
ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข



สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข

ที่ หน่วยงาน จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม

งบประมาณที่ใช ้
(บาท)

ส่วนราชการระดับกรม 27,645,255.76
1 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 3 โครงการ

(15 กิจกรรม)
23,000,335.16

2 กรมการแพทย์ 6 กิจกรรม 11,250

3 กรมควบคุมโรค 7 กิจกรรม 236,250
4 กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก
3 โครงการ
(8 กิจกรรม)

163,210.60

5 กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 8 โครงการ /
กิจกรรม

136,706

6 กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ 7 กิจกรรม 529,100
7 กรมสุขภาพจิต 2 โครงการ / 

กิจกรรม
41,380

8 กรมอนามยั 3 โครงการ
(11 กิจกรรม)

2,734,400

9 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1 โครงการ 235,214
10 สถาบันพระบรมราชชนก 4 โครงการ 557,410

ที่ หน่วยงาน จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม

งบประมาณที่ใช ้
(บาท)

หน่วยงานของรัฐในก ากับรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 271,513
11 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ 5 โครงการ / 

กิจกรรม
154,863

12 ส านักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ 11 โครงการ / 
กิจกรรม

97,650

13 สถาบันการแพทยฉ์กุเฉนิแห่งชาติ 7 กิจกรรม 19,000
14 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 9 กิจกรรม ไม่ใช้งบประมาณ
องค์การมหาชน 126,400
15 โรงพยาบาลบ้านแพว้ (องค์การมหาชน) 5 โครงการ ไม่ใช้งบประมาณ
16 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน)
3 โครงการ 126,400

รัฐวิสาหกิจ 1,000,000
17 องค์การเภสชักรรม 1 โครงการ 1,000,000

รวมทัง้สิ้น 29,043,168.76



ผลการด าเนินงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่ หน่วยงาน จ านวน อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการแลว้เสร็จ
ยุติเรื่อง ลงโทษ

ส่วนราชการระดับกรม
1 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 12 8 3 1
2 กรมการแพทย์ 7 4 3 0
3 กรมควบคมุโรค 19 3 13 3
4 กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลอืก
6 0 5 1

5 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 3 1 1
6 กรมสนับสนนุบรกิารสุขภาพ 1 0 0 1
7 กรมสุขภาพจิต 2 0 1 1
8 กรมอนามยั 1 1 0 0
9 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 0 0 0
10 สถาบันพระบรมราชชนก 0 0 0 0
หน่วยงานของรัฐในก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
11 สถาบันวจิัยระบบสาธารณสุข 0 0 0 0
12 ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 0 0 0 0
13 สถาบันการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาติ 0 0 0 0
14 สถาบันวคัซนีแห่งชาติ 0 0 0 0

ที่ หน่วยงาน จ านวน อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการแลว้เสร็จ
ยุติเรื่อง ลงโทษ

องค์การมหาชน
15 โรงพยาบาลบา้นแพ้ว (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
16 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน)
0 0 0 0

รัฐวิสาหกิจ
17 องค์การเภสัชกรรม 0 0 0 0

รวมทั้งสิ้น 53 19 26 8
หน่วย : เรื่อง

หมายเหต ุ: ข้อมูลเรือ่งรอ้งเรยีน ระหวา่งป ีพ.ศ. 2557-2565 จากระบบรายงานขอ้รอ้งเรยีนเจา้หนา้ทีร่ฐั
กระท าการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ ของส านกังาน ป.ป.ท. ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565

64.15%

35.85%

ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ

35.85 %

64.15 % 49.06%

15.09%

ยุติเร่ือง

ลงโทษ

ยุติเร่ือง ลงโทษ

15.09 %

49.06 %

ลงโทษ

ยุติเร่ือง



ส่วนราชการระดับกรม



ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
ที่ได้รบั (บาท)

งบประมาณ
ที่ใช้ไป (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : โครงการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส 12,276,900 11,616,598.92

1 โครงการกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมตา้นทจุรติ (MOPH Zero 
Tolerance)

283,852 152,551.70

2 โครงการยกระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน
ของหนว่ยงานในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบรหิารสว่นภมูภิาค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

8,751,653 8,184,879.62

3 โครงการยกระดบั ITA 63 ของหนว่ยงานในสังกดัส านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ ราชการบรหิารส่วนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

45,799 25,139.34

4 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการป้องกนัการทจุรติแบบบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

1,918,896 1,999,402.03

5 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการเสรมิสรา้งพฤตกิรรมจรยิธรรม ส่งเสรมิ
คุ้มครอง และการตอ่ตา้นการทุจรติ

1,276,700 1,254,626.23

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : โครงการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส 9,216,900 8,975,566.75

1 โครงการกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมตา้นทจุรติ (MOPH Zero 
Tolerance)

200,815.50 199,447.50

2 โครงการยกระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน
ของหนว่ยงานในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบรหิารสว่นภมูภิาค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

