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ส่วนที่ ๑ 

บทสรุปผู้บริหาร 

ภาครัฐที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ มีวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว 
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต จะเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในปี ๒๕๘๐  

สถานการณ์ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ  
สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตที่มีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตส านึกในการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งปัญหาดังกล่าวท าให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
มีการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก 
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งนี้ ถึงแม้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม การรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทยยังจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
ที่ถูกจัดให้อยู่ในล าดับที่ ๙๖ จาก ๑๘๐ ประเทศทั่วโลกในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างบูรณาการ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ 
เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม
ในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ
หน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เก่ียวข้องในการปราบปราม
การทุจริต แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 
๒ แผนย่อย ได้แก่ 

๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  ที่ มุ่ งการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ 
ในส่วนการพัฒนาคน เน้นการปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคม โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการปลูกฝัง 
และหล่อหลอมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ  
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตั้ งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา กลุ่มประชาชนทั่วไป เน้นการสร้างวัฒนธรรม 
และพฤติกรรมสุจริต ควบคู่กับส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน รู้จักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหน้าที่
การงาน พร้อมกับสร้างจิตส านึกและค่านิยมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต สนับสนุนการมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายเฝ้าระวัง สอดส่อง และแจ้งเบาะแสการทุจริต พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครอง  



 

-๒- 
 

ผู้แจ้งเบาะแส กลุ่มนักการเมือง ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและยกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง ทั้งระดับประเทศและท้องถิ่นให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการก ากับจริยธรรมภายในพรรค
การเมืองอย่างเข้มข้น  

ในส่วนของการพัฒนา “ระบบ” จะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้าน 
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน  
พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือและมาตรการเพ่ือสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
และปิดโอกาสในการกระท าการทุจริต ท าให้การทุจริตคอร์รัปชั่นท าได้ยากและมีโอกาสสูงที่จะถูกตรวจพบ  
และลงโทษ พร้อมทั้งการสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อภาครัฐ  โดยการเพ่ิมโทษให้หนัก และการตัดสิน
คดีท่ีมีความรวดเร็ว เด็ดขาด เพ่ือให้การกระท าการทุจริตเป็นสิ่งที่ “ได้” ไม่คุ้ม “เสีย” ทั้งนี้ ในการด าเนินการ
ตามแนวทางของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมีเป้าหมายส าคัญ ๒ ประการ คือ 
ประชาชนคนไทยมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และคดีทุจริตลดลงทั้งในส่วนคดีของหน่วยงาน 
และคดีของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง โดยมีโครงการส าคัญที่ทุกหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องต้องร่วมกันขับเคลื่อน คือ โครงการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต 
และการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และโครงการสร้างนวัตกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างมีส่วนร่วม  

๒) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไก 
ที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ทั้งในขั้นตอนการสืบสวน/ตรวจสอบเบื้องต้น การด าเนินการทางคดี 
การยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้กระท าความผิด การตัดสินลงโทษผู้กระท าความผิด ทั้งทางวินัยและอาญา 
ให้มีความรวดเร็ว การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมาย  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งรวมถึง 
การเชื่อมโยงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนระหว่างหน่วยงาน การบูรณาการงานคดีการพัฒนาและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย การจัดท าระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ 
ด้านการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้าน  
การทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ การด าเนินการตามแผนย่อยการปราบปรามการทุจริตต้องการ
บรรลุเป้าหมายส าคัญ คือ การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ โครงการ
ส าคัญที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อน คือ โครงการสร้างนวัตกรรมการปราบปรามการทุจริตเชิงรุก 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

๒.๑ บทน า 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท าขึ้นภายใต้
ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซ่ึงที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกัน
สร้างเครื่องมือ กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมี
รูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์
ปัญหาการทุจริตที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระท าทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ 
โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ท าให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหาย 
อย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการ
ตรวจสอบของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว   

การจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นกรอบในการจัดท า โดยแผนแม่บทฯ มี ๒ แนว
ทางการพัฒนาหลัก ดังนี้ (๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดย
การปลูกฝังวิธีคิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต 
เพ่ือสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ” 
โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวน
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ (๒) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้าน
ของการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
ในระยะ ๒๐ ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการด าเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก าหนดให้
ประเทศไทยมอัีนดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของโลก  
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๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๒.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

๒.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่ นชมและได้รับการยอมรับโดย
ประชาคมระหว่างประเทศ 

๒.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

๔.๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของ
ประเด็นปัญหาความมั่นคงท่ีส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 

๔.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

๔.๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ
แบบบูรณาการ 
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๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑-  ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 

ประเทศไทยปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ ๑ ใน 
๕๔ และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ากว่า  

๕๐ คะแนน 

อยู่ในอันดับ ๑ ใน 
๔๓ และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ากว่า   

๕๗ คะแนน 

อยู่ในอันดับ ๑ ใน 
๓๒ และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ากว่า  

๖๒ คะแนน 

อยู่ในอันดับ ๑ ใน 
๒๐ และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ากว่า  

๗๓ คะแนน 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  

เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ 
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง 
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ 
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้ก าหนด
แผนย่อยไว้ ๒ แผน คือ  

๓.๑ แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริต 
ให้ความสนใจข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้าน 
การทุจริตทั้งในชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหาย  
ต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ท าให้สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่
กระท าการทุจริตเนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการทุจริตอันส่งผล  
ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะ 
การลงโทษทางสังคมต่อการกระท า รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่าง
เข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่อ านาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติ 
และระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตาม
เจตจ านงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใส 
โดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมีกลไก 
การตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยาก 
แก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลก
และพลวัตของการทุจริตที่ผู้กระท าการทุจริตหาช่องทางการทุจริตทีย่ากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะ
ทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะท าให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้
กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวีความส าคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกัน  
การทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิด
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ความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้ มีความเข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ 
ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วม
ตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ ไขปัญหาการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
และก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
ความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระท าผิด
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต    

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา 

๑) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน  
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม 
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริม
วัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่ เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น 
สามารถท าหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

๒) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง 
เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุน 
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

๓) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/
ท้องถิ่น/ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบ  
แก่ประชาชน เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ก าหนดตามกฎหมายแล้ว 
ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองเพ่ือสร้างนักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 
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๔) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริต
ที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
และการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการ
ด าเนินโครงการ 

๕) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที ่เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจ 
ของผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ 
โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิ ทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริม 
การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐ 
โดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการด าเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการท างานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน  
การตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  
ที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับ 
ผู้ให้เบาะแส    
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๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 

๑. ประชาชนมีวัฒนธรรม 
และพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริต 

ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริต 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๖๐ 

 

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละของประชาชนที่มี
วัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มี
ทัศนคติและพฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

ร้อยละ ๕๐ 

 

 

ร้อยละ ๖๐ 

 

ร้อยละ ๗๐ 

 

 

ร้อยละ ๘๐ 

 

 

ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA  

ร้อยละ ๘๐  

(๘๕ คะแนนขึ้นไป) 

ร้อยละ ๑๐๐ 

(๘๕ คะแนนขึ้นไป) 

ร้อยละ ๘๐ 

(๙๐ คะแนนขึ้นไป) 

ร้อยละ ๑๐๐ 

(๙๐ คะแนนขึ้นไป) 

๒. คดีทุจริตและประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จ านวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลงร้อยละ ๑๐ ลดลงร้อยละ ๕๐ ลดลงร้อยละ ๗๐ ลดลงร้อยละ ๘๐ 

จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน 
  - จ านวนข้อร้องเรียน

เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต)  

 

ลดลงร้อยละ ๑๐ 

 

ลดลงร้อยละ ๕๐ 

 

ลดลงร้อยละ ๗๐ 

 

ลดลงร้อยละ ๘๐ 

  - จ านวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าทีภ่าครัฐที่ถูกชี้มูลว่า
กระท าการทุจริต 

ลดลงร้อยละ ๑๐ ลดลงร้อยละ ๕๐ ลดลงร้อยละ ๗๐ ลดลงร้อยละ ๘๐ 

จ านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ ๒๕ ลดลงร้อยละ ๕๐ ลดลงร้อยละ ๘๐ ลดลงร้อยละ ๙๐ 
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๓.๒  แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการ

ปราบปรามการทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมาย 
และการด าเนินคดีจะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ท าให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้อง 
ในการปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุง
กฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งท า ให้
ผู้กระท าความผิดได้รับการด าเนินคดีและลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้
สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดี  

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา  

๑) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  
โดยการปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างาน 
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือน
ทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง  ๆ ในการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

๒) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ 
ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้ มีความรวดเร็ว 
และกระชับมากขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระท า
ความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน  อาทิ 
การบูรณาการประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการ  
ที่ล่าช้าและซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุง
และพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการ  
กับทรัพย์สินหรือผู้กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือให้การติดตาม
ทรัพย์สินคืนยึดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิด
ความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กร
เอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

๓) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ ด้ านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้ เชี่ ยวชาญ 
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละ
หน่วยงานได้ศึกษาและมีความสมรรถนะและความรู้ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง 
สหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ  
ทีเ่ป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 

 



 

-๑๑- 
 

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 

การด าเนินคดีทุจริตมี
ความรวดเร็ว เป็นธรรม 
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ  

กระบวนการด าเนินคดี 
ทุจริตที่จ าเป็นต้องขอ
ขยายระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติที่กฎหมาย
ก าหนด 

ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ 

จ านวนคดีอาญาที่
หน่วยงาน 
ไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้อง
กลับ 

ไม่เกินร้อยละ ๔  
ของจ านวนคดีที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ ๓ 
ของจ านวนคดีที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ ๒  
ของจ านวนคดีที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ ๑ 
ของจ านวนคดีที่ส่งฟ้อง 

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 3 พฤษภาคม 2562 
หัวข้อ: แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2565) 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2565) 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  3  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วันท่ี  3  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  3  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
  

 



แผนแม่บท การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)



แผนแม่บท การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)



แผนแม่บท การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนแม่บท 

การป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

กระทรวงสาธารณสุข
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

กระทรวงสาธารณสุข



แผนแม่บท การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)



แผนแม่บท การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

	 แผนแม่บทการป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 กระทรวงสาธารณสุข	 ระยะ	 5	 ปี	

(พ.ศ.	 ๒5๖๐-๒5๖4)	 กำาหนดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ระยะที่	 ๓	

(พ.ศ.	 ๒5๖๐–๒5๖4)	 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	

(พ.ศ.	๒5๖๐-๒579)	ท่ีเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับท่ี	1๒	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)	และ

ยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐–๒579)	ท่ีกำาหนดวิสัยทัศน์ว่า	“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 และมีหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการพื้นฐานของแผนแม่บทการป้องกัน	ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	

กระทรวงสาธารณสุข	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)	โดยกำาหนดวิสัยทัศน์ว่า “กระทรวงสาธารณสุข

ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”	 ด้วยการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต	 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

แบบบูรณาการ	ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้มีประสิทธิภาพ	ซึ่งการป้องกัน	

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 กระทรวงสาธารณสุข	 ระยะ	 5	 ปีข้างหน้านี้	 จะเป็นการปฏิรูป

กระบวนการดำาเนินงานจากเดิมไปสู่กระบวนการทำางานแบบบูรณาการทั้งระบบ	โดยเร่ิมจากการวางรากฐาน

ทางความคิดของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวมได้	 นอกจากตนเองจะไม่กระทำาการทุจริตแล้ว	 จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นอีกต่อไป	

บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ	 เจตจำานง

ของผู้บริหาร	บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนท่ีต้องการสร้างชาติให้สะอาดปราศจากการทุจริต	มีการขับเคล่ือน

นโยบายท่ีมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน	 ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ต้องเป็นท่ีได้รับความไว้วางใจ	 และความเช่ือม่ัน	 ศรัทธาจากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์

ของชาติและประชาชนได้อย่างเข้มแข็ง	รวดเร็ว	เป็นธรรม	และเท่าเทียม	ท้ังน้ี	เพ่ือยกระดับมาตรฐานจริยธรรม	

คุณธรรมและความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติ	

	 กระทรวงสาธารณสุข	 	 มุ่งหวังว่าเมื่อทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 	 มีส่วนร่วมใน

การขับเคลื่อนแผนแม่บทการป้องกัน	ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	กระทรวงสาธารณสุข	ระยะ	

5	ปี	 (พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)	 ไปสู่การปฏิบัติแล้ว	ย่อมก่อให้เกิดผลดีแก่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขโดย

มีพฤติกรรมที่ถูกต้องสามารถแยกแยะได้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	 ไม่กระทำา

การทุจริต	ไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นอีกต่อไป	และกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงคุณธรรมด้วยหลัก

ธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน	

(นายโสภณ เมฆธน)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำาปรารภ

ก



แผนแม่บท การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

คำาปรารภ   ก

สารบัญ   ข

บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร ค

ส่วนที่ 1 บทนำา  1

  บทที่ 1 บทนำา ๒

ส่วนที่ ๒ สถานการณ์การทุจริต สาเหตุการทุจริตในสังคมไทย ๕

  และสถานการณ์การทุจริตในกระทรวงสาธารณสุข

  บทที่ ๒ สถานการณ์การทุจริต สาเหตุการทุจริตในสังคมไทย ๖

   และสถานการณ์การทุจริตในกระทรวงสาธารณสุข

ส่วนที่ 3 ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1๕

  บทที่ 3 ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1๖

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการฉายภาพอนาคต 33

  บทที่ 4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการฉายภาพอนาคต 34

ส่วนที่ ๕ แผนแม่บทป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 4๕

  และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)

  บทที่ ๕ แผนแม่บทป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 4๖

   และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)

บรรณานุกรม  ๖4

ภาคผนวก  ๖๕

ผู้จัดทำา   ๖๖

สารบัญ

ข



แผนแม่บท การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

	 แผนแม่บทการป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 กระทรวงสาธารณสุข	 ระยะ	 5	 ปี	

(พ.ศ.	 ๒5๖๐-๒5๖4)	 กำาหนดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ระยะที่	 ๓	

(พ.ศ.	๒5๖๐–๒5๖4)	แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน	ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระยะ	๒๐	ปี	

(พ.ศ.	๒5๖๐-๒579)	ที่เชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	1๒	(พ.ศ.	๒5๖๐-

๒5๖4)	และยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐–๒579)	ที่กำาหนดวิสัยทัศน์ว่า	“ประเทศไทย

มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

และมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการพ้ืนฐานของแผนแม่บทการป้องกัน	ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ	กระทรวงสาธารณสุข	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)	โดยกำาหนดวิสัยทัศน์ว่า	“กระทรวง

สาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ด้วยการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต	ยกระดับธรรมาภิบาล

ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ	 ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มี

ประสิทธิภาพ	ซึ่งการป้องกัน	ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	กระทรวงสาธารณสุข	ระยะ	5	ปี

ข้างหน้านี้	จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการดำาเนินงานจากเดิมไปสู่กระบวนการทำางานแบบบูรณาการทั้งระบบ	

โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้	นอกจากตนเองจะไม่กระทำาการทุจริตแล้ว	จะต้องไม่อดทน

ต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นอีกต่อไป	 บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และเพิกเฉย

ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ	เจตจำานงของผู้บริหาร	บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนท่ีต้องการสร้างชาติท่ีสะอาด

ปราศจากการทุจริต	มีการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน	ขณะเดียวกันกลไก

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ	 และความเชื่อมั่น	 ศรัทธาจากประชาชน

ว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว	เป็นธรรม	และเท่าเทียม	ทั้งนี้	

เพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรม	คุณธรรม	และความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติ	

	 แผนแม่บทการป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 กระทรวงสาธารณสุข	 ระยะ	 5	 ปี	

(พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)	ให้ความสำาคัญกับการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต	ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการแบบบูรณาการ	 ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้มีประสิทธิภาพผ่าน

ทุกภาคส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 หน่วยงานของรัฐภายใต้กำากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข	 องค์การมหาชน	 และรัฐวิสาหกิจ	 โดยให้เกิดความเข้มแข็งจากภายในและเกิดกระบวนการสร้าง

วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตแบบ	 “ระเบิดจากข้างใน”	ตามพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	

ในรัชกาลที่	 9	 ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีจิตสำานึก

คำานึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสำาคัญ

บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร

ค



แผนแม่บท การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

	 กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด	ร่วมต้านทุจริต

พันธกิจ (Mission) 

	 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต	 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ	 ปฏิรูป

กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ

คำาอธิบายพันธกิจ (Mission) 
	 การป้องกัน	ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	กระทรวงสาธารณสุข	ระยะ	5	ปีข้างหน้า

จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการดำาเนินงานจากเดิมไปสู่กระบวนการทำางานแบบบูรณาการท้ังระบบ	 โดยเร่ิมจาก

การวางรากฐานทางความคิดของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้	 นอกจากตนเองจะไม่กระทำาการทุจริตแล้ว	 จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริต

ท่ีเกิดข้ึนอีกต่อไป	 บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ	

เจตจำานงของผู้บริหาร	 บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต	

มีการขับเคล่ือนนโยบายท่ีมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน	 ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ	 และความเชื่อมั่น	 ศรัทธาจากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้อง

ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว	 เป็นธรรม	 และเท่าเทียม	 ทั้งนี้	 เพื่อยกระดับมาตรฐาน

จริยธรรม	คุณธรรม	และความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
	 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	

มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ	9๐	เมื่อสิ้นแผนแม่บทฯ

วัตถุประสงค์หลัก (Objective)
	 1.	 เพื่อเกิดวัฒนธรรมสุจริตในกระทรวงสาธารณสุข	บุคลากรมุ่งต้านการทุจริต

	 ๒.	 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริต	และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

	 ๓.	 เพื่อความเข้มแข็งของกลไกการปราบปรามการทุจริต	 การบังคับใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็ว	

เป็นธรรม	

	 4.	 เพ่ือส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุข	 เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลง	 (Change	 agent)	

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ง



แผนแม่บท การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

การกำาหนดยุทธศาสตร์
	 แผนแม่บทการป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 กระทรวงสาธารณสุข	 ระยะ	 5	 ปี	

(พ.ศ.	 ๒5๖๐-๒5๖4)	 กำาหนดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ระยะที่	 ๓	

(พ.ศ.	 ๒5๖๐–๒5๖4)	 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	

(พ.ศ.	 ๒5๖๐-๒579)	 ที่เชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 1๒	 (พ.ศ.	 ๒5๖๐-

๒5๖4)	และยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐–๒579)	ที่กำาหนดวิสัยทัศน์ว่า	“ประเทศไทย

มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

	 	 ในอนาคต	5	ปีข้างหน้า	เพ่ือให้กระทรวงสาธารณสุขเกิดวัฒนธรรมสุจริต	มีกลไกการป้องกันการทุจริต

และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ	 มีกลไกการปราบปรามการทุจริต	 การบังคับ

ใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็ว	เป็นธรรม	และทรงพลัง	ตลอดจนการเป็นแบบอย่างท่ีดี	และเป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลง

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภายนอก	ยั่งยืนด้วยการน้อมนำาหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารราชการและการดำาเนินชีวิต	มาตรการ	๓	ป.	1	ค.	ที่กำาหนดมาตรการว่า	

ปลูกและปลุกจิตสำานึก	สร้างจิตสำานึก	ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีตัวบุคคล	สร้างพลังคุณธรรม

ขับเคล่ือนสังคม	ป้องกัน	สร้างระบบคุณธรรมและยกระดับความโปร่งใสในการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ

เข้มแข็ง	ปราบปราม	ปรับปรุงกฎ	ระเบียบท่ีเอ้ือต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่	กำาหนดมาตรการลงโทษผู้กระทำาผิด

อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม	 เครือข่าย	 สร้างกลไกภาคประชาชน	 (อสม.)	 ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง	

แจ้งเบาะแส	และสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ	และร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	แผนแม่บท

การป้องกัน	ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	กระทรวงสาธารณสุข	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)	

