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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) ตามแนวทาง
การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 คณะที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประเด็น การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
 

 
 
ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต  2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  2  
(พ.ศ. 2556-2560) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจ านวน 1 โครงการ  
2 กิจกรรม งบประมาณจ านวน 9,994,100 บาท ก าหนดเป้าหมายบริการ
หน่วยงาน คือ ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ปราศจากการทุจริต 
ส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ และเชื่อมั่นศรัทธา 
ต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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 10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานในภาครัฐ
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีอ้านาจหน้าที่ซ้้าซ้อน หรือลักลั่นกัน หรือมีเส้นทางการปฏิบัติงาน 
ที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน้าเทคโนโลยีมาใช้  แก้ไข
กฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก้าลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรในภาครัฐให้เหมาะสม และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในฐานะที่ เป็นศูนย์กลาง และการอ้านวยความสะดวก 
แก่ผู้ ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุน 
การด้าเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ 
และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ  โดย 

จะด้าเนินการแต่งตั้ งแต่ เฉพาะหน้าไปตามล้ าดับความจ้า เป็น และ 
ตามกฎหมายเอื้อให้สามารถด้าเนินการได้ 
 10.2 ในระยะแรก กระจายอ้านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัดและสะดวก ทั้งจะวางมาตรการ 
ทางกฎหมาย ก้าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลา
ด้าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่
หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต  
การสูญเสียโอกาส หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน 
ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท้าธุรกิจ 
การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ้าวันเป็นส้าคัญ 
 

การสง่เสรมิการบรหิารราชการแผน่ดนิทีม่ธีรรมาภบิาล 

และการป้องกนั ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิชอบในภาครฐั 
ขอ้ 10 
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 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบ การเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จาก
ประชาชนต่างจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้ง
ตามที่ชุมชนต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการ 
ได้โดยโดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ  
จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์
แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการสร้าง
นวัตกรรมในการท้างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
 10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ง และโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และ
ส่งเสริมให้มีการน้าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 
 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และ
ความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่ กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  
ที่ไม่จ้าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต 

เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการ 
จากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของ
ภาครัฐและประชาชน 
 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส้าคัญ วาระเร่งด่วนแห่งชาติ 
และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด้าเนินการ
ต่อผู้กระท้าการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้ง 
ให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ 
 และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน้ากรณีศึกษาที่ เคยเป็น
ปัญหา เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติ โดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  การ 
มีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค้าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ  
เป็นบรรทัดทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประมวลเป็นกฎระเบียบ หรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
 10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่าย
ต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง 

 
 
 
ที่มา : ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิเมื่อวนัศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 
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ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557  
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ  
 
1. ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก้าหนดมาตรการ 
หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  
และการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ้
2. ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ 
ในการควบคุม ก้ากับดูแล การด้า เนินงานให้ เป็นไปตาม 
บทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 

ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ส่วนราชการต้องส่งเสริมให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ 
ข้าราชการในสังกัด โดยการจัดอบรม สัมมนา เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ใน เรื่ องมาตรการ เสริม ในการป้องกันการทุจริตตามที่ ก้ าหนด 
ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ได้แก่ มาตรา 100 มาตรา 103 ที่จัดท้าขึ้น
บนฐานของการมุ่งเน้นการปรับพ้ืนฐานทางความคิด วิธีคิด จิตส้านึก 
และน้าไปสู่การปรับพฤติกรรมของพลเมืองในสังคมให้ต่อต้านการทุจริต
ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต บนพ้ืนฐาน 
ของหลักคิดฐาน 2 หรือเรียกระบบการคิดแบบ Digital คือ มีเพียง 2 มิติ 
เท่านั้น เช่น ถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้หรือได้ ซึ่งจะท้าให้สังคม 
เกิดความตระหนักรู้ ในหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อส่วนรวม 
สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นเรื่องที่ เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือ 
สิ่งใดที่ เป็นเรื่องของส่วนรวม ก่อให้ เกิดการล้าดับความคิดอย่าง 
เป็นระบบ โดยค้านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มาตรา 103/7 และ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
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  1. ส่วนราชการจะต้องรับแนวทางการขับเคลื่อน “ส้านึกไทยไม่โกง” ส้าหรับการปลุกจิตส้านึก
ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้ถือเป็นนโยบายที่ส้าคัญที่จะต้องด้าเนินการให้เป็น
รูปธรรมดังนั้น การแก้ปัญหาการทุจริต ต้องเริ่มจากจิตใจของทุกคน จากจิตใจของคนในองค์กร ชุมชน 
หมู่บ้าน  
  2. ในการด้าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ทุกส่วนราชการ และ
หน่วยงานของรัฐด้าเนินการตามแนวทาง “ระเบิดจากข้างใน” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชการที่ 9 ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ และใช้สังคมเป็นกรอบ 
ในการสร้างความชัดเจน และการบังคับใช้กฎหมายเป็นแรงกดกันจากภายนอก 
 
  “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน มีพระราชด ารัสว่า  
"ต้องระเบิดจากข้างใน" นั้นหมายความว่า ต้องมุ่งพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คน 
และครอบครัวในชุมชนที่เข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อย
ออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การน าเอาความเจริญจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนและหมู่บ้าน 
ซึ่งหลายชุมชนยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว จึงไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับกระแส 
การเปลี่ยนแปลงและน าไปสู่ความล่มสลายได้” 
 
 (“......” คัดลอกจากหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.)) 

