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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ / แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
แนวทางปฏิบัติ : แนวทางที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างสุขภาพที่ดี 
ให้กับประชาชน รวมทั้งมีจิตอาสาเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะในการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์ 
สังคมและชุมชน 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. การออกก าลังกาย “OG indoor” เป็นประจ า 
 ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 15.45 น. 

บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ  
กระทรวงสาธารณสุข ออกก าลังกายเป็นประจ า 
ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 15.45 น. 
รายละเอียดเพ่ิมเติม https://moph.cc/cNTM0f9ix 

2. การออกก าลังกาย “OG outdoor (V-fit)”  
 เดือนละครั้ง ในวันศุกร์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน 

งดจัดกิจกรรม เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
จากสถานทีส่าธารณะ   

3. “ถูไปด้วยกัน” ก าหนดด าเนินการ โดยบูรณาการ
 ร่วมกับกิจกรรม “We ถู Together”  
    ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
 กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2564 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข  
จัดให้บุคลากรท ากิจกรรมจิตอาสา ท าความสะอาด
กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2564 จ านวน 2 ครั้ง 
ดังนี้ 
1) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  
ณ บริเวณลานศาลพระพรหม กระทรวงสาธารณสุข 
2) ครั้งที่ 2 ก าหนดด าเนินการในวันที่ 27 สิงหาคม 
2564 ณ บริเวณหอพระพุทธนิรามัย (หอพระพุทธรูป 
ประจ ากระทรวงสาธารณสุข) 
รายละเอียดเพ่ิมเติม https://moph.cc/YzVxkcrB9 
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นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางปฏิบัติ : แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบการบริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอย 
ตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. การด าเนินการตามผังกระบวนงานการจัดการ 
 เรื่องรอ้งเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ด าเนินการ  
1) จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน / 
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
2) ส่งรายงานในระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ 
กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของส านักงาน ป.ป.ท. 
3) ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
รายงานผลการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด 
รายละเอียดเพ่ิมเติม https://moph.cc/wI4Zfsjp4 

2. การด าเนินการตามผังกระบวนงานการรายงาน 
 ผลการส่งเสริมการปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรม
 ข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรและการให้ 
 หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทาง 
การเรีย่ไรของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดเพ่ิมเติม https://moph.cc/WY2Jf3v4m 
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กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

3. การรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
 จริยธรรมข้าราการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
 และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
 ผ่านระบบ MOPH Solicit Report System (MSRS) 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
1) แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี 
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ
รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อ่ืนใด (MOPH Solicit Report System : 
MSRS) 
2) สรุปผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
รายละเอียดเพ่ิมเติม https://moph.cc/lQajPQNXJ 
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นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางปฏิบัติ : แนวทางที่ 2 ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเสมอภาค รวมทั้งให้ความส าคัญในการมสี่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จ านวน 2 กระบวนงาน 

1. กระบวนงานการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
 สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ตามค ารับรอง 
 การปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตัวชี้วัดที่ 5) 

ผู้รับบริการพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ / กิจกรรม / 
ผลงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.32 
รายละเอียดเพ่ิมเติม https://moph.cc/yTV22i3jJ 

2. กระบวนงานการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
 สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ตามค ารับรอง 
 การปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ในสังกัด
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตัวชี้วัดที่ 6) 

ผู้รับบริการพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ / กิจกรรม / 
ผลงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.89 

รายละเอียดเพ่ิมเติม https://moph.cc/y6oQy8OIT 
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นโยบายด้านองค์การ 
แนวทางปฏิบัติ : แนวทางที่ 1 พัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม / เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงาน 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
 ด าเนินการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร 
 ส่วนภูมิภาค ผ่าน MOPH Integrity and 
 Transparency Assessment Report System 
 (MITAS)  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
ประเภทงาน : วรรณกรรม  
ลักษณะงาน : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ชื่อผลงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ "ระบบ MITAS 
(MOPH Integrity and Transparency Assessment 
System)" 
ออกให้ ณ วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
รายละเอียดเพ่ิมเติม https://moph.cc/wVRLdgtjl 

2. ระบบ MOPH Solicit Report System (MSRS) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรพัย์สินทางปัญญา  
เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  
ประเภทงาน : วรรณกรรม 
ลักษณะงาน : โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ชื่อผลงาน : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ "ระบบรายงาน 
การเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์
อ่ืนใด (MOPH Solicit Report System : MSRS)"
ออกให้ ณ วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
รายละเอียดเพ่ิมเติม https://moph.cc/RTWvm-HM3 
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แนวทางปฏิบัติ : แนวทางที่ 2 ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการจัดระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่
สอดคล้อง กับหลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. การควบคุมภายใน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ด าเนินการ  
1) ค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ที ่๒/2๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
จัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  
(ระดับส่วนงานย่อยของศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้การควบคุมภายใน  
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เรียบร้อย ครบถ้วน 
ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
2) ค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ที ่๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
ตรวจสอบภายใน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเป็นกลไกการตรวจสอบ
ภายในส าหรับพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน เพิ่มมูลค่า
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และแผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบด้านการป้องปราม (๑) 
3) ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เมือ่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
รายละเอียดเพ่ิมเติม https://moph.cc/pbp_xrXXd 
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กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