จึงกำาหนดยุทธศาสตร์หลัก	๓	ยุทธศาสตร์	ดังนี้

	 ยุทธศาสตร์ที่	1	 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 ยุทธศาสตร์ที่	๒	 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต

	 ยุทธศาสตร์ที่	๓	 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต	 และปลูกฝังวิธีคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	 เสริมสร้างระบบฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน	

สร้างระบบคิด	“แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น”	 (Digital	Thinking)	และ	“แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ”	 (Digital	Thinking)	

คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระดับคุณธรรม	 และความขัดแย้งเชิงคุณธรรมแก่บุคลากร

กระทรวงสาธารณสุข

จ



แผนแม่บท การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปรับฐานความคิดแก่บุคลากรกระทรวง

สาธารณสุขให้มีสำานึกในคุณธรรมความซ่ือสัตย์สุจริต	 และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม	บนหลักการพอประมาณ	

มีเหตุผล	มีภูมิคุ้มกันที่ดี	ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ	ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง	สามารถแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	นำาไปสู่เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรมที่สมดุล	

	 ๒.	 เพื่อเสริมสร้างระบบฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน	 สร้าง

ระบบคิด	“แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น”	(Digital	Thinking)	และ	“แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ”	(Digital	Thinking)	

คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระดับคุณธรรม	และความขัดแย้งเชิงคุณธรรม

	 ๓.	 เพื่อเสริมพลังการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 ในการผลักดันให้เกิด

สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและต้านทุจริตทุกรูปแบบ

 กลยุทธ์ที่ 1	 ปลูกฝังจิตสำานึกให้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน	  

ในการผลิตบุคลากรของสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 กลยุทธ์ที่ ๒	 ปลูกฝังจิตสำานึกให้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน	  

ในบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข

 กลยุทธ์ที่ 3	 วางระบบรากฐานการนำาค่านิยม	MOPH	เป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรม

		 	 ต่อต้านการทุจริต

 กลยุทธ์ที่ 4	 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ	เพื่อป้องกัน	และหยุดยั้งการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกป้องกันการทุจริต

	 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการกำาหนดกลไกด้านการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้าง

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต

 วัตถุประสงค์

	 เพื่อยกระดับกลไก	 มาตรการ	 กฎหมาย	 กระบวนงาน	 นวัตกรรม	 เทคโนโลยี	 และพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 รวมท้ังสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 ในการป้องกัน

การทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต	

 กลยุทธ์ที่ 1	 สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารทุกระดับมีความพร้อมรับผิด	(Accoutabiiity)

 กลยุทธ์ที่ ๒	 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส	ใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วย	 	

กฎหมาย

 กลยุทธ์ที่ 3	 เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

ฉ



แผนแม่บท การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต

	 ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ	 ของการปราบปรามการทุจริต

ทั้งระบบให้สามารถดำาเนินการได้อย่างรวดเร็ว	มีประสิทธิภาพ

  วัตถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือสร้างและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ	

และเท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต

	 ๒.	 เพื่อพัฒนากฎหมายปรับปรุงกฎ	ระเบียบให้เท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต

	 ๓.	 เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ผู้กระทำาความผิดถูกลงโทษทางวินัยด้วย

ความรวดเร็ว	โปร่งใส	เป็นธรรม	ถูกต้องตามหลักกฎหมาย	เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต

 กลยุทธ์ที่ 1	 เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริต

 กลยุทธ์ที่ ๒	 พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการกระบวนการด้านการปราบปรามการทุจริต

ช



แผนแม่บท การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนผังแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

วิสัยทัศน์ กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

พันธกิจ

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ ๙๐ เมื่อสิ้นแผนแม่บทฯ

วัตถุประสงค์หลัก

(๑) เพ่ือเกิดวัฒนธรรม
สุจริตในกรทรวสาธารณสุข 
บุคลากรมุ่งต้านการทุจริต

(๒) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของกลไกการป้องกัน
การทุจริต และระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

(๓) เพื่อความเข้มแข็งของ
กลไกการปราบปรามการ
ทุจริต การบังคับ
ใช้กฎหมายให้มี
ความรวดเร็ว เป็นธรรม

(๔) เพื่อส่งเสริมให้
กระทรวงสาธารณสุข 
เป็นแบบอย่างท่ีดี และ
เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์

(๑) สร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริตด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

(๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต (๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพ
     ในการปราบปรามการทุจริต

ผลที่ได้รับ

(๑) เกิดวัฒนธรรมสุจริต 
มีกลไกการป้องกัน
การทุจริตและระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ที่มีประสิทธิภาพ

(๒) มีกลไกการปราบปราม
การทุจริต การบังคับใช้
กฎหมายให้มีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม และทรงพลัง

(๓) เป็นแบบอย่างที่ดีและ
เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
แก่หน่วยงานภายนอก

(๔) ยั่งยืนด้วยกาน้อมนำา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการบริหาร
ราชการอย่างโปร่งใสและ
การดำาเนินชีวิต

ฌ



แผนแม่บท การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ส่วนที่

“บทนำา” 

แผนแม่บท 

การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๑



แผนแม่บท การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

2

หลักการและเหตุผล
	 การบูรณาการป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศไทยในภาพรวม	 มีพัฒนาการ

มาอย่างต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไขทั้งพลวัตความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การทุจริตและบริบทแวดล้อม

ที่เปลี่ยนแปลงไปในมิติต่างๆ	ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

	 มิติภายนอกประเทศของการบูรณาการป้องกัน	ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ประเทศไทย

ได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีเป็นลำาดับท่ี	149	เม่ือวันท่ี	๓1	มีนาคม	๒554	ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

การต่อต้านการทุจริต	ค.ศ.	๒๐๐๓	(United	Nations	Convention	against	Corruption	:	UNCAC)	ที่ว่าด้วย

ความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตกลับคืน	 รวมทั้งการให้ความร่วมมือ

ซึ่งกันและกันทางกฎหมายเพื่อดำาเนินคดีกับผู้กระทำาความผิดอย่างสมบูรณ์

	 มิติภายในประเทศของการบูรณาการป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 คณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	 ได้ริเร่ิมจัดทำายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 เพ่ือเป็นกรอบในการผลักดัน

แก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทย	 โดยกำาหนดยุทธศาสตร์จากข้อตกลงร่วมกัน	 (Commitment)	 กับภาคี

ทุกภาคส่วน	 เป็นข้อตกลงเพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันและสามารถสนับสนุนการดำาเนินงานซึ่งกันและกัน

ในการดำาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศในลักษณะบูรณาการ	 หลังจาก

การจัดทำายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วเสร็จ	 สำานักงาน	 ป.ป.ช.	 ได้นำาเสนอ

ต่อคณะรัฐมนตรี	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	๖	พฤษภาคม	๒551	ให้หน่วยงานภาครัฐนำาแนวทางและ

มาตรการต่าง	ๆ	ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติ	และ

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐท่ีมี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	และมีเลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	 เป็นกรรมการและเลขานุการ	ภายใต้กลไก

คณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	 ยุทธศาสตร์ชาติ	

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ระยะท่ี	1	(พ.ศ.	๒551–๒555)	ได้รับการถ่ายทอดสู่ยุทธศาสตร์ชาติ	

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	(พ.ศ.	๒55๒–๒555)	เม่ือวันท่ี	๒7	พฤศจิกายน	๒551	

นายกรัฐมนตรีได้ส่ังการให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำาปีให้สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	 (พ.ศ.	 ๒55๒–๒555)	 นอกจากน้ัน	

ยังมีกลไกท่ีคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการบูรณาการความร่วมมือและสนับสนุนจาก

ภาคีทุกภาคส่วน	จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อนำายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตไปสู่การปฏิบัติในภาคส่วนต่างๆ	อาทิ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	เป็นต้น	

บทนำา

บทที่ ๑
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 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ได้จัดทำายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ระยะท่ี	 ๒	

(พ.ศ.	 ๒55๖–๒5๖๐)	 ต่อเนื่อง	 เพื่อเป็นกรอบให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแปลงยุทธศาสตร์	 แนวทาง	 และ

มาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	 และส่งเสริมให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง	โดยในส่วนของภาครัฐน้ัน	คณะรัฐมนตรี

มีมติเมื่อวันที่	 ๒4	 กุมภาพันธ์	 ๒55๘	 เห็นชอบให้แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ระยะที่	 ๒	 (พ.ศ.	 ๒55๖–๒5๖๐)	 ไปสู่การปฏิบัติ	 กำาหนดไว้ในแผน

ปฏิบัติราชการ	4	ปี	และแผนปฏิบัติราชการประจำาปีไปสู่การปฏิบัติในลักษณะบูรณาการ

	 ในช่วงระยะเวลาของการใช้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ระยะที่	 ๒	

(พ.ศ.	 ๒55๖–๒5๖๐)	 ทุกภาคส่วนของสังคมไทยได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหาการทุจริตที่ฝังรากลึก

อย่างยาวนาน	 มีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีสำาคัญส่งผลให้รัฐบาลท่ีเข้ามาบริหารประเทศต้องดำาเนินการ

แก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒55๘	 เป็นต้นมา	สำานักงาน	ป.ป.ช.	 ได้รับ

มอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดทำาแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ	เรื่อง	

การป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริต	 และประพฤติมิชอบ	 แผนงบประมาณดังกล่าวจึงเป็นหนึ่งในกลไกสำาคัญ

ของการบูรณาการป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริต	 และประพฤติมิชอบของประเทศไทย	 จวบจนเมื่อวันที่	

๒๘	มิถุนายน	๒559	คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต	ระยะที่	๒	พ.ศ.	๒5๖๐	และให้ปรับระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต	 ระยะที่	 ๓	 เป็นปี	 พ.ศ.	 ๒5๖๐–๒5๖4	 โดยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต	ระยะที่	๓	(พ.ศ.	๒5๖๐–๒5๖4)	มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	1๒	และเชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	ที่สำาคัญจะตอบสนองกับ

สภาพปัญหาและสถานการณ์การดำาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป

ในปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต

ท่ีทันสมัย	แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ	 เร่ือง	การป้องกัน	ปราบปรามการทุจริต	และประพฤติมิชอบ	

จึงได้รับการทบทวนทบเป้าหมายแผนงานบูรณาการ	 แนวทางและตัวช้ีวัดของแผนงานบูรณาการให้สอดคล้อง

และเชื่อมโยงกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	 (๒5๖๐-๒579)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

ฉบับที่	1๒	 (๒5๖๐–๒5๖4)	ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ระยะที่	๓	 (พ.ศ.	

๒5๖๐–๒5๖4)	 ความพยายามบูรณาการป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ต่อเนื่อง

และเป็นทิศทางเดียวกันท้ังประเทศ	 เพ่ือนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใส

เทียบเท่าระดับสากล	 จำาเป็นต้องดำาเนินการจัดทำาแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒579)	ให้กระทรวงและทุกหน่วยงานร่วมกันกำาหนดอนาคต

และแก้ปัญหาการทุจริตของประเทศไทยในลักษณะประสานเช่ือมโยงแบบเครือข่ายท่ีนำาไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมาย

ในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ
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	 สำาหรับการจัดทำาแผนแม่บทการป้องกัน	ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	กระทรวงสาธารณสุข

ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)	ใช้หลักการมีส่วนร่วมมีขั้นตอนหลักครอบคลุมถึง

	 1.	 ทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยการสังเคราะห์รายงานศึกษาและงานวิจัยที่มีอยู่	 รวบรวมข้อมูล

สถานการณ์ทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข	ข้อกฎหมาย	กฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

	 ๒.	 ศึกษากรอบยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐–๒579)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ	ฉบับท่ี	1๒	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)	ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ระยะท่ี	๓	

(พ.ศ.	 ๒5๖๐–๒5๖4)	 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	

(พ.ศ.	๒5๖๐-๒579)	 ท่ีสำานักงาน	ป.ป.ช.	 ได้ดำาเนินการไว้	 เพ่ือกำาหนดเน้ือหาสถานการณ์การทุจริต	 ทิศทาง

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

	 ๓.	 วิเคราะห์ปัจจัยภายใน	จุดแข็ง	จุดอ่อน	ปัจจัยภายนอก	โอกาส	อุปสรรค	ความสำาคัญของตัวแปร	

และการฉายภาพอนาคต

	 4.	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความเห็นต่อ	 (ร่าง)	 แผนแม่บทการป้องกัน	 ปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ	กระทรวงสาธารณสุข	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)	และนำาผลการประชุมเชิง

ปฏิบัติการฯ	 ต่อ	 (ร่าง)	 ดังกล่าว	มาปรับปรุงเน้ือหาเพ่ือจัดทำาแผนแม่บทการป้องกัน	ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ	กระทรวงสาธารณสุข	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐	-	๒5๖4)	ฉบับสมบูรณ์ต่อไป

	 5.	 เสนอแผนแม่บทการป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 กระทรวงสาธารณสุข

ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)	ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ	

	 ๖.	 ประชุมถ่ายทอดแผนแม่บทการป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 กระทรวง

สาธารณสุข	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)	และส่งมอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ
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ส่วนที่

สถานการณ์การทุจริต

สาเหตุการทุจริตในสังคมไทย

และสถานการณ์การทุจริต

ในกระทรวงสาธารณสุข

แผนแม่บท 

การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๒
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สถานการณ์การทุจริต
	 การทุจริตที่เกิดขึ้นภายในประเทศและขยายสู่ต่างประเทศ	 (International)	 ทั้งรูปแบบการข้ามแดน	

(Cross-border)	หรือข้ามชาติ	(Transnational)	ซึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนตัวของประชาชนระหว่างประเทศ

สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น	รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทันสมัยและการพัฒนาในด้านต่าง	ๆ	ในทางที่ผิด	ทำาให้

การติดตามรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำาเนินคดียุ่งยาก	 และผลสืบเนื่องของการทุจริตเชื่อมโยงไปสู่ปัญหา

อาชญากรรมข้ามชาติอีกมากมาย	 เช่น	การฟอกเงิน	การค้าอาวุธ	การค้ามนุษย์	ยาเสพติด	การก่อการร้าย

ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศ	 ปัญหาการทุจริตและผลสืบเนื่องดังกล่าว	 ทำาให้

นานาประเทศตระหนักถึงภัยร้ายแรงท่ีเกิดข้ึนในวงกว้างดังรายงานของธนาคารโลก	 จำานวนเงินท่ีถูกขโมยจาก

ประเทศกำาลังพัฒนาและประเทศทางผ่านท่ีซุกซ่อนไว้ในต่างประเทศในแต่ละปี	 ประมาณ	 ๒๐-๒4	 พันล้านเหรียญ	

หรือร้อยละ	๒๐-4๐	ของเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ	ดังนั้น	ในการประชุมสหประชาชาติ	

คร้ังท่ี	11	 จึงกำาหนดอาชญากรรมท่ีประชาคมโลกต้องให้ความร่วมมือกันปราบปราม	ประกอบด้วย	อาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจ	อาชญากรรมข้ามชาติ	การก่อการร้าย	การค้ามนุษย์	ยาเสพติด	อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์	

การฟอกเงิน	และการทุจริตคอร์รัปชัน	และองค์การสหประชาชาติ	(United	Nations	:	UN)	และประเทศต่าง	ๆ	

ทั่วโลก	ได้ร่วมกันจัดทำาอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต	ค.ศ.	๒๐๐๓	(United	Nations	

Convention	against	Corruption	:	UNCAC)	

	 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต	ค.ศ.	๒๐๐๓	เป็นอนุสัญญาฉบับแรกท่ีให้ความสำาคัญ

ต่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามทรัพย์สินท่ีได้จากการทุจริตกลับคืน	รวมท้ังการให้ความร่วมมือ

ทางกฎหมายเพ่ือดำาเนินคดีกับผู้กระทำาความผิด	โดยเน้ือหาหลักในอนุสัญญาดังกล่าว	แบ่งเป็น	4	หมวดหลัก	ได้แก่	

(1)	 การป้องกันการทุจริต	 (๒)	 การกำาหนดความผิดทางอาญา	 (๓)	 การบังคับใช้กฎหมายความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ	และ	 (4)	การติดตามทรัพย์สินคืน	และประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีอย่างสมบูรณ์เมื่อ

วันที่	๓1	มีนาคม	๒554	เป็นลำาดับที่	149	ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน

สถานการณ์การทุจริต 
สาเหตุการทุจริตในสังคมไทยและ
สถานการณ์การทุจริตในกระทรวงสาธารณสุข

บทที่ ๒
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ประเทศไทย	 ต่อมาประเทศไทยในฐานะรัฐภาคี	 ได้ดำาเนินการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณี

ท่ีกำาหนดในอนุสัญญา	 UNCAC	 เพ่ือให้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ	 มีมาตรฐาน

เทียบเท่าสากล	 สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญา	 UNCAC	 ในฐานะรัฐภาคีได้อย่างครบถ้วน	 และ

รองรับกลไกการประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา	UNCAC	ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒55๓	

	 จากการประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา	 UNCAC	 ในรอบการประเมินที่	 1	 ประจำาปี	 ค.ศ.	

๒๐1๐-๒๐15	 โดยประเทศเนปาลและประเทศบาห์เรน	 ร่วมกับฝ่ายเลขานุการของสำานักงานว่าด้วยยาเสพติด

และอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ	(United	Nations	Office	on	Drugs	and	Crimes	:	UNODC)	มีข้อเสนอแนะ

ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่อต้านการทุจริตเพิ่มเติม	ได้แก่

	 1.	 เพ่ิมเติมฐานความผิดอาญา	เช่น	ความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรม	(ข้อบทท่ี	๒5)	ความผิด

ฐานตระเตรียมการเพื่อกระทำาการทุจริต	 (ข้อบทที่	 ๒7)	 ความผิดฐานเจ้าหน้าที่รัฐยักยอกทรัพย์สิน	 (แม้

เจ้าหน้าท่ีน้ันจะไม่มีหน้าท่ีโดยตรงในการเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าว)	(ข้อบทท่ี	17)	ความผิดเก่ียวกับการกระทำา

ทุจริตในภาคเอกชน	(ข้อบทท่ี	๒๐	และ	๒1)	กำาหนดความรับผิดของนิติบุคคลในการกระทำาทุจริต	(ข้อบทท่ี	๒๖)

	 ๒.	 เพ่ิมเติมกลไกหรือมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต	 เช่น	 ปรับปรุงการคุ้มครอง

พยานและผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล	(ข้อบทที่	๓๒)	กำาหนดให้การริบทรัพย์

รวมถึงดอกผลและประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้มาจากทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระทำาความผิด	และให้สามารถริบทรัพย์

ได้แม้ทรัพย์นั้นจะถูกเปลี่ยนรูป	แปรสภาพ	หรือปะปนอยู่กับทรัพย์สินอื่น	(ข้อบทที่	๓1)

	 ๓.	 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	 เช่น	 พระราชบัญญัติ

ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา	พ.ศ.	๒5๓5	ในประเด็นต่าง	ๆ	เช่น	กำาหนดให้มีการหารือ

ร่วมกันระหว่างรัฐภาคีทุกคร้ังก่อนการปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดน	 (ข้อบทท่ี	 4๖)	 สร้างเสริมกลไกการส่งคืน

ทรัพย์สินจากการกระทำาความผิดคืนประเทศเจ้าของที่แท้จริงที่มีประสิทธิภาพ	 (ข้อบทที่	 4๖)	 กำาหนดให้

สามารถทำาข้อตกลงจัดตั้งหน่วยสืบสวนสอบสวนร่วมกันระหว่างรัฐภาคีได้	(ข้อบทที่	49)	

	 นอกจากนี้	 การประเมินในระดับสากลโดยองค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ	 (International	

Nongovernmental	Organization	:	INGOs)	ท่ีทำาการประเมินการทุจริตคอร์รัปชันและความโปร่งใส	คือ	องค์กร

ความโปร่งใสนานาชาติ	 (Transparency	 International	 :	 TI)	 ได้จัดทำาดัชนีการรับรู้การทุจริต	 (Corruption	

Perceptions	Index	:	CPI)	เพ่ือประเมินสถานการณ์การคอร์รัปชันในภูมิภาคต่างๆ	ในระดับโลก	ผลการประเมิน

ค่าคะแนน	CPI	ในปี	พ.ศ.	๒55๘	ของประเทศต่างๆ	พบว่า	ประเทศที่เข้ารับการประเมิน	จำานวน	๒	ใน	๓	

มีคะแนนน้อยกว่า	5๐	คะแนน	และประเทศส่วนใหญ่ร้อยละ	๖๘	กำาลังเผชิญหน้ากับปัญหาของการทุจริต

ท่ีร้ายแรง	รวมไปถึงกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่	G20	(Group	of	Twenty	Finance	Ministers	and	Central	Bank	

Governors	:	G20)	กว่าครึ่งหนึ่งของประเทศสมาชิกก็ประสบปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชันเช่นเดียวกัน	
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แผนภาพท่ี 1 คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในประเทศไทยต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕38-๒๕๕9

หมายเหตุ :	ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	๒555	มีการเปล่ียนค่าดัชนีช้ีวัดจากคะแนนเต็ม	1๐	เป็นคะแนนเต็ม	1๐๐	คะแนน

	 เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกันพบว่า	 คะแนนเฉลี่ยนับตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒555	 ภายหลัง

การให้สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต	ค.ศ.	๒๐๐๓	สถานการณ์การบริหาร

จัดการการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทยจัดอยู่ในลำาดับที่	๓	ที่ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยที่	๓7.๐๐

ตารางที่ 1 ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ปี พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕9

อันดับ 
(ปี พ.ศ. ๒๕๕9 ) ประเทศ

ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ปี พ.ศ. ....

