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กระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการ 3 ป 1 ค (ปลูก/ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม 
เครือข่าย) ให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระส าคัญ  ขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕60) นโยบายรัฐบาล 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ยุทธศาสตร์การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตฯ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) สอดคล้องกับค าสั่งคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
โดยมีเงื่อนไขความส าเร็จคือ การที่ผู้น า ผู้บริหาร และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีเจตนารมณ์แน่วแน่ 
ในการกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง เที่ยงธรรม และมีจิตส านึกสาธารณะ 
ที่เล็งเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ลุล่วง 
ตลอดจนร่วมกันปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ บริหารงานให้โปร่งใสขึ้นตามหลัก Good 
Governance เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุขให้มีค่าคะแนนมากกว่าร้อยละ 
80 ทั้งนี้ สะท้อนผลลัพธ์ของหน่วยงานจนกระทั่งมีผลต่อดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (Corruption 
Perception Index : CPI) 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ได้รับงบประมาณภายใต้ 
แผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จ านวนเงิน 8,315,700 บาท เพ่ือใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดและตามเงื่อนไข
ความส าเร็จของกระทรวงสาธารณสุข คือ การที่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ผู้บริหาร
กระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องเที่ยงธรรม บริหารงานให้โปร่งใสขึ้นตามหลัก 
Good Governance และมีจิตส านึกสาธารณะที่เล็งเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มุ่งมั่นที่จะ
ช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ลุล่วง 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข 
จะเป็นอีกหนึ่งของความสัตย์ซื่อ ที่จะส่งผลให้ประเทศไทยมีดัชนีการรับรู้การทุจริตที่สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้า
และกระทรวงสาธารณสุข จะปลอดการทุจริตอย่างยั่งยืน 

     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

  ค ำน ำ 
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บทน า 
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรง 
ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น 
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืนๆ มากมาย 
และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง  

การทุจริตประพฤติมิชอบยังคงเป็นอุปสรรคส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ปัญหา 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติ  
ต่อประชาชน ท าให้การด าเนินนโยบายสาธารณะและการจัดบริการสาธารณะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ของประชาชนยังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้งบประมาณแผ่นดินสิ้นเปลืองโดยไม่เกิดประโยชน์  
ต่อประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและมีความบิดเบือนในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประเทศไทยก าลัง
ประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก และผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็น
รูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจ  
ในโลกสมัยใหม่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา 
รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้
ได้  ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจ “สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย” ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผลการส ารวจพบว่า 
สถานการณ์ปัญหาที่มีความรุนแรงในสังคมไทย โดยประเด็นที่วิกฤตมากที่สุดร้อยละ 20.73 คือ ปัญหา 
ความซื่อสัตย์ สุจริต การทุจริตคอร์รัปชั่น รองลงมาร้อยละ 19.30 ปัญหาขาดความสามัคคี เกิดความขัดแย้ง
ในสังคม และร้อยละ 14.69 ปัญหาจิตส านึกสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
มากกว่าส่วนรวม 

ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศไทยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แก้ไขปัญหา 
การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  
รัฐบาลภายใต้การน าของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน 
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 สาระส าคัญเกี่ยวเนื่องในข้อ (10) การส่งเสริม 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส าหรับ
นโยบายรัฐบาลข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบนี้ ต้อง “ท าก่อน ท าจริง และท าทันที” ประกอบค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  
วางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

  ๑
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การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และการสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบนโยบายในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้จัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การใช้จ่าย
งบประมาณมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน มีทิศทางการด าเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน น าสู่เป้าหมาย  
ของแผนงานบูรณาการที่ก าหนดโดยค านึงถึงหลักประหยัด ประสิทธิภาพ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่าย
งบประมาณที่สูงขึ้น และเพ่ือให้แผนงานบูรณาการเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนส าคัญให้เกิดผล 
อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถติดตามความก้าวหน้าและผลส าเร็จของแผนงานบูรณาการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน มติการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -
2560) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เห็นชอบให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ลักษณะบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และส่วนราชการที่ใช้
งบประมาณของส่วนราชการเองนั้น จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยยึดหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย  
  แนวทางท่ี 1 การสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
  แนวทางท่ี 2 การสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  แนวทางท่ี 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริต  
 แนวทางท่ี 1 การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
        1) เสริมสร้างและสนับสนุน ให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรให้ 
         เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
        2) บูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 
        3) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในประเทศ และพัฒนา 
         เครือข่ายระหว่างประเทศ 
        4) สนับสนุนให้ประชาชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
        5) ปรับปรุงระบบ วิธีการท างาน และการให้บริการประชาชน เพ่ือเพ่ิม 
         ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และลดความเสี่ยงของการทุจริต 

       6) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจประเมินคุณธรรม 
        และความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency  
        Assessment : ITA) และพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ดียิ่งขึ้น 

        7) ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเพิ่มเติม 
         สาระเรื่องมาตรการเสริมในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต (มาตรการเสริม
         ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 100 มาตรา 103 และ
         มาตรา 103/7) 
        8) จัดท ามาตรการ/แนวทางผลักดันให้ 
         (8.1) บริษัทเอกชนที่ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตผ่านการ
         รับรอง Collective Action Against Corruption (CAC) 
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         (8.2) บริษัทจดทะเบียนไทย มีผลการประเมินในระดับ 1 ขึ้นไป (ระดับ 1 
         หมายถึง บริษัทแสดงให้เห็นถึงค ามั่นจากผู้บริหารและขององค์กรแล้วว่า 
        มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น) 
        9) พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาสังคมที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานภาครัฐ อาทิ อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน ให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ของรัฐและรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริต 
         10) พัฒนา/ส่งเสริมให้เกิดหมู่บ้านศีล 5 ในทุกต าบล และทุกจังหวัด 
 แนวทางท่ี 2 สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  1) สร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริต ให้ตระหนักรู้
   เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
   ทุกภาคส่วน 
  2) สนับสนุนและเชิดชูข้าราชการที่มีค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
  3) เร่งรัดการบรรจุหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกระดับ
   ทุกสถานศึกษา น าไปใช้ในการเรียนการสอน 
  4) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
   (เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสถานสงเคราะห์) 
  5) เร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการให้เป็น
   บุคลากรต้นแบบ 
 แนวทางท่ี 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริต  
  1) เพ่ิมประสิทธิภาพการแสวงหาข้อเท็จจริง ตรวจสอบ และการไต่สวนวินิจฉัย 
  2) ตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
  3) สืบสวนและสอบสวนการกระท าผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ในภาครัฐ 
  4) เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการตรวจสอบการป้องกันและปราบปราม 
   การทุจริต 
  5) เร่งรัดการด าเนินงานเรื่องกล่าวหาร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ทั้งคดีค้างเก่าและ 
   รับใหม ่
 กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารภายใน
กระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาและปฏิบัติงาน 
ในข้อ 10 คือ พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรด้านสุขภาพของรัฐ  
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ได้ก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้าง
เครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย (1) ปลูก/ปลุกจิตส านึกสร้างจิตส านึก ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริตที่ตัวบุคคล  
สร้างพลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม  (2) ป้องกัน สร้างระบบคุณธรรม และยกระดับความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง (3) ปราบปราม ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริตและ
ปิดช่องโหว่  ก าหนดมาตรการลงโทษผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม  และ (4) เครือข่าย สร้างกลไก 
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ภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และสร้างความเข้มแข็งของกลไก  
การตรวจสอบ 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน 
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) แผนงานบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แนวทางหลัก 3 แนวทาง ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) และแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) 
ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เล่มที่ 10 กระทรวง
สาธารณสุข) แผนงาน ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย 
ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐถูกน าไปใช้ทุกหน่วยงาน งบประมาณจ านวน 
8,315,700 บาท เพ่ือให้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนใช้ในการควบคุมก ากับและติดตามประเมินผลตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด โดยมีเงื่อนไขความส าเร็จคือ การที่ผู้น า ผู้บริหาร และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีเจตนารมณ์  
แน่วแน่ในการกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง เที่ยงธรรม และมีจิตส านึก
สาธารณะที่เล็งเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ไขปัญหากา รทุจริต
คอร์รัปชั่นให้ลุล่วง ตลอดจนร่วมกันปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ บริหารงานให้โปร่งใสขึ้น
ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นภาพสะท้อนผลลัพธ์การด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จนกระท่ังมีผลต่อดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 

 
 
 
แผนภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงตามกรอบการด าเนนิงานตามแผนบรูณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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กลไกการขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการคุ้มครองจริยธรรม 

2.1 กลไกการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และงานคุ้มครอง
จริยธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

การขับเคลื่อนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

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

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-
2560) ตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1042/2558 ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นกลไก
หลั ก ในการขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร์ ด้ านการ ป้ องกั น 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2556-2560) ร่วมผลักดันวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้น
ในกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจัง และยกระดับจิตส านึก
รับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ และส่งผลให้การปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชน 

แผนภาพที่ 2 คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560)  

  ๒ 
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มีอ านาจหน้าที่ 
 1) พิจารณาทบทวนการก าหนดทิศทางตามยุทธศาสตร์การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) และก าหนดกรอบแนวทางเกี่ยวกับ 
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้อง  
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 -2560) มาตรการ 
การป้องกันการทุจริต นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
 2) พิจารณาการจัดท าและกลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้านการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) ตามยุทธศาสตร์การป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) ตามกรอบแนวทาง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 -2560) มาตรการ 
การป้องกันการทุจริต นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
 3) พิจารณางบประมาณในลักษณะบูรณาการแผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุข 
 4) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และภาคี เครือข่าย 
ที่เกี่ยวข้อง มีการขับเคลื่อนงานตามตามยุทธศาสตร์การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) 
 5) ให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินงานแก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข 
 6) ก ากับ ดูแลติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  ด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปขีองหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 7) ติดตามการจัดท ารายงานการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ส่งส านักงาน 
ก.พ.ร. ทุก 6 เดือน 
 8) ให้มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ 
 9) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล หรือ
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ก าหนด 
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 นอกจากนี้  ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ 1043/2558 ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560)  
ในภาพส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

แผนภาพที่ 3 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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   จะเห็นได้ว่า ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดกลไกในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  
(พ.ศ. 2557-2560) เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เปรียบเสมือนจักรกลในการขับเคลื่อน  
ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
การขับเคลื่อนงานคุ้มครองจริยธรรม 

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

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการคุ้มครองจริยธรรม 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เป็นไปตามภารกิจที่ก าหนด คณะกรรมการจริยธรรมประจ า
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 
 1) นายทนงสรรค์ สุธาธรรม   ประธานกรรมการ 
 2) นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์  กรรมการ 
 3) นายสุรเชษฐ์  สถิตนิรามัย  กรรมการ 
 4) นางเพียรพันธ์  อัศวพิทยา  กรรมการ 
 5) นางสาวยุพิน  ตันวิสุทธิ์  กรรมการ 
 6) นายประเสริฐ  ขันเงิน  กรรมการ 
 7) นายประดิษฐ์  วินิจจะกูล  กรรมการ 
 โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นเลขานุการ 
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เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 2 ปี นับแต่วันที่มีประกาศแต่งตั้ง และครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 
2559 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีอ านาจหน้าที่ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ข้อ 15 ดังนี้ 
 1. ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ 
 2. สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือ 
มีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
นี้โดยเร็ว 
 3. พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ  
เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้  ก.พ. โดยพลัน ถ้า ก.พ. มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในหกสิบวัน  
นับแต่วันที่ ก.พ. รับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
 4. ส่งเรื่องให้ ก.พ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบ  
ในวงกว้างหลายส่วนราชการ และยังไม่มีค าวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 5. คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
ของส่วนราชการ 
 6. คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชา  
ใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
 7. เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน้าส่วนราชการต่อ ก.พ.  
และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ เพ่ือเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
เพ่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนต าแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน 
 

แผนภาพที ่4 คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปีพ.ศ. 2557-2559 
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 8. เสนอแนะการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นที่เห็นสมควรต่อ ก.พ. 
 9. ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 
 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
มาใช้บังคับ และคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดดังกล่าวนี้หมดวาระเมื่อ
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และได้ด าเนินการสรรหาและเลือกข้าราชการพลเรือนเพ่ือเสนอตั้งเป็น
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามความในมาตรา 8(13)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และข้อ 14 ของประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน ก.พ. ลงมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีวาร 
การด ารงต าแหน่ง 2 ปี นับแต่วันที่มีการประกาศแต่งตั้งวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดนี้จะหมดวาระในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย 

•  1) นายอุทัย  สุดสุข   ประธานกรรมการ 
•  2) นางลัดดาวัลย์  ไวยสุระสิงห์ กรรมการ 
•  3) นายรุ่งฤทัย  มวลประสิทธิ์พร กรรมการ 
•  4) นายพิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ  กรรมการ 
•  5) นายพรเพชร  ปัญจปิยะกุล กรรมการ 
•  6) นายไพจิตร์  วราชิต  กรรมการ 
•  7) นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการ 

 โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นเลขานุการ 

ที่มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี นับแต่วันที่มีประกาศแต่งตั้ง และครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี  เมื่อวันที่ 
31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

นายอุทัย สุดสุข 
ประธานกรรมการ 

นางลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ 
กรรมการ 

นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ 
กรรมการ 

นายพรเพชร ปัญจปิยะกุล 
กรรมการ 

นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร 
กรรมการ 

นายไพจิตร์ วราชิต 
กรรมการ 

นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา 
กรรมการ 

แผนภาพที่ 5 คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปีพ.ศ. 2559-2561 
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 ดังนั้น การด าเนินงานการขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม มีคณะกรรมการจริยธรรม
ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองจริยธรรม  
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผ่านแก้วกัลยาสิกขาลัย 
สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นให้บุคลากรสาธารณสุขได้รับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในทุกมิติครอบคลุมมิติของสถาบัน มิติของบุคคล มิติด้านปรัชญาความเชื่อด้านอุดมการณ์ 
มิติด้านกฎระเบียบ และมิติในเชิงบริบทต่างๆ ตลอดจนการแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทในทุกมิติ 
รวมถึงการสร้างและขยายเครือข่ายการพัฒนาในองค์กรต่างๆ ประกอบกับการน าแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 แล้ว ที่ได้ขับเคลื่อนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร
สาธารณสุขมาตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2555-2559 ได้ครบทุกมิติ และแผนดังกล่าวฯ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 -2564) ที่บรรลุตามเป้าประสงค์เดียวกัน 
ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2553 นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 และค่านิยมของ
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข MOPH ที่มุ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรม
อย่างต่อเนื่องในระดับหน่วยงาน ระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม บรรลุสู่
เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2564) และ 
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ที่ร่วมพัฒนาหน่วยงานบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานคุณธรรม เพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุขท างานบนพ้ืนฐานความรู้คู่คุณธรรมมี
ความสุขทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
 
2.2 ทิศทางการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย  
 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมาศาลและเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจิตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ 
การรับสินบน การจักซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้รับปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การ
ทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงสู่อา๙ญากรรมอ่ืนๆ มากมายและส่งผลกระทบทาง
ลบในวงกว้าง 
 ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสร้าง
เครื่องมือ กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เริ่ม
ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน การด าเนินงานได้สร้างความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับฐาน
ความคิดและสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม  
 ส าหรับประเทศไทยได้การก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และรุนแรง รวมถึงการสร้างความ
ตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม และกระทรวงสาธารณสุข
โดยเฉพาะการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรมในการเป็นตัวแบบที่ดี  ดังนั้น 
สาระส าคัญที่มีความเชื่อมโยงส าหรับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่กระทรวงสาธารณสุข
น ามาใช้มีดังนี ้
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1. นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
2. วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูป 

แห่งชาติ 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2560-2564) 
4. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2  

(พ.ศ. 2556-2560) 
 5. ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -
2560) 
 6. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส านึก  
ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย)  
 

 นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
 ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานในภาครัฐทั้งในระดับประเทศ 
ภูมิภาคและท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อน หรือลักลั่นกัน  
หรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไข 
กฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนจัดระบบ
อัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรในภาครัฐให้เหมาะสม และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะ 
ที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ  
ลดต้นทุนการด าเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากร
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการแต่งตั้งแต่เฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น 
และตามกฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 
  10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ 
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัดและสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้ นตอน 
ที่แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง 
ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต  การสูญเสียโอกาส หรือสร้างความเสียหาย 
แก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ 
การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
  10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการ 
เชิงรุกทั้งในรูปแบบ การเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนต่างจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามา 
ยังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตาม  
ที่ชุมชนต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยโดยสะดวก การให้บริการถึงตัว
บุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ 
แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด  
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
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  10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ง และโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วาง
มาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 
  10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก 
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่ กับการบริหารจัดการภาครั ฐ 
ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ  
อย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร 
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ 
ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
  10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญ 
วาระเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือ
ของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น  
การจัดซื้อ จัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้  
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัด
ทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบ หรือคู่มือในการปฏิบัติ
ราชการ 
  10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น 
เพ่ือสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือต่อต้านการทุจริ ตและประพฤติมิชอบเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 
 

 วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูป
แห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะองค์กรที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการปฏิรูปกลไก และปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้มีข้อเสนอเพ่ือปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้ สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย โดยเสนอให้มียุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหา 3 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” เพ่ือปฏิรูปคนให้มีจิตส านึก สร้างจิตส านึกที่ตัว
บุคคล รับผิดชอบชั่วดี อะไรควรท าอะไรไม่ควรท า มองว่าการทุจริตเป็นเรื่องน่ารังเกียจเป็นการเอาเปรียบสังคม
และสังคมไม่ยอมรับ (2) ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นระบบป้องกัน
การทุจริต เสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม และ (3) ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพ่ือ
ปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถเอาตัวผู้กระท าความผิดมา
ลงโทษได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าท าที่จะกระท าการทุจริตขึ้นอีกในอนาคต 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2556-2560) ก าหนดใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ในยุทธศาสตร์นี้ได้ก าหนดกรอบแนวทางการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและ
ตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมี
ระบบตรวจสอบของการรับผิดชอบที่รัดกุม ก าหนดตัวชี้วัดคือ ดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตประพฤติมิชอบ 
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 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2556-2560) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วม
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” ก าหนดยุทธศาสตร์หลักออกเป็น 5 
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและเกี่ยวเนื่องในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจ านวน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิด
ของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา
เครือข่ายในประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริต เครือข่ายระหว่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  

  
2.3 นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล  
 สกลสัตยาทร )  
 
 ก าหนดค่านิยมร่วม คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์
ของงาน กล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
 

 
 
ที่มา : ค าช้ีแจงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 

ซื่อสัตย์ 

สามัคค ี

มีความรบัผดิชอบ  

ตรวจสอบได ้ 

โปร่งใส 

มุ่งในผลสมัฤทธิข์องงาน 

กล้าหาญท าในสิ่งทีถู่กต้อง 
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2.4 นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์โสภณ  เมฆธน) 
 
 มาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. 
(ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้าง
เครือข่าย) มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ก าหนดให้มีการ
บริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็น 
1 ใน 4 ยุทธศาสตร์ส าคัญในการปฏิรูปกระทรวง
สาธารณสุข ประกอบด้วย ปลุกจิตส านึก สร้าง
จิตส านึก ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการ
ทุจริตที่ตัวบุคคล สร้างพลังคุณธรรมขับเคลื่อน
สังคม ป้องกัน สร้างระบบคุณธรรมและยกระดับ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
และเข้มแข็ง ปราบปราม ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่
เอ้ือต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่  ก าหนดมาตรการลงโทษผู้กระท าผิดอย่าง รวดเร็วและเป็นธรรม  เครือข่าย 
สร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส  และสร้างความเข้มแข็งของ
กลไกการตรวจสอบ 
 
2.5 วิสัยทัศน์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 
 มุ่งม่ันคุณธรรม ป้องปรามการทุจริต เป็นองค์การใสสะอาด มีธรรมาภิบาล 
 
2.6 ค่านิยมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 
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2.7 พันธกิจศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
 

  1. บูรณาการ และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่ายในการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
2.8 เป้าหมายด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ 
 

 1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขมีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบ 
 2. ปรับสภาพสังคมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกิดภาวะที่เรียกว่า “ไม่ทนต่อ
การทุจริต” จึงต้องปลูกฝังความคิดแบบ Digital Thinking ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต เพ่ือเสริมสร้าง
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 3. กระทรวงสาธารณสุขมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
 4. ประสานความร่วมมือภายในและภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
 5. พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 6. สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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งบประมาณในลักษณะบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

หลักการและเหตุผลของการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณ
เป็นเครื่องมือจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้กระทรวงและหน่วยงานท างานร่วมกัน  
ในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่าย มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์รวม โดยค านึงถึงหลักประหยัด
และความคุ้มค่า เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ 
และเพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นเครื่องมือจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริม  
ให้กระทรวงและหน่วยงานท างานร่วมกันในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่าย มีรูปแบบการบริหาร
จัดการแบบองค์รวม โดยใช้กลไกของงบประมาณในการแสดงความเชื่อมโยงอย่างมีบูรณาการ สะท้อนภารกิจ
ส าคัญโดยค านึงถึงหลักประหยัดและความคุ้มค่า และมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่ายงบประมาณ และ  
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายทีได้ก าหนดไว้ โดย 
มีจุดมุ่งหมายให้แผนงานบูรณาการท าหน้าที่เชื่อมโยงภารกิจและการด าเนินงานของหน่วยงานที่มีเป้าหมาย  
และวัตถุประสงค์เดียวกันมารวมไว้ในแผนงานบูรณาการเดียวกัน แผนงานบูรณาการแสดงภาพรวมของภารกิจ
และงบประมาณที่สอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณการเป็นกรอบในการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ของการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
1) เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความเชื่อมโยงสอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน มีทิศทาง

การด าเนินงานไปในแนวทางเดียวกันน าไปสู่ เป้าหมายของแผนงานบูรณาการที่ก าหนดโดยค านึงถึง 
หลักประหยัด ปริทธิภาพ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่ายงบประมาณที่สูงขึ้น 

2) เพ่ือให้แผนงานบูรณาการเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนส าคัญให้ เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าและผลส าเร็จของแผนงานบูรณาการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน 

 ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักแผนบูรณาการ การป้องกันปราบปราม 
การทุจริต ให้ทุกส่วนราชการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) แผนงานบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยให้ยึด 3 แนวทางหลัก ประกอบด้วย 

  ๓ 
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  แนวทางท่ี 1 การสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
  แนวทางท่ี 2 การสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  แนวทางท่ี 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริต  
 
แนวทางท่ี 1 การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 
   1) เสริมสร้างและสนับสนุน ให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
   2) บูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 
   3) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในประเทศ และพัฒนาเครือข่ายระหว่าง
ประเทศ 
   4) สนับสนุนให้ประชาชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
   5) ปรับปรุงระบบ วิธีการท างาน และการให้บริการประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใส และลดความเสี่ยงของการทุจริต 
   6) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ดียิ่งขึ้น 
   7) ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเพ่ิมเติมสาระเรื่องมาตรการ
เสริมในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต (มาตรการเสริมตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 100 
มาตรา 103 และมาตรา 103/7) 
   8) จัดท ามาตรการ/แนวทางผลักดันให้ 
     (8.1) บริษัทเอกชนที่ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตผ่านการรับรอง Collective 
Action Against Corruption (CAC) 
     (8.2) บริษัทจดทะเบียนไทย มีผลการประเมินในระดับ 1 ขึ้นไป (ระดับ 1 หมายถึง บริษัท
แสดงให้เห็นถึงค ามั่นจากผู้บริหารและขององค์กรแล้วว่ามีนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การคอร์รัปชั่น) 
   9) พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาสังคมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ 
อาทิ อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ให้
มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐและรณรงค์ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริต 
   10) พัฒนา/ส่งเสริมให้เกิดหมู่บ้านศีล 5 ในทุกต าบล และทุกจังหวัด 
 
แนวทางท่ี 2 สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 1) สร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริต ให้ตระหนักรู้เรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในทุกภาคส่วน 
 2) สนับสนุนและเชิดชูข้าราชการที่มีค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
 3) เร่งรัดการบรรจุหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกระดับ ทุกสถานศึกษา 
น าไปใช้ในการเรียนการสอน 
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 4) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา (เด็กในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนสถานสงเคราะห์) 
 5) เร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการให้เป็นบุคลากร
ต้นแบบ 
 
แนวทางท่ี 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริต  
 
 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการแสวงหาข้อเท็จจริง ตรวจสอบ และการไต่สวนวินิจฉัย 
 2) ตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3) สืบสวนและสอบสวนการกระท าผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 4) เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการตรวจสอบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 5) เร่งรัดการด าเนินงานเรื่องกล่าวหาร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ทั้งคดีค้างเก่าและรับใหม่ 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
แผนภาพที่ 6 กรอบการด าเนินการตามแผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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 กระทรวงสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการการป้องกัน  ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนเงินทั้ งสิ้น 
44,895,500 บาท ส่วนราชการระดับกรม ที่จัดท าค าขอและได้รับงบประมาณแผนงานบูรณาการการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย  
 1. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข)
 2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 3. กรมอนามัย  
 4. กรมควบคุมโรค  
 5. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 6. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้านการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) แผนงานบูรณาการการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แนวทางหลัก  
3 แนวทาง ได้แก่ 1) การสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  และ 2) การสร้าง 
ความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ  
 นอกจากนี้ ส่วนราชการระดับกรมที่ไม่ได้จัดท าค าของบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ  
ใช้งบประมาณของส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแนวทางฯ ข้างต้น เป็นจ านวนเงิน 
7,517,320 บาท รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 52,412,820 บาท เพ่ือน าสู่การปฏิบัติให้เกิดผล 
อย่างเป็นรูปธรรม โดยการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
กระทรวงสาธารณสุขและสังคมไทยปราศจากปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่งยืน 
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แผนภาพที่ 7 ความเชื่อมโยงตามกรอบการด าเนนิการตามแผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจรติและประพฤติ 
 มิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปราม 
 การทุจริตและประพฤตมิิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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แผนภาพที่ 8 ความเชื่อมโยงตามกรอบการด าเนนิการตามแผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจรติและประพฤติ 
 มิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปราม 
 การทุจริตและประพฤตมิิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส าหรับหน่วยงานท่ีใช้
 งบประมาณของหน่วยงานด าเนินการ 
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จ าแนกรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส่วนราชการ 
ตามกรอบแนวทางแผนบูรณาการารป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ จ านวน 6 หน่วยงาน วงเงิน 44,895,500 บาท 
 

