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คำนำ 

โรงพยาบาลละงู จัดทำคู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บรรลุตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ ตัวชี ้วัด ภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ผ่านแผนงาน  
บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที ่เช ื ่อมโยงกับทุก
ยุทธศาสตร์ ที ่ เก ี ่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลละงู  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะช่วยให้ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สามารถดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานต่อไป 
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บทที่ ๑ บทนำ 

๑.๑. บทนำ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และให้หน่วยงานภาครัฐ 
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี ซึ ่งสำนักงาน ป.ป.ช. และ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมภายใต้  
กรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาจนถึงปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  
และมีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และบรรลุถึง
เป้าประสงค์เช ิงย ุทธศาสตร์ชาติ คือประเทศไทยมีค่าคะแนนดัชนีการร ับร ู ้การทุจร ิต ( Corruption 
Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ ผ่านประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๓ สกัดกั ้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที ่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนี 
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) เป็นยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคง  
ของชาติจากภัยการทุจริต ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )  
และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) การผลักดันให้มีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติดำเนินการมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ผ่านการดำเนินโครงการและกิจกรรมทั้งด้านการป้องกัน
การทุจริตและการปราบปรามการทุจริต เช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุข ที่จัดทำแผนแม่บทการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแผนแม่บทฯ นี้กำหนด
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วิสัยทัศน์ว่า “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ด้วยการสร้างวัฒนธรรม ต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  
ในระยะเวลาที่เหลือนี้ จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการดำเนินงานจากเดิมไปสู่กระบวนการทำงานแบบบูรณาการ
ทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข  ให้สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  นอกจากตนเองจะไม่กระทำการทุจริตแล้ว จะต้อง 
ไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้น บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจำนงของผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนที่ต้องการสร้างชาติ  
ที่สะอาดปราศจากการทุจริต มีการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกัน
กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที ่ได้ร ับความไว้วางใจ และความเชื ่อมั ่นศรัทธา  
จากประชาชน ว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  เป็นธรรม 
และเท่าเทียม เพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุข ในทุกมิติ
ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะ ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ที่เชื ่อมโยงไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ) ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกป้องกันการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

การผลักดันให้มีการแปลงแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไปสู ่การปฏิบัติมีมาอย่างต่อเนื ่องตั ้งแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านการดำเนินโครงการและกิจกรรมทั้งด้านการป้องกันการทุจริตการปราบปรามการทุจริต  
การส่งเสริมคุณธรรมและการคุ้มครองจริยธรรม ภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์   
ผ่านแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ และภายใต้งบประมาณของ
แต่ละหน่วยงาน ดังนั้น การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่เชื ่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้าง 
ความมั ่นคงของชาติจากภัยการทุจริต ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

๒ 
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๑.๒ วัตถุประสงค์ 

๑.๒.๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม  
การทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของหน่วยงานโรงพยาบาลละงู ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในทิศทางเดียวกัน 

๑.๒.๒ เพื ่อสร้างกลไกที ่เหมาะสมในการขับเคลื ่อนป้องกันปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของหน่วยงานโรงพยาบาลละงู ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑.๒.๓ เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)  
ที่เชื่อมโยงไปสู่แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบาย  
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 

๑.๒.๔ เพื ่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
โรงพยาบาลละงู สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and 
Transparency Assessment: MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เกิดผลสัมฤทธิ ์อย่างเป็น
รูปธรรม 
  

๓ 
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บทที่ ๒ ประมวลสถานการณ์ ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของประเทศไทย และกระทรวง สาธารณสุข 

