แบบฟอรมรายละเอียดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ตัวชี้วัดที่
2. หนวยวัด
3. น้ําหนัก
4. คําอธิบาย

:

ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณของหนวยงาน
: ระดับความสําเร็จ
: รอยละ 7.5

ความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง หมายถึง ทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขราชการบริ หารส วนกลาง จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป ของหนวยงาน
และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปของหนวยงาน เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสร าง)
ให สอดคล องกั บพระราชบั ญญั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ างและการบริ หารพั สดุ ภาครั ฐ พ.ศ. 2560 รวมถึ งดํ าเนิ นการ
ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) รู ปแบบ OpenData IntegrityandTransparency Assessment (OIT) และรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปของหนวยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปของหนวยงาน
เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง) ตามระยะเวลาที่กําหนดโดยที่การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พั สดุ ของหน วยงานของรั ฐต องก อให เกิ ดประโยชนสูงสุดแก หนวยงานของรัฐ และตองสอดคล องกับหลั กการที่
ประกอบดวย ความคุมคา ความโปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริ หารส วนกลาง หมายถึ ง แผนปฏิ บั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ างภาครั ฐ ตามพระราชบั ญญั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปของหนวยงาน เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดิน
สิ่งกอสราง) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปของหนวยงาน เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดิน
สิ่งกอสราง) รวมถึงกรณีหนวยงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย (งบประมาณเหลือจายจากงบดําเนินงาน
เปนงบลงทุน) ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม ขอ 28
- การจัดซื้อจัดจาง หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เชาแลกเปลี่ยน
หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การประเมิ น ระดั บ คุ ณธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กําหนดใหทุกหนวยงานจะตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป
ของหน วยงาน แผนปฏิ บั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ างประจํ าป ของหน วยงาน เฉพาะงบลงทุ น (ค าครุ ภั ณฑ และที่ ดิ น
สิ่ งก อสร าง) วิ เคราะห ผลของแผนจั ดซื้ อจั ดจ างประจํ าป ของหนวยงาน รวมถึงงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดิ น
สิ่ งก อสร าง) และการเป ดเผยข อมู ลให สาธารณชนรับทราบ รวมถึ งหลั กฐานการขอเผยแพร ข อมู ลผ านเว็ บไซต
ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง
- หนวยงาน หมายถึง หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
สวนกลาง จํานวน 23 หนวยงาน

เหตุผล :

1. เพื่อใหมีการวางแผนการดําเนินการจัดซื้อจัดจางและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําให
การจัดซื้อจัดจางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่ อให การจั ดซื้ อจั ดจ างภาครั ฐมี ความโปร งใส เป ดโอกาสให มี การแข งขั นอย างเป นธรรม
ตรวจสอบได มุ งเน นการเป ดเผยข อมู ลต อสาธารณชนโดยสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐซึ่งเปนมาตรการหนึ่งเพื่อปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ
3. เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐ
ถือปฏิบัติ และดํ าเนิ นการตามประกาศคณะกรรมการขอมู ลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสาร
ตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดเตรียมไวใหประชาชนตรวจดู ได
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศสํานั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แนวทางการเผยแพร ขอมู ลต อสาธารณะ
ผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ สําหรับหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารสวนกลาง
4. เพื่ อให การจั ดซื้ อจั ดจ างภาครั ฐมี ความคุ มค าในการใช จ ายเงิ นงบประมาณ และสนั บสนุ น
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
5. สูตรการคํานวณ: ไมมี
6. เกณฑการใหคะแนน:
กําหนดเกณฑการใหคะแนนตามความกาวหนาของการดําเนินงานแตละระดับ ดังนี้
ระดับ
1

2

เกณฑการใหคะแนน

หนวยงาน ดําเนินการ
(1) กําหนดผูรับผิดชอบหลักในการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ
และที่ดิน สิ่งกอสราง) กรณีหนวยงานไดกําหนดแผนความตองการ
ครุภัณฑและที่ดินสิ่งกอสราง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และไดรับ
งบประมาณตามที่บรรจุไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
(2) จัดทําคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบของหนวยงานใหเสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562
หนวยงาน ดําเนินการ
(1) จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดิน สิ่งกอสราง)
(1.1) เสนอผูบริหารอนุมัติแผนฯ พรอมขออนุญาต
นําแผนปฏิบัติการฯ เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดิน
สิ่งกอสราง) ขึน้ เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562