 
 
หน่วยงานที่ใช้งบประมาณของหน่วยงาน จ านวน 3 หน่วยงาน วงเงิน 7,517,320 บาท  
 

 
 
 

หน่วยงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ร้อยละ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

แนวทางตามแผนบูรณาการฯ 

โครงการ
ใหญ่ 

กิจกรรม สร้าง
กลไกฯ 

สร้าง
ความ

ตระหนักรู้
ฯ 

สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ฯ 

1. ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

8,315,700 18.5 5 19   - 

2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 26,256,800 58.5 1 -   - 
3. กรมควบคุมโรค 4,417,000 9.8 1 -   - 
4. กรมอนามัย 2,737,000 6.1 4 -   - 
5. กรมพัฒนาการแพทย ์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

1,846,000 4.2 4 -   - 

6. ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

1,323,000 2.9 
5 -   - 

รวม 44,895,500        

หน่วยงาน 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

แนวทาง 3 แนวทาง 

โครงการ
ใหญ่ 

กิจกรรม สร้างกลไก
ฯ 

สร้าง
ความ

ตระหนัก
รู้ฯ 

สร้าง
ความ

เข้มแข็งฯ 

กรมการแพทย์** 4,096,000 54.49 1 6   - 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์** 290,000 3.86 4 -   - 
กรมสุขภาพจิต** 1,460,000 19.42 4 -    
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ*** 1,491,320 22.23 6 -    

รวม 7,337,320       
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ผลการด าเนินงาน 
ตามกรอบแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินงานในกรอบแผนงานบูรณาการ
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ที่ต้องการบรรลุวิสัยทัศน์ 
และเป้าหมายในภาพรวม และด าเนินการตามกรอบแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

4.1 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข 
(Moph Integrity & Transparency Assessment : MITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส านึก 
ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต
ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  โดยจัดท าโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข (Moph Integrity & 
Transparency Assessment : MITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก าหนดให้หน่วยงานระดับกรม 
จ านวน 9 หน่วยงาน และหน่วยงานระดับจังหวัด คือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (ซึ่งเป็นการประเมินร่วมกัน 
กับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป) จ านวน 76 หน่วยงาน รวมจ านวนทั้งสิ้น 85 หน่วยงาน เข้ารับ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดให้การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  เป็นตัวชี้วัดเน้นหนักตามยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข (PA : Performance Agreement) และคาดหวังว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
และป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่นศรัทธา 
ต่อการบริหารราชการของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้น น าสู่การยกระดับคุณธรรม  

  ๔ 
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และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลต่อ 
การจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) และบรรลุเป้าหมาย 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) 
และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-
2560) จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต้องเข้าร่วมการประเมิน  
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment 
: ITA) ซึ่งเป็นระบบการประเมินการบริหารงานราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ที่จะช่วย
ฟ้ืนฟูและช่วยส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทย  และเป็นไปตาม 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วม  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -
2560 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง
ประกอบด้วย กรมวิชาการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 9 หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค ได้แก่ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (ครอบคลุมโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป) จ านวน 76 หน่วยงาน  
 
  1) ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานเป็นตัวชี้วัดเน้นหนัก 
ตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และเป็นตัวชี้ วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   ตัวช้ีวัดเน้นหนักตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
   ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมิน 
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 
Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 
   ตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ของปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
   ตัวชี้วัดที่ 27 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 
  2) พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนภูมิภาค)  
   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาสนับสนุนเงินงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายยังส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 
จังหวัด และส านักงานเขตสุขภาพ 12 เขต เพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้กรอบแนวทาง 
ตามแผนบูรณาการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 โดยจัดสรรจากงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โครงการพัฒนาศักยภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนภูมิภาค) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยขอให้ด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามแบบรายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
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การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 -2560) จัดส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ 
ทุจริตฯ (ศปท.) ภายในวันที่ 1 ของทุกเดือนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ pankung08@gmail.com เพ่ือจักได้
รวบรวมรายงานน าส่งส านักงาน ป.ป.ช.  
   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตัดโอนงบประมาณไปยังส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด ส านักงานเขตสุขภาพ จ านวน 12 เขตสุขภาพ  เป็นจ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น 2,672,000 บาท 
   1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด (จังหวัดละ 32,000 บาท) 
   2) ส านักงานเขตสุขภาพ จ านวน 12 เขตสุขภาพ (เขตสุขภาพละ 20,000 บาท) 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้หน่วยงานระดับจังหวัด และระดับ
เขตสุขภาพ จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแนวทางด าเนินการหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558)  

 
ล าดับ แนวทางในการปฏิบัต ิ กรอบเวลา 

1 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องด าเนินโครงการ/กจิกรรมด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติภายในหน่วยงานของตนเอง 

 

 1.1 หน่วยงานภาครัฐต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ทีจ่ะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปรากฏตาม
ข้อ 2) โดยใช้แบบฟอร์มรายงานความก้าวหนา้และผลการด าเนินงานของ
แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ของส านักงาน ป.ป.ช. เมื่อจัดท าแล้วเสร็จ 
จัดส่งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ของกระทรวง 
 

จัดส่งให้ศูนย์ปฏบิัติการ
ต่อต้านการทุจริต  
ของกระทรวง ภายใน 
วันที่ 30 ตุลาคม 
2558 

 1.2 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ของกระทรวง ติดตามความกา้วหน้าการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ของทุกส่วน
ราชการภายในกระทรวงเพื่อประมวลเป็นภาพรวม และจัดส่งไปยังส านักงาน 
ป.ป.ช. 

จัดส่งรายงานให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต ของ
กระทรวง ภายในวนัที่ 
1  
ของทุกเดือน 

2 หน่วยงานภาครัฐจัดท าโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามกรอบดังนี้ 

 

 2.1 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวนัที่ 18 มิถุนายน 
พ.ศ. 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปญัหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 (1) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุง่เน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวงั เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได ้
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ล าดับ แนวทางในการปฏิบัต ิ กรอบเวลา 
 (2) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้า
ส่วนราชการและหัวหนา้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 

 2.2 มาตรการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) 
 ส่วนราชการต้องส่งเสริมให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการใน
สังกัด โดยการจัดอบรม สัมมนา เพื่อสร้างความเข้าใจในเร่ืองมาตรการเสริมในการ
ป้องกันการทุจริตตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ได้แก่ มาตรา 100 
มาตรา 103 มาตรา 103/7 และ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี ้
 (1) มาตรา 100 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม 
  ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐ (ที่มีอ านาจก ากบั ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ
ด าเนินคดี) 

 เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนไดส้่วนเสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐ 
 เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เปน็คู่สัญญากับ

หน่วยงานของรัฐ 
 

 รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับ
รัฐอัน 
มีลักษณะผูกขาดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วน/ผูถ้ือ
หุ้นในห้าง/บริษทัที่รับสัมปทาน/เข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

 มีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือ
ลูกจ้าง 
ในธุรกิจของเอกชน 

 (2) มาตรา 103 หลักเกณฑ์การรบัทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์หรือประโยชน์อันควรไดต้ามกฎหมาย หรือ
กฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 (3) มาตรา 103/7 การเปิดเผยราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส ์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และการแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายของโครงการที่เปน็คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ เพื่อสร้างความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ 
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ล าดับ แนวทางในการปฏิบัต ิ กรอบเวลา 
 (4) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐทราบถึงระดบัคุณธรรมความโปร่งใส และข้อจ ากัดในการด าเนินงาน และ
พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความเป็นธรรม มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น และ
น าไปสู่การยกระดับสง่เสริมภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศให้สูงขึ้น 

3 แนวทางภายใต้แผนบูรณาการ การป้องกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติ 
มิชอบในภาครัฐ 
 (1) แนวทางการสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 
  (1.1) แผนงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน 
    เสริมสร้างและสนบัสนนุให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติหนา้ที่ 
    ให้ความร่วมมือและร่วมบูรณาการการท างานของหน่วยงาน
ภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    ปรับปรุงระบบ วธิีท างาน และการให้บริการประชาชน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใสและลดความเสี่ยงของการทุจริต 
    หน่วยงานภาครัฐและรัฐวสิาหกิจด าเนินการพัฒนาปรบัปรุง
องค์กรเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) และพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้มี
คะแนน 75 คะแนนขึ้นไป 
  (1.2) แผนงานพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวัง
การทุจริต 
    กรณีส่วนราชการที่มีอาสาสมัครภาคประชาชนอยู่ในความ
รับผิดชอบ อาทิเช่น อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น (อสม.) เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ฯลฯ จะต้องพฒันาเครือข่าย
อาสาสมัครภาคประชาชนให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐและรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันการทุจริต 
  (1.3) แผนงานเสริมสร้างความรู้บุคลากรภาครัฐ เพื่อการป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติ 
    สนับสนนุ ส่งเสริม สรา้งช่องทางให้ประชาชนทัว่ประเทศมี
ส่วนร่วมในการป้องกันการทุจรติ 
    ปรับปรุงหลักสูตรการพฒันา/การฝึกอบรมข้าราชกรและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยเพิ่มเติมสาระเร่ือง มาตรการเสริมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (มาตรการเสริมตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 
100 มาตรา 103 มาตรา 103/7) 
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ล าดับ แนวทางในการปฏิบัต ิ กรอบเวลา 
 (2) แนวทางการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
  (2.1) แผนงานยกระดับวัฒนธรรมและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
    สร้างจิตส านึก คา่นิยม คุณธรรม และวัฒนธรรมสุจริตให้
ตระหนักรู้เร่ืองความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุก
ภาคส่วน 
    สนับสนนุและเชดิชูข้าราชการทีม่ีค่านิยมในการต่อตา้นการ
ทุจริต 
 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแนวทางด าเนินการหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะส่งผลต่อระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาค 
 
  3) โครงการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข (Moph ITA) สู่การพัฒนาองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข (Moph ITA) สู่การพัฒนาองค์กร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA) แก่บุคลากร
สาธารณสุข สร้างวัฒนธรรม/สร้างค่านิยมด้านคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนการ เตรียม
ความพร้อมบุคลากรสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นกลไกขับเคลื่อน
หน่วยงานของภาครัฐให้มีการบริหารงานที่โปร่งใสขึ้นตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
transparency assessment : ITA) ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด อีกทั้งยังมุ่งหวังให้หน่วยงานของกระทรวง
สาธารณสุขใช้การประเมินฯ ดังกล่าวเป็นเครื่องมือการป้องกันการทุจริต ร่วมสานต่อนโยบายและยุทธศาสตร์
ชาติฯ (พ.ศ. 2556-2570) และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) ให้การด าเนินงานด้านการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดการขยายผลตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ช. และกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
คะแนนประเมินเป็นการสะท้อนผลลัพธ์ของหน่วยงาน จะเกิดผลโดยรวมจนกระทั่งมีผลต่อดัชนีดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย และจะสะท้อนกลับมาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในที่สุด 
  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประสานงาน ITA ระดับกรมวิชาการ ระดับเขตสุขภาพ และ
ระดับจังหวัด จ านวน 430 คน ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัด
นนทบุรี มีผู้เข้าประชุมฯ จ านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 72.09 ของกลุ่มเป้าหมาย ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
429,367 บาท 
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  ผลการด าเนินงาน  
  1) ผู้ประสานงาน ITA ระดับกรมวิชาการ ระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด ได้รับความรู้  
มีความเข้าใจในหลักการประเมิน ITA เพ่ิมขึ้น และต้องด าเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
   2) ด าเนินการเพ่ือผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดเน้นหนักตามยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข (ตัวชี้วัดที่ 21) และตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559  
ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตัวชี้วัดที่ 27) 
   ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT)  
   ตัวชี้วัดที่ 27 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
  3) ด าเนินการเพ่ือผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการระดับกรม และระดับจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
 
  4) โครงการอบรมพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการอบรมพัฒนาและเพ่ิมพูน
ทักษะผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency 
assessment : ITA) แก่ผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับ
เขตสุขภาพ สามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นกลไกขับเคลื่อนหน่วยงานระดับจังหวัดของแต่ละเขตสุขภาพให้มี
การบริหารงานที่โปร่งใสขึ้นตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency assessment : ITA) ที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
   กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ระดับเขตสุขภาพ จ านวน 70 คน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าอบรมฯ จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 110 ของกลุ่มเป้าหมาย ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
80,960 บาท 
  ผลการด าเนินงาน 
  1) ผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ( Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพได้รับความรู้ มีความเข้าใจในหลักการประเมิน ITA 
เพ่ิมขึ้น และต้องด าเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน (ITA) ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
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   2) ด าเนินการเพ่ือผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดเน้นหนักตามยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข (ตัวชี้วัดที่ 21) และตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559  
ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตัวชี้วัดที่ 27) 
    ตัวชี้วัดที่ 21  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence 
Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)  
    ตัวชี้วัดที่ 27  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
  3) ด าเนินการเพ่ือผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 
ส่วนราชการระดับกรม และระดับจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
 
  5) โครงการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง (Integrity & Transparency Assessment : ITA) สู่การ
พัฒนาองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการประชุมชี้แจงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ( Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) สู่การพัฒนาและปรับปรุงองค์กร ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2559  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง สามารถ 
ใช้ เครื่องมือดังกล่าวเป็นกลไกขับเคลื่อนหน่วยงานของภาครัฐ ให้มีการบริหารงานที่ โปร่ ง ใสขึ้น 
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA) ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
ร่วมสานต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติฯ (พ.ศ. 2556-2570) และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) ให้การด าเนินงานด้านการ 
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดการขยายผลตามแนวทางที่ กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด คะแนนประเมินเป็นการสะท้อนผลลัพธ์ของหน่วยงาน จะเกิดผลโดยรวมจนกระทั่ง 
มีผลต่อดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย  
  ผลการด าเนินงาน 
  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประสานงานการเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลาง จ านวน 90 คน เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าอบรมฯ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมาย ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
40,730 บาท 
  1) ผู้ประสานงานการเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity 
& Transparency Assessment : ITA) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ได้รับความรู้ มีความ
เข้าใจในหลักการประเมิน ITA เพ่ิมข้ึน และต้องด าเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
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  2) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ด าเนินการเพ่ือผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ตามตัวชี้วัดเน้นหนักตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (ตัวชี้วัดที่ 21) และตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตัวชี้วัดที่ 27) 
   ตัวชี้วัดที่ 21  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT)  
   ตัวชี้วัดที่ 27  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
  3) ด าเนินการเพ่ือผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 
ส่วนราชการระดับกรม และระดับจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
 
  6) โครงการน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Integrity and Transparency Assessment : 
MITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการคัดเลือกผลงานเข้าเสนอ
คณะรัฐมนตรี และจัดท าสื่อ VDO Info-graphic สาระส าคัญในการน าเสนอปรากฏดังนี้ 
  1. เรื่องเดิม 
   1.1 ความเป็นมาของเรื่องท่ีจะเสนอ 
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) เป็นมาตรการเสริมเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ก าหนดไว้ 
ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) โดยการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรม 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment) ขององค์กรต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (Anti-
Corruption and Civil Rights Commission : ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีความโปร่งใส 
ของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. พัฒนาให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย โดยการส ารวจความคิดเห็น  
และประสบการณ์ของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชนในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ในเรื่อง
ความโปร่งใส คุณธรรม การปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณ ตลอดจนประสบการณ์หรือการรับรู้เกี่ยวกับการจ่ายหรือ 
เรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจจะน ามาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีวิจัยและหลักสถิติ 
จัดล าดับผลคะแนนที่ได้รับและรายงานผลให้หน่วยงานได้รับทราบ เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานให้มีคุณธรรม
มากยิ่งขึ้น ส านักงาน ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานน าระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไปปฏิบัติในปี พ.ศ. 2557-2560 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
การป้องกันการทุจริตและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สูงขึ้น และ 
ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบเพ่ือรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558-2560 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) ได้จัดตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือ
รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส่ วนราชการระดับกรมในสั งกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ทุกส่วนราชการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เข้ารับการประเมินทั้งส่วนราชการระดับกรมและส่วนราชการระดับจังหวัด (ประเมิน 3 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย ส านักงานจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) 
ทั้งนี้ ส่วนราชการระดับจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
สูง และมีภารกิจด้านการอนุมัติอนุญาต  ซึ่งในส่วนกระทรวงสาธารณสุขนั้นส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดให้มีการประเมิน
เฉพาะส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเท่านั้น หากแต่กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.) ขอมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยให้ส่วนราชการระดับจังหวัด ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(ประกอบด้วยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป) เข้าร่วมการประเมินภายใต้ส่วน
ราชการระดับจังหวัด นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ระดับกรมและระดับจังหวัด มิติภายใน มิติการพัฒนาองค์กร (น้ าหนักร้อยละ 5) 
  กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้ วัดเน้นหนักตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 และตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (PA : Performance Agreement)  
  1.2 มติคณะรัฐมนตรีหรือค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
   เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ 
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-
2560) สู่การปฏิบัติ โดยให้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็นหนึ่ง 
ในมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) และ 
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 
  1.3 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
   1.3.1)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส านักงาน ป.ป.ช. ประเมินส่วนราชการระดับกรม 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ 
กรมควบคุมโรค กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการ-
-สุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 74.50)  
   1.3.2)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. ประเมินส่วน
ราชการระดับกรมและระดับจังหวัดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 85 หน่วยงาน ส่วนราชการระดับกรมมีระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 78.50) ส่วนราชการระดับจังหวัด 
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 74.41) จะเห็นได้ว่า 
ส่วนราชการระดับกรมนั้นมีระดับคะแนนสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้า ในส่วนระดับจังหวัดนั้น เข้าร่วมการประเมินเป็นปีแรก 
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 2. เหตุผลความจ าเป็น 
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นมาตรการเสริม
เชิงบวกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการ 3 ป.  
1 ค. (ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกัน
การทุจริต ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ก าหนดให้หน่วยงานระดับ
กรม และหน่วยงานระดับจังหวัด คือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (ซึ่งเป็นการประเมินร่วมกันกับโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป) จ านวน 85 หน่วยงาน และคาดหวังว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 
ของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม และป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับการบริการที่ดี 
มีความพึงพอใจ เชื่อมั่นศรัทธา ต่อการบริหารราชการของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้น น าสู่ 
การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผล
ต่อการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) และบรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) และยุทธศาสตร์ด้าน 
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) จึงมีความจ าเป็น 
อย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต้องเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นระบบการประเมินการบริหารงานราชการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ที่จะช่วยฟ้ืนฟูและช่วยส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่
ระบบราชการไทย 
   3. ความเร่งด่วนของเรื่อง 
    - ไม่มี 
   4. สาระส าคัญและข้อเท็จจริง 
  กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)  
ได้ก าหนดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข MoPH Integrity & 
Transparency Assessment : MITA) ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยพิจารณาตั้ง
งบประมาณรายจ่ายตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 และตามแนวทางการจัดท างบประมาณลักษณะบูรณาการ 
เชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ (การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ) โดยยึด 3 แนวทางหลัก 
ประกอบด้วย 1) การสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 2) การสร้างความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ 3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งในปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ) และได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข MoPH 
Integrity & Transparency Assessment : MITA) ดังนี้ 
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ปีงบประมาณ ประเภทหน่วยงาน จ านวนหน่วยงาน งบประมาณ (บาท) 
2558 หน่วยงานระดับกรม 9 450,700 

 หน่วยงานระดับจังหวัด (ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด) 

76  

2559 หน่วยงานระดับกรม 9  
 หน่วยงานระดับจังหวัด (ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด) 
76 3,686,800 

 รวม 170 4,137,500 
 
 5. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือค าสั่งใด  ๆ 
  - ข้อมูลดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นโดยรวมของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้น ในปี 2558 ประเทศไทยได้ 
38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 76 จากการจัดอันดับทั้งหมด 168 ประเทศทั่วโลก ในปี 2557 
ประเทศไทยได้ 38 คะแนน อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2558 
ประเทศไทยมีอันดับดีขึ้น เนื่องมาจากรัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เกิดเสถียรภาพ มีความเสี่ยง 
ทางการเมืองลดลง มีนโยบายชัดเจนในการให้ความส าคัญกับนโยบายคอร์รัปชั่น ส่งผลต่อการรับรู้ในระดับนานาชาติ
ในทางที่ดีขึ้น สอดคล้องกับรายงานผลการส ารวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย (Corruption Situation Index : CSI)  
โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ท าการส ารวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย (Corruption Situation Index : CSI)  
ในปี พ.ศ. 2558 ของเดือนมิถุนายน 2558 เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2554 ใน 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  
1) ประชาชน 2) ผู้ประกอบการภาคเอกชน และ 3) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จ านวน 2,400 ตัวอย่าง  
ใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก 
และภาคใต้ ประเด็นการส ารวจ 4 ดัชนีประกอบด้วย 1) ดัชนีปัญหาและความรุนแรงของการคอร์รัปชั่น 2) 
ดัชนีการป้องกันการคอร์รัปชั่น 3) ดัชนีการปราบปรามการคอร์รัปชั่น และ 4) ดัชนีการสร้างจริยธรรมและ
จิตส านึก พบว่า สถานการณ์คอร์รัปชั่นไม่รุนแรง ซึ่งครั้งนี้ดัชนีอยู่ในระดับ 55 เพ่ิมขึ้นจากการส ารวจครั้งก่อน
ซึ่งอยู่ระดับ 49 และถือเป็นการเพ่ิมข้ึนสูงที่สุดในรอบ 6 ปี 
 6. ผลกระทบ 
  - ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในระบบราชการการไทย เป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจ ระบบการเมือง ระบบการปกครอง และระบบการบริหารราชการ  เนื่องจากการทุจริตเป็นต้นตอของปัญหา
ด้านต่างๆ ของประเทศ อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม และเกิดอุปสรรคต่อการพัฒนา  
ขีดความสามารถของประเทศในระยะยาวอีกด้วย 
 7. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา 
  - ไม่มี 
 8. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย หน่วยงานระดับกรม และหน่วยงานระดับจังหวัด 
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป) 
  - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย หน่วยงานระดับกรม และหน่วยงานระดับจังหวัด 
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลชุมชน) 
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 9. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
  9.1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) 
สู่การปฏิบัติ โดยให้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  9.2) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  5 มกราคม 2559 มี มติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ 
ทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  นอกจากนี้ ได้จัดท าสื่อ VDO 
Info-graphic เรื่อง การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Integrity & 
Transparency Assessment : MITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
รวมทั้งจัดท าชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ (Roll up) การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Integrity & Transparency 
Assessment : MITA) เพ่ือใช้ในการน าเสนอผลการ

ด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานให้กับส านักงาน ก.พ.ร. ในโอกาส
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (PMQA)  
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 งบประมาณในการจัดท า VDO Info-graphic เป็นจ านวนเงิน 214,000 บาท และชุด
นิทรรศการ (Roll up) จ านวน 19,260 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 233,260 บาท  
  ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Integrity & Transparency Assessment : MITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ได้น าเสนอให้กับคณะรัฐมนตรี และได้รับรางวัลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (PMQA) หมวดที่ 1 การน าองค์กร 
 
  7) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 85 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
   7.1 ส่วนราชการระดับกรม 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ก รม กา ร แพทย์  ก ร มคว บคุ ม โ ร ค  ก รม พัฒน าก า รแ พท ย์ แ ผ น ไท ยแ ละก า ร แพท ย์ ท า ง เ ลื อ ก 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
   7.2 ส่วนราชการระดับจังหวัด ประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 76 
จังหวัด (ซึ่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และ
โรงพยาบาลทั่วไป) 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  

(1) ตัวช้ีวัดเน้นหนักตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  
 ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 
 
ตารางท่ี 1 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและ 
  ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based 
  Integrity and Transparency Assessment : EBIT)  

ตัวช้ีวัด ผลคะแนนประเมินตัวช้ีวัดที่ 21 จ านวน 85 หน่วยงาน 
รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity 
and Transparency Assessment : EBIT) 
 

75.29 96.74 94.12 
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ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ 
ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) จ านนวน 85 หน่วยงาน ประเมิน 
จ านวน 3 ไตรมาส ในรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน มีคะแนนเฉลี่ยในระดับสูงมาก และผล
คะแนนเพ่ิมขึ้นตามล าดับดังนี้ รอบ 6 เดือน ร้อยละ 75.29 รอบ 9 เดือน ร้อยละ 96.74 และรอบ 12 
เดือน ร้อยละ 94.12 ตามล าดับ ดังนั้น ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์  
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.74  
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงมาก 
 

(2) ตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรม และระดับจังหวัด  
ตัวช้ีวัดที่ 8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

 ตัวชี้วัดที่ 8 ระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงานในสังกัด
  กระทรวงสาธารณสุข  

หน่วยงาน ผลคะแนนประเมินตัวช้ีวัดที่ 8 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …. 
2557 2558 2559 

หน่วยงานระดับกรม 74.50 
(ระดับสูง) 

78.50 
(ระดับสูง) 

80.95 
(ระดับสูงมาก) 

 
หน่วยงานระดับจังหวัด - 75.52 

(ระดับสูง) 
79.56 

(ระดับสูง) 
 

 
  ผลการประเมินตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรม และระดับ
จังหวัด ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  หน่วยงานระดับกรม 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 9 หน่วยงาน ที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีคะแนนร้อยละ 
80.95 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงมาก และเมื่อแจกแจงผลคะแนนประเมินตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 พบว่ามีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นตามล าดับคิดเป็นร้อยละ 74.50 ร้อยละ 78.50 
และร้อยละ 80.95 ตามล าดับ 
  ผลการประเมินตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับจังหวัดได้แก่ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มี
คะแนนร้อยละ 79.56 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูง และเมื่อแจกแจงผลคะแนนประเมิน
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 พบว่ามีคะแนนเพ่ิมสูงขึ้นตามล าดับคิดเป็นร้อยละ 75.52 และ 
ร้อยละ 79.56 ตามล าดับ 
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  ในส่วนของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข มีคะแนนประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานใน
ระดับสูงมาก คิดเป็นร้อยละ 88.22 ได้คะแนนเป็นล าดับที่ 3 ของส่วนราชการระดับกรม จ านวน 148 
หน่วยงาน รองจากกรมราชองครักษ์ และกรมธนารักษ์ตามล าดับ แต่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลางมีคะแนนประเมินตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) สูงเป็นล าดับที่ 1 ของทุกหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน มีคะแนน 
ร้อยละ 97.67 ดังตาราง 
 
