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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดให้หน่วยงาน
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง จัดทำคำรับรองและการประเมินผล
การปฏิบ ัต ิราชการตามคำร ับรองการปฏิบ ัต ิราชการระดับหน่วยงานในสังก ัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะคณะทำงานตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3257/2563  
ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และผู้รับผิดชอบประเมินผลตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ได้ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ฯ 
และจัดทำข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน ฯ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่ได้จัดทำ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ฯ รับทราบผลการดำเนินงาน และสามารถนำข้อมูลไปแก้ไขพัฒนา  
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ในรอบ 12 เดือน ต่อไป 

 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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1.1 หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด  
จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ส่วนราชการมีการถ่ายทอดตัวชี้ว ัดและเป้าหมายระดับองค์การ   
ลงสู่ระดับหน่วยงาน (สำนัก / กอง) ทุกหน่วยงาน ทั้งที่เป็นสำนัก / กองที่มีโครงสร้างรองรับตามกฎหมาย 
และสำนัก / กองที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือรองรับการบริหารจัดการภายในส่วนราชการเองและระดับบุคคล โดยมีวิธีการ / กระบวนการ 
ในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ซึ่งรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 
สอดคล้องกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จึงได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามแผนปฏิบัติราชการ / ภารกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติภายนอก น้ำหนักร้อยละ 70 
และมิติภายใน น้ำหนักร้อยละ 30 และแต่งตั ้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (ส่วนกลาง) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามคำสั ่งสำนักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุข ที ่  3257/2563  
ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง 
การปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (ส่วนกลาง) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีกระบวนการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายจากองค์กรสู่ระดับหน่วยงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการติ ดตามประเมินผล 
การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบ 

บทที่ 1 บทนำ 
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 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะคณะทำงานติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ส ่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และหน่วยงานผู ้ร ับผิดชอบตัวชี ้ว ัดที ่ 5  
ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ได้ติดตาม
ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ฯ รอบ 6 เดือน และตรวจประเมินผล 
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ฯ และเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ฯ รอบ 6 เดือน  
(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ในเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
เพื่อให้หน่วยงานรับทราบผลการดำเนินงาน พร้อมได้ให้ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุงจากการติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ฯ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลดียิ่งขึ้นในรอบ 12 เดือน ต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ ื ่อสร ุปผลการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิราชการตามคำร ับรองการปฏ ิบ ัต ิราชการ 
ระด ับหน ่วยงานในส ั งก ัดสำน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณส ุข ประจำป ี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน   
รอบ 6 เดือน 
 1.2.2 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง
รับทราบผลการดำเนินงานและนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ระด ับหน ่วยงานในส ั งก ัดสำน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณส ุข ประจำป ี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ภายใต้กรอบตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 
ของหน่วยงาน ให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ในรอบ 12 เดือน  
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.3.1 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
สามารถนำข ้ อม ู ล ไปปร ับปร ุ งพ ัฒนาการปฏ ิบ ั ต ิ ร าชการตามคำร ับรองการปฏ ิบ ัต ิ ร าชการ 
ระด ับหน ่วยงานในส ังก ัดสำน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณส ุข ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ภายใต้กรอบตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 
ของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในรอบ 12 เดือน 

  1.3.2 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก สอดคล้องกับแนวคิดยิ่งเปิดเผย ยิ ่งโปร่งใส (More open, 
more transparent) 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดกรอบคำร ับรอง  
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน มิติการพัฒนาองค์การ กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ดังนี้ 
 1. หน่วยงานที่จัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จำนวน 22 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
  1.1 กองกลาง  
  1.2 กองกฎหมาย  
  1.3 กองการต่างประเทศ  
  1.4 กองการพยาบาล  
  1.5 กองตรวจราชการ  
  1.6 กองบริหารการคลัง  
  1.7 กองบริหารการสาธารณสุข  
  1.8 กองบริหารทรัพยากรบุคคล  
  1.9 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
  1.10 กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ  
  1.11 กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  

บทที่ 2 การดำเนินงาน 
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  1.12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  1.13 กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  1.14 กลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง  
  1.15 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
  1.16 กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม  
  1.17 สำนักวิชาการสาธารณสุข  
  1.18 สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท  
  1.19 สำนักสารนิเทศ 
  1.20 สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย  
  1.21 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
  1.22 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข 
 2 หน่วยงานที่ไม่ได้จัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จำนวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
  2.1 ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข  
  2.2. ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข  
  2.3 สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพิเศษ  
  2.4 สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ  
  2.5 สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย  
 

ดำเนินการตามกรอบคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี ้ว ัดที ่ 5  
ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน กำหนดเกณฑ์
การประเมินผลตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หน่วยงาน ดำเนินการ 

(1) กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) กรณีหน่วยงานได้กำหนดแผนความต้องการครุภัณฑ์ 
และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้รับงบประมาณตามที่บรรจุไว้ในเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(2) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงานให้เสร็จสิน้ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 

(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

2 หน่วยงาน ดำเนินการ 
(1) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่า
ครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 (1.1) เสนอผู้บริหารอนุมัติแผน ฯ พร้อมขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการฯ เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่  
6 พฤศจิกายน 2563 (หนังสืออนุมัติแผน ฯ พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563) 
 (1.2) จดัส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ  เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) ตามขั้นตอนที่ 2 (1) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com  
ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
(2) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 