ระดับ

เกณฑการใหคะแนน
(หนังสืออนุมัติแผน ฯ พรอมแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูล
ผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุวันที่ 30 ตุลาคม 2562
(1.2) จัดสงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางฯ เฉพาะงบลงทุน
(คาครุภัณฑ และที่ดิน สิ่งกอสราง) ตามขั้นตอนที่ 2 (1)
ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสเทานั้น ประกอบดวย
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดิน สิ่งกอสราง)
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร และหนา
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูล สงศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
(2) จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 ใหแลวเสร็จกอนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
(2.1) เสนอผูบริหารอนุมัติแผนฯ พรอมขออนุญาต
นําแผนปฏิบัติการฯ ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน (หนังสือ
อนุมัติแผน พรอมแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซต
ของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ระบุวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562)
(2.2) จัดสงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสเทานั้น ประกอบดวย
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร และหนา
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูล สงศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com
ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

ระดับ
3

เกณฑการใหคะแนน
ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562)
หนวยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดิน
สิ่งกอสราง) รอบ 3 เดือน ดังนี้
(1) เสนอผูบริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ
(งบลงทุน) ฯ พรอม ขออนุญาตนํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ
(งบลงทุน) ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน พรอมหลักฐาน
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน
ในราชการบริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และ PrintScreen หลักฐานการเผยแพร ภายในวันที่ 27 ธันวาคม
2562
(2) สงหนังสือตาม (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร
และหนาแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูล พรอมหนังสือนําสง
(ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสเทานั้น ไปยังศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 7 มกราคม 2563
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563)
หนวยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดิน
สิ่งกอสราง) รอบ 6 เดือน ดังนี้
(1) เสนอผูบริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ
(งบลงทุน) ฯพรอม ขออนุญาตนํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ
(งบลงทุน) ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน พรอมหลักฐาน
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการ
บริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print
Screen หลักฐานการเผยแพร ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563
(2) สงหนังสือตาม ขอ (1) และ Print Screen หลักฐาน
การเผยแพร และหนาแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูล พรอมหนังสือ
นําสง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสเทานั้น
ไปยังศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563
หนวยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 รอบ 6 เดือน ดังนี้
(1) เสนอผูบริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจางฯ พรอมขออนุญาตนํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจางขึ้นเผยแพร

ระดับ

เกณฑการใหคะแนน
บนเว็บไซตของหนวยงานพรอมหลักฐานแบบฟอรมการขอเผยแพร
ขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ PrintScreen หลักฐานการเผยแพร
ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563
(2) สงหนังสือตาม ขอ (1) และ Print Screen หลักฐานการ
เผยแพร และหนาแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูล พรอมหนังสือ
นําสง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสเทานั้น ไปยัง
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563

4

ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563)
หนวยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดิน
สิ่งกอสราง) รอบ 9 เดือน ดังนี้
(1) เสนอผูบริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ
(งบลงทุน) ฯ พรอมขออนุญาตนํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ
(งบลงทุน) ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน พรอมหลักฐาน
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน
ในราชการบริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และ PrintScreen หลักฐานการเผยแพร ภายในวันที่ 26 มิถุนายน
๒๕63
(2) สงหนังสือตาม ขอ (1) และ Print Screen หลักฐานการ
เผยแพร และหนาแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูล พรอมหนังสือ
นําสง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสเทานั้น ไปยัง
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕63
ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดิน สิ่งกอสราง)
รอบ 12 เดือน ดังนี้
(1) เสนอผูบริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ
(งบลงทุน) ฯพรอม ขออนุญาตนํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ
(งบลงทุน) ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน พรอมหลักฐาน
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน ในราชการ
บริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print
Screen หลักฐานการเผยแพร ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563

ระดับ

เกณฑการใหคะแนน
(2) สงหนังสือตาม ขอ (1) และ Print Screen หลักฐานการ
เผยแพร และหนาแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูล พรอมหนังสือ
นําสง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสเทานั้น
ไปยังศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕63
(3) กรณีหนวยงานมีการหนวยงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจาย (งบประมาณเหลือจายจากงบดําเนินงานเปนงบลงทุน)
ใหหนวยงานดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม ขอ 28 ระบุ “เมื่อหัวหนาสวนราชการ
หัวหนารัฐวิสาหกิจ หรือผูวาราชการจังหวัดไดใชอํานาจตามที่
ไดรับมอบสั่งโอน และหรือเปลี่ยนรายการงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณตามระเบียบนี้แลว ใหจัดทําและสงรายงานดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐโดยไมชักชา ตามแบบรายงานที่
สํานักงบประมาณกําหนดแตอยางชาตองไมเกินสิบหาวัน
นับแต วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย”
(4) สําเนาเอกสารตามขอ (3) ถามี ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส
เทานั้น ไปยัง ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ที่ anti.corrup2563@gmail.com
และศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เปนผูจัดสงไปยังสํานักงบประมาณ (สําคัญ)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 รอบ 12 เดือน ดังนี้
(1) เสนอผูบริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจางฯ พรอมขออนุญาตนํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจางฯ ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงานพรอมหลักฐาน
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน
ในราชการบริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และ PrintScreen หลักฐานการเผยแพร ภายในวันที่ 25 กันยายน
2563
(2) สงหนังสือตาม ขอ (1) และ Print Screen หลักฐานการ
เผยแพร และหนาแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูล พรอมหนังสือ
นําสง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสเทานั้น ไปยัง
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕63