ตารางท่ี 3 คะแนนประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของ 
  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน คะแนนประเมิน 
ITA 

คะแนนประเมินจ าแนกตามแบบส ารวจ 3 แบบ 
Internal External Evidence 

Based 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลาง 
 

88.22 83.71 82.02 97.67 

 

   8. การประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ 
    ส านักงาน ก.พ. ก าหนดให้ส่วนราชการเข้าร่วมการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส่วน
ราชการ ประจ าปี 2559 โดยใช้ “เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ” 4 มิติ 13 
ตัวชี้วัด ดังนี้ 

มิติ รายละเอียด จ านวนตัวช้ีวัด 
1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความ

โปร่งใส 
3 

2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม 
 

5 

3 ด้านการใช้ดุลยพินิจ 
 

3 

4 ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน 
 

2 

ผลการด าเนินงาน 
  1) จัดท าค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 709/2559 ลงวันที่ 15 มีนาคม  
พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  2) จัดท าค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 710/2559 ลงวันที่ 15 มีนาคม  
พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
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  3) แจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์ตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ใน 4 มิติ 13 ตัวชี้วัด 
  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ได้จัดท าและประเมิน 
มาตรฐานความโปร่งใส ประจ าปี พ.ศ. 2559 
 
  9. โครงการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
   (1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมบัญชีกลาง ขอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาคัดเลือก
โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
ภายในกระทรวง อย่างน้อย 3 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน และมีมูลค่าโครงการ
ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป  โดยเป็นโครงการที่ใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ หรือเงิน
ช่วยเหลือ และขอให้แจ้งรายละเอียดของโครงการตามแบบฟอร์มโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือจัดท าข้อตกลง
คุณธรรม (Integrity Pact) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และจัดส่งให้กรมบัญชีกลางในวันที่  
31 สิงหาคม 2558) 
   (2) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข แจ้งหน่วยงานระดับกรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ได้แก่ 1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 2) 
ส านักบริหารการสาธารณสุข คัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อก าหนด แจ้งรายละเอียดของโครงการ 
ตามแบบฟอร์มโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือจัดท าข้อตกลงคุณธรรม ( Integrity Pact) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
   (3) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งโครงการจัดซื้อจัดจ้างน าร่อง
ในการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จ านวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 
    3.1 โครงการก่อสร้างอาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมรื้อถอน แขวงทุ่งพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 1,069,760,400 บาท (เงินงบประมาณ 
987,380,800 บาท และเงินนอกงบประมาณ 80,519,600 บาท) ระยะเวลา 1,260 วัน จัดจ้างโดยวิธีการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ มอบหมายให้นางวันทนา แจ้ง
ประจักษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง กรมการแพทย์ เป็นผู้ประสานงาน 
    3.2 โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พ้ืนที่ใช้
สอยประมาณ 31,420 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี วงเงิน 
607,494,000 บาท (เงินงบประมาณ) ระยะเวลา 3 ปี จัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมอบหมายให้นายธนกฤต มณีรัตน์ รองผู้อ านวยการ-
ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ประสานงานในระดับพ้ืนที่ 
  (4)  กรมบัญชีกลางคัดเลือกโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร 
คสล. 9 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 31,420 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
วงเงิน 607,494,000 บาท ให้เข้าโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่จะด าเนินการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  (5)  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานะของโครงการฯ 
ให้กรมบัญชีกลางทราบ สาระส าคัญสรุปดังนี้  
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    โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้เตรียมความพร้อมตามหนังสือแจ้งเตรียมความพร้อมส าหรับ
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑๑ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยเริ่มด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการด าเนินการจัดจ้าง และหลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ  
ได้ด าเนินการแต่งคณะกรรมการก าหนดราคากลางส าหรับงานก่อสร้าง  โดยคณะกรรมการฯ ได้ก าหนดราคากลาง
เป็นจ านวนเงิน ๕๘๘,๘๓๓,๔๐๐ บาท และด าเนินการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง จัดท าร่างประกาศ 
และเอกสารประกวดราคา พร้อมขอความเห็นชอบราคากลางจากหน้าส่วนราชการ แต่ระหว่างการเสนอ  
เพ่ือขอความเห็นชอบอยู่นั้น กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๓๙๙ ลงวันที่ ๑๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
คณะกรรมการก าหนดราคากลางจึงมีความเห็นว่า เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ เห็นสมควรให้มีการประชุม
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางก าหนด จึงได้รายงานหัวหน้า
ส่วนราชการทราบ และพิจารณาปรับปรุงราคากลาง ครั้งที่ ๒ ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยเห็นควร
ก าหนดราคากลางเป็นจ านวนเงิน ๕๘๖,๓๐๙,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาที่ลดลงกว่าราคากลางเดิม และรายงาน 
ขอความเห็นชอบราคากลาง พร้อมจัดท ารายงานขอจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดจ้าง และจัดท าร่าง
ประกาศและเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ ๒ เพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ และได้น าร่าง
ประกาศและเอกสารประกวดราคา มาเผยแพร่ให้สาธารณะชนได้แนะน าและวิจารณ์ตามระเบียบฯ เป็ นเวลา 
ไม่น้อยกว่า๓ วันท าการ ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง  หลังจากนั้นจึงรายงานผลการเผยแพร่ 
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา พร้อมขออนุมัติประกาศประกวดราคาจ้าง ซึ่งหลังจากที่หัวหน้า  
ส่วนราชการให้ความเห็นชอบ และลงนามในประกาศประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  
ได้น าประกาศประกวดราคาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน กรมบัญชีกลาง และปิดประกาศที่หน่วยงาน 
เพ่ือให้ผู้สนใจขอซื้อเอกสารเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการ และให้ผู้เสนอราคาจัดท าเอกสารการเสนอราคา
อีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วันท าการ เพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการเสนอราคา และด าเนินการจัดจ้างให้ถูกต้อง 
เป็นไปตามระเบียบ ฯ ต่อไป 
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สรุปการด าเนินการโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี  

วัน เดือน ปี การด าเนินการ หมายเหตุ 

18 กันยายน 2558 ประชุมคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
ครั้งท่ี 1 

ก าหนดราคากลางเป็นเงิน  
588,833,400 บาท 

2 ตุลาคม 2558 รายงานผลการก าหนดราคากลาง สสจ. ให้แกไ้ขแบบฟอร์มการเสนอขอความ
เห็นชอบ 

19 ตุลาคม 2558 รายงานขอจ้างและจัดท าประกาศประกวดราคา  
4 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  

ครั้งท่ี 2 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 
0421.5/ว 399 ลงวันท่ี 15 ต.ค. 58 

10 พฤศจิกายน 2558 รายงานขอจ้างและจัดท าประกาศประกวดราคา 
พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

เนื่องจากมีการก าหนดราคากลางใหม่ ราคา
กลางเป็นเงิน 586,309,000 บาท 

23 พฤศจิกายน 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เห็นชอบราคา
กลาง ร่างประกาศ และแต่งตั้งกรรมการฯ 

 

23 พฤศจิกายน 2558 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เผยแพรร่่างประกาศ ระหว่างวันท่ี 23-26 
พฤศจิกายน 2558 

2 ธันวาคม 2558 ขออนุมัติจ้าง และประกาศประกวดราคา  
8 ธันวาคม 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ลงนามใน

ประกาศประกวดราคา 
 

9 ธันวาคม 2558 ประกาศประกวดราคา และก าหนดวันเสนอ
ราคา 

- ขายเอกสาร วันท่ี 9-17 ธันวาคม 58 
- เสนอราค วันท่ี 12 มกราคม 2559 
- พิจารณาผล วันท่ี 13 มกราคม 2559 

 
  ข้อเสนอแนะ 
  1) เนื่องจากเป็นรายการก่อสร้างที่มีรูปแบบรายละเอียดเฉพาะ จึงต้องใช้เจ้าหน้าที่ 
ที่มีความรู้ความสามารถ และใช้ระยะเวลาในการพิจารณา ตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ให้ละเอียด
รอบคอบเพื่อความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ ตรงตามประโยชน์ใช้สอย และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
  2) ในการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ อาจจะมีความล่าช้า เนื่องจาก
ต้องเสนอผ่านผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  (6) วันที่ 11 มกราคม 2559 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ACT แจ้งรายชื่อ 
ผู้สังเกตการณ์ ตามข้อตกลงคุณธรรมในโครงการ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย  นายสมชาติ  เจศรีชัย นาย
นภดล  ใจซื่อ และ ดร. ภิรมย์ แจ่มใสและมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมโครงการ
ข้อตกลงคุณธรรม ต้องด าเนินการให้ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการตั้งแต่ขั้นตอนการร่าง TOR 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการและสามารถสร้างความโปร่งใส เนื่องจากขั้นตอนการร่าง TOR 
เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น ถ้าการด าเนินการโครงการได้ล่วงเลยขั้นตอนในการท า 
TOR แล้ว จะท าให้ไม่เกิดประโยชน์ต่อโครงการในการสร้างความโปร่งใสตามมาตรการข้อตกลงคุณธรรม เป็น
ผลให้ไม่สามารถด าเนินการข้อตกลงคุณธรรมในโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 
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  (7) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 กรมบัญชีกลาง เชิญผู้ประสานงานโครงการฯ ที่ได้รับ
คัดเลือก เข้าร่วมประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามข้อตกลงคุณธรรม ครั้งที่ 1/2559 นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ 
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ชี้แจง
ความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
โดยใช้ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สาระส าคัญของการประชุม คือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
ส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการตามข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มีองค์ประกอบ
ดังนี้  1) หน่วยงานภาครัฐ (Government Agency) 2) ผู้ เข้าร่วมเสนอราคา (Supplier) และ 3)  
ผู้สังเกตการณ์ (Observer) หน้าที่ของแต่ละส่วนตามข้อตกลงคุณธรรม ( Integrity Pact) มีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
  1) หน่วยงานภาครัฐ (Government Agency)  
  - เปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
  - ปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาอย่างเท่าเทียม 
  - ก าหนดให้ IP เป็นส่วนหนึ่งของ TOR 
  2) ผู้เข้าร่วมเสนอราคา (Supplier)  
  - ไม่ให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - ปฏิบัติอย่างความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  - ยินยอมให้ IP เข้าร่วมในทุกขั้นตอน 
  3) ผู้สังเกตการณ์ (Observer)  
  - เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อ 
  - วางตัวเป็นกลาง 
  - มีสิทธิขอข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้อง 
และข้อก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการตามข้อตกลงคุณธรรม ประกอบด้วย 1) เป็นโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน 2) เป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูง 3) เป็นโครงการจัดซื้อ 
จัดจ้างที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนหรือเป็นที่สนใจของประชาชน และ 4) เป็นโครงการที่ยังไม่ได้ก าหนดร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) หรืออยู่ระหว่างจัดท าร่างขอบเขตงาน 
  (8) ส านักบริหารการสาธารณสุข แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานโครงการฯ ไปยังองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เพ่ือร่วมประชุมภาคส่วนใน 2 ภาคส่วน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ 
(Government Agency) คือ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้สังเกตการณ์ (Observer) 
ประกอบด้วย 1) นายสมชาติ เจศรีชัย 2) นายนพดล ใจซื่อ และ 3) ดร.ภิรมย์ แจ่มใส ในประเด็นการประสาน
รายชื่อผู้ประสานงานส านักบริหารการสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ และรับผิดชอบการประชุม 2 ภาคส่วนใน
ล าดับถัดไป นัดประชุมฯ ครั้งแรกในวันที่ 2 มีนาคม 2559 ส าหรับสถานะของโครงการฯ ปัจจุบัน ณ วันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการลงนามของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กรณีมีผู้เสนอราคาต่ าสุดในวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) และได้รายงาน
ให้กรมบัญชีกลางทราบด้วยแล้ว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 
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พิธีลงนามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity 
Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
จัดพิธีลงนามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity 
Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นาย
โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วม 
“พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายโสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เป็นการลงนาม
ร่วมกันระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับผู้ร่วมเสนอราคา จ านวน 1 ราย และผู้สังเกตการณ์   
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ยึด 
หลักการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีธรรมาภิบาล ด าเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ของรัฐบาล รวมถึงการมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นับเป็นโครงการแรก  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม
โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  โดย 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีก าหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 607,494,000 ล้านบาท  ซ่ึงข้อตกลงคุณธรรมเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการ
และภาคเอกชนที่สนใจเข้ามาเป็นผู้เสนอราคาว่าจะไม่กระท าการใดๆ ที่ส่อไปทางทุจริต และยินยอมให้มีบุคคล
ที่สาม ที่มาจากภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
นับแต่การจัดท าร่วมขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) จนถึงสิ้นสุดสัญญา ทั้งนี้ สาระส าคัญ 
ของข้อตกลงคุณธรรมได้ก าหนดเงื่อนไขให้ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติดังนี้ คือ หน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการฯ 
จะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร่างขอบเขตของงาน (Term of 
Reference) ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ e-GP ของกรมบัญชีกลาง เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป
สามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
เพ่ือสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ผู้เข้าร่วมเสนอราคา จะต้องไม่ให้ เสนอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดอันเป็นประโยชน์ในการเสนอราคา และยินยอมให้ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์  
และตรวจสอบโครงการได้ในทุกขั้นตอน ผู้สังเกตการณ์ เป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคม
วิชาชีพ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ และประสบการณ์ที่จ าเป็น 
ต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีความเป็นกลาง ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง มีสิทธิ  
ขอข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการฯ และจะต้องรักษาความลับของข้อมูลเอกสาร  

 การน าข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณและยกระดับความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เนื่องจากได้รับการตรวจสอบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การด าเนินโครงการ และการใช้จ่ายโครงการจากภาคประชาสังคม โดยผ่านทาง  
ผู้สังเกตการณ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมเสนอราคาโครงการของรัฐ เกิดการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริง อีกทั้งจะเป็นการส่งผลต่อการจัดท าดัชนี รับรู้การ
ทุจริต (CPI) ของประเทศไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติและ 
ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 
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ผลการประชุม ที่ได้ด าเนินการจ านวน 3 ครั้ง 
 
การประชุมครั้งที่ 1 
 ส านักบริหารการสาธารณสุข นัดประชุม 2 ภาคส่วน ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 09.30-
16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 7 ส านักบริหารการสาธารณสุข  
  สรุปผลการประชุมโดยสังเขป คือ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ยินดีที่จะเข้าร่วมสังเกตการณ์ใน
โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 31,420 
ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี วงเงิน 607,494,000  บาท (เงิน
งบประมาณ) ระยะเวลา 3 ปี จัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป และที่ประชุมมีมติให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เตรียมเสนอโครงการฯ ที่จะด าเนินการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และใช้เกณฑ์การ
คัดเลือกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กล่าวคือ 1) เป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน 
2) เป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูง 3) เป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนหรือเป็น
ที่สนใจของประชาชน และ 4) เป็นโครงการที่ยังไม่ได้ก าหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) หรืออยู่ระหว่างจัดท าร่าง
ขอบเขตงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของแนวคิดการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม  
  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) แจ้งเพ่ิมผู้สังเกตการณ์ (Observer) อีก 1 คน คือ นายก
ฤษดา จันทร์จ ารัสแสง รวมสังเกตการณ์ (Observer) ทั้ งสิ้น 4 คน ประกอบด้วย 1) นายสมชาติ  
เจศรีชัย 2) นายนพดล ใจซื่อ 3) ดร.ภิรมย์ แจ่มใส และ 4) นายกฤษดา จันทร์จ ารัสแสง และเมื่อวันที่ 11 
มกราคม 2559 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ACT แจ้งรายชื่อผู้สังเกตการณ์ ตามข้อตกลง
คุณธรรมในโครงการ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 1) นายสมชาติ  เจศรีชัย 2) นายนภดล ใจซื่อ และ 3) ดร. 
ภิรมย์ แจ่มใส องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วม
โครงการข้อตกลงคุณธรรม ต้องด าเนินการให้ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการตั้งแต่ขั้นตอนการร่าง 
TOR เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการและสามารถสร้างความโปร่งใส เนื่องจากขั้นตอนการร่าง 
TOR เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น ถ้าการด าเนินการโครงการได้ล่วงเลยขั้นตอนใน
การท า TOR แล้ว จะท าให้ไม่เกิดประโยชน์ต่อโครงการในการสร้างความโปร่งใสตามมาตรการข้อตกลง
คุณธรรม เป็นผลให้ไม่สามารถด าเนินการข้อตกลงคุณธรรมในโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 
 
การประชุมครั้งที่ 2 
  วันที่  2 มีนาคม 2559 จัดการประชุม 2 ภาคส่วนประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ 
(Government Agency) คือ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้สังเกตการณ์ (Observer) 
ประกอบด้วย 1) นายสมชาติ เจศรีชัย 2) นายนพดล ใจซื่อ และ 3) ดร.ภิรมย์  แจ่มใส ส าหรับสถานะ 
ของโครงการฯ ปัจจุบัน ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการลงนามของผู้ว่าราชการจังหวัด 
สุราษฎร์ธานีถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีมีผู้ เสนอราคาต่ าสุดในวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding) และได้รายงานให้กรมบัญชีกลางทราบเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 และผลจากการ
ประชุมสรุปได้ดังนี้ ยังคงด าเนินการตามเงื่อนไขของโครงการโดยที่ผู้สังเกตการณ์ (Observer) จะเข้าร่วม
สังเกตการณ์ในโครงการดังกล่าวต่อไป ในส่วนโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น ให้เริ่มด าเนินการ
จัดท าข้อมูลประกอบเพื่อจะได้ทันต่อเงื่อนไขของการท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ต่อไป 
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ความก้าวหน้าของโครงการ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 
งบประมาณทัง้สิ้น ๖๐๗,๔๙๔,๐๐๐ บาท ราคาค่าจ้าง ๕๒๔,๑๑๑,๐๐๐ บาท 

สัญญาจ้าง เลขที ่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที ่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ผู้รับจ้าง บริษัท เสรีการโยธา จ ากัด สัญญาสิ้นสุดวันที ่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ระยะเวลาการก่อสร้าง ๑,๐๗๐ วัน แบ่งงวดงาน/งวดเงิน 
ออกเป็น 

๓๔ งวด 

        

ผู้รับจ้าง ได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า จ านวนเงิน  ๗๘,๖๑๖,๖๕๐ บาท 

ตามหนังสือ ที่ SERI-SRTH๒-๐๐๑/๒๕๕๙ ลงวันที ่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ 

ผู้รับจ้างได้น าหลักประกนัการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า  เป็นหนังสือค้ าประกนัของ  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

ตามหนังสือ ที่ SERI-SRTH๒-๐๐๓/๒๕๕๙ ลงวันที ่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ 

เร่ือง ขณะนี้อยู่ห้องผู้ว่าราชการจังหวัด 
   

การประชุมครั้งที่ 3 
  วันที่ 26 กันยายน 2559 ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง 
โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ฯ ครั้งที่ 2/2559 สาระส าคัญของการประชุมสรุปได้ดังนี้ 
  1) ผู้รับจ้าง ขอหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ของโรงพยาบาล เพ่ือการติดตั้งสาธารณูปโภค
ชั่วคราว (น้ าประปา, ไฟฟ้า, โทรศัพท์) ของโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ ตามหนังสือ บริษัท เสรี 
การโยธา จ ากัด ที่ SERI.OPD/CM/GL/๐8/๕๙ ลงวันที่ 29 กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้
อนุญาตแล้ว ตามหนังสือ ที่ สฎ 0032.101.3/24967 ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2559 
  2) ผู้ รั บจ้ าง ขออนุ มั ติ เสาเข็ มเจาะหล่ อในที่  ของบริ ษั ท รวมเลิ ศเข็ มเจาะ จ ากั ด  ที ่
SERI/CM/STR/MAT/02/๕๙ ลงวันที่ 29 กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งกองแบบแผนพิจารณาแล้ว ตามหนังสือที่  
สธ 0๗๐๓.01/2๘๗๘ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม 2559 
  3) ผู้รับจ้าง ขออนุมัติผู้ท า BORING TEST โดยบริษัท N.D.T. Technology Co., Ltd และ
ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ โดยบริษัท เอไพลเทส จ ากัด ตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จ ากัด  
ที ่SERI.OPD/CM/GL/๐7/๕๙ ลงวันที่ 23 กันยายน ๒๕๕๙ ซ่ึงตามข้อก าหนดผู้รับจ้างต้องด าเนินการ ๒ ขั้นตอน 
คือ (๑) BORING TEST ต้องท า ๔ จุด ซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ว่าใช้เสาเข็มเจาะระบบเปียก ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๘๐ เซนติเมตร ยาว ๒๔ เมตร รับน้ าหนักไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตัน/ต้น และขนาดเส้น 
ผ่าศูนย์กลาง ๖๐ เซนติเมตร ยาว ๒๔ เมตร รับน้ าหนักไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตัน/ต้น ตามข้อก าหนด รับรอง 
โดยวุฒิวิศวกรโยธา ถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อก าหนด (๒) ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ โดย third party 
ซึ่งผู้รับจ้างใช้บริษัท เอไพลเทส จ ากัด เป็นผู้ทดสอบ ถูกต้องตามข้อก าหนด อนุมัติให้ด าเนินการ 
  4) ผู้รับจ้าง ขออนุมัติใช้วัสดุ คอนกรีตผสมเสร็จ ของ TPI ตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จ ากัด 
ที่ SERI/CM/STR/MAT/๐3/๕๙ ลงวันที่ 3 ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยขออนุมัติใช้วัสดุเหล็กเส้นเสริมโครงสร้าง  
ตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จ ากัด ที่ SERI.OPD/CM/STR/MAT/๐4/๕๙ ลงวันที่ 8 ตุลาคม ๒๕๕๙  
โดยอนุมัติให้ใช้เหล็กเสริมโครงสร้างตามที่เสนอ แต่ในการใช้งานให้ท าการทดสอบและส่งผลการทดสอบ 
ให้คณะกรรมการพิจารณา 



สรุปผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | ๔๗ 

 

  5) ผู้รับจ้าง ขอขยายระยะเวลางานก่อสร้างและขอแก้ไขสัญญาจ้าง ตามหนังสือ บริษัท เสรี 
การโยธา จ ากัด ที่ SR-SRTH00๗/25๕๙ และSR-SRTH008/25๕๙ ลงวันที่ 17 ตุลาคม ๒๕๕๙ เนื่องจาก
หลังจากลงนามในสัญญาแล้วไม่สามารถมอบพ้ืนที่ให้ผู้รับจ้างได้ และมอบพ้ืนที่ให้ผู้รับจ้างได้ เมื่อวันที่ ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ มติที่ประชุมรับไว้พิจารณา 
  6) ผู้รับจ้าง แจ้งปัญหาอุปสรรคการอนุญาตให้เข้าท างานและขอสงวนสิทธิ์ในการขอต่อสัญญา  
ตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จ ากัด ที่ SERI.OPD/CM/ GL/๐๙/๕๙ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ที่ประชุม 
มีมติว่าผู้รับจ้าง สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ให้ผู้รับจ้างยกเลิกหนังสือฉบับนี้ ผู้รับจ้าง รับทราบ ขอยกเลิก
หนังสือ ที ่SERI.OPD/CM/ GL/๐๙/๕๙ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
  7) ผู้รับจ้าง ขออนุมัติผังก่อสร้าง ตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จ ากัด ที่ SERI.OPD/CM/SH/
๐๒/๕๙ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ มติที่ประชุม ขอไปตรวจสอบผังก่อสร้างที่หน้างาน 
  8) ผู้รับจ้าง ขออนุมัติต าแหน่งทดสอบ BORING TEST ตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จ ากัด  
ที่ SERI.OPD/CM/SH/๐๕/๕๙ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ มติที่ประชุม ให้ด าเนินการตามข้อก าหนด 
ที่มีการรับรองจากวุฒิวิศวกรโยธา 
  9) เรื่องเสาเข็มกองแบบแผนได้พิจารณาอนุมัติยี่ห้อตามที่ผู้รับจ้างเสนอไปแล้ว แต่ยังไม่ได้
พิจารณาคุณลักษณะอ่ืนๆ จึงขอน ามาพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ ตามรายการค านวณที่รับรองโดยสามัญ
วิศวกร สรุปได้ดังนี้ เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖๐ เซนติเมตร ใช้คอนกรีตก าลังอัด ๒๔๐ ksc. (Cube)  
ใช้เหล็กยืน ๖ เส้น เหล็กปลอก ๙ เส้น และเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘๐ เซนติเมตร ใช้คอนกรีต
ก าลังอัด ๒๔๐ ksc. (Cube) ใช้เหล็กยืน ๘ เส้น เหล็กปลอก ๙ เส้น ผลการค านวณมีความสามารถรองรับ
น้ าหนักเพ่ิมจากที่ก าหนด ประมาณ ๓ เท่า จึงเห็นควรอนุมัติ ที่ประชุมรับทราบ และอนุมัติรายการค านวณ
เสาเข็มเจาะส าหรับการก่อสร้างอาคาร 
  10) มติที่ประชุมขอให้ผู้รับจ้างจัดท าและน าเสนอผังบุคลากรตามข้อก าหนดในสัญญาจ้าง 
ให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป 
  11) เรื่อง RAMP ทางลาดจากถนนขึ้นอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)ฯ เนื่องจากมีปัญหา
กระทบกับสิ่งก่อสร้างเดิมคืออาคารอ านวยการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เสนอให้ขอเสนอให้
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
   1๑.1 ให้ระดับพ้ืนอาคารชั้นที่ ๑ สูงกว่าระดับพ้ืนทางเดินเชื่อม ประมาณ ๐.๒๐ เมตร  
ส่วนระดับพ้ืนอาคารชั้นอ่ืน ๆ ปรับตามความสูงของแต่ละชั้น ตามแบบอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)  
แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ ที่ใช้ในการก่อสร้าง 
   11.๒ ต าแหน่งอาคารด้านข้างให้เว้นห่างจากอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ๖ ชั้น (ส่วนที่ยื่น) 
ประมาณ ๗ เมตร (ตามผังที่ผู้รับจ้างเสนอ) 
   11.๓ ส่วนที่ยื่นด้านหน้าอาคารที่ติดกับทางเดินเชื่อมให้ยกเลิกการก่อสร้าง และ 
ให้ท าการก่อสร้างตั้งแต่แนวอาคาร GRID LINE B-L โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดท า Shop Drawing พร้อม 
บัญชีเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้าง ในส่วนที่ไม่ได้ก่อสร้าง เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป 
   มติที่ประชุมเห็นควรให้ผู้รับจ้างท าการปรับปรุงแก้ไขแบบมาใหม่ โดยให้ด าเนินการจัดท า
รายละเอียดตามแนวทางที่ผู้แทนกองแบบแผนเสนอและให้เสนอผู้ว่าจ้างต่อไป 
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ข้อมูลประกอบกรณีโครงการฯ ผ่านกระบวนการการจัดท า TOR ตามข้อสังเกตขององค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เนื่องจาก  
 
