แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข
(พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๐)

ศูนย์ปฏิ บัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข
(พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๐)
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คำนำ
กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.) ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ อัน
ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 : ปลู ก และปลุ ก จิ ต ส านึ ก การป้ อ งกั น และต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต เน้ น การ
ปรั บ เปลี่ ย นฐานคิดของคนในทุกภาคส่ ว นในการรักษาประโยชน์ส าธารณะและให้ ห น่ว ยงาน
ภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและพัฒนาเครื อข่ายในประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศยุทธศาสตร์ที่
4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)
อนึ่ง แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) นี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข แล้ว เมื่อวันที่ 22
เมษายน 2557 โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์) เป็นประธาน และให้
นาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุ ข (พ.ศ. 2557-2560) เป็ น กรอบแนวทางในการด าเนิ น งานด้ า นการป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนงานอย่างบูรณาการ
และเป็นรูปธรรมต่อไป

(นายทรงยศ ชัยชนะ)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
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บทที่ 1
บทนา
1.1

ที่มา

ปัจจุบันปัญหาคอร์รัปชั่นถือได้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่กาลังพัฒนา หรือประเทศที่ด้อยพัฒนา การคอร์รัปชั่นได้กลายเป็นปัญหาที่มี
ความสาคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของหลายประเทศ โดยปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรง
และซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าหลายประเทศได้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่
มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระต่างๆ อย่างเช่น องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก และภาค
ประชาชน ที่ต่างเห็นพ้องกันว่าการคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่นาไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการ
พัฒนาอย่างแท้จริง สาหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าปัญหาเรื่องการคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่สาคัญ
ลาดับต้นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหานี้เกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและพบ
ในทุกกลุม่ อาชีพเกี่ยวกันกับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว
เมื่อปัญหาดังกล่าวผูกพันในสังคมไทย จึงทาให้คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นเรื่องปกติและ
ยอมรับได้ โดยมักจะใช้แนวคิดว่าผู้มีอานาจก็มักจะโกงกันทุกฝ่าย ซึ่ง “หากใครโกงแล้วทางานเก่งก็ถือว่าพอรับ
ได้” จึงทาให้คนยินยอมที่จะเสียเงินเพื่อซื้อความสะดวก สิทธิพิเศษ หรือตัดความราคาญแม้กระทั่งเกิดความคิด
สีเทาประเภทกินตามน้า จากผลการวิจัยพบว่า นักธุรกิจและพ่อค้ากว่าร้อยละ 80 ต้องสูญเสียเงินให้กับการ
คอร์รัปชั่นเป็นจานวนสูงกว่า 3 แสนล้านบาท (ประภัสสร เสวิกุล, 2554) รัฐจาต้องจ่ายเงินงบประมาณสูงกว่า
ที่เป็นจริง ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ไม่มีคุณภาพ อีกทั้งยังทาให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในระบบ
ราชการไทยที่มักจะมีการใช้อานาจโดยมิชอบ และมักเรียกผลประโยชน์จากนักลงทุน เพื่อแลกกับการอนุญาต
ให้เอกชนดาเนินการในกิจการที่รัฐจะต้องทา ซึ่งรัฐเองก็ไม่สามารถตรวจสอบการกระทาดังกล่าวได้ ในอดีต
ประเทศเกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่ องกง เคยเป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นในทุกเรื่อง แต่เนื่องจากประเทศเหล่านี้มี
การปราบปรามการคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ทาให้จานวนการทุจริต ลดลงอย่างมาก แต่เมื่อเทียบกับประเทศไทย
กลับมีจานวนการคอร์รัปชั่นเพิ่มมากขึ้น นับได้ว่าการคอร์รัปชั่นในประเทศไทยเป็นปัญหาที่ สะสมยาวนานซึ่ง
ยากแก่การแก้ไข อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สาคัญและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเป็นสาคัญ
กล่าวดังนี้ว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นนั้น คือการใช้อานาจหรืออิทธิ พลในการตาแหน่งหน้าที่ที่
ตนเองมี เ พื่ อ เอื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ต นเองและพวกพ้ อ ง การทุ จ ริ ต เป็ น ปราก ฏการณ์ ท างสั ง คมที่ มี ค วาม
สลับซับซ้อน ซึ่งในการแก้ ปัญหาการทุจริตในสังคมไทย องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International) มีความเห็นว่าจาเป็นต้องดาเนินการเป็นกรณีพิเศษ กล่าวคือต้องมีการออกแบบมาตรการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตเป็นการเฉพาะประเทศ โดยจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน ทั้ง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการทุจริต และลักษณะของความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สาหรับประเทศไทยนั้นการทุจริต มีความเกี่ยวพันกับการทา
นิติกรรมกับต่างประเทศ รวมทั้งการทาธุรกรรมทางการเงินที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพิ่มมากขึ้น โดยในประเทศไทยการทุจริตมีอยู่ในทุกระดับชั้นตั้งแต่การเมืองระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ระดับ