ระดับ
๕

เกณฑการใหคะแนน

หนวยงาน ดําเนินการ
(1) วิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดิน
สิง่ กอสราง) และวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบการวิเคราะหผลตามแผนฯ
ที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กําหนด
(1.1) เสนอผูบริหารรับทราบผลการวิเคราะหตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน
(คาครุภัณฑ และที่ดิน สิ่งกอสราง) (ถามี) และวิเคราะหผล
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางปงบประมาณ พ.ศ. 2563
พรอมขออนุญาตนําผลการวิเคราะหข้นึ เผยแพรบนเว็บไซต
ของหนวยงาน พรอมหลักฐานแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผาน
เว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร
ภายในวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕63
(1.2) สงผลการวิเคราะหฯ ใหศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕63
เพื่อวิเคราะหตามกระบวนการของ ITA ตอไป

หมายเหตุ :

1. ความโปรงใสในการเขาถึงขอมูล ตามความรวมมือในการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Government
Partnership: OGP)
ทุกหนวยงาน ตองดําเนินการตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผาน
เว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2561
1. การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ตองดําเนินการขออนุญาตตามแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูล
ผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 สําหรับหนวยงานในราชการ
บริหารสวนกลางสํานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
2. จั ดทํ าแบบฟอร มการขอเผยแพร ข อมู ลผ านเว็ บไซต ของหน วยงานในราชการบริ หารส วนกลางสํ านั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสและนําขึ้นเผยแพรตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน
3. ทุกครั้งที่มีการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน จะตองมีแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูล
ผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส
ขึ้นประกอบดวย

2. แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)
ทุกหนวยงาน ตองดําเนินการ
1.รายงานผลการจั ดซื้ อจั ดจ างประจํ าเดื อนตามแบบสรุ ปผลการดํ าเนิ นงานจั ดซื้ อจั ดจ างในรอบเดื อน ...
(แบบ สขร. 1) เพื่ อให เป นไปตามพระราชบั ญญัติ ข อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ที่ ระบุ
หนวยงานของรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ดําเนินการ
ดังนี้
1.1 จั ดทํ าแบบสรุ ปผลการดํ าเนิ นงานจั ดซื้ อจั ดจ างในรอบเดื อน ... (แบบ สขร. 1) เสนอผู บริ หารของ
หน วยงานรั บทราบ ณ วั นสิ้ นเดื อน (โดยประมาณ) และขออนุ ญาตผู บริ หารของหน วยงานนํ าแบบสรุ ปผลการ
ดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ..(แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซตของหนวยงาน
1.2 สงแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส
ไปยัง anti.corrup2563@gmail.com ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ประกอบดวย
1.2.1 หนังสือเสนอผูบริหาร
1.2.2 แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)
1.2.3 Print Screen หนาเว็บไซตของหนวยงาน
2. ต องประกาศแผนปฏิ บั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ าง ประจํ าป ของหน วยงาน และแผนปฏิ บั ติ การจั ดซื้ อจั ด จ า ง
ประจําปของหนวยงาน เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดิน สิ่งกอสราง) 3 แหลง ดังนี้ (1) เว็บไซตกรมบัญชีกลาง
(2) เว็บไซตหนวยงาน และ (3) ปดประกาศที่หนวยงาน
หมายเหตุ : คะแนนการจั ดส งแบบสรุ ปผลการดํ าเนินงานจั ดซื้ อจั ดจ างในรอบเดื อน ... (แบบ สขร. 1)
มีคะแนนเต็มเทากับ 1 คะแนน (ระหวางเดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ดังสูตรการคํานวณ ดังนี้
แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) (เต็มจํานวน 12 เดือน) = 1 คะแนน
จํานวน 12 เดือน
3. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย (งบประมาณเหลือจายจากงบดําเนินงานเปนงบลงทุน)
ทุกหนวยงาน ที่มีการการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย (งบประมาณเหลือจายจากงบดําเนินงานเป นงบ
ลงทุน) ตองดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม ขอ 28
1. จัดทําและสงรายงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐโดยไมชักชา ตามแบบรายงานที่สํานักงบประมาณ
กําหนด แตอยางชาตองไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย”
2. สําเนาเอกสารตามขอ 1. ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสเทานั้น ไปยังศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com เพื่อรวบรวมนําสงไปยังสํานักงบประมาณ
7. แนวทางการประเมินผล: แบงเกณฑการประเมินเปน 2 รอบ ไดแก รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้
7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –
31 มีนาคม 2563)
1
ระดับ 1

