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 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจประจ าปี และด าเนินการควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผล ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ อันได้แก่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกและปลุกจิตส านึกการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์
    สาธารณะและให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
2 (พ.ศ. 2556-2560) แผนงานบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  แนวทางหลัก 3 แนวทาง 
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(เล่มที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข) แผนงาน ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ,ผลผลิตที่ 1 : นโยบายด้านการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐถูกน าไปใช้ทุกหน่วยงาน  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้น าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยการพัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
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  ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานในภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้าง
หน่วยงานภาครัฐที่มีอ้านาจหน้าที่ซ้้าซ้อน หรือลักลั่นกัน หรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน้าเทคโนโลยีมาใช้  แก้ไข 
กฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนจัดระบบอัตราก้าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรในภาครัฐให้
เหมาะสม และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็น
ศูนย์กลาง และการอ้านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนการด้าเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศั กยภาพในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด้าเนินการแต่งตั้งแต่เฉพาะหน้าไปตามล้าดับความจ้าเป็น  
และตามกฎหมายเอื้อให้สามารถด้าเนินการได้ 
 10.2 ในระยะแรก กระจายอ้านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัดและสะดวก ทั้งจะวาง
มาตรการทางกฎหมาย ก้าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาด้าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่
หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต  การสูญเสียโอกาส หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะ 
เฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท้าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ้าวันเป็นส้าคัญ 
 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบ การเพิ่มศูนย์รับเรื่องราว 
ร้องทุกข์จากประชาชนต่างจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้ง
ตามที่ชุมชนต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยโดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม  ณ จุดเดียว  
(One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท้างานอย่าง
ประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
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 10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ง และโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกั นการแทรกแซงจากนักการเมือง และ
ส่งเสริมให้มีการน้าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 
 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และ
ความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่ กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ  
อย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ไม่จ้าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ 
จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์  
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส้าคัญ วาระเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด้าเนินการต่อ
ผู้กระท้าการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่ อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการ
ประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน้ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้ นการปฏิบัติโดยมิชอบ  
การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค้าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้ 
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบ หรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
 10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้ าที่ของรัฐ  
หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 
 
 
(ท่ีมา : ค้าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557) 
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นโยบาย 
 
 1. ให้ความส้าคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด้าริและโครงการเฉลิมพระเกียรติเพ่ือเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 
  ทุกพระองค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 2. บูรณาการองค์ประกอบและบทบาทเขตสุขภาพระหว่างส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้การดูแล 
  สุขภาพคนไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับและทุกมิติ 
 3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยความร่วมมือ
  ของทุกภาคส่วน โดยให้คนไทยมีโอกาสได้ ร่วมคิด ร่วมน้า ร่วมท้า และร่วมรับผิดชอบด้วย เป็นการอภิบาลแบบเครือข่าย เอ้ืออ้านวย  
  ระบบสุขภาพแห่งชาติ เชื่อมประสานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับทั้งการบริหารการเงินการคลัง การบริหารก้าลังคน และการบริหารข้อมูลสุขภาพ  
  เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้พลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง 
 5. ให้ความส้าคัญในการพัฒนาก้าลังคนด้านสาธารณสุขทั้งความรู้ ทักษะ การผลิต การใช้ การสร้างขวัญก้าลังใจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ 
  เศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน  
 
 

 

นโยบายของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ  
(ศาสตราจารยค์ลนิกิ เกยีรตคิณุ นายแพทยปิ์ยะสกล  สกลสตัยาทร) 
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 6. วิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพครบวงจรและเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจไทย 
 7. เร่งรัด ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุขเพ่ือประสิทธิผลที่ดีต่อสุขภาวะของประชาชน 
 8. สนับสนุนกลไกการท้างานสาธารณสุขให้เป็นไปเพ่ือส่งเสริมการสร้างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ค่านิยม 

 1. ซื่อสัตย์ 
 2. สามัคคี 
 3. มีความรับผิดชอบ 
 4. ตรวจสอบได้ โปร่งใส 
 5. มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 6. กล้าหาญท้าในสิ่งที่ถูกต้อง 
 
แนวทางการท างาน 

 1. ก้าหนดค่านิยมร่วมกันเพื่อปฏิบัติมุ่งสู่เป้าหมายคือ ให้คนไทยมีสุขภาพดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. สนองนโยบายสาธารณสุขของรัฐบาล 
 3. สานต่อนโยบายและโครงการในอดีตและปัจจุบันที่ดีมีประโยชน์ 
 4. สร้างสามัคคีเพ่ือให้บุคลากรโดยส่วนรวมมีความสุขเหมือนชื่อกระทรวง 
 
 
 
(ท่ีมา : ค้าช้ีแจงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
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นโยบายของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ 
(ศาสตราจารยค์ลนิกิ เกยีรตคิณุ นายแพทยปิ์ยะสกล สกลสตัยาทร) 
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 1) ขจัดการคอรัปชั่นเวลาในการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 2) การด้าเนินงานด้านธรรมาภิบาล 
  2.1 ธรรมาภิบาลในการจัดซื้อ จัดหา ใน 5 กลุ่ม ได้แก่ ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุส้านักงาน 
  2.2 จัดท้าและประกาศใช้ระบบธรรมาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดซื้อ จัดหายา  
   เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมถึงวัสดุส้านักงาน/ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิตและผู้จ้าหน่าย  
   หรือเก่ียวกับเงินสวัสดิการ  
   และประกาศเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายของวัสดุต่างๆ 
 3) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการเฝ้าระวังการทุจริต เช่น ส้านักงาน ป.ป.ช. ส้านักงาน ป.ป.ท. ในกลุ่มเป้าหมาย อาท ิ
  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) พยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 
 4) ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายโรงพยาบาลคุณธรรม 
 5) ให้ความส้าคัญและจริงจังในการลงโทษผู้กระท้าผิด 
 

 

นโยบายและทศิทางการขบัเคลือ่นการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
ของปลดักระทรวงสาธารณสขุ (นายแพทยณ์รงค ์ สหเมธาพฒัน)์ 
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วิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข 

  ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพ่ิมข้ึน เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม 
  อย่างยั่งยืน 
 

พันธกิจกระทรวงสาธารณสุข 

 1. ก าหนดนโยบาย มาตรฐาน กฎหมายและบริหารจัดการบนฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและการจัดการความรู้รวมถึงการติดตามก ากับประเมินผล 
  (Regulator) 
 2. จัดระบบบริการด้านแพทย์และสาธารณสุขในรูปแบบเขตสุขภาพ ดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยทุกมิติอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  และมีระบบส่งต่อที่ไร่รอยต่อ (Provider) 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 
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วิสัยทัศน์ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหาร บริการ และวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน  
  ครอบคลุมและเป็นธรรมเพ่ือคนไทยสุขภาพดี 
 

พันธกิจส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 3. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ 
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วิสัยทัศน์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

 มุ่งม่ันคุณธรรม ป้องปรามการทุจริต เป็นองค์การใสสะอาด มีธรรมาภิบาล 
 

พันธกิจศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

1. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่าย ในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
ค่านิยมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

 

   INTEGRITY 

   I  = Integrity   ความซื่อสัตย์ กล้ายืนหยัดในความถูกต้อง ชอบธรรม 
   N  = Network   การสร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ 
   T = Transparency  การสร้างความโปร่งใสในระบบบริหารจัดการ ตามการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส  
   E = Ethic    ยึดมั่นในความดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
   G = Good Governance  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
   R = Reliability   ความน่าเชื่อถือ 
   T = Teamwork   การท างานเป็นทีมของบุคลากรในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
   Y = Yield    ความอ่อนน้อมถ่อมตนของทีมบุคลากรในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 
 

เป้าหมายด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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 1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขมีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทาง 
  ทีม่ิชอบ 
 2. กระทรวงสาธารณสุขมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่  
  และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
 3. ประสานความร่วมมือภายในและภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
 4. พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ภารกิจตามกฎหมายจัดตัง้หน่วยงานศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

1. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
เสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของส่วนราชการ 

3. รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 
 
 

5. ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเก่ียวกับการด าเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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6. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครอง
จริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนั 

และปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่2 (พ.ศ. 2556-2560)  
กบั 

ยทุธศาสตรด์า้นการป้องกนัปราบปรามการทจุรติ 
และประพฤตมิชิอบ กระทรวงสาธารณสขุ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2556) 

วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2556) 
“สังคมไทยมีวินัย โปร่งใสยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” 

พันธกิจที่ 1 
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก
ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต  โ ด ย เ น้ น ก า ร
ปรั บ เปลี่ ยนฐ านความ คิด  เพื่ อ เห็ นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศให้แก่ทุก 
ภาคส่ วนในสั งคมไทย โดย เฉพาะกลุ่ ม
นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

พันธกิจที่ 2 พันธกิจที่ 3 พันธกิจที่ 4 
พัฒนาความร่วมมือระบบการประสานงาน
และบูรณาการการท างานระหว่างเครือข่าย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับทุก
ภาคส่วน และปรับปรุงกฎหมายเพื่อลด 
อุปสรรคในการบูรณาการและการด าเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังภายใน
และระหว่างประเทศ 

พัฒนาระบบบริ ห ารและ เครื่ อ ง มื อ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นท่ีเป้าหมาย โดย
เป็นนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

สนับสนุนให้ภาคีทุกภาคส่วนสร้างองค์ความรู้ 
(Knowledge Body) เพื่อให้รู้เท่าทันและ
ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

วัตถุประสงค์หลักที่ 1 วัตถุประสงค์หลักที่ 2 วัตถุประสงค์หลักที่ 3 วัตถุประสงค์หลักที่ 4 
เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในประโยชน์
ข อ ง ทุ ก ภ า คส่ ว น โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง
นักการเมืองและบุคลากรในหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริต 

เพื่อพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริต
ท่ีมีประสิทธิภาพ มีบู รณาการเชื่ อมโยง 
แผนยุทธศาสตร์ชาติฯ กับแผนยุทธศาสตร์
ระดับองค์กรของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
รวม ท้ังแนวทางขับ เคลื่ อนและทิศทาง
ประเมินผลท่ีชัดเจน 

เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการท่ี
สนับสนุนให้สาธารณะ และภาคประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่ วมต่อต้านการทุจริต เกิด 
ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในความปลอดภัย 

เพื่อยกระดับสมรรถนะการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตในด้านการ
ต่อต้านทุจริตให้เท่าทันสถานการณ์ และได้
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริตเน้นกำรปรับเปลี่ยนฐำน
คิดของคนในทุกภำคส่วนในกำรรักษำ
ประโยชน์สำธำรณะและให้หน่วยงำน
ภำครัฐบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ภำครัฐและพัฒนำเครือข่ำยในประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนำควำมร่ วมมือ เครือข่ ำยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ระหว่ำงประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำธำรณสุข  
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

มาตรการ 
1. ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ทุก
ระดับรักษำประโยชน์สำธำรณะปฏิบัติงำน
ตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรด ำเนินชีวิต
ด้วยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ปลูกและปลุกจิตส ำนึก ค่ำนิยมควำม
ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบและต่อต้ำนกำร
ทุจริตในทุกรูปแบบ และสร้ำงควำมโปร่งใส
กำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรสำธำรณสุข
และกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือนอย่ำงเคร่งครัด 
3. ส่งเสริมกำรใช้และก ำหนดบทลงโทษใน
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนแก่ทุก
หน่วยงำน 
4. กำรใช้กำรศึกษำและศำสนำเป็นเครื่องมือ
กำรปลูก-ปลุก-ปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิด 
5. ดู แลคุณภำพชี วิ ตและรำยได้ ของ
เจ้ ำห น้ ำที่ และข้ ำรำชกำรกระทรวง
สำธำรณสุข 

