน) 
(3) การเผยแพร่เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบการวิเคราะห์ผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)   
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 
(2) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) 
(3) การเผยแพร่เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบสรุปผลการดำเนินงาน 
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) (ทุกรอบเดือน) 
(2) แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2566) (ทุกรอบเดือน) 
(3) การเผยแพร่เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
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             แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
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ระดับ แนวทางในการดำเนินการ เอกสาร / หลักฐานประกอบการดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 

 

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2566 (แบบ สขร. 1) 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 (แบบ สขร. 1) 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2566 (แบบ สขร. 1) 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 (แบบ สขร. 1) 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2566 (แบบ สขร. 1) 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2566 (แบบ สขร. 1) 
 

 

การจัดทำ : ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที ่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื ่อเปิดเผยการดำเนินการ 
  จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ตามกำหนดเวลาในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 

1. ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จนำข้อมูลขึ้นเผยบนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

 2. ผู้รับผิดชอบ กรอก URL การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ
ในแต่ละระดับ ที่ลิงก์ย่อ https://moph.cc/CRBuUtziL หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) อีกช่องทางหนึ่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://moph.cc/CRBuUtziL%20หรือ
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             แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
              ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสว่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

การดำเนินงานแต่ละขั้นตอน 
ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

บทที่ 3 
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             แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
              ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสว่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

 
 
 
  

ขั้นตอนที่ 1 

.
• จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยงาน

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน

.
• น าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงานฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

.
• ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กรอก URL การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน โดยเลือกหัวข้อ "ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยงาน
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ"
ผ่านที่ลิงก์ย่อ https://moph.cc/CRBuUtziL
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

• ก าหนดส่งภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

กำหนดผู้รับผิดชอบหลกัในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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             แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
              ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสว่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 (1) 

จัดทำแผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน) 

 

.
• เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 (งบด าเนินงาน) พร้อมขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

.
• น าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบด าเนินงาน)

ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

.
• ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กรอก URL การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน โดยเลือกหัวข้อ "แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบด าเนินงาน)"
ผ่านที่ลิงก์ย่อ https://moph.cc/CRBuUtziL 
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

• ก าหนดส่งภายใน 30 วัน นับตั้งแต่หน่วยงานได้ลงทะเบียนรับหนังสือ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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             แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
              ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสว่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 
 
 
 
  

ขั้นตอนที่ 2 (2) 

จัดทำแผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) 

 

.
• เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) พร้อมขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

.
• น าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน)

ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

.
• ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กรอก URL การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน โดยเลือกหัวข้อ "แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน)"
ผ่านที่ลิงก์ย่อ https://moph.cc/CRBuUtziL 
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

• ก าหนดส่งภายใน 30 วัน นับตั้งแต่หน่วยงานได้ลงทะเบียนรับหนังสือ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
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             แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
              ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสว่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 (3) 

จัดทำแผนการซ่อมบำรุง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 

.
• เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนการซ่อมบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พร้อมขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

.
• น าแผนการซ่อมบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

.
• ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กรอก URL การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน โดยเลือกหัวข้อ 
"แผนการซ่อมบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"
ผ่านที่ลิงก์ย่อ https://moph.cc/CRBuUtziL 
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

• ก าหนดส่งภายใน 30 วัน นับตั้งแต่หน่วยงานได้ลงทะเบียนรับหนังสือ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
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             แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
              ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสว่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 (1) 

จัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) 

ไตรมาสที ่1 รอบ 3 เดอืน 
 

.
• เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนฯ (งบลงทุน)

พร้อมขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

.
• น ารายงานผลตามแผนฯ (งบลงทุน)

ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

.
• ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กรอก URL การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน โดยเลือกหัวข้อ "รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) (ถ้าม)ี ไตรมาส 1"
ผ่านที่ลิงก์ย่อ https://moph.cc/CRBuUtziL 
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

ก าหนดส่งภายในวันที่ 13 มกราคม 2566
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             แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
              ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสว่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 (2) 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รบัการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสญัญา หรือข้อตกลงเปน็หนังสือ 

ไตรมาสที ่1 รอบ 3 เดอืน 
 

.
• เสนอผู้บริหารรับทราบประกาศผลผู้ชนะฯ ดังกล่าว

พร้อมขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

.
• น าประกาศผลผู้ชนะฯ ดังกล่าวข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

.

• ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กรอก URL การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน โดยเลือกหัวข้อ "ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 1 รอบ 3 เดือน"
ผ่านที่ลิงก์ย่อ https://moph.cc/CRBuUtziL 
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 มกราคม 2566
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             แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
              ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสว่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 (3) 

จัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน) 

ไตรมาสที ่2 รอบ 6 เดอืน 
 

.
• เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนฯ (งบด าเนินงาน)

พร้อมขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

.
• น ารายงานผลตามแผนฯ (งบด าเนินงาน)

ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

.
• ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กรอก URL การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน โดยเลือกหัวข้อ "รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบด าเนินงาน) ไตรมาส 2"
ผ่านที่ลิงก์ย่อ https://moph.cc/CRBuUtziL 
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

ก าหนดส่งภายในวันที่ 10 เมษายน 2566
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             แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
              ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสว่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 (4) 

จัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) 

ไตรมาสที ่2 รอบ 6 เดอืน 
 

.
• เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนฯ (งบลงทุน)

พร้อมขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

.
• น ารายงานผลตามแผนฯ (งบลงทุน)

ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

.
• ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กรอก URL การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน โดยเลือกหัวข้อ "รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) (ถ้าม)ี ไตรมาส 2"
ผ่านที่ลิงก์ย่อ https://moph.cc/CRBuUtziL 
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

ก าหนดส่งภายในวันที่ 10 เมษายน 2566
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             แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
              ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสว่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 (5) 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รบัการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสญัญา หรือข้อตกลงเปน็หนังสือ 

ไตรมาสที ่2 รอบ 6 เดอืน 
 

.
• เสนอผู้บริหารรับทราบประกาศผลผู้ชนะฯ ดังกล่าว

พร้อมขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

.
• น าประกาศผลผู้ชนะฯ ดังกล่าวข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

.

• ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กรอก URL การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน โดยเลือกหัวข้อ "ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน"
ผ่านที่ลิงก์ย่อ https://moph.cc/CRBuUtziL 
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
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             แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
              ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสว่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ขั้นตอนที่ 3 (6) 

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  
ในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 

(ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2565 – 31 มีนาคม) 
2566) 

.
• จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1 )

เสนอผู้บริหารของหน่วยงานพร้อมขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

.
• น าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1 )

ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

.

• ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กรอก URL การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน โดยเลือกหัวข้อ
"แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... 
(แบบ สขร. 1)" ตามด้วย เดือนที่ต้องการรายงานผล
ผ่านที่ลิงก์ย่อ https://moph.cc/CRBuUtziL 
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

หน่วยงานต้องจัดท าสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในทุกรอบเดือน

ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
กรณีเดือนใดไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้รายงานไว้ด้วย
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             แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
              ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสว่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 (1) 

การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 (งบดำนเนินงาน) และ/ หรือ (งบลงทุน) 

และกรณีหน่วยงานมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
(งบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน) 

 

.

• เสนอผู้บริหารรับทราบการปรับแผน ฯ 
พร้อมขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

.

• น าการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ดังกล่าว
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

.

• ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กรอก URL การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน โดยเลือกหัวข้อ "การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" 
ตามด้วยเลือกประเภทแผน (งบด าเนินงาน / งบลงทุน)
พร้อมทั้งระบุล าดับครั้งในการปรับแผนของหน่วยงาน
ผ่านที่ลิงก์ย่อ https://moph.cc/CRBuUtziL 
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 
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             แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
              ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสว่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

  

 

 

 

หมายเหตุ 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ เป็นผู้จัดส่งรายงานการโอนจัดสรร  
และ / หรือ การเปลี ่ยนแปลงเงินจัดสรร ตามแบบที ่สำนักงบประมาณ 
กำหนดภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่มีการโอนเงินจัดสรร 

“ 
  หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 13 และกรณีหน่วยงานมีการโอนเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน) ให้หน่วยงาน
ดำเนินการตามระเบียบว่าด ้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 29 ระบุ  
เมื่อหน่วยรับงบประมาณดำเนินการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 
รายการใดแล้วให้ส่งรายงานการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร  
ตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการโอนเงินจัดสรร 
และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 8 วรรค 2 

” 
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             แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
              ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสว่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 (2) 

จัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) 

ไตรมาสที ่3 รอบ 9 เดอืน 
 

.
• เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนฯ (งบลงทุน)

พร้อมขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

.
• น ารายงานผลตามแผนฯ (งบลงทุน)

ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

.
• ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กรอก URL การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน โดยเลือกหัวข้อ "รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) (ถ้าม)ี ไตรมาส 3"
ผ่านที่ลิงก์ย่อ https://moph.cc/CRBuUtziL 
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

ก าหนดส่งภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566
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             แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
              ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสว่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 (3) 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รบัการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสญัญา หรือข้อตกลงเปน็หนังสือ 

ไตรมาสที ่3 รอบ 9 เดอืน 
 

.
• เสนอผู้บริหารรับทราบประกาศผลผู้ชนะฯ ดังกล่าว

พร้อมขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

.
• น าประกาศผลผู้ชนะฯ ดังกล่าวข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

.

• ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กรอก URL การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน โดยเลือกหัวข้อ "ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน"
ผ่านที่ลิงก์ย่อ https://moph.cc/CRBuUtziL 
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566
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             แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
              ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสว่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 (4) 

จัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน) 

ไตรมาสที ่4 รอบ 12 เดือน 
 

.
• เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนฯ (งบด าเนินงาน)

พร้อมขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

.
• น ารายงานผลตามแผนฯ (งบด าเนินงาน)

ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

.
• ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กรอก URL การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน โดยเลือกหัวข้อ "รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบด าเนินงาน) ไตรมาส 4"
ผ่านที่ลิงก์ย่อ https://moph.cc/CRBuUtziL 
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

ก าหนดส่งภายในวันที่ 29 กันยายน 2566
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             แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
              ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสว่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 (5) 

จัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) 

ไตรมาสที ่4 รอบ 12 เดือน 
 

.
• เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนฯ (งบลงทุน)

พร้อมขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

.
• น ารายงานผลตามแผนฯ (งบลงทุน)

ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

.
• ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กรอก URL การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน โดยเลือกหัวข้อ "รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) (ถ้าม)ี ไตรมาส 4"
ผ่านที่ลิงก์ย่อ https://moph.cc/CRBuUtziL 
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

ก าหนดส่งภายในวันท่ี 29 กันยายน 2566
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ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รบัการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสญัญา หรือข้อตกลงเปน็หนังสือ 

ไตรมาสที ่4 รอบ 12 เดือน 
 

.
• เสนอผู้บริหารรับทราบประกาศผลผู้ชนะฯ ดังกล่าว

พร้อมขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

.
• น าประกาศผลผู้ชนะฯ ดังกล่าวข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

.

• ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กรอก URL การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน โดยเลือกหัวข้อ "ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน"
ผ่านที่ลิงก์ย่อ https://moph.cc/CRBuUtziL 
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2566

ขั้นตอนที่ 5 (1) 
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ขั้นตอน 5 (2) 

วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน) 

 

.
• เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานวิเคราะห์ฯ (งบด าเนินงาน) 

พร้อมขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

.
• น ารายงานรายงานวิเคราะห์ฯ (งบด าเนินงาน) 

ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

.
• ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กรอก URL การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน โดยเลือกหัวข้อ "วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบด าเนินงาน)"
ผ่านที่ลิงก์ย่อ https://moph.cc/CRBuUtziL 
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

ก าหนดส่งภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2566
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ขั้นตอนที่ 5 (3) 

วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) (ถ้ามี) 

 

.
• เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานวิเคราะห์ฯ (งบลงทุน) (ถ้าม)ี 

พร้อมขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

.
• น ารายงานรายงานวิเคราะห์ฯ (งบลงทุน) (ถ้าม)ี 

ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

.
• ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กรอก URL การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน โดยเลือกหัวข้อ "วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) (ถ้าม)ี"
ผ่านที่ลิงก์ย่อ https://moph.cc/CRBuUtziL 
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

ก าหนดส่งภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2566
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             แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
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ขั้นตอนที่ 5 (4) 

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  
ในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 

(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566) 

.
• จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1 )

เสนอผู้บริหารของหน่วยงานพร้อมขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

.
• น าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1 )

ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

.

• ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กรอก URL การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน โดยเลือกหัวข้อ
"แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... 
(แบบ สขร. 1)" ตามด้วย เดือนที่ต้องการรายงานผล
ผ่านที่ลิงก์ย่อ https://moph.cc/CRBuUtziL 
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

หน่วยงานต้องจัดท าสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในทุกรอบเดือน

ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
กรณีเดือนใดไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้รายงานไว้ด้วย
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บทที่ 4 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

การจัดส่งเอกสาร 
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ทุกหนว่ยงาน ตอ้งดำเนินการจดัส่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566
(งบด าเนินงาน) 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) 

(ถ้าม)ี

แผนการซ่อมบ ารุง 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (ถ้าม)ี

รายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (งบด าเนินงาน)

(ไตรมาสที่ 2 และ 4)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เฉพาะงบลงทุน 

(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) (ถ้าม)ี 

ทุกไตรมาส

ประกาศผลผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้าง

หรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
และสาระส าคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ทุกไตรมาส

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าเดือนตามแบบสรุปผล
การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

(ทุกเดือน)

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(1) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบด าเนินงาน)

(2) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) (ถ้าม)ี
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แนวทางการจัดส่งเอกสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้าม)ี

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ส่งทุกไตรมาส

- รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบด าเนินงาน)

ส่งไตรมาสที่ 
2 และ 4

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน
ตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

ส่งทุกเดือน
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การจัดส่งเอกสาร / หลักฐาน 
 

 

 

 

 

 
 

ตัวอย่าง 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
โดยการกรอก URL การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละระดับ  
ที่ลิงก์ย่อ https://moph.cc/CRBuUtziL  
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) อีกช่องทางหนึ่ง 

การจัดส่งเอกสาร 

 

 

https://moph.cc/CRBuUtziL 

กรอก URL การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน ตามหัวข้อที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 

กรอกชื่อหน่วยงาน 

กรอก E-mail สำหรับติดต่อหน่วยงาน 

https://moph.cc/CRBuUtziL
https://moph.cc/CRBuUtziL
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ภาคผนวก 
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แบบฟอร์ม 
งบดำเนินงาน 

 



 ต.ค. 
65

 พ.ย.
65

 ธ.ค.
65

 ม.ค.
66

 ก.พ.
66

 มี.ค.
66

เม.ย.
66

 พ.ค.
66

 มิ.ย.
66

 ก.ค.
66

 ส.ค.
66

 ก.ย. 
 66

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 )

ช่ือโครงการ
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบด าเนินงาน)

หน่วยงาน ............................................................. 

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
ล าดับ

ท่ี
จ านวน

(หน่วยนับ)
งบประมาณ (บาท)

(ประมาณการ)

ลายมือชื่อ ..................................................ผู้จัดท า
(...............................................................)

ต าแหน่ง .................................................................

ลายมือชื่อ ..................................................ผู้อนุมัติ
(...............................................................)

ต าแหน่ง .................................................................



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร
ผู้ประกอบกำรท่ีได้รับ

กำรคัดเลือก
(ช่ือบุคคล / นิติบุคคล)

รำยกำรท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวน

(หน่วยนับ)

งบประมำณ 
(บำท) 

(ประมำณกำร)

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
(บำท) (ใช้จริง)

งบประมำณ
คงเหลือ (บำท)

วิธีกำร
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

เป็นไปตำม
แผน

ไม่เป็นไปตำมแผน /
 (อธิบำยสำเหตุ

พอสังเขป)

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

รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (งบด ำเนินงำน)

จัดซ้ือจัดจ้ำงด้วยเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

หน่วยงำน .........................................................



การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน) 

 
 

 หน่วยงาน.............................................................................ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับงบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (หรือได้รับงบประมาณที่เป็นเงินนอกงบประมาณรายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)  
ในลักษณะต่อไปนี้ 
 
 1) ร้อยละของจำนวนรายการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ตารางที่ ....แสดงร้อยละของจำนวนรายการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน่วย : รายการ 
จำนวน
รายการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจา้ง 
วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีสอบราคา 

……. ………… 
(ร้อยละ) 

 

………… 
(ร้อยละ) 

 

………… 
(ร้อยละ) 

 

………… 
(ร้อยละ) 

 

………… 
(ร้อยละ) 

 
 
 อธิบายใต้ตาราง 
 
 2) ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ตารางที่ ....แสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน่วย : บาท 
จำนวน

งบประมาณ 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจา้ง 
วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีสอบราคา 

……. ………… 
(ร้อยละ) 

 

………… 
(ร้อยละ) 

 

………… 
(ร้อยละ) 

 

………… 
(ร้อยละ) 

 

………… 
(ร้อยละ) 

 
 
  
 