2
-

คาคะแนนที่ได
3
ระดับ 2

4
-

5
ระดับ 3

ระดับ
๑

2

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน
(1) หนวยงานกําหนดผูรับผิดชอบ - คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ
หลักในการจัดทํา
หลักของหนวยงานในการ
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง จัดทํา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อ
- และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจาง ประจําป
จัดจาง ประจําปงบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. 2563 เฉพาะงบลงทุน
และ/หรือแผนปฏิบัติการ
(คาครุภัณฑ และที่ดิน สิ่งกอสราง)
จัดซื้อจัดจาง ประจําป
(0.5000 คะแนน)
งบประมาณ พ.ศ. 2563
เฉพาะงบลงทุน
(2) หนวยงานจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบของหนวยงาน เสร็จสิ้น (คาครุภัณฑ และที่ดิน
สิง่ กอสราง) เสร็จสิ้น ระบุ
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม
(0.5000 คะแนน)
2562
เกณฑการใหคะแนน

(1) จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดิน
สิง่ กอสราง) (ถามี)

(1.๑) หนังสือเสนอ
ผูบริหารอนุมัติแผนฯ ที่มี
การขออนุญาตนํา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
เฉพาะงบลงทุนฯ
ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซต
ของหนวยงาน
พรอมแบบฟอรมการขอ
เผยแพรขอมูล ระบุ
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม
2562
(1.2) แผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
เฉพาะงบลงทุนฯ
Print Screen หลักฐาน
การเผยแพร และหนา
แบบฟอรมการขอเผยแพร
ขอมูล ระบุภายในวันที่
31 ตุลาคม 2562

คาคะแนนที่ได
1 คะแนน

2 คะแนน

ระดับ

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน
(2) จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด (2.1) หนังสือเสนอ
จาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ผูบริหารอนุมัติแผนฯ ที่มี
การขออนุญาตนํา
เกณฑการใหคะแนน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง คาคะแนน
จัดจาง ประจําป
1. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรร
1.0000 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
งบประมาณ (งบดําเนินงาน)
1.1 ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจางฯ
ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซต
(0.5000 คะแนน)
ของหนวยงาน พรอม
1.2 เผยแพรขอมูลแผนฯ
แบบฟอรมการขอ
(0.5000 คะแนน)
2. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรร
เผยแพรขอมูลระบุ
งบประมาณจัดซื้อจัดจาง
ภายในวันที่ 8
งบดําเนินงาน และงบลงทุน
2.1 จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 0.5000 พฤศจิกายน 2562
จัดจาง ประจําปงบประมาณ
(2.2) แผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน
(คาครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง
จัดซื้อจัดจาง ประจําป
2.1.1 ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัด
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
จางฯ (0.2500 คะแนน)
2.1.2 เผยแพรขอมูลแผนฯ
Print Screen หลักฐาน
(0.2500 คะแนน)
การเผยแพร และหนา
2.2 จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
0.5000
จัดจาง ประจําปงบประมาณ
แบบฟอรมการขอเผยแพร
พ.ศ. ๒๕63
ขอมูล ระบุภายในวันที่
2.2.1 ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัด
จางฯ (0.2500 คะแนน)
12 พฤศจิกายน 2562
เกณฑการใหคะแนน

2.2.2 เผยแพรขอมูลแผนฯ
(0.2500 คะแนน)

คาคะแนนที่ได

ระดับ
3

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน
ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน
(1) หนังสือเสนอผูบริหาร
หนวยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติ รับทราบผลตาม
การจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน
จัดจาง ประจําป
(คาครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง)
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
เฉพาะงบลงทุน
(คาครุภัณฑ และที่ดิน
สิง่ กอสราง) ฯ ที่มีการขอ
อนุญาตนําแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจาง ฯ ขึ้น
เผยแพรบนเว็บไซต
ของหนวยงาน พรอม
แบบฟอรมการขอเผยแพร
ขอมูล ระบุภายในวันที่
27 ธันวาคม 2562
(2) หลักฐานตามขอ (1)
Print Screen หลักฐาน
เผยแพรทั้งหมด สงให
ศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ระบุวันที่ 7
มกราคม ๒๕63
เกณฑการใหคะแนน

ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน
(คาครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง)

(1) หนังสือเสนอผูบริหาร
รับทราบผลตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
เฉพาะงบลงทุน
(คาครุภัณฑ และที่ดิน
สิง่ กอสราง) ฯ ที่มีการขอ
อนุญาตนําแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจาง ฯ ขึ้น
เผยแพรบนเว็บไซต
ของหนวยงาน พรอม
แบบฟอรมการขอ