เอเชีย โลก ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕7 ๒๕๕8 ๒๕๕9 ค่าเฉล่ีย อันดับ

1 7 สิงคโปร์ ๘7 ๘๖ ๘4 ๘5 ๘4 ๘5.5๐ 1

๒ 41 บรูไน - - - - 5๘ 5๘.๐๐ ๒

๓ 55 มาเลเซีย 49 5๐ 5๒ 5๐ 49 5๐.๐๐ ๓

4 9๐ อินโดนีเซีย ๓๒ ๓๒ ๓4 ๓๖ ๓7 ๓4.๒๐ ๖

5 1๐1 ไทย ๓7 ๓5 ๓๘ ๓๘ ๓5 ๓๖.๖๐ 4

๖ 1๐1 ฟิลิปปินส์ ๓4 ๓๖ ๓๘ ๓5 ๓5 ๓5.๖๐ 5

7 11๓ เวียดนาม ๓1 ๓1 ๓1 ๓1 ๓๓ ๓1.4๐ 7

๘ 1๒๓ ลาว ๒1 ๒๖ ๒5 ๒5 ๓๐ ๒5.4๐ ๘

9 1๓๖ พม่า 15 ๒1 ๒1 ๒๒ ๒๘ ๒1.4๐ 9

1๐ 15๖ กัมพูชา ๒๒ ๒๐ ๒1 ๒1 ๒1 ๒1.๐๐ 1๐

	 นับแต่ประเทศไทยดำาเนินการให้สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต	

ค.ศ.	๒๐๐๓	ดัชนีการรับรู้การทุจริต	(CPI)	ได้คะแนนที่มีแนวโน้มดีขึ้นไม่มากนัก	ดังแสดงในแผนภาพที่	1

! 8 
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หมายเหตุ : ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนค่าดัชนีชี้วัดจากคะแนนเต็ม 10 เป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 
 เม ื่อ เท ียบก ับประเทศ ในภ ูม ิภ าค เด ียวก ันพบว ่า คะแนน เฉล ี่ยน ับต ั้งแต ่ป ี พ .ศ . 2555 ภายหล ัง 

ก า ร ให ้ส ัต ย าบ ัน ใน อ น ุส ัญ ญ าส ห ป ร ะ ช าช าต ิว ่า ด ้ว ย ก า รต ่อ ต ้า น ก า รท ุจ ร ิต  ค .ศ . 2 0 0 3  ส ถ าน ก า รณ  ์
การบริหารจัดการการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทยจัดอยูใ่นลำดับที่ 3 ที่ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยที ่37.00 
 
 
 ตารางที ่1 ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ปี พ.ศ. 2555–2559 

อันดับ  
(ปี พ.ศ. 2559 ) 

ประเทศ  ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ปี พ.ศ. .... 

เอเชีย โลก 2555 2556 2557 2558 2559 ค่าเฉลี่ย อันดับ 
1 7 สิงคโปร ์ 87 86 84 85 84 85.50 1 
2 41 บรูไน - - - - 58 58.00 2 
3 55 มาเลเซีย 49 50 52 50 49 50.00 3 
4 90 อินโดนีเซีย 32 32 34 36 37 34.20 6 
5 101 ไทย 37 35 38 38 35 36.60 4 
6 101 ฟิลิปปินส ์ 34 36 38 35 35 35.60 5 
7 113 เวียดนาม 31 31 31 31 33 31.40 7 
8 123 ลาว 21 26 25 25 30 25.40 8 
9 136 พม่า 15 21 21 22 28 21.40 9 
10 156 กัมพูชา 22 20 21 21 21 21.00 10 

 
 จากข ้อสนเทศข ้างต ้น สะท ้อนให ้เห ็นถ ึงป ัญหาของการท ุจร ิตคอร ์ร ัปช ันในประเทศไทยเป ็นป ัญหา 

ท ี่ห ย ั่ง ร า ก  ฝ ั่ง ล ึก  แ ล ะ ต ้อ ง ใ ช ้ร ะ ย ะ เว ล า ใน ก า ร แ ก ้ไ ข ด ้า น ก า ร ป ้อ ง ก ัน แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ท ุจ ร ิต

 แม้ว่าแนวโน้มภาพลักษณ์คอร์รัปชันจะดีขึ้น แต่การป้องกันและปราบปรามต้องเท่าทนักระแสการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว 
ในย ุคป ัจจ ุบ ัน  รวมท ั้งต ้องสามารถตอบสนองความต ้องการของประชาชนในการสร ้างส ังคมท ี่ม ีความโปร ่งใส
 ค ่า น ิย ม ใ น ค ว า ม ซ ื่อ ส ัต ย ์ส ุจ ร ิต  ร ว ม ท ั้ง ก ร ะ แ ส ก า ร ต ่อ ต ้า น ท า ง ส ัง ค ม  ( Social 
Sanction)  ใ น ก า ร ท ุจ ร ิต ค อ ร ์ร ัป ช ัน  ข ้อ ส น เ ท ศ ด ัง ก ล ่า ว ย ัง ช ี้ใ ห ้เ ห ็น ว ่า
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 จากข้อสนเทศข้างต้น	 สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยเป็นปัญหา

ท่ีหย่ังราก	 ฝ่ังลึก	 และต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 แม้ว่าแนวโน้ม

ภาพลักษณ์คอร์รัปชันจะดีขึ้น	 แต่การป้องกันและปราบปรามต้องเท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว

ในยุคปัจจุบัน	 รวมทั้งต้องสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในการสร้างสังคมที่มีความโปร่งใส	

ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต	รวมทั้งกระแสการต่อต้านทางสังคม	(Social	Sanction)	ในการทุจริตคอร์รัปชัน	

ข้อสนเทศดังกล่าวยังช้ีให้เห็นว่า	 รูปแบบการทุจริตของประเทศไทยมีแนวโน้มทวีความสลับซับซ้อนมากย่ิงข้ึน	

จากเดิมท่ีเป็นการทุจริตทางตรง	เช่น	การรับสินบน	การทุจริตต่อตำาแหน่งราชการ	การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้าง	

มีการเปลี่ยนเป็นรูปแบบทุจริตเชิงนโยบายมากขึ้น	มีกระบวนการแก้กฎหมายเพื่อเอื้ออำานวยประโยชน์ให้แก่

ตนเองและพวกพ้อง	การใช้อำานาจและอิทธิพลในการแทรกแซงกลไกทางกฎหมาย	หรือกลไกในกระบวนการ

ยุติธรรม	 การทำาลายการตรวจสอบอำานาจรัฐ	 รวมท้ังยังมีการทุจริตในระดับประเทศผ่านข้อตกลงความร่วมมือ	

การให้สินบนเจ้าหน้าที่ไทยในการทำาธุรกิจระหว่างประเทศของบริษัทข้ามชาติ	เป็นต้น

สาเหตุของการทุจริตในสังคมไทย
	 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ	 (TI)	 ได้กำาหนดนิยามและรูปแบบของการทุจริตเป็น	 7	 ประเภท	

ได้แก่

	 1.	 การทุจริตขนาดใหญ่	 (Grand	 Corruption)	 เป็นการกระทำาของเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงเพื่อบิดเบือน

นโยบายหรือการใช้อำานาจรัฐในทางมิชอบ	เพื่อให้ผู้นำาหรือผู้บริหารประเทศได้รับผลประโยชน์จากการใช้

ทรัพยากรของชาติ

	 ๒.	 การทุจริตขนาดเล็ก	 (Petty	 Corruption)	 เป็นการกระทำาของเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับกลางและ

ระดับล่างต่อประชาชนทั่วไป	โดยการใช้อำานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในทางมิชอบ

	 ๓.	 การติดสินบน	 (Bribery)	 เป็นการเสนอ	 การให้	 หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ทั้งในรูปของเงิน	

สิ่งของ	และสิ่งตอบแทนต่างๆ	เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการกระทำาผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี

	 4.	 การยักยอก	(Embezzlement)	คือ	การที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐนำาเงินหรือสิ่งของ

ที่ได้รับมอบหมายให้ใช้ในหน้าที่ราชการ	มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

	 5.	 การอุปถัมภ์	(Patronage)	เป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่นพรรคเล่นพวก	ด้วยการคัดเลือกบุคคลจาก

สายสัมพันธ์ทางการเมืองหรือเครือข่าย	 (Connection)	 เพื่อเข้ามาทำางานหรือเพื่อได้รับผลประโยชน์	 โดยไม่

คำานึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม

	 ๖.	 การเลือกท่ีรักมักท่ีชัง	 (Nepotism)	 เป็นรูปแบบหน่ึงของการเล่นพรรคเล่นพวก	 โดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	

จะใช้อำานาจท่ีมีในการให้ผลประโยชน์หรือให้หน้าท่ีการงานแก่เพ่ือน	 ครอบครัว	 หรือบุคคลใกล้ชิด	 โดยไม่คำานึงถึง

คุณสมบัติและความเหมาะสม

	 7.	 ผลประโยชน์ทับซ้อน	(Conflict	of	Interest)	คือ	การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์

ส่วนรวม	อันเกิดจากที่บุคคลต้องมีหน้าที่หรือสถานะมากกว่า	1	สถานะ	



แผนแม่บท การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

10

 การทุจริตในประเทศไทยอาจจะจำาแนกออกเป็น	๒	ระดับ	ได้แก่	การทุจริตในระดับชาติ	และการทุจริต

ในระดับท้องถิ่น

 1. การทุจริตในระดับชาติ	 การทุจริตเชิงนโยบาย	 (Policy	 Corruption)	 เป็นรูปแบบการทุจริตที่

นักการเมืองใช้อำานาจทางด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	 รวมถึงอำานาจนิติบัญญัติท่ีได้มาจากความไว้วางใจ

ของประชาชน	 เป็นเคร่ืองมือในการออกกฎหมาย	การแก้ไขกฎหมาย	การแก้ไขระเบียบ	 ข้อบังคับและนโยบาย		

โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 และตีความกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบให้เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง

และพวกพ้อง	 เพื่อให้การกระทำาการทุจริตกลายเป็นสิ่งที่ชอบธรรม	 เนื่องจากมีกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 และ

นโยบายรองรับ	 การทุจริตเชิงนโยบายยังปรากฏในรูปแบบอื่น	 ๆ	 เช่น	 การซื้อขายตำาแหน่งในระดับสูง

ทางราชการ	 ได้แก่	 ตำาแหน่งอธิบดี	 ตำาแหน่งผู้บริหารในรัฐวิสาหกิจ	 ในตำาแหน่งที่มีอำานาจอนุมัติเห็นชอบ

โครงการต่าง	ๆ	ได้	นำาไปสู่การตรวจสอบท่ีหละหลวมในโครงการก่อสร้าง	การจัดซ้ือจัดจ้างในรัฐ	และการใช้วิธี

พิเศษในการดำาเนินการ	หลีกเล่ียงกฎเกณฑ์	มาตรการป้องกันการทุจริตต่าง	ๆ		ในแต่ละกระบวนการ	ข้ันตอนมี

การแบ่งผลประโยชน์กันในหมู่พวกพ้อง	 เช่น	การทำาแบบก่อสร้างที่ไม่มีความชัดเจน	การใช้เงินกู้จากต่าง

ประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ	 รวมทั้งเสนอโครงการเร่งด่วน

เพื่อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังมีรูปแบบของการว่าจ้างแบบเหมารวม	(Turnkey)	ซึ่งผู้รับเหมา

สามารถดำาเนินการออกแบบและก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จได้ด้วยตัวเอง	 ซึ่งเอื้อต่อการทุจริต	 เนื่องจาก

ผู้รับเหมาโครงการสามารถปรับเปล่ียนแผนงานต่าง	 ๆ	 ได้ตลอดเวลา	 สามารถปรับเพ่ิมค่าใช้จ่ายและขออนุมัติ

งบประมาณเพ่ิมได้ง่าย	 อีกท้ังยังเปิดช่องให้บริษัทเอกชนเรียกร้องค่าชดเชยจากรัฐได้	 ซ่ึงมักเกิดจากการทำาสัญญา

ที่หละหลวม	มีช่องว่างให้หน่วยงานรัฐเสียเปรียบ

 ๒. การทุจริตในระดับท้องถ่ิน	 การกระจายอำานาจลงสู่ท้องถ่ินท่ีมีวัตถุประสงค์สำาคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ	

ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน	แต่ในทางปฏิบัติเกิดการทุจริต

ในท้องถ่ินเพ่ิมมากย่ิงข้ึนเช่นเดียวกัน	ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	จำาแนกเป็น	7	ประเภท	ดังน้ี	

๒.1)	 การทุจริตด้านงบประมาณ	การทำาบัญชี	 การจัดซื้อจัดจ้าง	 และการเงินการคลัง	 ส่วนใหญ่

เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	๒.๒)	 สภาพหรือปัญหาการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล

	๒.๓)	 สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎ	ระเบียบ	และกฎหมาย	

	๒.4)	 สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม

	๒.5)	 สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

	๒.๖)	 สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ	

	๒.7)	 สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำานาจ	บารมี	และอิทธิพลท้องถิ่น

	 มาตาลักษณ์	 ออรุ่งโรจน์	 (๒554)	 ได้ศึกษาลักษณะ	 รูปแบบ	 และความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กร

สาธารณะนอกระบบราชการ	 พบว่าสาเหตุหลักท่ีก่อให้เกิดการทุจริตในสังคมไทยมี	 ๒	 ประการ	 ได้แก่	 (1)	 การใช้

วัฒนธรรมแบบไทยๆ	 ในทางที่ผิด	 และ	 (๒)	 ปัญหาเรื่องตัวบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ	 กล่าวคือ	 ระบบอาวุโส
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และระบบอุปถัมภ์นำาไปสู่การเอื้อประโยชน์ในทางมิชอบให้แก่ญาติมิตร	และพวกพ้อง	รวมทั้งการตรวจสอบ

ความโปร่งใสขาดประสิทธิภาพ	ทำาให้สังคมเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติ	อย่างไรก็ตาม	วัฒนธรรมดังกล่าว

เป็นเพียงตัวเสริมให้เกิดโอกาสในการทุจริตเท่านั้น	 ปัญหาสำาคัญที่สุดอยู่ที่การขาดจิตสำานึกความซื่อตรง

ของบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ความโลภในอำานาจและทรัพย์สินอยู่เหนือความรับผิดชอบและศักดิ์ศรี

ในการปฏิบัติหน้าที่จนนำาไปสู่การทุจริตด้วยวิธีการใหม่ๆ	 ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น	 สาเหตุและปัจจัยสำาคัญที่นำาไปสู่

การทุจริตมีอีกหลายประการ	 นับตั้งแต่เรื่องของโอกาสในการทำาทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของกฎหมายและ

การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง	 การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ	 การผูกขาด

ผลประโยชน์ทางธุรกิจกับการดำาเนินงานของภาครัฐ	ค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสมของข้าราชการ	การขาดจริยธรรม

คุณธรรม	เอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดประโยชน์ส่วนรวม	ค่านิยมยกย่องคนที่มีเงิน	ทัศนะ

ท่ีว่าการทุจริตเป็นเร่ืองปกติ	 ความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง	 ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีส่วน

ทำาให้คนมุ่งสร้างความร่ำารวย	 วัตถุนิยม	 เป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำาการทุจริต	 รวมท้ัง	

“โครงสร้างทางสังคมที่บิดเบี้ยว”	 มีความเหลื่อมล้ำามีช่องว่างระหว่างคนจน-คนรวย	 คนมีอำานาจ-คนไร้ซึ่ง

อำานาจ	ทำาให้แสวงหาหนทางที่จะลดช่องว่าง	โดยการทุจริตมากยิ่งขึ้น	

	 มานะ	นิมิตรมงคล	(๒5๖๐)	ได้เปิดเผยรายงานขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ	(TI)	“สถานการณ์

คอร์รัปชันโลก ๒017” (Global	Corruption	Barometer	2017	 :	GCB)	ซึ่งเป็นข้อมูลการสำารวจความเห็น

และประสบการณ์ของประชาชนในประเทศภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค	Global	Corruption	Barometer	:	GCB	

จัดทำาคร้ังแรกเม่ือปี	พ.ศ.	๒54๖	โดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ	(TI)	เป็นการสำารวจเก่ียวกับคอร์รัปชัน

ด้วยการไปพูดคุยแบบตัวต่อตัว	 เพื่อเก็บข้อมูลจากประสบการณ์ของประชาชนในประเทศนั้นๆ	 เอง	 โดยมี

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย	ดังนี้

	 1.	 คนไทยร้อยละ	 41	 กล่าวว่า	 ในการติดต่อราชการยังต้องติดสินบน	 (Bribe)	 อยู่	 ซึ่งสะท้อนว่า

คอร์รัปชันในระบบราชการยังเป็นปัญหาวิกฤติของประเทศที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

	 ๒.	 คนไทยเพียงร้อยละ	14	เชื่อว่า	“ในปีที่ผ่านมามีคอร์รัปชันเพิ่มขึ้น”	ทำาให้เห็นว่าไทยมีสถานการณ์

คอร์รัปชันดีที่สุดในเอเซียแปซิฟิค	 ดีกว่าทุกประเทศที่สำารวจรวมถึง	ญี่ปุ่น	 (๒๖)	 ฮ่องกง	 (4๘)	 เกาหลี	 (5๐)	

มาเลเซีย	(59)	และ	อินโดนีเซีย	(๖5)	ท่ีประชาชนมองว่าประเทศของตนมีการคอร์รัปชันเพ่ิมมากข้ึนสูงกว่าไทย

	 ๓.	 คนไทยมากถึงร้อยละ	 7๒	 เชื่อว่า	 “ประชาชนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาชนะ

คอร์รัปชันได้”	จัดได้ว่าคนไทยมีทัศนคติที่มีความหวังและเชื่อมั่นพลังประชาชนในระดับสูง

	 4.	 คนไทยร้อยละ	7๒	มองรัฐบาลในทางบวก	คือ	เห็นว่ารัฐบาลทำาได้ดีแล้วเร่ืองการต่อต้านคอร์รัปชัน

	 5.	 จากการสำารวจครั้งนี้พบว่า	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนเห็นพ้องกับการดำาเนินงานต่อ

ต้านคอร์รัปชันของรัฐบาลมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

	 ๖.	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทั้งคนรวยและคนจนต่างก็จ่ายสินบน	 แต่คนจนต้องจ่ายหรือรับภาระ

