
สรุปรายงานการประชุม 
คณะท างานขับเคลื่อนแผนงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-13.30 น.  
ณ ห้องรับรองชั้น 5 อาคาร 1 ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

---------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 

 
 1. นายยงยศ  ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง   ประธาน 
   นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
   รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ 
   ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 2. นางสาวดรุณี  อ้นขวัญเมือง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
   แทนรองอธิบดีกรมอนามัย 
 3. นางไทรทอง  ศิลาภัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
   แทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 4. นางชมบุญ  โค้วสมจีน นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
   แทนรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 5. นางมนทิพา  ทรงพานิช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   แทนรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 6. นางสาวปัญจภร  หอมฤทัยกมล นิติกรปฏิบัติการ 
   แทนรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 

 7. นายสุรศักดิ์  กองกมล นิติกร 
   แทนรองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
 8. นางสาวศุภนุช  อินต๊ะฮอง นักทรัพยากรบุคคล 

   แทนรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
   9. นายไพโรจน์  บุญศิริค าชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
     สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

 10. นางปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อ านวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
   สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
 11. นางสิริวิภา  โชติเวศย์ศิลป์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านบริหาร 
   แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
 12. นายพรรคพงค ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงาน 
     แทนรองเลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 13. นางสาวจิตติมา  ช้างน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    แทนผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 
 

14. นางสาว … 
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 14. นางสาวธันยาพร  หวังชอบ เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมธรรมาภิบาล 
    แทนผู้ช่วยผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 
 15. นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 16. นางสาวนิตยา เหล่าชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ 
 1. นายประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
    กรมการแพทย์ 
 ๒. นางสาวโสภิชา  เล้าเกต เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบ 
    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางจารี  ศรีพารัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านทรัพยากรมนุษย์ 
   โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
 2. นางสาวกีรติสุดา  บ าเพ็ญบุญชู ผู้จัดการงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
   สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 3. นางสาวเพชรลดา  กาฎีโรจน์ นิติกร 
   สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 4. นางสาวอรพินท์  นพมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 5. นายรณชัย  ธูปทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 6. นายสัญทนา  นาท่ม นักทรัพยากรบุคคล 
   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
 
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธาน กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ประเด็นผลการ
ด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกหน่วยงาน เป็นที่น่าชื่นชมยินดีในสายตาของหน่วยงานภายนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบ ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
 ประธาน มอบฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการตามระเบียบวาระท่ี 2 ดังรายละเอียด 
 2.1 แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
  1) คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ. 2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ทั้งนี้ ให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ 
  2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ ศปท. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 
20 มกราคม 2560 ส านักงาน ป.ป.ท. แจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) และแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี จัดส่งให้กับส านักงาน ป.ป.ช. และ
ส านักงาน ป.ป.ท. 
  3) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกร่างแผนแม่บท 
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64) 
เพ่ือใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64) 
  4) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 2 
สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในกระทรวงสาธารณสุข และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข อาทิ ส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. และน าแผนแม่บทฯ ดังกล่าว  
มาจัดท าเป็นแผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ น าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

  แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64) ก าหนดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่เชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕60–๒๕79) ที ่ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมี 
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) 
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand) พันธกิจ 
คือ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”ก าหนดยุทธศาสตร์หลักออกเป็น 
6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 … 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64) น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการพ้ืนฐานของแผนแม่บท
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64) 
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ด้วยการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ 5 ปีข้างหน้านี้ จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการด าเนินงานจากเดิมไปสู่กระบวนการท างานแบบบูรณาการ
ทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ นอกจากตนเองจะไม่กระท าการทุจริตแล้ว จะต้องไม่
อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นอีกต่อไป บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เจตจ านงของผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนที่ต้องการสร้างชาติ  
ที่สะอาดปราศจากการทุจริต มีการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกัน
กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น ศรัทธา  
จากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และ
เท่าเทียม ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติ  
   แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64) ให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ
ให้มีประสิทธิภาพผ่านทุกภาคส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ โดยให้เกิดความเข้มแข็งจากภายในและ
เกิดกระบวนการสร้างสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตแบบ “ระเบิดจากข้างใน” ตามพระราชด ารัส 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในรัชกาลที่ 9 ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบุคลากร
กระทรวงสาธารณสุขมีจิตส านึกค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64) มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ (Vision) กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต 
   พันธกิจ (Mission) สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 
   ค าอธิบายพันธกิจ (Mission)  
   การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี
ข้างหน้าจะเป็นการปฏิรูปกระบวนการด าเนินงานจากเดิมไปสู่กระบวนการท างานแบบบูรณาการทั้งระบบ  
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โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ นอกจากตนเองจะไม่กระท าการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทน  
ต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นอีกต่อไป บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และไม่เพิกเฉยต่อ 
การทุจริตทุกรูปแบบ เจตจ านงของผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาด
ปราศจากการทุจริต มีการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไก  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น ศรัทธาจากประชาชน 
ว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม ทั้งนี้ 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติ 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ 90 เมื่อสิ้นแผนแม่บทฯ 
  วัตถุประสงค์หลัก  
  1. เพ่ือเกิดวัฒนธรรมสุจริตในกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรมุ่งต้านการทุจริต 
  2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. เพ่ือความเข้มแข็งของกลไกการปราบปรามการทุจริต การบังคับใช้กฎหมายให้มี 
ความรวดเร็ว เป็นธรรม  
  4. เพ่ือส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้น าการเปลี่ ยนแปลง 
(Change agent) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  การก าหนดยุทธศาสตร์ แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64) ก าหนดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่เชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕60–๒๕79) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์
ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
  ในอนาคต 5 ปีข้างหน้า เพ่ือให้กระทรวงสาธารณสุขเกิดวัฒนธรรมสุจริต มีกลไก 
การป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ มีกลไกการปราบปราม
การทุจริต การบังคับใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และทรงพลัง ตลอดจนการเป็นแบบอย่างที่ดี  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภายนอก ยั่งยืนด้วยการน้อมน าหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารราชการและการด าเนินชีวิต มาตรการ 3 ป. 1 ค. ที่ก าหนดมาตรการ
ว่า ปลูกและปลุกจิตส านึก สร้างจิตส านึก ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริตที่ตัวบุคคล สร้างพลัง
คุณธรรมขับเคลื่อนสังคม ป้องกัน สร้างระบบคุณธรรมและยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง ปราบปราม ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่ ก าหนด
มาตรการลงโทษผู้กระท าผิดอย่าง รวดเร็วและเป็นธรรม เครือข่าย สร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.)  
ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ  และร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64) จึงก าหนดยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังวิธีคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างระบบฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
สร้างระบบคิด “แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น” (Digital Thinking) และ “แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ” (Digital 
Thinking) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระดับคุณธรรม และความขัดแย้งเชิงคุณธรรม 
แก่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปรับฐานความคิดแก่บุคลากร
กระทรวงสาธารณสุขให้มีส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม บนหลักการ
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม น าไปสู่เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่สมดุล  
  2. เพ่ือเสริมสร้างระบบฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของเทศชาติ เหนือกว่าระโยชน์ 
ส่วนตน สร้างระบบคิด “แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น” (Digital Thinking) และ “แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ” (Digital 
Thinking) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระดับคุณธรรม และความขัดแย้งเชิงคุณธรรม 
  3. เพ่ือเสริมพลังการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในการผลักดัน  
ให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและต้านทุจริตทุกรูปแบบ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังจิตส านึกให้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วน
ตน ในการผลิตบุคลากรของสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังจิตส านึกให้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วน
ตนในบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
  กลยุทธ์ที่ 3 วางระบบรากฐานการน าค่านิยม MOPH เป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรม 
ต่อต้านการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ เพ่ือป้องกัน และหยุดยั้ง 
การทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการก าหนดกลไกด้านการป้องกันการทุจริตที ่มีประสิทธิภาพเพื่อ
เสริมสร้างการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต 
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือยกระดับกลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ในการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต  
  กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารทุกระดับมีความพร้อมรับผิด (Accoutabiiity) 
  กลยุทธ์ที่ 2 เ พ่ิมประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติ งานให้มีความโปร่งใส ใช้ดุลยพินิจ 
โดยชอบด้วยกฎหมาย 
  กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปราม 
การทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต 
  2. เพ่ือพัฒนากฎหมายปรับปรุงกฎ ระเบียบให้เท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต 
  3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้ผู้กระท าความผิดถูกลงโทษทางวินัยด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมาย เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

  กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการกระบวนการด้านการปราบปรามการทุจริต 
  ผลที่ได้รับจากแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง

สาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) คือ 
   1) เกิดวัฒนธรรมสุจริต มีกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ 
   2) มีกลไกการปราบปรามการทุจริต การบังคับใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และ 

ทรงพลัง  
   3) เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแก่หน่วยงานภายนอก 
   4) ยั่งยืนด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารราชการ 

อย่างโปร่งใสและการด าเนินชีวิต 
   การบริหารการด าเนินงานส าคัญตามแผนแม่บท 
   แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64) ก าหนดประเด็นหลักของการบริหารการด าเนินงานส าคัญตามแผนแม่บท 
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64)  
อย่างกว้างๆ ไว้ 4 ด้าน ดังนี้ คือ (1) การวางแผน (Plan) (2) การปฏิบัติ (Do) (3) การตรวจสอบและติดตามผล 
การด าเนินงาน (Check) และ (4) การปรับปรุงการด าเนินงาน (Act) 

  ประธาน สรุปดังนี้ว่าแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64) ฉบับนี้ เป็นแผนแม่บท ฯ ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) รวมทั้งได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายในกระทรวงสาธารณสุข และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกกระทรวงสาธารณสุข อาทิ ส านักงาน ป.ป.ช. 
และส านักงาน ป.ป.ท. อย่างรอบคอบ ขณะนี้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอ 
แผนแม่บท ฯ ไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือให้ความเห็นชอบ จากนั้นจะส่งผ่านไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะต้องน าแผนแม่บท ฯ ฉบับนี้ เป็นกรอบ 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานต่อไป 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 

2.2 ... 
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  2.2 งบประมาณแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    ประธาน ชี้แจงงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ฯ ให้ความส าคัญกับงบประมาณในหมวดนี้มาก อย่างไรก็ตาม 
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และส านักงาน ป.ป.ช. จะสร้างความมั่นคงกับงบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงบประมาณให้
ความส าคัญจึงไม่ตัดงบประมาณในส่วนนี้กับทุกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง และ
หน่วยงานในระดับกรม 
 นายไพโรจน์ บุญศิริค าชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  ชี้แจงว่า
ประเด็นกรณีหน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะบูรณาการกิจกรรม/
โครงการ ซึ่งหากบูรณาการกิจกรรม/โครงการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้
จะท าให้เกิดประสิทธิผลอย่างมาก เนื่องจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติอยู่ระหว่างการพัฒนาองค์กรของ
สถาบัน ฯ กิจกรรมที่ด าเนินการจะเป็นเรื่องความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต งบประมาณอาจจะ 
ไม่เพียงพอจึงมีความต้องการในการบูรณาการงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบร่วมกันอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เป็นทิศทางเดียวกัน โดยเล็งเห็นว่าในเรื่องการป้องกันการทุจริตเป็น
ประเด็นที่มีผู้ต่อต้านในองค์กรมากพอสมควร ดังนั้น บุคลากรในองค์กรจะมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น
และจะต่อต้านน้อยลง และจะขับเคลื่อนงานตามกรอบแนวทางให้สอดคล้องกับแผนแม่บท ฯ ฉบับนี้  
    ประธาน ชี้แจงว่าหน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับฯ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หรือแม้แต่
หน่วยงานระดับกรม หากไม่ได้รับงบประมาณจากแผนบูรณาการฯ จะต้องใช้งบประมาณของหน่วยงานเอง 
และต้องรายงานงบประมาณไปยังส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่ งประธานแจ้งว่าเคยเข้าร่วมการประชุมกับ  
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีให้แนวคิดว่าหากหัวหน้าส่วนราชการหรือบอร์ด
ขององค์กรต่าง ๆ จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการงานด้านนี้ เสมือนเป็นการแสดงเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงานในองค์กรของผู้บริหาร นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานจะต้องรายงานแผนงาน/โครงการ ผลการ-
ด าเนินงานให้กับส านักงาน ป.ป.ช. ทราบ และส านักงาน ป.ป.ช.จะเป็นผู้รายงานให้กับรองนายกรัฐมนตรี  
(นายวิษณุ เครืองาม) ในล าดับถัดไป ซึ่งหน่วยงานภายนอกรับรู้การด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขเป็น 
อย่างมาก  
  นางปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ กล่าวว่าในส่วนของหน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับฯ องค์การ
มหาชน รัฐวิสาหกิจ จะเป็นโดยเฉพาะองค์การมหาชนจะมีตัวชี้วัดของส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นเรื่องการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต ขณะนี้หน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับฯ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ ขับเคลื่อนร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุขนับเป็นผลก าไรอย่างยิ่งในการบูรณาการงานร่วมกัน 
   กระทรวงสาธารณสุข ขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 25๖1 ในแนวทาง 3 แนวทาง คือ 
   แนวทางท่ี 1 สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
   แนวทางท่ี 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
   แนวทางท่ี 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
จ านวน 4 หน่วยงาน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 15,271,800 บาท จ าแนกเป็น 