 1) กรมบัญชีกลางคัดเลือกโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. 
9 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 31,420 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
วงเงิน 607,494,000 บาท ให้เข้าโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่จะด าเนินการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในเดือนธันวาคม 2558 
 2) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการเตรียมความพร้อม 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณของรายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวาระที่ 1 และต้องด าเนินการ 
ตามปฏิทินงบลงทุนจ้างเหมางบประมาณ ปี 2559 ดังนี้ 
 
ปฏิทินงบลงทุนจ้างเหมางบประมาณ ปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งให้ส านักงบประมาณภายใน 
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ส านักงบประมาณ จะเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใน
วันที่ 15 กันยายน 2558 และจะจัดสรรงบประมาณภายในสัปดาห์แรกก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณ 2559  
ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการเป็นรายเดือน  
(รายไตรมาส) ต่อส านักงบประมาณด้วย 
 
 

แบบรูปรายการ/
TOR/BQ 
เบื้องต้น 

TOR/BQ 
สมบูรณ์ 

ผ่านกรรมาธิการ 
20 ส.ค. 58 
เริ่มกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ได้ผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

เซ็นสัญญา สั่งเข้างานเริ่ม
เบิกจ่าย 

เม.ย. 2558 21 ก.ค. 2558 21 ส.ค. 2558 1 ต.ค. 2558 17 ต.ค. 2558 17 พ.ย. 2558 

3 เดือน 30 วัน 40 วัน 15 วัน 30 วัน 

(25 เม.ย.- 21 ก.ค.58 
ปรับปรุง/ท ารายละเอียด 

(21 ก.ค.- 20 ส.ค.58 
จัดท าราคากลาง 

(21 ส.ค.- 1 ต.ค. 58 
กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบพัสดุฯ 

(2 ต.ค.- 17 ต.ค. 58 
ข้ันตอนเซ็นสัญญา 

(17 ต.ค.- 17 พ.ย. 58 
เตรียมการก่อนสั่งเข้างาน 
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 ส าหรับรายการผูกพันงบประมาณส านักงบประมาณจะรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรี อนุมัติก่อหนี้
ผูกพันฯ ภายในเดือนตุลาคม 2558 และจะเห็นชอบความเหมาะสมของราคาภายใน 5 วันท าการ หลังจาก
หน่วยงานขอตกลงความเหมาะสม โดยหน่วยงานสามารถใช้ราคากลาง หรือผลการจัดซื้อจัดจ้างมาตกลง  
และส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน รายการงบลงทุน 
ในเบื้องต้น ดังนี ้

- รายการครุภัณฑ์ ก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 
- รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 

กรณีหน่วยงานต่างๆ ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ในเวลาก าหนด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
จะพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงเป็นรายการงบลงทุนอ่ืนๆ ให้แก้หน่วยงานที่มีความจ าเป็นและมีความพร้อม 
ในการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล 
 3) ส าหรับหน่วยงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น 
พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 31,420 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี วงเงิน 
607,494,000 บาท ที่รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่จะด าเนินการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น อยู่ในเขตสุขภาพที่ 11 ซึ่งส านักงานเขตสุขภาพที่ 11 มีการเตรียม 
ความพร้อมและแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑๑ เตรียมความพร้อม 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส าหรับ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้หน่วยงานด าเนินการ 
  1. รายการสิ่งก่อสร้าง 
   1.1 เตรียมความพร้อมของสถานที่ก่อสร้าง พร้อมผลการทดสอบดิน ส่งกองแบบแผน  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
   1.2 เตรียมแบบแปลน ราคากลาง บัญชีแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง (BOQ) งวดงาน/
งวดเงิน รายการประกอบแบบก่อสร้าง เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้ออกแบบโดยกองแบบแผน กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
   1.3 รายการสิ่งก่อสร้างที่ออกแบบโดยกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ส านักบริหารการสาธารณสุข จะประสานกองแบบแผนเพ่ือจัดท ารายละเอียด ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  
  2. รายการครุภัณฑ์ให้เตรียมคุณลักษณะเฉพาะส าหรับรายการครุภัณฑ์ รวมถึงพ้ืนที่ 
ในการติดตั้ง (บางรายการ) 
 ทั้งนี้ ให้หน่วยงานจัดเตรียมร่างเอกสารหลักฐานประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างของรายการสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในเบื้องต้น ตามร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของท ารายการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างได้ทันที เมื่อพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกาศ  
ใช้ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นทางการ 
 4) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พงศ. 2559 ซึ่งผ่านวาระการพิจารณาโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่ 2 และ 3 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 
2558 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับรายการงบลงทุน ด าเนินการบริหาร
งบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติ  
ตามมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ดังนี้ 
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  4.1 ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-
bidding : e-Bidding) โดยให้บริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2584 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 แก้ไขฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2542  
  4.2 ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้างอาคารต่างๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จะส่งผลให้การด าเนินการจัดจ้างสิ่งก่อสร้างอาคารด้งกล่าวล่าช้า 
  4.3 ด าเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร (งบผูกพัน) ขอให้พิจารณาสนับสนุนการ 
จ่ายเงินล่วงหน้า (ไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาจ้าง) ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดก่อน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  
  ทั้งนี้ จะต้องค านวณราคากลางตามตาราง Factor F ในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 
  4.4 การจัดท าราคากลางท้องถิ่น ให้ใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ของทางราชการ ตามมาตรการและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
  4.5 ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ พร้อมก่อหนี้ผูกพันในสัญญารายการครุภัณฑ์ และ
รายการสิ่งก่อสร้าง ภายในเดือนตุลาคม 2558  
  4.6 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน และ 
แผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสของทุกรายการ ส่งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง และส านักบริหารการสาธารณสุข 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 
  4.7 ประสานกลุ่มกฎหมาย และกลุ่มคลังและพัสดุ ตรวจสอบร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่าง
เอกสารประกวดราคา เพ่ือป้องกันการไม่ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-bidding : e-Bidding) 
  4.8 ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้มีอ านาจลงนามในการบริหารสัญญา (ภายหลังที่มีการลง
นามในสัญญาจ้าง และสัญญามีผลบังคับใช้แล้ว) และรายงานความก้าวหน้าให้ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทราบทุกเดือน 
  4.9 ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามาตาการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 
   4.10 หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปยังส านักบริหาร 
การสาธารณสุข ทุกวันพุธของสัปดาห์ที่ www.phdb.moph.go.th  ระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โปรแกรมติดตามงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 
2558 และหากด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว มีข้อขัดข้อง ปัญหาอุปสรรค ขอให้แจ้งส านักบริหารการสาธารณสุข 
โดยด่วน 
 5) กลุ่มคลังและพัสดุ ส านักบริหารกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งโอนจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2559  
 
 
 

http://www.phdb.moph.go.th/
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)  
 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานผลการด าเนินงานโครงการ
จัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาล 
สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 ดังนี้ 
 

วัน เดือน ปี ผลการด าเนินงาน 
11 กันยายน 2558 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างแผนงาน : พัฒนาระบบประกัน
สุขภาพ ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรม : 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 
(ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 31,420 ตารางเมตร 
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ต าบลมะขามเตี้ย  
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง วงเงิน 607,494,000 บาท 
 

พฤศจิกายน 2558-
กุมภาพันธ์ 2559 

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินการจัดจ้างด้วยวิธีการประกวด
ราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e–bidding)  
คณะกรรมการประกวดราคาก าหนดราคากลางจังหวัด เป็นเงิน 586,309,000 บาท 

10 กุมภาพันธ์ 
2559 

ส านักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณส าหรับก่อสร้างอาคารดังกล่าวในวงเงิน 
524,111,000 บาท และให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ จากปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559-2561 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559–2562 

1 เมษายน 2559 บริษัท เสรีการโยธา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วงเงิน 524,111,000 บาท  
และได้ลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 
เลขที่สัญญา 289/2559 ในวงเงิน 524,111,000 บาท 

18 พฤษภาคม 
2559 

1. ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งมอบพ้ืนที่ เนื่องจากต้องมีการรื้อถอนอาคารเดิม  
คาดว่าสามารถส่งมอบได้ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2559  
2. ผู้รับจ้างได้เบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559  
ในวงเงิน 78,616,650 บาท 

19 พฤษภาคม 
2559 ถึงวันที่ 5 
กันยายน 2559 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งมอบพ้ืนที่คาดว่าสามารถส่งมอบได้ประมาณกลางเดือน 
กันยายน 2559  
 

 
  ดังนั้น โครงการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 
(ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ยังคงด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ต่อไป 
ใช้งบประมาณการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 30,178 บาท และได้รับการสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนส าหรับผู้สังเกตการณ์จากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
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4.2 โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. โครงการพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระส าคัญ ตาม
แผนบูรณาการระดับประเทศ ระดับกระทรวง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านที่จ าเป็นส าหรับ 
การขับเคลื่อนอย่างเหมาะสม พอเพียง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง ธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันการทุจริต ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายและแนว
ทางการด าเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูปประเทศ มีค่านิยมร่วม คือ ซื่อสัตย์ สามัคคีมีความรับผิดชอบ 
ตรวจสอบได้ โปร่งใส กล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง ยึด 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ
ตามกลุ่มวัย ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ และยุทธศาสตร์ระบบบริหารจัดการ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ใช้กล
ยุทธ์ “ธรรมาภิบาล” เป็นหลักในการด าเนินงาน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 และ 12 ที่ก าหนดทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
คือ (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
และ (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม เพ่ือขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕60) 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักต่อสถานการณ์ดังกล่าว 
จ าเป็นต้องสร้างระบบการป้องกันและควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
บริหารจัดการโดยรวมมีความรู้ในข้อกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  ซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้
ตามล าดับ ถือเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงจัดท าโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากรสาธารณสุขส่วนภูมิภาค ในการป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อย่างไรก็ตาม หากบุคลากรมีความเข้าใจปัจจัยหรือสาเหตุ
การเกิดคอร์รัปชั่นที่ถูกต้อง ครบถ้วน โอกาสของการทุจริตก็จะลดลง น าสู่การป้องกันและการแก้ไขปัญหา
คอร์รัปชั่นได้  

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 
1) ระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) อย่างมีประสิทธิภาพ
2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (มาตรา 100 และมาตรา 103) 
3) แนวทางการด าเนินงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และการให้

หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม



 

สรุปผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | ๕๓ 

 

 5) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2544 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
 6) ระเบียบส านักนายกว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 
  ผลการด าเนินงาน 
 จัดการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสาธารณสุข
ระดับผู้บริหาร ส่วนภูมิภาค ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม
เอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี จ านวน 500 คน มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จ านวน 496 คน คิดเป็นร้อยละ 
99.20 เนื่องจากในห้วงระยะเวลาวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 มีการประชุมการตรวจราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ผู้บริหารส่วนหนึ่งเข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการฯ จึงเป็นเหตุให้จ านวนผู้เข้า
รับการอบรมฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ใช้งบประมาณจ านวน 603,770 บาท  
 ผู้เข้ารับการอบรมฯ พึงพอใจในหลักสูตรการอบรมฯ ครั้งนี้ และมีความรู้เพ่ิมขึ้นในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศท่ีก าหนด 
 

    2. โครงการอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานพัสดุภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 
  ปัญหาการทุจริตคอร์ รัปชั่น ในการจัดซื้ อจัดจ้ างยั งคงเป็นปัญหาที่มีความรุนแรง 
ต่อประเทศชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐบาลได้มีนโยบายในด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต โดยมุ่งเน้นให้มีการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นต่อหน้าที่ การท าผิด
กฎหมาย และคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 
มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่มุ่งให้เกิดความสงบ
สุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ซึ่งก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ต้องก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ และให้ทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  
2546 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  
อย่างเคร่งครัด ปัจจุบันทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูป โดยก าหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงาน  
ของรัฐ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ รวมถึงการก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานต้องพบกับความเสี่ยงในขั้นตอนการบริหารพัสดุ  
อันเนื่องมาจากขาดความรู้ ขาดความเข้าใจในหลักการและวิธีปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี 
หรือค าสั่งที่เก่ียวข้อง จนก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักต่อสถานการณ์และปัญหา 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เป็นกิจกรรมที่อ่อนไหวต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น  รวมถึงบุคลากรสาธารณสุข
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือผู้เกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องมีการพัฒนาเพ่ิมพูนองค์ความรู้ในภาพรวมตั้งแต่ขั้นตอนก่อน
ลงมือหรือขั้นเตรียมการ ขั้นตอนการปฏิบัติหรือด าเนินการ และขั้นตอนการประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ขั้นตอนที่มักเกิดปัญหาอยู่เสมอ หรือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะส่งผลกระทบแก่ราชการ ต่อตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
แม้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจไม่เจตนาหรือจงใจให้เกิดก็ตาม นอกจากนี้ ยังเตรียมความพร้อมบุคลากร
สาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือผู้ เกี่ยวข้องในการใช้กฎหมายฉบับใหม่พระราชบัญญัติจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และ  
ให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และความเสี่ยงในการ
ทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงจัดท าโครงการอบรม เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานพัสดุภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือผู้เกี่ยวข้อง ได้พัฒนา/
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  ร่วมกันสร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ปลอดจากการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล และร่วมกันน าพาการใช้กฎหมายฉบับใหม่พระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ให้เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
เพ่ิมความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ลดความผิดพลาดในการปฏิบั ติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2556-2560) ก าหนดมาตรการเสริมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประเด็นการบริหารด้าน  
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
   เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 
   1) ความเสี่ยงและการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ 
   2) หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ 
   3) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....  
   4) เทคนิคการบริหารงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสอย่างมืออาชีพ 
   5) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมาย  
ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
   6) แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการ
ค านวณราคากลาง 
   7) การยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช. 1) 
 ผลการด าเนินงาน 

  จัดการอบรมเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานพัสดุภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือผู้เกี่ยวข้องโรงพยาบาลชุมชนทุกระดับ  
12 เขตสุขภาพ จ านวนทั้งสิ้น 800 คน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร แบ่งการ
อบรมฯ ออกเป็น 4 รุ่น ดังนี้ 
  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2558  
    (เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพท่ี 4 และเขตสุขภาพที่ 7) 
  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2558 
     (เขตสุขภาพที่ 2 เขตสุขภาพท่ี 5 และเขตสุขภาพที่ 8) 
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   รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2558 
     (เขตสุขภาพที่ 3 เขตสุขภาพท่ี 9 และเขตสุขภาพที่ 10) 
   รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558 
     (เขตสุขภาพที่ 6 เขตสุขภาพท่ี 11 และเขตสุขภาพที่ 12) 
 มีผู้เข้ารับการอบรม เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานพัสดุภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 จ านวน 698 คน คิดเป็นร้อยละ 87.25 เนื่องจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบางแห่ง  
ไม่แจ้งเวียนหนังสือให้กับโรงพยาบาลชุมชน เป็นเหตุให้บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมฯ ได้  
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,203,465 บาท 
 ผู้เข้ารับการอบรมฯ พึงพอใจในหลักสูตรการอบรมฯ ครั้งนี้ และมีความรู้เพ่ิมขึ้นในการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

   3. โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการบริหารสัญญาหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

    กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระส าคัญ  
ตามแผนบูรณาการระดับประเทศ ระดับกระทรวง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านที่จ าเป็นส าหรับ
การขับเคลื่อนอย่างเหมาะสม พอเพียง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง ธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันการทุจริต ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายและ
แนวทางการด าเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับทั้งการบริหารการเงินการคลัง การบริหารก าลังคน และการบริหารข้อมูล
สุขภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูปประเทศ ใช้กลยุทธ์ “ธรรมาภิบาล” เป็นหลักในการ
ด าเนินงาน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ 
12 ที่ก าหนดทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ คือ (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็น
ธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น และ (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม
กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ภายใต้หลักการ คือ (1) ความคุ้มค่า (2) ความ
โปร่งใส (3) มีประสิทธิภาพ และ (4) ประสิทธิผล  ดังนั้น การด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ โดยเฉพาะความรู้และทักษะที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยตรง แต่เป็นขั้นตอนการปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐที่ถูกก าหนดขึ้นในมติคณะรัฐมนตรี ได้แก่ การท าสัญญา การบริหารสัญญา และหลักประกันสัญญา 
ซึ่งได้ก าหนดเงื่อนไข ข้อก าหนด รายละเอียด และรูปแบบสัญญาไว้เป็นการเฉพาะ ยากต่อการท าความเข้าใจ   
มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ การเพ่ิมงาน เพ่ิมเงิน ลดงาน ลดเงิน มีผลต่อการคิดค่าปรับ ทั้งยังมี 
การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอยู่เสมอ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานที่ขาดความรู้ ทักษะ หรือไม่เท่าทันเหตุการณ์
การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติได้ไม่รัดกุม ครบถ้วนตามข้อก าหนดและเจตนารมณ์ของระเบียบ หลักเกณฑ์
ดังกล่าวอยู่เสมอ ซึ่งนอกจากจะท าความเสียหายแก่ราชการ หรือท าให้ผู้ปฏิบัติงานเสียเปรียบแล้ว ยังอาจ  
มีความผิดทางวินัย ทางแพ่ง และทางอาญาด้วย ดังนั้น การบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรัดกุม 



 

สรุปผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | ๕๖ 

 

ถูกต้องตามเงื่อนไขของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้
การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และได้ผลงานตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ 
และภารกิจของส่วนราชการ ขั้นตอนที่ส าคัญของการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความถูกต้อง มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น  
ลดช่องว่างในการทุจริตคอร์รัปชั่นอีกด้วย 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  จึงจัดท าโครงการอบรม เรื่อง โครงการ
อบรมเพ่ิมพูนทักษะการบริหารสัญญาหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
การบริหารสัญญามีแนวทางในการบริหารสัญญาอย่างรัดกุม ถูกต้องตามเงื่อนไขของกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพ่ิมความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชั่น ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ก าหนดมาตรการเสริมด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประเด็นการบริหารด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  และนโยบายของคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
   เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 
   1) หลักการและแนวปฏิบัติในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
   2) ข้อก าหนดต่างๆ ในการท าร่าง TOR 
   3) แนวทางการบริหารสัญญา 
   4) แนวทางการแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาการบริหารสัญญาให้ลดความเสียหาย 
   5) กรณีศึกษาในการบริหารสัญญา 
  ผลการด าเนินงาน 
  จัดการอบรม เรื่อง โครงการอบรมเพ่ิมพูนทักษะการบริหารสัญญาหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นิติกร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริหารสัญญาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  ระหว่างวันที่ 21-22 
ธันวาคม 2558. ณ ห้องทีเค คอนเวนชั่น ชั้น 5 โรงแรมทีเค พาเลซ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครเป้าหมาย
ในการอบรมฯ จ านวน 300 คน มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จ านวน 405 คน คิดเป็นร้อยละ 135 ใช้งบประมาณ
จ านวน 478,890 บาท 
 ผู้เข้ารับการอบรมฯ พึงพอใจในหลักสูตรการอบรมฯ ครั้งนี้ และมีความรู้เพ่ิมขึ้นในการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการพัสดุภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติ  
ตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่ก าหนด 
 

   4. โครงการพัฒนาความรู้และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

    (1) การจัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict of Interest) ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
     ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ 
พลเรือนในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ และต้องแยกเรื่อง
ส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และ
ต้องละเว้นการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการ  
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ดังปรากฏในหมวด 2 ข้อ 3(3) ข้อ 5(1) , 
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(2) , (3) , (4) ข้อ 6(1) , (2) ,(3) ข้อ 7(4) , (5) ข้อ 8(5) ข้อ 9(1)  นอกจากนี้ ข้อก าหนดการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ตามแบบส ารวจใช้หลักฐาน 
เชิงประจักษ์ การส่วนราชการจะต้องจัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ตามบริบท 
ของส่วนราชการ และให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ตามคู่มือฯ  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท า 
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 ตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 556/2559 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานปลัดกระทรวง-
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือสร้างทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานที่ดี รักษา
ศักดิ์ศรีข้าราชการพลเรือนให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน และเป็นไปตามข้อก าหนดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ประกอบด้วย 
 1) นายอุทิศ  บัวศรี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   ที่ปรึกษา 
 2) นายยงยศ  ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง      ประธาน 
     นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ      คณะท างาน 
     (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
     รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
     การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
   3) นายเสมอ  กาฬภักดี  นิติกรช านาญการพิเศษ     คณะท างาน 
   4) นายสุรชัย  รัตนกรกุล นิติกรช านาญการพิเศษ     คณะท างาน 
   5) นางกรองกาญจน์  นานาศรีรัตน์   นิติกรช านาญการ     คณะท างาน
   6) นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   คณะท างาน 
                 และเลขานุการ 
  สาระส าคัญของคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานปลัดกระทรวง-
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 

1) วิธีคิดแยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องส่วนรวมตามระบบเลขฐาน 2 (ระบบ Digital) และระบบ 
เลขฐาน 10 (ระบบ Analog) อธิบายระบบเลขฐาน 2 (ระบDigital) และระบบเลขฐาน 10 (ระบบ Analog)  

2) ยกคดีตัวอย่างที่เก่ียวกับกระทรวงสาธารณสุข โดยจะใช้เป็นรูปคนแบ่งครึ่งสองฝั่งระบบ 
เลขฐาน 2 (ระบบ Digital) และระบบเลขฐาน 10 (ระบบ Analog) 

3) ใช้หลักการคิดระบบเลขฐาน 2 (ระบบ Digital) เช่น ไม่ใช้น้ าประปาหลวงล้างรถส่วนตัว  
ไม่น าอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาชาร์ตที่ท างาน ไม่น าวัสดุครุภัณฑ์หลวงไปใช้ส่วนตัว ไม่ใช้โทรศัพท์หลวงในเรื่อง
ส่วนตัว ไม่รับของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการ และระบบเลขฐาน 10 (ระบบ Analog) เช่น น าวัสดุครุภัณฑ์
หลวงไปใช้ที่บ้าน น ารถยนต์หลวงมาใช้ในธุระส่วนตัว ใช้น้ าประปาหลวงมาล้างรถส่วนตัว น าอุปกรณ์ไฟฟ้า
ส่วนตัวมาชาร์ตที่ท างาน น าโทรศัพท์หลวงมาโทรติดต่อธุระส่วนตัว การเขียนคู่มือให้ยกตัวอย่างคดีที่เคยเกิดขึ้น
ที่เห็นเป็นรูปธรรม โดยจะน าหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องนี้บรรจุเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน
คุณธรรม 
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 ก า ร จั ด พิ ม พ์ คู่ มื อ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จ านวน 30,000 
เ ล่ ม  ใ ช้ ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า น ว น 
570,255 บาท โดยสนับสนุน
ให้กับทุกส่วนราชการใน 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ
ส่วนราชการภายนอก 
 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interest) ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ความชื่นชมจากหลายหน่วยงานอาทิ ส านักงาน 
ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ส านักงาน ก.พ.ร. หน่วยงานสถานศึกษา ฯลฯ รวมถึง
มีหลายหน่วยงานขอคัดลอกเนื้อหาประกอบการจัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ของ 
แต่ละหน่วยงาน 
 
  (2) โครงการแก้ทุจริต ต้องคิดเป็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
   รัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความส าคัญและผลักดันให้การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้นเป็นวาระแห่งชาติ รัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็น 
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ   ปราบปราม 
การทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกระดับสอดคล้องกับมาตรการเสริมตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวง
สาธารณสุข ก าหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ป. 1 ค. คือ การปลุกจิตส านึก การป้องกัน 
การปราบปราม และการสร้ างเครือข่ าย มุ่ ง เน้นให้การป้องกันการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข  
ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการ
ที่จะป้องกันการทุจริต และช่วยส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่กระทรวงสาธารณสุข 
และระบบราชการไทย สอดคล้องกับ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ที่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน ในส่วนการต่อต้าน 
การทุจริตในแต่ละองค์กรนั้น หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่าน
กิจกรรมต่างๆ มุ่งเน้นให้หน่วยงานจัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ที่สอดคล้องกับ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประเด็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และ
มีการให้ความรู้แก่บุคลากรภายในองค์กร รวมถึงการสื่อสารภายในองค์กรตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interest) ที่จัดท าขึ้น ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบประเด็น
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ส าคัญที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ต้องด าเนินการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา (Opportunity 
of Improvement : OFI) คือ การจัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้ความรู้ตามคู่มือผลประโยชน์  
ทับซ้อน จากข้อเสนอดังกล่าวศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้จัดท าคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 บนฐานคิดที่ว่า “แก้ทุจริตต้อง...คิดเป็น” โดยการใช้แนวคิดวิชาคณิตศาสตร์ระบบเลขฐานสิบ
และระบบเลขฐานสองเปรียบเทียบวิธีคิดกับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ง่ายยิ่งขึ้นเสร็จสิ้นแล้ว การด าเนินงานในขั้นต่อไปคือการให้ความรู้ตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ที่จัดท าข้ึน และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนที่ก าหนดไว้
นั้น ตลอดจนการสื่อสารภายในองค์กร  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  ตระหนักถึงความส าคัญและต้องด าเนินการ
ปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา (Opportunity of Improvement : OFI) ต่อไป จึงจัดท าโครงการอบรม เรื่อง แก้ทุจริต  
ต้องคิ ดเป็น ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559  ขึ้ น เพ่ือให้ บุ คลากรส านั กงานปลัดกระทรวง - 
สาธารณสุขมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องประโยชน์ทับซ้อนในวิธีคิดแบบง่าย เกิดกระบวนการรับรู้จนเกิดการปรับฐาน
ความคิด (Mind Set) ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนภายในตน สามารถน าไปปรับใช้ จนสามารถหยุดพฤติกรรม 
ที่เป็นเรื่องทับซ้อนได้ จนเกิดเป็นพฤติกรรมหยุดรับหยุดจ่าย เป็นการร่วมใจต้านภัยทุจริตของบุคลากร 
สาธารณสุขในที่สุด มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนตามแนวคิดแก้ทุจริต ต้องคิดเป็น เป็นการหยุดรับหยุดจ่าย เพ่ือให้
บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง มีความรู้ และยึดถือแนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนอย่างเคร่งครัด และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 
  1) บรรยายความรู้เรื่อง แก้ทุจริต ต้องคิดเป็นตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  2) พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (มาตรา 100 และมาตรา 103) 
  3) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
  4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 
2544 
  ผลการด าเนินงาน 
  จัดการอบรมเรื่อง แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 
2559 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติก จังหวัดนนทบุรี ให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จ านวนทั้งสิ้น 70 คน มีผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้งสิ้น จ านวน 74 คน คิด
เป็นร้อยละ 105.71 ใช้งบประมาณจ านวน 51,800 บาท  
  ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้ปรับเปลี่ยนฐานความคิดเรื่องประโยชน์ทับซ้อน น าไปปรับใช้จน
สามารถหยุดพฤติกรรมที่เป็นเรื่องทับซ้อนได้ และได้รับความรู้ตามแนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องประโยชน์ทับซ้อน น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
การปฏิบัติราชการ 
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  (3) บอร์ดประชาสัมพันธ์ “แก้ทุจริต  
ต้องคิดเป็น” 
    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ด าเนินการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ “แก้ทุจริต 
ต้องคิดเป็น” เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขได้รับรู้ เข้าใจบนฐานคิดที่ว่า “แก้ทุจริตต้อง...คิด
เป็น” โดยน าแนวคิดวิชาคณิตศาสตร์ระบบเลขฐานสิบ 
และระบบเลขฐานสองเปรียบเทียบวิ ธี คิดกับเรื่ องของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน สร้างความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ 
ทับซ้อนให้ง่ายยิ่งขึ้น สามารถปรับกระบวนการทางความคิด 
เกิดการขัดเกลาทางสังคมน าสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นพฤติกรรม
สุจริตในระดับฐานคิดของบุคคล  
 
