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  กระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระส าคัญ  ขับเคลื่อน
งานให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2  
(พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕60) นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ยุทธศาสตร์การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตฯ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) สอดคล้องกับค าสั่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดย 
มีเงื่อนไขความส าเร็จคือ การที่ผู้น า ผู้บริหาร และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีเจตนารมณ์แน่วแน่ 
ในการกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง เที่ยงธรรม และมีจิตส านึกสาธารณะ 
ที่เล็งเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ลุล่วง  
ตลอดจนร่วมกันปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ บริหารงานให้โปร่งใสขึ้นตามหลัก Good 
Governance เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุขให้มีค่าคะแนนมากกว่าร้อยละ 
60 ทั้งนี้ สะท้อนผลลัพธ์ของหน่วยงานจนกระทั่งมีผลต่อภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย (Corruption 
Perception Index : CPI) 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ได้รับงบประมาณภายใต้ 
แผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 จ านวนเงิน 5,200,000 บาท (ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน) เพ่ือใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
ที่ก าหนด ทั้งนี้ เงื่อนไขความส าเร็จของกระทรวงสาธารณสุข คือ  การที่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ผู้บริหารกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องเที่ยงธรรม 
บริหารงานให้โปร่งใสขึ้นตามหลัก Good Governance และมีจิตส านึกสาธารณะที่เล็งเห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน มุ่งม่ันที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ลุล่วง 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.)  จะเป็นอีกหนึ่ง
ของความสัตย์ซื่อ ที่จะส่งผลให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ดัชนีคอร์รัปชั่นที่สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าและกระทรวง
สาธารณสุข จะปลอดการทุจริตอย่างยั่งยืน 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
 
ที่มา 
 
 
 การทุจริตประพฤติมิชอบยังคงเป็นอุปสรรคส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ปัญหา 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติ 
ต่อประชาชน ท าให้การด าเนินนโยบายสาธารณะและการจัดบริการสาธารณะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ของประชาชนยังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้งบประมาณแผ่นดินสิ้นเปลืองโดยไม่เกิดประโยชน์  
ต่อประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและมีความบิดเบือนในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประเทศไทยก าลัง
ประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในสังคมเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหลักฐาน
จับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมี 
ความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบาย  
และผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิ จ 
และการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กร
ต่างๆ ยังไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption 
Perception Index : CPI) ขององค์กรโปร่งใสนานาชาติที่ได้สร้างตัวชี้วัดระดับการทุจริตขึ้นมา ซึ่งเป็นตัวชี้วัด  
ที่สะท้อนภาพลักษณ์ระดับการคอร์รัปชั่นของประเทศต่างๆ ในโลก ค่า CPI ท าให้เราทราบว่าประเทศใด 
ที่มีรัฐบาลโปร่งใส การบริหารงานเต็มไปด้วยธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ และมีผู้พร้อมรับผิดชอบเมื่อกระท าผิด 
(Accountability) ในท านองเดียวกันค่า CPI ท าให้เราทราบว่าประเทศใดมีปัญหาด้านความโปร่งใส เพราะ 
สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งสิ้น ส าหรับประเทศไทยเราพบว่าในปี 2557 ได้ 38 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่า
ประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับที่ 102 จาก 177 
ประเทศทั่วโลก เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 3 มีคะแนนเท่ากับประเทศ
ฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์เป็นอันดับที่ 1 สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียเป็นอันดับที่ 2 ได้ 52 คะแนน 
ทั้งนี้ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 -
2560) ในปี 2560ค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
ต้องได้ร้อยละ 50  

 ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศไทยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่ง 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง มาตรการป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการ  หรือ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
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และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติ 
มิชอบได ้รัฐบาลภายใต้การน าของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายรัฐบาล 
11 ด้าน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ประกอบด้วย (1) การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ (2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ (3) การลดความเหลื่อมล้ า 
ของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ (4) การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม (5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน (6) การเพ่ิม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน (8)  
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (9) 
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
(10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และ (11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จึงเป็นที่มาของการให้ความส าคัญ
ต่อการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในระบบอย่างแท้จริง ส าหรับนโยบายรัฐบาลข้อที่ (10)  
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ ต้อง “ท าก่อน ท าจริง และท าทันที” ประกอบค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557  
ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐวางมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และการสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบนโยบายในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้จัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การใช้จ่าย
งบประมาณมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน มีทิศทางการด าเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน น าสู่เป้าหมาย  
ของแผนงานบูรณาการที่ก าหนดโดยค านึงถึงหลักประหยัด ประสิทธิภาพ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่าย
งบประมาณที่สูงขึ้น และเพ่ือให้แผนงานบูรณาการเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนส าคัญให้เกิดผล 
อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถติดตามความก้าวหน้าและผลส าเร็จของแผนงานบูรณาการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน ทั้งนี้ แผนงานบูรณาการรองรับนโยบาย
เร่งด่วนส าคัญ จ านวน 14 เรื่อง ประกอบด้วย (1) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (2) การบริหารจัดการ 
หนี้ภาครัฐ (3) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (5) การแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (6) การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (7)  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (8) การด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน (9) การฟ้ืนฟู 
ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ (10) การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ  (11) การป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ (12) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริ การ (13) 
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ  
2 เมษายน 2558 และ (14) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และหนึ่งใน 14 เรื่อง คือ การป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ มีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ภายใต้แผนการด าเนินงาน 3 แนวทาง คือ  
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 แนวทางท่ี 1 การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
  1.1 เสริมสร้างและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรให้ 
   เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
  1.2 บูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 
  1.3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในประเทศ และพัฒนา
   เครือข่ายระหว่างประเทศ 
 แนวทางท่ี 2 สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  - สร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริตให้ตระหนัก
   รู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
   ทุกภาคส่วน 
 แนวทางท่ี 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริต  
  3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการแสวงหาข้อเท็จจริงและการไต่สวนวินิจฉัย 
  3.2 การสืบสวนและสอบสวนการกระท าผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ 
   มิชอบในภาครัฐ 
ซึ่งในแผนบูรณาการ เรื่อง การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ได้รับจัดสรรวงเงิน
รวมทั้งสิ้น 2,106.1171 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.43 ของงบประมาณตามแผนบูรณาการฯ จ านวนทั้งสิ้น 
486,682,199,500 บาท ทั้ งนี้  กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
36,456,800 บาท จ าแนกเป็น 
 1. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน    5,200,000 บาท 
 2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   จ านวน  31,256,800 บาท 

 กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารภายใน
กระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาและปฏิบัติงาน 
ในข้อ 10 คือ พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรด้านสุขภาพของรัฐ  
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -
2560) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  
ที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้แปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ได้ก าหนดให้ทุกส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
น าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  จ านวน  
5,200,000 บาท ด าเนินการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 
2557-2560) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
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สาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายใต้แผนการด าเนินงานตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด
ใน 2 แนวทาง ประกอบด้วย แนวทางท่ี 1  การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
และแนวทางที่ 2  สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยมีเงื่อนไขความส าเร็จคือ 
การที่ผู้น า ผู้บริหาร และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง เที่ยงธรรม และมีจิตส านึกสาธารณะที่เล็งเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน มุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ไขปัญหากาทุจริตคอร์รัปชั่นให้ลุล่วง ตลอดจน ร่วมกันปรับปรุง
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ บริหารงานให้โปร่งใสขึ้นตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ให้มีค่าคะแนนมากกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ คะแนน
ประเมินยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
จะเป็นภาพสะท้อนผลลัพธ์การด าเนินงานของหน่วยงานจนกระทั่งมีผลต่อดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น  
ของประเทศไทย 

 
 
 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  |  ๕ 

 

บทท่ี 2 
 

กลไกการขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 

 
 

2.1 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 (4) ระบุว่า รัฐต้องพัฒนา
ระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่  
ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ  
และมาตรา 78 (5) ระบุ รัฐต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพ่ือให้การจัดท าการให้บริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  

 กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555  
ที่เห็นชอบให้ส่วนราชการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมติคณะรัฐมนตรี โดยมีที่มาและการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1.1) ค าแถลงนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เมื่อวันที่ 23  
สิงหาคม 2555 ได้ก าหนดให้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
อย่างจริงจัง เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการในปีแรก 
 1.2) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี) รัฐบาลได้ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และวิธีการด าเนินงานที่ส าคัญส าหรับนโยบาย  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความโปร่งใส  
และมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากล เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรในการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง 
 1.3) นายกรัฐมนตรี ก ากับติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและแผนการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 มอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. รับผิดชอบในการพัฒนาระบบ
ราชการไทยให้เกิดความโปร่งใส เพ่ือให้ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นของประเทศดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป 
 1.4) ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ประชุมคณะท างานเพ่ือบูรณาการเรื่องการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ อันประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยเสนอแนะยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุก  
ของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและยกระดับการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ของประเทศไทยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่น ศรัทธา 
ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
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  1.5) นายกรัฐมนตรี เห็นชอบยุทธศาสตร์ แนวทาง และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการ  
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะการร่วมกันปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานของตนเองให้มี ความ
โปร่งใส ในคราวประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 
 1.6) ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  8 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบ
ยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
24 กรกฎาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ศปท.)  
ในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงทบวง โดยให้เป็น
ส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการนั้นๆ และให้รองหัวหน้า
ส่วนราชการท าหน้าที่ เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น อีกต า แหน่ งหนึ่ ง  
ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จะท าหน้าที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังในภาคราชการ เพ่ือให้การพัฒนาระบบราชการ  
เกิดความโปร่งใส สร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ดีขึ้นเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ โดยด าเนิน
ภารกิจทั้งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ
ไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการบูรณาการงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกับงานคุ้มครองจริยธรรม 
 1.7) กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ส านักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข เป็นหน่วยงานภายในขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 238/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  
 1.8) กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กระทรวง 
สาธารณสุข ตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 51/2556 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเห็นชอบให้ส่วนราชการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ  
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นหน่วยงานภายในของส่วนราชการในระหว่างที่ยังมิได้มีการปรับปรุงแก้ไข
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเพ่ือจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนราชการภายในกรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่ นดิ น  (ฉบับที่  5 )  พ .ศ .  2545 ประกอบหนั งสื อส านั ก เลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี  ด่ วนที่ สุ ด  
ที่ นร 0505/20158 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555  

1.9) กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กระทรวง 
สาธารณสุข ตามค าสั่ งกระทรวงสาธารณสุข ที่  211/2556 ลงวันที่  7 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเห็นชอบให้ส่วนราชการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ  
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นหน่วยงานภายในของส่วนราชการในระหว่างที่ยังมิได้มีการปรับปรุงแก้ไข
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเพ่ือจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนราชการภายในกรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญั ติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่ นดิ น  (ฉบับที่  5 )  พ .ศ .  2545 ประกอบหนั งสื อส านั ก เลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี  ด่ วนที่ สุ ด  
ที่ นร 0505/20158 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555  
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 1.10) กระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เจตนารมณ์คือ ก าหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตขึ้นในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
 
2.2 อ านาจหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 
 

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 

2. ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

3. ด าเนินการเกีย่วกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย 
มิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 

4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
5. ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 

การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
6. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ 

มอบหมาย 
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 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) มี 2 กลุ่มงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ (ศปท.) 

1. ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผน 
ปฏิบัติการประจ าปีของกระทรวง โดยเพิ่มประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. ให้ค าปรึกษา ประสานส่วนราชการในสังกัด  
เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
3. ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงาน 
ในสังกัดด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ระบุใน
แผนปฏิบัติราชการ 
4. ประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
5. ติดตามผล และจัดท ารายงานการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของกระทรวง (รวมทั้ง 
ส่วนราชการในสังกัด (ทุก 2 เดือน) 
6. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งไป
ยังส านักงาน ก.พ.ร. ทุก 6 เดือน 

1. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจรยิธรรม
ข้าราชการพลเรือน 
 1.1 ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่อง 
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
 1.2 สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรม  
เพื่อรายงานให้หวัหน้าส่วนราชการพิจารณา 
 1.3 ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการ  
ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา 
 1.4 ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส่วนราชการ 
2. ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรม 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงาน 
การคุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

 

กลุ่มงานส่งเสรมิและคุ้มครองจรยิธรรม 
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2.3 กลไกการขับเคลื่อนงาน 
 

การขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 ลงวันที่  18 มิถุนายน พ.ศ. 2557  
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ มุ่ งเน้นการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพ่ือ 
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 
ก าหนดให้ทุกส่วนราชการร่วมด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่  2  (พ.ศ.  2556 -2560) ประกอบค าประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต  
สร้างจิตส านึกไทยไม่โกง” เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ของรัฐบาล ให้ทุกส่วนราชการเดินหน้ามาตรการ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 
2557-2560) ตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1042/2558 ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) ด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และร่วมผลักดัน
วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจัง และยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์
ของสาธารณะของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และส่งผลให้การปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขมีความโปร่งใส  
มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560)  
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มีอ านาจหน้าที ่
 1) พิจารณาทบทวนการก าหนดทิศทางตามยุทธศาสตร์การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) และก าหนดกรอบแนวทางเกี่ยวกับ 
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 -2560) มาตรการ 
การป้องกันการทุจริต นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
 2) พิจารณาการจัดท าและกลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้านการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) ตามยุทธศาสตร์การป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) ตามกรอบแนวทาง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) มาตรการ 
การป้องกันการทุจริต นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
 3) พิจารณางบประมาณในลักษณะบูรณาการแผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุข 
 4) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และภาคี เครือข่าย 
ที่เกี่ยวข้อง มีการขับเคลื่อนงานตามตามยุทธศาสตร์การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) 
 5) ให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินงานแก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข 
 6) ก ากับ ดูแลติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  ด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปขีองหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 7) ติดตามการจัดท ารายงานการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ส่งส านักงาน 
ก.พ.ร. ทุก 6 เดือน 
 8) ให้มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ 
 9) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล หรือ
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ก าหนด 
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 นอกจากนี้  ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ 1043/2558 ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560)  
ในภาพส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มีอ านาจหน้าที ่
 1) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) ในภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามกรอบแนวทาง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 -2560) มาตรการ 
การป้องกันการทุจริต นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
 2) พิจารณาร่วมกันก าหนดแนวทาง มาตรการ เพ่ือจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
(พ.ศ. 2557-2560) ในภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 3) ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้บรรลุผล 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 4) รายงานความก้าวหน้าตลอดจนปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
ตามแนวทางยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
(พ.ศ. 2557-2560) และนโยบายที่คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) ก าหนด 
 5) ด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) มอบหมาย 
 
 

แผนภาพ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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   ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้ก าหนดกลไก 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  
(พ.ศ. 2557-2560) เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เปรียบเสมือนจักรกลในการขับเคลื่อน 
ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
การขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มาตรฐาน  
ทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไป  
ตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพ่ือให้การบังคับใช้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า การฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือเป็นการกระท าผิดทางวินัย และเพ่ืออนุวัติการให้เป็นไป  
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
จึงได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ซึ่งได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 โดยที่ประมวลจริยธรรมข้าราชกพลเรือน  
ข้อ 14 ได้ก าหนดให้ ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 
ตามสองปี นับแต่วันที่ ก.พ. ประกาศจริยธรรมใหม่ และให้ด ารงต าแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน  
โดยข้อเสนอของหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือควบคุม ก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ  
ทุกแห่ง คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย 
 1) ประธานกรรมการ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้มีความซื่อสัตย์
เป็นประจักษ์โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.  
 2) กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอ านวยการเลือกกันเองให้เหลือสองคน 
 3) กรรมการสองคนซึ่งเป็นข้าราชการในส่วนราชการที่ได้รับการคัดเลือกจากข้าราชการ 
พนักงานราชการและลูกจ้างของส่วนราชการนั้น ตามวิธีการด าเนินการที่แต่ละส่วนราชการเห็นสมควร 
 4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมกันเสนอ 
 5) ให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ด าเนินการคุ้มครองจริยธรรม 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เป็นไปตามภารกิจที่ก าหนด คณะกรรมการจริยธรรมประจ า
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 
 1) นายทนงสรรค์ สุธาธรรม   ประธานกรรมการ 
 2) นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์  กรรมการ 
 3) นายสุรเชษฐ์  สถิตนิรามัย  กรรมการ 
 4) นางเพียรพันธ์  อัศวพิทยา  กรรมการ 
 5) นางสาวยุพิน  ตันวิสุทธิ์  กรรมการ 
 6) นายประเสริฐ  ขันเงิน  กรรมการ 
 7) นายประดิษฐ์  วินิจจะกูล  กรรมการ 
 โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นเลขานุการ 
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คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีอ านาจหน้าที่ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ข้อ 15 ดังนี้ 
 1. ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ 
 2. สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือ  
มีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
นี้โดยเร็ว 
 3. พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ  
เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้ ก.พ. โดยพลัน ถ้า ก.พ. มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในหกสิบวัน  
นับแต่วันที่ ก.พ. รับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
 4. ส่งเรื่องให้ ก.พ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบ 
ในวงกว้างหลายส่วนราชการ และยังไม่มีค าวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 5. คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
ของส่วนราชการ 
 6. คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชา 
ใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
 7. เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน้าส่วนราชการต่อ ก.พ.  
และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ เพ่ือเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
เพ่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนต าแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน 
 8. เสนอแนะการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นที่เห็นสมควรต่อ ก.พ. 
 9. ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 
 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
มาใช้บังคบั 

แผนภาพ  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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 ดังนั้น ในการด าเนินงานการขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม มีคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
2.4 นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
 นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  
 ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานในภาครัฐทั้งในระดับประเทศ 
ภูมิภาคและท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อน หรือลักลั่นกัน  
หรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไข 
กฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนจัดระบบ
อัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรในภาครัฐให้เหมาะสม และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะ 
ที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ  
ลดต้นทุนการด าเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากร
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการแต่งตั้งแต่เฉพาะหน้า ไปตามล าดับความจ าเป็น 
และตามกฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 
  10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ 
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัดและสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอน  
ที่แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง 
ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต  การสูญเสียโอกาส หรือสร้างความเสียหาย 
แก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ 
การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
  10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก
ทั้งในรูปแบบ การเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนต่างจังหวัด  โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามา 
ยังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตาม 
ที่ชุมชนต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยโดยสะดวก การให้บริการถึงตัว
บุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ 
แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด  
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
  10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ง และโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 
  10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก 
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่ กับการบริหารจัดการภาครัฐ  
ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ  
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อย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร 
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ 
ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
  10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญ 
วาระเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือ
ของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น  
การจัดซื้อ จัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้  
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่ างๆ เป็นบรรทัด
ทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบ หรือคู่มือในการปฏิบัติ
ราชการ 
  10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น 
เพ่ือสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 
 
(ที่มา : ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557) 
 
2.5 นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน) และ 
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ) 
 

  หลักการส าคัญของนโยบาย 
  1. มุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเสมอภาค 
  2. มุ่งเน้นท าให้เร็ว ท าจริง ท าให้ได้ผล และมีผลต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของ 

  นายกรัฐมนตรี 
  3. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  4. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสุขภาพ ให้สามารถท างานได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ 
 

   นโยบาย 
   10. พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรด้านสุขภาพ
ของรัฐ โดยการวางระบบและกลไก ธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย การจัดซื้อจัดจ้าง  
การรับสิ่งของจากภาคเอกชน ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม ยึดหลักคุณธรรม ความคุ้มค่า ความโปร่งใส การมี
ส่วนร่วม และการมีความรับผิดชอบ (Accountability) ทั้งนี้ โดยร่วมมือกับการขับเคลื่อนในภาคเอกชน 
 
 
 
(ที่มา : ค าช้ีแจงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ต่อคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข 
เมื่อวันเสาร์ที ่๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗) 
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2.6 นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์) 
 
 1. ขจัดการคอรัปชั่นเวลาในการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 2. การด าเนินงานด้านธรรมาภิบาล 
  2.1 ธรรมาภิบาลในการจัดซื้อ จัดหา ใน 5 กลุ่ม ได้แก่ ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุส านักงาน 
  2.2 จัดท าและประกาศใช้ระบบธรรมาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการจัดซื้อ จัดหายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมถึงวัสดุส านักงาน/ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย หรือเกี่ยวกับเงินสวัสดิการ และประกาศเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ
ส่งเสริมการขายของวัสดุต่าง  ๆ
  2.3 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการเฝ้าระวังการทุจริต เช่น ส านักงาน ป.ป.ช. 
ส านักงาน ป.ป.ท. ในกลุ่มเป้าหมาย อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) พยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นต้น 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายโรงพยาบาลคุณธรรม 
 5. ให้ความส าคัญและจริงจังในการลงโทษผู้กระท าผิด 
 
2.7 วิสัยทัศน์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 
 มุ่งม่ันคุณธรรม ป้องปรามการทุจริต เป็นองค์การใสสะอาด มีธรรมาภิบาล 
 
2.8 ค่านิยมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

 

 

 
 

Integrity 
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2.9 พันธกิจศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 
 
  1. บูรณาการ และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่ายในการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
2.10 เป้าหมายด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ 
 
 1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขมีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบ 
 2. กระทรวงสาธารณสุขมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
 3. ประสานความร่วมมือภายในและภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
 4. พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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บทท่ี 3 
 

งบประมาณในลักษณะบูรณาการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 
หลักการและเหตุผลของการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
 การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณ
เป็นเครื่องมือจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้กระทรวงและหน่วยงานท างานร่วมกันใน
ลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่าย มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์รวม โดยค านึงถึงหลักประหยัด
และความคุ้มค่า เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ 
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักงบประมาณได้ก าหนดให้
มีการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ จ านวน 14 เรื่อง เพ่ือใช้แผนงานบูรณาการเป็นกลไกขับเคลื่อน
การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายทีได้ก าหนดไว้ 
 เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นเครื่องมือจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมให้กระทรวงและหน่วยงานท างานร่วมกันในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่าย มี รูปแบบ 
การบริหารจัดการแบบองค์รวม โดยใช้กลไกของงบประมาณในการแสดงความเชื่อมโยงอย่างมีบูรณาการ 
สะท้อนภารกิจส าคัญโดยค านึงถึงหลักประหยัดและความคุ้มค่า และมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่าย
งบประมาณ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักงบประมาณได้ก าหนดให้มีการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
จ านวน 14 เรื่อง เพื่อใช้แผนงานบูรณาการเป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายทีได้ก าหนดไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายให้แผนงานบูรณาการท าหน้าที่เชื่อมโยงภารกิจ 
และการด าเนินงานของหน่วยงานที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกันมารวมไว้ในแผนงานบูรณาการเดียวกัน 
แผนงานบูรณาการแสดงภาพรวมของภารกิจและงบประมาณที่สอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมี
วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณการเป็นกรอบในการด าเนินงาน 
 วัตถุประสงค์ของการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 1) เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความเชื่อมโยงสอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน มีทิศทาง  
การด าเนินงานไปในแนวทางเดียวกันน าไปสู่ เป้าหมายของแผนงานบูรณาการที่ก าหนดโดยค านึงถึง  
หลักประหยัด ปริทธิภาพ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่ายงบประมาณที่สูงขึ้น 
 2) เพ่ือให้แผนงานบูรณาการเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนส าคัญให้ เกิดผล 
อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าและผลส าเร็จของแผนงานบูรณาการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน 
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แนวทางการพิจารณางบประมาณและข้ันตอนการด าเนินงานในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 
 
 1) เป้าหมายของนโยบายและรายการส าคัญ 
  (1.1) เป็นมิติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงหน่วยงาน (Function) ที่มีการบูรณาการ
ภารกิจในเชิงกระบวนการท างานร่วมกันของหน่วยงานระหว่างกระทรวง หรือมิติงานตามยุทธศาสตร์ที่มี  
พ้ืนที่ (Area) มีการบูรณาการภารกิจที่ตอบสนองความต้องการในพ้ืนที่ และมิตินโยบายส าคัญ (Agenda)  
  (1.2) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) ยุทธศาสตร์ส าคัญและแผนแม่บทระดับชาติ เจตนารมณ์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสภาพปัญหา  
หรือสถานการณ์ในปัจจุบัน 
  (1.3) ครอบคลุมเป้าหมายในการให้บริการระดับกระทรวงตั้งแต่ 2 กระทรวงขึ้นไป เพ่ือให้ 
การท างานร่วมกันของหน่วยงานในกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง มีกิจกรรมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  
ร่วมด าเนินการภายใต้เป้าหมายและมีวัตถุประสงค์เดียวกัน 
  (1.4) มีขอบเขต เป้าหมาย ตัวชี้วัด กรอบระยะเวลาด าเนินงาน และผลประโยชน์ชัดเจน
ต่อกลุ่มเป้าหมายมีจุดเน้นที่ส าคัญ สามารถใช้เป็นแนวทางติดตามประเมินผลได้ 
 2) การด าเนินงานต้องเป็นไปตามพันธกิจของกระทรวง สอดคล้องกับกลยุทธ์ ภารกิจและ 
หน้าที่ของหน่วยงาน สะท้อนและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนงานบูรณาการ เชื่อมโยงและสอดคล้อ ง
กับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 3) ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 เป็นภารกิจของหน่วยงานที่ส่งผลต่อเป้าหมายทีก าหนดไว้อย่างแท้จริง มีความพร้อม  
ขีดความสามารถทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ พ้ืนที่ด าเนินการ และการบริหารจัดการที่จะด าเนินงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) มีความเหมาะสมของปริมาณงานและงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ค่าใช้จ่ายเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 5) หน่วยงานที่มีการจัดท างบประมาณในแผนงานบูรณาการต้องก าหนดภารกิจบูรณาการ 
ในระดับผลผลิต/โครงการ และก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับแผนที่ได้มีการก าหนดร่วมกัน เพ่ือให้สามารถแสดงผลการบูรณาการได้อย่างครบถ้วนและน าไปสู่เป้าหมาย
ของแผนงานบูรณาการได้อย่างชัดเจน โดยหน่วยงานเจ้าภาพต้องก ากับดูแลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
 การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดแผนงานบูรณาการ
รองรับนโยบายเร่งด่วนส าคัญ จ านวน 14 เรื่อง ประกอบด้วย 
 1) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
 2) การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 
 3) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 5) การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 6) การป้อง ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
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 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
 8) การด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน 
 9) การฟ้ืนฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัต ิ
 10) การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
 11) การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 12) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
 13) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
 14) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามแผนงานบูรณาการ 
 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในส่วนของงบประมาณตามแผน - 
บูรณาการ รวมทั้งสิ้น 486,682,199,500 บาท โดยแผนบูรณาการที่ 11 การป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ได้รับการจัดสรรวงเงินรวมทั้งสิ้น 2,106.1171 ล้านบาท หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 0.43 ของงบประมาณตามแผนบูรณาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
แนวทางการด าเนินงานแผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
 แผนงานบู รณาการจะแสดงภาพรวมของภารกิ จและงบประมาณของหน่ ว ยงาน 
ซึ่งมีการด าเนินงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงสู้เป้าหมายร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ  
เป็นกรอบในการด าเนินงานซึ่งแผนบูรณาการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
มีวัตถุประสงค์ และแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้สังคมไทยปราศจากปัญหาการทุจริต โดยปลุกจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริห ารองค์กร 
ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรม เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันต่อต้านการทุจริต 
 2. ขอบเขตการด าเนินงาน 
  2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ประชาชนทั้งประเทศ 
  2.2 พ้ืนที่ด าเนินการ : ทั่วประเทศ 
 3. หน่วยงานรับผิดชอบ 
  หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายใต้แผนบูรณาการที่  11 การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประกอบด้วย 
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  3.1 หน่วยงานเจ้าภาพ : ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
  3.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 8 กระทรวง (17 หน่วยงาน) 2 ส่วนราชการไม่สังกัด 
ส านักนายกรัฐมนตรีฯ และ 1 หน่วยงานอิสระของรัฐ ดังนี้ ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 4. เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงาน 
  4.1 เป้าหมาย 
   เป้าหมายของแผนบูรณาการ การป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ในภาครัฐ คือ ลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย 
  4.2 แนวทางการด าเนินงาน 
   การด าเนินงานภายใต้แผนบูรณาการ การป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติ  
มิชอบในภาครัฐ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 3 แนวทาง ดังนี้ 
   แนวทางท่ี 1 สร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
    1.1) เสริมสร้างและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
    1.2) บูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 
    1.3) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในประเทศ และ
พัฒนาเครือข่ายระหว่างประเทศ 
   แนวทางท่ี 2 สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    - สร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริต 
ให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกภาคส่วน 
   แนวทางท่ี 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริต 
    3.1) เพ่ิมประสิทธิภาพการแสวงหาข้อเท็จจริงและการไต่สวนวินิจฉัย 
    3.2) การสืบสวนและสอบสวนการกระท าผิดเกี่ยวกั บการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 
กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
ล าดับ หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) 
กระทรวงสาธารณสุข 36,456,800 

1 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5,200,000 
2 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 31,256,800 
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 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพใน  
การจัดท าแผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใช้ใน 
การด าเนินงานตามภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวง
สาธารณสุข สู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นรูปธรรม ตลอดจนควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผล ภายใต้ ยุทธศาสตร์ 
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  
(พ.ศ. 2557-2560) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่  2 
(พ.ศ. 2556-2560) แผนงานบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแนวทางหลัก 2 แนวทาง ประกอบด้วย 1) การสร้างกลไกการป้องกัน
ทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และ 2) การสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 36,456,800 บาท ดังนี้ 
 1) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับงบประมาณจ านวน 31,256,800 บาท ในการพัฒนา
ศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน โดยการส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการเข้าเป็นเครือข่ายเมืองคนดี เพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 -2560) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เครือข่ายเมืองคนดีระหว่างส านักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับกระทรวง
สาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ให้ อสม. มีบทบาทในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้น ายุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม
แก่ประชาชนในระดับหมู่บ้านของตน ให้กระบวนการด าเนินงานด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างถูกต้องมีคุณธรรม 
และ 2) ให้ อสม. เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองคนดีมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และมีส่วนร่วมในการต่อต้าน  
การทุจริต  
 2) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.) ได้รับงบประมาณจ านวน 5,200,000 บาท ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เล่มที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข) ภายใต้แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (เล่มที่ 10) กระทรวงสาธารณสุข แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ผลผลิต : นโยบาย ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
กิจกรรมหลัก : พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประ มาณ  
พ.ศ. 2558 จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1 โครงการประชุมถ่ายทอดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแนวทาง 

การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในภาครัฐ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

1,978,240 

2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานส าหรับ
บุคลากรด้านสาธารณสุข (มาตรา 100 ,103 ,103/7 และประมวล
จริยธรรมข้าราชการข้าราชการพลเรือน) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

2,075,240 

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ระดับภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

388,920 

4 โครงการปลุกจิตส านึก สร้างค่านิยม ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
ในหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

757,600 

รวมเงิน 5,200,000 
 
 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  
งวด รหัสงบประมาณ ประเภท งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละการใช้
จ่าย

งบประมาณ 
1 210021000 

J4654  
งบปกติ 5,200,000 5,195,426.36 4,573.68 99.91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  |  ๒๔ 

 

จ ำแนกกำรใช้จ่ำยงบประมำณในแต่ละโครงกำร ดังนี้ 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับ (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใช้จ่าย (บาท) 
งบประมาณ

คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละการ
ใช้จ่าย

งบประมาณ 
1 โครงกำรประชุมถ่ำยทอดนโยบำย  

แผนยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ ของกระทรวง
สำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

1,978,240 1973765.60 4,474.40 99.77 

2 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำนส ำหรับบุคลำกรด้ำน
สำธำรณสุข (มำตร 100 ,103 ,103/7  
และประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรข้ำรำชกำร 
พลเรือน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

2,075,240 2013459.61 0.39 100 

3 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรประเมินคณุธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ระดับภูมภิำค ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 

388,920 450698.10 1.90 100 

4 โครงกำรปลุกจิตส ำนึก สร้ำงค่ำนิยม ด้ำนกำร
ป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจรติ  
ในหน่วยงำนภำครัฐ กระทรวงสำธำรณสุข 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

757,600 757503.01 96.99 99 

รวมเงิน 5,200,000 5,195,426.36 4,573.68 99.91 
 
 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินสมทบค่าประกันสังคมของพนักงานราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
งวด รหัสงบประมาณ ประเภท งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

1-4 210021000 
J4638  

งบปกติ 15,680 12,690 2,990 80.93 

รวมงบประมาณ 15,680 12,690 2,990 80.93 
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บทท่ี 4 
 

ผลการด าเนินงาน 
 
 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ด าเนินงานในกรอบแผนงาน
บูรณาการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐมุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ที่ต้องการบรรลุ
วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในภาพรวม 
 
4.1 ด้านการขับเคลื่อนนโยบาย 
 
  โครงการประชุมถ่ายทอดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการด าเนินงานด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 จากสถานการณ์ในปัจจุบันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเป็นภัยร้ายแรง 
ต่อประชาชนและประเทศชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
โดยรวม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน ซึ่งทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างขึ้น 
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีความสลับซับซ้อนจนยากที่จะขจัดให้หมดสิ้นไปโดยง่าย ประกอบกับ “ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” ที่มีการขยายกรอบการด าเนินงานในระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๕๖–
๒๕60) โดยมีเป้าหมายให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตเป็นที่ยอมรับในสากล จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกส่วนราชการจะต้องเร่งด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยการสร้างระบบการป้องกันและควบคุมการปฏิบัติ งาน  
ให้มีประสิทธิภาพ 
 กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้จัดท า “แผนยุทธศาสตร์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2557-2560” เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 2 (พ.ศ.๒๕๕๖–๒๕60)ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปลูกและปลุกจิตส านึก
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์
สาธารณะและให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บูรณาการหน่วยงาน 
ทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและพัฒนาเครือข่ายในประเทศยุทธศาสตร์ที่ ๓ : 
พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนา
ระบบบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุข ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด
นโยบายเร่งด่วน/แนวทางการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ไปสู่การปฏิบัติ ระดับหน่วยงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 255๘ เรื่อง : แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ ๑ ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ เพ่ือให้มีการสื่อสาร ถ่ายทอด และแปลงยุทธศาสตร์ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2557-2560 ไปสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
มีความรู้ ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ และ  
2) ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถน าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลุ่มเป้าหมายด าเนินการ 
 จ านวนทั้งสิ้น ๑,๖00 คน ประกอบด้วย อธิบดีกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1-12 ผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข) สาธารณสุขนิเทศก์ 
เขตสุขภาพที่ 1-12 รองอธิบดีกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ก ากับดูแลกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) 
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดท าแผนฯของหน่วยงาน ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพ เขตละ  
๑ คน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อ านวยการ รพศ./รพท. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ผู้ควบคุมก ากับ และ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๒๑ ด้านการปราบปรามทุจริต ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ ตัวแทนกลุ่มโรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชฯ  
 ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 12 เขตสุขภาพ จ านวน ๓ ครั้ง ประกอบด้วย 
 ครั้งที่ ๑ เขตสุขภาพท่ี 10-12 ระหว่างวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

      โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ครั้งที่ ๒ เขตสุขภาพที่ 4-9  ระหว่างวันที่ ๑๗–๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
  และส่วนกลาง  โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร 

ครั้งที่ ๓ เขตสุขภาพที่ 1-3  ระหว่างวันที่ ๒๒–๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
      สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่  

 ใช้งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 1,978,240 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันองร้อย 
สี่สิบบาทถ้วน)  
 การประชุมถ่ายทอดนโยบายแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงานด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งสิ้น 1,209 คน  
 การประชุมฯ ครั้งที่ 1 
 นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในที่ประชุม  
ได้ให้นโยบายด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็น
ส าคัญๆ ดังนี้ 
 1) กรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความโปร่งใส และยกระดับคุณธรรม  
โดยกระทรวงสาธารณสุขจะสร้างกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล ให้เป็น voice & watch มีหน่วยงาน 
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หรือองค์กรภายนอกมาช่วยตรวจสอบและสื่อสารให้สังคมได้รับรู้ วางระบบการป้องกันการแทรกแซงจากบุคคล
หรือองค์กรอ่ืนๆ 
 2) จัดระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
เรื่องงานพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ ให้เกิดความม่ันคงและน่าเชื่อถือ 
 3) เน้นธรรมาภิบาลในส่วนที่เป็นอ านาจของข้าราชการประจ า ให้เป็นภูมิคุ้มกันของข้าราชการ 
 4) ปลุกศักดิ์ศรีของข้าราชการให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันการโกง การทุจริต คอร์รัปชั่น 
 การประชุมฯ ครั้งที่ 2 
 นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในที่ประชุม 
ได้ให้นโยบายด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของกระทรวงสาธารณสุข  
ในสาระส าคัญๆ ดังนี้ 
 1) การปราบปรามการทุจริตเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการ
ประกาศเกณฑ์จริยธรรมก่อนที่รัฐบาลจะประกาศนโยบายเรื่องนี้ 
 2) การปราบปรามการทุจริต มีความส าคัญในทุกระดับ ไม่เฉพาะระดับชาติ แต่ในระดับปัจเจก
บุคคลด้วย ที่ต้องให้ทุกคนในสังคมไทย มีจิตส านึกว่าเรื่องทุจริต เป็นเรื่องเสียหายทั้งต่อประเทศ และต่อตนเอง 
และไม่ได้เน้นไปที่การจับคนผิดรับการลงโทษเพียงอย่างเดียว 
 3) การทุจริต รวมไปถึงหลายเรื่อง ที่เกี่ยวพันกับผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น ทุจริตเวลางาน  
ซึ่งมาจากค่านิยมเห็นแก่ได้  
 4) กระทรวงสาธารณสุข มีการออกประกาศต่างๆ เพ่ือจะสร้างสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กร
ที่ดี โดยการท าให้ทุกคนรับรู้ว่าองค์กรของเราต่อต้านการทุจริต เพ่ือบ่มเพาะพฤติกรรมที่พึงประสงค์นี้  
ให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ slogan ลอยๆ เช่น การออกเกณฑ์จริยธรรม ที่ก าหนดระเบียบ 
การพบผู้แทนบริษัทยา ผู้แทนบริษัทเอกชน รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ที่ไม่ใช่ยาแต่ละโรงพยาบาลในพ้ืนที่ 
สามารถออกระเบียบของตนเอง ให้สอดคล้องกับของกระทรวงสาธารณสุขได้ 
 ซึ่งทั้ง ๔ ข้อ นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ าให้ 
ทุกภาคส่วน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับให้ความส าคัญและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 การประชุมฯ ครั้งที่ 3 
 นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในที่ประชุม ให้นโยบาย
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็นส าคัญๆ ดังนี้ 
 1) กรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความโปร่งใส และยกระดับคุณธรรม  
โดยกระทรวงสาธารณสุขจะสร้างกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล  ให้เป็น voice & watch มีหน่วยงาน 
หรือองค์กรภายนอกมาช่วยตรวจสอบและสื่อสารให้สังคมได้รับรู้ วางระบบการป้องกันการแทรกแซงจากบุคคล
หรือองค์กรอื่นๆ 
 2) จัดระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
เรื่องงานพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ ให้เกิดความม่ันคงและน่าเชื่อถือ 
 3) เน้นธรรมาภิบาลในส่วนที่เป็นอ านาจของข้าราชการประจ า ให้เป็นภูมิคุ้มกันของข้าราชการ  
ใน ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) การส่งเสริม ป้องกัน การทุจริต ประพฤติมิชอบ ๒) การป้องปรามตรวจสอบการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ และ ๓) การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
 4) การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ อย่างมีประสิทธิภาพ สมเหตุสมผล และมีจริยธรรม  
โดยก าหนดมาตรการ  
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  (4.1) การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  (4.2) การสั่งใช้และการใช้อย่างสมเหตุสมผล 
  (4.3) จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อ จัดหา และส่งเสริมการขาย 
  (4.4) การควบคุมต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
  (4.5) การรายงานและการควบคุมก ากับการบริหารจัดการ 
 5. การด าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม 
 6. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสาธารณสุขผ่านชมรม/สมาคม ต่างๆ ได้แก่ ชมรมนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ชมรมโรงพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ชมรม
สาธารณสุขแห่งประเทศไทย ชมรมพยาบาล และสมาคมหมออนามัย เป็นต้น ในการเฝ้าระวัง ส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
 
การบรรยาย ๓ ครั้งของวิทยากร สรุปได้ดังนี้ 
 ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ บรรยาย “บทบาทหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติฯ” โดยการสร้างความโปร่งใสและยกระดับคุณธรรม กรอบการบรรยายประกอบด้วย 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
๒๕๖๐) 
 2. ระบบการประเมิน “ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 
 3. การน าระบบประเมิน “ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ” มาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ 
–๒๕๖๐) 
 ดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รัปชั่นของไทยในช่วง 1 ทศวรรษที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่า
สภาวการณ์ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยยังมีความรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งหาก
ปล่อยให้สภาวการณ์ปัญหายังด าเนินไปในลักษณะดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์  
และต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศอย่างใหญ่หลวง โดยในปี พ.ศ. 2556  
ค่าคะแนนดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทยอยู่ที่ 35 คะแนน และถูกจัดอันดับที่ 102 ซึ่งลดจากปีก่อนหน้า 
คือปี  พ.ศ.  2555 ที่ค่าคะแนนดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทยอยู่ที่  37 คะแนน และประเทศไทย 
ถูกจัดอยู่ในล าดับที่ 88 ส าหรับปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีล าดับที่ดีขึ้นอยู่ในล าดับที่ 85 มีค่าคะแนนภาพลักษณ์ 
อยู่ที่ 38 คะแนน (ไทยก าหนดค่าคะแนนเป้าหมายภายในปี ๒๕๖๐ ไว้ที่ ๕๐ คะแนน) 
 ในการแก้ปัญหาการทุจริตที่ผ่านมา ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๕) 
ประสบผลส าเร็จในกรอบที่ค่อนข้างจ ากัด เพราะรัฐบาลและภาคการเมืองที่ผ่านมาขาดเจตนารมณ์  
ทางการเมือง (Political Will) ที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ขาดการบูรณาการระหว่างภาคส่วน 
ในการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน รวมถึงระบบการก ากับดูแลติดตามประเมินผล  
การป้องกันการทุจริตยังขาดประสิทธิภาพ โดยในยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ยังคง 
ตั้งความมุ่งหวัง ให้ (๑) สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความมีจิตสาธารณะ  
(๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมช่วยกันแก้ปัญหาการทุจริต (๓) ภาพลักษณ์คอรัปชั่นของไทยดีขึ้น โดยสะท้อน 
มายังการยกระดับของค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ของไทย ซึ่งเป้าหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์



สรุปผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | ๒๙ 

 

