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การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และตามแนวทางการจัดท างบประมาณ 
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะที่ 6 ยุทธศาสตร์ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้แนวทาง
หลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปราบปรามการทุจริต มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนงาน
บูรณาการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณ
จ านวน 11,137,500 บาท เป้าหมาย คือ สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตดีขึ้น 
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การด าเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ล้วนเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 63 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ.  2560 -2564) และ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560) 
รวมทั้งนโยบายข้อ 10 ของนากยักรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา) 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 
5 หน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 63  รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้แก่
ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกการ
ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในกรรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน 
หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ซึ่งได้ก าหนดการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้เป้นกรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ เพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักประ๙ญาของเศรษฐกิจพอพียง 
 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ซึ่งมีเป้าหมายรวมของแผน ฯ 12 เพ่ือให้ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือลด
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ และเพ่ือพัฒนาระบบและ
กระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวก ด้วยความรวดเร็ว
และเป็นธรรมแก่ประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือมุ่งสู่ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ที่ได้ก าหนด



 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ว่า ประเทศไทยจะได้รับผลการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้ จะต้องมีการให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน หน่วยงาน และองค์กร
ต่างๆ ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบ
ประเมินผลผ่านผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ  
 5. แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือมุ่งสู่ 
“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ที่ก าหนดเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ 90 
เมื่อสิ้นแผนแม่บทฯ ทั้งนี้ การปฏิรูปกระบวนการด าเนินงานของกระทรวง
สาธารณสุขจากเดิมไปสู่กระบวนการท างานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่ม
จากการวางรากฐานทางความคิดของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
นอกจากตนเองจะไม่กระท าการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่
เกิดขึ้นอีกต่อไป บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์
และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจ านงของผู้บริหาร 
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจาก
การทุจริต มีการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความ
ไว้วางใจ และความเชื่อมั่น ศรัทธาจากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้อง
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม 
ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสของกระทรวง
สาธารณสุขในทุกมิต ิ

 6. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา 
นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูประเทศ ด้านต่างๆ ทั้ง 11 ด้าน และหนึ่งในนั้นคือ 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 คือ “ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการพัฒนาปรับปรุง
การท างานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างน้อย
เดือนละ 1 งาน หรือกิจกรรม โดยเฉพาะงานบริการประชาชน เช่น การลด
ปริมาณเอกสาร การลดการใช้พลังงาน การลดภาระงบประมาณ การลด
ขั้นตอนการท างานและปริมาณงานที่ซ้ าซ้อน การริเริ่มและการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การแก้ไขปัญหาทุจริต การเพ่ิมการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน  
 7. นโยบายนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา) ข้อ 10  
  ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือ
หน่วยงานในภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่น ทบทวนการจัด
โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อน หรือลักลั่นกัน หรือมี
เส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน า
เทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลั งและปรับปรุ ง
ค่าตอบแทนบุคลากรในภาครัฐให้เหมาะสม และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความ
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ต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนการ
ด าเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และ
การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะ
ด าเนินการแต่งตั้งแต่เฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามกฎหมาย
เอ้ือให้สามารถด าเนินการได้ 
   10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัดและสะดวก ทั้งจะวาง
มาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน 
ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้
เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต 
การสูญเสียโอกาส หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน 
ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ 
การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
   10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบ การเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์จากประชาชนต่างจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย ซึ่ง
จะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับ
บริการได้โดยโดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม 
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์
แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการสร้าง
นวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