CPI 

เพิ่มขึ้น

เปน็ 

ร้อยละ 50 

2 

5 
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0 
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1. ให้ความส้าคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด้าริ
และโครงการเฉลิมพระเกียรติเพ่ือเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 
ทุกพระองค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
2. บูรณาการองค์ประกอบและบทบาทเขตสุขภาพระหว่างส้านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้การดูแล
สุขภาพคนไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับและทุกมิติ 
3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน โดยให้คนไทยมีโอกาสได้  ร่วมคิด ร่วมน้า ร่วมท้า และ 
ร่วมรับผิดชอบด้วย เป็นการอภิบาลแบบเครือข่าย เอ้ืออ้านวยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ เชื่อมประสานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน 
 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับทั้งการบริหาร
การเงินการคลัง การบริหารก้าลังคน และการบริหารข้อมูลสุขภาพ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้พลเมืองไทย 
มีสุขภาพแข็งแรง 
5. ให้ความส้าคัญในการพัฒนาก้าลังคนด้านสาธารณสุขทั้งความรู้ ทักษะ  
การผลิต การใช้ การสร้างขวัญก้าลังใจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
และสังคมปัจจุบัน  
6. วิจัยและพัฒนาเพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพ
ครบวงจรและเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจไทย 
7. เร่งรัด ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขเพ่ือประสิทธิผลที่ดีต่อสุขภาวะของประชาชน 
8. สนับสนุนกลไกการท้างานสาธารณสุขให้เป็นไปเพ่ือส่งเสริมการสร้าง 
ความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก 

ศาสตราจารยเ์กยีรติคณุ นายแพทยป์ยิะสกล  สกลสตัยาทร 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
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อสัตย ์

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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นายแพทยโ์สภณ เมฆธน ปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

INFORMATION INNOVATION INTEGRATION 
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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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เปน็องคก์รหลกัดา้นสขุภาพ ทีร่วมพลงัสงัคม เพื่อประชาชน

สุขภาพด ี

 

พัฒนาและอภบิาลระบบสุขภาพ อย่างมีสว่นร่วม และยัง่ยนื 
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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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ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนั 

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

ยทุธศาสตรด์า้นการป้องกนัปราบปรามการทจุรติ 
และประพฤตมิชิอบ กระทรวงสาธารณสขุ  

(พ.ศ. 2557-2560) 
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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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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ปลูกและปลุกจิตส านึกการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐาน
คิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะและให้หน่วยงาน
ภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาความร่ วมมือ เครือข่ ายการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาระบบบริหารจัดการในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข  
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

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 
ปราบปรามการทุจริตชาติฯ 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 
 

วิสัยทัศน์  มุ่งม่ันคุณธรรม ป้องปรามการทุจริต เป็นองค์กรใสสะอาด มีธรรมาภิบาล 

ยทุธศาสตรด์า้นการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ และประพฤตมิชิอบ กระทรวงสาธารณสขุ (พ.ศ. 2557-2560) 
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วสิยัทัศน ์ มุง่มัน่คณุธรรม ปอ้งปรามการทจุรติ เปน็องคก์รใสสะอาด มธีรรมาภบิาล 

 

แผนที่ทางเดนิยทุธศาสตรด์า้นการปอ้งกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิิชอบกระทรวงสาธารณสขุ (พ.ศ. 2557-2560) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ปลูกและปลุกจิตส านึกการป้องกันและต่อต้าน 
การทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานคิดของคนในทุก
ภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะและให้
หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระหว่างประเทศ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการใน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร
สาธารณสุข ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
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ระบบบริหารจัดการภายในองคก์ร
อย่างมีธรรมาภิบาล  

(ยุทธฯ 4) 

ระบบข้อมลูข่าวสารทีม่ีคุณภาพ 
(ยุทธฯ 2) 

 

สมรรถนะและขีดความสามารถบุคลากรสาธารณสุข ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครฐั เกดิผลสัมฤทธิ์อย่างมี

ประสิทธภิาพ (ยุทธฯ 5) 
 

ระบบการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสาธารณสุข
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซือ่สัตย์สุจรติ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ (ยุทธฯ 5) 
 

ทบทวนและปรบัปรุงแผนปฏิบัติราชการของ กระทรวงสาธารณสุข/
กรม/เขตบริการสุขภาพ ในด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตที่สอดคล้องยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ชาติฯ ระยะที่ 2 (ยุทธ์ฯ 4) 

 

ก ากับ ตดิตาม ประเมินผลด้านการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ

ประพฤติมชิอบ (ยุทธฯ 4) 
 

ส่งเสริม สนับสนุนระบบบริหารจัดการและ
กลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุล

การใชอ้ านาจให้เหมาะสม (ยุทธฯ 4) 
 

ระบบสื่อสาร และสารสนเทศ  
มีประสทิธิภาพ 

(ยุทธฯ 4) 
 

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ร่วมใจ 
ต่อต้านการทุจริต  

(ยุทธฯ 2) 
 