ข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร และตารวจ ตลอดจนการทุจริตในภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ
จากยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551-2555) การทุจริต
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แบ่ง ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) การทุจริตต่อตาแหน่งหน้าที่ 2) การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 3) การ
ทุจริตในการสัมปทาน 4) การทุจริตโดยการทาลายระบบตรวจสอบอานาจรัฐ และ 5) การทุจริตเชิงนโยบาย
การทุจริตต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ เป็นการใช้อานาจในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างมักจะพบการฮั้วประมูลโครงการ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน การทุจริตในการสัมปทานผูกขาด การทุจริตโดยการทาลายระบบตรวจสอบอานาจ
รัฐ เป็นการดาเนินการให้บุคคลที่มีสายสัมพันธ์กับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กร
อิส ระที่ มี ห น้ า ที่ต รวจสอบการใช้ อ านาจรัฐ การทุ จ ริ ตเชิ ง นโยบาย เริ่ ม ตั้ ง แต่ ขั้น ตอนการจั ดท าโครงการ
ระดับประเทศ หรือกลไกในการบริหารโครงการจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายผลประโยชน์ที่เชื่อมโยงกันทุกระดับ
ซึ่งผู้ที่มีอานาจสั่งการหรือควบคุมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีตาแหน่งสูงทางการเมือง สามารถใช้อิทธิพลและ
โอกาสในตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบได้ง่าย ส่งผลให้องค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตไม่มี
อิสระอย่างแท้จริง เพราะอยู่ภายใต้อานาจขององค์กรทางการเมือง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตยังคงเป็นปัญหา
สาคัญของสังคมไทย ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสั งคมไทย คือเป็น สังคมอุปถัมภ์ทาให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นอกจากนี้ สังคมโลกาภิวัตน์ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ทาให้สังคมไทยยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม จนเกิดเป็นค่านิยมยกย่องคนมีเงิน
และมีอานาจอีกด้วย ดังนั้น เมื่อพื้นฐานของสังคมไทยเป็นเช่นดัง กล่าว ผนวกกับการทางานที่ไม่ได้บูรณาการ
ความร่วมมือทุกภาคส่วน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกดังข้างต้นไม่สามารถทางานได้อย่างเต็มศักยภาพขาด
ความเข้มแข็งในที่สุด ด้วยเหตุผลดังกล่าว รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาการมาอย่างต่อเนื่องทุกยุคทุกสมัย
และได้ แถลงนโยบายที่เ กี่ย วข้อ งกั บ เรื่ องดัง กล่ าวก่ อนเข้า บริ ห ารราชการแผ่ น ดิน จึ งเป็ นที่ มาของการให้
ความสาคัญต่อการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในระบบอย่างแท้จริง
จากรายงานผลการจั ด อันดับค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย (Corruption
Perception Index : CPI) จากการจัดอันดับขององค์การเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศ (Transparency
International) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระในประเทศเยอรมนี ตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านปัญหาคอร์รัปชั่น โดยทาหน้าที่ในการ
จัดอันดับประเทศทั่วโลกเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย (Corruption
Perception Index : CPI) ในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พบค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น
ของประเทศไทย (Corruption Perception Index : CPI) อยู่ในระดับต่าคืออยู่ที่ระดับ ๓๒ จากคะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน มาโดยตลอด ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีคะแนน ๓๗ คะแนน และในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีคะแนนลดลง
เป็น ๓๕ คะแนน จะเห็นได้ว่าแม้ค่าคะแนนจะเพิ่มสูงขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่ลดลงในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้
ค่าคะแนนไม่ควรต่ากว่า ๕๐ คะแนน ค่า CPI นี้ จึงเป็นเครื่องชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่
ประสบปัญหาหารทุจริตประพฤติมิชอบ การคอร์รัปชั่น ตลอดจนพฤติกรรมความไม่โปร่งใสของภาคส่วนต่างๆ
ในสั งคมทั้ง ในรู ป ของการติ ด สิ น บนเจ้ า หน้ า ที่ การสมรู้ร่ ว มคิ ด ในการเอาสาธารณะสมบัติ ห รื อสาธารณะ
ประโยชน์อันเป็นประโยชน์ของส่วนรวมหรือประโยชน์ของสังคมมาเป็นประโยชน์ของส่วนตัวภายใต้การคบคิด
หรือการสมรู้ร่วมคิดระหว่างผู้มีอานาจและนักฉวยโอกาส ได้สร้างผลกระทบและวิบากกรรมมากมายให้กับ
สังคมไทย จนมีคากล่าวว่า “การทุจริตและการคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ปรากฏในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
และขยายวงกว้างและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น จึงเป็นที่มาของหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องร่วมกาหนดมาตรการใน
การแก้ ไ ขปั ญ หา ก าหนดมาตรการการตรวจสอบอย่า งจริ ง จั ง และเป็น รู ป ธรรม เพื่ อ ให้ ปั ญ หาการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่นนั้นลดลงได้ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (สถาบันพระปกเกล้า, 2551) ได้สรุปว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็น
รากเหง้าแห่งปัญหาทั้งปวง ดังนั้น การเข้าใจปัจจัยหรือสาเหตุการเกิดคอร์รัปชั่นที่ถูกต้องครบถ้วนจะนาไปสู่
การป้องกันและการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (สานักงาน ก.พ., 2543) กล่าวอีกว่า หากมี
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

