
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 (4) ระบุว่า  
รัฐต้องพัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ ควบคู่ ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน  เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 78 (5) ระบุ รัฐต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐ
อย่างอื่น เพื่อให้การจัดท าการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  
และตรวจสอบได ้ 

 กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 
ที่เห็นชอบให้ส่วนราชการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมติคณะรัฐมนตรี โดยมีที่มาและการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1.1 ค าแถลงนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เมื่อวันที่  
23 สิงหาคม 2555 ได้ก าหนดเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ด าเนินการอย่างจริงจังและเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการในปีแรก 
 1.2 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์- 
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) โดยที่รัฐบาลได้ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และวิธีการด าเนินงานที่ส าคัญ 
ส าหรับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง ยึดหลัก
ความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากล เพื่อให้การใช้ทรัพยากรในการพัฒนาประเทศเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง 
 1.3 นายกรัฐมนตรี ก ากับติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและแผนการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 มอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. รับผิดชอบในการพัฒนา 
ระบบราชการไทยให้เกิดความโปร่งใส เพื่อให้ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นของประเทศดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับสากล ตลอดจนสร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป 
 
 
 
 

1.4 ส านักงาน ก.พ.ร. ... 

1. การจดัตั้งศูนยป์ฏิบตักิารต่อต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข 

ความเห็นของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ในวาระการประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ในคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
วุฒิสภา ครั้งที่ 32/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม ๒๕๖๕  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings)  
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 1.4 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ประชุมคณะท างานเพื่อบูรณาการเรื่องการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ อันประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม (กรมสอบสวนคดีพิ เศษ) ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยเสนอแนะยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุก 
ของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและยกระดับการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นของประเทศไทยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่น 
ศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 
 1.5 นายกรัฐมนตรี เห็นชอบยุทธศาสตร์ แนวทาง และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาล ในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะการร่วมกันปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานของตนเอง 
ให้มีความโปร่งใส ในคราวประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 
 1.6 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  8 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบ
ยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ตามที่คณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
(ศปท.) ในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ใน
บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  
หรือทบวง โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการ
นั้นๆ และให้รองหัวหน้าส่วนราชการท าหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
อีกต าแหน่งหนึ่ง ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  จะท าหน้าที่ เป็นกลไกหลัก 
ในการขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังในภาค
ราชการ เพื่อให้การพัฒนาระบบราชการเกิดความโปร่งใส สร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย 
ให้ดีขึ้นเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ โดยด าเนินภารกิจทั้งการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตคอร์รัปชัน และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการไปพร้อมกัน  ซึ่งเป็นการ 
บูรณาการงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับงานคุ้มครองจริยธรรม 
 1.7 กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นหน่วยงานภายในขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ที่ 238/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2555  
 1.8 กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กระทรวงสาธารณสุข 
ตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่  51/2556 ลงวันที่  10 มกราคม พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเห็นชอบให้ส่วนราชการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน เป็นหน่วยงานภายในของส่วนราชการในระหว่างที่ยังมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนราชการภายในกรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ประกอบหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 
0505/20158 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555  

1.9... 
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 1.9 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กระทรวง-
สาธารณสุข ตามค าสั่ งกระทรวงสาธารณสุข ที่  211/2556 ลงวันที่  7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเห็นชอบให้ส่วนราชการด าเนินการจัดตั้ง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นหน่วยงานภายในของส่วนราชการในระหว่างที่ยังมิได้ 
มีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
เป็ นส่ วนราชการภายในกรมตามกฎหมายว่าด้ วยการบริหารราชการแผ่นดิน  โดยอาศั ยอ านาจ 
ตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ที่แก้ไขเพิ่มเติม  
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2545 ประกอบหนังสือ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีด่วนที่สุด ที่ นร 0505/20158 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555  
 1.10 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 มีหน้าที่และอ านาจดังนี้ 
   (1)  เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต       
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง
   (2)  ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
   (3)  รับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   (4)  คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
   (5)  ประสาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม (3) และ (4) และร่วมมือ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่าวนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   (6)  ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
   (7)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 1.11 ส านักงาน ก.พ. ก าหนดโครงสร้างภายในและอัตราก าลังของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โดยแบ่งบทบาทภารกิจเป็น 2 กลุ่มงาน รวม 10 อัตรา อัตราก าลัง คือ  
   (1) กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ านวน  
5 อัตรา  
   (2) กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม จ านวน 5 อัตรา 
 
มีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่24 กรกฎาคม 2555 

1.12... 
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 1.12 คณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้มีการประชุม ศอตช. 
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องนนทบุรี 1 ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด
นนทบุรี โดยมีพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน นายประหยัด 
พวงจ าปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอแนวทางการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) โดยให้ส่วนราชการสนับสนุนอัตราก าลังให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และด าเนินการในเรื่องดังกล่าวนี้ให้แล้วเสร็จ 
ภายในเดือนตุลาคม 2558 ดังรายละเอียด 
   (1)  มอบหมายให้ อกพ. กระทรวง พิจารณาจัดสรรอัตราก าลังจากการยุบ / เกษียณ 
ของกระทรวง มาเกลี่ยเป็นอัตราก าลังของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ให้มีอัตราก าลังที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ  
  (2)  ในกรณี ที่ มี ความจ าเป็นต้องขออัตราก าลั งเพิ่ มใหม่  ให้กระทรวงจัดท า 
ค าขอตามแนวทางที่คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) และเสนอให้
คณะกรรมการก าหนดเป้าหมาและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) พิจารณาต่อไป  
 1.13 มติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่  12 กรกฎาคม 2559 มีมติ เห็ นชอบมาตรการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ตามที่ส านักงาน ป.ป.ท.  
ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) มีดังนี ้
   1.13.1 ให้  อ.ก.พ. กระทรวงเกลี่ยอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและส านักงานปลัดกระทรวง 
ทุกกระทรวง เว้นแต่ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้สอดคล้องกับภารกิจ โดยอย่างน้อยต้องมี 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี ้ 
     (1) รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นข้าราชการ 
ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษหรือระดับเชี่ยวชาญ โดยมีหน้าที่และอ านาจ 
ตามที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ก าหนดหรือมอบหมาย 
     (2) หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ซึ่งเป็นข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวชาการ ระดับช านาญการ
หรือระดับช านาญการพิเศษ ท าหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม แล้วแต่กรณี  ตามที่หัวหน้า- 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มอบหมาย 
     ทั้งนี้ การเกลี่ยอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่งให้ด าเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่คณะรัฐนตรีมีมติ  ในกรณี 
ที่ส่วนราชการไม่มีอัตราว่างเพียงพอ ให้พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตต่อไป แล้วรายงานให้ส านักงาน 
ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ทราบ 
 
 
 

1.13.2 ให้ศูนย์.. 
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   1.13.2 ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตปฏัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ 
และอ านาจโดยเคร่งครัด โดยในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประสานงาน  
ร่วมมือ หรือด าเนินการอื่นใดตามที่ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ หรือส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสั่งการหรือร้องขอ แล้วแต่กรณี 
   1.13.3 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้ส านักงาน
คณะกรมการข้าราชการพลเรือน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ร่วมกัยก าหนดแนวทางการบริหารงานและพัฒนาองค์ความรู้ 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งแนวทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
   1.13.4 ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส่งเสริม 
สนับสนุน ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการให้รางวัลตอบแทน 
ผู้ท าประโยชน์ หรือการด าเนินการอื่นใดในการยกระดับธรรมาภิบาลและเสริมสร้างกลไกการเฝ้าระวัง  
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  
   ภารกิจของกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และกลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2555  
และวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 มีดังนี ้
   กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (1) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อกฎหมาย สภาพปัญหา เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะ
มาตรการ แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอต่อ 
หัวหน้าส่วนราชการ  
   (2) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบระยะ 20 ปี (ส านักงาน ป.ป.ช.) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประมวลจริยธรรม นโยบายหรือเจตจ านงของผู้บริหารหน่วยงาน ตลอดจน 
แผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบูรณาการแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
   (3) ให้ค าปรึกษาแนะน า ประสานงาน เร่งรัด ก ากับและติดตาม ให้ส่วนราชการ  
และรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนในก ากับของกระทรวง ด าเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   (4) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนในก ากับของกระทรวง และส่งต่อไปยัง 
ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสาน ติดตามอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุต ิ 
 