ภาคีเครือข่ายสาธารณสุข ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และสือ่มวลชน ปอ้งกนั

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  

และประพฤติมิชอบ (ยุทธฯ 1) 

ประชาชนมีจิตส านึกและคุณค่าทาง
วัฒนธรรม ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต  

และความโปร่งใส (ยุทธฯ 1) 
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 ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะที่ 6 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ประเด็น การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
36 หน่วยงาน (11 กระทรวง (30 หน่วยงาน) 3 ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และ 3 หน่วยงานอิสระของรัฐ) วงเงินงบประมาณจ านวน 
533,517,300 บาท ส าหรับกระทรวงสาธารณสุข ได้รับงบประมาณวงเงินงบประมาณจ านวน 36,398,500 บาท 
 
 
 
 
  การด าเนินงานในกรอบแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐมุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ที่ต้องการบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในภาพรวม ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ 
“สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” 

2. เป้าหมายในภาพรวม 
 ลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย ส่งผลให้ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ดีขึ้น 
3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตเปลี่ยนแปลงดีขึ้น (โดยค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) เพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ 50  
ในปี 2560 

 

กรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และส่งเสรมิจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข 

วิสัยทัศน์และเป้าหมายในภาพรวม 
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  แนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็น การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายข้างต้นในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ยึด 3 แนวทางหลัก ดังนี้ 

1. สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
2. สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามกรอบแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ประเด็น การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จ านวน 9,994,100 บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ใน 2 แนวทางหลัก คือ  
  (1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
  (2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  “ลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย ส่งผลให้ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ดีขึ้น  
(ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption Perception Index : CPI เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 ในปี 2560 ดังนี้ 
 
 
 
 

แนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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   1) แผนงานยกระดับวัฒนธรรมและค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริต 
    (1.1) สร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมสุจริต ให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันและปราบปราม  
      การทุจริตในทุกภาคส่วน 
    (1.2) สนับสนุนเชิดชูข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 

    โดยแผนงานยกระดับวัฒนธรรมและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งเน้นการปรับพ้ืนฐานทางความคิด วิธีคิด จิตส านึก และน าไปสู่การปรับพฤติกรรม 
ของพลเมืองในสังคมให้ต่อต้านการทุจริตก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต บนพ้ืนฐานของหลักคิดฐาน 2 หรือเรียกว่าระบบการคิดแบบดิ จิทัล 
(Digital) คือ มีเพียง 2 มิติ เท่านั้น เช่น ถูกหรือผิด  ใช่หรือไม่ใช่ ได้หรือไม่ได้  เป็นต้น ซึ่งจะท าให้สังคมเกิดความตระหนักรู้ ในหน้าที่และความรับผิดชอบที่มี 
ต่อส่วนรวม สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมและสิ่งใดเป็นผลประโยชน์ส่วนตน ก่อให้เกิดการจัดล าดับทางความคิดอย่างเป็นระบบ 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมก่อนเป็นที่ตั้ง อีกทั้งเป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และรองรับการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ต่อไป 

    และสอดคล้องกับมติ-ข้อสั่งการของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 และเจตนารมณ์ 
ของนายกรัฐมนตรี ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ส่วนราชการ จะต้องรับแนวทางการขับเคลื่อน “ส านึกไทยไม่โกง” ส าหรับการปลุกจิตส านึกให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้ 
ถือเป็นนโยบายที่ส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการให้เป็นรูปธรรมดังนั้น การแก้ปัญหาการทุจริต ต้องเริ่มจากจิตใจของทุกคน จากจิตใจของคนในองค์กร ชุมชน หมู่บ้าน  

2. ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามแนวทาง “ระเบิดจาก 
ข้างใน” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ และใช้สังคมเป็นกรอบในการสร้างความชัดเจน และ 
การบังคับใช้กฎหมายเป็นแรงกดกันจากภายนอก 
 
 

แนวทางที่ 1  สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
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     “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน มีพระราชด ารัสว่า "ต้องระเบิดจากข้างใน" นั้นหมายความว่า ต้องมุ่ง
พัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชนที่เข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่
การน าเอาความเจริญจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนและหมู่บ้าน ซึ่งหลายชุมชนยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว จึงไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงและน าไปสู่ความล่มสลายได้” 

3. ในการแก้ปัญหาการทุจริตใน 3 ระยะ (ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง) จะต้องให้ความส าคัญในการศึกษาวิธีการท างานในระหว่างทางให้มีความ 
ชัดเจน  ด้วยการศึกษากระบวนการท างานของราชการอย่างเป็นระบบ เพ่ือหาจุดอ่อนในแต่ละข้ันตอน แล้วน ามาก าหนดวิธีการแก้ไข 

4. สร้างการรับรู้ให้กับองค์กร สถาบันต่างๆ ให้มีความชัดเจน เพ่ือเตรียมความพร้อมการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption 
Perception Index : CPI) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการท างานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ 

 
 

 
 
