
 
 

แบบฟอรมรายละเอียดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ/ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดท่ี   ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณของหนวยงาน 
2. หนวยวัด  : ระดับความสําเร็จ 
3. น้ําหนัก : รอยละ 7.5 
4. คําอธิบาย  : 

   ความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง หมายถึง ทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารสวนกลาง จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจําปของหนวยงาน  
และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปของหนวยงาน เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง)  
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงดําเนินการ 
ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  and Transparency 

Assessment  :  ITA) รูปแบบ Open Data  Integrity and Transparency Assessment (OIT) และรายงานผลการปฏิบัต ิ
ตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจําปของหนวยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปของหนวยงาน 
เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง) ตามระยะเวลาท่ีกําหนดโดยท่ีการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุของหนวยงานของรัฐตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการท่ี
ประกอบดวย ความคุมคา ความโปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได 
 - แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารสวนกลาง หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 - แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปของหนวยงาน เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดิน
สิ่งกอสราง) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปของหนวยงาน เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดิน
สิ่งกอสราง) รวมถึงกรณีหนวยงานโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจาย (งบประมาณเหลือจายจากงบดําเนินงาน
เปนงบลงทุน) ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ขอ 28 
 - การจัดซ้ือจัดจาง หมายถึง การดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุโดยการซ้ือ จาง เชาแลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  การประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กําหนดใหทุกหนวยงานจะตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
ของหนวยงาน แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจําปของหนวยงาน เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดิน 
สิ่งกอสราง) วิเคราะหผลของแผนจัดซ้ือจัดจางประจําปของหนวยงาน รวมถึงงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดิน 
สิ่งกอสราง) และการเปดเผยขอมูลใหสาธารณชนรับทราบ รวมถึงหลักฐานการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซต 
ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง 

- หนวยงาน หมายถึง หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
สวนกลาง จํานวน 23 หนวยงาน 
  



 
 

เหตุผล :  
1. เพ่ือใหมีการวางแผนการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะทําให

การจัดซ้ือจัดจางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐมีความโปรงใส เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม 

ตรวจสอบได มุงเนนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนโดยสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ 
การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐซ่ึงเปนมาตรการหนึ่งเพ่ือปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐ  

3. เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2560 ท่ีเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐ 
ถือปฏิบัติและดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสาร 
ตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดเตรียมไวใหประชาชนตรวจดูได 
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 
ผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ สําหรับหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารสวนกลาง 
  4. เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐมีความคุมคาในการใชจายเงินงบประมาณ และสนับสนุน
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   
5. สูตรการคํานวณ: ไมมี 

 
6. เกณฑการใหคะแนน: 
 กําหนดเกณฑการใหคะแนนตามความกาวหนาของการดําเนินงานแตละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
1 หนวยงาน ดําเนินการ 

(1) กําหนดผูรับผิดชอบหลักในการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ 
จัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 และแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ 
จัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ 
และท่ีดิน สิ่งกอสราง) กรณีหนวยงานไดกําหนดแผนความตองการ
ครุภัณฑและท่ีดินสิ่งกอสราง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และไดรับ
งบประมาณตามท่ีบรรจุไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
(2) จัดทําคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบของหนวยงานใหเสร็จสิ้น  
ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 2562  

2 หนวยงาน ดําเนินการ 
(1) จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดิน ส่ิงกอสราง) 
(1.1) เสนอผูบริหารอนุมัติแผนฯ พรอมขออนุญาต 
นําแผนปฏิบัติการฯ เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดิน 
ส่ิงกอสราง) ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน  
ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 2562 



 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
 (หนังสืออนุมัติแผน ฯ พรอมแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูล 

ผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุวันท่ี 30 ตุลาคม 2562 
 (1.2) จัดสงแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางฯ เฉพาะงบลงทุน  
(คาครุภัณฑ และท่ีดิน ส่ิงกอสราง) ตามข้ันตอนท่ี 2 (1) 
ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสเทานั้น ประกอบดวย 
  - แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดิน ส่ิงกอสราง) 
  - Print Screen หลักฐานการเผยแพร และหนา
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูล สงศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุขท่ี anti.corrup2563@gmail.com  

ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2562  
(2) จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 ใหแลวเสร็จกอนวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562  
 (2.1) เสนอผูบริหารอนุมัติแผนฯ พรอมขออนุญาต 
นําแผนปฏิบัติการฯ ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน (หนังสือ
อนุมัติแผน พรอมแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซต 
ของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ระบุวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562) 
 (2.2) จัดสงแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสเทานั้น ประกอบดวย 
  - แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 
  - Print Screen หลักฐานการเผยแพร และหนา
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูล สงศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุขท่ี anti.corrup2563@gmail.com  

ภายในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562  
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ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
3 ไตรมาสท่ี 1 รอบ 3 เดือน (ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 

หนวยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดิน 
ส่ิงกอสราง) รอบ 3 เดือน ดังนี้ 
(1) เสนอผูบริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ 
(งบลงทุน) ฯ พรอม ขออนุญาตนํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ 
(งบลงทุน) ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน พรอมหลักฐาน
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 
ในราชการบริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร ภายในวันท่ี 27 ธันวาคม 
2562 
(2) สงหนังสือตาม (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร 
และหนาแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูล พรอมหนังสือนําสง 
(ท้ังหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสเทานั้น ไปยังศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขท่ี 

anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันท่ี 7 มกราคม 2563 
 
ไตรมาสท่ี 2 รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563) 
หนวยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดิน 
ส่ิงกอสราง) รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
(1) เสนอผูบริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  
(งบลงทุน) ฯพรอม ขออนุญาตนํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  
(งบลงทุน) ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน พรอมหลักฐาน
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการ
บริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print 

Screen หลักฐานการเผยแพร ภายในวันท่ี 27 มีนาคม 2563 
(2) สงหนังสือตาม ขอ (1) และ Print Screen หลักฐาน 
การเผยแพร และหนาแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูล พรอมหนังสือ
นําสง (ท้ังหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสเทานั้น  
ไปยังศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขท่ี 

anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันท่ี 1 เมษายน 2563 

 
หนวยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
(1) เสนอผูบริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ 
จัดจางฯ พรอมขออนุญาตนํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ 
จัดจางข้ึนเผยแพร 
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ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
 บนเว็บไซตของหนวยงานพรอมหลักฐานแบบฟอรมการขอเผยแพร

ขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร 
ภายในวันท่ี 27 มีนาคม 2563 
(2) สงหนังสือตาม ขอ (1) และ Print Screen หลักฐานการ
เผยแพร และหนาแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูล พรอมหนังสือ
นําสง (ท้ังหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสเทานั้น ไปยัง 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขท่ี 
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันท่ี 1 เมษายน 2563 

 

 

4 ไตรมาสท่ี 3 รอบ 9 เดือน (ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563) 
 หนวยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดิน 
ส่ิงกอสราง) รอบ 9 เดือน ดังนี้ 

 (1)  เสนอผูบริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  
(งบลงทุน) ฯ พรอมขออนุญาตนํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  
(งบลงทุน) ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน พรอมหลักฐาน
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน  
ในราชการบริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร ภายในวันท่ี 26 มิถุนายน 
๒๕63 
(2)  สงหนังสือตาม ขอ (1) และ Print Screen หลักฐานการ
เผยแพร และหนาแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูล พรอมหนังสือ
นําสง (ท้ังหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสเทานั้น ไปยัง 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ท่ี 

anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันท่ี 1 กรกฎาคม ๒๕63 

 
 ไตรมาสท่ี 4 รอบ 12 เดือน (ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563) 
 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕63  เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดิน ส่ิงกอสราง) 
รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

 (1) เสนอผูบริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  
(งบลงทุน) ฯพรอม ขออนุญาตนํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  
(งบลงทุน) ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน พรอมหลักฐาน
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน ในราชการ
บริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print 

Screen หลักฐานการเผยแพร ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2563 
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ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
 (2)  สงหนังสือตาม ขอ (1) และ Print Screen หลักฐานการ

เผยแพร และหนาแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูล พรอมหนังสือ
นําสง (ท้ังหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสเทานั้น  
ไปยังศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขท่ี 

anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันท่ี 1 ตุลาคม ๒๕63 

(3) กรณีหนวยงานมีการหนวยงานโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ
รายจาย (งบประมาณเหลือจายจากงบดําเนินงานเปนงบลงทุน)  
ใหหนวยงานดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ขอ 28 ระบุ “เม่ือหัวหนาสวนราชการ 
หัวหนารัฐวิสาหกิจ หรือผูวาราชการจังหวัดไดใชอํานาจตามท่ี 
ไดรับมอบสั่งโอน และหรือเปลี่ยนรายการงบประมาณท่ีไดรับการ
จัดสรรงบประมาณตามระเบียบนี้แลว ใหจัดทําและสงรายงานดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐโดยไมชักชา ตามแบบรายงานท่ี 
สํานักงบประมาณกําหนดแตอยางชาตองไมเกินสิบหาวัน 
นับแต วันท่ีโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจาย” 

(4) สําเนาเอกสารตามขอ (3) ถามี ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส
เทานั้น ไปยัง ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ท่ี anti.corrup2563@gmail.com  

 และศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

เปนผูจัดสงไปยังสํานักงบประมาณ (สําคัญ) 
 