6,706,922.59 6,693,826.50

3 โครงการยกระดบั ITA 2021 ของหนว่ยงานในสงักดัส านกังาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

30,540 30,540

4 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการป้องกนัการทจุรติแบบบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

37,082.47 37,082.47

5 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการเสรมิสรา้งพฤตกิรรมจรยิธรรม ส่งเสรมิ
คุ้มครอง และการตอ่ตา้นการทุจรติ

1,932,586.44 1,705,717.28

6 งบลงทนุ 308,953 308,953

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
ที่ได้รบั (บาท)

งบประมาณ
ที่ใช้ไป (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : โครงการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส 3,706,500 2,408,169.49

1 โครงการกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมตา้นทจุรติ (MOPH Zero 
Tolerance) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

63,231.66 63,231.66

2 โครงการยกระดบั MOPH ITA 2022 ของหนว่ยงานในสงักดัส านกังาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นภมูภิาค 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

902,488.40 804,935

3 โครงการยกระดบั ITA 2022 ของหนว่ยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

349,937.63 59,937.63

4 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการป้องกนัการทจุรติแบบบูรณาการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

472,989.70 485,609.70

5 โครงการสนบัสนนุการเพิม่ประสทิธภิาพการเสรมิสรา้งพฤตกิรรมจรยิธรรม 
ส่งเสรมิคุม้ครองและการตอ่ตา้นการทุจรติ

1,917,852.61 994,455.50

หมายเหต ุ: ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 2564
95.56 96.67

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)



ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
ที่ได้รับ (บาท)

งบประมาณ
ที่ใช้ไป (บาท)

ผลผลิต ผลลัพธ์

1 ประกาศเจตนารมณก์ารต่อตา้นการทุจริต กรมการแพทย ์
ประจ าปีงบประมาณ 2565

- - หน่วยงานในสังกัด 45 หน่วยงาน แก้ไขปญัหาการทจุริตในกรมการแพทย์
อย่างจริงจัง ส่งเสริมการดาเนนิการเฝ้าระวงั
การทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษ
อย่างจริงจัง

2 การประชุมเชงิปฏบิัตกิารเกี่ยวกับการด าเนนิการทางวนิัยพนกังาน
กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการปอ้งกนั ปราบปรามการทุจรติ กรมการแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

7,000 9,100 ผู้ประสานงานเครือข่ายหนว่ยงาน
ในสังกดั 45 หน่วยงาน

ส่งเสริมการด าเนนิการเฝ้าระวงัการทจุริต 
ตรวจสอบการทจุริต และลงโทษอย่างจริงจงั 
และเสริมสร้างองคก์รให้มกีารปฏิบตัิงาน
อย่างซื่อสตัย์ สุจริต 

3 โครงการการประชุมเชิงปฏบิัตกิารเกี่ยวกบัความรู้ ความเข้าใจ
การบริหารสัญญาตามกฎหมายและระเบียบการจัดซือ้จัดจ้าง 
และการบริหารพสัดุภาครัฐ เพื่อป้องกนัการทจุริต 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

7,000 2,150 ผู้ประสานงานเครอืข่ายหน่วยงาน
ในสังกดั 45 หน่วยงาน

ส่งเสริมการด าเนินการเฝ้าระวงัการทุจริต 
ตรวจสอบการทจุริต และลงโทษอย่างจริงจงั 
และเสริมสร้างองคก์รให้มกีารปฏิบตัิงาน
อย่างซื่อสตัย์สจุรติ 

4 ประกาศ เรื่อง ข้อก าหนดจริยธรรมเจ้าหนา้ที่ของรฐัในสงักัด
กรมการแพทย ์พ.ศ. 2565

- - หน่วยงานในสังกัด 45 หน่วยงาน ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหนว่ยงาน
ด้านคุณธรรมและโปรง่ใส

5 ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏบิัตกิารให้หรือรับของขวญั
หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าทีข่องรัฐทุกต าแหน่งและทกุระดับ
จากการปฏบิตัิหนา้ทีข่องกรมการแพทย์

- - หน่วยงานในสังกัด 45 หน่วยงาน ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหนว่ยงาน
ด้านคุณธรรมและโปรง่ใส

6 ประกาศนโยบายการป้องกันการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
กรมการแพทย ์

- - หน่วยงานในสังกัด 45 หน่วยงาน ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหนว่ยงาน
ด้านคุณธรรมและโปรง่ใส

รวมทั้งสิ้น 14,000 11,250

กรมการแพทย์



ปัญหาอุปสรรค

ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 236,250.- บาท ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 64 – ก.ย. 65)

กรมควบคุมโรค ได้ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ส ำหรับใช้ในกำรขับเคลื่อนและยกระดับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรค เพื่อให้หน่วยงำนมีแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บ ทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (21) 
ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (หลัก) องค์ประกอบ : พัฒนำกำรบริหำรงำนภำครัฐและธรรมำภิบำลภำคเอกชน ปัจจัย : ระบบกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร/ITA 
ที่ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจและเข้ำถึงได้ง่ำย เข้ำกับวัฒนธรรมองค์กร โดยน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