มากกว่า	เพราะไม่มีทางเลือก	ไม่มีอำานาจต่อรอง	และไม่มีพวกพ้องที่จะคอยช่วยเหลือ

	 7.	 “ตำารวจ”	เป็นหน่วยงานที่คอร์รัปชันมากที่สุด	รองลงมาคือ	โรงเรียนของรัฐ

	 ข้อมูลดังกล่าวทำาให้ประเมินได้ว่าในสายตาและประสบการณ์ของคนไทย	 “สถานการณ์คอร์รัปชัน

แม้ยังเลวร้ายอยู่ แต่มีแนวโน้มดีขึ้น” จากปัจจัยสำาคัญคือ	วันนี้ประชาชนรับรู้	เข้าใจและตื่นตัวพร้อมที่

จะแสดงความเป็นเจ้าของประเทศอย่างมีส่วนร่วม	 (Active	Citizen)	 ขณะเดียวกันยังมีผลจากร่วมมือของ

ทุกภาคส่วน	 กอปรกับรัฐบาลมีความก้าวหน้าในการผลักดันมาตรการที่จริงจังในการป้องกันปราบปราม	

ที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนมากขึ้น
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สถานการณ์การทุจริตในกระทรวงสาธารณสุข
	 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 โดยกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม	 กองบริหารทรัพยากร

บุคคล	 ได้สรุปข้อมูลการลงโทษข้าราชการของสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกรณีทุจริตต่อหน้าที	่

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒55๐-๒55๒	 พบมีจำานวนผู้ถูกลงโทษไล่ออกและปลดออกจากราชการ	 จำานวน	

๒7	คน	 (ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒55๐	 จำานวน	 14	 คน	 /	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒551	 จำานวน	 1๖	 คน	 /	

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒55๒	จำานวน	7	คน)	โดยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัยและโรงพยาบาล

ชุมชนที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน	 สำาหรับความเสียหายจากการทุจริต	 ระหว่างปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒549-

๒55๒	เป็นเงินจำานวนถึง	๖๒,9๘๓,๒7๘.๘1	บาท	โดยเฉพาะในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒55๒	มีจำานวนถึง	

๖,๖4๓,๖๒๘.๐7	บาท	ส่วนการลงโทษในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒55๓	มีจำานวน	7	คน	ซึ่งมีจำานวนเท่ากับปี

ก่อนหน้า	หน่วยงานท่ีมีการทุจริตมาก	คือ	สถานีอนามัย	และโรงพยาบาลชุมชน	โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าท่ีใน

ระดับ	4-๖	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒554	จำานวน	1๐	ราย	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒555	จำานวน	1๓	ราย	และ

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒55๖	จำานวน	9	ราย	รวมทั้งสิ้น	๓๒	ราย	(ในจำานวนนี้ลงโทษตามที่คณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	ชี้มูลความผิด	มีจำานวนถึง	5	ราย)	ผู้ที่ถูกลงโทษนี้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

และด้านการเงิน	และผู้บริหารทั้งสิ้น

	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒55๖	ถึงปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒557	พบมีจำานวนข้าราชการที่ถูกลงโทษ

ปลดออกและไล่ออกและจากราชการ	จำานวน	๓๘	คน	ปลดออก	จำานวน	17	คน	(ร้อยละ	44.74)	และ

ไล่ออก	จำานวน	๒1	คน	(ร้อยละ	55.๒๖)	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒55๘	พบมีจำานวนผู้ถูกลงโทษปลดออกและ

ไล่ออกและจากราชการ	จำานวน	๓๘	คน	ปลดออก	จำานวน	1๐	คน	(ร้อยละ	๒๖.๓๒)	และไล่ออก	จำานวน	

๒๘	 คน	 (ร้อยละ	 7๓.๖๘)	 และปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒559	พบมีจำานวนผู้ถูกลงโทษปลดออกและไล่ออก

จากราชการ	จำานวน	๓๒	คน	ปลดออก	จำานวน	7	คน	(ร้อยละ	๒1.๘7)	และไล่ออก	จำานวน	๒5	คน	(ร้อยละ	

7๘.1๓)	ในจำานวนนี้เป็นข้าราชการที่อยู่ในส่วนภูมิภาคทั้งสิ้น	 (1๒	เขตสุขภาพ)	นอกจากนี้	ยังพบมีจำานวน

ถูกลงโทษโดยมีฐานการกระทำาความผิดและถูกลงโทษทางวินัยโดยไล่ออก	 มากกว่าฐานการกระทำาความผิด

และถูกลงโทษทางวินัยโดยปลดออก	

	 ต้ังแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒557	ถึงปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒559	กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม	

กองบริหารทรัพยากรบุคคล	สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ได้รายงานสถานการณ์การกระทำาความผิด

ฐานทุจริตต่อหน้าที่และมีผลประโยชน์ทับซ้อน	พบสาเหตุของการกระทำาผิดวินัยของข้าราชการในสำานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมากที่สุดในรอบ	๓	ปี	 ได้แก่	 (1)	 การจัดหาพัสดุ	 (๒)	 การจัดทำาโครงการฝึกอบรม	

ศกึษาดูงาน	ประชุม	และสัมมนา	(๓)	การเบิกค่าตอบแทน	และ	(4)	การใช้รถราชการ	จำานวนผู้กระทำาความผิด

รวมทั้งสิ้น	19๐	คน	จำาแนกเป็น	(1)	การจัดหาพัสดุ	จำานวน	99	คน	(ร้อยละ	5๒.11)	(๒)	การจัดทำาโครงการ

ฝึกอบรม	 ศึกษาดูงาน	 ประชุม	 และสัมมนา	 จำานวน	 ๖๓	 คน	 (ร้อยละ	 ๓๓.1๖)	 (๓)	 การเบิกค่าตอบแทน	

จำานวน	1๘	คน	(ร้อยละ	9.47)	และ	(4)	การใช้รถราชการ	จำานวน	1๐	คน	(ร้อยละ	5.๒๖)
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	 นอกจากนี้	ช่วงปี	พ.ศ.	๒54๖	ถึงปี	พ.ศ.	๒555	คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	มีมติชี้มูลความผิดข้าราชการ

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 จำานวน	 4	 คน	 และช่วงปี	 พ.ศ.	 ๒55๒-๒55๘	 มีเรื่องกล่าวหาร้องเรียน

ข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ระหว่างดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	

อีกจำานวน	๒๘	คน	(ข้อมูลสถิติในการดำาเนินคดี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒54๖-๒55๘	ของสำานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	,	๒5๖๐)

	 จึงอาจสรุปได้ว่าสาเหตุการกระทำาทุจริตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่มีสาเหตุ

มาจาก	(1)	การใช้วัฒนธรรมแบบไทยๆ	ในทางท่ีผิด	และ	(๒)	ปัญหาเร่ืองตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐ	กล่าวคือ	

ระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ์นำาไปสู่การเอื้อประโยชน์ในทางมิชอบให้แก่ญาติมิตร	 และพวกพ้อง	 รวมท้ัง

การตรวจสอบความโปร่งใสขาดประสิทธิภาพ	 แต่ปัญหาสำาคัญท่ีสุดอยู่ท่ีการขาดจิตสำานึกความซ่ือตรงของบุคคล

ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ความโลภในอำานาจและทรัพย์สินอยู่เหนือความรับผิดชอบและศักดิ์ศรใีนการปฏิบัติ

หน้าที่จนนำาไปสู่การทุจริต	 และไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างเรื่องประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม	

คือเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดประโยชน์ส่วนรวม	ตลอดจนการขาดกลไกในการตรวจสอบ

ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ	 การผูกขาดผลประโยชน์ทางธุรกิจกับการดำาเนินงานของภาครัฐ	 ค่าตอบแทน

ที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการ	
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ส่วนที่

ทิศทางการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

แผนแม่บท 

การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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	 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษ	 ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค

สำาคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ	รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน	อาทิ	การรับ

สินบน	การจัดซื้อจัดจ้าง	ในปัจจุบันได้รับปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น	ตัวอย่างเช่น	การทุจริต

เชิงนโยบาย	การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ	ซึ่งเชื่อมโยงสู่อาชญากรรมอื่นๆ	มากมายและส่งผลกระทบทางลบ

ในวงกว้าง

	 ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต	 โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมกันสร้างเคร่ืองมือ	

กลไก	 และกำาหนดเป้าหมายสำาหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 เร่ิมต้ังแต่ช่วงปี	

พ.ศ.	 ๒551	 จนถึงปัจจุบัน	 การดำาเนินงานได้สร้างความต่ืนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน	 จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับฐานความคิดและ

สร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม 

	 สำาหรับประเทศไทยได้การกำาหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ซึ่งมีความสอดคล้อง

กับสถานการณ์ทางการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และความรุนแรง	รวมถึงการสร้างความตระหนัก

ในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะ

การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรมในการเป็นตัวแบบที่ดี	ดังนั้น	สาระสำาคัญ

ที่มีความเชื่อมโยงสำาหรับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ที่กระทรวงสาธารณสุขนำามาใช้มีดังนี้

	 1.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒5๖๐

	 ๒.	 วาระการปฏิรูปท่ี	1	การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 ๓.	 ยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒579)

	 4.	 นโยบายรัฐบาลพลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี

	 5.	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	1๒	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)

	 ๖.	 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ระยะที่	 ๓	

(พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)

	 7.	 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	๒55๘-๒5๖4

	 ๘.	 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย	พ.ศ.	๒55๖-๒5๖1

	 9.	 แนวนโยบายและข้อสั่งการของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	(คตช.)

	 1๐.	มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	กระทรวงสาธารณสุข	๓	ป.	1	ค.	(ปลูก/ปลุกจิตสำานึก	

ป้องกัน	ปราบปราม	และเครือข่าย)

ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

บทที่ ๓



แผนแม่บท การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

17

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 ๒5๖๐	 ได้ให้ความสำาคัญกับการออกแบบระบบโครงสร้าง

อำานาจที่มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มทางการเมือง	และผู้บริหาร

ระดับสูงให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 จากการที่รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒5๖๐	ได้ให้ความสำาคัญกับเร่ืองปัญหาการทุจริตน้ัน	เน่ืองจากในปัจจุบันปัญหาดังกล่าว

ทวีความรุนแรง	 และแทรกซึมไปกับทุกภาคส่วนของสังคม	 ไม่ว่าจะเป็นในภาคราชการ	 ภาคเอกชน	หรือแม้กระท่ัง

ภาคประชาสังคม	ดังนั้น	รัฐบาลและคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญจึงสร้างกฎหมาย	มาตรการ	หรือกลไก	

สำาหรับป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้มี

ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในสายตาของนานาชาติ	ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒5๖๐	ได้กำาหนดอยู่ในหมวดท่ี	4	หน้าท่ีของปวงชนชาวไทยวา่	

“...บุคคลมีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ”	 เพื่อให้ประชาชน

ได้ตระหนักถึงความสำาคัญ	 และความจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในทุกรูปแบบ	 ไม่ว่าการกระทำาน้ันจะเป็นการกระทำาโดยภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 หรือภาคประชาสังคมอ่ืนๆ	

โดยการกำาหนดอย่างชัดเจนในลักษณะนี้	 ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญได้กำาหนดให้การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ที่ประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ	 ประชาชนทุกคนพึงมี

ความตระหนักและเข้าใจถึงผลกระทบจากการทุจริตอย่างกว้างขวาง	 อีกท้ังยังเป็นโอกาสของหน่วยงานต่าง	 ๆ	

ท้ังภาครัฐ	 และภาคเอกชน	 ร่วมสร้างกระแสการต่อต้านหรือรังเกียจการทุจริตให้แพร่กระจายไปในทุกภาคส่วน

ของสังคมไทย	 นอกจากนี้	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 ๒5๖๐	 ยังได้กำาหนดอย่างชัดเจน	

ในหมวดท่ี	 5	 หน้าท่ีของรัฐว่า	 “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิด

จากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มี

ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไก

ในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านการทุจริต หรือ

ช้ีเบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”	 ซ่ึงการท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พ.ศ.	 ๒5๖๐	 กำาหนดในเรื่องดังกล่าวนี้เพื่อให้รัฐสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อย่างชัดเจน	โดยถือเป็นหน้าท่ีของรัฐ	ท่ีจะต้องพัฒนา	ส่งเสริม	และสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามา

มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	 โดยได้รับการคุ้มครองจากรัฐอย่างเต็มที่

ตามที่กฎหมายกำาหนดการบริหารราชการแผ่นดิน	 รัฐจะต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก	

มีประสิทธิภาพท่ีสำาคัญคือไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี	 ซ่ึงการบริหารงานบุคคลของ

หน่วยงานของรัฐ	ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม	ตามที่กฎหมายบัญญัติ	ทั้งนี้	 กฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย

ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำานาจหรือกระทำาการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่าย	 หรือแทรกแซง

การปฏิบัติหน้าที่หรือกระบวนการแต่งตั้ง	 หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 และ

รัฐจะต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม	 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำาหนดประมวลจริยธรรม

สำาหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานน้ัน	 ๆ	 ซ่ึงต้องไม่ต่ำากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว	 ซ่ึงการท่ีรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 ๒5๖๐	 ได้ให้ความสำาคัญต่อการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหาร
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งานบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมนั้น	 สืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารงานบุคคล	มีการโยกย้ายท่ีไม่เป็นธรรม	บังคับหรือช้ีนำาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	ปฏิบัติงานโดย

ไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ	 รวมถึงมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวงพ้อง	

ดังน้ัน	เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒5๖๐	จึงได้มีความพยายาม

ท่ีจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดิน	 และเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐ	 ต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล	 และมีคุณธรรมจริยธรรม	 ตามที่กำาหนดเอาไว้	 เพื่อเป็นการสร้าง

บรรทัดฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างเป็นรูปธรรม	ท้ังน้ี	ได้กำาหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องปฏิบัติ

หน้าท่ีและใช้อำานาจด้วยความซ่ือสัตย์	สุจริต	เสียสละ	เปิดเผยและมีความรอบคอบและระมัดระวังในการดำาเนิน

กิจการต่างๆ	 เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม	 และการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	สมาชิกวุฒิสภา	และรัฐมนตรี	ต้องคำานึงถึงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ด้วย

วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 สภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะองค์กรท่ีมีบทบาทและอำานาจหน้าท่ีในการปฏิรูประบบกลไก	 และปฏิบัติงาน

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	 จึงได้ดำาเนินการศึกษาวิเคราะห์และมีข้อเสนอเพื่อปฏิรูปด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ	

ยั่งยืนเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย	 จึงได้เสนอให้มี

ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาดังกล่าว	ใน	๓	ด้าน	ได้แก่

 1. ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง”	เพื่อปฏิรูป	“คน”	ให้มีจิตสำานึกและสร้างพลังร่วมเพื่อ

แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน	 เป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริต	 โดยมุ่งเน้นแนวคิดที่มี	 “คน”	 เป็นศูนย์กลาง

ของการปฏิรูปดังกล่าว	ซึ่งยุทธศาสตร์นี้เป็นทั้งวิธีการและเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง	กล่าวคือ	ในด้าน

วิธีการ	“คน”	เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา	เพราะถ้าคนในสังคมส่วนใหญ่มีจิตสำานึกในเรื่อง

การต่อต้านการทุจริต	 และเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญ	 จะทำาให้การทุจริตเกิดขึ้นได้ยาก

ในสังคม	 เพราะสังคมจะถือว่าเร่ืองการทุจริตเป็นเร่ืองท่ีมีความร้ายแรงและยอมรับให้เกิดไม่ได้ในสังคม	 ดังน้ัน	

“คน”	จึงเป็นตัวหลักสำาคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต	ซึ่งการดำาเนินงานปฏิบัติเรื่องดังกล่าว	มี	๓	แนวทาง	

  แนวทางที่ 1	 สร้างจิตสำานึกที่ตัวบุคคล	 เริ่มต้นทำาให้	 “คน”	 แต่ละคน	 ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายมี

จิตสำานึกที่ถูกต้อง	 รับผิดชอบชั่วดี	 อะไรควรทำาอะไรไม่ควรทำา	 ตระหนักถึงผลเสียหายร้ายแรงของการทุจริต

คอร์รัปชัน	มองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ	เป็นการเอาเปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ

  แนวทางที่ ๒	 สร้างเครือข่ายและกลไกเชิงสถาบันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ	 “คน”	 ที่มี

จิตสำานึกเพราะคนแต่ละคนต่างอยู่ภายใต้องค์กร	 กลุ่มสังคม	 หรือภาคส่วนต่าง	 ๆ	 การออกแบบให้มีระบบ

และกลไกให้ปัจเจกบุคคลที่มีจิตสำานึกให้ได้เชื่อมโยงสัมพันธ์กันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	 สร้างพื้นที่ให้

คนดีมีที่ยืนในสังคม	 สร้างพลังกลุ่มที่มีขวัญและกำาลังใจในการทำาความดี	 และมีกลไกเชิงสถาบันบางอย่าง

รองรับ	 จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและขยายขอบข่ายของกลุ่มคนที่มีจิตสำานึก	 จนเป็นจิตสำานึกรวมหมู่ที่มี

พลังปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของสังคม
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  แนวทางที่ 3	 สร้างพลังคุณธรรมเพื่อปฏิบัติสังคมในภาพใหญ่	 ด้วยการส่งเสริมและสร้างกลไก

บางอย่างที่ทำาให้เครือข่ายของผู้ท่ีมีจิตสำานึกรักความถูกต้องนี้มีพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นกลไก

ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อรักษาประโยชน์ของสาธารณะ	 สร้างพลังต่อต้านและลงโทษ

ทางสังคมต่อผู้กระทำาการทุจริตคอร์รัปชัน

	 	 โดยการดำาเนินงานปฏิบัติยุทธศาสตร์ทั้ง	๓	ด้านจะดำาเนินงานใน	7	กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่

  กลุ่มเป้าหมายที่ 1	 เด็กและเยาวชน	ในทุกช่วงกลุ่มอายุ	ต้ังแต่ก่อนเข้าเรียน	อนุบาล	ประถมศึกษา	

มัธยมศึกษา	และอุดมศึกษา	รวมทั้งกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา

  กลุ่มเป้าหมายที่ ๒	 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  กลุ่มเป้าหมายที่ 3	 นักการเมือง	ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	และพรรคการเมือง

  กลุ่มเป้าหมายที่ 4	 ธุรกิจเอกชน	 (ผู้ประกอบการธุรกิจ	 บริษัท	 ห้างร้าน	 พนักงานเอกชน	

องค์กรที่ทำางานส่งเสริมและกำากับดูแลภาคธุรกิจเอกชน)

  กลุ่มเป้าหมายที่ ๕	 สื่อมวลชน	(รวมทั้งองค์กรวิชาชีพสื่อ)

  กลุ่มเป้าหมายที่ ๖	 ประชาสังคม	 (กลุ่มและองค์กรไม่แสวงหากำาไร	 องค์กรภาคประชาชน	

องค์กรสาธารณประโยชน์	องค์กรวิชาชีพ	สมาคม	มูลนิธิ	รวมทั้งองค์กรทางศาสนา)

  กลุ่มเป้าหมายที่ 7	 ประชาชนทั่วไป

 ๒. ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล	 เพื่อปฏิรูประบบและองค์กร

เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน	 เป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการปฏิรูปด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล	

เพื่อเป็นระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	 เสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม	 เช่น	

ภาคการเมือง	 ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาสังคม	 รวมถึงภาคประชาชน	 โดยทุกภาคส่วนของสังคม

ต้องมีหลักธรรมาภิบาลประกอบด้วย

	 	 ๒.1)	 หลักนิติธรรม	 ปฏิรูปกฎเกณฑ์	 กติกา	 ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานขององค์กรให้มีความ

ชัดเจนสร้างการยอมรับร่วมกัน	และสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 ๒.๒)		 การสร้างความโปร่งใสในการกำาหนดกฎเกณฑ์	กติกา	กระบวนการ	ขั้นตอนการดำาเนินงาน	