๒ | ห น้ า

มู ล ค่ า รวมของการผู ก ขาดและการเปิ ด โอกาสให้ ใ ช้ ดุ ล ยพิ นิ จ มากกว่ า ความรั บ ผิ ด ชอบ ตรวจสอบได้
(Accountability) โอกาสของการทุจริต ไม่โปร่งใสก็มีมาก
นอกจากนี้ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
ได้ ส รุ ป ข้ อ มู ล การลงโทษข้ า ราชการของส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กรณี ทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ ในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2550-2552 พบมีจานวนผู้ถูกลงโทษไล่ออกและปลดออกจากราชการ จานวน 37 คน (ปี
2550 จานวน 14 คน/ ปี 2551 จานวน 6 คน /ปี 2552 จานวน 7 คน) โดยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่
ของสถานีอนามัยและโรงพยาบาลชุมชนที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน สาหรับความเสียหายจากการทุจริต ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2549-2552 เป็ น เงิ น จ านวน 62,983,278.81 บาท และในปี พ.ศ. 2552 จ านวน
6,643,628.07 บาท ในส่วนการลงโทษในปี พ.ศ. 2553 มีจานวน 7 คน ซึ่งมีจานวนเท่ากับปีก่อนหน้า
หน่วยงานที่มีการทุจริตมาก คือ สถานีอนามัย และโรงพยาบาลชุมชน โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ในระดับ 4-6
นอกจากนี้ ในปี 2554 มีจานวนผู้ถูกลงโทษ จานวน 10 ราย ปี 2555 จานวน 13 ราย และในปี 2556
จานวน 9 ราย รวมทั้งสิ้น 32 ราย (ในจานวนนี้ลงโทษตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด มีจานวนถึง
5 ราย) ผู้ที่ถูกลงโทษนี้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและด้านการเงินทั้งที่เป็นผู้ปฏิบัติ
และผู้บริหาร นับเป็นเรื่องที่เราชาวสาธารณสุขต้องเร่งแก้ไขเยียวยา กาหนดมาตรการ/แนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขต่อปัญหาดังกล่ าว ให้ส อดรับ กับคาสั่ งคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18
มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของประเทศชาติ การสร้ างสั งคมไทยให้ มีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่ว มป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ในการสร้างความร่วมมือในการ
นาแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข
(พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๐) ไปขับเคลื่อนอย่างบูรณาการ พร้อมสื่อสารและผลักดันให้นาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
โดยมีเป้าหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขมีจิตสานึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส เป็นธรรม และไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปในทางมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข โดย “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๕๗–
๒๕๖๐) ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ อันได้แก่ (๑) ปลูกและปลุกจิตสานึกการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
เน้นการปรับเปลี่ยนฐานคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ และให้หน่วยงานภาครัฐ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (๒) บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ และพัฒนาเครือข่ายในประเทศ (๓) พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระหว่างประเทศ (๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ (๕) พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556–2560) เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของกระทรวง
สาธารณสุขใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์
1. สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
ตามวัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 25562560)
๒. ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข ประพฤติตนและปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และสร้างค่านิยมในการเชิดชูความดี
ความซื่อสัตย์สุจริต
๓. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและลดความเสี่ยงในการทุจริต รวมทั้ง
ส่งเสริมค่านิยมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
๔. ประสานความร่วมมือให้เครือข่ายสุขภาพจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต โดยการส่ง เสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้ าระวังและตรวจสอบการทุจริตและสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการยกย่องเป็นองค์กรที่ยึดหลักความโปร่งใสและมี
ธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับ
2. กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จนเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดี
และมีความเชื่อมั่นในการบริหารราชการแผ่นดิน
3. กระทรวงสาธารณสุข ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
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บทที่ 2
ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
2.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 (4) ระบุว่า รัฐต้องพัฒนา
ระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการ
ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทางาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม
ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 78
(5) ระบุ รัฐต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทาและการให้บริการสาธารณะ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555
ที่เห็นชอบให้ส่วนราชการดาเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมติคณะรัฐมนตรี โดยมีที่มาและการดาเนินการดังต่อไปนี้
1) คาแถลงนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เมื่อวันที่ 23
สิงหาคม 2555 ได้กาหนดให้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่าง
จริงจัง เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการในปีแรก
2) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี) รัฐบาลได้กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และวิธีการดาเนินงานที่สาคัญสาหรับนโยบายการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความโปร่งใสและมี
ธรรมาภิบาลที่เป็นสากล เพื่อให้การใช้ทรัพยากรในการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง
3) นายกรัฐมนตรี กากับติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 มอบหมายให้สานักงาน ก.พ.ร. รับผิดชอบในการพัฒนาระบบ
ราชการไทยให้เกิดความโปร่งใส เพื่อให้ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นของประเทศดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป
4) สานักงาน ก.พ.ร. ได้ประชุมคณะทางานเพื่อบูรณาการเรื่องการป้องกันและปราบปราม
การทุจ ริ ต และประพฤติ มิช อบในภาครั ฐ อันประกอบด้ว ยหน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลั ง
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ และสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยเสนอแนะยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น อันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและยกระดับการต่อต้านคอร์รัปชั่นของประเทศไทยให้อยู่
ในระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่น ศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน
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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.) ในสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี สานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
และส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงทบวง โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา
31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกาหนดไว้ใน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการนั้นๆ และให้รองหัวหน้าส่วนราชการทาหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อีกตาแหน่งหนึ่ง ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จะทา
หน้าที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังใน
ภาคราชการ เพื่อให้การพัฒนาระบบราชการเกิดความโปร่งใส สร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ดีขึ้นเป็ นที่
ยอมรับของนานาอารยประเทศ โดยดาเนินภารกิจทั้งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการ บูรณาการงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกับงานคุ้มครองจริยธรรม
7) กระทรวงสาธารณสุ ข ได้จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ส านักงานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นหน่วยงานภายในขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 238/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
8) กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กระทรวง
สาธารณสุ ข ตามคาสั่ งกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ 51/2556 ลงวั นที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเห็ นชอบให้ส่วนราชการดาเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นหน่วยงานภายในของส่วนราชการในระหว่างที่ยังมิได้มีการปรับปรุงแก้ไข
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนราชการภายในกรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ประกอบหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/20158 ลงวันที่
27 กรกฎาคม 2555
9) กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กระทรวง
สาธารณสุ ข ตามคาสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 211/2556 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเห็ นชอบให้ส่วนราชการดาเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นหน่วยงานภายในของส่วนราชการในระหว่างที่ยังมิได้มีการปรับปรุงแก้ไข
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนราชการภายในกรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริ หารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. 2534 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการ
แผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2545 ประกอบหนั ง สื อ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร
0505/20158 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555
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10) กระทรวงสาธารณสุ ข ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เจตนารมณ์คือ กาหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตขึ้นในสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
2.2 อานาจหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และ
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
2. ประสาน เร่งรัด และกากับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3. ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
5. ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ
มอบหมาย
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2.3 โครงสร้าง/หน้าที่
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีโครงสร้าง/หน้าที่ ดังนี้

กระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ และการ
ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการจริยธรรม ประจา
ส่วนราชการ (สป. และ กรม)

คณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ
1. ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ

การประจ าปี ข องกระทรวง โดยเพิ่ ม ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ให้คาปรึกษา ประสานส่วนราชการในสังกัด เพื่อ
จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
3. ประสานงาน เร่ งรั ด และก ากั บให้ห น่ว ยงานใน
สั ง กั ด ด าเนิ น การตามแผนงาน/โครงการที่ ร ะบุ ใ น
แผนปฏิบัติราชการ
4. ประสาน ติดตามหน่ วยงานที่เ กี่ย วข้อ งเกี่ย วกั บ
การจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
5. ติ ด ตามผล และจั ด ท ารายงานการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ของกระทรวง (รวมทั้ ง ส่ ว น
ราชการในสังกัด (ทุก 2 เดือน)
6. จัดทารายงานผลการดาเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งไป
ยังสานักงาน ก.พ.ร. ทุก 6 เดือน
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กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
1. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือน
1.1 ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่อง
และติดตามสอดส่องการปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรม
1.2 สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อ
รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
1.3 ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่ง
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา
1.4 ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
จริยธรรมประจาส่วนราชการ
2. ประสานงานเกี่ยวกับการคุม้ ครองจริยธรรมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการ
คุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 3
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการ 4 ปี
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข
(พ.ศ. 2557-2560)
3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์
3.1.1 วิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข
“กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี”
3.1.2 พันธกิจกระทรวงสาธารณสุข
๑. พัฒนาและบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
๒. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล และจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน
๓. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบสุขภาพทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสากล
๔. วิจัยและพัฒนาและจัดการความรู้ด้านสุขภาพ
3.1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
เสริมสร้างระบบสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีการบริหารจัดการสุขภาพอย่างมี
ธรรมาภิบาล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
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. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและลดความเสี่ ยงในการทุจริต รวมทั้ง
ส่งเสริมค่านิยมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
๔. ประสานความร่วมมือให้เครือข่ายสุขภาพจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตและสร้างความเข้มแข็ ง
ของเครือข่ายอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
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3.1.6 เป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข
๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขมีจิตสานึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบ
๒. กระทรวงสาธารณสุข มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง
๓. ประสานความร่วมมือภายในและภายนอกองค์กรในการป้องกั นและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
4. พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.1.7 เป้าประสงค์หลักกระทรวงสาธารณสุข
ประชาชนทุกคนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
3.1.8 นโยบายกากับดูแลองค์กรที่ดี
1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- มุ่งมั่นแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในระดับประเทศและระดับสากล
ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุขภาพ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายคนไทยสุขภาพดี
๒. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- มุ่งมั่น พัฒนา กระบวนการการมีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เข้าถึง
บริการได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว และครอบคลุมอย่างเสมอภาค
๓. นโยบายด้านองค์การ
๓.๑ สร้างองค์การให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
๓.๒ ให้ความสาคัญการจัดวางระบบควบคุมภายในกับการบริหารความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
อย่างจริงจังผลักดันให้หน่วยงานจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๔. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
- ส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรให้ มี ค วามก้ า วหน้ า ในวิ ช าชี พ อย่ า งมี คุ ณ ธรรมด้ ว ยความเสมอภาค
ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างเคร่งครัด มีจิตอาสา ทางานเป็นทีม มีความ
มุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และเป็นมืออาชีพเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
3.1.9 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ปลูกและปลุกจิตสานึกการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเน้นการ
ปรับเปลี่ยนฐานคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์
สาธารณะและให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ
พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระหว่างประเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

พัฒนาระบบบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

3.1.10 ค่านิยมองค์กร
INTEGRITY
I = Integrity
N = Network
T
E
G
R
T
Y

ความซื่อสัตย์ กล้ายืนหยัดในความถูกต้อง ชอบธรรม
การสร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติชอบ
= Transparency
การสร้างความโปร่งใสในระบบบริหารจัดการ ตามการประเมิน
คุณธรรม ความโปร่งใส
= Ethic
ยึดมั่นในความดี มีคุณธรรม จริยธรรม
= Good Governance บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
= Reliability
ความน่าเชื่อถือ
= Teamwork
การทางานเป็นทีมของบุคลากรในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
= Yield
ความอ่อนน้อมถ่อมตนของทีมบุคลากรในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตในการปฏิบัติงาน
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3.1.11 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)
ื่ มโยงยุทธศาสตร์ดา้ นการป้องก ันและปราบปรามการทุจริต
ความเชอ
และประพฤติมช
ิ อบ กระทรวงสาธารณสุข
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)
วิสัยทัศน์
“สังคมไทยมีวินัย โปร่งใสยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

พันธกิจที่ 1

พันธกิจที่ 2

พันธกิจที่ 3

พันธกิจที่ 4

สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึก
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 ย นฐานความคิ ด เพื่ อ เห็ น แ ก่
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศให้แก่ทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐ

พัฒนาความร่วมมือ ระบบการประสานงาน
และบูรณาการการทางานระหว่างเครือข่าย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับทุก
ภาคส่วน และปรับปรุงกฎหมายเพื่อลด
อุปสรรคในการบูรณาการและการดาเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ

พั ฒ นาระบบบริ ห ารแ ละเครื่ อ ง มื อ ที่ มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย โดย
เป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

สนับสนุนให้ภาคีทุกภาคส่วนสร้างองค์ความรู้
(Knowledge Body) เพื่ อ ให้ รู้ เ ท่ า ทั น และ
ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วัตถุประสงค์หลักที่ 1

วัตถุประสงค์หลักที่ 2

วัตถุประสงค์หลักที่ 3

วัตถุประสงค์หลักที่ 4

เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในประโยชน์
ข อ ง ทุ ก ภ า ค ส่ ว น โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง
นักการเมืองและบุคลากรในหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริต

เพื่อพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริต
ที่มีประสิทธิภาพ มีบูรณาการเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติฯ กับแผนยุทธศาสตร์ระดับ
องค์ ก รของหน่ ว ยงานต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
รวมทั้ ง แนวทางขั บ เคลื่ อ นและทิ ศ ทาง
ประเมินผลที่ชัดเจน

เพื่ อ พั ฒ นาระบบ กลไก และมาตรการที่
สนั บสนุ นให้ส าธารณะ และภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต เกิดความ
ไว้วางใจ และเชื่อมั่นในความปลอดภัย