 (2.1) เสนอผู้บริหารอนุมัติแผน ฯ พร้อมขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการ ฯ ขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (หนังสืออนุมัติแผน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ) 
 (2.2) จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม 

การขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ที่ anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563)หน่วยงานรายงานผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 3 เดือน ดังนี้ 

 (1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญาต
นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 4 
มกราคม 2564 

(2) ส่งหนังสือตาม (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น  
ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ที่ anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 7 มกราคม 2564 

 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564) 
หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
(1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญาต
นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
ภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 
(2) ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น  
ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ที่ anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 
หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 
6 เดือน ดังนี้ 
(1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ พร้อมขออนุญาต
นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
ภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

 (2) ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยัง 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com 

ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 
(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 

4 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564) 
หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 9 เดือน ดังนี้ 

 

(1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญาต
นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 

(2) ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น  
ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ที่ anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 

(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 
 ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) 
 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน 

(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
(1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญาต
นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 
(2) ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น  
ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ที่ anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 

mailto:santana.k1986@gmail.com
mailto:anti.corrup2563@gmail.com
mailto:santana.k1986@gmail.com
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 (3) กรณีหน่วยงานมีการหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือ
จ่ายจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน)  
ให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 28 ระบุ “เมื่อหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

ได้ใช้อำนาจตามที่ได้รับมอบสั่งโอน และหรือเปลี่ยนรายการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามระเบียบนี้แล้ว ให้จัดทำและส่งรายงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 

โดยไม่ชักช้า ตามแบบรายงานที่สำนักงบประมาณกำหนดแต่อย่างช้าต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

นับแต่วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย” 

(4) สำเนาเอกสารตามข้อ (3) ถ้ามี ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที ่anti.corrup2563@gmail.com  

 และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดส่งไปยัง 

สำนักงบประมาณ (สำคัญ) 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564  
รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
(1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ พร้อมขออนุญาต
นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อม
หลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 

(2) ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น  
ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ที่ anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 

5 หน่วยงาน ดำเนินการ 
(1) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) และวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบการวิเคราะห์ผลตามแผน ฯ  
ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนด 
 (1.1) เสนอผู้บริหารรับทราบผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี)  
และวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

mailto:anti.corrup2563@gmail.com
mailto:santana.k1986@gmail.com
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 พร้อมขออนุญาตนำผลการวิเคราะห์ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐาน
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
 ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 

 (1.2) ส่งผลการวิเคราะห์ ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ anti.corrup2563@gmail.com  
ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เพ่ือวิเคราะห์ตามกระบวนการของ ITA ต่อไป 

(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 

 

 นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
ต้องดำเนินการ จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 

1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... 
(แบบ สขร. 1) เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ที่ระบุหน่วยงาน
ของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ดำเนินการดังนี้ 
 1.1 จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เสนอผู้บริหาร 
ของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานนำแบบสรุปผลการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 1.2 ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ไปยัง anti.corrup2563@gmail.com ทุกวันที่ 5  ของเดือนถัดไป ประกอบด้วย 
  1.2.1 หนังสือเสนอผู้บริหาร 
  1.2.2 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
  1.2.3 Print Screen หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2. ต้องประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 3 แหล่ง ดังนี้ (1) เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง 
(2) เว็บไซต์หน่วยงาน และ (3) ปิดประกาศที่หน่วยงาน 
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 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะคณะทำงานตามคำสั่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3257/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผู้รับผิดชอบประเมินผลตัวชี้วัดที่ 5  ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ได้ดำเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ฯ ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการตรวจประเมิน ดังนี้ 
 
3.1 ผลการตรวจประเมินผลตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 3.1.1 หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี ้ว ัด รวมถึงเอกสาร / หลักฐานประกอบ 
การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์ และรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นแบบอย่างการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามกรอบตัวชี้วัดฯ มีจำนวน 17 หน่วยงาน ได้แก่ กองกลาง กองกฎหมาย กองการพยาบาล กองบริหารการคลัง  
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองบริหารการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  
กลุ ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  กลุ ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม  
สำนักวิชาการสาธารณสุข  สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ ่มเพื ่อชาวชนบท  สำนักสารนิเทศ  
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

บทที่ 3  
การตรวจประเมินผลตัวชี้วัด 
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 3.1.2 หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด เอกสาร / หลักฐานประกอบการประเมิน
ครบถ้วน แต่มีเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน / รายงานผลต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การท ุจร ิต กระทรวงสาธารณส ุข ไม ่ เป ็นตามระยะเวลาท ี ่กำหนด  จำนวน 5 หน ่วยงาน ได ้แก่   
กองการต่างประเทศ กองตรวจราชการ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กลุ่มตรวจสอบภายใน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข 
 3.1.3 หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด เอกสาร / หลักฐานประกอบการประเมิน  
และการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน / รายงานผลต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต 
กระทรวงสาธารณสุข ไม่ครบถ้วน / ไม่เป็นตามระยะเวลากำหนด จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์อํานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุขศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการ
เฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ และสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 

 ผลการตรวจประเมินตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1  ผลการตรวจประเมินผลตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 งบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

