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 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดท ายุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2564) ที่ค านึงถึงบริบทสังคมของบุคลากร 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข บริบทสังคมส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
สถานการณ์การทุจริตที่เปลี่ยนแปลงในทุกช่วงเวลา นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข และนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สอดคล้องไปกับยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ 
(1) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion, Prevention & Protection 
Excellence) (2) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) (3) บุ คลากรเป็นเลิศ (People Excellence)  
และ (4) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาลโดยเฉพาะด้านบุคลากรเป็นเลิศ  (People Excellence)  
และบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล เพื่อก าหนดเป็นหลักส าคัญในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ที่มีผลต่อยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่ายุทธศาสตร์ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2564) จะเป็นเครื่องมือให้บุคลากร
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ใช้ในการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยการถ่ายทอดตัวชี้วัดดังกล่าวมีความเชื่อมโยงจากระดับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานถ่ายระดับ 
จนถึงระดับบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุความเป็นเลิศ 
ตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน” 
 
 

             ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข 

                  มกราคม  ๒๕๖๐ 
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การวิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม / อุปสรรค 
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- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร ์

- ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด 
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 การทุจริตประพฤติมิชอบ ยังคงเป็นอุปสรรคส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ปัญหา
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐและการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติ
ต่อประชาชน ท าให้การด าเนินนโยบายสาธารณะและการจัดบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนยังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้งบประมาณแผ่นดินสิ้นเปลืองโดยไม่เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและมีความบิดเบือนในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  
และผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กร
ภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ ออกมา รวมทั้ งกฎหมายเกี่ ยวกับการทุจริต 
และการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถเข้า ไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลการส ารวจ “สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย” ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ 
ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผลการส ารวจพบว่า 
สถานการณ์ปัญหาที่มีความรุนแรงในสังคมไทย โดยประเด็นที่วิกฤตมากที่สุดร้อยละ 20.73 คือ ปัญหา
ความซื่อสัตย์ สุจริต การทุจริตคอร์รัปชั่น รองลงมาร้อยละ 19.30 ปัญหาขาดความสามัคคี  
เกิดความขัดแย้งในสังคม และร้อยละ 14.69 ปัญหาจิตส านึกสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม 
 ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับ  
การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในรูปแบบ 
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ช่วงปี  
พ.ศ. 2551 ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเอง แต่เนื่องจาก
ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต โดยเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้ 
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือประสบความส าเร็จได้เท่าที่ควร 
สืบเนื่องมาจากปัญหาการเมืองภายในประเทศ รวมถึงการวิวัฒนาการของปัญหาการทุจริตซึ่งมีรูปแบบ 
ที่สลับซับซ้อน ยากต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับฐานความคิดและสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่องเป็นระยะยาว 
เนื่ องจากประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ ด้อยพัฒนา ไม่ ใช่ เพราะประเทศไทยขาดทรัพยากร  
หรือมีภัยธรรมชาติที่เป็นปัญหา แต่เพราะคนในประเทศไทยขาดทัศนคติที่เป็นแรงผลักดันที่สอดคล้อง
เป็นไปตามหลักปรัชญาการด าเนินชีวิต ซึ่งผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของคนในประเทศที่พัฒนาแล้ว
พบว่าคนส่วนใหญ่ด าเนินชีวิตอยู่บนหลักปรัชญา ได้แก่ (1) ใช้จริยธรรมน าทางชีวิต (Ethics as the basic 
Principle) (2) ความซื่อสัตย์ (Integrity) (3) ความรักในงาน (Work Loving) (4) ความรับผิดชอบในหน้าที่ 
(Responsibility) (5) จิตใจมุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่ง (Will of super action) (6) การเคารพต่อกฎระเบียบ 
(Respect to the law and rules) (7) การเคารพสิทธิต่อสิทธิของผู้อื่น (Respect to the Rights of other 
citizens) (8) การตรงต่อเวลา (Punctuality) และ (9) การออมและความสนใจในการลงทุน (Strive  
for saving and investment) และเป็นที่น่าเสียดายที่ ในประเทศด้อยพัฒนามีคนเพียงจ านวนน้อย 
ที่ใช้ปรัชญาเหล่านี้ในการด าเนินชีวิต 
 
 
 
 
 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล 
และเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรง 
ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจักซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้รับปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อน 
มากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงสู่อาชญากรรมอื่น ๆ 
มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 
 ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกัน
สร้างเครื่องมือ กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต เริ่มตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน การด าเนินงานได้สร้างความตื่นตัวและเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องปรับฐานความคิดและสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม  
 ส าหรับประเทศไทยได้การก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และรุนแรง รวมถึง
การสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม  
และกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  คุณธรรมจริยธรรม 
ในการเป็นตัวแบบที่ดี ดังนั้น สาระส าคัญที่มีความเชื่อมโยงส าหรับทิศทางการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ที่กระทรวงสาธารณสุขน ามาใช้มีดังนี ้

1. นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี
2. วาระการปฏิรูปที่  1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของสภาปฏิรูปแห่งชาต ิ
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

ทิศทางการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย 
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4. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะที ่2 (พ.ศ. 2556-2560) 

 5. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560-2564) 
 6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุ จริตฯ  กระทรวงสาธารณสุข  
  (พ.ศ. 2557-2560) 
 7. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค.  
  (ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย)  
 

1. นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
 ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานในภาครัฐ 
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่
ซ้ าซ้อน หรือลักลั่นกัน หรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรในภาครัฐให้เหมาะสม 
และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนการด าเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพ 
ในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ  
โดยจะด าเนินการแต่งตั้งแต่เฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น  และตามกฎหมายเอื้อให้สามารถ
ด าเนินการได ้
   10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัดและสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส  
มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส 
หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุง
หน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
   10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
ให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบ การเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนต่างจังหวัด โดยไม่ต้อง
เดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย 
ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยโดยสะดวก 
การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการสร้าง
นวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
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   10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ง และโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรม 
มาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 
   10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
รัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระ 
แก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ 
และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐ
และประชาชน 
   10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  
โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญ วาระเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน
ทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี  รวมทั้ง 
ให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมิน 
ต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงิน
ภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์
ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบ หรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
   10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ  
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 
 