มาตรการ 
1. บูรณำกำรหน่วยงำน กับองค์กรทุก
ภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบ 
ปรำมกำรทุจริตภำครัฐ 
2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
ในกำรติดตำม ตรวจสอบ กำรทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 
3. ปรับปรุงในกำรใช้กฎหมำย 
กฎระเบียบและกำรบังคับใช้กฎหมำย 
รวมถึงกำรพัฒนำระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ข้อบังคับในแต่ละหน่วยงำนหลักในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตให้สอดคล้อง 
4. พัฒนำระบบฐำนข้อมูล 
 

มาตรการ 
1. ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำน /
องค์กรต่อต้ำนกำรทุจริตและองค์กร
เอกชนในระดับนำนำชำติ  
2. สร้ำงควำมร่วมมือโดยกำรเข้ำร่วม
ปฏิญญำ และท ำบันทึกควำมเข้ำ ใจ
ระหว่ำงประเทศ 

มาตรการ 
1. บรรจุยุทธศำสตร์กำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริตชำติฯ ระยะที่ 2 เป็น
นโยบำยเร่งด่วนของกระทรวง/กรม/หน่วยงำน
ในสังกัด 
2. พัฒนำระบบบริหำรและกลไกในกำร
ตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจ
ให้เหมำะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภำพโดย
เน้นกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงที่โปร่งใส 
3. ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตส่วนกลำงไปสู่ระดับ 
ภูมิภำค 
4. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
5. สร้ำงเสริมระบบแจ้งเบำะแสและกำร
คุ้มครองพยำน กำรเสริมสร้ำงศักยภำพและ
กำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำทุจริตให้กับ
หน่วยงำนใน สังกัดเพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่น 
6. สร้ำงเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียนให้
หน่วยงำนในกระทรวงสำธำรณสุขที่ต่อต้ำน
กำรทุจริต 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำวิจัยเพื่อ
พัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต 

มาตรการ 
๑. ก ำหนดบทบำทและพัฒนำสมรรถนะ
และขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร
สำธำรณสุขด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
2. พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถ
ควำมรู้ในด้ำนระเบียบและกฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำนและ 
กำรป้องกันกำรทุจริต 
3. สร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตโดยกำรศึกษำวิจัย
และกำรพัฒนำ 
 

วิสัยทัศน์  มุ่งม่ันคุณธรรม ป้องปรามการทุจริต เป็นองค์กรใสสะอาด มีธรรมาภิบาล 

ยทุธศาสตรด์า้นการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ และประพฤตมิชิอบ กระทรวงสาธารณสขุ (พ.ศ. 2557-2560) 



17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์  มุ่งม่ันคุณธรรม ป้องปรามการทุจริต เป็นองค์กรใสสะอาด มีธรรมาภิบาล 
 

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรป้องกันและต่อต้ำน 
กำรทุจริตเน้นกำรปรับเปลี่ยนฐำนคิดของคน
ในทุ กภำคส่ วน ในกำร รั กษำประ โยชน์
สำธำรณะและให้หน่วยงำนภำครัฐบริหำรงำน
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนใน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ภำครัฐและพัฒนำเครือข่ำยในประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
พัฒนำควำมร่วมมือเครือข่ำยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ระหว่ำงประเทศ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรใน
กำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 
พั ฒ น ำ ศั ก ย ภ ำ พ บุ ค ล ำ ก ร
สำธำรณสุข ในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

าร
 

ปร
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ิทธ
ภิา

พ 
กา

รส
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ง
เค

รือ
ข่า

ย 
ปร

ะส
ิทธ

ิผล
 

ระบบบริหารจัดการภายในองคก์ร
อย่างมีธรรมาภิบาล  

(ยุทธฯ 4) 

ระบบข้อมลูข่าวสารทีม่ีคุณภาพ 
(ยุทธฯ 2) 

 

สมรรถนะและขีดความสามารถบุคลากรสาธารณสุข ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครฐั เกดิผลสัมฤทธิ์อย่างมี

ประสิทธภิาพ (ยทุธฯ 5) 
 

ระบบการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสาธารณสุข
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซือ่สัตย์สุจรติ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ (ยทุธฯ 5) 
 

ทบทวนและปรบัปรุงแผนปฏิบัติราชการของ กระทรวงสาธารณสุข/
กรม/เขตบริการสุขภาพ ในด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตที่สอดคล้องยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ชาติฯ ระยะที่ 2 (ยุทธ์ฯ 4) 

 

ก ากับ ตดิตาม ประเมินผลด้านการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ

ประพฤติมชิอบ (ยทุธฯ 4) 
 

ส่งเสริม สนับสนุนระบบบริหารจัดการและ
กลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุล

การใชอ้ านาจให้เหมาะสม (ยทุธฯ 4) 
 

ระบบสื่อสาร และสารสนเทศ  
มีประสทิธิภาพ 

(ยุทธฯ 4) 
 

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ร่วมใจ 
ต่อต้านการทุจริต  

(ยุทธฯ 2) 
 

ภาคีเครือข่ายสาธารณสุข ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และสือ่มวลชน ป้องกนั

และเฝ้าระวังการทุจริต (ยุทธฯ 2) 
 
 

ภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศ ป้องกนั
และเฝ้าระวังการทุจริต 

(ยุทธฯ 2) 
 

เครือข่ายภาครัฐมีการขับเคลือ่น สนับสนุน 
และประสานงานอย่างเขม้แข็งในทุกระดับ 

(ยุทธฯ 2) 
 

ปลูกและปลุกจิตส านึกมิติภาคประชาชนในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและการ
ด าเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ยุทธฯ 1) 

 

ปลูกและปลุกจิตส านึกบุคลากรสาธารณสุขในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและการ
ด าเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ยุทธฯ 1) 

  

มาตรการทางสังคมในการป้องกัน 
ปราบปรามการทจุริต และประพฤต ิ

มิชอบ (ยทุธฯ 1) 

ประชาชนมีจิตส านึกและคุณค่าทาง
วัฒนธรรม ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต 

โปร่งใส (ยทุธฯ 1) 
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 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพหลักแผนบูรณำกำร กำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต  ให้ทุกส่วนรำชกำรด ำเนินงำนภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) แผนงำนบูรณำกำรกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยให้ยึด 3 แนวทำงหลัก ประกอบด้วย 