ที่ หน่วยงาน คำสั่ง 

แผนปฏิบตัิการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงาน 

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... 
(แบบ สขร. 1) 

รายงานผลตามแผนปฏิบตัิการ 
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

งบ
ลงทุน 

งบ
ดำเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
งบลงทุน 

ไตรมาส 1 

งบ

ดำเนินงาน 

ไตรมาส 2 

งบลงทุน 

ไตรมาส 2 

1 กองกลาง 
  

GFMIS         
GFMIS   

GFMIS 
2 กองกฎหมาย             
3 กองการ

ต่างประเทศ 
            

GFMIS 
4 กองการ

พยาบาล 
            

5 กองตรวจ
ราชการ 

            
6 กองบริหาร

การคลัง 
            

7 กองบริหาร 
การสาธารณสุข 

            
8 กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
 

            

9 กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน 
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ที่ หน่วยงาน คำสั่ง 

แผนปฏิบตัิการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงาน 

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... 
(แบบ สขร. 1) 

รายงานผลตามแผนปฏิบตัิการ 
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

งบ
ลงทุน 

งบ
ดำเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
งบลงทุน 

ไตรมาส 1 
งบ

ดำเนินงาน 

ไตรมาส 2 

งบลงทุน 

ไตรมาส 2 
10 กองเศรษฐกิจ

สุขภาพ 
และหลักประกัน
สุขภาพ 

            

11 กองสาธารณสุข
ฉุกเฉิน 

  
GFMIS         

GFMIS   
GFMIS 

12 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

  
GFMIS         

GFMIS   
GFMIS 

13 กลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
(29 เม.ย. 64) 

            

14 กลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับ
กระทรวง 

           
 

15 กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

            

16 กลุ่มเสริมสร้าง
วินัยและระบบ
คุณธรรม 

           
 

17 สำนักวิชาการ
สาธารณสุข 

            

18 สำนักงาน
บริหารโครงการ
ร่วมผลติแพทย์ 
เพิ่มเพื่อ 
ชาวชนบท 

           

 

19 สำนัก
สารนิเทศ 

            
20 สำนักส่งเสริม

และสนับสนุน
อาหาร
ปลอดภัย 

            

21 ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

            



14 

 

ที่ หน่วยงาน คำสั่ง 

แผนปฏิบตัิการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงาน 

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... 
(แบบ สขร. 1) 

รายงานผลตามแผนปฏิบตัิการ 
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

งบ
ลงทุน 

งบ
ดำเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
งบลงทุน 

ไตรมาส 1 
งบ

ดำเนินงาน 

ไตรมาส 2 
งบลงทุน 

ไตรมาส 2 
22 วิทยาลยั 

นักบริหาร
สาธารณสุข 

  
GFMIS         

GFMIS   
GFMIS 

23 ศูนย์
อำนวยการ
ป้องกัน 
และปราบปราม
ยาเสพติด 
กระทรวง
สาธารณสขุ 

            

24 ศูนย์สันติวิธี
สาธารณสุข 

            
25 สำนัก

โครงการ
พระราชดำริ 
โครงการเฉลิม
พระเกียรติ  
และกิจกรรม
พิเศษ 

            

26 สำนัก
สนับสนุน
ระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ 

            

27 สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์ 
สุขภาพดวีิถี
ชีวิตไทย 

            

หมายเหตุ   

  ในที่นี้ หมายถึง การดำเนินงานตามเกณฑต์ัวชี้วัด เอกสาร / หลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วน จัดสง่ทันเวลา 
 ในที่นี้ หมายถึง การดำเนินงานตามเกณฑต์ัวชี้วัด เอกสาร / หลักฐานประกอบการประเมินจัดส่งล่าช้า 
   ในที่นี้ หมายถึง การดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วดั เอกสาร / หลักฐานประกอบการประเมินไม่ครบถ้วน
      มีการเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน แต่ไม่พบการจัดสง่ข้อมูล 
GFMIS  ในที่นี้ หมายถึง ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ถูกต้อง ครบถ้วน  
 ตรงตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
 ข้อมูล ณ วันสดุท้ายของไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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   คณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฯ ได้ตรวจประเมินและจัดทำข้อเสนอแนะ
จากการตรวจประเมินผลตัวชี้วัด ฯ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 2  ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินผลตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
 จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลำดับ หน่วยงาน ข้อเสนอแนะ 
1 กองกลาง 1. เอกสาร / หลักฐาน : เอกสารครบถ้วนและส่งตามกำหนดเวลา  

2. การรายงานผลการดำเนินงาน : ชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการ 
ที่ดําเนินการ และหลักฐานอ้างอิง ได้ละเอียด ชัดเจน 
3. การตรวจสอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
และงบประมาณใช้จ่ายในการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง หนว่ยงานต้องตรวจสอบ 

ให้ตรงตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างจะต้องครบถ้วนถูกต้อง 

2 กองกฎหมาย 1. เอกสาร / หลักฐาน : เอกสารครบถ้วนและส่งตามกำหนดเวลา 
2. การรายงานผลการดำเนินงาน : ชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการ 
ที่ดําเนินการ และหลักฐานอ้างอิง ได้ละเอียด ชัดเจน 
3. การตรวจสอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
และงบประมาณใช้จ่ายในการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง หนว่ยงานต้องตรวจสอบ 