 
   1) แผนงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
    (1.1) เสริมสร้างและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 
    (1.2) ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการบูรณาการการท างานในหน่วยงานภาครัฐ (ในการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ  : ข้อเสนอ 
ของ ก.พ.ร.) 
    (1.3) ปรับปรุงระบบ วิธีการท างาน และการให้บริการประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และลดความเสี่ยงของการทุจริต  
    (1.4) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) และพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ดียิ่งขึ้น 
    (1.5) จัดท ามาตรการ/แนวทางผลักดันให้ 
      - บริษัทเอกชนที่ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตผ่านการรับรอง Collective Action Against Corruption (CAC)  

แนวทางที่ 2  สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
 



25 
 

 

      - บริษัทจดทะเบียนไทย มีผลการประเมินในระดับ 1 ขึ้นไป (ระดับ 1 หมายถึง บริษัทแสดงให้เห็นถึงค ามั่นจากผู้บริหารขององค์กรแล้วว่า  
มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

   2) แผนงานพัฒนาและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังการทุจริต 
    (2.1) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในประเทศ และพัฒนาเครือข่ายระหว่างประเทศ 
    (2.2) พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาสังคมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน อาทิ อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
รณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  

    โดยแผนงานการพัฒนาและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังการทุจริต ใช้เครื่องมือและกลไกต่างๆ ทั้งหลักทางจิตวิทยามวลชน การใช้ศักยภาพ
ของทรัพยากรบุคคลในชุมชน เป็นกลไกในการผลักดันชุมชนใสสะอาด อีกทั้งยังเป็นหูเป็นตาและเป็นผู้ส่งเรื่องราวของเบาะแสต่างๆ ให้หน่วยงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ด้วยการสร้างกระแสการไม่ยอมรับและไม่ทนกับการทุจริต 

   3) แผนงานเสริมสร้างความรู้บุคลากรภาครัฐ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (3.1) สนับสนุนให้บุคลากรภาครัฐ มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (3.2) ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเพิ่มเติมสาระเรื่องมาตรการเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(มาตรการเสริมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 100 มาตรา 103 และมาตรา 103/7) 
    (3.3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ (ข้อเสนอ ก.พ.) 

   4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชนปลอดทุจริต 
    (4.1) หมู่บ้านศีล 5 
    (4.2) หมู่บ้านช่อสะอาด 
    (4.3) องค์กรคุณธรรม (ตามเกณฑ์ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

   5) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
    (5.1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
    (5.2) เร่งรัดการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
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สร้างจิตส านึก และปลกูฝังความซ่ือสตัยสุ์จริต  สร้างกลไกป้องกนัการทุจริต 



โครงการ
ล าดบั

กจิกรรม
ชือ่โครงการ งบประมาณ (บาท)

โครงการนโยบายดา้นการป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐัถกูน าไปใชท้กุหนว่ยงาน 9,994,100         

กจิกรรมที ่1 พฒันาความรูใ้หบ้คุลากรสาธารณสขุทกุระดบัในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 9,088,000           

โครงการที ่1 โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Integrity & 
Transparency Assessmemt : MITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

7,618,780            

โครงการที ่2 โครงการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560-2564) 211,800              

โครงการที ่3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตในการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 453,590              

โครงการที ่4 โครงการปฏิบัตกิารร่วมภาคเอกชนในการป้องกันการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 50,000                

โครงการที ่5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 753,830              

กจิกรรมที ่2 เสรมิสรา้งพฤตกิรรม จรยิธรรม และการตอ่ตา้นการทจุรติ 906,100              

โครงการที ่6 โครงการสร้างสังคมทีไ่มท่นตอ่การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 906,100              

รวมงบประมาณ 9,994,100         

งบประมาณแผนปฏบิัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และส่งเสริมจริยธรรม ศูนยป์ฏบิัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1

(นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 

(นายยงยศ  ธรรมวุฒิ) 
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 

รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ 
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รหสั รายการ รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ (บาท)

9,994,100            

6. ยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ : ยทุธศาสตรด์า้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั 9,994,100         

แผนงานบรูณการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ (บรูณาการ) (รวม 1 โครงการ/2 กจิกรรม)
9,994,100         

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง  ยกระดับความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดินของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

9,994,100         

ตวัชีว้ดั  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐส าหรับหลักฐานเชิงประจักษ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารหนว่ยงาน  ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขบริหารราชการมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปร่งใส ปราศจากการทุจริต ส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้รับบริการทีดี่ มีความพึงพอใจ และเชื่อมั่นศรัทธาต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน

9,994,100         

ตวัชีว้ดั  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment)

โครงการที ่ 1 โครงการนโยบายดา้นการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิชิอบในภาครัฐถูกน าไปใชทุ้กหน่วยงาน 9,994,100            

ตวัชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการบรรจุแผนงาน/โครงการด้านการปูองกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบครบทุกแห่ง

71680 กิจกรรมที ่1 พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดบัในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตวัชี้วัด ร้อยละ 80 ของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการปูองกันปราบปรามกรทุจริต

กิจกรรมที ่2 เสริมสร้างพฤตกิรรม จริยธรรม และการตอ่ตา้นการทุจริต
ตวัชี้วัด จ านวนหลักสูตรและการฝึกอบรมในการเสริมสร้างพฤติกรรมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต

9,088,000            

906,100              

โครงสร้างแผนงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานผลผลิต และตัวชีว้ัดผลส าเร็จของศูนยป์ฏบิัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รวมท ัง้ส ิน้
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นโยบายรฐับาล ข้อ 10. การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภบิาลและการปอูงกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

นโยบายรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทกุระดับทั้งการบริหารการเงินการคลัง การบริหารก าลังคน และการบริหารข้อมูลสุขภาพ เพือ่สนับสนุนการปฏรูิปสาธารณสุขและปฏรูิปประเทศ เพือ่ใหพ้ลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง

ยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พฒันาระบบบริหารและเคร่ืองมือในการปอูงกันและปราบปรามการทจุริต

แนวทางที่ 2  สรา้งกลไกป้องกันการทุจรติ

แผนงาน ปอูงกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

โครงการ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Integrity & Transparency Assessmemt : MITA)  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ เพือ่ใหห้น่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขบริหารราชการอย่างมีจริยธรรม มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูง

ตวัชี้วัด  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ผ่านร้อยละ 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.
1 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงาน  กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Integrity & 
Transparency Assessmemt : MITA)  ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2560

เพื่อใหห้น่วยงานในสังกดักระทรวง
สาธารณสุขบริหารราชการอย่างมี
จริยธรรม มีระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในระดับสูง

          7,618,780

กิจกรรมที่ 1

โครงการยกระดบัการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภมูิภาคระดบั
ชุมชน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560
(โอนงบประมาณให้เขตสุขภาพและจงัหวัดด าเนินการ)

เพื่อขยายพื้นที่เปูาหมายการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ลงสู่ระดับชุมชน

1. สสจ. 76 จงัหวดั
2. เขตสุขภาพ 12 แหง่สุขภาพ

88 หน่วยงาน ต.ค.-59 ม.ีค.-60  -  -           5,408,000    3,920,000    1,488,000

กิจกรรมที่ 2

โครงการประชุมเชิงปฏบิตักิารการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข 
(Moph ITA) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560ส าหรบัหน่วยงานที่
เข้ารบัการประเมิน
หมายเหต ุ จดั 4 ภาค
ภาคเหนือ  เขตสุขภาพที่ 1 ,2 และ 3
ภาคตะวนัออกฉียงเหนือ  เขตสุขภาพที่ 7 ,8 ,9 และ 10
ภาคกลาง  เขตสุขภาพที่ 4 ,6 กรมวชิาการ และหน่วยงาน
ในก ากบั 
ภาคใต้   เขตสุขภาพที่ 5 ,11 และ 12

เพื่อมุ่งพัฒนาปรับปรุงองค์กรใหม้ี
คุณภาพมาตรฐานตามกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน

1. สสจ. 76 จงัหวดั
2. รพศ. 33 แหง่
3. รพท. 83 แหง่ 
4. สสอ. 152 แหง่
5. รพช. 152 แหง่
6. เขตสุขภาพ 12 แหง่
7. กรมวชิาการ 8 กรม
8. หน่วยงานในก ากบั รัฐวสิาหกจิ 
องค์การมหาชน 7 หน่วยงาน

1,062 คน พ.ย.-ธ.ค. 59  -  -  -           1,989,060       994,530       994,530

กิจกรรมที่ 3

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินระดบัเขตสุขภาพ
ในการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกณฑ์ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานแกผู้่ตรวจ
ประเมินระดับเขตสุขภาพ

เขตสุขภาพ 12 แหง่ 72 คน ม.ค.-60               95,200        95,200

กิจกรรมที่ 4

โครงการยกระดบัคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2560

เพื่อยกระดับคะแนนคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในระดับสูง

หน่วยงาน สป. ส่วนกลาง
26 หน่วย (Internal/EBIT)

60 คน ม.ค.-60               46,520        46,520

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏบิตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤตมิชิอบ และส่งเสริมจริยธรรม ศูนย์ปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2560 

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
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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 3 ไตรมาส 4

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

กิจกรรมที่ 5

โครงการสังเคราะห์เอกสารประกอบการส ารวจใช้หลักฐาน
เชิงประจกัษ์ (Evidence Based Integrity & Transparency 
Assessment : EBIT ) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

4 คร้ัง

กิจกรรมที่ 6 

โครงการยกยอ่งเชิดชูเกียรตหิน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรม
และความโปรง่ใสในการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

เพื่อสร้างขวญัและก าลังใจใหแ้ก่
หน่วยงานนที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน

1 คร้ัง 1 คร้ัง ส.ค.-ก.ย. 60 61,100              61,100       

       18,900              18,900เพื่อสังเคราะหแ์ละจดัท าเอกสาร
เชิงประจกัษ์ใหบ้รรลุผลตาม
ข้อก าหนด

4 คร้ัง เม.ย.-ม.ิย. 60
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นโยบายรฐับาล ข้อ 10. การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภบิาลและการปอูงกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

นโยบายรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทกุระดับทั้งการบริหารการเงินการคลัง การบริหารก าลังคน และการบริหารข้อมูลสุขภาพ เพือ่สนับสนุนการปฏรูิปสาธารณสุขและปฏรูิปประเทศ เพือ่ใหพ้ลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง

ยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2  บรูณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทจุริตและพฒันาเครือข่ายในประเทศ

