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 กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจประจ าปี และด าเนินการควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผล ภายใต้
แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี  ด้ านการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ  กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) ประกอบด้ วย  
5 ยุทธศาสตร์ อันได้แก่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกและปลุกจิตส านึกการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์ 
    สาธารณะและให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ภายใต้แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
(เล่มที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข) แผนงาน ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ผลผลิตที่ 1 : นโยบายด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ และแผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิต นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
  ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้น าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจนครบถ้วน ส่งผลถึงสังคมไทยปราศจากปัญหาการทุจริต  
โดยปลูกจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  
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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 
 
 

 

นโยบายและทศิทางการขบัเคลือ่นการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
และประพฤตมิชิอบของนายกรฐัมนตร ี(พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา) 
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 10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ง และโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง 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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 หลักการส าคัญของนโยบาย 
 

1. มุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเสมอภาค 
2. มุ่งเน้นท้าให้เร็ว ท้าจริง ท้าให้ได้ผล และมีผลต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของนายกรัฐมนตรี 
3. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ 
4. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสุขภาพ ให้สามารถท้างานได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ 

 

นโยบาย 

 
 10. พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรด้านสุขภาพของรัฐ  โดยการวางระบบและกลไก ธรรมาภิบาล 
      โดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย การจัดซื้อจัดจ้าง การรับสิ่งของจากภาคเอกชน ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม ยึดหลักคุณธรรม ความคุ้มค่า
      ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และการมีความรับผิดชอบ (Accountability) ทั้งนี ้โดยร่วมมือกับการขับเคลื่อนในภาคเอกชน 
 
 (ที่มา : ค้าช้ีแจงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ต่อคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 
 

 

นโยบายและทศิทางการขบัเคลือ่นการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
ของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ (ศาสตราจารย ์นายแพทยร์ชัตะ รชัตะนาวนิ) 
และรฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงสาธารณสขุ (นายแพทยส์มศกัดิ ์ชุณหรศัมิ)์ 
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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 หรือเกี่ยวกับเงินสวัสดิการ  
       และประกาศเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายของวัสดุต่าง  ๆ
 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. สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นตามวัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
  ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) 
 2. ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข ประพฤติตนและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม 
  ข้าราชการพลเรือน สร้างค่านิยมในการเชิดชูความดี และความซื่อสัตย์สุจริต  
 3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและลดความเสี่ยงในการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมค่านิยมและมาตรการในการต่อต้าน  
  การทุจริตคอรร์ัปชั่นทุกรูปแบบ 

 4. ประสานความร่วมมือให้เครือข่ายสุขภาพจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
  ในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

 
 
 
 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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วิสัยทัศน์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 มุ่งม่ันคุณธรรม ป้องปรามการทุจริต เป็นองค์การใสสะอาด มีธรรมาภิบาล 
 

พันธกิจศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

1. บูรณาการ และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น 
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่าย ในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
ค่านิยมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 

   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 
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เป้าหมายด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

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

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

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.00 

4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
5. ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเก่ียวกับการด าเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครอง

จริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรด์า้นการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
และประพฤตมิชิอบกระทรวงสาธารณสขุ 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 อนและ ทิศทาง
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
ต่อตำ้นกำรทุจริตเน้นกำรปรับเปล่ียนฐำน
คิดของคนในทุกภำคส่วนในกำรรักษำ
ประโยชน์สำธำรณะและให้หน่วยงำน
ภำครัฐบริหำรงำนตำมหลกัธรรมำภิบำล 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
และพฒันำเครือข่ำยในประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
พฒันำควำมร่วมมือเครือข่ำยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตระหวำ่งประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
พฒันำระบบบริหำรจดักำรในกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจริต 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5  
พฒันำศักยภำพบุคลำกรสำธำรณสุข ใน
กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 

วิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี” 

มาตรการ 
1. ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับรักษาประโยชน์สาธารณะปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลและการด าเนินชีวิต
ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ปลูกและปลุกจิตส านึก ค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบและต่อต้านการ
ทุจริตในทุกรูปแบบ และสร้างความโปร่งใส
การปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุข
และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนอย่างเคร่งครัด 
3. ส่งเสริมการใช้และก าหนดบทลงโทษใน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนแก่ทุก
หน่วยงาน 
4. การใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือ
การปลูก-ปลุก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิด 
5. ดู แลคุณภาพชี วิ ตและรายได้ ของ
เจ้ าห น้ าที่ และข้ าราชการกระทรวง
สาธารณสุข 

