แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คำนำ
ศูน ย์ ป ฏิ บั ติการต่อต้านการทุ จริต กระทรวงสาธารณสุ ข ได้จัดทำแผนปฏิบั ติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุ น (ค่าครุภั ณ ฑ์ และที่ดิน สิ่ งก่อสร้าง)
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณจากงบดำเนิ นงาน เป็นงบลงทุ น ตามหลั กเกณฑ์ ด้ วยการใช้งบประมาณรายจ่ าย การโอนเงินจัดสรร
หรื อ การเปลี่ ย นแปลงเงิ น จั ด สรร พ.ศ. 2562 ข้ อ 8 วรรค 2 ที่ เป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ การจั ดซื้ อ จั ด จ้ างและการบริ ห ารพั สดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นระบบ คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก
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ก

บทนำ
1. หลักการและเหตุผล
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้ มค่า โปร่งใส
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และป้องกันปัญหาทุจริต การให้และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการสำคัญที่ส่งเสริมกระบวนการ
ป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
กำหนดให้ส ่ว นราชการต้ อ งจั ด ให้ ม ี การเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ย วกับ งบประมาณรายจ่ ายแต่ล ะปี รายการเกี่ย วกับ การจั ดซื้ อ จั ดจ้า ง และสัญญาใด ๆ ที่ มีการอนุ ม ั ติ
ให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ทำการของส่วนราชการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศข องส่วนราชการ และตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสาร
ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดให้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นการป้องกัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต
ในกระบวนการจั ดซื ้ อจั ดจ้างหน่วยงานภาครั ฐ จึ งต้ องจั ดให้ ม ีการเปิดเผยข้อมู ลเกี่ ยวกั บการจั ดซื้ อจัดจ้างทุ กรายการและทุ กขั้ นตอน และตาม มติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก ำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แ ห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การปฏิบัติงานตามแผน ฯ ดังกล่าว พบว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินงานภายใต้
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นแผนงานบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการโอน
งบประมาณรายจ่ า ยบู ร ณาการและงบประมาณรายจ่ ายบุ คลากรระหว่ า งหน่ วยรั บงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้ อ 7 (2) ที ่ กำหนดว่ า “กรณี เป็ นงบประมาณเหลื อจ่ าย
ให้หน่วยรับงบประมาณชี้แจงความประสงค์ที่จะนำงบประมาณไปใช้จ่ายโดยให้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น และรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยงานเจ้าภาพ และให้หน่วยรับ
งบประมาณส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้สำนักงบประมาณทราบ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของหน่วยงานเจ้าภาพด้วย ทั้งนี้ หากหน่วยงานเจ้าภาพ
พิจารณาเห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวให้หน่วยรับงบประมาณเสนอสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาอนุมัติโอนหรื อเปลี่ยนแปลง
งบประมาณต่อไป แต่หากไม่เห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณนำงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้จ่าย ให้สำนักงบประมาณปรับลดเงินจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว”
ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงาน เป็นงบลงทุน ตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นระบบ คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก
2. วัตถุประสงค์
2.1) เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน กรณีหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ า ย (งบประมาณเหลื อจ่ ายจากงบดำเนิ น งานเป็ น งบลงทุ น) ตามระเบี ยบว่ าด้ ว ยการบริ ห ารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ ไขเพิ ่ มเติ ม ข้ อ 28
2.2) เพื่อ ให้การดำเนิน งานหรือโครงการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ เงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน เป็นไปตามความจำเป็น เหมาะสม อย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด
2.3) เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 7 (2) และหลักเกณฑ์ด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจั ดสรร
หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 8 วรรค 2
2

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1) การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเดียวกัน
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3.2) การใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตามความจำเป็น เหมาะสม
อย่างโปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด
3.3) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน
ของทางราชการอย่างเคร่งครัด
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
วัน/เดือน/ปี : 13 กรกฎาคม 2563
หัวข้อ : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เฉพาะงบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เฉพาะงบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Link ภายนอก: ไม่มี
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………......
................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

ชยาภรณ์ โกสัยพัฒ
(นางสาวชยาภรณ์ โกสัยพัฒ)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สุชาฎา วรินทร์เวช
(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)
วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
ชยาภรณ์ โกสัยพัฒ
(นางสาวชยาภรณ์ โกสัยพัฒ)
นักวิชาการพัสดุ
วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