 2. วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
  สภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะองค์กรที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการปฏิรูปกลไก 
และปฏิบัติงานด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้มีข้อเสนอเพื่อปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เป็นรูปธรรม
ปฏิบัติได้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย โดยเสนอให้มียุทธศาสตร์การแก้ไข
ปัญหา 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” เพื่อปฏิรูปคน 
ให้มีจิตส านึก สร้างจิตส านึกที่ตัวบุคคล รับผิดชอบชั่วดี อะไรควรท าอะไรไม่ควรท า มองว่าการทุจริต 
เป็นเรื่องน่ารังเกียจเป็นการเอาเปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ (2) ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการ
เสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพื่อเป็นระบบป้องกันการทุจริต เสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทาน 
แก่ทุกภาคส่วนในสังคม และ (3) ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพื่อปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการ
ต่อกรณีการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถเอาตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ ซึ่งจะท าให้เกิด
ความเกรงกลัวไม่กล้าท าที่จะกระท าการทุจริตขึ้นอีกในอนาคต 
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 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
  ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีอิสระ  คล่องตัว มีประสิทธิภาพ 
และตรวจสอบได้  พร้อมทั้งให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ความโปร่งใสอยู่ในระดับแนวหน้าของอาเซียน 
และให้ประชาชนได้รับบริการด้านความยุติธรรมด้วยความสะดวกและรวดเร็ว  ทั้งนี้ เป้าหมายส าคัญ 
ของยุทธศาสตร์ที่  6 นี้คือการเพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50  
เมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยังได้ก าหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน 
จ านวน 5 หัวข้อ คือ  
  1) ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ ให้คนมีความตระหนัก  
มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทานต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีพฤติกรรม 
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  2) ก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงานการเข้าถึงข้อมูล 
ให้โปร่งใส ดังนี ้
   2.1 ตรวจสอบ จับกุม และลงโทษอย่างเคร่งครัดและจริงจัง 
   2.2 ก าหนดให้มีมาตรการเสริมในเชิงบวกให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานที่มีการบริหาร
จัดการที่ด ีอาทิ การลดหย่อนภาษ ี
  3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาษีองค์ภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ประชาชน  
และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
ภาครัฐและเอกชน 
   3.1 วางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   3.2 ด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ปราศจากแทรกแซงของนักการเมือง
และผู้มีอิทธิพล 
   3.3 พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะ 
  4) ศึกษารูปแบบระบบบริหารจัดการของหน่วยงานราชการที่ท าหน้าที่ต่อต้าน 
การทุจริตให้มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ เป็นที่ศรัทธาของประชาชนมีความสามารถในการบริหาร
เชิงยุทธศาสตร์ 
   4.1 วางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรอิสระจากสาธารณชน 
หรือโดยองค์กรอิสระด้วยกันเอง 
   4.2 จัดการให้มีการตั้งเกณฑ์มาตรฐานให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็น 
แนวทางการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
  5) ส่งเสริมธรรมาภิบาลภาคเอกชน โดยสนับสนุนให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
เข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการท างานของภาคเอกชนให้มากขึ้น 
  6) จัดให้มี รางวัลธรรมาภิบาลดี เด่นกับภาคชน และสนับสนุนเงินอุดหนุน 
หรือลดค่าธรรมเนียม รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเป็นกรณีพิเศษ  
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  ดังนั้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
จะมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาปลูปฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ด้านการต่อต้าน 
การทุจริต รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพื่อเป็นการตัดวงจรการทุจริต
ระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ ออกจากกัน ทั้งนี้ การบริหารงานของส่วนราชการ 
จะต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  
  ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance 
and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเสากล ผ่านยทุธศาสตร ์6 ด้าน ได้แก ่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที ่6 ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560-2564) คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50  

 กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ระยะ  20 ปี  
(ด้านสาธารณสุข) ภายใต้นโยบายการปฏิรูปประเทศไทย สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อที่  10 
ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2564) เพื่อร่วม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) 
และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  
สู่การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน  ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่า
สากล ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนในการไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ 
สร้างวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ให้เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ  นอกจากนี้ กระทรวง
สาธารณสุขได้ก าหนดมาตรการ 3 ป.1 ค. (ปลูกและปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการสร้าง
จิตส านึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตโดยปรับฐานความคิดในการแยกเรื่องระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ใช้วิธีคิดแบบระบบเลขฐานสอง (Digital Thinking) ภายใต้แนวคิด 
“แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ” สร้างกลไกป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
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ผ่านการบริหารงานที่ โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่ งเป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์ส าคัญ 
ในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยก าหนด 
เป็นตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560)ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการก าหนดแนวทาง กลไก 
การด าเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริตทุกรูปแบบ  
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 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  กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมติคณะรัฐมนตรี โดยมีที่มาและการด าเนินการ
ดังต่อไปน้ี 
 1.1) ค าแถลงนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เมื่อวันที่ 
23 สิงหาคม 2555 ได้ก าหนดให้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในภาครัฐอย่างจริงจัง เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการในปีแรก 
 1.2) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์- 
ชินวัตรนายกรัฐมนตรี) รัฐบาลได้ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และวิธีการด าเนินงานที่ส าคัญ 
ส าหรับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง   
โดยยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากล เพื่อให้การใช้ทรัพยากรในการพัฒนาประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง 
 1.3) นายกรัฐมนตรี ก ากับติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 มอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. รับผิดชอบในการพัฒนา
ระบบราชการไทยให้ เกิดความโปร่งใส  เพื่ อให้ภาพลักษณ์ การคอร์รัปชั่นของประเทศดีขึ้น  
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป 
 

2.1 การจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงสาธารณสขุ 

 

บทที ่๒ 

 