เพื่อ ยกระดับ สมรรถนะการดาเนิ นงานของ
หน่ ว ยงานต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ในด้ า นการ
ต่อต้านทุจริตให้เท่าทันสถานการณ์ และได้
มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
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ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติชอบ
วิสัยทัศน์กระทรวง
สาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี

เป้าประสงค์หลัก

ประชาชนทุกคนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็น
ธรรม

พันธกิจ

๑. พัฒนาและบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
๒. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล และจัดระบบ
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
๓. เสริมสร้างการมีส่ ว นร่ว มจากทุกภาคส่ ว นในการพัฒ นาระบบ
สุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
๔. วิจัยและพัฒนาและจัดการความรู้ด้านสุขภาพ

3.1.12 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบกระทรวง
สาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
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แผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560)
วิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข “กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประสิทธิผล

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ร่วมใจ
ต่อต้านการทุจริต
(ยุทธฯ 2)

พัฒนาองค์การ

ประสิทธิภาพ

ปลูกและปลุกจิตสานึกมิติภาคประชาชนในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและการ
ดาเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ยุทธฯ 1)

การสร้างเครือข่าย

ปลูกและปลุกจิตสานึกการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานคิดของคน
ในทุ ก ภาค ส่ ว นในการรั ก ษาป ระโยช น์
สาธารณะและให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

ปลูกและปลุกจิตสานึกบุคลากรสาธารณสุขในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและการ
ดาเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ยุทธฯ 1)

ภาคีเครือข่ายสาธารณสุข ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และสือ่ มวลชน ป้องกัน
และเฝ้าระวังการทุจริต (ยุทธฯ 2)

ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการของ กระทรวงสาธารณสุข/
กรม/เขตบริการสุขภาพ ในด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่สอดคล้องยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ชาติฯ ระยะที่ 2 (ยุทธ์ฯ 4)

ระบบบริหารจัดการภายในองค์กร
อย่างมีธรรมาภิบาล
(ยุทธฯ 4)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระหว่างประเทศ

บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน
ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริ ตภาครั ฐ และพัฒนาเครือข่ าย
ในประเทศ

กากับ ติดตาม ประเมินผลด้านการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมชิ อบ (ยุทธฯ 4)

ระบบข้อมูลข่าวสารทีม่ ีคุณภาพ
(ยุทธฯ 2)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรการทางสังคมในการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ (ยุทธฯ 1)

ภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศ ป้องกัน
และเฝ้าระวังการทุจริต
(ยุทธฯ 2)

ส่งเสริม สนับสนุนระบบบริหารจัดการและ
กลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุล
การใช้อานาจให้เหมาะสม (ยุทธฯ 4)

สมรรถนะและขีดความสามารถบุคลากรสาธารณสุข ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ยุทธฯ 5)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
ในการป้ อ งกั น และปราบปรามการ
ทุจริต

ประชาชนมีจิตสานึกและคุณค่าทาง
วัฒนธรรม ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส (ยุทธฯ 1)

เครือข่ายภาครัฐมีการขับเคลือ่ น สนับสนุน
และประสานงานอย่างเข้มแข็งในทุกระดับ
(ยุทธฯ 2)

ระบบสื่อสาร และสารสนเทศ มี
ประสิทธิภาพ
(ยุทธฯ 4)

ระบบการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสาธารณสุข
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต โปร่งใส
ตรวจสอบได้ (ยุทธฯ 5)
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3.1.13 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560)
(๔) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
(๑) ยุทธศาสตร์
(๒) เป้าประสงค์
(๓) ตัวชี้วัด
(๕) มาตรการ
2557 2558 2559 2560
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ปลูกและปลุกจิต
สานึกการป้องกัน
และต่อต้านการ
ทุจริตเน้นการ
ปรับเปลี่ยนฐานคิด
ของคนในทุกภาค
ส่วนในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ
และให้หน่วยงาน
ภาครัฐบริหารงาน
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

1. ปลู ก และปลุ ก จิ ต ส านึ ก
มิ ติ ภ าคประชาชนในการ
รั ก ษาประโยชน์ ส าธารณะ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
และการดาเนินชีวิตด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ปลู ก และปลุ ก จิ ต ส านึ ก
บุคลากรสาธารณสุข ในการ
รั ก ษาประโยชน์ ส าธารณะ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาลและการดาเนินชีวิตด้วย
ห ลั ก ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง

1.ร้อยละของส่วน
ราชการที่ดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ในการ
ดาเนินชีวิต ปลุกและ
ปลูก จิตสานึก ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
รักษาประโยชน์
สาธารณะและต่อต้าน
การทุจริต

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑.๑ ส่งเสริมให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
รักษาประโยชน์สาธารณะ
ปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการ
ดาเนินชีวิตด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๖) แนวทางปฏิบัติ
๑.๑.๑ มีแผนงานส่งเสริมการ
ปลูกและปลุกจิตสานึกในการ
รักษาประโยชน์สาธารณะ
ปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการดาเนิน
ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๑.1.2 มีการรณรงค์ ส่งเสริม
การต่อต้านการกระทาผิด
จริยธรรมหรือกฎหมายทุก
รูปแบบ มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้เห็นคุณค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมาภิบาลการดาเนิน
ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ
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(๑) ยุทธศาสตร์