ประกอบด้วย การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565 - 2570) เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับทิศทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนในกำรน ำแผนยุทธศำสตร์ฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมไปถึงกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ฯ (ไตรมาส 1 ต.ค.)
การจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีท างาน เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ สนับสนุนการด าเนินงานที่มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ตั้งอยู่บนพืน้ฐานของคุณธรรมและจริยธรรม (ไตรมาส 1 ต.ค.)
การประชุมคณะท างานสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค เพื่อวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (ITA) โดยมี
กำรพิจำรณำและหำรือแนวทำงยกระดับผลกำรประเมินฯ เพื่อน ำมำปรับปรุง พัฒนำประสิทธิภำพ ยกระดับกำรปฏิบัติงำนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสไดอ้ย่ำงเหมำะสม (ไตรมาส 2 ม.ค.)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมควบคุมโรค เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกิดกำรรับรู้
จำกแบบอย่ำงของหน่วยงำนที่ขับเคลื่อนภำรกิจด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้ำนกำรทุจริต โดยน ำเอำองค์ควำมรู้ที่ได้รับมำพัฒนำงำน และถ่ำยทอดให้บุคลำกร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้น (ไตรมาส 2 มี.ค.)
โครงการรณรงค์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการด าเนินงานเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค เพื่อเป็นเวทีกลำงในกำรถ่ำยทอด 
ขยำยผล และแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้/ผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้ำนกำรทุจริต ร่วมกับหน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรค (ไตรมาส 3 เม.ย.)
นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค เพื่อขับเคลื่อนพัฒนำงำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
และต่อต้ำนกำรทุจริตของหน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรค ให้สำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภำพสูงสุด และเป็นไปตำมวั ตถุประสงค์ ตลอดจนด ำเนินงำนได้
สอดคล้องกับภำพของประเทศ รวมทั้งปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส ำนึก สร้ำงวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลำกรกรมควบคุมโรค (ไตรมาส 3 มิ.ย.)
บทเรียนออนไลน์ หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้กรมควบคุมโรค มีมำตรกำร ระบบ หรือแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ
กำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต ขับเคลื่อนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต และลดควำมเสี่ยงกำรทุจริตให้มำกที่สุด (ไตรมาส 3 พ.ค.)



ปี 2563

โครงการปลูกจิตส านึกเพื่อสร้างพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (75,000 บาท)
กิจกรรมที่ 1 ศึกษำดูงำน ณ พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง และพิพิธภัณฑ์พระพุทธศำสนำ วัดเทพศิรินทรำวำส กรุงเทพมหำนคร (22,480 บำท)
กิจกรรมที่ 2 ชี้แจงกำรด ำเนินงำน เรื่อง กำรประเมิน ITA (28,240 บำท)
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมคณะท ำงำนด้ำนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และกำรเสริมสร้ำงวินัย (23,893.10 บำท)
ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 74,613.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.48

ปี 2564

ปี 2565

โครงการพัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคณุภาพและองค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (50,000 บาท)
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมกฎมำยว่ำด้วยควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรและควำมผิดของพนักงำนในหน่วยงำนของรัฐฯ (21,055 บำท)
กิจกรรมที่ 2 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) (21,657 บำท)
ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 42,712 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.42

โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (50,000 บาท)
กิจกรรมที่ 1 จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (9,255.50 บำท)
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง มำตรฐำนทำงจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่รัฐ และกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมซื่อสัตย์สุจริตฯ (36,630 บำท)
ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 45,885.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.77

ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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ผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 529,100.- บาท 
(ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ สถานะการด าเนินการ

1 ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และการประกาศนโยบายเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

20,600.- แล้วเสร็จ

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-พ.ศ.2570

53,600.- แล้วเสร็จ

3 การพัฒนาและยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 320,640.- อยู่ระหว่างด าเนินการ

4 การยกระดับการประเมิน ITA ระดับกรมและระดับหน่วยงาน 32,880.- อยู่ระหว่างด าเนินการ

5 การประชุมเชิงปฏิบัติการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตมิิชอบระดับกรม
และระดับหน่วยงาน

34,800.- แล้วเสร็จ

6 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่สงัคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 52,330.- อยู่ระหว่างด าเนินการ

7 การก ากับตามประเมินผลการด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 14,250.- อยู่ระหว่างด าเนินการ



11

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ผลการด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การขบัเคลือ่นการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส  

ในการด าเนินงานของหน่วยงานในสงักดักรมสุขภาพจติ (ITA) 