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ 

ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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 1.4) ส านักงาน ก.พ .ร. ได้ประชุมคณะท างานเพื่ อบู รณาการเรื่องการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ อันประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยเสนอแนะยุทธศาสตร์
และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
และยกระดับการต่อต้านคอร์รัปชั่นของประเทศไทยให้อยู่ ในระดับมาตรฐานสากล  ตลอดจน 
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่น ศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 
  1.5) นายกรัฐมนตรี เห็นชอบยุทธศาสตร์ แนวทาง และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาล 
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 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 ส่วนราชการ 
ที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการ
นั้นๆ และให้รองหัวหน้าส่วนราชการท าหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
อีกต าแหน่งหนึ่ ง ซึ่ งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  จะท าหน้าที่ เป็นกลไกหลัก 
ในการขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังในภาคราชการ 
เพื่อให้การพัฒนาระบบราชการเกิดความโปร่งใส สร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ดีขึ้นเป็นที่ยอมรับ
ของนานาอารยประเทศ โดยด าเนินภารกิจทั้งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน  
และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการบูรณาการงานต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชันกับงานคุ้มครองจริยธรรม 
 1.7) กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ส านักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข  เป็นหน่วยงานภายในขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตามค าสั่ งส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 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 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเห็นชอบให้ส่วนราชการด าเนินการจัดตั้ง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นหน่วยงานภายในของส่วนราชการในระหว่างที่ยังมิได้ 
มีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
เป็นส่วนราชการภายในกรม ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน  โดยอาศัยอ านาจ 
ตามความในมาตรา 21 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534  
 



๑๐ 

 

แผนยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏบิัติการต่อตา้นการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

  

ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ประกอบ
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีด่วนที่สุด ที่ นร 0505/20158 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555  
 1.9) กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
กระทรวงสาธารณสุข ตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 211/2556 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเห็นชอบให้ส่วนราชการด าเนินการจัดตั้ง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นหน่วยงานภายในของส่วนราชการในระหว่างที่ยังมิได้ 
มีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
เป็นส่วนราชการภายในกรมตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน  โดยอาศัยอ านาจ 
ตามความในมาตรา 21 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534  
ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ประกอบ
หนังสือส 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 าหนด 
ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขึ้นในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
 1.11) ส านักงาน ก.พ. ก าหนดโครงสร้างภายในและอัตราก าลังของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โดยแบ่งบทบาทภารกิจเป็น 2 กลุ่มงาน อัตราก าลัง คือ 1) 
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ านวน 5 อัตรา และ 2) กลุ่มงาน
ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม จ านวน 5 อัตรารวม 10 อัตรา มีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท า
หน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
24 กรกฎาคม 2555 
 1.12) คณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้มีการประชุม 
ศอตช. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องนนทบุรี 1 ส านักงาน ป.ป.ช. 
จังหวัดนนทบุรี โดยมีพลเอกไพบูลย์  ตุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน  
นายประหยัด พวงจ าปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอแนวทางการพัฒนาและยกระดับ
การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) โดยให้ส่วนราชการสนับสนุนอัตราก าลัง 
ให้แก่ ศปท. เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และด าเนินการในเรื่องดังกล่าวนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 
2558 ดังรายละเอียด 
   (1) มอบหมายให้ อกพ. กระทรวง พิจารณาจัดสรรอัตราก าลังจากการยุบ / เกษียณ
ของกระทรวง มาเกลี่ยเป็นอัตราก าลังของ ศปท. ให้มีอัตราก าลังที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ  
   (2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องขออัตราก าลังเพิ่มใหม่  ให้กระทรวงจัดท า 
ค าขอตามแนวทางที่คณะกรรมการก าหนดเป้าหมาและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) และเสนอให้
คณะกรรมการก าหนดเป้าหมาและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) พิจารณาต่อไป  
 
 
 
 



๑๑ 

 

แผนยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏบิัติการต่อตา้นการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

  

 
 
 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีอ านาจหน้าที ่ดังนี ้
  1. เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
  2. ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
  3. ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน 
  4. ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  5. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 อ านาจหน้าที่ศูนยป์ฏิบตักิารต่อตา้นการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข  



๑๒ 
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1. ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของกระทรวง โดยเพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
2. ให้ค าปรึกษา ประสานส่วนราชการในสังกัด  
เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
3. ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงาน 
ในสังกัดด าเนินการตามแผนงาน / โครงการที่ระบุ 
ในแผนปฏิบัติราชการ 
4. ประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ 
การจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 
5. ติดตามผล และจัดท ารายงานการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตของกระทรวง  
(รวมทั้งส่วนราชการในสังกัด (ทุก 2 เดือน) 
6. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ส่งไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ทุก 6 เดือน 

1. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน 
 1.1 ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม  
ยกย่อง และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม 1.2 สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรม  
เพื่อรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา 
 1.3 ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการ  
ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา 
 1.4 ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส่วนราชการ 
2. ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรม 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงาน 
การคุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข  

กลุ่มงานปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ
และประพฤตมิิชอบ 

กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 

2.3 โครงสรา้งศูนยป์ฏิบตักิารต่อต้านการทุจรติ กระทรวงสาธารณสขุ  



๑๓ 

 

แผนยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏบิัติการต่อตา้นการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

  

 
 
 
 
 
 ก าหนดค่านิยมร่วม คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส  
มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
 

 
 
ที่มา ค าชี้แจงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร 
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที ่24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซื่อสตัย์

สามคัคี

มีความรบัผดิชอบ 

ตรวจสอบได ้

โปรง่ใส

มุ่งในผลสมัฤทธิ์ของงาน

กล้าหาญท าในสิง่ทีถ่กูต้อง

2.4 นโยบายและทิศทางการขบัเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ
 ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรตคิุณ 
 นายแพทยป์ยิะสกล  สกลสตัยาทร) 
 



๑๔ 

 

แผนยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏบิัติการต่อตา้นการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

  

 
 
 
 
 ม า ต ร ก า ร ป้ อ ง กั น 
และปราบปรามการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส านึก 
ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) 
มุ่ ง เน้ น ก ารป้ อ งกั น ก ารทุ จ ริ ต ให้ มี 
ความ เข้ ม แข็ งแ ล ะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 
ก าหนดให้มีการบริหารงานที่ โปร่งใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็น 1 ใน 4 
ยุทธศาสตร์ส าคัญในการปฏิรูปกระทรวง
สาธารณสุข ประกอบด้วย ปลุกจิตส านึก 
ส ร้ า งจิ ต ส านึ ก  ป รั บ ฐ าน ค วาม คิ ด 
ด้านการต่อต้านการทุจริตที่ตัวบุคคล 
สร้างพลั งคุณ ธรรมขับ เคลื่ อนสั งคม 
ป้ อ งกั น  สร้ า งระบ บ คุณ ธรรมและ
ยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง  ปราบปราม ปรับปรุงกฎ 
ร ะ เ บี ย บ ที่ เ อื้ อ ต่ อ ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ ปิ ด ช่ อ ง โ ห ว่  ก า ห น ด ม า ต ร ก า ร ล ง โ ท ษ 
ผู้กระท าผิดอย่าง รวดเร็วและเป็นธรรม เครือข่าย สร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคม 
ในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขมีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบ 
 2. ปรับสภาพสังคมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกิดภาวะที่เรียกว่า 
“ไม่ทนต่อการทุจริต” จึงต้องปลูกฝังความคิดแบบ Digital Thinking ให้สามารถคิดแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 3. กระทรวงสาธารณสุขมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
 