 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

 (1)  เสนอผูบริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ 
จัดจางฯ พรอมขออนุญาตนํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ 
จัดจางฯ ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงานพรอมหลักฐาน
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 
ในราชการบริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร ภายในวันท่ี 25 กันยายน 
2563 
(2) สงหนังสือตาม ขอ (1) และ Print Screen หลักฐานการ
เผยแพร และหนาแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูล พรอมหนังสือ
นําสง (ท้ังหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสเทานั้น ไปยัง 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขท่ี 
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันท่ี 1 ตุลาคม ๒๕63 
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ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
๕ หนวยงาน ดําเนินการ 

(1) วิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดิน 
สิง่กอสราง) และวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบการวิเคราะหผลตามแผนฯ  
ท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กําหนด 
 (1.1) เสนอผูบริหารรับทราบผลการวิเคราะหตามแผนปฏิบัติ
การจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน 
(คาครุภัณฑ และท่ีดิน สิ่งกอสราง) (ถามี) และวิเคราะหผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

พรอมขออนุญาตนําผลการวิเคราะหข้ึนเผยแพรบนเว็บไซต 
ของหนวยงาน พรอมหลักฐานแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผาน
เว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร 
ภายในวันท่ี 9 ตุลาคม ๒๕63 

 (1.2) สงผลการวิเคราะหฯ ใหศูนยปฏิบัติการตอตาน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสท่ี 

anti.corrup2563@gmail.com  ภายในวันท่ี 9 ตุลาคม ๒๕63 

เพ่ือวิเคราะหตามกระบวนการของ ITA ตอไป 

  

หมายเหตุ : 
1. ความโปรงใสในการเขาถึงขอมูล ตามความรวมมือในการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Government 
 Partnership: OGP) 

ทุกหนวยงาน ตองดําเนินการตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผาน
เว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ลงวันท่ี 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
 1. การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ตองดําเนินการขออนุญาตตามแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูล
ผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 สําหรับหนวยงานในราชการ
บริหารสวนกลางสํานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข 
 2. จัดทําแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสและนําข้ึนเผยแพรตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 
 3. ทุกครั้งท่ีมีการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน จะตองมีแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูล 
ผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
ข้ึนประกอบดวย 
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2. แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 

ทุกหนวยงาน ตองดําเนินการ 
      1. รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําเดือนตามแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ...          
(แบบ สขร. 1) เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ท่ีระบุ
หนวยงานของรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ดําเนินการ
ดังนี้ 
  1.1 จัดทําแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เสนอผูบริหารของ
หนวยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผูบริหารของหนวยงานนําแบบสรุปผลการ
ดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ..(แบบ สขร. 1) ข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน 
  1.2 สงแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส  
ไปยัง anti.corrup2563@gmail.com ทุกวันท่ี 5  ของเดือนถัดไป ประกอบดวย  
      1.2.1 หนังสือเสนอผูบริหาร  
   1.2.2 แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  
   1.2.3 Print Screen หนาเว็บไซตของหนวยงาน 
 2. ตองประกาศแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปของหนวยงาน และแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง         
ประจําปของหนวยงาน เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดิน สิ่งกอสราง) 3 แหลง ดังนี้ (1) เว็บไซตกรมบัญชีกลาง 
(2) เว็บไซตหนวยงาน และ (3) ปดประกาศท่ีหนวยงาน 

        หมายเหตุ :  คะแนนการจัดสงแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)                 
มีคะแนนเต็มเทากับ 1 คะแนน (ระหวางเดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ดังสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) (เต็มจํานวน 12 เดือน) = 1 คะแนน 
จํานวน 12 เดือน 

  

3. การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจาย (งบประมาณเหลือจายจากงบดําเนินงานเปนงบลงทุน) 

ทุกหนวยงาน ท่ีมีการการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย (งบประมาณเหลือจายจากงบดําเนินงานเปนงบ
ลงทุน) ตองดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ขอ 28  
 1. จัดทําและสงรายงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐโดยไมชักชา ตามแบบรายงานท่ีสํานักงบประมาณ
กําหนด แตอยางชาตองไมเกินสิบหาวันนับแตวันท่ีโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย” 
 2. สําเนาเอกสารตามขอ 1. ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสเทานั้น ไปยังศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุขท่ี anti.corrup2563@gmail.com เพ่ือรวบรวมนําสงไปยังสํานักงบประมาณ 

 
7. แนวทางการประเมินผล: แบงเกณฑการประเมินเปน 2 รอบ ไดแก รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 
31 มีนาคม 2563)  

 

คาคะแนนท่ีได 

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

mailto:santana.k1986@gmail.com
mailto:santana.k1986@gmail.com


 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
คาคะแนนท่ีได 

๑ (1) หนวยงานกําหนดผูรับผิดชอบ
หลักในการจัดทํา 
 - แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
 - และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจาง ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เฉพาะงบลงทุน  
(คาครุภัณฑ และท่ีดิน สิ่งกอสราง)  
(0.5000 คะแนน) 

- คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ
หลักของหนวยงานในการ
จัดทํา 
- แผนปฏิบัติการจัดซ้ือ 
จัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
และ/หรือแผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
เฉพาะงบลงทุน  
(คาครุภัณฑ และท่ีดิน 
สิง่กอสราง) เสร็จสิ้น ระบุ
ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 
2562 
 

1 คะแนน 

(2) หนวยงานจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบของหนวยงาน เสร็จสิ้น
ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 2562 
(0.5000 คะแนน) 

2 (1) จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดิน
สิง่กอสราง) (ถามี)  
 

(1.๑) หนังสือเสนอ
ผูบริหารอนุมัติแผนฯ ท่ีมี
การขออนุญาตนํา
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือ 
จัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
เฉพาะงบลงทุนฯ  
ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซต
ของหนวยงาน   

พรอมแบบฟอรมการขอ
เผยแพรขอมูล ระบุ
ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 
2562  

 (1.2) แผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
เฉพาะงบลงทุนฯ  

Print Screen หลักฐาน
การเผยแพร และหนา
แบบฟอรมการขอเผยแพร
ขอมูล ระบุภายในวันท่ี 
31 ตุลาคม 2562 

2 คะแนน 



 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
คาคะแนนท่ีได 

 (2) จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัด
จาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง คาคะแนน 

1. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรร
งบประมาณ (งบดําเนินงาน) 
 1.1 ขออนุมัติแผนจัดซ้ือจัดจางฯ 
(0.5000 คะแนน) 
 1.2 เผยแพรขอมูลแผนฯ 
(0.5000 คะแนน) 

1.0000 

2. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรร
งบประมาณจัดซ้ือจัดจาง         
งบดําเนินงาน และงบลงทุน 

 

  2.1 จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจาง ประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน     
(คาครุภัณฑ และที่ดินส่ิงกอสราง 
   2.1.1  ขออนุมัติแผนจัดซ้ือจัด
จางฯ (0.2500 คะแนน) 
   2.1.2 เผยแพรขอมูลแผนฯ 
(0.2500 คะแนน) 

0.5000 

2.2 จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจาง ประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕63  
   2.2.1  ขออนุมัติแผนจัดซ้ือจัด
จางฯ (0.2500 คะแนน) 
   2.2.2 เผยแพรขอมูลแผนฯ 
(0.2500 คะแนน) 

0.5000 

 

(2.1) หนังสือเสนอ
ผูบริหารอนุมัติแผนฯ ท่ีมี
การขออนุญาตนํา
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือ 
จัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซต
ของหนวยงาน พรอม
แบบฟอรมการขอ
เผยแพรขอมูลระบุ
ภายในวันท่ี 8 
พฤศจิกายน 2562  
(2.2) แผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
Print Screen หลักฐาน
การเผยแพร และหนา
แบบฟอรมการขอเผยแพร
ขอมูล ระบุภายในวันท่ี 
12 พฤศจิกายน 2562  

 

 

    

 
  



 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
คาคะแนนท่ีได 

3 ไตรมาสท่ี 1 รอบ 3 เดือน 

หนวยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน  
(คาครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง)  

(1) หนังสือเสนอผูบริหาร
รับทราบผลตาม
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือ 
จัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉพาะงบลงทุน  
(คาครุภัณฑ และท่ีดิน
สิง่กอสราง) ฯ ท่ีมีการขอ
อนุญาตนําแผนปฏิบัติ
การจัดซ้ือจัดจาง ฯ ข้ึน
เผยแพรบนเว็บไซต 
ของหนวยงาน พรอม
แบบฟอรมการขอเผยแพร
ขอมูล ระบุภายในวันท่ี 
27 ธันวาคม 2562  
(2) หลักฐานตามขอ (1) 
Print Screen หลักฐาน
เผยแพรท้ังหมด สงให
ศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ระบุวันท่ี 7 
มกราคม ๒๕63 
 

2 คะแนน 

 ไตรมาสท่ี 2 รอบ 6 เดือน 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจาง ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน  
(คาครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง) 

(1) หนังสือเสนอผูบริหาร
รับทราบผลตาม
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือ 
จัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉพาะงบลงทุน 
(คาครุภัณฑ และท่ีดิน
สิง่กอสราง) ฯ ท่ีมีการขอ
อนุญาตนําแผนปฏิบัติ
การจัดซ้ือจัดจาง ฯ ข้ึน
เผยแพรบนเว็บไซต 
ของหนวยงาน พรอม
แบบฟอรมการขอ  

 



 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
คาคะแนนท่ีได 

  

เผยแพรขอมูลระบุ
ภายในวันท่ี 27 มีนาคม 
๒๕63 
(2) หลักฐานตามขอ (1) 
Print Screen หลักฐาน
เผยแพรท้ังหมด สงให
ศูนยปฏิบัติการตอ 
ตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุขระบุวันท่ี  
1 เมษายน ๒๕63 

 

 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจาง ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง คาคะแนน 

1. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรร
งบประมาณ (งบดําเนินงาน) 
 1.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซ้ือจัดจางฯ ไตรมาส 2 พรอม
เผยแพร (0.5000 คะแนน) 
 1.2 สงหลักฐานให ศปท.
(0.5000 คะแนน) 

1.0000 

2. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรร
งบประมาณจัดซ้ือจัดจาง         
งบดําเนินงาน และงบลงทุน 

 

  2.1 รายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัด
จางฯ เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส 1 
   2.1.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซ้ือจัดจางฯ  พรอมเผยแพร 
(0.1500 คะแนน) 
   2.1.2 สงหลักฐานให ศปท. 
(0.1500 คะแนน) 

0.3000 

2.2 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะ
งบลงทุน ไตรมาส 2 
   2.2.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซ้ือจัดจางฯ  พรอมเผยแพร 
(0.1500 คะแนน) 
   2.2.2 สงหลักฐานให ศปท. 
(0.1500 คะแนน) 

0.3000 

2.3 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะ
งบดําเนินงาน ไตรมาส 2 
   2.3.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซ้ือจัดจางฯ  พรอมเผยแพร 
(0.2000 คะแนน) 
   2.3.2 สงหลักฐานให ศปท. 
(0.2000 คะแนน) 

0.4000 

 

(1) หนังสือเสนอผูบริหาร
รับทราบผลตาม
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือ 
จัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
ท่ีมีการขออนุญาตนํา
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือ 
จัดจาง ฯ ข้ึนเผยแพร 
บนเว็บไซตของหนวยงาน 

พรอมแบบฟอรมการขอ
เผยแพรขอมูล ระบุ
ภายในวันท่ี 27 มีนาคม 
๒๕63 
(2) หลักฐานตามขอ (1) 
Print Screen หลักฐาน
เผยแพรท้ังหมด  สงให
ศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ระบุวันท่ี 1 
เมษายน ๒๕63 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

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

 

คาคะแนนท่ีได 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 

 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
คาคะแนนท่ีได 

๑ (1) หนวยงานกําหนดผูรับผิดชอบ
หลักในการจัดทํา 
 - แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
 - และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจาง ประจําปงบประมาณพ.ศ. 
2563 เฉพาะงบลงทุน 
(คาครุภัณฑ และท่ีดิน สิ่งกอสราง)  
(0.5000 คะแนน) 

- คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ
หลักของหนวยงาน 
ในการจัดทํา 
 - แผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจาง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63  
 - และ/หรือแผนปฏิบัติ
การจัดซ้ือจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ 
และท่ีดิน สิ่งกอสราง เสร็จสิ้น 
ระบุภายในวันท่ี  
30 ตุลาคม 2562 

1 คะแนน 

 (2) หนวยงานจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบของหนวยงาน เสร็จสิ้น
ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 2562 
(0.5000 คะแนน) 

 

2 (1) จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดิน
สิง่กอสราง) (ถามี)  

(1.๑) หนังสือเสนอผูบริหาร
อนุมัติแผนฯ ท่ีมีการขอ
อนุญาตนําแผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉพาะงบลงทุนฯ ข้ึนเผยแพร
บนเว็บไซตของหนวยงาน 

พรอมแบบฟอรมการขอ
เผยแพรขอมูล ระบุภายใน
วันท่ี 30 ตุลาคม 2562 

(1.2) แผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจาง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุนฯ 

Print Screen หลักฐาน 
การเผยแพร และหนา
แบบฟอรมการขอเผยแพร
ขอมูล ระบุภายในวันท่ี  
31 ตุลาคม 2562 

1 คะแนน 



 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
คาคะแนนท่ีได 

 (2) จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

เกณฑการใหคะแนน 
 

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง คาคะแนน 

1. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรร
งบประมาณ (งบดําเนินงาน) 
 1.1 ขออนุมัติแผนจัดซ้ือจัดจางฯ 
(0.5000 คะแนน) 
 1.2 เผยแพรขอมูลแผนฯ 
(0.5000 คะแนน) 

1.0000 

2. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรร
งบประมาณจัดซ้ือจัดจาง         
งบดําเนินงาน และงบลงทุน 

 

  2.1 จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจาง ประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน     
(คาครุภัณฑ และที่ดินส่ิงกอสราง 
   2.1.1  ขออนุมัติแผนจัดซ้ือจัด
จางฯ (0.2500 คะแนน) 
   2.1.2 เผยแพรขอมูลแผนฯ 
(0.2500 คะแนน) 

0.5000 

2.2 จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจาง ประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕63  
   2.2.1  ขออนุมัติแผนจัดซ้ือจัด
จางฯ (0.2500 คะแนน) 
   2.2.2 เผยแพรขอมูลแผนฯ 
(0.2500 คะแนน) 

0.5000 

 