  10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ง และ
โยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง 
และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 
  10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็น
ข้าราชการ และความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่ กับการบริหารจัดการภาครัฐที่ มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่อง
โอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการ
ขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
  10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญ วาระเร่งด่วน
แห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการ
ด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี 
รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของ
รัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็น
ปัญหา เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  การมี
ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็น
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บรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวล
เป็นกฎระเบียบ หรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
  10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน
และเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 
 8. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้าง
เครือข่าย) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ ก าหนดให้มีการบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง
เป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์ส าคัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข 
ประกอบด้วย ปลูกและปลุกจิตส านึก สร้างจิตส านึก ปรับฐานความคิดด้าน
การต่อต้านการทุจริตที่ตัวบุคคล สร้างพลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม ป้องกัน 
สร้ างระบบคุณธรรมและยกระดับความโปร่ ง ใสในการด า เนินงาน 
ให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง ปราบปราม ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เอ้ือต่อการ
ทุจริตและปิดช่องโหว่ ก าหนดมาตรการลงโทษผู้กระท าผิดอย่าง รวดเร็ว 
และเป็นธรรม เครือข่าย สร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคม
ในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ 
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1. ให้ความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริ
และโครงการเฉลิมพระเกียรติเพ่ือเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 
ทุกพระองค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
2. บูรณาการองค์ประกอบและบทบาทเขตสุขภาพระหว่างส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้การดูแล
สุขภาพคนไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับและทุกมิติ 
3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน โดยให้คนไทยมีโอกาสได้  ร่วมคิด ร่วมน า ร่วมท า และ 
ร่วมรับผิดชอบด้วย เป็นการอภิบาลแบบเครือข่าย เอ้ืออ านวยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ เชื่อมประสานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน 
 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับทั้งการบริหาร
การเงินการคลัง การบริหารก าลังคน และการบริหารข้อมูลสุขภาพ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้พลเมืองไทย 
มีสุขภาพแข็งแรง 
5. ให้ความส าคัญในการพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุขทั้งความรู้ ทักษะ  
การผลิต การใช้ การสร้างขวัญก าลังใจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
และสังคมปัจจุบัน  
6. วิจัยและพัฒนาเพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพ
ครบวงจรและเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจไทย 
7. เร่งรัด ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขเพ่ือประสิทธิผลที่ดีต่อสุขภาวะของประชาชน 
8. สนับสนุนกลไกการท างานสาธารณสุขให้เป็นไปเพ่ือส่งเสริมการสร้าง 
ความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก 

ศาสตราจารยเ์กยีรติคณุ นายแพทยป์ยิะสกล  สกลสตัยาทร 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
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สัตย์ 

สามัคคี 

มีความรับผิดชอบ 

ตรวจสอบได้ โปร่งใส 

มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน 

กล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 ที่มา : ค าชี้แจงนโยบายของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุ  

  ณ หอ้งประชมุชยันาทนเรนทร ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  

  เมือ่วันที ่24 สงิหาคม พ.ศ. 2558 

 

 

ซื่อสัตย ์ 

สามัคคี 

มีความรับผิดชอบ 

ตรวจสอบได้ โปร่งใส 

มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน 

กล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

1. ก าหนดค่านิยมร่วมกันเพื่อปฏิบัติมุ่งสู่

เป้าหมายคือ ให้คนไทยมีสุขภาพดีตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สนองนโยบายสาธารณสุขของรัฐบาล 

3. สานต่อนโยบายและโครงการในอดีต

และปัจจุบันที่ดีมีประโยชน์ 

4.  สร้ า งสามัคคี เพื่ อใ ห้บุคลากรโดย

ส่วนรวมมีความสุขเหมือนชื่อกระทรวง 

ค่านิยม แนวทางการท างาน 
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  ขอให้ทุกคนน้อมน าพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบุรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  
ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง น าค่านิยมขององค์กร MOPH มาใช้ในการท างานและเน้นย้ าเรื่องความสามัคคีปรองดองของชาว 
กระทรวงสาธารณสุขเป็นหนึ่งเดียว 
  พร้อมกันนี้จะเร่งขับเคลื่อนงานตามนโยบายส าคัญส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ของประชารัฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน การเพ่ิมความปลอดภัยให้กับประชาชนและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น ด้วยการส่งเสริมการใช้ยาสม เหตุสมผลและ 
การป้องกันเชื้อดื้อยา การเป็นองค์กรตัวอย่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการอย่างยั่งยืนด้วยโครงการ GREEN and CLEAN Hospitals การเร่งรัด 
การพัฒนาคุณภาพของหน่วยบริการตามมาตรฐานสากล การเพ่ิมความเข้มแข็งของระบบการแพทย์ปฐมภูมิด้วยทีมหมอครอบครัว การเพ่ิมความสุขในการท างาน
ของบุคลากร และการเร่งรัดให้ประเทศไทยปลอดจากเชื้อวัณโรคอันเป็นโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 
 
 
 
 
 
 

นายแพทย์เจษฎา โชคด ารงสขุ  ปลดักระทรวงสาธารณสุข 
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เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพท่ีรวมพลังสังคม  

เพ่ือประชาชนสุขภาพดี 

 

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

กระทรวงสาธารณสุข 
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ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด ควบคุมตนเองให้

ท างาน คิด พูดอย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม  

มีความซื่อสัตย์มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ 

ค้นหาความรู้สม่ าเสมอมีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ 

เร่งสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ นวัตกรรมใหม่ เพ่ือประโยชน์ 

ในงานราชการ เพ่ือมนุษยชาติ 

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ใส่ใจในประชาชน 

การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้ รู้ชนะ 

เปิดรับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วย 

วิธีสร้างสรรค์ ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน 

นิยมองคก์ร ค่า 
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 มุง่มัน่คณุธรรม  

 ปอ้งปรามการทจุรติ  

 เปน็องคก์รใสสะอาด 

 มธีรรมาภบิาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ (ศปท.) 