อธิบายใต้ตาราง 
 
 3) (อธิบาย) การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับงบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(หรือได้รับงบประมาณที่เป็นเงินนอกงบประมาณรายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ประสบผลสำเร็จ
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หรือไม่อย่างไร สามารถดำเนินการภายใต้หลักการความโปร่งใส ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ตรวจสอบได ้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมหรือไม่อย่างไร และต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ 
 4) (อธิบาย) การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จากข้อ 3) 
 5) หน่วยงานได้ดำเนินการปรับปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2566 อย่างไร (เทียบเคียงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) และสามารถดำเนินการภายใต้หลักการ 
ความโปร่งใส ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรวจสอบได ้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมหรือไม่อย่างไร 
และต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ 
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             คู่มือแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซือ้จดัจา้ง 
              ของหน่วยงานในสังกดัสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
งบลงทุน 

 



แผนงาน

งาน / โครงการ รายการ
จ านวน

(หน่วยนับ)

งานต่อเน่ืองท่ี
ผูกพัน

งบประมาณปี
ต่อไป

งานท่ีเสร็จ
ภายใน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566

จัดซ้ือ จัดจ้าง e-market e-bidding สอบราคา
มี

(/)
ไม่มี

(/)

ประกาศ 
สอบราคา

ประกวดราคา
(เดือน ปี)

คาดว่าจะ
ลงนาม

ในสัญญา
(เดือน ปี)

คาดว่าจะมี
การส่งมอบ

ปี ......
(เดือน ปี)

งบประมาณท่ี
ได้รับอนุมัติ

ในปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2566
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณ

หรือเงินสมทบ
(ล้านบาท)

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (7) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

ออกแบบหรือ
ก าหนด

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง)
หน่วยงาน………………………………………...........................

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

หมายเหตุ

ลักษณะงาน วิธีการ (/)

ล าดับ

ลายมือชื่อ ..................................................ผู้จัดท า
(...............................................................)

ต าแหน่ง .................................................................

ลายมือชื่อ ..................................................ผู้อนุมัติ
(...............................................................)

ต าแหน่ง .................................................................



ล ำดับท่ี แผนงำน

งำน / โครงกำร รำยกำร จ ำนวน
(หน่วยนับ)

จัดซ้ือจัดจ้ำง
โดยวิธี

ประกำศ สอบ
รำคำประกวดรำคำ

(วัน เดือน ปี)

ลงนำมในสัญญำ
(วัน เดือน ปี)

กำรส่งมอบ
(วัน เดือน ปี)

เงินงบประมำณ
(ล้ำนบำท)

เงินนอกงบประมำณ
หรือเงินสมทบ

(ล้ำนบำท)

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) (6) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )

ลายมือช่ือ ผู้จัดท า ลายมือช่ือ ผู้รับผิดชอบ
ช่ือ ช่ือ
ต าแหน่ง ต าแหน่ง

กำรเบิกจ่ำย
เป็นไปตำม

แผน
(/)

ไม่เป็นไป
ตำมแผน

(/)
หมำยเหตุ

รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน : ค่ำครุภัณฑ์ และท่ีดินส่ิงก่อสร้ำง)

หน่วยงำน………………………………………..........................…………………….......................................…………………………………….............................

หมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ผลกำรด ำเนินกำร



การวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง (งบลงทุน : คาครุภณัฑ และท่ีดิน ส่ิงกอสราง) 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หนวยงาน ......................................................................................................... 
 
 

 หนวยงาน.............................................................................ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง ไดรับงบประมาณตามท่ีกำหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ท่ีกำหนดแผนความตองการครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จำแนกรายการครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง ดังตอไปนี้ 

1. ........................................................................ 
2. ........................................................................ 
3. ........................................................................  

ฯลฯ 
 
 หนวยงาน.............................................................................ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขสวนกลาง วิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจาง (งบลงทุน : คาครุภัณฑ และที ่ดิน
สิ่งกอสราง) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ไดดำเนินการตามแผน
ความตองการครุภัณฑ และที ่ด ินสิ ่งกอสราง ตามที ่กำหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
 1) รอยละของจำนวนรายการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง (งบลงทุน : คาครุภัณฑ และที่ดิน
สิ่งกอสราง) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ตารางท่ี ....แสดงรอยละของจำนวนรายการจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง (งบลงทุน : คาครุภัณฑ และท่ีดิน
สิ่งกอสราง) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หนวย : รายการ 
จำนวน
รายการ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 

วิธีสอบราคา 

……. ……. 
(รอยละ...) 

…….……. 
(รอยละ...) 

…….……. 
(รอยละ...) 

