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ภาพหน้าจอรายงานกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พฒันาระบบราชการไทยใหโ้ปรง่ใสไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
 ชื่อโครงการ โครงการ no gift policy20

                   โครงการตอ่เน่ือง                  โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข  ส3านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ-นามสกุล นาย พศวีร์  วัชรบุตร    โทรศัพท์ 025901330
โทรสาร      -          E-mail address  possavee@moph.mail.go.th 

2. หลักการและเหตุผล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2540 ให้ถือปฏิบัติว่า ข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา 
จึงควรส่งเสริมมาตรการการสรา้งค่านิยมมัธยัสถ์ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561
มาตรา 128 ที่บัญญัตวิ่า ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค3านวณ
เป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรพัย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรอืข้อบังคับที่ออก
โดยอาศัยอ3านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ทั้งน้ี หลักการรับทรพัย์สินของเจ้าพนักงานของรัฐตาม
กฎหมาย ป.ป.ช. ใช้บังคับกับเจ้าพนักงานของรัฐทกุต3าแหน่งและทุกระดับ และให้ใช้บังคับกับการรับ
ทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซ่ึงพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วย โดย
อนุโลม เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ3านวนที่คณะ
กรรมการ ป.ป.ช. ก3าหนด ดังน้ี (1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่
ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยา ตามฐานานุรูป (2) รับทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค3านวณ
เป็นเงินได้จากผู้ใดซ่ึงมิใช่ญาติที่มีราคาหรอืมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 
บาท และ (3) รับทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค3านวณเป็นเงินได้ที่การให้น้ันเป็นการให้ในลักษณะ
ให้กับบุคคลทั่วไป  นอกจากน้ี ระเบียบส3านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. 2544 ข้อ 12 วรรคหน่ึง ก3าหนดว่า “เพื่อประโยชน์ในการเสริมสรา้งให้เกิดทัศนคติในการ
ประหยัดแก่ประชาชนทัว่ไปในการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือ
การแสดงความเสียใจในโอกาสตา่ง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วธิีการ
แสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรอืใช้บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของ
ขวัญ”  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2564 ข้อ 2 (4) ก3าหนดให้ข้าราชการพลเรือนต้อง
คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตวั ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เสียสละ มีจิตสาธารณะ 
สามารถแยกเรื่องส่วนตวัออกจากหน้าที่การงาน ไม่กระท3าการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อัน



เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และ 
ก.พ. ได้จดัท3าแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
โดยแนวทางฯ ข้อ 1 การปฏิบัติที่ควรกระท3า ข้อย่อยที่ 8, 9, 13, 19 และ 21 ก3าหนดให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่ดว้ยความซ่ือสัตย์สุจรติ ถูกต้องชอบธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล 
และสามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน  ส3านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงจัดท3า
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไมร่ับของขวัญและของก3านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
ประจ3าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงสาธารณสุข ในการเป็นหน่วย
งานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทกุคน ไม่รับของขวัญและของก3านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกต3าแหน่ง
และทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข และข้อก3าหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐของทุกสว่นราชการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดข้ึนในองค์กร ดว้ยการ “ปลูก” และ “ป
ลุก” จติส3านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มวีัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน 
สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม ได้อยา่งเป็นอัตโนมัติ เสริมสรา้งค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มีการ
เบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จ3าเป็น และสร้างทัศนคติที่ผิดในเรื่องของการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้เกิดภาครัฐที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงในทุกระดับ สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าตดิ้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาค
รัฐ ประเด็นที่ 6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริต เป้าหมายที่ 3 
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนองตอบต่อแผนการปฏิรูปประเทศ
ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กจิกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนา
ระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ โดยป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติในการใช้อ3านาจรัฐเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

3. วัตถุประสงค์   
1. เพื่อปรับพฤติกรรมบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส3านึกความเป็น
พลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสจุรติ สามารถแยกแยะได้วา่สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วน
รวม  2. เพื่อเสริมสรา้งค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มีการเบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จ3าเป็น และสร้าง
ทัศนคติที่ผดิในเรื่องของการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการปฏิบัติหน้าที่  3. 
เพื่อให้การบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุขมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดการทจุรติและประพฤติ
มิชอบ