1. บูรณาการและขบัเคล่ือนแผนปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชัน่ 

2. เสริมสร้างระบบบริหารจดัการอย่างมีธรรมาภิบาล 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคสว่น และภาคีเครือข่าย ในการป้องกัน 

ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
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I 
•Integrity ความซื่อสัตย์ กล้ายืนหยัดในความถูกต้อง ชอบธรรม 

N 
•Network การสร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ 

T 
•Transparency การสร้างความโปร่งใสในระบบบริหารจัดการ ตามการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส  

E 
•Ethic ยึดมั่นในความดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

G 
•Good Governance บริหารงานราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

R 
•Reliability ความน่าเชื่อถือ 

I 
•Integrity ความซื่อสัตย์ กล้ายืนหยัดในความถูกต้อง ชอบธรรม 

T 
• Teamwork การท างานเป็นทีม 

Y 
•Yield ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
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ความเชื่อมโยงระหว่าง 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

กับ 

แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  

กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
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          ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนัธกิจ : สรา้งวฒันธรรมต่อตา้นการทุจริต ยกระดบัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการทุกภาคส่วนแบบบรูณาการ  

และปฏิรปูกระบวนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหม้ีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: ระดบัคะแนนของดชันีการรบัรูก้ารทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สงูกวา่รอ้ยละ 50 

วตัถุประสงคท์ี่ 1  

สงัคมมีพฤติกรรม 

ร่วมตา้นการทุจริต 
ในวงกวา้ง 

วตัถุประสงคท์ี่ 2  

เกิดวฒันธรรม 

ทางการเมือง (Political 

Culture) มุง่ตา้นการทุจริต

ในทุกภาคส่วน 

วตัถุประสงคท์ี่ 3 

การทุจริตถูกยบัยัง้อยา่ง

เท่าทนัดว้ยนวตักรรม 

กลไกป้องกนัการทุจริตและ

ระบบบริหารจดัการ  

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

วตัถุประสงคท์ี่ 4 

การปราบปรามการทุจริต

และการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

มีความรวดเร็ว เป็นธรรม

และไดร้บัความร่วมมือ 

จากประชาชน 

วตัถุประสงคท์ี่ 5 

ดชันีการรบัรูก้ารทุจริต 

(Corruption Perceptions 

Index: CPI) ของประเทศ

ไทยมีค่าคะแนน 

ในระดบัท่ีสงูข้ึน 

วิสยัทศัน ์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้นทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
ยกระดบัคะแนนดชันี

การรบัรูก้ารทุจริต  
(Corruption 

Perceptions Index: 

CPI) 
ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
สรา้งสงัคม 

ที่ไม่ทนตอ่การ

ทุจริต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
สกดักั้นการทุจริต 
เชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
พฒันาระบบ

ป้องกนั 
การทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
ปฏิรูปกลไกและ

กระบวนการ 
การปราบปราม 

การทุจริต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ยกระดบัเจตจ านง 
ทางการเมืองใน

การตอ่ตา้นการ

ทุจริต 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ 90  
เมื่อสิ้นแผนแม่บทฯ 

 

แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560-2564) 
 
 
 
พันธกิจ  สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ

ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสยัทศัน ์ กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต 

วัตถุประสงค์ที่ 1  
เพื่อเกิดวัฒนธรรมสุจริต 

ในกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรมุ่ง

ต้านการทุจรติ 

วัตถุประสงค์ที่ 2  
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลไก 

การป้องกันการทุจริต และระบบ

บริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ที่ 3 

เพื่อความเข้มแข็งของกลไก 

การปราบปรามการทุจรติ การบังคับ

ใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็ว  

เป็นธรรม ตามหลกัธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุข 

เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้น า 

การเปลี่ยนแปลงด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะที่ 6 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ประเด็น การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
14 กระทรวง 38 หน่วยงาน 3 ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 1 หน่วยงานของรัฐสภา และ 5 หน่วยงานอิสระของรัฐ วงเงินงบประมาณ
จ านวน 881.9623 ล้านบาท จ าแนกเป็น  
  แนวทางที่ 1 สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต   เป็นเงิน  407.1993 ล้านบาท 
  แนวทางที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต     เป็นเงิน  254.7880 ล้านบาท 
  แนวทางที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต  เป็นเงิน  219.9750 ล้านบาท 
กระทรวงสำธำรณสุข ได้รับงบประมำณวงเงินงบประมำณจ ำนวน 36,398,500 บำท จ ำแนกดังน้ี 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     จ านวน  11,137,500 บาท 
2. กรมควบคุมโรค        จ านวน  2,100,000 บาท 
3. กรมอนามัย        จ านวน  1,101,200 บาท 
4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ      จ านวน     933,100 บาท 

