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 กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ อัน
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกและปลุกจิตส านึกการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเน้นการ
ปรับเปลี่ยนฐานคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะและให้หน่วยงาน
ภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศยุทธศาสตร์ที่ 
4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) 

 อนึ่ง แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) นี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุขแล้ว เมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2557 โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์) เป็นประธาน และให้
น าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนงานอย่างบูรณาการ
และเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

ค ำน ำ 

(นายทรงยศ  ชัยชนะ) 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
1.1 ที่มา 
 

  ปัจจุบันปัญหาคอร์รัปชั่นถือได้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่ก าลังพัฒนา หรือประเทศที่ด้อยพัฒนา การคอร์รัปชั่นได้กลายเป็นปัญหาที่มี
ความส าคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของหลายประเทศ โดยปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรง
และซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าหลายประเทศได้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่  
มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระต่างๆ อย่างเช่น องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก และภาค
ประชาชน ที่ต่างเห็นพ้องกันว่าการคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการ
พัฒนาอย่างแท้จริง ส าหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าปัญหาเรื่องการคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ส าคัญ
ล าดับต้นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก  ปัญหานี้เกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและพบ
ในทุกกลุม่อาชีพเกี่ยวกันกับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย  จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 
เมื่อปัญหาดังกล่าวผูกพันในสังคมไทย จึงท าให้คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติและ
ยอมรับได ้โดยมักจะใช้แนวคิดว่าผู้มีอ านาจก็มักจะโกงกันทุกฝ่าย ซึ่ง “หากใครโกงแล้วท างานเก่งก็ถือว่าพอรับ
ได”้ จึงท าให้คนยินยอมที่จะเสียเงินเพ่ือซื้อความสะดวก สิทธิพิเศษ หรือตัดความร าคาญแม้กระทั่งเกิดความคิด
สีเทาประเภทกินตามน้ า จากผลการวิจัยพบว่า นักธุรกิจและพ่อค้ากว่าร้อยละ 80 ต้องสูญเสียเงินให้กับการ
คอร์รัปชั่นเป็นจ านวนสูงกว่า 3 แสนล้านบาท (ประภัสสร เสวิกุล, 2554) รัฐจ าต้องจ่ายเงินงบประมาณสูงกว่า
ที่เป็นจริง ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ไม่มีคุณภาพ อีกทั้งยังท าให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในระบบ
ราชการไทยที่มักจะมีการใช้อ านาจโดยมิชอบ และมักเรียกผลประโยชน์จากนักลงทุน เพ่ือแลกกับการอนุญาต
ให้เอกชนด าเนินการในกิจการที่รัฐจะต้องท า ซึ่งรัฐเองก็ไม่สามารถตรวจสอบการกระท าดังกล่าวได้ ในอดีต
ประเทศเกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง เคยเป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นในทุกเรื่อง แต่เนื่องจากประเทศเหล่านี้มี
การปราบปรามการคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ท าให้จ านวนการทุจริตลดลงอย่างมาก แต่เมื่อเทียบกับประเทศไทย
กลับมีจ านวนการคอร์รัปชั่นเพ่ิมมากขึ้น นับได้ว่าการคอร์รัปชั่นในประเทศไทยเป็นปัญหาที่ สะสมยาวนานซึ่ง
ยากแก่การแก้ไข อีกท้ังยังเป็นปัญหาที่ส าคัญและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเป็นส าคัญ 