   ผลการด าเนินงาน 
   บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความ
เข้าใจในเรื่องการปรับฐานความคิด และสามารถแยกแยะเรื่อง
ส่วนตัวออกจากเรื่องส่วนรวมได้ สามารถเห็นเป็นพฤติกรรมใน
การแสดงออก ใช้งบประมาณจ านวน 18,304 บาท 
 
 
 
 
 
 (4) โครงการ “เคาะประตูบ้าน ต้านโกง” 
 กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ป.  
1 ค. คือ การปลุกจิตส านึก การป้องกัน การปราบปราม และการสร้างเครือข่าย มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต 
ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐ 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้ านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข จัดท าคู่ มือผลประโยชน์ 
ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บนฐานคิด 
“แก้ทุจริตต้อง...คิดเป็น” โดยการใช้แนวคิดวิชาคณิตศาสตร์ระบบเลขฐานสิบและระบบเลขฐานสองเปรียบเทียบ
วิธีคิดกับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้ง่ายยิ่งขึ้น 
ประชาสัมพันธ์คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้กับ
บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จ านวน 25 หน่วยงาน โดยการ 

1) ประชาสัมพันธ์คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2) ให้ความรู้โดยการบรรยายคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมกลุ่ม  
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 ผลการด าเนินงาน 
 บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จ านวน 25 
หน่วยงาน ได้รับความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างง่าย มีความมุ่งหวังให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้ เข้าใจ 
สามารถปรับกระบวนการทางความคิด เกิดการขัดเกลาทางสังคมน าสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นพฤติกรรมสุจริตใน
ระดับฐานคิดของบุคคล 
 
  (5) ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข จัดท าประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 
2559 เรื่อง การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใน
ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน พ.ศ. 2559 และ
คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใน
ภ า รกิ จ หลั ก แล ะภ า รกิ จ สนั บ สนุ น  ส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยก าหนดให้ครอบคลุมทั้ง
ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน มีแนวทางการปฏิบัติ
ตนตามหลักจรรยาข้าราชการแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการพลเรือน 
ส า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข  แ ล ะ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System)  
 ผลการด าเนินงาน 
 คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถูกน าไปใช้ในทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ครอบคลุมทั้ งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาข้าราชการ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการ 
พลเรือน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) ใช้งบประมาณจ านวน 46,535.37 
บาท 
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 4. โครงการอบรมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานพัสดุภาครัฐ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขส่วนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  การปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ นับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่
ภาครัฐเร่งด าเนินการโดยมีเป้าหมายเพ่ือลดการรั่วไหลจากการทุจริตและความไร้ประสิทธิภาพที่มีอยู่มากใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะน าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มุ่งไปสู่
ระบบที่มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐบาลได้มีนโยบายในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้นให้มีการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นต่อหน้าที่ การ
ท าผิดกฎหมาย และคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลง
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่มุ่งให้เกิด  
ความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ซึ่งก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ต้องก าหนดมาตรการหรือแนวทาง  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
และให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 กระทรวงการคลังได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ...  
เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารงานพัสดุภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า 
ในเชิงภารกิจภาครัฐ โดยบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง รัฐวิสาหกิจ (ยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์) 
องค์การมหาชน องค์กรอิสระ (ยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอ านาจรัฐ) มหาวิทยาลัยภายใต้การก ากับ
ดูแลของรัฐ ฯลฯ โดยสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... 
นั้น จะน ามาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ แทนระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งการใช้ข้อตกลงคุณธรรมและ e-bidding แต่การมีร่าง พ.ร.บ. นี้ จะท าให้ทุกอย่าง 
เกิดความชัดเจนมากขึ้น และเป็นแนวทางกลางในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐทั้งหมด ที่ผ่านมารัฐบาล  
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ปรับวิธีจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ โดยมีนโยบายปรับปรุงแก้ไขระเบียบ 
และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้รัดกุม ประกอบ
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic 
Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่  
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2559 เห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ...  ขณะนี้
ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....  นี้ผ่านการตรวจพิจารณาจาก
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการส่งให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งช าติ 
(สนช.) พิจารณาออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักต่อสถานการณ์และปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เป็นกิจกรรมที่อ่อนไหวต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงเตรียมความพร้อมบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุหรือผู้เกี่ยวข้องของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ในการใช้กฎหมายฉบับใหม่
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ และให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และ
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ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงจัดท าโครงการอบรม เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน
พัสดุภาครัฐ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือผู้เกี่ยวข้องของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ได้พัฒนา/เพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ร่วมกันสร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ปลอดจากการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกข้ันตอนตามหลักธรรมาภิบาล และร่วมกันน าพาการใช้กฎหมายฉบับใหม่พระราชบัญญัติจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ให้เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพ่ิมความ
โปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 -2560) ที่ก าหนดมาตรการเสริมด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประเด็นการบริหารด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เตรียมความ
พร้อมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือผู้เกี่ยวข้องของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ในการใช้
กฎหมายฉบับใหม่พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... เป็นเครื่องมือในการก ากับ
ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (2) เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงมาตรการ
หรือแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ข้อพึงระวัง  ข้อสังเกตจาก
หน่วยงานตรวจสอบ เพ่ือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ และ (3) เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุหรือผู้เกี่ยวข้อง สามารถแก้ไขปัญหาอันเกิดจากวิธีปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย สามารถน าไปปรับใช้
กับหน่วยงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 

1) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการค านวณราคากลาง 

2) การยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช. 1)  
3) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....  
4) ความเสี่ยงและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานพัสดุภาครัฐ 

 ผลการด าเนินงาน 
 จัดการอบรมเรื่อง แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 
2559 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติก จังหวัดนนทบุรี ให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จ านวนทั้งสิ้น 70 คน มีผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้งสิ้น จ านวน 74 คน คิด
เป็นร้อยละ 105.71 ใช้งบประมาณจ านวน 51,800 บาท  
 ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้ปรับเปลี่ยนฐานความคิดเรื่องประโยชน์ทับซ้อน น าไปปรับใช้จนสามารถ
หยุดพฤติกรรมที่เป็นเรื่องทับซ้อนได้ และได้รับความรู้ตามแนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องประโยชน์ทับซ้อน น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการปฏิบัติ
ราชการ 
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4.3 โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมจริยธรรมบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. โครงการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล ประจ าปี 2558
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention

Against Corruption) ก าหนดให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล และความ 
ตอนหนึ่งในอนุสัญญาฯ นี้ กล่าวว่า "เป็นกังวลเกี่ยวกับความร้ายแรงของปัญหาและภัยคุกคามเสถียรภาพ และ
ความมั่นคงของสังคมอันเป็นผลมาจากการทุจริต ซึ่งบ่อนท าลายสถาบันและคุณค่าแห่งประชาธิปไตย คุณค่า
ทางจริยธรรม และความยุติธรรม ตลอดจนเป็นภัยต่อการพัฒนาการอันยั่งยืนและหลักนิติธรรม"  จึงให้
อนุสัญญามีอ านาจ "ส่งเสริมและสร้างเสริมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ส่งเสริมอ านวยความสะดวก และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศและความช่วยเหลือ
ทางวิชาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนส่งเสริมให้การบริหารราชการและทรัพย์สิน
แผ่นดินเป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีผู้รับผิดชอบ ..."  ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ประจ าปี 2557 ได้คะแนน 38 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับ
ทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 12 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผลการ  
จัดอันดับนี้ประเทศไทยได้อันดับดีขึ้นกว่าเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งได้คะแนน 35 คะแนน อันดับที่ 
102 ในระดับโลก อันดับที่ 16 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อพิจารณาในกลุ่มประเทศอาเซียน มีเพียงประเทศ
สิงค์โปร์และมาเลเซียเท่านั้นที่มีคะแนนเกิน 50 คะแนน โดยประเทศไทยอยู่อันดับที่  3 จาก 9 ประเทศ 
ในกลุ่มอาเซียนการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นวิธีการที่กระตุ้นความสนใจของผู้คนทั่วโลกต่อปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีการจัดอันดับทุกปีอย่างต่อเนื่อง ผลคะแนนในปี 2557 ประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้น
เล็กน้อย ซึ่งการที่อันดับของประเทศไทยเลื่อนขึ้นเป็นเพราะหลายประเทศที่เคยมีคะแนนเท่ากันหรือมากกว่าใน
ปี 2556 คะแนนเท่าเดิมหรือบางประเทศแต่ยังน้อยกว่าประเทศไทย ซึ่งอาจหมายถึงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
หลายภาคส่วนพยายามมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและเห็นผลของการแก้ปัญหาบางด้าน เช่น การปลูกฝัง
ความดีให้เด็ก รวมถึงการตื่นตัวของภาคธุรกิจ อีกทั้งคนไทยเป็นจ านวนมาก หมายรวมถึงบุคลากรกระทรวง
สาธารณสุขทุกคนที่มีความไม่พอใจต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น และแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนไม่ยอมรับการทุจริต
คอร์รัปชั่น การที่ประเทศไทยตื่นตัวต่อปัญหาร่วมกันจึงเป็นสัญญาณที่ดีว่าประเทศไทยได้น าพลังร่วมของคนใน
สังคมมาผลักดันการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นให้เป็นวาระแห่งชาติ  

 กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และ 
สร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระ
ส าคัญ ตามแผนบูรณาการระดับประเทศ ระดับกระทรวง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง ธรรมาภิบาล 
และการป้องกันการทุจริต ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 
2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ นโยบายและแนวทางการด าเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และในวันที่ 9 
ธันวาคม ของทุกปีก าหนดให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล ตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption) 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  จึงจัดโครงการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต เนื่องใน 
วันต่อต้านการทุจริตสากล ประจ าปี 2558 ขึ้น ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558  
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  ผลการด าเนินงาน 
  จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส านึก คนสาธารณสุขไม่โกง”  
โดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร  เป็นประธานและกล่าวน าประกาศ
เจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ปรากฎดังค าประกาศเจตนารมณ์ท่ีว่า 
 ข้าพเจ้า .................(กลา่วชื่อตนเอง)............................................................................................
ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักส าคัญมั่นคง
ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระท าการโกง
แผ่นดิน หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชน จะด าเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพ่ือจรรโลงและน าพากระทรวงสาธารณสุขและ
ประเทศไทย ให้รุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป 

1) ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดแสดง 
นิทรรศการด้านคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 15 หนว่ยงาน โดยจัดท านิทรรศการอย่างประหยัด 

2) การประกาศเจตนารมณ์“ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส านึก คนสาธารณสุขไม่โกง”ในครั้งนี้  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จ านวน 250 
คน ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 76,043.75 บาท  

3) บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข มีจิตส านึกในการในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
   2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง  
วิชาครองตน ครองงาน และครองคน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
    นโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ที่แถลงนโยบาย  
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระบุว่า “รัฐบาลได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส าคัญ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งทรงเน้นความพอดี พอสมควรแก่ฐานะ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ประกอบ
นโยบายรัฐบาลข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ระบุว่าเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะ
เชิดชูสถาบันนี้ ซึ่งมาตรการส่วนหนึ่งได้แก่ การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน รวมถึงการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ
เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักการทรงงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๐) 
ค านึงถึงหลักการพ้ืนฐานส าคัญ ๔ ประการ ประกอบด้วย (๑) ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยอันพึงมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข (๒) ยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับแนวทางในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นและต้อง
สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่น ามาสู่การทุจริตในประเทศไทย (๓) เน้นการบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน และ (๔) ยุทธศาสตร์จะต้องมีส่วนในการสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้มีความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักต่อวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริต  ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุก
จิตส านึกการต่อต้านการทุจริตเป็นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของทุกคนในภาคส่วน ในการรักษาประโยชน์
สาธารณะและให้หน่วยงานในภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยการส่งเสริมให้คนไทยมีจิตส านึก 
คุณธรรม จริยธรรม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 4 ว่าด้วยการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ มาตรา 72 บัญญัติให้ส่วนราชการมีหน้าที่
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ด าเนินการให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือให้เป็น
ข้าราชการที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและก าลังใจในการท างาน และหมวด 5  
ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการมาตรา 78 บัญญัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการ
ตามท่ีส่วนราชการก าหนดไว้ตามลักษณะของงานและจรรยาวิชาชีพในส่วนราชการนั้น โดยมุ่งประสงค์ให้อาชีพ
รับราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี  ส านักงาน ก.พ.ได้ท าการศึกษาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม พบว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะยับยั้งการกระท าผิดวินัย หรือการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมได้ แต่ต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และใช้เวลา เพ่ือที่  
จะท าให้บุคลากรยอมรับและประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม และวินัยข้าราชการ จนเป็น
ความเชื่อและปฏิบัติตามจนเป็นพฤติกรรมและวิถีปกติในการด าเนินชีวิต 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้
ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง วิชาครองตน ครองงาน และครองคน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เพ่ือให้บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีทัศนคติการท างานราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นแบบ ด้วยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาข้าราชการในการครองตน ครองงาน และครองคน 

  เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 

   1) การเรียนรู้การครองตนจากพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัส 
   2) การเรียนรู้ความถนัด และความปรารถนาของตนเอง 
   3) การวางแผนชีวิตของข้าราชการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   4) กิจกรรมกลุ่มเพ่ือการวางแผนชีวิตของข้าราชการ 
   5) การเรียนรู้การท างานในรูปแบบต่างๆ 
   6) การเรียนรู้พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสเกี่ยวกับการครองงาน 
   7) การเรียนรู้บทบาทท่ีดีของข้าราชการในองค์กร 
   8) การเรียนรู้พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสเกี่ยวกับการครองคน 
  ผลการด าเนินงาน 
  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง วิชาครองตน 
ครองงาน และครองคน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 2 โรงแรมทีเค พาเลซ 
แอนด์ คอนเวนชั่น 
  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2559 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารระดับ
ผู้อ านวยการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ านวน 50 คน  
  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2559 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน/
หัวหน้างานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จ านวน 50 คน 
   ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจในหลักสูตรการอบรมฯ ครั้งนี้ และเรียนรู้การครองตน การครองงาน 
และครองคนจากพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสผ่านกระบวนการกลุ่ม รวมถึง การวางแผนชีวิตของ
ข้าราชการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนชีวิตของข้าราชการ และบทบาทท่ีดีของข้าราชการในองค์กร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด รุ่นที่ 1 จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รุ่นที่ 2 จ านวน 50 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้งบประมาณจ านวน 187,480 บาท 
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 3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของเครือข่ายจริยธรรมส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  รัฐบาลภายใต้การน าของคณะรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) รัฐบาล
ได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่ าด้วยการเข้า ใจ เข้าถึง  และพัฒนาตามแนวพระราชด าริ  
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นหลักส าคัญ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรงเน้นความ
พอดี พอสมควรแก่ฐานะ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด รวมถึงการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่  
ในหน่วยงานของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักการทรงงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการและการพัฒนา  ร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ก าหนด
เป้าหมายการ ยกระดับจิตใจของคนในชาติให้มีคุณธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมให้มีประสิทธิภาพในมิติต่างๆ ประกอบแนวพระราชด ารัสเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และแนวคิดทฤษฎีของชาวไทยและชาวต่างประเทศ เช่น ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม
ของ ศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน พันธุมนาวิน ทฤษฎีการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของจังค์ เพียเจต์ ( Jean 
Piaget) และลอว์เรนซ์ โคลเบอร์ก (Lawrence Kohlberg) ประกอบกับสถานการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลของประเทศไทยอยู่ในขั้นวิกฤติ สาเหตุของปัญหามีความสัมพันธ์กันของความบกพร่อง 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรกลุ่มต่างๆ ซึ่งนับวันปัญหาดังกล่าวมีความซ้ าซ้อนมากขึ้น และเป็นตัว  
ที่ท าลายคุณภาพคน ผลการส ารวจของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับนิด้าโพลเมื่อเดือนมีนาคม 2557 
พบว่าปัญหาด้านความซื่อสัตย์ สุจริต การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม อันดับหนึ่งของ 
สังคมไทยในปัจจุบัน รองลงมาเป็นปัญหาด้านการเสียสละ แบ่งปัน ขาดน้ าใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม และปัญหาด้านขาดความสามัคคี ตามล าดับ ผลการส ารวจยังพบอีกว่าประชาชนส่วนใหญ่
มากถึงร้อยละ 91.21 เห็นว่ามีความส าคัญต้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วนมากถึงมาก
ที่สุด ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) มีทิศทางหลักที่
สานต่อจากแผนฯ ฉบับที่ 10 ที่ให้ความส าคัญในการต่อยอดความคิด มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน า
ความรู้เกิดภูมิคุ้มกัน และเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๐) ที่ค านึงถึงหลักการพ้ืนฐาน
ส าคัญ ๔ ประการ ประกอบด้วย (๑) ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยอันพึงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
(๒) ยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับแนวทางในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและต้องสามารถน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาที่น ามาสู่การทุจริตในประเทศไทย (๓) เน้นการบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และ  
(๔) ยุทธศาสตร์จะต้องมีส่วนในการสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งเสริม  
ให้ประชาชนมีความตระหนักต่อวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริต  ซึ่ งดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข  
ประจนปัญจนึก (2520) กล่าวไว้ว่าการพัฒนาคุณภาพของประชากรด้านจิตใจนั้นเป็นการปลูกฝังลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดีให้เกิดในประชากรส่วนใหญ่ ลักษณะความเป็นพลเมืองดี คือ การเป็นผู้มีจริยธรรมสูง  
ซึ่ ง ได้แก่  ความซื่อสัตย์สุ จริต  มีความรับผิดชอบในหน้าที่  มีระเบียบวินัย  มีความเ อ้ือเ ฟ้ือเผื่อแผ่  
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เป็นต้น นอกจากจะปลูกฝังลักษณะความเป็นพลเมืองดีหรือ 
การเป็นผู้มีจริยธรรมสูงแล้ว การพัฒนาประเทศจะได้ผลเต็มที่ หากบุคคลในชาติมีลักษณะที่เอ้ืออ านวย  
ต่อการพัฒนาประเทศ เช่น มีลักษณะเป็นผู้น าที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความต้องการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความต้องการที่จะประสบความส าเร็จในการท างานด้วยความมานะพยายามในทางที่ถูกที่ควร 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถในงานที่ท า และมีความเป็นประชาธิปไตยมาพัฒนาเสริมสร้าง
สังคมท่ีดีงาม เพราะการพัฒนาคุณธรรมต้องเอาความดีเป็นตัวตั้ง เป็นพลังของชีวิต ต้องมีอยู่ในหัวใจของทุกคน 
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และการพัฒนาคุณธรรมเป็นเรื่องของความเป็นองค์รวม ความดีและคุณธรรมเกิดจากการปฏิบัติ  
ที่ต้องเริ่มที่ตนเองก่อน (ประเวศ วสี , 2550 อ้างถึงใน พนมพร ศิลาพันธ์, 2550) ประเทศไทยปัจจุบัน  
ระบบเศรษฐกิจ ระบบทางสังคม ระบบการเมืองการปกครองได้พัฒนาขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่มาก   
แต่จิตใจของคนไทยส่วนใหญ่นั้นยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร จึงปรากฏบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่น่าปรารถนาอยู่มาก 
นอกจากนั้นแม้ระบบจะดีเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าคนยังมีจิตใจที่ไม่พัฒนา คนเหล่านั้นก็อาจบิดเบือนเปลี่ยนแปลง
ระบบให้เสียหายได้ แต่ในทางตรงกันข้ามแม้สถานการณ์หรือระบบไม่ดีเท่าที่ควร แต่คนในระบบมีจิตใจสูง 
ก็จะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมได้มากกว่าคนในระบบเดียวกันที่มีจิตใจต่ า ฉะนั้น จึงควรพัฒนาจิตใจของคน  
เป็นส าคัญ แต่จะให้ดีที่สุดต้องปรับปรุงระบบไปพร้อมกันด้วย  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) จึงได้จัดท า
โครงการอบรมองค์ความรู้น าการพัฒนาจิตจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือ
พัฒนาองค์ ความรู้ ให้ แก่บุ คลากรกระทรวงสาธารณสุ ข ในเรื่ องจิ ตจริ ยธรรมและเศรษฐกิ จพอเพียง  
และปลูกฝังลักษณะความเป็นข้าราชการพลเรือนที่ดีให้เกิดแก่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เป็นคนดี และ 
คนเก่ง มีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างสมบูรณ์ 
  เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 

1) การพัฒนาพฤติกรรมของข้าราชการ และกิจกรรมกลุ่ม 
2) ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม : สาเหตุทางจิตของพฤติกรรมและกิจกรรมกลุ่ม 
3) พฤติกรรมจริยธรรม และพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

และกิจกรรมกลุ่ม 

4) จิตพอเพียง กับการวัดและการพัฒนา และกิจกรรมกลุ่ม 
5) จิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมแนวเศรษฐกิจพอเพียงของคนไทยประเภทต่างๆ และ

กิจกรรมกลุ่ม 
6) หลักและแนวทางใหม่ในการพัฒนาจิตและพฤติกรรมจริยธรรม และกิจกรรมกลุ่ม 
7) ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 
ผลการด าเนินงาน 

  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของเครือข่ายจริยธรรมส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2559 
ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก กลุ่มเป้าหมายจ านวน 100 คน ประกอบด้วย  

1) บุคลากรในกลุ่ม/ฝ่ายพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ส่วนกลาง 

2) บุคลากรในกลุ่ม/ฝ่ายพัฒนาองค์กร ส านักงานเขตสุขภาพ 
  3) บุคลากรในกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมวิชาการ 
 ผู้เข้ารับการประชุมฯ จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 85 ใช้งบประมาณจ านวน 246,974 บาท 
ผู้เข้ารับการประชุมฯ มีความพึงพอใจในหลักสูตรการประชุมฯ บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มี
องค์ความรู้ เรื่องการพัฒนาจิตพฤติกรรมและเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการเสริมสร้างพฤติกรรมของพลเมืองดี 
พฤติกรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ และพฤติกรรมในหน้าที่ราชการ มีลักษณะความเป็นพลเมืองดี เป็นผู้มี
จริยธรรมสูง ซึ่งได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
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4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพลัง 
ความดีเพื่อแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) 
มุ่งเน้นการยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การบูรณาการและส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และต้องมีส่วนในการสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักต่อวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริต  ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึก 
การต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

โดยการส่งเสริมให้คนไทยมีจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม โดยให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรหลักมีความซื่อสัตย์ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
ตลอดจนส่งเสริมการน าค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ มาปฏิบัติ 
ให้เกิดเป็นพฤติกรรมของความดี 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพลังความดีเพ่ือแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ส านักงานธารณสุขจังหวัดชัยนาท อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพ่ือปลูกและปลุกจิตส านึกบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  และการ
พัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ตามแนวทางประชารัฐ เกิดค่านิยมในการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติ
มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการพลเรือน  
ที่มุ่งเน้นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดส านึกเที่ยงธรรมในหน้าที่ และสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) นอกจากนี้ ยังสอดคล้อง
กับค่านิยมของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข “จิตอาสา ท างานเป็นทีม โปร่งใส ใฝ่รู้  เป็นแบบอย่าง
สุขภาพดี” ทั้งนี้ ยังมุ่งหวังให้บุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกิดความผูกพันองค์กร  
มีความสามัคคี ท างานเป็นทีม และได้รับการพัฒนาจิตใจ สังคม ยังประโยชน์ต่อประเทศชาติ ให้มั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน 
   เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 
   1) การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาฟ้ืนฟูป่าไม้ตามแนวทาง
ประชารัฐ    
   2) แบ่งกลุ่มเข้าฐานกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการฟ้ืนฟู 
ป่าไม้ตามแนวทางประชารัฐ ร่วมกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ผู้น าชุมชน อาสาสมัคสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน และประชาชนในพื้นท่ี 
   3) การปรับฐานความคิด คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   ผลการด าเนินงาน 
   จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพลังความดี
เพ่ือแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้เขาขยาย 
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 100 คน ประกอบด้วย เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ทั้งในและนอก,ก 
ระทรวงสาธารณสุข ผู้เข้ารับการอบรมฯ จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้งบประมาณจ านวน 
72,650 บาท ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้รับการพัฒนาจิตใจพัฒนาจิตและพัฒนา
ความคิด ให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม  เกิดวัฒนธรรมความรัก 
ความผูกพัน ความสามัคคี และท างานอย่างมีความสุข 
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4.4 โครงการเสริมสร้างสนับสนุนเชิดชูหน่วยงานคุณธรรมยกย่องบุคลากรสาธารณสุข คนซื่อสัตย์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