2.6 เป้าหมายด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ และส่งเสริมคุณธรรม 
และคุ้มครองจริยธรรม 

2.5 นโยบายและทิศทางการขบัเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
 ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์โสภณ  เมฆธน) 
 



๑๕ 

 

แผนยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏบิัติการต่อตา้นการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

  

 4. ประสานความร่วมมือภายในและภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
 5. พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 6. สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 7. สร้างและวางระบบการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรมเชิงรุก 
 8. สร้างทีมแกนน าแบบกัลยาณมิตรเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติชอบ และส่งเสริมคุณธรรม และคุ้มครองจริยธรรม 



๑๖ 

 

แผนยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏบิัติการต่อตา้นการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพ 
อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย การเปลี่ยนแปลงฐานเศรษฐกิจไปสู่ยุคดิจิทัล  
การเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้้า การเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อที่สามารถป้องกันได้ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 
ภัยพิบัติธธรรมชาติและภัยการก่อการร้าย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท้าแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2579 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด้าเนินงาน 
ของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในการพัฒนาระบบสุขภาพ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบท
ทางสิ่งแวดล้อม แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายประเทศไทย 4.0 เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมไปถึงนโยบายการปฏิรูปประเทศมุ่งสู่  
“ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

 กระทรวงสาธารณสุข ก้าหนดเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข  
ระบบสุขภาพยั่งยืน” มียุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ (1) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค  
และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence) (2) บริการ 
เป็นเลิศ (Service Excellence) (3) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ (4) บริหารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมมาภิบาล ซึ่งมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด และมาตรการส้าคัญในแต่ละโครงการ ตลอดจนแนวทาง 
การขับเคลื่อนและการประเมินผลการด้าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจร่วมกัน  
ในการด้าเนินงานด้านสาธารณสุขให้แก่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สู่การปฏิบัติ 
อย่างแท้จริง  

 

 

 

 

 

 

บทที่ ๓ 

3.1 การวเิคราะหจ์ุดแข็ง จดุอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม / อุปสรรค 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และภาวะคุกคาม / อุปสรรค 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 



๑๗ 

 

แผนยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏบิัติการต่อตา้นการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

  

 

 
 
 ยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2564) 
มีความจ้าเป็นที่ ต้องค้านึ งถึ งบริบทสังคมของบุคลากรในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข บริบทสังคมส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สถานการณ์การทุจริต 
ที่ เปลี่ยนแปลงในทุกช่วงเวลา นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
และนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยด้าเนินการดังนี ้
 1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ได้เลือกใช้หลักการของ SWOT Analysis, PESTLE Analysis และ McKinsey 7S 
Framework ในการวิเคราะห์ ได้น้าหลักการ PESTLE Analysis มาวิเคราะห์ร่วมกับ OT (SWOT)  
หรือ OPPORTUNITY กับ THREAT เพื่อให้ได้ปัจจัยภายนอก และน้า McKinsey 7S Framework  
มาวิ เคราะห์ ร่ วมกับ  SW (SWOT) หรือ  STRENGTH กับ  WEAKNESS เพื่ อ ให้ ได้ปั จจั ยภายใน  
 2. ก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ โดยร่วมกันคิดตั้งเป้าหมายไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล 
และบริหารจัดการองค์กรเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้น ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่และภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
 3. ก้าหนดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร ์ 
 4. ก้าหนดกลยุทธ์ตามแนวทาง HR Scorecard 
 5. ก้าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบในแต่ละเป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
 
  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ดังรายละเอียด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ขั้นตอนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ศนูย์ปฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข 



๑๘ 

 

แผนยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏบิัติการต่อตา้นการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

  

 
 
 
 

 
 

PESTLE 
Analysis 

STRENGTH WEAKNESS 

กลยุทธ์ 
S1 

(Strategy) 

1. มีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
2. มีแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564) 

1. ระดับการรับรู้ของผู้ปฏิบัติมีไม่เท่ากัน 
2. ระดับความเข้าใจของผู้ปฏิบัติมีไม่เท่ากัน 
3. ขาดการถ่ายทอดแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม  
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-
2564) และแผนแม่บทการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2560-2564) 
4. ขาดความต่อเนื่องในการถ่ายทอด 
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
และแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
ในผู้ปฏิบัติงาน  

โครงสร้าง 
S2 

(Structure) 

1. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ปรากฏในกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ ส้านักปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 เมื่อวันที ่ 
8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
2. มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 
เป็นไปตามกฎหมายก้าหนด 

1. โครงสร้างการบริหารที่เป็นไปตามกฎหมาย 
แต่ยังขาดความครอบคลุมในด้านการบริหาร 
2. มติคณะรัฐมนตรีก้าหนดให้ 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้า 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อีกหน้าที่หนึ่ง 
ท้าให้บุคลากรขาดความก้าวหน้าสายอาชีพ  
3. สายการบังคบับัญชาขาดการถ่ายโอน
อ้านาจแบบเบ็ดเสร็จ 
 

ผู้บริหาร 
S3 (Style) 

1. ผู้น้ามีความมุ่งมั่นในการบริหาร 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต บริหารงาน 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
2. ผู้น้าสนับสนนุการด้าเนินงานด้านการ
ป้องกันการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม 
ในองค์กร 
3. ผู้น้า วิสัยทัศน์ น้าค่านิยม MOPH Code 
of Conduct ถ่ายทอดในทุกระดับ ก้าหนด 
เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 
4. ผู้น้า สนับสนุนการด้าเนินงาน 

- 

การวเิคราะหป์ัจจัยภายในองค์กร PESTLE Analysis วิเคราะห์ร่วมกับ SW (SWOT)  
หรือ STRENGTH กับ WAEKNESS 
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PESTLE 
Analysis 