คาคะแนนที่ได
2 คะแนน

ระดับ

เกณฑการใหคะแนน

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63
เกณฑการใหคะแนน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
1. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรร
งบประมาณ (งบดําเนินงาน)
1.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซื้อจัดจางฯ ไตรมาส 2 พรอม
เผยแพร (0.5000 คะแนน)
1.2 สงหลักฐานให ศปท.
(0.5000 คะแนน)
2. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรร
งบประมาณจัดซื้อจัดจาง
งบดําเนินงาน และงบลงทุน
2.1 รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัด
จางฯ เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส 1
2.1.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซื้อจัดจางฯ พรอมเผยแพร
(0.1500 คะแนน)
2.1.2 สงหลักฐานให ศปท.
(0.1500 คะแนน)
2.2 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะ
งบลงทุน ไตรมาส 2
2.2.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซื้อจัดจางฯ พรอมเผยแพร
(0.1500 คะแนน)
2.2.2 สงหลักฐานให ศปท.
(0.1500 คะแนน)
2.3 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะ
งบดําเนินงาน ไตรมาส 2
2.3.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซื้อจัดจางฯ พรอมเผยแพร
(0.2000 คะแนน)
2.3.2 สงหลักฐานให ศปท.
(0.2000 คะแนน)

คาคะแนน
1.0000

0.3000

0.3000

0.4000

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน
เผยแพรขอมูลระบุ
ภายในวันที่ 27 มีนาคม
๒๕63
(2) หลักฐานตามขอ (1)
Print Screen หลักฐาน
เผยแพรทั้งหมด สงให
ศูนยปฏิบัติการตอ
ตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุขระบุวันที่
1 เมษายน ๒๕63
(1) หนังสือเสนอผูบริหาร
รับทราบผลตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
ที่มีการขออนุญาตนํา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจาง ฯ ขึ้นเผยแพร
บนเว็บไซตของหนวยงาน
พรอมแบบฟอรมการขอ
เผยแพรขอมูล ระบุ
ภายในวันที่ 27 มีนาคม
๒๕63
(2) หลักฐานตามขอ (1)
Print Screen หลักฐาน
เผยแพรทั้งหมด สงให
ศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ระบุวันที่ 1
เมษายน ๒๕63

คาคะแนนที่ได

การประเมินรอบ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –
30 กันยายน 2563)
1
ระดับ 1

ระดับ
๑

2

2
ระดับ 2

คาคะแนนที่ได
3
ระดับ 3

4
ระดับ 4

5
ระดับ 5

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน
(1) หนวยงานกําหนดผูรับผิดชอบ - คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ
หลักในการจัดทํา
หลักของหนวยงาน
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ในการจัดทํา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อ
- และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจาง ประจําปงบประมาณ
จัดจาง ประจําปงบประมาณพ.ศ.
พ.ศ. ๒๕63
2563 เฉพาะงบลงทุน
- และ/หรือแผนปฏิบัติ
(คาครุภัณฑ และที่ดิน สิ่งกอสราง)
การจัดซื้อจัดจาง ประจําป
(0.5000 คะแนน)
งบประมาณ พ.ศ. 2563
เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ
(2) หนวยงานจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบของหนวยงาน เสร็จสิ้น และที่ดิน สิ่งกอสราง เสร็จสิ้น
ระบุภายในวันที่
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562
30 ตุลาคม 2562
(0.5000 คะแนน)
(1) จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง (1.๑) หนังสือเสนอผูบริหาร
อนุมัติแผนฯ ที่มีการขอ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดิน อนุญาตนําแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง ประจําป
สิง่ กอสราง) (ถามี)
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
เฉพาะงบลงทุนฯ ขึน้ เผยแพร
บนเว็บไซตของหนวยงาน
พรอมแบบฟอรมการขอ
เผยแพรขอมูล ระบุภายใน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562
(1.2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุนฯ
Print Screen หลักฐาน
การเผยแพร และหนา
แบบฟอรมการขอเผยแพร
ขอมูล ระบุภายในวันที่
31 ตุลาคม 2562
เกณฑการใหคะแนน

คาคะแนนที่ได
1 คะแนน

1 คะแนน

ระดับ

เกณฑการใหคะแนน
(2) จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
เกณฑการใหคะแนน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง คาคะแนน
1. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรร
1.0000
งบประมาณ (งบดําเนินงาน)
1.1 ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจางฯ
(0.5000 คะแนน)
1.2 เผยแพรขอมูลแผนฯ
(0.5000 คะแนน)
2. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรร
งบประมาณจัดซื้อจัดจาง
งบดําเนินงาน และงบลงทุน
2.1 จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 0.5000
จัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน
(คาครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง
2.1.1 ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัด
จางฯ (0.2500 คะแนน)
2.1.2 เผยแพรขอมูลแผนฯ
(0.2500 คะแนน)
2.2 จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
0.5000
จัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63
2.2.1 ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัด
จางฯ (0.2500 คะแนน)
2.2.2 เผยแพรขอมูลแผนฯ
(0.2500 คะแนน)
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ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน
หนวยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะ
งบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดิน
สิง่ กอสราง)