แนวทางที่  2  สรา้งกลไกป้องกันการทุจรติ

แผนงาน ปอูงกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

โครงการ โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปอูงกันและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

วัตถุประสงค์ เพือ่ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปอูงกันและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

ตวัชี้วัด  หน่วยงานมียุทธศาสตร์การปอูงกัน ปราบปรามการทจุริต และส่งเสริมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2564)

 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 โครงการขับเคลื่อนยทุธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการปอ้งกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการ
ปูองกนัและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

            211,800

กิจกรรมที่ 1

ประชุมเชิงปฏบิตักิารการจดัท ายทุธศาสตรก์ารปอ้งกัน 
ปราบปรามการทุจรติ และส่งเสรมิจรยิธรรม กระทรวง
สาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2564)

เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการ
ปูองกนัและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) สู่การปฏบิัติที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์

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

170 คน ธ.ค.-59             211,800       211,800

ไตรมาส 4
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤตมิิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ศูนยป์ฏิบตักิารตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2560 

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

งบประมาณรวม
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
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นโยบายรฐับาล ข้อ 10. การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภบิาลและการปอูงกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

นโยบายรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทกุระดับทั้งการบริหารการเงินการคลัง การบริหารก าลังคน และการบริหารข้อมูลสุขภาพ เพือ่สนับสนุนการปฏรูิปสาธารณสุขและปฏรูิปประเทศ เพือ่ใหพ้ลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง

ยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พฒันาระบบบริหารและเคร่ืองมือในการปอูงกันและปราบปรามการทจุริต

แนวทางที่ 2  สรา้งกลไกป้องกันการทุจรติ

แผนงาน ปอูงกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

โครงการ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการปอูงกันการทจุริตในการบริหารราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2560

วัตถุประสงค์ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหป้ลอดจากการทจุริต

ตวัชี้วัด  ร้อยละ 80 ของบคุลากรสาธารณสุขทกุระดับได้รับการพฒันาความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการปอูงกันปราบปรามการทจุริต

 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 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปอ้งกันการทุจรติในการบรหิาร

จดัการภาครฐั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการภาครัฐ
ใหป้ลอดจากการทุจริต

            453,590

กิจกรรมที่ 1

ประชุมชี้แจงการด าเนินงานภายใตต้วัชี้วัดที่ 7 ระดบัความส าเรจ็
ในการจดัท าแผนปฏบิตักิารจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปงีบประมาณ
ของหน่วยงาน

เพื่อใหก้ารประเมินตัวชี้วดัตามค ารับรองการ
ปฏบิัติราชการของหน่วยงานสู่การปฏบิัติอย่าง
มุ่งผลสัมฤทธิ์

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

พ.ย.-59  -  -  -               37,890        37,890

กิจกรรมที่ 2

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสรา้งความโปรง่ใสในการจดัซ้ือ
จดัจา้งภาครฐั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

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. 
2560

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ส่วนกลาง) ในการปูองกนัและปราบปรามการ
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 4

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

ผู้แทนภาคธรุกจิ คู่สัญญา 
สป. ส่วนกลาง

80 คน ม.ค.-60               37,600        37,600

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนปฏบิตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤตมิชิอบ และส่งเสริมจริยธรรม ศูนย์ปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2560 

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

งบประมาณรวม
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รบัผิดชอบไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
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นโยบายรฐับาล ข้อ 10. การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภบิาลและการปอูงกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

นโยบายรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทกุระดับทั้งการบริหารการเงินการคลัง การบริหารก าลังคน และการบริหารข้อมูลสุขภาพ เพือ่สนับสนุนการปฏรูิปสาธารณสุขและปฏรูิปประเทศ เพือ่ใหพ้ลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง

ยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2  บรูณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทจุริตและพฒันาเครือข่ายในประเทศ

แนวทางที่ 2  สรา้งกลไกป้องกันการทุจรติ

แผนงาน ปอูงกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

โครงการ โครงการปฏบิติัการร่วมภาคเอกชนในการปอูงกันการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ เพือ่เสริมสร้างกระบวนการท างานในการปอูงกันการทจุริตใหเ้ปน็สากล

ตวัชี้วัด  ระดับความส าเร็จในการปฏบิติัการร่วมภาคเอกชนโครงการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

 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 โครงการปฏบิตักิารรว่มภาคเอกชนในการปอ้งกันการจดัซ้ือ

จดัจา้งภาครฐั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อเสริมสร้างกระบวนการท างานในการ
ปูองกนัการทุจริตใหเ้ป็นสากล

              50,000

กิจกรรมที่ 1

โครงการจดัท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุ
ราษฎรธ์านี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

เพื่อเสริมสร้างกระบวนการท างาน
อย่างโปร่งใสกบัภาคีต่างๆ ในการควบคุม
ถ่วงดุลอ านาจ

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 1 แหง่ ต.ค.-ธ.ค. 59 มค.-มี.ค. 60 เม.ย.-ม.ิย. 60  ก.ค-ก.ย. 60               50,000        18,000   -   -           8,000          4,000          8,000          4,000          4,000          4,000

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนปฏบิตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤตมิชิอบ และส่งเสริมจริยธรรม ศูนย์ปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2560 