ให้ตรงตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างจะต้องครบถ้วนถูกต้อง 

3 กองการตา่งประเทศ 1. เอกสาร / หลักฐาน : เอกสารครบถ้วนและส่งล่าช้ากว่ากำหนดเวลา  
จำนวน 1 รายการ แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน…  
(แบบ สขร. 1) เดือนธันวามคม 2563 
2. การรายงานผลการดำเนินงาน : ชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการ 
ที่ดําเนินการ ได้ละเอียด ชัดเจน 
3. การตรวจสอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
และงบประมาณใช้จ่ายในการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง หนว่ยงานต้องตรวจสอบ 

ให้ตรงตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างจะต้องครบถ้วนถูกต้อง
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นการพัฒนาในรอบถัดไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ควรเพิ่มรายละเอียด 
 4.1 เพ่ิมเติม การดำเนินการแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  
ในรอบเดือน... (แบบ สขร. 1) ในรายงานผล ฯ ในส่วนคำชี้แจง 
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ลำดับ หน่วยงาน ข้อเสนอแนะ 

  การปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดำเนินการ 
 4.2 เพ่ิมเติมรายละเอียดหนังสือส่ง สขร. 1 ในรายงานผล ฯ ในสว่นหลกัฐานอ้างอิง 

4 กองการพยาบาล 1. เอกสาร / หลักฐาน : เอกสารครบถ้วนและส่งตามกำหนดเวลา  
2. การรายงานผลการดำเนินงาน : ชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการ 
ที่ดําเนินการ และหลักฐานอ้างอิง ได้ละเอียด ชัดเจน 
3. การตรวจสอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานและงบประมาณใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
หน่วยงานต้องตรวจสอบให้ตรงตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
จะต้องครบถ้วนถูกต้อง 

5 กองตรวจราชการ 1. ด้านเอกสาร / หลักฐาน : เอกสารครบถ้วนและส่งล่าช้ากว่ากำหนดเวลา 
จำนวน 1 รายการ (แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563) 
2. ด้านการรายงานผลการดำเนินงาน : ชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการ 
ที่ดําเนินการ ได้ละเอียด ชัดเจน 
3. การตรวจสอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
และงบประมาณใช้จ่ายในการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง หนว่ยงานต้องตรวจสอบ 

ให้ตรงตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างจะต้องครบถ้วนถูกต้อง 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นการพัฒนาในรอบถัดไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ควรเพิ่มรายละเอียด 
 4.1 เพ่ิมเติม การดำเนินการแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ในรอบเดือน... (แบบ สขร. 1) ในรายงานผล ฯ ในส่วนคำชี้แจง 
การปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดำเนินการ 
 4.2 เพ่ิมเติม รายละเอียดหนงัสือสง่ สขร. 1 ในรายงานผล ฯ ในสว่นหลักฐานอ้างอิง 

6 กองบริหารการคลัง 1. เอกสาร / หลักฐาน : เอกสารครบถ้วนและส่งตามกำหนดเวลา 
2. การรายงานผลการดำเนินงาน : ชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการ 
ที่ดําเนินการ และหลักฐานอ้างอิง ได้ละเอียด ชัดเจน 
3. การตรวจสอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานและงบประมาณใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
หน่วยงานต้องตรวจสอบให้ตรงตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
จะต้องครบถ้วนถูกต้อง 
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ลำดับ หน่วยงาน ข้อเสนอแนะ 

7 กองบริหาร 
การสาธารณสุข 

1. เอกสาร / หลักฐาน : เอกสารครบถ้วนและส่งตามกำหนดเวลา  
2. การรายงานผลการดำเนินงาน : ชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการ 
ที่ดําเนินการ ได้ละเอียด ชัดเจน 
3. การตรวจสอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานและงบประมาณใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
หน่วยงานต้องตรวจสอบให้ตรงตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
จะต้องครบถ้วนถูกต้อง 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นการพัฒนาในรอบถัดไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ควรเพิ่มรายละเอียด 
 4.1 เพ่ิมเติม การดำเนินการแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ในรอบเดือน... (แบบ สขร. 1) ในรายงานผล ฯ ในส่วนคำชี้แจง 
การปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดำเนินการ 
 4.2 เพ่ิมเติม รายละเอียดหนงัสือสง่ สขร. 1 ในรายงานผล ฯ ในสว่นหลักฐานอ้างอิง 

8 กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. เอกสาร / หลักฐาน : เอกสารครบถ้วนและส่งตามกำหนดเวลา 
2. การรายงานผลการดำเนินงาน : ชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการ 
ที่ดําเนินการ และหลักฐานอ้างอิง ได้ละเอียด ชัดเจน 
3. การตรวจสอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานและงบประมาณใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
หน่วยงานต้องตรวจสอบให้ตรงตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
จะต้องครบถ้วนถูกต้อง 

9 กองยุทธศาสตร์ 
และแผนงาน 

1. เอกสาร / หลักฐาน : เอกสารครบถ้วนและส่งตามกำหนดเวลา 
2. การรายงานผลการดำเนินงาน : ชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการ 
ที่ดําเนินการ ได้ละเอียด ชัดเจน 
3. การตรวจสอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานและงบประมาณใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
หน่วยงานต้องตรวจสอบให้ตรงตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
จะต้องครบถ้วนถูกต้อง 
4.ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นการพัฒนาในรอบถัดไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ควรเพิ่มรายละเอียด 
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ลำดับ หน่วยงาน ข้อเสนอแนะ 