(2.1) หนังสือเสนอผูบริหาร
อนุมัติแผนฯ ท่ีมีการขอ
อนุญาตนําแผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซต 
ของหนวยงาน พรอม
แบบฟอรมการขอเผยแพร
ขอมูลระบุภายในวันท่ี  
8 พฤศจิกายน 2562  
(2.2) แผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจาง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 Print Screen 

หลักฐานการเผยแพร  
และหนาแบบฟอรมการขอ
เผยแพรขอมูล ระบุภายใน
วันท่ี 12 พฤศจิกายน 
2562  
 

 

 
 

 

3 ไตรมาสท่ี 1 รอบ 3 เดือน 

หนวยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะ 
งบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดิน 
สิง่กอสราง)  

(1) หนังสือเสนอผูบริหาร
รับทราบผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซ้ือจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ 
และท่ีดินสิ่งกอสราง) ฯ  
ท่ีมีการขออนุญาตนํา
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง 
ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงาน พรอมแบบฟอรม
การขอเผยแพรขอมูลระบุ
ภายในวันท่ี 27 ธันวาคม 
2562  
(2) หลักฐานตามขอ (1) 
Print Screen หลักฐาน
เผยแพรท้ังหมดสงให 

1 คะแนน 



 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
คาคะแนนท่ีได 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ระบุวันท่ี 7 มกราคม ๒๕63  
 

 ไตรมาสท่ี 2 รอบ 6 เดือน 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจาง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน 
(คาครุภัณฑ และท่ีดิน สิ่งกอสราง)  

(1) หนังสือเสนอผูบริหาร
รับทราบผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซ้ือจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63   
เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ 
และท่ีดินสิ่งกอสราง) ฯ ท่ีมี
การขออนุญาตนําแผนปฏิบัติ
การจัดซ้ือจัดจาง ข้ึนเผยแพร
บนเว็บไซตของหนวยงาน 

พรอมแบบฟอรมการขอ
เผยแพรขอมูลระบุภายใน
วันท่ี 27 มีนาคม ๒๕63  
(2) หลักฐานตามขอ (1) 
Print Screen หลักฐาน
เผยแพรท้ังหมดสงให 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ระบุวันท่ี 1 เมษายน ๒๕63  

 

 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจาง ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 
 

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง คาคะแนน 

1. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรร
งบประมาณ (งบดําเนินงาน) 
 1.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซ้ือจัดจางฯ ไตรมาส 2 พรอม
เผยแพร (0.5000 คะแนน) 
 1.2 สงหลักฐานให ศปท.
(0.5000 คะแนน) 

1.0000 

2. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรร
งบประมาณจัดซ้ือจัดจาง         
งบดําเนินงาน และงบลงทุน 

 

(1) หนังสือเสนอผูบริหาร
รับทราบผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซ้ือจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
ท่ีมีการขออนุญาต    
นําแผนปฏิบัติการ 
จัดซ้ือจัดจาง ฯ ข้ึนเผยแพร 
บนเว็บไซตของหนวยงาน 
พรอมแบบฟอรมการขอ
เผยแพรขอมูลระบุภายใน
วันท่ี 27 มีนาคม ๒๕63  
 
 
 
 

 



 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
คาคะแนนท่ีได 

  2.1 รายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัด
จางฯ เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส 1 
   2.1.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซ้ือจัดจางฯ  พรอมเผยแพร 
(0.1500 คะแนน) 
   2.1.2 สงหลักฐานให ศปท. 
(0.1500 คะแนน) 

0.3000 

2.2 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะ
งบลงทุน ไตรมาส 2 
   2.2.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซ้ือจัดจางฯ  พรอมเผยแพร 
(0.1500 คะแนน) 
   2.2.2 สงหลักฐานให ศปท. 
(0.1500 คะแนน) 

0.3000 

2.3 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะ
งบดําเนินงาน ไตรมาส 2 
   2.3.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซ้ือจัดจางฯ  พรอมเผยแพร 
(0.2000 คะแนน) 
   2.3.2 สงหลักฐานให ศปท. 
(0.2000 คะแนน) 

0.4000 

 

(2) หลักฐานตามขอ (1) 
Print Screen หลักฐาน
เผยแพรท้ังหมด สงให 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ระบุวันท่ี 1 เมษายน ๒๕63 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

4 ไตรมาสท่ี 3 รอบ 9 เดือน 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ 
จัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน  
(คาครุภัณฑ และท่ีดิน สิ่งกอสราง) 
 

(1) หนังสือเสนอผูบริหาร
รับทราบผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซ้ือจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ 
และท่ีดินสิ่งกอสราง) ฯ ท่ีมี
การขออนุญาตนําแผนปฏิบัติ
การจัดซ้ือจัดจาง ข้ึนเผยแพร
บนเว็บไซตของหนวยงาน 