ชาติฯ ระยะที่ ๒ มี ๑ กลุ่ม ๓ ภาคส่วน ได้แก่ 1) กลุ่มเด็กและเยาวชน 2) ภาครัฐและการเมือง 3)  
ภาคประชา-สังคมและสื่อมวลชน และ 4) ภาคธุรกิจเอกชน เน้นการบูรณาการทุกภาคส่วนที่จะช่วยให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 
 1) มุ่งเน้นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน เน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติใน
กลุ่มเป้าหมายหลัก (๑ กลุ่ม ๓ ภาคส่วน) ได้แก่ ๑ กลุ่ม ๓ ภาคส่วน ได้แก่ 1) กลุ่มเด็กและเยาวชน 2) ภาครัฐ
และการเมือง 3) ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน และ 4) ภาคธุรกิจเอกชน 
 2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคีต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม
และสื่อ ภาคการศึกษา ศาสนา) 
 3) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (เชิงรุก) เพ่ือสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต 
 4) พัฒนาระบบ กลไกตรวจสอบ กลไกประสานงาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่อต้านทุจริต (๗ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และส านักงาน ป.ป.ท.) 
 5) ขยายขอบข่ายความร่วมมือต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งยกระดับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากล 
 ระบบประเมิน “ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 
 ปี ๒๕๕๔ คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติให้บูรณาการเครื่องมือการประเมินระหว่าง Integrity 
Assessment และ Transparency Index เข้าด้วยกัน เนื่องจากแนวคิดของทั้ง ๒ ระบบ มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพ่ือสร้างเครื่องมือที่มีความครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  
คอร์รัปชั่นองค์การหรือหน่วยงานต่างๆในภาครัฐได้อย่างแท้จริง 
 ปี ๒๕๕๕ ด าเนินการพัฒนาเครื่องมือ ITA โดยบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการ
ด าเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐ และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐเข้า
ด้วยกัน เป็น “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment)” โดยมีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นที่ปรึกษา โดยมีกรอบแนวคิด  
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment)” ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ 
 1. ความโปร่งใส (Transparency) พิจารณาการด าเนินงานขององค์กร และการตอบสนอง 
ข้อร้องเรียน (EIT และ EBIT) 
 2. ความรับผิดชอบ (Accountability) พิจารณาตามกฎหมาย และตามบทบาทหน้าที่ (EIT) 
 3. การทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption) พิจารณาประสบการณ์ตรง (Experience) และมุมมอง
การรับรู้ (Perception) (EIT) 
 4. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) พิจารณาวัฒนธรรมองค์กร (Organization 
Culture) และการต่อต้านการทุจริตในองค์กร (Anti–Corruption Institution) (ITA & EBIT) 
 5. คุณธรรมในการท างาน (Work Integrity) พิจารณาการบริหารงานบุคคล (Personal 
Management) การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 
(Fairness in Work Order) (ITA) 
 การน าระบบประเมิน “ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ” มาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์ (๑) ให้ทราบสถานะระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งว่ามีการด าเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเจ้าหน้าที่ในองค์กร
ในภาพรวมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หรือไม่อยู่ในระดับใด มีข้อบกพร่องในองค์ประกอบข้อใด เพ่ือที่  
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จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น (๒) ช่วยยกระดับค่า CPI ของประเทศไทยให้สูงขึ้นให้ได้ระดับอย่างน้อย ๕๐ 
คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  
ได้ก าหนดเป้าหมายดังกล่าวไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข บรรยาย  ยุทธศาสตร์ด้าน 
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  (พ.ศ. 2557-2560) ทบทวน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) เน้น ๔ 
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลุกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ รวมพลังแผ่นดิน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่ง แก่หน่วยงานที่ต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ก าหนด  
๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตส านึก การต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี ่ยน  
    ฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา
    เครือข่ายในประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 

 นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เน้น “ธรรมาภิบาล” หรือ Good Governance ที่ปฏิบัติ 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะรักษา “ความสมดุล” ในมิติต่างๆไว้ เช่น หลักคุณธรรม 
ก็คือการรักษาสมดุลระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน คือไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ซึ่ง “ความสมดุล” หรือ “ธรรม” จึงเป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญของธรรมาภิบาล 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย 
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 
 - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
พ.ศ. 2542 
 - ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน  
พ.ศ. 2546 
 - ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ. 2548 
 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 
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 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 
 - ฯลฯ 
 ทุกหน่วยงานต้องให้ความส าคัญในเรื่อง การควบคุมภายใน ( Internal Control) ตามมาตรฐาน
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน PMQA HA วิเคราะห์ความเสี่ยงสม่ าเสมอ (Risk 
Management) และใช้ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) อย่างเข้มข้น ต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยที่ 
 (1) การควบคุมภายใน (Internal Control) จะเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ
ก าหนดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงาจะบรรลุวั ตถุประสงค์ ซึ่งเน้นความ 
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบ ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการก าหนด หรือออกแบบและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ผู้บริหารระดับรองลงมาทุกระดับ มีหน้าที่ก าหนดหรือออกแบบการควบคุม
ภายในของส่วนงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ ทุกหน่วยงานต้องยึด ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายในอย่าง
เคร่งครัด ได้แก่ (๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม (๒) การประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์
ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง (๓) กิจกรรมการควบคุม ค านึงถึงนโยบาย/วิธีปฏิบัติ การกระจายอ านาจ 
และการสอบทาน เป็นต้น (๔) สารสนเทศ และการสื่อสาร จะบ่งบอกบอกถึงจริยธรรมและการบริหารงาน
บุคคลขององค์กร และ (๕) การติดตามประเมินผล 
 (2) การตรวจสอบภายใน ( Internal Audit) เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหาร 
และสาธารณะว่า องค์กร/หน่วยงานมี การบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การก ากับดูแลกิจการ  
ที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งประเภทของการตรวจสอบภายใน ได้แก่ 
  2.1 การตรวจสอบการเงินและบัญชี (Financial Auditing) 
  2.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Auditing) 
  2.3 การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 
  2.4 การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing)  
  2.5 การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) 
  2.6 การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 
 แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มี 3 ส่วน 
ประกอบด้วย  
 ส่วนที่ 1 Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT เป็นการประเมิน 
จากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี (1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 
2558) เกี่ยวกับวัฒนธรรม คุณธรรม (Integrity Culture) และคุณธรรมในการท างาน (Work Integrity)  
ใช้วิธีการส ารวจ โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face interview) หรือทางไปรษณีย์ 
 ส่วนที่ 2 External Integrity and Transparency Assessment : EIT เป็นการประเมิน 
จากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐในรอบ 1 ปี (1 ตุลาคม 2557 
-30 กันยายน 2558) เกี่ยวกับความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบ(Accountability) และ 
การทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption) ใช้วิธีการส ารวจโดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face 
interview) 
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 ส่วนที่ 3 Evidence Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT เป็น 
การประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับความโปร่งใส
(Transparency) และวัฒนธรรมคุณธรรม(Integrity Culture) โดยหน่วยงานภาครัฐตอบค าถามตามความ 
เป็นจริงตามแบบประเมินโดยแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบหรืออ้างอิง โดยใช้แบบประเมิน 1 ชุด ต่อ  
1 หน่วยงาน ทั้งนี้ เก็บหลักฐานเชิงประจักษ์ ประจ าปี พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558) 
 การวิเคราะห์สภาพปัญหาในกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบัน 

1. จัดซื้อ จัดจ้าง การก าหนด TOR/ Spec การเปิดซอง  ประกวดราคา  การตรวจรับงาน  การ 
จ่ายเงินค่าจ้าง ทุกขั้นตอน e-auction ฮ้ัวประมูล 

2. ทุจริตเชิงนโยบาย/การจัด event 
3. บริหารงานบุคคล การซื้อต าแหน่ง การโยกย้าย ไม่มี Career path เกิดระบบอุปถัมภ์  

การศึกษาต่อโควตาไม่โปร่งใส ใช้เส้นเข้าศึกษาต่อ 
4. การกระท าไม่สุจริตมีผลประโยชน์ตอบแทนเข้าตน การด าเนินที่ใช้อ านาจเอ้ือเอกชน ออก 

ใบอนุญาตต่างๆ การใช้สถานที่ราชการเอ้ือเอกชนในการท าธุรกิจ Code of ethic การบริการคนไข้ 
อย่างแตกต่างกันด้วยการรับผลประโยชน์หรือของขวัญ /การรับประโยชน์โดยตรง และโดยอ้อม เช่น 
การเดินทางไปต่างประเทศ/ การน าของราชการไปใช้ส่วนตัว 

5. ทุจริตเงินราชการ ยักยอกเงิน 
6. คอร์รัปชั่นเวลาราชการมาท างานช้า กลับเร็ว 

 การวิเคราะห์สภาพปัญหาในกระทรวงสาธารณสุขท่ีต้องเผชิญใน 3 ถึง 5 ปีข้างหน้า 
 1. สภาพการท างานเปิดโอการให้ทุจริตได้ เช่น การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายไม่ทันสมัย 
ไม่ทันเหตุการณ ์
 2. ขาดการตรวจสอบและความคุมก ากับ ระบบ การรายงาน การปฏิบัติงานแก้ไข 
 3. เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรม จริยธรรม (การป้องกันและสร้างจิตส านึกแก้ไข เมื่อท าผิดแล้ว 
ต้องมีการลงโทษ) 
 4. เจ้าหน้าที่หมดขวัญและก าลังใจ การปฏิบัติงานท้อถอยไม่รักองค์กร (แก้ไข เพ่ิมค่าตอบแทน 
ค่าครองชีพ) 
 แนวทางการด าเนินการตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  69/2557 ลงวันที่  
18 มิถุนายน 2557 เป็นการด าเนินงานระดับกรมแต่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในกระทรวงสาธารณสุข 

1. รูปแบบการทุจริต 
1.1 เบียดบังทรัพย์สิน เงินทองของราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว (โกง) 
1.2 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง (รับส่วย) 
1.3 เอ้ือ/สนับสนุนให้ผู้อ่ืนได้ประโยชน์ (ฮ้ัว) 
1.4 ใช้อ านาจหน้าที่ กลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เข็ญ เรียก รับ ผลประโยชน์ (รีดไถ) 
1.5 ช่วยเหลือผู้กระท าผิดไม่ต้องรับโทษ (รับสินบน) 

2. เป้าหมาย 
2.1 ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ แก้ไขปัญหา ลดโอกาสและป้องกันการทุจริตใน 

องค์กร 
2.2 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ของตนอย่างจริงจังด้วยความเป็นธรรม  

เสมอภาค ทั่วถึง 
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2.3 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยกันควบคุม สอดส่อง ดูแล การปฏิบัติอย่างใกล้ชิด 
และรับผิดชอบ กรณีมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสนับสนุนหรือปล่อยปละละเลย 

2.4 ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐลงโทษผู้กระท าผิดทางวินัยกับข้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าผิดทุกคน อย่างรวดเร็ว เฉียบขาดตามอ านาจหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม เหมาะสม  
และเท่าเทียม 

3. แนวทางการด าเนินการของทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ 
3.1 ส ารวจ ศึกษารูปแบบการกระท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิดหรือ  

อาจจะเกิดอย่างสม่ าเสมอ กระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริตต าแหน่ง หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและ
วิธีการท าผิด 

3.2 ก าหนดแนวทางวิธีการ แก้ไข ลดโอกาส และการป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนของ 
กระบวนการที่มีความเสี่ยง 

3.3 ก าหนดวิธีการสามารถปฏิบัติให้เกิดเป็นผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระท า 
ความผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่  
ของรัฐไม่ด าเนินการใดๆโดยทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.4 ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เป็นเชิงประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงาน  
พร้อมทั้งระบุข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบ 

3.5 จัดท าข้อมูลบุคคล นิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้าง ย้อนหลัง 5 ปี 
 กฎหมายที่พึงปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่น 
 - มาตรา ๑๐๐ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์
ทับซอ้น (conflict of interests) 
 - มาตรา ๑๐๓ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีลักษณะการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 - มาตรา ๑๐3/๗ แนวทางการเปิดเผยราคากลางของราชการ และการค านวณราคากลาง  
เป็นต้น 
 มาตรการส าคัญท่ีกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้ขับเคลื่อนสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตส านึก การต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิด
  ของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 
 มาตรการ สร้างจิตส านึกในเชิงคุณธรรม / ป้องกันโดยสร้าง Watch Dog  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา 
  เครือข่ายในประเทศ 
 มาตรการ เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุจริต/รายงานตรวจตรวจสอบ ด าเนินการต่อเนื่อง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่าประเทศ 
 มาตรการ Anti-Corruption (ACT) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 มาตรการ แผนจัดซื้อจัดจ้าง /ก ากับแผน สืบค้นข้อมูลให้เขต จังหวัดใช้เทียบเคียง  
  ท าระบบเฝ้าระวัง และสร้างความเข้มแข็ง/ท าข้อมูลราคากลางอ้างอิงทั้ง 
  ครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง เช่า ฯลฯ ในรายการใหญ่ๆ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
 มาตรการ ความรู้ ความสามารถของผู้น าองค์กร/นิติกร 
 
บทสรุปส่งท้าย ก่อนปิดการประชุม  
 1) จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ด้วยความโปร่งใส (มาตรา ๑๐๓/๗) 
 2) บุคลากรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด 
 3) ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ 
พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 4) การบริหารจัดการ (คน เงิน ของ) มีธรรมาภิบาล 
 5) แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และน าสู่การปฏิบัติ
ได้จริง 
 6) เตรียมความพร้อมและรับการประเมิน ITA 
 7) การรายงานผลนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม  
  ฝากให้พิจารณาประเด็น  - รายแผนก อะไรจะท าให้ดีขึ้น 
      - อะไร จะ ลด ละ เลิก ท า 
      - เครือข่าย (Network) 
      - KM (Capacity Building) 
 8) สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม ได้แก่ จัดซื้อ/จัดจ้าง การแต่งตั้ง 
โยกย้าย การตรวจสอบ ถ่วงดุล ระดับจังหวัด /กรม /กระทรวง 
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4.2 ด้านการสร้างความโปร่งใส 
 

    โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อยกระดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ของประเทศไทยมีระดับดีขึ้น 

    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือยกระดับดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (CPI) ของประเทศไทยมีระดับดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล ข้อ ๑๐ : 
การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ ๑๐ : พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในกระทรวง
สาธารณสุข และองค์กรด้านสุขภาพของรัฐ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกและปลุกจิตส านึกการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะและให้หน่วยงานภาครัฐ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency 
assessment : ITA) ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดนั้น มีองค์ประกอบในการประเมินทั้งสิ้น 5 องค์ประกอบ ได้แก่  
1) การประเมินความโปร่งใส (Transparency)  2) การประเมินความรับผิดชอบ (Accountability)  
3) การประเมินทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption) 4) การประเมินวัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) และ 
5) การประเมินคุณธรรมในการท างาน (Work Integrity) ใน 3 เครื่องมือ คือ 1) Internal Integrity & 
Transparency Assessment  2) External Integrity & Transparency Assessment และ 3) Evidence 
Base Integrity & Transparency Assessment ในส่วนวิธีการประเมินในลักษณะหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Base) นั้น เป็นการประเมินจากหลักฐานที่ได้ด าเนินการไปแล้ วในรอบปีตามกรอบกติกา  
กฎ ระเบียบต่างๆ และในเชิงการรับรู้เป็นการประเมินบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน ส่วนมุมมอง  
การรับรู้ภายนอกจะประเมินจากผู้มีส่วนได้ เสีย ( stakeholder) ของหน่วยงาน โดยใช้หลักสถิติซึ่ ง 
ในเชิงหลักการจะครอบคลุมการประเมิน ท าให้สามารถรับรู้ ได้ว่าในแต่ละองค์ประกอบจะทราบถึงปัญหา 
อาจเกิดจากความไม่โปร่งใส หรือระดับการคอร์รัปชั่นในองค์กร ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหา
การพัฒนาองค์กรมีการบริหารงานที่โปร่งใสขึ้นตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นการสานต่อ
นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติฯ (พ.ศ. 2556-2570) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) ให้การด าเนินงาน 
ด้านการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดการขยายผลตามแนวทางที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. และกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ส าคัญอย่างยิ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐนี้ เป็นการประเมินเชิงบวกเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
น าสู่ความร่วมมือและปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คะแนนประเมินเป็นการสะท้อน
ผลลัพธ์ของหน่วยงาน จะเกิดผลโดยรวมจนกระทั่งมีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA) นี้ 
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เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินที่สามารถน าสู่การบรรลุเป้าหมายต่อค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ของ
ประเทศไทย และจะสะท้อนกลับมาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในที่สุด 
  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาองคค์วามรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA) แก่บุคลากรสาธารณสุข 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2) ปลุกจิตส านึก/สร้างวัฒนธรรม/สร้างค่านิยม ด้านคุณธรรมความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของบุคลากรสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 3) ให้บุคลากรสาธารณสุข ได้พัฒนา 
และปรับปรุงกระบวนงานให้โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และ 4) สะท้อนผลลัพธ์การด าเนินงานที่โปร่งใส 
ของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ดังกล่าวจ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้  
  กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  กิจกรรมที่ 2 อบรมเพ่ิมพูนทักษะผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
  กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA) ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้จัดกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 
ดังรายละเอียด 
  กิจกรรมที่ 1  
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 12-13 
มกราคม 2558  ณ ห้องอารียา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท รังสิต จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

  1) พัฒนาองค์ความรู้ และเตรียมความพร้อมบุคลากรสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ในเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency assessment : ITA) ด้วยการปลุกจิตส านึก/สร้างวัฒนธรรมองค์กร/สร้างค่านิยมด้านคุณธรรม
ความโปร่งใสในการด าเนินงานแก่บุคลากรสาธารณสุข  

  2) ขับเคลื่อนองค์กรให้มีการบริหารงานที่โปร่งใสขึ้นตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and transparency assessment : ITA) ทีส่ านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
   กลุ่มเป้าหมายมีจ านวนทั้งสิ้น 340 คน แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน (คน) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 76 
ผู้ก ากับและ/หรือผู้ดูแลตัวชี้วัดที่ 21 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 96 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 12 
เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 12 
หัวหน้างานเขตสุขภาพที่ 1-12 12 
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมวิชาการ 8 
ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 25 
ผู้บริหารระดับสูง/วิทยากร/ผู้ติดตามผู้บริหารระดับสูง 13 
คณะท างาน/เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 10 
   รวมทั้งสิ้น 340 
 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทั้งสิ้น 371 คน งบประมาณเป็นจ านวน
เงิน 325,500 บาท (สามแสนสองหมื่นห้ าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้รับเกียรติจากนายแพทย์เทียม  
อังสาชน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  
เชิงปฏิบัติการฯ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข และส านักงาน ป.ป.ช. ประกอบด้วย อาจารย์ศิริรัตน์ วสุวัฒน์ ผู้ เชี่ยวชาญส านักงาน 
ป.ป.ช. และคณะนักวิจัยส านักงาน ป.ป.ช. ประกอบด้วย นายพฤฒิชน พลเจียก นางสาวจีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร
นางสาวอ าพรทิพย์ สรรพวุธ นางสาวอรุณพร พิทักษ์ และนายธนเดช ยุ่งยั้ง สามารถสรุปผลการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ พอสังเขปได้ดังนี้ 
   นายแพทย์สุรเชษฐ์  สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  บรรยายหัวข้อ 
บทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส Integrity & Transparency 
Assessment : ITA โดยกล่าวถึง 

- สถานการณ์ปัญหาการทุจริตของไทยในเชิงเปรียบเทียบ : ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น CPI  
(Corruption Perception Index) ผลการจัดอันดับในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 102 จากการจัดอันดับทั้งหมด 177 ประเทศทั่วโลก ส่วนในปี พ.ศ. 2557 
ประเทศไทยได้ 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 
ประเทศท่ัวโลก ค่าคะแนน CPI สะท้อนว่า 
  1. สภาวการณ์ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย มีความรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากข้ึน 
  2. หากปล่อยไว้ย่อมเกิดความเสียหายต่อการพัฒนา เศรษฐกิจ  สั งคม ความมั่นคง 
และภาพลักษณ์ของประเทศ  
  3. ความพยายามต่อต้านทุจริตที่ผ่านมายังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรและบ่งชี้ว่า 
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    3.1 การแก่งแย่งทางการเมือง ฉกฉวยโอกาสหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง โดย
ไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและชาติ มีแนวโน้มซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น 
    3.2 คนไทยส่วนใหญ่เห็นด้วย ถ้ามีรัฐบาลโกงกินทุจริต แต่ชีวิตประชาชนอยู่ดีกินดี และ
ยินยอมขายเสียงให้ หากมีชีวิตที่ดีข้ึน 
    3.3 จิตส านึกคนไทยเริ่มเบี่ยงเบนจากหลักคุณธรรมจริยธรรม เด็กไทยยอมรับได้กับ "การ 
เล่นขี้โกงเม่ือมีโอกาส และการลอกข้อสอบ ถ้าจ าเป็น” 
    3.4 การทุจริตแพร่กระจายทั้งภาครัฐและเอกชน 
    3.5 ประเทศไทย ขาดการสร้างพ้ืนฐานความซื่อสัตย์ สุจริตมีวินัย และคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนจิตสาธารณะในทุกภาคส่วน ทุกกลุ่มวัยและทุกระดับ 
  - ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551-2555) 
   วิสัยทัศน์ สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานที่ต่อต้านการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) 
   วิสัยทัศน์ สังคมไทย มีวินัยโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ร่วมป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและ ปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิด
ของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา
เครือข่ายในประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริต และเครือข่ายระหว่างประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน  
  เป้าหมายหลัก : เพ่ิมระดับค่า CPI ของประเทศไทยเป็นร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2560 
  เป้าหมายรอง : - ผู้มีอ านาจหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีพฤติกรรมการทุจริตลดลง 
      - เจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ
        ลดลง 
      - ระดับการทุจริตจากภาคธุรกิจ/การจ่ายเงินสินบน ต่างๆ ลดลง 
      - ระดับการรับรู้ว่าการทุจริตเป็นปัญหาส่งผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจสูงขึ้น 
      - ระดับความโปร่งใสและการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเพ่ิมขึ้น 
      - ระดับการปราบปรามการทุจริตและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท าผิดมี 
        ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | ๓๙ 

 

 Prof. โรเบิร์ต คลิตการ์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอแนวคิด การลดคอรับชันที่ชัดเจน กะทัดรัด 
  C = M + D – A 
  C = Corruption  คอรร์ปัชั่น 
  M = Monopoly  ผูกขาด 
  D = Discretion   ดุลยพินิจ 
  A = Accountability ความโปร่งใส 
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) 

 
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนั้น คือ 1) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม 2) การแต่งตั้งโยกย้าย และ 3) การ
ตรวจสอบถ่วงดุลระดับจังหวัด/กรม/กระทรวง และสิ่งที่จะต้องปฏิบัติ คือดังนี้ 
 1) จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ด้วยความโปร่งใส (มาตรา 103 มาตรา 103/7 และมาตรา 103/8)  
 2) บุคลากรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการอย่าง
เคร่งครัด 
 3) ระเบียบเงินสวัสดิการ หน่วยงานย่อยของกระทรวงสาธารณสุข 
 4) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข (พงศ. 2557-2560) น าสู่การปฏิบัติ 
 5) มีธรรมาภิบาลการบริหารจัดการ (คน เงิน ของ มาตรา 100 และมาตรา 103)  
 6) เตรียมความพร้อมและรับการประเมิน ITA 
 7) รายงานผล 
กิจกรรมเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข คือ 1) ธรรมาภิบาลในการจัดซื้อพัสดุ 5 กลุ่ม คือ ยา วัสดุการแพทย์ 
วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุส านักงาน 2) แผนจัดซื้อร่วม ระดับเขตและกรม 3) 
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2557 4) แนวทางปฏิบัติในเรื่องผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ รวมถึงเงินบริ จาคที่ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 5) โรงพยาบาลคุณธรรม 6) พัฒนาระบบบริการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน 7) สร้าง
ขวัญก าลังใจแก่บุคลากร  8) พัฒนากลไกการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และ 9) เตรียมความพร้อมใน
การรับการตรวจประเมิน ITA 
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 คุณธรรม (Integrity)  
 - ท า - งานให้มีธรรม (Working Integrity) 
 - ท า - วัฒนธรรมให้มีธรรม (Culture Integrity) 
 - ท า - ใสมองเห็นได้ (Transparency) 
 - ท า - ตรวจสอบได้ (Accountability)  
ภาพความส าเร็จ 
 1) การบริหารจัดการองค์กร ทั้งในภาครัฐและภาคส่วนต่างๆเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เจ้าหน้าที่รัฐ (ข้าราชการ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่าง
เคร่งครัด เด็ก และเยาวชนได้รับการปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม 
 2) สามารถจัดการปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่พัฒนาการที่ดีขึ้นใน
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ของประเทศ 
 3) ประชาชนพึงพอใจในระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมแสดงบทบาทในการต่อต้านทุจริต 
 4) สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวินัย โปร่งใสยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
สิ่งท้าทาย (Challenges) 
 1. สังคมคาดหวัง/รู้สึกว่า 
   - ราชการส่วนใหญ่คอร์รปัชั่น 
   - ข้าราชการส่วนใหญ่กินตามน้ า และทวนน้ า 
   - ต้องปราบปรามลงโทษแรง และเร็วที่สุด 
 2. มีระบบใหม่ๆ ก าลังจะเกิด 
   - เปลี่ยนระบบพัสดุ ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง 
   - ผู้ขาย เข้าระบบใหม่ 2 ล้าน  5 แสน ทุกรายต้องแจ้งระบบบัญชีต้นทุน GFMIS 
   - GFMIS   - เงินงบประมาณ   
      - เงินบ ารุง 
   - E-Bidding 
   - E-marketing 
 อาจารย์ศิริรัตน์ วสุวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญส านักงาน ป.ป.ช. และคณะนักวิจัยส านักงาน ป.ป.ช. 
บรรยายและฝึกปฏิบัติการแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ของส านักงาน ป.ป.ช. สรุปสาระส าคัญดังนี้  
 แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and transparency assessment : ITA) ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ซึ่งมีองค์ประกอบในการประเมินทั้งสิ้น 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การประเมินความโปร่งใส (Transparency) 2) การประเมินความรับผิดชอบ 
(Accountability) 3) การประเมินทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption) 4) การประเมินวัฒนธรรมคุณธรรม 
(Integrity Culture) และ 5) การประเมินคุณธรรมในการท างาน (Work Integrity) ใน 3 เครื่องมือ คือ  
 1) Internal Integrity & Transparency Assessment ประเมินเชิงการรับรู้เป็นการประเมิน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน  
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 2) External Integrity & Transparency Assessment ประเมินมุมมองการรับรู้ภายนอก 
จะประเมินจากผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ของหน่วยงาน 
 3) Evidence Base Integrity & Transparency Assessment ประเมินในลักษณะหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Base) ที่ได้ด าเนินการไปแล้วในรอบปีตามกรอบกติกา กฎ ระเบียบต่างๆ  
 โดยใช้หลักสถิติซึ่ งในเชิงหลักการจะครอบคลุมการประเมิน ท าให้สามารถรับรู้ ได้ว่า  
ในแต่ละองค์ประกอบจะทราบถึงปัญหาอาจเกิดจากความไม่โปร่งใสหรือระดับการคอร์รัปชั่นในองค์กร ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาองค์กรมีการบริหารงานที่โปร่งใสขึ้นตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดเป้าหมาย 
ของการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติฯ (พ.ศ. 2556-2570) จะต้องมีการยกระดับความโปร่งใส และระดับ
คุณธรรมในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานประมาณ 8,000 หน่วยงาน รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ 
จึงเป็นที่มาของการจัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และยกระดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย (CPI) มีระดับดีขึ้น  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนี้ เป็นการประเมินเชิงบวก  
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ น าไปสู่ความร่วมมือและปรับปรุงกระบวนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คะแนนประเมินเป็นการสะท้อนผลลัพธ์ของหน่วยงาน จะเกิดผลโดยรวม
จนกระทั่งมีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA) จึงเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน  
ที่สามารถน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายต่อค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ของประเทศไทย 
 
  - แบ่งกลุ่มบรรยายการเตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการประเมิน Evidence Base 
Integrity & Transparency Assessment  
  - นางสาวสุชาฏา วรินทร์เวช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) บรรยายการพัฒนากระบวนงานสู่งานประจ าเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment 
: ITA) และข้อค้นพบจากการด าเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 การพัฒนากระบวนงานสู่งานประจ าเพ่ือรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA) 
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ข้อค้นพบจากการด าเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 1. ขาดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. ขาดการแสดงข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 
 3. ขาดการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ 
 4. ขาดการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและ
เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 5. ขาดรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ 
 6. ขาดการน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไป
ปรับปรุงระบบการท างาน 
 7. ขาดรายงานการตรวจสอบกรรมการเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน  
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การด าเนินการหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

ภายในพฤศจิกายน 
2557 

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน จัดส่งรายชื่อผู้ประสานงานประจ าหน่วย 
ให้แก่ส านักงาน ป.ป.ท.  

ภายในวันที่  
30 มีนาคม 2558 
 

หน่วยงานส่วนภูมิภาคจัดส่ง ศปท. 
1) รายชื่อบุคลากรภายในหน่วยงาน (สสจ./รพศ./รพท./สสอ./รพช.) ตามแบบ 
ที่ก าหนด  
2) รายชื่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแบบที่ก าหนด 

เมษายน-กันยายน 
2558 

ส านักงาน ป.ป.ท. ด าเนินการส ารวจโดยวิธีการสัมภาษณ์  
หรือส่งแบบประเมินทางไปรษณีย์ (IIT และ EIT)  

10 กรกฎาคม 2558 
 

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตอบข้อค าถามพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
ข้อค าถามตามแบบประเมินเชิงประจักษ์ส าหรับหน่วยงาน (EBIT) พร้อมจัด 
ชุดเอกสาร ส่ง ศปท.  
(เขตบริการสุขภาพเป็นผู้ส่ง จังหวัดละ 1 ชุด = 76 ชุด) 

16 ตุลาคม- 
14 พฤศจิกายน 2558 

ส านักงาน ป.ป.ท. ตรวจสอบและประเมินผลคะแนนจากแบบประเมินเชิงประจักษ์
ส าหรับหน่วยงาน (EBIT) ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ท. อาจขอข้อมูลเพิ่มเติม 

16 ตุลาคม-14 
พฤศจิกายน 2558 

ส านักงาน ป.ป.ท. ประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  
จากแบบประเมิน 3 ตัว (EBIT /IIT /EIT) 

15 พฤศจิกายน 2558 ส านักงาน ป.ป.ท. จัดส่งผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
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  กิจกรรมที่ 2  
  โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะผูต้รวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้จัดการอบรมเพ่ิมพูนทักษะ
ผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เมื่อวันที่  
26 มีนาคม 2558  ณ ห้องจามจุรี ชั้น 1 โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายมีจ านวนทั้งสิ้น 
73 คน งบประมาณจ านวน 78,575.30 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามสิบสตางค์)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

  1) พัฒนาองค์ความรู้ผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพ ให้เป็นผู้ตรวจประเมินเบื้องต้นใน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

  2) ร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้มีการบริหารงานที่โปร่งใสขึ้นตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ตามมาตรการและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA) ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
    การอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ศิริรัตน์ วสุวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญส านักงาน ป.ป.ช. 
และคณะนักวิจัยส านักงาน ป.ป.ช. ประกอบด้วย นายพฤฒิชน พลเจียก นางสาวจีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร  
นางสาวอ าพรทิพย์ สรรพวุธ  นางสาวอรุณพร พิทักษ์ และนายธนเดช ยุ่งยั้ง และนางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) สรุปผล 
การอบรมฯ พอสังเขปได้ดังนี้ 
  ผู้เข้ารับการอบรมเพ่ิมพูนทักษะผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นตัวแทนระดับเขตสุขภาพ จ านวน 12 เขตสุขภาพ ตามค าสั่งส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 444/2558 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 และค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ 494/2558 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558 
  อาจารย์ศิริรัตน์ วสุวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญส านักงาน ป.ป.ช. บรรยายสรุปแบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. สรุปสาระส าคัญดังนี้ 
  แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and transparency assessment : ITA) ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด มีองค์ประกอบในการประเมิน
ทั้งสิ้น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การประเมินความโปร่งใส (Transparency) 2) การประเมินความรับผิดชอบ 
(Accountability) 3) การประเมินทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption) 4) การประเมินวัฒนธรรมคุณธรรม 
(Integrity Culture) และ 5) การประเมินคุณธรรมในการท างาน (Work Integrity) ใน 3 เครื่องมือ  
1) Internal Integrity & Transparency Assessment ประเมินเชิงการรับรู้เป็นการประเมินบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในหน่วยงาน  2) External Integrity & Transparency Assessment ประเมินมุมมองการรับรู้ภายนอกจะ
ประเมินจากผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ของหน่วยงาน 3) Evidence Base Integrity & Transparency 
Assessment ประเมินในลักษณะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) ที่ได้ด าเนินการไปแล้วในรอบปี 
ตามกรอบกติกา กฎ ระเบียบต่างๆ  
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 นอกจากนี้ บรรยายในประเด็นการเตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการประเมิน Evidence 
Base Integrity & Transparency Assessment ตามแบบประเมินฯ จ านวน 11 ข้อ โดยท าการแบ่งกลุ่ม 
และให้นักวิจัยจากส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินการอธิบายการเตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการประเมิน  
Evidence Base Integrity & Transparency Assessment ตามแบบประเมินฯ จ านวน 11 ข้อ ในแต่ละกลุ่ม 
  นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารหลักฐาน อาทิ แบบ ITA 002 แบบ ITA 
003 และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะต้องน าส่งให้กับที่ปรึกษาโครงการฯ ตามปฏิทินที่ก าหนด ตลอดจน 
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency assessment : ITA)  
  จากแนวคิดการอบรมเพ่ิมพูนทักษะผู้ตรวจประเมินฯ ดังกล่าวนี้  เป็นอีกหนึ่งกลวิธี 
ที่จะช่วยให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดใน 76 จังหวัด สามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนา
กระบวนการท างานในทุกกระบวนงาน และประเมินตนเอง (Self-Assessment) ก่อนน าส่งหลักฐานในเดือน
ตุลาคม 2558  ทั้งนี้ มุ่งหวังการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานภายในหน่วยงานตนเอง 
และผลประเมินที่ได้รับจะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน อีกทั้งเป็นแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือแก้ไขปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 
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  กิจกรรมที่ 3  
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA) ของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 
2558 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA) แก่บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณ
ส่วนกลาง ใน 3 เครื่องมือ คือ 1) Internal Integrity & Transparency Assessment  2) External Integrity & 
Transparency Assessment และ 3) Evidence Base Integrity & Transparency Assessment โดยเฉพาะ
ประเด็นการจัดท าเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base 
Integrity & Transparency Assessment) ซึ่งต้องรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ของส่วนราชการระดับกระทรวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 9 และรายงานผลตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 
21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA) รอบ 9 เดือน 
  กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรทุกส านัก/กอง/ศูนย์ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ส่วนกลาง) จ านวน 25 หน่วยงาน มีจ านวนทั้งสิ้น 60 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 27,935 บาท (สองหมื่น - 
เจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาท) ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อ านาย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้รับเกียรติจากส านักงาน 
ป.ป.ช. คือ อาจารย์ศิริรัตน์ วสุวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญส านักงาน ป.ป.ช. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
พอสังเขปได้ดังนี ้
 อาจารย์ศิริรัตน์ วสุวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญส านักงาน ป.ป.ช. บรรยายและฝึกปฏิบัติการแบบประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สรุปสาระส าคัญดังนี้  
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 1) คะแนนดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ปี 2538-2557 

 
 
สรุปได้ว่า ตั้งแต่มีการจัดล าดับสภาพการณ์ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 
เป็นต้นมาจนถึงปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นปีล่าสุด ปรากฏว่าระดับคะแนนของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ า  
มาโดยตลอดจนแสดงถึงสภาพการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศอยู่ในระดับสูง และการจัดอันดับสภาพการณ์
ทุจริตของประเทศไทย 
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 2) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3) ความเป็นมาของ Integrity and transparency assessment : ITA  
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 ในปี 2554 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้บูรณาการเครื่องมือการประเมินระหว่าง Integrity 
Assessment และ Transparency Index เข้าด้วยกัน เนื่องจากแนวคิดของทั้ง 2 ระบบ มีความคล้ายคลึงกัน 
เพ่ือสร้างเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศต่อไป 
 ในปี 2555 ศึกษาแนวคิดของทั้ง 2 ระบบ เพ่ือบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม 
การด าเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐ และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
เข้าด้วยกันเป็น “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
& Transparency Assessment)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4) วัตถุประสงค์ในการน าเครื่องมือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมาใช้ในการประเมิน
หน่วยงานภาครัฐ 
   4.1 เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เข้าร่วมโครงการ 
   4.2 เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ ส าหรับการปรับปรุงหรือ
พัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 5) ประโยชน์ที่จะได้รับ 
   5.1 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 
  5.2 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการให้ความส าคัญและถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรมเพิ่มขึ้น 
  แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and transparency assessment : ITA) ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ซึ่งมีองค์ประกอบในการประเมินทั้งสิ้น  
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความโปร่งใส (Transparency) 2) ความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability) 3) 
คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery) 4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
(Integrity Culture) และ 5) คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ใน 3 เครื่องมือ คือ  
1) Internal Integrity & Transparency Assessment  2) External Integrity & Transparency Assessment และ  
3) Evidence Base Integrity & Transparency Assessment ในส่วนวิธีการประเมินในลักษณะหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ (Evidence Base) นั้น เป็นการประเมินจากหลักฐานที่ได้ด าเนินการไปแล้วในรอบปีตามกรอบ
กติกา กฎ ระเบียบต่างๆ และในเชิงการรับรู้เป็นการประเมินบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน ส่วนมุมมอง
การรับรู้ภายนอกจะประเมินจากผู้ มีส่ วนได้ เสีย  ( stakeholder)  ของหน่ วยงาน โดยใช้หลักสถิติ 
ซึ่งในเชิงหลักการจะครอบคลุมการประเมิน ท าให้สามารถรับรู้ได้ว่าในแต่ละองค์ประกอบจะทราบถึง  
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ปัญหาอาจเกิดจากความไม่โปร่งใสหรือระดับการคอร์รัปชั่นในองค์กร ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาในการพัฒนาองค์กรมีการบริหารงานที่โปร่งใสขึ้นตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดเป้าหมายของการขับเคลื่อน  
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ (พ.ศ. 2556 -2570) จะต้องมีการยกระดับความโปร่งใส และระดับคุณธรรม 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานประมาณ 8,000 หน่วยงาน รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ จึงเป็น
ที่มาของการจัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และยกระดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย (CPI) มีระดับดีขึ้น  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนี้ เป็นการประเมินเชิงบวก  
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ น าไปสู่ความร่วมมือและปรับปรุงกระบวนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คะแนนประเมินเป็นการสะท้อนผลลัพธ์ของหน่วยงาน จะเกิดผลโดยรวม
จนกระทั่งมีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA) จึงเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน 
ที่สามารถน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายต่อค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ของประเทศไทย 
 
กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 6) อธิบายการเก็บหลักฐานแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity & 
Transparency Assessment : EBIT) ตามคู่มือค าอธิบายรายข้อ 
 นางสาวสุชาฏา วรินทร์เวช  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) บรรยายการส่งเอกสาร Evidence Base Integrity and Transparency 
Assessment ประกอบการประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency 
assessment : ITA) 
 1) มอบเจ้าภาพในการเก็บเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์รายข้อ  
 2) ก าหนดส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 
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คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment) เพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2556-2560) ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ระดับจังหวัด และส่วนราชการระดับกรม มิติการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน (น้ าหนักร้อยละ 5) ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
ให้หน่วยงานภาครัฐรับทราบถึงสถานะระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งว่า  
มีการด าเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเจ้าหน้าที่ในองค์กรในภาพรวมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
หรือไม่ ระดับใด มีข้อควรพัฒนาปรับปรุงใดบ้างเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติงานด้ วยความซื่อสัตย์สุจริต 
การประเมินจะเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะไปสู่การเพ่ิมค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศ
ไทย (Corruption Perception Index : CPI) ให้ได้ 50 คะแนนในปี 2560 ตามเป้าหมายที่ก าหนดใน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนดเป้าหมายดังกล่าวไว้ในปี 2559) 
 ส าหรับส่วนภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ไม่ถูกเลือก 
ให้เป็นหน่วยรับการประเมิน หากแต่เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและการเตรียมความพร้อมใน 
การประเมินทุกองค์กรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงเสนอเข้ารับการประเมิน
ส าหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบ ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริตฯ (ศปท.) จึงก าหนดขอบเขตหน่วยรับการประเมินในภาพจังหวัด ประกอบด้วย ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป และให้เขตสุขภาพท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ตามเงื่อนไขที่ส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด  ด้วยการพัฒนาทีมผู้ตรวจ
ประเมิน ให้หน่วยรับตรวจพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร วินิจฉัยองค์กร และพัฒนาโอกาส 
ในการปรับปรุงองค์กร (Opportunity for Improvement : OFI) ให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
ซึ่งจะสอดรับกับการตรวจราชการ (คณะที่ 3) และได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) เป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวง  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ได้จัดท าตัวชี้วัดระดับกระทรวง ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA ) เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) และเป็นตัวชี้วัดตามงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประเมินตนเอง ในเบื้องต้น (Self 
Assessment) ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT)  
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คะแนนการประเมินเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) ตามตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA ) รอบ 9 เดือน  
 
ตารางท่ี 1 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรม 
 และความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
 รอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัด จ านวน
หน่วยงาน 
N = 85 

ผ่าน
เกณฑ ์

ร้อยละ ไม่
ผ่าน

เกณฑ ์

ร้อยละ ไม่จัดส่ง
รายงาน 

ร้อยละ ระดับ
คะแนน 

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดบั
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA)  

85 56 65.9 4 4.7 25 29.4 4.5900 

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ร้อยละ 50 (ช่วงปรับค่าคะแนน +/- 10) 
 
ตารางท่ี 2 ค่าคะแนนตามตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมิน
 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : 
 ITA) จ าแนกรายเขตสุขภาพ รอบ 9 เดือน 

ล าดับ เขตสุขภาพที่ จังหวัด ค่าคะแนน 
1 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 54 
2  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 60 
3  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 36 
4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 63 
5  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 64 
6  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 60 
7  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 63 
8  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 65 
9 2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 85 

10  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 75 
11  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 72 
12  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 67 
13  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 63 
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ล าดับ เขตสุขภาพที่ จังหวัด ค่าคะแนน 
14 3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 76 
15  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 79 
16  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 76 
17  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ไม่รายงาน 
18  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ไม่รายงาน 
19 4 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ไม่รายงาน 
20  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ไม่รายงาน 
21  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ไม่รายงาน 
22  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่รายงาน 
23  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ไม่รายงาน 
24  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ไม่รายงาน 
25  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ไม่รายงาน 
26  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ไม่รายงาน 
27 5 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ไม่รายงาน 
28  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ไม่รายงาน 
29  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่รายงาน 
30  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ไม่รายงาน 
31  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ไม่รายงาน 
32  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ไม่รายงาน 
33  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ไม่รายงาน 
34  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่รายงาน 
35 6 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 97 
36  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 92  
37  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 94 
38  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 69 
39  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 91 
40  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 73 
41  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 98 
42  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 85 
43 7 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 93 
44  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 71 
45  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 87 
46  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 92 
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ล าดับ เขตสุขภาพที่ จังหวัด ค่าคะแนน 
47 8 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 58.5 
48  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 59 
49  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 57 
50  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 60 
51  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 58.5 
52  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 67 
53  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู 70 
54 9 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 83 
55  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 83.5 
56  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 79.5 
57  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 75 
58 10 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 68 
59  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 66 
60  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 82 
61  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 66 
62  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 94 
63 11 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 83 
64  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 75 
65  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 74 
66  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 70 
67  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 68 
68  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 67 
69  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 41 
70 12 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ไม่รายงาน 
71  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ไม่รายงาน 
72  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ไม่รายงาน 
73  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ไม่รายงาน 
74  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ไม่รายงาน 
75  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ไม่รายงาน 
76  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไม่รายงาน 
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ตารางท่ี 3 ค่าคะแนนตามตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมิน
 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : 
 ITA) จ าแนกรายกรม รอบ 9 เดือน 

ส่วนราชการระดับกรม ค่าคะแนน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 86.5 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 91 
กรมควบคุมโรค 100 
กรมอนามัย 70 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 61 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 91 
กรมการแพทย์ N/A 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ N/A 
กรมสุขภาพจิต  86 
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คะแนนการประเมินเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : 
EBIT) ตามตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) รอบ 12 เดือน 
 
 
ตารางท่ี 1 ร้อยละของหน่วยงานในสั งกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่ านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและ 
 ความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) รอบ 12 เดือน 
 

ตัวชี้วัด จ านวน
หน่วยงาน 
N = 85 

ผ่าน
เกณฑ ์

ร้อยละ ไม่
ผ่าน

เกณฑ ์

ร้อยละ ไม่จัดส่ง
รายงาน 

ร้อยละ ระดับ
คะแนน 

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดบั
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA)  