1. ส านักงาน … 



-9- 
 

   1. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน  11,137,500 บาท 
   2. กรมควบคุมโรค   จ านวน      2,100,000 บาท 
   3. กรมอนามัย    จ านวน    1,101,200 บาท 
   4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  จ านวน       933,100 บาท 
 
จ าแนกตามแนวทางได้ 2 แนวทาง ดังนี้ 
แนวทางท่ี 1 
สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริต 

แนวทางท่ี 2 
สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน  
    1,380,000 บาท 
2. กรมควบคุมโรค จ านวน 2,100,000 บาท 
3. กรมอนามัย จ านวน 1,101,200บาท 
4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ านวน  
    933,100 บาท 

- ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน  
9,757,500 บาท 

รวมเป็นเงิน 5,514,300 บาท รวมเป็นเงิน 9,757,500 บาท 
 
สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 

 

ฝ่ายเลขานุการ ฯ … 
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ฝ่ายเลขานุการ ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบคู่มือการน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือใช้ประกอบการของบประมาณในลักษณะ
บูรณาการฯ และฝ่ายเลขานุการ ฯ จะส าเนาโครงการสหยุทธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบ เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การของบประมาณในปีถัดไป ตามแนวทาง 3 แนวทางท่ีก าหนด และยังสอดคล้องกับแผนแม่บท ฯ   

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะท างานขับเคลื่อนแผนงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล
และคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โครงการที่ 40 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 
26 เมษายน 2560 
 ประธานมอบฝ่ายเลขานุการ ฯ ฝ่ายเลขานุการคณะท างานขับเคลื่อนแผนงานโครงการ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แจ้งที่ประชุมทราบ
ว่าได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะท างานขับเคลื่อนแผนงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(ด้านสาธารณสุข) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ โครงการที่ 40 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 1/2560 ให้คณะท างานฯ 
ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์ของรายงาน หากมีประเด็นแก้ไขแจ้งกลับไปยังฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการฯ ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ซึ่งไม่มีการแก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการฯ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะท างานขับเคลื่อนแผนงานโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานที่ 12 การพัฒนา
ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โครงการที่ 40 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ครั้งที่ 1/2560 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องติดตามผลการด าเนินงาน 
 แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
โครงการที่ 40 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของแต่ละหน่วยงาน  
 ประธานมอบฝ่ายเลขานุการ ฯ น าเสนอภาพรวมของผลการด าเนินงานโครงการที่ 40 ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานเป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ตามตัวชี้วัดที่ 79 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
(ร้อยละ 85) รายละเอียดดังนี้ 
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ได้ถูกก าหนดเป็นมาตรการเสริมเชิงบวกด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -
2561) รัฐบาลเล็งเห็นถึงความส าคัญของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
 

ถูกก าหนด … 
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ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2561) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 
การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนที่ 12 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล
และคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โครงการที่ 40 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ควบคู่มาตรการ  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตส านึก ป้องกัน 
ปราบปราม และเครือข่าย) โดยมุ่งเน้นให้การป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมิน ITA ส าหรับหลักการ
ประเมิน ITA นั้น ยึดกรอบการประเมิน 5 ดัชนี ได้แก่ ดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนี 
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการท างาน  
ในหน่วยงาน ครอบคลุมทุกมิติทั้งการบริหารงานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งล้วน 
แต่มีความส าคัญ ผลการประเมินจะสะท้อนคุณลักษณะที่ดีในการด าเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล คุณธรรม 
จริยธรรม 
   กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้การประเมิน ITA เป็น Performance Agreement  
ของผู้บริหารระดับสูง ในกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม 
ใช้เครื่องมือการประเมินเฉพาะแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency 

Assessment : EBIT) เท่านั้น ใช้หลักการประเมินตนเอง (Self-Assessment) เป็นพ้ืนฐานการพัฒนา เพ่ือยกระดับ
กระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานที่ครอบคลุมระดับการบริหาร และระดับการปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย หน่วยงานระดับจังหวัด จ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ (1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ+รพศ.+
รพท.) จ านวน 1 แห่ง (2) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 2 แห่ง และ (3) โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 2 แห่ง 
รวมทั้งสิ้น 380 หน่วยงาน (76 จังหวัด/12 เขตสุขภาพ) หน่วยงานระดับกรม จ านวน 9 หน่วยงาน และหน่วยงาน
ของรัฐภายใต้ก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ จ านวน 7 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 
396 หน่วยงาน 
   ผลการด าเนินงานและข้อมูลประกอบการวิเคราะห์หน่วยงาน รอบ 9 เดือน  
   หน่วยงานระดับจังหวัด 380 หน่วยงาน กรมวิชาการ 9 หน่วยงาน และหน่วยงานภายใต้
ก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 7 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 396 
หน่วยงาน ผลการด าเนินงานในภาพรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 92.15 ประเมินตนเองรอบไตรมาสที่ 3  
ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB1-EB11 ค่าเป้าหมายระดับ 5 (ร้อยละ 85) ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินฯ จ านวน 244 หน่วยงาน (ร้อยละ 61.62) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ 152 หน่วยงาน (ร้อยละ 
38.38) จ าแนกเป็นระดับเขตสุขภาพ ระดับกรม และหน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ได้ดังนี้ 
   (1) หน่วยงานระดับจังหวัด (เขตสุขภาพ) 
    หน่วยงาน จ านวน 380 หน่วยงาน ใน 12 เขตสุขภาพ ประเมินตนเองรอบไตรมาส
ที่ 3 ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB1-EB11 ค่าเป้าหมายระดับ 5 (ร้อยละ 85) มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.94 เมื่อพิจารณาเป็นรายเขตสุขภาพ พบเขตสุขภาพที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตนเองระดับ 5 (ร้อยละ 85) จ านวน 6 เขต (ร้อยละ 50) ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 10 (ร้อยละ 92.85)  
เขตสุขภาพที่ 4 (ร้อยละ 92.27) เขตสุขภาพที่ 2 (ร้อยละ 91.56) เขตสุขภาพที่ 9 (ร้อยละ 90.61) และ
เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยละ 88.21) ตามล าดับ และพบเพียงเขตสุขภาพที่ 9 เท่านั้น ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA ร้อยละ 85 ทุกหน่วยงาน (จ านวน 20 หน่วยงาน) คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนหน่วยงานที่มีค่าคะแนน  
ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 (ร้อยละ 85) จ านวน 6 เขต (ร้อยละ 50) เมื่อจ าแนกเป็นรายหน่ วยงาน ผ่าน 
 