๒.๑. ทิศทางการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย 

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล และเป็น
อุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน  อาทิ 
การรับสินบน การจัดซื ้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี ่ยนเป็นการทุจริตที ่ซับซ้อนมากขึ ้น ตัวอย่างเช่น  
การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงสู่อาชญากรรมอื่นๆ มากมาย และส่งผลกระทบ
ทางลบในวงกว้าง ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันสร้าง
เครื ่องมือ กลไกและกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
เริ่มตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน การดำเนินงานได้สร้างความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับฐาน
ความคิดและสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม ประเทศไทยได้การกำหนดทิศทางการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึง
การสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื ่อสัตย์สุจริตของคนในสังคมและกระทรวง
สาธารณสุข โดยเฉพาะการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรมในการเป็นตัวแบบที่ดี ดังนั้น 
สาระสำคัญที่มีความเชื่อมโยงสำหรับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่กระทรวงสาธารณสุข
นำมาใช้มีดังนี ้

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 
๒. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่แถลงต่อ

รัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๓. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ๑๒ เรื่อง 
๔. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
๕. แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๖. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๗. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน (Thailand 4.0) 
๘. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 

๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๙. แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๑๐. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 

๔ 
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๑๑. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๑๒. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามมติ

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๑๓. นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 

๒.๒. แนวทางการป้องกันการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข กำหนดทิศทางการพัฒนากระทรวงสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ระยะ 
๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนแม่บทด้านการ
ป้องกันปราบปรามการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที ่กำหนดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ) ที่เชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ๑๒ เรื่องแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที ่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โมเดลประเทศไทยสู ่ความมั ่นคง มั ่งคั ่ง และยั ่งยืน 
(Thailand 4.0) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านการป้องกัน
ปราบปรามการการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ภายใต้วิสัยทัศน์กระทรวง
สาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต และกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน  ร่วมสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั ้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์หลักผ่านกลยุทธ์และ  
แนวทางการดำเนินงานที่กำหนดในแต่ละแผนแม่บท เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน ยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ที่มุ่งเน้นการปฏิรูปและพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้านของพลวัตของการ
ทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขทุกด้าน โดยเริ ่มพื ้นฐานจากจิตใจ จิตสำนึกเป็นสำคัญ เพื ่อให้การทุจริต 
ในกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถเกิดขึ้นได้ และ/หรือมีปริมาณลดน้อยลงไป ทำให้สังคมกระทรวงสาธารณสุข
เป็นสังคมแห่งการต่อต้านการทุจริต และได้รับการยอมรับจากทุกส่วนราชการ นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข
ได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนใน ๖ การไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ สร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริต 
ให้เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจัง เป็นไปตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  

๕ 
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๑๒ เรื่อง นอกจากนี ้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. (ปลูกและ
ปลุกจิตสำนึกป้องกันปราบปรามและเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับ 
แผนแม่บทด้านการป้องกันปราบปรามการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
โดยมุ่งเน้นประเด็นการป้องกันการทุจริต ผ่านกระบวนการ ๖ กระบวนการ ดังนี้ 

๑. กระบวนการปลูกฝังวิธีคิดปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

การแก้ไขปัญหาที่ต้องวางน้ำหนักไปที่การแก้ไขปัญหาความคิด พฤติกรรมการปฏิบัติของ
ข้าราชการที่ไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของการเป็น “บุคคลสาธารณะ” หรือ “ข้าราชการสมัยใหม่” แก้ไข
ปัญหาโดยใช ้ว ิธ ีค ิดแบบระบบเลขฐานสอง (Digital Thinking) หรือ Binary Thinking ภายใต้แนวคิด  
“จิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยใช้โมเดล “STRONG” ในการขับเคลื่อนในการปรับฐานความคิดของบุคลากร 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเกี ่ยวกับเรื ่องผลประโยชน์ ให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบกล่อมเกลาทางสังคมในการต่อต้านการทุจริต ฝัง Chip วิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยโมเดล STRONG ประกอบด้วย 

S (Sufficiency)  ความพอเพียง 
T (Transparency) ความโปร่งใส 
R (Realize)  ความตื่นรู้ 
O (Onward)  มุ่งไปข้างหน้า 
N (Knowledge)  ความรู้ 
G (Generosity)  ความเอ้ืออาทร 

