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MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2564 
1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บรหิารรับทราบ และมีการขออนญุาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 
2. มีรายงานการวเิคราะห์ผลการจดัซื้อจดัจา้งและการจดัหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ที่มีลักษณะเปน็รูปเล่มรายงาน 
โดยต้องน าเสนอขอ้มูลการวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบขอ้ค าถาม ข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ  
   (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
   (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ขอ้จ ากัด 
   (3) การวะเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
   (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจดัซื้อจดัจา้งและการจดัหาพัสดุอันจะน าไปสูก่ารปรบัปรุงการจดัซื้อจดัจา้งและ
การจัดหาพัสดุ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้มูลตอ่สาธารณะผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงาน 
 
MOIT 4  หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในกาจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือ้จัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันท าการ ระบุวันที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณในช่องค าอธิบายช้ีแจงประกอบหลักฐาน วันที่ได้ท าการประกาศเผยแพรใ่ห้ชัดเจน 
   1.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรบัทราบ และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซตข์องหน่วยงาน 
   1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน 
   1.3 มีแผนการจัดซื้อจดัจ้างและการจดัหาพัสดุของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
       (งบด าเนินงานและงบลงทุน) 
   1.4 มีค าสั่งมอบหมายการปดิประกาศ หรือปลดประกาศ 
   1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณผา่นเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 
ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจดัจ้างและการจัดหาพสัดุประจ าปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด 
    2.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนญุาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 
    2.2 มีรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจดัซื้อจดัจา้งและการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม
ข้อก าหนด 
         2.2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 
         ไตรมาสที่ 1  (ต.ค.64-ธ.ค.64) 
         ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65-มี.ค.65) 
         ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65) 
         ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65-ก.ย.65) 
         2.2.2 งบด าเนนิงาน ทุกไตรมาส 
         ไตรมาสที่ 1  (ต.ค.64-ธ.ค.64) 
         ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65-มี.ค.65) 
         ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65) 
         ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65-ก.ย.65) 
   2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณผา่นเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 
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ข้อ 3. การป้องผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญา 
     3.1 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวา่ด้วยแนวทางปฏบิัตงิานเพื่อ
ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
    3.2 มีประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบตัิงานเพื่อตรวจสอบบคุลากรใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิใ์จในการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแจ้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ 
และผู้ตรวจรับพัสดุ จ านวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท 
   3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
     
MOIT 5  หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565   หมายเหตุวางลิงค์ จ านวน 3 ลิงค์ ๆ ละ 1 เดือน  
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2. ไตรมาส 1 แสดงแบบ สขร ประจ าเดือนตุลาคม 2564 
3. ไตรมาส 1 แสดงแบบ สขร ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 
4. ไตรมาส 1 แสดงแบบ สขร ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2. ไตรมาส 2 แสดงแบบ สขร ประจ าเดือนมกราคม 2565 
3. ไตรมาส 2 แสดงแบบ สขร ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
4. ไตรมาส 2 แสดงแบบ สขร ประจ าเดือน มีนาคม 2565 
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2. ไตรมาส 3 แสดงแบบ สขร ประจ าเดือนเมษายน 2565 
3. ไตรมาส 3 แสดงแบบ สขร ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
4. ไตรมาส 3 แสดงแบบ สขร ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2. ไตรมาส 4 แสดงแบบ สขร ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 
3. ไตรมาส 4 แสดงแบบ สขร ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 
4. ไตรมาส 4 แสดงแบบ สขร ประจ าเดือน กันยายน 2565 
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 