การประเมิน … 
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การประเมินตนเองตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ข้อ EB1-EB11 จ านวน 228 หน่วยงาน (ร้อยละ 
60.00) ไม่ผ่านการประเมินตนเอง จ านวน 152 หน่วยงาน (ร้อยละ 40) ในจ านวนนี้พบข้อค าถามตามแบบ
ส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่หน่วยงานไม่ผ่านการประเมินตนเอง ดังตาราง 
 
ตารางที่ 1 จ านวนหน่วยงานที่ไม่ผ่านการประเมินตนเองตามข้อค าถามตามแบบส ารวจใช้หลักฐาน 
  เชิงประจักษ์ (หน่วยงานระดับจังหวัด) 

ข้อ จ ำนวนหน่วยงำนที่ไม่ผ่ำนกำรประเมิน  ข้อ จ ำนวนหน่วยงำนที่ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 
(หน่วย) 

EB 1 24 หน่วยงาน EB 7 14 หน่วยงาน 
EB 2 30 หน่วยงาน  EB 8 13 หน่วยงาน 
EB 3 33 หน่วยงาน EB 9 26 หน่วยงาน 
EB 4 8 หน่วยงาน EB 10 49 หน่วยงาน 
EB 5 16 หน่วยงาน EB 11 112 หน่วยงาน 
EB 6 38 หน่วยงาน   

 
 (2) หน่วยงานระดับกรม และหน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง องค์การ
มหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
   กรมวิชาการ 9 กรม ประเมินตนเองรอบไตรมาสที่ 3 ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
ข้อ EB1-EB11 ค่าเป้าหมายระดับ 5 (ร้อยละ 85) ผ่านเกณฑก์ารประเมินฯ จ านวน 9 หน่วยงาน (ร้อยละ 100) 
   หน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน  
และรัฐวิสาหกิจ จ านวน 7 หน่วยงาน ประเมินตนเองรอบไตรมาสที่ 3 ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
ข้อ EB1-EB11 ค่าเป้าหมายระดับ 5 (ร้อยละ 85) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ จ านวน 6 หน่วยงาน (ร้อยละ 86)  
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ จ านวน 1 หน่วยงาน (ร้อยละ 14) คือ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ 
ร้อยละ 84.85 ไม่ผ่านการประเมินตนเองตามข้อค าถามตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ข้อ EB 1, EB 3  
EB 7, EB 9, EB 10 
  ประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการขับเคลื่อนการประเมิน ITA : ประมวลข้อมูลจากการ
สังเคราะห์เอกสาร สรุปพอสังเขปดังนี้ 
  1. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญ และมีการก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
  2. ขาดโครงสร้างงานการประเมิน ITA ที่ครอบคลุม รวมถึงการก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
  3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ Internet ยังไม่รองรับและครอบคลุมทุก
หน่วยงาน เนื่องจากระบบเทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญในการประเมิน ITA ที่มุ่งเน้นการให้ การเปิดเผยข้อมูล การ
ตรวจสอบได้ การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน  
  4. ขาดทีมพ่ีเลี้ยงที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในข้อค าถามตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
ในการให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนากระบวนงาน 
  ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ : ประมวลข้อมูลจากการสังเคราะห์เอกสาร
สรุปพอสังเขปดังนี้ 
  1. ความมุ่งมั่นตั้งใจของทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน ประกาศเจตนาสุจริตของ
ตนว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น ต่อสาธารณชน  

2. มีการ … 
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  2. มีการจัดโครงสร้างการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ในหน่วยงาน 
  3. มีการแต่งตั้งคณะท างานทั้งระดับเขตสุขภาพ ระดับกรม ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และ
ประสานการด าเนินงาน มีการถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  4. ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพของผู้ประสานงานระดับเขตสุขภาพ ระดับกรม ในการ
ยกระดับการพัฒนาการประเมิน ITA ภายในหน่วยงาน] 
  5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน และความพยายามในการเป็นพ่ีเลี้ยงในการ
ถ่ายทอดให้ความรู้ที่ได้รับจากส่วนกลางแก่หน่วยงานทุกระดับในสังกัด 
  แนวทางแก้ไข : ประมวลข้อมูลจากการสังเคราะห์เอกสารสรุปพอสังเขปดังนี้ 
  1. ควรให้ตัวชี้วัดการประเมิน ITA มีผลต่อการพิจารณาศักยภาพของผู้บริหารในการบริหาร
องค์กร เนื่องจากตัวชี้วัดการประเมิน ITA ถูกก าหนดในยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) การบริหาร
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนที่ 12 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ในโครงการที่ 40 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส าหรับบางจังหวัดและ  
บางเขตสุขภาพนั้น ยังขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังและจริงใจของผู้บริหาร 
  2. ควรผลักดันให้การบริหารจัดการการประเมิน ITA ในรูปเครือข่ายสุขภาพระดับเขตสุขภาพ
มีโครงสร้างการบริหารจัดการ และคณะกรรมการ ITA ระดับเขตสุขภาพให้ชัดเจน 
  3. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานใช้เทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบงานที่มีกฎ ระเบียบก ากับ เพ่ือ 
ลดการใช้ดุลยพินิจอันเกิดจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน 
  4. สร้างแรงจูงใจโดยสนับสนุนรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่ด าเนินการ 
ITA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสามารถเป็น Best Practice ให้กับหน่วยงานอื่นได้ 
  ฝ่ายเลขานุการ ฯ เชิญหน่วยงานน าเสนอผลการด าเนินงานตามล าดับดังนี้ 
  นายไพโรจน์ บุญศิริค าชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ น าเสนอผลการ
ด าเนินงาน ITA ดังนี้ การประเมินตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติพบปัญหา 3 ข้อ ที่ผลการด าเนินงานไม่ถึง 100 คะแนน ได้แก่ ข้อ EB6 EB 9 และ EB11  
  ข้อ EB6 มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่  
  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติไม่มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ปัจจุบันปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการวิเคราะห์ในบางส่วนซึ่งสถาบันฯ ยังขาดความเชี่ยวชาญ
ที่เพียงพอ  
  ข้อ EB9 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
อย่างไร (ข้อ 1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 
  ที่ผ่านมาไม่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ในเรื่องนี้ ปัจจุบันกลุ่มตรวจสอบภายในของสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อยู่ระหว่างการส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และส่งแบบประเมินที่วิเคราะห์แล้ว 
กลับมายังกลุ่มตรวจสอบภายใน ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบัน ฯ จะมีการจัดท าแผนในเรื่อง 
การด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานได้ 
 ข้อ EB11 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มเพ่ือตรวจสอบการบริหารงาน 
ในหน่วยงานอย่างไร 
 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีความพยายามในการพัฒนาองค์ในเรื่องดังกล่าวประเด็น
ความปลอดภัยในงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพด้าน HRD และ HRM คณะกรรมการเรื่อง
ความโปร่งใส คณะกรรมการความเสี่ยง คณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเดิมเป็นการรวมกลุ่มของคน 
 

