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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข           
จ านวน 64 หน่วยงาน จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบด าเนินงานของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) เป็นไปตามกรอบค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง     
การปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรฐานการจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เพ่ิมความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และเป็นหลักประกันใน
ระดับหนึ่งว่าการด าเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น ไม่มีการทุจริต และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากได้มี
การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจ า 
 เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ทบทวน ครั้งที่ 2) จึงได้ทบทวน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพเพ่ิมความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 ค ำน ำ 
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บทน ำ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนดให้หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จ ำนวน 64 หน่วยงำน จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 งบด ำเนินงำนของหน่วยงำน และแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีของหน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน  (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้ำง)        
เป็นไปตำมกรอบค ำรับรองและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับหน่วยงำน ในสังกัดส ำนั กงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ตัวชี้วัดที่ 5     
ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณของหน่วยงำน และวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง วิ เครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
วิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณของกระบวนงำนกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง จัดท ำข้อเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข มีมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำค รัฐอย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพ    
เพ่ิมควำมโปร่งใส สะดวกต่อกำรตรวจสอบ ช่วยลดควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน และเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่ำกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขนั้น ไม่มีกำรทุจริต และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจำกได้มีกำรเตรียมกำรป้องกันล่วงหน้ำไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในกำรปฏิบัติงำนประจ ำ    
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
 2.2 เพ่ือก ำหนดมำตรกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมำย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกำศ หนังสือเวียน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.3 เพ่ือวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และปรับปรุงกระบวนงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
 
3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 3.1  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข มีหลักประกันในระดับหนึ่งว่ำกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจะไม่มีกำรทุจริต และหรือไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน เนื่องจำกได้มีกำรเตรียมกำรป้องกันล่วงหน้ำไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนประจ ำ 

 3.2  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข มีมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐเดียวกันอย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพ เพ่ิมควำมโปร่งใส สะดวกต่อกำร
ตรวจสอบ ลดควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
 3.3  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ได้พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำมระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้องครบถ้วน  
 





 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 30 กรกฎาคม 2562 
หัวข้อ: แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)       
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต่านการทุจริต ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)                                                                   
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์  และที่ดิน สิ่ งก่อสร้าง)                  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต่านการทุจริต ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

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

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

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

นางสาวน้ าฝน  พยัคคานนท์ นางสาวสชุาฎา  วรินทรเ์วช 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 

วันท่ี  30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

นางสาวน้ าฝน  พยัคคานนท ์
นักทรัพยากรบุคคล 

วันที่  30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 

 
 