…….……. 
(รอยละ...) 
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อธิบายใตตาราง 
 
 2) รอยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง (งบลงทุน : คาครุภัณฑ และที่ดิน
สิ่งกอสราง) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ตารางท่ี ....แสดงรอยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง (งบลงทุน : คาครุภัณฑ และท่ีดิน
สิ่งกอสราง) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หนวย : บาท 
จำนวน

งบประมาณ 
(บาท) 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 

วิธีสอบราคา 

……. ……. 
(รอยละ...) 

…….……. 
(รอยละ...) 

…….……. 
(รอยละ...) 

…….……. 
(รอยละ...) 

 
 อธิบายใตตาราง 
 
 3) (อธิบาย) การดำเนินการเปนไปตามแผนความตองการครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง ที่กำหนดไว
ในเอกสารงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประสบผลสำเร็จหรือไมอยางไร สามารถ
ดำเนินการภายใตหลักการความโปรงใส ความคุมคา มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรวจสอบได มีการแขงขัน
ท่ีเปนธรรมหรือไมอยางไร และตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ 
 4) (อธิบาย) การดำเนินการไมเปนไปตามแผนความตองการครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง ที่กำหนด
ไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 5) (อธ ิบาย) หนวยงานได ดำเน ินการปร ับปร ับปร ุงการดำเน ินงานดานการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ าง  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยางไร (เทียบเคียงในปงบประมาณ พ.ศ. 2565) และสามารถดำเนินการภายใต
หลักการความโปรงใส ความคุมคา มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรวจสอบได มีการแขงขันที่เปนธรรม
หรือไมอยางไร และตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ 
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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน... 

แบบ สขร.1 



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน .......................

(ช่ือหน่วยงำน)................................................

วันท่ี .............. เดือน ............................... พ.ศ. 2566 (1)

ลายมือชื่อ ..................................................ผู้จัดท า
(...............................................................)

ต าแหน่ง .................................................................

ลายมือชื่อ ..................................................ผู้อนุมัติ
(...............................................................)

ต าแหน่ง .................................................................



วันท่ี เลขท่ี

รวมท้ังส้ิน

ลงช่ือ ................................................................  ผู้จัดท ำ ลงช่ือ ................................................................  ผู้ตรวจสอบ
      (..................................................................)         (.................................................................)

หมายเหตุ  :  เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

(1)  ระบุล ำดับท่ีเรียงตำมล ำดับท่ีท่ีมีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

(2)  ระบุเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีหรือเลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ประกอบกำร

(3)  ระบุช่ือผู้ประกอบกำร

(4)  ระบุรำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำงในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง จ้ำงซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(5)  ระบุจ ำนวนเงินรวมท่ีมีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลำยรำยกำรให้รวมจ ำนวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำงทุกรำยกำร

(6)  ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7)  ระบุเหตุผลสนับสนุนในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้ำงอิง ดังน้ี

1  หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหำคม 2560

               ยกเว้นกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

2  หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

3  หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ

               ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนำคม 2561

4  หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจำก 1 - 3

เหตุผลสนับสนุน
(7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี ...... ( เดือน .............................. พ.ศ. .......... ถึง เดือน .............................. พ.ศ. .......... )

 ............................................ (ช่ือหน่วยงาน) ............................................
เอกสารอ้างอิง (6)

ล าดับท่ี
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี /
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)
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ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 



  

 
 

ประกาศ ……….<ช่ือหนวยงาน>………. 
         เรื่อง  ประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก 

                และสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ  
ประจำไตรมาสท่ี ..... (เดือน .................... พ.ศ. ........ ถึง เดือน .................... พ.ศ. ........) 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐประกาศผลผูชนะการจัดซื ้อจัดจางหรือผู ไดรับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หนวยงานของรัฐตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด นั้น 

.............<ชื่อหนวยงาน>…………. จึงขอประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก 
และสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

 
 
 

                                           ประกาศ ณ วันท่ี ..... เดือน .................... พ.ศ. ........ 
 

                                                            ...................................................... 
                                                            (......................................................) 
                                                            ...................................................... 
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ท่ีปรึกษา   นางสาวสุชาฎา  วรินทรเวช 

คณะผูจัดทำ  นางสาวชนกพร  แสนสุด 
   นางสาวนงลักษณ  พูลนาค 
โดย   ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 



0  2 5 9 0  1 3 3 0

W W W . S T O P C O R R U P T I O N . M O P H . G O . T H

ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ

ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ
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