ในสถาบัน ฯ … 
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ในสถาบัน ฯ กันเอง ในรูปแบบคณะกรรมการฯ แต่ปัจจุบันได้ด าเนินการให้ผู้บริหารแต่งตั้งเป็นคณะท างาน 
คาดว่าในอนาคตจะพัฒนาในทางที่ดีข้ึน โดยพยายามให้เกิดความเข้มแข็งจากภายในจริงๆ  
  ประธาน กล่าวสรุปว่าในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง  ยินดีประสานงานกองบริหารการคลัง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและเป็นพ่ีเลี้ยง 
  นางปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) น าเสนอ 
ผลการด าเนินงาน ITA ดังนี้  
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในมาตรการการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ตามกลยุทธ์ที่ 1 สร้างคนให้มีความตระหนัก แบ่ง
ออกเป็น 3 ไตรมาส ดังนี้ 
  ไตรมาสที่ 1 เป็นการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แยกให้ได้เรื่องส่วนตัวและเรื่อง
ส่วนรวม แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 KM ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ 2 
การสร้างค่านิยมของคนในองค์กรโดยเน้นการเป็นผู้น าคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร และการเป็นเครือข่าย
ขับเคลื่อนในองค์กร กิจกรรมที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการเปิดเผยราคากลาง กิจกรรมที่ 4 
การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเรื่องความโปร่งใสประเด็นการไม่รับของขวัญในช่วงวันปีใหม่โดยจัดท า
เป็นสื่อเผยแพร่กระตุ้นการรับรู้ 
  ไตรมาสที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต กับกระทรวงสาธารณสุข และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ป. 1 ค. แก่บุคลากรในสถาบัน ฯ ร่วมกับ
หน่วยงานภายในอาคารสุขภาพแห่งชาติ ประกาศเป็นองค์กรธรรมาภิบาลตามรอยพ่อ รวมถึงการประกาศ
เจตนารมณ์เป็นองค์กรต่อต้านการทุจริต 
  ไตรมาสที่ 3 สถาบัน ฯ เชิญศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ให้ความรู้เรื่อง ITA และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบัน ฯ ได้จัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
รวมถึงทบทวนความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติต่างๆ เช่น ระเบียบค่าใช้จ่าย ฯ ระเบียบพัสดุ ฯ จัดกิจกรรม 
การสร้างค้านิยมผนวกกับการประเมิน ITA ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ด าเนินการเป็นกิจวัตร
ประจ าในการปฏิบัติงาน 
  นางสาวดรุณี อ้นขวัญเมือง กรมอนามัย น าเสนอผลการด าเนินงาน ITA ดังนี้ 
  กรมอนามัยด าเนินการในกระบวนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การถอดบทเรียนร่วมกัน การ
นิเทศติดตาม ซึ่งกรมอนามัยได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการในปีนี้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สร้างองค์ความรู้โดยการผลิตคู่มือ แผ่นพับ และโปสเตอร์ จัดเวทีสรุปบทเรียน กรมอนามัยให้
ความส าคัญกับเรื่องของ ITA โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดของทุกหน่วยงาน จ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ การสร้าง 
การรับรู้ของบุคลากรในกรมอนามัยตามแบบส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร ( IIT) ประเมิน 2 รอบ 
การประเมิน รอบ 5 เดือนแรกเป็นกระบวนการ และวัดผลรอบ 5 เดือนหลัง (เป้าหมายร้อยละ 50) ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 80.06 และตัวชี้วัดที่ 14 เป็นการประเมินตนเองตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยให้ทุก
หน่วยด าเนินการประเมินตนเองพร้อมแนบหลักฐาน มีคะแนนรวมประมาณร้อยละ 90 นอกจากนี้ ยังน า
เครื่องมือ ITA มาด าเนินการเป็นงานวิจัยโดยใช้ 7s McKinsey เป็นกรอบแนวคิดในเรื่องดังกล่าว 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ 7 ประการ ซึ่งได้แก่ กลยุทธ์ (Strategy) โครงสร้างองค์กร 
(Structure) สไตล์ (Style) ระบบ (System) บุคลากร (Staff) ทักษะ (Skill) ค่านิยม (Shared Value)  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการประเมิน ITA และวิเคราะห์ถึงตัวแปรท านาย (Regression) พบว่าสไตล์ (Style) 
ของผู้บริหาร บุคลากร (Staff) และทักษะ (Skill) เป็นตัวท านายสูงสุด 
 
 

นายสุรศักดิ์ … 
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  นายสุรศักดิ์ กองกมล กรมควบคุมโรค น าเสนอผลการด าเนินงาน ITA ดังนี้ 
 กรมควบคุมโรค ด าเนินการจัดท าการประเมิน ITA ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด และ 