  กล่าวดังนี้ว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นนั้น คือการใช้อ านาจหรืออิทธิพลในการต าแหน่งหน้าที่ที่
ตนเองมีเ พ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง การทุจริตเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความ
สลับซับซ้อน ซึ่งในการแก้ปัญหาการทุจริตในสังคมไทย องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International) มีความเห็นว่าจ าเป็นต้องด าเนินการเป็นกรณีพิเศษ กล่าวคือต้องมีการออกแบบมาตรการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตเป็นการเฉพาะประเทศ โดยจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน ทั้ง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการทุจริต และลักษณะของความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  ส าหรับประเทศไทยนั้นการทุจริตมีความเกี่ยวพันกับการท า
นิติกรรมกับต่างประเทศ รวมทั้งการท าธุรกรรมทางการเงินที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพ่ิมมากข้ึน โดยในประเทศไทยการทุจริตมีอยู่ในทุกระดับชั้นตั้งแต่การเมืองระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ระดับ
ข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร และต ารวจ  ตลอดจนการทุจริตในภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ
จากยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551 -2555) การทุจริต 
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แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ 2) การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 3) การ
ทุจริตในการสัมปทาน 4) การทุจริตโดยการท าลายระบบตรวจสอบอ านาจรัฐ และ 5) การทุจริตเชิงนโยบาย 
การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ เป็นการใช้อ านาจในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเอง  
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างมักจะพบการฮ้ัวประมูลโครงการ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน การทุจริตในการสัมปทานผูกขาด การทุจริตโดยการท าลายระบบตรวจสอบอ านาจ
รัฐ เป็นการด าเนินการให้บุคคลที่มีสายสัมพันธ์กับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การทุจริตเชิงนโยบาย เริ่ มตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าโครงการ
ระดับประเทศ หรือกลไกในการบริหารโครงการจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายผลประโยชน์ที่เชื่อมโยงกันทุกระดับ  
ซึ่งผู้ที่มีอ านาจสั่งการหรือควบคุมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีต าแหน่งสูงทางการเมือง สามารถใช้อิทธิพลและ
โอกาสในต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบได้ง่าย ส่งผลให้องค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตไม่มี
อิสระอย่างแท้จริง เพราะอยู่ภายใต้อ านาจขององค์กรทางการเมือง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตยังคงเป็นปัญหา
ส าคัญของสังคมไทย ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคมไทย คือเป็นสังคมอุปถัมภ์ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นอกจากนี้ สังคมโลกาภิวัตน์ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ท าให้สังคมไทยยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม จนเกิดเป็นค่านิยมยกย่องคนมีเงิน
และมีอ านาจอีกด้วย ดังนั้น เมื่อพ้ืนฐานของสังคมไทยเป็นเช่นดังกล่าว ผนวกกับการท างานที่ไม่ได้บูรณาการ
ความร่วมมือทุกภาคส่วน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกดังข้างต้นไม่สามารถท างานได้อย่างเต็มศักยภาพขาด
ความเข้มแข็งในที่สุด ด้วยเหตุผลดังกล่าว รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาการมาอย่างต่อเนื่องทุกยุคทุกสมัย 
และได้แถลงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดิน จึงเป็นที่มาของการให้
ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในระบบอย่างแท้จริง 

  จากรายงานผลการจัดอันดับค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย (Corruption 
Perception Index : CPI) จากการจัดอันดับขององค์การเพ่ือความโปร่งใสระหว่างประเทศ (Transparency 
International) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระในประเทศเยอรมนี ตั้งขึ้นเพ่ือต่อต้านปัญหาคอร์รัปชั่น โดยท าหน้าที่ในการ
จัดอันดับประเทศทั่วโลกเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย (Corruption 
Perception Index : CPI) ในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พบค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น
ของประเทศไทย (Corruption Perception Index : CPI) อยู่ในระดับต่ าคืออยู่ที่ระดับ ๓๒ จากคะแนนเต็ม 
๑๐๐ คะแนน มาโดยตลอด ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีคะแนน ๓๗ คะแนน และในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีคะแนนลดลง
เป็น ๓๕ คะแนน จะเห็นได้ว่าแม้ค่าคะแนนจะเพ่ิมสูงขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่ลดลงในปี พ.ศ. ๒๕๕๖   ทั้งนี้ 
ค่าคะแนนไม่ควรต่ ากว่า ๕๐ คะแนน ค่า CPI นี้ จึงเป็นเครื่องชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่
ประสบปัญหาหารทุจริตประพฤติมิชอบ การคอร์รัปชั่น ตลอดจนพฤติกรรมความไม่โปร่งใสของภาคส่วนต่างๆ
ในสังคมทั้งในรูปของการติดสินบนเจ้าหน้าที่ การสมรู้ร่วมคิดในการเอาสาธารณะสมบัติหรือสาธารณะ
ประโยชน์อันเป็นประโยชน์ของส่วนรวมหรือประโยชน์ของสังคมมาเป็นประโยชน์ของส่วนตัวภายใต้การคบคิด
หรือการสมรู้ร่วมคิดระหว่างผู้มีอ านาจและนักฉวยโอกาส ได้สร้างผลกระทบและวิบากกรรมมากมายให้กับ
สังคมไทย จนมีค ากล่าวว่า “การทุจริตและการคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ปรากฏในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 
และขยายวงกว้างและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น จึงเป็นที่มาของหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องร่วมก าหนดมาตรการใน
การแก้ไขปัญหา ก าหนดมาตรการการตรวจสอบอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นนั้นลดลงได้ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (สถาบันพระปกเกล้า, 2551) ได้สรุปว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็น
รากเหง้าแห่งปัญหาทั้งปวง ดังนั้น การเข้าใจปัจจัยหรือสาเหตุการเกิดคอร์รัปชั่นที่ถูกต้องครบถ้วนจะน าไปสู่
การป้องกันและการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (ส านักงาน ก.พ., 2543) กล่าวอีกว่า หากมี
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มูลค่ารวมของการผูกขาดและการเปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจมากกว่าความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ 
(Accountability) โอกาสของการทุจริต ไม่โปร่งใสก็มีมาก 

  นอกจากนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
ได้สรุปข้อมูลการลงโทษข้าราชการของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกรณีทุจริตต่อหน้าที่ ในปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2550-2552 พบมีจ านวนผู้ถูกลงโทษไล่ออกและปลดออกจากราชการ จ านวน 37 คน (ปี 
2550 จ านวน 14 คน/ ปี 2551 จ านวน 6 คน /ปี 2552 จ านวน 7 คน) โดยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่
ของสถานีอนามัยและโรงพยาบาลชุมชนที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน ส าหรับความเสียหายจากการทุจริต ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2549 -2552 เป็นเงินจ านวน 62,983,278.81 บาท และในปี พ.ศ. 2552 จ านวน 
6,643,628.07 บาท ในส่วนการลงโทษในปี พ.ศ. 2553 มีจ านวน 7 คน ซึ่งมีจ านวนเท่ากับปีก่อนหน้า  
หน่วยงานที่มีการทุจริตมาก คือ สถานีอนามัย และโรงพยาบาลชุมชน โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ในระดับ 4-6  
นอกจากนี้ ในปี 2554 มีจ านวนผู้ถูกลงโทษ จ านวน 10 ราย ปี 2555 จ านวน 13 ราย และในปี 2556 
จ านวน 9 ราย รวมทั้งสิ้น 32 ราย (ในจ านวนนี้ลงโทษตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด มีจ านวนถึง 
5 ราย) ผู้ที่ถูกลงโทษนี้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและด้านการเงินทั้งที่เป็นผู้ปฏิบัติ
และผู้บริหาร นับเป็นเรื่องที่เราชาวสาธารณสุขต้องเร่งแก้ไขเยียวยา ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขต่อปัญหาดังกล่าว ให้สอดรับกับค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 
มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือรักษาผลประโยชน์
ของประเทศชาติ การสร้างสังคมไทยให้มีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย 
ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับท้องถิ่น  ในการสร้างความร่วมมือในการ
น าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
(พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๐) ไปขับเคลื่อนอย่างบูรณาการ พร้อมสื่อสารและผลักดันให้น าสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
โดยมีเป้าหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขมีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส เป็นธรรม และไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางมิชอบ 

กระทรวงสาธารณสุข โดย “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๕๗–
๒๕๖๐) ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ อันได้แก่ (๑) ปลูกและปลุกจิตส านึกการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
เน้นการปรับเปลี่ยนฐานคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ และให้หน่วยงานภาครัฐ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (๒) บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ และพัฒนาเครือข่ายในประเทศ (๓) พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระหว่างประเทศ (๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ (๕) พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556–2560) เพ่ือให้หน่วยงานของกระทรวง
สาธารณสุขใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
 1. สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  

ตามวัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-
2560) 

 ๒. ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข ประพฤติตนและปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และสร้างค่านิยมในการเชิดชูความดี 
ความซื่อสัตย์สุจริต 

 ๓. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและลดความเสี่ยงในการทุจริต รวมทั้ง
ส่งเสริมค่านิยมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 

 ๔. ประสานความร่วมมือให้เครือข่ายสุขภาพจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตและสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
 

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการยกย่องเป็นองค์กรที่ยึดหลักความโปร่งใสและมี 
ธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับ 
  2. กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จนเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดี 
และมีความเชื่อมั่นในการบริหารราชการแผ่นดิน 
  3. กระทรวงสาธารณสุข ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
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บทท่ี 2 
 

ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
2.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 (4) ระบุว่า รัฐต้องพัฒนา
ระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการ
ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม
ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 78 
(5) ระบุ รัฐต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพ่ือให้การจัดท าและการให้บริการสาธารณะ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555  
ที่เห็นชอบให้ส่วนราชการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมติคณะรัฐมนตรี โดยมีที่มาและการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) ค าแถลงนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เมื่อวันที่ 23  
สิงหาคม 2555 ได้ก าหนดให้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่าง
จริงจัง เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการในปีแรก 

2) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี) รัฐบาลได้ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และวิธีการด าเนินงานที่ส าคัญส าหรับนโยบายการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความโปร่งใสและมี 
ธรรมาภิบาลที่เป็นสากล เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรในการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง 

3) นายกรัฐมนตรี ก ากับติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและแผนการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 มอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. รับผิดชอบในการพัฒนาระบบ
ราชการไทยให้เกิดความโปร่งใส เพ่ือให้ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นของประเทศดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป 

4) ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ประชุมคณะท างานเพ่ือบูรณาการเรื่องการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ อันประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม (กรมสอบสวนคดีพิเศษ)  ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ และส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยเสนอแนะยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่น อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและยกระดับการต่อต้านคอร์รัปชั่นของประเทศไทยให้อยู่ 
ในระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่น ศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 
 
 
 
 



๖ | ห น้ า  

  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

5) นายกรัฐมนตรี เห็นชอบยุทธศาสตร์ แนวทาง และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะการร่วมกันปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานของตนเองให้มี ความ
โปร่งใส ในคราวประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 

6) ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ 
และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 
2555 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ศปท.) ในส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงทบวง โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา 
31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการนั้นๆ และให้รองหัวหน้าส่วนราชการท าหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อีกต าแหน่งหนึ่ง ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จะท า
หน้าที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังใน
ภาคราชการ เพ่ือให้การพัฒนาระบบราชการเกิดความโปร่งใส สร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ดีขึ้นเป็ นที่
ยอมรับของนานาอารยประเทศ โดยด าเนินภารกิจทั้งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการ - 
บูรณาการงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกับงานคุ้มครองจริยธรรม 
 7) กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นหน่วยงานภายในขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 238/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  
 8) กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กระทรวง 
สาธารณสุข ตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 51/2556 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเห็นชอบให้ส่วนราชการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นหน่วยงานภายในของส่วนราชการในระหว่างที่ยังมิได้มีการปรับปรุงแก้ไข
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเพ่ือจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนราชการภายในกรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ประกอบหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/20158  ลงวันที่ 
27 กรกฎาคม 2555 
 9) กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กระทรวง 
สาธารณสุข ตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 211/2556 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเห็นชอบให้ส่วนราชการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นหน่วยงานภายในของส่วนราชการในระหว่างที่ยังมิได้มีการปรับปรุงแก้ไข
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเพ่ือจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนราชการภายในกรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2545 ประกอบหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ด่วนที่สุด ที่  นร 
0505/20158 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555  
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 10) กระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เจตนารมณ์คือ ก าหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตขึ้นในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  

2.2 อ านาจหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และ
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 

2. ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

3. ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 

4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
5. ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 

การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ 

มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ | ห น้ า  

  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

2.3 โครงสร้าง/หน้าที่ 
 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีโครงสร้าง/หน้าที่ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงสาธารณสุข 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการจริยธรรม ประจ า 

ส่วนราชการ (สป. และ กรม) 

1. ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ของกระทรวง  โดย เพิ่ มประ เด็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. ให้ค าปรึกษา ประสานส่วนราชการในสังกัด เพื่อ
จัดท าแผนปฏิบั ติ ร าชการของส่วนราชการ ให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
3. ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานใน
สังกัดด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ระบุใน
แผนปฏิบัติราชการ 
4. ประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
5. ติดตามผล และจัดท ารายงานการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของกระทรวง (รวมท้ังส่วน
ราชการในสังกัด (ทุก 2 เดือน) 
6. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งไป
ยังส านักงาน ก.พ.ร. ทุก 6 เดือน 

1. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจรยิธรรม
ข้าราชการพลเรือน 
 1.1 ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสรมิ ยกย่อง 
และตดิตามสอดส่องการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรม
 1.2 สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อ
รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา 
 1.3 ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่ง
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยา่งตรงไปตรงมา 
 1.4 ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส่วนราชการ 
2. ประสานงานเกี่ยวกับการคุม้ครองจริยธรรมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการ
คุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

 

กลุ่มงานส่งเสรมิและคุ้มครองจรยิธรรม 

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ
ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

กระทรวงสาธารณสุข 
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บทท่ี 3 
 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ 4 ปี  
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 

(พ.ศ. 2557-2560) 
 
 
3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

 3.1.1 วิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข 
  “กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี” 
 

 3.1.2 พันธกิจกระทรวงสาธารณสุข 
  ๑. พัฒนาและบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 
  ๒. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล และจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน 
  ๓. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบสุขภาพทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสากล 
  ๔. วิจัยและพัฒนาและจัดการความรู้ด้านสุขภาพ 
 

 3.1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
  เสริมสร้างระบบสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีการบริหารจัดการสุขภาพอย่างมี 
ธรรมาภิบาล เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
 

 3.1.4 ภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
  ข้อ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล 
 

 3.1.5 วัตถุประสงค์กระทรวงสาธารณสุข 
  1. สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นตามวัตถุประสงค์
หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) 
  ๒. ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข ประพฤติตนและปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและสร้างค่านิยมในการเชิดชูความดี 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
  ๓. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและลดความเสี่ยงในการทุจริต รวมทั้ง
ส่งเสริมค่านิยมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 
  ๔. ประสานความร่วมมือให้เครือข่ายสุขภาพจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตและสร้างความเข้มแข็ ง
ของเครือข่ายอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
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 3.1.6 เป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข 
  ๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขมีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบ 
  ๒. กระทรวงสาธารณสุขมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
  ๓. ประสานความร่วมมือภายในและภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
  4. พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 3.1.7 เป้าประสงค์หลักกระทรวงสาธารณสุข 
  ประชาชนทุกคนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 

 

 3.1.8 นโยบายก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
  1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
   - มุ่งมั่นแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในระดับประเทศและระดับสากล
ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุขภาพ เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายคนไทยสุขภาพดี 
  ๒. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   - มุ่งมั่น พัฒนา กระบวนการการมีส่วนร่วม เพ่ือตอบสนองผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เข้าถึง
บริการได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว และครอบคลุมอย่างเสมอภาค 
  ๓. นโยบายด้านองค์การ 
   ๓.๑ สร้างองค์การให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
   ๓.๒ ให้ความส าคัญการจัดวางระบบควบคุมภายในกับการบริหารความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
อย่างจริงจังผลักดันให้หน่วยงานจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
  ๔. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
   - ส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมด้วยความเสมอภาค
ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างเคร่งครัดมีจิตอาสา ท างานเป็นทีม มีความ
มุ่งม่ันมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และเป็นมืออาชีพเพ่ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