STRENGTH WEAKNESS 

แบบบูรณาการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย สนับสนุน และเน้นการท้างานเป็นทีม 
5. มุ่งเน้นการก้าหนดเป้าหมายเชิงประจักษ์ 
ในการด้าเนินงานเชิงนโยบาย เพื่อให้เกิดผล 
ในเชิงประจักษ์ โดยก้าหนดเป็นตัวชี้วัด  
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์อีกเช่นกัน 
6. มุ่งเน้นการบริหารงานเพื่อประโยชน์ 
ของส่วนรวมและประชาชนเป็นส้าคัญ 
 

ระบบงาน 
S4 

(System) 

1. มีระบบสนับสนุนการด้าเนินงาน 
ของทุกกลุ่มงาน 
2. มีคู่มือการปฎิบัติงานที่ครอบคลุม 
ทุกกลุ่มงาน และทุกกระบวนงาน 
3. มีการจัดท้าค้ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการถ่ายทอดตัวชี้วัด  
และเป้าหมายระดับองค์กร สู่ระดับหน่วยงาน  
ที่รองรับการบริหารจัดการภายในส่วนราชการ 
และระดับบุคคล 
4. มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
5. มีระบบงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับทั้งภายใน 
และภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 
6. มีระบบงานด้านมาตรการการป้องกัน 
การทุจริต ทีม่ีความเป็นรูปธรรม สามารถ
ปฏิบัติได้ และเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงาน
อื่นได้ 
7. มีระบบงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
และคุ้มครองจริยธรรม 
8. ใช้ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนระบบงาน 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ระบบงานด้านมาตรการการป้องกันการทุจริต 
และระบบงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
และคุ้มครองจริยธรรม 
9. มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม 
ตามที่กฎหมายก้าหนด 
 
 
 
 

1. ขาดระบบความปลอดภัย อาทิ  
กล้องวงจรปิด 
2. บุคลากรยังขาดการพัฒนาในระบบ IT  
ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
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STRENGTH WEAKNESS 

10. มีระบบและช่องทางการร้องเรียน /  
แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และทางไปรษณีย์ 
โดยมีการบริหารจัดการอย่างมีเอกภาพ 
11. มีคณะกรรมการจริยธรรมประจ้า
ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ที่มีความเข้มแข็ง และสร้างนวัตกรรม 
ในด้านการคุ้มครองจริยธรรม 
12. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการตามกระบวนงาน (ตามภารกิจหลัก) 
เพื่อปรับปรุงส่วนที่ขาดให้พัฒนางาน 
อย่างต่อเนื่อง 
 

บุคลากร 
S5 (Staff) 

1. บุคลากรยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ 
อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 
2. บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส้านึกที่ดี  
และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
3. บุคลากรกล้าตัดสินใจและกระท้า 
ในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
4. บุคลากรคิดถงึประโยชน์ส่วนนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
5. บุคลากรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
6. บุคลากรปฏิบตัิหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
และไม่เลือกปฏิบัติ 
7. บุคลากรดา้รงตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
 

1. จ้านวนบุคลากรไม่เพียงพอ 
ต่อการปฎิบัติงาน 
2. บุคลากรยังขาดความเชี่ยวชาญในบาง
ภารกิจและบางกระบวนงาน 
3. เกิดช่องว่างระหว่างก้าลังคนต่างช่วงอายุ 

ทักษะ 
S6 (Skill) 

1. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริม
คุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
และการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
2. มีการพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด้าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของส้านักงาน ป.ป.ช.  
โดยน้าเกณฑ์ดังกล่าวมาพัฒนาต่อยอด 
ตามบริบทของหน่วยงาน 
 
 
 

1. ขาดแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) 
2. ยังขาดบุคลากรมีทักษะความสามารถ 
เชิงสมรรถนะ (Soft Skill) 
3. ยังขาดบุคลากรที่มีการคิดวิเคราะห์ 
เชิงระบบ 
4. ยังขาดบุคลากรที่มีการคิดเชิงระบบ 
5. ยังขาดบุคลากรที่สามารถน้าความรู้ที่ได้ 
ไปพัฒนาต่อยอด 
6. ศักยภาพของบุคลากรแต่ละคน  
ยังไม่ถูกน้ามาใช้อย่างเต็มที่ 
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3. มกีารพัฒนาทักษะความรู้ในสายงาน 
ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการถ่ายทอดความรู้หลังจากการฝึกอบรม 
 

 

ค่านิยมร่วม 
S7  

(Shared 
Value) 

 

1. บุคลากรทุกคนยึดแนวปฏิบัติตามค่านิยม 
MOPH ที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติ 
จนเป็นพฤตินิสัย ด้วยการแสดงพฤติกรรม 
โดดเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม 
2. บุคลากรทุกคนมีค่านิยมร่วม คือ ซื่อสัตย์ 
สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ 
โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญ 
ท้าในสิ่งที่ถูกต้อง ที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติ
จนเป็นพฤตินิสัย ด้วยการแสดงพฤติกรรม 
โดดเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวเิคราะหป์ัจจัยภายในองค์กร PESTLE Analysis วิเคราะห์ร่วมกับ SW (SWOT)  
หรือ OPPORTUNITY กับ THREAT 
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การเมือง 
(Political) 

1. มีการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index : CPI) 
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย ข้อ 
10 บัญญัติว่า ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต
และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
3. นโยบายคณะรัฐมนตรี สนับสนุนให้การต่อต้าน
การทุจริตโดยก้าหนดเป็นวาระแห่งชาติ 
4 นโยบายของฝ่ายบริหารสนับสนุนงบประมาณ 
ในการด้าเนินการต่อต้านการทุจริต ในลักษณะ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ มีส้านักงาน ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพ 
5. ผู้บริหารสูงสุดมีนโยบายส้าคัญในการต่อต้าน
การทุจริต และบริหารราชการอย่างเป็นธรรม 
 

1. ทุจริตเชิงนโยบาย ปรากฏ 
ในระดับประเทศ 
2. รูปแบบการทุจริตเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง 

เศรษฐกิจ 
(Economical) 

1. เศรษฐกิจไทยขยายตัวดี เพิ่มความเชื่อมั่น 
ในการลงทุนส่งผลให้เกิดรายได้ภาครัฐเพิ่มขึ้น  
และท้าให้การบริหารจัดการภาครัฐเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณประจ้าปี  
ผ่านแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
 

- การใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน 
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 

สังคม (Social) 1. สังคมถูกสร้างให้ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
- บุคลากรตื่นรู้ในการต่อต้านการทุจริต 
- มีการบริหารงานในรูปแบบเครือข่าย 
การมีส่วนร่วมครอบคลุม 76 จังหวัด 12  
เขตสุขภาพ ถึงระดับอ้าเภอและต้าบล 
 

- บุคลากรยังมีระบบความคิด  
ความเชื่อ ของการท้างานในลักษณะ 
Analog Thinking 
- ปัญหาการทุจริตในระบบราชการ 
ยังคงเป็นปัญหาส้าคัญที่ยาก 
ในการแก้ไข 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยี 
(Technological) 

 

มีเครื่องมือที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
1. ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด้าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส้านักงาน

- มีภัยคุกคามทาง Technology 



๒๓ 

 

แผนยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏบิัติการต่อตา้นการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

  

PESTLE 
Analysis 

OPPORTUNITY THREAT 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค (MITAS : MOPH Integrity  
and Transparency Assessment System)  
2. ระบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (MOPH Solicit 
Report System : MSRS) 
3. ระบบรายงานข้อมูลการด้าเนินงาน 
ชมรมจริยธรรมในสังกัดส้านักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System : GIS)  
4. ระบบการร้องเรียน / แจ้งเบาะแส  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข 
5. facebook Fan-page ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
6. แอปพลิเคชัน Line 
 

กฎหมาย (Legal) 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ 
2. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
(มาตรา 128 มาตรา 173 มาตรา 174  
และมาตรา 175) 
6. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 
ของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 
7. ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ 
หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 
8. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 (มาตรา 83) 
9. ฯลฯ 

- 
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PESTLE 
Analysis 

OPPORTUNITY THREAT 

สิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

1. สถานที่ปฏิบัติงานมีความพร้อมและเอื้อ 
ต่อการปฏิบัติงาน 
2. สถานที่ในการปฏิบัติงานสัมพันธ์กับจ้านวน
บุคลากร (ไม่แออัด) 
3. มีสาธารณูปโภคที่เพียงพอ เหมาะสม 
ต่อการปฏิบัติงาน 
4. มีเวชภัณฑ์ที่เพียงพอแก่การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
 

- 

ค่านิยมร่วม 
S7 (Shared 

Value) 

1. บุคลากรทุกคนยึดแนวปฏิบัติตามค่านิยม 
MOPH ที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติ 
จนเป็นพฤตินิสัย ด้วยการแสดงพฤติกรรมโดดเด่น 
ในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม 
2. บุคลากรทุกคนมีค่านิยมร่วม คือ ซื่อสัตย์ 
สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส 
มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญท้า 
ในสิ่งที่ถูกต้อง ที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติ 
จนเป็นพฤตินิสัย ด้วยการแสดงพฤติกรรมโดดเด่น 
ในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม 
 

- 
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   เป็นองค์กรคุณธรรม ร่วมต้านทุจริต ที่ยั่งยืน 
 
 
 
 
  1. บูรณาการและขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม และคุ้มครอง
จริยธรรมเชิงรุก 
  2. พัฒนาและเสริมสร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายในการป้องกันทุจริต และการส่งเสริม
คุณธรรม 
 
 
 
 
 1. มิติประสิทธผิล 
  1.1 เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
  1.2 เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
 2. มิติคณุภาพ  
  2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ 
  2.2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพในทุกช่องทาง 
 3. มิติประสิทธภิาพ  
  3.1 ระบบส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจรยิธรรมมีประสทิธิภาพ 
  3.2 การก ากับดูแลองค์การทีด่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 

บทที่ ๔ 

4.3 เป้าประสงค์ (Goal) 

วิสัยทัศน ์พันธกิจ และยุทธศาสตร ์

4.2 พันธกิจ (Mission)  
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 4. มิติการพฒันาองค์กร 
  4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ 
  4.2 การบรหิารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ 
  4.3 การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ 
  4.4 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 ยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2564)
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ในแต่ละยุทธศาสตร์ก าหนดตัวช้ีวัดดังนี้ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและพัฒนาการคุ้มครองจริยธรรมเชิงรุก 
 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 1  สร้างและพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชงิรุก 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการสร้างกลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัตกรรม 
เทคโนโลยี การป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วม เพื่อไมใ่ห้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน 
 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อยกระดับกลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี และพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการทุจริต
ให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป 
 กลยุทธ์ 
 1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 2  สร้างและพัฒนาองค์กรคณุธรรมต้นแบบ 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการวางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และพัฒนาให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ  
 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อสร้างและพัฒนาให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
 กลยุทธ์ 
 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรม 
 
 

4.4 ยุทธศาสตร์ศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2564) 
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 ยุทธศาสตรท์ี่ 3  สร้างและพัฒนาการคุ้มครองจริยธรรมเชิงรุก 
 ยุท ธศาสตร์นี้ มุ่ ง เน้ น การวางระบบรากฐาน งานด้ านการคุ้ ม ค รองจริย ธรรม 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อสร้างและพัฒนาให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นหน่วยงานที่มีการสร้าง 
และพัฒนาการคุ้มครองจริยธรรมเชิงรุก 
 กลยุทธ์ 
 สร้างและพัฒนาการคุ้มครองจริยธรรมเชิงรุก 
 
 
ตัวชี้วดัตามเปา้ประสงค์ 4 มิติ  
 
 
 มิติประสิทธผิล 
 1.1 เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
 1.2 เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
 
 ตัวชี้วดั 1.1 เป็นองค์กรที่มคีุณธรรมและความโปร่งใส 
 1. ระดับความส าเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
 2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ITA 
 3. ระดับความส าเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ประจ าปีงบประมาณ  
 4. ระดับความส าเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 5. ระดับความส าเร็จของการรายงานผลโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิรูป
ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ eMENSCR ประจ าปีงบประมาณ  
 6. ระดับความส าเร็จของการก ากับ ติดตาม หน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข  
ให้รายงาน ความคืบหน้าการด าเนินงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระท าการทุจริต 
หรือประพฤติมิชอบในระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระท าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 7. ระดับความส าเร็จของการประเมินคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  
ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 
 