4. ผลผลิต (Output)   
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข มีจติส3านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจรติ สามารถแยกแยะได้วา่
สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช้อ3านาจรัฐเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 
และมีค่านิยมการประหยัด โดยไม่ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการ



ปฏิบัติหน้าที่ และเปลี่ยนเป็นการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมดุอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์
การท3าจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ

ผลลัพธ์ (outcome)  
การบริหารงานของส3านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ มีการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในทกุ
ระดับ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่
6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริต เป้าหมายที่ 3 ภาครัฐมีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้
ผลประโยชน์ ส่งผลต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด3าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข

ดัชนีช้ีวัดความสCาเร็จ (KPIs)  
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด3าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เท่ากับ 95-100 คะแนน

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหารและบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ไม่ให้หรือรับของขวัญและของก3านัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ และเปลี่ยนเป็นการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมดุอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์
การท3าจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ

6. กลุม่เป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกต3าแหน่งและทุกระดับ

7. ระยะเวลาดCาเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2564 – 01 กันยายน 2565        

8. ความสอดคล้อง

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  

8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลCาดับแรก) 

          ▸ ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

               -  เป้าหมาย

                      -  3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

          ▸ ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ



               -  ประเด็น

                      -  6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                             -  6.2 บุคลากรภาครฐัยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสตัย์สุจรติ 

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลCาดับรอง)  

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 

          ▸ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               -  เป้าหมายรวม

                      -  ประเทศไทยมรีะดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: 
CPI) อยู่ใน 2 ๐ อันดับแรกของโลกในปี 2579

 
          ▸ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป

                      -  2. ดา้นการป้องปราม (1)

                             -  เป้าหมายของประเด็นปฏิรูป

                                    -  ให้มีมาตรการควบคุม ก3ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือตรง (Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดย
สุจรติ ภายใตก้รอบธรรมาภิบาลและการก3ากับกิจการทีด่ีอย่างแท้จริง

 
          ▸ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป

                      -  2. ดา้นการป้องปราม (1)

                             -  กลยทุธ์

                                    -  1. ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลที่เป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit 
System) ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น “คนดี คนเก่ง คนกลา้ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง”

                                           -  เป้าหมายของกลยุทธ์

                                                  -  องค์กรกลางบริหารงานบุคคลข้าราชการทุกประเภทต้องวางแผน
บริหารทรัพยากรบุคคลและก3ากับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามระบบคุณธรรม ปราศจากระบบอุปถัมภ์ในทุก
ระบบและข้ันตอนของการด3าเนินงาน ได้แก่ การสรรหา การพัฒนา การแต่งตั้งและโยกย้าย การประเมินผล



งาน และการพ้นจากราชการ โดยมีเป้าหมายให้ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากรปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
มีคุณลักษณะเป็น “คนดี คนเก่ง คนกลา้ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง” ในการปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน

 
          ▸ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป

                      -  2. ดา้นการป้องปราม (1)

                             -  กลยทุธ์

                                    -  1. ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลที่เป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit 
System) ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น “คนดี คนเก่ง คนกลา้ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง”

                                           -  กิจกรรม

                                                  -  1.1 ให้ทกุส่วนราชการจดักิจกรรมเพือ่เชิญชวนให้ข้าราชการ
น้อมน3าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการครองตนจนเป็นวิถีชีวิต

                                                         -  เป้าหมายของกิจกรรม

                                                                -  เพื่อเชิญชวนให้ข้าราชการน้อมน3าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักในการครองตนจนเป็นวิถีชีวิตซ่ึงจะช่วยให้ข้าราชการลดความโลภอันเป็นต้นเหตุของการ
ทุจริต

 
          ▸ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป

                      -  2. ดา้นการป้องปราม (1)

                             -  กลยทุธ์

                                    -  2. ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรอืผู้บังคับบัญชา มี
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตวัอย่างในการบริหารงานด้วยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด3าเนินการให้ถือเป็นความ
ผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา

                                           -  เป้าหมายของกลยุทธ์

                                                  -  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตอ้งก3าหนดนโยบายในการปฏิบัติราชการ
ดว้ยคุณธรรมความซ่ือตรง (Integrity) โปร่งใส ตรวจสอบได้ และบริการประชาชนดว้ยจิตบริการ โดยมี
มาตรการในการปฏิเสธการรับสินบน สินน3้าใจ และค่าอ3านวยความสะดวกจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการทกุรูป



แบบ ตลอดจนมีมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ และภาคประชาสังคม รวมถึง
สรา้งจิตส3านึกความพร้อมรับผิด (Accountability) เมื่อมีการทุจรติประพฤติมิชอบในหน่วยงาน โดยจดัท3าเป็น
กฎหมายส่งเสริมการต่อตา้นการทุจรติและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ

 
          ▸ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป

                      -  2. ดา้นการป้องปราม (1)

                             -  กลยทุธ์

                                    -  2. ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรอืผู้บังคับบัญชา มี
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตวัอย่างในการบริหารงานด้วยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด3าเนินการให้ถือเป็นความ
ผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา

                                           -  กิจกรรม

                                                  -  2.2 ปลุกจติส3านึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมคีุณธรรมความซ่ือตรง 
(Integrity) โดยเน้นความซ่ือตรงต่อหน้าที่ (ซ่ือสัตย์สุจริต วิริยะอตุสาหะ ท3างานให้ส3าเรจ็ตามเป้าหมายอย่างดี
ที่สุด) และซ่ือตรงต่อประชาชน

                                                         -  เป้าหมายของกิจกรรม

                                                                -  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐน้อมน3าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้แก่ พอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน ดว้ยเงื่อนไขความรู้ควบคู่คุณธรรมเพื่อลดความโลภมา
ประยุกตใ์ช้ในการด3าเนินชีวิตจนเป็นวิถีชีวิต

 
          ▸ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป

                      -  2. ดา้นการป้องปราม (1)

                             -  กลยทุธ์

                                    -  2. ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรอืผู้บังคับบัญชา มี
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตวัอย่างในการบริหารงานด้วยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด3าเนินการให้ถือเป็นความ
ผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา

                                           -  กิจกรรม



                                                  -  2.6 ให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ตามระเบียบที่ ป.ป.ช. ก3าหนดเป็นประจ3าทุกปี หากไม่
ผ่านการประเมินในเกณฑ์ 8 ๐% หัวหน้าส่วนราชการอาจไดร้ับการพิจารณาย้ายออกจากต3าแหน่ง

                                                         -  เป้าหมายของกิจกรรม

                                                                -  เพื่อเร่งรดั ก3ากับ ตดิตามให้หน่วยงานให้ความส3าคัญ
กับการประเมิน ITA

 
          ▸ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป

                      -  3. ดา้นการป้องปราม (2)

                             -  เป้าหมายของประเด็นปฏิรูป

                                    -  ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจ
สอบได้ และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจรติเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ

 
          ▸ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป

                      -  3. ดา้นการป้องปราม (2)

                             -  กลยทุธ์

                                    -  4. ท3าให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ ไมพ่ึงกระท3า

                                           -  เป้าหมายของกลยุทธ์

                                                  -  วางแนวทางป้องกันคอรร์ัปชัน ทั้งจากดา้นผู้ให้และผู้รับสินบนไป
พร้อม ๆ กัน เพื่อให้ทุกคนไดร้ับบริการหรือเข้าถึงทรพัยากร และการบริการจากรฐัอย่างเท่าเทียมกัน

 
          ▸ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป

                      -  3. ดา้นการป้องปราม (2)

                             -  กลยทุธ์

                                    -  4. ท3าให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ ไมพ่ึงกระท3า



                                           -  กิจกรรม

                                                  -  4.3 พัฒนาแนวทางการก3าหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะ
สม เพื่อใช้ในองค์กรภาครัฐและเอกชนในการป้องกันการให้สินบนและการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในทุกรูปแบบ

                                                         -  เป้าหมายของกิจกรรม

                                                                -  เพื่อให้มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมใช้ใน
องค์กรภาครัฐและเอกชนในการป้องกันการให้สินบนและการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกรูปแบบ

 
          ▸ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป

                      -  4. ดา้นการปราบปราม (1)

                             -  เป้าหมายของประเด็นปฏิรูป

                                    -  ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการ
ทางกฎหมาย ตอ่เจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาวา่ประพฤติมิชอบหรือกระท3าการทุจรติและประพฤติมิชอบ
อย่างเคร่งครัด