พรอมแบบฟอรมการขอ
เผยแพรขอมูลระบุภายใน
วันท่ี 26 มิถุนายน ๒๕63 
(2) หลักฐานตามขอ (1) 
Print Screen หลักฐาน
เผยแพรท้ังหมดสงให 
ศูนยปฏิบัติการตอตาน 
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ระบุวันท่ี  
1 กรกฎาคม ๒๕63 
 
 

1 คะแนน 



 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
คาคะแนนท่ีได 

ไตรมาสท่ี 4 รอบ 12 เดือน 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ 
จัดจาง ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน  
(คาครุภัณฑ และท่ีดิน สิ่งกอสราง) 
 

 

(1) หนังสือเสนอผูบริหาร
รับทราบผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซ้ือจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ 
และท่ีดินสิ่งกอสราง) ฯ 
ท่ีมีการขออนุญาตนํา
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง 
ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงาน พรอมแบบฟอรม
การขอเผยแพรขอมูลระบุ
ภายในวันท่ี 25 กันยายน 
๒๕63  
(2) หลักฐานตามขอ (1) 
Print Screen หลักฐาน
เผยแพรท้ังหมด สงให 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ระบุวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 
(3) และ (4) หลักฐานกรณี
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจาย (งบประมาณเหลือ
จายจากงบดําเนินงานเปนงบ
ลงทุน) รายงานตามแบบ 
ท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 
ไมเกิน 15 วันนับแตวันท่ี
โอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจาย 
  
สงศูนยปฏิบัติการตอตาน 
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข  และศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข  
เปนผูจัดสงไปยัง 
สํานักงบประมาณ 

 



 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
คาคะแนนท่ีได 

 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจาง ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 

เกณฑการใหคะแนน 
 

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง คาคะแนน 

1. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรร
งบประมาณ (งบดําเนินงาน) 
 1.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซ้ือจัดจางฯ ไตรมาส 4 พรอม
เผยแพร (0.5000 คะแนน) 
 1.2 สงหลักฐานให ศปท.
(0.5000 คะแนน) 

1.0000 

2. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรร
งบประมาณจัดซ้ือจัดจาง         
งบดําเนินงาน และงบลงทุน 

 

  2.1 รายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัด
จางฯ เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส 3 
   2.1.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซ้ือจัดจางฯ  พรอมเผยแพร 
(0.1500 คะแนน) 
   2.1.2 สงหลักฐานให ศปท. 
(0.1500 คะแนน) 

0.3000 

2.2 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะ
งบลงทุน ไตรมาส 4 
   2.2.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซ้ือจัดจางฯ  พรอมเผยแพร 
(0.1500 คะแนน) 
   2.2.2 สงหลักฐานให ศปท. 
(0.1500 คะแนน) 

0.3000 

2.3 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะ
งบดําเนินงาน ไตรมาส 4 
   2.3.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซ้ือจัดจางฯ  พรอมเผยแพร 
(0.2000 คะแนน) 
   2.3.2 สงหลักฐานให ศปท. 
(0.2000 คะแนน) 

0.4000 

 

(1) หนังสือเสนอผูบริหาร
รับทราบผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซ้ือจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
ท่ีมีการขออนุญาตนํา
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง 
ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงาน พรอมแบบฟอรม
การขอเผยแพรขอมูลระบุ
ภายในวันท่ี 25 กันยายน 
๒๕63  
(2) หลักฐานตามขอ (1)Print 
Screen หลักฐานเผยแพร
ท้ังหมด สงใหศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ระบุวันท่ี 1 
ตุลาคม ๒๕63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 (1) วิเคราะหผลตาม 
- แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉพาะงบลงทุน ฯ (ถามี) 
- แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

เกณฑการใหคะแนน 
 

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง คาคะแนน 

1. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรร
งบประมาณ (งบดําเนินงาน) 

1.0000 

(1.1) สําเนาหนังสือเสนอ
ผูบริหารรับทราบ ผลการ
วิเคราะหตามแผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉพาะงบลงทุน ฯ และ
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

พรอมขออนุญาตนํารายงาน
ผลฯ ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซต

1 คะแนน 



 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
คาคะแนนท่ีได 

 1.1 เสนอวิเคราะหผลตามแผน
จัดซ้ือจัดจางฯ ปงบประมาณ 
2563 พรอมเผยแพร (0.5000 
คะแนน) 
 1.2 สงหลักฐานให ศปท.
(0.5000 คะแนน) 
2. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรร
งบประมาณจัดซ้ือจัดจาง         
งบดําเนินงาน และงบลงทุน 
(รวมถึงการแปลงงบเพื่อจัดซ้ือจัด
จางเปนงบลงทุน)  

 

  2.1 วิเคราะหผลตามแผนจัดซ้ือ
จัดจางฯ เฉพาะงบลงทุน (คา
ครุภัณฑ และที่ดินส่ิงกอสราง) 
ปงบประมาณ 2563 
   2.1.1 เสนอวิเคราะหผลตาม
แผนจัดซ้ือจัดจางฯ  พรอม
เผยแพร (0.2500 คะแนน) 
   2.1.2 สงหลักฐานให ศปท. 
(0.2500 คะแนน) 