85 84 98.82 1 1.18 - - 5.0000 

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ร้อยละ 50 (ช่วงปรับค่าคะแนน +/- 10) 
 
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบค่าคะแนนตามตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( Integrity and 
 Transparency Assessment : ITA) จ าแนกรายเขตสุขภาพ รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 

ล าดับ เขตสุขภาพ จังหวัด 
ค่าคะแนน 

รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 54 54 
2  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 60 70 
3  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

แม่ฮ่องสอน 
36 71 

4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 63 63 
5  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 64 64 
6  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 60 60 
7  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 63 71 
8  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 65 70 
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ล าดับ เขตสุขภาพ จังหวัด 
ค่าคะแนน 

รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
9 2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 85 85 

10  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 75 75 
11  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 72 72 
12  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 67 67 
13  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 63 63 
14 3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 76 78 
15  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 79 88 
16  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ก าแพงเพชร 
76 61 

17  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ไม่รายงาน 78 
18  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ไม่รายงาน 90 
19 4 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ไม่รายงาน 91 
20  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ไม่รายงาน 70 
21  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ไม่รายงาน 92 
22  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
ไม่รายงาน 70 

23  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ไม่รายงาน 88 
24  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ไม่รายงาน 95 
25  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ไม่รายงาน 96 
26  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ไม่รายงาน 70 
27 5 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ไม่รายงาน 98 
28  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ไม่รายงาน 94 
29  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 
ไม่รายงาน 98 

30  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ไม่รายงาน 89 
31  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ไม่รายงาน 98 
32  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สมุทรสงคราม 
ไม่รายงาน 89 

33  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ไม่รายงาน 80 
34  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่รายงาน 87 
35 6 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 97 95 
36  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 92  92 
37  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 94 94 
38  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 69 80 
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ล าดับ เขตสุขภาพ จังหวัด 
ค่าคะแนน 

รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
39  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 91 91 
40  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 73 75 
41  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 98 98 
42  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สมุทรปราการ 
85 85 

43 7 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 93 93 
44  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 71 80 
45  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 87 87 
46  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 92 92 
47 8 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 58.5 89.75 
48  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 59 94.75 
49  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 57 92.75 
50  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 60 89.50 
51  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 58.5 84.75 
52  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 67 76.4 
53  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู 70 83.75 
54 9 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 83 78.50 
55  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 83.5 83.50 
56  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 79.5 83.50 
57  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 75 75 
58 10 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 68 88 
59  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 66 88 
60  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 82 85 
61  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 66 85 
62  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 94 97 
63 11 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 83 83 
64  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 75 75 
65  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 74 74 
66  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
70 70 

67  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 68 68 
68  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 67 67 
69  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 41 71 
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ล าดับ เขตสุขภาพ จังหวัด 
ค่าคะแนน 

รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
70 12 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ไม่รายงาน 82 
71  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ไม่รายงาน 73 
72  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ไม่รายงาน 54 
73  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ไม่รายงาน 83 
74  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ไม่รายงาน 40 
75  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ไม่รายงาน 70 
76  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไม่รายงาน 58 

 
 
 
 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบค่าคะแนนตามตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( Integrity and 
 Transparency Assessment : ITA) จ าแนกรายกรม รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 

ส่วนราชการระดับกรม 
ค่าคะแนน 

รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 86.5 98.5 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 91 95 
กรมควบคุมโรค 100 100 
กรมอนามัย 70 100 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 61 61 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 91 97 
กรมการแพทย์ N/A 97 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ N/A 84 
กรมสุขภาพจิต  86 88 
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คะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ตามตัวชี้วัดที่ 7 ระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 85 หน่วยงาน (กรมวิชาการ/ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) เข้ารับการประเมินระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด เพ่ือให้เป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับ
กรมและระดับจังหวัด มิติการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน (น้ าหนักร้อยละ 5) ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
& Transparency Assessment : ITA) 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
80–100 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูงมาก 
60–79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูง 
40–59.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานปานกลาง 
20–39.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ า 
0–1.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ ามาก 

 
 
คะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  (ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขส่วนกลาง) 
 
 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูงมาก (คะแนนรวมร้อยละ 81.86) เมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบใน 5 องค์ประกอบ พบประเด็นส าคัญที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง 
จ าเป็นต้องเร่งปรับปรุงเพ่ือพัฒนาองค์กร คือ 1) ดัชนีความโปร่งใส ประเด็นระบบการร้องเรียนขององค์กร  
ได้ร้อยละ 69.14  2) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ประเด็นวัฒนธรรมองค์กรได้ร้อยละ 66.04 และ 3) 
ดัชนีคุณธรรมในการท างานในหน่วยงาน ประเด็นการบริหารงานบุคคล ได้เพียงร้อยละ 49.13 และประเด็น  
ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ได้ร้อยละ 64.56 ปรากฏดังตาราง 
 

ดัชนีในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แหล่งข้อมลู ค่าน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนที่ได้ คะแนนหลัง
ถ่วงน้ าหนัก 

ความโปร่งใส  EIT และ EBIT 26 79.45 20.66 
- การด าเนินงานขององค์กร 14.3 (55%) 89.75 12.83 
- ระบบการร้องเรียนขององค์กร 11.7 (45%) 69.14 8.09 
ความรับผิดชอบ ( EIT และ EBIT 18 89.11 16.04 
- ความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ 8.82 (49%) 87.85 7.75 
- ความสุภาพ ความกระตือรือร้น เต็มใจ 9.81 (51%) 90.37 8.30 
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ดัชนีในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แหล่งข้อมลู ค่าน้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
คะแนนที่ได้ คะแนนหลัง

ถ่วงน้ าหนัก 
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน EIT 22 97.67 21.49 
- การรับรู้ข้อมูลการทุจริต 11.66 

(53%) 
98.34 11.47 

- ประสบการณ์ตรง 10.34 
(47%) 

97.00 10.03 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร IIT และ EBIT 16 77.00 12.32 
- วัฒนธรรมองค์กร IIT 6.88 (43%)  66.04 4.54 
- การต่อต้านการทุจริตขององค์กร IIT และ EBIT 9.12 (57%) 78.40 7.15 
คุณธรรมในการท างานในหน่วยงาน IIT 18 63.06 11.35 
- การบริหารงานบุคคล  7.54 (42%) 49.13 3.70 
- การบริหารงบประมาณ  5.58 (31%) 75.50 4.21 
- ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน  4.86 (27%) 64.56 3.14 

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานโดยรวม 100  81.86 
 
 
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ล าดับ ส่วนราชการ คะแนนที่ได้ ระดับคุณธรรมและ 

ความโปร่งใส 
1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 82.47 สูงมาก 
2 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) 81.86 สูงมาก 
3 กรมควบคุมโรค 81.79 สูงมาก 
4 กรมอนามัย 80.66 สูงมาก 
5 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 79.00 สูง 
6 กรมสุขภาพจิต 78.23 สูง 
7 กรมการแพทย์ 76.12 สูง 
8 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 74.15 สูง 
9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 72.23 สูง 
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คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่วนราชการระดับจังหวัดในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
ล าดับ ส่วนราชการ คะแนนที่ได้ ระดับคุณธรรมและ 

ความโปร่งใส 
เขตสุขภาพที่ 1 

1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 74.81 สูง 
2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 75.54 สูง 
3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 78.50 สูง 
4 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 81.81 สูงมาก 
5 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 71.06 สูง 
6 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 72.31 สูง 
7 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 77.64 สูง 
8 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 81.80 สูงมาก 

เขตสุขภาพที่ 2   
9 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 74.24 สูง 

10 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 77.49 สูง 
11 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 72.86 สูง 
12 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 73.30 สูง 
13 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 70.39 สูง 

เขตสุขภาพที่ 3   
14 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 84.59 สูงมาก 
15 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 74.54 สูง 
16 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 80.12 สูงมาก 
17 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 79.23 สูง 
18 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 76.81 สูง 

เขตสุขภาพที่ 4 
19 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 78.76 สูง 
20 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 80.62 สูงมาก 
21 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 82.26 สูงมาก 
22 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 68.65 สูง 
23 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 70.20 สูง 
24 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 76.57 สูง 
25 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 77.32 สูง 
26 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 71.86 สูง 
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ล าดับ ส่วนราชการ คะแนนที่ได้ ระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 

เขตสุขภาพที่ 5 
27 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 74.36 สูง 
28 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 65.03 สูง 
29 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 78.02 สูง 
30 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 74.64 สูง 
31 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 75.10 สูง 
32 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 74.95 สูง 
33 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 82.99 สูงมาก 
34 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 74.78 สูง 

เขตสุขภาพที่ 6 
35 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 74.77 สูง 
36 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 65.31 สูง 
37 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 78.00 สูง 
38 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 79.11 สูง 
39 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 72.44 สูง 
40 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 77.90 สูง 
41 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 76.54 สูง 
42 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 76.82 สูง 

เขตสุขภาพที่ 7 
43 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 73.33 สูง 
44 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 77.06 สูง 
45 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 72.84 สูง 
46 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 81.04 สูงมาก 

เขตสุขภาพที่ 8 
47 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 71.81 สูง 
48 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 79.42 สูง 
49 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 74.90 สูง 
50 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 73.51 สูง 
51 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 69.74 สูง 
52 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 68.94 สูง 
53 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู 71.14 สูง 

เขตสุขภาพที่ 9 
54 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 75.75 สูง 
55 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 78.37 สูง 
56 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 78.89 สูง 
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ล าดับ ส่วนราชการ คะแนนที่ได้ ระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 

57 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 81.13 สูงมาก 
เขตสุขภาพที่ 10 

58 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 77.90 สูง 
59 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 78.49 สูง 
60 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 80.89 สูงมาก 
61 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 75.01 สูง 
62 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 72.75 สูง 

เขตสุขภาพที่ 11 
63 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 78.71 สูง 
64 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 70.05 สูง 
65 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 81.10 สูงมาก 
66 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 75.62 สูง 
67 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 72.16 สูง 
68 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 74.12 สูง 
69 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 59.78 ปานกลาง 

เขตสุขภาพที่ 12 
70 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 73.54 สูง 
71 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 73.22 สูง 
72 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 71.27 สูง 
73 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 80.51 สูงมาก 
74 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 75.57 สูง 
75 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 68.21 สูง 
76 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 78.47 สูง 
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ภาพกิจกรรมที่ 1 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2558  
ณ ห้องอารียา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
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ภาพกิจกรรมที่ 2 
การอบรมเพิ่มพูนทักษะผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 
ณ ห้องจามจุรี ชั้น 1 โรงแรมทีเค. พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
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ภาพกิจกรรมที่ 3 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and transparency assessment : ITA) 
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558  
ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 



สรุปผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | ๖๘ 

 

4.3 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
  อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสาธารณสุข 
(มาตรา 100 มาตรา 103/7 และมาตรา 103/8) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

  ปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศไทยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาช้านานและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
เป็นอย่างยิ่ง แม้ปัจจุบันในหลายๆ รัฐบาลที่ผ่านมาจะได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ก าหนดปัญหา
คอร์รัปชั่นอยู่ในแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือมีการก าหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาคอรัปชั่นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆ แต่การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นยังไม่เกิด
เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง อีกทั้งยังได้ทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนยากต่อการตรวจสอบมากขึ้นเรื่อยๆ 
จากรายงานผลการจันอันดับค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย (Corruption Perception Index : 
CPI) ในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปี พ.ศ. 2554 พบค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย 
(Corruption Perception Index : CPI) อยู่ในระดับต่ าคืออยู่ที่ระดับ 32 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  
มาโดยตลอด ในปี พ.ศ. 2555 มีคะแนน 37 คะแนน และในปี พ.ศ. 2556 มีคะแนนลดลงเป็น 35 คะแนน 
จะเห็นได้ว่าแม้ค่าคะแนนจะเพ่ิมสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2555 แต่ลดลงในปี พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ ค่าคะแนนไม่ควรต่ า
กว่า 50 คะแนน ค่า CPI นี้จึงเป็นเครื่องชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชั่น
ในระดับที่สูงและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ดังนั้น จึงเป็นที่มาของหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องร่วมก าหนดมาตรการ  
ในการแก้ไขปัญหา ก าหนดมาตรการการตรวจสอบอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นนั้นลดลงได้ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (สถาบันพระปกเกล้า, 2551) ได้สรุปว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น 
เป็นรากเหง้าแห่งปัญหาทั้งปวง ดังนั้น การเข้าใจปัจจัยหรือสาเหตุการเกิดคอร์รัปชั่นที่ถูกต้องครบถ้วน  
จะน าไปสู่การป้องกันและการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (ส านักงาน ก.พ., 2543) กล่าวอีกว่า 
หากมีมูลค่ารวมของการผูกขาดและการเปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจมากกว่าความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 
(Accountability) โอกาสของการทุจริต ไม่โปร่งใสก็มีมาก กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้สรุปแนวโน้มการทุจริตของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบข้อมูล  
การลงโทษข้าราชการของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีทุจริตต่อหน้าที่ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2550-2552 พบมีจ านวนผู้ถูกลงโทษไล่ออกและปลดออกจากราชการ จ านวน 37 คน (ปี พ.ศ. 2550 
จ านวน 14 คน /ปี พ.ศ. 2551 จ านวน 16 คน /ปี พ.ศ. 2552 จ านวน 7 คน) โดยส่วนใหญ่จะเป็น
เจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัยและโรงพยาบาลชุมชนที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน ส าหรับความเสียหายจากการทุจริต 
ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2552 เป็นเงินจ านวนถึง 62,983,278.81 บาท โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2552  
มีจ านวนถึง 6,643,628.07 บาท ส่วนการลงโทษในปี พ.ศ. 2553 มีจ านวน 7 คน ซึ่งมีจ านวนเท่ากับ  
ปีก่อนหน้า หน่วยงานที่มีการทุจริตมาก คือ สถานีอนามัย และโรงพยาบาลชุมชน โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่
ในระดับ 4-6 นอกจากนี้ พบในปี พ.ศ. 2554 จ านวน 10 ราย ในปี พ.ศ. 2555 จ านวน 13 ราย และ  
ในปี พ.ศ. 2556 จ านวน 9 ราย รวมทั้งสิ้น 32 ราย (ในจ านวนนี้ลงโทษตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  
ชี้มูลความผิด มีจ านวนถึง 5 ราย) ผู้ที่ถูกลงโทษนี้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ  
ด้านการเงิน และผู้บริหารทั้งสิ้น (ส าหรับปี พ.ศ. 2557 ข้อมูลอยู่ระหว่างด าเนินการสรุปผลตามปีปฏิทิน)  
จากข้อมูลที่กล่าวมานี้ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.) เล็งเห็นถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมโดยรวม ตลอดจนส่งผล



สรุปผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | ๖๙ 

 

กระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน รวมทั้งมีความสลับซับซ้อนจนยากที่จะขจัดให้หมดสิ้นไปโดยง่าย 
ประกอบกับ “ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” ที่มีการขยายกรอบการด าเนินงาน
ในระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๖๐) โดยมีเป้าหมายให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
และร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นที่ยอมรับในสากล จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกส่วนราชการจะต้อง  
เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยการสร้างระบบการป้องกันและควบคุม  
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ประชุมมีมติให้ค้นหาความเสี่ยงกรณีจังหวัด (โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาล
ชุมชน) ประเด็นการด าเนินการด้านเอกสารในการจัดซื้อ/จ้าง ผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสารดังกล่าว จ าเป็นต้อง 
มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการตลอดจนความรู้ในเรื่องข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติให้  
มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย อันได้แก่ 1) ผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/
โรงพยาบาลชุมชน และ 2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ทุกๆ กระบวนการ
สามารถตรวจสอบได้ โปร่งใส และประเด็นส าคัญจะต้องมีความรับผิดชอบ (Accountability) สอดรับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  
(พ.ศ. 2557-2560) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเน้น 
การปรับเปลี่ยนฐานคิดของในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะและให้หน่วยงานภาค รัฐ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ตระหนักต่อสถานการณ์ดังกล่าว  
จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสาธารณสุข (มาตรา 
100 มาตรา 103/7 มาตรา 103/8 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 ๑ พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขมีความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๒. ให้ บุ คลากรสาธารณสุ ข ได้ สร้ า งระบบการป้องกันและควบคุมการปฏิบั ติ ง าน 
ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
 ๓. ยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรสาธารณสุข ยึดถือแนวปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างเคร่งครัด 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)  ได้จัดอบรมให้ความรู้ 
เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสาธารณสุข(มาตรา 100 มาตรา 103/7 มาตรา 
103/8 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 4 รุ่น ณ ห้องอารียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท รังสิต จังหวัดปทุมธานี ดังนี้ 
  รุ่นที่ 1 วันที่ 26-27 มกราคม 2558 
  รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2558 
  รุ่นที่ 3 วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558 
  รุ่นที่ 4 วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 
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 การอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสาธารณสุข 
(มาตรา 100 มาตรา 103/7 มาตรา 103/8 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นอีกหนึ่งมาตรการส าคัญตามมาตรการ
เสริมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ที่ท าให้การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งให้เกียรติบรรยาย ทั้ง 4 รุ่น สรุป
สาระส าคัญพอสังเขป ดังนี้ 
 1. นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายและบรรยายพิเศษ กล่าวถึง 
 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) มอบนโยบาย/วิธีการแก้ปัญหามาตรการ 4 
ป ได้แก่ 1) ป้องปราม พัฒนากลไกตรวจสอบถ่วงดุล (Internal Control/Internal Audit)  2) ปลูกจิตส านึก 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ใช้การศึกษา/ศาสนา ปลูก/ปลุกจิตส านึก ปรับเปลี่ยนฐานความคิด  3) 
ปราบปราม ค าสั่ง คสช.ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เสริมระบบแจ้งเบาะแส/รับเรื่อง
ร้องเรียน และ 4) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์/ติดป้าย Stop หยุดคอร์รัปชั่น/ รางวัลช่อสะอาด 
(ปปช.)/รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข  
 กฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ พ.ศ. 2557  2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ. 2557 (30 ตุลาคม 
2557) 3) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (หมวด 5 มาตรา 78 การรักษาจรรยาข้าราชการ) 
ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤศจิกายน 2552) ประกาศ
จรรยาข้าราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553 4) จริยธรรมของแต่ละวิชาชีพ เช่น แพทย์ 
เภสัชกร นักบัญชี 5) สถาบันแก้วกัลยาสิขาลัย : โครงการคัดเลือก คนดีศรีสาธารณสุข 6) โรงพยาบาลคุณภาพ 
/ โรงพยาบาลคุณธรรม 7) การตรวจราชการระดับกระทรวง 8) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
9) การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง. ปปช. และ 10) กฎหมาย ป.ป.ช. ; มาตรา 100, มาตรา
103/7 และมาตรา 103/8 
 ผลการวิจัย Integrity Risk Assessment in Public Procurement : Four Pillar By  
Mr. Pedal Bloomberg (Senior Procurement Advisor, UNDP Consultant) 
 Pillar 1 กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ ขาดกฎหมายแต่มีระบบ ระเบียบภาครัฐ 
 Pillar 2 โครงสร้างขององค์กรและศักยภาพขององค์กร กรมบัญชีกลาง/ปปช. 
 Pillar 3 ศักยภาพการด าเนินงานและกลไกตลาด E-Auctionร่วมกับระบบราคากลาง  
   เสี่ยงต่อคุณภาพของสินค้าและ
บริการ 
 Pillar 4 โครงสร้างการควบคุมและกลไก
ความซื่อตรงโปร่งใส 
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 คุณธรรม (Integrity)  
 - ท า - งานให้มีธรรม (Working Integrity) 
 - ท า - วัฒนธรรมให้มีธรรม (Culture Integrity) 
 - ท า - ใสมองเห็นได้ (Transparency) 
 - ท า - ตรวจสอบได้ (Accountability)  
 2. ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ส านักงาน ป.ป.ช. บรรยายพิเศษ เรื่อง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ทับซ้อนทุจริต
คิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ และความคาดหวังของ ส านักงาน ป.ป.ช. ต่อการด าเนินงานด้านการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข 
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
(conflict of interest)  
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.2542 มาตรา 100 และมาตรา 101 ได้ก าหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นคู่สัญญาหรือได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 
 (2) เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน 
ของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือด าเนินคด ี
 (3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนใน  
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
 (4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้าง 
ในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชน
นั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
 โดยให้น าบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และให้ถือว่า 
การด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงให้น ามาใช้บังคับ  
การด าเนินกิจการของผู้ที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เพราะการกระท า
ดังกล่าวเป็นการกระท าซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม อันจะไป  
สู่การกระท าการทุจริตต่อหน้าที่ ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการดังกล่าว  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ได้ประกาศก าหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใด และหากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุก  
ไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 122 ซึ่งได้มีประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 ก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความ  
ในบทบัญญัติดังกล่าว เพียงสองต าแหน่ง คือ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี และปัจจุบันได้มีประกาศ
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. (ฉบับที่ 2) ก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ิมอีกสองต าแหน่งได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น 
และรองผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 13 กันยายน 2555 เป็นต้นไป 
 ความหมายของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) 
 : การเป็นปฏิปักษ์อันมิอาจลงรอยกันได้ ระหว่างหน้าที่กับผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  
แห่งความเชื่อถือและไว้วางใจของผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ 
 : สถานการณ์ซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะมีผลประโยชน์ส่วนตัวอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ 
หรือการใช้อิทธิพลทางการเมือง 
 : ความไม่สอดคล้องกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ของบุคคลผู้ปฏิบัติ
หน้าที่สาธารณะ 
 ต าแหน่งสาธารณะ (public office) หมายถึง บุคคลหรือองค์กรทางปกครอง ซึ่งมีภารกิจ 
ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม  และไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัว 
 ในสายตาของชาวตะวันตกมองว่าการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นรากเหง้าของการใช้อ านาจ
โดยมิชอบของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ เพ่ือให้ได้ผลประโยชน์ส่วนตนซึ่ง
เกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ส่วนตนของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐหรือ
หน่วยงานที่สังกัด ถ้าหากไม่มีกลไกในการเปิดเผยป้องกันการปกปิดซ่อนเร้นก็จะท าให้ผลประโยชน์ส่วนตนเข้า
ไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่และเกิดการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนตนในที่สุด 
 องค์ประกอบในการควบคุมการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ส าคัญคือให้มีกลไกในการเปิดเผย  
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องระบุให้ชัดเจนว่าผลประโยชน์ส่วนตนลักษณะใดที่ขัดกันกับการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และมีการจัดท าขั้นตอนที่จะแยกการมีผลประโยชน์ส่วนตนออกไปจากกระบวนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนรวม มีกรอบกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและสามารถลงโทษผู้ก ระท าผิด 
ได้มีการควบคุมดูแลโดยองค์กรภาคประชาสังคม ให้ประชาชนมีสิทธิในการถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐและ  
มีสื่อท่ีมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบการใช้อ านาจโดยมิชอบ 
 จริยธรรมส่วนตัวและจริยธรรมสาธารณะ (private and public ethics) ผู้ได้รับมอบหมาย
ด้วยความเชื่อถือ และความไว้วางใจจากบุคคลอ่ืนนอกจากต้องยึดมั่นในหลักศีลธรรมว่าด้วยความซื่อสัตย์แล้ว 
จะต้องค านึงถึง มาตรฐานแห่งความประพฤติ (standard of behavior) ด้วย 
 จริยธรรมส่วนบุคคล ประเมินจากความประพฤติของบุคคลแต่ละคน โดยประเมินจากระดับ
ศีลธรรมภายในจิตใจ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ปรากฏภายนอก 
 จริยธรรมสาธารณะ ประเมินจากความประพฤติของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน หรือองค์กร  
ที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่ โดยถือความสุจริตของสถาบัน หรือองค์กรนั้นอันเป็นส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนบุคคล 
 การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวแม้ได้รับการคุ้มครองตามหลักเสรีภาพของปัจเจกบุคคล  
แต่การแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการพิจารณาหรือใช้ดุลพินิจของ  
ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ จึงต้องขยายขอบเขตความซื่อสัตย์ของ ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะให้ปลอดจาก
อิทธิพล หรือสิ่งล่อใจอันไม่เหมาะสม เพ่ือปกป้องการตัดสินใจของบุคคลเหล่านั้นให้มีความเป็นอิสระ และ 
ไม่มีส่วนได้เสีย อันเป็นการป้องกันความลับของทางราชการ การรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจ  
ของประเทศและความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน 
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 กล่าวโดยสรุปการขัดกันแห่งผลประโยชน์มีวัตถุประสงค์เพ่ือ :  
 1. ควบคุมและลดความเสี่ยงของอิทธิพล หรือแรงจูงใจ โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ 
 2. ป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นในกระบวนการตัดสินใจของผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ 
ให้มีความเป็นอิสระและเป็นธรรมมากที่สุด 
 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ จึงเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล ซึ่งอาจละเมิด 
ต่อจริยธรรม และกฎหมายเนื่องจากผลประโยชน์ระดับรองได้เข้าแทรกแซงการใช้ดุลพินิจ หรือกระบวนการ
ตัดสินใจ ท าให้ผู้พิจารณาต้องละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ อันท าให้เกิดความเสียหาย  
แก่ผลประโยชน์ของสถาบันหรือองค์กรซึ่งเป็นผลประโยชน์หลัก 
 การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 
 - การที่เจ้าหน้าที่รัฐออกนโยบาย หรือตรากฎหมายเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง แม้ว่า
ประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ทางด้านการเงินหรือไม่ก็ตาม 
 - การที่เจ้าหน้าที่รัฐด ารงต าแหน่งหรือท าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดภาวะผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
 - การที่เจ้าหน้าที่รัฐรับเงิน สิ่งของ หรือบริการซึ่งอาจส่งผลเป็นการตอบแทนแก่ผู้ให้ในอนาคต 
 - การที่เจ้าหน้าที่รัฐท างานให้กับบริษัทเอกชนหรือมีต าแหน่งอยู่ในบริษัทเอกชน ซึ่งการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทเอกชนนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายที่ออกโดยเจ้าหน้าที่รัฐ หรือองค์กรของเจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าว 
 - การที่เจ้าหน้าที่รัฐประกอบอาชีพอ่ืนพร้อมกับการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขัดกัน
ของผลประโยชน์ได้ 
 ประเด็นที่น่าห่วงใยเป็นพิเศษ หลายๆ ประเทศก าลังประสบปัญหากับการจัดการกับการ 
มีผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดจากการให้เงินสนับสนุนทางการเมืองและการใช้จ่ายเงินในการหาเสียง 
 องค์ประกอบในการควบคุมการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ส าคัญคือ ให้มีกลไกในการเปิดเผย 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องระบุให้ชัดเจนว่าผลประโยชน์ส่วนตนลักษณะใดที่ขัดกันกับการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และมีการจัดท าขั้นตอนที่จะแยกการมีผลประโยชน์ส่วนตนออกไปจากกระบวนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนรวม มีกรอบกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและสามารถลงโทษผู้กระท าผิด  
ได้มีการควบคุมดูแลโดยองค์กรภาคประชาสังคม ให้ประชาชนมีสิทธิในการถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐและ 
มีสื่อท่ีมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบการใช้อ านาจโดยมิชอบ 
 ข้อก าหนด/กฎระเบียบเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ควรพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็น
ต่างๆ เหล่านี้ด้วย 
 - การเปิดเผยแหล่งที่มาของรายได้/การด ารงต าแหน่งต่างๆ ในบริษัททั้งที่แสวงหาก าไรและ 
ไม่แสวงหาก าไร 
 - ให้มีการแจ้งผลประโยชน์ทางด้านการเงิน (การลงทุนต่างๆ การถือหุ้น รวมถึงการลงทุน 
ของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งได้กระท าไปในนามของผู้อ่ืน) 
 - การแจ้งหรือเปิดเผยการขัดกันของผลประโยชน์ในทันทีเมื่อเกิดขึ้น 
 - การให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องแจ้งข้อมูลการลงทุนของตนอย่างสม่ าเสมอ 
 - ข้อจ ากัดในการท างานหลังจากพ้นต าแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าทุจริต 
 - การท างานอ่ืนของเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องได้รับการอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะรับงาน
อ่ืนที่มีค่าตอบแทนได้ ในกรณีที่งานอ่ืนเป็นงานที่ไม่มีค่าตอบแทนการรับงานดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิด 
การขัดกันของผลประโยชน์ 
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 - ข้อจ ากัดในการท างานของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสที่พ้นจากต าแหน่งแล้วเพ่ือป้องกันกรณี 
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐขณะอยู่ ในต าแหน่งเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้แก่ภาคเอกชนโดยหวังว่าจะได้ท างาน  
ในภาคเอกชนนั้นๆ หลังจากพ้นต าแหน่งหน้าที่ 
 - ก าหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. นายทินกร เขมะวิชานุรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ด้านตรวจราชการ) 
บรรยายความรู้เกี่ยวกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการฮ้ัว พ.ศ. 2542) 
  “การสมยอมการเสนอราคา” (ฮ้ัว) หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาตั้งแต่สองคนขึ้นไป ตกลง
กระท าการร่วมกันในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการทุจริตอย่างร้ายแรง ท าให้รัฐสูญเสีย
ประโยชน์ ก่อให้เกิดการผูกขาด สร้างอิทธิพลในการก่อสร้าง รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลเสียหายต่อ
ประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินและเจ้าของประเทศ วัตถุประสงค์เพ่ือ 
 - ก าหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐ หรือ 
 - หลีกเลี่ยงการแข่งขันกันอย่างแท้จริงและเป็นธรรม อันเป็นการเอ้ือประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา 
รายหนึ่ง หรือหลายรายให้เป็นผู้มีสิทธิท าสัญญา หรือ 
 - เพ่ือผลประโยชน์อย่างใด ระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน 
 การสมยอมการเสนอราคา” (ฮ้ัว) ถือเป็นการทุจริตอย่างร้ายแรง  ท าให้รัฐสูญเสียประโยชน์ 
ก่อให้เกิดการผูกขาด สร้างอิทธิพลในการก่อสร้าง รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลเสียหายต่อประชาชน  
ผู้เป็นเจ้าของเงินและเจ้าของประเทศ 
 มี “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542” 
หรือคนท่ัวไปเรียกสั้นๆ ว่า “กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการฮ้ัว” ออกมาบังคับใช้ 
 การเสนอราคา หมายความว่า การยื่นข้อเสนอเพ่ือเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
อันเกี่ยวกับการซื้อการจ้าง การแลกเปลี่ยน การเช่า การจ าหน่ายทรัพย์สิน การได้รับสัมปทาน การได้รับสิทธิ  
ใด ๆ 
 หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนใด ที่ด าเนินกิจการของรัฐตามกฎหมาย และได้รับเงินอุดหนุน หรือเงิน 
หรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ 
 การบังคับใช้ 
 - บังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 - บังคับใช้กับภาคธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับรัฐ 
 - บังคับใช้กับประชาชนที่มีส่วนร่วมกระท าผิด 
 บทลงโทษ “กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการฮั้ว” 
 มาตรา 4 สมยอมราคา  
 ลักษณะความผิด 
 1. ผู้ตกลงร่วมกันในการเสนอราคา หรือ ผู้เป็นธุระในการชักชวน ให้ผู้อื่นร่วมตกลง 
 2. เพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญา 
  โดย - หลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
   - กีดกันไม่ให้เสนอสินค้าหรือบริการ หรือ 
   - เอาเปรียบหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่การประกอบธุรกิจปกติ 
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 อัตราโทษ : จ าคุก 1-3 ปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่เสนอราคาสูงสุดหรือที่มี 
การท าสัญญา 
 มาตรา 5 การจัดฮั้วกัน 
 ลักษณะความผิด 
 1. ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ 
 2. เรียกรับหรือยอมจะรับ 
 3. เงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์ 
 4. เพ่ือจูงใจให้ 
     - ร่วมด าเนินการให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญา 
     - เสนอราคาสูงกว่าหรือต่ ากว่าลักษณะสินค้า บริการหรือสิทธิที่จะได้รับ 
     - ไม่เข้าร่วมเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา 
 อัตราโทษ : จ าคุก 1-3 ปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่เสนอราคาสูงสุดหรือที่มี 
การท าสัญญา 
 มาตรา 6 ข่มขืนใจผู้อื่นให้จ ายอม 
 ลักษณะความผิด 
 1. ข่มขืนใจผู้อื่นให้จ ายอมร่วมด าเนินการ 
 2. ในการเสนอราคา หรือไม่เข้าร่วมเสนอราคา หรือถอนการเสนอราคา หรือต้องเสนอราคา  
ตามก าหนด 
 3. โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญให้กลัว จะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ 
ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สาม 
 4. จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น 
 อัตราโทษ : จ าคุก 5-10 ปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่เสนอราคาสูงสุดหรือที่มี 
การท าสัญญา 
 มาตรา 7 ใช้อุบายหลอกลวง, กระท าโดยวิธีอ่ืนใด 
 ลักษณะความผิด 
 1. ใช้อุบายหลอกลวงหรือกระท าการโดยวิธีอ่ืน 
 2. เป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าท าการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือเสนอราคาโดยหลงผิด 
 อัตราโทษ : จ าคุก 1-5 ปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่เสนอราคาสูงสุดหรือ 
ที่มีการท าสัญญา 
 มาตรา 7 ใช้อุบายหลอกลวง, กระท าโดยวิธีอื่นใด 
 ลักษณะความผิด 
 1. ใช้อุบายหลอกลวงหรือกระท าการโดยวิธีอ่ืน 
 2. เป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าท าการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมหรือเสนอราคาโดยหลงผิด 
 อัตราโทษ : จ าคุก 1-5 ปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่เสนอราคาสูงสุดหรือที่มี
การท าสัญญา 
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 มาตรา 8 เสนอราคาต่ า หรือให้ผลประโยชน์สูงกว่าปกติเป็นเหตุให้ปฏิบัติตามสัญญาไม่ได้ 
 ลักษณะความผิด 
 1. เสนอราคาโดยรู้ว่าต่ ามากเกินกว่าปกติ หรือเสนอผลประโยชน์สูงกว่าความเป็นจริง 
 2. เป็นการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 3. เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาได้โดยทุจริต 
 อัตราโทษ : จ าคุก 1-3 ปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่เสนอราคาสูงสุดหรือที่มี
การท าสัญญา 
 มาตรา 9 นิติบุคคลกระท าผิด  ผู้จัดการ, ผู้บริหารเป็นตัวการร่วม 
 ลักษณะความผิด 
 1. การกระท าผิดตาม พ.ร.บ. นี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลใด 
 2. ถือว่า หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในกิจการของนิติบุคคล
นั้น หรือผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของนิติบุคคลในเรื่องนั้น เป็นตัวการร่วมในการกระท าผิดเว้นแต่พิสูจน์ได้
ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นในการกระท าผิด 
 อัตราโทษ : ตามมาตราที่กระท าความผิด 
ความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง (มาตรา 10–มาตรา 13) 
 มาตรา 10 รู้หรือควรรู้ว่ามีการกระท าผิดตาม พ.ร.บ. นี้ ละเว้นไม่ยกเลิกการเสนอราคา 
 ลักษณะความผิด 
 1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ 
 2. มีอ านาจ หรือหน้าที่ อนุมัติ พิจารณา หรือด าเนินการเกี่ยวข้องกับการเสนอราคา 
 3. รู้ หรือมีพฤติการณ์ปรากฏแจ้งชัดว่าควรรู้ว่ามีการกระท าผิดตามพ.ร.บ. นี้ 
 4. ละเว้นไม่ด าเนินการ เพ่ือให้มีการยกเลิกการด าเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาครั้งนั้น 
 5. มีความผิดฐานกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ 
 อัตราโทษ : จ าคุก 1-10 ปี และปรับสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
 มาตรา 11 ทุจริตในการออกแบบ ก าหนดราคา ก าหนดเงื่อนไข 
 ลักษณะความผิด 
 1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 2. ท าการออกแบบก าหนดราคา เงื่อนไข หรือผลประโยชน์ตอบแทนอันเป็นมาตรฐาน 
ในการเสนอราคา 
 3. โดยมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือ 
 4. เพ่ือช่วยเหลือผู้เสนอราคาให้มีสิทธิท าสัญญาโดยไม่เป็นธรรม หรือ 
 5. เพ่ือกีดกันผู้เสนอราคาไม่ให้เข้าแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมโดยทุจริต 
 อัตราโทษ : จ าคุก 5-20 ปี หรือตลอดชีวิต และปรับ 1 แสน ถึง 4 แสนบาท 
 มาตรา 12 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐกระท าผิดตาม พ.ร.บ. นี้ มีความผิดฐานกระท า
ผิดด้วยต าแหน่งหน้าที่ 
 ลักษณะความผิด 
 1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ 
 2. กระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระท าการใดๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม 
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 3. เพ่ือเอ้ืออ านวยแก่ผู้เข้าท าการเสนอราคาให้เป็นผู้มีสิทธิท าสัญญา 
 อัตราโทษ : จ าคุก 5-20 ปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับ 1 แสน ถึง 4 แสนบาท 
 มาตรา 13 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กระท าความผิดต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ 
 ลักษณะความผิด 
 1. ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรืออนุกรรมการในหน่วยงานของรัฐที่มิใช่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ 
 2. กระท าความผิดตาม พ.ร.บ. นี้ หรือกระท าการใดๆ 
 3. ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอ านาจหรือหน้าที่ในการอนุมัติการพิจารณา หรือ 
การด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการเสนอราคา 
 4. เพ่ือจูงใจหรือจ ายอมต้องรับการเสนอราคาที่มีการกระท าผิดตาม พ.ร.บ. นี้ 
 อัตราโทษ : จ าคุก 7-20 ปี หรือตลอดชีวิต และปรับ 1 แสน 4 หมื่นบาท ถึง 4 แสนบาท 
 
 กระบวนการกล่าวหาร้องเรียนเพื่อให้ด าเนินการตามกฎหมายนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 การปฏิบัติตามกฎหมาย ป.ป.ช. (มาตรา 100 มาตรา 103/7 และมาตรา 103/8 
 กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (มาตรา 103/7 และมาตรา 103/8) 
 1. การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณราคา
กลาง 
 2. การจัดท าและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการต่อกรมสรรพากรประกาศคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ (บังคับใช้วันที่๑ เมษายน ๒๕๕๕) 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
 - มาตรา ๑๐๓/๗ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 
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 - เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกรณีที่มีการท าสัญญาระหว่าง
หน่วยงานของรัฐกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น มีหน้าที่แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน  
ของรัฐต่อกรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติที่ยื่นประจ าปี เพ่ือให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับ  
การใช้จ่ายเงินและการค านวณภาษี เงินได้ในโครงการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐดังกล่าวทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร  
เพ่ือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เนื่องจากการใช้อ านาจหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรในการก าหนดมาตรการเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ  
รับไปปฏิบัติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐนั้นด าเนินการไปตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนดมาตรการในเรื่องนั้นแล้วรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบก็ได้ (วรรคสี่)  
 มาตรา ๑๐๓/๘ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือสั่งการ 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง โดยหน่วยงานของรัฐ
จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการ
ดังกล่าว และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่ติดตามผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในกรณีดังกล่าว
ด้วย หน่วยงานของรัฐใดฝ่าฝืนหรือไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมีความผิดทางวินัย
หรือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากต าแหน่งหรือต้องพ้นจากต าแหน่ง แล้วแต่กรณี 
 วิธีปฏิบัติในการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ฯ 

 1. ต้องเป็นไปตามแบบที่ก าหนด 
 2. ลงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายราคากลาง 
 3. น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพร้อมกับการขออนุมัติ ราคากลาง หรือขอความเห็นชอบ 

รายงานขอซื้อ ขอจ้าง 
  4. การประกาศให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 ราคากลาง หมายความว่า รายละเอียดราคามาตรฐานหรือราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริง 
เพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้เสนอราคาได้ยื่นเสนอไว้ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง และให้
หมายความรวมถึงราคาที่หน่วยงานของรัฐได้มาจากการอ้างอิง สืบราคาจากท้องตลาด ราคาที่เคยซื้อหรือจ้าง  
ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ หรือวิธีอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ 
ของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 
 การค านวณราคากลาง หมายความว่า วิธีการค านวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรายการ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่หน่วยงานของรัฐก าหนด หรือปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งราคากลาง 
 วงเงินที่ต้องประกาศให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ  
จัดจ้าง ราคากลางและการค านวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาท ไม่ว่าจะเป็น
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม  
 วิธีการประกาศ   ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ
ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล (เว็บไซต์) 2 แห่ง ดังนี้ 
 ๑. ในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP)  
 ๒. ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้าง หรือในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ 
ไม่มีเว็บไซต์ของตนเองให้ประกาศหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัด เช่น บริษัทในเครือ 
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บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ หากไม่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองให้ประกาศท่ีหน้าเว็บไซต์ 
ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัทอ่ืนที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นต้น แต่ขอให้แจ้งในเว็บไซต์ด้วยว่า 
จะประกาศเปิดเผยราคากลาง การค านวณราคากลางของบริษัทหรือหน่วยงานใดบ้าง 
 ระยะเวลาที่ประกาศ 
 ๑. กรณีการจัดหาที่มีการแข่งขันที่ต้องประกาศเชิญชวน 
  ๑.๑ กรณีมีการประกาศขอบเขตด าเนินการ TOR (Terms of Reference)  
ให้ประกาศพร้อมกับการประกาศ TOR 
  ๑.๒ กรณีไม่มีการประกาศขอบเขตด าเนินการ TOR (Terms of Reference)  
ให้ประกาศพร้อมกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
 ระยะเวลาปลดประกาศ 
  ๑. เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้างได้มีค าสั่งรับค าเสนอซื้อหรือจ้างแล้ว หรือ 
  ๒. เมื่อพน้ 30 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาผลหรือผู้มีอ านาจหน้าที่พิจารณา
ผลเสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วแต่ระยะเวลาใดถึงก าหนดก่อน 
 2. กรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน  
  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการค านวณราคากลาง ดังนี้ 
  (๑) ภายในสามวันท าการ นับแต่วันที่ผู้มีอ านาจได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบรายงาน
ขอซื้อขอจ้าง หรือ 
  (๒) หากไม่มีการรายงานขอซื้อขอจ้าง ให้ประกาศภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ 
ผู้มีอ านาจได้อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง หรืออนุมัติให้เงินสนับสนุนทุนการวิจัย 
  (๓) หากไม่สามารถประกาศตามระยะเวลาข้างต้น เนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็น
อ่ืนอันมิอาจก้าวล่วงได้ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ระยะเวลาปลดประกาศ 
 เมื่อประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันแล้ว ก็สามารถปลดประกาศออกได้  
 ๓. กรณีการแก้ไขสัญญา 
  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีการแก้ไขสัญญาและการแก้ไขสัญญานั้นมีผลกระทบ 
ต่อจ านวน ปริมาณ ชนิดของวัสดุ พัสดุ หรือเปลี่ยนแปลงชนิดของสินค้าหรือบริการหรือรูปแบบรายการจาก 
ที่เคยประกาศไว้ ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการต้องเผยแพร่รายละเอียดที่เกี่ยวกับสัญญาซึ่งได้มีการแก้ไข
นั้นไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน 
 มาตรา ๑๐๓/๘ วรรคสอง 
 หน่วยงานของรัฐใดฝ่าฝืนหรือไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง 
มีความผิดทางวินัยหรือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากต าแหน่งหรือต้องพ้นจากต าแหน่ง แล้วแต่กรณี 
 ค าสั่ง คสช.ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 สรุปบทลงโทษ 
 1. ความผิดทางวินัย 
 2. การถอดถอนออกจากต าแหน่ง 
 3. การให้พ้นจากต าแหน่ง  
 ๔. ความผิดทางอาญา  
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 การกระท าความผิดเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ 
 - การคิดค านวณหรือการประมาณราคาวัสดุครุภัณฑ์ท่ีจะจัดซื้อ หรืองานจ้างในลักษณะที่สูง
เกินจริง (ควบคุมด้วยราคา มาตรฐาน ราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด 
ภายใน 2 ปีงบประมาณ) 
 - การซื้อหรือจ้างในลักษณะแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน
เพ่ือ  (1) ให้วงเงินต่ ากว่าที่ก าหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด 
  (2) ให้อ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไป 
 - การเลือกใช้วิธีซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ 
 - การก าหนดคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของวัสดุครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อหรือคุณสมบัติหรือ 
ผลงานของผู้รับจ้าง 
  - การตรวจสอบใบเสนอราคาพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานหรือใบรับรองผลงานของผู้เสนอราคา
ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคาหรือวงเงินที่ระบุในใบเสนอราคาหรือหนังสือรับรองผลงาน 
  - การพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคา/ประกวดราคา ของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
หรือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
  - การอนุมัติให้จัดซื้อหรือจัดจ้างของผู้มีอ านาจและการท าสัญญา 
  - การควบคุมงานและการรายงานของผู้ควบคุมงาน 
  - การตรวจรับพัสดุ และการตรวจการจ้าง ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง 
  - การแก้ไขสัญญา/แบบรูปรายการแนบท้ายสัญญา 
  - การขยายระยะเวลาส่งมอบวัสดุครุภัณฑ์ที่จัดซื้อหรือขยายระยะการท างานตามสัญญาจ้าง 
  - การอนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับตามสัญญาซื้อหรือจ้าง 
  - การจ่ายเงินค่าวัสดุครุภัณฑ์หรือค่าจ้างตามสัญญา 
  - การรับ หรือขอรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงื่อนไขหรือเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้างของผู้มีอ านาจหน้าที่ 
 4. นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ บรรยายแนวทางการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 สรุปการบรรยายพอสังเขปได้ดังนี้ 

1. การเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่วัยเยาว์ 
2. ระบบอุปถัมภ์เข้าสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น 
3. คดีทุจริต ส านักงาน ป.ป.ช. ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน คดีทุจริต 

ต้องเร่งทุกภาคส่วน และต้องมีอายุความ  
 5. นางสาวเยาวลักษณ์  เลิศชนะพรชัย ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบการเงินที่ 16 และ 
นางเอ้ือมพร ไกรสวัสดิ์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช านาญการ บรรยายข้อค้นพบจากการตรวจสอบ 
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) : กรณีกระทรวงสาธารณสุข สรุปการบรรยายพอสังเขปได้ดังนี้ 
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ข้อค้นพบจากการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีกระทรวงสาธารณสุข 
1) การพัสดุ 
2) การยืมเงินราชการ 
3) การเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

ประเด็น รายละเอียด ข้อค้นพบ 
1) การพัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้าง 

 
- รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
- การซื้อหรือจ้างในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท 
- ข้อจ ากัดของการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
- การบันทึกบัญชี/ทะเบียนคุมพัสดุ 

- หลักประกัน 
 

- หลักประกันซอง 
- การรับหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา 
- หลักประกันสัญญา 
- การคืนหลักประกัน 

- การควบคุมพัสดุ 
 

- การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
- ขั้นตอนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับแต่งตั้ง 
- กรณีมีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพหรือสูญไปหรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในราชการ 

- ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การพัสดุ 2535 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

- 

2) การยืมเงิน
ราชการ 
 

 - การขออนุมัติ 
- การตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน 
- การอนุมัติสัญญาการยืมเงิน 
- การส่งใช้คืนเงินยืม 
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 หมวด 5 
- การเบิกจ่ายเงินยืม 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0505/4434  
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2534 
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ประเด็น รายละเอียด ข้อค้นพบ 
3) การเบิกเงิน
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
 

 - การอนุมัติ 
- การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- การเบิกจ่าย 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
พ.ศ. 2550 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0409.6/ 
ว 46 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 

4) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
 

 - บันทึกอนุมัติเดินทาง 
- ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- กรณีขอเดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว 
- กรณีการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการ เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และ 2554 
(ฉบับที่ 2) 
- หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/
ว 112 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2546 เรื่อง การจัดซื้อ
บัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ 
จากบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
แนวทางการป้องกันและความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
 - อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 1) ทางวินัย 2) ทางละเมิด 3) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 และ 4) เครื่องมือในการบริหารงานตัวช่วยกรณี 
มีปัญหาอุปสรรค 
ความผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
 - ความผิดเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่ง 
 - ความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงิน และการจ่ายเงิน 
 - ความผิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและก่อหนี้ผูกพัน 
 - ความผิดเกี่ยวกับเงินยืม 
 - ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ 
 - ความผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ 
โทษปรับทางปกครอง 
 - โทษชั้นที่ 1 โทษปรับไม่เกินเงินเดือน 1 เดือน 
 - โทษชั้นที่ 2 โทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ 2 เดือนถึง 4 เดือน 
 - โทษชั้นที่ 3 โทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ 5 เดือนถึง 8 เดือน 
 - โทษชั้นที่ 4 โทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ 9 เดือนถึง 12 เดือน 



สรุปผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | ๘๓ 

 

เครื่องมือในการบริหารงาน 
 - ระบบการบริหารเงินงบประมาณ 
 - ระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน 
 - ระบบการควบคุมภายในด้านการพัสดุ 
 - ระบบการควบคุมภายในด้านระบบ GFMIS 
 - แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาคราชการ กรมบัญชีกลาง 
 - ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0423.3/ว 384 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เรื่อง  
แนวทางการยกเลิกการจัดท าบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) 
  - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0423.3/ว 281 ลงวันที่ 23 กรกฏาคม 2555 เรื่อง  
แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS 
  - สาระน่ารู้กับบัญชีกลาง เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพ่ือยกเลิกการจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
ด้วยมือ 
  - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
หมวด 5 การเบิกจ่ายเงินยืม 
  - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0505/4434 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2534 
  - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
พ.ศ. 2550 
  - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0409.6/ว 46 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 
  - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550  
(ฉบับที่ 2) 
  - หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/ว 112 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2546 
เรื่อง การจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศจากบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2558 

(มาตรา 100 มาตรา103/7 และมาตรา 103/8) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
วันที่ 26-27 มกราคม 2558 

ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสาธารณสุข ครั้งที่ 2 

(มาตรา 100 มาตรา103/7 และมาตรา 103/8) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2558 

ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสาธารณสุข ครั้งที่ 3 

(มาตรา 100 มาตรา103/7 และมาตรา 103/8) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558 

ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสาธารณสุข ครั้งที่ 4 

(มาตรา 100 มาตรา103/7 และมาตรา 103/8) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 

ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี 
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 โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่าย
ภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” 
 ภายใต้บริบทของประเทศไทยที่ต้องเผชิญหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์  
ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อน  ท าให้กระบวนการพัฒนาการด้านต่างๆ ของประเทศ   
ขาดความสมดุลและก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกันหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และความม่ันคงของประเทศ ซึ่งรวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อม่ันต่อสายตาของประชาคมโลก 
 การที่ประเทศไทยยังคงต้องประสบกับสภาพปัญหาดังกล่าวที่นับวันจะมีรูปแบบของการกระท า
ความผิดทุจริตคอร์รัปชั่นที่หลากหลายมิติและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย  
ที่สร้างความสูญเสียที่มีมูลค่าสูงมากและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จากการที่องค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International) ได้จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชั่นของประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก (Corruption Perceptions Index) โดยดัชนีคอร์รัปชั่นของประเทศไทยตกลงจากอันดับที่ ๘๘  
ในปี ๒๕๕๕ มาอยู่อันดับที่ ๑๐๒ จาก ๑๗๗ ประเทศ ในปี ๒๕๕๖ และต่ ากว่าอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย  
เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเมื่อพิจารณาจากเขตเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทยอยู่ในล าดับ
ที่ ๗ จาก ๑๖ ประเทศ ซึ่งจากผลการจัดอันดับดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ บั่นทอนความเชื่อมั่น และ 
การพัฒนาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
 ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ 
ก็ตาม แต่ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตยังคงมีอยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ จะเห็นได้จากสถิติเรื่องร้องเรียน  
การกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร้องเรียนมายังส านักงาน ป.ป.ท. มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ดังนั้น กลไกส าคัญ 
ที่จะช่วยท าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการลดน้อยลง  จึงต้องให้ความส าคัญกับข้าราชการ  
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่ให้เกิดขึ้นกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเองและส่วนราชการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ร่วมกันอาสาเข้ามาท างานในลักษณะของเครือข่าย
ที่มีความเข้มแข็ง ร่วมกันปลุกจิตส านึกให้เกิดความตระหนัก ร่วมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตในตนเองและ
องค์กร ร่วมตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความโปร่งใสและภาพลักษณ์ใหม่อัน
จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น 
  กรอปกับการกวาดล้างความทุจริตประพฤติมิชอบให้หมดไปจากสังคมหรือวงราชการเป็นเรื่อง
ยากและต้องใช้เวลานาน  วิธีการที่จะชะล้างความสกปรกคือ การสร้างความใสสะอาดในกระบวนการ
บริหารงาน และสร้างระบบถ่วงดุลอ านาจในทุกระดับ ทั้งนี้  จึงต้องกระตุ้นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกิดความตระหนัก จงรักภักดีต่อประเทศชาติ และส านึกในบุญคุณของแผ่นดิน เห็นพิษภัยของการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่จะเป็นตัวบ่อนท าลายและกัดกร่อนรากฐานความเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติโดยรวม ซึ่งจะ
ส่งผลร้ายต่อลูกหลานในอนาคต ดังนั้น การสร้างข้าราชการไทยไร้ทุจริต  จึงเป็นกลยุทธ์ทางบวกที่มีโอกาส
ส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว โดยการดึงพลังส่วนดีของมนุษย์ออกมา พร้อมกับใช้พลังของสังคมควบคุมให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์สิ่งดีต่อสังคมแทนการเอาเปรียบ และค านึงถึงแต่ประโยชน์ส่วน
ตนและหมู่คณะ ทั้งนี้จึงต้องสร้างคุณภาพของคนในภาครัฐให้มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นฐาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต้องช่วยกันส่งเสริมคนดี และกันคนไม่ดีออกไปจากภาครัฐ 
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  ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และแผนงานเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
ในแนวทางการปลุกจิตส านึกสร้างความตระหนักรู้ การตรวจสอบและเฝ้าระวังเชิงรุกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน  
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) จึงด าเนินโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตส านึกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้าง “เครือข่าย
ภาครัฐต่อต้านการทุจริต” โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อภาครัฐ และประเทศชาติต่อไป 
  วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
  1. เพ่ือสร้าง “เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต” ที่เข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 
  ๒. เพ่ือปลุกจิตส านึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต 
  3. เพ่ือให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
  ผลการด าเนินงาน 
  ด าเนินการสร้าง/พัฒนาและสนับสนุนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีส่วนร่วมในการสร้าง
เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตและมีกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานตนเอง  
โดยการ 

1) เชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) เข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ดังรายชื่อ 

 (1) นางสาวสุจิราพร ศรีตระการโกศล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 (2) นางสาวทัชชา  สิงหทะเสน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 (3) นางพุทธชาติ  สินสมบุญ  เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช านาญงาน 
 (4) นายวัชรงค์  รัตนโอฬาร  นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
 (5) นางศรีมาลา  ตุงคะเตชะ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญงาน 
 (6) นางพัชรินทร์  งามเนตร  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 (7) นางจิราพร  อาภาอภิวัฒน์  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 (8) นายศิระ  เพชรเจริญจริง  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
 (9) นางดรุณี  ดาสา   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
 (10)  นางอุไร  นิลพฤกษ์  เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส 
 (11)  นางสุพัตรา  ช้างเขียว  นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
 (12)  นายพัฒธนา  พวงทอง  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ 
 (13)  นายรัตนะ  วัฒนานนท์  นักวิชาการพัสดุ 
 (14)  นางสาวปุณญธิดา  ลิ้มรักษา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 (15)  นางอินทุภา  วงศ์อนุสรณ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 (16)  นางสาวพลอยนภัส  แสงศรี  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 (17)  นางสุธนา  ลีลาอดิศร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 (18)  นางสุมาลี  ผิวฝาด   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 (19)  นางกรองแก้ว  รัตนจีนะ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 (20)  นางสาวสุดใจ  จันทร์เลื่อน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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 (21)  นางสาวดุจเดือน  โพธิ์ศิริ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 (22)  นายสันติ  ศิริโกมล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 (23)  นางอารีย์  รัตนกรกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 (24)  นายณัฏฐ์ชยันต์  บุญล้วน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 (25)  นางพิกุล  สังสุทธิ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 (26)  นายวัลลภ  คชบก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 (27)  นางสาวปราณี  ฤทธิ์เต็ม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 (28) นางสาววันเพ็ญ  เบญจวิกรัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 (29)  นางศิริวรรณ  มหากิจ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนช านาญงาน 
 (30)  นางอรสา  นารายนะคามิน  นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ 
 (31)  นางสาวอัชนา  ไชยชนะ  นิติกร 
 (32)  นางสาวลดารัตน์  ทาริวงศ์  นิติกร 
 (33)  นางสาวกัณฐิกา  เปลยพลอย นิติกร 
 (34)  นางสาวกรรณิกา  อุปเสน  นิติกร 
 (35)  นางสุภวาร  มนิมนากร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 (36)  นายทองดี  มุ่งดี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 (37)  นายอดิศักดิ์ ภาษิต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 (38)  นางชนิดาภา  เสน่หา  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 (39)  นางสาวบุศรัตน์  ศรีเมือง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 
 (40)  นางธีรดา  สุธีรวุฒิ   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
 (41)  นางจารุวรรณ  จันทา  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
 (42)  นางสาวนงคราญ  สีหานาม  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 (43) นางสาวฐิติพร  วีรเธียรภิญโญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 (44)  นางสาวสุวิมล  เขียวมา  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 (45)  นางสาวดวงมณี  เพิกแย้ม  พนักงานจ้างเหมาบริการงานพัสดุครุภัณฑ์ 
 (46)  นางสาวเครือพันธุ์  บุกบุญ  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
 (47)  นางธัญชนก  เสาวรัจ  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
 (48)  นายวิศิษย์ศักดิ์  ทวีวัฒนปรีชา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 (49)  นางสาวหนึ่งฤทัย  แก้วมะโน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 (50)  นางสาวศศินิภา  รินสบาย  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 (51)  นางสาวสุจินดา  แสงสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ 
 (52)  นายประดิษฐ์  สิทธิมณี  นักจัดการงานทั่วไป 
 (53)  นางวรรณภา  ฉัตรกริช  นิติกรปฏิบัติงาน 
 (54)  นายภาณุพงศ์  ในเรือน  นิติกร 
 (55)  นายอรรถเดช  แสวขุนทด  เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 
 (56)  นางสาวขวัญอมร  สว่างวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 (57)  นางภารณี  วสุเสถียร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
 (58)  นางฐิติบดี  เสนสะอาด  นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
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 (59)  นางสาวพนมทอง  พาลพล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 (60)  นางสาวพรนิดา  นาคทับทิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 (61)  นางวิระมณ  สุริยะไชย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 (62)  นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 (63)  นางสาวชญาดา  รัศมีศาสน์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 (64)  นางสาวลภดา  ศรีโคตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 2)  จัดการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับ
เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 
 3)  จัดพิธีมอบเกียรติบัตรจัดการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 
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โครงการอบรม เรื่อง การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ และปรับปรุงระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกระทรวงสาธารณสุขให้ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 
 การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาและปฏิรูปประเทศ และหาก  
ไม่สามารถสกัดยับยั้งการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็ถือว่าความพยายามในเรื่องนี้ล้มเหลว 
เพราะ “ธุรกรรม” ที่ภาครัฐท ากับเอกชน ทั้งการสั่งซื้อสินค้าและการประมูลโครงการขนาดให ญ่ใน 
แต่ละปีงบประมาณสัดส่วนประมาณ 10-20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (GDP) ในขณะที่ตัวเลข 
ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  (UNDP)  ระบุว่ าประเทศที่ก าลั งพัฒนาแบบประเทศไทย  
บางปีงบประมาณในด้านนี้สูงถึง 30% หรือคิดเป็นเม็ดเงินนับแสนล้านบาท นอกจากนี้ ผู้ประสานงานของ 
UNDP ระบุว่า “ระดับการคอร์รัปชั่นในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศไทยยังมีช่องโหว่ที่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน การฮ้ัวประมูล การใช้ทรัพยากรของรัฐไปเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง” การ
ทุจริตคอร์รัปชั่นเมื่อเกิดขึ้นจึงเป็นพฤติกรรมร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐและบริษัทเอกชน โดยแต่เดิมการโกง 
มักมีเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตเป็นผู้ เรียก และบริษัทเอกชนที่ต้องการได้งานเป็นผู้ให้ แต่ปัจจุบันการทุจริต  
ได้พัฒนาขึ้นเป็นระบบ โดยเจ้าหน้าที่รัฐที่พร้อมทุจริตและบริษัทเอกชนที่พร้อมท าผิดกฎหมายร่วมมือกันโกง
อย่างเป็นกระบวนการ ท าให้ 1) รัฐต้องซื้อของแพงในราคาที่เกินความเป็นจริงมาก 2) รัฐซื้อของหากแต่ 
ไม่ได้รับของตรงตามคุณภาพท่ีต้องการ เช่น ได้ของที่ไม่สามารถใช้งานได้ เป็นต้น และ 3) รัฐหาของที่ซื้อไม่เจอ
เพราะไม่มีการซื้อของจริง มีแต่เอกสารจัดซื้อจัดจ้างที่แสดงขั้นตอนทุกอย่างครบถ้วนตามระ เบียบ ประเด็น 
ดังกล่าวคือการโกงที่เกิดจากการมองว่าเงินหลวงไม่มีเจ้าของและการบังคับใช้กฎหมายที่อ่อนแอ คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เห็นชอบตามแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคา
กลาง และการค านวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และกระทรวงการคลังเสนอ  
ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 สิ งหาคม 2556 เป็นวันครบก าหนด 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โดยหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามมาตรา 103/7 
วรรคหนึ่ง ด้วยการประกาศ เปิดเผยราคากลาง และค านวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในระบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์หน่วยงาน หากหน่วยงานใดฝ่าฝืนหรือไม่ด าเนินการให้ถือว่าผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
มีความผิดทางวินัย หรือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนออกจากต าแหน่ง หรือต้องพ้นจากต าแหน่ง แล้วแต่กรณี  
ตามมาตรา 103/7 และมาตรา 103/8 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 อีกทั้ง ตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชี
รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐปฏิบัติในการด าเนินการ
จัดท าสัญญาที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุหรือการพัสดุ สัญญา สัมปทาน สัญญา ประกอบกับส านักงาน ก.พ.ร. 
ร่วมกับ UNDP ได้รายงานประเมินความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของไทย ระบุช่อง
โหว่ในกรอบระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของไทยที่มีลักษณะแยกส่วนและไม่เป็นไปตามกรอบระเบี ยบกฎหมาย
ตามมาตรฐานสากล ที่ส าคัญประเทศไทยยังขาด พ.ร.บ. ในการก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ถึงเวลาแล้ว
ที่ประเทศไทยต้องมีการยกระดับกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างจากปัจจุบันที่เป็นเพียงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. 2549 ที่บังคับใช้มากว่า 20 ปีขึ้นมาเป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพ่ือให้มีผลผูกพันหน่วยงาน
ทุกระดับของรัฐ โดยให้ความโปร่งใสเป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงและลดโอกาสทุจริตคอร์รัปชั่น ในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง ผู้ปฏิบัติ งานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ  
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อันประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้สั่งซื้อสั่งจ้าง มีหน้าที่
ด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามที่ระเบียบก าหนดไว้ กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ
ต่างๆ ตามที่ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีก าหนดไว้ ได้แก่ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการรับ
และเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการ พิจารณาผลประกวดราคา คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาทั้งในส่วนงานบริการราชการส่วนกลาง  
และหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งด าเนินการภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิ ธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
หลักเกณฑ์การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง จ าเป็นต้องมีการพัฒนาเพ่ิมพูนองค์ความรู้
ในภาพรวมตั้งแต่ขั้นตอนก่อนลงมือหรือขั้นเตรียมการ ขั้นตอนการปฏิบัติหรือด าเนินการ และขั้นตอน  
การประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนที่มักเกิดปัญหาอยู่เสมอ หรือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะส่งผลกระทบ 
แก่ราชการต่อตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแม้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจไม่เจตนาหรือจงใจให้เกิด  ตลอดจน
เตรียมพร้อมการใช้กฎหมายฉบับใหม่พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... เป็ น
เครื่องมือในการก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส  
ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และความเสี่ยงในการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)  เล็งเห็น 
และตระหนักต่อสถานการณ์และปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เป็นกิจกรรมที่อ่อนไหวต่อการทุจริต
คอร์รัปชั่น จึงจัดท าโครงการอบรม เรื่อง การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ และ
ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกระทรวงสาธารณสุขให้ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุขที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้พัฒนา/
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ร่วมกันสร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ปลอดจากการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล และร่วมกันน าพาการใช้กฎหมายฉบับใหม่พระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ให้เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
เพ่ิมความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่  เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  2  
(พ.ศ. 2556-2560) ก าหนดมาตรการเสริมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประเด็นการบริหารด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 
2558 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายอ านวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างบุคลากรสาธารณสุขที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๒. เพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุขที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกันสร้างระบบ 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกขั้นตอน ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๓. เพ่ือยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรสาธารณสุขด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐ ยึดถือแนวปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใหมอ่ย่างเคร่งครัด 
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 อบรมฯ จ านวน 2 รุ่น ดังนี้ 
 รุ่นที่ 1 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสาธารณสุขที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ประกอบด้วย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และกรมวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 458 คน  
มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 437 คน คิดเป็นร้อยละ 95.41 ใช้จ่ายงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 514,679.61 
บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์ 
  รุ่นที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม–1 กันยายน  2558 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสาธารณสุขที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้แก่ 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงพยาบาลชุมชนระดับ M2 และ F1 จ านวนทั้งสิ้น 250 คน  
มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 111.2 ใช้จ่ายงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 322,042 บาท 
(สามแสนสองหมื่นสองพันสี่สิบสองบาทถ้วน) 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ 
  ๑. บุคลากรสาธารณสุขที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้รับการพัฒนา/เพ่ิมพูน
องค์ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุภาครัฐ และร่วมกันสร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ปลอดจาก  
การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกข้ันตอนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๒. บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ได้รับการยกระดับ
คุณธรรม จริยธรรม สร้างวัฒนธรรมสุจริตในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
  3. บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความพร้อมรับ 
การใช้กฎหมายฉบับใหม่พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... เป็นเครื่องมือ  
ในการพัฒนากลไกด้านธรรมาภิบาล ก ากับดูแลและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 
  สามารถสรุปสาระส าคัญของการบรรยายได้ดังนี้ 
  1) นายอ านวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานและมอบนโยบาย 
ในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรม เรื่อง การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ และ
ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกระทรวงสาธารณสุขให้ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รุ่นที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
   นายเกียรติภูมิ  วงศ์รจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 ให้เกียรติเป็นประธานและ
มอบนโยบาย ในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรม เรื่อง การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
พัสดุ และปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกระทรวงสาธารณสุขให้ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  
รุ่นที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  กล่าวโดยสรุปดังนี้ว่า การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาและปฏิรูป
ประเทศ และหากไม่สามารถสกัดยับยั้งการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็ถือว่าความพยายาม  
ในเรื่องนี้ล้มเหลว เพราะ “ธุรกรรม” ที่ภาครัฐท ากับเอกชน ทั้งการสั่งซื้อสินค้าและการประมูลโครงการ 
ขนาดใหญ่ในแต่ละปีงบประมาณสัดส่วนประมาณ 10-20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (GDP)  
ในขณะที่ตัวเลขของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ระบุว่าประเทศที่ก าลังพัฒนาแบบประเทศไทย 
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บางปีงบประมาณในด้านนี้สูงถึง 30% หรือคิดเป็นเม็ดเงินนับแสนล้านบาท นอกจากนี้ ผู้ประสานงาน 
ของ UNDP ระบุว่า “ระดับการคอร์รัปชั่นในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศไทยยังมีช่องโหว่ที่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน การฮั้วประมูล การใช้ทรัพยากรของรัฐไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง” 
การทุจริตคอร์รัปชั่นเมื่อเกิดข้ึนจึงเป็นพฤติกรรมร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐและบริษัทเอกชน โดยแต่เดิมการโกงมักมี
เจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตเป็นผู้เรียก และบริษัทเอกชนที่ต้องการได้งานเป็นผู้ให้ แต่ปัจจุบันการทุจริตได้พัฒนาขึ้น
เป็นระบบ โดยเจ้าหน้าที่รัฐที่พร้อมทุจริต และบริษัทเอกชนที่พร้อมท าผิดกฎหมายร่วมมือกันโกงอย่างเป็น
กระบวนการ ท าให้ 1) รัฐต้องซื้อของแพงในราคาที่เกินความเป็นจริงมาก 2) รัฐซื้อของหากแต่ไม่ได้รับ
ของตรงตามคุณภาพที่ต้องการ เช่น ได้ของที่ไม่สามารถใช้งานได้ เป็นต้น และ 3) รัฐหาของที่ซื้อไม่เจอ
เพราะไม่มีการซื้อของจริง มีแต่เอกสารจัดซื้อจัดจ้างท่ีแสดงขั้นตอนทุกอย่างครบถ้วนตามระเบียบ ประเด็น
ดังกล่าวคือการโกงท่ีเกิดจากการมองว่าเงินหลวงไม่มีเจ้าของและการบังคับใช้กฎหมายที่อ่อนแอ  
 การโกงเป็นระบบเป็นเรื่องที่ประเทศเราก าลั งประสบอยู่  เป็นอาชญากรรมจัดตั้ งที่มี 
การด าเนินการเป็นขบวนการ แม้ไม่มีใครบอกได้ว่าจ านวนคนในกลุ่มโกงเหล่านี้  ทั้งประเทศในภาครัฐ  
และเอกชนมีเท่าไร แต่ก็ชัดเจนว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้างให้ส าเร็จ การแก้ไข
ต้องท าให้คนเหล่านี้หลุดออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศอย่างถาวร โดยจับกุมจริงและลงโทษจริง 
และวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เพ่ือไม่ให้พฤติกรรมเหล่านี้ เกิดขึ้นได้อีกมีหลายประเทศที่เคยมีปัญหา 
แบบเราแต่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้น สิ่งที่เราควรท าคือ เรียนจากความส าเร็จเหล่านี้ และน าสิ่งที่เขาท ามา
ใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น  
 (1) ประเทศต้องมีกรอบกฎหมายชัดเจนที่จะก าหนดวิธีการและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามมาตรฐานสากล ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งประเทศ พร้อมกับมีบทลงโทษของการไม่ท าตามกฎหมาย 
ปัจจุบันระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศไทยค่อนข้างกระจัดกระจายไม่เป็นมาตรฐาน กล่าวคือ หน่วยงาน
ราชการภาครัฐมีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดูแลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ขณะที่องค์กรท้องถิ่นก็มีระเบียบอีกอย่าง รัฐวิสาหกิจก็มีระเบียบของรัฐวิสาหกิจเอง ทั้งที่ทั้งหมด  
เป็นการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่ควรอยู่ในระบบและมาตรฐานเดียวกัน และเมื่อมีหลายมาตรฐาน ก็เปิด
โอกาสให้การทุจริตเกิดขึ้น รวมถึงการเอาผิดลงโทษก็จะแตกต่าง ดังนั้น สิ่งที่ควรพิจารณาส าหรับประเทศ 
ที่มีจัดซื้อจัดจ้างในขนาดที่มากอย่างประเทศไทย ก็คือ มีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่จะวางมาตรฐาน  
การจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ตามมาตรฐานสากล ที่ใช้เป็นการทั่วไปเหมือนกันหมดในทุกหน่วยงานภาครัฐ  
และมีระบบติดตามประเมินผลและลงโทษเท่าเทียมกันทุกกรณี  
 นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เห็นชอบตามแนวทาง 
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลาง และการค านวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตาม  
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และกระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 11 สิงหาคม 2556 เป็นวันครบก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ   
โดยหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามมาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ด้วยการประกาศ เปิดเผยราคากลาง  
และค านวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์หน่วยงาน หากหน่วยงานใด
ฝ่าฝืนหรือไม่ด าเนินการให้ถือว่าผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องมีความผิดทางวินัย หรือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนออก  
จากต าแหน่ง หรือต้องพ้นจากต าแหน่ง แล้วแต่กรณี  ตามมาตรา 103/7 และมาตรา 103/8  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 อีกท้ัง ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น 
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คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐปฏิบัติในการด าเนินการจัดท าสัญญาที่เก่ียวกับการจัดหาพัสดุหรือการพัสดุ สัญญา 
สัมปทาน สัญญา 
 ในแง่นี้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ฉบับใหม่ที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่นี้ จึงมีความจ าเป็น เพราะจะเป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และให้
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และความเสี่ยงในการทุจริตใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากนี้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ นี้ได้เพ่ิมโทษของผู้กระท าผิด 
ลักษณะคล้ายกับกฎหมายอาญามาตรการ 157 คือ หากผู้กระท าผิด ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง มีโทษปรับตั้งแต่ 
2,000 บาท ถึง 2 แสนบาท และมีโทษจ าคุก 1-10 ปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ ส่วนผู้สั่งการ จะมีโทษเพ่ิมเป็น 2 เท่า 
เพ่ือให้สามารถเอาผิดกับผู้สั่งการได้ตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาในระดับหน่วยงานไปจนถึงนักการเมืองที่สั่งการให้มีการ
กระท าผิด ซึ่งการเพ่ิมโทษดังกล่าว เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ที่มี 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและประธานคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน  ที่ต้องการ
ให้เพ่ิมโทษไปใน (ร่าง) พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ โดยตรง และให้เอาผิดไปยังผู้สั่งการด้วย จากเดิมที่จะใช้โทษตาม
กฎหมายอาญา มาตรา 157 โดยหลังจากนี้ ยังมีอีกหลายขั้นตอนในการพิจารณาทั้งการน าเสนอเข้า  ครม. 
เสนอกฤษฎีกา และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ดังนั้น ยังคงต้องติดตามว่าจะมีการปรับแก้อย่างไรบ้าง ทั้งนี้ 
สาระส าคัญของ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... จัดท าข้ึนเพ่ือน ามาบังคับ
ใช้กับหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมถึงรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรมหาชน และหน่วยงานอิสระของรัฐ ซึ่งท าให้การจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นมาตรฐานเดียวกัน และยังเป็นหลักประกันในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เกิด
ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้จาก ขณะนี้การจัดซื้อจัดจ้างจะใช้ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ใน (ร่าง) พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ดังกล่าว 
ก าหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ -
กระทรวงการคลัง หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน มีอ านาจในการเสนอแนะนโยบาย
และแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมถึงการเสนอตราพระราชกฤษฎีกา ออก
กฎกระทรวงและระเบียบเพ่ือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. นี้ ฯ พร้อมทั้งจะมีคณะกรรมการก ากับราคากลางตามสาขา
ต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยกรมบัญชีกลางจะเป็นองค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐหน่วยงานรัฐจะต้องท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้าว่าในแต่ละปีจะมีการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุใด 
ช่วงเวลาไหน ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการสามารถเตรียมวางแผนล่วงหน้าที่จะเข้ามาประกวดราคากับ
ภาครัฐ 
 (2) มีองค์กรกลางท าหน้าที่ติดตาม และดูแลการจัดซื้อจัดจ้างทั่วประเทศให้เป็นไปตามกฎหมาย
หรือ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ฉบับใหม่ โดยองค์กรนี้จะเป็น 
ผู้ก าหนดนโยบายและตรวจสอบติดตามการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมาย รวมถึงพัฒนากลไกด้าน  
ธรรมาภิบาลที่จะก ากับดูแลและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เช่น  
การเปิดเผยข้อมูล และการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้างในส่วนของภาครัฐ ที่ส าคัญองค์กรนี้จะดึงอ านาจการตรวจสอบและสอบสวน การกระท าผิดที่เกิดขึ้น  
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ออกจากหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างเช่นในปัจจุบัน เพ่ือให้การสอบสวนและลงโทษกรณีทุจริต 
ไม่ถูกแทรกแซงและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน 
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 (3) พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระบบ e-Procurement หรือ ระบบ Online ให้มากที่สุด 
เพ่ือลดการติดต่อตรงหรือพบกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ลดการใช้ดุลยพินิจที่อาจล าเอียง ไม่เที่ยงตรง ประเทศ
เกาหลีใต้เป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความส าเร็จมากในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นที่เกิดจากการติดต่อราชการ
และการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหันมาใช้ระบบ Online หมด เพื่อลดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 (4) การเอาผิดลงโทษผู้ที่โกง ต้องมีกลไกท่ีสามารถท าได้เร็วและเห็นผลทันที ซึ่งในรูปแบบที่ก าลัง
กล่าวถึงนี้ องค์กรกลางจะท าหน้าที่ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งประเทศ รวมถึงสอบสวนและชี้มูลความผิด  
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ส่งต่อให้กับกระบวนการยุติธรรม แต่เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรม 
ควรต้องมีกระบวนการพิเศษที่สามารถฟ้องร้องได้เร็ว ตัดสิน และลงโทษจ าคุกได้เร็ว เช่น กรณีประเทศ
อินโดนีเซีย ที่มีศาลและระบบยุติธรรมเพื่อปราบปรามคอร์รัปชั่นเป็นการเฉพาะ 
 (5) ภาคประชาชนต้องมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการป้องกันการทุจริตทั้งในแง่การให้
ข้อมูล และแจ้งเบาะแส ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ในการท าหน้าที่ดังกล่าวในฐานะพลเมือง และ
ข้าราชการที่ดี เช่น ประเทศเกาหลีใต้ที่มีกฎหมายคุ้มครองชัดเจน นอกจากนี้  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ก็ควรเปิดพ้ืนที่ให้ภาคประชาชนสามารถเข้าร่วมรับรู้ และร่วมตรวจสอบได้ เช่น เป็นผู้ตรวจสอบอย่าง  
เป็นทางการในสัญญาคุณธรรมหรือข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)รวมถึงมีระบบเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียด 
เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถทราบถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่จะเกิดขึ้นในท้องถิ่นตน เพ่ือให้สามารถให้ข้อมูล  
กับภาครัฐว่าการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นตนนั้น มีความผิดปรกติหรือไม่ คือมีประชาชนเป็นหูเป็นตา
ให้กับทางการ สอดส่องดูแลการทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น การก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะ (Spec) 
 (6) มีหลักเกณฑ์ก าหนดให้บริษัทที่จะเข้ามาเป็นผู้ค้าขายกับหน่วยงานราชการ ต้องเป็นบริษัท 
ที่มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ชัดเจน พร้อมมีระบบภายในสนับสนุนพฤติกรรมไม่คอร์รัปชั่น 
ในการท าธุรกิจที่มีการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ บริษัทต้องไม่มีประวัติเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่ น และมีประวัติการ 
ท าธุรกิจที่นานพอ เพ่ือลดการจัดตั้งบริษัทใหม่ให้เข้ามาร่วมประมูลเพ่ือการโกง 
 (7) บุคลากรที่จะเข้ามาร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งในภาครัฐและเอกชน ต้องเป็นบุคลากร 
ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดซื้อจัดจ้าง แบบเป็นวิชาชีพเหมือนต่างประเทศ เพ่ือให้มีเกณฑ์ท างาน  
ตามมาตรฐานสากล มีประกาศนียบัตรวิชาชีพรับรอง ซึ่งถ้าบุคลากรประเภทนี้สามารถเข้ามาอยู่ในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มาก โอกาสการเกิดคอร์รัปชั่นก็จะลดลง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ UNDP ได้รายงานประเมินความเสี่ยง
ด้านธรรมาภิบาลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของไทย ระบุช่องโหว่ในกรอบระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของไทย 
ที่มีลักษณะแยกส่วนและไม่เป็นไปตามกรอบระเบียบกฎหมายตามมาตรฐานสากล ที่ส าคัญประเทศไทย  
ยังขาด พ.ร.บ. ในการก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องมีการยกระดับกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างจากปัจจุบันที่ เป็นเพียง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ที่บังคับใช้มากว่า 20 ปี ขึ้นมาเป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
เพ่ือให้มีผลผูกพันหน่วยงานทุกระดับของรัฐ โดยให้ความโปร่งใสเป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงและลด
โอกาสทุจริตคอร์รัปชั่น 

และถึงเวลาแล้วที่บุคลากรสาธารณสุขที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อันประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ จะต้องมีการพัฒนาเพ่ิมพูนองค์ความรู้ในภาพรวมตั้งแต่ขั้นตอนก่อนลงมือ
หรอืขั้นเตรียมการ ขั้นตอนการปฏิบัติหรือด าเนินการ และขั้นตอนการประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอน
ที่มักเกิดปัญหาอยู่เสมอ หรือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะส่งผลกระทบแก่ราชการต่อตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
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แม้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจไม่เจตนาหรือจงใจให้เกิด เตรียมพร้อมการใช้กฎหมายฉบับใหม่พระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... และร่วมกันน าพาการใช้กฎหมายฉบับใหม่พระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ให้เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
เพ่ิมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น  
ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อีกทั้ง ยังเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 -2560) ที่ได้ก าหนดมาตรการเสริมด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตประเด็นการบริหารด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  และตามนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) อีกเช่นกัน 

2) นางศิริรัตน์ วสุวัต ผู้เชี่ยวชาญ ส านักงาน ป.ป.ช. บรรยายเรื่อง การสร้างความโปร่งใส  
ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐด้านการเปิดเผยวิธีการค านวณราคากลาง และให้คู่สัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐท าบัญชีรับจ่ายของโครงการที่เป็นคู่สัญญา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2554 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255๔มาตรา 103/7 และมาตรา 103/8 และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 

 ๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 
 ๓. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

4. ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎว่าด้วยการพัสดุ เช่น 
 4.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 4.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 4.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๓๕  
 4.4 ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ  
๕. มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนซักซ้อมความเข้าใจ 
 5.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง

เสนอ โดยให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ถือปฏิบัติเกี่ยวกับ
การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง และวันมีผลใช้บังคับ (พ้นก าหนด ๓๐ วันนับแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕) 

 5.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๒๑.๓/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน 
๒๕๕๖ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ 

  โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ รับทราบผลการด าเนินการ จัดท า
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ได้ปรับปรุง แนวทาง
และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ และรับทราบหลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา  
รวมถึงกรณี อ่ืน มีผลให้หน่วยงานของรัฐจะต้องเปิดเผยราคากลางและวิธีการค านวณราคากลาง  
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ตามมติคณะรัฐมนตรี ภายใน ๑๘๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

วันใช้บังคับตามมติคณะรัฐมนตรี 
1. มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหลักปฏิบัติ 
 - เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 - เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
2. วันใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐที่ต้องถือปฏิบัติ 
 - วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  
3. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้รับผิดชอบจะต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการเปิดเผย

ราคากลางและวิธีการค านวณราคากลาง จ านวน ๗ ประเภท ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคแรก ประกอบ
มาตรา ๑๐๓/๘ 
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
  มาตรา ๑๐๓/๗ :  
  ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าตรวจดูได้  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกรณีที่มีการท าสัญญาระหว่าง
หน่วยงานของรัฐกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ให้บุคคลหรือนิติบุคคล  
ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น มีหน้าที่แสดงบัญชีร ายการรับจ่ายของโครงการที่เป็นคู่สัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐต่อกรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติที่ยื่นประจ าปี เพ่ือให้มีการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและการค านวณภาษีเงินได้ในโครงการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐดังกล่าว  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
  ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบหรือการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าบุคคลหรือ 
นิติบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกรณีมีความจ าเป็นที่ต้องตรวจสอบ  
ธุรกรรมทางการเงินหรือการช าระภาษีเงินได้ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น  แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีอ านาจประสานงานและสั่งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับเรื่องดังกล่าวไปด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ แล้วให้หน่วยงานของรัฐนั้นมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบต่อไป 
  นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร  
เพ่ือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เนื่องจากการใช้อ านาจหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรในการก าหนดมาตรการเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ 
รับไปปฏิบัติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐนั้นด าเนินการไปตามที่คณะกรรการ 
ป.ป.ช. ก าหนดมาตรการในเรื่องนั้นแล้วรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบก็ได้ 
  มาตรา ๑๐๓/๘ : 
  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือสั่งการให้หน่ว ยงานของรัฐ 
จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการดังกล่าว และ  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่ติดตามผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในกรณีดังกล่าวด้วย 
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  หน่วยงานของรัฐใดฝ่าฝืนหรือไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมีความผิด
ทางวินัยหรือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากต าแหน่งหรือต้องพ้นจากต าแหน่ง แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๓ ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการ 
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติ  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  
อย่างเคร่งครัด 
  ข้อ ๔ กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการ (กระท า 
การหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือไม่ควบคุมก ากับดูแลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง) ให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดอาญาแล้วแต่กรณี 
  หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลาง 
  ๑. ต้องเป็นไปตามแบบที่ก าหนดตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้เห็นชอบตามรายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
  ๒. การก าหนดราคากลางและการเปิดเผยราคากลางเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวม ๗ ประเภท 
  ๓. กรอกรายละเอียดของค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามแบบ 
  ๔. น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพร้อมกับการขออนุมัติราคากลาง หรือขอความเห็นชอบรายงาน  
ขอซื้อขอจ้าง 
  ๕. วันที่ขออนุมัติหรือเห็นชอบราคากลางกับวันที่อนุมัติให้ด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างอาจ 
ไม่ตรงกัน 
  ๖. การประกาศราคากลางกรณีที่มีการแข่งขันราคาให้ประกาศพร้อมกับ TOR หรือประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง แล้วแต่กรณี 
  ๗. กรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน (ตกลงราคาหรือกรณีอ่ืน) ให้ประกาศภายใน ๓ วันท า
การนับแต่วันที่ผู้มีอ านาจอนุมัติ หรือเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง กรณีไม่มีรายงานขอซื้อขอจ้างให้ประกาศ
ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างหรืออนุมัติให้เงินสนับสนุนทุนการวิจัย กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย
หรือเหตุจ าเป็นอ่ืนอันไม่อาจก้าวล่วงได้ให้ประกาศภายใน ๓๐ วันท าการ   นับแต่วันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
   ๘. กรณีการแก้ไขสัญญาให้ประกาศภายใน ๓ วันท าการนับแต่วันที่  ผู้มีอ านาจได้อนุมัติการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญา ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอ่ืนอันไม่อาจก้าวล่วงได้ให้ประกาศภายใน ๓๐ วัน 
ท าการนับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา 
   ระยะเวลาการปลดประกาศ  
   - ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน แต่ทั้งนี้จะต้องให้ประชาชน
ตรวจสอบราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายในอายุความ  
กระท าผิด 

 การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท 
 ๑. การจ้างงานก่อสร้าง 
 ๒. การจ้างควบคุมงาน 
 ๓. การจ้างออกแบบ 
 ๔. การจ้างที่ปรึกษา 
 ๕. การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 
 ๖. การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
 ๗. การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
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 ความหมายของหน่วยงานของรัฐ 
  ๑. ราชการส่วนกลาง กระทรวง ทบวง กรม 
  ๒. ราชการส่วนภูมิภาค 
  ๓. ราชการส่วนท้องถิ่น  
  ๔. รัฐวิสาหกิจ  
  ๕. องค์การมหาชน 
  ๖. หน่วยงานธุรการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
  ๗. หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ๘. หน่วยงานอื่นใดท่ีด าเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและได้รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินลงทุน
   จากรัฐ 
  การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การจ้างก่อสร้างการจ้างควบคุมงาน การจ้างออกแบบ การจ้าง 
ที่ปรึกษา การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  การจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง อันเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 
เว้นแต่การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนวิจัย ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นจะใช้เงิน  
จากงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ หรือเงินรายได้ของหน่วยงานของรัฐเองก็ตาม แต่ไม่รวมถึงการจ าหน่าย
พัสดุ 
  ราคากลาง หมายถึง รายละเอียดราคามาตรฐานหรือราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริง  เพ่ือใช้ 
เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้เสนอราคาได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง และให้หมายความ
รวมถึงราคาที่หน่วยงานของรัฐได้มาจากการอ้างอิง สืบราคาจากท้องตลาด ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด
ภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ หรือวิธีอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน 
ของรัฐนั้นๆ 
  การค านวณราคากลาง หมายถึง วิธีการค านวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรายการ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่หน่วยงานของรัฐก าหนด หรือปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งราคากลาง 
  บทก าหนดโทษ 
  ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๓/๘ วรรคสอง ก าหนดให้ หน่วยงานของรัฐใดฝ่าฝืนหรือไม่
ด าเนินการในการประกาศราคากลาง หรือวิธีการค านวณราคากลางตามติคณะรัฐมนตรีให้ถือว่าผู้ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องมีความผิดทางวินัยหรือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากต าแหน่งหรือต้องพ้นจากต าแหน่ง แล้วแต่กรณี 
  ๒. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
   ข้อ ๔ กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการ (กระท า
การหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือไม่ควบคุมก ากับดูแลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง) ให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิด 
  ข้อสังเกตและค าแนะน าเพิ่มเติม 
  ๑. ในรายงานขอซื้อขอจ้างควรแสดงที่มาหรือวิธีค านวณราคากลางด้วย 
  ๒. ให้ระบุวันที่ประกาศราคากลางลงในแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างด้วย 
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  ๓. แนบแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างไว้เป็นส่วน
หนึ่งของเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบด้วย  
  ความเห็นเกี่ยวกับการเห็นชอบราคากลางและวันที่ก าหนดราคากลางท่ีต้องเปิดเผย 
 ความเห็นศูนย์ก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เห็นว่ากรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นได้มี 
การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางขึ้น เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบและก าหนดราคากลางเกี่ยวกับ  
การจ้างครั้งนั้นตามขั้นตอนของทางราชการซึ่งได้กระท าไปก่อนที่จะมี  การเสนอขออนุมัติจัดจ้าง  
เมื่อคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบราคากลางแล้วเสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ หรือข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติจ านวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้  
ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยในการจัดจ้างหากมีการเห็นชอบราคากลางไปก่อนที่จะมี การอนุมัติให้จัดจ้าง
การด าเนินการในลักษณะดังกล่าวย่อมเป็นวิธีการในการจัดหาและขั้นตอนในทางปฏิบัติของราชการเกี่ยวกับ
การพัสดุ ซึ่งหากไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น หน่วยงานของรัฐก็ชอบ  
ที่จะด าเนินการไปได้ตามอ านาจหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ และย่อมถือว่าวันที่ผู้มีอ านาจได้เห็นชอบหรืออนุมัติ
เป็นวันที่ก าหนดราคากลาง  ส าหรับในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีการก าหนดราคากลางและเสนอผู้มีอ านาจ 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบราคากลางไปพร้อมกับรายงานการขอซื้อหรือขอจ้างตามขั้นตอนการจัดหาของระเบียบ
พัสดุ เพ่ือขอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐอนุมัติให้มี การจัดซื้อหรือจัดจ้างไปในคราวเดียวกัน ก็ย่อมเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการพัสดุในการที่จะพิจารณาก าหนดราคากลางและจัดท ารายงานการ ขอซื้อขอจ้างเพ่ือเสนอ  
ขออนุมัติตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบ ซึ่งย่อมกระท าได้เช่นเดียวกันหากการด าเนินการในลักษณะ
ดังกล่าวมิได้ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือระเบียบ  
 3) นายทินกร  เขมะวิชานุรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. บรรยายเรื่อง การป้องกัน
การกระท าความผิดในการจัดซื้อจัดจ้าง การป้องกันการกระท าความผิดในการบริหารงานพัสดุ และการป้องกัน
การกระท าความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
  “การสมยอมการเสนอราคา” (ฮั้ว) หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาตั้งแต่สองคนขึ้นไป  
ตกลงกระท าการร่วมกันในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการทุจริตอย่างร้ายแรง ท าให้รัฐสูญเสีย
ประโยชน์ ก่อให้เกิดการผูกขาด สร้างอิทธิพลในการก่อสร้าง รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลเสียหาย  
ต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินและเจ้าของประเทศ วัตถุประสงค์เพ่ือ 
 - ก าหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐ หรือ 
 - หลีกเลี่ยงการแข่งขันกันอย่างแท้จริงและเป็นธรรม อันเป็นการเอ้ือประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา 
รายหนึ่ง หรือหลายรายให้เป็นผู้มีสิทธิท าสัญญา หรือ 
 - เพ่ือผลประโยชน์อย่างใด ระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน 
 การสมยอมการเสนอราคา” (ฮ้ัว) ถือเป็นการทุจริตอย่างร้ายแรง  ท าให้รัฐสูญเสียประโยชน์ 
ก่อให้เกิดการผูกขาด สร้างอิทธิพลในการก่อสร้าง รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลเสียหายต่อประชาชน  
ผู้เป็นเจ้าของเงินและเจ้าของประเทศ 
 มี “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542” 
หรือคนท่ัวไปเรียกสั้นๆ ว่า “กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการฮ้ัว” ออกมาบังคับใช้ 
 การเสนอราคา หมายความว่า การยื่นข้อเสนอเพ่ือเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
อันเกี่ยวกับการซื้อการจ้าง การแลกเปลี่ยน การเช่า การจ าหน่ายทรัพย์สิน การได้รับสัมปทาน การได้รับสิทธิ  
ใด ๆ 
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 หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ 
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนใด ที่ด าเนินกิจการของรัฐตามกฎหมาย และได้รับเงินอุดหนุน  
หรือเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ 
 การบังคับใช้ 
 - บังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 - บังคับใช้กับภาคธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับรัฐ 
 - บังคับใช้กับประชาชนที่มีส่วนร่วมกระท าผิด 
 บทลงโทษ “กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการฮั้ว” 
 มาตรา 4 สมยอมราคา  
 ลักษณะความผิด 
 1. ผู้ตกลงร่วมกันในการเสนอราคา หรือ ผู้เป็นธุระในการชักชวน ให้ผู้อื่นร่วมตกลง 
 2. เพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญา 
  โดย - หลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
   - กีดกันไม่ให้เสนอสินค้าหรือบริการ หรือ 
   - เอาเปรียบหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่การประกอบธุรกิจปกติ 
 อัตราโทษ : จ าคุก 1-3 ปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่เสนอราคาสูงสุดหรือ 
ที่มีการท าสัญญา 
 มาตรา 5 การจัดฮั้วกัน 
 ลักษณะความผิด 
 1. ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ 
 2. เรียกรับหรือยอมจะรับ 
 3. เงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์ 
 4. เพ่ือจูงใจให้ 
     - ร่วมด าเนินการให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญา 
     - เสนอราคาสูงกว่าหรือต่ ากว่าลักษณะสินค้า บริการหรือสิทธิที่จะได้รับ 
     - ไม่เข้าร่วมเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา 
 อัตราโทษ : จ าคุก 1-3 ปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่เสนอราคาสูงสุดหรือ 
ทีม่ีการท าสัญญา 
 มาตรา 6 ข่มขืนใจผู้อื่นให้จ ายอม 
 ลักษณะความผิด 
 1. ข่มขืนใจผู้อื่นให้จ ายอมร่วมด าเนินการ 
 2. ในการเสนอราคา หรือไม่เข้าร่วมเสนอราคา หรือถอนการเสนอราคา หรือต้องเสนอราคา  
ตามก าหนด 
 3. โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญให้กลัว จะเกิดอันตรายต่อชีวิ ต ร่างกาย เสรีภาพ 
ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สาม 
 4. จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น 
 อัตราโทษ : จ าคุก 5-10 ปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่เสนอราคาสูงสุดหรือ 
ที่มีการท าสัญญา 
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 มาตรา 7 ใช้อุบายหลอกลวง, กระท าโดยวิธีอ่ืนใด 
 ลักษณะความผิด 
 1. ใช้อุบายหลอกลวงหรือกระท าการโดยวิธีอ่ืน 
 2. เป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าท าการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือเสนอราคาโดยหลงผิด 
 อัตราโทษ : จ าคุก 1-5 ปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่เสนอราคาสูงสุดหรือ 
ที่มีการท าสัญญา 
 มาตรา 7 ใช้อุบายหลอกลวง, กระท าโดยวิธีอื่นใด 
 ลักษณะความผิด 
 1. ใช้อุบายหลอกลวงหรือกระท าการโดยวิธีอ่ืน 
 2. เป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าท าการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมหรือเสนอราคาโดยหลงผิด 
 อัตราโทษ : จ าคุก 1-5 ปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่เสนอราคาสูงสุดหรือท่ีมี
การท าสัญญา 
 มาตรา 8 เสนอราคาต่ า หรอืให้ผลประโยชน์สูงกว่าปกติเป็นเหตุให้ปฏิบัติตามสัญญาไม่ได้ 
 ลักษณะความผิด 
 1. เสนอราคาโดยรู้ว่าต่ ามากเกินกว่าปกติ หรือเสนอผลประโยชน์สูงกว่าความเป็นจริง 
 2. เป็นการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 3. เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาได้โดยทุจริต 
 อัตราโทษ : จ าคุก 1-3 ปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่เสนอราคาสูงสุดหรือท่ีมี
การท าสัญญา 
 มาตรา 9 นิติบุคคลกระท าผิด  ผู้จัดการ, ผู้บริหารเป็นตัวการร่วม 
 ลักษณะความผิด 
 1. การกระท าผิดตาม พ.ร.บ. นี้ เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคลใด 
 2. ถือว่าหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในกิจการของนิติบุคคล
นั้น หรือผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของนิติบุคคลในเรื่องนั้น เป็นตัวการร่วมในการกระท าผิดเว้นแต่พิสูจน์ได้
ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นในการกระท าผิด 
 อัตราโทษ : ตามมาตราที่กระท าความผิด 
ความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง (มาตรา 10–มาตรา 13) 
 มาตรา 10 รู้หรือควรรู้ว่ามีการกระท าผิดตาม พ.ร.บ. นี้ ละเว้นไม่ยกเลิกการเสนอราคา 
 ลักษณะความผิด 
 1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ 
 2. มีอ านาจ หรือหน้าที่ อนุมัติ พิจารณา หรือด าเนินการเกี่ยวข้องกับการเสนอราคา 
 3. รู้ หรือมีพฤติการณ์ปรากฏแจ้งชัดว่าควรรู้ว่ามีการกระท าผิดตามพ.ร.บ. นี้ 
 4. ละเว้นไม่ด าเนินการ เพ่ือให้มีการยกเลิกการด าเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาครั้งนั้น 
 5. มีความผิดฐานกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ 
 อัตราโทษ : จ าคุก 1-10 ปี และปรับสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
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 มาตรา 11 ทุจริตในการออกแบบ ก าหนดราคา ก าหนดเงื่อนไข 
 ลักษณะความผิด 
 1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 2. ท าการออกแบบก าหนดราคา เงื่อนไข หรือผลประโยชน์ตอบแทนอันเป็นมาตรฐาน 
ในการเสนอราคา 
 3. โดยมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือ 
 4. เพ่ือช่วยเหลือผู้เสนอราคาให้มีสิทธิท าสัญญาโดยไม่เป็นธรรม หรือ 
 5. เพ่ือกีดกันผู้เสนอราคาไม่ให้เข้าแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมโดยทุจริต 
 อัตราโทษ : จ าคุก 5-20 ปี หรือตลอดชีวิต และปรับ 1 แสน ถึง 4 แสนบาท 
 มาตรา 12 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐกระท าผิดตาม พ.ร.บ. นี้ มีความผิดฐานกระท า
ผิดด้วยต าแหน่งหน้าที่ 
 ลักษณะความผิด 
 1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ 
 2. กระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระท าการใดๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม 
 3. เพ่ือเอ้ืออ านวยแก่ผู้เข้าท าการเสนอราคาให้เป็นผู้มีสิทธิท าสัญญา 
 อัตราโทษ : จ าคุก 5-20 ปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับ 1 แสน ถึง 4 แสนบาท 
 มาตรา 13 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กระท าความผิดต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ 
 ลักษณะความผิด 
 1. ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรืออนุกรรมการในหน่วยงานของรัฐ 
ที่มิใช่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ 
 2. กระท าความผิดตาม พ.ร.บ. นี้ หรือกระท าการใดๆ 
 3. ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอ านาจหรือหน้าที่ในการอนุมัติการพิจารณา หรือ 
การด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการเสนอราคา 
 4. เพ่ือจูงใจหรือจ ายอมต้องรับการเสนอราคาท่ีมีการกระท าผิดตาม พ.ร.บ. นี้ 
 อัตราโทษ : จ าคุก 7-20 ปี หรือตลอดชีวิต และปรับ 1 แสน 4 หมื่นบาท ถึง 4 แสนบาท 
 
กระบวนการกล่าวหาร้องเรียนเพื่อให้ด าเนินการตามกฎหมายนี้ 
 การปฏิบัติตามกฎหมาย ป.ป.ช. (มาตรา 100 มาตรา 103/7 และมาตรา 103/8 
 กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (มาตรา 103/7 และมาตรา 103/8) 
 1. การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณ
ราคากลาง 
 2. การจัดท าและแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ของโครงการต่อกรมสรรพากร 
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 4) นายสามารถ แสงรินทร์ นิติกรปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง บรรยายเรื่อง  
  4.1) ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและแนวทางแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
  ระบบการเงินการคลังของหน่วยงาน 
  กฎ/ระเบียบ 
   งบประมาณ 
    1) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  
     และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    2) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
    3) ระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
    การเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   พัสด ุ

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 

   หลักการบริหารพัสดุ 
- โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
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  การใช้บังคับตามระเบียบฯ 

 
 
 
 
 
 

  วิธีการจัดหา 
  วิธีตกลงราคา  วงเงินงบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท 
  วิธี e-Marketing  วงเงินงบประมาณเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (สินค้าไม่ซับซ้อน) 
  วิธี e-Bidding  วงเงินงบประมาณเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (สินค้าซับซ้อน) 
  วิธีพิเศษ   วงเงินงบประมาณเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่มีเง่ือนไข 
  วิธีกรณีพิเศษ  ไม่ก าหนวงเงิน แต่มีเงื่อนไข 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
  หลักการ  ** ก่อนการซื้อ–จ้างทุกวิธีต้องท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง** 
  รายละเอียดของรายงาน ประกอบด้วย  
  - เหตุผลความจ าเป็น 
  - รายละเอียดของพัสดุ 
  - ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง หรือราคาครั้งหลังสุดไม่เกิน 2 ปี 
  - วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง 
  - ก าหนดเวลาที่ต้องใช้ 
  - วิธีจะซื้อ/จ้าง 
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 - ข้อเสนออ่ืนๆ * การแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 
    * การออกประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา 
คณะกรรมการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
 1) คณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 2) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
 3) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
 4) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 5) คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
 1) ประธาน 1 คน 
 2) กรรมการอ่ืนอย่างน้อย 2 คน 
 3) แต่งตั้งจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ  
  ** ทัง้นี้ โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ 
  ** ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนอีกไม่เกิน 2 คน  
ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ (ปรับปรุงตามระเบียบฯ ฉบับที่ 7 พ.ศ. (2552) 
 4) คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) อนุมัติให้ส่วนราชการสามารถแต่งตั้งลูกจ้างประจ า 
ของส่วนราชการเป็นกรรมการ ตามระเบียบฯ โดยการแต่งตั้งลูกจ้างประจ า จะต้องค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถ ลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ (ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 417 ลงวันที ่22 ตุลาคม 2553) 
  ** การแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งเป็นครั้งๆ ไป (ไม่จ าเป็นต้องมีรูปแบบ) 
การประชุมของคณะกรรมการ 
 องค์ประชุม  - ประธานและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกครั้ง 
 มติกรรมการ - ถือเสียงข้างมาก 
    - ถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีก 1 เสียง 
 ยกเว้น  - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
    - คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
    - ต้องใช้มติเอกฉันท์ 
 4.2) หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ  
แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลาง 
 ความเป็นมา 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7  ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูล  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ มาตรา 103/8 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่
รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเ พ่ือสั่ งการให้หน่วยงานของรัฐจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้ างตาม 
มาตรา 103/7 วรรคหนึ่งโดยหน่วยงานของรัฐจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  
นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการดังกล่าว และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่ติดตามผล  
การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในกรณีดังกล่าวด้วย 
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 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 
 ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 28 ลว. 19 กุมภาพันธ์ 2556 
 1. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ถือปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด และ
แนวทางการเปิดเผยราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอ่ืนที่มิใช่งานก่อสร้างตามมติที่ประชุมหารือ
ระหว่างกระทรวงการคลังและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
  หากหน่วยงานใดมีความพร้อมให้ด าเนินการได้ทันที ส่วนหน่วยงานใดที่ยัง ไม่มีความพร้อม 
ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103/7 
วรรคหนึ่ง 
 2. มอบหมายให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลาง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 รองนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี พร้อม
ด้วยผู้ แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เข้ าหารือร่ วมกันกับประธาน ป.ป.ช .  เกี่ยวกับการด า เนินการ  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ที่ประชุม ได้มีความเห็นร่วมกัน ดังนี้ 
 1. การเปิดเผยราคากลางตามมาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง มีเจตนารมณ์มุ่งเน้นให้ประชาชน  
ได้รับรู้ข้อมูลราคากลางและตรวจสอบได้เป็นส าคัญ หากเกิดกรณีการจัดหาพัสดุชนิดเดียวกันแต่ราคากลาง  
ที่เปิดเผยแตกต่างกัน จะต้องพิจารณาจากเจตนาและพฤติการณ์แวดล้อมของการได้มาของราคากลางนั้น 
 2. การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ กระทรวงการคลังได้แจ้งเวียน  
ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ล งวันที่  
22 สิงหาคม 2555 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง แล้ว 
การจัดซื้อจัดจ้างประเภทอ่ืนที่มิใช่งานก่อสร้าง  
 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 
  - ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการประกาศรายละเอียดการค านวณราคากลาง ตามแนวทาง 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
  - เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ที่ประชุมเห็นควรเพ่ิมเติมแนวทางการเปิดเผย 
ราคากลาง ดังนี้ 
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มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 สิงหาคม 2556 
  - รับทราบผลการด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และ 
  - เห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการเปิดเผยราคากลาง  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
12 กุมภาพันธ์2556 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
การจัดซื้อจัดจ้างประเภทอ่ืนที่มิใช่งานก่อสร้าง 
 - ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการประกาศรายละเอียดการค านวณราคากลางตามแนวทาง 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 - เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ที่ประชุมเห็นควรเพ่ิมเติมแนวทางการเปิดเผยราคากลาง 
ดังนี้ 
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การเปิดเผยราคากลาง 
1) ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 100 ,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศราคา

กลาง และรายละเอียดการค านวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อ  
จัดจ้างภาครัฐ ที่ www.gprocurement.go.th 

2) ส าหรับคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง 
และการค านวณราคากลาง ของ ส านักงาน ป.ป.ช. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.nacc.go.th 

งานก่อสร้าง 
- ให้เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  

ที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่22 สิงหาคม 2555 โดยสามารถบันทึกในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่  
22 สิงหาคม 2555 เป็นต้นมา 

งานประเภทอ่ืนที่มิใช่งานก่อสร้าง 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 179 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556  

กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบ e-GP เพ่ือรองรับโดยมีเงื่อนไข ดังนี้  
1. เมื่อหน่วยงานภาครัฐเพ่ิมโครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ระบบจะก าหนดให้บันทึก

ข้อมูลราคากลาง และแนบไฟล์รายละเอียดการค านวณราคากลางไว้ในระบบ 
 ในช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2556 หน่วยงานสามารถเลือก 

ได้ว่าจะบันทึกข้อมูลราคากลางหรือไม่ก็ได้ 
 ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป ระบบก าหนดให้ต้องบันทึกราคากลางและ 

แนบไฟล์รายละเอียดการค านวณราคากลาง ไม่สามารถเลือกไม่บันทึกข้อมูลได้ 
การประกาศราคากลาง 
(1) การจัดหาที่มีการแข่งขัน ประกอบด้วย วิธีสอบราคาประกวดราคา ประกวดราคาด้วย 

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างออกแบบและควบคุมโดยวิธีคัดเลือก การจ้างออกแบบและควบคุมโดย  
วิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด และการจ้างออกแบบและควบคุมโดยวิธีพิเศษแบบประกวดแบบ จะเปิดเผย
พร้อมกับการประกาศเชิญชวนที่หน้าเว็บไซต์  

(2) การจัดหาที่ไม่มีการแข่งขัน จะเปิดเผยข้อมูลราคากลางเมื่อได้รับอนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง 
หรืออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างและส่วนราชการได้บันทึก เลขที่และวันที่เอกสารนั้น ในระบบ e-GP 

หนังสือเวียนล่าสุด 
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 111 ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ 
1. การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง 
2. การเปิดเผยราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
3. การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 100 ,000 บาท ให้ประกาศราคากลางในเว็บไซต์ของ

หน่วยงานและของกรมบัญชีกลาง 
4. การเปิดเผยราคากลาง ในระบบ e-GP ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ว. 179 
5. คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลางของ ส านักงาน ป.ป.ช. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

www.nacc.go.th 
 
 

http://www.nacc.go.th/
http://www.nacc.go.th/
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4.3 (ร่าง) พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... 
พัสด ุ
 
 
 
 
 
 
สาระส าคัญ 
หน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ให้หน่วยงานของรัฐ

ปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
รัฐวิสาหกิจ 
หากรัฐวิสาหกิจใดประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ ใช้เอง ก็ท าได้ โดยต้องให้สอดคล้อง  

กับหลักการตาม พ.ร.บ.นี้ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ยกเว้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณียกเว้น 4 ประการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของ พ.ร.บ. นี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการเรื่องความคุ้มค่า โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและตรวจสอบได้ 

เงินที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. เงินงบประมาณ 
2. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม 
3. เงินที่ได้รับตามกฎหมาย 
4. เงินกู้เงินช่วยเหลือ 
5. เงินอ่ืนตามกฎกระทรวง 
หลักการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. ตรวจสอบได้  
2. คุ้มค้า 
3. มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
4. โปร่งใส 
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การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
1. คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ 
 1.1 เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐต่อรัฐมนตรี 
 1.2 เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐต่อรัฐมนตรี 
 1.3 วางระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติก ากับ
ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ 
 1.4 ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ 

 1.5 จัดท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
 2. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
  2.1 เสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  2.2 วินิจฉัยปัญหาข้อหารือ อนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผัน 

  2.3 เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
เป็นผู้ทิ้งงาน การแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานและการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 

 3. คณะกรรมการก ากับราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 
  3.1 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง 

  3.2 ก ากับดูแลการก าหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของ พ.ร.บ. นี้ และให้ค าแนะน า
แก่หน้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ 

  3.3 วินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง 
  3.4 ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนทะเบียน 
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

 4. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันทุจริต 
  4.1 ก าหนดแนวทาง วิธีการในการด าเนินโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

  4.2 ก าหนดรูปแบบและเนื้อหาของข้อตกลงคุณธรรม 
  4.3 คัดเลือกผู้สังเกตการณ์เพ่ือเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ 

  4.4 จัดท ารายงานผลการประเมินโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 5. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 
  พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติ  
ให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติฯ กฎกระทรวง และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
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 หน่วยงานสนับสนุน 
 

 
 

 
 
 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 3 วิธี 
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เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
การจ้างท่ีปรึกษา 
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หลักเกณฑ์วิธีการจ้างท่ีปรึกษาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอวิธีการจ้างที่ปรึกษาฯ 
 
 
 
 
 

การ พิจารณา
ข้อเสนอและการให้น้ าหนักวิธีการจ้างท่ีปรึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 

วิธีการจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
- เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอหรือ

เข้าท าสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ 
- ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกพักการเสนอราคาหรือท าสัญญากับหน่วยงานภาครัฐไว้

ชั่วคราว จนกว่าจะมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
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การทิ้งงาน 
- เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับหน่วยงาน 

ของรัฐภายในเวลาที่ก าหนด 
- คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้  

ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
- เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการอันมีลักษณะเป็น  

การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือกระท าการโดยไม่สุจริต 
- เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษามีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้ 

เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง 
  การร้องเรียนอุทธรณ์ 

  1. ผู้ประกอบการสามารถร้องเรียนหน่วยงานของรัฐได้กรณีที่ เห็นว่าหน่ วยงานของรัฐ 
มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
  2. กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ-
พิจารณาอุทธรณ์การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สุด 

 บทก าหนดโทษ 
 1. กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ 
เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต 
ต้องระวางโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับการกระท าความผิดนั้น 
 2. ถ้าการกระท าความผิดนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือไม่สั่งการของผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ
ในการด าเนินการในเรื่องนั้น ผู้มีอ านาจหน้าที่นั้นต้องรับโทษเป็นสองเท่าของความผิดที่ก าหนดไว้ส าหรับ  
การกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง 
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4.4 ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 
 
 

    1) การเลือกกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แทนต าแหน่ง 
ที่ว่างก่อนครบวาระ 
     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) โดยกลุ่มงานส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรม ได้ด าเนินการเลือกกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แทนนายทรงยศ - 
ชัยชนะ กรรมการจริยธรรมประเภทบริหารหรือประเภทอ านวยการ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่  
1 ตุลาคม 2557 เป็นผลให้ต้องพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ซึ่งต้องด าเนินการคัดเลือกกรรมการจริยธรรม
ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาทดแทนต าแหน่งที่ว่างลงตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน ข้อ 14 (2) ก าหนดให้กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอ านวยการเลือกกันเอง 
จึงเห็นควรด าเนินการเลือกคณะกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ โดยให้ข้าราชการ  
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารหรือประเภทอ านวยการเลือกกันเอง ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท าบัญชีและส่งบัญชี
ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวให้เลือก จ านวน 1 คน และส่งกลับคืนมาภายในเวลาที่ก าหนด ข้า ราชการ
ผู้ใดได้รับคัดเลือกในคะแนนสูงสูดจะส่งรายชื่อเสนอให้ ก.พ. เพื่อแต่งตั้งต่อไป 
 ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการเลือกกรรมการประเภทบริหารหรือประเภทอ านวยการ  
แทนต าแหน่งที่ว่างโดยให้ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งบริหารหรือประเภทอ านวยการเลือกกันเอง ด าเนินการ
คัดเลือกเม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2558 ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดคือ นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ได้เสนอชื่อนายณรงค์  
สหเมธาพัฒน์ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาส่งเรื่องให้ส านักงาน ก.พ. พิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

  2) การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเผยแพร่จริยธรรมภายใต้หัวข้อ “องค์กรคุณธรรม” 
   กลุ่มงานส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) จ านวน 21 หน่วยงาน ภายใต้หัวข้อ “องค์กรคุณธรรม” ก าหนดรูปแบบ 
ของกิจกรรมที่เป็นเรื่องใกล้ตัว ท าได้ง่าย เช่น ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี  
โดยจะต้องก าหนดกรอบ วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ และนิยามศัพท์ ตลอดจนระยะเวลาเริ่มต้น ระยะเวลาสิ้นสุด
ของกิจกรรมให้หน่วยงานที่เข้าร่วมเข้าใจ อาทิเช่นค าว่า  
  “ตรงต่อเวลา” พิจารณาที่วัตถุประสงค์ระหว่างเนื้องานกับเวลามากกว่าที่จะพิจารณาเวลาการมา
ปฏิบัติราชการหรือเวลากลับของข้าราชการ ถ้าเนื้องานส าเร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสม จึงเรียกว่า
ระยะเวลาตามค านิยามนี้  
  “ประหยัด” พิจารณาจากทรัพยากรของหน่วยงาน เช่น การเบิกวัสดุส านักงาน กระดาษ  
หมึกพิมพ์ ว่ามีปริมาณการใช้ลดลงกว่าที่ผ่านมาเพียงใด 
  ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) มีอิสระในการก าหนด
กิจกรรมที่จะส่งเข้าประกวด โดยกิจกรรมของหน่วยงานใดสามารถท าได้ และบรรลุวัตถุประสงค์ ด าเนินการ
คัดเลือกภายในเดือน และส่งเข้าประกวดในงานคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเผยแพร่กิจกรรม และหน่วยงานที่ได้รับ
รางวัลองค์กรคุณธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คือ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 |  ๑๒๐ 

 

  3) แนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
   กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.) ให้ส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
องค์กรในก ากับกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรมหาชน ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เรื่อง แนวทางทางการส่งเสริมแนวทางการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร และแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยหัวหน้าส่วน
ราชการและผู้บังคับบัญชาต้องด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งก าชับดูแลข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติตน
เกี่ยวกับการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง และให้คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการมีหน้าที่สอดส่องดูแล และรายงานให้หัวหน้า
ส่วนราชการ และ ก.พ. ทราบ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ทั้งนี้ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 5 
ก าหนดให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และข้อ 6 ก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ  
โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
และให้คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการมีหน้าที่สอดส่องดูแลและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ 
และ ก.พ. ทราบภายในเดือนกันยายนของทุกปี ดังนี้ 
   3.1 กรณีเรี่ยไร 
     กรณีที่หน่วยงานด าเนินการเรี่ยไร 
     ค าอธิบาย กรอกข้อมูลกรณีการเรี่ยไรโดยระบุจ านวนครั้งตามการด าเนินการ และกรอก
ข้อมูลการเรี่ยไรที่พบมากที่สุด ๓ อันดับแรก  

ประเภทการเรี่ยไร 

การด าเนินการ (ครั้ง) 
รวม

จ านวน 
(ครั้ง) 

ขออนุญาต
จาก กคร. 

ไม่ได้ขอ
อนุญาตจาก 

กคร. 

ได้รับ 
ยกเว้นตาม
กฎหมาย 

๑) การเรี่ยไรเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน 
กรณีพบมากที่สุด ๓ อันดับ 
 (๑) บริจาคเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 (๒) บริจาคเข้ามูลนิธิ/กองทุนต่างๆ 
 (๓) ท าบุญทอดผ้าป่า/กฐินสามัคคี 

 
 
- 
๑ 
- 

 
 
- 

๑๑ 
- 

 
 

๕๕ 
๓๖ 
๔ 

 
 

๕๕ 
๓๖ 
๑๖ 

๒) การเรี่ยไรเพื่อสาธารณประโยชน์  
กรณีพบมากที่สุด ๓ อันดับ 
 (๑) ทอดผ้าป่า/ทอดกฐินสามัคคี/กฐินพระราชทาน 
 (๒) บริจาคเข้ามูลนิธิ 
 (๓) บริจาคเพ่ือกลุ่มคนพิการ/ผู้สูงอายุ 

 
 

๕ 
๑ 
๓ 

 
 

๕ 
๒ 
- 

 
 

๖ 
๔ 
- 

 
 

๑๖ 
๗ 
๓ 
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ประเภทการเรี่ยไร 

การด าเนินการ (ครั้ง) 
รวม

จ านวน 
(ครั้ง) 

ขออนุญาต
จาก กคร. 

ไม่ได้ขอ
อนุญาตจาก 

กคร. 

ได้รับ 
ยกเว้นตาม
กฎหมาย 

๓) กรณีอ่ืน ๆ  
กรณีพบมากที่สุด ๓ อันดับ 
 (๑) กล่องรับบริจาคซื้ออุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ 
 (๒) บริษัท/ห้าง/ร้านต่างๆ 
 (๓) จัดท าบุญวันเกิดเจ้าหน้าที่  

 
 

๑๔๓ 
๙๑ 
- 

 
 
- 

๑๒ 
- 

 
 

- 
- 
- 

 
 

๑๔๓ 
๙๑ 
๑๒ 

หมายเหตุ : กคร. หมายถึง คณะกรรมการควบคุม 
 
  กรณีที่หน่วยงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้ความร่วมมือกับบุคคล นิติบุคคล หรือ
หน่วยงานของรัฐอ่ืน 
  ค าอธิบาย กรอกข้อมูลกรณีที่หน่วยงานของท่านเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้ความร่วมมือกับ
บุคคล นิติบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน โดยระบุจ านวนครั้งตามประเภทแหล่งของเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้ และ
กรอกข้อมูลการเรี่ยไรที่พบมากท่ีสุด ๓ อันดับแรก  

 
ประเภทการเรี่ยไร แหล่งของเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้ (ครั้ง) 

 สวัสดิการ ข้าราชการ/ 
เจ้าหน้าที่รัฐ 

ภาคเอกชน/ 
ประชาชน 

อ่ืน ๆ 

๑) การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของ
รัฐ 
กรณีพบมากที่สุด ๓ อันดับ 

    

(๑) ท าบุญทอดผ้าป่า/กฐิน ของกระทรวง 
สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
โรงพยาบาลอ่ืนๆ 

๒๐๐ 
 

๑๐๗ 
 

๗ 
 

๑ 
 

(๒) สนับสุนนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๕๑ ๔ - - 
(๓) บริจาคเพ่ือสาธารณกุศลต่างๆให้แก่
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง 
 

๓๓ - - 
 

- 

๒) การให้ความร่วมมือกับบุคคล กลุ่ม
บุคคล ชมรม สมาคม ฯลฯ 
กรณีพบมากที่สุด ๓ อันดับ 

    

(๑) บริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลืองานศพ ๑๓๔ - - - 
(๒) แข่งขันกีฬาการกุศล 40 1 - - 
(๓) บริจาคเพ่ือซ่อมแซมและท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา/กิจกรรมต่างๆทาง
พระพุทธศาสนา 

29 1 1 - 
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ประเภทการเรี่ยไร แหล่งของเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้ (ครั้ง) 

 สวัสดิการ ข้าราชการ/ 
เจ้าหน้าที่รัฐ 

ภาคเอกชน/ 
ประชาชน 

อ่ืน ๆ 

๓) กรณีอ่ืน ๆ กรณีพบมากที่สุด ๓ อันดับ     
(๑) สนับสนุนของเยี่ยมไข้บุคลากรของโรงพยาบาล - 5 - - 
(๒) สนับสนุนกิจกรรมสันทนาการส าหรับ 
บุคลากรและหน่วยงานในโรงพยาบาล 

112 - - - 

(๓) สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 

112 - - - 

 
  3.2 กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
    จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท จ านวน 3,143 
ครั้ง 
   ได้รับจาก  ภาครัฐ      จ านวน   ๕๔ ครั้ง 
    ภาคเอกชน    จ านวน  ๑๑๓ ครั้ง 
    ประชาชน      จ านวน  ๖๒๙ ครั้ง 
    อ่ืน ๆ      จ านวน      ๔ ครั้ง 
  รับในนาม  หน่วยงาน      จ านวน  ๗๐๐ ครั้ง 
    รายบุคคล      จ านวน   ๘๘ ครั้ง 
  โอกาสในการรับ เทศกาลต่างๆ (เช่น ปีใหม่ สงกรานต์)  จ านวน   ๑๔๕ ครั้ง  
    โอกาสส าคัญ (เช่น เกษียณอายุ/ยินดี/ขอบคุณ)จ านวน    ๔๙ ครั้ง 
    อ่ืน ๆ โปรดระบุ ของขวัญวันเกิด/สนับสนุนบริการสุขภาพ   
          จ านวน  ๕๗๘ ครั้ง 
  การด าเนินการ ให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล   จ านวน    ๒๔ ค รั้ ง
    ส่งคืนแก่ผู้ให ้    จ านวน    - ค รั้ ง
    ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน    จ านวน  ๗๕๔ ครั้ง 
    อ่ืนๆ โปรดระบุ แจกจ่ายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลอ่ืน 
          จ านวน      ๕ ครั้ง 
 มูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท จ านวน 1,233 ครั้ง 
  ได้รับจาก  ภาครัฐ      จ านวน     1 ครั้ง 
    ภาคเอกชน    จ านวน     66 ครั้ง 
    ประชาชน      จ านวน   245 ครั้ง 
    อ่ืน ๆ      จ านวน     14 ครั้ง 
  รับในนาม  หน่วยงาน      จ านวน  349 ครั้ง 
    รายบุคคล      จ านวน     - ครั้ง 
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  โอกาสในการรับ เทศกาลต่างๆ (เช่น ปีใหม่ สงกรานต์)  จ านวน      - ครั้ง  
    โอกาสส าคัญ (เช่น เกษียณอายุ/ยินดี/ขอบคุณ) 
          จ านวน      - ครั้ง 
    อ่ืน ๆ โปรดระบุ ของขวัญวันเกิด/สนับสนุนบริการสุขภาพ   
          จ านวน 209 ครั้ง 
  การด าเนินการ ให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล   จ านวน    - ค รั้ ง
    ส่งคืนแก่ผู้ให ้    จ านวน    - ค รั้ ง
    ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน    จ านวน  349 ครั้ง 
    อ่ืนๆ โปรดระบุ แจกจ่ายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลอ่ืน 
          จ านวน    - ครั้ง 
  ๓.3 การด าเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน 
 
รายละเอียด การเรี่ยไร การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 

๓.๑ การด าเนนิการ 
ของหน่วยงาน 
เช่น การก าหนดนโยบาย 
การก าหนดมาตรการ
ป้องกัน การจัดท าคู่มือ
แนวทางปฏิบัติ การให้
ค าปรึกษาแนะน า ฯลฯ  
 

(๑) แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงแนว
ทางการด าเนินงานตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร และ
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่น
ใด ประกอบด้วย  
 ๑) พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร 
พุทธศักราช ๒๔๘๗  
 ๒) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๔ 
(๒) ก าหนดมาตรการเรื่องการเรี่ยไรและ
การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดใน
หน่วยงาน 
(๓) มีการชี้แจงในที่ประชุมประจ าเดือน 
และแจ้งเจ้าหน้าที่ห้ามใช้อ านาจหน้าที่ท า
การเรี่ยไรที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน 
ของกฎหมายทุกกรณี 
(๔) จัดท าป้ายประกาศนโยบายไม่รับการ
เรี่ยไร 
(๕) ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดหาและการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

(๑) แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงแนว
ทางการด าเนินงานตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร และการ
ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประกอบด้วย  
 ๑) พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร 
พุทธศักราช ๒๔๘๗  
 ๒) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(๒) ผู้บริหารให้นโยบายและประกาศ
เจตนารมณ์ไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
(๓) มีแนวทางปฏิบัติที่ไม่รับของขวัญ 
จากภาคเอกชน ห้างร้านในราคาสูงไม่เกิน 
๓,๐๐๐ บาท 
(๔) มีการจัดท าคู่มือการด าเนินการ 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและเผยแพร่
ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดตามจรรยาของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด 
(๕) ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และแนะน าการด าเนินงานให้กับหน่วยงานใน
สังกัด 
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รายละเอียด การเรี่ยไร การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
(๖) คู่มือจริยธรรม/คู่มือปฏิบัติงาน 
เพ่ือป้องกันประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
(๗) ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องและแนะน าการด าเนินงานให้กับ
หน่วยงานในสังกัด 
(๘) ก าหนดอัตลักษณ์ประจ าหน่วยงาน 
เช่น ด้านความซื่อสัตย์ของกลุ่มงานพัสดุ 
ในการปฏิบัติงานอย่างเที่ยงตรง โปร่งใส 
ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ เพ่ือตน
หรือพวกพ้องจากผู้ค้า 
 

(๖) ก าหนดอัตลักษณ์ประจ าหน่วยงาน เช่น 
ด้านความซื่อสัตย์ขององค์การแพทย์ คือ  
ไม่รับของก านัลที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท 
จากบริษัทยา 
(๗) ประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่
ยาของโรงพยาบาลทุกแห่ง 
 
 

๓.๒ ปัญหา อุปสรรค
ในการด าเนนิการของ
หน่วยงาน 
 

(๑) บุคลากรยังขาดความเข้าใจในการคัด
กรองหน่วยงานที่เข้ามาขอเรี่ยไร  
(๒) บุคลากรส่วนใหญ่อ้างว่าไม่รู้กฎหมาย  
( ไ ม่ เ ค ยแส ว งห าคว ามรู้ ก ฎหมายที่
เกี่ยวข้อง) 
(๓) การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ
และถือปฏิบัติไม่เคยด าเนินการในเรื่องการ
เรี่ยไร 
(๔) บุคลากรในองค์กรยังพบมีบุคลากรใน
องค์กรไม่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตาม 
แนวทางการด าเนินงานตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการ
เรี่ยไร  

(๑) หน่วยงานยังขาดการสอดส่องดูแลการรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ 
(๒) บุคลากรส่วนใหญ่อ้างว่าไม่รู้กฎหมาย  
(ไม่เคยแสวงหาความรู้กฎหมายที่เก่ียวข้อง) 
 
(๓) การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบและ 
ถือปฏิบัติไม่เคยด าเนินการในเรื่องการรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
(๔) บุคลากรในองค์กรยังพบมีบุคลากรใน
องค์กรไม่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทาง 
การด าเนินงานตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
 

๓.๓ ข้อเสนอแนะ
แนวทาง การแก้ไข
ปัญหาของหน่วยงาน 
 

(๑) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติและยึดถือ
แนวทางตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือนและจรรยาข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๒) เสริมสร้างองค์ความรู้ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี 
การเรี่ยไร และการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด พระราชบัญญัติควบคุม
การเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗ ระเบียบ 
 

(๑) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติและยึดถือ
แนวทางตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือนและจรรยาข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๒) เสริมสร้างองค์ความรู้ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่น
ใดพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร 
พุทธศักราช ๒๔๘๗ ระเบียบส านัก 
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รายละเอียด การเรี่ยไร การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ และมาตรา 
๑๐๓ 
(๓) ต้องมีการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ทางสื่อ 
และให้เกิดความต่อเนื่อง 
(๔) ควรมีการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 
๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓ 
 
(๓) ต้องมีการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ทางสื่อ 
และให้เกิดความต่อเนื่อง 
(๔) ควรมีการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

๓.๔ ข้อเสนอแนะต่อ
ส านักงาน ก.พ. 

(๑) ควรบรรจุประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ 
พลเรือนลงในหลักสูตรของวิชาชีพที่จะ
บรรจุรับราชการ/อัตราจ้าง 
(๒) แบบรายงานการเรี่ยไรฯ ไม่ชัดเจน  
เข้าใจยาก ไม่ตรงตามเป้าหมาย 
 
(๓) ให้ข้อมูลใหม่ๆ แก่หน่วยงานราชการ 
เพ่ือป้องกันการกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 

(๑) ควรบรรจุประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือนลงในหลักสูตรของวิชาชีพที่จะบรรจุ
รับราชการ/อัตราจ้าง 
 
(๒) แบบรายงานการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ไม่ชัดเจน เข้าใจยาก ไม่ตรง
ตามเป้าหมาย 
(๓) ให้ข้อมูลใหม่ๆ แก่หน่วยงานราชการ 
เพ่ือป้องกันการกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ 
(๔) เนื่องจากแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ที่ผ่านมาไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
รายงานและหากจะจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
รายงานไว้อาจไม่ได้ความจริงทุกกรณี ก.พ. 
ควรออกแบบ 
การประเมินในรูปแบบอ่ืนประกอบ เช่น  
การส่งให้เจ้าหน้าที่ตอบแบบประเมินโดยใช้
แบบประเมินที่เข้าใจง่าย มีรอบระยะเวลาการ
ตอบชัดเจน หรือ ก.พ. เปิดช่องทางรับข้อมูล
ด้านนี้ทางเว็บไซต์หรือจดหมายที่เป็นความลับ
และเพ่ือเจตนาให้ได้ข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
ป้องกันเท่านั้น เพราะหากเป็นข้อมูลเพ่ือการ
จับผิด ปราบปรามจะเป็นกรณีการร้องเรียน/
ร้องทุกข์ซึ่งมีช่องทางเฉพาะอยู่แล้ว 
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    4) ทบทวนจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 พระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๕ การรักษาจรรยาข้าราชการ 
มาตรา ๗๘ ก าหนดให้ข้ าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ ส่ วนราชการ 
ก าหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดีมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และในวรรคสองบัญญัติ
ให้ส่วนราชการก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะงานในส่วนราชการนั้น  
ตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ ในวรรคสามบัญญัติว่าในการก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามวรรค
สอง ให้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย  
 กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) ได้ด าเนินการทบทวนจรรยาข้าราชการของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... เพ่ือให้สอดรับ
กับพระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๕ การรักษาจรรยาข้าราชการ มาตรา ๗๘ 
สถานการณ์ มาตรฐานงานตามหลักวิชาการและวิชาชีพของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้จัดท า (ร่าง) ทบทวนจรรยาข้าราชการ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ... เสนอคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พิจารณา  มติที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2558  
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ให้น า (ร่าง) จรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....  
ที่ผ่ านความเห็นชอบแล้ว  ไปรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยสามารถให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะต่อ (ร่าง) จรรยาข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... บนเว็บไซต์ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข http://ops.moph.go.th/ 
 
(ร่าง) จรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... 