   4.1 เพ่ิมเติม การดำเนินการแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ในรอบเดือน... (แบบ สขร. 1) ในรายงานผล ฯ ในส่วนคำชี้แจง 
การปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดำเนินการ 
 4.2 เพ่ิมเติม รายละเอียดหนังสือส่งแบบ สขร. 1 ในรายงานผล ฯ  
ในส่วนหลักฐานอ้างอิง 

10 กองเศรษฐกิจสุขภาพ
และหลักประกัน
สุขภาพ 

1. เอกสาร / หลักฐาน : เอกสารครบถ้วนและส่งล่าช้ากว่ากำหนดเวลา  
จำนวน 1 รายการ (แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2564) 
2. การรายงานผลการดำเนินงาน : ชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการ 
ที่ดําเนินการ ได้ละเอียด ชัดเจน 
3. การตรวจสอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานและงบประมาณใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
หน่วยงานต้องตรวจสอบให้ตรงตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
จะต้องครบถ้วนถูกต้อง 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นการพัฒนาในรอบถัดไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ควรเพิ่มรายละเอียด 
 4.1 เพ่ิมเติม รายละเอียดหนังสือส่ง สขร. 1 ในรายงานผล ฯ  
ในส่วนหลักฐานอ้างอิง (เลขหนังสือ ลงวันที่) 
 4.2 สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
แต่ไม่พบการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

11 กองสาธารณสุข
ฉุกเฉิน 

1.ด้านเอกสาร / หลักฐาน : เอกสารครบถ้วนและส่งตามกำหนดเวลา  
2. ด้านการรายงานผลการดำเนินงาน : ชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการ 
ที่ดําเนินการ และหลักฐานอ้างอิง ได้ละเอียด ชัดเจน 
3. การตรวจสอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานและงบประมาณใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
หน่วยงานต้องตรวจสอบให้ตรงตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
จะต้องครบถ้วนถูกต้อง 

12 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

1.ด้านเอกสาร / หลักฐาน : เอกสารครบถ้วนและส่งตามกำหนดเวลา 
2. ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นการพัฒนาในรอบถัดไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ควรเพิ่มรายละเอียด 
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ลำดับ หน่วยงาน ข้อเสนอแนะ 

   2.1 เพ่ิมเติม การดำเนินงานในแต่ละข้ันตอนให้ครบถ้วน  
และรายละเอียดหนังสือในส่วนหลักฐานอ้างอิง 
 2.2 เพ่ิมเติม การดำเนินการแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ในรอบเดือน... (แบบ สขร. 1) ในส่วนคำชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการ 
ที่ได้ดำเนินการ และรายละเอียดหนังสือส่งแบบ สขร. 1 ในส่วนหลักฐานอ้างอิง 
3. การตรวจสอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
และงบประมาณใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานต้องตรวจสอบ
ให้ตรงตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจดัซื้อจัดจ้างจะต้องครบถ้วนถูกต้อง 

13 กลุ่มตรวจสอบภายใน 
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 
 
 
 

(29 เม.ย. 64) 

1. เอกสาร / หลักฐาน : เอกสารครบถ้วนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ส่งล่าช้ากว่ากำหนดเวลา จำนวน 2 รายการ คือ แบบสรุปผลการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนธันวาคม 2563 (แบบ สขร. 1)  
2. การรายงานผลการดำเนินงาน : ชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการ 
ที่ดําเนินการ ได้ละเอียด ชัดเจน 
3. การตรวจสอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
และงบประมาณใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานต้องตรวจสอบ
ให้ตรงตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจดัซื้อจัดจ้างจะต้องครบถ้วนถูกต้อง 

14 กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ระดับกระทรวง 
 

1. เอกสาร / หลักฐาน : เอกสารครบถ้วนและส่งตามกำหนดเวลา  
2. การรายงานผลการดำเนินงาน : ชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการ 
ที่ดําเนินการ ได้ละเอียด ชัดเจน 
3. การตรวจสอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
และงบประมาณใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานต้องตรวจสอบ
ให้ตรงตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจดัซื้อจัดจ้างจะต้องครบถ้วนถูกต้อง 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นการพัฒนาในรอบถัดไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ควรเพิ่มรายละเอียด 
 4.1 เพ่ิมเติม หนังสืออนุมัติ /หนังสือนำส่ง ของการดำเนินงาน 
แต่ละข้ันตอน ในรายงานผล ฯ ในส่วนหลักฐานอ้างอิง 
 4.2 เพ่ิมเติม รายละเอียดหนังสือส่งแบบ สขร. 1 ในรายงาน ฯ ในสว่นหลักฐานอ้างอิง 

 
 