มีการจัดตั้งคณะท างานมาตรฐานความโปร่งใส กรมควบคุมโรค มีรองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นายภานุมาศ- 
ญาณเวทย์สกุล) เป็นประธาน มีผู้อ านวยการทุกส านัก/กอง/กลุ่ม เป็นคณะท างาน กรมควบคุมโรคก าหนดให้
การประเมิน ITA เป็นตัวชี้วัดภายในของทุกส านัก/กอง ประเมินเฉพาะแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
คะแนนภาพรวมของการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 3) ประมาณร้อยละกว่า 90 
นอกจากนี้ กรมควบคุมโรคได้ก าหนดนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ 
ในภาพรวมของกรมควบคุมโรค ภายใต้หัวข้อ “กรมควบคุมโรค โปร่งใส ไม่ทุจริต” ก าหนดให้ทุกหน่วยงาน 
ในสังกัดกรมควบคุมโรคประกาศเจตนารมณ์ และได้น าเสนอคะแนนการประเมินตามแบบส ารวจใช้หลักฐาน 
เชิงประจักษ์ท่ีกรมควบคุมโรคได้ด าเนินการอุทธรณ์คะแนนเป็นที่เรียบร้อย มีคะแนนเท่ากับ 93.94 
  นางไทรทอง ศิลาภัย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา น าเสนอผลการด าเนินงาน ITA 
ดังนี้ 
   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก าหนดให้ ITA เป็นตัวชี้วัดของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยก าหนดกิจกรรมตามตัวชี้วัด 5 ระดับ ได้แก่  
   ระดับ 1 ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใส 
   ระดับ 2 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม/ร่วมกิจกรรม เกี่ยวกับการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและสร้างความโปร่งใส ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา จัดขึ้น 
   ระดับ 3 มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการ/ขั้นตอน/หลักเกณฑ์/แนวทาง เพ่ือประเมินผล
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส 
   ระดับ 4 การให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของกลุ่มเป้าหมายที่ ป.ป.ช. ก าหนดยกเว้นหน่วยงานขนาด
เล็กที่มีข้าราชการและลูกจ้างประจ าไม่ถึง 10 คน ขอให้ส่งผู้เข้าร่วมจ านวน 2 ใน 3 ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 
   ระดับ 5 รวบรวมและส่งเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์ ป.ป.ช. ส่งให้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในก าหนด 
   การประเมิน ITA ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มีคะแนนร้อยละ 90.91 ซึ่งเป็น
คะแนนภายหลังการอุทธรณ์ และคะแนนการประเมินตามแบบส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก 
อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน  
   ส าหรับปัญหาอุปสรรคของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีดังนี้ 
  - EB8 (4) ไม่ได้คะแนน เนื่องจากส่งเพียงข้อมูลการร้องเรียนเรื่องทั่วไป แต่ไม่พบเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้  หากหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างต้อง 
แสดงเอกสารหรือบันทึกที่แสดงถึงการไม่มีเรื่องร้องเรียน 
  - EB9 (4) ไม่ได้คะแนน เนื่องจากคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ  
การรักษาความลับและหนังสือรับรองความลับ ไม่แสดงถึงการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางปฏิบัติงานหรือระเบียบ
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่ชัดเจน  
  - EB11 (2) ไม่ได้คะแนน เนื่องจากกิจกรรมของกลุ่มที่หน่วยงานน าเสนอเป็นการประชุมตาม
ภารกิจโดยทั่วไปของหน่วยงานซึ่งไม่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานที่ชัดเจนและ 
เป็นรูปธรรม 
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  นางสมบุญ โค้วสมจีน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ น าเสนอผลการด าเนินงาน ITA ดังนี้ 
1. กรมก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้าน Governance Excellence  โดยก าหนดเป้าหมายระยะ 5  

ปี เป็นองค์กรมีระบบคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการ : ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร 
(ITA) (ร้อยละ 95) 

2. ถ่ายทอดตัวชี้วัดผ่านกลไกค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านัก/กอง มิติภายใน ประเด็นการ 
ประเมินผล : การพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานหน่วยงาน 
(น้ าหนักร้อยละ 6 : ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย) 

3. แต่งตั้งคณะท างานติดตามผลการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส กรมสนับสนุน 
บริการสุขภาพ จ านวน 22 คน มีรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธาน ผู้อ านวยการกอง
กฎหมาย ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะท างาน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านัก/กอง ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่
กองกฎหมาย ด าเนินการประชุม 1 ครั้ง 
   - เพ่ือหาแนวทางในการจัดท าการประเมิน ITA 
   - เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของกรม 
  4. จัดท าประกาศเจตจ านงสุจริตทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความโปรงใส (2) ด้านความพร้อมรับ
ผิด (3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (5) ด้าน
คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และ (6) ด้านการสื่อสารภายใน โดยสื่อสาร 2 ช่องทาง ได้แก่ แจ้งเวียน
ภายใน และเว็บไซตก์รมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
  5. ด าเนินการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมและป้องกันการทุจริต  
   5.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2560) 
และส่งมอบให้แก่บุคลากรในสังกัดครอบคลุมร้อยละ 100 จ านวน 1,500 เล่ม งบประมาณจ านวน 77,000 
บาท 
   5.2 อบรมเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันการทุจริตภาครัฐและป้องกันความเสี่ยงใน  
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรในสังกัดกรมทุกหน่วยงาน จ านวน 80 คน 
งบประมาณจ านวน 66,000 บาท 
   5.3 จัดท าป้ายรณรงค์การต่อต้านการทุจริต จ านวน 27 ป้าย ติดประชาสัมพันธ์บริเวณ
ทางเข้าด้านหน้าตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และแจกจ่ายให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์จุดที่เปิดเผย 
ต่อสาธารณชนงบประมาณจ านวน 15,000 บาท 
   5.4 สนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่ที่ปรึกษาโครงการ (โรงเรียนนายร้อยต ารวจ)  
ในการประเมินผล เช่น จัดท าข้อมูลบุคลากร ผู้รับบริการและผู้ส่วนได้เสียของกรม สบส. อ านวยความสะดวก
ในการเข้าส ารวจความคิดเห็นบุคลากรกรม (แบบส ารวจ Internal) 120 คน 
   5.5 อบรมบุคลากรจ านวน 145 คน เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรา 100 มาตรา 103 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2544  การป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนการปรับฐานความคิดแบบฐานสอง  
   5.6 ด าเนินการประเมินตนเองตามแบบ EBIT รอบท่ี 2 มีผลการประเมินเท่ากับร้อยละ 100 
  นางสาวเบญจภร หอมฤทัยกมล กรมสุขภาพจิต น าเสนอผลการด าเนินงาน ITA ดังนี้  
  กรมสุขภาพจิต ได้เชิญศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้ 
เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และก าหนดเจ้าภาพหลัก  
ในการรับผิดชอบในแต่ละข้อค าถาม ผู้บริหารให้ความส าคัญในเรื่องการประเมิน ITA เป็นอย่างมาก  
 