❖การประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณธรรมและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ❖
กลุ่มเป้าหมาย - ผู้ปฏิบัติงานด้านการขับเคลื่อนงาน ITA ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต จ านวน 80 คน
 จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้เงินงบประมาณของหน่วยงาน 4,700 บาท
 ผลลัพธ์ คือ ผู้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสามารถออกแบบกิจกรรม แผนงาน โครงการ เพื่อปรับปรุงพัฒนา         

การด าเนินการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การขบัเคลือ่นการด าเนินงานดา้นการตอ่ตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

❖โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจรติและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล❖
กลุ่มเป้าหมาย - บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต จ านวน 574 คน

 จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้เงินงบประมาณของหน่วยงาน 36,680 บาท
 ผลลัพธ์ คือ บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน         

และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีพฤติกรรมที่ดีที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการ



รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ประเด็นที่ 21 : การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โครงกำร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ควำมโปร่งใส 
และกำรป้องกันกำรทุจริต กรมอนำมัย 
◼ ITA Scale up / Risk Assessment
◼ กิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอำสำ” (DoH STRONG)
◼ จัดท ำข้อบังคับจรรยำข้ำรำชกำรกรมอนำมัย (DoH
Code of Conduct)
◼ นิเทศหน่วยงำน โดยคณะ กก.จริยธรรม
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหำร บุคลำกรกรมอนำมัย        
กก.จริยธรรม และเครือข่ำยภำยนอก
ผลผลิต : ITA perception/DoH code of Conduct 

เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด : คะแนน CPI อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 /หรือได้คะแนน 
ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน

ยุทธศาสตร์ชาติ ปปช. ระยะที่ 3
(1) สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
(4) พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก

ยุทธศำสตร์กรมอนำมัยฯ (ปย.5) ปฏิรูประบบงำน
สู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมำภิบำล

2563 1,135,600 B
* แผนบูรณำกำรฯ โครงกำรยกระดับกำรด ำเนินงำนส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และกำรป้องกันทุจริต กรมอนำมัย 
◼กำรพัฒนำมำตรฐำนคุณธรรม จริยธรรม และกำรป้องกัน
ทุจริต กรมอนำมัย 4 ครั้ง/4 ภำค (36 หน่วยงำน) 
- ให้ควำมรู้  พ .ร.บ .มำตรฐำนจริยธรรม/จรรยำ
ข้ำรำชกำรกรมอนำมัย กฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรทุจริต                                                                  
และหลักสูตร STRONG 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
- กำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน ITA ระดับหน่วยงำน
◼ ก ำกับ ติดตำม นิเทศหน่วยงำน 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลำกรกรมอนำมัย กก.จริยธรรม 
และเครือข่ำยภำยนอก
ผลผลิต : ITA & Ethics literacy 

2564 1,065,900 B
* แผนบูรณำกำรฯ โครงกำรยกระดับกำรด ำเนินงำนส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และกำรป้องกันทุจริต กรมอนำมัย 
.กำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน ITA 
 กำรน ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมไปใช้ในกำร

บริหำรงำนบุคคล
 จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

และกำรป้องกันทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 ส่ง เสริมยกย่องเชิดชูบุคคลและหน่วยงำน

ต้นแบบด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
.ก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติกำร ITA ของหน่วยงำน
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลำกรกรมอนำมัย กก.จริยธรรม 
และเครือข่ำยภำยนอก
ผลผลิต : ร่ำงยุทธศำสตร์ส่งเสริมคุณธรรม (66-70)
ITA + HR Integration

2565 532,900 B
* งบประมำณหน่วยงำน

ผลการประเมิน ITA กรมอนามัย

ปี 63 ปี 64 เป้าหมาย 65

91.02 92.04 95 
(ระดับ AA)

Outcome

☺ Integrity & 
Transparency
☺ Good Governance
☺ ปชช.เชื่อมั่นไว้วำงใจ/พึง
พอใจในกำรรับบริกำร

กรมอนามัย



รายงานผลการด าเนินการโครงการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (คน อย. ตื่นรู้สู้โกง)
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรในส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการยึดมั่นในผลประโยชน์
ส่วนรวม และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                      
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
เป็นเงินจ านวน 235,214.- (สองแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยสิบสี่บาทถ้วน) 

โดยใช้งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีความเข้าใจในคุณธรรม 
จริยธรรม การยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวม และ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
ระดับคะแนนการประเมิน ITA เพิ่มขึ้น

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1. การจัดอบรม
2. จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนแจกให้
บุคลากรในส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ลักษณะการด าเนินการ



กจิกรรม
ทีส่นบัสนุน
การขบัเคลือ่น
แผนแม่บท ฯ

ผลผลิต
บุคลำกรสำมำรถพัฒนำประยุกต์ใช้
ทักษะในกำรเขียนรำยงำนควบคุม
ภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง
เกิดจิตส ำนึกรับผิดชอบ
ของหน่วยงำนย่อยในกำรด ำเนินงำน
ควบคุมภำยในและบริหำร
ควำมเสี่ยง