  แนวทางท่ี 1 การสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
         1) เสริมสร้ำงและสนับสนุน ให้ใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรองค์กรให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐยึดถือปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม
          ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
         2) บูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
         3) พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคีทุกภำคส่วนในประเทศ และพัฒนำเครือข่ำยระหว่ำงประเทศ 
         4) สนับสนุนให้ประชำชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริต 
         5) ปรับปรุงระบบ วิธีกำรท ำงำน และกำรให้บริกำรประชำชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ ควำมโปร่งใส และลดควำมเสี่ยง  
          ของกำรทุจริต 
         6) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐและรัฐวิสำหกิจประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ( Integrity and 
          Transparency Assessment : ITA) และพัฒนำปรับปรุงองค์กรให้ดียิ่งขึ้น 
         7) ปรับปรุงหลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยเพิ่มเติมสำระเรื่องมำตรกำรเสริมในกำรป้องกัน ปรำบปรำม
          กำรทุจริต (มำตรกำรเสริมตำม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ มำตรำ 100 มำตรำ 103 และมำตรำ 103/7) 
 
 

 

กรอบแนวทางการจดัท าแผนปฏบิตักิารดา้นการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ  
ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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         8) จัดท ำมำตรกำร/แนวทำงผลักดันให้ 
          (8.1) บริษัทเอกชนที่ประกำศเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตผ่ำนกำรรับรอง Collective Action Against  
           Corruption (CAC) 
          (8.2) บริษัทจดทะเบียนไทย มีผลกำรประเมินในระดับ 1 ขึ้นไป (ระดับ 1 หมำยถึง บริษัทแสดงให้เห็นถึงค ำมั่นจำกผู้บริหำร
           และขององค์กรแล้วว่ำมีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปชั่น) 
         9) พัฒนำเครือข่ำยอำสำสมัครภำคประชำสังคมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนภำครัฐ อำทิ อำสำสมัครบ รรเทำ 
          สำธำรณภัย อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) เครือข่ำยยุติธรรมชุมชน ให้มีศักยภำพด้ำนกำรเฝ้ำระวัง และ  
          แจ้งเบำะแส เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและรณรงค์ให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมกำรป้องกัน  
          กำรทุจริต 
            10) พัฒนำ/ส่งเสริมให้เกิดหมู่บ้ำนศีล 5 ในทุกต ำบล และทุกจังหวัด 

แนวทางท่ี 2 การสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  1) สร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริต ให้ตระหนักรู้เรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริตและกำรป้องกันและ
   ปรำบปรำมกำรทุจริตในทุกภำคส่วน 
  2) สนับสนุนและเชิดชูข้ำรำชกำรที่มีค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
  3) เร่งรัดกำรบรรจุหลักสูตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในทุกระดับ ทุกสถำนศึกษำ น ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน 

         4) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่กลุ่มเด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ (เด็กในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน  
          สถำนสงเครำะห์) 
         5) เร่งรัดพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และกำรให้เป็นบุคลำกรต้นแบบ 
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แนวทางท่ี 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริต 

  1) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรแสวงหำข้อเท็จจริง ตรวจสอบ และกำรไต่สวนวินิจฉัย 
  2) ตรวจสอบบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน 
  3) สืบสวนและสอบสวนกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ 
  4) เข้มงวดกำรบังคับใช้กฎหมำยในกระบวนกำรตรวจสอบกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
  5) เร่งรัดกำรด ำเนินงำนเรื่องกล่ำวหำร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ทั้งคดีค้ำงเก่ำและรับใหม่ 
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 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) แผนงำนบูรณำกำรกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  แนวทำงหลัก 3 
แนวทำง ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) และแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี  
ด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) ประกอบพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 (เล่มที่ 10 กระทรวงสำธำรณสุข) แผนงำน ป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ ผลผลิตที่ 1 : นโยบำย 
ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐถูกน ำไปใช้ทุกหน่วยงำน งบประมำณจ ำนวน 8,315,700 บำท (แปดล้ำนสำมแสนหนึ่งหมื่นห้ำพันเจ็ดร้อย
บำทถ้วน) เพ่ือให้แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 เกิดผลในทำงปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ตลอดจนใช้ในกำรควบคุมก ำกับและติดตำมประเมินผลตำมแนวทำงที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด
ต่อไป 
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ล ำดบั ชื่อโครงกำร งบประมำณ (บำท)

1 โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  กระทรวงสำธำรณสุข (Moph Integrity & Transparency 
Assessmemt : MITA)  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2559

3,686,800.00                       

2 โครงกำรพัฒนำควำมรูเ้ก่ียวกับกฎหมำยและระเบยีบที่เก่ียวข้องด้ำนกำรปอ้งกัน ปรำบปรำม กำรทจุรติและประพฤติมิชอบประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2559

2,519,380.00                       

3 โครงกำรเสรมิสรำ้งพฤติกรรมจรยิธรรมบคุลำกร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2559 820,260.00                          

4 โครงกำรเสรมิสรำ้ง สนับสนุนเชิดชูหน่วยงำนคุณธรรม ยกย่องบคุลำกรสำธำรณสุขต้นแบบ ด้ำนคนดีและคนซ่ือสัตย์ ประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2559

301,880.00                          

5 โครงกำรเสรมิสรำ้งกลไกกำรปอ้งกันกำรทจุรติและคุ้มครองจรยิธรรมใหม้ีประสิทธิภำพ  ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2559 987,380.00                          

รวมงบประมำณ 8,315,700.00                       

                                                      ผู้เสนอแผนปฏิบัตกิำรฯ   ผู้อนุมตัแิผนปฏิบัตกิำรฯ

สรุปงบประมำณแผนปฏบิัติกำรด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนยป์ฏบิัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

(นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 

(นายสุริยะ  วงศ์คงคาเทพ) 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข 
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นโยบายรัฐบาล ข้อ 10. การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีธรรมาภบิาลและการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4 เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจัดการของหนว่ยงานทกุระดับทัง้การบริหารการเงินการคลัง การบริหารก าลังคน และการบริหารข้อมูลสุขภาพ เพือ่สนบัสนนุการปฏรูิปสาธารณสุขและปฏรูิปประเทศ เพือ่ใหพ้ลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง

ยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) กรอบแผนงานบรูณาการ การปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

แนวทางที่ 1 สร้างกลไกการการปอ้งกันการทจุริตใหเ้ข้มแข็งและมีประสิทธภิาพ ผลผลิต ส่วนราชการทัง้ส่วนกลาง ภมูิภาคและทอ้งถิน่ มีการบริหารราชการ ทีม่ีประสิทธภิาพ ประสิทธผล โปร่งใส ปราศจากการทจุริต

ตวัชีว้ัด  ร้อยละของทกุส่วนราชการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานและผ่านเกณฑ์ 75 คะแนนขึน้ไป ร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์บรูณาการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 14. ด้านการพฒันาบคุลากร

แผนงาน ปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ผลผลิต นโยบายด้านการปอ้งกันการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐถูกน าไปใช้ทกุหนว่ยงาน

ตวัชีว้ัด พฒันาความรู้ใหบ้คุลากรสาธารณสุขทกุระดับในการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต ร้อยละ 70

หน่วยงาน  ศูนย์ปฏบิติัการต่อต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
1 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน  กระทรวงสาธารณสุข (Moph 
Integrity & Transparency Assessmemt : MITA)  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานใน
สังกดักระทรวงสาธารณสุข ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน โดยมุ่งพฒันาปรับปรุงองค์กร
ให้ดียิ่งขึ้น

                       3,686,800

กิจกรรมที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนภูมิภาค)
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือ่พฒันาศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ส่วนภูมิภาค)

1. สสจ. 76 จงัหวดั
2. เขตสุขภาพ 12 เขต
(โอนงบประมาณให้เขต
สุขภาพและจงัหวดั
ด าเนินการ)

พ.ย.-58                        2,672,000  2,672,000

กิจกรรมที่ 2

โครงการประชุมชีแ้จงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ   ด าเนินงานของหน่วยงานกระทรวง
สาธารณสุข (Moph ITA) สู่การพัฒนาองค์กร   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดย
มุ่งพฒันาปรับปรุงองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

1. สสจ. 76 จงัหวดั
2. รพศ. 33 แห่ง
3. รพท. 83 แห่ง
4. เขตสุขภาพ 12 แห่ง
จ านวน 600 คน 
(จดั 2 รุ่นๆ ละ 2 วนั)

ก.พ.-59                          548,860    548,860

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏบิตักิารดา้นการปอ้งกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบ ศูนย์ปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2559

ล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการ) งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบประมาณรวม

(บาท)ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
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ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการ) งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบประมาณรวม

(บาท)ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

กิจกรรมที่ 3

โครงการอบรมพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะผู้ตรวจประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดบั
เขตสุขภาพ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือ่พฒันาต่อยอด
องค์ความรู้การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 
แกผู้่ตรวจประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ระดับจงัหวดัในแต่ละเขตสุขภาพ

1. สสจ. 76 จงัหวดั
2. รพศ. 33 แห่ง
3. รพท. 83 แห่ง
4. เขตสุขภาพ 12 แห่ง

ม.ีค.-59                            80,600      80,600

กิจกรรมที่ 4

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ส่วนกลาง)  (Integrity & Transparency Assessment :
 ITA) สู่การพัฒนาและปรับปรุงองค์กร ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2559

กิจกรรมที่ 5

โครงการตดิตาม ประเมินผล และจัดท าเอกสารประกอบการ
ส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based 
Integrity & Transparency Assessment : EBIT ) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรมที่ 6 

โครงการพัฒนาความรู้และประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือนเก่ียวกับการปฏิบตังิานเพ่ือปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

ส่วนกลาง 26 หน่วย
จ านวน 130 คน

227,380.00                     

เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงาน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ส่วนกลาง) ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน โดยมุ่งพฒันา
ปรับปรุงองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

ส่วนกลาง 26 หน่วย
จ านวน 130 คน

ก.พ.-59                          107,960    107,960

      5,000       5,000       5,000       5,000      30,000ส.ค.-59                            50,000เพือ่ติดตาม ประเมินผล และจดัท า
เอกสารเชิงประจกัษ์ให้บรรลุผลตาม
ข้อก าหนด

4 คร้ัง ม.ค.-59 เม.ย.-59
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นโยบายรฐับาล ข้อ 10. การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

นโยบายรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับทั้งการบริหารการเงินการคลัง การบริหารก าลังคน และการบริหารข้อมูลสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูปประเทศ เพื่อให้พลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง

ยทุธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) กรอบแผนงานบูรณาการ การป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

แนวทางที่ 1 สร้างกลไกการการป้องกนัการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผลผลิต ส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น มีการบริหารราชการ ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธผล โปร่งใส ปราศจากการทุจริต

ตวัชีว้ัด  ร้อยละของทุกส่วนราชการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานและผ่านเกณฑ์ 75 คะแนนขึ้นไป รอ้ยละ 80

ยทุธศาสตรบ์รูณาการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 14. ด้านการพฒันาบุคลากร

แผนงาน ป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ผลผลิต นโยบายด้านการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐถูกน าไปใช้ทุกหน่วยงาน

ตวัชีว้ัด พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต รอ้ยละ 70

หน่วยงาน  ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

2 โครงการพัฒนาความรูเ้ก่ียวกับกฎหมายและระเบียบทีเ่ก่ียวข้องดา้นการป้องกัน 
ปราบปราม การทุจรติและประพฤติ
มิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากรสาธารณสุขทุก
ระดับในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

   2,519,380

กิจกรรมที ่1

โครงการอบรมพัฒนาความรูเ้ก่ียวกับกฎหมายและระเบียบทีเ่ก่ียวข้องดา้นการ
ป้องกัน ปราบปราม การทุจรติและประพฤตมิิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากรสาธารณสุข
ส่วนภูมิภาค ในการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต

1. สสจ. 76 จงัหวัด
2. รพศ. 33 แห่ง
3. รพท. 83 แห่ง
4. เขตสุขภาพ 12 แห่ง
5. วพบ. 30 แห่ง
6. วสส. 9 แห่ง
จ านวน 500 คน/ 1 คร้ัง
(2 วัน)

ธ.ค.-58      603,770       603,770

กิจกรรมที ่2

โครงการอบรม เรือ่ง การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานพัสดภุาครฐั ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารพัสดุ ปลอดจากการทุจริตคอรณ์รัปชัน่

รพช. 768 แห่ง
จ านวน 800 คน
(จดั 4 รุ่นๆ ละ 3 วัน)

พ.ย.-59    1,203,465    1,203,465

ไตรมาส 4
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบตักิารดา้นการปอ้งกัน ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิชอบ ศูนยป์ฏิบตักิารตอ่ตา้นการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

ล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ

รวม
(บาท)

ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาส 1

ระยะเวลา (ระบุ เดือนที่จะด าเนินการ) งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
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ไตรมาส 4

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ

รวม
(บาท)

ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาส 1

ระยะเวลา (ระบุ เดือนที่จะด าเนินการ) งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

กิจกรรมที ่3

โครงการอบรมเพ่ิมพูนทักษะการบรหิารสัญญาหน่วยงานภาครฐั ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิติกรในการบริหารสัญญา
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นิติกร  หัวหน้าเจา้หน้าที่
พัสดุ หรือผู้รับผิดชอบ
เกีย่วกบัการบริหารสัญญา
(สสจ./รพศ./รพท.)
จ านวน 300 คน   (2 วัน)

ธ.ค.-58      478,890       478,890

กิจกรรมที ่4

โครงการอบรมพัฒนาความรูเ้ก่ียวกับกฎหมายและระเบียบทีเ่ก่ียวข้องดา้นการ
ป้องกัน ปราบปราม การทุจรติและประพฤตมิิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ส่วนกลาง) ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

ส่วนกลาง 26 หน่วย
จ านวน 130 คน

     116,628

กิจกรรมที ่5

โครงการอบรม เรือ่ง การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานพัสดภุาครฐั ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารพัสดุ ปลอดจากการทุจริตคอรณ์รัปชัน่

ส่วนกลาง 26 หน่วย
จ านวน 130 คน

     116,627
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นโยบายรัฐบาล ขอ้ 10. การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินทีม่ธีรรมาภบิาลและการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ

นโยบายรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ ขอ้ 4 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการของหน่วยงานทุกระดับทัง้การบริหารการเงินการคลัง การบริหารก าลังคน และการบริหารขอ้มลูสุขภาพ เพือ่สนับสนุนการปฏรูิปสาธารณสุขและปฏรูิปประเทศ เพือ่ใหพ้ลเมอืงไทยมสุีขภาพแขง็แรง

ยทุธศาสตร์ชาตวิา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่2 (พ.ศ. 2556-2560) กรอบแผนงานบูรณาการ การป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ

แนวทางที ่1 สร้างกลไกการการป้องกนัการทุจริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสิทธิภาพ ผลผลิต ส่วนราชการทัง้ส่วนกลาง ภมูภิาคและท้องถิน่ มกีารบริหารราชการ ทีม่ปีระสิทธิภาพ ประสิทธผล โปร่งใส ปราศจากการทุจริต

แนวทางที ่2  สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

ตวัชีว้ดั  ร้อยละของทุกส่วนราชการเขา้รับการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานและผ่านเกณฑ์ 75 คะแนนขึน้ไป ร้อยละ 80

ตวัชีว้ดั ร้อยละของสถานศึกษาภาครัฐทุกดฃระดับมกีารบรรจหุลักสูตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตเพือ่น าไปใช้ในกรเรียนการสอนครบทุกแหง่ ร้อยละ 100 สถานศึกษาเอกชน ร้อยละ 80

ยทุธศาสตร์บูรณาการกระทรวงสาธารณสขุ ขอ้ 14. ด้านการพัฒนาบุคลากร

แผนงาน ป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ

ผลผลติ นโยบาย ด้านการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐถกูน าไปใช้ทุกหน่วยงาน

ตวัชีว้ดั พัฒนาความรู้ใหบุ้คลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ร้อยละ 70

หน่วยงาน  ศูนยป์ฏบิัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

3 โครงการเสริมสร้างพฤตกิรรมจริยธรรม
บคุลากร ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  ประจ าปงีบประมาณ
พ.ศ. 2559

เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรม
จริยธรรมใหแ้ก่บคุลากร
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

      820,260

กิจกรรมที่ 1

ประชุมเชิงปฏบิตักิารพัฒนาพฤตกิรรม
จริยธรรมของเครือข่ายจริยธรรม
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ส่วนกลาง) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2559

เพื่อใหเ้ครือข่ายจริยธรรม
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ส่วนกลาง) 
ได้มีการพัฒนาพฤติกรรม
จริยธรรม

เครือข่ายจริยธรรม
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขส่วนกลาง
จ านวน 100 คน
(จดั 1 รุ่น   2 วนั)

ม.ค.-59       356,100       356,100

กิจกรรมที่ 2

โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
ครองตน ครองคน ครองงาน รุ่นที่ 1 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

เพื่อใหเ้ครือข่ายจริยธรรม
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ส่วนกลาง) 
ได้มีการเรียนรู้พฤติกรรม
ครองตน ครองคน ครองงาน

เครือข่ายจริยธรรม
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขส่วนกลาง
จ านวน 50 คน
(จดั 1 รุ่น   2 วนั)

ม.ค.-59       109,600       109,600

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนปฏบิัตกิารดา้นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ศูนยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2ล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมที่ 3

โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
ครองตน ครองคน ครองงาน รุ่นที่ 2 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

เพื่อใหบ้คุลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ส่วนกลาง) 
ได้มีการเรียนรู้พฤติกรรม
ครองตน ครองคน ครองงาน

บคุลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ส่วนกลาง)
จ านวน 50 คน
(จดั 1 รุ่น 2 วนั)

ม.ค.-59       109,600       109,600

กิจกรรมที่ 4

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
การตอ่ตา้นการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม
 จริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน และจรรยาข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