รัฐบาลให้ความส าคัญและผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ 
โดยส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 -2560) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
5 มกราคม 2559 ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือในการบริหารงานราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ที่จะช่วยฟื้นฟูและช่วยส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการ
ไทย โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ที่จะร่วมผนึกก าลังการต่อต้านการทุจริต  ปิดหนทาง 
ปิดช่องว่างการกระท าการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (การปลุกจิตส านึก 
ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และก าหนดเป็นวาระส าคัญ
ตามแผนบูรณาการระดับประเทศ ระดับกระทรวง ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นกลไกส าคัญในการป้องกัน 
การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบ 
การประเมินหน่วยงานภาครัฐระดับกรมและระดับจังหวัด และแจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบส่วนราชการระดับกรม 
และระดับจังหวัด (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐในระดับสูงมาก จ านวน 16 หน่วยงาน จึงเห็นสมควรมอบรางวัลหน่วยงานระดับกรม 
และระดับจังหวัดผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในระดับสูงมาก เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจและยกย่องเชิดชูหน่วยงาน ให้เป็น
แบบอย่างที่ดี  ตลอดจนเป็นการสร้างกระแสให้สั งคมเกิดค่านิยมส่ง เสริมการบริหารจัดการด้วย  
หลักธรรมาภิบาล โดยเชื่อมั่นว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) นี้ เป็นเครื่องมือในการบริหารงานราชการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ที่จะช่วยฟ้ืนฟูและช่วยส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวก  
ในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทย 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินงานร่วมกับกลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม ได้ร่วมกันด าเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยค านึงว่าเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตแล้วย่อมส่งผลดีต่อประเทศในทุกๆ ด้าน คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 308/2559 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด จ านวน 6 ราย 
ซึ่งมติการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
เห็นชอบให้มีการมอบรางวัลในเวทีการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2559 จึงควรได้รับ  
การส่งเสริมและเชิดชูยกย่องให้เป็นเกียรติ สร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมให้เป็น
แบบอย่างที่ดีของกระทรวงสาธารณสุขและสังคม  
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 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดท าโครงการเสริมสร้าง สนับสนุน
เชิดชูหน่วยงานคุณธรรม ยกย่องบุคลากรสาธารณสุขคนซื่อสัตย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและยกย่องเชิดชูหน่วยงาน ให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างกระแสให้สังคม  
เกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  และสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ประพฤติตนชอบ 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมให้ปรากฏเป็นแบบอย่างที่ดีของกระทรวงสาธารณสุข  
และสังคม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  2  
(ปี พ.ศ. 2556-2560) ในแนวทางการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
โดยมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานระดับกรม และระดับจังหวัดผ่านการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในระดับสูงมาก 
จ านวน 16 รางวัล และโล่รางวัลผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระทรวงสาธารณสุข จ านวน  
6 รางวัล ในงานการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2559 “ก้าวที่มั่นคง...สู่สังคมสุขภาพ... 
ที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

  ผลการด าเนินงาน 
  1) หน่วยงานระดับกรมและระดับจังหวัดผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในระดับสูงมาก จ านวน 16 หน่วยงาน 
จ าแนกเป็น 
  หน่วยงานระดับกรม จ านวน 4 หน่วยงาน 

1) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) 
3) กรมควบคุมโรค 
4) กรมอนามัย 
หน่วยงานระดับจังหวัด จ านวน 12 หน่วยงาน 
1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 
2) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
3) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 
4) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
5) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
6) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
7) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
8) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
9) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

  10) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
  11) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 
  12) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
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  2. ผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 จ านวน 6 รางวัล ประกอบด้วย  
   2.1 นายทนงศักดิ์  หอมทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
      โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 
      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 
   2.2 นายสายชล  ช าปฏิ เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
      โรงพยาบาลตราด 
      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 
   2.3 นางปิยะนุช  ทวีทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
      โรงพยาบาลปทุมธานี 
      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
   2.4 นางสุภาวดี  เปล่งชัย เภสัชกรช านาญการ 
      โรงพยาบาลเสลภูมิ 
      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
   2.5 นางอุไรวรรณ  ถาดทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      ส านักงานควบคุมโรคท่ี 6 จังหวัดชลบุรี  
      กรมควบคุมโรค 
   2.6 นายประวิทย์  สัพพะเลข นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
      กองวิศวกรรมการแพทย์ 
      กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

  3. จัดท าโล่รางวัลเพ่ือมอบให้กับหน่วยงานระดับกรมและระดับจังหวัดผ่านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในระดับสูงมาก 
จ านวน 16 หน่วยงาน  และจัดท าโล่รางวัลเพื่อมอบให้กับผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 6 รางวัล ใช้งบประมาณจ านวน 27,500 บาท 
  4. ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบโล่รางวัลแก่หน่วยงานและบุคคล ในวันที่ 8 กันยายน 2559 
ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 
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4.5 โครงการเสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

โครงการเสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้ จัดท าข้ึนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงเว็บไซต์ Stopcorruption.moph.go.th 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้องกัน 

ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กิจกรรมที่ 5 ประชุม Chief Integrated Program Officer : CIPO แผนงานป้องกันทุจริต

คอร์รัปชั่น การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

กิจกรรมที่ 6 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
กิจกรรมที่ 7 การบริหารจัดการในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันการทุจริตและคุ้มครอง

จริยธรรม 
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ผลการด าเนินงาน 
ตามแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

5.1 การเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน ใน
การป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ และต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจาก
ต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข : กรณีการเรี่ยไร กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยหัวหน้าส่วน
ราชการและผู้บังคับบัญชาต้องด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งก าชับดูแลข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติตน
เกี่ยวกับการเรี่ยไรและการให้ หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อ่ืนใด ให้ถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนด 
1) แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการ

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข :  กรณีการเรี่ยไร 
2) แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  : กรณีการให้หรือรับ

ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
3) แบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2559 
โดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาต้องด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งก าชับดูแล

ข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติตนเกี่ยวกับการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดให้ถูกต้อง
สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

  ๕ 
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รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558-31 มีนาคม 2559) 
 
1. กรณีเรี่ยไร 
 
๑.๑ กรณีที่หน่วยงานด าเนินการเรี่ยไร 

ประเภทการเรี่ยไร 

การด าเนินการ (ครั้ง) 

ขออนุญาต
จาก กคร. 

ไม่ได้ขอ 
อนุญาตจาก 

กคร. 

ได้รับ 
ยกเว้นตาม
กฎหมาย 

รวมจ านวน 
(ครั้ง) 

๑) การเรี่ยไรเพื่อประโยชน์ของ
หน่วยงาน 
 กรณีพบมากที่สุด ๓ อันดับ 

    

(๑) ทอดกฐิน/ทอดผ้าป่า สามัคคี 3 12 - 15 
(๒) จัดงานการกุศล - 4 - 4 
(๓) กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ - 1 2 3 
๒) การเรี่ยไรเพื่อสาธารณประโยชน์ 
 กรณีพบมากที่สุด ๓ อันดับ 

    

(๑) ทอดกฐิน/ทอดผ้าป่า สามัคคี - 7 12 19 
(๒) จัดกิจกรรมในวันส าคัญ (วันแม่
แห่งชาติ/วันพ่อ แห่งชาติ และวันเด็ก
แห่งชาติ) 

- 2 3 5 

(๓) สลากบ ารุงกาชาด 1 - 1 2 
๓) กรณีอ่ืน ๆ  
 กรณีพบมากที่สุด ๓ อันดับ 

    

(๑) รับบริจาคจาก บริษัท/ห้าง/ร้าน 
ต่างๆ 

- 72 - 72 

(๒) รับบริจาคในการจัดซื้อครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ 

- 21 - 21 

(๓) ทอดกฐิน/ทอดผ้าป่า สามัคคี - 10 3 13 

หมายเหตุ : กคร. หมายถึง คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร 
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๑.๒ กรณีที่หน่วยงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้ความร่วมมือกับบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 

ประเภทการเรี่ยไร 
แหล่งของเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้ (ครั้ง) 

สวัสดิการ ข้าราชการ/ 
เจ้าหน้าที่รัฐ 

ภาคเอกชน/ 
ประชาชน 

อ่ืน ๆ 

๑) การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 
กรณีพบมากที่สุด ๓ อันดับ 

    

(๑) ทอดกฐิน/ทอดผ้าป่า สามัคคี 115 38 15 3 
(๒) งานการกุศล (กอล์ฟ,มวย,คอนเสิร์ต) 12 7 - 1 
(๓) สภากาชาดไทย 3 8 - - 
๒) การให้ความร่วมมือกับบุคคล กลุ่มบุคคล 
ชมรม สมาคม ฯลฯ 
กรณีพบมากที่สุด ๓ อันดับ 

    

(1) ทอดกฐิน/ทอดผ้าป่า สามัคคี 19 18 3 - 
(๒) บริจาคให้มูลนิธิ/ชมรม/สมาคม ต่างๆ 24 3 3 1 
(๑) งานการกุศล (กอล์ฟ,มวย,คอนเสิร์ต) 17 6 - 4 
๓) กรณีอ่ืน ๆ กรณีพบมากที่สุด ๓ อันดับ     
(๑) ทอดกฐิน/ทอดผ้าป่า สามัคคี 7 33 - - 
(๒) งานศพเจ้าหน้าที่และญาติเจ้าหน้าที่ 40 - - - 
(๓) สนับสนุนของเยี่ยมไข้เจ้าหน้าที่ 27 - - - 

หมายเหตุ : กคร. หมายถึง คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร 
 
 
2. กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 

 
2.1 จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ มูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับ มูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท จ านวนครั้งที่ได้รับ (ครั้ง) 
1. ได้รับจาก  

 1.1 ภาครัฐ 101 
 1.2 ภาคเอกชน 117 
 1.3 ประชาชน 106 
 1.4 อ่ืน ๆ 36 

2. รับในนาม  
 2.1 หน่วยงาน 286 
 2.2 รายบุคคล 74 
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ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับ มูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท จ านวนครั้งที่ได้รับ (ครั้ง) 
3. โอกาสในการรับ  

 3.1 เทศกาลต่าง ๆ (เช่น ปีใหม่ สงกรานต์)  242 
 3.2 โอกาสส าคัญ (เช่น เกษียณอายุ/ยินดี/ขอบคุณ) 31 
 3.3 อ่ืนๆ โปรดระบุ  87 

4. การด าเนินการ  
 4.1 ให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล  58 
 4.2 ส่งคืนแก่ผู้ให้  3 
 4.3 ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน  248 
 4.4 อ่ืนๆ โปรดระบุ 1) มีการแจกจ่ายของขวัญที่ได้รับให้

 หน่วยงานต่างๆ 2) มอบให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล  
 และ 3) มอบให้แก่นักศึกษาเพ่ือใช้เป็นทุนการศึกษา 

51 

       รวม 360 
 
 
2.2 จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับ มูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท 

ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับ มูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท จ านวนครั้งที่ได้รับ (ครั้ง) 
1. ได้รับจาก  

 1.1 ภาครัฐ  3 
 1.2 ภาคเอกชน 24 
 1.3 ประชาชน 90 
 1.4 อ่ืน ๆ  - 

2. รับในนาม  
 2.1 หน่วยงาน  108 
 2.2 รายบุคคล 9 

3. โอกาสในการรับ  
 3.1 เทศกาลต่าง ๆ (เช่น ปีใหม่ สงกรานต์)  7 
 3.2 โอกาสส าคัญ (เช่น เกษียณอายุ/ยินดี/ขอบคุณ) - 
 3.3 อ่ืนๆ โปรดระบุ มีการแข่งขันกีฬา 110 

4. การด าเนินการ  
 4.1 ให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล  - 
 4.2 ส่งคืนแก่ผู้ให้  - 
 4.3 ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน  105 
 4.4 อ่ืนๆ โปรดระบุ 1) สนับสนุนการเรียนการสอนและมอบ

ทุนการศึกษา และ 2) มอบให้แก่นักกีฬา 
12 

       รวม 117 
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๓. การด าเนนิการตามแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรอืน 
 

รายละเอียด การเรี่ยไร การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
๓.๑ การด าเนินการ 
ของหน่วยงาน 
เช่น การก าหนดนโยบาย  
การก าหนดมาตรการป้องกัน  
การจัดท าคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติ การให้ค าปรึกษา
แนะน า ฯลฯ  
 

1) มีนโยบายชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด 
 

1) มีการก าหนดนโยบายเพื่อควบคุม 
ก ากับ ติดตามเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ป้องกันไม่ให้เกิดช่องทางหรือความเสี่ยงใน
การเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตน 
บริหารงานอย่างมี 
ธรรมาภิบาล เช่น มีการจัดท าระเบียบ 
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม 
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เป็นต้น 

2) การก าหนดมาตรการการควบคุม
การเรี่ยไรของหน่วยงาน โดยให้
ยึดถือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไร
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544/
ประกาศคณะกรรมการการเรี่ยไรของ
หน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการในการยื่นค าขออนุมัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร
หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรและระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

2) การก าหนดมาตรการกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยให้ยึดถือ
ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม/ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 /ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544/
ข้อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนและระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

3) มีการจัดท าคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติการควบคุมการเรี่ยไรของ
หน่วยงานของรัฐ 

3) จัดท าคู่มือคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ การบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

4) จัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
ระหว่าง นายแพทย์ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกับหัวหน้าส่วน
ราชการย่อยในก ากับ 
 
 
 
 

4) จัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
ระหว่าง นายแพทย์ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดกับหัวหน้าส่วนราชการย่อยใน
ก ากับ 



 

สรุปผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | ๘๐ 

 

รายละเอียด การเรี่ยไร การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
5) ให้ค าปรึกษาแนะน าเจ้าหน้าที่
ก่อนท าการเรี่ยไร เพ่ือปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5) ให้ค าปรึกษาแนะน าเจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงานกรณีการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด 

 6) มีการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา 
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย จัดท า
ป้ายประกาศ ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ใน
เว็บไซต์  

6) มีการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา 
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย จัดท าป้าย
ประกาศ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ 
 

๓.๒ ปัญหา อุปสรรคใน
การด าเนินการของ
หน่วยงาน 

1) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
ในระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ปฏิบัติเรื่องการเรี่ยไร 

1) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ
ในการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 

2) การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ทราบและถือปฏิบัติไม่เคยด าเนินการ
ในเรื่องการเรี่ยไร 

2) การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ
และถือปฏิบัติไม่เคยด าเนินการในเรื่องการ
รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 

3) มีการปฏิบัติจนเป็นประเพณีนิยม 3) มีการปฏิบัติจนเป็นประเพณีนิยม 
4) ยังไม่มีการจัดท าเอกสารคู่มือหรือ
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน 

4) เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางราย 
ยังขาดจิตส านึก ใช้โอกาสในหน้าที่
ราชการหาผลประโยชน์ส่วนตน  

 5) เจ้าหน้าที่ท่ีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดไม่รายงาน และผู้บังคับบัญชาไม่
ทราบถึงกรณีดังกล่าว 

๓.๓ ข้อเสนอแนะ
แนวทาง การแก้ไขปัญหา
ของหน่วยงาน 

1) จัดประชุม/อบรม ให้ความรู้
บุคลากร เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี ไม่ให้
ฝ่าฝืนระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 

1) จัดประชุม/อบรม ให้ความรู้บุคลากร  
เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดี ไม่ให้ฝ่าฝืนระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 

2) ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดทางสื่อ
อย่างต่อเนื่อง 

2) ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญของ
หน่วยงานและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆของหน่วยงาน 

3) แต่งตั้งคณะท างานของหน่วยงาน
ในการสอดส่อง ติดตามการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 
 
 
 

3) จัดท าคณะกรรมการตรวจสอบการรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของ
หน่วยงาน 
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รายละเอียด การเรี่ยไร การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
4) ประสานกับผู้รับผิดชอบในระดับ
จังหวัดเพ่ือวางแนวทางการ
ด าเนินงานร่วมกัน 

4) ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
และจัดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการพัฒนา
ความรู้ พร้อมปลูกจิตส านึก และให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยค านึงถึง
หน้าที่ราชการ ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

 5) ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลแล้ว
แจ้งให้เอกชนยกเลิกด าเนินการใน
กิจกรรมที่ใช้ชื่อของหน่วยงานไปแอบ
อ้างเพ่ือให้ได้รับผลประโยชน์ 

 

๓.๔ ข้อเสนอแนะ 1) กระทรวงสาธารณสุขควรมีการ
จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุก
ระดับในหน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยอาจเป็นความ
ร่วมมือระหว่างส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดในการเป็นเจ้าภาพผู้จัดอบรม 

1) กระทรวงสาธารณสุขอาจมีการจัด
อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกระดับใน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดย
อาจเป็นความร่วมมือระหว่างส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในการเป็นเจ้าภาพผู้จัด
อบรม 

2) จัดท าคู่มือการปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

2) จัดท าคู่มือการปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเข้าใจได้
ง่ายและมีช่องทางเข้าถึงท่ีหลากหลาย 

3) ส่งเสริมด้านสื่อ เช่น วีดีทัศน์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ ให้กับส่วนราชการต่างๆ 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะให้ความสนใจ 
และตระหนักถึงความส าคัญ กรณีการ
เรี่ยไร ผ่านทางการสื่อสารจาก
หน่วยงานภายนอกมากกว่าการ
ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 
 

3) ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
ข้าราชการใหม่ ส่งเสริม เผยแพร่ ประเมิน
ติดตาม และให้ความรู้ต่อไป 
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แผนภูมิกรณีที่หน่วยงานด าเนินการเรี่ยไร 
 
1) การเรี่ยไรเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน 
 

 
 
2) การเรี่ยไรเพื่อสาธารณประโยชน์ 
 

 
 
 3) กรณีอ่ืน ๆ 
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ขออนุญาตจาก กคร. 

ไม่ได้ขออนุญาตจาก กคร. 

ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย 
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ทอดกฐิน/ทอดผ้าป่า  จัดกิจกรรมในวันส าคัญ  สลากบ ารุงกาชาด 

ขออนุญาตจาก กคร. 

ไม่ได้ขออนุญาตจาก กคร. 

ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย 
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ขออนุญาตจาก กคร. 
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แผนภูมิกรณีที่หน่วยงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้ความร่วมมือกับบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
 
1) การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 
 

 
 

2) การให้ความร่วมมือกับบุคคล กลุ่มบุคคล ชมรม สมาคม ฯลฯ 
 

 
 
3) กรณีอ่ืน ๆ 
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อื่น ๆ 

19 คร้ัง 

24 คร้ัง 

17 คร้ัง  18 คร้ัง 

3 คร้ัง 

6 คร้ัง 

3 คร้ัง 3 คร้ัง 
1 คร้ัง 

4 คร้ัง 

0

5

10

15

20

25

30

ทอดกฐิน/ทอดผ้าป่า บริจาคให้มูลนิธิ/ชมรม/สมาคม ต่างๆ งานการกุศล  

สวัสดิการ 

ข้าราชการ/ เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
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แผนภูมิกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
 

จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท รวมจ านวน 360 ครั้ง 
 
1) ได้รับจาก  

 
 

2) รับในนาม 

 
 
3) โอกาสในการรับ
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4) การด าเนินการ 
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รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2559-30 กันยายน 2559) 

1. กรณีเรี่ยไร

๑.๑ กรณีที่หน่วยงานด าเนินการเรี่ยไร 

ประเภทการเรี่ยไร 

การด าเนินการ (ครั้ง) 

ขออนุญาต
จาก กคร. 

ไม่ได้ขอ 
อนุญาตจาก 

กคร. 

ได้รับ 
ยกเว้นตาม
กฎหมาย 

รวมจ านวน 
(ครั้ง) 

๑) การเรี่ยไรเพื่อประโยชน์ของ
หน่วยงาน 

กรณีพบมากที่สุด ๓ อันดับ 
(๑) จากการทอดกฐิน/ทอดผ้าป่า 
สามัคคี 

5 14 2 21 

(๒) จากการจัดกิจกรรมการกุศล เช่น 
กอล์ฟ  มวย  
เดิน-วิ่ง เพ่ือสุขภาพ และคอนเสิร์ต   

- 6 2 8 

๒) การเรี่ยไรเพื่อสาธารณประโยชน์ 
กรณีพบมากที่สุด ๓ อันดับ 

(๑) จากการทอดกฐิน/ทอดผ้าป่า 
สามัคคี 

- 28 23 51 

(๒) จากการท าบุญตักบาตร - - 12 12 
(๓) จากการจัดกิจกรรมในวันส าคัญ 
เช่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

1 2 4 7 

๓) กรณีอ่ืน ๆ 
กรณีพบมากที่สุด ๓ อันดับ 

- - - - 

    - ไม่มี 
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๑.๒ กรณีที่หน่วยงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้ความร่วมมือกับบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 

ประเภทการเรี่ยไร 
แหล่งของเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้ (ครั้ง) 

สวัสดิการ ข้าราชการ/ 
เจ้าหน้าที่รัฐ 

ภาคเอกชน/ 
ประชาชน 

อ่ืน ๆ 

๑) การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 
กรณีพบมากที่สุด ๓ อันดับ 

    

(๑)  ทอดกฐิน/ทอดผ้าป่า สามัคคี 117 106 15 3 
(๒) ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประสบภัยพิบัติ เช่น 
อุทกภัย 

5 15 - 1 

(๓)  กิจกรรมงานกาชาด 3 11 - - 
๒) การให้ความร่วมมือกับบุคคล กลุ่มบุคคล 
ชมรม สมาคม ฯลฯ 
กรณีพบมากที่สุด ๓ อันดับ 

    

(1)  ทอดกฐิน/ทอดผ้าป่า สามัคคี 103 84 2 - 
(๒)  ให้มูลนิธิ/ชมรม/สมาคม ต่างๆ 12 25 16 1 
(๓)  จากการจัดกิจกรรมการกุศล เช่น กอล์ฟ  
มวย เดิน-วิ่ง  
เพ่ือสุขภาพ และคอนเสิร์ต   

18 23 1 4 

๓) กรณีอ่ืน ๆ กรณีพบมากที่สุด ๓ อันดับ  - - - - 
    - ไม่มี     
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2. กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
 
2.1 จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ มูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับ มูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท จ านวนครั้งที่ได้รับ (ครั้ง) 
1. ได้รับจาก  

 1.1 ภาครัฐ  131 
 1.2 ภาคเอกชน 170 
 1.3 ประชาชน 174 
 1.4 อ่ืน ๆ เช่น มูลนิธิ องค์กรเพ่ือสาธารณประโยชน์  30 

2. รับในนาม  
 2.1 หน่วยงาน  419 
 2.2 รายบุคคล 86 

3. โอกาสในการรับ  
 3.1 เทศกาลต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ 272 
 3.2 โอกาสส าคัญ เช่น เกษียณอายุ/ยินดี/ขอบคุณ 45 
 3.3 อ่ืนๆ โปรดระบุ เช่น 

      (1) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์การ
มหาชนเข้าศึกษาดูงาน 
      (2) นักเรียน/นักศึกษา/นักศึกษาแพทย์/นักศึกษาพยาบาล/
นักศึกษาภาควิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงาน 

188 

4. การด าเนินการ  
 4.1 ให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล 65 
 4.2 ส่งคืนแก่ผู้ให้ - 
 4.3 ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน 440 
 4.4 อ่ืนๆ โปรดระบุ  - 

        รวม 505 
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2.2 จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับ มูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท 
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับ มูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท จ านวนครั้งที่ได้รับ (ครั้ง) 
1. ได้รับจาก  

 1.1 ภาครัฐ  17 
 1.2 ภาคเอกชน 31 
 1.3 ประชาชน 339 
 1.4 อ่ืน ๆ คือ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 1 

2. รับในนาม  
 2.1 หน่วยงาน 388 
 2.2 รายบุคคล - 

3. โอกาสในการรับ  
 3.1 เทศกาลต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ 281 
 3.2 โอกาสส าคัญ เช่น เกษียณอายุ/ยินดี/ขอบคุณ - 
 3.3 อ่ืนๆ โปรดระบุ เช่น 

      (1) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าศึกษาดูงาน 
      (2) บริษัท ห้างร้านต่างๆ 

107 

4. การด าเนินการ  
 4.1 ให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล - 
 4.2 ส่งคืนแก่ผู้ให้ - 
 4.3 ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน 388 
 4.4 อ่ืนๆ โปรดระบุ  - 
 รวม 388 
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๓. การด าเนนิการตามแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรอืน 
 

รายละเอียด การเรี่ยไร การรับของขวัญหรือ 
ประโยชน์อื่นใด 

๓.๑ การด าเนินการ 
ของหน่วยงาน 
เช่น การก าหนดนโยบาย  
การก าหนดมาตรการป้องกัน  
การจัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติ  
การให้ค าปรึกษาแนะน า ฯลฯ  

1) มีนโยบายชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 

1) มีการก าหนดนโยบายเพื่อ
ควบคุม ก ากับ ติดตามเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานป้องกันไม่ให้เกิด
ช่องทางหรือความเสี่ยงในการ
เรียกรับผลประโยชน์ส่วนตน 
บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล 
เช่น มีการจัดท าระเบียบว่าด้วย
แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่
ไม่ใช่ยา เป็นต้น 

2) การก าหนดมาตรการการควบคุม 
การเรี่ยไรของหน่วยงาน โดยให้ยึดถือ
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544/ประกาศ
คณะกรรมการการเรี่ยไรของหน่วยงาน
ของรัฐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ยื่นค าขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การเรี่ยไรหรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรและระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

2) การก าหนดมาตรการกรณีการ
ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์
อ่ืนใด โดยให้ยึดถือตาม พ.ร.บ. ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม/ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ พ.ศ. 2543 /ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 
2544/ข้อปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนและ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 

3) มีการจัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติการ
ควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 

3) จัดท าคู่มือคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ การบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ 
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รายละเอียด การเรี่ยไร การรับของขวัญหรือ 
ประโยชน์อื่นใด 

 4) จัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
ระหว่าง นายแพทย์ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดกับหัวหน้าส่วนราชการย่อย 
ในก ากับ 