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน
(2.1) หนังสือเสนอผูบริหาร
อนุมัติแผนฯ ที่มีการขอ
อนุญาตนําแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซต
ของหนวยงาน พรอม
แบบฟอรมการขอเผยแพร
ขอมูลระบุภายในวันที่
8 พฤศจิกายน 2562
(2.2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 Print Screen
หลักฐานการเผยแพร
และหนาแบบฟอรมการขอ
เผยแพรขอมูล ระบุภายใน
วันที่ 12 พฤศจิกายน
2562

(1) หนังสือเสนอผูบริหาร
รับทราบผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ
และที่ดินสิ่งกอสราง) ฯ
ที่มีการขออนุญาตนํา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงาน พรอมแบบฟอรม
การขอเผยแพรขอมูลระบุ
ภายในวันที่ 27 ธันวาคม
2562
(2) หลักฐานตามขอ (1)
Print Screen หลักฐาน
เผยแพรทั้งหมดสงให

คาคะแนนที่ได

1 คะแนน

ระดับ

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ระบุวันที่ 7 มกราคม ๒๕63

เกณฑการใหคะแนน

ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน
(คาครุภัณฑ และที่ดิน สิ่งกอสราง)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

เกณฑการใหคะแนน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
1. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรร
งบประมาณ (งบดําเนินงาน)
1.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซื้อจัดจางฯ ไตรมาส 2 พรอม
เผยแพร (0.5000 คะแนน)
1.2 สงหลักฐานให ศปท.
(0.5000 คะแนน)
2. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรร
งบประมาณจัดซื้อจัดจาง
งบดําเนินงาน และงบลงทุน

คาคะแนน
1.0000

(1) หนังสือเสนอผูบริหาร
รับทราบผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ
และที่ดินสิ่งกอสราง) ฯ ที่มี
การขออนุญาตนําแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจาง ขึ้นเผยแพร
บนเว็บไซตของหนวยงาน
พรอมแบบฟอรมการขอ
เผยแพรขอมูลระบุภายใน
วันที่ 27 มีนาคม ๒๕63
(2) หลักฐานตามขอ (1)
Print Screen หลักฐาน
เผยแพรทั้งหมดสงให
ศูนยปฏิบัติการตอตานการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ระบุวันที่ 1 เมษายน ๒๕63
(1) หนังสือเสนอผูบริหาร
รับทราบผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
ที่มีการขออนุญาต
นําแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง ฯ ขึ้นเผยแพร
บนเว็บไซตของหนวยงาน
พรอมแบบฟอรมการขอ
เผยแพรขอมูลระบุภายใน
วันที่ 27 มีนาคม ๒๕63

คาคะแนนที่ได

ระดับ

เกณฑการใหคะแนน
2.1 รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัด 0.3000
จางฯ เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส 1
2.1.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซื้อจัดจางฯ พรอมเผยแพร
(0.1500 คะแนน)
2.1.2 สงหลักฐานให ศปท.
(0.1500 คะแนน)
2.2 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะ 0.3000
งบลงทุน ไตรมาส 2
2.2.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซื้อจัดจางฯ พรอมเผยแพร
(0.1500 คะแนน)
2.2.2 สงหลักฐานให ศปท.
(0.1500 คะแนน)
2.3 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะ 0.4000
งบดําเนินงาน ไตรมาส 2
2.3.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซื้อจัดจางฯ พรอมเผยแพร
(0.2000 คะแนน)
2.3.2 สงหลักฐานให ศปท.
(0.2000 คะแนน)
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ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน
(คาครุภัณฑ และที่ดิน สิ่งกอสราง)

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน
(2) หลักฐานตามขอ (1)
Print Screen หลักฐาน
เผยแพรทั้งหมด สงให
ศูนยปฏิบัติการตอตานการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ระบุวันที่ 1 เมษายน ๒๕63

(1) หนังสือเสนอผูบริหาร
รับทราบผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ
และที่ดินสิ่งกอสราง) ฯ ที่มี
การขออนุญาตนําแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจาง ขึ้นเผยแพร
บนเว็บไซตของหนวยงาน
พรอมแบบฟอรมการขอ
เผยแพรขอมูลระบุภายใน
วันที่ 26 มิถุนายน ๒๕63
(2) หลักฐานตามขอ (1)
Print Screen หลักฐาน
เผยแพรทั้งหมดสงให
ศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ระบุวันที่
1 กรกฎาคม ๒๕63

