




  

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
ประกาศเจตนารมณ์การตอ่ต้านการทุจริต 

“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
  ข้าพเจ้า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้บริหารสูงสุด
ของกระทรวงสาธารณสุข ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข  
ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตน  
ในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรี  
ความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกง
แผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน  
และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี  
มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข  

  และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน 
รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร 
อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 

ประกาศ ณ วันที่          ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

 
 (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 



คำกล่าว 
พิธีประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”  

ประจำปี 2563  
โดย นายอนุทิน  ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม ๒๕62 เวลา 08.00-08.30 น.  

บริเวณโถงช้ัน 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
-------------------------------- 

 

  ท่านผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้มา
รวมกัน อยู่ ณ ที่แห่งนี้ ทุกท่านล้วนมีจิตมุ่งมั่นในการที่จะตอบสนองคุณแผ่นดิน 
และมีความยินดีที่ จะประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต “กระทรวง
สาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปี 2563 

  โอกาสนี้  ผมขอเชิญ ชวนทุ กท่ านได้ กล่ าวคำประกาศเจตนารมณ์   
“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” 
โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บัดนี้  

  ข้าพเจ้า นายอนุทิน ชาญวีรกูล ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรง 
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์  
จะเป็นคนดี มีคุณธรรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้ วยความมี เกียรติ  และศักดิ์ ศรี  
ความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อ 
การทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ ใช่ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนทุกข์ยาก 
ของประชาชน  

  และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท  
สืบสานพระราชปณิ ธาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม  
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์  
ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 



















หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  หมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  กําหนดให้ดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศ  และให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ  ให้เกิดผลตามที่กําหนด  โดยให้เป็นไป
ตามที่ กําหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  ซึ่งอย่างน้อยต้องมี 
วิธีการจัดทําแผน  การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ขั้นตอนในการดําเนิน 
การปฏิรูปประเทศ  การวัดผลการดําเนินการ  และระยะเวลาดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน  และต่อมา
ได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มีผลใช้บังคับ
เม่ือวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นมา  โดยกําหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านต่าง ๆ  เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน  เพื่อกําหนดกลไก  วิธีการ  
และข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ  และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ต่อไป 

เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ  จํานวน  ๑๑  คณะ  อันประกอบด้วย  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านสาธารณสุข   คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน   เทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน  และคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อรับผิดชอบใน 
การดําเนินการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด  
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวาง
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  ด้วยแล้ว   

บัดนี้  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  ได้ดําเนินการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
เป็นที่เรียบร้อย  และได้เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๑  เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ  
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ  และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้มีการประชุมเม่ือวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๑  รับทราบแผนการปฏิรูปประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

(เล่มที่  ๖) 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

ในการนี้  เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในมาตรา  ๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติแผน 
และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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กรอบประเด็นการปฏริูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

ให้มีการส่ง เสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบรวมทั้ง
ให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน
เป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
และช้ีเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิดโดย
รัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแส
ด้วย 

 

ให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหาร
จัดการของหน่ วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน 
โดย เฉพาะการป ฏิบั ติ หน้ าที่ ด้ วยความซื่ อตร ง 
(Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต 
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดี
อย่างแท้จริง 

 

ให้ มี ก าร เปิ ด เ ผยข้อมู ล ข่าวสารภาครั ฐ ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้  
และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนใน
การต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ 

 

ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทาง
ปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงาน
ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 

 

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ช้ีมูล ฟูองศาล พิพากษา) ทั้งแพ่ง
และอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรมเสมอภาค
โดยเฉพาะมีการจัดท าและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริตตลอดจน 
เร่งรัดการติดตามน าทรัพย์สินที่ เกิดจากการกระท าผิดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มี
กฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม 

 

ให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประเทศไทย 
ปลอดทุจริต 

 

ด้านการป้องกัน/เฝ้าระวัง ด้านการป้องปราม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการปราบปราม 

กลยุทธ์ ๑ เร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึก
ของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม 

กลยุทธ์ ๒ ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับ
การรวมตัวของประชาชนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใน ๒ ปี 