 
          ▸ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป

                      -  4. ดา้นการปราบปราม (1)

                             -  กลยทุธ์

                                    -  1. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ตอ้งด3าเนินมาตรการทางวินัย มาตรการ
ทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ในสังกดัที่ถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่า
ประพฤติมิชอบ หรือกระท3าการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

                                           -  กิจกรรม

                                                  -  1.2 เมื่อมีข้าราชการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
หรือกระท3าผดิวินัย หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงภายใน 7 วันท3าการ โดย
ก3าหนดให้ด3าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ๐ วัน หากมีความจ3าเป็นสามารถขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 2 
ครั้ง ครั้งละ 15 วัน โดยระบุเหตุผลและความจ3าเป็นไว้เป็นหลักฐานด้วย

                                                         -  เป้าหมายของกิจกรรม



                                                                -  เพื่อบังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างจริงจัง
 

          ▸ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป

                      -  4. ดา้นการปราบปราม (1)

                             -  กลยทุธ์

                                    -  1. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ตอ้งด3าเนินมาตรการทางวินัย มาตรการ
ทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ในสังกดัที่ถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่า
ประพฤติมิชอบ หรือกระท3าการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

                                           -  กิจกรรม

                                                  -  1.3 กรณีที่เป็นการผดิวินัยรา้ยแรง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนภายใน 7 วันท3าการ โดยก3าหนดให้ด3าเนินการให้แล้วเสร็จใน 6 ๐ วันหลังจากรับทราบ
ค3าสั่ง แล้วรายงานให้ ป.ป.ช. ทราบพร้อมรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง หากมีความจ3าเป็นสามารถขอขยาย
ระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ 3 ๐ วัน

                                                         -  เป้าหมายของกิจกรรม

                                                                -  เพื่อบังคับใช้มาตรฐานจริยธรรมหรือมาตรการทาง
วินัยอย่างจริงจัง

 
          ▸ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป

                      -  4. ดา้นการปราบปราม (1)

                             -  กลยทุธ์

                                    -  1. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ตอ้งด3าเนินมาตรการทางวินัย มาตรการ
ทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ในสังกดัที่ถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่า
ประพฤติมิชอบ หรือกระท3าการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

                                           -  กิจกรรม

                                                  -  1.5 หัวหน้าสว่นราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประกาศเจตนารมณ์
ให้การรกัษามาตรฐานวินัยของบุคลากรในสังกดัเป็นวาระส3าคัญ “สัญญาประชาคม” ขององค์กรที่บุคลากรทุก



คนต้องยดึมั่น ยึดถือ และให้ทุกสว่นราชการจัดให้มีการเสริมสร้างวินัยและปฏิบัติตามวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างเคร่งครัด

                                                         -  เป้าหมายของกิจกรรม

                                                                -  เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกคนรับรู้ รับทราบโดยปราศจากข้อ
สงสัย ก่อให้เกิดผลผูกพันถึงความรับผิดกรณีกระท3าการทจุรติหรือท3าผดิจริยธรรมในภายหลัง

 
          ▸ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป

                      -  4. ดา้นการปราบปราม (1)

                             -  กลยทุธ์

                                    -  4. ให้มีการผนึกพลังความร่วมมือจากทกุภาคสว่น และหน่วยงานตรวจสอบ
ของรัฐในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยลดการกระท3าผดิวินัยดว้ยการเฝ้าระวังจากทุกภาค
ส่วน และมีกลไกรองรับการรวมตัวของภาคประชาชนด้วย

                                           -  เป้าหมายของกลยุทธ์

                                                  -  ส่งเสริมความรว่มมือกับภาคประชาสังคม 
(ประชาชน/เอกชน/สื่อมวลชน ฯลฯ) เพื่อเข้ามา มีส่วนรว่มในกลไกการเฝ้าระวังและควบคุมพฤตกิรรมเสี่ยง
ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานของรัฐทกุองค์กร/สถาบัน พร้อมเปิดช่องทางการรับแจ้งข้อมูล
เบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเรว็ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
หรือบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทันทว่งที (โดยใช้ค3าสั่ง คสช. ที่ 69/2557)

 
          ▸ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป

                      -  4. ดา้นการปราบปราม (1)