คาคะแนนที่ได

1 คะแนน

ระดับ

เกณฑการใหคะแนน
ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน
(คาครุภัณฑ และที่ดิน สิ่งกอสราง)

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน
(1) หนังสือเสนอผูบริหาร
รับทราบผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ
และที่ดินสิ่งกอสราง) ฯ
ที่มีการขออนุญาตนํา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงาน พรอมแบบฟอรม
การขอเผยแพรขอมูลระบุ
ภายในวันที่ 25 กันยายน
๒๕63
(2) หลักฐานตามขอ (1)
Print Screen หลักฐาน
เผยแพรทั้งหมด สงให
ศูนยปฏิบัติการตอตานการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ระบุวันที่ 1 ตุลาคม 2563
(3) และ (4) หลักฐานกรณี
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจาย (งบประมาณเหลือ
จายจากงบดําเนินงานเปนงบ
ลงทุน) รายงานตามแบบ
ที่สํานักงบประมาณกําหนด
ไมเกิน 15 วันนับแตวันที่
โอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจาย
สงศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข และศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
เปนผูจัดสงไปยัง
สํานักงบประมาณ

คาคะแนนที่ได

ระดับ

เกณฑการใหคะแนน
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63
เกณฑการใหคะแนน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
1. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรร
งบประมาณ (งบดําเนินงาน)
1.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซื้อจัดจางฯ ไตรมาส 4 พรอม
เผยแพร (0.5000 คะแนน)
1.2 สงหลักฐานให ศปท.
(0.5000 คะแนน)
2. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรร
งบประมาณจัดซื้อจัดจาง
งบดําเนินงาน และงบลงทุน
2.1 รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัด
จางฯ เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส 3
2.1.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซื้อจัดจางฯ พรอมเผยแพร
(0.1500 คะแนน)
2.1.2 สงหลักฐานให ศปท.
(0.1500 คะแนน)
2.2 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะ
งบลงทุน ไตรมาส 4
2.2.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซื้อจัดจางฯ พรอมเผยแพร
(0.1500 คะแนน)
2.2.2 สงหลักฐานให ศปท.
(0.1500 คะแนน)
2.3 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะ
งบดําเนินงาน ไตรมาส 4
2.3.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซื้อจัดจางฯ พรอมเผยแพร
(0.2000 คะแนน)
2.3.2 สงหลักฐานให ศปท.
(0.2000 คะแนน)
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คาคะแนน
1.0000

0.3000

0.3000

คาคะแนนที่ได

0.4000

(1) วิเคราะหผลตาม
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
เฉพาะงบลงทุน ฯ (ถามี)
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เกณฑการใหคะแนน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
1. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรร
งบประมาณ (งบดําเนินงาน)

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน
(1) หนังสือเสนอผูบริหาร
รับทราบผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
ที่มีการขออนุญาตนํา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงาน พรอมแบบฟอรม
การขอเผยแพรขอมูลระบุ
ภายในวันที่ 25 กันยายน
๒๕63
(2) หลักฐานตามขอ (1)Print
Screen หลักฐานเผยแพร
ทั้งหมด สงใหศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ระบุวันที่ 1
ตุลาคม ๒๕63

คาคะแนน
1.0000

(1.1) สําเนาหนังสือเสนอ
ผูบริหารรับทราบ ผลการ
วิเคราะหตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
เฉพาะงบลงทุน ฯ และ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
พรอมขออนุญาตนํารายงาน
ผลฯ ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซต

1 คะแนน

ระดับ

เกณฑการใหคะแนน
1.1 เสนอวิเคราะหผลตามแผน
จัดซื้อจัดจางฯ ปงบประมาณ
2563 พรอมเผยแพร (0.5000
คะแนน)
1.2 สงหลักฐานให ศปท.
(0.5000 คะแนน)
2. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรร
งบประมาณจัดซื้อจัดจาง
งบดําเนินงาน และงบลงทุน
(รวมถึงการแปลงงบเพื่อจัดซื้อจัด
จางเปนงบลงทุน)
2.1 วิเคราะหผลตามแผนจัดซื้อ
จัดจางฯ เฉพาะงบลงทุน (คา
ครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง)
ปงบประมาณ 2563
2.1.1 เสนอวิเคราะหผลตาม
แผนจัดซือ้ จัดจางฯ พรอม
เผยแพร (0.2500 คะแนน)
2.1.2 สงหลักฐานให ศปท.
(0.2500 คะแนน)
2.2 วิเคราะหผลตามแผนจัดซื้อ
จัดจางฯ งบดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2563
2.2.1 เสนอวิเคราะหผลตาม
แผนจัดซือ้ จัดจางฯ พรอม
เผยแพร (0.2500 คะแนน)
2.2.2 สงหลักฐานให ศปท.
(0.2500 คะแนน)