การเข้าถึงข้อมูล

	 	 ๒.๓)	 การเสริมสร้างกลไกสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	 เช่น	 การเปิดโอกาสให้ประชาชน

ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างและการดำาเนินการภาครัฐ	 การต้ังกองทุนเพ่ือการทำางานของประชาชนในการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชัน

	 	 ๒.4)	 การลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี	เช่น	การกำาหนดข้ันตอน	กระบวนการ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการบริการประชาชน	 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อลด

การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำานาจในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

	 	 ๒.5)		 การเพิ่มประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	และความคุ้มค่า

	 	 ๒.๖)		 การขจัดโอกาสการทุจริตด้วยการตรวจสอบ	 จับกุม	 ลงโทษอย่างเคร่งครัดและจริงจัง	 เช่น	

การสร้างกลไกการลงโทษทางสังคม	(Social	Sanction)	การริบทรัพย์	การชดใช้ทางแพ่ง

	 	 ๒.7)		ลดการแทรกแซงทางการเมือง	 เช่น	 การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง	 และคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ	ด้วยระบบคุณธรรมและจริยธรรม
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 3. ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพื่อปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีการทุจริตให้มี

ประสิทธิภาพ	 ซึ่งจะพบว่าในปัจจุบันมีองค์กรอิสระที่ทำาหน้าที่ในการป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริต	 และ

ประพฤติมิชอบ	จำานวน	4	หน่วยงาน	ได้แก่	คณะกรรมการการเลือกตั้ง	คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	

ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 และคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 แต่การดำาเนินงานของหน่วยงานข้างต้นยังประสบปัญหา

ในการจัดการกับปัญหาการทุจริตในเชิงผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพ	ท้ังน้ี	มาจากการเกิดข้ึนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นกระจายเต็มพื้นที่ทั่วประเทศ	รวมทั้งมีการปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่	 ในช่วง

ปี	พ.ศ.	๒545	ทำาให้เกิดหน่วยงานรูปแบบใหม่ตามมาอีกจำานวนมาก	จนทำาให้องค์กรตรวจสอบมีภาระ

ในการตรวจเพ่ิมมากข้ึน	เร่ืองร้องเรียนท่ีเกิดจากท้ังผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าท่ีของ

รัฐมีเพิ่มมากขึ้น	มีสำานวนคดี	และผลการพิจารณาวินิจฉัยในส่วนของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ที่มากยิ่งขึ้นจน

เกิดเป็นภาระงานคดีคั่งค้างและล่าช้า	จนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมและประชาชนที่มีต่อองค์กร

อิสระต่าง	 ๆ	 ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำาให้มีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเร่งรัด	 และพัฒนากระบวนการ

ทำางานขององค์กรอิสระเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันให้แล้ว

เสร็จภายในระยะอันควร	สามารถเอาตัวผู้กระทำาความผิดมาลงโทษได้	ซึ่งจะทำาให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้า

ที่จะกระทำาการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นอีกในอนาคต

	 ทั้งนี้	 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ	

มิชอบ	ได้ดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้	คือ

	 1.	 สังคมไทยจะมีวัฒนธรรมในการไม่โกง	 และมีค่านิยมในการไม่ยอมรับและไม่นับถือบุคคลท่ีมีฐานะ

ร่ำารวยขึ้นมาจากการทุจริต

	 ๒.	 ระบบกฎหมายของไทยในการต่อต้านการทุจริตไม่เปิดช่องให้มีการทุจริต	 หรือไม่สามารถทำาการทุจริต

ได้ง่าย	ตลอดจนมีการศึกษา	พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย	กฎระเบียบ	ที่จะต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

	 ๓.	 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	และหน่วยงานของรัฐมีความเข้มแข็งในการจัดการกับปัญหาการทุจริต	

ท้ังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีความกระชับ	 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ	 งบประมาณเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	

ส่งผลให้การบริหารราชการมีธรรมาภิบาล	ความโปร่งใส	และตรวจสอบได้

	 4.	 องค์กรธุรกิจท้ังภายในและต่างประเทศมีการลงทุนภายในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน	 อันเป็นผลมาจาก

การที่ไม่ต้องวิตกกังวลต่อการมีต้นทุนมากขึ้นจากปัญหาการเรียกรับเงินเพื่อการขอรับบริการ	หรือปัญหา

จากการไม่สามารถขออนุญาตได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

	 ซ่ึงการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์รวมถึงการปฏิรูปดังท่ีกล่าวมาล้วนมีเป้าหมายท่ีจะแก้ไขและลดปัญหา

การทุจริตในประเทศไทยให้บรรเทาเบาบางลง	พร้อมท้ังมีค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต	 (CPI)	 ของประเทศไทย

ในปี	พ.ศ.	๒5๖4	ควรจะได้คะแนนไม่น้อยกว่า	5๐	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	1๐๐	คะแนน

	 จากข้อมูลดังที่กล่าวมาในข้างต้นเกี่ยวกับการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริต							

และประพฤติมิชอบ	จะเห็นได้ชัดเจนว่ามุ่งเน้นให้เกิดการปรับเปล่ียนกระบวนการแก้ไขปัญหาการทุจริต	ซ่ึงแต่เดิม

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ผู้ท่ีมีบทบาทสำาคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ

ท่ีมีบทบาทและอำานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพียงอย่างเดียว	 แต่ส่ิงท่ียังขาดคือ

การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมได้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและปราบปราม
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การทุจริตเท่าที่ควร	 ดังนั้น	 ในการปฏิรูปแห่งชาติ	 จึงพยายามที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในสังคม	 ซึ่งใน

การปฏิรูปแห่งชาติ	 ได้เสนอแนะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องจำานวน	7	กลุ่ม	ซึ่งจะเป็นผู้ที่ต้องเข้ามามีบทบาทและ

ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม	โดยการแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ีได้ผลจะต้อง

เร่ิมในส่วนท่ีสำาคัญท่ีสุด	น่ันก็คือ	“คน”	ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีความสำาคัญท่ีจะเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	

เพราะเมื่อประชาชนในสังคมเห็นว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้	และลุกขึ้นมาต่อต้านพร้อมทั้งไม่ยอมรับ

บุคคลที่กระทำาการทุจริต	 จะส่งผลให้บุคคลที่จะกระทำาความผิดเกิดจิตสำานึกเกรงกลัวและตระหนักว่าตนเอง

จะได้รับผลกระทบจากการไม่ยอมรับของสังคม	 และสุดท้ายจะได้สามารถอยู่ในสังคมได้อีกต่อไป	 จึงไม่กล้า

ท่ีจะเส่ียงหรือมีพฤติกรรมท่ีอาจจะก่อให้เกิดการทุจริตได้	 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติยุทธศาสตร์ชาติ

วา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในอนาคตมีความจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมุ่งเน้นในการส่งเสริมและ

พัฒนา	 “คน”	 ให้เป็นส่วนที่มีความสำาคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต	 โดยการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร	

หรือแนวทางการปลูกฝังให้ประชาชนทุกระดับเข้าใจและเกิดจิตสำานึกด้านการต่อต้านการทุจริตพร้อมทั้ง

ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายของประชาชนท่ีมีความตระหนักเห็นถึงความสำาคัญของการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต	พร้อมทั้งขยายแนวคิดดังกล่าวให้เกิดเป็นบรรทัดฐานในสังคม	นอกจากนี้	เพื่อให้การปฏิรูปบังเกิด

ผลสำาเร็จและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ส่วนราชการหรือองค์กรอิสระจะต้องมียุทธศาสตร์	แนวทาง	หรือ

การกำาหนดทิศทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 หรือปฏิบัติงานให้เกิดการส่งเสริมและสอดคล้องกัน	

ท้ังน้ี	 การปฏิบัติงานจะต้องยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด	 เพ่ือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้กับ

หน่วยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน	และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวในการทำางานให้มี

ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	รวดเร็ว	ประสบผลสำาเร็จตรงตามเป้าหมายและความคาดหวังของประชาชนและ

สังคมทั่วไป

	 ท้ังน้ี	 เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 สามารถดำาเนินการได้อย่างต่อเน่ือง	

และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒5๖๐	รวมทั้งสามารถนำา

ข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต	 สภาปฏิรูปแห่งชาติจึงได้จัดทำา

ยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒579)	เพื่อให้การพัฒนาประเทศมีความต่อเนื่อง	และเป็นผล

ประโยชน์ของประเทศในระยะยาวมีการบูรณาการเป็นองค์รวม

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
	 ยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒579)	ถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พ.ศ.	๒5๖๐	โดยมีสาระสำาคัญอยู่ใน	๒	มาตรา	คือ	มาตรา	179	และมาตรา	๒๘4	(1)	จะได้รับการบรรจุไว้	และจะ

ได้รับการยกความสำาคัญให้ควบคู่กับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	

๒5๖๐	ซึ่งการจัดทำาและการดำาเนินนโยบายหรือแผนหรือแผนงานของรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	รวมทั้งองค์กร

ตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐทั้งหมดต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ได้ประกาศใช้บังคับ	

หากขัดหรือแย้งให้แก้ไข	ทั้งนี้	สภาปฏิบัติการปฏิรูปประเทศได้กำาหนดให้กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ

มีผลบังคับใช้ภายในปี	 พ.ศ.	 ๒559	 หรือภายในรัฐบาลนี้	 และกำาหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานนำา

ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์ด้านต่าง	ๆ 	แผนพัฒนาด้านต่างๆ	มาเป็นแผนแม่บทหลักในการกำาหนดแผนปฏิบัติการ

และแผนงบประมาณต่อไป
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 ยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	๒๐	ปี	 (พ.ศ.	๒5๖๐-๒579)	เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติ

เป็นแม่บทหลัก	เพื่อเป็นกรอบการกำาหนดนโยบาย	ทิศทางการพัฒนาการลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับ

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ	การบริหารราชการแผ่นดิน	การจัดสรรงบประมาณ	ฯลฯ	ดังนั้น	ทิศทางด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน

ของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกกำาหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ	 (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ	 ๒๐	 ปี)	 และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ	5	ปี	โดยสาระสำาคัญในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่บรรจุอยู่ใน

ยุทธศาสตร์ชาติ	 (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ	 ๒๐	 ปี)	 นำามาจาก	 “เอกสารสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 วาระการป้องกัน	

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ”	 ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ	 5	 ปี	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ถูกนำามาจาก	 “มาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตและเสริมสร้าง

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ”	ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	 (คตช.)	 ได้

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติสั่งการและนำาไปสู่การปฏิบัติต่อไป	

	 การกำาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องนำายุทธศาสตร์ชาติ	 ยุทธศาสตร์ด้านต่าง	 ๆ	 แผนพัฒนาด้านต่าง	 ๆ	

มาเป็นแผนแม่บทหลักในการกำาหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ	 และการประเมินผลการดำาเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ชาติ	 หากประเมินผลแล้วพบว่าหน่วยงานใดไม่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ	 คณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติอาจเสนอรายงานข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเสนอต่อรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	 องค์กรหรือหน่วยงาน

ของรัฐ	 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดทำางบประมาณรายจ่ายหรือจัดสรรทรัพยากรสำาหรับ

หน่วยงานน้ันก็ได้	 ซ่ึงจะส่งผลให้การดำาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

มีการปฏิบัติในทางปฏิบัติและสามารถวัดผลได้จริง

	 สภาปฏิบัติการปฏิรูปแห่งชาติ	จึงได้วางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ	ในระยะ	๒๐	ปี	เป็นแนวทางการพัฒนา

ประเทศไว้ในระยะยาว	โดยมีกรอบวิสัยทัศน์ว่า	“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงจะนำาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและ

ตอบสนองต่อการบรรลุซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติ	 ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต	 สร้างรายได้ระดับสูง	 เป็นประเทศ

พัฒนาแล้ว	และสร้างความสุขของคนไทย	สังคมมีความม่ันคง	เสมอภาคและเป็นธรรม	ประเทศสามารถแข่งขันได้

ในระบบเศรษฐกิจ

นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
	 ข้อ	1๐	 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน	ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

	 	 	 1๐.1	 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานในภาครัฐท้ังในระดับประเทศ	

ภูมิภาคและท้องถิ่น	ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอำานาจหน้าที่ซ้ำาซ้อน	หรือลักลั่นกัน	หรือ

มีเส้นทางการปฏิบัติงานท่ียืดยาว	 ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย	 โดยนำาเทคโนโลยีมาใช้	 แก้ไขกฎระเบียบ

ให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนจัดระบบอัตรากำาลังและ

ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรในภาครัฐให้เหมาะสม	 และเป็นธรรม	 ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	

การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่	 การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง	
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และการอำานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันวางใจในระบบราชการ	 ลดต้นทุนการดำาเนินการ

ของภาคธุรกิจ	 เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ	 และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

ไว้ในระบบราชการ	 โดยจะดำาเนินการแต่งตั้งแต่เฉพาะหน้าไปตามลำาดับความจำาเป็น	 และตามกฎหมายเอื้อ

ให้สามารถดำาเนินการได้

	 	 	 1๐.๒	 ในระยะแรก	 กระจายอำานาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดย

รวดเร็ว	 ประหยัดและสะดวก	 ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย	 กำาหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน	 ข้ันตอนท่ีแน่นอน	

ระยะเวลาดำาเนินการท่ีรวดเร็ว	และระบบอุทธรณ์ท่ีเป็นธรรม	โปร่งใส	มิให้เจ้าหน้าท่ีหลีกเล่ียง	ประวิงเวลา	หรือ

ใช้อำานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต	 การสูญเสียโอกาส	 หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะ

นักลงทุน	ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทำาธุรกิจ	การลงทุน	และด้านบริการ

สาธารณะในชีวิตประจำาวันเป็นสำาคัญ

	 	 	 1๐.๓	 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ	 สามารถให้บริการเชิงรุก

ท้ังในรูปแบบ	การเพ่ิมศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์จากประชาชนต่างจังหวัด	 โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง	

ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย	ซ่ึงจะจัดต้ังตามท่ีชุมชนต่างๆ	เพ่ือให้

ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยโดยสะดวก	 การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ

ศูนย์บริการร่วม	ณ	จุดเดียว	(One	Stop	Service)	และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสมบูรณ์แบบ	พัฒนาหน่วยงาน

ของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 มีการสร้างนวัตกรรมในการทำางานอย่างประหยัด	 มีประสิทธิภาพ	

และมีระบบบูรณาการ

	 	 	 1๐.4	 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ง	และโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ	วางมาตรการ

ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง	 และส่งเสริมให้มีการนำาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน

บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ

	 	 	 1๐.5	 ใช้มาตรการทางกฎหมาย	 การปลูกฝังค่านิยม	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 และจิตสำานึก

ในการรักษาศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการ	 และความซ่ือสัตย์สุจริต	 ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี

ประสิทธิภาพ	 เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด	

ยกเลิก	หรือแก้กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับต่างๆ	ที่ไม่จำาเป็น	สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร	หรือเปิดช่อง

โอกาสการทุจริต	เช่น	ระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้าง	การอนุญาต	อนุมัติ	และการขอรับบริการจากรัฐ	ซ่ึงมีข้ันตอน

ยืดยาว	ใช้เวลานาน	ซ้ำาซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน

	 	 	 1๐.๖	 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบ	และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ	โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำาคัญ	วาระ

เร่งด่วนแห่งชาติ	 และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดำาเนินการต่อผู้กระทำา

การทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในด้านวินัยและคดี	 รวมท้ังให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเช่ือถือของ

หน่วยงานของรัฐ	และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน	ท้ังจะนำากรณีศึกษาท่ีเคยเป็นปัญหา	เช่น	การจัดซ้ือ	

จัดจ้าง	การร่วมทุน	การใช้จ่ายเงินภาครัฐ	การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ	การใช้ดุลยพินิจของ

เจ้าหน้าที่	การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน	ซึ่งได้มีคำาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ	เป็นบรรทัดฐานแล้วมา

เป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ	และประมวลเป็นกฎระเบียบ	หรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
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   1๐.7	 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ	 ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ

สอดส่อง	 เฝ้าระวัง	 ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
	 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ดำาเนินการจัดทำาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	1๒	 (พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)	กำาหนดในยุทธศาสตร์ที่	๖	การบริหารจัดการภาครัฐ	

การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำาคัญคือ	 เพื่อให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีอิสระ	 คล่องตัว	

มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้	 พร้อมท้ังให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ความโปร่งใสอยู่ในระดับแนวหน้าของ

อาเซียน	และให้ประชาชนได้รับบริการด้านความยุติธรรมด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	ทั้งนี้เป้าหมายสำาคัญ

ของยุทธศาสตร์ดังกล่าว	 คือ	 การเพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต	 (CPI)	 ให้อยู่สูงกว่าร้อยละ	5๐	 เม่ือส้ินสุด

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	1๒	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)

	 ยุทธศาสตร์ที่	๖	ยังได้กำาหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน	จำานวน	

5	หัวข้อ	คือ

	 1.	 ปลูกฝังค่านิยม	 วัฒนธรรม	 วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก	 มีความรู้เท่าทันและ

มีภูมิต้านทานต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน	 และมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริต

ประพฤติมิชอบ

	 ๒.	 กำาหนดกฎเกณฑ์	กติกา	กระบวนการ	ขั้นตอนการดำาเนินงาน	การเข้าถึงข้อมูลให้โปร่งใส	ดังนี้

	 	 ๒.1	 ตรวจสอบ	จับกุม	และลงโทษอย่างเคร่งครัดและจริงจัง

	 	 ๒.๒	 กำาหนดให้มีมาตรการเสริมในเชิงบวกให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการท่ีด	ี

อาทิ	การลดหย่อนภาษี	และการประกาศเกียรติคุณ

	 ๓.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน	 ประชาสังคม	 ชุมชน	 ประชาชน	 และเครือข่าย

ต่าง	ๆ	สอดส่องเฝ้าระวัง	ตรวจสอบ	ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐและเอกชน

	 	 ๓.1	 วางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 	 ๓.๒	 ดำาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมืองและผู้มีอิทธิพล

	 	 ๓.๓	 พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะ

	 4.	 ศึกษารูปแบบระบบบริหารจัดการของหน่วยงานราชการที่ทำาหน้าที่ต่อต้านการทุจริตให้มีความ

เป็นอิสระ	มีประสิทธิภาพ	เป็นที่ศรัทธาของประชาชน	มีความสามารถในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์

	 	 4.1	 วางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรอิสระจากสาธารณชน	 หรือโดยองค์กร

อิสระด้วยกันเอง

	 	 4.๒	 จัดให้มีการตั้งเกณฑ์มาตรฐานให้หน่วยงานสามารถนำาไปใช้เป็นแนวทางการดำาเนินการ

ให้บรรลุเป้าหมาย
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	 5.	 ส่งเสริมธรรมาภิบาลภาคเอกชน	 โดยสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเข้ามามีบทบาท

ในการตรวจสอบการทำางานของภาคเอกชนให้มากขึ้น

	 จัดให้มีรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นกับภาคเอกชน	และสนับสนุนเงินอุดหนุน	หรือลดค่าธรรมเนียม	รวมท้ัง

อำานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเป็นกรณีพิเศษ

	 ดังนั้น	หากพิจารณาดูแล้วจะพบว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	1๒	(พ.ศ.	๒5๖๐-

๒5๖4)	 จะมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาปลูกฝังค่านิยม	 วัฒนธรรม	 วิธีคิดและกระบวนทัศน์ด้านการต่อต้าน

การทุจริต	 รวมท้ังสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน	เพื่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง	

ข้าราชการ	และนักธุรกิจออกจากกัน	ท้ังน้ีการบริหารงานของส่วนราชการจะต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
	 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ระยะที่	 ๓	 (พ.ศ.	