 

(5) เป็น... 
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   (5) เป็นกลไกการปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อ านวยการต่อต้าน 
การทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ศอตช. 
มอบหมาย 
   (6) ให้ท าการตรวจสอบเปรียบเทียบผลการด าเนินการ ปกครอง วินัย ของหน่วยงาน 
ในสังกัด เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี แล้วแจ้งให้ศูนย์อ านวยการต่อต้าน 
การทุจริตแห่งชาต ิ(ศอตช.) ทราบ 
   (7) เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ  
   (8) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 
   (9) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในภาพรวมของส่วนราชการส่งส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 
   (1) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และประมวล-
จริยธรรมอื่นๆ 
   (2) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ 
   (3) ประสานการด าเนินงานเกี่ยวกับจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  แผนงาน/
โครงการ ตลอดจนบูรณาการแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
จรรยาข้าราชการ และเสริมสร้างวินัย ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ในก ากับของกระทรวง 
   (4) รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชนในก ากับของกระทรวง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
ต่อส านักงาน ก.พ. 
   (5) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ  
การเสริมสร้างวินัย และการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
และองค์การมหาชนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และส่งผลการด าเนินการให้กลุ่มงานป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการ 
 1.14 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ขอให้กระทรวงสาธารณสุข เสนอความเห็น 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  ประเด็นความเห็น เรื่อง รายงานผล 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 และแนวทาง 
การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต  
ตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ รายละเอียดตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0507/ 
ว(ล) 41992 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และในรายงานดังกล่าว มีข้อเสนอในการปรับบทบาทภารกิจ 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง ดังนี ้
 

ข้อเสนอ... 



๗ 

 

   ข้อเสนอการปรับบทบาท ภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 
ระดับกระทรวง 
   (1)  ปรับหน้าที่และอ านาจของ ศปท. ระดับกระทรวง ซึ่งเป็นส่วนราชการ 
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หมวด 4  
การจัดระเบียบราชการในกรม มาตรา 31 วรรคสอง ซึ่งปัจจุบันก าหนดให้ปฏิบัติงานคุ้มครองจริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และงานด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยเพิ่มภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  และภารกิจ 
ด้านการเสริมสร้างวินัยข้าราชการเพื่ อบู รณาการงานด้านการส่ งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  
และการป้องกันทุจริตในภาพรวม ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานมีความชัดเจน ลดความซ้ าซ้อน มีเอกภาพ 
โดยการด าเนินงานของ ศปท. จะครอบคลุมภารกิจส าคัญ ดังนี ้
     1.1 ศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์ความเสี่ยง ประสานและบูรณาการ 
กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อจัดท านโยบาย ข้อเสนอ มาตรการการ แผนปฏิบัติการที่ เกี่ยวข้อง 
กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้าน 
การทุจริต 
     1.2 ด าเนินการตามนโยบาย ข้อเสนอ มาตรการ แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้าน 
การทุจริต 
     1.3 รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ การฝ่าฝืนจริยธรรม 
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งประสานหรือด าเนินการช่วยเหลือคุ้มครองเจ้าหน้าที่  ผู้ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส และข้าราชการ 
ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
     1.4 เสนอแนะให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต 
     1.5 รณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ภารกิจของหน่วยงานในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต รวมถึงสร้าง
เครือข่ายการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคประชาสังคม 
     1.6 ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต รวมถึง 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
     1.7 ประสานงาน เร่งรัด ก ากับและติดตามให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการ
ตามนโยบาย ข้อเสนอ มาตรการ แผนปฏิบัติการที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต 
     1.8 เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ  
และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     1.9 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

ทั้งนี.้.. 