ภายใต้สัญลักษณ์ STRONG คือ 

๑. มือกำแน่นแนบไว้ที่หน้าอกข้างซ้าย แสดงถึงความเข้มแข็งของใจในการต่อสู้กับการทุจริต
ความอยุติธรรมมุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๒. มือขวาที่กำแน่น แสดงถึงการยึดมั่นค่านิยมความพอเพียง (S: sufficient) ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตน โปร่งใส (T: transparent) พร้อมให้ตรวจสอบได้ 

๓. กำมือแนบอกข้างซ้ายตรงหัวใจ แสดงถึงการมีใจตื่นรู้ (R: realize) ต่อปัญหาการทุจริต 
มุ่งม่ันไปสู่อนาคตข้างหน้า (O: onward) ในการแก้ไขปัญหาเพ่ือความเจริญอย่างยั่งยืนของชาติ แสวงหาพัฒนา
ความรู้ (N: knowledge) ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และมีความเอื้ออาทร (G: generosity) ต่อกัน บนพื้นฐาน
ของจริยธรรมและกฎหมาย สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน (Thailand 4.0) 
การพัฒนาที ่สมดุลใน ๔ มิติ (Thailand 4.0) คือการยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human 
Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างแรงบันดาลใจ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

๖ 
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มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณธรรมร่วมและค่านิยมที่ดี
คือสังคมมีความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) 

๒. กระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

๒.๑ การบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่ง
การบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็น ๑ ใน ๔ ยุทธศาสตร์
สำคัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยกำหนดเป็น
ตัวชี้วัดสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข  
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนแม่บทด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ขยายผลสู ่หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จวบจน
ปัจจุบัน คือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ขยายผลครอบคลุมส่วนราชการระดับกรม จำนวน ๙ กรม หน่วยงาน
ของรัฐภายใต้กำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๖ หน่วย  
และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน ๑,๘๕๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย
สำนักงานสาธารณส ุขจ ังหว ัด โรงพยาบาลศ ูนย ์ โรงพยาบาลทั ่วไป สำนักงานสาธารณส ุขอำเภอ  
และโรงพยาบาลชุมชน ใช้หลักการสำคัญ คือ การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบสำรวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ที่สำนักงาน 
ป.ป.ช. กำหนด  เพ ื ่อให ้ท ุกหน ่วยงานทราบจ ุดแข ็งและโอกาสในการปร ับปร ุง ( Opportunity for 
Improvement: OFI) พร้อมปรับปรุงกระบวนงานตามมาตรฐานการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ประกอบการหลักการสำคัญ ๓ ประการ คือ 

Systematic ความเป็นระบบของกระบวนการ ที่ทำให้การดำเนินการนั้นเป็นไปได้อย่าง
ชัดเจน มีเข็มมุ่งและสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร 

Sustainable การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นมุ่งเน้นการนำกระบวนการที่วางไว้อย่างเป็น
ระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั่วถึงเพ่ือนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร 

Measurable การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้ได้คำตอบการควบคุมติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงาน เพ่ือให้หน่วยงานได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องเกิดความยั่งยืน 

๗ 
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๒.๒ มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตป้องกันการรับสินบน ป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และลดการใช้ดุลพินิจ 

๓. กระบวนการสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติกับภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต 

โดยการสร้างและพัฒนากลไกกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกี ่ยวข้องกับการติดต่อกับ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต 
ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการตาม
ข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ช. ข้อ ๑.๓.๑ “ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะ
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล” และข้อ ๑.๔ “ให้เพ่ิม
ความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายในทั้งในระดับสถานพยาบาลและระดับหน่วยงานต้นสังกัดของ
สถานพยาบาล” ดังรายละเอียด 