0.5000 

2.2 วิเคราะหผลตามแผนจัดซ้ือ
จัดจางฯ งบดําเนินงาน 
ปงบประมาณ 2563 
   2.2.1 เสนอวิเคราะหผลตาม
แผนจัดซ้ือจัดจางฯ  พรอม
เผยแพร (0.2500 คะแนน) 
   2.2.2 สงหลักฐานให ศปท. 
(0.2500 คะแนน) 

0.5000 

 

ของหนวยงาน พรอม Print 
Screen หลักฐานการเผยแพร 
ระบุวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 
(1.2) สงผลการวิเคราะหให 
ศูนยปฏิบัติการตอตาน 
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ระบุวันท่ี  
9 ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

หมายเหตุ  

   ทุกหนวยงาน ตองดําเนินการรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ างประจํ าเดือนตามแบบสรุป                     
ผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร       
ของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ท่ีระบุหนวยงานของรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูได จึงกําหนดเกณฑการประเมินระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจําป
งบประมาณของหนวยงาน ดังนี้ 

 

(คาคะแนนการประเมิน (เต็ม 5 คะแนน) + คาคะแนนการจัดสงแบบ สขร. 1 (เต็ม 1 คะแนน)) x 5 = คะแนนตัวช้ีวัดท่ี 5 
                                                 6 



 
 

8. รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน:  
 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
 

หนวยวัด 

 

ผลการดําเนินงานในอดีต 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจําป
งบประมาณของหนวยงาน 

ระดับ 5 5 N/A 

 
 

9. แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหาร
สวนกลาง 24 หนวยงาน จัดสงในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
 

10. ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางสาวสุชาฎา  วรินทรเวช  หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๑866 
หนวยงาน:    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

      ผูจัดเก็บขอมูล:   นางสาวชนกพร แสนสุด  หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๑330 
หนวยงาน:    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 
 

  



 
 

 

แนวทางการเขียนรายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI TEMPLATE) 

หัวขอรายละเอียดตัวช้ีวัด คําอธิบาย 

ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดใหตรงตามประเภทของตัวชี้วัดท่ีตองการวัดผลตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

หนวยวัด ระบุหนวยวัดของตัวชี้วัดใหตรงตามประเภทของตัวชี้วัดท่ีตองการวัดผล เชน รอย
ละ แหง ราย บาท ระดับ เปนตน 

น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

คําอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  
- ใช คําอธิบายตัวชี้วัดตามคู มือการจัดทําคํารับรองและการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณนั้น 

กรณีเปนตัวชี้วัดรายบุคคลท่ีจัดเก็บขอมูลเอง 
- ระบุคําจํากัดความและรายละเอียดเพ่ิมเติมของตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด ขอบเขต 

การดําเนินงาน แนวทางการวัดผลของตัวชี้วัด เพ่ือใหผูประเมินและผูไดรับการ
ประเมินผลมีความเขาใจท่ีตรงกัน 

สูตรการคํานวณ ระบุสูตรการคํานวณท่ีสอดคลองกับวิธีการวัดผลของตัวชี้วัด 

เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
(รายตัวชี้วัด) สอดคลองกับประเภทตัวชี้วัด และวิธีการวัด เชน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ตองนํารายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 3 ปยอนหลัง มาพิจารณากําหนดเปน 
คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนดวย เปนตน 

เง่ือนไข (ถามี) ระบุ เง่ือนไขท่ีจําเปน  ซ่ึงมีสวนสําคัญตอการบรรลุผลสําเร็จของตัวชี้วัด 
ท่ีไมสามารถควบคุมได 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน ระบุขอมูลผลการดําเนินงานในอดีตของตัวชี้วัด ซ่ึงตองมีแนวทางการจัดเก็บขอมูล
สอดคลองกับคําจํากัดความของตัวชี้วัดท่ีใชในการประเมินผลปงบประมาณ
ปจจุบัน 

แหลงขอมูล/ 
วิธีการจัดเก็บขอมูล 

ระบุแหลงของขอมูลท่ีนํามาใชอางอิงในการประเมินผล รวมท้ังวิธ ีการจัดเก็บ
ขอมูล 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด                       
พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีดูแล ติดตามการดําเนินงานใหตัวชี้วัด
บรรลุผลสําเร็จ  พรอมท้ังเบอรโทรศัพทท้ังท่ีสํานักงานและโทรศัพทเคลื่อนท่ี ใน
กรณีท่ีตองปฏิบัติราชการนอกสถานท่ีทํางานเปนประจํา 

ผูจัดเก็บขอมูล                             
พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
พรอมเบอรโทรศัพทท้ังท่ีสํานักงานและโทรศัพทเคลื่อนท่ี ในกรณีท่ีตองปฏิบัติ
ราชการนอกสถานท่ีทํางานเปนประจํา 
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