 
  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข จัดท าแผนปฏิบัติการปอ้งกัน ปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแนวทางหลัก 2 แนวทาง ประกอบดว้ย 
  แนวทางที่ 1 สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตยส์ุจริต 
  แนวทางที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
 

กรอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมจริยธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข 
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  การด าเนินงานในกรอบแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ต้องการบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในภาพรวม ดังนี้ 
 

1. วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 

2. เป้ำหมำยในภำพรวม 
สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีข้ึน  
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตเปลี่ยนแปลงดีข้ึนโดยประเทศไทยได้รับการประเมินค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) สูงกว่าร้อยละ 44 ในปี 2561 

 
 
 
 
 
  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยึด 3 แนวทำงหลัก ดังนี ้

1. สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
2. สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 

วิสัยทัศน์และเป้ำหมำยในภำพรวม 

แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ เรื่อง กำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
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ล าดบั

โครงการ/

กจิกรรม

ชือ่โครงการ งบประมาณ (บาท)

โครงการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสแบบบรูณาการ 11,137,500            

กจิกรรมที ่1 พฒันาความรูใ้หบ้คุลากรสาธารณสขุทกุระดบัในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 1,284,400                

โครงการที ่1 โครงการสร้างสังคมทีไ่มท่นตอ่การทุจริต ฝังวิธีคิดแยกให้ชดัเรื่องผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ส่วนรวมกลุ่มผู้น าสาธารณสุข
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

607,400                   

โครงการที ่2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตในการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 677,000                   

กจิกรรมที ่2  เสรมิสรา้งพฤตกิรรม จรยิธรรม และการตอ่ตา้นการทจุรติ 9,853,100                

โครงการที ่3 โครงการยกระดบัพัฒนาการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดบัคะแนนดชันีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

8,790,955                

โครงการที ่4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1,062,145                

รวมงบประมาณ 11,137,500            

(นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 

(นายยงยศ  ธรรมวุฒิ) 
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ 

19



รหัส รายการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

11,137,500        

เป้าหมายที่ 1 สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้น 11,137,500          
11,137,500          

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม 11,137,500          

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  ประชาชนได้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้วยระบบบริหารจัดการทีม่ี
ประสิทธิภาพ

11,137,500          

ตวัชี้วัด  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

โครงการที ่1 โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ 11,137,500          

ตวัชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
71680 กิจกรรมที ่1 พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดบัในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ตวัชี้วัด ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
(ร้อยละ 80)

ตวัชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

กิจกรรมที ่2  เสริมสร้างพฤตกิรรม จริยธรรม และการตอ่ตา้นการทุจริต
ตวัชี้วัด ค่าคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

1,380,000            

9,757,500            

โครงสร้างยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ของศูนยป์ฏบิัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รวมทั้งส้ิน
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นโยบายรฐับาล ข้อ 10. การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีธรรมาภบิาลและการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

นโยบายรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทกุระดับทัง้การบริหารการเงินการคลัง การบริหารก าลังคน และการบริหารข้อมูลสุขภาพ เพือ่สนับสนุนการปฏรูิปสาธารณสุขและปฏรูิปประเทศ เพือ่ใหพ้ลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง

ยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุริต

แนวทางที ่1 สรา้งจิตส านึก และปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจรติ

แผนแมบ่ทการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทจุริตด้วยหลักปรั๙ญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างกลไกปอ้งกันการทจุริต

แผนงาน บรูณาการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ

โครงการ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบรูณาการ

กิจกรรมที ่1 พฒันาความรู้ใหบ้คุลากรสาธารณสุขทกุระดับในการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต

วัตถุประสงค์ เพือ่ใหบ้คุลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้พฒันาความรู้ในการปอ้งกันการทจุริต

ตวัชีว้ัด  รอ้ยละของบคุลากรสาธารณสุขทกุระดบัไดร้บัการพัฒนาความรู้ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และการปอ้งกันปราบปรามการทจุรติ (รอ้ยละ 80)

ตวัชีว้ัด  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันใหเ้กิดสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
ค.1 โครงการสรา้งสังคมทีไ่ม่ทนตอ่การทุจรติ ฝังวิธีคิดแยกให้ชัดเรือ่ง

ผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ส่วนรวมกลุม่ผู้น า
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