 
หน้า เดิม ใหม่(วันที่ 19 สิงหาคม 2558) 

ค าน า 
หน้าที่ 26 
ย่อหน้าที่ ๒ 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วน
ราชการที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข แก่ประชาชน 
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขทุกด้านสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่  โดยให้บริการ
ประชาชนอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมและมี
มาตรฐาน ดังนั้นการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
ประชาชนอย่างมีคุณภาพ จึงขึ้นอยู่กับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการซึ่งต้องมีจิตส านึกใน
หน้าที่ กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ 
และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วน
ราชการที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข แก่ประชาชน 
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขทุกด้านสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่  โดยให้บริการ
ประชาชนอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมและมี
มาตรฐาน ดังนั้นการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
ประชาชนอย่างมีคุณภาพจึงขึ้นอยู่กับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการซึ่งต้องมีจิตส านึกใน
หน้าที่ กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ 
และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ด าเนินการ
ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการ
บริหาร บริการ และวิชาการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมและเป็น
ธรรม เพื่อคนไทยมีสุขภาพดี” 

http://ops.moph.go.th/
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หน้า เดิม ใหม่(วันที่ 19 สิงหาคม 2558) 
บทน า 
หน้าที่ 29 
ย่อหน้าที่ 1 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วน
ราชการที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข แก่ประชาชน 
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขทุกด้านสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่  โดยให้บริการ
ประชาชนอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมและมี
มาตรฐาน ดังนั้นการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
ประชาชนอย่างมีคุณภาพ จึงขึ้นอยู่กับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการซึ่งต้องมีจิตส านึกใน
หน้าที่ กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ 
และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วน
ราชการที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข แก่ประชาชน 
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขทุกด้านสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่  โดยให้บริการ
ประชาชนอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมและมี
มาตรฐาน ดังนั้นการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
ประชาชนอย่างมีคุณภาพจึงขึ้นอยู่กับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการซึ่งต้องมีจิตส านึกใน
หน้าที่ กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ 
และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ด าเนินการ
ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการ
บริหาร บริการ และวิชาการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมและเป็น
ธรรม เพื่อคนไทยมีสุขภาพดี”  

หมวดที่ ๒ 
จรรยา
ข้าราชการ
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 
หน้า 31 
ข้อ ๑ 
 

หมวดที่ ๒ 
จรรยาข้าราชการส านักงานปลดักระทรวง

สาธารณสุข 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีจรรยาที่
สมควรให้ข้าราชการพึงถือปฏิบตัิดังนี ้
ข้อ ๑ ซื่อสัตย์สุจริตและรับผดิชอบ 
 ๑.๑ ไม่ใช้ต าแหนง่หน้าที่แสวงหา
ผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
 1.๒ ปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการ
มากกว่าส่วนตน 
 ๑.๓ มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้
กระท าไปแล้ว 
 ๑.๔ ปฏิบัติหนา้ที่อย่างเต็ม
ความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ทาง
ราชการจนงานส าเร็จถูกต้องตามมาตรฐานของ
งาน 

หมวดที่ ๒ 
จรรยาข้าราชการส านักงานปลดักระทรวง

สาธารณสุข 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีจรรยาที่
สมควรให้ข้าราชการพึงถือปฏิบัติดังนี้ 
ข้อ ๑ ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
 ๑.๑ ไม่ ใช้ต าแหน่งหน้าที่ แสวงหา
ผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
 1.๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการ
มากกว่าส่วนตน 
 ๑.๓ มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้
กระท าไปแล้ว 
 ๑.๔ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า ง เ ต็ ม
ความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ทาง
ราชการจนงานส าเร็จถูกต้องตามมาตรฐานของ
งาน 
 ๑.5 ปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งอยู่ในความ
ไม่ประมาท 
 ๑.6 รักษาและปฏิบัติตามระเบียบ
และแบบธรรมเนียมของทางราชการ  
 ๑.7 เป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน 
รั ก ษ า ชื่ อ เ สี ย ง  แ ล ะ ภ า พ ลั ก ษ ณ์ 



สรุปผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 |  ๑๒๘ 

 

หน้า เดิม ใหม่(วันที่ 19 สิงหาคม 2558) 
ของหน่วยงานราชการ 

หมวดที่ ๒ 
จรรยา
ข้าราชการ
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 
หน้า 31 
ข้อ ๒ 

ข้อ ๒ ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
 ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดถือความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการกฎหมาย และกรอบ
นโยบาย 
 ๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ
และประพฤติ ตน เป็ นแบบอย่ า งที่ ดี ขอ ง
ประชาชน 
 ๒.๓ มีความกล้ ายื นหยั ด ในสิ่ ง ที่
ถูกต้อง 

ข้อ ๒ ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
 ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดถือความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย และกรอบ
นโยบาย 
 ๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ
และประพฤติ ตน เป็นแบบอย่ า งที่ ดี ขอ ง
ประชาชน 
 ๒.๓ มีความกล้ ายืนหยั ด ในสิ่ งที่
ถูกต้อง 
 ๒.๔ ไ ม่ ต ก อยู่ ใ ต้ อิ ท ธิ พ ล  ไ ม่ ใ ช้
อิทธิพล และไม่ใช้อ านาจที่ไม่ถูกต้องในการ
ท างานตลอดจนการด ารงชีวิตส่วนตน 
 ๒.๕ มีสัจจะและไม่สัญญาใดๆกับ
บุคคลอื่นโดยมุ่งผลประโยชน์หรือความก้าวหนา้
ของตนเอง 

 
หมวดที่ ๒ 
จรรยา
ข้าราชการ
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 
หน้า 32 
ข้อ ๓ 

ข้อ ๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและ
เสมอภาค 
 ๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มี
น้ าใจ เอื้ออาทรและมีจิตบริการต่อผู้มารับ
บริการอย่างเท่าเทียม 
 ๓.๒ บริการประชาชนด้วยความ
เสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง 
 ๓.๓ ไม่กระท าการใดอันเป็นการ
ช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่
ยุติธรรม 

ข้อ ๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและ
เสมอภาค 
 ๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มี
น้ า ใ จ  เ อื้ อ อ า ท ร แ ล ะ มี จิ ต บ ริ ก า ร 
ต่อผู้มารับบริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม 
รวดเร็วและถูกต้อง โดยไม่ค านึงถึงฐานะ เชื้อชาติ 
ศาสนา สังคม หรือลัทธิทางการเมือง 
 ๓.2 ไม่กระท าการใดอันเป็นการ
ช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างเป็น
ธรรม 
 ๓.3 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 

หมวดที่ ๒ 
จรรยา
ข้าราชการ
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 
หน้า 32 
ข้อ ๔ 

ข้อ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 
 ๔.๑ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธี
ปฏิบัติงานตามกรอบของกฎหมาย 
 ๔.๒ ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน ๔ . ๓
 เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อม
ส าหรับการตรวจสอบ 

ข้อ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 
 ๔.1 ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน 
 ๔.2 ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจและตรวจสอบการท างานของ
ภาครัฐโดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้อมูล ขั้นตอน 
ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้
ตามกรอบของกฎหมาย ตามความเหมาะสม
อย่างทั่วถึง และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
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 4.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ความลับของทางราชการอย่างไม่ถูกต้อง เพื่อ
เอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นหรืออันจะเป็น
ภัยต่อประชาชนและประเทศชาติ 
 4.4 เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้
พร้อมส าหรับการตรวจสอบ 
 

หมวดที่ ๒ 
จรรยา
ข้าราชการ
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 
หน้า 32 
ข้อ ๕ 

ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย
โดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้อง และเป็นธรรม 
 ๕.๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ 
ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมี
คุณภาพ 
 ๕.๓ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และความช านาญในการ
ปฏิบัติ งาน มีความคิดริ เริ่มที่ทันสมัยเพื่ อ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

 

ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ 
ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมี
คุณภาพเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายโดยวิธีการ 
กระบวนการที่ถูกต้อง และเป็นธรรม 
 5.2 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน โดยใส่ใจและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาศักยภาพการท างานของตนเองใส่ใจ
ความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กร
และวิชาชีพ 
 ๕.3 ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการ
ท างาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบธรรมที่เป็น
อุปสรรคต่อการบริการประชาชน 
 ๕.4 ป ร ะ ส า น ง า น กั บ ทุ ก ฝ่ า ย ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจบรรลุผลและเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

หมวดที่ ๒ 
จรรยา
ข้าราชการ
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 
หน้า 33 
ข้อ ๖ 

ข้อ ๖ ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.๑ ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆต้อง
มีเหตุผล โดยค านึงถึงผลที่คาดวา่จะเกิดขึ้นทั้ง
ต่อส่วนรวมและตนเองอย่างรอบคอบ 
 ๖.๒ ยึดถือและปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดงีามของสังคม 
 ๖.๓ น าค าสอนทางศาสนาที่ตนนับถอื 
เป็นแนวทางในการด ารงชวีิต 
 ๖.๔ เป็นต้นแบบในการด ารงชวีิตด้วย
ความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะ
ของตนและสังคม 

ข้อ ๖ ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดงีามของสังคมน าค า
สอนทางศาสนาเปน็แนวทางในการด ารงชีวิต
ด้วยความเรียบงา่ย ประหยัด เหมาะสมกับ
ฐานะของตนและสังคมโดยไม่เบยีดเบียนตนเอง
และผู้อื่น 
 6.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
และมีความเพียร ใช้ความรู้ สตปิัญญาคุณธรรม
เป็นภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิต 
 6.3 การด าเนินการใดๆต้องมีเหตุผล 
และใช้ความรู้ตามหลักวิชาการ 
มาพิจารณาให้เชื่อมโยงอย่างรอบคอบ และ
ระมัดระวัง โดยค านึงถึงประโยชน์ 
ต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ 
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หน้า เดิม ใหม่(วันที่ 19 สิงหาคม 2558) 
หมวดที่ ๒ 
จรรยา
ข้าราชการ
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

- ข้อ ๗ ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ประการ  
 (๑) มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์
 (๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
 (๓) กตญัญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู
บาอาจารย์ 
 (๔) ใฝห่าความรู้ หมั่นศึกษาเล่า
เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 (๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณไีทย 
 (๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
 (๗) เข้าใจเรียนรู้การเป็น
ประชาธิปไตย 
 (๘) มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย 
ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 (๙) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า 
 (๑๐) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและ
จิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า 
 (๑๑) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

หมวดที่ ๓ 
 
กลไกในการ
ขับเคลื่อน
จรรยา
ข้าราชการ 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

ข้อ ๑ ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ข้อ ๒ ผู้บริหารต้องเห็นความส าคัญในการ
ส่งเสริมจรรยาข้าราชการโดยก าหนดนโยบาย
และจั ดท าแผนปฏิบั ติ ในกา รส่ ง เ สริ ม ให้
ข้าราชการมีจิตส านึกและปฏิบัติตามจรรยาของ
ข้าราชการ 
ข้อ ๓ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการทุกคนได้
ทราบจรรยาที่ควรปฏิบัติ และยืนยันว่าจะยึด
มั่ น ปฏิ บั ติ จ ร ร ย า ข้ า ร า ชก า ร ส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ข้อ ๔ ให้หน่วยงานจัดอบรมส่งเสริมความรู้
เ กี่ ย ว กั บ จ ร ร ย า ข้ า ร า ช ก า ร ส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือบูรณาการเข้ากับ
การอบรมในโครงการต่างๆเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังและกระตุ้นจิตส านึกในการ
เป็นข้าราชการที่ดี 

- คงเดิม 
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หน้า เดิม ใหม่(วันที่ 19 สิงหาคม 2558) 
ข้อ ๕ คัดเลือกหน่วยงานและบุคลากรที่มี
พฤติกรรมที่ดีเด่นทางด้านจรรยา เพื่อประกาศ
ยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี 
ข้อ ๖ ให้หน่วยงานก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
บั ง คั บ ใ ช้ จ ร ร ย า ข้ า ร า ช ก า ร ส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น การให้รางวัล 
การให้โอกาสปรับปรุงและพัฒนาตน และการ
ลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนจรรยาข้าราชการที่เป็น
การกระท าผิดวินัย 

 
    การรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค สรุปได้ดังนี้ 
    ส่วนกลาง 
    ข้อ 3.3 ข้อมูลข่าวสารควรก าหนดขอบเขตของข้อมูลข่าวสารที่สามารถให้กับประชาชนได้ 
    หน้า 6 ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ข้อ 5.1 จากข้อความเดิม "ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ 
ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้อง และ
เป็นธรรม" ขอแก้ไขเป็น "ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ ขยันหมั่นเพียร  ทันเวลาและมี
คุณภาพเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้อง และเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการและประชาชนเป็นส าคัญ" 
ขอตัด/เพิ่มเติม ดังนี้ 
    หมวดที่ 2 ข้อ 1.2 แก้ไขเป็นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทาง
ราชการมากกว่าประโยชน์ส่วนตน (เพ่ิมค า) 
    ข้อ 3.2 ไม่กระท าการอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม (เพ่ิมค า) 
ข้อ 4.1 ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (ตัดค า) 
    ข้อ 4.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้ตนเองหรือ
ผู้อื่นอันจะเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติ (ตัดค า) 
    ส่วนภูมิภาค 
    หมวดที่ 2 ข้อ3 (ข้อ3.2 ไม่กระท าการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่าง
เป็นธรรม เห็นควรปรับเป็น  ไม่กระท าการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
    หมวด 2 ข้อ 7 ข้อ (11) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นควรปรับเป็น 
รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใช้ข้อความเดียวและสอดคล้องกับข้อ 6 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ข้อ 3 
     ข้อ 3.2 ไม่กระท าการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
     ข้อ3.3 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง น่าจะน าไปไว้ในข้อ 4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้) 
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    ข้อ 4 ข้อ 4.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการอย่างไม่ถูกต้องเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อ่ืน หรืออันจะเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติ น่าจะน าไปไว้ในข้อ 2 ยืนหยัด
และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง โดยรวมกับข้อ 2.2 ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของประชาชน 
    ทั้งนี้ กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ได้
ด าเนินการน าข้อเสนอเข้าสู่คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หากแต่จะได้ผลสรุปอย่างแท้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
    5) การประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส านักงาน ก.พ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
     คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 เห็นชอบเครื่องมือวัดความโปร่งใส  
และตรวจสอบได้ของส่วนราชการ ส านักงาน ก.พ. ได้พัฒนาเครื่องมือให้เหมาะสมมาอย่างต่อเนื่อง และ
ด าเนินการส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และขั้นตอนเกี่ยวกับมาตรฐานความ
โปร่งใสและประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของส่วนราชการให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลัก  
ธรรมาภิบาล มีส่วนราชการด าเนินการแล้วจ านวน 85 ส่วนราชการ ในปี 2558 ส านักงาน ก.พ. ได้พัฒนา
ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส โดยบูรณาการกับตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานอ่ืนได้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. 
ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานปลัดส านัก-นายกรัฐมนตรี ซึ่ง อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรม
เพ่ือราชการใสสะอาด ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 28 มกราคม 2558 เห็นชอบ “เครื่องมือ
วัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ” ที่พัฒนาขึ้นและให้ส่วนราชการน าเครื่องมือดังกล่าว 
ไปใช้ประเมินมาตรฐานความโปร่งใสได้อย่างเหมาะสม 
     กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 นี้เป็นปีที่ 4 ที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประเมินมาตรฐานความโปร่งใส  
ของส่วนราชการ เพ่ือให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนากระบวนการด าเนินงานให้โปร่งใส 
ตามมาตรฐานเครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด จ านวน  
3 ขั้นตอน 
     ขั้นตอนที่ 1 ส่วนราชการวางแผนและด าเนินการ 
     ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงาน 
     ขั้นตอนที่ 3 การจักท ารายงานผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส 
โดยมีองค์ประกอบของมาตรฐานความโปร่งใส 4 มิติ (13 ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย 
     มิติที่ 1  ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้า ง 
      ความโปร่งใส 
     มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผยการมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม 
     มิติที่ 3 ด้านการใช้ดุลยพินิจ 
     มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน 
    ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดท า 
และประเมินมาตรฐานความโปร่งใส ประจ าปี 2558 วันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ ส านักงาน ก.พ. นนทบุรี 
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นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานในพิธีได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง จ าขึ้นใจ : ข้าราชการ
รากฐานของแผ่นดิน”  
    ความตอนหนึ่งนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยกล่าวถึง 
หัวใจแห่งความส าเร็จของข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วยหลัก 3 ป. คือ 1) ปริยัติ 2) ปฏิบัติ และ 3) 
ปฏิเวธ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่วนราชการต้องน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเริ่มตั้งแต่การลงมือประพฤติ
ปฏิบัติ (คือ การปฏิบัติ) แล้วสอนแนะน าไปจัดท าเป็นคู่มือ ชี้แจง บรรยาย อบรม เป็นต้น (คือ ปริยัติ) 
ตลอดจนมีการน าผลงานนั้นไปแสดงไว้ให้เป็นแบบอย่าง อาทิ มีข้าราชการต้นแบบ มีองค์กรแบบอย่าง 
(เป็นปฏิเวธ) ควบคู่กับการมีคุณธรรม และจริยธรรม และก่อนที่จะมีคุณธรรมก็ต้องมีความโปร่งใส ที่เหนือกว่า
ค าว่าไม่โกง ไม่ใช่แค่การไม่เรียกเงินใต้โต๊ะเท่านั้น แต่ความโปร่งใส คือ ต้องไม่มีลับลมคมใน ไม่มีอะไรให้ 
ต้องจับผิด หัวใจของการจัดงานในครั้งนี้  พยายามให้เพ่ือนข้าราชการได้ตระหนักถึงความส าคัญของค าว่า 
“คุณธรรม” และวิธีปลูกฝังคุณธรรม ความส าคัญของค าว่า “จริยธรรม” ความแตกต่างระหว่างคุณธรรม 
และจริยธรรม และเน้นเรื่องความโปร่ง ซึ่งเป็นวิธีที่จะไปสู่คุณธรรม เพราะเมื่อโปร่งใส ท าให้ลดการทุจริต  
ทุกอย่างไม่เคลือบแคลงสงสัย เป็นตัวหนึ่งในหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสที่ฝรั่งเรียก Transparency นั้น 
ยังเป็นกุศโลบายหรือกลวิธีที่ส าคัญที่จะน าสู่ความไม่โกงได้ ความโปร่งใสจึงเป็นกุญแจน าไปสู่คุณธรรมตัวอ่ืนๆ 
อีกหลายตัว ส่วนโล่เกียรติคุณที่จะได้รับในวันนี้นั้น จึงเป็นเรื่องของการน าเอาความโปร่งใสการประเมินผล 
มาเป็นตัวตั้ง กล่าวชื่นชมยินดีกับข้าราชการและหน่วยงาน วันนี้เราให้ส่วนที่เป็น ปริยัติและปฏิเวธ เพื่อให้ 
ท่าน จึงต้องกลับไปท าส่วนที่เรียกว่าเป็นปฏิบัติ ส่วนที่ท่านท าส าเร็จจะย้อนกลับมาเป็นแบบอย่างหรือ
ปฏิเวธให้กับคนรุ่นอ่ืนๆ ในอนาคต 
 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “จ าขึ้นใจ ข้าราชการรากฐาน
ของแผ่นดิน” ความตอนหนึ่งว่า ค าว่า “จ าขึ้นใจ” ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่มีอ านาจมาก จะใช้ค านี้กับเด็กๆ ว่าจ า 
ใส่กะโหลก ความหมายคือ ช่วยตระหนัก เวลาที่เราพูดถึงรากฐานหรือพ้ืนฐานแม้จะเป็นส่วนที่ส าคัญ แต่เป็น
ส่วนที่อาภัพเพราะไม่มีคนสนใจ เพราะหากรากฐานของแผ่นดินไม่แน่น ไม่มั่นคง ภัยอันตรายจากภายใน 
และภายนอก ความไม่เชื่อม่ัน การทุจริตคอร์รัปชั่น ก็กัดเซาะประเทศล้มได้ ข้าราชการเหมือนปูน นักการเมือง
เหมือนหมาก นักวิชาการเหมือนพลู สุดท้ายคนที่จะท าคือข้าราชการแม้จะท าดีเท่าไหร่ก็อาภัพ เข้าถึงเรียกว่า
อาภัพเหมือนปูน แต่วันนี้เราจะพูดถึงในแง่พ้ืนฐาน สิ่งที่ข้าราชการต้องจ าขึ้นใจ การให้ข้าราชการเป็นรากฐาน 
เพราะถือว่าเป็นจักรกลขับเคลื่อนประเทศที่รองรับระบบทั้งประเทศ ดังนั้น จึงต้องภูมิใจที่เป็นข้าราชการอีกสิ่ง
หนึ่งที่ไม่ควรลืมคือภาระที่หนักอ้ึง อะไรที่จะเข้ามาช่วยลดภาระให้ข้าราชการคือ เครื่องมือทุ่นแรง อาทิ 
งบประมาณ เทคโนโลยี และกฎหมาย ถ้าไม่รู้จักเอาเครื่องมือมาใช้ก็รับภาระหนักอยู่อย่างนี้แต่เครื่องมือ 
ที่ข้าราชการต้องมีเองคือ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส หรือที่เรียกว่า ธรรมาภิบาล ( Good 
Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลอง
ธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดีด้วย หลักธรรมาภิบาลนั้นประกอบด้วย 6 หลัก คือ 1) หลัก
คุณธรรม2) หลักนิติธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) 
หลักความคุ้มค่า ทั้งหมดนี้ คือ สิ่งที่จะช่วยด ารงตนเป็นพ้ืนฐานอันมั่นคงอยู่ได้ ช่วยในการรองรับระบบ 
ที่ซับซ้อน นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง ไม่ใช่เรียกร้องแต่งบประมาณ อัตราก าลัง เครื่องทุ่นแรง  
แต่ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม วันนี้การท างานราชการยากกว่าเดิม เพราะก่อนหน้านี้ไม่มีศาลฟ้องร้องข้าราชการ 
แต่ปัจจุบันนี้มีแทบทุกวันให้ไปดูที่ศาลปกครอง ท่านต้องเอาเครื่องทุ่นแรงนี้มาใช้ประโยชน์ ดังนั้น ต้องมีความ
ภาคภูมิใจในหน้าที่และตระหนักต่อภาระหน้าที่  เพื่อท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความสุข 
ประชาชนพอใจ สรุปจบท้ายด้วยโคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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  ความรู้คู่เปรียบด้วย  ก าลัง กายเฮย สุจริตคือเกราะบัง  ศาสตร์พ้อง 
  ปัญญาประดุจดัง  อาวุธ   กุมสติต่างโล่ห์ป้อง  อาจแกล้วกลางสนาม 
  
 6) โครงการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี 2558เนื่องใน
วันสถาปนาส านักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 16 ปี “จารึก สุจริต”  
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 เพ่ือคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับกรยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตให้ปรากฏเป็นแบบอย่างต่อสังคม อีกท้ังเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคคลทั่วไปและ
สังคมส่วนรวม ในอันที่จะประพฤติตนปฏิบัติตนในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม ในปี 2558 คณะอนุกรรมการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจ าปี 2558 
ประกอบด้วย (1) มีความตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมั่นคง (2) มีการยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพ่ือความ
ซื่อสัตย์สุจริต และ (3) มีความพากเพียรมุ่งมั่นให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต  
  การยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี 2558  นี้ ส านักงาน 
ป.ป.ช. ได้มีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และกัลยาณมิตร ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้ที่รับ
การยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ได้รับโล่เชิดชูเกียรติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
จ านวน 33 ราย ประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน 30 ราย และกัลยาณมิตร ส านักงาน 
ป.ป.ช. จ านวน 3 ราย ซึ่งในจ านวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน 30 ราย นั้นมีกระทรวงสาธารณสุข 
โดยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 4 ราย คือ 

 1) นายวีระ สุเจตน์จิตต์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแหลมสิงห์  
      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
 2) นายสมพร  อุทิศสัมพันธ์กุล เภสัชกรเชี่ยวชาญ  
      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
 3) นายไพโรจน์  รัตนเจริญธรรม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพนพิสัย 

      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
 4) นายเสน่ห์ สุจินพรัหม  เภสัชกรเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสุรินทร์ 
 

 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีความยินดีอย่างยิ่งกับข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และกัลยาณมิตร ส านักงาน ป.ป.ช. ที่ได้รับการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี 2558 ซึ่งผู้ที่ได้รับการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้ที่มี
ความตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างม่ันคง ยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพ่ือความซื่อสัตย์สุจริต และมีความพากเพียร
มุ่งม่ันให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อันเป็นก าลังส าคัญที่ร่วมสร้างสังคมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและ
ปกป้องสาธารณประโยชน์ของประเทศโดยตลอดมา 

 นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ขอประกาศเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี 2558 
และขอให้ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นต้นแบบแก่ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงบุคคลทั่วไปในการยึดถือเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดย
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มุ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ประเทศ
ไทยและท าให้ปัญหาการทุจริตลดลงจนน าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป 

 
    7) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเผยแพร่จริยธรรม 
     7.1) โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แก่บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
       ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้จัดโครงการอบรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แก่
บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 
2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้เขาขยาย ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) 
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 2) เพ่ือให้บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคม
แห่งคุณธรรม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ  และ 3) 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีทัศนคติที่ดีและท างานอย่างมีความสุข  
โดยมีนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการอบรมฯ ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 100 คน มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวนทั้งสิ้น 124 คน ประกอบด้วย 
บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเมืองชัยนาท ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหันคา สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และ
ส านักงานจังหวัดชัยนาท 

  นางกรองกาญจน์ นานาศรีรัตน์ นิติกรช านาญการ บรรยายเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม  
ที่ควรรู้ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
  คุณธรรมจริยธรรม คือ องค์ประกอบส าคัญของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือ 
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งเป็นหลักการขั้นพ้ืนฐานของการบริหารและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และยังเป็นกลไกส าคัญของการสร้างจิตส านึกในองค์กรทุกระดับ 
โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการพลเรือนของรัฐ และนักการเมือง เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีการ 
ที่ส าคัญของการส่งเสริมคุณธรรม คือการน าหลักคุณธรรมไปจัดท าเป็นประมวลจริยธรรม (Codes of 

Conduct) ให้เหมาะสมกับลักษณะและเอกลักษณ์ทางวิชาชีพของข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่รัฐ 
แต่ละประเภท   ในส่วนประเทศไทยให้ความส าคัญในเรื่องประมวลจริยธรรมโดยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
ให้มีการจัดท าประมวลจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการพลเรือน หรือเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐแต่ละประเภท ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการให้การขับเคลื่อนการน าประมวลจริยธรรมไปสู่ 
การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ก าหนดให้มาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการพลเรือน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท 
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงาน เพ่ือให้การบังคับใช้
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เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 

 ดังนั้น บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกต าแหน่งจึงมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป 
ตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวก  
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการ ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้ 
  1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
  2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ 
  3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
  4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  
  5. การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
  6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
  7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้  
  8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

  ในส่วนของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่หลัก 
ในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  ได้อาศัยอ านาจ 
ตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก าหนด
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการพลเรือนส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553 เพ่ือเป็นกรอบ
มาตรฐานในการก ากับการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ้าง  
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีจรรยาข้าราชการพลเรือนส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ที่พึงถือปฏิบัติ 6 ข้อ ดังนี้ 
  ข้อ 1 ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ  
   1.1 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
   1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่าส่วนตน 
   1.3 มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระท าไปแล้ว 
   1.4 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
จนงานส าเร็จ ถูกต้องตามมาตรฐานของงาน 
  ข้อ 2 ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งท่ีถูกต้อง 
   2.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย และกรอบ
นโยบาย 
   2.2 ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของประชาชน 
   2.3 มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  ข้อ 3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
   3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ เอ้ืออาทรและมีจิตบริการต่อผู้มารับบริการ
อย่างเท่าเทียม 
   3.2 บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง 
   3.3 ไม่กระท าการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม 
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  ข้อ 4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
   4.1 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานตามกรอบของกฎหมาย 
   4.2 ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน 
   4.3 เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ 
  ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
   5.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้อง และเป็นธรรม 
   5.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ  
   5.3 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความช านาญในการปฏิบัติงาน  
มีความคิดริเริ่มที่ทันสมัยเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
  ข้อ 6 ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   6.1 ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆต้องมีเหตุผล โดยค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ทั้งต่อส่วนรวมและตนเองอย่างรอบคอบ 
   6.2 ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคม 
   6.3 น าค าสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 
   6.4 เป็นต้นแบบในการด ารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตน
และสังคม  

  กลไกในการขับเคลื่อนจรรยาข้าราชการพลเรือน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้ 
  1. ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการพลเรือน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  2. ผู้บริหารต้องเห็นความส าคัญในการส่งเสริมจรรยาข้าราชการพลเรือน โดยก าหนดนโยบาย
และจัดท าแผนปฏิบัติในการส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือน มีจิตส านึกและปฏิบัติตามจรรยาของข้าราชการ 
พลเรือน 
  3. ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการพลเรือนทุกคนได้ทราบจรรยาที่ควรปฏิบัติ และยืนยันว่า 
จะยึดมั่นปฏิบัติจรรยาข้าราชการพลเรือนส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  4. อบรมส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับจรรยาข้าราชการพลเรือนส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขหรือบูรณาการเข้ากับการอบรมในโครงการต่างๆ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปลูกฝังและกระตุ้น
จิตส านึกในการเป็นข้าราชการพลเรือนที่ด ี
  5. คัดเลือกหน่วยงานและบุคลากรที่มีพฤติกรรมที่ดีเด่นทางด้านจรรยา เพ่ือประกาศยกย่อง
เป็นแบบอย่างท่ีด ี
  6 หน่วยงานก าหนดหลักเกณฑ์ในการบังคับใช้จรรยาข้าราชการพลเรือนส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น การให้รางวัล การให้โอกาสปรับปรุงและพัฒนาตน และการลงโทษส าหรับ
ผู้ฝ่าฝืนจรรยาข้าราชการพลเรือนที่เป็นการกระท าผิดวินัย 
  นอกจากนี้ ข้าราชการพลเรือน พึงต้องยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ตั้งด้วย  
เพ่ือเป็นต้นแบบในการด ารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตนและสังคม อีกทั้ง  
ยังเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ  
การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  
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  ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้อง 
มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก  
ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ  มาใช้ 
ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต  
และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ  ปัญญาและความรอบคอบ 
เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
  แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้แก่ 
  3 ห่วง คือ 1) พอประมาณ 2) มีเหตุผล และ 3) ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  
  2 เงื่อนไข คือ 1) เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) และ 2) เงื่อนไขคุณธรรม 
(ซื่อสัตย์สุจริต สติปัญญา ขยันอดทน แบ่งปัน) 

   นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บรรยาย เรื่อง ต่อต้าน 
การทุจริตสร้างจิตส านึก “คนส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่โกง”  
 - สาระส าคัญให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 100 และ มาตรา 103  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542  
เรื่อง  การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
มีผลประโยชน์ส่วนตัวอยู่และได้ใช้อิทธิพลจากอ านาจหน้าที่ของตนไปขัดกับประโยชน์ส่วนรวม  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตัว การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวมจึงเป็นบ่อเกิดที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่ง
ของการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ นอกจากนี้  ส านักงาน ก.พ. ยังแจ้งเวียนแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ  
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไร และแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยหัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้บังคับบัญชาต้องด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามหนังสือ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 
25 ธันวาคม 2557 ประกอบกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 5 ระบุข้าราชการพลเรือน 
ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือประโยชน์ 
ส่วนตน ทั้งนี้ ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2556 -2560) ในยุทธศาสตร์ที่  1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเน้น 
การปรับเปลี่ยนฐานคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะและให้หน่วยงานภาครัฐ 
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้คนไทยมีจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการเพ่ิมองค์ความรู้ 
ที่ครบถ้วน (Knowledge Body) เกี่ยวกับการทุจริต ระบบอุปถัมภ์ ผลประโยชน์ทับซ้อน ความรับผิดชอบ 
ต่อประโยชน์สาธารณะ และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 การคอร์รัปชั่นของประเทศไทยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในระบบการเมือง การเรียกหรือรับสินบน 
และการเล่นพรรคเล่นพวกที่เกิดขึ้นในระบบอุปถัมภ์ ส่วนสาเหตุนั้นมาจาก 1) รากฐานความเชื่อในอดีตขุนนาง
ค้าขายได้ไม่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ 2) ต าแหน่งทางราชการน ามาซึ่งผลประโยชน์ 3) ไม่แยกเรื่องประโยชน์ส่วน
บุคคล/ประโยชน์ส่วนรวม และ 4) ทัศนคติของคนในสังคมพัฒนาไม่ทันระบบกฎหมายที่น ามาใช้  ซึ่งลักษณะ
ส าคัญของคอร์รัปชั่นจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐท าตัวเหมือนขุนนางเก่า ซึ่งถือว่าฐานะต าแหน่ง
เป็นสมบัติของตนที่จะเอามาท าอะไรก็ได้ที่จะเอามาใช้หาประโยชน์ส่วนตัวได้ และคอร์รัปชั่นจะเป็นที่เข้าใจได้ดี
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ก็ต่อเมื่อเราทราบถึงความแตกต่างระหว่างบทบาทหน้าที่ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตน ดังนั้น การที่จะ
เปลี่ยนฐานความคิดของคนในสังคมไทยได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านเข้าด้วยกัน เช่น  
ด้านการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยอาจเริ่มปลูกฝังแนวความคิดให้คนในสังคม ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก
และเยาวชน ให้สามารถแยกแยะว่าเรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้ง ยังเป็นการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ให้ยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน (มีจิตสาธารณะ) และประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ข้อ 5 ข้าราชการพลเรือนต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือประโยชน์ส่วนตน ประกอบกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา 75 (1) ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและผู้น าอ่ืนในภาครัฐอย่างน้อยต้องปฏิบัติตน 
โดยแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชน  
เหนือประโยชน์ส่วนตนและของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่ตนสังกัด 
 ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)  
จึงมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน โดยเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างพลังกดดัน 
ทางสังคม ไม่ยอมรับคนโกง ทั้งในภาครัฐและการเมือง ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน ภาคธุรกิจเอกชน  
และกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ดังนี้ 
 1. ภาครัฐและการเมือง ได้แก่ 

 1.1 เจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของฝ่ายการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 1.2 หน่วยงานภาครัฐมีการท างานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม 
2. ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน ได้แก่ 

  2.1 พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวัง 
  2.2 สร้างพลังกดดันทางสังคม ไม่ยอมรับคนโกง 

3. ภาคธุรกิจเอกชน ได้แก่ 
 3.1 ก ากับควบคุมดูแลกิจการตามหลัก CG,CSR 
 3.2 ปฏิบัติการร่วมภาคเอกชนป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Collective Action) 
 3.3 ร่วมด าเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ได้แก่ 

 - สร้างจิตส านึกความเป็นคนดี มีวินัย มีจิตอาสา และไม่สนับสนุนการทุจริต 
และได้มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (MOU) ระหว่างส านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงานป.ป.ช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยใช้กลไกทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาและความท้าทายของหน่วยงาน
ภาครัฐส าหรับการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพราะ เป็นการบูรณาการ  
การด าเนินงานร่วมกันเป็นครั้งแรก เป็นการปรับ Mindset ของคนไทยทั้งประเทศ  เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
และมีการประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของหน่วยงานด้านระบบประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส (Integrity Transparency Assessment : ITA) 

 นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
ซึ่งบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ควรน าไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม  
และน าไปใช้ในกิจวัตรประจ าวัน ทั้งนี้  ยังขอให้น าค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกอบด้วย  
(1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
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(3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ (4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
(5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม (6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
(7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง (8) มีระเบียบวินัย 
เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้ จักการเคารพผู้ ใหญ่  (9) มีสติรู้ ตัว รู้คิด รู้ท า  รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัส  
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม 
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือ 
ก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  (11) มีความเข้มแข็งทั้ง
ร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่างๆ หรือกิเลส  มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของ
ศาสนา และ (12) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง มาเป็นหลัก
ในการด าเนินชีวิตร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความมีวินัยของข้าราชการพลเรือน ให้รู้จัก
วินัย ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีจิตส านึกที่ดี ประพฤติดี มีวินัยในตนเอง 
และมีจิตส านึกแห่งความพอเพียง จึงให้บทกลอนเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไว้ ดังนี้ 
 หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
 สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ  สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจ าชาติ  หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา 
 เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา  แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย 
 เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชด ารัส  สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้ 
 สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ  สิบสองไซร้ คิดอะไรให้ส่วนรวม 

 ข้อเสนออ่ืนๆ 
 1. ระยะเวลาในการจัดอบรมน้อยเกินไป 
 2. ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ผูกพันองค์กร และเสริมสร้างการท างานเป็นทีม 
 3. ได้รับการพัฒนาจิตใจ ส านึกความเป็นคนดี มีวินัย มีจิตอาสา และเป็นต้นแบบในการ
ด ารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตนและสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
 4. อยากให้มีการจัดอบรมโครงการนี้ทุกๆปี 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการตอบสนองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมหลักของคนไทย  
12 ประการ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยา
ข้าราชการพลเรือน จึงเห็นสมควรที่จะด าเนินโครงการดังกล่าวต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ 
เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีจิตส านึกพร้อมที่จะปฏิบัติงาน 
เพ่ือประชาชนและแผ่นดิน อีกทั้ง ยังเสริมสร้างในเรื่องของการปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม  
และค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยยึดหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ตั้ง และที่ส าคัญคือ ป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นในหน่วยงานราชการ ท าให้บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิดความกล้าที่จะยืนหยัด
ในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม และน ามาซึ่งความประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป 
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    7.2) โครงการอบรม เรื ่องการ เสริมสร้างความรู้พัฒนาบุคลากรในส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพัฒนาจิต ปรับเปลี่ยนฐานคิด มุ่งสู่วัฒนธรรมสุจริตและจริยธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
      ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้จัดโครงการอบรม 
เรื่องการเสริมสร้างความรู้พัฒนาบุคลากรในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือพัฒนาจิต ปรับเปลี่ยนฐาน
คิดมุ่งสู่วัฒนธรรมสุจริตและจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น 
      รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 
      รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558 
      รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558 
ณ ริมขอบฟ้ารีสอร์ท จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
มีความซื ่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรมมีความรับผิดต่อสังคม ยกระดับจิตใจ ปรับฐานความคิด สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ การฝึกอบรม อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้รู้เท่าทันและร่วมมือกันป้องกันและปราบการ
ทุจริต ผนึกก าลัง ปรับฐานความคิด โดย (๑) ส่งเสริมการเรียนรู้ ปรับฐานความคิดตามหลักคุณธรรม ปลูกและ
ปลุกจิตส านึกจริยธรรม (๒) ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๓) ส่งเสริมการใช้ 
องค์ความรู้ ใช้และก าหนดบทลงโทษ และการประพฤติให้เป็นตามหลักประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
และ (๔) ส่งเสริมการน าค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  มาปฏิบัติ 
ให้เกิดเป็นพฤติกรรมของความดี เป้าหมาย 210 คน โดยมีนายอ านวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมฯ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ  
 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558   จ านวน 56 คน  
 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558   จ านวน 55 คน 
 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558   จ านวน 72 คน 
รวมผู้เข้าร่วมอบรมฯ ทั้ง 3 รุ่น จ านวนทั้งสิ้น 181 คน (ร้อยละ 86.19) ประกอบด้วย บุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร  
 การอบรมแบ่งเป็น 2 รูปแบบ 

1) การลงมือปฏิบัติจริง  
  เป็นการลงฐานกิจกรรมเพ่ือลงมือปฏิบัติและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากวิทยากรผู้สอน 
ศึกษาจากการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้แก่ 3 ห่วง คือ 1) พอประมาณ 2) มีเหตุผล และ 3) ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 2 
เงื่อนไข คือ 1) เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) และ 2) เงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต 
สติปัญญา ขยันอดทน แบ่งปัน) ประกอบไปด้วย 3 ฐานกิจกรรม  
  1) การท าปุ๋ยหมักไว้ใช้ในครัวเรือน  
  2) การท าน้ ายาเอนกประสงค์เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่าย 
ในครัวเรือน 
  3) การเผาถ่าน โดยน าผลที่ได้จากการเผาถ่านมาใช้ประโยชน์สูงสุด เช่น น้ าส้มควัน ไม ้
โดยไม่ใช้สารเคมใีนการก าจัดศัตรูพืช  
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 2) การบรรยาย 
  2.1 พระเกริกเกียรติ กิตติวโร ที่ปรึกษาส านักงานราชการพลเรือน (ด้านการเสริมสร้าง
วินัย และจริยธรรม) พระวิทยากรบรรยายเรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการ  
โดยน าการเรียนรู้ตามรอยพระยุคคลบาท สู่การปฏิบัติต่อจริยธรรมในการท างาน ซึ่งการเรียนรู้ตาม  
รอยพระยุคลบาท เป็นการเสริมสร้างวินัย จริยธรรม และรักษาวินัยข้าราชการ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยจะอ้างถึงพลังของความดี ความส าเร็จ ความเจริญ และความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับข้าราชการ ประกอบไปด้วย ความพอประมาณ  
ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง 
ความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง  
ทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการ  
น าวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา 
และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ทั้งด้าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
  หลักการทรงงาน 23 ประการ 

1. ท างานอย่างผู้รู้จริง โดยศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
2. ใช้หลักระเบิดจากข้างใน โดยการสร้างความเข้มแข็งที่คนเป็นพื้นฐานก่อน แล้วจึงขยาย 

ออกสู่สังคมภายนอก 
3. การท าสิ่งใดให้เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ 
4. ท าตามล าดับขั้น 
5. ใช้หลักภูมิสังคม 
6. คิดอย่างองค์รวม โดยพิจารณาแบบครบวงจร 
7. ไม่ติดต าราโดยไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม 
8. ประหยัดเรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด และอ่อนน้อมถ่อมตน 
9. ท าให้ง่ายโดยท ากับสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย และไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

10. ยึดหลักการมีส่วนร่วมโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเคารพความคิดที่แตกต่าง 
11. มุ่งประโยชน์ของคนส่วนใหญ่หรือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัด โดยยึดเอาความต้องการ 

ของประชาชนแต่ไม่ลืมคนส่วนน้อย 
 ดังนั้น บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนพลเรือนทุกต าแหน่งจึงมีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง อ านวยความ
สะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้ 
  1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
  2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ 
  3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
  4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  
  5. การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
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  6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
  7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้  
  8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

  กรอบมาตรฐานในการก ากับการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ 
และลูกจ้างของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีจรรยาข้าราชการพลเรือนส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่พึงถือปฏิบัติ 6 ข้อ ดังนี้ 
  ข้อ 1 ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
    1.1 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
    1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่า 
ส่วนตน 
    1.3 มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระท าไปแล้ว 
    1.4 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
จนงานส าเร็จ ถูกต้องตามมาตรฐานของงาน 
  ข้อ 2 ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
    2.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย และกรอบนโยบาย
    2.2 ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน 
    2.3 มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  ข้อ 3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
    3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ เอ้ืออาทรและมีจิตบริการต่อผู้มารับบริการ
อย่างเท่าเทียม 
    3.2 บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง 
    3.3 ไม่กระท าการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม 
  ข้อ 4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
    4.1 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานตามกรอบของกฎหมาย 
    4.2 ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน 
    4.3 เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ 
  ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
    5.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้อง และเป็นธรรม
    5.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ
    5.3 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความช านาญในการปฏิบัติงาน 
มีความคิดริเริ่มที่ทันสมัยเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
  ข้อ 6 ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    6.1 ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆต้องมีเหตุผล โดยค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้ง 
ต่อส่วนรวมและตนเองอย่างรอบคอบ 
    6.2 ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคม 
    6.3 น าค าสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 
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    6.4 เป็นต้นแบบในการด ารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตน 
และสังคม  