๒5๖๐-๒5๖4)	ที่กำาหนดวิสัยทัศน์	“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & 

Clean Thailand)”	มีความหมายว่า	ประเทศไทยในระยะ	5	ปีข้างหน้า	จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน

ทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ	 โดยได้รับความร่วมมือ

จากฝ่ายการเมือง	หน่วยงานของรัฐ	ตลอดจนประชาชน	ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน	

เพ่ือให้ประเทศไทย	 มีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ	 กำาหนดพันธกิจ	

“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ

และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” มีความหมายว่าการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ	 5	 ปีข้างหน้า	 จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการดำาเนินงานจากเดิม	

ไปสู่กระบวนการทำางานแบบบูรณาการทั้งระบบ	 โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของประชาชน

ที่นอกจากตนเองจะไม่กระทำาการทุจริตแล้ว	 จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกต่อไป	

ประชาชนไทยต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ	 เจตจำานงทางการเมือง

ของประชาชนท่ีต้องการสร้างชาติท่ีสะอาดปราศจากการทุจริต	 จะต้องได้รับการสานต่อจากฝ่ายการเมืองและ

เจ้าหน้าที่รัฐ	การขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน	ขณะเดียวกันกลไกการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ	 และความเชื่อมั่นจากประชาชนว่าจะสามารถเป็น

ผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว	 เป็นธรรม	 และเท่าเทียม	 ทั้งนี้เพื่อยกระดับ

มาตรฐานจริยธรรม	 คุณธรรม	 และความโปร่งใสของประเทศไทยในทุกมิติ	 ให้มีมาตรฐานตามอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต	 ค.ศ.	๒๐๐๓	 (United	Nations	Convention	 against	 Corruption	 :	

UNCAC)	ภายในปี	พ.ศ.	๒5๖4	กำาหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	 “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต	

(Corruption	Perceptions	Index	:	CPI)	สูงกว่าร้อยละ	5๐”	

	 กำาหนดยุทธศาสตร์หลักออกเป็น	 ๖	 ยุทธศาสตร์	 ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำาเนินงาน

ด้านการป้องกัน	ปราบปรามการทุจริต	และประพฤติมิชอบ	โดยกำาหนดยุทธศาสตร์การดำาเนินงานหลักออก

เป็น	๖	ยุทธศาสตร์	ดังนี้
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1	 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒	 ยกระดับเจตจำานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

 ยุทธศาสตร์ที่ 3	 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

 ยุทธศาสตร์ที่ 4	 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕	 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖	 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต	 (Corruption	 Perceptions	 Index	 :	 CPI)	

ของประเทศไทย

	 มีกลยุทธ์คือ	

	 1.	 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ					

ผลประโยชน์ส่วนรวม

	 ๒.	 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต

	 ๓.	 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

	 4.	 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน	(Community)	และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต

	 ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ	คือ

	 1.	 ทุกภาคส่วนส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย

	 ๒.	 การผนึกกำาลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นำาไปสู่สังคมที่มี

ค่านิยมร่วมต้านทุจริต

	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ระยะที่	 ๓	

(พ.ศ.	 ๒5๖๐-๒5๖4)	 เมื่อวันที่	 11	 ตุลาคม	 ๒559	 โดยเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ

มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ระยะที่	๓	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)	

ไปสู่การปฏิบัติโดยกำาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ	 4	 ปี	 และแผนปฏิบัติราชการประจำาปี	 โดยให้หน่วยงาน

ภาครัฐดำาเนินการโดยคำานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒579)	และ

แผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ	

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔
	 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	๒55๘-๒5๖4	ฉบับปัจจุบัน	สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	

ในฐานะผู้กำากับและปฏิบัตินโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติได้กำาหนดลำาดับความสำาคัญ	 โดยพิจารณา

ความเสี่ยงและผลกระทบต่อความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ	แบ่งออกเป็น	๒	ส่วน	คือ	ส่วนที่	1	นโยบาย

สำาคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ	 และส่วนที่	 ๒	 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป	

ซึ่งการจัดสรรทรัพยากรจะให้น้ำาหนักต่อนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติเป็นลำาดับ

สำาคัญในระดับต้น	 ทั้งนี้	 จากการพิจารณาสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงในระยะ	

7	ปี	(พ.ศ.	๒55๘	-	๒5๖4)	ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพบว่า	ประเทศไทย

ยังคงมีปัญหาความไม่เชื่อมั่นในการบริหารประเทศตามหลักนิติธรรม	 โดยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ไม่เอื้อ
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ต่อการบริหารตามหลักนิติธรรม	 ซึ่งแม้ว่าจะมีการกระจายอำานาจมากขึ้นแต่ในภาพรวมยังคงมีลักษณะรวม

ศูนย์อำานาจที่ส่วนกลาง	 เป็นข้อจำากัดต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบของภาคส่วนต่าง	ๆ	ในสังคม

ไทย	 ประกอบกับการทุจริตในภาครัฐที่ขยายตัวออกไปทุกระดับ	 ส่งผลให้เกิดความไม่เชื่อมั่นของประชาชน	

ในขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนก็ยอมรับกระบวนการทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน	 โดยผลของ

ปัญหาดังกล่าวได้กัดกร่อนพื้นฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของสังคม

	 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติจึงได้มีการกำาหนดทิศทางที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต	ปรากฏอยู่ในนโยบายส่วนที่	1	และ	๒	โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักคือ	สำานักงาน	ป.ป.ท.	และ

หน่วยงานรับผิดชอบร่วมคือสำานักงาน	ป.ป.ช.	และทุกส่วนราชการ	รายละเอียดนโยบายมีดังนี้

	 ส่วนที่	1	 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ	นโยบายที่	๒	สร้างความเป็นธรรม	

ความปรองดอง	และความสมานฉันท์ในชาติ	 ข้อ	๒.๒	สร้างความเชื่อมั่นต่อกลไกและกระบวนการยุติธรรม	

โดยมีสาระสำาคัญคือ	 การพัฒนากลไกและมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ	 ตอบสนอง

ต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว	 และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม	 ซ่ึงในประเด็นน้ีหน่วยงานท่ีเป็นกลไกหลักท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต	อาทิ	สำานักงาน	ป.ป.ช.	สำานักงาน	ป.ป.ท.	สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	สำานักงานอัยการสูงสุด	

ฯลฯ	 ควรที่จะได้มีการกำาหนดแผนการดำาเนินงานรองรับ	 โดยเฉพาะกระบวนการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้อง

กับการทุจริตที่มีความล่าช้าอยู่เป็นอย่างมากในปัจจุบัน			เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติกระบวนการพิจารณาคดี

ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 อันจะนำามาสู่ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกลไกและ

กระบวนการยุติธรรมด้านการปราบปรามการทุจริต	 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเสริมสร้างความมั่นคง

ที่เป็นแก่นหลักของชาติ

	 ส่วนที่	๒	 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป	 นโยบายที่	 9	 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจาก

ภยัการทุจริต	โดยมีสาระสำาคัญคือ	ขจัดการทุจริตและเง่ือนไขต่าง	ๆ	ท่ีเกิดจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ	และสร้างความตระหนัก

ให้ทุกภาคส่วนร่วมมืออย่างจริงจังและสนับสนุนการดำาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	โดยเฉพาะ

การให้ความสำาคัญกับระบบการปฏิบัติ	 คือ	 การประสานความร่วมมือ	 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

การสร้างมาตรฐานการติดตามประเมินผล	รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต

	 นอกจากนี้	 เพื่อให้การดำาเนินงานปฏิบัติยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

สามารถนำาไปใช้สู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจังและเหมาะสม	 รัฐบาลในปัจจุบันจึงได้กำาหนดแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบราชการไทย	พ.ศ.	๒55๖	 -	๒5๖๐	 เป็นกรอบทิศทางการกำาหนดกลยุทธ์และมาตรการ

ให้ระบบราชการไทยบรรลุเป้าหมายและดำาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน	 มีการปรับสมดุลนการทำางานร่วมกับ

ภาคส่วนอื่นอย่างมีคุณภาพ	 มีการทำางานแบบบูรณาการด้วยการใช้ยุทธศาสตร์เป็นตัวนำา	 มีภูมิคุ้มกันที่ดี

สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

ในทุกๆ	สถานการณ์
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑
	 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย	 พ.ศ.	 ๒55๖-๒5๖1	 กำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบราชการไว้เป็น	 ๓	 หัวข้อ	 7	 ประเด็น	 โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

คือ	หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ประเด็นที่	๖	การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา

ในการบริหารราชการแผ่นดิน	 โดยมีสาระสำาคัญคือ	 การส่งเสริมและวางกลไกให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	 รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำางานของทางราชการ	 ตลอดจนการปฏิบัติยุทธศาสตร์และมาตรการ

ในการต่อต้านการทุจริตให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยได้กำาหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและวางกลไก

สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	๓	ประการ	ดังนี้

	 1)	 ผลักดันให้หน่วยงานของรัฐมีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างจริงจัง	

รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร

	 ๒)	 กำาหนดมาตรการ	 กลไก	 และสนับสนุนช่องทางให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยบูรณาการ

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการผ่านระบบสารสนเทศ

	 ๓)	 ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการพัฒนาคู่มือ	 ข้ันตอน	 กระบวนการทำางาน	 และกำาหนดหลักเกณฑ์	

ตลอดจนวางกลไกให้ส่วนราชการเผยแพร่กระบวนการทำางานท่ีมีมาตรฐานเปิดเผยข้ันตอน	 ระยะเวลาชัดเจน	

ตามช่องทางสื่อสารต่าง	ๆ

	 ท้ังน้ี	 ปัจจัยเง่ือนไขสำาคัญในการปฏิบัติให้แผนพัฒนายุทธศาสตร์ระบบราชการไทย	พ.ศ.	๒55๖	–	๒5๖1	

นำาไปสู่การปฏิบัติจนประสบความสำาเร็จจำาต้องอาศัยเงื่อนไขหลายประการ	ดังนี้

	 1)	 การเสริมสร้างภาวะผู้นำาการบริหารการเปลี่ยนแปลง

	 ๒)	 การเน้นกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

	 ๓)	 การปรับปรุงกฎ	ระเบียบ	และกฎหมายต่าง	ๆ	ให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง

	 4)	 การนำาโปรแกรมประยุกต์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติราชการ

	 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย	 พ.ศ.	 ๒55๖-๒5๖1	 จึงเป็นอีกหนึ่งทิศทางหลัก

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของระบบราชการไทยในอนาคต	 ซ่ึงปัจจุบันสำานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ	(สำานักงาน	ก.พ.ร.)	ได้มีการดำาเนินโครงการสำาคัญเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับ

ความโปร่งใสและสร้างความเช่ือม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดินมาอย่างต่อเน่ือง	 อาทิ	 โครงการยกระดับ

มาตรฐานองค์กรเพ่ือการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ

ต่อต้านการทุจริต	 (ศปท.)	 นอกจากนั้น	 ยังมีการสนับสนุนให้ส่วนราชการขยายผลการสร้างความโปร่งใสใน

การปฏิบัติราชการไปสู่กระบวนงานอื่น	 โดยเฉพาะกระบวนงานบริการที่มีผลกระทบต่อประชาชนและ

ภาคธุรกิจสูง	 โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติเร่ืองร้องเรียนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต	 และผลการศึกษาดัชนีการรับรู้การทุจริต	 (CPI)	 จึงคาดการณ์ได้ว่าทิศทางของการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการไทยจะเป็นไปตามทิศทางที่กำาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบราชการไทย	พ.ศ.	๒55๖-๒5๖1	ดังกล่าวด้วย	
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คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)
	 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	 (คตช.)	 เป็นอีกกลไกหน่ึงซ่ึงเป็นภาคส่วนสำาคัญในการปฏิบัติงาน

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปัจจุบัน	 นั่นก็คือคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ	 (คสช.)	

ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย	โดยในห้วงเวลาที่ผ่านมา	

	 ได้กำาหนดแนวทางการปฏิบัติมาตรการป้องกันและปราบปรามเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต	 มุ่งเน้น

ดำาเนินการใน	๒	ประเด็นหลักคือ

 1. การต่อต้านการทุจริต : ควรบูรณาการกลไกการปฏิบัติระหว่าง	 รัฐบาล/คสช.	 และองค์กร

ภาคเอกชน	โดยกำาหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็ว

 ๒. การสร้างการรับรู้ :	 ต้องให้องค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม	 เน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	

เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับทุกภาคส่วน

	 โดยได้เริ่มดำาเนินการตรวจสอบการทุจริตในประเด็นสำาคัญ	 คือ	 เรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง

ร้ายแรงต่อรัฐ	 เรื่องที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	 และขจัดปัญหาข้าราชการไม่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ความ

รับผิดชอบ	นอกจากนี้	ยังได้มีข้อสั่งการให้ดำาเนินการในด้านต่าง	ๆ	โดยสรุป	ดังนี้	

 1. ด้านการศึกษา : ให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุหลักสูตร	 “โตไปไม่โกง”	 ในโครงสร้างกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน	จำานวน	1	ช่ัวโมง/สัปดาห์	รวม	4๐	ช่ัวโมง	ต่อปีการศึกษา	ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลถึงประถมศึกษา

ปีที่	 ๖	 โดยให้เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 ๒55๘	 ทุกโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ

โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน	โดยให้กระทรวงศึกษาธิการ	ปรับลดเวลาในการเรียนการสอน

กลุ่มสาระวิชาหลัก	 เพื่อสอดแทรกการเรียนการสอนเรื่องหน้าที่พลเมือง	 ประวัติศาสตร์	 พลศึกษา	 และวิชา	

“โตไปไม่โกง”	เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศ

 ๒. ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร : ให้สำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	

(สขร.)	สำานักงาน	กพร.	และสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	(สรอ.)	ใช้กฎหมายท่ีมีอยู่ผลักดันให้เกิดการเปิดเผย

ข้อมูลให้เป็นไปตามหลักสากล	 (Open	Government	Data	 :	OGD)	 โดยให้	 สรอ.	 กำาหนดแนวทางการเปิดเผย

ชุดข้อมูลสร้างความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ	 พร้อมบูรณาการร่วมกับสำานักงานสถิติแห่งชาติฐานข้อมูล	 Digital	

Economy	ภาคการค้า	อุตสาหกรรมให้ครบทุกกลุ่ม

 3. ด้านบุคลากรภาครัฐ :	 ให้พิจารณาศึกษาความจำาเป็นในการแยกคดีทุจริตออกมาดำาเนินการ

เป็นการเฉพาะจากหน่วยตรวจสอบ	เช่น	สำานักงาน	ป.ป.ช.	สำานักงาน	ป.ป.ท.	สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	

(สตง.)	และให้พิจารณาแนวทางการดูแลข้าราชการประจำามิให้ต้องรับผิดในคดีทุจริตแทนนักการเมือง	รวมถึง

ให้สำานักงาน	 ก.พ.	 สร้างกลไกแต่งตั้งคณะกรรมการ	 เพื่อพิจารณาการโยกย้ายข้าราชการพลเรือนระดับสูง

ในแต่ละกระทรวงเช่นเดียวกับท่ีกำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม	ส่วนในด้าน		

การสร้างความรู้และความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระทรวงมหาดไทยร่วมมือปฏิบัติมาตรการ

สร้างองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตและปลูกจิตสำานึกข้าราชการให้รู้คุณค่าและศักดิ์ศรีของข้าราชการ	

ให้กรมบัญชีกลางสร้างองค์ความรู้เรื่องวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	Bidding	:	e-bidding)	

ให้พร้อมดำาเนินการ
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 4. ด้านเครือข่ายต่อต้านการทุจริต : ให้วางระบบบริหารจัดการเครือข่ายท่ีจัดต้ังข้ึนให้มีองค์ประกอบ

ในการบริหารทั้ง	๓	กลไก	คือ	การจัดตั้ง-การควบคุม-การใช้งาน	และให้สำานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุน

เงินกองทุน	 เพื่อใช้สนับสนุนการดำาเนินงานของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตโดยจัดตั้งกองทุน	

“กองทุนส่งเสริมธรรมาภิบาลและขจัดการทุจริต”	และให้สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออกระเบียบ	หลักเกณฑ์

วิธีการให้เป็นไปตามกฎหมาย

 ๕. ด้านการปราบปรามการทุจริต : เร่งรัดกลไกการตรวจสอบและดำาเนินคดีจากการใช้มาตรการ

ทางปกครอง	 โดยให้พิจารณาคดีทุจริตท่ีสำาคัญ	 และดำาเนินการกับข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริต

ให้พ้นจากตำาแหน่ง	นอกจากน้ี	ให้สำานักงาน	ก.พ.	กำาหนดตำาแหน่งรองรับ	และให้พิจารณาคดีต่าง	ๆ	ท่ียังค้าง

จำานวนมากอยู่ในชั้นศาล

 ๖. ด้านกฎหมาย :	 มอบหมายให้	 สำานักงาน	 ก.พ.ร.	 เร่งรัดบังคับใช้พระราชบัญญัติการอำานวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	พ.ศ.	๒55๘	และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการ	พ.ศ.	๒54๐	โดยมอบหมายให้	สำานักงาน	ก.พ.ร.	รับผิดชอบบังคับใช้และเร่งรัดให้มีการเปิดเผย

ขั้นตอนการขออนุญาตของทางราชการด้วย	 นอกจากนั้น	 ให้นำามาตรการทางปกครองและกลไกการปฏิบัติ

ของฝ่ายบริหารบรรจุไว้	 ในพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

พ.ศ.	๒551	(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

 7. ด้านการต่างประเทศ :	 ให้กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพเสนอตัวเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกองค์กร

เพื่อความโปร่งใส	 (Open	 Government	 Data	 :	 OGD)	 และให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการเพื่อ

ความโปร่งใสการจัดการทรัพยากร	 (Extractive	 Industry	 Transparency	 Initiative	 :	 EITI)	 โดยมอบหมายให้

กระทรวงพลังงานประสานกับภาคอุตสาหกรรม	 และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเพื่อสมัครและดำาเนินการ

ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของ	EITI	นอกจากนี้	 ให้จัดตั้งศูนย์กลางรับเรื่องร้องทุกข์สำาหรับผู้ร่วมลงทุนและ

นักลงทุนต่างชาติ	โดยให้ครอบคลุมถึงระดับภูมิภาค	และพิจารณาใช้ช่องทางของตำารวจด้วย

 8. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต :	 ให้บรรจุมาตรการของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี	 (นายวิษณุ	 เครืองาม)	 ได้ชี้แจงในที่ประชุม	

ศอตช.	ในการประชุมคร้ังท่ี	5/๒55๘	เม่ือวันท่ี	1๓	กรกฎาคม	๒55๘	ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ	เพ่ือให้เกิด

ความยั่งยืน	โดยสรุปมาตรการดังนี้

	 	 ๘.1)	 มาตรการตามรัฐธรรมนูญระบุว่ารัฐบาลที่จะเข้าบริหาร	ส.ส.	ส.ว.	รัฐมนตรี	หรือกรรมการ

องค์กรอิสระจะต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินย้อนหลัง	 5	 ปี	 และท่ีสำาคัญคือ	 ระบุว่ารัฐบาลเข้าบริหารประเทศจะต้อง

ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	กฎหมาย	ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา	ตามยุทธศาสตร์ชาติ	รวมถึงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	แผนด้านความมั่นคง	และแผนการต่อต้านการทุจริต

	 	 ๘.๒)	 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเฉพาะด้าน	 ได้แก่	 เร่ืองป่าไม้	 มาตรการทางภาษี	

คณะกรรมการแต่งต้ังข้าราชการป้องกันการแทรกแซงและการซ้ือขายตำาแหน่ง	 การค้ามนุษย์	 การหลบหนีเข้าเมือง	

เป็นต้น	 โดยกำาหนดให้ศาลเปิดแผนกพิเศษเฉพาะด้านดังกล่าวข้างต้น	 รวมถึงกำาหนดให้มีการโอนคดีเพื่อ

พิจารณาคดีที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นด้วย
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 	 ๘.๓)	 มาตรการตามมาตรา	 44	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พ.ศ.	