ผลลัพธ์
บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำน
ควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง 

ผลลัพธ์
เกิดกำรขับเคลื่อนหน่วยงำนให้เป็นองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบที่มีควำมโปร่งใส 
และเป็นกำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์ที่ดี
ในกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง
งบประมาณ 285,040 บาท

โครงการคุณธรรม จริยธรรม 
และปราบปรามทุจริต
งบประมาณ 183,120 บาท

ผลลัพธ์
เกิดกำรด ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงำนในสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนก 
ที่เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง บริสุทธิ์ยุติธรรม ตลอดจนด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยควำมรวดเร็ว ประสบผลส ำเร็จ
อย่ำงเป็นรูปธรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเขียน
หนังสือราชการและงานสาร
บรรณ
งบประมาณ 89,250 บาท

โครงการสร้างความเชื่อมั่น
และไว้วางใจต่อการรับเรื่องร้องเรียน
ของสถาบันพระบรมราชชนก
ไม่ใช้งบประมาณ

ผลผลิต
บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับหนังสือรำชกำรและกำรบริหำร
รำชกำร ถูกต้อง ลดควำมเสี่ยง
กำรทุจริต

ผลผลิต
รับทรำบระดับควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจ
ของบุคลำกรต่อกำรจัดกำรรับเรื่องร้องเรียน
เกิดแนวทำงมำตรกำรในกรณีได้รับทรำบ
หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต
เป็นไปตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

ผลผลิต
เกิดกำรกระตุ้นจิตส ำนึกให้บุคลำกรไม่ยอมรับ 
ไม่ทนต่อกำรทุจริต และเกิดกำรมีส่วนร่วม โดยผู้บริหำร
และบุคลำกรของหน่วยงำนในสังกัด “สถำบันพระบรมรำชชนก 
ใสสะอำด ร่วมต้ำนทุจริต” 

ผลลัพธ์
มีแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุจริตและสร้ำงควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำน ของหน่วยงำนรัฐ บุคลำกรมีควำมตระหนัก
ถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นที่จะต้องพัฒนำทักษะ
งำนหนังสือรำชกำร 

สถาบันพระบรมราชชนก



หน่วยงานของรัฐในก ากับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข



สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ปีงบประมาณ กิจกรรมภายใต้แผน งบประมาณที่ใช้ไป เป้าหมาย ผลลัพธ์

ปี ๒๕๖๓ โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจใหก้ับพนักงำน เจ้ำหน้ำที่ของ สวรส. 
ในหัวข้อ : “กำรปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์สว่นตวัและผลประโยชน์สว่นรวม” 
และประกำศเจตนำรมณ์ต่อตำ้นกำรทจุริต ร่วมกัน 3 หน่วยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแหง่ชำต ิ
(สช.) สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสขุ (สวรส.) และ สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำร
มหำชน) ในวันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ห้องประชุมสำนใจ ๑/๑ ชั้น ๖ 
อำคำรสุขภำพแห่งชำติ 

๒๓,๗๑๐ บำท ร้อยละของจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
มำกกว่ำร้อยละ ๘๐

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
รวม ๖๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ปี ๒๕๖๔ ๑. โครงกำรศึกษำดูงำนตำมหลักเศรษฐกจิพอเพยีง วันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ณ สวนสำมพรำน 
จังหวัดนครปฐม

๑๔,๓๐๐ บำท ร้อยละของจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
มำกกว่ำร้อยละ ๘๐

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
รวม ๗๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒. โครงกำรบรรยำยให้ควำมรู้ กำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติ มิชอบ และส่งเสรมิจริยธรรม 
ในหัวข้อ “ไขข้อข้องใจ เปิดหน้ำต่ำง ITA : IIT” และประกำศเจตนำรมณ์ตอ่ต้ำนกำรทุจริตในองค์กร
ของสวรส. ร่วมกับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำต ิและสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล 
(องค์กำรมหำชน) ในวันที่ ๑๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔  ห้องประชุมสำนใจ ๑/๑-๒ ชั้น ๖ อำคำรสุขภำพ
แห่งชำติ จ.นนทบุรี 

๔๑,๙๐๘ บำท ร้อยละของจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
มำกกว่ำร้อยละ ๘๐

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
รวม ๗๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ปี ๒๕๖๕ กิจกรรมร่วมประกำศเจตนำรมณ์ของผู้บริหำร และผู้ปฏิบัติงำน สวรส.ในวันที่ 14 มกรำคม 2565
ณ ห้องประชุมสุปญัญำ สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข และ๒.กำรศึกษำดูงำนโครงกำรตำมหลักเศรษฐกจิ
พอเพียง เพื่อปลูกฝังวิธคีิดตำมหลกัเศรษฐกจิพอเพียงหรือกำรท ำกิจกรรมเพื่อสงัคม 
ในวันที่ ๑๔ มกรำคม ๒๕๖๕ Online ถ่ำยทอดสัญญำณ ผ่ำนโปรแกรม Zoom meeting 
จำกศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้ำนสำรภี มำยังห้องประชุมสปุัญญำ สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข

๗๔,๙๔๕ บำท ร้อยละของจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
มำกกว่ำร้อยละ ๘๐

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
รวม ๘๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐



ผลงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กร และระบบบริหาร ด้วยระบบคุณภาพและหลักธรรมาภิบาล ๒๕๖๕  สปสช.

