
การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) โดยจ าแนกการวิเคราะห์เป็นรายรอบ จ านวน  
2 รอบ ดังนี้ (1) รอบท่ี 1 รอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2) และ (2) รอบ 6 เดือนหลัง (ไตรมาส
ที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4) ในลักษณะต่อไปนี้คือ (1) ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ (2) ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และได้ทบทวนแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จ านวน 2 ครั้ง จากนั้นด าเนินการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ครั้งแรกเดือนธันวาคม 2558 และปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อ,
จัดจ้างฯ ครั้งที่สองเดือนกันยายน 2559 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ก าหนด สามารถวิเคราะห์จ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
และวิเคราะห์จ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดังนี ้
 
ตารางท่ี 1 ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 รอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2) 

หน่วย : โครงการ 
จ านวน 
โครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจา้ง 
ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic 
Market :  

e-market) 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic 
Bidding :  

e-bidding) 
11 11โครงการ 

(100) 
- - - - - - 

 
 

  จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ (ศปท.) ได้ด าเนินการจัดหาพัสดุ
ในการซื้อและการจ้างตามโครงการ รอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่  1 ถึงไตรมาสที่ 2) จ านวน 11 โครงการ  
จัดหาพัสดุในวิธีตกลงราคา ในการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ซึ่งมีราคาไม่เกิน  500,000 บาท จ านวน  
11 รายการ/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  
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ตารางท่ี 2 ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 รอบ 6 เดือนหลัง (ไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4) 

หน่วย : โครงการ 
จ านวน 
โครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจา้ง 
ตกลงราคา สอบราคา ประกวด

ราคา 
วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic 
Market :  

e-market) 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic 
Bidding :  

e-bidding) 
35 35 โครงการ 

(100) 
- - - - - - 

 
 

  จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ (ศปท.) ได้ด าเนินการจัดหาพัสดุ
ในการซื้อและการจ้างตามโครงการ รอบ 6 เดือนหลัง (ไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4) จ านวน 35 โครงการ 
จัดหาพัสดุในวิธีตกลงราคา ในการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท จ านวน  
35 รายการ/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  
 
ตารางท่ี 3 แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4) 

หน่วย : โครงการ 
จ านวน 
โครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจา้ง 
ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic 
Market :  

e-market) 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic 
Bidding :  

e-bidding) 
46 46 โครงการ 

(100) 
- - - - - - 

 
 

  จากตารางที่ 3 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ (ศปท.)  
ด าเนินการจัดหาพัสดุในการซ้ือและการจ้างตามโครงการ รอบ 12 เดือน (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4) จ านวน 
46 โครงการ จัดหาพัสดุในวิธีตกลงราคา ในการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท 
จ านวน 46 รายการ/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  
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   นอกจากนี้ สามารถวิเคราะห์จ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4 ร้อยละจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 รอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2) 

หน่วย : บาท 
งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อจัดจา้ง 

ตกลงราคา สอบราคา ประกวด
ราคา 

วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic 
Market : e-

market) 

วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic 
Bidding : e-

bidding) 
588,700.14 588,700.14 

(100) 
- - - - - - 

 

  จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดหาพัสดุในการซื้อและการจ้าง รอบ 6 
เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2) ใช้งบประมาณจ านวน 588,700.14 บาท เป็นการจัดหาพัสดุใน 
วิธีตกลงราคาทั้งสิ้น จ านวนเงิน 588,700.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
 
ตารางท่ี 5 แสดงร้อยละจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 รอบ 6 เดือนหลัง (ไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4) 

หน่วย : บาท 
งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อจัดจา้ง 

ตกลงราคา สอบราคา ประกวด
ราคา 

วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic 
Market : e-

market) 

วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic 
Bidding : e-

bidding) 
1,370,259.83  

 
1,370,259.83  

(100) 
- - - - - - 

 

  จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดหาพัสดุในการซื้อและการจ้าง รอบ 6 
เดือนหลัง (ไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4) ใช้งบประมาณจ านวน 1,370,259.83 บาท เป็นการจัดหาพัสดุใน 
วิธีตกลงราคาทั้งสิ้น จ านวนเงิน 1,370,259.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตารางท่ี 6 แสดงร้อยละจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4) 

หน่วย : บาท 
งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อจัดจา้ง 

ตกลงราคา สอบราคา ประกวด
ราคา 

วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic 
Market : e-

market) 

วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic 
Bidding : e-

bidding) 
1,958,959.97 

 
1,958,959.97 

(100) 
- - - - - - 

 

  จากตารางที่ 6 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ (ศปท.)
ใช้งบประมาณในการจัดหาพัสดุในการซื้อและการจ้าง รอบ 12 เดือน (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4) จ านวน 
1,370,259.83 บาท เป็นการจัดหาพัสดุในวิธีตกลงราคาทั้งสิ้น จ านวนเงิน 1,370,259.83 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 100 
 
 
ตารางท่ี 7 สรุปร้อยละจ านวนโครงการ งบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือนหลัง (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4) 
 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราตา 
โครงการ งบประมาณ (บาท) 

46  
 

1,958,959.97 
 

46  
(100) 

 

1,958,959.97 
(100) 

 
  จากตารางที่ 7 สรุปได้ว่าในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต ฯ (ศปท.) ได้ด าเนินการจัดหาพัสดุในการซื้อและการจ้าง จ านวน 46 โครงการ จัดหาพัสดุโดย 
วิธีตกลงราคา จ านวน 46 รายการ/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้งบประมาณในการซื้อและการจ้าง จ านวน 
1,958,959.97 บาท จัดหาพัสดุการซื้อและการจ้างโดยวิธีตกลงราคาทั้งสิ้น จ านวนเงิน 1,958,959.97 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 100 

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ (ศปท.) ด าเนินการจัดหาพัสดุการซื้อและการจ้าง 
จ านวน 46 โครงการ ตามประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ  และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง  
ใช้งบประมาณจ านวน 1,958,959.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.56 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด จ านวน 
8,315,700 บาท โดยส่วนใหญ่ใช้ในโครงการอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเข้าร่วมประกวด 
รางวัลองค์กรโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ช. และการส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ประกอบการ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  การจัดหาพัสดุการซื้อและ 
การจ้างนั้นใช้วิธีตกลงราคาทั้งสิ้น จ านวน 46 โครงการ (จ านวนเงิน 1,958,959.97 บาท) เป็นไปตาม (1) 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (2) หนังสือคณะกรรมการว่าด้วย
การพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 (3) หนังสือคณะกรรมการว่าด้วย 
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การพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) 0421.3/ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 และ (4) หนังสือคณะกรรมการว่าด้วย 
การพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้อนุมัติ
ยกเว้นผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เพ่ิมเติม  
การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Market  :  e-market) 
และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (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 