มาตรการ 
1. บูรณาการหน่วยงาน กับองค์กรทุก
ภาคส่วนในการป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริตภาครัฐ 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 
3. ปรับปรุงในการใช้กฎหมาย 
กฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมาย 
รวมถึงการพัฒนาระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ข้อบังคับในแต่ละหน่วยงานหลักในการ
ต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้อง 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
 

มาตรการ 
1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน /
องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กร
เอกชนในระดับนานาชาติ  
2. สร้างความร่วมมือโดยการเข้าร่วม
ปฏิญญา และท าบันทึกความเข้า ใจ
ระหว่างประเทศ 

มาตรการ 
1. บรรจุยุทธศาสตร์การป้องกันและ 
ปราบ ปรามการทุจริตชาติฯ ระยะที่ 2 เป็น
นโยบายเร่งด่วนของกระทรวง/กรม/หน่วยงาน
ในสังกัด 
2. พัฒนาระบบบริหารและกลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจ
ให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพโดย
เน้นการจัดซ้ือจัดจ้างที่โปร่งใส 
3. ส่งเสริมการกระจายอ านาจในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตส่วนกลางไปสู่ระดับ 
ภูมิภาค 
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
5. สร้างเสริมระบบแจ้งเบาะแสและการ
คุ้มครองพยาน การเสริมสร้างศักยภาพและ
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุจริตให้กับ
หน่วยงานใน สังกัดเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น 
6. สร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียนให้
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขที่ต่อต้าน
การทุจริต 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนามาตรการและเครื่องมือในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ 
๑. ก าหนดบทบาทและพัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถของบุคลากร
สาธารณสุขด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ
ความรู้ในด้านระเบียบและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและ 
การป้องกันการทุจริต 
3. สร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยการศึกษาวิจัย
และการพัฒนา 
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  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 -2560) ค านึงถึงหลักหลักการพ้ืนฐานส าคัญ 4 ประการ 
ประกอบด้วย ประการที่หนึ่ง ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ประการที่สอง  ยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับแนวทางในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น และต้องสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่น ามาสู่การทุจริตในประเทศไทย  ประการที่สาม เน้นการบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน และประการที่สี่ ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญคือ ยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะต้องมีส่วนในการสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริ ตให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งเสริม
ประชาชนมีความตระหนักต่อวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริต 
  กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกและปลุกจิตส านึกการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษา 
  ประโยชน์สาธารณะและให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้น าแนวทางดังกล่าวมาจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 1  ปี ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายใต้แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 (เล่มที่ 10) กระทรวงสาธารณสุข แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ผลผลิต : นโยบาย ด้านการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ กิจกรรมหลัก : พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพ่ือใช้ในการด าเนินงานการ
ควบคุมก ากับ และติดตามประเมินผลต่อไป 
 

 

กรอบแนวทางการจดัท าแผนปฏบิตักิารดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
และประพฤตมิชิอบกระทรวงสาธารณสขุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 



 

                                 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
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รายละเอียดงบประมาณ  
 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้รับจัดงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ดังนี้ 
แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
ผลผลิต :  นโยบาย ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กรอบวงเงิน 5,200,000 บาท (ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน) 
 

รับอนุมัติประจ างวดที่ 1 ครั้งที่ 1 เลขทีเ่อกสาร 2015/2000006104 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557  
ตามหนังสือกลุ่มคลังและพัสดุ ที่ สธ 0201.022/2615 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557 
 

แผนงาน รหัส/ผลผลิต รหัส/กิจกรรมหลัก รหัส/กิจกรรมย่อย งบด าเนินงาน ศูนย์ต้นทุน จ านวนเงิน 
(บาท) 2100233066000000 210021000 J4654 139 5811200 2100200270 

ป้องกันปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ  
 

นโยบาย ด้านการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
ในภาครัฐ 

พัฒนาความรู้ให้บุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

ส่ ง เ ส ริ ม คุ้ ม ค ร อ ง
จริยธรรมและป้องกัน
การทุจริต 

- ศูนย์ ปฏิบั ติ การ
ต่อต้านการทุจริต 

3,328,800 

 
 
 
 



 

                                 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
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แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
ผลผลิต :  นโยบาย ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กรอบวงเงิน 5,200,000 บาท (ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน) 
 