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร “Tune Brian ๑/๖๕”  เรื่องกำรแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวกับส่วนรวมเพื่อป้องกันกำรทุจริต โดยใช้กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน
ทุจริต   มีผู้เข้ำร่วมประชุมจำกทุกหน่วยงำนภำยใน สปสช.จ ำนวน ๙๓ คน

๒. กิจกรรมวันสถำปนำ สปสช.  “ผู้ปฏิบัติงำนภูมิใจ สร้ำงระบบหลักระกันสุขภำพไทย
ให้มั่นคง”  ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ผ่ำนระบบ Zoom มีบุคลำกรเข้ำร่วม ๕๔๕ คน 
ผ่ำนระบบออนไลน์ และส่วนหนึ่งที่ส ำนักงำน  มีกิจกรรม ๑. ปำฐกถำธรรม ควำมดีงำม
จำกกำรท ำงำนเบิกบำนจำงำนส ำเร็จ โดยพระปัญญำนนัทมุนี เจ้ำอำวำสวัดชลประทำน
รังสฤษฏ์ ๒. “เข้ำสู่ทศวรรษ ระบบหลักประกันสุขภำพไทย ไปไกลแค่ไหน” ๓. กำร
เน้นย้ ำถึงแนวทำงกำรบริหำรของเลขำธิกำรที่ใช้หลักธรรมำภิบำล

๓. ปรับปรุงคู่มือควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี ๒๕๖๕ 

๔. รับกำรตรวจเพื่อกำรรับรอง ISO ๙๐๐๑ ๒๐๑๕ ส่วนจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุ
๒๑-๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕

๕. จัดสัปดำห์ธรรมำภิบำล ปี ๒๕๖๕ ระหว่ำงวันที่ ๑๕-๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
สื่อสำรหลักกำรธรรมำภิบำล  เลขำธิกำรสื่อสำรย้ ำกำรปฏิบัติงำนโดยหลักธรรมำภิบำล 
และให้บุคลำกรร่วมลงนำมประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจรติ กำรขับเคลื่อน
องค์กรสู่องค์กรคุณธรรม และร่วมให้ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำล 

๖. สื่อสำรควำมรู้ควำมเข้ำใจและกระบวนกำรประเมิน ITA ๖๕ ผ่ำนระบบ 
mailgothai จ ำนวน ๑๐ ตอน  

๗. ประเมินประสิทธิผลกำรควบคุมภำยใน ของหน่วยงำนภำยในองค์กร ตำมระบบ 
COSO ๒๐๑๓ จ ำนวน ๓๕ หน่วย เพื่อหำจุดที่ต้องปรับปรุงพฒันำ

๙.บริหำรควำมเสี่ยงระดับ Corporate  ตำมกระบวนกำร COSO ERM ๒๐๐๔ (Fraud  
risk management)   โดยก ำกับติดตำมควำมก้ำวหน้ำทุกไตรมำสเสนอ อนุกรรมกำร
ตรวจสอบ  และกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 

๘. ประเมินประสิทธิผลกำรควบคุมภำยในประเด็นทุจริต Red Line ๓ กระบวนงำน  
ก. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ข. กระบวนกำรรับ-จ่ำยเงินงบบริหำรจัดกำรส ำนักงำน 
ค. กระบวนกำรด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  (เป็น ๓ กระบวนกำรที่เลขำธิกำร
ได้ก ำหนดเป็นนโยบำยส ำคัญเร่งด่วนและเอำจริงเอำจัง ตั้งแต่มิถุนำยน ๒๕๖๔)

๑๐. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร “Tune Brian ๒/๖๕” เรื่องเพิ่มคุณค่ำองค์กรด้วยกำร
บริหำรควำมเสี่ยง” วันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๕  มีผู้เข้ำร่วมประชุมจำกทุกหน่วยงำน
ภำยใน สปสช. จ ำนวน ๑๐๘ คน 

๑๑. บุคลำกรทั้งส่วนกลำง ส่วนเขตพื้นที่ และภำคีเครือข่ำย ปฏิบัติกำรจิตอำสำ
ในสถำนกำรณ์ระบำดของโควิด ๑๙ (รับสำยด่วน ๑๓๓๐ จัดส่งยำให้ผู้ป่วย
ประสำนกำรส่งต่อผู้ป่วยเข้ำระบบ HI CI เป็นต้น)
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ผลการด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปลูกและปลุกจิตส านึก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทจุริตของบุคลากร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

• จัดการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใส  เรื่อง ธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติงาน
ที่มีคุณธรรม และความโปร่งใส มีผู้เช้าร่วมอบรม 120 คน

• การแสดงเจตจ านงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  มีผู้เข้าร่วม 110 คน
• การพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม / จัดกิจกรรมจิตอาสา / จัดกิจกรรมทางศาสนา / จัดกิจกรรม

เชิดชูสถาบัน / จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนท าดี 13 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ

• การเปิดเผยข้อมูลแผน ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผ่านเว็บไซต์ 
เพ่ือการตรวจสอบได้

• มีการจัดท าแนวทางการปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต)ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างองค์ความรู้ต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

• มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
• การขับเคลื่อนมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการรับของขวัญของสถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ



ผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2563-2565) ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ
2563 2564 2565

1. บุคลากรของ
สถาบันฯ มี
ค่านิยม 
คุณธรรมและ
จริยธรรมใน
การปฏิบัติ
หน้าที่

สร้างความ
ตระหนัก 
จิตส านึก 
ค่านิยม 
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
วัฒนธรรม
สุจริต 
ให้เกิดการ
ตระหนักรู้ใน
บุคลากร

การประกาศเจตจ านงของผู้บริหาร
ในการต่อต้านการทุจริตและสื่อสารให้บุคลากร
ในองค์กรรับรู้และถือปฏิบัติ

จ านวนประกาศเจตจ านงของผู้บริหารในการต่อต้าน
การทุจริต 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง ปฏิบัติได้ตามแผน

ส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม 
ประมวลจริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้ารว่มกิจกรรมการถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกับค่านิยม ประมวลจริยธรรม 
และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ร้อยละ 
95

ร้อยละ 
95

ร้อยละ 
95

ปฏิบัติได้ตามแผน
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมมากกว่า 

ร้อยละ95
ส านักอ านวยการ

การให้ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน ามามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต

จ านวนการศึกษาดูงานโครงการพระราชด าร ิและ/หรือ 
การบรรยายให้ความรูห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง

ปฏิบัติได้ตามแผน
ในปี 2563-2564

ปี 2565 ยกเลิกโครงการ
ส านักอ านวยการ

การส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือแนวปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
อย่างเคร่งครดั

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ในการไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่ท าสัญญากับ
สถาบัน และไม่รับทรัพย์สินที่มีมูลคา่เกินกว่าสามพันบาท

ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

ปฏิบัติได้ตามแผน
ร้อยละ 100

ทุกส านัก

2. สถาบันมีระบบ
และกลไกที่มี
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต

1. สร้างระบบ
และกลไกใน
การป้องกันการ
ทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ

1.1 การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสใน
การด าเนินงานของสถาบันประจ าปี

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส

ในการด าเนินงานของสถาบัน 
ร้อยละ 

80
ร้อยละ 

80
ร้อยละ 

80

ปี 2563 ได้ 76.23
ปี 2564 ได้ 93.55

ปี  2565 รอผลประเมิน

ส านักอ านวยการ
และส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

1.2 การทบทวนขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ
ท างาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของความโปร่งใส 
และลดความเสี่ยงของการทุจริต

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้รบัการทบทวน ปรับปรุง
3 เรื่อง 3 เรื่อง 3 เรื่อง

ปี 2563 ได้ 3 เรื่อง
ปี 2564 ได้ 3 เรื่อง

ปี 2565 ก าลังด าเนินการ
ทุกส านัก

1.3 การจัดท าแผนการควบคุมภายใน แผนการ
บริหารความเสี่ยง และแผนการตรวจสอบ
ภายในที่ครอบคลุมการด าเนินงานของสถาบันฯ 

ร้อยละของการด าเนินการตามแผนการควบคุมภายใน 

แผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการตรวจสอบภายใน
ร้อยละ 

95
ร้อยละ 

95
ร้อยละ 

95
ปฏิบัติได้ตามแผน

ร้อยละ 100
ทุกส านัก

2. ส่งเสริมให้มี
การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร

2.1 การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
ทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ

ร้อยละของข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่เผยแพร่

ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน
ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

ปฏิบัติได้ตามแผน
ร้อยละ 100

ส านักอ านวยการ

2.2 การเผยแพร่ข้อมูลการให้ทุน
ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ

ร้อยละของข้อมูลการให้ทุนที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์

ของสถาบัน
ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

ปฏิบัติได้ตามแผน
ร้อยละ 100

ส านักพัฒนาศักยภาพ
ด้านวัคซีนของประเทศ



องค์การมหาชน



แหล่งงบประมาณ
เงนินอกงบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรม ทีส่นับสนุนการขบัเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(21) ประเดน็ การต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

สอดคล้องกบัแนวทางตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิชิอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวทางที ่1 ปลูกฝังวธีิคดิ ปลุกจิตส านึก ให้มวีฒันธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต

ล าดับ โครงการ / กจิกรรม ผลผลติ ผลลพัธ์
1 โครงการฝึกอบรม ปลูกฝังสร้างจิตส านึกหลกัคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ

ขอ้บงัคบั ค่านิยมวฒันธรรมองคก์ร
บุคลากรเขา้ปฏิบติังานใหม่ไดรั้บการอบรม 100% บุคลากรท่ีเขา้ปฏิบติังานใหม่ รับรู้ เขา้ใจหลกัคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม วฒันธรรมองคก์ร มีพฤติกรรม

ท่ีถูกตอ้งดีงาม สอดคลอ้งทิศทางองคก์ร
2 กิจกรรมรณรงค ์เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลเก่ียวกบัการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมขององคก์ร
ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลใหเ้จา้หนา้ท่ีไดรั้บรู้รับทราบเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มากกวา่ 3 คร้ัง (ทางระบบไลน์, 
ข่าวประชาสมัพนัธ์ และทางระบบ Intranet)

บุคลากรไดรั้บทราบ และเรียนรู้ขอ้มูลต่าง ๆ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลใหมี้การปฏิบติัท่ีดี 
ลดขอ้ร้องเรียนหรือความไม่พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหรือผูร่้วมงาน และมีความสุขในการท างานร่วมกนั
เป็นทีม

3 จดัช่องทางเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการด าเนิน งานดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากร หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม

มีช่องทางเสนอความคิดเห็นร้องเรียน มากกวา่ 5 ช่องทาง รับทราบขอ้มูลหลายมุมมองจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกเพ่ือปรับปรุงพฒันา 
อยา่งต่อเน่ือง และเป็นองคก์รท่ีเรียนรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม

4 จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จดักิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมทุกเดือน บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุขในการ ท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ดว้ยความขยนั หมัน่เพียร  ท าใหก้ารท างาน มีประสิทธิภาพมากข้ึน  องคก์รมีความเป็นมิตร  
และเกิดความร่มเยน็เป็นสุข   

5 ประสานความร่วมมือเครือข่าย/หน่วยงานภายนอกและเพ่ิมช่องทางขบัเคล่ือน 
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
(ชมรมผูสู้งอาย,ุ ชมรมเพ่ือนโรคไต, มูลนิธิฉือจ้ี)

มีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการด าเนินงาน บริหารจดัการ ขบัเคล่ือน 
คุณธรรม จริยธรรม



รายงานผลการด าเนินโครงการ กิจกรรมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน) (สรพ.)

ITA 2022 : ??
ล ำดบั ปีงบ โครงกำร จัดกจิกรรม ผูเ้ขำ้รว่ม รอ้ยละ ผล ITA ระดบั งบ ประโยชนท์ีไ่ดรั้บ

1 2563
ประกำศเจตจ ำนงของผูบ้รหิำร
และเจำ้หนำ้ทีใ่นกำรตอ่ตำ้น
กำรทจุรติ 

17 ก.พ. 2563 62 82.67 91.66 A 49,000
ท ำใหเ้กดิควำมตระหนักและยกระดับองคก์ร   
คณุธรรม

2 2564
ประกำศเจตจ ำนงของผูบ้รหิำร
และเจำ้หนำ้ทีใ่นกำรตอ่ตำ้น
กำรทจุรติ 

16 ก.พ. 2564 73 97.33 92.09 A 50,000 
สรำ้งรำกฐำนของกำรท ำควำมด ีเชดิชคูนด ี
ดว้ยควำมพอเพยีง วนัิย สจุรติ จติอำสำ 
กตญัญู

3 2565
ป้องกนักำรทจุรติประพฤตมิชิอบ
และสง่แสรมิคณุธรรม

11 ก.พ. 2565 71 94.67 27,400
สรำ้งภมูคิุม้กนั ไมท่ ำ ไมท่น ไมเ่ฉย  รว่มใจ
ตำ้นโกง ตอ่กำรทจุรติ

31 พ.ค. 2565



รัฐวิสาหกิจ



รายงานผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมที่สนับสนุนการขับเคล่ือนแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(21) ประเดน็ การต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิชิอบ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ของหน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุข

THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

GPO STRONG





 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 19 มิถุนายน 2565 
หัวข้อ: งานนำเสนอ (PowerPoint) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บท
 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานในสังกัด
 กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บท
 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วงปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2563-2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 งานนำเสนอ (PowerPoint) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บท
 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานในสังกัด
 กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บท
 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วงปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2563-2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ......................................................................................  

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พศวีร์  วัชรบุตร สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นายพศวีร์  วัชรบตุร) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 
วันท่ี  19  เดือน มิถนุายน พ.ศ. 2565 วันท่ี  19  เดือน มิถนุายน พ.ศ. 2565 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

พศวีร์  วชัรบุตร 
(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
วันที่  19  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

  
 