๓.๑ ผลักดันให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่ างสมเหตุผล (Rational 
Drug Use หรือ RDU) ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๓.๒ ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการป้องกัน  
การทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เสนอ หลักเกณฑ์การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

๓.๓ บังคับใช้เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ และเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ...  อย่างเคร่งครัด กำหนดให้เกณฑ์จริยธรรมเป็นกลยุทธ์
เสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบจัดซื้อและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานพยาบาล 

๓.๔ ประชาสัมพันธ์และปลูกฝังให้บ ุคลากรและภาคประชาชนมีความตระหนักรู ้ถึง
ความสำคัญของการเสนอขายยาอย่างเหมาะสม 

๓.๕ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี ่ยวกับเกณฑ์จริยธรรมฯ ให้บุคลากรรับทราบและ
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตนตามเกณฑ์จริยธรรมฯ 

๓.๖ สร้างเครือข่ายที่ประกอบไปด้วยบุคลากรในสถานบริการและประชาชน ทำการเฝ้าระวัง
และตรวจสอบการส่งเสริมการขายยาและการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงมีช่องทางในการร้องเรียน และ 
แจ้งข้อมูลการกระทำผิดให้แก่หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง 

๔. กระบวนการปราบปรามการทุจริต 

โดยการสร้างและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว
เด็ดขาด และเป็นธรรม กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริต การสืบสวนข้อร้องเรียนข้อกล่าวหา ให้ดำเนินการโดยองค์คณะสหวิชาการในกระบวนการ

๘ 
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ปราบปรามการทุจริต พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ให้แก่องค์คณะสหวิชาการในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต พัฒนากฎหมาย ปรับปรุงกฎระเบียบให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ผู้กระทำความผิด ถูกลงโทษทางวินัยด้วยความรวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม ถูกต้องตาม
หลักกฎหมาย เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข องค์กรต่อต้านการทุจริตเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และข้อมูลในการปราบปราม
การทุจริต เป็นไปตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการของ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๔.๑ มาตรการจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑. กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๒. กำหนดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓. มีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๔.๒ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ให้แก่องค์คณะสหวิชาการในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต ดังนั้นการสืบสวนข้อร้องเรียนข้อกล่าวหา ให้ดำเนินการโดยองค์คณะสหวิชาการในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

๕.กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข 

ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) ภายใต้วิสัยทัศน์ว่า กระทรวง
สาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวง
สาธารณสุขให้มีความต่อเนื่องและมีทิศทางเดียวกัน นำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อกระทรวงสาธารณสุขและประเทศชาติ ตามนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙) โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ (ด้านสาธารณสุข) ที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยและคนในชาติให้สมดุลทั้งทางวัตถุและ
จิตใจควบคู่กันไปโดยให้ “คุณธรรมนำการพัฒนา” สร้าง “สังคมคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และโรงพยาบาล
คุณธรรม” ให้สัมฤทธิ์ผลในเชิงประจักษ์ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of 
Public Health) ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื ่อเสริมสร้างระบบคุณธรรมของกระทรวง
สาธารณสุขให้เข้มแข็ง บนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน นำสู่การเป็น
กระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of Public Health) ภายใต้คุณธรรมที่พึงประสงค์ ๔ ประการ พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา และค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” โดยให้ค่านิยม “MOPH” เพ่ือ

๙ 
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ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืน ต่อไปและคำนึงถึงรากฐานการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาวดังนี้ 

๕.๑. ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจขับเคลื่อนผ่านองค์กรคุณธรรมเป็นไปตามหลักการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
ชุมชน อำเภอ จังหวัดคุณธรรมของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 

๕.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ขับเคลื่อนผ่านกลไก
ชมรมจริยธรรมที่เป็นไปตามหลักการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรชุมชน อำเภอ จังหวัดคุณธรรมของกรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ที ่สอดคล้องกับแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติฉบับที ่ ๑ (พ.ศ.  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) และบูรณาการ 
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” (บ้าน–ชุมชน/วัด–ศาสนสถาน/โรงเรียน–ส่วนราชการ) เพื่อความ
มั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน ของชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามบริบทของ
หน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ 