4.4 ตัวชี้วดัตามเปา้ประสงค์จ าแนกมติ ิ
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 8. ระดับความส าเร็จของการรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข  
ผ่านระบบ Health KPI ประจ าปีงบประมาณ ถูกต้องและทันเวลา 
 9. ระดับความส าเร็จของการขอยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 ตัวชี้วดั 1.2 เปน็องค์กรคณุธรรมต้นแบบ 

   1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
  2. ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจ าปีงบประมาณ  
 
 มิติคณุภาพ  
 2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ 
 2.2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพในทุกช่องทาง 
 
  ตัวชี้วัด 2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ 
  ระดับความส าเร็จของการน าผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนา 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  
 
  ตัวชี้วัด 2.2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพในทุกช่องทาง 
  1. ร้อยละของข้อมูลการด าเนินงานชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่ เผยแพร่ขึ้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (Geographic 
Information System : GIS) 
  2. ระดับความส าเร็จในการเผยแพร่ข้อมูลข่ าวสารต่อสาธารณะ  ผ่ าน เว็บ ไซต์ 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
  3. ระดับความส าเร็จในการน าส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 มิติประสิทธภิาพ 
 3.1 ระบบส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจรยิธรรมมีประสทิธิภาพ 
  3.2 การก ากับดูแลองค์การที่ดีมีประสิทธิภาพ 

 
  ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระบบส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรมมีประสิทธิภาพ 
  1. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 
ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แล้วเสร็จทันตามที่ก าหนดระยะเวลา 
  2. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ า
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แล้วเสร็จทันตามที่ก าหนดระยะเวลา 



๒๙ 
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  3. ระดับความส าเร็จของการน าผลการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมประจ า
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สู่การขับเคลื่อนในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
  4. ระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรมสวดมนต์  เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม  
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  5. ระดับความส าเร็จของการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานชมรมจริยธรรมในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ  
 
  ตัวชี้วัดที่ 3.2 การก ากับดูแลองค์การที่ดีมีประสิทธิภาพ 

    - ระดับความส าเร็จของการจัดท าโครงการ / แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการ
ด าเนินงาน ตามนโยบาย การก ากับดูแลองค์การที่ด ี

 
 มิติการพฒันาองค์กร 
 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ 
 4.2 การบรหิารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ 
 4.3 การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ 
 4.4 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีประสิทธิภาพ 
 
 ตัวชี้วดัที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ 

 1. ระดับความส าเร็จของการประเมินความเสี่ ยงต่อการทุ จริตของหน่ วยงาน 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

 2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 3. ระดับความส าเร็จของการจัดวางระบบ การควบคุมภายในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 
 ตัวชี้วดัที่ 4.2 การบริหารทรัพยากรบุคคลมปีระสทิธิภาพ 

 1. ระดับความส าเร็จของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ Performance Management 
System : PMS) 
 2. ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อมูลบุคลากรในระบบ HROPS 
 3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development  
Plan : IDP) 
 
 ตัวชี้วดัที่ 4.3 การใช้จ่ายงบประมาณมปีระสทิธิภาพ 
 1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  
 2. ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 



๓๐ 
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 3. ระดับความส าเร็จของการรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม 
การทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ  
 
 ตัวชี้วดัที่ 4.4 การจดัซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐมปีระสทิธิภาพ 
 1. ระดับความส าเร็จของการรวบรวมและสั งเคราะห์แผนปฏิบั ติการจัดซื้ อจัดจ้ าง 
ประจ าปีงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง  
ประจ าปีงบประมาณ  
 2. ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน 
ตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) และแนวปฏิบัติในการเปิดเผย 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐในระบบ e-GP 
 3. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ  
 4. ระดับความส าเร็จในการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผล 
การด าเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) 
 5. ระดับความส าเร็จของการรวบรวมและสังเคราะห์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ  
 6. ระดับความส าเร็จในการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๓๑ 

 

แผนยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏบิัติการต่อตา้นการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

  

 
 
 
 
 

ตารางแสดงความเชื่อมโยง 
ระหว่าง 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด  
และแผนที่ยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข  
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
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ย. 1 สร้างและพัฒนาระบบ
การป้องกันการทุจริต
เชิงรุก

1.1 เป็นองค์กรท่ีมีคุณธรรมและความ
โปร่งใส

P 1. ระดับความส าเร็จของการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง

กลุ่มงานป้องกันฯ

P 2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

กลุ่มงานป้องกันฯ

P 3. ระดับความส าเร็จในการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี
 27 มีนาคม 2561 ประจ าปีงบประมาณ

กลุ่มงานป้องกันฯ

P 4. ระดับความส าเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีเร่ียไรและการให้หรือ
รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ

กลุ่มงานป้องกันฯ

P 5. ระดับความส าเร็จของการรายงานผลโครงการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ eMENSCR ประจ าปีงบประมาณ

กลุ่มงานป้องกันฯ

P 6. ระดับความส าเร็จของการก ากับ ติดตาม หน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข ให้รายงาน ความคืบหน้าการด าเนินงานข้อ
ร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีรัฐกระท าทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ

กลุ่มงานป้องกันฯ

P 7. ระดับความส าเร็จของการประเมินคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ ไตรมาส
ท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4

กลุ่มงานป้องกันฯ

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการปฏิบัติงาน
ให้มีความโปร่งใสและ
มีประสิทธิภาพ

ตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว่างตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2564)

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

มิติ

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPIs)

ค่าเป้าหมาย / ผลงาน 

ผู้รับผิดชอบ
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ตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว่างตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2564)

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

มิติ

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPIs)

ค่าเป้าหมาย / ผลงาน 

ผู้รับผิดชอบ

P 8. ระดับความส าเร็จของการรายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัด
กระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ Health KPI ประจ าปีงบประมาณ
 ถูกต้องและทันเวลา

กลุ่มงานป้องกันฯ

P 9. ระดับความส าเร็จของการขอย่ืนจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ต่อกรมทรัพย์
สินทางปัญญา

กลุ่มงานป้องกันฯ

ย.2 สร้างและพัฒนาองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ

1.2 เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ P วางระบบรากฐานการ
ส่งเสริมคุณธรรม

1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานคุ้มครองฯ

P 2. ระดับความส าเร็จของการขับเคล่ือนการเป็นองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ราชการบริหารส่วนกลาง ประจ าปีงบประมาณ