เพื่อสร้างกระแส และปลุก
จติส านึกในการต่อต้านการ
ทุจริต และร่วมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และ
จรรยาข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บคุลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ส่วนกลาง 
จ านวน 50 คน
(จดั 1 คร้ังๆ ละ  1 วนั)
(วนัที่ 9 ธนัวาคม 2558)

พ.ย.-ธ.ค. 58         60,000        60,000

กิจกรรมที่ 5

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายผู้ปฏบิตังิานดา้นการปอ้งกัน 
ปราบปรามการทุจริตและคุ้มครอง
จริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายผู้ปฏบิติังาน
ด้านการปอ้งกัน 
ปราบปรามการทุจริตและ
คุ้มครองจริยธรรมของ
กระทรวงสาธารณสุข

กรมวชิาการ จ านวน 16 คน
ศปท. สธ. จ านวน 5 คน
บคุลากร สป. จ านวน 3 คน
(รวม 24 คน) จ านวน 2 วนั

ก.พ.-59         96,960        96,960

กิจกรรมที่ 6

โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมของคนไทย
 12 ประการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2559

เพื่อปลุกจติส านึกใหเ้ข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา โดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและตค่านิยมของ
คนไทย 12 ประการ เปน็
กลไกหลัก

บคุลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ส่วนกลาง 
จ านวน 50 คน
(จดั 1 คร้ังๆ ละ  1 วนั)
(ปลูกปา่)

มิ.ย.-59         88,000        88,000
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นโยบายรัฐบาล ขอ้ 10. การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินทีม่ธีรรมาภบิาลและการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ

นโยบายรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ ขอ้ 4 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการของหน่วยงานทุกระดับทัง้การบริหารการเงินการคลัง การบริหารก าลังคน และการบริหารขอ้มลูสุขภาพ เพือ่สนับสนุนการปฏรูิปสาธารณสุขและปฏรูิปประเทศ เพือ่ใหพ้ลเมอืงไทยมสุีขภาพแขง็แรง

ยทุธศาสตร์ชาตวิา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่2 (พ.ศ. 2556-2560) กรอบแผนงานบูรณาการ การป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ

แนวทางที ่1 สร้างกลไกการการป้องกนัการทุจริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสิทธิภาพ ผลผลิต ส่วนราชการทัง้ส่วนกลาง ภมูภิาคและท้องถิน่ มกีารบริหารราชการ ทีม่ปีระสิทธิภาพ ประสิทธผล โปร่งใส ปราศจากการทุจริต

แนวทางที ่2  สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

ตวัชีว้ดั  ร้อยละของทุกส่วนราชการเขา้รับการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานและผ่านเกณฑ์ 75 คะแนนขึน้ไป ร้อยละ 80

ตวัชีว้ดั ร้อยละของสถานศึกษาภาครัฐทุกดฃระดับมกีารบรรจหุลักสูตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตเพือ่น าไปใช้ในกรเรียนการสอนครบทุกแหง่ ร้อยละ 100 สถานศึกษาเอกชน ร้อยละ 80

ยทุธศาสตร์บูรณาการกระทรวงสาธารณสขุ ขอ้ 14. ด้านการพัฒนาบุคลากร

แผนงาน ป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ

ผลผลติ นโยบาย ด้านการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐถกูน าไปใช้ทุกหน่วยงาน

ตวัชีว้ดั พัฒนาความรู้ใหบุ้คลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ร้อยละ 70

หน่วยงาน  ศูนยป์ฏบิัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

4 โครงการเสริมสร้าง สนับสนุนเชิดชู
หน่วยงานคุณธรรม ยกย่องบคุลากร
สาธารณสุขตน้แบบ ดา้นคนดแีละคน
ซ่ือสัตย์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

เพื่อสนับสนุนและเชิดชู
บคุลากรสาธารณสุขที่มี
ค่านิยมความซ่ือสัตย์

      301,880

กิจกรรมที่ 1

โครงการประชุมคณะกรรมการก าหนด
หลักเกณฑ์การเชิดชูหน่วยงานคุณธรรม
ยกย่องบคุลากรตน้แบบ ดา้นคนดแีละคน
ซ่ือสัตย์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์
ในการคัดเลือกหน่วยงาน
และบคุลากรอย่างเปน็ธรรม

คณะกรรมการตรวจ
ประเมินหน่วยงาน/บคุคล 4
 คร้ัง

ก.พ.-มี.ค. 59         51,880        25,940        25,940

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนปฏบิัตกิารดา้นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ศูนยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2ล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมที่ 2

ประชุมวันจริยธรรมคุณธรรม : 
ปฏบิตัใิห้เปน็ปฏเิวธ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2559

เพื่อปลุกจติส านึกคุณธรรม 
จริยธรรมสู่การปฏบิตัและ
เปน็ต้นแบบคุณความดี

บคุลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ส่วนกลาง 
จ านวน 200 คน
(จดั 1 คร้ัง 1 วนั) วนัที่ 1 
เมษายน 2559

ก.พ.-มี.ค. 59 เม.ย.-59       250,000          5,000          5,000       240,000
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นโยบายรัฐบาล ขอ้ 10. การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินทีม่ธีรรมาภบิาลและการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ

นโยบายรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ ขอ้ 4 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการของหน่วยงานทุกระดับทัง้การบริหารการเงินการคลัง การบริหารก าลังคน และการบริหารขอ้มลูสุขภาพ เพือ่สนับสนุนการปฏรูิปสาธารณสุขและปฏรูิปประเทศ เพือ่ใหพ้ลเมอืงไทยมสุีขภาพแขง็แรง

ยทุธศาสตร์ชาตวิา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่2 (พ.ศ. 2556-2560) กรอบแผนงานบูรณาการ การป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ

แนวทางที ่1 สร้างกลไกการการป้องกนัการทุจริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสิทธิภาพ ผลผลิต ส่วนราชการทัง้ส่วนกลาง ภมูภิาคและท้องถิน่ มกีารบริหารราชการ ทีม่ปีระสิทธิภาพ ประสิทธผล โปร่งใส ปราศจากการทุจริต

