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คำนำ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานในสั งกั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
จานวน 64 หน่วยงาน จัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดาเนินงานของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) เป็นไปตามกรอบคารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรฐานการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และเป็นหลักประกันใน
ระดับหนึ่งว่าการดาเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น ไม่มีการทุจริต และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากได้มี
การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจา
เนื่ องจากศูน ย์ ป ฏิบั ติการต่อต้านการทุ จริต กระทรวงสาธารณสุ ข ได้มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ทบทวน ครั้งที่ 2) จึงได้ทบทวน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพเพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
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1. หลักกำรและเหตุผล
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กำหนดให้หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จำนวน 64 หน่วยงำน จัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 งบดำเนิ น งำนของหน่ว ยงำน และแผนปฏิ บัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีของหน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณ ฑ์ และที่ดินก่อสร้ำง)
เป็นไปตำมกรอบคำรับรองและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับหน่วยงำน ในสังกัดสำนั กงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ตัวชี้วัดที่ 5
ระดับ ควำมสำเร็จในกำรจัดทำแผนปฏิบั ติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณของหน่วยงำน และวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง วิ เครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
วิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณของกระบวนงำนกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง จัดทำข้อเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข มีมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำค รัฐอย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพ
เพิ่มควำมโปร่งใส สะดวกต่อกำรตรวจสอบ ช่วยลดควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน และเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่ำกำรดำเนินกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขนั้น ไม่มีกำรทุจริต และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจำกได้มีกำรเตรียมกำรป้องกันล่วงหน้ำไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในกำรปฏิบัติงำนประจำ
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
2.2 เพื่อกำหนดมำตรกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมำย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกำศ หนังสือเวียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และปรับปรุงกระบวนงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
3.1 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข มีหลักประกันในระดับหนึ่งว่ำกำรดำเนินกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจะไม่มีกำรทุจริต และหรือไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน เนื่องจำกได้มีกำรเตรียมกำรป้องกันล่วงหน้ำไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนประจำ
3.2 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข มีมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐเดียวกันอย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพ เพิ่มควำมโปร่งใส สะดวกต่อกำร
ตรวจสอบ ลดควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
3.3 ศู นย์ ปฏิ บั ติ กำรต่ อต้ ำนกำรทุ จริ ต กระทรวงสำธำรณสุ ข ได้ พั ฒนำและปรั บปรุงกระบวนกำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงเป็ นไปตำมระเบี ยบ หลั กเกณฑ์ วิ ธีปฏิ บั ติ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้องครบถ้วน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
วัน/เดือน/ปี : 30 กรกฎาคม 2562
หัวข้อ: แบบรายงานแผนปฏิ บั ติ การจั ดซื้อจัดจ้างประจาปี เฉพาะงบลงทุ น (ค่ าครุภั ณฑ์ และที่ ดิ น สิ่ งก่ อสร้าง)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต่านการทุจริต ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
แบบรายงานแผนปฏิ บั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ้ างประจ าปี เฉพาะงบลงทุ น (ค่ าครุ ภั ณ ฑ์ และที่ ดิ น สิ่ งก่ อสร้ าง)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต่านการทุจริต ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Link ภายนอก: ไม่มี
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………......
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ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

นางสาวน้าฝน พยัคคานนท์
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ (หัวหน้า)
วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
นางสาวน้าฝน พยัคคานนท์
นักทรัพยากรบุคคล
วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