            607,400

กิจกรรมที ่1

โครงการสรา้งสังคมทีไ่ม่ทนตอ่การทุจรติ ฝังวิธีคิด Digital 
Thinking แยกให้ชัดเรือ่งผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์
ส่วนรวม ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อปรับพื้นฐานความคิด จติส านึกสาธารณะ
 สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้าง
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในการ
ป้องกนัการทุจริตของบุคลากร กระทรวง
สาธารณสุข

หน่วยงานในสังกดั
กระทรวงสาธารณสุข 
ส่วนกลาง

50 คน ก.พ.-61             146,500       146,500

กิจกรรมที ่2

โครงการสุจรติ จิตพอเพียง ตามศาสตรพ์ระราชา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อให้บุคลากรน าแนวปฏิบัติตามศาสตร์
พระราชาไปปรับใช้ เน้นคุณธรรม วินัย 
พอเพียง สุจริต จติอาสา

หน่วยงานในสังกดั
กระทรวงสาธารณสุข 
ส่วนกลาง

50 ม.ค 60             146,500       146,500

กิจกรรมที ่3

 โครงการปลูกตน้กล้าแห่งความดบีนผืนแผ่นดนิ ตามแนวทาง
ประชารฐั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อปลุกจติส านึกบุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการ
พัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ตามแนวทางประชารัฐ

หน่วยงานในสังกดั
กระทรวงสาธารณสุข 
ส่วนกลาง

100 คน ม.ิย.-61              85,400         85,400

กิจกรรมที ่4

 โครงการรณรงค์วันตอ่ตา้นการทุจรติสากล (ประเทศไทย) ปี 
2560 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

เพื่อกระตุ้นจติส านึกและร่วมประกาศ
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข

หน่วยงานในสังกดั
กระทรวงสาธารณสุข 
ส่วนกลาง

100 คน ธ.ค.-60       133,000          2,050

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

แผนปฏิบตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทุจรติประพฤตมิิชอบ และส่งเสรมิจรยิธรรม ศูนยป์ฏิบตักิารตอ่ตา้นการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จ านวน
ระยะเวลา (ระบุ เดอืนทีจ่ะด าเนินการ)

งบประมาณรวม
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รบัผิดชอบไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

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

ล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จ านวน
ระยะเวลา (ระบุ เดอืนทีจ่ะด าเนินการ)

งบประมาณรวม
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รบัผิดชอบไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมที ่5

โครงการยกยอ่งเชิดชูสุจรติชนคนซ่ือสัตย ์กระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อยกย่องเชิดชูสุจริตชนคนซ่ือสัตย์ 
กระทรวงสาธารณสุข

บุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข

30 25,000             10,000        15,000        

กิจกรรมที ่6

โครงการตลาดนัดคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- โอนงบประมาณให้หน่วยงาน 22 หน่วยงาน จัดกิจกรรมออกบูท
 น าเสนอผลการด าเนินงาน หน่วยงานละ 7,000 บาท

เพื่อพัฒนาหน่วยงานในสังกดัส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็ฯหน่วยงาน
คุณธรรม

บุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข

200 ม.ิย.-61 ส.ค.-61 204,000            154,000      50,000        
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นโยบายรฐับาล ข้อ 10. การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภบิาลและการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

นโยบายรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทกุระดับทั้งการบริหารการเงินการคลัง การบริหารก าลังคน และการบริหารข้อมูลสุขภาพ เพือ่สนับสนุนการปฏรูิปสาธารณสุขและปฏรูิปประเทศ เพือ่ใหพ้ลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง

ยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต

แนวทางที่ 1 สรา้งจิตส านึก และปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจรติ

แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทจุริตด้วยหลักปรั๙ญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกปอ้งกันการทจุริต

แผนงาน บรูณาการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ

โครงการ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบรูณาการ

กิจกรรมที่ 1 พฒันาความรู้ใหบ้คุลากรสาธารณสุขทกุระดับในการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต

วัตถุประสงค์ เพือ่ใหบ้คุลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้พฒันาความรู้ในการปอ้งกันการทจุริต

ตวัชี้วัด  รอ้ยละของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดบัไดร้บัการพัฒนาความรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจรติ (รอ้ยละ 80)

ตวัชี้วัด  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันใหเ้กิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
ค.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปอ้งกันการทุจรติในการบรหิาร

จดัการภาครฐั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการภาครัฐ
ใหป้ลอดจากการทุจริต

            677,000

กิจกรรมที่ 1

ประชุมชี้แจงการด าเนินงานภายใตต้วัชี้วัดที่ 5 ระดบัความส าเรจ็
ในการจดัท าแผนปฏบิตักิารจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปงีบประมาณ
ของหน่วยงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อใหก้ารประเมินตัวชี้วดัตามค ารับรองการ
ปฏบิัติราชการของหน่วยงานสู่การปฏบิัติอย่าง
มุ่งผลสัมฤทธิ์