                             -  กลยทุธ์

                                    -  4. ให้มีการผนึกพลังความร่วมมือจากทกุภาคสว่น และหน่วยงานตรวจสอบ
ของรัฐในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยลดการกระท3าผดิวินัยดว้ยการเฝ้าระวังจากทุกภาค
ส่วน และมีกลไกรองรับการรวมตัวของภาคประชาชนด้วย

                                           -  กิจกรรม



                                                  -  4.7 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เคยถูกด3าเนินการทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริต ให้มีผลต่อการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ยด้วย

                                                         -  เป้าหมายของกิจกรรม

                                                                -  เพื่อบังคับใช้มาตรการทางวินัยให้เกิดประสิทธิภาพ
 

          ▸ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป

                      -  4. ดา้นการปราบปราม (1)

                             -  กลยทุธ์

                                    -  6. การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผลทางปฏิบัติ

                                           -  เป้าหมายของกลยุทธ์

                                                  -  เพื่อให้การด3าเนินการทางวินัยมีความรวดเรว็ เด็ดขาด เป็นธรรม
 

          ▸ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป

                      -  4. ดา้นการปราบปราม (1)

                             -  กลยทุธ์

                                    -  6. การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผลทางปฏิบัติ

                                           -  กิจกรรม

                                                  -  6.1 รวดเร็ว (1) การก3าหนดเวลาในการด3าเนินการให้รวดเรว็ หาก
ไม่แล้วเสร็จให้ถือเป็นความบกพร่องของผู้บังคับบัญชา (2) บังคับใช้มาตรการทางแพ่งและทางปกครองดว้ย
ความรวดเร็วเท่าที่อาจจ3าเป็นเพื่อรักษาไว้ซ่ึงความครบถ้วนสมบูรณ์ของสมุดบัญชี บันทึก รายงานการเงิน หรือ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับรายจา่ยและรายรับของรัฐและเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารดังกล่าว

                                                         -  เป้าหมายของกิจกรรม

                                                                -  เพื่อเร่งรดัการด3าเนินการทางวินัยให้มีความรวดเร็ว
 

          ▸ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป



                      -  4. ดา้นการปราบปราม (1)

                             -  กลยทุธ์

                                    -  6. การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผลทางปฏิบัติ

                                           -  กิจกรรม

                                                  -  6.2 เดด็ขาด (1) หากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท3าความผิดตอ้ง
ด3าเนินการลงโทษทันทีภายในเวลาตามที่กฎหมายก3าหนด (2) หากพบว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรือหากอยู่
ในต3าแหน่งหน้าที่ต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้ใช้มาตรการสั่งให้พ้นจากหน้าที่ พักงาน หรือ
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน (3) กรณีเป็นผู้ด3ารงต3าแหน่งทางการเมืองหรือผูด้3ารงต3าแหน่งในองค์กรอิสระ ให้
สรา้งกลไกเพื่อติดตามพฤตกิารณ์ เปิดเผยข้อมูลและด3าเนินการทันที หากปรากฏวา่มีมูลให้พักการปฏิบัติหน้าที่

                                                         -  เป้าหมายของกิจกรรม

                                                                -  เพื่อให้การด3าเนินการทางวินัยมีความเด็ดขาด สรา้ง
ความเกรงกลวัต่อผู้กระท3าผดิ

 
          ▸ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป

                      -  4. ดา้นการปราบปราม (1)

                             -  กลยทุธ์

                                    -  6. การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผลทางปฏิบัติ

                                           -  กิจกรรม

                                                  -  6.3 เป็นธรรม (1)หากมีการร้องขอความเป็นธรรมให้ด3าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเงื่อนเวลาที่ก3าหนด และแจ้งให้ผู้ร้องทราบทันทีพร้อมรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ทราบและเป็นข้อมูลหรือด3าเนินการต่อไป (2) หากพบว่าเป็นกรณีที่ไม่พบพฤติการณว์่าเป็นผู้กระท3าความผดิก็
ให้เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะทราบ

                                                         -  เป้าหมายของกิจกรรม

                                                                -  เพื่อท3าให้มาตรการลงโทษทางวินัย เป็นที่ยอมรับ 
สรา้งความเป็นธรรมในการด3าเนินการแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