๒55๐	 หัวหน้า	 คสช.	 มีคำาสั่งให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหยุดพักปฏิบัติหน้าที่	 โดยรายใดอยู่

ระหว่างการสอบสวนของ	ป.ป.ช.	ให้	สอบต่อไป	ส่วนรายใดที่	ป.ป.ช.	ยังไม่สอบสวนก็อาจตั้งคณะกรรมการ

ขึ้นมาเพื่อสอบสวน	เมื่อผลการสอบสวนปรากฏว่าไม่มีมูลก็จะดำาเนินการให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่เดิมต่อไป

	 	 ๘.4)	 มาตรการตามพระราชบัญญัติการอำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ	พ.ศ.	๒55๘	ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	๒1	กรกฎาคม	๒55๘	ซึ่งทางสำานักงาน	ก.พ.ร.	 ได้แจ้งให้

หน่วยงานราชการจัดทำาคู่มือประชาชนเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง	ๆ	ที่อยู่ในอำานาจหน้าที่

	 	 ๘.5)	 มาตรการตามพระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

พ.ศ.	 ๒551	 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบและจะส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 และมาตรการตาม	

พระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	๒5๖๐	ซ่ึงจะใช้แทนระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการพัสดุ	 พ.ศ.	 ๒5๓5	 เนื่องจากระเบียบดังกล่าวมีจุดอ่อนมาก	 ใช้กับส่วนราชการไม่ครอบคลุมถึง

รัฐวิสาหกิจ	ทำาให้รัฐวิสาหกิจมีช่องทางในการทุจริตจำานวนมาก	

	 ทั้งนี้	 ข้อสั่งการ	 แนวทางและมาตรการของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติจะมีผลโดยตรง

ต่อทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐในอนาคตจากสถานการณ์ปัจจุบัน

และทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในประเทศไทย	ดังกล่าวข้างต้น	จะเห็นได้อย่างชัดเจน

ว่าในปัจจุบันประเทศไทย	 มีความพยายามที่จะกำาหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 โดยมี

การกำาหนดทั้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 ๒5๖๐	 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการบริหาร

ราชการแผ่นดิน	และการปกครองประเทศ	เพื่อให้เห็นถึงความจริงจัง	และจริงใจ	ที่จะให้ทุกภาคส่วนในสังคม	

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริต	 ให้บรรเทาเบาบางลง	 หรือหมดสิ้นไปในอนาคต	 รวมถึง

การสร้างให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาครัฐ	 เพื่อให้การดำาเนินงานสามารถ

บรรลุเป้าหมาย	 และวัตถุประสงค์ที่วางไว้	 หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต	 จึงได้มีการจัดทำายุทธศาสตร์ทั้งในระดับชาติ	 จนถึงแนวทางในการผลักดันให้หน่วยงานหรือ

องค์กรต่าง	 ๆ	 ได้นำาเอายุทธศาสตร์ชาติฯ	 ไปปรับใช้เป็นแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ	 เพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ซึ่งหากทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและ

ได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเน่ือง	 ก็เช่ือได้ว่า

สิ่งที่ประชาชนทุกคนอยากเห็นว่าประเทศไทยของเรามีภาพลักษณ์ความโปร่งใสในอันดับที่ดีขึ้น	 และเป็นที่

ยอมรับในสังคมโลกจะอยู่อีกไม่ไกลอย่างแน่นอน
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มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. 
(ปลูก/ปลุกจิตสำานึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย)
	 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 กระทรวงสาธารณสุข	 มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้มี

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	กำาหนดให้มีการบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	ซึ่งเป็น	1	ใน	4	

ยุทธศาสตร์สำาคัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข	 ประกอบด้วย	 ปลูกและปลุกจิตสำานึก	 สร้างจิตสำานึก	

ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีตัวบุคคล	สร้างพลังคุณธรรมขับเคล่ือนสังคม	ป้องกัน สร้างระบบ

คุณธรรมและยกระดับความโปร่งใสในการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง	ปราบปราม	ปรับปรุง

กฎ	ระเบียบท่ีเอ้ือต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่		กำาหนดมาตรการลงโทษผู้กระทำาผิดอย่าง	รวดเร็วและเป็นธรรม	

เครือข่าย	สร้างกลไกภาคประชาชน	(อสม.)	ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง	แจ้งเบาะแส	และสร้างความเข้มแข็ง

ของกลไกการตรวจสอบ
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ส่วนที่

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

และการฉายภาพอนาคต

แผนแม่บท 

การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๔
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๔.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยเทคนิค	SWOT	Analysis	เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	

ที่มีผลต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก	 โดยวิเคราะห์	 จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาส	 อุปสรรค	 (Strength	

Weakness	Opportunity	and	Threat	Analysis	:	SWOT	Analysis)	เพ่ือกรองและพิจารณาตัวแปรท่ีมีผลกระทบ

ต่อประสิทธิภาพและความสำาเร็จในการดำาเนินการตามแผนแม่บทการป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ	กระทรวงสาธารณสุข	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)

	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมน้ันมีความสำาคัญอย่างมาก	 เพราะนอกจากจะเป็นการประเมินสภาพแวดล้อม

เพื่อค้นหาจุดแข็งที่ควรเสริมสร้างความเข้มแข็ง	และจุดอ่อนที่ควรต้องปรับปรุงเพื่อให้การดำาเนินงานป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว	 ยังเป็นการประเมินสภาพแวดล้อม

ภายนอกในบริบททางสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 ที่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากและส่งผลกระทบ

ต่อความสำาเร็จหรือล้มเหลวของการดำาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข	 อีกท้ัง

เพื่อหายุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการรับมือกับสภาพแวดล้อมเชิงลบและแสวงหาโอกาสจากสภาพแวดล้อม

เชิงบวก	เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกิดผลที่ดีกว่า

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิด
	 แผนแม่บทการป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 กระทรวงสาธารณสุข	 ระยะ	 5	 ปี	

(พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)	มีความจำาเป็นต้องคำานึงถึงบริบทของสังคมไทย	บริบทของสังคมกระทรวงสาธารณสุข	

สถานการณ์	 นโยบายรัฐบาล	 ที่จะส่งผลต่อการกำาหนดประเด็นยุทธศาสตร์	 และศักยภาพการขับเคลื่อน

แผนแม่บทการป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 กระทรวงสาธารณสุข	 ระยะ	 5	 ปี	

(พ.ศ.	 ๒5๖๐-๒5๖4)	 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 การจัดทำาแผนแม่บทการป้องกัน	 ปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ	กระทรวงสาธารณสุข	 ระยะ	5	 ปี	 (พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)	 จึงได้ทำาการวิเคราะห์	

SWOT	Analysis	4	ด้าน	ประกอบด้วย	จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	และอุปสรรค

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
การฉายภาพอนาคต

บทที่ ๔
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๔.๑.๑ จุดแข็ง (Strength)
	 สภาพแวดล้อมภายในที่เป็น	“จุดแข็ง”	(Strength)	ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	กระทรวง

สาธารณสุข	มีดังนี้

	 1)	 สังคมกระทรวงสาธารณสุข	ยึดเหนี่ยว	๓	สถาบันหลักคือ	ชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์	เป็น

ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากรสาธารณสุขให้เกาะเกี่ยวอย่างแน่นแฟ้น	 โดยเฉพาสถาบันพระมหากษัตริย์

ที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีงามในการดำาเนินชีวิตบนทางสายกลาง

	 ๒)	 นำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ใน

รัชกาลท่ี	9	มาเป็นหลักในการบริหารราชการและการดำาเนินชีวิตของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข	บนพ้ืนฐาน

ของความพอประมาณ	ลดความโลภและการเบียดเบียนผู้อื่น	

	 ๓)	 การปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมียุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต	 ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 กระทรวงสาธารณสุข	 (พ.ศ.	

๒557-๒5๖๐)	 แผนปฏิบัติราชการ	 4	 ปี	 ด้านการป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	

กระทรวงสาธารณสุข	 (พ.ศ.	 ๒557-๒5๖๐)	 เป็นเครื่องมือที่ถูกนำาไปใช้เป็นกรอบชี้นำาในการจัดทำาแผน

ในส่วนราชการทุกระดับ	 ได้แก่	 ส่วนราชการระดับกรมท้ังส่วนกลางและภูมิภาค	 หน่วยงานของรัฐภายใต้กำากับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 องค์การมหาชน	 และรัฐวิสาหกิจ	 ส่งผลให้การปฏิบัติองคาพยพ

ในทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	มีเป้าหมายเพื่อการบรรลุเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

	 4)	 มีการขยายผลไปยังส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ	ทำาให้การปฏิบัติภารกิจงานถูกกระจายไปยังพ้ืนท่ีต่าง	ๆ	

ไม่กระจุกตัวอยู่แต่ส่วนกลาง	ส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกิดผลสัมฤทธ์ิในระดับพ้ืนท่ีมากย่ิงข้ึน

	 5)	 มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนอ่ืนๆ	อาทิ	ภาคประชาสังคม	ภาคเอกชน	ในรูปแบบ

ของการทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	(MOU)	ส่งผลให้การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข	นำาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

	 ๖)	 มีระบบการป้องกัน	 ปราบปราม	 และป้องปรามการทุจริตที่มีความน่าเชื่อถือ	 อีกทั้งมีโครงสร้าง

ภายในที่รองรับภารกิจงานกระจายในระดับพื้นที่	 ส่งผลดีต่อการปฏิบัติภารกิจงานด้านการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตมากยิ่งขึ้น

	 7)	 ส่วนราชการระดับกรมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค	 หน่วยงานของรัฐภายใต้กำากับรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข	 องค์การมหาชน	 และรัฐวิสาหกิจ	 นำาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำาเนินงานของหน่วยงาน	 หรือที่เรียกว่า	 ITA	 (Integrity	 and	 Transparency	 Assessment)	 มาสร้าง

ระบบคุณธรรมและยกระดับความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้มี

ประสิทธิภาพ	ลดโอกาสการเกิดทุจริต

	 ๘)	 ผู้บริหารสูงสุดมีนโยบายการขับเคล่ือนงานโดยกำาหนดค่านิยม	 คือ	 ซ่ือสัตย์	สามัคคี	 มีความรับผิดชอบ	

ตรวจสอบได้	โปร่งใส	มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	กล้าหาญทำาในสิ่งที่ถูกต้อง

	 9)	 กระทรวงสาธารณสุข	 มีค่านิยมความซ่ือสัตย์เป็นพ้ืนฐานท่ีสำาคัญร่วมกัน	 เสริมสร้างระบบคุณธรรม

ของกระทรวงสาธารณสุขให้เข้มแข็ง	บนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของเทศชาติ	เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน	

นำาสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม	(Moral	Ministry	of	Public	Health)	ส่งผลดีต่อการดำาเนินงานด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่มีร่วมกัน
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	 1๐)	บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีค่านิยมร่วมคือ	“MOPH”	มุ่งให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเป็น

คนดี	คนเก่ง	และมีความสุข	

	 	 Mastery	 	 ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด	(ควบคุมตนเองให้ทำางาน	คิด	พูด	

	 	 	 	 	 อย่างมีสติ	ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม)	มีความซื่อสัตย์	มีคุณธรรมจริยธรรม	

	 	 	 	 	 รักการเรียนรู้	ค้นหาความรู้สม่ำาเสมอ	มีวินัย	ตรงต่อเวลา	รับผิดชอบ

	 	 Originality	 	 สร้างสรรค์นวัตกรรม	สิ่งใหม่ๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

	 	 People	Centered	 ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง	เป็นศูนย์กลางในการทำางาน

	 	 Humility	 	 มีความอ่อนน้อมถ่อมตน	การเคารพผู้อื่น	เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม		 	

	 	 	 	 	 แพ้รู้ชนะ	เปิดรับฟังความเห็นต่าง	จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์	

	 	 	 	 	 ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน

	 11)	กระทรวงสาธารณสุข	 ปลูกฝังและเสริมสร้างระบบฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของเทศชาติเหนือ

กว่าประโยชน์ส่วนตน	 สร้างระบบคิด	 “แก้ทุจริต	 ต้องคิดเป็น”	 (Digital	 Thinking)	 และ	 “แก้ทุจริต	 ต้องคิด

แยกแยะ”	(Digital	Thinking)	คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระดับคุณธรรม	และความขัดแย้ง

เชิงคุณธรรม	นำาสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม	(Moral	Ministry	of	Public	Health)	

	 1๒)	กำาหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 กระทรวงสาธารณสุข	 ๓	 ป.	 1	 ค.	 (ปลูก/ปลุก

จิตสำานึก	ป้องกัน	ปราบปราม	และเครือข่าย)	มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	

กำาหนดให้มีการบริหารงานท่ีโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	 ซ่ึงเป็น	 1	 ใน	 4	 ยุทธศาสตร์สำาคัญในการปฏิรูป

กระทรวงสาธารณสุข	ประกอบด้วย	ปลูกและปลุกจิตสำานึก สร้างจิตสำานึก	ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้าน

การทุจริตท่ีตัวบุคคล	 สร้างพลังคุณธรรมขับเคล่ือนสังคม	 ป้องกัน	 สร้างระบบคุณธรรมและยกระดับความโปร่งใส

ในการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง	ปราบปราม ปรับปรุงกฎ	 ระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริตและ

ปิดช่องโหว่	 กำาหนดมาตรการลงโทษผู้กระทำาผิดอย่าง	 รวดเร็วและเป็นธรรม	 เครือข่าย สร้างกลไกภาคประชาชน	

(อสม.)	ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง	แจ้งเบาะแส	และสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ

	 1๓)	มีนโยบายด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นรูปธรรม	

	 14)	มีนโยบายขับเคลื่อนการบริหารงานที่ โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม	

ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการดำาเนินงานด้านต่างๆ	ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข	ดังนี้

	 	 (14.1)	คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของสำานักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง	ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	๒555	ถึงปี	พ.ศ.	๒559	มีคะแนนตามลำาดับดังน้ี	ปี	พ.ศ.	๒555	

(ร้อยละ	44.7๓)	ปี	พ.ศ.	๒55๘	(ร้อยละ	77.7๓)	ปี	พ.ศ.	๒55๘	(ร้อยละ	๘1.๘๖)	และปี	พ.ศ.	๒559	

(ร้อยละ	๘๘.๒๒)	ตามลำาดับ

	 	 (14.๒)	คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของสำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด	จำานวน	7๖	จังหวัด	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒55๘	ถึงปี	พ.ศ.	๒559	มีคะแนนตามลำาดับดังนี	้

ปี	พ.ศ.	๒55๘	(ร้อยละ	75.5๒)	และปี	พ.ศ.	๒559	(ร้อยละ	7๖.5๖)	ตามลำาดับ
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	 	 (14.๓)	คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของส่วนราชการ

ระดับกรมวิชาการ	จำานวน	๘	กรม	ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	๒557	ถึงปี	พ.ศ.	๒559	มีคะแนนตามลำาดับดังน้ี	ปี	พ.ศ.	๒557	

(ร้อยละ	74.5๐)	ปี	พ.ศ.	๒55๘	(ร้อยละ	7๘.5๐)	และปี	พ.ศ.	๒559	(ร้อยละ	๘๐.95)		ตามลำาดับ

	 	 (14.4)	 คะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

ภายใต้กำากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 องค์การมหาชน	 และรัฐวิสาหกิจ	 จำานวน	 7	 หน่วยงาน	

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒55๘	ถึงปี	พ.ศ.	๒559	คะแนนตามลำาดับดังนี้	ปี	พ.ศ.	๒55๘	(ร้อยละ	๘1.5๐)	และปี	

พ.ศ.	๒559	(ร้อยละ	๘1.๒๐)

	 	 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข	จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง	 (๖๐-79.99	คะแนน)	ถึงระดับสูงมาก	 (๘๐-1๐๐	คะแนน)	

และมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญ	 มีเพียงหน่วยงานของรัฐภายใต้กำากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	

องค์การมหาชน	 และรัฐวิสาหกิจ	 เท่านั้นที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนลดลง	 อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยคะแนนที่ลดลงนั้น	

ยังคงอยู่ในระดับสูงมาก

	 15)	บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข	 มีวิธีคิดในเชิงตรรกะ	 สามารถวิเคราะห์แยกแยะเรื่องผลประโยชน์

ทับซ้อน	และเรื่องทุจริตได้อย่างรวดเร็ว

๔.๑.๒ จุดอ่อน (Weakness)
	 สภาพแวดล้อมภายในที่เป็น	 “จุดอ่อน”	 (Weakness)”	 ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข	มีดังนี้

	 1)	 ความอ่อนแอเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทยๆ	 อันเน่ืองมากจากลักษณะสังคมไทยท่ีเปล่ียนแปลงไป	

ขาดการกล่อมเกลาทางสังคม	และการหล่อหลอมด้านคุณธรรมจริยธรรม	ความอ่อนแอทางวัฒนธรรมทำาให้

ขาดจุดยืน	ขาดวินัย	การคอร์รัปชันเวลาราชการ	ขาดการใคร่ครวญในการรับหรือไม่รับส่ิงต่างๆ	ท่ีเข้ามากระทบ	

เกิดความสับสนในการดำาเนินชีวิตที่เหมาะสมและที่พึงประสงค์

	 ๒)	 ระบบอุปถัมภ์ท่ีแผ่กระจายในวงกว้างในสังคมไทย	 และสังคมกระทรวงสาธารณสุขเป็นปัญหาและ

เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณธรรมในมิติต่างๆ	นำาไปสู่ผลในทางลบต่อระบบคุณธรรม	

	 ๓)	 ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียง	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒5๖๐	

ยังคงเป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณธรรมในมิติต่างๆ	 ได้แก่	 ความเสี่ยง

ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในประเด็นรถราชการ	ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในประเด็นการฝึกอบรม	

สมัมนา	 การประชุมเป็นเท็จ	 ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในประเด็นการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นเท็จ	

และความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในประเด็นการจัดหาพัสดุ

	 4)	 ยุทธศาสตร์ด้านสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต	การปลุกจิตสำานึกต่อต้านการทุจริต	และรังเกียจ

คนโกง	 ยังไม่เกิดการต่ืนตัวในสังคมเท่าท่ีควร	ทำาให้การปฏิบัติงานยังไม่ประสบความสำาเร็จและเกิดผลสัมฤทธ์ิ

ต่อสังคมในวงกว้างไม่มากนัก

	 5)	 ยังขาดแคลนทรัพยากรท่ีสำาคัญ	 โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล	 ส่งผลให้การดำาเนินงานในระดับพ้ืนท่ี

น้ันยังไม่สามารถบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย	ของการขยายโครงสร้างเท่าที่ควร
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	 ๖)	 หน่วยงานปฏิบัติภารกิจมีการบริหารงานยังมีการปรับเปล่ียนบ่อยคร้ัง	 ขาดทิศทางท่ีชัดเจน	 จนเป็น

อุปสรรคในการทำางาน	รวมท้ังยังขาดระบบการติดตาม	ตรวจสอบ	ประเมินผล	และบทลงโทษ	หากเกิดความล่าช้า

ในกระบวนการสอบวินัย	 ส่งผลให้ภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาไม่ประสบความสำาเร็จ

ตามความคาดหวังซึ่งส่งผลทางลบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข

	 7)	 บุคลากรยังขาดองค์ความรู้ในเชิงลึกสำาหรับการทำาความเข้าใจกับรูปแบบการทุจริตท่ีเปล่ียนแปลงไป	

และในปัจจุบันก็ยังขาดการนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนทักษะในการทำางานด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ส่งผลให้การบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ท่ีมาจากสหวิชาการไม่เกิด

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร

	 ๘)	 หน่วยงานปฏิบัติภารกิจเน้นการดำาเนินงานใน	“เชิงรับ”	มากกว่า	“เชิงรุก”	ทำาให้ผลการดำาเนินงาน

ไม่สามารถสร้างความเกรงกลัวให้ผู้กระทำาทุจริต	 อีกท้ังไม่สามารถตามทันสถานการณ์การทุจริตท่ีมีความเป็น

พลวัตสูงได้อย่างทันท่วงที

๔.๑.๓ โอกาส (Opportunities)
	 สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น	 “โอกาส”	 (Opportunities)	 ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