20 

 
ลำดับ หน่วยงาน ข้อเสนอแนะ 
15 กลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร 
1. เอกสาร / หลักฐาน : เอกสารครบถ้วนและส่งตามกำหนดเวลา  
2. การรายงานผลการดำเนินงาน : ชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการ 
ที่ดําเนินการ ได้ละเอียด ชัดเจน 
3. การตรวจสอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานและงบประมาณใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
หน่วยงานต้องตรวจสอบให้ตรงตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
จะต้องครบถ้วนถูกต้อง 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นการพัฒนาในรอบถัดไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ควรเพิ่มรายละเอียด 
 4.1 เพ่ิมเติม การดำเนินการแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ในรอบเดือน... (แบบ สขร. 1) ในรายงานผล ฯ ในส่วนคำชี้แจงการ
ปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดำเนินการ 
 4.2 เพ่ิมเติม รายละเอียดหนังสือส่งแบบ สขร. 1 ในรายงานผล ฯ  
ในส่วนหลักฐานอ้างอิง 

16 กลุ่มเสริมสร้างวินัย 
และระบบคุณธรรม 

1. เอกสาร / หลักฐาน : เอกสารครบถ้วนและส่งตามกำหนดเวลา  
2. การรายงานผลการดำเนินงาน : ชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการ 
ที่ดําเนินการ ได้ละเอียด ชัดเจน 
3. การตรวจสอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานและงบประมาณใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
หน่วยงานต้องตรวจสอบให้ตรงตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
จะต้องครบถ้วนถูกต้อง 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นการพัฒนาในรอบถัดไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ควรเพิ่มรายละเอียด 
 4.1 เพ่ิมเติม อธิบายขั้นตอนการดำเนินงาน ในรายงานผล ฯ ในส่วน 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดำเนินการ  
 4.2 เพ่ิมเติม หนังสืออนุมัติ /หนังสือนำส่ง ของการดำเนินงาน 
แต่ละข้ันตอน ในรายงานผล ฯ ในส่วนหลักฐานอ้างอิง 
 4.3 เพ่ิมเตมิ รายละเอียดหนังสือส่งแบบ สขร. 1 ในรายงานผล ฯ  
ในส่วนหลักฐานอ้างอิง 
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ลำดับ หน่วยงาน ข้อเสนอแนะ 
17 สำนักวิชาการ

สาธารณสุข 
1. เอกสาร / หลักฐาน : เอกสารครบถ้วนและส่งตามกำหนดเวลา  
2. การรายงานผลการดำเนินงาน : ชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการ 
ทีด่ําเนินการ และหลักฐานอ้างอิง ได้ละเอียด ชัดเจน 
3. การตรวจสอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานและงบประมาณใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
หน่วยงานต้องตรวจสอบให้ตรงตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
จะต้องครบถ้วนถูกต้อง 

18 สำนักงานบริหาร
โครงการร่วมผลิต
แพทย์เพ่ิม 
เพ่ือชาวชนบท 

1. เอกสาร / หลักฐาน : เอกสารครบถ้วนและส่งตามกำหนดเวลา  
2. การรายงานผลการดำเนินงาน : ชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการ 
ที่ดําเนินการ และหลักฐานอ้างอิง ได้ละเอียด ชัดเจน 
3. การตรวจสอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานและงบประมาณใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
หน่วยงานต้องตรวจสอบให้ตรงตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
จะต้องครบถ้วนถูกต้อง  

19 สำนักสารนิเทศ 1. เอกสาร / หลักฐาน : เอกสารครบถ้วนและส่งตามกำหนดเวลา  
2. การรายงานผลการดำเนินงาน : ชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการ 
ที่ดําเนินการ และหลักฐานอ้างอิง ได้ละเอียด ชัดเจน 
3. การตรวจสอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานและงบประมาณใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
หน่วยงานต้องตรวจสอบให้ตรงตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
จะต้องครบถ้วนถูกต้อง 

20 สำนักส่งเสริม 
และสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัย 

1. เอกสาร / หลักฐาน : เอกสารครบถ้วนและส่งตามกำหนดเวลา  
2. การรายงานผลการดำเนินงาน : ชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการ 
ที่ดําเนินการ ได้ละเอียด ชัดเจน 
3. การตรวจสอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานและงบประมาณใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
หน่วยงานต้องตรวจสอบให้ตรงตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
จะต้องครบถ้วนถูกต้อง 
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ลำดับ หน่วยงาน ข้อเสนอแนะ 

  4. ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นการพัฒนาในรอบถัดไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ควรเพิ่มรายละเอียด 
 4.1 เพ่ิมเติม การดำเนินการแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ในรอบเดือน... (แบบ สขร. 1) ในรายงานผล ฯ ในส่วนคำชี้แจงการ
ปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดำเนินการ 
 4.2 เพ่ิมเติม รายละเอียดหนังสือส่ง สขร. 1 ในรายงานผล ฯ  
ในส่วนหลักฐานอ้างอิง 

21 ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

1. เอกสาร / หลักฐาน : เอกสารครบถ้วนและส่งตามกำหนดเวลา  
2. การรายงานผลการดำเนินงาน : ชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการ 
ที่ดําเนินการ และหลักฐานอ้างอิง ได้ละเอียด ชัดเจน 
3. การตรวจสอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานและงบประมาณใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
หน่วยงานต้องตรวจสอบให้ตรงตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
จะต้องครบถ้วนถูกต้อง 