4) จัดท าบันทึกความเข้าใจ 
(MOU) ระหว่าง นายแพทย์
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกับ
หัวหน้าส่วนราชการย่อย 
ในก ากับ 

5) ให้ค าปรึกษาแนะน าเจ้าหน้าที่ก่อนท า
การเรี่ยไร เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5) ให้ค าปรึกษาแนะน าเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 

6) มีการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา 
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย จัดท าป้าย
ประกาศ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่ในเว็บไซต์  

6) มีการจัดประชุม/อบรม/
สัมมนา ประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สาย จัดท าป้ายประกาศ ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ 

7) ห้ามมิให้ตั้งตู้รับบริจาคในหน่วยงาน
สังกัด 
 
 

7) จัดท าคู่มือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict 
of Interests) 

8) มีคณะกรรมการชมรมจริยธรรม  
๓.๒ ปัญหา อุปสรรคใน
การด าเนินการของ
หน่วยงาน 
 

1) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ  
ในระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ปฏิบัติเรื่องการเรี่ยไร 

1) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
แนวทางปฏิบัติในการรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด 

2) มีการปฏิบัติจนเป็นประเพณีนิยม 2) มีการปฏิบัติจนเป็นประเพณี
นิยม 

 3) เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บางรายยังขาดจิตส านึก ใช้โอกาส
ในหน้าที่ราชการหาผลประโยชน์
ส่วนตน 

 4) เจ้าหน้าที่ท่ีรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดไม่รายงาน และ
ผู้บังคับบัญชาไม่ทราบถึงกรณี
ดังกล่าว 

 5) การจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็น
ระบบ 
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รายละเอียด การเรี่ยไร การรับของขวัญหรือ 
ประโยชน์อื่นใด 

๓.๓ ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาของ
หน่วยงาน 

1) จัดประชุม/อบรม ให้ความรู้บุคลากร
เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดี ไม่ให้ฝ่าฝืนระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 

1) จัดประชุม/อบรม ให้ความรู้
บุคลากร เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี 
ไม่ให้ฝ่าฝืนระเบียบกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้อง 

2) ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนว
ทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการ
เรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดทางสื่ออย่างต่อเนื่อง 

2) ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญ
ของหน่วยงานและประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของ
หน่วยงาน 

3) แต่งตั้งคณะท างานของหน่วยงานใน
การสอดส่อง ติดตามการปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

3) จัดท าคณะกรรมการ
ตรวจสอบการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดของหน่วยงาน 

4) ประสานกับผู้รับผิดชอบในระดับ
จังหวัดเพ่ือวางแนวทางการด าเนินงาน
ร่วมกัน 

4) ผู้บังคับบัญชาต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีและจัดให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการพัฒนา
ความรู้ พร้อมปลูกจิตส านึก และให้
ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 
โดยค านึงถึงหน้าที่ราชการ 
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

5) ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลแล้วแจ้ง
ให้เอกชนยกเลิกด าเนินการในกิจกรรมที่
ใช้ชื่อของหน่วยงานไปแอบอ้างเพ่ือให้
ได้รับผลประโยชน์ 

5) วางระบบการจัดเก็บข้อมูลให้
ชัดเจน 

๓.๔ แนวทางแก้ไข 1) ผู้รับผิดชอบส่วนกลางควรมีกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานส่วน
ภูมิภาคได้มีส่วนร่วมหรือเพ่ิมความรู้ความ
เข้าใจในข้อกฎหมายเพ่ือประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎหมายได้ถูกต้อง 

1) ผู้รับผิดชอบส่วนกลางควรมี
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้
หน่วยงานส่วนภูมิภาคได้มีส่วน
ร่วมหรือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจใน
ข้อกฎหมายเพ่ือประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎหมายได้ถูกต้อง 

2) จัดท าคู่มือการปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2) จัดท าคู่มือการปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ที่
สามารถเข้าใจได้ง่ายและมี
ช่องทางเข้าถึงที่หลากหลาย 
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รายละเอียด การเรี่ยไร การรับของขวัญหรือ 
ประโยชน์อื่นใด 

 3) ส่งเสริมด้านสื่อ เช่น วีดีทัศน์  
สื่อสิ่งพิมพ์ ให้กับส่วนราชการต่างๆ 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะให้ความสนใจ และ
ตระหนักถึงความส าคัญ กรณีการเรี่ยไร 
ผ่านทางการสื่อสารจากหน่วยงานภายนอก
มากกว่าการประชาสัมพันธ์ภายใน
หน่วยงาน 

3) ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับข้าราชการใหม่ ส่งเสริม 
เผยแพร่ ประเมินติดตาม และให้
ความรู้ต่อไป 
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แผนภูมิการเรี่ยไรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน) 
 

 
 
แผนภูมิที่ 1 การเรีย่ไรกรณีหน่วยงานด าเนินการเรีย่ไรเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน 
หมายเหตุ : กรณไีม่ได้ขออนุญาตจากคณะกรรมการเรี่ยไร (กคร.) เนื่องจากวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 
 เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 2 การเรีย่ไรกรณีหน่วยงานด าเนินการเรีย่ไรเพื่อสาธารณประโยชน์ 
หมายเหตุ : กรณไีม่ได้ขออนุญาตจากคณะกรรมการเรี่ยไร (กคร.) เนื่องจากวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 
 เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 

จากการทอดกฐิน/ทอดผ้าป่า สามัคคี จากการจัดกิจกรรมการกุศล เช่น กอล์ฟ มวย 
เดิน-ว่ิง เพื่อสุขภาพ และคอนเสิร์ต   

5 คร้ัง 

0 คร้ัง 

14 คร้ัง 

6 คร้ัง 

2 คร้ัง 2 คร้ัง 

ขออนุญาตจาก กคร. 

ไม่ได้ขออนุญาตจาก กคร. 
 

ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย 
 

จากการทอดกฐิน/ทอดผา้ป่า สามัคคี จากการท าบุญตักบาตร จากการจัดกิจกรรมในวันส าคญั เช่น กิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ  กิจกรรมวันพ่อแหง่ชาติ และ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

0 คร้ัง 0 คร้ัง 1 คร้ัง 

28 คร้ัง 

0 คร้ัง 
2 คร้ัง 

23 คร้ัง 

12 คร้ัง 

4 คร้ัง 

ขออนุญาตจาก กคร. 

ไม่ได้ขออนุญาตจาก กคร. 
 
ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย 
 



สรุปผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | ๙๕ 

 

 
 
แผนภูมิที่ 3 การเรีย่ไรกรณีหน่วยงานด าเนินการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 
 

 
 
แผนภูมิที่ 4 การเรีย่ไร กรณหีน่วยงานด าเนินการให้ความร่วมมือกับบุคคล กลุ่มบุคคล ชมรม สมาคม ฯลฯ 
 
 
 
 
 

ทอดกฐิน/ทอดผ้าป่า สามัคคี ช่วยเหลือเจ้าหน้าทีป่ระสบภัยพิบัติ เช่น 
อุทกภัย 

กิจกรรมงานกาชาด 

117 คร้ัง 

5 คร้ัง 3 คร้ัง 

106 คร้ัง 

15 คร้ัง 
11 คร้ัง 

15 คร้ัง 

0 คร้ัง 0 คร้ัง 3 คร้ัง 1 คร้ัง 0 คร้ัง 

สวัสดิการ 

ข้าราชการ/ เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

ภาคเอกชน/ ประชาชน 

อื่น ๆ 

ทอดกฐิน/ทอดผา้ป่า สามัคคี ให้มูลนิธิ/ชมรม/สมาคม ต่างๆ จากการจัดกิจกรรมการกุศล เช่น กอล์ฟ  มวย เดิน-
ว่ิง เพื่อสุขภาพ และคอนเสริ์ต  

103 คร้ัง 

12 คร้ัง 
18 คร้ัง 

84 คร้ัง 

25 คร้ัง 23 คร้ัง 

2 คร้ัง 

16 คร้ัง 

1 คร้ัง 0 คร้ัง 1 คร้ัง 4 คร้ัง 

สวัสดิการ 

ข้าราชการ/ เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

ภาคเอกชน/ ประชาชน 

อื่น ๆ 



สรุปผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | ๙๖ 

 

แผนภูมิกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 
 
แผนภูมิที่ 5 การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไดร้ับ มลูค่าไม่เกิน 
 3,000 บาท แสดงการไดร้ับจาก 
 

 
 
แผนภูมิที่ 6 การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไดร้ับ มลูค่าไม่เกิน 
 3,000 บาท แสดงการรับในนาม 

 ภาครัฐ  ภาคเอกชน ประชาชน  อื่น ๆ  

131 คร้ัง 

170 คร้ัง 174 คร้ัง 

30 คร้ัง 

หน่วยงาน  รายบุคคล 

419 คร้ัง 

86 คร้ัง 



สรุปผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | ๙๗ 

 

 
 
แผนภูมิที่ 7 การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไดร้ับ มลูค่าไม่เกิน 
 3,000 บาท แสดงโอกาสในการรบั 
 

 
แผนภูมิที่ 8 การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไดร้ับ มลูค่าไม่เกิน  
  3,000 บาท แสดงการการด าเนนิการ 
 
 

เทศกาลต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ โอกาสส าคัญ เช่น เกษียณอายุ/ยินดี/ขอบคุณ อื่นๆ  

272 คร้ัง 

45 คร้ัง 

188 คร้ัง 

ให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล  ส่งคืนแก่ผูใ้ห้  ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน  อื่นๆ  

65 คร้ัง 

0 คร้ัง 

440 คร้ัง 

0 คร้ัง 



สรุปผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | ๙๘ 

 

 
 
แผนภูมิที่ 9 การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไดร้ับ มลูค่าเกิน 
 3,000 บาท แสดงการไดร้ับจาก 
 

 
 
แผนภูมิที่ 10 การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไดร้ับ มลูค่าเกิน 
 3,000 บาท แสดงการรับในนาม 
 
 
 
 
 

ภาครัฐ  ภาคเอกชน ประชาชน อื่น ๆ 

17 คร้ัง 
31 คร้ัง 

339 คร้ัง 

1 คร้ัง 

หน่วยงาน  รายบุคคล 

388 คร้ัง 

0 คร้ัง 



สรุปผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | ๙๙ 

 

 
 
แผนภูมิที่ 11 การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไดร้ับ มลูค่าเกิน 
 3,000 บาท แสดงโอกาสในการรบั 
 

 
แผนภูมิที่ 12 การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไดร้ับ มลูค่าเกิน  
   3,000 บาท แสดงการด าเนินการ 
 
 
 
 

 เทศกาลต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์  โอกาสส าคัญ เช่น เกษียณอายุ/ยินดี/ขอบคุณ อื่นๆ  

281 คร้ัง 

0 คร้ัง 

107 คร้ัง 

ให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล   ส่งคืนแก่ผูใ้ห้  ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน  อื่นๆ โปรดระบุ  

0 คร้ัง 0 คร้ัง 

388 คร้ัง 

0 คร้ัง 



สรุปผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | ๑๐๐ 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 
 
แผนภูมิที่ 1 การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไดร้ับ มลูค่าไม่เกิน  
 3,000 บาท แสดงการไดร้ับจาก 
 
 

 
 
แผนภูมิที ่2 การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไดร้ับ มลูค่าไม่เกิน  
  3,000 บาท แสดงการรับในนาม 
 
 

 ภาครัฐ  ภาคเอกชน ประชาชน  อื่น ๆ  

54 ครั้ง 
113 คร้ัง 

629 คร้ัง 

4 คร้ัง 

131 คร้ัง 
170 คร้ัง 174 คร้ัง 

30 คร้ัง 

ปี 2558 ปี 2559 

หน่วยงาน  รายบุคคล 

700 คร้ัง 

88 คร้ัง 

419 คร้ัง 

86 คร้ัง 

ปี 2558 ปี 2559 



สรุปผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | ๑๐๑ 

 

 
 
แผนภูมิที่ 3 การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไดร้ับ มลูค่าไม่เกิน  
 3,000 บาท แสดงโอกาสในการได้รับ 
 
 

 
แผนภูมิที่ 4 การด าเนินการการใหห้รือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไดร้ับ  
   มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท แสดงการการด าเนินการ 
 
 

เทศกาลต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ โอกาสส าคัญ เช่น เกษียณอายุ/ยินดี/ขอบคุณ อื่นๆ  

145 คร้ัง 

49 คร้ัง 

578  คร้ัง 

272 คร้ัง 

45 คร้ัง 

188 คร้ัง 

ปี 2558 ปี 2559 

ให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล  ส่งคืนแก่ผู้ให้  ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน  อื่นๆ  

24 คร้ัง 0 คร้ัง 

754 คร้ัง 

5 คร้ัง 
65 คร้ัง 

0 คร้ัง 

440 คร้ัง 

0 คร้ัง 

ปี 2558 ปี 2559 



สรุปผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | ๑๐๒ 

 

 
 
แผนภูมิที่ 5 การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไดร้ับ มลูค่าเกิน  
  3,000 บาท แสดงการรับในนาม 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 6 การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไดร้ับ มลูค่าเกิน 3,000 บาท 
  แสดงโอกาสในการรับ 
 
 
 

ภาครัฐ  ภาคเอกชน ประชาชน อื่น ๆ  

1 คร้ัง 

66 คร้ัง 

245 คร้ัง 

14 คร้ัง 17 คร้ัง 
31 คร้ัง 

339 คร้ัง 

1 คร้ัง 

ปี 2558 ปี 2559 

 เทศกาลต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์  โอกาสส าคัญ เช่น เกษียณอายุ/ยินดี/
ขอบคุณ 

อื่นๆ  

0 คร้ัง 0 คร้ัง 

209 คร้ัง 

281 คร้ัง 

0 คร้ัง 

107 คร้ัง 

ปี 2558 ปี 2559 



สรุปผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | ๑๐๓ 

 

 
 
แผนภูมิที่ 7 การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไดร้ับ มลูค่าเกิน 3,000 บาท 
   แสดงการด าเนินการ 

ให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล   ส่งคืนแก่ผู้ให้  ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน  อื่นๆ   

0 คร้ัง 0 คร้ัง 

349 คร้ัง 

0 คร้ัง 0 คร้ัง 0 คร้ัง 

388 คร้ัง 

0 คร้ัง 

ปี 2558 ปี 2559 



สรุปผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | ๑๐๔ 

ผลการด าเนินงาน 
ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนด
ทิศทาง  ว างกรอบการด า เนิ น งานการป้ องกันและปราบปรามการทุ จ ริ ตและประพฤติมิ ชอบ 
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญ 
ในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการ 
3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้น 
การป้องกันการทุจริต โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา น ากลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมไปสู่ การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ วางไว้ ไปสู่ เป้ าหมายเดียวกันคือ  ความส า เร็ จ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการ
บริหารราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข น าสู่ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index : CPI)  

และมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จากช่องทางการร้องเรียนของ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) จ านวน 2 ช่องทาง ประกอบด้วย 

ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

www.stopcorruption.moph.go.th  
ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่อง ทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

นอกจากนี้ ยังได้รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่านทาง 
1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ moph.stopc@gmail.com
2) ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข (ศบท.)

อีกด้วย ในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง

  ๖ 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/
mailto:moph.stopc@gmail.com
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สาธารณสุข และคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา 
38 ที่ระบุว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการ
ด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่ จะต้อง 
ตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้  
ตามมาตรา 37” และ มาตรา 41 “ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระ 
ตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นจะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป....” ระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ก าหนดให้ส่วนราชการเร่งด าเนินการอย่างเฉียบขาด 
และรวดเร็ว กรณีมีเรื่องกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ 
หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) รายงานผลการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558–30 กันยายน 2559 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ านวนทั้งสิ้นรวม 24 เรื่อง 
จ าแนกเรื่องผ่านช่องทางการร้องเรียน 4 ช่องทาง ประกอบด้วย (1) ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
(2) เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (3) ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ 
moph.stopc@gmail.com และ (4) ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข (ศบท.) พบ
การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านช่องทางดังกล่าวมากที่สุดตามล าดับดังนี้ 
ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 58.33 
ผ่านตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20.83 ผ่านศูนย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข (ศบท.) จ านวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.67 และผ่านไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.17 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของ ศปท. 

ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

จ านวน 
(เรื่อง) 

คิดเป็นร้อยละ 

เว็บไซต์ www.stopcorruption.moph.go.th 14 58.33 

ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 5 20.83 
ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์  
กระทรวงสาธารณสุข (ศบท.) 

4 16.67 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ moph.stopc@gmail.com  1 4.17 
 

รวม 24  
 
 

mailto:moph.stopc@gmail.com%20และ
mailto:moph.stopc@gmail.com
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 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จ านวนทั้งสิ้นรวม 24 เรื่อง สามารถจ าแนกเรื่องร้องเรียนได้ 7 ประเภท คือ 1) 
ทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ 2) ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง 3) ผลประโยชน์ทับซ้อน 4) การบริการ  
ทางการแพทย์ 5) คุณภาพการให้บริการ 6) การคุ้มครองผู้บริโภค และ 7) เรื่องอ่ืนๆ  
 เรื่องร้องเรียนที่พบมากที่สุดคือ (1) ทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ จ านวน 7 เรื่ อง คิดเป็น
ร้อยละ 29.17 (2) ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 29.17 (3) ผลประโยชน์ทับซ้อน 
จ านวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.67 (4) การบริการทางการแพทย์ จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.33 
(5) คุณภาพการให้บริการ จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.33 (6) การคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน 1 เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ 4.17 และ (7) เรื่องอ่ืนๆ จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.17 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจ าแนกตามประเภท 

จ าแนกเรื่อง จ านวน (เรื่อง) คิดเป็นร้อยละ 

ทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ 7 29.17 
ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง 7 29.17 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 4 16.17 
การบริการทางการแพทย ์ 2 8.33 
คุณภาพการให้บริการ 2 8.33 
การคุ้มครองผู้บริโภค 1 4.17 
เรื่องอ่ืนๆ 1 4.17 

รวม 24  
 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการส่งเรื่องร้องเรียนและ 
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นไป 
ตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข และคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการแก้ไข เพ่ือไม่ให้เกิดการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสขึ้นอีก  
ในจ านวน 24 เรื่องนี้  จ าแนกเรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 15 เรื่อง (ร้อยละ 62.50) และ 
เรื่องที่ด าเนินการจนได้ข้อยุติ จ านวน 9 เรื่อง (ร้อยละ 37.50) ในจ านวนเรื่องที่ด าเนินการจนได้ข้อยุตินั้น 
เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ คือ เรื่องที่ผ่านศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
กระทรวงสาธารณสุข (ศบท.) จ านวน 4 เรื่อง แก้ไขจนได้ข้อยุติ จ านวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 และ 
ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 เรื่อง แก้ไขจนได้ข้อยุติ จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100  
ในส่วนช่องทางเว็บไซต์  “ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข” จ านวน 14 เรื่อง ได้รับการแก้ไขจนได้ข้อยุติ จ านวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28.57  
และช่องทางที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจนได้ข้อยุติคือช่องทางไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ านวน  
5 เรื่อง ยังไม่ได้รับการแก้ไขท้ังหมด ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 จ านวนเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ อยู่ระหว่างด าเนินการ
     และได้รับการแก้ไขจนได้ข้อยุติ 

ช่องทาง จ านวน 
(เรื่อง) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(เรื่อง) 

แก้ไขจนได้ข้อยุติ 
(เรื่อง) 

เว็บไซต์ www.stopcorruption.moph.go.th 14 10 4 

ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 5 5 - 
ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์  
กระทรวงสาธารณสุข (ศบท.) 

4 - 4 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ 
moph.stopc@gmail.com  
 

1 - 1 

 24 15 
(62.50) 

9 
(37.50) 

 
 เมื่อเปรียบเทียบเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
มีเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จ านวน 43 เรื่อง และในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 มีเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ านวน 24 เรื่อง เรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลดลงร้อยละ 55.81 ดังตารางที ่4 
 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบจ านวนเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2558 กับปี พ.ศ. 2559 

รายละเอียด ปี พ.ศ. 2558 

(เรื่อง) 

ปี พ.ศ. 2559 

(เรื่อง) 

คิดเป็นร้อยละ 

ที่ลดลง 

เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

43 24 55.81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:moph.stopc@gmail.com
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แผนภูมิผลการด าเนินงาน 
 

 
 
แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
 การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 2 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจ าแนกตามประเภท 
 
 

58% 21% 

17% 

4% เว็บไซต์ 

ตู้ไปรษณีย์ 9 

 
ศบท. 

E-mail

29% 

29% 

17% 

9% 

8% 
4% 4% 

ทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ 

ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การบริการทางการแพทย์ 

คุณภาพการให้บริการ 

การคุ้มครองผู้บริโภค 

เรื่องอื่นๆ 
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แผนภูมิที่ 3 จ านวนเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ และได้รับการแก้ไขจนได้ข้อยุติ 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบจ านวนเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2558 กับปี พ.ศ. 2559 
 
 
 

10 

5 
4 4 

1 

14 5 4 1 

เว็บไซต์ ตู้ ปณ. 9 ศบท. E-mail

อยู่ระหว่างด าเนินการ แก้ไขจนได้ข้อยุติ 

43 

24 

ปี 2558 ปี 2559 
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 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแส/เรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต บริเวณชั้น 1 อาคาร 5 

ตึ ก ส า นั ก ง านปลั ด กร ะทร ว งสา ธ า รณสุ ข  ใ กล้
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขากระทรวง
สาธารณสุข-ติวานนท์ และบริเวณชั้น 1 อาคาร 6  
ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และบริเวณ 
ชั้น 1 อาคาร 6 ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

 

นอกจากนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแส/
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านผ่าน
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ที่ 
www.stopcorruption.moph.go.th  
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สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
ประเด็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณา
การการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน
ทั้งสิ้น 8,315,700 บาท ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) โดยสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 -2560) แผนงาน 
บูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
แนวทางหลัก 2 แนวทาง ได้แก่ 1) การสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และ 2) 
การสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้น าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยการพัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ โดยเน้นการปลุกและปลูกจิตส านึก การป้องกัน สร้าง
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกเป็น 5 โครงการ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 
8,315,433.47 บาท เงินคงเหลือ 266.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ดังรายละเอียด 

  ๗ 
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ตารางท่ี 1 โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

โครงการที่ ชื่อโครงการ 
1 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  กระทรวง

สาธารณสุข (Moph Integrity & Transparency Assessmemt : MITA)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

2 โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

3 โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมจริยธรรมบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4 โครงการเสริมสร้าง สนับสนุนเชิดชูหน่วยงานคุณธรรม ยกย่องบุคลากรสาธารณสุขต้นแบบ 
ด้านคนดีและคนซื่อสัตย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

5 โครงการเสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 
ตารางท่ี 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
 ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

โครงการที่ งบประมาณที่ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 

1 3,564,162 3,564,126.94 35.06 100 
2 3,041,570 3,041,570 - 100 
3 567,104 567,104 - 100 
4 27,500 27,500 - 100 
5 1,115,364 1,115,132.53 231.47 100 

รวม 8,315,700 8,315,433.47 266.53 100 
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แผนภูมิ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 โครงการที่ 3 โครงการที่ 4 โครงการที่ 5 
Series1 3,564,162 3,041,570 567,104 27,500 1,115,364
Series2 3,564,126.94 3,041,570 567,104 27,500 1,115,132.53
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วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และการคุ้มครองจริยธรรม 

หลักการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้
แผนงานบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ตามแนวทางหลัก 2 แนวทาง ประกอบด้วย 1) การสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพ และ 2) การสร้างความตระหนักรู้ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน 8,315,700 บาท สู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นรูปธรรม ตลอดจนควบคุม
ก ากับ ติดตามประเมินผล และภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)  

  ๘ 
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แผนภาพ ความเชื่อมโยงตามกรอบการด าเนินการตามแผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
 และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 

  ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) จึงก าหนดแผนภาพแนวคิดการวิเคราะหก์ารด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
 

 
แผนภาพ แนวคิดการวิเคราะห์การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในการผลักดันการต่อต้านการทุจรติอย่าง
จริงจัง  

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ สู่การปฏิบัติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

เร่งรัดน ามาตรการป้องกันและปราบปรามการการทุจรติ 3 ป 1 ค ไปขับเคลื่อนอย่างจริงจัง 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามมาตรการ 3 ป 1 ค  

ความร่วมมือจากเครือข่าย 

ประสาน 

พัฒนา 

เร่งรัด 

เสริมสร้าง
ความเข้มแขง็ 

เสริมสร้าง
ความร่วมมือ 
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แผนภาพ แนวคิดการประเมินผลตามแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และการคุ้มครองจริยธรรม 
 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้วางกรอบการด าเนินงานการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  2 (พ.ศ. 2556 -2560) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม โดยใช้กลไก
การมีส่วนร่วมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมก าหนดเป้าหมาย 
การพัฒนา น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างไรก็ตามการด าเนินการดังกล่าวจะประสบผลส าเร็จไม่ได้หากขาด  
ความร่วมมือของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ตลอดจน
แนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนสามารถขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์และแผนงาน/
โครงการ เพ่ือยกระดับการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุขให้อยู่ในระดับดี สร้างภาพลักษณ์  
ความเชื่อมั่น เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต 
และเป็นการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (CPI) มีระดับดีขึ้นด้วย 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) มาเป็นกรอบชี้น าที่ส าคัญในการจัดท ายุทธศาสตร์ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
(พ.ศ. 2557-2560) ประกอบกับได้น านโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดท า 
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ 
แนวทางการด าเนินงาน เป็นแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของ
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บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยการค้นหาสภาพปัญหาการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข วิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส าคัญ (SWOT Analysis) ได้ยุทธศาสตร์ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
(พ.ศ. 2557-2560) จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

 
 

 นอกจากนี้ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) และแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จ านวน 
8,315,700 บาท 

 การขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 ลงวันที่  18 มิถุนายน พ.ศ. 2557  
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ มุ่ งเน้นการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพ่ือ  
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 
ก าหนดให้ทุกส่วนราชการร่วมด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ประกอบค าประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุขของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยสกล  
สกลสัตยาทร) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558  



สรุปผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | ๑๑๘ 

 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  (พ.ศ. 2557-2560)  
ตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1042/2558 ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นกลไกหลัก 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  
(พ.ศ. 2557-2560) ด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และร่วมผลักดัน
วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุข
อย่างจริงจัง และยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบใน
ผลประโยชน์ของสาธารณะของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และส่งผลให้การปฏิบัติราชการของกระทรวง
สาธารณสุขมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็น
ที่ยอมรับของประชาชน 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