 3.1.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเน้นการ
      ปรับเปลี่ยนฐานคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์
      สาธารณะและให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลัก 
      ธรรมาภิบาล 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
      ทุจริตภาครัฐและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
     ระหว่างประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ในการป้องกันและ 
     ปราบปรามการทุจริต 

 3.1.10 ค่านิยมองค์กร 
  INTEGRITY 
  I  = Integrity  ความซื่อสัตย์ กล้ายืนหยัดในความถูกต้อง ชอบธรรม 
  N  = Network  การสร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
      ประพฤติชอบ 
  T = Transparency การสร้างความโปร่งใสในระบบบริหารจัดการ ตามการประเมิน
      คุณธรรม ความโปร่งใส  
  E = Ethic   ยึดมั่นในความดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
  G = Good Governance บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  R = Reliability  ความน่าเชื่อถือ 
  T = Teamwork  การท างานเป็นทีมของบุคลากรในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
  Y = Yield   ความอ่อนน้อมถ่อมตนของทีมบุคลากรในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
      การทุจริตในการปฏิบัติงาน 
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 3.1.11 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
  และปราบการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรด์า้นการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
และประพฤตมิชิอบ กระทรวงสาธารณสขุ  



 

๑๓ | ห น้ า  

  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน ์

“สังคมไทยมีวินัย โปร่งใสยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” 

พันธกิจที่ 1 

สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก
ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต  โ ด ย เ น้ น ก า ร
ปรั บ เปลี่ ยนฐ านความ คิด  เพื่ อ เห็ นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศให้แก่ทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มนักการเมือง
และเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

พันธกิจที่ 2 พันธกิจที่ 3 พันธกิจที่ 4 

พัฒนาความร่วมมือระบบการประสานงาน
และบูรณาการการท างานระหว่างเครือข่าย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับทุก
ภาคส่วน และปรับปรุงกฎหมายเพื่อลด 
อุปสรรคในการบูรณาการและการด าเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังภายใน
และระหว่างประเทศ 

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

สนับสนุนให้ภาคีทุกภาคส่วนสร้างองค์ความรู้ 
(Knowledge Body)  เพื่อให้รู้ เ ท่าทันและ
ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

วัตถุประสงค์หลักที่ 1 วัตถุประสงค์หลักที่ 2 วัตถุประสงค์หลักที่ 3 วัตถุประสงค์หลักที่ 4 

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

เพื่อพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริต
ท่ีมีประสิทธิภาพ มีบูรณาการเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติฯ กับแผนยุทธศาสตร์ระดับ
องค์กรของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
รวม ท้ังแนวทางขับ เคลื่ อนและทิศทาง
ประเมินผลท่ีชัดเจน 

เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการท่ี
สนับสนุนให้สาธารณะ และภาคประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต เกิดความ
ไว้วางใจ และเชื่อมั่นในความปลอดภัย 

เพื่อยกระดับสมรรถนะการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตในด้านการ
ต่อต้านทุจริตให้เท่าทันสถานการณ์ และได้
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) 



 

๑๔ | ห น้ า  
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3.1.12 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบกระทรวง
 สาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติชอบ 

วิสัยทัศน์กระทรวง
สาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี 

 

เป้าประสงค์หลัก ประชาชนทุกคนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็น
ธรรม 

 

 
 

พันธกิจ 

๑. พัฒนาและบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 
๒. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล และจัดระบบ
 บริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
๓. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบ
 สุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
๔. วิจัยและพัฒนาและจัดการความรู้ด้านสุขภาพ 



 

๑๖ | ห น้ า  
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วิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข  “กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี” 

 

แผนทีท่างเดินยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมชิอบกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ปลูกและปลุกจิตส านึกการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานคิดของคน
ในทุ กภาคส่ วน ในการ รั กษาประ โยชน์
สาธารณะและให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน
ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐและพัฒนาเครือข่าย
ในประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระหว่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข 
ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

าร
 

ปร
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ิทธ
ิภา

พ 
กา

รส
ร้า

งเค
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ระบบบริหารจัดการภายในองคก์ร
อย่างมีธรรมาภิบาล  

(ยุทธฯ 4) 

ระบบข้อมลูข่าวสารทีม่ีคุณภาพ 
(ยุทธฯ 2) 

 

สมรรถนะและขีดความสามารถบุคลากรสาธารณสุข ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครฐั เกดิผลสัมฤทธิ์อย่างมี

ประสิทธภิาพ (ยทุธฯ 5) 
 

ระบบการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสาธารณสุข
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซือ่สัตย์สุจรติ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ (ยทุธฯ 5) 
 

ทบทวนและปรบัปรุงแผนปฏิบัติราชการของ กระทรวงสาธารณสุข/
กรม/เขตบริการสุขภาพ ในด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตที่สอดคล้องยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ชาติฯ ระยะที่ 2 (ยุทธ์ฯ 4) 

 

ก ากับ ตดิตาม ประเมินผลด้านการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ

ประพฤติมชิอบ (ยทุธฯ 4) 
 

ส่งเสริม สนับสนุนระบบบริหารจัดการและ
กลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุล

การใชอ้ านาจให้เหมาะสม (ยทุธฯ 4) 
 

ระบบสื่อสาร และสารสนเทศ มี
ประสิทธภิาพ 
(ยุทธฯ 4) 

 

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ร่วมใจ 
ต่อต้านการทุจริต  

(ยุทธฯ 2) 
 

ภาคีเครือข่ายสาธารณสุข ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และสือ่มวลชน ป้องกนั

และเฝ้าระวังการทุจริต (ยุทธฯ 2) 
 

ภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศ ป้องกนั
และเฝ้าระวังการทุจริต 

(ยุทธฯ 2) 
 

เครือข่ายภาครัฐมีการขับเคลือ่น สนับสนุน 
และประสานงานอย่างเขม้แข็งในทุกระดับ 

(ยุทธฯ 2) 
 

ปลูกและปลุกจิตส านึกมิติภาคประชาชนในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและการ
ด าเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ยุทธฯ 1) 

 

ปลูกและปลุกจิตส านึกบุคลากรสาธารณสุขในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและการ
ด าเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ยุทธฯ 1) 

  

มาตรการทางสังคมในการป้องกัน 
ปราบปรามการทจุริต และประพฤต ิ

มิชอบ (ยทุธฯ 1) 

ประชาชนมีจิตส านึกและคุณค่าทาง
วัฒนธรรม ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต 

โปร่งใส (ยทุธฯ 1) 
 



 

๑๗ | ห น้ า  

  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 
3.1.13 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) 

(๑) ยุทธศาสตร์ (๒) เป้าประสงค์ (๓) ตัวชี้วัด 
(๔) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(๕) มาตรการ (๖) แนวทางปฏิบัติ 
2557 2558 2559 2560 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑         

ปลูกและปลุกจิต 
ส านึกการป้องกัน
และต่อต้านการ
ทุจริตเน้นการ
ปรับเปลี่ยนฐานคิด
ของคนในทุกภาค
ส่วนในการรักษา 
ประโยชน์สาธารณะ
และให้หน่วยงาน
ภาครัฐบริหารงาน
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. ปลูกและปลุกจิตส านึก
มิติภาคประชาชนในการ
รักษาประโยชน์สาธารณะ 
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
และการด าเนินชีวิตด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. ปลูกและปลุกจิตส านึก
บุคลากรสาธารณสุขในการ
รักษาประโยชน์สาธารณะ 
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาลและการด าเนินชีวิตด้วย
ห ลั ก ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 
 
 

1.ร้อยละของส่วน
ราชการที่ด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ในการ
ด าเนินชีวิต ปลุกและ
ปลูก จิตส านึก ค่านิยม 
ในการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
รักษาประโยชน์
สาธารณะและต่อต้าน
การทุจริต 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๙๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๑ ส่งเสริมให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
รักษาประโยชน์สาธารณะ
ปฏิบัติงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและการ
ด าเนินชีวิตด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑.๑ มีแผนงานส่งเสริมการ
ปลูกและปลุกจิตส านึกในการ
รักษาประโยชน์สาธารณะ 
ปฏิบัติงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและการด าเนิน
ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
๑.1.2 มีการรณรงค์ ส่งเสริม
การต่อต้านการกระท าผิด
จริยธรรมหรือกฎหมายทุก
รูปแบบ มีการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้เห็นคุณค่า 
ของการประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมาภิบาลการด าเนิน
ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
 



 

๑๘ | ห น้ า  

  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

(๑) ยุทธศาสตร์ (๒) เป้าประสงค์ (๓) ตัวชี้วัด 
(๔) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(๕) มาตรการ (๖) แนวทางปฏิบัติ 
2557 2558 2559 2560 

 3. มาตรการทางสังคมใน
การป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ 
 
4. ประชาชนมีจิตส านึกและ
คุณค่าทางวัฒนธรรม ด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 

     ๑.๒ ปลูกและปลุก
จิตส านึก ค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ
และต่อต้านการทุจริตใน
ทุกรูปแบบ และสร้าง
ความโปร่งใสการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร
สาธารณสุขและการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนอย่าง
เคร่งครัด 

๑.๒.1 มีแผนการส่งเสริมการ
สร้างจิตส านึกและค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบและ
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
และสร้างความโปร่งใสการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร 
 

       1.3 ส่งเสริมการใช้และ
ก าหนดบทลงโทษใน
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนแก่ทุก
หน่วยงาน 