รับอนุมัติประจ างวดที่ 2 ครั้งที่ 2 เลขทีเ่อกสาร 2000185626 ลงวันที ่30 เมษายน 2558 

ตามหนังสือส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ด่วนที่สุด ที ่สธ 0205.17/7174 ลงวันที่ 2 เมษายน 2558 
 

แผนงาน รหัส/ผลผลิต รหัส/กิจกรรมหลัก รหัส/กิจกรรมย่อย งบด าเนินงาน ศูนย์ต้นทุน จ านวนเงิน 
(บาท) 2100233066000000 210021000 J4654 139 5811200 2100200270 

ป้องกันปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ  
 

นโยบาย ด้านการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
ในภาครัฐ 

พัฒนาความรู้ให้บุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับใน
ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต 
 

ส่ ง เ ส ริ ม คุ้ ม ค ร อ ง
จริยธรรมและป้องกัน
การทุจริต 

- ศูนย์ ปฏิบั ติ การ
ต่อต้านการทุจริต 

1,871,200 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
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การจัดสรรเงินสมทบค่าประกันสังคมของพนักงานราชการส่วนกลาง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข  
ผลผลิต :  นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ  
กรอบวงเงิน 9,000 บาท 
รับอนุมัติประจ างวดที่ 1 ครั้งที่ 1 เลขที่ 2000010731 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 
ตามหนังสือกลุ่มคลังและพัสดุ ที ่สธ 0201.022/ว 330 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 
 

แผนงาน รหัส/ผลผลิต รหัส/กิจกรรมหลัก รหัส/กิจกรรมย่อย งบด าเนินงาน ศูนย์ต้นทุน จ านวนเงิน 
(บาท) 2100206008000000 210021000 J4638 139 5811220 2100200270 

พัฒนาด้านสาธารณสุข  นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
ระบบบริหารจัดการ
ด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรด้าน
สุขภาพ  

ส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรมและป้องกัน
การทุจริต 

- ศูนย์ ปฏิบั ติ การ
ต่อต้านการทุจริต 

2,250 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

                                 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
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การจัดสรรเงินสมทบค่าประกันสังคมของพนักงานราชการส่วนกลาง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข  
ผลผลิต :  นโยบายและยุทธศาสตร์ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ  
กรอบวงเงิน 9,000 บาท 
รับอนุมัติประจ างวดที่ 2 ครั้งที่ 2 เลขทีเ่อกสาร 2000113828 ลงวันที ่13 มกราคม 2558 
ตามหนังสือกลุ่มคลังและพัสดุ ที่ สธ 0201.022/ ว 130 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 
 

แผนงาน รหัส/ผลผลิต รหัส/กิจกรรมหลัก รหัส/กิจกรรมย่อย งบด าเนินงาน ศูนย์ต้นทุน จ านวนเงิน 
(บาท) 2100206008000000 210021000 J4638 139 5811220 2100200270 

พัฒนาด้านสาธารณสุข  นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
ระบบบริหารจัดการ
ด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรด้าน
สุขภาพ  

ส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรมและป้องกัน
การทุจริต 

- ศูนย์ ปฏิบั ติ การ
ต่อต้านการทุจริต 

2,250 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

                                 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
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การจัดสรรเงินสมทบค่าประกันสังคมของพนักงานราชการส่วนกลาง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข  
ผลผลิต :  นโยบาย ยุทธศาสตร์ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ  
กรอบวงเงิน 9,000 บาท 
รับอนุมัติประจ างวดที่ 3 ครั้งที่ 3 เลขทีเ่อกสาร 2000173018 ลงวันที ่27 มีนาคม 2558 
ตามหนังสือกลุ่มคลังและพัสดุ ที่ สธ 0201.022/ ว 7540 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 
 

แผนงาน รหัส/ผลผลิต รหัส/กิจกรรมหลัก รหัส/กิจกรรมย่อย งบด าเนินงาน ศูนย์ต้นทุน จ านวนเงิน 
(บาท) 2100206008000000 210021000 J4638 139 5811220 2100200270 

พัฒนาด้านสาธารณสุข  นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
ระบบบริหารจัดการ
ด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรด้าน
สุขภาพ  

ส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรมและป้องกัน
การทุจริต 

- ศูนย์ ปฏิบั ติ การ
ต่อต้านการทุจริต 

750 

 
 

 
 
 
 
 



 