22 วิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุข 

1. เอกสาร / หลักฐาน : เอกสารครบถ้วน แต่การจัดส่งแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ฯ เฉพาะงบลงทุน ล่าข้ากว่ากำหนด  
2. การรายงานผลการดำเนินงาน : ชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการ 
ที่ดําเนินการ ได้ละเอียด ชัดเจน 
3. การตรวจสอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานและงบประมาณใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
หน่วยงานต้องตรวจสอบให้ตรงตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
จะต้องครบถ้วนถูกต้อง 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นการพัฒนาในรอบถัดไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ควรเพิ่มรายละเอียด 
 4.1 เพ่ิมเติม การดำเนินการแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ในรอบเดือน... (แบบ สขร. 1) ในรายงานผล ฯ ในส่วนคำชี้แจงการ
ปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดำเนินการ 
 4.2 เพ่ิมเติม รายละเอียดหนังสือส่งแบบ สขร. 1 ในรายงานผล ฯ  
ในส่วนหลักฐานอ้างอิง 
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ลำดับ หน่วยงาน ข้อเสนอแนะ 
23 ศูนย์อำนวยการ

ป้องกัน 
และปราบปราม 
ยาเสพติด 
กระทรวงสาธารณสุข 

เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้จัดทำคำรับรอง ฯ จึงไม่มีรายงานในระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) 
จากการตรวจประเมินการจัดส่งเอกสาร / หลักฐาน และการเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์หน่วยงาน พบว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุข มีการดำเนินการตามกรอบตัวชี้วัดที่ 5 ดังนี้ 
1. เอกสาร / หลักฐานครบถ้วน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
แต่จัดส่งล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 5 รายการ คือ แบบสรุปผลการดำเนินงาน 
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน... (แบบ สขร. 1) เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 
2564  
2. ยังไม่พบข้อมูล  
 2.1 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 
(แบบ สขร. 1) 
 2.2 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
รอบ 6 เดือน 

24 ศูนย์สันติวิธี
สาธารณสุข 

เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้จัดทำคำรับรอง ฯ จึงไม่มีรายงานในระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สว่นกลาง)  
จากการตรวจประเมินการจัดส่งเอกสาร / หลักฐานและการเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์หน่วยงาน พบว่า ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข มีการดำเนินการ 
ตามกรอบตัวชี้วัดที่ 5 ดังนี้ 
1. เอกสาร / หลักฐานครบถ้วนและการดำเนินการ และการจัดส่งยังล่าช้า 
กว่ากำหนดเวลา จำนวน 2 รายการ 
  1.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  1.2 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 (แบบ สขร. 1) 
2. ยังไม่พบข้อมูล 

 2.1 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน… (แบบ สขร. 1)  
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมกราคม 2564 และเดือนมีนาคม 2564 
 2.2 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
รอบ 6 เดือน 
3. ไม่มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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ลำดับ หน่วยงาน ข้อเสนอแนะ 
25 สำนักโครงการ

พระราชดำริ 
โครงการเฉลิม 
พระเกียรติ  
และกิจกรรมพิเศษ 

เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้จัดทำคำรับรอง ฯ จึงไม่มีรายงานในระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สว่นกลาง)  
จากการตรวจประเมินการจัดส่งเอกสาร / หลักฐานและการเผยแพร่บนเว็บไซต์
หน่วยงาน พบว่า สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
และกิจกรรมพิเศษ ขาดการดำเนินการตามกรอบตัวชี้วัดที่ 5 ดังนี้ 
1. เอกสาร / หลักฐานครบถ้วนและการดำเนินการ และการจัดส่งยังล่าช้า 
กว่ากำหนดเวลา จำนวน 1 รายการ คือ แบบสรุปผลการดำเนินงาน 
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (แบบ สขร. 1) 
2. ยังไม่พบข้อมูล 

 2.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
 2.2 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน... (แบบ สขร. 1)  
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมกราคม 2564 และเดือนมีนาคม 2564 
 2.3 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
รอบ 6 เดือน 

26 สำนักสนับสนุนระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ 

เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้จัดทำคำรับรอง ฯ จึงไม่มีรายงานในระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สว่นกลาง) 
จากการตรวจประเมินการจัดส่งเอกสาร / หลักฐานและการเผยแพร่บนเว็บไซต์
หน่วยงาน พบว่า สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ มีการดำเนินการ
ตามกรอบตัวชี้วัดที่ 5 ดังนี้ 
 1. เอกสาร / หลักฐานครบถ้วนและการดำเนินการ และการจัดส่งยังล่าช้า 
กว่ากำหนดเวลา จำนวน 2 รายการ 
 1.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
 1.2 แบบสรปุผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน… (แบบ สขร. 1) 
เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนธันวามคม 2563 
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ลำดับ หน่วยงาน ข้อเสนอแนะ 
27 สำนักบริหาร