0.5000

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน
ของหนวยงาน พรอม Print
Screen หลักฐานการเผยแพร
ระบุวันที่ 9 ตุลาคม 2563
(1.2) สงผลการวิเคราะหให
ศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ระบุวันที่
9 ตุลาคม 2563

คาคะแนนที่ได

0.5000

หมายเหตุ
ทุ ก หน ว ยงาน ต อ งดํ า เนิ น การรายงานผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งประจํ า เดื อ นตามแบบสรุ ป
ผลการดํ าเนิ นงานจั ดซื้ อจั ดจ างในรอบเดื อน ... (แบบ สขร. 1) เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญั ติขอมู ลข าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ที่ระบุหนวยงานของรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดู ได จึงกําหนดเกณฑ การประเมินระดั บความสํ าเร็ จในการจั ดทํ าแผนปฏิบัติ การจัดซื้ อจั ดจ างประจํ าป
งบประมาณของหนวยงาน ดังนี้
(คาคะแนนการประเมิน (เต็ม 5 คะแนน) + คาคะแนนการจัดสงแบบ สขร. 1 (เต็ม 1 คะแนน)) x 5 = คะแนนตัวชี้วัดที่ 5
6

8. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป
งบประมาณของหนวยงาน

ระดับ

2560
5

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
5
N/A

9. แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหาร
สวนกลาง 24 หนวยงาน จัดสงในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส
10. ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
หนวยงาน:
ผูจัดเก็บขอมูล:
หนวยงาน:

นางสาวสุชาฎา วรินทรเวช
หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๑866
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
นางสาวชนกพร แสนสุด
หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๑330
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI TEMPLATE)
หัวขอรายละเอียดตัวชี้วัด

คําอธิบาย

ชื่อตัวชี้วัด

ระบุชื่อตัวชี้วัดใหตรงตามประเภทของตัวชี้วัดที่ตองการวัดผลตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

หนวยวัด

ระบุหนวยวัดของตัวชี้วัดใหตรงตามประเภทของตัวชี้วัดที่ตองการวัดผล เชน รอย
ละ แหง ราย บาท ระดับ เปนตน

น้ําหนัก
คําอธิบาย

ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง
- ใช คํ า อธิ บ ายตั ว ชี้ วั ด ตามคู มื อ การจั ด ทํ า คํ า รั บ รองและการประเมิ น ผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณนั้น
กรณีเปนตัวชี้วัดรายบุคคลที่จัดเก็บขอมูลเอง
- ระบุคําจํากั ดความและรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มของตั วชี้วั ด/ชื่ อตั วชี้วั ด ขอบเขต
การดําเนินงาน แนวทางการวัดผลของตัวชี้วัด เพื่อใหผูประเมินและผูไดรับการ
ประเมินผลมีความเขาใจที่ตรงกัน
ระบุสูตรการคํานวณที่สอดคลองกับวิธีการวัดผลของตัวชี้วัด

สูตรการคํานวณ
เกณฑการใหคะแนน

ระบุ เกณฑ การให คะแนนของแตละตัวชี้วั ด ตามคํารับรองการปฏิบั ติราชการ
(รายตัวชี้วัด) สอดคลองกับประเภทตัวชี้วัด และวิธีการวัด เชน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ต องนํ ารายละเอี ย ดข อ มู ล พื้ น ฐาน 3 ป ย อนหลั ง มาพิ จ ารณากํ า หนดเป น
คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนดวย เปนตน

เงื่อนไข (ถามี)

ระบุ เ งื่ อ นไขที่ จํ า เป น ซึ่ ง มี ส ว นสํ า คั ญ ต อ การบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ของตั ว ชี้ วั ด
ที่ไมสามารถควบคุมได
ระบุขอมูลผลการดําเนินงานในอดีตของตัวชี้วัด ซึ่งตองมีแนวทางการจัดเก็บขอมูล
สอดคล องกั บคํ าจํ ากั ดความของตั วชี้ วั ดที่ ใช ในการประเมิ นผลป งบประมาณ
ปจจุบัน
ระบุแหลงของขอมูลที่นํามาใชอางอิงในการประเมินผล รวมทั้งวิธี การจัดเก็บ
ขอมูล
ระบุ ชื่ อผู ที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงานใหตัวชี้วั ด
บรรลุผลสําเร็จ พรอมทั้งเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและโทรศัพทเคลื่อนที่ ใน
กรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางานเปนประจํา
ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รวบรวมขอมูลการดําเนินงานของตัวชี้วัด
พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานั กงานและโทรศั พทเคลื่อนที่ ในกรณีที่ตองปฏิ บั ติ
ราชการนอกสถานที่ทํางานเปนประจํา

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
แหลงขอมูล/
วิธีการจัดเก็บขอมูล
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
พรอมหมายเลขโทรศัพท
ผูจัดเก็บขอมูล
พรอมหมายเลขโทรศัพท