                                 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
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แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข  
ผลผลิต :  นโยบาย ยุทธศาสตร์ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ  
กรอบวงเงิน 9,000 บาท 
รับอนุมัติประจ างวดที่ 4 ครั้งที่ 4 เลขทีเ่อกสาร 2000186573 ลงวันที ่6 พฤษภาคม 2558 
ตามหนังสือกลุ่มคลังและพัสดุ ที่ สธ 0201.022/ ว 975 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 
 

แผนงาน รหัส/ผลผลิต รหัส/กิจกรรมหลัก รหัส/กิจกรรมย่อย งบด าเนินงาน ศูนย์ต้นทุน จ านวนเงิน 
(บาท) 2100206008000000 210021000 J4638 139 5811220 2100200270 

พัฒนาด้านสาธารณสุข  นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
ระบบบริหารจัดการ
ด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรด้าน
สุขภาพ  

ส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรมและป้องกัน
การทุจริต 

- ศูนย์ ปฏิบั ติ การ
ต่อต้านการทุจริต 

3,750 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

                                 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
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แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข  
ผลผลิต :  นโยบาย ยุทธศาสตร์ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ  
กรอบวงเงิน 6,680 บาท 
รับอนุมัติประจ างวดที่ 5 ครั้งที่ 5 เลขทีเ่อกสาร 2000242327 ลงวันที ่17 สิงหาคม 2558 
ตามหนังสือกลุ่มคลังและพัสดุ ที่ สธ 0201.022/ ว 300 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 
 

แผนงาน รหัส/ผลผลิต รหัส/กิจกรรมหลัก รหัส/กิจกรรมย่อย งบด าเนินงาน ศูนย์ต้นทุน จ านวนเงิน 
(บาท) 2100206008000000 210021000 J4638 139 5811220 2100200270 

พัฒนาด้านสาธารณสุข  นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
ระบบบริหารจัดการ
ด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรด้าน
สุขภาพ  

ส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรมและป้องกัน
การทุจริต 

- ศูนย์ ปฏิบั ติ การ
ต่อต้านการทุจริต 

6,680 

 
 

 



ล ำดบั ชื่อโครงกำร งบประมำณ (บำท) รหัสงบประมำณ

1 โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำนโยบำย ยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤตมิชิอบในภำครัฐของกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

1,978,240.00           210021000 J4654

2 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องกฎหมำยทีเ่ก่ียวขอ้งในกำรปฏิบัตงิำนส ำหรับบุคลำกรสำธำรณสุข 
(ตำม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 มำตรำ 100 
มำตรำ 103/7 มำตรำ 103/8 และประมวลจริยธรรมขำ้รำชกำรพลเรือน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

2,013,460.00           210021000 J4654

3 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) กระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
และยกระดบัดชันีภำพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ของกระทรวงสำธำรณสุขและประเทศไทยมรีะดบัดขีึ้น

450,700.00             210021000 J4654

4 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรปลุกจิตส ำนึก สร้ำงค่ำนิยมดำ้นกำรป้องกันและตอ่ตำ้นกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ 
กระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

757,600.00             210021000 J4654

รวมงบประมำณ 5,200,000.00           

          ………....…………..………………..  ผู้เสนอแผนปฏิบัตกิำรฯ                                     .....................................................................

          
            


บัญชีสรุปโครงกำร/งบประมำณ แผนปฏบิัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

ศูนยป์ฏบิัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข

ผู้อนุมตัแิผนปฏิบัตกิำรฯ
(นายธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์) 

 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

(นายธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์) 
 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 17



นโยบายรัฐบาล ขอ้ 10. การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินทีม่ธีรรมาภบิาลและการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ

นโยบายรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ ขอ้ 10. พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภบิาลในกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรด้านสุขภาพของรัฐ

ยทุธศาสตร์บูรณาการ ประเดน็ ขอ้ 14. ด้านการพัฒนาบุคลากร

ภารกิจพ้ืนฐาน (บทบาทภารกิจของหน่วยงาน) ระบุ ขอ้ 7.1 การป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ

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.

1 โครงการสนับสนุนการพัฒนานโยบาย 

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการด าเนินงาน

ด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวง

สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2558

เพื่อใหทุ้กส่วนราชการทั้งใน

ส่วนกลางและภมูิภาค 

สามารถน านโยบาย แผน

ยุทธศาสตร์ฯ

ไปขับเคล่ือนได้อย่างมี

ประสิทธภิาพและประสิทธผิล

27 หน่วยงานและ 8 กรม 

ในส่วนกลาง/ หน่วยงาน

ส่วนภมูิภาค ทั้ง 76 จงัหวดั : 

จดั 4 ภาค ภาคละ 2 วนั/ 

400 คน (รวม 1,600 คน)

    1,978,240  ศปท.