๑.๓.๑ ทุกหน่วยงานต้องน า
บทลงโทษในประมวลจริยธรรม
ไปปฏิบัติ 
 

       1.4 การใช้การศึกษาและ
ศาสนาเป็นเครื่องมือการ
ปลูก-ปลุก-ปรับเปลี่ยน
ฐานความคิด 

๑.๔.๑ ทุกหน่วยงานน าเรื่อง
การต่อต้านการทุจริต ผ่าน
กลไกด้านการศึกษาและศาสนา 
ในการปรับเปลี่ยนฐานความคิด 
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       1.5 ดูแลคุณภาพชีวิตและ
รายได้ของเจ้าหน้าที่และ
ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุข 
 

1.5.1มีระบบการบริหารงาน
และระบบการบริหารบุคลากร
อย่างมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒         
บูรณาการหน่วยงาน
ทุกภาคส่วน ในการ
ป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐและ
พัฒนาเครือข่ายใน
ประเทศ 

1. อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) ร่วมใจ ต่อต้านการ
ทุจริต 
 
2. ภาคีเครือข่าย
สาธารณสุข ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และ
สื่อมวลชน ป้องกันและเฝ้า
ระวังการทุจริต 
 
3. ภาคีเครือข่ายระหว่าง
ประเทศ ป้องกันและเฝ้า
ระวังการทุจริต 
 
4. ประชาชนมีจิตส านึกและ
คุณค่าทางวัฒนธรรม ด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
 
 

1.ระดับความส าเร็จ
ของกระทรวง
สาธารณสุขในการ 
บูรณาการการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ  

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 

๒.๑ บูรณาการหน่วยงาน 
กับองค์กรภาคประชาชน 
(อสม.) ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 
 
๒.๒ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนใน
การติดตามตรวจสอบ การ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 
2.3 ปรับปรุงในการใช้
กฎหมาย กฎระเบียบและ
การบังคับใช้กฎหมาย 
รวมถึงการพัฒนาระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับใน 
แต่ละหน่วยงานหลักใน 

๒.๑.๑ พัฒนาความร่วมมือ 
(MOU) กับ ป.ป.ช. 
๒.๑.๒ มีการสนับสนุนการ
พัฒนาภาคีเครือข่าย
สาธารณสุขไทยป้องกันและเฝ้า
ระวังการทุจริต 
๒.๒.๑ มีการจัดระบบรับแจ้ง 
เบาะแสการทุจริตและปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ 
2.2.2 ฝึกอบรม อสม.ร่วมใจ 
ต่อต้านการทุจริต 
2.3.1 มีการส่งเสริมและพัฒนา
ในการใช้กฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และการบังคับใช้ใน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
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5. ระบบข้อมูลข่าวสารที่มี
คุณภาพ 
 

การต่อต้านการทุจริตให้
สอดคล้อง 
 
 
 
2.4 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 
 

 
 
 
 
 
๒.๔.๑ จัดให้มี Website การ
ด าเนินงานด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตของ
กระทรวงสาธารณสุข ที่
เชื่อมโยงกับเครือข่ายองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ 
ส านักงาน ป.ป.ช ส านักงาน 
ป.ป.ท. และองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3         
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พัฒนาความร่วมมือ
เครือข่ายการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตระหว่างประเทศ 
 

1. ประสานความร่วมมือ
เครือข่ายระดับสากล (ด้าน
สาธารณสุข)ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
ส่งเสริม บทบาทการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริต 
2. เสริมสร้างและพัฒนา
เครือข่ายในการแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

ระดับความส าเร็จของ
การประสานความ
ร่วมมือในการบูรณา-
การการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ระดับสากล 

รอ
ด าเนิน
การ 

   3.1 ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงาน/องค์กร
ต่อต้านการทุจริตและ
องค์กรเอกชนในระดับ
นานาชาติ  
 

3.1.1 หนว่ยงานที่มีการ
ด าเนินงานกับต่างประเทศ   
มีการส่งเสริมภาคีเครือข่าย
ระหว่างประเทศในการป้องกัน
และเฝ้าระวังการทุจริต  
 

       3.2 สร้างความร่วมมือ
โดยการเข้าร่วมปฏิญญา
และท าบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4          

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 
 

1. ทบทวนและปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการของ 
กระทรวงสาธารณสุข/กรม/
เขตบริการสุขภาพ ในด้าน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตชาติฯ 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-
2560) 

1. ร้อยละของส่วน
ราชการพัฒนาระบบ
บริหารและกลไกใน
การตรวจสอบ ควบคุม
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 บรรจุยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตชาติฯ ระยะที่ 2 
เป็นนโยบายเร่งด่วนของ
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน
ในสังกัด 
 

4.1.1 มีการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการของ 
กระทรวงสาธารณสุข/กรม/ 
เขตบริการสุขภาพ ในด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่สอดคล้องยุทธศาสตร์
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตชาติฯ ระยะที่ 2  