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

แผนภาพ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดกลไกในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  (พ.ศ. 2557-
2560) เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เปรียบเสมือนจักรกลในการขับเคลื่อน ให้สามารถ
ขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการจัดท าแผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของกระทรวงสาธารณสุข สู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นรูปธรรม ตลอดจนควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผล ภายใต้
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -
2560) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข(พ.ศ. 2557-2560) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) แผนงานบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแนวทางหลัก 2 แนวทาง ประกอบด้วย 1) การสร้างกลไก
การป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และ 2) การสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมงบประมาณทั้งสิ้น 44,895,500 บาท ดังนี้ 
 

 
 
 
 

หน่วยงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ร้อยละ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

แนวทางตามแผนบูรณาการฯ 

โครงการ
ใหญ่ 

กิจกรรม สร้าง 
กลไกฯ 

สร้างความ
ตระหนักรู้ฯ 

สร้าง
ความ

เข้มแข็งฯ 
1. ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

8,315,700 18.5 5 19   - 

2. กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

26,256,800 58.5 
1 -   - 

3. กรมควบคุมโรค 4,417,000 9.8 1 -   - 
4. กรมอนามัย 2,737,000 6.1 4 -   - 
5. กรมพัฒนาการแพทย ์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

1,846,000 4.2 4 -   - 

6. ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

1,323,000 2.9 
5 -   - 

รวม 44,895,500        
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 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2556-2560) แผนงานบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 แนวทางหลัก 2 แนวทาง ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) ประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เล่มที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข) 
แผนงาน ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ผลผลิตที่ 1 : นโยบายด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐถูกน าไปใช้ทุกหน่วยงาน งบประมาณจ านวน 8,315,700 บาท  
เพ่ือให้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ตลอดจนใช้ในการควบคุมก ากับและติดตามประเมินผลตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด  สามารถ
วิเคราะห์ประเด็นการด าเนินงานได้ดังนี้ 
 
 ประเด็นที่ 1  ด้านการขับเคลื่อนนโยบาย 
  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ถ่ายทอดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ของ
กระทรวงสาธารณสุข  มุ่งหวังให้ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความรู้ ความ
เข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. 2556-2560) และ 
ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถน าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  ด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานดังกล่าว พบว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 220 
หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
ส านักงานเขตสุขภาพ และหน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน 
และรัฐวิสาหกิจ ได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. 2556-
2560) และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๖๐) แปลงสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี และมีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งหวังให้ประชาชน
ได้รับบริการที่ดีมีความพึงพอใจ เชื่อมั่นและศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ตามแผนภาพดังนี้  
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 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าเป็นที่จะต้องกระตุ้นให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๒ (พ.ศ. 2556-2560)  ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) และให้หน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถน าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลต่อประเทศชาติโดยรวม 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการจัดท าแผน
บูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตาม
ภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงสาธารณสุขสู่การปฏิบัติจน
เกิดเป็นรูปธรรม ตลอดจนควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผล ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีด้าน 
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 -2560) แผนงาน
บูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
แนวทางหลัก 2 แนวทาง ได้แก่ 1) การสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  และ  
2) การสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 
 แนวทางท่ี 1 การสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
  1) เสริมสร้างและสนับสนุน ให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
  2) บูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 
  3) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในประเทศ และพัฒนา
เครือข่ายระหว่างประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ยุทธศาสตร์กระทรวงและ
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

 

ชุดแผนงาน/โครงการ 
 

มาตรการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

แผนภาพ ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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  4) สนับสนุนให้ประชาชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
  5) ปรับปรุงระบบ วิธีการท างาน และการให้บริการประชาชน เ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และลดความเสี่ยงของการทุจริต 
  6) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และพัฒนาปรับปรุง
องค์กรให้ดียิ่งขึ้น 
  7) ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเพ่ิมเติมสาระ
เรื่องมาตรการเสริมในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต (มาตรการเสริมตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 100 มาตรา 103 และมาตรา 103/7) 
  8) จัดท ามาตรการ/แนวทางผลักดันให้ 
   (8.1) บริษัทเอกชนที่ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตผ่านการ
รับรอง Collective Action AgainstCorruption (CAC) 
   (8.2) บริษัทจดทะเบียนไทย มีผลการประเมินในระดับ 1 ขึ้นไป (ระดับ 1 
หมายถึง บริษัทแสดงให้เห็นถึงค ามั่นจากผู้บริหารและขององค์กรแล้วว่ามีนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่จะไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น) 
  9) พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาสังคมที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานภาครัฐ อาทิ อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่าย 
ยุติธรรมชุมชน ให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ของรัฐและรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริต 
  10) พัฒนา/ส่งเสริมให้เกิดหมู่บ้านศีล 5 ในทุกต าบล และทุกจังหวัด 
 แนวทางท่ี 2 การสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  1) สร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริต ให้ตระหนักรู้
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกภาคส่วน 
  2) สนับสนุนและเชิดชูข้าราชการที่มีค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
  3) เร่งรัดการบรรจุหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกระดับ ทุก
สถานศึกษา น าไปใช้ในการเรียนการสอน 
  4) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา (เด็ก
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสถานสงเคราะห์) 
  5) เร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการให้เป็น
บุคลากรต้นแบบ 
 โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการระดับกรมวิชาการ ด าเนินการ
ภายใต้แผนบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 และตามแนวทางท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด เพ่ือน าสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดย
การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขและ
สังคมไทยปราศจากปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่งยืน มุ่งหวังให้ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
(Corruption Perception Index : CPI) ให้ได้ 50 คะแนนในปี 2560 ตามเป้าหมายที่ก าหนดในยุทธศาสตร์
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ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 -2560) (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนดเป้าหมายดังกล่าวไว้ในปี 2559)  
 
ประเด็นที่ 2  ด้านการสร้างความโปร่งใส 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข (Moph 
Integrity & Transparency Assessment : MITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 
  กระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้าง
เครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยจัดท าโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข (Moph Integrity & Transparency 
Assessment : MITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก าหนดให้หน่วยงานระดับกรม จ านวน 9 หน่วยงาน 
และหน่วยงานระดับจังหวัด คือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (ซึ่งเป็นการประเมินร่วมกันกับโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป) จ านวน 76 หน่วยงาน รวมจ านวนทั้งสิ้น 85 หน่วยงาน เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดเน้นหนักตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (PA : Performance Agreement) และคาดหวังว่าการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม และป้องกันการทุจริตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่นศรัทธา ต่อการบริหารราชการของทุก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้น น าสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 
(Corruption Perception Index : CPI) และบรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 -2560) และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) จึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต้องเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นระบบการประเมิน
การบริหารงานราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ที่จะช่วยฟ้ืนฟูและช่วยส่งเสริมการต่อต้าน
การทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทย และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 
2559 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560  

1) ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานเป็นตัวชี้วัดเน้นหนักตาม
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และเป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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   1.1 ตัวชี้วัดเน้นหนักตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
   ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence 
Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 
   1.2 ตัวชี้ วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ของ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   ตัวชี้วัดที่ 27 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
  2) พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนภูมิภาค)  
  3) โครงการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข (Moph ITA) สู่การพัฒนาองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  4) โครงการอบรมพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
  5) โครงการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง (Integrity & Transparency Assessment : ITA) สู่การพัฒนาองค์กร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  6) โครงการน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แกค่ณะรัฐมนตรี 
  7) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 85 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
   7.1 ส่วนราชการระดับกรม 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และส านักงานคณะกรรมการอาหาร  
และยา 
   7.2 ส่วนราชการระดับจังหวัด ประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 76 
จังหวัด (ซึ่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และ
โรงพยาบาลทั่วไป) 
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  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ตัวชี้วัดเน้นหนักตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  
 

ตัวช้ีวัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence 
Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 
 
ตารางท่ี 1 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและ 
  ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based 
  Integrity and Transparency Assessment : EBIT)  

ตัวช้ีวัด ผลคะแนนประเมินตัวช้ีวัดที่ 21 จ านวน 85 หน่วยงาน 
รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity 
and Transparency Assessment : EBIT) 
 

75.29 96.74 94.12 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ 

ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) จ านนวน 85 หน่วยงาน ประเมิน 
จ านวน 3 ไตรมาส ในรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน มีคะแนนเฉลี่ยในระดับสูงมาก และผล
คะแนนเพ่ิมขึ้นตามล าดับดังนี้ รอบ 6 เดือน ร้อยละ 75.29 รอบ 9 เดือน ร้อยละ 96.74 และรอบ 12 
เดือน ร้อยละ 94.12 ตามล าดับ ดังนั้น ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์  
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.74  
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงมาก 
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  ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรม และระดับจังหวัด  
ตัวช้ีวัดที่ 8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงานในสังกัด
  กระทรวงสาธารณสุข  

หน่วยงาน ผลคะแนนประเมินตัวช้ีวัดที่ 8 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …. 
2557 2558 2559 

หน่วยงานระดับกรม 74.50 
(ระดับสูง) 

78.50 
(ระดับสูง) 

80.95 
(ระดับสูงมาก) 

 

หน่วยงานระดับจังหวัด - 75.52 
(ระดับสูง) 

79.56 
(ระดับสูง) 

 

 
  ผลการประเมินตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรม และระดับ
จังหวัด ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  หน่วยงานระดับกรม 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 9 หน่วยงาน ที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีคะแนนร้อยละ 
80.95 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงมาก และเมื่อแจกแจงผลคะแนนประเมินตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 พบว่ามีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นตามล าดับคิดเป็นร้อยละ 74.50 ร้อยละ 78.50 
และร้อยละ 80.95 ตามล าดับ 
  ผลการประเมินตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับจังหวัดได้แก่ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มี
คะแนนร้อยละ 79.56 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูง และเมื่อแจกแจงผลคะแนนประเมิน
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 พบว่ามีคะแนนเพ่ิมสูงขึ้นตามล าดับคิดเป็นร้อยละ 75.52 และ 
ร้อยละ 79.56 ตามล าดับ 
  ในส่วนของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข มีคะแนนประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานใน
ระดับสูงมาก คิดเป็นร้อยละ 88.22 ได้คะแนนเป็นล าดับที่ 3 ของส่วนราชการระดับกรม จ านวน 148 
หน่วยงาน รองจากกรมราชองครักษ์ และกรมธนารักษ์ตามล าดับ แต่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลางมีคะแนนประเมินตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) สูงเป็นล าดับที่ 1 ของทุกหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน มีคะแนน 
ร้อยละ 97.67 ดังตาราง 
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ตารางท่ี 3 คะแนนประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของ 
  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน คะแนนประเมิน 
ITA 

คะแนนประเมินจ าแนกตามแบบส ารวจ 3 แบบ 
Internal External Evidence 

Based 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลาง 
 

88.22 83.71 82.02 97.67 

 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 
ภายใต้กิจกรรมและตัวชี้วัด เพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) และให้หน่วยงานภาครัฐรับทราบถึงสถานะระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
ของหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งว่ามีการด าเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีข้อควรพัฒนาปรับปรุงใดบ้าง
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตการประเมินจะเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่
จะไปสู่การเพ่ิมค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (Corruption Perception Index : CPI) ให้ได้ 50 
คะแนนในปี 2560 ตามเป้าหมายที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนดเป้าหมาย
ดังกล่าวไว้ในปี 2559) ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการระดับจังหวัด และส่วนราชการระดับกรม มิติการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (น้ าหนักร้อยละ 5) ซึ่งนับว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 85 หน่วยงาน มีระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสระดับสูงถึงสูงมาก อย่างไรก็ตามประเด็นส าคัญที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จ าเป็นต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาองค์กรมุ่งสู่องค์กรคุณธรรม คือ  
   1) ดัชนีความโปร่งใส ประเด็นระบบการร้องเรียนขององค์กร 
   2) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ประเด็นวัฒนธรรมองค์กร 
   3) ดัชนีคุณธรรมในการท างานในหน่วยงาน ประเด็นการบริหารงานบุคคล และประเด็น 
ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน  
  9. โครงการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีลงนามโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายโสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และนายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วม “พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม 
โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี
นายโสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เป็นการลงนามร่วมกันระหว่างส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับผู้ร่วมเสนอราคา จ านวน 1 ราย และผู้สังเกตการณ์  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 
3 ท่าน เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ยึดหลักการบริหารราชการแผ่นดิน 
อย่างมีธรรมาภิบาล ด าเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาล รวมถึงการมี
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กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นับเป็นโครงการแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรมโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 
(ระดับตติยภูมิ) โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับระบบ
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีก าหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณทั้งสิ้น 607,494,000 ล้านบาท 
ซ่ึงข้อตกลงคุณธรรมเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการและภาคเอกชนที่สนใจเข้ามา  
เป็นผู้เสนอราคาว่าจะไม่กระท าการใดๆ ที่ส่อไปทางทุจริต และยินยอมให้มีบุคคลที่สาม ที่มาจากภาคประชา
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง นับแต่การจัดท า 
ร่วมขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) จนถึงสิ้นสุดสัญญา ทั้งนี้ สาระส าคัญของข้อตกลงคุณธรรม 
ได้ก าหนดเงื่อนไขให้ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติดังนี้ คือ หน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูล 
ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference) ที่เว็บไซต์ 
ของหน่วยงานและเว็บไซต์ e-GP ของกรมบัญชีกลาง เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือสนับสนุน 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ผู้เข้าร่วมเสนอราคา จะต้องไม่ให้ เสนอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดอันเป็นประโยชน์ในการเสนอราคา และยินยอมให้ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบ
โครงการได้ในทุกขั้นตอน ผู้สังเกตการณ์ เป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวิชาชีพ องค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ และประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ มีความเป็นกลาง ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง มีสิทธิขอข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการฯ และจะต้องรักษาความลับของข้อมูลเอกสาร  
  การน าข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณและยกระดับความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เนื่องจากได้รับการตรวจสอบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การด าเนินโครงการ และการใช้จ่ายโครงการจากภาคประชาสังคม โดยผ่านทาง 
ผู้สังเกตการณ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมเสนอราคาโครงการของรัฐ เกิดการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริง อีกทั้งจะเป็นการส่งผลต่อการจัดท าดัชนี การรับรู้การ
ทุจริต (CPI) ของประเทศไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ 
และส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 
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ประเด็นที่ 3 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระส าคัญ ตามแผน
บูรณาการระดับประเทศ ระดับกระทรวง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านที่จ าเป็นส าหรับ 
การขับเคลื่อนอย่างเหมาะสม พอเพียง สอดคล้องกับ เศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายนโยบายรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง ธรรมาภิบาลและ 
การป้องกันการทุจริต ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ 
และแนวทางการด าเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนประมวลจริยธรรมข้าร าชการ 
พลเรือน เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูปประเทศ  มีค่านิยมร่วม คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี 
มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส กล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง ยึด 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ และยุทธศาสตร์ระบบบริหารจัดการ  
ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ใช้กลยุทธ์ “ธรรมาภิบาล” เป็นหลักในการด าเนินงาน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ 12 ที่ก าหนดทิศทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่มีประสิทธิภาพ คือ (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม (2) ขจัด
การทุจริตคอร์รัปชั่น และ (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม เพ่ือขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕60) 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักต่อสถานการณ์ดังกล่าว 
จ าเป็นต้องสร้างระบบการป้องกันและควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
บริหารจัดการโดยรวมมีความรู้ในข้อกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้
ตามล าดับ ถือเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงจัดท าโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปร ะจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากรสาธารณสุขส่วนภูมิภาค ในการป้องกัน 
การทุจริตคอร์รัปชั่น บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อย่างไรก็ตาม หากบุคลากรมีความเข้าใจปัจจัยหรือ
สาเหตุการเกิดคอร์รัปชั่นที่ถูกต้อง ครบถ้วน โอกาสของการทุจริตก็จะลดลง น าสู่การป้องกันและการแก้ไข
ปัญหาคอร์รัปชั่นได้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท า 

1) โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 2) โครงการอบรม เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานพัสดุภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

   3) โครงการอบรมเพ่ิมพูนทักษะการบริหารสัญญาหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 
 4) โครงการอบรมเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานพัสดุภาครัฐ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขส่วนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
   5) โครงการพัฒนาความรู้และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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  5.1 การจัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict of Interest) ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  5.2 โครงการแก้ทุจริต ต้องคิดเป็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  5.3 บอร์ดประชาสัมพันธ์ “แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น” 
  5.4 โครงการ “เคาะประตูบ้าน ต้านโกง” 
  5.5 ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความส าคัญและต้องด าเนินการ
ปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา (Opportunity of Improvement : OFI) ต่อไป ซึ่งทั้ง 5 โครงการ ด าเนินการภายใต้ระบบคิด 
เพราะระบบการคิดที่สร้างปัญหาให้แก่สังคมคือ ระบบการคิดที่ไม่สามารถแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนออกจาก
เรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างชัดเจน โดยมักจะน าประโยชน์ส่วนตนมาปะปนกับประโยชน์ส่วนรวม  
เห็นแก่ประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก เห็นแก่ประโยชน์ของเครือญาติและพวกพ้องส าคัญกว่าประโยชน์ 
ของประเทศชาติ ระบบการคิดดังกล่าวจึงเป็นต้นเหตุส าคัญที่จะน าไปสู่การทุจริต  ดังนั้น แนวทางการ
แก้ปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนต้องเริ่มต้นแก้ไขที่ตัวบุคคล โดยการปรับเปลี่ยนระบบการคิดของคนในสังคม
ให้สามารถแยกแยะได้ว่า “เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน และเรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม” ซึ่งเป็นกลไก
ส าคัญในการป้องกันการทุจริตและช่วยฟ้ืนฟูและช่วยส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวก ในภาครัฐ 
ให้แก่ระบบราชการไทยได้อย่างยั่งยืน “แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น” 
 
ประเด็นที่ 4 ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 
 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
อ านาจหน้าที่ 
  1. ด้านการคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
   1.1 ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่อง และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม 
   1.2 สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรม เพ่ือรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา 
   1.3 ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการ ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา 
   1.4 ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ 
  2. ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการคุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่และปลุกจิ ตส านึก
บุคลากรสาธารณสุขตามแนวทางการสร้างความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ด้วย 
การสร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริตให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกภาคส่วน ในโครงการ/กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1) โครงการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล ประจ าปี 2558 
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง วิชา 

ครองตน ครองงาน และครองคน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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3) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของเครือข่ายจริยธรรมส านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพลัง 
ความดีเพ่ือแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

5) โครงการเสริมสร้างสนับสนุนเชิดชูหน่วยงานคุณธรรมยกย่องบุคลากรสาธารณสุข คนซื่อสัตย์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

6) การเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
7) การจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

2559 

  ดังนั้น ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงบรรลุตามเป้าประสงค์ของ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ดังภาพ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในการผลักดันการต่อต้านการทุจรติ 
อย่างจริงจัง  

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ สู่การปฏิบัติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

เร่งรัดน ามาตรการป้องกันและปราบปรามการการทุจรติ 3 ป 1 ค ไปขับเคลื่อนอย่างจริงจัง 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการทุจริต 
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรการ 3 ป 1 ค  

ความร่วมมือจากเครือข่าย 
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ปัจจัยความส าเร็จ 
 
 ปัจจัยความส าเร็จคือการที่ผู้น า ผู้บริหาร และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข มีเจตนารมณ์ 
แน่วแน่ในการกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง เที่ยงธรรม และมีจิตส านึก
สาธารณะที่เล็งเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นให้ลุล่วง ตลอดจนร่วมกันปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ บริหารงานให้โปร่งใสขึ้น
ตามหลัก Good Governance ซึ่งเป็นจุดแข็งและเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด าเนินงานด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ภายใตม้าตรการทีส่ าคัญที่กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้มีการขับเคลื่อน ซ่ึงสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ก าหนดเป็นวาระส าคัญตามแผนบูรณาการระดับประเทศ ระดับกระทรวง 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต ค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  แนวทางการ
ด าเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูปประเทศ มีค่านิยมร่วม คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี 
มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส กล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง ยึด 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ และยุทธศาสตร์ระบบบริหารจัดการ  
ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ใช้กลยุทธ์ “ธรรมาภิบาล” เป็นหลักในการด าเนินงาน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ 12 ที่ก าหนดทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินที่
มีประสิทธิภาพ คือ (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม (2) ขจัดการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และ (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม เพ่ือขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕60) ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์

ที ่
รายละเอียดยุทธศาสตร์ มาตรการ 

1 ปลูกและปลุกจิตส านึก การต่อต้าน
การทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคนในทุกภาคส่วนใน
การรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

1. สร้างจิตส านึกในเชิงคุณธรรม จริยธรรม 
2. ปรับเปลี่ยนฐานความคิด ภายใต้ระบบคิด “แก้ทุจริต 
ต้องคิดเป็น” แนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตอย่าง
ยั่งยืนต้องเริ่มต้นแก้ไขท่ีตัวบุคคล โดยการปรับเปลี่ยน
ระบบการคิดของคนในสังคมให้สามารถแยกแยะได้ว่า 
“เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน และเรื่องใดเป็น
ประโยชน์ส่วนรวม” ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการป้องกัน
การทุจริตและช่วยฟื้นฟูและช่วยส่งเสริมการต่อต้านการ
ทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทยได้อย่าง
ยั่งยืน “แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น” 
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ยุทธศาสตร์
ที ่

รายละเอียดยุทธศาสตร์ มาตรการ 

2 บูรณาการการท างานของหน่วยงาน
ในการต่อต้านการทุจริต และพัฒนา
เครือข่ายในประเทศ 

1. เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุจริต 
2. พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในระดับชุมชน โดยการส่งเสริมบทบาท 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ใน
การเข้าเป็นเครือข่ายเมืองคนดี 
3. พัฒนาระบบธรรมาภิบาล และคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Governance Excellent)  
 3.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 3.2 การพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 
 

3 พัฒนาความร่วมมือกับองค์กร 
ต่อต้านการทุจริตและเครือข่าย
ระหว่างประเทศ 

- ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
 

4 พัฒนาระบบบริหาร และเครื่องมือ 
ในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 

1. พัฒนาระบบธรรมาภิบาล และคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Governance Excellent)  
  1.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
  1.2 การพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานพัสดุภาครัฐ  
3. เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2557 
 

5 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 

1. การเพ่ิมพูนทักษะการบริหารสัญญาหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานพัสดุภาครัฐ 
2. พัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
 

 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | ๑๓๔ 

 

 การด าเนินงานของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนงานในลักษณะ 
บูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้ จะช่วย
ยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนการการปฏิบัติ
มาตรการในการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ
แนวคิด “แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น” ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันการทุจริตและช่วยฟื้นฟูและช่วยส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทยได้อย่างยั่งยืน  
 ทั้งนี้ การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น จะต้องด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ ประเทศไทย 
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ที่จะต้องปรับฐานความคิดและสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของ
สังคม โดยสาระส าคัญที่มีความเชื่อมโยงส าหรับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่กระทรวง
สาธารณสุข น ามาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีดังนี้ 

1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... 
2) วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูป

แห่งชาติ 
3) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  
4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
5) โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0) 
6) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 3 

(พ.ศ. 2560-2564)  
7) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส านึก 

ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย)  
8) ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)  

 
ปัญหาอุปสรรค 
 
 ไม่พบมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
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แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
 
 การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการคุ้มครองจริยธรรม จ าเป็น
จะต้องพัฒนางานดังกล่าวให้ประสบผลส าเร็จต่อการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข 
โดยการจัดกระบวนการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ที่ก าหนดเป็นวาระส าคัญตามแผนบูรณาการระดับประเทศ ระดับกระทรวงสาธารณสุข  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1) ใช้กลไกการด าเนินงานกระบวนการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข หน่วยงานภายใต้ก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ  

2) บูรณาการงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการคุ้มครองจริยธรรม  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภายใต้ก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การ
มหาชน และรัฐวิสาหกิจ  

3) ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานใน 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (Moph Integrity & Transparency Assessment : MITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 บรรจุอยู่ในประเด็นการตรวจราชการคณะที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence) ตัวชี้วัดที่ 79 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
(ร้อยละ 85) มุ่งเน้นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) เฉพาะแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์  
รอบที่ 2 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ หน่วยงาน  
ที่เข้ารับการประเมิน ITA จ านวน 396 หน่วยงาน ประกอบด้วยส่วนราชการระดับกรม ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด (โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน หน่วยงาน
ของรัฐภายใต้ก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
 4) พัฒนาผู้ตรวจประเมินหลักฐานตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based 
Integrity and Transparency Assessment) ระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือ 
ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินเอกสารหลักฐาน ตามข้อก าหนดของแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของ  
ทุกจังหวัดในทุกเขตสุขภาพ จ านวน 12 เขตสุขภาพ 
  5) พัฒนาคู่มือการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence Based Integrity and 

Transparency Assessment) ของผู้ตรวจประเมินหลักฐานตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
  6) พัฒนาเครือข่ายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (MOPH ITA) โดยเสริมสร้างศักยภาพผู้ตรวจประเมินตามแบบส ารวจใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ ระดับเขตสุขภาพ 
  7) จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สอดรับกับบริบทของ
กระทรวงสาธารณสุข 
  8) พัฒนาคู่มือเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไร
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 และประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่น
ค าขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดการเรี่ยไร หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 
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9) พัฒนารายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดจากการรับทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางตามเจตนารมณ์ของการก าหนด 
ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การ  
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 ซึ่งจะมีส่วนส าคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมที่เกิดจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

10) พัฒนาการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทั้งส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค เช่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ านวนทั้งสิ้น 64 หน่วยงาน โดยพัฒนาให้เป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงานในมิติภายใน (มิติการพัฒนาองค์กร) 

11) พัฒนาหลักสูตรอบรมปฐมนิเทศนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร โดยบรรจุเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ไว้ในหลักสูตร ท าความร่วมมือกับวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพระบรมราชชนก 
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คณะผู้จัดท า

  ศปท. 

ทีป่รึกษา 

นายโสภณ  เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

นายสมศักดิ์  อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

นายยงยศ  ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

คณะผูจ้ดัท า 

นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นางสาวนิตยา  เหล่าชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นายสัญทนา  นาท่ม นักทรัพยากรบุคคล 



ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทจุริต 

วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา 
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