กลยุทธ์ ๓ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัว
กันรังเกียจการทุจริต และมีส่วนร่วม 
ในการต่อต้านทุจริต ด้วยการชี้เบาะแส
เมื่อพบเห็นการกระท าความผิด 

กลยุทธ์ ๔ การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกง
และไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการ
ทุจริตฯ โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน  
และผู้ปกครอง 

กลยุทธ์ ๕ เสริมสร้างบทบาทการมี 
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

 

กลยุทธ์ ๑ ให้ส่วนราชการมีการบริหารงาน
บุคคลที่เป็นตามระบบคุณธรรม (Merit 
System) ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น “คนดี 
คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง” 

กลยุทธ์ ๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา  
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการ
บริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ  
กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือ
เป็นความผิดวินัยหรือความทางอาญา 

กลยุทธ์ ๓ เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมือ
อาชีพในการเฝูาระวังการทุจริตในหน่วยงาน 

กลยุทธ์ ๔ ให้มีการลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าพนักงานของรัฐในการใช้อ านาจรัฐที่ได้รับ
มอบ 

กลยุทธ์ ๕ ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการ
ประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับโดยไม่ค านึงถึง
อามิสสินจ้าง 

กลยุทธ์ ๖ ให้มีการแสดงฐานะทางการเงิน
ของเจ้าพนักงานของรัฐที่เปิดเผย ตรวจสอบ
ได้ 

กลยุทธ์ ๗ ให้เจ้าพนักงานของรัฐอื่น (ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
อิสระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
คณะกรรมการต่าง ๆ และผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน) และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อตรง (Integrity) เกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง 

กลยุทธ์ ๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ี
ต้องด าเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทาง
ปกครองและมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในสังกัดท่ีถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควร
สงสัยว่าประพฤติมิชอบ หรือกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 
กลยุทธ์ ๒ เร่งรัดผลักดันให้เกิดการใช้หลักนิติ
บุคคลของรัฐ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบและมีอ านาจ
ในการด าเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ ๓ ให้มีกฎหมายก าหนดความผิดจาก
การกระท าโดยเจตนาของเจ้าพนักงานของรัฐท่ี
ทุจริตต่อหน้าท่ี การใช้อ านาจโดยมิชอบ  
และการร่ ารวยผิดปกติท่ีชัดเจน เพื่อความ
รวดเร็วในการไต่สวนและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  
(อนุวัติการตาม UNCAC 2003) 
กลยุทธ์ ๔ ให้มีการผนึกพลังความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนและหน่วยงานตรวจสอบของรัฐ 
ในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยลดการกระท าผิดวินัยด้วยการเฝูาระวังจาก
ทุกภาคส่วน และมีกลไกรองรับการรวมตัวของ
ภาคประชาชนด้วย 
กลยุทธ์ ๕ กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ ละเลย ละเว้น รู้เห็นเป็นใจ 
หรือมีสถานะเป็นผู้ถูกกล่าวหาในกรณีทุจริต
ประพฤติมิชอบ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีโดยแจ้งให้ผู้มี
อ านาจในการแต่งต้ังหรือถอดถอนใช้อ านาจทาง
ปกครอง (ย้าย/พักราชการ/พ้นจากราชการ) 
ทันที 
กลยุทธ์ที่ ๖ การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผล
ทางปฏิบัติ 
 

กลยุทธ์ ๑ ปรับปรุงกลไกที่เหมาะสมในการ
ประสานนโยบายและยุทธศาสตร์การปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริตของทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ ๒ ปรับปรุงกลไกการประสานการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น  
๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนประสานการบริหารกับ 
ส่วนประสานการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

กลยุทธ์ ๓ จัดต้ังสถาบันการสร้างเสริมสมรรถนะ
ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต (Anti-
Corruption Capacity Building Institute)  

กลยุทธ์ ๔  การสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพ 
ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบและปฏิบัติตามอนุสัญญา 

 

กลยุทธ์ ๑ ผลักดันให้มีกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะภายใน 
๒ ปี ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้โดยไม่ต้องร้องขอ (ตาม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 59, 253) 

กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ
เอกชนมีมาตรการควบคุมภายในที่ดี
และมีส่วนร่วมในแนวร่วมปฏิบัติ
ภาคเอกชนต้านทุจริต (CAC) 

กลยุทธ์ ๓ ให้ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ภาครัฐอย่างมีประสิทธิผล 

กลยุทธ์ ๔ ท าให้การให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ
ไม่พึงกระท า 

กลยุทธ์ ๕ ให้มีมาตรการที่เป็นไปได้
ในการสืบหาและก ากับดูแลการ
เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของตนซึ่ง
เงินสดและตราสารเปลี่ยนมือได้ 

 

กลยุทธ์ ๑ ออกแบบกระบวนการบริหารคดีใหม่ 
ให้มีข้ันตอนเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 
กลยุทธ์ ๒ จัดท าและบูรณาการโครงข่าย
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของทุกหน่วยงาน 
กลยุทธ์ ๓ เร่งรัดติดตามน าทรัพย์สินที่เกิดจาก
การกระท าผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ให้ตกเป็นของแผ่นดิน    
กลยุทธ์ ๔ ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการเฝูาระวัง และแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการ
กระท าทุจริตโดยทุกช่องทาง รวมทั้งการฟูองร้อง
หน่วยงานของรัฐที่ไม่ท าตามอ านาจหน้าที่ 
ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 
กลยุทธ์ ๕ ในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม 

 



๔๒ 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ด้านการป้องปราม (๑) 
 ระยะเวลา/ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 2565 
ล้านบาท 

แหล่ง
เงิน ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒.๕ จัดท ากฎหมายส่งเสริม
กิจกรรมการต่อตา้นการทุจริต
ประพฤติมิชอบในหนว่ยงาน
ของรัฐ โดยให้หนว่ยงานของรัฐ
จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

                    - ส านักงาน 
ป.ป.ท. 
- ทุกหนว่ยงาน 

๒๐ งบปกติ ให้หน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรมต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ได้แก่  
(๑) การประเมินความเส่ียงต่อการคอร์รปัชัน  
(๒) การจัดระบบส ารวจและเฝูาระวังปูองกัน
คอร์รัปชัน  
(๓) ระบบการแจ้งเบาะแสพฤติกรรมที่สอ่ว่า
จะเกิดคอร์รัปชันในหน่วยงาน (Hazard 
Report) 
(๔) การประชุมปูองกันการคอร์รัปชัน
ประจ าเดือน ซ่ึงหัวหน้าหนว่ยงานต้องเป็น
ประธานในการประชุม 
(๕) การแสวงหาขอ้เท็จจริงเมื่อมีพฤติกรรม
ส่อว่าจะเกิดคอร์รัปชัน  
(๖) ระบบการแจ้งเตือนเพื่อปูองกันมิใหเ้กิด
การคอร์รัปชันในหน่วยงาน 

มีกฎหมายเกิดขึ้น 

๒.๖ ให้มีการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงาน 
(Integrity and 
Transparency Assessment 
– ITA) ตามระเบียบที ่ป.ป.ช. 
ก าหนดเป็นประจ าทุกป ีหาก
ไม่ผ่านการประเมินในเกณฑ์ 
๘๐% หวัหนา้ส่วนราชการ 
อาจได้รับการพจิารณายา้ย
ออกจากต าแหน่ง 
 
 

                    - ส านักงาน 
ป.ป.ช. 
- คณะรัฐมนตรี 
- องค์กรกลาง
บริหารงาน
บุคคลของส่วน
ราชการ 

๒๐ งบปกติ เพื่อเร่งรัด ก ากับ ติดตามใหห้น่วยงานให้
ความส าคัญกับการประเมิน ITA  

มีระบบเกิดขึ้น 



นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
..................................................... 

กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง มีภารกิจดูแลประชาชนทุกช่วงวัย 
ต้ังแต่เกิดจนส้ินอายุขัย ต้องทํางานท้ังในมิติสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือลดความเจ็บป่วย ลดความจน 
ของประชาชน ดังนั้น นโยบายท่ีต้องการให้เกิดผลต่อประชาชนทกุคนในประเทศไทย นับจากวันนี้ คือ 

 “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทําให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง”  
โดยการร่วมแรงร่วมใจกันทํางาน ที่สําคัญ 5  ด้าน ดังนี้ 

1. การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ              
และโครงการที่ เ ก่ียวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เ พ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด              
และพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

2. การดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ และมีความมั่นคง   
ทางสุขภาพ เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรง และลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง 

(2.1) สร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อการมีสุขภาพที่ดี 
ส่งเสริมการออกกําลังกาย และโภชนาการท่ีถูกสุขอนามัย  ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี         
ในทุกพ้ืนที่ 

(2.2) พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ ต้ังแต่อยู่ในครรภ์อย่างต่อเน่ือง จนถึงเด็กวัยเรียน      
ให้มีพัฒนาการสมวัย  มีคุณภาพเพ่ือส่งต่อการพัฒนาในระยะถัดไป 

(2.3) จัดการดูแลระยะยาวรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี     
ลดจํานวนผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง เข้าถึงการบริการอย่างมีศักด์ิศรี สนับสนุนให้ ชุมชน ท้องถ่ิน และ
ภาคเอกชน เข้ามาจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ โดยกํากับดูแลให้มีมาตรฐาน  

(2.4) จัดการภัยคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพอย่างครบวงจรและบูรณาการ ป้องกัน  
และควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซํ้า        
การคุ้มครองผู้บริโภค  โดยความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ ประชาชน ท้องถ่ิน และเอกชน        
รวมทั้งการยกระดับความร่วมมือทางสาธารณสุขกับต่างประเทศ ด้านความม่ันคงทางสุขภาพ               
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชายแดน และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3. การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหล่ือมล้ํา             
ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 

(3.1) เพิ่มศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่เขตสุขภาพ ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป เพ่ิมขีดความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล      



~ 2 ~ 
 
(รพ.สต.) จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง รวมทั้ง         
การพัฒนาห้องฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ และกําลังคนที่เพียงพอ 

(3.2) พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน หรือ อสม. ให้เป็น
หมอประจําบ้าน  ในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน  ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ  เข้าถึงข้อมูล 
และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปพบแพทย์ 

(3.3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ      
การบริการ ได้แก่ ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)  ระบบคิว  ระบบงานบริการของโรงพยาบาล      
ระบบส่งต่อ ตลอดจนการเช่ือมโยงข้อมูลการบริการสุขภาพให้เป็นหน่ึงเดียว  เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data)  ในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

4. ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 
(4.1) ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย    

เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์  อุตสาหกรรม
ทางการแพทย์ เพ่ือสร้างโอกาสทางการรักษา เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ของประชาชน  โดยกําหนด
กลไกการดําเนินงานท่ีรัดกุมเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบทางสังคม ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

(4.2) ส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  ทั้งด้านระบบบริการ    
ทางการแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การศึกษาวิจัย การผลิตและพัฒนา
กําลังคนด้านสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ทันสมัย เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
เพ่ิมรายได้ของประชาชน ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย (Medical Hub) 

5. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
(5.1) ให้ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน      

กระจายอํานาจการบริหารจัดการระบบบริการและทรัพยากรสู่เขตสุขภาพ เพ่ือความคล่องตัว       
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ดียิ่งข้ึน 

(5.2) สร้างขวัญกําลังใจบุคลากร  ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับต้องให้ความสําคัญ        
กับการดูแลบุคลากรต้ังแต่เริ่มเข้าทํางาน  ความปลอดภัย และความสุขในการทํางาน  การพัฒนาศักยภาพ 
ความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม เพ่ือธํารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ               
ในการให้บริการแก่ประชาชน 
 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 
การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข 

ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 2 พฤศจิกายน 2562 
หัวข้อ: หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/4344 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
เรื่อง ลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้าน
คอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH 
Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดว่นที่สุด ที่ สธ 0217.01/4344 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
เรื่อง ลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้าน
คอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH 
Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 
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