กลุ่มงานคุ้มครองฯ

ย. 1 สร้างและพัฒนาระบบ
การป้องกันการทุจริตเชิงรุก

2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
คุณภาพการให้บริการ

P เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการปฏิบัติงาน
ให้มีความโปร่งใสและ
มีประสิทธิภาพ

ระดับความส าเร็จของการน าผลส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 

กลุ่มงานป้องกันฯ

2.2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีมีคุณภาพ
ในทุกช่องทาง

P เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการปฏิบัติงาน
ให้มีความโปร่งใสและ
มีประสิทธิภาพ

1. ร้อยละของข้อมูลการด าเนินงานชมรมจริยธรรมในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ท่ี
เผยแพร่ข้ึนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System : GIS)

กลุ่มงานป้องกันฯ

P 2. ระดับความส าเร็จในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข

กลุ่มงานป้องกันฯ

P 3. ระดับความส าเร็จในการน าส่งข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานป้องกันฯ
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ตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว่างตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2564)

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

มิติ

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPIs)

ค่าเป้าหมาย / ผลงาน 

ผู้รับผิดชอบ

ย.3 สร้างและพัฒนา
การคุ้มครองจริยธรรมเชิงรุก

3.1 ระบบส่งเสริมคุณธรรม
และคุ้มครองจริยธรรมมีประสิทธิภาพ

P สร้างและพัฒนา
การคุ้มครองจริยธรรม
เชิงรุก

1. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 แล้วเสร็จทันตามท่ีก าหนดระยะเวลา

กลุ่มงานคุ้มครองฯ

P 2. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 แล้วเสร็จทันตามท่ีก าหนดระยะเวลา

กลุ่มงานคุ้มครองฯ

P 3. ระดับความส าเร็จของการน าผลการประชุมของคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สู่การ
ขับเคล่ือนในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานคุ้มครองฯ

ย. 1 สร้างและพัฒนาระบบ
การป้องกันการทุจริต
เชิงรุก

3.2 การก ากับดูแลองค์การท่ีดี
มีประสิทธิภาพ

P เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการปฏิบัติงาน
ให้มีความโปร่งใสและ
มีประสิทธิภาพ

 - ระดับความส าเร็จของการจัดท าโครงการ / แผนปฏิบัติการ และ
รายงานผลการด าเนินงาน ตามนโยบาย การก ากับดูแลองค์การท่ีดี

กลุ่มงานป้องกันฯ

ย. 1 สร้างและพัฒนาระบบ
การป้องกันการทุจริต

4.1 การบริหารความเส่ียง
และการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ

P 1. ระดับความส าเร็จของการประเมินความเส่ียง
ต่อการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานป้องกันฯ

P 2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการบริหารจัดการ
ความเส่ียงศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานป้องกันฯ

P 3. ระดับความส าเร็จของการจัดวางระบบ การควบคุมภายในศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานป้องกันฯ

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการปฏิบัติงาน
ให้มีความโปร่งใสและ
มีประสิทธิภาพ
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ตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว่างตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2564)

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

มิติ

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPIs)

ค่าเป้าหมาย / ผลงาน 

ผู้รับผิดชอบ

4.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
มีประสิทธิภาพ

P 1. ระดับความส าเร็จของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
Performance Management System : PMS)

กลุ่มงานคุ้มครองฯ

P 2. ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อมูลบุคลากร
ในระบบ HROPS

กลุ่มงานคุ้มครองฯ

P 3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP)

กลุ่มงานคุ้มครองฯ

4.3 การใช้จ่ายงบประมาณ
มีประสิทธิภาพ

P 1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหน้ีผูกพันภาพรวมของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ

กลุ่มงานป้องกันฯ

P 2. ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานป้องกันฯ

P 3. ระดับความส าเร็จของการรายงานผลโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 

กลุ่มงานป้องกันฯ

4.4 การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐมีประสิทธิภาพ

P เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการปฏิบัติงาน
ให้มีความโปร่งใสและ
มีประสิทธิภาพ

1. ระดับความส าเร็จของการรวบรวมและสังเคราะห์แผนปฏิบัติ
การจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงานสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ

กลุ่มงานป้องกันฯ

P 2. ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
การรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน ตามแบบสรุปผลการ
ด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) และแนว
ปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐในระบบ e-GP

กลุ่มงานป้องกันฯ

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการปฏิบัติงาน
ให้มีความโปร่งใสและ
มีประสิทธิภาพ

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการปฏิบัติงาน
ให้มีความโปร่งใสและ
มีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

มิติ

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPIs)

ค่าเป้าหมาย / ผลงาน 

ผู้รับผิดชอบ

P 3. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขประจ าปี
งบประมาณ

กลุ่มงานป้องกันฯ

P 4. ระดับความส าเร็จในการรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงาน จัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
เดือน (แบบ สขร.1)

กลุ่มงานป้องกันฯ

P 5. ระดับความส าเร็จของการรวบรวมและสังเคราะห์แผนปฏิบัติ
การจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงานสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ

กลุ่มงานป้องกันฯ

P 6. ระดับความส าเร็จในการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ

กลุ่มงานป้องกันฯ



แผนที่ยุทธศาสตรศ์ูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2564)

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรคุณธรรม ร่วมต้านทุจริต ที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ 1. สร้างและพฒันาระบบการป้องกัน
การทุจรติเชิงรุก 2. สร้างและพฒันาองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

3.สร้างและพฒันาการคุ้มครองจริยธรรม
เชิงรุก

เป
้าป

ระ
สง

ค์

มิติประสิทธิผล

มิติคุณภาพ

มิติ
ประสิทธิภาพ

มิติการพัฒนา
องค์กร

1. เป็นองค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปรง่ใส

4. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีมีคุณภาพในทุกช่องทาง

7. การบริหารความเสีย่ง
และการควบคุมภายใน

มีประสิทธิภาพ

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ

2. เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

5. ระบบส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรมมีประสิทธิภาพ 6. การก ากบัดแูลองค์การท่ีดีมีประสทิธิภาพ

8. การบริหารทรัพยากรบุคคล
มีประสิทธิภาพ

8. การใช้จ่ายงบประมาณ
มีประสิทธิภาพ

9. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพสัดภุาครัฐ

มีประสิทธิภาพ



๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

www.stopcorruption.moph.go.th

ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ