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

งบประมาณรวม
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รบัผิดชอบไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
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นโยบายรฐับาล ข้อ 10. การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภบิาลและการปอูงกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

นโยบายรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทกุระดับทั้งการบริหารการเงินการคลัง การบริหารก าลังคน และการบริหารข้อมูลสุขภาพ เพือ่สนับสนุนการปฏรูิปสาธารณสุขและปฏรูิปประเทศ เพือ่ใหพ้ลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง

ยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทจุริต เน้นการปรับเปล่ียนฐานความคิดของคนในทกุภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ

แนวทางที่ 2  สรา้งกลไกป้องกันการทุจรติ

แผนงาน ปอูงกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

โครงการ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพกลไกการปอูงกันการทจุริตและส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ เพือ่ใหง้านการปอูงกันการทจุริตและส่งเสริมจริยธรรมบรรลุตามเจตจ านงค์

ตวัชี้วัด  ระดับความส าเร็จในการเพิม่ประสิทธิภาพการปอูงกันกาทจุริตและส่งเสริมจริยธรรม

 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 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการปอ้งกันการทุจรติและส่งเสรมิ

จรยิธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อใหง้านการปูองกนัการทุจริตและ
ส่งเสริมจริยธรรมบรรลุตามเจตจ านงค์

            753,830

กิจกรรมที่ 1

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

เพื่อขับเคล่ือนงานด้านการปูองกนัและ
ปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

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

4 คร้ัง พ.ย.-59 ก.พ.-60 พ.ค.-60 ส.ค.-60               32,000          8,000          8,000          8,000          8,000

กิจกรรมที่ 2

ประชุมคณะกรรมการจรยิธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

เพื่อขับเคล่ือนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรม ประจ าส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

              42,410        21,205        21,205

กิจกรรมที่ 3

ประชุม Chief Integrated Program Officer : CIPO แผนงาน
ปอ้งกันทุจรติคอรร์ปัชั่น การบรหิารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

เพื่อขับเคล่ือนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประชุม Chief Integrated 
Program Officer : CIPO 
แผนงานปูองกนัทุจริต
คอร์รัปชั่น การบริหารความ
เส่ียง และการควบคุม
ภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

              21,000          4,200          4,200          4,200          4,200          4,200

กิจกรรมที่ 4

ประชุมศูนยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับเคล่ือนงานด้านการปูองกนั
ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมจริยธรรม

ประชุมศูนย์ปฏบิัติการ
ต่อต้านการทุจริตกระทรวง
สาธารณสุข

12 คร้ัง ต.ค.-ธ.ค. 59 ม.ค.-ม.ีค. 60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60                 9,300            775            775            775            775            775            775            775            775            775            775            775            775

กิจกรรมที่ 5

ค่าใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการของบคุลากร
ศูนยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข

12 เดือน ต.ค.-ธ.ค. 59 ม.ค.-ม.ี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

แผนปฏบิตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤตมิชิอบ และส่งเสริมจริยธรรม ศูนย์ปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2560 

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 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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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 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมที่ 6

ค่าใช้จา่ยในการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของบคุลากร
ศูนยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข

12 เดือน ต.ค.-ธ.ค. 59 ม.ค.-ม.ีค. 60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60          9,100          6,500          6,500          6,500          6,500          6,500          6,500          6,500          6,500          6,500          6,200          6,200

กิจกรรมที่ 7

ค่าจา้งเหมาพนักงานเอกชน เพื่อขับเคล่ือนงานด้านการปูองกนั
ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมจริยธรรม

พนักงานเอกชน 1 คน ต.ค.-ธ.ค. 59 ม.ค.-ม.ีค. 60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60 180,000                   15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000

กิจกรรมที่ 8

ค่าสาธารณปูโภค (ค่าไปรษณยี)์ เพื่อขับเคล่ือนงานด้านการปูองกนั
ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมจริยธรรม

จดัส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 12 เดือน ต.ค.-ธ.ค. 59 ม.ค.-ม.ีค. 60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60 210,000                   17,500        17,500        17,500        17,500        17,500        17,500        17,500        17,500        17,500        17,500        17,500        17,500

กิจกรรมที่ 9

ค่าน้ าดื่ม เพื่อขับเคล่ือนงานด้านการปูองกนั
ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมจริยธรรม

บุคลากร ศปท. 12 เดือน ต.ค.-ธ.ค. 59 ม.ค.-ม.ีค. 60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60 9,600                800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

กิจกรรมที่ 10
ค่าวัสดสุ านักงาน เพื่อขับเคล่ือนงานด้านการปูองกนั

ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมจริยธรรม
บุคลากร ศปท. 2 คร้ัง พ.ย.-59 เม.ย.-60 80,000              80,000       

กิจกรรมที่ 11
สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อขับเคล่ือนงานด้านการปูองกนั

ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมจริยธรรม
เพื่อส่ือสาร 3 เร่ือง พ.ย.-59 มี.ค.-60 70,320              12,000       58,320       

เพื่อขับเคล่ือนงานด้านการปูองกนั
ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมจริยธรรม

การปฏบิัติงานนอกเวลา
ราชการ จ านวน 12 เดือน

              80,000
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นโยบายรฐับาล ข้อ 10. การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภบิาลและการปอูงกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

นโยบายรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทกุระดับทั้งการบริหารการเงินการคลัง การบริหารก าลังคน และการบริหารข้อมูลสุขภาพ เพือ่สนับสนุนการปฏรูิปสาธารณสุขและปฏรูิปประเทศ เพือ่ใหพ้ลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง

ยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทจุริต เน้นการปรับเปล่ียนฐานความคิดของคนในทกุภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ

แนวทางที่ 1 สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริต

แนวทางที่ 2  สร้างกลไกปอูงกันการทจุริต

แผนงาน ปอูงกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

โครงการ โครงการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ เพือ่ปรับพืน้ฐานความคิด จิตส านึกสาธารณะ สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในการปอูงกันการทจุริตของบคุลากรกระทรวงสาธารณสุข

ตวัชี้วัด  เพือ่ปรับพืน้ฐานความคิด จิตส านึก น าไปสู่การปรับพฤติกรรมของบคุลากรกระทรวงสาธารณสุขใหต่้อต้านการทจุริต

 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 โครงการสรา้งสังคมที่ไม่ทนตอ่การทุจรติ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2560
เพื่อปรับพื้นฐานความคิด จติส านึกสาธารณะ 
สามารถแยกแยะระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้าง
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในการ
ปูองกนัการทุจริตของบุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข

            906,100

กิจกรรมที่ 1

โครงการรณรงค์วันตอ่ตา้นการทุจรติสากล "สุจรติตามรอยพ่อขอ
ท าดเีพ่ือแผ่นดนิ" ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

เพื่อรณรงค์ใหบุ้คลากรกระทรวงสาธารณสุข
ด าเนินชีวติตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจา้
หวัหวัฯ รัชการที่ 9 ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต

หน่วยงานในสังกดักระทรวง
สาธารณสุข

16 หน่วยงาน พ.ย.-ธ.ค. 59             118,950       118,950

กิจกรรมที่ 2

โครงการปลูกฝังข้าราชการ สธ. ยคุ 4.0 หัวใจสุจรติ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
(บรูณาการรว่มกับกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ โดยกรมสนับสนุน
ใช้งบประมาณของกรมฯ)

เพื่อปลูกฝังวธิคิีดแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

สป. ส่วนกลาง 26 
หน่วยงาน (60 คน) ค้าง 1 
คืน

60 คน ม.ค 60             194,240       194,240

กิจกรรมที่ 3

โครงการจติพอเพียงตา้นทุจรติ ตามศาสตรพ์ระราชา ครองตน 
ครองคน และครองงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560
(บรูณาการรว่มกับกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ โดยกรมสนับสนุน
ใช้งบประมาณของกรมฯ)

เพื่อน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏบิัติราชการ

สป. ส่วนกลาง 26 
หน่วยงาน (50 คน) ค้าง 2 
คืน

50 คน ก.พ 60             233,640       233,640

กิจกรรมที่ 4

ประชุมคณะท างานจดัท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

เพื่อจดัท าองค์ความรู้ในการแยกผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม บนพื้นฐาน
หลักคิดฐาน 2

คณะท างานจดัท า
องค์ความรู้เร่ือง
ผลประโยชน์ทับซ้อนบน
พื้นฐานหลักคิดฐานสอง

10 คน                 2,050          2,050

แผนปฏบิตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤตมิชิอบ และส่งเสริมจริยธรรม ศูนย์ปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2560 

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 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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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 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมที่ 5

โครงการจดัท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

10,000 เล่ม

กิจกรรมที่ 6

โครงการปลูกฝังวิธีคิดฐานสอง (Digital Thinking) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

70 คน

กิจกรรมที่ 7

โครงการอบรมเชิงปฏบิตักิารการเรยีนรู้ตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงปลูกพลังความดเีพ่ือแผ่นดนิ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

เพื่อปลุกจติส านึกบุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข ใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม และ
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ และการ
พัฒนาฟื้นฟูปุาไม้ตามแนวทางประชารัฐ

บุคลากร สป. 100 คน 76,800              76,800       

กิจกรรมที่ 8

โครงการยกยอ่งเชิดชูสุจรติชนคนซ่ือสัตย ์กระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

เพื่อยกย่องเชิดชูสุจริตชนคนซ่ือสัตย์ 
กระทรวงสาธารณสุข

บุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข

20 คน 34,650              34,650       

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการแยก
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
 บนพื้นฐานหลักคิดฐานสอง

บุคลากร สป.             190,370       190,370

เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทน
ต่อการทุจริตของบุคลากร สป. 
บนพื้นฐานของหลักคิดฐานสอง

บุคลากร สป.               55,400        55,400

37



38 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 



39 
 

 
 

 
แผนงาน  บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ  นโยบายด้านการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐถูกน าไปใช้ทุกหน่วยงาน (2100245058000000) 
กิจกรรมหลัก  พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (210021000 L5646) 

กิจกรรมย่อย  ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมและป้องกันการทุจริตย่อย (139) 

ศูนย์ต้นทุน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (2100200270) 

กรอบวงเงิน  9,994,100 บาท 
 
 

รายละเอยีดงบประมาณ 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ : ศปท. 

แผนปฏบิตักิาร 

ดา้นการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ 

(ศปท.) 