ท าให้ … 
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ท าให้คะแนนการประเมินของกรมสุขภาพจิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีคะแนนดีขึ้นว่าปี ที่ผ่านมา 
มีคะแนนภายหลังการอุทธรณ์ร้อยละ 96.97 พบปัญหาในข้อ EB 6 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างไร ซึ่งกรมสุขภาพจิตไม่ได้น าผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างมาปรับปรุงกระบวนงาน 
  นางสาวศุภนุช อินต๊ะฮอง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ น าเสนอผลการด าเนินงาน ITA ดังนี้ 
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก าหนดเป็นตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้ 
ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด าเนินการตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ปัญหา
และอุปสรรคกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ผ่านการประเมินตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB 9 
หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร (4) มีการปรับปรุง
ขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ ผู้ตรวจประเมินภายนอก
ชี้แจงว่าหลักฐานไม่เพียงพอไม่มีหลักฐานที่แสดงถึงการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบ
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  นางมณทิพา ทรงพานิช กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก น าเสนอผลการด าเนินงาน 
ITA ดังนี้ 
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้รับงบประมาณในการด าเนินงาน จ านวน 
313,600 บาท ด าเนินงานกิจกรรมจ านวน 7 กิจกรรม ได้แก่  การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่บุคลากร และจัดท า DTAM voice board โดยการให้บุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน DTAM voice 
board น าข้อสรุปที่ได้มาด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคลากรให้มากที่สุด  การรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต มีการประกาศเจตจ านงภายใต้ค าขวัญ “เสริมสร้างวัฒนธรรมไทย มีความสุจริตโปร่งใส มุ่งสู่องค์กร
คุณธรรม” รวมถึงการประชาสัมพันธ์ภายในกรม กิจกรรม One Day Trip เป้าหมายเป็นบุคลากรกรม 
ใน Generation Y มีการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ส าคัญทางประวัติศาสตร์เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น
คนไทย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ประวัติศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน การจัดประชุมเพ่ือวางแผนงานและขับเคลื่อนงาน ขับเคลื่อน
ปลูกจิตส านึกในการท าความดี เช่น การปลูกป่าชายเลน การปฏิบัติธรรม การท า work shop ชมสวนสมุนไพร 
เพ่ือเปิดวิสัยทัศน์ จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1000 เล่ม ในรอบ 9 เดือน ใช้งบประมาณรวม
ทั้งสิ้น 311,139 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.21 ปัญหาอุปสรรคคือ งบประมาณที่ได้รับมีจ ากัดท าให้ 
การปฏิบัติงานไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ข้อเสนอแนะนั้น เห็นควรให้มีการสนับสนุนงบประมาณในทุก ๆ ปี 
เพ่ือสามารถขับเคลื่อนการด าเนินได้อย่างครอบคลุมและต่อเนื่องต่อไป 
  นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ น าเสนอผลการด าเนินงาน ITA 
ดังนี้ 

 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด าเนินการอุทธรณ์คะแนนตามแบบส ารวจใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ จ านวน 6 ข้อ คือข้อ EB 1 EB 2 EB 3 EB10 และ EB11 โดยเฉพาะข้อ EB11 ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มบริหารงานด้วยความโปร่งใส เรียกว่ากลุ่มสับปะรดหวาน 
โดยจัดท าเป็นกรณีศึกษาเรื่องการทุจริตที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร จากนั้นน ามา 
จัดท าเป็นคู่มือพัฒนางานด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ในข้อ EB 1 (1) (2) และ (3) จัดส่งหลักฐานเพียง 
1 กองทุน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล เป็นกระบวนการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมคิด  
ร่วมวางแผน และร่วมด าเนินงานในกิจกรรม การอุทธรณ์ในครั้งนี้ยังไม่ทราบผลคะแนนอุทธรณ์ 

 เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ความส าคัญในเรื่องการประเมิน ITA  
เป็นอย่างมาก ก าหนดเป็นตัวชี้วัดขององค์กรตั้งเป้าหมายคะแนนให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และมอบหมาย 
งานระบบคุณภาพ ด าเนินการส ารวจแบบประเมินผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายในก่อนที่ผู้ตรวจประเมินภายนอก 
 

จะท า … 
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จะท าการส ารวจจริง เพ่ือให้ทราบจุดอ่อนขององค์กรและปรับปรุงกระบวนงาน เนื่องจากในปีที่ผ่านมาส านักงาน-
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีคะแนนประเมินผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายในต่ า ผลการส ารวจก่อนนั้นท าให้ทราบ
ข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับฝ่ายบุคลากรในประเด็นขาดแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การสื่อสารบุคลากรให้เกิด
ขวัญก าลังใจ ในส่วนการด าเนินงาน ITA ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้บูรณาการกับงานระบบ
คุณภาพที่ได้มีการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะมีการ
ประเมินโอกาสการทุจริตในหลักการที่ 8 ของ COSO ท าให้ทราบประเด็นที่ชัดเจนส าหรับโอกาสที่จะเกิดการ
ทุจริตมาจากเรื่องใดบ้าง จะท าให้ปิด Gap ได้ดีในการตอบสนองการป้องกันการเกิดทุจริต 