(๒) เป้าประสงค์
3. มาตรการทางสังคมใน
การป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ
4. ประชาชนมีจิตสานึกและ
คุณค่าทางวัฒนธรรม ด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

(๓) ตัวชี้วัด

(๔) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2557 2558 2559 2560

(๕) มาตรการ

(๖) แนวทางปฏิบัติ

๑.๒ ปลูกและปลุก
จิตสานึก ค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ
และต่อต้านการทุจริตใน
ทุกรูปแบบ และสร้าง
ความโปร่งใสการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร
สาธารณสุขและการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนอย่าง
เคร่งครัด
1.3 ส่งเสริมการใช้และ
กาหนดบทลงโทษใน
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนแก่ทุก
หน่วยงาน
1.4 การใช้การศึกษาและ
ศาสนาเป็นเครื่องมือการ
ปลูก-ปลุก-ปรับเปลี่ยน
ฐานความคิด

๑.๒.1 มีแผนการส่งเสริมการ
สร้างจิตสานึกและค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบและ
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
และสร้างความโปร่งใสการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร

๑.๓.๑ ทุกหน่วยงานต้องนา
บทลงโทษในประมวลจริยธรรม
ไปปฏิบัติ
๑.๔.๑ ทุกหน่วยงานนาเรื่อง
การต่อต้านการทุจริต ผ่าน
กลไกด้านการศึกษาและศาสนา
ในการปรับเปลี่ยนฐานความคิด
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(๑) ยุทธศาสตร์

(๒) เป้าประสงค์

(๓) ตัวชี้วัด

(๔) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2557 2558 2559 2560

(๕) มาตรการ

(๖) แนวทางปฏิบัติ

1.5 ดูแลคุณภาพชีวิตและ 1.5.1มีระบบการบริหารงาน
รายได้ของเจ้าหน้าที่และ และระบบการบริหารบุคลากร
ข้าราชการกระทรวง
อย่างมีธรรมาภิบาล
สาธารณสุข
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

1.ระดับความสาเร็จ
ของกระทรวง
สาธารณสุขในการ
บูรณาการการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ

3. ภาคีเครือข่ายระหว่าง
ประเทศ ป้องกันและเฝ้า
ระวังการทุจริต
4. ประชาชนมีจิตสานึกและ
คุณค่าทางวัฒนธรรม ด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
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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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(๑) ยุทธศาสตร์

(๒) เป้าประสงค์
5. ระบบข้อมูลข่าวสารที่มี
คุณภาพ

(๓) ตัวชี้วัด

(๔) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2557 2558 2559 2560

(๕) มาตรการ

(๖) แนวทางปฏิบัติ

การต่อต้านการทุจริตให้
สอดคล้อง

2.4 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล

๒.๔.๑ จัดให้มี Website การ
ดาเนินงานด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตของ
กระทรวงสาธารณสุข ที่
เชื่อมโยงกับเครือข่ายองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่
สานักงาน ป.ป.ช สานักงาน
ป.ป.ท. และองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชั่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3
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(๑) ยุทธศาสตร์

(๒) เป้าประสงค์

(๓) ตัวชี้วัด

พั ฒ นาความร่ ว มมื อ
เครือข่ายการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตระหว่างประเทศ

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

ระดับความสาเร็จของ
การประสานความ
ร่วมมือในการบูรณาการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ระดับสากล

(๔) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
(๕) มาตรการ
2557 2558 2559 2560
รอ
3.1 ประสานความร่วมมือ
ดาเนิน
กับหน่วยงาน/องค์กร
การ
ต่อต้านการทุจริตและ
องค์กรเอกชนในระดับ
นานาชาติ

(๖) แนวทางปฏิบัติ
3.1.1 หน่วยงานที่มีการ
ดาเนินงานกับต่างประเทศ
มีการส่งเสริมภาคีเครือข่าย
ระหว่างประเทศในการป้องกัน
และเฝ้าระวังการทุจริต

3.2 สร้างความร่วมมือ
โดยการเข้าร่วมปฏิญญา
และทาบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างประเทศ
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(๑) ยุทธศาสตร์

(๔) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2557 2558 2559 2560

(๒) เป้าประสงค์

(๓) ตัวชี้วัด

(๕) มาตรการ

(๖) แนวทางปฏิบัติ

1. ทบทวนและปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงสาธารณสุข/กรม/
เขตบริการสุขภาพ ในด้าน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตชาติฯ
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 25562560)
2. กากับ ติดตาม
ประเมินผลด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ

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. ร้อยละความสาเร็จ
ของการพัฒนาระดับ
คุณธรรมความโปร่งใส
ในหน่วยงานภาครัฐ
โดยผ่านการประเมิน
ITA

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐ 4.2 พัฒนาระบบบริหาร
และกลไกในการตรวจสอบ
ควบคุม และถ่วงดุลการใช้
อานาจให้เหมาะสม
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
โดยเน้นการจัดซื้อจัดจ้างที่
โปร่งใส

4.2.1 กระทรวงสาธารณสุข
และทุกหน่วยงานมีการ
ดาเนินงานตามหลักธรรมภิบาล
ในการจัดซื้อจัดหา เช่น มีการ
จัดระบบ/มาตรการการจัดซื้อ
จัดหายา/เวชภัณฑ์/ครุภัณฑ์
การแพทย์ที่โปร่งใสและมีการ
ประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต
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(๑) ยุทธศาสตร์

(๒) เป้าประสงค์
3. ส่งเสริม สนับสนุนระบบ
บริหารจัดการและกลไกใน
การตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุลการใช้อานาจให้
เหมาะสม
4. ระบบสื่อสาร และ
สารสนเทศ มีประสิทธิภาพ
5. ระบบบริหารจัดการ
ภายในองค์กรอย่างมี
ธรรมาภิบาล
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(๓) ตัวชี้วัด

(๔) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2557 2558 2559 2560

(๕) มาตรการ

(๖) แนวทางปฏิบัติ

4.3 ส่งเสริมการกระจาย
อานาจในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ส่วนกลางไปสู่ระดับ
ภูมิภาค
4.4 ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
4.5 สร้างเสริมระบบแจ้ง
เบาะแสและการคุ้มครอง
พยาน การเสริมสร้าง
ศักยภาพและการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา
ทุจริตให้กับหน่วยงานใน
สังกัดเพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่น
4.6 สร้างเสริมระบบรับ
เรื่องร้องเรียนให้หน่วยงาน
ในกระทรวงสาธารณสุขที่
ต่อต้านการทุจริต

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

4.6.1 มีการจัดทาคู่มือ
ปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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(๑) ยุทธศาสตร์

(๒) เป้าประสงค์

(๓) ตัวชี้วัด

(๔) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2557 2558 2559 2560

(๕) มาตรการ

(๖) แนวทางปฏิบัติ

4.7 ส่งเสริมและสนับสนุน 4.7.1 มีการศึกษาวิจัยด้านการ
การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา ป้องกันและปราบปรามการ
มาตรการและเครื่องมือใน ทุจริต และด้านจริยธรรม
การป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุข
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

1. สมรรถนะและขีด
ความสามารถบุคลากร
สาธารณสุข ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
มีประสิทธิภาพ

1. ร้อยละของหน่วย
งานในกระทรวง
สาธารณสุขดาเนินการ
พัฒนาสมรรถนะและ
ขีดความสามารถ
ข้าราชการและเจ้า
หน้าที่ในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐได้

2. ระบบการสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรสาธารณสุข
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
ตรวจสอบได้
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๙๕

5.๑ กาหนดบทบาทและ
พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถของบุคลากร
สาธารณสุขด้านการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

5.๑.๑มีการสร้างหลักสูตรและ
จัดฝึกอบรมด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้
บุคลากรสาธารณสุขด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

5.2 พัฒนาสมรรถนะและ
ขีดความสามารถความรู้ใน
ด้านระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานและการป้องกัน
การทุจริต

5.2.1 มีการฝึกอบรมเสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจตาม
หลักประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน/ระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานและการป้องกันการ
ทุจริต
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(๑) ยุทธศาสตร์

(๒) เป้าประสงค์
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(๓) ตัวชี้วัด

(๔) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2557 2558 2559 2560

(๕) มาตรการ

(๖) แนวทางปฏิบัติ

5.3 สร้างองค์ความรู้ใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดย
การศึกษาวิจัยและการ
พัฒนา

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

3.2 คณะทางาน
1) นายทรงยศ ชัยชนะ
2) นางณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์
3) นายฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ
4)
5)
6)
7)
8)
9)

นางวิระมณ สุริยะไชย
นางอรสา นารายนะคามิน
นางสิริญาพร วงษ์ไสว
นางวัชราพร เห็นใจชน
นางศิริวรรณ มหากิจ
นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช

10) นางสาวสวพร ใบศรี
11) นางสาวฉฎาภา ฉวีวรรณ
12) นางสาวรมิดา ธนธนวัฒน์

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกาลังคนสาธารณสุข

ที่ปรึกษา
ประธาน
คณะทางาน
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
รองประธาน
คณะทางาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ คณะทางาน
นักวิชาการเผยแพร่ชานาญการ
คณะทางาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะทางาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะทางาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
คณะทางาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เลขานุการ
คณะทางาน
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางาน’
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางาน
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางาน
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