๖ . กระบวนการคุ้มครองจริยธรรม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสามบัญญัติให้รัฐ  
พึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรม สำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๒ บัญญัติให้บรรดาประมวล
จริยธรรม กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการ
กำหนดประมวลจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๑๔ กำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
โดยข้อเสนอของหัวหน้าส่วนราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการเพ่ือควบคุม กำกับ ให้
มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
  

๑๐ 
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บทท่ี ๓ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓.๑ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย  
บูรณาการ และมอบหมายผู ้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณา
การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการและมอบหมายให้สำนักงาน 
ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพหลัก แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีหน้าที่ และอำนาจ ดังนี้ 

๑. กำหนดหลักเกณฑ์วัตถุประสงค์ ขอบเขตภารกิจ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัด หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละเป้าหมายและหน่วยรับงบประมาณที่เกี ่ยวข้อง  
ให้ครอบคลุมครบถ้วนสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการที่คณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ 

๒. ประสานหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการกิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย
ที่จะต้องใช้ในการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามความจำเป็น
และเหมาะสม 

๓. พิจารณาโครงการกิจกรรมและงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๔. จัดทำข้อเสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และแสดงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณตามกรอบระยะเวลาของการ
ดำเนินการพร้อมจัดทำแผนการปฏิบัติงาน 

โรงพยาบาลละงู กระทรวงสาธารณสุข ได้ประมวลสถานการณ์ทิศทางการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุขไว้แล้ว หน่วยงานนำความรู ้ในบทที่ ๒  
มาประมวลเป็นข้อมูลเชิงวิชาการและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
  

๑๑ 
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รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

กิจกรรม การดำเนินงาน จำนวน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
ดำเนินการ

แล้ว 
ยังมิได้

ดำเนินการ 

๑. การกำหนดมาตรการ กรอบแนวทาง กลไกการ
ดำเนินงานต่างๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ยึดถือและปฏิบัติ 
เพ่ือเสริมสร้าคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน 

- มาตรการกลไก หรือ วางระบบในการ
ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งในการจัดซื้อ/
จ้าง 

- มาตรการ กลไก หรือ วางระบบในการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ฯ 

- มาตรการ  กลไก หรือ วางระบบในการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกำกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 

- มาตรการ กลไก หรือ วางระบบในการป้องกัน
การรับสินบน 

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในหน่วยงาน 

✓  ๑ ครั้ง ๑๒ ต.ค. ๖๓ ทบทวนมาตรการต่างๆ  

๑๒ 



. 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

กิจกรรม การดำเนินงาน จำนวน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

ดำเนินการ
แล้ว 

ยังมิได้
ดำเนินการ 

- มาตรการ กลไก หรือ วางระบบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตาม
คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

- การประชุมชี้แจง ให้ความรู้แก่ จนท. ในเรื่อง
กรอบแนวทาง มาตรการต่างๆ ที่กำหนดขึ้นเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน 

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง 

- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ./ระเบียบ/
ข้อกำหนด/ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

✓  ทุกครั้ง มีการติดตามการดำเนินงานตามกรอบ
แนวทางท่ีกำหนด 

 

๓. ความพร้อมรับผิด 

- ประกาศเผยแพร่ผู้ที่ได้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระดับดีเด่น และ ดีมาก 

✓  ๑ ครั้ง มีการประกาศเผยแพร่ผู้ที่ได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น
และดมีากผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

๔. การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
- ติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ 

ทุก ๖ เดือน 
- ติดตามผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัด ทุก ๖ 

เดือน 

✓  ปีละ 

๒ ครั้ง 
มีการติดตามรายงานอุบัติการณ์/ข้อ

ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะต่างๆ 

 