 ในส่วนการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงของงานระบบคุณภาพ เลขาธิการ ฯ ให้
ความส าคัญกับการจัดองคาพยพของตนเอง โดยให้มีการรายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ ส าหรับในไตรมาสที่ 2 
ได้จัดท าคู่มือพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ที่ได้บรรจุเนื้อหาวิธีการปฏิบัติงานจากกรณีศึกษาในการ
รวมกลุ่มของกลุ่มสับปะรดหวาน ซึ่งได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วางแผน 
จะเชิญกลุ่มสับปะรดหวานและจะด าเนินการทบทวนการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดการเฝ้าระวังการเกิดทุจริต 
ในองค์กรต่อไป 
  นางจารี ศรีทารัตน์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) น าเสนอผลการด าเนินงาน ITA 
ดังนี้ 

 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ด าเนินการขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมก่อน 
การประเมิน ITA ก าหนดเป็นตัวชี้วัดบูรณาการงานทั้งสองเข้าด้วยกัน ได้จัดตั้งคณะกรรมการฯ มีผู้อ านวยการ
เป็นประธาน มีทีมน าสหวิชาชีพจากองค์กรแพทย์และองค์กรพยาบาล จากนั้นศึกษาเกณฑ์โรงพยาบาล
คุณธรรมขับเคลื่อนผ่านองค์การพยาบาล องค์กรแพทย์ และจรรยาวิชาชีพ ในส่วนการบริหารประเด็น 
การจัดซื้อจดัจ้างได้มีการทบทวนระเบียบปฏิบัติต่างๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือน าจุดอ่อนมาพัฒนา 

 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีนโยบายการประกาศเจตจ านงค์นโยบาย รณรงค์
ปลูกฝังค่านิยมองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยประเมินการรับรู้หัวหน้างานในเบื้องต้น สื่อสารอย่างเป็นระบบ
ส าหรับหัวหน้างาน และจัดอบรมให้กับหัวหน้างานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจากส านักงาน ป.ป.ช.  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) คาดว่าจะด าเนินการ 
Self- Assessment ITA โดยศึกษากระบวนการการประเมิน HA เพ่ือพัฒนาต่อยอดการด าเนินงานโดยก าหนด
เป้าหมายตามท่ีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) วางไว้ หรือให้ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 100 
  นางสาวจิตติมา ช้างน้อย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)น าเสนอผลการด าเนินงาน 
ITA ดังนี้ 

 ที่ผ่านมาสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฯ ไม่ได้น าการประเมินแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มา
เป็นตัวชี้วัด จากคะแนนประเมินของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และจากการ
น าเสนอของแต่ละหน่วยงานครั้งนี้ จึงเป็นแนวทางแก้ไขของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฯ ที่จะน าการประเมินแบบ
ส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มาก าหนดเป็นตัวชี้วัด เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาปรับปรุงจุดอ่อนต่อไป 
  นางสาวธันยาพร  หวังชอบ องค์การเภสัชกรรม น าเสนอผลการด าเนินงาน ITA ดังนี้ 
  องค์การเภสัชกรรม มีคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน (ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ร้อยละ 71.21) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ร้อยละ 83.92) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ร้อยละ 85.12) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 องค์การเภสัชกรรม ด าเนินการตามกระบวนการตัวชี้วัดที่ 8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน จัดส่งข้อมูลบุคลากรภายในองค์กรประกอบด้วยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง 
จ านวน 500 รายชื่อ ข้อมูลรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับบริการ 
(ประชาชนทั่วไป โรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน) ผู้มาติดต่อราชการในหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ  

ของ ... 
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ขององค์การเภสัชกรรม จ านวน 500 รายชื่อ ให้ส านักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ในส่วน
ของการประเมินตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  รอบที่ 1 (น าส่งส านักงาน ป.ป.ช.) ผู้อ านวยการ
องค์การเภสัชกรรมได้มีการเปิดตัว (kick off) โครงการ “ท าดีเพ่ือพ่อ สานต่อ สู่องค์กรคุณธรรม” เมื่อวันที่ 29 
ธันวาคม 2559  นอกจากนี้ ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะท าความดีและมีคุณธรรม บริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสถวายเป็นพระราชกุศลฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 การประเมินตาม 
แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ 2 องค์การเภสัชกรรมได้วิเคราะห์จุดอ่อนของการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมาในข้อค าถามที่มีคะแนนน้อยหรือข้อที่ไม่ได้คะแนนเลย ซึ่งพบว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานยังไม่มี 
ความเข้าใจเรื่อง ITA มีความรู้สึกว่าการประเมิน ITA นั้นเป็นการเพ่ิมภาระและจับผิด องค์การเภสัชกรรม 
จึงจัดโครงการ GPO องค์กรคุณธรรม เป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหารทุกระดับ (ทุกคน) และ
ผู้ปฏิบัติงาน (พนักงานและลูกจ้าง) ก าหนดหัวข้อคุณธรรมที่พึงประสงค์ 3 ข้อ ที่จะใช้ในการขับเคลื่อน GPO 
องค์คุณธรรม และให้คิดโครงการภายใต้หัวข้อคุณธรรมที่พึงประสงค์ด้วย 
  นอกจากนี้ ยังพบว่าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์  
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในข้อค าถามของแบบประเมิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงจัดกิจกรรม  work 
shop ให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตอบแบบประเมินตามคู่มือแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
โดยอธิบายในแต่ละข้อค าถามจัดส่งเอกสารหลักฐานภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งกลุ่มเป้าหมายการท า Workshop 
นี้ จะเป็นเด็กรุ่นใหม่ซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์ 
  ที่ผ่านมาองค์การเภสัชกรรมมีช่องทางการร้องเรียนจาก Call Center และกล่องร้องเรียน 
ต่าง ๆ ภายในองค์กร โดยขณะนี้มีการเพ่ิมช่องทางการร้องเรียนทาง E-mail : CG@gpo.or.th และจัดท า
แผนปฏิบัติการ 2560 เรื่อง การสร้างระบบการร้องเรียน/ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพ่ือผลักดันให้เป็นรูปธรรม 
นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงระเบียบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และระเบียบร่วมทุนที่ได้ปรับปรุงมาตั้งแต่ปลายปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และจะประกาศใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ฝ่ายเลขานุการ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน แจ้งว่าจะน าสาระการน าเสนอของ  
แต่ละหน่วยงานไปน าเสนอในการถอดบทเรียนของผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ระดับ
เขตสุขภาพ ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 และจะสร้าง Branding วิสัยทัศน์แผนแม่บทการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด 
ร่วมต้านทุจริต 
 
 
 
ปิดการประชุมเวลา 12.30 น. 
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ผู้สรุปและตรวจรายงานการประชุมฯ 
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