๘ 

 

     ทั้งนี้ ศปท. ระดับกระทรวง จะต้องเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการขับเคลื่อนงาน
ตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน การเสริมสร้างวินัยข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 ตลอดจนกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต รวมถึงท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า ประสานความร่วมมือ ตลอดจนติดตาม 
การขับเคลื่อนงานของส่วนราชการ และหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวง 
   2. ปรับชื่อหน่วยงาน “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  (ศปท.) ระดับ
กระทรวง” เป็น “ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต  (ศจท.) ระดับกระทรวง” 
เพื ่อให้สะท้อนถึงภารกิจทั ้งในด้านการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม การเสริมสร้างวิน ัย 
การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต ซึ่งหมายความรวมถึงงานด้านการป้องกัน 
เฝ้าระวัง ป้องปรามและปราบปรามการทุจริต 
   3. ข้อเสนอการปรับบทบาท ภารกิจของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
    3.1 เสนอให้มีการจัดต้ัง “ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต (ศจท.)”  
ในระดับกรม โดยปรับบทบาท ภารกิจของ “กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม” ให้เป็นส่วนราชการ 
ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 31 วรรคสอง และมีบทบาท ภารกิจในลักษณะเช่นเดียวกับ ศจท. ระดับกระทรวง 
เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานในระดับกรม ท าหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้าง
วินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต โดยภารกิจที่ส าคัญมีดังนี ้
     - การด าเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
     - การส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
การเสริมสร้างธรรมาภิบาล การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 
     - การวิเคราะห์เพื่อจัดการความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต การจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เช่น การทุจริตในการอนุมัติอนุญาต การทุจริตในการใช้เงินงบประมาณ
โครงการ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดท ามาตรการหรือแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 
     - การด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ของ ป.ป.ช. อาทิ การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
     - รับข้อร้องเรียนเรื่องการฝ่าฝืนจริยธรรม การทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ และคุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 

ทั้งนี.้.. 



๙ 

 

     ทั้งนี้  ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต  (ศจท.) ระดับ
กระทรวงและระดับกรม ให้รายงานตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
    3.2 เสนอให้ส่วนราชการก าหนดกรอบอัตราก าลังในเบื้องต้น  2-5 อัตรา  
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของภารกิจ หากมีความจ าเป็นต้องขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการ 
ตั้งใหม่ ให้น าเสนอคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) พิจารณา 
    3.3 ให้มีผู้บริหารของส่วนราชการระดับกระทรวง กรม หรือรองหัวหน้า 
ส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่เป็น Chief Ethics Officer โดยต้องรับผิดชอบการขับเคลื่อน
ภารกิจทั้ งด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล  
และการต่อต้านการทุจริต 
    3.4 ให้มีการวางกลไกระบบการท างาน การรายงาน และการรับเรื่องร้องเรียน 
ตลอดจนประสานความร่วมมือในการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
    3.5 ให้มีการจัดท าแผนการสร้างทางก้าวหน้าของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการ
ส่งเสริมจริยธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตามโครงสร้างภารกิจใหม่ 
รวมถึงแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการขับเคลื่อนงานตามภารกิจใหม่  เช่น การพัฒนา
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมและการป้องกันทุจริต การปรับบทบาทภารกิจ 
ของคณะกรรมการจริยธรรม 
    3.6 ให้ส านักงาน ป.ป.ท. และส านักงาน ก.พ. สนับสนุน ประสานช่วยเหลือ 
ก ากับ และติดตามการด าเนินงานของ “ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต (ศจท.)” ระดับ
กระทรวง และในระดับกรม โดยให้ “ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต (ศจท.)” ระดับ
กระทรวง และในระดับกรม ประสานงาน ร่วมมือ หรือด าเนินการอื่นใดตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการป้องกันและต่อต้านการทุจริตสั่งการหรือร้องขอ 
 