1.1 พัฒนานโยบายฯ  ศปท.

1.1.1 ทบทวนค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ/

คณะท างานฯ ด้านการปอ้งกันและ

ปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

 ศปท.

1.1.2 สนับสนุนการจดัประชุม 

คณะกรรมการฯ/คณะท างานฯ

 ศปท.

 - คณะกรรมการปอ้งกัน ปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ม.ค. 58  มิ.ย. 58         10,000          5,000          5,000  ศปท.

 - คณะกรรมการจริยธรรมประจ า

ส่วนราชการ

 ธ.ค. 57  มี.ค. 58  มิ.ย. 58  ส.ค. 58         48,400        12,100        12,100        12,100        12,100  ศปท.

 - คณะท างานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์

ด้านการปอ้งกัน ปราบปรามการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข

 ธ.ค. 57  มี.ค. 58  มิ.ย. 58         56,980        22,000        22,000        12,980  ศปท.

1.1.3 สนับสนุนใหเ้จา้หน้าที่ที่รับผิดชอบ

เข้าร่วมประชุมรับนโยบายและพัฒนา

วชิาการที่เกี่ยวข้องประจ าปี

 ธ.ค. 57  มี.ค. 58  มิ.ย. 58         49,560        12,390        12,390        12,390        12,390  ศปท.

1.1.4 ประชุมเจา้หน้าที่ศูนย์ปฏบิติัการต่อต้าน

การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)

ประจ าเดือน

 ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 58 เม.ย.-มิ.ย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58         24,000          2,000          2,000          2,000          2,000          2,000          2,000          2,000          2,000          2,000          2,000          2,000          2,000  ศปท.

แผนปฏบิัตกิารดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤตมิิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ศูนยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการ) งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบประมาณ

รวม
(บาท)ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏบิัติการด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 18



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

ล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการ) งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบประมาณ

รวม
(บาท)ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1.2 การถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏบิติั  ศปท.

1.2.1 ประชุมเชิงปฏบิติัการถ่ายทอดนโยบาย

ที่ส าคัญ และแนวทางการด าเนินงาน

ด้านการปอ้งกัน ปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐของ

กระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

พ.ย.-ธ.ค. 57     1,789,300    1,789,300  ศปท.

1.2.2 สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน  ศปท.

2 โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องในการปฏบิติังานส าหรับ

บคุลากรสาธารณสุข (ตาม พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ด้วยการปอ้งกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  

มาตรา 100 มาตรา 103/7 มาตรา 103/8

และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน) 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

เพื่อปอ้งกัน และ

ปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบ และลด

ความเส่ียงในการทุจริต 

รวมทั้งส่งเสริมค่านิยม และ

มาตรการในการต่อต้าน

การทุจริต คอรัปชั่น 

ทุกรูปแบบ

รพช. 747 แหง่/

สสอ. 877 แหง่/

เขตบริการสุขภาพ 12 เขต :

1,700 คน 

(จดั 4 ภาค ภาคละ 2 วนั)

ม.ค.-มี.ค. 58     2,013,460       518,810    1,494,650  ศปท.

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment

 : ITA) กระทรวงสาธารณสุข

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 และ

ยกระดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) 

ของกระทรวงสาธารณสุข และประเทศไทย

มีระดับดีขึ้น

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้

การประเมินคุณธรรม และ

ความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) 

แก่บคุลากรสาธารณสุขทั้ง

ส่วนกลางและส่วนภมูิภาค

      450,700  ศปท.

3.1 ประชุมเชิงปฏบิติัการการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment : ITA) 

ระดับส่วนกลางและส่วนภมูิภาค 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วยงานส่วนกลาง 

27 หน่วย/ส านักงานเขต

บริการสุขภาพ 12 เขต/

ส านักงานสาธารณสุข

จงัหวดั/โรงพยาบาลศูนย/์

โรงพยาบาลทั่วไป : 340 คน

ม.ค.-มี.ค. 58       399,100  ศปท.

แผนปฏบิัติการด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 19



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

ล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการ) งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบประมาณ

รวม
(บาท)ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

3.2 ประชุมเชิงปฏบิติัการพัฒนา

ทีมตรวจประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนิยงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment : ITA) 

ระดับเขตบริการสุขภาพ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

เขตบริการสุขภาพ 12 เขต /

50 คน

ม.ค.-มี.ค. 58        24,500  ศปท.