1. สป. ส่วนกลาง 28 
หน่วยงาน 
2. วพบ./วสส. 39 หน่วยงาน
(110 คน)

พ.ย.-59  -  -  -               62,800        62,800

กิจกรรมที่ 2

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสรา้งความโปรง่ใสในการจดัซ้ือ
จดัจา้งภาครฐั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจดัหาพัสดุสู่การ
ปฏบิัติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

1. สป. ส่วนกลาง 26 
หน่วยงาน (100 คน)
2. กรมวชิาการ 8 กรม
3. หน่วยงานในก ากบั 7 
หน่วยงาน

130 คน  - มค. 60  -  -             179,600       179,600

กิจกรรมที่ 3

โครงการเสรมิสรา้งองค์ความรู้ดา้นกฎหมาย และระเบยีบ
ที่เก่ียวข้องดา้นการปอ้งกันการทุจรติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 
- พ.ร.บ. ว่าดว้ยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนบคุคลกับปรโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2560

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ส่วนกลาง) ในการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต

1. สสจ. 76 จงัหวดั
2. รพศ. 33 แหง่
3. รพท. 83 แหง่
4. วพบ./วสส. 39 แหง่ 
4. เขตสุขภาพ 12 แหง่
5. กรมวชิาการ 8 กรม
6. หน่วยงานในก ากบั 
รัฐวสิาหกจิ องค์การมหาชน
7 หน่วยงาน

280 คน  - ม.ค.-60  -  -             198,500       198,500

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

แผนปฏบิตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤตมิชิอบ และส่งเสริมจริยธรรม ศูนย์ปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561

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

งบประมาณรวม
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

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

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2ล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย จ านวน
ระยะเวลา (ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการ)

งบประมาณรวม
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รบัผิดชอบไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมที่ 5

โครงการเสรมิสรา้งองค์ความรู้ดา้นกฎหมาย และระเบยีบ
ที่เก่ียวข้องดา้นการปอ้งกันการทุจรติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 
- เรี่ยไร และของขวัญ

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ส่วนกลาง) ในการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต

1. สสจ. 76 จงัหวดั
2. รพศ. 33 แหง่
3. รพท. 83 แหง่
4. วพบ./วสส. 39 แหง่ 
4. เขตสุขภาพ 12 แหง่
5. กรมวชิาการ 8 กรม
6. หน่วยงานในก ากบั 
รัฐวสิาหกจิ องค์การมหาชน
7 หน่วยงาน

280 คน  - ม.ค.-60  -  -             198,500       198,500

กิจกรรมที่ 6

โครงการมาตรการภาคธุรกิจ ตา้นทุจรติการตดิสินบน เพื่อใหภ้าคธรุกจิเกดิความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
หลักการตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวา่
ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ผู้แทนภาคธรุกจิ คู่สัญญา 
สป. ส่วนกลาง

80 คน ม.ค.-60               37,600        37,600
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นโยบายรฐับาล ข้อ 10. การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภบิาลและการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

นโยบายรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทกุระดับทั้งการบริหารการเงินการคลัง การบริหารก าลังคน และการบริหารข้อมูลสุขภาพ เพือ่สนับสนุนการปฏรูิปสาธารณสุขและปฏรูิปประเทศ เพือ่ใหพ้ลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง

ยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พฒันาระบบปอ้งกันการทจุริตเชิงรุก

แนวทางที่ 2  สรา้งกลไกป้องกันการทุจรติ

แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกปอ้งกันการทจุริต

แผนงาน บรูณาการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ

โครงการ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบรูณาการ

กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทจุริต

วัตถุประสงค์ เพือ่ใหห้น่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขบริหารราชการอย่างมีจริยธรรม มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูง

ตวัชี้วัด  ค่าคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ป ี2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
ค.3 โครงการยกระดบัพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั เชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดบัคะแนนดชันีการรบัรู้การทุจรติ (Corruption Perception 
Index : CPI) ของประเทศไทยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อยกระดับหน่วยงานในสังกดั
กระทรวงสาธารณสุข มีการบริหาร
ราชการอย่างมีจริยธรรม และมี
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
ระดับสูง

          8,790,955  กลุ่มงานป้องกนั ฯ

กิจกรรมที่ 1

โครงการยกระดบัการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภมูิภาคระดบั
ชุมชน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อมุ่งพัฒนาปรับปรุงองค์กรใหม้ี
คุณภาพมาตรฐานตามกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน

1. สสจ. 76 จงัหวดั
2. สสอ. 878 แหง่

954 หน่วยงาน ต.ค.-60  - เม.ย.-61  -           5,792,000    2,896,000    2,896,000

กิจกรรมที่ 2

โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และ
ส่วนภมูิภาค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
หมายเหต ุ จดั 12 เขตสุขภาพ และส่วนกลาง
เขตสุขภาพที่ 1 ,2 
เขตสุขภาพที่ 3,4,6
เขตสุขภาพที่ 5,11,12 
เขตสุขภาพที่ 7,8,9,10
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง

เพื่อขยายพื้นที่เป้าหมายการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ลงสู่ระดับชุมชน มุ่งพัฒนาปรับปรุง
องค์กรใหม้ีคุณภาพมาตรฐานตาม
กรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน

1. สสจ. 76 จงัหวดั
2. รพศ. 33 แหง่
3. รพท. 83 แหง่ 
4. สสอ. 878 แหง่
5. รพช. 780 แหง่
6. เขตสุขภาพ 12 แหง่ 
7. สป. ส่นกลาง 25 หน่วยงาน

1, 887 
หน่วยงาน

ต.ค. - 
พ.ย. 60

 -  -  -           2,090,125       696,700 1,393,425     

กิจกรรมที่ 3

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานระดบัเขตสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกณฑ์ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานแกผู้่ตรวจ
ประเมินระดับเขตสุขภาพ

เขตสุขภาพ 12 แหง่ 321 คน พ.ย.-60  -  -  -             219,820        219,820

แผนปฏบิตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤตมิชิอบ และส่งเสริมจริยธรรม ศูนย์ปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561

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

ผู้รบัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบประมาณรวม

(บาท)ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
จ านวน

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
ระยะเวลา (ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการ) งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รบัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบประมาณรวม

(บาท)ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
จ านวน

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมที่ 4

โครงการสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและ
พัฒนาปรบัปรงุองค์กรตามส่วนขาดให้ครบถ้วน  ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561

เพื่อยกระดับคะแนนคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง
ในระดับสูงมาก

หน่วยงาน สป. ส่วนกลาง
26 หน่วย

60 คน ต.ค. - 
ธ.ค. 60

ม.ค. - มี.ค.
 61

เม.ย. -มิ.ย. 
61

ก.ค. - ก.ย.
 61

            439,010   -          39,910        39,910        39,910        39,910        39,910        39,910        39,910        39,910        39,910        39,910        39,910

กิจกรรมที่ 5

โครงการจดัท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ 2561

หน่วยงานในสังกดักระทรวง
สาธารณสุข

10,000 เล่ม ม.ค. - มี.ค.
 61

            250,000       250,000
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นโยบายรฐับาล ข้อ 10. การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภบิาลและการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

นโยบายรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทกุระดับทั้งการบริหารการเงินการคลัง การบริหารก าลังคน และการบริหารข้อมูลสุขภาพ เพือ่สนับสนุนการปฏรูิปสาธารณสุขและปฏรูิปประเทศ เพือ่ใหพ้ลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง

ยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พฒันาระบบปอ้งกันการทจุริตเชิงรุก

แนวทางที่ 2  สรา้งกลไกป้องกันการทุจรติ

แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกปอ้งกันการทจุริต

แผนงาน บรูณาการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ

โครงการ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบรูณาการ

กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทจุริต

วัตถุประสงค์ เพือ่ใหห้น่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขบริหารราชการอย่างมีจริยธรรม มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูง

ตวัชี้วัด  ค่าคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ป ี2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
ค.4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการปอ้งกันการทุจรติและส่งเสรมิ

จรยิธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อใหง้านการป้องกนัการทุจริตและ
ส่งเสริมจริยธรรมบรรลุตามเจตจ านงค์

          1,062,145

กิจกรรมที่ 1

ประชุมคณะอนุกรรมการบรหิารยทุธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการ
ปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อขับเคล่ือนงานด้านการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

คณะอนุกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560-2564) กระทรวง
สาธารณสุข

4 คร้ัง พ.ย.-60 ก.พ.-61 พ.ค.-61 ส.ค.-61               32,000          8,000          8,000          8,000          8,000

กิจกรรมที่ 2

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสรมิคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข
ตามแผนแม่บทส่งเสรมิ   คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที่ 
1 (พ.ศ. 2560-2564)

เพื่อขับเคล่ือนงานด้านการการส่งเสริม
คุณธรรมกระทรวงสาธารณสุขตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข

คณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมกระทรวง
สาธารณสุขตามแผนแม่บท
ส่งเสริม   คุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข

4 คร้ัง พ.ย.-60 ก.พ.-61 พ.ค.-61 ส.ค.-61               32,000          8,000          8,000          8,000          8,000

