
(1) โครงการที่ 1 :  โครงการกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)
 กิจกรรมที่ 1 :  โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2564  
(2) แผนงาน  แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(3) โครงการ  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(4) กิจกรรม  พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(5) สอดคล้องกับนโยบาย / แผนแม่บท ระยะ 5 ป ี
 นโยบายรัฐบาล ข้อ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
     และกระบวนการยุติธรรม 
 นโยบายเร่งด่วน ข้อ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง 
     และฝ่ายราชการประจำ 
 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
     โดยให้ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ระยะที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 แผนแม่บท ฯ ระยะ 5 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญา 
     ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวทางหลักตามงบประมาณบูรณาการ แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรม 
    และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 
(6) หลักการและเหตุผล 
 องค์การสหประชาชาติ (United Nations : U.N.) และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้ร่วมกันจัดทำ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 เป็นอนุสัญญาฉบับแรก 
ที่ให้ความสำคัญต่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตกลับคืน รวมทั้ง 
การให้ความร่วมมือทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด โดยเนื้อหาหลักในอนุสัญญาดังกล่าว แบ่งเป็น 
๔ หมวดหลัก ได้แก่ (1) การป้องกันการทุจริต (2) การกำหนดความผิดทางอาญา (3) การบังคับใช้กฎหมาย 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ และ (4) การติดตามทรัพย์สินคืน และประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคี 
อย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นลำดับที่ ๑๔๙ จากเครือข่ายสหประชาชาติ จำนวน 191 ประเทศ 
ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
(International Anti-Corruption Day) ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติ (United Nations : 
UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  พ.ศ. 2546 (United Nations 
Convention against Corruption-UNCAC, 2003) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 รวมทั้งประเทศไทยได้เข้าร่วม
ลงนามในอนุสัญญาฯ ดังกล่าว ระหว่างวันที่  9-11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมอริด้า ประเทศเม็กซิโก  
ด้วยเหตุน้ี องค์การสหประชาชาติ จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
 
 
 
 

รัฐบาล ... 



- 2 - 
 

 รัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต กำหนดเป็นนโยบายรัฐบาล 
ข้อ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน  
ข้อ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ ด้วยการใช้
กลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ประกอบด้วยฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน  
และภาคประชาสังคม กลไกทางศาสนาและการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน 
โดยมีความสอดคล้องกับหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ ตามแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บท 
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง จะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) สูงขึ้นด้วย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดให้วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 
ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อให้คนไทย 
ตื่นรู้ มีจิตสำนึกร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข สนองตอบต่อประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น 
จึงจัดทำโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แนวคิด 
“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขไม่ยอมรับ ไม่ทนต่อการโกง 
สร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุขให้เกิดความยั่งยืน และเป็นการประชาสัมพันธ์
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กระทรวงสาธารณสุข ส่งผลต่อดัชนีการรับรู้การทุจริตข องประเทศไทย  
สมดังวิสัยทัศน์ตามแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ที่ว่า “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”  

(7) วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการโกง  
 2) เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข ให้มีความยั่งยืน 
 3) เพื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กระทรวงสาธารณสุข ส่งผลต่อดัชนีการรับรู้ 

การทุจริตของประเทศไทย 

(8) กลุ่มเป้าหมายดำเนินการ 
   ข้าราชการการเมือง บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานของรัฐ ในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

(9) ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ 
   วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณโถงช้ัน 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 

(10) แผนการ ... 
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(10) แผนการดำเนินการจัดกิจกรรม 

กิจกรรมดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
1. จัดทำโครงการ ฯ เพือ่ขออนมุัติ พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงานป้องกนั ฯ 
2. ขออนุมตัิดำเนินการตามโครงการ ฯ พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงานป้องกนั ฯ 
3. ประสานสถานที่เพื่อจัดงาน พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงานป้องกนั ฯ 
4. ขอสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่น ๆ  พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงานป้องกนั ฯ 
5. จัดส่งหนงัสอืเชิญ และขอความอนุเคราะห์ ฯ พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงานป้องกนั ฯ 
6. จัดจ้างการจดังานตามโครงการ ฯ  พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงานบริหาร ฯ 
ขั้นดำเนินการ  
กิจกรรมรณรงคว์ันต่อต้านคอร์รปัชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้
แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมตา้นทุจริต (MOPH 
Zero Tolerance)” ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณโถง
ชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

4 ธันวาคม 2563 
 
 
 

กลุ่มงานป้องกนั ฯ 

ขั้นหลังดำเนินการ  
1. เบิกจ่ายค่าจดักิจกรรมรณรงค์ ฯ ธันวาคม 2563 กลุ่มงานบริหาร ฯ 
2. สรุปผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ ฯ ธันวาคม 2563 กลุ่มงานป้องกนั ฯ 

(11) วิธีการจัดงาน  จัดกิจกรรมดังน้ี 
   11.1 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข “กระทรวง
สาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
   11.2 กิจกรรมการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับ AA และระดับ A รวม 15 หน่วยงาน 
 

(12) งบประมาณ 
   ประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) จำแนกดังนี้ 

ลำดับ รายการ จำนวน อัตราค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

จำนวนเงิน  
(บาท) 

ค่าจัดจ้าง 
 - จัดกิจกรรมรณรงคว์ันตอ่ต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 

ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด  
ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

2 กิจกรรม 1 งาน 160,000  

รวมเป็นเงิน 160,000 

หมายเหตุ  ทกุรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได ้

 

(13) ผู้รับผิดชอบ ... 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 11 กันยายน 2564 
หัวข้อ: โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข 
 ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข 
 ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

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

วันท่ี  11  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 วันท่ี  11  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  11  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
  

 