ยุทธศาสตร์ 
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 

เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้จัดทำคำรับรอง ฯ จึงไม่มีรายงานในระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข (สว่นกลาง) จากการตรวจ
ประเมินการจัดส่งเอกสาร / หลกัฐานและการเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน 
พบว่า สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย มีการดำเนินการ 
ตามกรอบตัวชี้วัดที่ 5 ดังนี้ 
1. เอกสาร / หลักฐานครบถ้วนและการดำเนินการ และการจัดส่งยังล่าช้า 
กว่ากำหนดเวลา จำนวน 2 รายการ 
 1.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
 1.2 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564  
(แบบ สขร. 1) 
2. ยังไม่พบข้อมูล แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน... 
(แบบ สขร. 1) ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนธันวาคม 2563 
3. ไม่มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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3.2 ข้อค้นพบของหน่วยงานในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3.2.1 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารบริหารส่วนกลาง  
บางหน่วยงานมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ขาดการถ่ายถอดความรู้และการสอนงาน (Coaching) ให้กับผู้รับผิดชอบใหม่ 
ทำให้เกิดปัญหาในการรับรู้และความเข้าใจของผู้รับผิดชอบใหม่ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานภายใต้กรอบตัวชีว้ัด ฯ  
 3.2.2 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารบริหารส่วนกลาง
บางหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ฯ และผู้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานรวมถึงการส่งข้อมูล ในรูปแบบ 
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน ทำให้การประสานงาน การสื่อสาร และความเข้าใจในการปฏิบัติงานไม่เป็นในทิศทางเดียวกัน 
ยกตัวอย่างเช่น แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1)  
มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน แต่ไม่พบข้อมูลการจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 3.2.3 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่ไม่ได้จัดทำ 
คำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมดำเนินการตามกรอบการประเมิน
ตัวชี้วัด ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยหน่วยงาน ฯ ส่วนใหญ่สามารถดำเนินการตามแนวทางที ่กำหนด 
ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นการเข้าร่วมดำเนินการตามกรอบการประเมินตัวชี้วัด ฯ  
เป็นปีงบประมาณแรก พบว่ามีบางหน่วยงานทีต่้องพัฒนาการดำเนินงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนี้ 
   1) สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ และศูนย์สันติวิธี
สาธารณสุข ไม่มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน ส่งผลให้การดำเนินงานภายใต้กรอบตัวชี้วัด ฯ ไม่สามารถดำเนินการได้
สมบูรณ์ตามเกณฑ์การประเมิน ฯ ที ่กำหนดให้หน่วยงานนำเอกสาร / หลักฐานขึ ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์  
ของหน่วยงาน  
  2) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข มีการ
ดำเนินการตามกรอบตัวชี้วัดและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน แต่ไม่พบข้อมูลการจัดส่งทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
   3) ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข การดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี ้ว ัด และการเผยแพร่ข้อมูล 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และการจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ยังไม่ครบถ้วนและไม่เป็นตามระยะเวลากำหนด 
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3.3 ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง จากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3.3.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นพี่เลี้ยง (Coach) ให้กับหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ทั้ง 27 หน่วยงานรวมไปถึงกำกับติดตาม
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ฯ ของหน่วยงาน ในการจัดส่งผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมินอย่างใกล้ชิด 
ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ โทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
 3.3.2 กรณีหน่วยงานที่พบประเด็นเรื ่องการขาดการประสานงานของผู ้รับผิดชอบในหน่วยงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี ้แจงแนวทางการดำเนินงานภายใต้กรอบตัวชี้วัด ฯ  
เพื ่อให้ผู้ร ับผิดชอบตัวชี ้วัด ฯ ของหน่วยงาน สามารถประสานงานและสื่อสารกับผู ้รับผิดชอบงานอื ่น  ๆ 
ที่เกี ่ยวข้อง ให้การดำเนินงานภายใต้กรอบตัวชี ้ว ัด ฯ มีความครบถ้วน สมบูรณ์ตามเกณฑ์การประเมิน  
ในแต่ละระดับ 
 3.3.3 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประสานงานกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ฯ 
หรือผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน ฯ ที่ไม่ได้จัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานภายใต้กรอบตัวชี้วัด ฯ และจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงาน ฯ 
ภายใต้กรอบตัวชี้วัด ฯ เพื่อให้หน่วยงานได้ศึกษาเพิ่มเติม สามารถดำเนินการในทุกขั้นตอนอย่างสะดวก  
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 3.3.4 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นพ่ีเลี้ยง (Coach) ให้กับหน่วยงาน ฯ 
ที่ไม่ได้จัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน 
ภายใต้กรอบตัวชี้วัด ฯ รวมถึงการติดตามและแจ้งเตือนถึงขั้นตอน ช่วงเวลาในการดำเนินการและการจัดส่งข้อมูล  
ในช่องทางแอพพลิเคชั่นไลน์ โทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 3.3.5 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประสานงานกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ของสำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ และศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข 
กรณีไม่มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน สามารถนำส่งข้อมูลภายใต้กรอบตัวชี้วัด ฯ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 
3.4 ข้อเสนอเชิงนโยบาย และโอกาสพัฒนา 
 ทุกหน่วยงานในสังก ัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบร ิหารส ่วนกลาง  
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและเป็นศูนย์ต้นทุนจำเป็นต้องดำเนินการตามกรอบตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จ 
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการ
ติดตามการบริหารจัดการใช้จ่ายงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเพื่อให้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  
and Transparency Assessment : ITA) ภายใต้แนวคิด More open more transparent ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส  
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ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 28 เมษายน 2564 

หัวข้อ: รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

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

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

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ชนกพร แสนสุด สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

นางสาวชนกพร แสนสดุ นางสาวสชุาฎา  วรินทรเ์วช 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  28  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 

วันท่ี  28  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

นางสาวชนกพร แสนสุด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
วันที่  28  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

 

 
 