3.3 ประชุมเชิงปฏบิติัการ เร่ือง การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity

 & Transparency Assessment : ITA) 

ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วยงานส่วนกลาง 

27 หน่วย/60 คน

ม.ค.-มี.ค. 58        27,100  ศปท.

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน

การปลุกจติส านึก สร้างค่านิยม 

ด้านการปอ้งกันและต่อต้านการทุจริต 

ในหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุข

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

เพื่อใหบ้คุลากรในองค์กร

ภาครัฐตระหนักรู้ในเร่ือง

ความซ่ือสัตย์สุจริต

 มีคุณธรรม และจริยธรรม

หน่วยงานภาครัฐทั่วไป

ทั้งส่วนกลางและ

ส่วนภมูิภาค/

ประชาชนทั่วไป : 12 เดือน/ปี

      757,600  ศปท.

4.1 จดัท าเวบ็ไซต์ (Website) ศูนย์ปฏบิติัการ

ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

(ศปท.)

พ.ย.-ธ.ค. 57       100,000       100,000  ศปท.

4.1.1 ก าหนดช่องทางรับแจง้เร่ืองร้องเรียน 

ร้องทุกข์

ต.ค.-ธ.ค. 57  ศปท.

4.1.2 ส่ือสาร ประชาสัมพันธ ์บทบาทหน้าที่ของ

ศูนย์ปฏบิติัการต่อต้านการทุจริต กระทรวง

สาธารณสุข (ศปท.) แผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏบิติัการ ผลการด าเนินงาน และ

ประชาสัมพันธท์ั่วไป

ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 58 เม.ย.-มิ.ย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58  ศปท.

4.1.3 บริการข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย ระเบยีบ 

ข้อมูลทางวชิาการที่เกี่ยวข้อง

ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 58 เม.ย.-มิ.ย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58  ศปท.

4.1.4 เชื่อมต่อข้อมูลข่าวสาร ไปยังหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 58 เม.ย.-มิ.ย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58  ศปท.
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ล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการ) งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบประมาณ

รวม
(บาท)ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

4.2 จดัท าส่ือโฆษณา ประชาสัมพันธ ์

ผ่านสถานีโทรทัศน์ สถานีวทิยุ 

หนังสือพิมพ์แผ่นพับ โปสเตอร์

หน่วยงานภาครัฐทั่วไป

ทั้งส่วนกลางและ

ส่วนภมูิภาค/ประชาชนทั่วไป

ม.ค.-มี.ค. 58       151,960       151,960  ศปท.

4.3 ออกส่ือประชาสัมพันธท์างวทิยุและ

โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์

หน่วยงานภาครัฐทั่วไป

ทั้งส่วนกลางและ

ส่วนภมูิภาค/ประชาชนทั่วไป

ม.ค.-มี.ค. 58 เม.ย.-มิ.ย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58       152,000        19,000        19,000        19,000        19,000        19,000        19,000        19,000        19,000  ศปท.

4.4 จดัท าคู่มือการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment : ITA)

340 ชุด ต.ค.-ธ.ค. 57         17,000        17,000  ศปท.

4.5 สนับสนุนค่าวสัดุส านักงาน และค่า

ไปรษณีย์ส าหรับส่ือสารกับหน่วยงานสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ

5 เดือน ม.ค.-มี.ค. 58 เม.ย.-มิ.ย. 58       100,000        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000  ศปท.

4.6 สนับสนุนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 6 คน คนละ 84 ชม. ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 58         30,240        15,120        15,120  ศปท.

4.7 สนับสนุนใหผู้้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม 

รับนโยบายและพัฒนาวชิาการที่เกี่ยวข้อง

6 คน ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 58 เม.ย.-มิ.ย. 58         26,400          8,800          8,800          8,800  ศปท.

4.8 สนับสนุนการจา้งเหมาบริการในการดูแล 

Web site และระบบการจดัการข้อมูล 

การประชาสัมพันธ ์ของศูนย์ปฏบิติัการ

ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

(ศปท.)

1 คน/12 เดือน ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 58 เม.ย.-มิ.ย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58       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  ศปท.

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,200,000   17,000       17,000       2,013,710   994,030     1,727,110   138,390     56,000       36,000       87,270       36,000       60,490       17,000       

คิดเป็นรอ้ยละ % สะสม 0.36 0.65 39.38 58.5 91.71 94.37 95.75 96.14 97.82 98.51 99.67         100
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