กิจกรรมที่ 3

ประชุมคณะกรรมการจรยิธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

เพื่อขับเคล่ือนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรม ประจ าส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

6 คร้ัง พ.ย.-60 ม.ค. - มี.ค. 61 พ.ค.-61 ก.ค. - ก.ย. 61               99,360        16,560        16,560        16,560        16,560        16,560        16,560

กิจกรรมที่ 4

ประชุม Chief Integrated Program Officer : CIPO 
คณะท างานขับเคลื่อนแผนงานโครงการภายใตแ้ผนยทุธศาสตร ์
ระยะ 20 ป ี(ดา้นสาธารณสุข) ประจ าภปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อขับเคล่ือนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คณะท างานขับเคล่ือน
แผนงานโครงการภายใต้
แผนยุทธศษสตร์ ระยะ 20
 ปี (ด้านสาธารณสุข) 
ประจ าภปีงบประมาณ พ.ศ.
 2561 แผนงานที่ 12 
ตัวชี้วดัที่ 79

ต.ค.-60 ม.ค.-61 เม.ย.-61 ก.ค.-61               16,800          4,200          4,200          4,200          4,200

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏบิตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤตมิชิอบ และส่งเสริมจริยธรรม ศูนย์ปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561

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

งบประมาณรวม
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

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

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

งบประมาณรวม
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

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

กิจกรรมที่ 5

ประชุมศูนยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับเคล่ือนงานด้านการป้องกนั
ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมจริยธรรม

ประชุมศูนย์ปฏบิัติการ
ต่อต้านการทุจริตกระทรวง
สาธารณสุข

12 คร้ัง ต.ค.-ธ.ค. 59 ม.ค.-มี.ค. 60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60               11,400            950            950            950            950            950            950            950            950            950            950            950            950

กิจกรรมที่ 6

ค่าใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการของบคุลากร
ศูนยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข

12 เดือน ต.ค.-ธ.ค. 59 ม.ค.-มี.ค. 60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60                19,200          1,600          1,600          1,600          1,600          1,600          1,600          1,600          1,600          1,600          1,600          1,600          1,600

กิจกรรมที่ 7

ค่าใช้จา่ยในการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของบคุลากร
ศูนยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข

12 เดือน ต.ค.-ธ.ค. 59 ม.ค.-มี.ค. 60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000

กิจกรรมที่ 8

ค่าจา้งเหมาพนักงานเอกชน เพื่อขับเคล่ือนงานด้านการป้องกนั
ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมจริยธรรม

พนักงานเอกชน 2 คน ต.ค.-ธ.ค. 59 ม.ค.-มี.ค. 60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60 288,000                   24,000        24,000        24,000        24,000        24,000        24,000        24,000        24,000        24,000        24,000        24,000        24,000

กิจกรรมที่ 9

ค่าสาธารณปูโภค (ค่าไปรษณยี)์ เพื่อขับเคล่ือนงานด้านการป้องกนั
ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมจริยธรรม

จดัส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 12 เดือน ต.ค.-ธ.ค. 59 ม.ค.-มี.ค. 60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60 120,000                   10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000

กิจกรรมที่ 10

ค่าน้ าดื่ม เพื่อขับเคล่ือนงานด้านการป้องกนั
ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมจริยธรรม

บุคลากร ศปท. 12 เดือน ต.ค.-ธ.ค. 59 ม.ค.-มี.ค. 60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60 12,000              1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

กิจกรรมที่ 10
ค่าวัสดสุ านักงาน เพื่อขับเคล่ือนงานด้านการป้องกนั

ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมจริยธรรม
บุคลากร ศปท. 1 คร้ัง พ.ย.-59 50,000              50,000       

กิจกรรมที่ 11
สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อขับเคล่ือนงานด้านการป้องกนั

ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมจริยธรรม
เพื่อส่ือสาร 3 เร่ือง พ.ย.-59 มี.ค.-60 201,385            51,385.00   150,000      

เพื่อขับเคล่ือนงานด้านการป้องกนั
ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมจริยธรรม

การปฏบิัติงานนอกเวลา
ราชการ จ านวน 12 เดือน

            180,000
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แผนงาน  บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ (2100245058000000) 
กิจกรรมหลัก  พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (210021000 L5646) 

กิจกรรมย่อย  ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมและป้องกันการทุจริตย่อย (139) 

ศูนย์ต้นทุน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (2100200270) 

กรอบวงเงิน  11,137,500 บาท 
 
 

รายละเอยีดงบประมาณ 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิตักิาร 

ดา้นการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ 

(ศปท.) 

ศูนยป์ฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข 

Anti-Corruption Operation Centre 


