
การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) 

หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) เป็นหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงาน : ป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ผลผลิต : นโยบายด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในภาครัฐถูกน าไปใช้ทุกหน่วยงาน จ านวน 8,315,700 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต ฯ (ศปท.) มีนโยบายในการปรับปรุงเว็บไซต์ Stopcorruption.moph.go.th ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้มีศักยภาพและความสามารถเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะการตอบสนอง
ระหว่างผู้ใช้งานกับเว็บไซต์ อันได้แก่ 1) การรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริตที่จะต้องตอบสนองกับ 
ผู้เข้ามาร้องเรียน แจ้งเบาะแสในช่องทางดังกล่าว 2) การประชาสัมพันธ์การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ของ
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประธาน
คณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธาน ในสื่อรูปแบบ VDO และรูปภาพ และ 3) การเปิดเผยข้อมูลด้าน 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพ่ือสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  
ให้กับกระทรวงสาธารณสุข ในการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย  นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ (ศปท.) 
ได้รับการจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับท าการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ (ศปท.)  บริเวณห้องอธิบดี 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เดิม) อาคาร 7 ชั้น 8 ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ห้องดังกล่าวไม่มี
ครุภัณฑ์ใดๆ ที่จะใช้ในการปฏิบัติงานส าหรับที่ท าการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ (ศปท.)  ได้ จึงต้อง
จัดหาครุภัณฑ์ส านักงานส าหรับที่ท าการใหม่ 

 ส านักงบประมาณ ได้ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม และข้อ 5 ระบุ กรณีที่ส่วนราชการด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
และเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติมแล้ว และ  
มีเงินเหลือจ่าย หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอ่ืน เสนอขอความเห็นชอบการใช้งบประมาณเหลือจ่ายต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดก่อนด าเนินการ  
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 25 หรือระเบียบว่าด้วย  
การบริหารงบประมาณของหน่วยงานแล้วแต่กรณีต่อไป  

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ (ศปท.) ได้ท าการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากงบด าเนินงานที่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผน
บูรณาการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
แผนงาน : ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ผลผลิต : นโยบายด้านการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐถูกน าไปใช้ทุกหน่วยงาน เป็นงบลงทุน  เพ่ือด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ 
Stopcorruption.moph.go.th ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วงเงิน 214,000 บาท
นอกจากนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามแผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิต : 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ กิจกรรม : พัฒนาระบบ
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บริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ จากส านักบริหารการสาธารณสุข เพ่ือเป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงานส าหรับ
ส านักงานใหม่ วงเงิน 140,000 บาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 354,000 บาท ในไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2559  

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ (ศปท.) ได้จัดท าแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดให้หน่วยรับตรวจระดับกรม ส าหรับครุภัณฑ์
ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2 ,000,000 บาท และรายงานผลการปฏิบัติ 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศฯ ก าหนด สามารถวิเคราะห์จ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์จ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดังนี ้
 
ตารางท่ี 1 ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 (เฉพาะงบลงทุน) 

หน่วย : โครงการ 
จ านวน 
โครงการ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ตกลงราคา สอบราคา ประกวด

ราคา 
วิธีพิเศษ วิธีกรณี

พิเศษ 
วิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic 
Market :  

e-market) 

วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic 
Bidding :  

e-bidding) 
2 2 โครงการ 

(100) 
- - - - - - 

 
 
  จากตารางที่ 1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ (ศปท.) ได้ด าเนินการจัดหาพัสดุในการซื้อ 
และการจ้างตามโครงการที่ได้รับโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
จากงบด าเนินงานที่เหลือจ่าย และได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  ในไตรมาสที่ 4 จ านวน  
2 โครงการ จัดหาพัสดุในวิธีตกลงราคา ในการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท 
จ านวน 2 รายการ/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  
 
ตารางท่ี 2 ร้อยละจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 (เฉพาะงบลงทุน) 

หน่วย : บาท 
งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ตกลงราคา สอบราคา ประกวด
ราคา 

วิธีพิเศษ วิธีกรณี
พิเศษ 

วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic 
Market : e-

market) 

วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic 
Bidding : e-

bidding) 
588,700.14 588,700.14 

(100) 
- - - - - - 
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  จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดหาพัสดุในการซื้อและการจ้าง ตาม
โครงการที่ได้รับโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากงบด าเนินงานที่เหลือ
จ่าย และได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้รับการโอนเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ในไตรมาสที่ 4 ใช้งบประมาณจ านวน 354,000 บาท
เป็นการจัดหาพัสดุในวิธีตกลงราคาท้ังสิ้น จ านวนเงิน 354,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

  สรุปได้ว่า ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ (ศปท.) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  ตามประกาศ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 29 มกราคม 
พ.ศ. 2546 ด าเนินการจัดหาพัสดุการซื้อและการจ้างจ านวน 2 โครงการ ตามประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์  
วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ใช้งบประมาณจ านวน 354,000 บาท เป็นไปตาม (1) ระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (2) หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  
ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 (3) หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  
ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) 0421.3/ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 และ (4) หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  
ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้อนุมัติยกเว้น
ผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม การปฏิบัติ
ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วย 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
แนบท้ายประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ในการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับการก าหนดวงเงินวิธีการซื้อหรือการจ้างส าหรับการจัดหาพัสดุในวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการชั่วคราว ซึ่ง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต ฯ (ศปท.) จัดหาพัสดุวิธีตกลงราคา ที่ก าหนดตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุฯ ทั้ง 3 ฉบับ 
คือ การซื้อหรือการจ้าง โดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท 
เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างคล่องตัว ให้การเบิกจ่ายส าหรับโครงการ/กิจกรรมขนาดเล็กของ  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ (ศปท.) เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอันจะส่งผลให้มาตรการกระตุ้น 
เศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถด าเนินการได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  การด าเนินงานดังกล่าวประสบผลส าเร็จ สามารถด าเนินการภายใต้หลักการความคุ้มค่า  
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม เป็นไปตามประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  พ.ศ. 2559 ลงวันที่  
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง พึงควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่  
ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างทราบและถือปฏิบัติ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด 