 2. ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 
 

2. ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนาระดับ
คุณธรรมความโปร่งใส
ในหน่วยงานภาครัฐ 
โดยผ่านการประเมิน 
ITA 

๘๕ 
 

๙๐ 
 

๙๕ 
 

๑๐๐ 4.2 พัฒนาระบบบริหาร
และกลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุม และถ่วงดุลการใช้
อ านาจให้เหมาะสม 
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
โดยเน้นการจัดซื้อจัดจ้างที่
โปร่งใส 

4.2.1 กระทรวงสาธารณสุข
และทุกหน่วยงานมีการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมภิบาล
ในการจัดซื้อจัดหา เช่น มีการ
จัดระบบ/มาตรการการจัดซื้อ
จัดหายา/เวชภัณฑ์/ครุภัณฑ์
การแพทย์ที่โปร่งใสและมีการ
ประเมินผล 
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 3. ส่งเสริม สนับสนุนระบบ
บริหารจัดการและกลไกใน
การตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจให้
เหมาะสม 

     4.3 ส่งเสริมการกระจาย
อ านาจในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ส่วนกลางไปสู่ระดับ 
ภูมิภาค 

4.3.1 มีหน่วยงาน/บุคลากรที่
รับผิดชอบในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในทุก
ระดับท้ังส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เช่น จัดตั้ง ศปท.เขตฯ 

 4. ระบบสื่อสาร และ
สารสนเทศ มีประสิทธิภาพ 

     4.4 ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 

 5. ระบบบริหารจัดการ
ภายในองค์กรอย่างมี 
ธรรมาภิบาล  
 

     4.5 สร้างเสริมระบบแจ้ง
เบาะแสและการคุ้มครอง
พยาน การเสริมสร้าง
ศักยภาพและการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา
ทุจริตให้กับหน่วยงานใน 
สังกัดเพ่ือให้เกิดความ
เชื่อมั่น 

 

       4.6 สร้างเสริมระบบรับ
เรื่องร้องเรียนให้หน่วยงาน
ในกระทรวงสาธารณสุขที่
ต่อต้านการทุจริต 

4.6.1 มีการจัดท าคู่มือ 
ปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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4.7 ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
มาตรการและเครื่องมือใน
การป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริต 
 

4.7.1 มีการศึกษาวิจัยด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และด้านจริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5         
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุข 
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

1. สมรรถนะและขีด
ความสามารถบุคลากร
สาธารณสุข ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

1. ร้อยละของหน่วย 
งานในกระทรวง
สาธารณสุขด าเนินการ
พัฒนาสมรรถนะและ
ขีดความสามารถ
ข้าราชการและเจ้า 
หน้าที่ในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐได้ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 5.๑ ก าหนดบทบาทและ
พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถของบุคลากร
สาธารณสุขด้านการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
 
 

5.๑.๑มีการสร้างหลักสูตรและ
จัดฝึกอบรมด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้
บุคลากรสาธารณสุขด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

 2. ระบบการสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรสาธารณสุข
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

     5.2 พัฒนาสมรรถนะและ
ขีดความสามารถความรู้ใน
ด้านระเบียบและกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานและการป้องกัน
การทุจริต 

5.2.1 มีการฝึกอบรมเสริม 
สร้างความรู้ความเข้าใจตาม
หลักประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน/ระเบียบ
และกฎหมายที่เก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานและการป้องกันการ
ทุจริต 



 

๒๕ | ห น้ า  

  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

(๑) ยุทธศาสตร์ (๒) เป้าประสงค์ (๓) ตัวชี้วัด 
(๔) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(๕) มาตรการ (๖) แนวทางปฏิบัติ 
2557 2558 2559 2560 

       5.3 สร้างองค์ความรู้ใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดย
การศึกษาวิจัยและการ
พัฒนา 

5.3.1 มีการแลกเปลี่ยนความรู้ 
และข้อมูลข่าวสารด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ ในหน่วยงาน
ส่วนกลางและภูมิภาค 
(R2R,KM) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๖ | ห น้ า  

  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 
  
 
 
3.2 คณะท างาน 
 

1) นายทรงยศ ชัยชนะ  หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  ที่ปรึกษา 
2) นางณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านก าลังคนสาธารณสุข  ประธาน 

        คณะท างาน 
3) นายฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   รองประธาน 
        คณะท างาน 
4) นางวิระมณ สุริยะไชย    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
5) นางอรสา นารายนะคามิน   นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ   คณะท างาน 
6) นางสิริญาพร วงษ์ไสว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน 
7) นางวัชราพร เห็นใจชน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน 
8) นางศิริวรรณ มหากิจ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  คณะท างาน 
9) นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   เลขานุการ
         คณะท างาน
10) นางสาวสวพร ใบศรี  เจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
        คณะท างาน’ 
11) นางสาวฉฎาภา ฉวีวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
        คณะท างาน 
12) นางสาวรมิดา ธนธนวัฒน์  นักจัดการงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ 
        คณะท างาน 

คณะท างาน 
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