2. การบริหารความเสี่ยง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ด าเนินการ  
1) ค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ที่ 10/๒๕๖๔ เรือ่ง แต่งตั้งคณะท างาน
บริหารจัดการความเสี่ยง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้การจัดการ 
ความเสี่ยง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีการบริหาร 
ความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  
2) ประชุมคณะท างาน ฯ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.0๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ชั้น ๘ อาคาร ๗ 
ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3) การอบรมให้ความรู้ เรื่อง ความเสี่ยง เลี่ยงได้  
“learn to RISK” วันที่ 14 พฤษภาคม 2564  
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 8 อาคาร 7 ตึกส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดเพ่ิมเติม https://moph.cc/GoYEKxjLf 

3. ระบบบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
 (กระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ
 รักษาพยาบาลข้าราชการ) 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ด าเนินการ  
1) กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา 
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ที่ประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 104 ง  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการ / แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

8 

 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 

2) หน่วยบริการตามระเบียบเงินบ ารุง กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2562 ทุกหน่วยงาน จ านวน 1,870 หน่วยงาน 
ต้องจัดท าแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ของกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเป็นลายลักษณ์
อักษรไว้ในที่เปิดเผยภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่
ประกาศ ฯ มีผลบังคับใช้ ซ่ึงประกาศ ฯ ฉบับนี้มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที ่16 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 
ดังนั้น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ต้องจัดท าแนวทางปฏิบัติ ฯ และประกาศเป็นลายลักษณ์ 
อักษรไว้ในที่เปิดเผยภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 
และให้จัดส่งแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข ไปยังศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 
21 กรกฎาคม 2564 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ฯ  
และรวบรวมแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ฯ  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
3) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
จัดท าแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา 
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ของกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ทุกหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
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กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 

4) บรรจุการด าเนินงานมาตรการป้องกันการทุจริต
กระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทน
จากการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล ไว้ในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน ข้อ EB 13 
ที่ก าหนดว่า “หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ 
และระบบในการป้องกันสินบน” ที่เป็นไปตาม 
ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
(ร้อยละ 92) แผนงานยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี  
(ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศ 
ด้วยธรรมาภิบาล และนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวง
สาธารณสุข ปี 2564 ประเด็นที่ 8 ธรรมาภิบาลโปร่งใส 
บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 
5) แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2560 ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ส านักงาน 
เขตสุขภาพ ทุกแห่งถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 6) น าข้อมูลการส ารวจการเรียกรับเงิน และ / หรือ
ผลประโยชน์จากการจัดซื้อท าการหารายได้ในลักษณะ
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยา 
เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล ร่วมกับสมาคมไทย
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (Thai Pharmaceutical 
Manufacture Association : TPMA) เสนอผู้บริหาร
รับทราบ และแจ้งให้ทุกหน่วยบริการทราบ เพ่ือการเฝ้า
ระวังและป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส
ของการใช้ต าแหน่งหน้าที่และอ านาจกระบวนการ 
เรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อ 
จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้ากองทุนสวัสดิการ
สถานพยาบาล 
7) แจ้งแนวทางการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย  
ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากท่ีหน่วยงาน
ของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐเป็นไป
อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด และเป็นไปตามแนวทาง 
ที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด กล่าวคือ
ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค ต้องจัดท ารายงานการรับส่วนแถมพิเศษ 
ส่วนชดเชย สว่นสนับสนุน หรอืส่วนอื่นใดเพ่ิมเติม 
จากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามแบบ
รายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ฯ ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถเรียกดูแบบรายงาน
การรับส่วนแถมพิเศษ ฯ นามสกุลไฟล์ .doc 
(Microsoft Word) ได้ที ่link ย่อ 
https://sl.moph.go.th/heUC3AAE 
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นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
แนวทางปฏิบัติ : แนวทางที่ 1 จัดให้มีระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ตรงตามความต้องการ 
ลักษณะงาน และภาระหน้าที่รับผิดชอบ โดยเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นทีมงานมืออาชีพ 
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (IDP Plan) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
จดัท าแผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาทักษะ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ 
และประสบการณ์ 
รายละเอียดเพ่ิมเติม https://moph.cc/UDtBsB-WL 

 

แนวทางปฏิบัติ : แนวทางที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ 
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการดูแลสุขภาพตนเอง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม 
 ก่อนการปฏิบัติงานทุกวันราชการ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
จัดให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์  
เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ตามหลักศาสนา  
ก่อนปฏิบัติงาน ทุกวันราชการ ในเวลา 08.45 น.  
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 8 อาคาร 7 ตึกส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นวันที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ต้องจัดการ
ประชุม อบรม หรือกิจกรรมอ่ืนใด ในช่วงเวลาดังกล่าว 
รายละเอียดเพ่ิมเติม https://moph.cc/lCKVHuexu 
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กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