  กลไกในการขับเคลื่อนจรรยาข้าราชการพลเรือน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้ 
  1. ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการพลเรือน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  2. ผู้บริหารต้องเห็นความส าคัญในการส่งเสริมจรรยาข้าราชการพลเรือนโดยก าหนดนโยบาย
และจัดท าแผนปฏิบัติในการส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือนมีจิตส านึกและปฏิบัติตามจรรยาของข้าราชการ 
พลเรือน 
  3. ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการพลเรือนทุกคนได้ทราบจรรยาที่ควรปฏิบัติ และยืนยันว่า 
จะยึดมั่นปฏิบัติจรรยาข้าราชการพลเรือนส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  4. อบรมส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับจรรยาข้าราชการพลเรือนส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขหรือบูรณาการเข้ากับการอบรมในโครงการต่างๆ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปลูกฝังและกระตุ้น
จิตส านึกในการเป็นข้าราชการพลเรือนที่ด ี
  5. คัดเลือกหน่วยงานและบุคลากรที่มีพฤติกรรมที่ดีเด่นทางด้านจรรยา เพ่ือประกาศยกย่อง
เป็นแบบอย่างท่ีด ี
  6. หน่วยงานก าหนดหลักเกณฑ์ในการบังคับใช้จรรยาข้าราชการพลเรือนส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น การให้รางวัล การให้โอกาสปรับปรุงและพัฒนาตน และการลงโทษส าหรับ
ผู้ฝ่าฝืนจรรยาข้าราชการพลเรือนที่เป็นการกระท าผิดวินัย 
  นอกจากนี้ ข้าราชการพลเรือน พึงต้องยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ตั้งด้วย  
เพ่ือเป็นต้นแบบในการด ารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตนและสังคม อีกทั้ง  
ยังเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ  
การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  

  2.2 นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บรรยายเรื่อง “การปรับฐานความคิดเป็นคนดีต่อต้านการทุจริตและ 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม”  
   - สาระส าคัญให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 100 และ มาตรา 103 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542  
เรื่อง  การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
มีผลประโยชน์ส่วนตัวอยู่และได้ใช้อิทธิพลจากอ านาจหน้าที่ของตนไปขัดกับประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตัว การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวมจึงเป็นบ่อเกิดที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่ง
ของการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ นอกจากนี้  ส านักงาน ก.พ. ยังแจ้งเวียนแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ  
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร และแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด  
โดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาต้องด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามหนังสือ ส านักงาน ก.พ.ที่  
นร 1013.7/ว11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ประกอบกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนพลเรือน 
ข้อ 5 ระบุข้าราชการพลเรือนต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 
ของประเทศชาติเหนือประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
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ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
และให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนใน 
ทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้คนไทยมีจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม รวมถึง
การเพ่ิมองค์ความรู้ที่ครบถ้วน (Knowledge Body) เกี่ยวกับการทุจริต ระบบอุปถัมภ์ ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ความรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
  การคอร์รัปชั่นของประเทศไทยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในระบบการเมือง การเรียกหรือรับสินบน  
และการเล่นพรรคเล่นพวกที่เกิดขึ้นในระบบอุปถัมภ์ ส่วนสาเหตุนั้นมาจาก 1) รากฐานความเชื่อในอดีตขุนนาง
ค้าขายได้ไม่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ 2) ต าแหน่งทางราชการน ามาซึ่งผลประโยชน์ 3) ไม่แยกเรื่องประโยชน์  
ส่วนบุคคล/ประโยชน์ส่วนรวม 4) ทัศนคติของคนในสังคมพัฒนาไม่ทันระบบกฎหมายที่น ามาใช้ ซึ่งลักษณะ
ส าคัญของคอร์รัปชั่นจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐท าตัวเหมือนขุนนางเก่า ซึ่งถือว่าฐานะต าแหน่ง
เป็นสมบัติของตนที่จะเอามาท าอะไรก็ได้ที่จะเอามาใช้หาประโยชน์ส่วนตัวได้และคอร์รัปชั่นจะเป็นที่เข้าใจ 
ได้ดีก็ต่อเมื่อเราทราบถึงความแตกต่างระหว่างบทบาทหน้าที่ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตน ดังนั้น การที่จะ
เปลี่ยนฐานความคิดของคนในสังคมไทยได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านเข้าด้วยกัน เช่น  
ด้านการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยอาจเริ่มปลูกฝังแนวความคิดให้คนในสังคมตั้งแต่ยังเป็น 
เด็กและเยาวชน ให้สามารถแยกแยะว่าเรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้ง ยังเป็น
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ให้ยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน (มีจิตสาธารณะ) และประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนพลเรือน ข้อ 5 ข้าราชการพลเรือนต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือประโยชน์ส่วนตน ประกอบกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา 75 (1) ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและผู้น าอ่ืนในภาครัฐอย่างน้อยต้องปฏิบัติตนโดย 
แยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชน  
เหนือประโยชน์ส่วนตนและของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่ตนสังกัด 
 นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
ซึ่งบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ควรน าไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม  
และน าไปใช้ในกิจวัตรประจ าวัน ทั้งนี้  ยังขอให้น าค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกอบด้วย  
(1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
(3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครองครูบาอาจารย์  (4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและ 
ทางอ้อม (5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม (6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่  
และแบ่งปัน (7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง (8)  
มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ (9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม 
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือ 
ก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  (11) มีความเข้มแข็ง 
ทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่างๆหรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลัก  
ของศาสนา และ (12) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง มาเป็น
หลักในการด าเนินชีวิตร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความมีวินัยของข้าราชการพลเรือน  
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 3) กิจกรรมกลุ่ม  
  พระเกริกเกียรติ กิตติวโร ที่ปรึกษาส านักงานราชการพลเรือน (ด้านการเสริมสร้างวินัย 
และจริยธรรม) ได้ให้คณะผู้เข้าอบรมทั้ง 3 รุ่น แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเขียนโครงการสร้างเครือข่ายบุคลากร โดย
ให้อ้างอิงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ข้อเสนออ่ืนๆ 
 1. ระยะเวลาในการจัดอบรมน้อยเกินไป 
 2. ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ผูกพันองค์กร และเสริมสร้างการท างานเป็นทีม 
 3. การสร้างเครือข่ายบุคลากรชมรมเสริมสร้างวินัยประเทศไทยใสสะอาด  
 4. ให้มีการกระจายการจัดอบรมโครงการนี้ไปสู่ระดับภูมิภาค เพ่ือปลูกและปลุกจิตส านึก 
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กิจกรรม 
โครงการอบรมเสริมสร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาบุคลากรในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาจิต 

ปรับเปลี่ยนฐานคิด มุ่งสู่วฒันธรรมสุจริตและจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2558  
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29–30 มิถุนายน 2558  

ณ ห้องประชุมฟ้างุ้ม ค่ายริมขอบฟ้ารีสอร์ท จังหวัดสมุทรปราการ 

กิจกรรม 
โครงการอบรมเสริมสร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาบุคลากรในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาจิต 

ปรับเปลี่ยนฐานคิด มุ่งสู่วฒันธรรมสุจริตและจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2558  
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6–7 กรกฎาคม 2558  

ณ ห้องประชุมฟ้าคราม ค่ายริมขอบฟ้ารีสอร์ท จังหวัดสมทุรปราการ 
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กิจกรรม 
โครงการอบรมเสริมสร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาบุคลากรในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาจิต 

ปรับเปลี่ยนฐานคิด มุ่งสู่วฒันธรรมสุจริตและจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2558  
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27–28 กรกฎาคม 2558  

ณ ห้องประชุมฟ้าคราม ค่ายริมขอบฟ้ารีสอร์ท จังหวัดสมทุรปราการ 
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4.5 ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) มีบทบาทหน้าที่หลักในการ
ก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี
เครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับ โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา น ากลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI : Corruption 
Perception Index) นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 2 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ 9 
ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข และ 2) เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/ โดยให้เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546  มาตรา 41 “ในกรณีที่ส่วน
ราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือ
ปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นจะต้องพิจารณา
ด าเนินการให้ลุล่วงไป....” ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลง
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข สอดรับกับ
กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอีกเช่นกัน 
 การจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 (1 ตุลาคม 2557–30 กันยายน 2558) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง-สาธารณสุข 
(ศปท.) ประชาชนทั่วไปและบุคลากรสาธารณสุข ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวม
ทั้งสิ้นจ านวน 43 เรื่อง จ าแนกเรื่องผ่านช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.) 2 ช่องทาง ดังนี้ 1) ผ่านช่องทางตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 29 
เรื่อง (ร้อยละ 67.44) และ 2) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ “ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/ จ านวน 14 เรื่อง (ร้อยละ 
32.56) ดังตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/%20จำนวน


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  |  ๑๕๑ 

 

ตารางท่ี 1 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 (1 ตุลาคม 2557–30 กันยายน 2558) 

ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

จ านวน 
(เรื่อง) 

คิดเป็นร้อยละ 

ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
 

29 67.44 

เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข”  
www.stopcorruption.moph.go.th 
 

14 32.56 
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  เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ านวน43 เรื่อง สามารถ
จ าแนกได้ 4 ประเภท ได้แก่ 1) แจ้งเบาะแสการทุจริต 2) พฤติกรรมไม่เหมาะสม 3) ความไม่ชอบธรรมในการ
แต่งตั้งโยกย้าย และ 4) ผู้บริหารละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ตามช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 2 ช่องทาง พบเรื่องผ่านช่องทางตู้ ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 29 
เรื่อง จ าแนกเป็น 1) ประเภทแจ้งเบาะแสการทุจริต จ านวน 21 เรื่อง (ร้อยละ 72.41) 2) ประเภทพฤติกรรม 
ไม่เหมาะสม จ านวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 13.79) 3) ประเภทความไม่ชอบธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย จ านวน  
3 เรื่อง (ร้อยละ 10.34) และ 4) ประเภทผู้บริหารละเลยการปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 1 เรื่อง (ร้อยละ 3.45) 
ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังพบเรื่องผ่านช่องทางเว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น   
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/ จ านวน 14 
เรื่อง จ าแนกเป็น 1) ประเภทแจ้งเบาะแสการทุจริต จ านวน 13 เรื่อง (ร้อยละ 92.86) และ 2)  ประเภท
พฤติกรรมไม่เหมาะสม จ านวน 1 เรื่อง (ร้อยละ 7.14) ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 จ าแนกประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามช่องทาง 

ช่องทาง จ านวน 
(เรื่อง) 

ทุจริตและ
ประพฤต ิ
มิชอบ 

 

พฤติกรรม 
ไม่เหมาะสม 

ความ 
ไม่ชอบธรรม
ในการแต่งต้ัง

โยกย้าย 

ผู้บริหาร
ละเลยการ

ปฏิบัติหน้าท่ี 

ตู้ ไปรษณีย์  9  ปณฝ.  กระทรวง
สาธารณสุข 

29 21 
(72.41) 

4 
(13.79) 

3 
(10.34) 

1 
(3.45) 

เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่อง
ทุจริ ตคอร์ รัปชั่ น ศูนย์ปฏิบัติ การ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข”  
www.stopcorruption.moph.go.th/ 

14 13 
(92.86) 

1 
(7.14) 

- - 
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34 
(79.07) 

5 
(11.63) 

3 
(6.98) 

1 
(2.33) 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/
http://www.stopcorruption.moph.go.th/%20จำนวน
http://www.stopcorruption/


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  |  ๑๕๒ 

 

 จากตารางที่ 2 พบมีการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากที่สุด 
จ านวน 34 เรื่อง รองลงมาเป็นเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสม จ านวน 5 เรื่อง และความไม่ชอบธรรมในการ
แต่งตั้งโยกย้าย จ านวน 3 เรื่อง ตามล าดับ  
 ในส่วนของหน่วยงานที่มี เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มากที่สุด จ านวน 2 อันดับแรก จ าแนกตามช่องทางการร้องเรียน พบการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสช่องทางตู้
ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 29 เรื่อง ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 5 จ านวน 7 เรื่อง รองลงมา
คือเขตสุขภาพที่ 3 และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ านวน 3 เรื่อง ตามล าดับ และช่องทาง
เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข” 
http://www.stopcorruption.moph.go.th/ จ านวน 14 เรื่อง ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 11 จ านวน 4 เรื่อง 
และเขตสุขภาพที่ 6 และกรมการแพทย์ จ านวน 2 เรื่อง ตามล าดับ ดังตารางที่ 3  
 
ตารางท่ี 3 จ านวนเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ าแนกรายหน่วยงาน 

ช่องทาง 

จ า
นว

น 
(เรื่

อง
) 

หน่วยงาน 

เข
ต 

1 
แล

ะ 
2 

เข
ต 

3 

เข
ต 

5 

เข
ต 

6 

เข
ต 

8 

เข
ต 

9 

เข
ต 

10
 

เข
ต 

11
 

ส า
นัก

นโ
ยบ

าย
แล

ะ 
ยุท

ธศ
ษส

ตร
 ์

สถ
าบั

นพ
ระ

บร
มร

าช
ชน

ก 

ส า
นัก

ตร
วจ

แล
ะป

ระ
เม

ินผ
ล 

กร
มก

าร
แพ

ทย
์ 

กร
มอ

นา
มัย

 

กร
มส

ุขภ
าพ

จิต
 

กร
มค

วบ
คุม

โร
ค 

ส า
นัก

งา
นค

ณะ
กร

รม
กา

ร
อา

หา
รแ

ละ
ยา

 

กร
มส

นับ
สนุ

นบ
ริก

าร
สุข

ภา
พ 

ศูน
ย์ด

 าร
งธ

รร
มจั

งห
วัด

สร
ะบุ

รี 

ตู้ ไปรษณีย์ 
9 ฯ 
 

29 2 3 7 1 1 1 2 - 1 1 1 1 1 1 1 3 2 - 

เว็บไซต ์ 14 1 1 1 2 1 - - 4 - - 1 2 - - - - - 1 
 43 3 4 8 3 2 1 2 4 1 1 2 3 1 1 1 3 2 1 
 
 จากตารางที่  3 จะเห็นได้ว่ าหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ส่วนภูมิภาค มีจ านวนเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ในเขตสุขภาพ ที่ 5 มากที่สุด รองลงมาได้แก่เขตสุขภาพที่ 3 
และเขตสุขภาพที่ 11 ตามล าดับ 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ด าเนินการส่งเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อกฎหมาย และ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง เพ่ือไม่ให้เกิดการร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นอีก จ านวน 43 เรื่อง จ าแนกเรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 
29 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 67.44 และเรื่องที่ด าเนินการจนได้ข้อยุติ จ านวน 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 32.56   
นอกจากนี้ สมารถจ าแนกตามช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้ดังนี้ ช่องทางตู้ ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. 
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 65.52  และเรื่องที่
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ จ านวน 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 34.48 ทางเว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริต
คอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข” www.stopcorruption. moph.go.th 
เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 71.43 และเรื่องที่ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 
จ านวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28.57  
 
 
 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/%20จำนวน
http://www.stopcorruption/


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  |  ๑๕๓ 

 

ตารางท่ี 4 จ านวนเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ได้รับการแก้ไข 
ช่องทาง จ านวน 

(เรื่อง) 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

(เรื่อง) 
แก้ไขจนได้ข้อยุติ 

(เรื่อง) 
ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ.  
กระทรวงสาธารณสุข 

29 18 
(62.07) 

11 
(37.93) 

เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่อง
ทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข”  
http://www.stopcorruption. 
moph.go.th/ 

14 8 
(57.14) 

6 
(42.86) 

 43 26 
(60.47) 

17 
(39.53) 

 
  จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของแต่ละหน่วยงานจนได้ข้อยุติมี
จ านวนเพียง 17 เรื่อง ซึ่งกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ต้องใช้ระยะเวลา เพ่ือให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่จะ
น ามาประกอบการวินิจฉัยพิจารณาเรื่องร้องเรียนนั้นๆ  
  นอกจากนี้ ตามศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท า
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดที่รับไว้และยังอยู่ระหว่างด าเนินการ
และเรื่องที่รับใหม่ให้ปรากฏความคืบหน้าของผลการด าเนินงานและสถานะของเรื่องในปัจจุบันพร้อมหลักฐาน
อ้างอิง จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวง (ศปท.) ภายในวันที่ 5 ของทุกเดื อน และรวบรวม
สรุปรายงานไปยังศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนต่อไป ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปรากฏความคืบหน้า เป็นไปตามค าสั่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ดังตารางที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stopcorruption/
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ตารางท่ี 5 จ านวนเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตในภาครัฐ  
     ส่งศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) รอบเดือนสิงหาคม 2558  

หน่วยงาน จ านวน 
(เรื่อง) 

ทางวินัย ทางวินัยและ 
ทางอาญา 

ทางวินัยและ 
ทางปกครอง 

ทางวินัย 
ทางอาญาและ
ทางปกครอง 

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

10 
 
 

4 
 
 

2 2 2 

กรมการแพทย์ 3 - 2 - - 
(ยังไม่มีความคืบหน้าเนื่องจาก
เป็นเรื่องใหม่ จ านวน 1 เรื่อง) 

     

กรมควบคุมโรค 4 4 - - - 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

- - - - - 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 1 - - 1 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - - - - - 
กรมสุขภาพจิต 1 1 - - - 
กรมอนามัย - - - - - 
ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

- - - - - 

 20 10 4 2 3 
 
 ในรอบเดือนสิงหาคม 2558 (ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคา 2558) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ด าเนินการรวบรวมเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า 
การทุจริตในภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปรากฏความคืบหน้า เป็นไป
ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ในระดับกระทรวง
สาธารณสุข (ส่วนกลาง) มีจ านวนเรื่องท้ังสิ้น 20 เรื่อง ในจ านวนนี้จ าแนกเป็นเรื่องด าเนินการทางวินัย จ านวน 
10 เรื่อง  ด าเนินการทางวินัยและทางอาญา จ านวน 4 เรื่อง ด าเนินการทางวินัยและทางปกครอง จ านวน 2 
เรื่อง และด าเนินการทางวินัย ทางอาญา และทางปกครอง จ านวน 3 เรื่อง  
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ตารางท่ี 6 จ านวนเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตในภาครัฐ  
     ส่งศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) รอบเดือนกันยายน 2558  

หน่วยงาน จ านวน 
(เรื่อง) 

ทางวินัย ทางวินัยและ 
ทางอาญา 

ทางวินัยและ 
ทางปกครอง 

ทางวินัย 
ทางอาญาและ
ทางปกครอง 

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

11 3 3 3 2 

กรมการแพทย ์ 5 - 2 - - 
(ยังไม่มีความคืบหน้า เนื่องจาก
เป็นเรื่องใหม ่จ านวน 3 เรื่อง) 

     

กรมควบคุมโรค - - - - - 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

- - - - - 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ - - - - - 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - - - - - 
กรมสุขภาพจิต 1 1 - - - 
กรมอนามัย - - - - - 
ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

- - - - - 

 17 4 5 3 2 
  
 ในรอบเดือนกันยายน 2558 (ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ด าเนินการรวบรวมเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า 
การทุจริตในภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปรากฏความคืบหน้า เป็นไป
ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ในระดับกระทรวง
สาธารณสุข (ส่วนกลาง) มีจ านวนเรื่องท้ังสิ้น 17 เรื่อง ในจ านวนนี้จ าแนกเป็นเรื่องด าเนินการทางวินัย จ านวน 
4 เรื่อง ด าเนินการทางวินัยและทางอาญา จ านวน 5 เรื่อง ด าเนินการทางวินัยและทางปกครอง จ านวน 3 
เรื่อง และด าเนินการทางวินัย ทางอาญา และทางปกครอง จ านวน 2 เรื่อง  

ปัญหาและอุปสรรค 
  1. การรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขปัญหาการร้องเรียน
ในแต่ละเขตสุขภาพ กรมวิชาการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ แตกต่างกัน 
ประกอบกับบุคลากรที่รับผิดชอบมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เข้า ท าให้การด าเนินการเรื่องร้องเรียนจึงเกิด
ความล่าช้า  2. ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ (จังหวัด) กรมวิชาการ ตลอดจนหน่วยงาน ในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน พบว่า เรื่องร้องเรียนบางกรณีใช้ระยะเว ลาในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงนาน ท าให้ต้องมีการทวงถามความคืบหน้าไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่จะน ามาประกอบการวินิจฉัย จึงท าให้เกิดการพิจารณาเรื่องร้องเรียนนั้นๆ มีความล่าช้า 
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ข้อเสนอแนะ 
  1. กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้อง เรียน ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น ผู้รับผิดชอบหลัก คือ ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
ยังขาดบทบาทในการบูรณาการกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และยังไม่น ายุทธศาสตร์การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2557  
มาปฏิบัติใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม ขั้นตอนการด าเนินงานยังมีความล่าช้า เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบหลักบูรณาการ
กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2557 ที่ก าหนด 
  2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ด าเนินการพัฒนาระบบการ
จัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ของหน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และตามศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท ารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดที่รับไว้
และยังอยู่ระหว่างด าเนินการและเรื่องที่รับใหม่ให้ปรากฏความคืบหน้าของผลการด าเนินงานและสถานะ 
ของเรื่องในปัจจุบันพร้อมหลักฐานอ้างอิง จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวง (ศปท.) ภายใน
วันที่ 5 ของทุกเดือน และรวบรวมสรุปรายงานไปยังศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ภายใน
วันที่ 10 ของทุกเดือนต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือให้การกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปรากฏความคืบหน้า 
เป็นไปตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
  3. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) สร้างและพัฒนา 
องค์ความรู้ให้กับบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
บูรณาการการท างานของหน่วยงาน ปรับปรุงระบบการท างาน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการให้บริการ
ประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความโปร่งใสและลดความเสี่ยงของการทุจริต  โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ 
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ดียิ่งขึ้น 
ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้  จิตส านึก ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านคอร์ รัปชั่นให้แก่บุคลากร 
ในกระทรวงสาธารณสุข 

แนวทางแก้ไข 
    1. ผู้รับผิดชอบงานของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข จะต้องจัดการ
ประชุมชี้แจงบทบาทของแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามคู่มือปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์  
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือลดความผิดพลาดของงาน 
    2. ผู้รับผิดชอบงานของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข  จะต้อง
ทบทวนคู่มือปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือ  
ให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนงานและลดขั้นตอนในกระบวนงาน ตอบสนองความต้องการของผู้ร้อง 
เป็นส าคัญ 
 3. ผู้รับผิดชอบงานของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข จะต้อง  
น ายุทธศาสตร์การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2557 มาปฏิบัติใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม และน าเป็นประโยชน์ 
ในการขอสนับสนุนงบประมาณในการวางระบบการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเป็นกลไกหลักในการสร้าง
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เสริมระบบกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขให้เข้มแข็ง สนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    4. เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้ปฏิบัติงานภายใต้คู่มือ
ปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ต้องเร่งด าเนินการ
แก้ไขให้เป็นไปตามมติ ศอตช. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 และเป็นไปตามค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557  
 5. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทาง www.stopcorruption.moph.go.th และ 
ตู้ ปณ. 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข และได้เผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย “ขอเชิญชวนชาวสาธารณสุข รวมพลังเป็นหูเป็นตา สอดส่อง
พบเห็นการทุจริตในหน่วยงาน แจ้งมาที่ตู้ ปณ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการทุจริต สร้าง
จิตส านึกไทย ไม่โกง” เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  |  ๑๕๘ 

 

4.6 ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 
 4.6.1 สปอตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สอดส่อง แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ด าเนินการขับเคลื่อนงาน 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๕๖–
๒๕60) นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้าน 
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) และ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 การจัดท างบประมาณรายจ่ายในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้ของบประมาณเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์
การเฝ้าระวัง สอดส่อง แจ้งเบาะแสการทุจริตในหน่วยงาน ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง  
 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และประธานคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ได้ประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส านึกไทยไม่โกง” กล่าวย้ าถึงสิ่งที่จะต้องด าเนินการต่อไป 
ใน 5 ด้าน ซ่ึงประกอบด้วย (1) การปลูกจิตส านึกสร้างการรับรู้ (2) การป้องกันการทุจริต (3) การปราบปราม 
การทุจริต (4) การประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม และ (5) การประชาสัมพันธ์ ซึ่งการประชาสัมพันธ์
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ 
    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เห็นว่าการประชาสัมพันธ์เป็นงานหนึ่งที่
จะช่วยให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕60) และยุทธศาสตร์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) บรรลุเป้าหมาย 
ที่ก าหนดได้ เนื่องจากวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่ยังทรงอิทธิพลและมีประสิทธิภาพ ด้วย
คุณสมบัติที่เข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่อย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรประชาสัมพันธ์
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของกระทรวงสาธารณสุขในการเฝ้าระวัง สอดส่อง แจ้งเบาะแสการทุจริตใน
หน่วยงานผ่านวิทยุกระจายเสียง โดยขอความอนุเคราะห์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีทักษะ
ประสบการณ์ ตลอดจนความ
เชี่ยวชาญในด้านการประชา 
สัมพันธ์ สูง ผลิตสปอตวิทยุ
ความยาวไม่เกิน 30 วินาที 
พ ร้ อ ม แ ผ น เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์ รวม 28 ครั้ง 
มี ระยะเวลาการเผยแพร่ 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน 

ดังแผนการเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และบน
เว็บไซต์ http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
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แผนการเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 
“ขอเชิญชวนชาวสาธารณสุข รวมพลังเป็นหูเป็นตา สอดส่องพบเห็นการทุจริตในหน่วยงาน แจ้งมาที่  
ตู้ ปณ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส านึกไทย ไม่โกง” 
 

กิจกรรม เวลาเผยแพร่ จ านวนครั้ง หมายเหตุ 
เผยแพร่สปอต
วิทยุ ความยาว 
30 วินาที 

1. ช่วงเวลาข่าวภาคหลัก 
ระหว่างเวลา 07.30 - 08.00 น. 
ระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 น. 
ระหว่างเวลา 20.00 - 20.30 น.  
หรือข่าวต้นชั่วโมง (เครือข่าย)  
ระหว่างเวลา 06.00 - 23.10 น. 

10 ออกอากาศทาง สวท. เอฟ.
เอ็ม 92.50 มฮ. และ เอ.
เอ็ม.891 กฮ. พร้อม
เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ 

 2. ช่วงเวลาข่าวต้นชั่วโมง (ไม่เครือข่าย) 
ระหว่างเวลา 06.00 - 23.10 น. 

8 ออกอากาศทาง สวท. เอฟ.
เอ็ม 92.50 มฮ. และ เอ.
เอ็ม.891 กฮ. 

 3. ช่วงคั่นรายการของ สวท.เอฟ.เอ็ม 92.5 
มฮ. ระหว่างเวลา 06.00 - 24.00 น. 

10 ออกอากาศทาง สวท. เอฟ.
เอ็ม 92.50 มฮ. 

 
 
 4.6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต “ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้ง
ราษฎร์รัฐ” 
  ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักเรื่องการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ภายใต้แผนการด าเนินงาน 3 แผนงาน ประกอบด้วย 1) การสร้างกลไกการป้องกัน
การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 2) สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ 
3) สร้างความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้การด าเนินงานการแผนบูรณาการ  
ในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ตามแนวนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ชาติ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 -2560) ไปในทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีเอกภาพ และส านักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความอนุเคราะห์มายังกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือร่วมกันรณรงค์
การต่อต้านการทุจริตเนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล ด้วยการจัดท าป้าย
บิลบอร์ด แผ่นป้ายไวนิล โปสเตอร์ แผ่นสติ๊กเกอร์ (ติดสถานที่และยานพาหนะ) หรือสื่ออ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม โดยใช้ต้นแบบข้อความรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ” และ
เพ่ิมโลโก้ของหน่วยงานที่ด าเนินการผลิต โดยขอให้เริ่มรณรงค์เผยแพร่พร้อมกันตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 
เป็นต้นไป เพื่อเป็นการสร้างกระแสรณรงค์ในการต่อต้านการทุจริต และปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้
กลับคืนมาสู่สังคมไทยในการไม่ยอมจ านนต่อการทุจริตและกล้าที่จะยืนหยัดลุกขึ้นมาต่อต้านการทุจริตอย่าง
จริงจัง  
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    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข  
ได้ร่วมด าเนินการให้ เป็นไปตามที่
ส า นั ก ง าน  ป . ป . ช .  ไ ด้ ข อคว าม
อนุ เคราะห์  โดยแจ้งให้หน่วยงาน 
ใ น สั ง กั ด ก ร ะท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข 
ทั้ ง ส่ ว น ก ล า ง แ ล ะ ส่ ว น ภู มิ ภ า ค
ด าเนินการ ประกอบด้วยกรมวิชาการ
แ ล ะ ส า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
ส า ธ า ร ณ สุ ข  จ า น ว น  9  ก ร ม 
ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น ส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) 
จ านวน 24 หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจ านวน 76 จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 
จ านวน 116 แห่ง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 878 แห่ง ส านักงานเขตสุ ขภาพ จ านวน 12 แห่ง 
และหน่วยงานในก ากับกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 7 หน่วยงาน  
 
4.7 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข 
(ศปท.) ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เฉพำะงบ
ด ำเนินงำนจำกหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำงที่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน 24 
หน่วยงำน เพ่ือให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงำนภำครัฐ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรได้น ำผลกำร
วิเครำะห์ไปปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐที่จะต้อง
แสดงออกถึงควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลและเกิดควำม
คุ้มค่ำสมประโยชน์ต่อภำครัฐ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
 

หน่วย : รายการ 

จ านวน
โครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตกลงราคา สอบราคา ประกวด

ราคา 
วิธีพิเศษ วิธีกรณี

พิเศษ 
วิธีประกวด
ราคาด้วย
วิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
1,401 1,209 

(86.30) 
43 

(3.07) 
0 
(0) 

119 
(8.49) 

21 
(1.50) 

9 
(0.64) 
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 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำง จ ำนวน 24 
หน่วยงำน ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละโครงกำร รวมทั้งสิ้น 1,401 โครงกำร พบวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
สูงที่สุดคือ วิธีตกลงรำคำ จ ำนวน 1,209 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 86.30 รองลงมำคือ วิธีพิเศษ จ ำนวน 119 
รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 8.49 และวิธีสอบรำคำ จ ำนวน 43 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 3.07 ตำมล ำดับ 
 จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำ กำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ส่วนกลำง จ ำนวน 24 หน่วยงำน ส่วนใหญ่พบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ หำกแต่วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยวิธีพิเศษนั้น ยังมีจ ำนวนรำยกำรสูงเป็นอันดับสอง ซึ่งรำยละเอียดกำรจ้ำงโดยวิธีพิเศษ มีดังนี้  (1) กำรจัด
จ้ำงเหมำบริกำร  (2) กำรจัดจ้ำงตีพิมพ์หนังสือ (3) กำรจัดจ้ำงเผยแพร่ประชำสัมพันธ์/จ้ำงจัดกิจกรรม (Event 
Organizer)  (4) กำรจัดจ้ำงเพ่ือใช้บริกำรเกี่ยวกับระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกระทรวงสำธำรณสุข (5) ซื้อ
กระดำษ A4  (6) กำรซื้อฐำนข้อมูลวิชำกำรด้ำนยำ (7) กำรจัดซื้อห้องพยำบำลสนำม (8) กำรจัดซื้อเครื่องกรอง
น้ ำชนิดไม่ใช้ไฟฟ้ำ (9) กำรจัดจ้ำงท ำป้ำยเกำะกลำง (10) กำรจัดจ้ำงศึกษำวิเครำะห์เพ่ือทบทวนและพัฒนำ
วิธีกำรก ำหนดอัตรำกำรจ่ำยชดเชยค่ำรักษำพยำบำลกรณี  กำรส่งต่อผู้ป่วยนอกของโรงพยำบำลในสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข (11) กำรจ้ำงท ำเข็มกลัดติดหน้ำอก (12) กำรจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ (13) กำร
จัดจ้ำงเช่ำเต็นท์และพัดลม/เก้ำอ้ี 
 กรณีกำรจ้ำงด้วยวิธีพิเศษในบำงรำยกำรนั้น อำทิ กำรจัดซื้อกระดำษ A4 กำรจัดจ้ำงท ำ 
เข็มกลัดติดหน้ำอก กำรซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และกำรจ้ำงเช่ำเต็นท์และพัดลม/เก้ำอ้ี นั้น ควรเป็นกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงในวิธีอ่ืน หำกแต่ในบำงรำยกำรที่ปรำกฏอำจมีเหตุผลควำมจ ำเป็นที่จะต้องด ำเนินกำร ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้
เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำร และเป็นไปตำมตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
 

หน่วย : บาท 
งบประมาณ 

(บำท) 
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ตกลงราคา สอบราคา ประกวด
ราคา 

วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีประกวด
ราคาด้วย 
วิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ์
338,316,520.79 88,238,404.44 

(26.08) 
30,807,816.6 

(9.11) 
- 
 

125,091,796.25 
(36.97) 

21,761,688.5 
(6.43) 

72,416,815 
(21.41) 

 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ในภำพรวมที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขส่วนกลำง ใช้งบประมำณรวมทั้งสิ้น 338,316,520.79 บำท พบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีพิเศษ 
วงเงินสูงถึง 125,091,796.25 บำท คิดเป็นร้อยละ 36.97 รองลงมำคือวิธีตกลงรำคำวงเงิน 88,238,404.44 
บำท คิดเป็นร้อยละ 26.08 และวิธีประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์วงเงิน 72,416,815 บำท  
คิดเป็นร้อยละ 21.41 ตำมล ำดับ 
 จะเห็นได้ว่ำงบประมำณท่ีใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีพิเศษนั้นพบมำกเป็นอันดับแรก สอดคล้อง
กับเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2558 
 

หน่วย : รายการ 
จ านวนโครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจา้ง 

ตกลงราคา สอบราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีประกวดราคาด้วย
วิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ์

ปี 

2557 
ปี 

2558 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 

836 1,401 695 1,209 33 43 91 119 13 21 4 9 

 
 จำกตำรำงที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2557 -2558 พบมีจ ำนวนโครงกำรเพ่ิมขึ้นในภำพรวม ร้อยละ 67.58 ในส่วนของวิธี 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่พบมำกอันดับแรกคือ วิธีประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ
ถึงร้อยละ 125 รองลงมำเป็นวิธีตกลงรำคำ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 73.96 วิธีกรณีพิเศษ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 61.54 วิธี
พิเศษเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.77 และวิธีสอบรำคำ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.30 ตำมล ำดับ  เนื่องจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
แต่ละรำยกำรนั้นมีเหตุผลควำมจ ำเป็นตำมภำรกิจที่จะด ำเนินกำร และวงเงินเป็นตัวก ำหนดวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปี พ.ศ. 2557-2558 

 
หน่วย : ล้านบาท 

จ านวนโครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจา้ง 
ตกลงราคา สอบราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีประกวดราคา

ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 

173.0031 338.3165 31.6473 88.2384 18.4580 30.8078 73.7001 125.0917 24.4496 21.7616 24.4496 72.4168 

 
 จำกตำรำงที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบจ ำนวนงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2557-2558 พบจ ำนวนงบประมำณเพ่ิมขึ้นโดยรวมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ถึงร้อยละ 95.56 เมื่อ
จ ำแนกตำมวิธี กำรจัดซื้ อจัดจ้ ำง  พบงบประมำณในกำรจัดซื้ อจัดจ้ ำ งด้วยวิ ธีประกวดรำคำด้วย 
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์มำกที่สุด โดยเพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนหน้ำถึงร้อยละ  196.19 รองลงมำ คืองบประมำณ 
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ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีตกลงรำคำ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 178.82  วิธีพิเศษ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 69.73 และวิธี  
สอบรำคำ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 66.91  เนื่องจำกในปีงบประมำณพ.ศ. 2558 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
มีภำรกิจที่เพ่ิมขึ้นตำมนโยบำยรัฐบำล ตำมค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ นโยบำยกระทรวงสำธำรณสุข  
ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขแก่ประชำชนด้ำนสุขภำพอย่ำงเป็นรูปธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำ กำรด ำเนินงำนด้ำน  
กำรป้องกันและปรบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนรัฐบำลมีนโยบำยมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพ จึงเป็นสำเหตุที่ท ำให้ 
กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมที่เพ่ิมขึ้นกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณนั้นมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทำง
เดียวกัน  
 เมื่อพิจำรณำต่อไป จะเห็นว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีกรณีพิเศษนั้น 
แม้ว่ำจะอยู่ในล ำดับที ่3 หำกแต่งบประมำณที่ใช้นั้นลดน้องลงกว่ำปีก่อนหน้ำถึงร้อยละ 10.99  
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

26.08% 

9.11% 

36.97% 

6.43% 

21.41% 
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แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 

ปี พ.ศ. 2557 

ปี พ.ศ. 2558 

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 

ปี พ.ศ. 2557 

ปี พ.ศ. 2558 
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง 
 
กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 24 ระบุ  
ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดซื้อโดยวิธีพิเศษขึ้นเพ่ือด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีเป็นพัสดุจะขำยทอดตลำด ให้ด ำเนินกำรซื้อโดยวิธีเจรจำตกลงรำคำ 
  (2) ในกรณีเป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หำกล่ำช้ำอำจเสียหำยแก่รำชกำร ให้เชิญผู้มีอำชีพขำย
พัสดุนั้นโดยตรงมำเสนอรำคำ หำกเห็นว่ำรำคำที่เสนอนั้นยังสูงกว่ำรำคำในท้องตลำดหรือรำคำที่คณะกรรมกำร
เห็นสมควร ให้ต่อรองรำคำลงเท่ำที่จะท ำได้ 
  (3) ในกรณีเป็นพัสดุที่ใช้รำชกำรลับ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ (2) 
  (4) ในกรณีที่เป็นพัสดุที่ได้ซื้อไว้แล้ว แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เพ่ิมในสถำนกำรณ์ที่จ ำเป็น หรือ
เร่งด่วน หรือเพ่ือประโยชน์ของส่วนรำชกำรให้เจรจำกับผู้ขำยรำยเดิมตำมสัญญำหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุด
ระยะเวลำกำรส่งมอบ เพ่ือขอให้มีกำรขำยพัสดุตำมรำยละเอียดและรำคำที่ต่ ำกว่ำ หรือรำคำเดิม ภำยใต้
เงื่อนไขที่ดีกว่ำหรือเงื่อนไขเดิม โดยค ำนึงถึงรำคำต่อหน่วยตำมสัญญำเดิม (ถ้ำมี) เพ่ือให้บังเกิดผลประโยชน์
สูงสุดที่ส่วนรำชกำรจะได้รับ 
  (5) ในกรณีเป็นพัสดุที่จ ำเป็นต้องซื้อโดยตรงจำกต่ำงประเทศ ให้เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพ่ือ
ติดต่อสั่งซื้อโดยตรงจำกต่ำงประเทศ หรือสืบรำคำจำกต่ำงประเทศโดยขอควำมร่วมมือให้สถำนเอกอัครรำชทูต
หรือส่วนรำชกำรอ่ืนในต่ำงประเทศ ช่วยสืบรำคำ คุณภำพ ตลอดจนรำยละเอียด ส่วนกำรซื้อโดยผ่ำน  
องค์กำรระหว่ำงประเทศให้ติดต่อกับส ำนักงำนขององค์กำรระหว่ำงประเทศที่ มีอยู่ในประเทศโดยตรง เว้นแต่
กรณีท่ีไม่มีส ำนักงำนในประเทศ ให้ติดต่อกับส ำนักงำนในต่ำงประเทศได้ 
  (6) ในกรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของกำรใช้งำนหรือมีข้อจ ำกัดทำงเทคนิคที่จ ำเป็นต้องระบุ
ยี่ห้อเป็นกำรเฉพำะ ให้เชิญผู้ผลิตหรือผู้แทนจ ำหน่ำยพัสดุนั้นโดยตรงมำเสนอรำคำ หำกเห็นว่ำรำคำที่เสนอนั้น
ยังสูงกว่ำรำคำในท้องตลำดหรือรำคำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรให้ต่อรองรำคำลงเท่ำที่จะท ำได้ 
  (7) ในกรณีพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้ำง ซึ่งจ ำเป็นต้องซื้อเฉพำะแห่งให้เชิญเจ้ำของ
ที่ดินโดยตรงมำเสนอรำคำ หำกเห็นว่ำรำคำที่เสนอนั้นยังสูงกว่ำรำคำในท้องตลำด หรือรำคำที่คณะกรรมกำร
เห็นสมควรให้ต่อรองรำคำลงเท่ำที่จะท ำได้ ส ำหรับกำรจัดซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้ำงในต่ำงประเทศในกรณี
จ ำเป็นจะติดต่อกับนำยหน้ำ หรือด ำเนินกำรในท ำนองเดียวกันตำมกฎหมำยหรือประเพณีนิยมท้องถิ่น แทน
เจ้ำของที่ดินก็ได ้
  (8) ในกรณีเป็นพัสดุที่ได้ด ำเนินกำรซื้อโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี ให้สืบรำคำจำกผู้มีอำชีพขำย
พัสดุนั้นโดยตรง และผู้เสนอรำคำในกำรสอบรำคำหรือประกวดรำคำซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ำมี) หำกเห็นว่ำผู้เสนอ
รำคำรำยที่เห็นสมควรซื้อเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำในท้องตลำด หรือรำคำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ให้ต่อรอง
รำคำลงเท่ำที่จะท ำได ้
 ให้คณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรพิจำรณำและควำมเห็นพร้อมด้วยเอกสำรที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรเพ่ือสั่งกำร โดยเสนอผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
  แต่จำกกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 พบบำงรำยกำรที่จัดซื้อจัดจ้ำงโดย 
วิธีพิเศษ ซึ่งไม่สอดคล้องกับเหตุผลควำมจ ำเป็นที่ระบุในระเบียบฯ ในประเด็นดังกล่ำวผู้มีอ ำนำจในกำรอนุมัติ
เห็นควรพิจำรณำให้รอบคอบเพื่อป้องกันกำรตรวจสอบในภำยหลัง 
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งบลงทุน 
 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำง มีหน่วยงำนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน 
จ ำนวน 2 หน่วยงำน คือ สถำบันพระบรมรำชชนก และศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยที่ได้
ด ำเนินกำรตรวจสอบและจ ำแนกประเภท มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดแทนของเดิม เพ่ิมปริมำณเป้ำหมำยผลผลิต 
เพ่ิมประสิทธิภำพ/คุณภำพผลผลิต และเพ่ิมผลผลิตใหม่ สอดคล้องกับประมำณงำนที่เพ่ิมมำกขึ้น เพ่ิม
ประสิทธิภำพ/ปรับปรุงคุณภำพตำมมำตรฐำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รองรับกำรด ำเนินงำน
ใหม่ สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบำยควำมมั่นคง
แห่งชำติ และนโยบำยรัฐบำล เพ่ือยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน โดยเน้น
ควำมทั่วถึง ควำมมีคุณภำพ และประสิทธิภำพ 
  วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีและวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธรในสังกัดสถำบันพระบรม-รำช
ชนกส่วนรำชกำรในส่วนกลำงที่มีหน่วยงำนตั้งอยู่ในส่วนภูมิภำค  มีจ ำนวนทั้งสิ้น 39 หน่วยงำน มีวิทยำลัย
พยำบำลบรมรำชชนนีและวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธรที่ขอรับกำรจัดสรรงบลงทุน จ ำนวน 33 หน่วยงำน 
และศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร จ ำนวน 1 หน่วยงำน รวมทั้งสิ้น 34 หน่วยงำน 
 
  งบลงทุนของวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีและวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธรในสังกัดสถำบัน
พระบรมรำชชนก เป็นครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง ดังนี้ 
  1) อุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอนของนักศึกษำ ประกอบด้วย หุ่นปฏิบัติกำรผู้ใหญ่ตั้งครรภ์
เต็มตัว หุ่นปฏิบัติกำรช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง หุ่นปฏิบัติกำรเด็ก หุ่นปฏิบัติกำรช่วยชีวิตทำรก หุ่นจ ำลองกล้ำมเนื้อ 
หุ่นฝึกพยำบำลขั้นพ้ืนฐำน กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซ้นท์ เตำเผำควำมร้อนสูง ตู้อบลมร้อน อ่ำงวัดอุณหภูมิ 
เครื่องวัดดูดกลืนแสง และไมโครโฟน 
  2) ก่อสร้ำงอำคำรเรียนและหอพักนักศึกษำ สนำมบำสเกตบอล และห้องประชุม  
  3) ปรับปรุง/ซ่อมแซมตู้เสื้อผ้ำ และปรับปรุง/ซ่อมแซมอำคำรและสิ่งก่อสร้ำงของวิทยำลัย
พยำบำลบรมรำชชนนี และวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร  
  4) ยูนิตท ำฟัน 
 
ตารางท่ี 5 แสดงร้อยละของจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของวิทยำลัยพยำบำล 
 บรมรำชชนนีและวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธรในสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนก  จ ำนวน 33 
 หน่วยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
  

หน่วย : รายการ 
จ านวน
โครงการ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ตกลงราคา สอบราคา การประมูลด้วย

วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-Auction) 

วิธีพิเศษ วิธีประกวดราคา
ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

 

55 3 37 12 1 2  

 (5.45) (67.27) (21.82) (1.82) (3.64)  
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 จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2558 ของวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีและวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธรในสังกัดสถำบันพระ 
บรมรำชชนก จ ำนวน 33 หน่วยงำน ที่ได้รับกำรจัดสรรงบลงทุน ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละโครงกำร 
รวมทั้งสิ้น 55 โครงกำร พบวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสูงที่สุดคือ วิธีสอบรำคำ จ ำนวน 37 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 
67.27 รองลงมำคือ วิธีประมูลด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จ ำนวน 12 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 
21.82 วิธีตกลงรำคำ จ ำนวน 3 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 5.45 และวิธีประกวดรำคำด้วยวิธีกำร 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ ำนวน 2 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 3.64 ตำมล ำดับ   
 กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงยูนิตท ำฟันของวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดยะลำ ด้วยวิธีพิเศษ
นั้น ซึ่งเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2554 เรื่อง มำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูและ
พัฒนำเศรษฐกิจในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และให้ควำม
ช่วยเหลือฟ้ืนฟู และพัฒนำเศรษฐกิจในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ โดยให้ส่วนรำชกำรที่จะท ำกำรจัดซื้อในวงเงิน
เกิน 100,000 บำท แต่ไม่เกิน 15,000,000 บำท หรือจ้ำงในวงเงินเกิน 100,000 บำท แต่ไม่เกิน 30,000,000 
บำท ให้สำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำง โดยวิธีพิเศษตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และ  
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม ทั้งนี้ ส่วนรำชกำรในส่วนภูมิภำค หรือส่วนรำชกำรในส่วนกลำงที่มีหน่วยงำนตั้งอยู่
ในส่วนภูมิภำค ซึ่งอยู่ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ ให้อยู่ในอ ำนำจของหัวหน้ำส่วนรำชกำรนั้น หรือผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด แล้วแต่กรณี ที่จะพิจำรณำได้ตำมควำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ ... และ
คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรให้ควำมช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูและพัฒนำเศรษฐกิจในเขต
พัฒนำพิเศษเฉพำะกิจตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำวจะมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 22 พฤษภำคม 2556 แต่เนื่องจำก
สภำพเศรษฐกิจในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ ได้แก่ จังหวัดยะลำ ปัตตำนี  นรำธิวำส สตูล และสงขลำ (อ ำเภอ
จะนะ เทพำ นำทวี และสะบ้ำย้อย) ยังไม่กลับคืนสู่สภำวะปกติ คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุ ในกำรประชุม
ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2556 ได้อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 12 (2) มีมติเห็นชอบให้ขยำยระยะเวลำด ำเนินกำรตำมมำตรกำรให้ 
ควำมช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูและพัฒนำเศรษฐกิจในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจดังกล่ำวออกไปอีก 2 ปี จนถึงวันที่  
22 พฤษภำคม 2558 
 
ตารางท่ี 6 แสดงร้อยละงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของวิทยำลัยพยำบำลและวิทยำลัย 
 กำรสำธำรณสุขในสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนก จ ำนวน 33 หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ  
 พ.ศ. 2558  

 
หน่วย : บาท 

งบประมาณ 
(บำท) 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ตกลงราคา สอบราคา การประมูลด้วย

วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-Auction) 

วิธีพิเศษ วิธีประกวดราคาด้วย 
วิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

185,810,837 616,200 34,314,111 140,078,400 3,850,000 6,952,126 

 (0.33) (18.47) (75.39) (2.07) (3.74) 
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 จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำจ ำนวนงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2558 ของวิทยำลัยพยำบำลและวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขในสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนก  จ ำนวน 33 
หน่วยงำน ที่ได้รับกำรจัดสรรงบลงทุน ใช้งบประมำณทั้งสิ้น 185,810,837 บำท พบงบประมำณในวิธี 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงสูงที่สุดคือ วิธีประมูลด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จ ำนวน 12 รำยกำร 
วงเงิน 140,078,400 บำท คิดเป็นร้อยละ 75.39 รองลงมำ คือ วิธีสอบรำคำ จ ำนวน 37 รำยกำร วงเงิน
34,314,111 บำท คิดเป็นร้อยละ 18.47 วิธีประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ ำนวน  
2 รำยกำร วงเงิน 6,952,126 บำท คิดเป็นร้อยละ 3.74 ตำมล ำดับ วิธีพิเศษ จ ำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 
3,850,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 2.07 และวิธีตกลงรำคำ จ ำนวน 3 รำยกำร วงเงิน 616,200 บำท คิดเป็น 
ร้อยละ 0.33  

  งบลงทุนของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ประกอบด้วยครุภัณฑ์ต่อหน่วย 
เกิน 1,000,000 บำท จ ำนวน 8 โครงกำร รวมวงเงินทั้งสิ้น 51,178,600 บำท ประกอบด้วย 

1) โครงกำรพัฒนำระบบงำน JHOS กำรพัฒนำระบบงำน JHOS for Ipad  
2) โครงกำรกำรพัฒนำระบบคลังข้อมูลด้ำนกำรแพทย์และสุขภำพระดับเขตสุขภำพ และ

กระทรวงสำธำรณสุข (Health Data Center) 
3) โครงกำรเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 60 kVA พร้อมติดตั้ง 
4) โครงกำรเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง 
5) โครงกำรอุปกรณ์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ำยเสมือน  
6) โครงกำรแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ชนิด Blade 
7) โครงกำรอุปกรณ์ส ำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภำยนอก (External Storage)  
8) โครงกำรอุปกรณ์สลับสัญญำณ (Distributed Switch) 

 
ตารางท่ี 7 แสดงร้อยละของจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครุภัณฑ์ต่อหน่วย
 เกิน 1,000,000 บำท ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ประจ ำปีงบประมำณ  
 พ.ศ. 2558  
 

หน่วย : โครงการ/บาท 

จ านวนโครงการ 
(โครงการ) 

จ านวนโครงการที่
จัดซ้ือจัดจ้าง 
(โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
8 โครงการ 8 โครงการ 

(ใช้) 
วิธีการประมูลด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ์
(e-Auction) 

8 8 
(100) 

5,400,000 5,400,000 
(100) 

8 
(100) 

 
  จำกตำรำงที่ 7 จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ครุภัณฑ์ต่อหน่วยเกิน 1,000,000 บำท 
มีจ ำนวน 8 โครงกำร จัดซื้อจัดจ้ำงทั้งสิ้น 8 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 และใน 8 โครงกำรใช้งบประมำณ
ทั้งสิ้น 51,178,600 บำท คิดเป็นร้อยละ 100 และทุกโครงกำรใช้วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีประมูลด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) คิดเป็นร้อยละ 100 
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  ในส่วนงบลงทุนของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ประกอบด้วยครุภัณฑ์ต่อหน่วยต่ ำ
กว่ำ 1,000,000 บำท จ ำนวน 6 โครงกำร รวมวงเงินทั้งสิ้น 5,400,000 บำท ประกอบด้วย 

1) โครงกำรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Thin Client 
2) โครงกำรตู้ส ำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ำยชนิด Blade (Enclosure/Chassis) 
3) โครงกำรระบบงำนของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล และศูนย์สุขภำพชุมชน (JHCIS) 
4) โครงกำรเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 
5) โครงกำรพัฒนำและออกแบบหน้ำจอกำรแสดงผลส่วนติดต่อผู้ใช้งำน (Front End) 
6) โครงกำรพัฒนำและออกแบบ Character 

 
ตารางท่ี 8 แสดงร้อยละของจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ครุภัณฑ์ต่อ
 หน่วยต่ ำกว่ำ 1,000,000 บำท ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ประจ ำปีงบประมำณ 
 พ.ศ. 2558  
 

หน่วย : โครงการ/บาท 

จ านวนโครงการ 
(โครงการ) 

จ านวนโครงการที่
จัดซ้ือจัดจ้าง 
(โครงการ) 

งบประมาณ วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
6 โครงการ 3 โครงการ วิธีการประมูลด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 

6 3 
(50.00) 

5,400,000 4,686,060 
(86.78) 

3 
(100) 

 
  จำกตำรำงที่ 8  จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ครุภัณฑ์ต่อหน่วยต่ ำกว่ำ 1,000,000 
บำท จ ำนวน 6 โครงกำร มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทั้งสิ้น จ ำนวน 3 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย 
โครงกำรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Thin Client โครงกำรตู้ส ำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ำยชนิด Blade 
(Enclosure/Chassis) และโครงกำรระบบงำนของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล และศูนย์สุขภำพชุมชน 
(JHCIS) ซึ่งทั้ง 3 โครงกำรใช้งบประมำณทั้งสิ้น 4,686,060 บำท คิดเป็นร้อยละ 86.78 และใน 3 โครงกำร 
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง ใช้วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีประมูลด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) คิดเป็นร้อยละ 
100 
 ทั้งนี้ โครงกำรจ ำนวน 3 โครงกำร ประกอบด้วยโครงกำรเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์  โครงกำร
พัฒนำและออกแบบหน้ำจอกำรแสดงผลส่วนติดต่อผู้ใช้งำน (Front End) และโครงกำรพัฒนำและออกแบบ 
Character ไม่สำมำรถลงนำมจัดซื้อจัดจ้ำงได้ทันภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม 2559 ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 12 เมษำยน 2559 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติโอน
งบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. .... จึงถูกดึงงบประมำณดังกล่ำวคืน เป็นจ ำนวนเงิน 713,940 บำท คิดเป็นร้อยละ 
13.22 ของวงเงินครุภัณฑ์ต่อต่ ำกว่ำ 1,000,000 บำท 
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง 
 
 จำกผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำ วิทยำลัยพยำบำลและวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขในสังกัดสถำบัน 
พระบรมรำชชนก จ ำนวน 33 หน่วยงำน และศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่ได้รับกำรจัดสรร 
งบลงทุนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตำมประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดหำพัสดุ
ด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e-bidding)  ยกเว้นวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดยะลำ ที่ด ำเนินกำรจัดซื้อ 
ยูนิตท ำฟัน ด้วยวิธีพิเศษ เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2554 เรื่อง มำตรกำรให้  
ควำมช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูและพัฒนำเศรษฐกิจในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ  เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ และให้ควำมช่วยเหลือฟ้ืนฟู และพัฒนำเศรษฐกิจในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ โดยให้ 
ส่วนรำชกำรที่จะท ำกำรจัดซื้อในวงเงินเกิน 100,000 บำท แต่ไม่เกิน 15,000,000 บำท หรือจ้ำงในวงเงิน  
เกิน 100,000 บำท แต่ไม่เกิน 30,000,000 บำท ให้สำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำง โดยวิธีพิเศษตำมระเบียบ  
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม ทั้งนี้ ส่วนรำชกำรในส่วน
ภูมิภำค หรือส่วนรำชกำรในส่วนกลำงที่มีหน่วยงำนตั้งอยู่ในส่วนภูมิภำค ซึ่งอยู่ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ  
ให้อยู่ในอ ำนำจของหัวหน้ำส่วนรำชกำรนั้น หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แล้วแต่กรณี ที่จะพิจำรณำได้ตำ ม 
ควำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ ... และคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุพิจำรณำ  
แล้วเห็นว่ำ กำรให้ควำมช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนำเศรษฐกิจในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจตำมมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่ำวจะมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 22 พฤษภำคม 2556 แต่เนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจในเขตพัฒนำพิเศษ 
เฉพำะกิจ ได้แก่ จังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส สตูล และสงขลำ (อ ำเภอจะนะ เทพำ นำทวี และสะบ้ำย้อย)
ยังไม่กลับคืนสู่สภำวะปกติ คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุ ในกำรประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 
2556 ได้อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ข้อ 12 (2) มีมติเห็นชอบให้ขยำยระยะเวลำด ำเนินกำรตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูและพัฒนำ
เศรษฐกิจในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจดังกล่ำวออกไปอีก 2 ปี จนถึงวันที่ 22 พฤษภำคม 2558 
 ในส่วนของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร รำยกำรครุภัณฑ์ จ ำนวน 3 รำยกำร  
ไม่สำมำรถลงนำมจัดซื้อจัดจ้ำงได้ทันภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม 2559 ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 
เมษำยน 2559 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณ
รำยจ่ำย พ.ศ. .... ดังนั้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ควรเร่งด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และลงนำมในสัญญำ 
ให้เป็นไปตำมก ำหนดเวลำ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ของวิทยาลัยพยาบาลและ
วิทยาลัยการสาธารณสุขในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จ านวน 33 หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558  
 

แผนภูมิแสดงร้อยละงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ของวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัย
การสาธารณสุขในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จ านวน 33 หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558  
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แผนภูมิร้อยละของจ านวนโครงการและงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ครุภัณฑ์ต่อหน่วยเกิน 1,000,000 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 

แผนภูมิร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ครุภัณฑ์ต่อหน่วยเกิน 1,000,000 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 

รอ้ยละ 100 

รอ้ยละ 100 
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แผนภูมิร้อยละของจ านวนโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครุภัณฑ์ต่อหน่วยต่ ากว่า 1,000,000 บาท 

แผนภูมิร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ต่อหน่วยต่ ากว่า 1,000,000 
บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

รอ้ยละ 50 

รอ้ยละ 86.78 
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4.8 โครงการจัดซื้อจัดจ้างน าร่องในการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม ( Integrity Pact) ประจ าปี งบประมาณ 
  พ.ศ. 2558 
 
    คณะรัฐมนตรีรับทราบมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 
2558 โดยน าหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการใช้ระบบข้อตกลงคุณธรรม ( Integrity Pact) มาบังคับใช้
กับโครงการน าร่อง (Pilot Project) จ านวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการจัดซื้อรถโดยสารก๊าซธรรมชาติ 
จ านวน 489 คัน ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และ 2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินส่วนต่อขยาย  
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และมอบหมายให้กระทรวงการคลังด าเนินการก าหนด
รายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางในการน าระบบข้อตกลงคุณธรรมไปใช้ในการป้องกันการทุจริ ต 
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส าหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐ และเอกชน 
น าเสนอคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกัน  
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 และอนุมั ติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ความร่วมมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Cooperation Committee) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
    กรมบัญชีกลาง ขอให้กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าภายในกระทรวง อย่างน้อย 3 โครงการ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรม  
และมีมูลค่าโครงการสูงที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยโครงการดังกล่าว
สามารถเสนอได้ทั้งโครงการที่ใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ และเงินช่วยเหลือ เพ่ือเข้าร่วมการด าเนินงานจัดท า
ข้อตกลงคุณธรรมตามแนวทางการด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ  
    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้จัดส่งโครงการตามข้อก าหนด
ของกรมบัญชีกลาง เพ่ือเข้าร่วมการด าเนินงานจัดท าข้อตกลงคุณธรรมตามแนวทางการด าเนินงานโครงการ

แผนภูมิร้อยละของวิธีที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ต่อหน่วยต่ ากว่า 1,000,000 บาท  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

รอ้ยละ 100 
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ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และเพ่ือเป็นการขยายโครงการน าร่องให้ ครอบคลุม
ทุกกระทรวง ได้เพียง 1 โครงการ เท่านั้น เนื่องจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการเร่งรัด
การจัดท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2558 เร่ งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ตามการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นเหตุให้ 
ไม่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ดังนั้น โครงการที่จัดส่งคือ 
     - โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิว เตอร์แม่ข่ายเสมือน วงเงิน
งบประมาณ 1,573,600 บาท ระยะเวลา ของโครงการ 30 กันยายน 2558 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการสอบ
ราคา ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     เมื่ อกรมบัญชีกลาง พิจารณาความเหมาะสม จึง ไม่ เลือกโครงการ จัดซื้ ออุปกรณ์ 
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน วงเงินงบประมาณ 1,573,600 บาท เข้าร่วมจัดท า
ข้อตกลงคุณธรรมตามแนวทางการด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
4.9 การด าเนินงานด้านการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)
 ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต (อสม. ป.ป.ช.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2558 
 
  ด้วยความเชื่อถือและศรัทธาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ว่า อสม. 1) เป็นกลไกส าคัญในระบบสุขภาพของประเทศที่เข้าถึงรากหญ้า 2) เป็นกลไกที่น่าเชื่อถือ
และเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคมทัง้ในประเทศและระดับนานาชาติ 
และ 3) เป็นกลไกที่สามารถขับเคลื่อนงานส าคัญของประเทศให้ประสบความส าเร็จ นอกเหนือจากการดูแล
สุขภาพและจัดการสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าหน้าที่ป้องกันการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ รวมถึงการสร้างเครือข่ายสมาชิกเมืองคนดีให้เพ่ิมมากขึ้นในสังคมไทย 

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ด้านการป้องกันและปรามปรามการทุจริตในระดับ
ชุมชน(อสม.ป.ป.ช.) มีบทบาท ดังนี้ 

 1. เป็นตัวอย่างในการประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน เรื่องการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
 3. เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ให้กับสมาชิก 

ในครอบครัวและชุมชน 
และตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายเมืองคนดี ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และ

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
ในการส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553  
เ พ่ือส่งเสริมให้  อสม.มีบทบาท  ในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตรวมถึงร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
นั้น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จึงร่วมกับกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ด าเนินการจัดท าโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา 
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มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) 
โดยให้ อสม. ทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองคนดี มีบทบาทในการเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต เป็นก าลังส าคัญในการลดปัญหาการทุจริต และได้น าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนในการต่อต้านการทุจริต โดยปลูกและปลุก
จิตส านึก สร้างค่านิยม ตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมให้สังคมไทยปราศจาก
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขั้นตอนและผลการด าเนินงานด้านการเสริมสร้างศักยภาพ อสม. ป.ป.ช. 
1. ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพวางแผนการด าเนินงานร่วมบูรณาการทรัพยากร ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร หลักสูตร/คู่มือ  เพ่ือ
จัดสรรและสนับสนุนให้กับส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตทุกแห่งในการจัดอบรมฯอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ด้านการป้องกันและปรามปรามการทุจริตระดับชุมชน (อสม.ป.ป.ช.) 

2. ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  จัดฝึกอบรมวิทยากรครู ก 
เพ่ือที่จะน าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (ครู ข) โดยจัดอบรม 4 ภาค  
รวมกลุ่มเป้าหมาย 1,200 คน ผลการอบรม 1,196 คน คิดเป็นร้อยละ 99.67 

3. ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ทั้ง 12 เขต ร่วมกับ ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระดับจังหวัด และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด จัดการอบรมเสริมสร้าง
ศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ครู ข)
รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งประเทศทุกต าบล รวม 7,255 ต าบล ๆ 2 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 6 คน รวมจ านวนทั้งสิ้ น 
87,800 คน ผลการด าเนินงาน อสม.ที่ได้รับการอบรม 91,301 คน 

4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ด้านการป้องกันและปรามปรามการทุจริตระดับชุมชน 
(อสม. ป.ป.ช.) ผู้ผ่านการอบรมไปขยายเครือข่ายเมืองคนดี ด้วยการน าความรู้ที่ ได้รับไปถ่ายทอด  
ให้กับประชาชนในชุมชนให้ได้อย่างน้อย 10-15 คน เป้าหมาย ร้อยละ 60 ผลการด าเนินงาน อสม. สามารถ
ขยายเครือข่ายฯ ได้ 846,350 คน คิดเป็นร้อยละ 92.70 

5. ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต รายงายผลการอบรมให้กับกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

งบประมาณในการด าเนินงานโครงการฯทั้งสิ้น 31,256,800 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสองแสนห้า
หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1. กลุ่มเป้าหมายยังขาดความตระหนักและความเข้าใจในการที่จะรับรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพราะเข้าใจว่าเป็นปัญหาใกล้ตัว ถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องอาจเกิดอันตรายได้ 
 2. ระยะเวลาที่ใช้ประกอบการอบรมไม่เพียงพอกับเนื้อหา 
 3. เนื้อหาในการอบรมไม่ครบถ้วน ครอบคลุม ตรงตามความต้องการ 
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แผนการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ 2559-2562 
 
 ในปีงบประมาณ 2559 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดท าโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ด้านการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต ในระดับชุมชน ต่อเนื่อง  
เพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมาย อสม.ป.ป.ช. โดย กลุ่มเป้าหมายในปีงบประมาณ 2559ได้แก่ อสม.ทั้งประเทศ 
ทุกต าบล รวม 7,255 ต าบลๆ 2 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 6 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 87,800 คน โดยไม่ซ้ ากับ 
ผู้ เข้ารับการอบรม ปี 2558 และในปีงบประมาณ 2560–2562 ได้เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายเป็นจ านวน 
ปีละ 91,890 คน เพื่อให้เกิดความครอบคลุม ทุกหมู่บ้าน 
 
 



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  |  ๑๗๙ 

 

บทท่ี 5 
 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 

 
 
หลักการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ภายใต้แผนงานบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ตามแนวทางหลัก 2 แนวทาง ประกอบด้วย 1) การสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพ และ 2) การสร้างความตระหนักรู้ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน 5,200,000 บาท สู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นรูปธรรม ตลอดจนควบคุม
ก ากับ ติดตามประเมินผล และภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)  
 

 
 
 
 
แผนภาพ ความเชื่อมโยงตามกรอบการด าเนินการตามแผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ
 ชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
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  ดังนั้น  เพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) จึงก าหนดแผนภาพแนวคิดการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริม 
และคุ้มครองจริยธรรม 

 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้วางกรอบการด าเนินงาน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม โดยใช้กลไก
การมีส่วนร่วมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมก าหนดเป้าหมาย 
การพัฒนา น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างไรก็ตามการด าเนินการดังกล่าวจะประสบผลส าเร็จไม่ได้หากขาด 
ความร่วมมือของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ตลอดจน
แนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนสามารถขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์และแผนงาน/
โครงการ เพ่ือยกระดับการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุขให้อยู่ในระดับดี สร้างภาพลักษณ์  
ความเชื่อมั่น เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต 
และเป็นการยกระดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย (CPI) มีระดับดีขึ้นด้วย 

ประสานความร่วมมือกับรัฐบาลในการผลักดันการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 

เร่งรัดน ามาตรการป้องกันการทุจริตที่มีความพร้อมไปใช้ในทางปฏิบัติ 

สร้างความ
เข้มแข็ง 

ประสาน 

เร่งรัด 

เสริมสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต 

สร้างความ
ร่วมมือ ความร่วมมือจากเครือข่าย 

พัฒนา พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ สู่การปฏิบัติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ (ศปท.) ได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) มาเป็นกรอบชี้น าที่ส าคัญในการจัดท า ยุทธศาสตร์ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
(พ.ศ. 2557-2560) ประกอบกับได้น านโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์) ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
(พ.ศ. 2557-2560) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน 
เป็นแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยการค้นหาสภาพปัญหาการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์
สถานการณ์ ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส าคัญ (SWOT Analysis) ได้ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) 
จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เน้นการ 
    ปรับเปลี่ยนฐานคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
    และให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    ภาครัฐและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง
    ประเทศประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 นอกจากนี้ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) และแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255 8  
ซ่ึงศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จ านวน 
5,200,000 บาท 

 การขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 ลงวันที่  18 มิถุนายน พ.ศ. 2557  
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ มุ่ งเน้นการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพ่ือ  
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 
ก าหนดให้ทุกส่วนราชการร่วมด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่  2 (พ.ศ.  2556 -2560) ประกอบค าประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต  
สร้างจิตส านึกไทยไม่โกง” เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ของรัฐบาล ให้ทุกส่วนราชการเดินหน้ามาตรการ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  (พ.ศ. 2557-2560)  
ตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1042/2558 ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นกลไกหลัก 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
(พ.ศ. 2557-2560) ด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และร่วมผลักดันวัฒนธรรม
สุจริตให้เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจัง และยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์  
ของสาธารณะของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และส่งผลให้การปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขมีความโปร่งใส  
มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 นอกจากนี้  ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ 1043/2558 ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560)  
ในภาพส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560)  

แผนภาพ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ได้ก าหนดกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน 
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) เพ่ือให้ 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เปรียบเสมือนจักรกลในการขับเคลื่อน ให้สามารถขับเคลื่อน 
ได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 นอกจากนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.)  เป็น
หน่วยงานเจ้าภาพในการจัดท าแผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวง
สาธารณสุข สู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นรูปธรรม ตลอดจนควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผล ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  
(พ.ศ. 2557-2560) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2556-2560) แผนงานบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแนวทางหลัก 2 แนวทาง ประกอบด้วย 1) การสร้างกลไกการป้องกัน
ทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และ 2) การสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 36,456,800 บาท ดังนี้ 
 1) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับงบประมาณจ านวน 31,256,800 บาท ในการพัฒนา
ศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน โดยการส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการเข้าเป็นเครือข่ายเมืองคนดี ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย
เมืองคนดีระหว่างส านักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข  
 2) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.) ได้รับงบประมาณจ านวน 5,200,000 บาท ภายใต้ แผนงาน : ป้องกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ผลผลิต : นโยบาย ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในภาครัฐ กิจกรรมหลัก : พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1 โครงการประชุมถ่ายทอดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแนวทาง 

การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในภาครัฐ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

1,978,240 

2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานส าหรับ
บุคลากรด้านสาธารณสุข (มาตร 100 ,103 ,103/7 และประมวล
จริยธรรมข้าราชการข้าราชการพลเรือน) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

2,075,240 

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ระดับภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

388,920 

4 โครงการปลุกจิตส านึก สร้างค่านิยม ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
ในหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

757,600 

รวมเงิน 5,200,000 
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สามารถวิเคราะห์ประเด็นการด าเนินงานได้ดังนี้ 
 
 ประเด็นที่ 1  ด้านการขับเคลื่อนนโยบาย 
  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ได้ถ่ายทอดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแนวทาง
การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ของกระทรวง
สาธารณสุข  มุ่งหวังให้ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. 2556-2560) และ 
ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถน าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานดังกล่าว พบว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 220 
หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
ส านักงานเขตสุขภาพ และหน่วยงานในก ากับกระทรวงสาธารณสุข ได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 2556-2560) และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) แปลงสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี และ 
มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีความพึงพอใจ เชื่อมั่นและศรัทธา 
ต่อการบริหารราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนภาพดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าเป็นที่จะต้องกระตุ้นให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. 2556-2560)  ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) และให้หน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถน าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลต่อประเทศชาติโดยรวม 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

 

ชุดแผนงาน/โครงการ 
 

มาตรการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

แผนภาพ ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) จึงเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการจัดท าแผนบูรณาการ
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงสาธารณสุขสู่การปฏิบัติจนเกิด  
เป็นรูปธรรม ตลอดจนควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผล ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีด้าน 
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 -2560) แผนงาน
บูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
แนวทางหลัก 3 แนวทาง ได้แก่ 1) การสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  2)  
การสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ 3) การเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
ในการปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 
 แนวทางท่ี 1 การสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
  1) เสริมสร้างและสนับสนุน ให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
  2) บูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 
  3) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในประเทศ และพัฒนา
เครือข่ายระหว่างประเทศ 
  4) สนับสนุนให้ประชาชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
  5) ปรับปรุงระบบ วิธีการท างาน และการให้บริการประชาชน เ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และลดความเสี่ยงของการทุจริต 
  6) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และพัฒนาปรับปรุง
องค์กรให้ดียิ่งขึ้น 
  7) ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเพ่ิมเติมสาระ
เรื่องมาตรการเสริมในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต (มาตรการเสริมตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 100 มาตรา 103 และมาตรา 103/7) 
  8) จัดท ามาตรการ/แนวทางผลักดันให้ 
   (8.1) บริษัทเอกชนที่ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตผ่านการ
รับรอง Collective Action AgainstCorruption (CAC) 
   (8.2) บริษัทจดทะเบียนไทย มีผลการประเมินในระดับ 1 ขึ้นไป (ระดับ 1 
หมายถึง บริษัทแสดงให้เห็นถึงค ามั่นจากผู้บริหารและขององค์กรแล้วว่ามีนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่จะไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น) 
  9) พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาสังคมที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานภาครัฐ อาทิ อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน ให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ของรัฐและรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริต 
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  10) พัฒนา/ส่งเสริมให้เกิดหมู่บ้านศีล 5 ในทุกต าบล และทุกจังหวัด 
 แนวทางท่ี 2 การสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  1) สร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริต ให้ตระหนักรู้
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกภาคส่วน 
  2) สนับสนุนและเชิดชูข้าราชการที่มีค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
  3) เร่งรัดการบรรจุหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกระดับ ทุก
สถานศึกษา น าไปใช้ในการเรียนการสอน 
  4) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา (เด็ก
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสถานสงเคราะห์) 
  5) เร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการให้เป็น
บุคลากรต้นแบบ 
   แนวทางท่ี 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริต 
       1) เพ่ิมประสิทธิภาพการแสวงหาข้อเท็จจริง ตรวจสอบ และการไต่สวนวินิจฉัย 
       2) ตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
       3) สืบสวนและสอบสวนการกระท าผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 
       4) เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการตรวจสอบการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
       5) เร่งรัดการด าเนินงานเรื่องกล่าวหาร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ทั้งคดีค้างเก่าและรับใหม่ 
 โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการระดับกรมวิชาการ ด าเนินการ
ภายใต้แผนบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 และตามแนวทางท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด เพ่ือน าสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดย
การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขและ
สังคมไทยปราศจากปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่งยืน มุ่งหวังให้ค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย 
(Corruption Perception Index : CPI) ให้ได้ 50 คะแนนในปี 2560 ตามเป้าหมายที่ก าหนดในยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 -2560) (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนดเป้าหมายดังกล่าวไว้ในปี 2559)  
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ประเด็นที่ 2  ด้านการสร้างความโปร่งใส 
 

การส่งเสริมสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 เพื่อยกระดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ของประเทศไทยมีระดับดีขึ้น 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนา
องค์ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency assessment : ITA) แก่บุคลากรสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2) ปลุกจิตส านึก/
สร้างวัฒนธรรม/สร้างค่านิยม ด้านคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของบุคลากรสาธารณสุขทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 3) ให้บุคลากรสาธารณสุข ได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานให้โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
และ 4) สะท้อนผลลัพธ์การด าเนินงานที่โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว
จ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้  
  กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  กิจกรรมที่ 2 อบรมเพ่ิมพูนทักษะผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
  กิจกรรมที่ 3 ประชุ มเชิ งปฏิบั ติ การ เรื่ อง  การประเมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA) ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับ
จังหวัด และส่วนราชการระดับกรม มิติการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน (น้ าหนักร้อยละ 5)  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวง ตัวชี้วัดที่ 21 
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) และเป็นตัวชี้วัดตามงบประมาณ 
(ขาวคาดแดง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ได้มีการประเมินตนเองในเบื้องต้น (Self Assessment) ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 
Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ(ศปท.) ขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment) ภายใต้
กิจกรรมและตัวชี้วัด เพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2  
(พ.ศ. 2556-2560) และให้หน่วยงานภาครัฐรับทราบถึงสถานะระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งว่ามีการด าเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเจ้าหน้าที่ในองค์กร  
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ในภาพรวมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหรือไม่ระดับใด มีข้อควรพัฒนาปรับปรุงใดบ้างเพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตการประเมินจะเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะไปสู่การเพ่ิม
ค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย (Corruption Perception Index : CPI) ให้ได้ 50 คะแนนในปี 
2560 ตามเป้าหมายที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2  
(พ.ศ. 2556-2560) (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนดเป้าหมายดังกล่าวไว้ในปี 
2559) ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับจังหวัด 
และส่วนราชการระดับกรม มิติการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน (น้ าหนักร้อยละ 5)  
 ส าหรับส่วนภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ไม่ถูกเลือก  
ให้เป็นหน่วยรับการประเมิน ดังนั้น เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและเตรียมความพร้อมใน 
การประเมินทุกองค์กรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงเสนอเข้ารับการประเมิน
ส าหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบ ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน  
การทุจริตฯ (ศปท.) จึงก าหนดขอบเขตหน่วยรับการประเมินในภาพจังหวัด ประกอบด้วย ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป และให้เขตสุขภาพท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ตามเงื่อนไขที่ส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด  ด้วยการพัฒนาทีมผู้ตรวจ
ประเมิน ให้หน่วยรับตรวจพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร วินิจฉัยองค์กร และพัฒนา โอกาส 
ในการปรับปรุงองค์กร (Opportunity for Improvement : OFI) ให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
ซึ่งจะสอดรับกับการตรวจราชการ (คณะที่ 3) และได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) เป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวง  
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ได้จัดท าตัวชี้วัดระดับกระทรวง ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA ) เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) และเป็นตัวชี้วัดตามงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประเมินตนเอง ในเบื้องต้น (Self- 
Assessment) ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT)  
  ผลคะแนนประเมินตามตัวชี้วัดที่ 21 นั้น ในรอบ 12 เดือน ส่วนใหญ่มีคะแนนตามแบบส ารวจ  
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ร้อยละ 
98.82 ระดับคะแนน 5  ส่วนผลคะแนนประเมินตามตัวชี้วัดที่ 7 ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดนั้น มีค่าคะแนน
ระดับสูง ถึงสูงมาก หากแต่ยังคงต้องปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม  
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นส าคัญที่กระทรวงสาธารณสุข จ าเป็นต้องเร่งปรับปรุงเพ่ือพัฒนาองค์กร 
มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม คือ  
  1) ดัชนีความโปร่งใส ประเด็นระบบการร้องเรียนขององค์กร 
  2) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ประเด็นวัฒนธรรมองค์กร 
  3) ดัชนีคุณธรรมในการท างานในหน่วยงาน ประเด็นการบริหารงานบุคคล และประเด็น 
ความเปน็ธรรมในการมอบหมายงาน  
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ประเด็นที่ 3 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการขยายกรอบการด าเนินงาน
ในระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๖๐) มีเป้าหมายให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และ
ร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นที่ยอมรับในสากล จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกส่วนราชการจะต้อง  
เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยการสร้างระบบการป้องกันและควบคุม  
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ไดจ้ัดท า 
 1) โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร
สาธารณสุข (มาตรา 100 มาตรา 103/7 มาตรา 103/8 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 2) โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่าย
ภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” 
 3) โครงการอบรม เรื่อง การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ และ
ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกระทรวงสาธารณสุขให้ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 ซึ่งทั้ง 3 โครงการนี้ เป็นไปตามมาตรการเสริมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๖๐) 
ที่จะท าให้การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตฯ (ศปท.) ตระหนักดีว่าการให้ พัฒนา/เพ่ิมพูนองค์ความรู้ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันพบว่าบุคลากรสาธารณสุขมักมีการเคลื่อนย้ายงาน ท าให้  
การท างานมักเกิดข้อผิดพลาดโดยไม่มีเจตนาในการทุจริตคอร์รัปชั่น จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเพ่ิมพูนทักษะประเด็นระบบการป้องกันและควบคุมการปฏิบัติงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความรู้ในข้อกฎหมายเพ่ิมข้ึน อาทิ 
 1) ระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม พ.ร.บ. 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (มาตรา 
100 และมาตรา 103) 
 2) แนวทางการด าเนินงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  กรณีการเรี่ยไร และ 
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
 3) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
 5) ระเบียบส านักนายกว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 
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ประเด็นที่ 4 ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 
 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
อ านาจหน้าที่ 
  1. ด้านการคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
   1.1 ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่อง และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม 
   1.2 สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรม เพ่ือรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา 
   1.3 ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการ ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา 
   1.4 ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ 
  2. ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการคุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่และปลุกจิตส านึก
บุคลากรสาธารณสุขตามแนวทางการสร้างความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ด้วย 
การสร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริตให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกภาคส่วน ในโครงการ/กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
    1. กิจกรรมการเลือกกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  แทน
ต าแหน่งที่ว่างก่อนครบวาระ 
    2. กิจกรรมเพื่อส่งเสริมเผยแพร่จริยธรรมภายใต้หัวข้อ “องค์กรคุณธรรม” 
  3. กิจกรรมแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือ
รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
    4. กิจกรรมการทบทวนจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
    5. กิจกรรมการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส านักงาน ก.พ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 
    6. โครงการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี 2558 เนื่องในวัน
สถาปนาส านักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 16 ปี “จารึก สุจริต” 

  7. โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ แก่บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  8. โครงการอบรม เรื ่องการเสริมสร้างความรู้พัฒนาบุคลากรในส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเพ่ือพัฒนาจิต ปรับเปลี่ยนฐานคิด มุ่งสู่วัฒนธรรมสุจริตและจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ยังด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากการขาดบุคลากรในการด าเนินงาน 
ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ที่ขาดประสบการณ์ ทักษะในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม  
ในอดีตที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 งานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมจะอยู่ในกลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม ท าให้การเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่อง และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวล
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จริยธรรมข้าราชการพลเรือนนั้น ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามจากการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ท าการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่อง และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในระดับหนึ่ง  ซึ่งจ าเป็นต้องขับเคลื่อนให้ระบบคุณธรรมฝังใจจิตส านึก
ของบุคลกรสาธารณสุขและในองค์กร แม้ว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นงานที่มีความเป็นนามธรรมสูงก็ตาม  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) จะเร่งด าเนินการภารกิจดังกล่าวต่อเนื่องในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
  1. โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมจริยธรรมบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  2. โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ครองตน ครองคน ครองงาน 
  3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และคุ้มครองจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข 
  4. โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
 
ประเด็นที่ 5 ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) มีบทบาทหน้าที่หลักในการ
ก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี
เครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับ โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา น ากลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  
คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI : 
Corruption Perception Index) นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียน ประสาน 
ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการ
ร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 2 ช่องทาง  ประกอบด้วย 1)  
ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข และ 2) เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น   
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข” www.stopcorruption.moph.go.th โดยให้เป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา 41 “ในกรณีที่
ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค  
ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น
จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป ...” ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์  
พ.ศ. 2552 ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ  
เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอีกเช่นกัน 
 การด าเนินงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น ยังขาดความมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สาเหตุจากการขาดบุคลากรที่จะต้อง
ด าเนินการตั้งแต่ต้นน้ า กลางน า และปลายน้ า ซึ่ งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้พัฒนาเว็บไซต์  
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www.stopcorruption.moph.go.th เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ และบุคลากร
ของกระทรวงสาธารณสุขโดยรวม ผู้ได้รับผลกระทบการการบริหารราชการ และกับผู้ประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้เป็นหู เป็นตา เฝ้าระวัง สอดส่อง พบเห็นการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบแจ้งมาที่ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 2 ช่องทาง นั้นเพียงพอแล้ว หากแต่ยังขาดระบบที่เป็นกลไกเสริมให้ช่องทางดังกล่าว  
มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  
 ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะต้องพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้มีความเข้มแข็ง ระบบสามารถตอบสนองประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ คะแนนประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง พบคะแนนดัชนีความโปร่งใส ประเด็นระบบการร้องเรียน 
ขององค์กร ได้เพียงร้อยละ 69.14 จ าเป็นที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข (ศบท.)
ต้องเร่งพัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียน ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และน ายุทธศาสตร์การจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ พ.ศ. 2557 มาปฏิบัติใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม น าเป็นประโยชน์ในการขอสนับสนุนงบประมาณ 
ในการวางระบบการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนเป็นหลัก โดยใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกหลักในการสร้างเสริมระบบกระบวนการจัดการเรื่องราว 
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เข้มแข็ง สนองตอบต่อ 
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นที่ 6 ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 
    พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและประธานคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ได้ประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส านึกไทยไม่โกง” กล่าวย้ าถึงสิ่งที่จะต้องด าเนินการต่อไป 
ใน 5 ด้าน ซ่ึงประกอบด้วย (1) การปลูกจิตส านึกสร้างการรับรู้ (2) การป้องกันการทุจริต (3) การปราบปราม 
การทุจริต (4) การประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม และ (5) การประชาสัมพันธ์ ซึ่งการประชาสัมพันธ์
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ ดังนั้น การจัดท างบประมาณรายจ่ายในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 นั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ได้ของบประมาณเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
การเฝ้าระวัง สอดส่อง แจ้งเบาะแสการทุจริตในหน่วยงาน ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยมีฐานความคิดว่า
วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่ยังทรงอิทธิพลและมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติที่เข้าถึง
ประชาชนได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่อย่างกว้างขวาง จึงได้ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นของกระทรวงสาธารณสุขในการเฝ้าระวัง สอดส่อง แจ้งเบาะแสการทุจริตในหน่วยงาน  
ผ่านวิทยุกระจายเสียง และน า spot วิทยุบรรจุในเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพ่ือเป็นช่อง
สาธารณะอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนดให้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ นั้นให้กรมประสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินงาน 
 
 
 
 



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  |  ๑๙๔ 

 

  ดังนั้น  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงบรรลุตามเป้าประสงค์ของ 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ดังภาพ 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 การด าเนินงานของทุกส่วนราชการตามแผนงานในลักษณะบูรณาการการป้องกัน ปราบปราม  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 
(Corruption Perception Index : CPI) ในปี 2558 ประเทศไทยได้คะแนน 38 อยู่อันดับที่ 76 (168 
ประเทศทั่วโลก) จะเห็นว่าค่าคะแนนยังคงเท่าเดิมแต่การจัดอันดับขยับขึ้นจากปีก่อนหน้า (ปี 2557) ซึ่งอยู่
อันดับที่ 102 นอกจากนี้ ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยยังคงอยู่ในอันดับที่ 3 รองจากประเทศสิงคโปร์  
(85 คะแนน) และมาเลเซีย (50 คะแนน) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2570) ได้ก าหนดเป้าหมายเชิงรูปธรรมในเรื่องการพยายามเพ่ิมค่าคะแนน 
CPI ซึ่งอยู่ที่กลไกของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ และค่าเป้าหมาย CPI นี้ ยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) ในการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมไทย คือ  
การบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการพัฒนาประเทศ และ
ก าหนดตัวชี้วัด คือ ดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตประพฤติมิชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ในปี 2560 ค่าดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยต้องได้ร้อยละ 50 จ าเป็นที่ 
ทุกส่วนราชการต้องเร่งด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของประเทศต่อเรื่องดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน 

ประสานความร่วมมือกับรัฐบาลในการผลักดันการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 

เร่งรัดน ามาตรการป้องกันการทุจริตที่มีความพร้อมไปใช้ในทางปฏิบัติ 
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