 
          ▸ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป



                      -  5. ดา้นการปราบปราม (2)

                             -  เป้าหมายของประเด็นปฏิรูป

                                    -  ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยตุิธรรมทกุข้ัน
ตอน (ไต่สวน ชี้มูล ฟ้องศาล พพิากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรม เสมอภาค โดย
เฉพาะมีการจดัท3าและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต ตลอดจนเร่งรัดการติดตามน3าทรพัย์สินที่เกิดจากการกระ
ท3าผดิทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณทีี่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลกใ็ห้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม

 
          ▸ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป

                      -  5. ดา้นการปราบปราม (2)

                             -  กลยทุธ์

                                    -  1. ออกแบบกระบวนการบริหารคดใีหม่ให้มีข้ันตอนเท่าที่จ3าเป็นเพื่อให้เกิด
ความรวดเร็ว

                                           -  เป้าหมายของกลยุทธ์

                                                  -  ปฏิรูปกระบวนการด3าเนินการดา้นวินัยของเจ้าพนักงานของรัฐทุก
ประเภท และก3าหนดแนวทางการประสานความรว่มมือระหวา่งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการ
ยุตธิรรม เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการด3าเนินการตามกระบวนการยุตธิรรมอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

 
          ▸ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป

                      -  5. ดา้นการปราบปราม (2)

                             -  กลยทุธ์

                                    -  1. ออกแบบกระบวนการบริหารคดใีหม่ให้มีข้ันตอนเท่าที่จ3าเป็นเพื่อให้เกิด
ความรวดเร็ว

                                           -  กิจกรรม

                                                  -  1.4 ก3าหนดมาตรการหรอืแนวทางในการด3าเนินการกรณีประพฤติ
มิชอบกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

                                                         -  เป้าหมายของกิจกรรม



                                                                -  เพื่อก3าหนดมาตรการหรือแนวทางในการด3าเนินการ
กรณีประพฤติมิชอบกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ปล่อยปละละเลยให้บุคคลในหน่วยงานกระท3าผดิวินัยหรือ
ช่วยเหลือผู้กระท3าผิด

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ 

          ▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

               -  เป้าหมายรวม

                      -  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
 

          ▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

               -  เป้าหมายรวม

                      -  6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย 
อ3านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน

 
          ▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

               -  ยุทธศาสตร์

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกันการทุจรติประพฤติมิชอบ และธร
รมาภิบาลในสังคมไทย

                             -  เป้าหมาย

                                    -  เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงข้ึน
 

          ▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

               -  ยุทธศาสตร์

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกันการทุจรติประพฤติมิชอบ และธร
รมาภิบาลในสังคมไทย

                             -  แนวทางการพัฒนา

                                    -  5. ป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ

                                           -  - ป้องกันการทุจรติ
 

          ▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  



               -  ยุทธศาสตร์

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกันการทุจรติประพฤติมิชอบ และธร
รมาภิบาลในสังคมไทย

                             -  แนวทางการพัฒนา

                                    -  5. ป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ

                                           -  - ปราบปรามการทจุรติ

แผนความมั่นคงแห่งชาติ ดา้น 

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทจุริต
และประพฤติมิชอบ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดา้น                   ไม่มีข้อมูล                        

8.8 แผนของหน่วยงาน  

9. วงเงินงบประมาณท่ีดCาเนินการ   ................0................ บาท  ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน    
☐    งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง  จ3านวนเงิน ....... ........ บาท 
☐    งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จ3านวนเงิน ............. บาท 

ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล.......
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท 

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ3านวนเงิน ............................. บาท
☑    อื่นๆ โปรดระบุ
 จ3านวนเงิน …….0…….. บาท 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

รวม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ 2565 0 0 0 0 0

รวมท้ังสิ้น 0



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2565 
หัวข้อ: หนังสือแจ้งการนำเข้าข้อมูลกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ 
 เป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2565 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ไตรมาสที่ 1 ถึงเลขาธิการ
 คณะกรรมการ ป.ป.ท. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 หนังสือแจ้งการนำเข้าข้อมูลกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ 
 เป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2565 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ไตรมาสที่ 1 ถึงเลขาธิการ
 คณะกรรมการ ป.ป.ท. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

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

วันท่ี  22  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 วันท่ี  22  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  22  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
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