2. กิจกรรม Together Against Corruption (TAC) บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ต่อต้านการทุจริต  
และป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศในการท างานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ชั้น ๘ อาคาร ๗ ตึกส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดเพ่ิมเติม https://moph.cc/ui4sKA6vP 

3. กิจกรรม “วินัย เรื่องใหญ่กว่าที่คิด” 

 

บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมกันก าหนดพฤติกรรมที่จะถูกปรับ 
เมื่อแสดงพฤติกรรม ครั้งละ 10 บาท ดังนี้ 
1) มาปฏิบัติงานไมต่รงเวลา (หลังเวลา 08.30 น.) 
2) ไมค่ล้องบัตรประจ าตัว 
3) ไมเ่ก็บเกา้อ้ีทุกครั้งเมื่อลุกจากทีน่ั่ง 
4) ไม่แต่งกายตามแนวทางที่ก าหนด ดังนี้ 
 (1) การแต่งกายในวันจันทร์ 
  (1.1) ข้าราชการไม่แต่งกายด้วยเครื่องแบบ
ข้าราชการ 
  (1.2) พนักงานราชการไม่แต่งกาย 
ด้วยเครื่องแบบพนักงานราชการ 
  (1.3) บุคลากรประเภทลูกจ้างเหมาบริการ 
ไม่แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีเหลือง 
 (2) การแต่งกายในวันศุกร์ ไม่แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย 
เว้นแต่เป็นกรณีที่บุคลากรติดภารกิจราชการ  
ซึ่งไม่สามารถแต่งกายตามแนวทางที่ก าหนดได้ 
5) ปิดไฟ-เครือ่งปรับอากาศ เมื่อไม่ใช้งาน 
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กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 

 

 

6) ยื่นใบลาป่วยทันทีที่กลับมาปฏิบัติราชการ โดยใช้
วิธีการทางสังคมในการติดตาม สอดส่องให้บุคลากร
ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ก าหนดร่วมกันในข้อ 1) ถึงข้อ 6) 
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากบุคลากรไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ที่ก าหนดร่วมกัน ในประเด็นที่สามารถ
สังเกตเห็นได้ชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ ข้อ 1)  
ข้อ 2) และข้อ 4) จะถูกปรับครั้งละ 10 บาท อนึ่ง 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จะเก็บรวบรวมสถิติ 
การถูกปรับเงินดังกล่าว โดยจะน าข้อมูลบุคลากร 
ที่ถูกปรับเงินข้างต้นติดต่อกัน ตั้งแต่ 10 ครั้งขึ้นไป 
ไปใช้ประกอบการพิจารณาการก าหนดเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัล 
ศปท. Good Guy 2021 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัล ศปท. 
Good Guy 2021 โดยได้รับความร่วมมือ 
จากบุคลากร ในการด าเนินกิจกรรม ฯ เป็นอย่างดี 
สามารถเก็บเงินคา่ปรบัตามกิจกรรม ฯ ดังกล่าว  
รวมเป็นเงิน 370 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 
2564) 

4. การด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 ระดบัหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
 สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 (ตัวชี้วัดที่ 5 และตัวชี้วัดที่ 6) 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับ
หน่วยงานในสังกดัส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัวชี้วัดที่ 5  
และตัวชี้วัดที่ 6) 
รายละเอียดเพ่ิมเติม https://moph.cc/eM3ahHa0n 
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กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

5. กิจกรรม 5 ส. ศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต 
 กระทรวงสาธารณสุข 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
จดัท าค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานกิจกรรม ๕ ส. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้มีกลไกขับเคลื่อนและก ากับติดตาม
การด าเนินการอย่างเป็นระบบ และพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ในการท างานของศนูย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ด้วยกิจกรรม ๕ ส. เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
รายละเอียดเพ่ิมเติม https://moph.cc/89rsLUD8D 

6. การตรวจสุขภาพประจ าปี บุคคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข เข้าตรวจสุขประจ าปี 2564 ตามหนังสือ
สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข รหัส 251 
โรงพยาบาลราชวิถี ที่ สธ 0308.1/66 ลงวันที่  
25 มกราคม 2564 เรื่องการให้บริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 2564 

 

 

 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : วันที่  17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 
หัวข้อ : รายงานผลการด าเนินงานโครงการ / แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           รายงานผลการด าเนินงานโครงการ / แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พรนดิา  นาคทบัทิม สชุาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวพรนดิา  นาคทับทิม) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  

วันท่ี  17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 วันท่ี  17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่

พรนิดา  นาคทับทิม 
(นางสาวพรนิดา  นาคทับทิม) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 