. 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

กิจกรรม การดำเนินงาน จำนวน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

ดำเนินการ
แล้ว 

ยังมิได้
ดำเนินการ 

- การติดตามรายงานอุบัติการณ์/ข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

๕. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

- ประกาศเผยแพร่เจตนารมณ์การต่อต้านการ
ทุจริต 

✓  ๑ ครั้ง วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓  

๖. การจัดการเรื่องร้องเรียน 

- เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการ
ตอบสนองข้อร้องเรียนให้ประชาชนทราบ 

✓  ทุกครั้ง มีการประกาศเผยแพร่ช่องทางการ
ร้องเรียนและตอบสนองข้อร้องเรียน

ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

๗. การรับสินบน (No Gift Policy) 

- ประกาศเผยแพร่นโยบายการไม่รับสินบนทุก
ประเภท พร้อมชี้แจงเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เข้าใจและ
ยึดถือปฏิบัติ 

✓  ๑ ครั้ง ๒๑ ต.ค. ๖๓ ประชุมถ่ายทอดนโยบาย
ผ่านการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 

 

๘. ดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ คุณธรรม ๔ 
ประการ 

- พอเพียง 
- วินัย 

✓  ทุกครั้ง   



. 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

กิจกรรม การดำเนินงาน จำนวน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

ดำเนินการ
แล้ว 

ยังมิได้
ดำเนินการ 

- สุจริต 
- จิตอาสา 
๙. ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการทุจริตฯ 
ของ จนท.รัฐในสังกัด สปสธ. 
- มาตรการการใช้รถราชการ 
- มาตรการการเบิกต่าตอบแทน 
- มาตรการการจัดทำโครงการอบรม/ประชุม/

ศึกษาดูงาน 
- มาตรการจัดหาพัสดุโดยดำเนินการตาม

กฎหมาย ระเบียบ และ ประกาศที่เกี่ยวข้อง 

✓  ๑ ครั้ง มีการทบทวนมาตรการต่างๆ 

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ 

 

๑๐. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

- วิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
- กำหนดแนวทางเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

✓  ๑ ครั้ง ประชุมวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

๑๑. มาตรฐานและความเป็นธรรมในการให้บริการ 

- เผยแพร่กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา การ
ปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการทราบ 

✓   มีการประกาศเผยแพร่กระบวนการ
ปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 



. 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

กิจกรรม การดำเนินงาน จำนวน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

ดำเนินการ
แล้ว 

ยังมิได้
ดำเนินการ 

๑๒. อ่ืนๆ 

- การนำเสนอพระบรมราโชวาท และพระราช
ดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทุกครั้งก่อนการ
ประชุม คกบร. และเผยแพร่ให้ จนท.ทราบ 

- การเปิดเพลงที่ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม 
ก่อนการประชุม และระหว่างพักทุกครั้ง 

- การทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดีที่ ๓ ของ
เดือน 

- การร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ และวัน
สำคัญทางศาสนา 

- การชื่นชมบุคลากรที่ทำความดีในเวทีต่างๆ และ
ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

- ดำเนินการตามนโยบายการลงพ้ืนที่และการ
ตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

✓  ทุกครั้ง มีการนำเสนอทุกวัน 

ช่วงเช้าและช่วงพักกลางวัน 

 

 
  



. 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน 

ขอขอบคุณคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม จริยธรรม  ชมรม  LANGU STRONG โรง
หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน /หัวหน้าฝ่ายทุกท่านที่ได้ประสานงาน ร่วมมือ จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ทำให้
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อสังเกต จากการดำเนินงาน 

๑. เน้นการปลูกฝังวิธีคิดในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
๒. กำหนดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีความหลากหลายช่องทาง 

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 

๑. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
๒. พัฒนาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

 
 
 

(นายอภิยุทธ์ สำมะเนี๊ยะ) 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

ผู้ติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต 

 
 
 

(นายปวิตร วณิชชานนท์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) 

โรงพยาบาลละงู 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๑๗ 


