
วิพากษ์ (ร่าง) 

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

27 กรกฎาคม 2565



III

มีความสอดคล้องกับแผน

ให้ความส าคัญกับความสอดคล้องของแผน 3 ระดับ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

“แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณา

ของคณะรัฐมนตร”ี 

ระดับที่ 1... ระดับที่ 2 ... ระดับที่ 3 ... 



1. ด้านความมั่นคง

แผนระดับ 1

ยุทธศาสตร์ชาติ
2. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

(21) ประเด็นการต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านการป้องกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐ

ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

และตอบโจทย์ประชาชน

นโยบายและแผนระดับชาติ

ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

นโยบายที่ 9

เสริมสร้างความมั่นคง

ของชาติจากภัยการทุจริต

แผนระดับ 2

แผนระดับ 3
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2

(พ.ศ. 2566-2570)

ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม

และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. 2565-2570) 

1. ด้านความมั่นคง

แผนระดับ 1

ยุทธศาสตร์ชาติ
2. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

(21) ประเด็นการต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านการป้องกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐ

ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

และตอบโจทย์ประชาชน

นโยบายและแผนระดับชาติ

ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

นโยบายที่ 9

เสริมสร้างความมั่นคง

ของชาติจากภัยการทุจริต

แผนระดับ 2

แผนระดับ 3
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2

(พ.ศ. 2566-2570)

ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม

และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. 2565-2570) 



แผนระดับที่ 1 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ

เป้าหมาย  

บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์  

การรักษาความสงบภายในประเทศ

เป้าหมาย  

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์  

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ



แผนระดับที่ 2 

แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

(21) ประเด็นการต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านการป้องกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐ

ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

และตอบโจทย์ประชาชน

นโยบายและแผนระดับชาติ

ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

นโยบายที่ 9

เสริมสร้างความมั่นคง

ของชาติจากภัยการทุจริต

แผนระดับ 2

ประเทศไทยปลอดการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

(Corruption Perceptions Index) 

อยูใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579

การบริการภาครัฐ 

มีคุณภาพ เข้าถึงได้

หน่ วยงานภาครั ฐมี ร ะบบป้องกัน

และแก้ ไขการทุจริตและประชาชน

ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงาน

ภาครัฐ



แผนระดับที่ 3 

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2

(พ.ศ. 2566-2570)

ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐาน

ทางจริยธรรมและการส่งเสริม

จริยธรรมภาครัฐ 

(พ.ศ. 2565-2570)

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ยกระดับตัวชี้ วัดนานาชาติและตัวชี้ วัดระดับชาติที่ เกี่ ยวข้อง

กั บจริ ยธรรม เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ  แล ะตั วชี้ วั ดด้ านคุณธรรม

และความโปร่ง ใสของการดํา เนินงานภาครัฐของประเทศไทย

โดยใช้กลไกขับเคลื่อนด้านมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อยกระดับ

การทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ



แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย : กระทรวงสาธารณสุขปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนย่อยที่ 2แผนย่อยที่ 1 แผนย่อยที่ 3

ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก 

ให้มีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

การป้องกันการทุจริต เสริมสร้างประสิทธิภาพ

ในการปราบปรามการทุจริต

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์

การประเมิน ITA

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

KPI
กระทรวงสาธารณสุขปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ



1
ปลูกฝังวิธีคิด 

ปลุกจิตส านึก 

ให้มีพฤติกรรม

ซื่อสัตย์สุจริต

ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตนในบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข

ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้ยึดถือผลประโยชน์

ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนในการผลิตบุคลากร

ของสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

กลยุทธที่ 1

กลยุทธที่ 2



ปลูกฝังวิธีคิด 

ปลุกจิตส านึก 

ให้มีพฤติกรรม

ซื่อสัตย์สุจริต

1
ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกในการน าจริยธรรม และค่านยิม 

MOPH เป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน

การทุจริต

กลยุทธที่ 3

สร้างเครือข่ายบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันและหยุดยั้งการทุจริต

กลยุทธที่ 4



2 การป้องกัน

การทุจริต

สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารทุกระดับมีความพร้อมรับผดิ 

(Accountability)

กลยุทธที่ 1

ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 

ให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต

และใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย

กลยุทธที่ 2

กลยุทธที่ 3

เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม



เสริมสร้าง

ประสิทธิภาพ

ในการปราบปราม

การทุจริต

เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริต

กลยุทธที่ 1

พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการกระบวนการด้านการปราบปรามการทุจริต

กลยุทธที่ 2



กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด

ร่วมต้านทุจริต

Law enforcement

การบังคับใช้กฎหมาย

Prevention

ป้องกันการทุจริต

L

P

Literacy

ความรอบรู้สู้โกง

L

Three Pronged Measures



วิพากษ์ 



ส่วนที่ 1

บทสรุปผู้บริหาร



ส่วนที่ 2

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

ระดับที่ 1... 

ระดับที่ 2... 

ระดับที่ 3... 



III

สถานการณ์การทุจริตในสังคมไทย

และกระทรวงสาธารณสุข 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการฉายภาพอนาคต

ส่วนที่ 3



3.1 สถานการณ์การทุจริตในสังคมไทย

3.2 สถานการณ์การทุจริตในกระทรวงสาธารณสุข

3.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

3.4 การฉายภาพอนาคต

สถานการณ์การทุจริตในสังคมไทยและกระทรวงสาธารณสุข 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการฉายภาพอนาคต

ส่วนที่ 3
III III



I

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ

ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

ส่วนที่ 4



I
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

สาระส าคัญ

ของแผนปฏิบตัิราชการฯ

4.1 4.2

ผลที่ได้รับ

จากแผนปฏิบตัิราชการฯ



กลไกและการบริหารการขับเคลื่อน

และติดตามประเมินผล

ส่วนที่ 5



กลไกและการบริหาร

การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ
5.1

5.2 การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ



Thank you 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 27 สิงหาคม 2565 
หัวข้อ: งานนำเสนอ (PowerPoint) ประกอบการประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน 
 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 -2570) 
 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมแมคโนเลีย 2-3 อาคาร 3 ชั้น 4 โรงแรมทีเค. พาเลซ 
 แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 งานนำเสนอ (PowerPoint) ประกอบการประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน 
 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 -2570) 
 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมแมคโนเลีย 2-3 อาคาร 3 ชั้น 4 โรงแรมทีเค. พาเลซ 
 แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

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

วันท่ี  27  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 วันท่ี  27  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
พศวีร์  วัชรบุตร 

(นายพศวีร์  วัชรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  27  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 
  

 