   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเตมิเกี่ยวกับการปรบับทบาท ภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง ดังนี ้
   1. หน้าที่และอ านาจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  (ศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต) ระดับกระทรวง ควรปรับข้อความเกี่ยวกับภารกิจ ในประเด็นดังต่อไปนี้  
ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
  1.1 ควรก าหนดให้มีภารกิจ “จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนแม่บทบูรณาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประมวลจริยธรรม นโยบายหรือเจตจ านง 
ของผู้บริหารหน่วยงาน ตลอดจนแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบูรณาการแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ” 
โดยให้แยกต่างหากจากภารกิจ “ศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์ความเสี่ยง ประสานและบูรณาการกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท านโยบาย ข้อเสนอ มาตรการ แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต” 

1.2... 



๑๐ 

 

  1.2 ควรก าหนดให้มีภารกิจ “ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 
โดยให้แยกต่างหากจากภารกิจ “ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)” 
  1.3 ควรก าหนดให้มีภารกิจ “เป็นกลไกการปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติงาน
ร่วมกับศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ  (ศอตช.) ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน ป.ป.ช.  
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) มอบหมาย 
ตลอดจนรวบรวมผลการด าเนินการทางปกครอง วินัย ของหน่วยงานในสังกัด แจ้งให้ศูนย์อ านวยการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ทราบ” โดยให้แยกต่างหากจากภารกิจ “ปฏิบัติงานร่วมกับ 
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย” 
 
 2. การสร้างทางก้าวหน้าของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม  
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ปัจจุบัน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุ จริต ระดับกระทรวง เป็นส่วนราชการ 
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ถือเป็น
กลุ่มงานที่รายงานตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
การก าหนดต าแหน่ง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558  
ข้อ 2.1.4 ก าหนดให้ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานที่รายงานตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม 
หรือเทียบเท่า ให้ก าหนดต าแหน่งเป็นระดับช านาญการพิเศษได้ทุกต าแหน่ง ภายใต้เง่ือนไข ดังนี ้
  2.1 เป็ นต าแหน่ งหั วหน้ ากลุ่ มงานที่ รายงานตรงต่อหั วหน้ าส่ วนราชการที่ มี ฐานะ 
เป็นกรมหรือเทียบเท่า 
  2.2 เป็ นต าแหน่ งซึ่ งมี หน้ าที่ ต้ องก ากับ  แนะน า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งาน 
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
  2.3 ปฏิบัติงานซึ่งต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงาน
สูงมากในงานวิชาการ และต้องตัดสินใจแก้ปัญหาที่ยากมาก 
  2.4 เป็นกลุ่มงานที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
  2.5 ผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่  
ก.พ. ก าหนด 
  ดังนั้น เพื่อเป็นเส้นทางความก้าวหน้าให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม  
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงาน ก.พ. จึงควรพิจารณาเพิ่มเติมปรับปรุง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่ง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  นร 1008/ว 2 ลงวันที่  
19 กุมภาพันธ์ 2558 กรณีต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานที่รายงานตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม 
หรือเทียบเท่า แต่มีบทบาทภารกิจในระดับกระทรวง ให้สามารถปรับปรุงก าหนดต าแหน่งเป็นระดับเชี่ยวชาญ
ได้ทุกต าแหน่ง และให้สามารถก าหนดต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในระดับช านาญการ
พิเศษได ้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 12 พฤษภาคม 2565 
หัวข้อ: ความเห็นของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในวาระการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ
 ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ด้านการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ
 และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
 และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ครั้งที่ 32/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม ๒๕๖๕  
 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 ความเห็นของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในวาระการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ
 ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ด้านการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ
 และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
 และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ครั้งที่ 32/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม ๒๕๖๕  
 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
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....................................................................................... ......................................................................................  

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  12  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 วันท่ี  12  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  12  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
  

 