แนวทางที ่2  สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

ตวัชีว้ดั  ร้อยละของทุกส่วนราชการเขา้รับการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานและผ่านเกณฑ์ 75 คะแนนขึน้ไป ร้อยละ 80

ตวัชีว้ดั ร้อยละของสถานศึกษาภาครัฐทุกดฃระดับมกีารบรรจหุลักสูตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตเพือ่น าไปใช้ในกรเรียนการสอนครบทุกแหง่ ร้อยละ 100 สถานศึกษาเอกชน ร้อยละ 80

ยทุธศาสตร์บูรณาการกระทรวงสาธารณสขุ ขอ้ 14. ด้านการพัฒนาบุคลากร

แผนงาน ป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ

ผลผลติ นโยบาย ด้านการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐถกูน าไปใช้ทุกหน่วยงาน

ตวัชีว้ดั พัฒนาความรู้ใหบุ้คลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ร้อยละ 70

หน่วยงาน  ศูนยป์ฏบิัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

5 โครงการเสริมสร้างกลไกการปอ้งกันการ
ทุจริตและคุ้มครองจริยธรรมให้มี
ประสิทธิภาพ  ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2559

เพื่อเสริมสร้างกลไกการ
ปอ้งกันการทุจริตและ
คุ้มครองจริยธรรมใหม้ี
ประสิทธภิาพ

      987,380

กิจกรรมที่ 1

ปรับปรุงเว็บไซต ์
Stopcorruption.moph.go.th

บคุลากรสาธารณสุขและ
ประชาชนทั่วไป

ก.ค.-59         90,000        90,000

สื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือประมวล
จริยธรรม/จรรยาข้าราชการ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บคุลากรสาธารณสุขและ
ประชาชนทั่วไป

ก.พ.-59       125,620       100,000        25,620

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนปฏบิัตกิารดา้นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ศูนยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2ล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมที่ 2

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ดา้นการปอ้งกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560)

คณะกรรมการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ด้านการปอ้งกัน 
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข 
(พ.ศ. 2557-2560) 
จ านวน 4 คร้ัง

ต.ค.-58 ม.ค.-59 เม.ย.-59 ก.ค.-59         30,000          7,500          7,500          7,500          7,500

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานดา้นการปอ้งกัน ปราบปราม
การทุจริต และประพฤตมิิชอบ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

คณะอนุกรรมการขับเคล่ือน
การด าเนินงานด้านการ
ปอ้งกัน ปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จ านวน 4 คร้ัง

ต.ค.-58 ม.ค.-59 เม.ย.-59 ก.ค.-59         12,000          3,000          3,000          3,000          3,000

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจ า
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการจริยธรรม 
ประจ าส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จ านวน 6 คร้ัง

ต.ค.-ธ.ค. 58 ก.พ.-59 เม.ย.-มิ.ย. 
59

ส.ค.-59         18,240          3,040          3,040          3,040          3,040          3,040          3,040

ประชุมศูนย์ปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

บคุลากร ศปท. 
จ านวน 12 คร้ัง

ต.ค.-ธ.ค. 58 ม.ค.-มี.ค. 59 เม.ย.-มิ.ย.59 ก.ค.-ก.ย.59          9,300            775            775            775            775            775            775            775            775            775            775            775            775

กิจกรรมที่ 3

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการของ
บคุลากรศูนย์ปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทุจริต
 กระทรวงสาธารณสุข

บคุลากร ศปท. ต.ค.-ธ.ค. 58 ม.ค.-มี.ค. 59 เม.ย.-มิ.ย.59 ก.ค.-ก.ย.59         20,000          1,000          2,500          2,000          2,100          1,600          1,300          2,000          1,400          1,600          1,400          1,600          1,500

ค่าใช้จ่ายในการปฏบิตังิานงานนอกเวลา
ราชการของบคุลากรศูนย์ปฏบิตักิาร
ตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

บคุลากร ศปท. ต.ค.-ธ.ค. 58 ม.ค.-มี.ค. 59 เม.ย.-มิ.ย.59 ก.ค.-ก.ย.59         77,520          6,460          6,460          6,460          6,460          6,460          6,460          6,460          6,460          6,460          6,460          6,460          6,460

กิจกรรมที่ 4

ค่าจ้างเหมาพนักงานเอกชน จ านวน 1 คน ต.ค.-ธ.ค. 58 ม.ค.-มี.ค. 59 เม.ย.-มิ.ย.59 ก.ค.-ก.ย.59       180,000        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000

ค่าสาธารณูปโภค 12 เดือน ต.ค.-ธ.ค. 58 ม.ค.-มี.ค. 59 เม.ย.-มิ.ย.59 ก.ค.-ก.ย.59       300,000        25,000        25,000        25,000        25,000        25,000        25,000        25,000        25,000        25,000        25,000        25,000        25,000

ค่าน้ าดื่ม 12 เดือน ต.ค.-ธ.ค. 58 ม.ค.-มี.ค. 59 เม.ย.-มิ.ย.59 ก.ค.-ก.ย.59          9,600            800            800            800            800            800            800            800            800            800            800            800            800

ค่าวัสดสุ านักงาน 12 เดือน ธ.ค.-58 มี.ค.-59 มิ.ย.-59  -         73,100        24,200        24,800        24,100

ค่าเช่าซ้ือบา้นข้าราชการ 1 คน/12 เดือน ต.ค.-ธ.ค. 58 ม.ค.-มี.ค. 59 เม.ย.-มิ.ย.59 ก.ค.-ก.ย.59         42,000          3,500          3,500          3,500          3,500          3,500          3,500          3,500          3,500          3,500          3,500          3,500          3,500
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รายละเอียดงบประมาณ  
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

แผนงาน : ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ผลผลิต :  นโยบายด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐถูกน าไปใช้ทุกหน่วยงาน (2100233066000000X 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (210021000 K4783) 

กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมและป้องกันการทุจริต (139) 

ศูนย์ต้นทุน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (2100200270) 

กรอบวงเงิน : 8,315,700 บาท (แปดล้านสามแสนหนึ่งห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ : ศปท. 

แผนปฏบิตักิาร 

ดา้นการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ 

(ศปท.) 