กระทรวงสาธารณสุข	มีดังนี้

	 1)	 มีสถาบันพระมหากษัตริย์	เป็นแบบอย่างในการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 ๒)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒5๖๐	ได้ให้ความสำาคัญกับการออกแบบระบบโครงสร้าง

อำานาจที่มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มทางการเมือง	และผู้บริหาร

ระดับสูงให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 รัฐบาลและคณะกรรมาธิการ

ร่างรัฐธรรมนูญจึงสร้างกฎหมาย	 มาตรการ	 หรือกลไก	 สำาหรับป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล	 เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้มีภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในสายตาของนานาชาติด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องพัฒนา	ส่งเสริม	และสนับสนุนให้

ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

	 ๓)	 นโยบายของรัฐบาลมีความต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ให้เป็นท่ียอมรับท้ังในและนอกประเทศ	 และให้ความสำาคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต	 โดยอาศัย

การปฏิรูปและบูรณาการการทำางานในทุกภาคส่วนปฏิบัติมาตรการและกลไกการป้องกันการทุจริตท่ีมีการพัฒนา

รูปแบบให้มีความสอดคล้องกับบริบทสภาพปัญหาของการทุจริตที่เกิดขึ้น

	 4)	 รัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการใช้มาตรา	44	และคำาส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ฉบับท่ี	๖9/๒557	

เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 5)	 รัฐบาลให้ความสำาคัญกับข้อมูลการจัดอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ	 รวมท้ัง

ดัชนีการรับรู้การทุจริต	(Corruption	Perceptions	Index	:	CPI)	การดำาเนินการตามมาตรฐานสากลในรูปแบบ

ตา่ง	 ๆ	 อีกท้ังแนวโน้มของการลงทุนข้ามชาติจะเป็นทศวรรษแห่งเอเชียจะเน้นเร่ืองความโปร่งใส	 และการแก้ไข

ปัญหาความล่าช้า	(Red	Tape)	
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	 ๖)	 รัฐบาลให้ความสำาคัญกับการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	 เช่น	การกำาหนด

ขัน้ตอน	กระบวนการระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการบริการประชาชน	ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำานาจในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

	 7)	 พัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและ

มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน	 โดยวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำาเนินงานของหน่วยงาน	 เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต	 (Corruption	

Perceptions	Index	:	CPI)	ของประเทศไทย	และกำาหนดให้ทุกส่วนราชการเข้าร่วมการประเมินด้านคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงาน

	 ๘)	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	 พ.ศ.	 ๒5๖๐	 เมื่อวันที่	 1	 สิงหาคม	 ๒5๖๐	 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้มี

เจตนารมณ์เพื่อแนะนำาตักเตือนให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐและบุคคลในครอบครัวระมัดระวังการกระทำาท่ีระบุว่า

เป็นการขัดกันแห่งปละประโยชน์	ได้แก่	การที่ตนเองและบุคคลในครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์กับคู่สัญญาหรือ

คู่สัมปทานของรัฐในลักษณะต่างๆ	 เกินขอบเขตท่ีเหมาะสม	 อันเป็นการเส่ียงต่อการใช้อำานาจดุลยพินิจท่ีได้รับ

จากรัฐตามหน้าที่และอำานาจต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างไม่เป็นธรรม	และป้องปรามการใช้อำานาจรัฐเพื่อแสวงหา

ประโยชนืให้กับตนเองและพวกพ้องอันเป็นเหตุนำาไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ตลอดจนป้องกัน

การเรียกรับและการให้ของขวัญอันอาจเป็นเหตุให้มีการพัฒนาไปสู่การเรียกรับสินบนรวมถึงมีมาตรการ

บรรเทาความเสียหายต่อรัฐจากการกระทำาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีทุจริต	หรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ	

	 9)	 นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่สังคม	Digital	ภายใต้โมเดลไทยแลนด์	4.๐

๔.๑.๔ อุปสรรค (Threats)
	 สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น	 “อุปสรรค”	 (Threats)	 ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

กระทรวงสาธารณสุข	มีดังนี้

	 1)	 มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเข้าสู่อำานาจรัฐหรือการเลือกตั้งยังขาดการบังคับใช้

อย่างจริงจัง	ส่งผลให้ได้นักการเมืองที่มุ่งเข้ามาหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง

	 ๒)	 การดำาเนินงานทางการค้าที่ผูกขาดตลาดและกีดกันทางการค้าท้ังภายในและภายนอกประเทศ	

ส่งผลให้ภาคธุรกิจเอกชนมีค่านิยมในการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	เพื่อมุ่งหวังให้อำานวยความสะดวกกับ

ตนเอง	การให้เล็กๆ	เช่น	ส่วยรายวัน	กลายเป็นเรื่องแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ให้กับผู้รับ

	 ๓)	 บริบทสังคมที่ยังไม่เอื้อต่อการปฏิรูป	 พัฒนา	 และเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการทำางานด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 เนื่องจากสังคมไทยมีวัฒนธรรมยอมรับระบบอุปถัมภ์	 รอมชอม	 และ

ประชาชนยังขาดค่านิยมร่วมในการร่วมต้านทุจริต	และยังเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์สาธารณะ

หรือประโยชน์ของชาติบ้านเมือง

	 4)	 การดำาเนินธุรกรรมทางธุรกิจในปัจจุบันได้พัฒนาโดยนำาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเคร่ืองมือ	 เป็นรูปแบบ

ไซเบอร์	เกิดการบิดเบือนและใช้ช่องทางในการทุจริต	เช่น	ระบบ	e-Bidding	และ	e-Market	เป็นต้น
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	 5)	 กระบวนการทางกฎหมายที่มีขั้นตอนซ้ำาซ้อนและมากเกินความจำาเป็น	 ก่อให้เกิดความล่าช้า

ในการดำาเนินคดี	และขาดการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ	รวดเร็ว	เด็ดขาด	การทำางานยังคงยึดติด

กับขั้นตอนทางกฎหมายที่ยากต่อการปฏิบัติ

	 ๖)	 เกิดการทุจริตในภาครัฐอย่างต่อเน่ือง	 จนประชาชนมีทัศนคติในแง่ลบกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 จึงเป็น

อุปสรรคต่อการสร้างความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตกับประชาชน	 อีกท้ังประชาชนยังมองว่าหน่วยงาน

ของรัฐไม่มีความจริงใจต่อการแก้ไขปัญหาทุจริต	 เป็นเพียงแต่ทำาตามข้อตกลง	 ตัวช้ีวัด	 ทำาแบบลูบหน้าปะจมูก	

ขาดความต่อเนื่อง	และยังพบว่าบางหน่วยงานสร้างเอกสารหลักฐานขึ้นมาเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดเท่านั้น

	 จากกระบวนการทบทวนสภาพแวดล้อมของภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

กระทรวงสาธารณสุข	ด้วยการใช้เทคนิค	SWOT	Analysis	นั้น	 ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลของสภาพแวดล้อมของ

กระทรวงสาธารณสุขโดยรวม	 ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีส่วนสำาคัญซึ่งช่วยชี้นำาทิศทางของแผนแม่บทการป้องกัน	

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	กระทรวงสาธารณสุข	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)	ว่าควร

กำาหนดยุทธศาสตร์ไปในทิศทางใด	 มีจุดแข็งหรือโอกาสอันใดบ้างที่ควรจะนำามาเป็นปัจจัยเสริมพลัง

ในยุทธศาสตร์	 มีจุดอ่อนหรืออุปสรรคใดบ้างท่ียุทธศาสตร์ควรเข้าไปจัดการแก้ไขเพ่ือป้องกันการดำาเนินยุทธศาสตร์

อย่างไร้ประสิทธิภาพ	 เมื่อพิจารณาจากผลการทบทวนสภาพแวดล้อมของภารกิจด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข	 จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาส	 และอุปสรรคดังที่กล่าวแล้วข้างต้น	

พบว่าประเด็นที่เป็นจุดร่วมของตัวแปร	SWOT	ที่สำาคัญคือ	การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของ

กระทรวงสาธารณสุขในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระทรวงสาธารณสุข	 ดังนั้น	 การที่แผนแม่บท

การป้องกัน	ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	กระทรวงสาธารณสุข	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)	

ได้ตระหนักถึงผลสะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนของกระทรวงสาธารณสุข	 ในการดำาเนินการด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและชาติด้วยแล้ว	 จะช่วยชี้นำาทิศทางของแผนแม่บทฯ	 ให้สามารถ

ตอบสนองต่อทุกจุดตัวแปร	SWOT	ได้	และอาจเกิดเป็นทิศทางหรือแนวโน้มในการสร้างวัฒนธรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตขึ้นในอนาคต	ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรมุ่งหวังสูงสุดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ของกระทรวงสาธารณสุข	และประเทศไทยต่อไป

๔.๒ การฉายภาพอนาคต
	 การฉายภาพอนาคตของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข	 เป็นการประเมิน

ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของกระทรวงสาธารณสุข	 ท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่างๆ	 เพื่อเป็นแนวทางในการกำาหนดแผนแม่บทการป้องกัน	 ปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ	กระทรวงสาธารณสุขระยะ	5	ปี	 (พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)	ให้มีความสอดคล้อง

กับแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒5๖๐-

๒579)	และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ระยะที่	๓	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)	
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บุคลากรกระทรวสาธารณสุข 

มีฐานความคิด

ในการแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตน

กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้

บุคลากรกระทรวสาธารณสุข 

เกิดความละอาย

ในการกระทำาการทุจริต 

และไม่ยอม

ให้ผู้อ่ืนกระทำาการทุจริต

สังคมกระทรวงสาธารณสุข 

เกิดสภาวะ

การลงโทษทางสังคม 

กดดันและไม่ยอมรับ

พฤติกรรมการทุจริต

แผนภาพที่ ๒ ฉายภาพอนาคตของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข 

   พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4

บุคลากรและ
สังคมกระทรวงสาธารณสุข

มีความตื่นตัว
และไม่ทนต่อการทุจริต

ทุกรูปแบบ

กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต

มีความรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพและ

ทรงพลัง

ผลการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส

ในการดำาเนินงานของ
ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
อยู่ในระดับสูงมาก

กลไกและกระบวนการ
ป้องกันการทุจริต
มีความเข้มแข็ง 

เท่าทันต่อ
สถานการณ์ทุจริต

เจตจำานงของผู้บริหาร
ทั้งข้าราชการการเมือง
และข้าราชการประจำา 

ในการต่อต้านการทุจริต
ดำารงอยู่อย่างต่อเนื่อง

 และยั่งยืน

กระบวนการนโยบาย
การปฏิบัติราชการ

มีความโปร่งใส 
ยึดหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารงาน เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ประชาชน และ
ประเทศชาติ

การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ในกระทรวงสาธารณสุข
(พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)
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 1. ภาพอนาคตของบุคลากรและสังคมกระทรวงสาธารณสุข

	 	 ในอนาคต	 5	 ปีข้างหน้า	 บุคลากรและสังคมกระทรวงสาธารณสุขจะมีความรู้และเท่าทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก	 รวมทั้งมีจิตพอเพียงอันเกิดจากการปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาอย่างต่อเนื่อง	 ดังนั้น	 บุคลากรและสังคมกระทรวงสาธารณสุขจะตื่นตัวต่อการทุจริตมากขึ้น	 ให้ความ

สนใจข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศมากขึ้น	 มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้าน

การทุจริตทั้งในชีวิตประจำาวันและการแสดงออกผ่านสื่อสาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์ต่าง	ๆ	บุคลากร

และสังคมกระทรวงสาธารณสุขจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรม

ท่ีนอกจากจะผิดกฎหมายและทำาให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว	 ยังเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ได้รับการยอมรับ

ทางสังคม	ประชาชนจะมีวิธีคิดท่ีทำาให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้	

วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้บุคลากรและสังคมกระทรวงสาธารณสุขจะไม่กระทำาการทุจริตเน่ืองจาก

มีความละอายต่อตนเองและสังคม	 และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำาการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ

สงัคมส่วนรวมด้วย	และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางบุคลากรและสังคมกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะ

การลงโทษทางสังคมต่อการกระทำา

 ๒. ภาพอนาคตของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงาน

	 	 ในอนาคต	 5	 ปีข้างหน้า	 กระทรวงสาธารณสุข	 จะมีค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานแบบใดแบบหนึ่งที่ใช้ในขณะนั้น	 สะท้อนให้เห็นว่า “ประเทศไทยใส

สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” ตามวิสัยทัศน์ที่กำาหนดไว้ว่า	“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้าน

ทุจริต”

 3. ภาพอนาคตของการป้องกันการทุจริต 

	 	 ในอนาคต	5	ปีข้างหน้า	การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง	ซับซ้อน	และยากแก่การตรวจสอบมาก

ยิ่งขึ้น	 อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัต

ของการทุจริตท่ีผู้กระทำาการทุจริตหาช่องทางการทุจริตท่ียากแก่การตรวจสอบมากย่ิงข้ึน	 แต่สภาวะทางสังคม

ท่ีต่ืนตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากย่ิงข้ึน	 จึงอาจจะทำาให้แนวโน้มการทุจริตลดลงส่งผลให้กระบวนการ

ป้องกันการทุจริตยิ่งทวีความสำาคัญ	 โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตของ

กระทรวงสาธารณสุขให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต	 เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทัน

ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ	 ดังน้ัน	 แผนแม่บทการป้องกัน	ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	

กระทรวงสาธารณสุข	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)	มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกัน

การทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	 เป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัต

ของการทุจริตและกำาหนดมาตรการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำาเนินงานอย่างโปร่งใส	

ใช้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 4. ภาพอนาคตของการปราบปรามการทุจริต

	 	 ในอนาคต	 5	 ปีข้างหน้า	 กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น	

กฎหมายจะมีความทันสมัย	การบังคับใช้กฏหมายและการดำาเนินคดีน่าจะมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว	ดังนั้น	
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แผนแม่บทการป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 กระทรวงสาธารณสุข	 ระยะ	 5	 ปี	 (พ.ศ.	

๒5๖๐-๒5๖4)	ในระยะ	5	ปีแรก	จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องใน

การปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่องให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 รวมทั้งการปรับปรุง

กฎหมาย	ระเบียบ	ประกาศที่เกี่ยวข้อง	เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	และ

มุ่งทำาให้ผู้กระทำาความผิดได้รับการลงโทษทางวินัยอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม	 เพื่อให้เกิดความเกรงกลัว

ต่อการทุจริตด้วย

 ๕. ภาพอนาคตของการกระบวนการนโยบายการปฏิบัติราชการ

	 	 ในอนาคต	5	 ปีข้างหน้า	 กระบวนการนโยบายการปฏิบัติราชการมีความโปร่งใส	 ยึดหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารงาน	เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม	ประชาชน	ประเทศชาติ	เน่ืองจากสภาวะทางสังคมและประชาชน

ในอนาคต	 จะให้ความสนใจและจับตามองการทุจริตในระดับนโยบายมากยิ่งขึ้น	 มีกลไกการตรวจสอบ		

การดำาเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น

 ๖. ภาพอนาคตเจตจำานงของผู้บริหารทั้งข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำา

	 	 ในอนาคต	 5	 ปีข้างหน้า	 บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนจะแสดงเจตจำานงต่อต้านการทุจริต

อย่างเข้มข้น	 และผู้บริหารจะต้องบริหารกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปตามเจตจำานงในการต่อต้านการทุจริต	

และปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมและขยายผลกลับไปสู่ประชาชน	 ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ

รัฐบาล	 นักการเมือง	 และข้าราชการประจำาในการดำาเนินการตามเจตจำานงในการต่อต้านการทุจริตมากขึ้น	

เป็นแรงกดดันให้รัฐบาล	นักการเมือง	และข้าราชการประจำาต้องบริหารประเทศ	บริหารกระทรวงสาธารณสุข

อย่างสุจริตและโปร่งใส	

	 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการฉายภาพอนาคตของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตข้างต้น	แม้ว่าจะแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในประเทศไทย

จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น	 อย่างไรก็ตามการทุจริตนั้นย่อมมีวิวัฒนาการที่มีความซับซ้อนและตรวจสอบ

ได้ยากมากขึ้น	ในขณะที่เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	ของโลกและสังคมไทยก่อให้เกิดช่องทาง	

ในการทุจริตท่ีมากข้ึน	 พร้อมๆ	 กับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการป้องกันและปราบปรามจะมีประสิทธิภาพ

เช่นเดียวกัน		ดังนั้น	แผนแม่บทการป้องกัน	ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	กระทรวงสาธารณสุข

ระยะ	 5	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒5๖๐-๒5๖4)	 จึงควรมุ่งเน้นการปฏิรูปและพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้านของพลวัต

ของการทุจริตในกระทรวงสาธารณสุข	 โดยเร่ิมพ้ืนฐานจากจิตใจ	 จิตสำานึกเป็นสำาคัญ	 เพ่ือให้การทุจริตในกระทรวง

สาธารณสุขไม่สามารถเกิดขึ้นได้และ/หรือมีปริมาณลดน้อยลงไป	ทำาให้สังคมกระทรวงสาธารณสุขเป็นสังคม

แห่งการต่อต้านการทุจริต	และได้รับการยอมรับจากทุกส่วนราชการ
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ส่วนที่

แผนแม่บทการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนแม่บท 

การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๕
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 แผนแม่บทการป้องกัน	ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	กระทรวงสาธารณสุข	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	

๒5๖๐-๒5๖4)	 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 1๒	 (พ.ศ.	 ๒5๖๐-

๒5๖4)	ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ระยะท่ี	๓	(พ.ศ.	๒5๖๐–๒5๖4)	แผนแม่บท

บูรณาการป้องกัน	ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒579)	และเช่ือมโยง

ไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒5๖๐–๒579)	 โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมในการกำาหนด

แผนแม่บทการป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 กระทรวงสาธารณสุข	 ระยะ	 5	 ปี	 (พ.ศ.	

๒5๖๐-๒5๖4)	มีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการพื้นฐานของแผนแม่บทการป้องกัน	ปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ	กระทรวงสาธารณสุข	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)	ดังนี้

๕.๑ วิสัยทัศน์
	 กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด	ร่วมต้านทุจริต

๕.๒ พันธกิจ
	 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต	 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ	 ปฏิรูป

กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ

 คำาอธิบายพันธกิจ

	 การป้องกัน	ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	กระทรวงสาธารณสุข	ระยะ	5	ปีข้างหน้า

จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการดำาเนินงานจากเดิมไปสู่กระบวนการทำางานแบบบูรณาการท้ังระบบ	 โดยเร่ิมจาก

การวางรากฐานทางความคิดของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้	 นอกจากตนเองจะไม่กระทำาการทุจริตแล้ว	 จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตท่ีเกิดข้ึน

อีกต่อไป	 บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ	

เจตจำานงของผู้บริหาร	 บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต	

มีการขับเคล่ือนนโยบายท่ีมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน	 ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและปราบปราม

แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

บทที่ ๕
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การทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ	 และความเชื่อมั่น	 ศรัทธาจากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้อง

ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว	 เป็นธรรม	 และเท่าเทียม	 ทั้งนี้	 เพื่อยกระดับมาตรฐาน

จริยธรรม	คุณธรรม	และความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติ	

๕.๓ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
	 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	

มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ	9๐	เมื่อสิ้นแผนแม่บทฯ

๕.๔ การกำาหนดยุทธศาสตร์
	 1.	 เพื่อเกิดวัฒนธรรมสุจริตในกระทรวงสาธารณสุข	บุคลากรมุ่งต้านการทุจริต

	 ๒.	 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริต	และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

	 ๓.	 เพ่ือความเข้มแข็งของกลไกการปราบปรามการทุจริต	การบังคับใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็ว	เป็นธรรม	

	 4.	 เพ่ือส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุข	 เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลง	 (Change	 agent)	

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๕.๓ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
	 แผนแม่บทการป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 กระทรวงสาธารณสุข	 ระยะ	 5	 ปี	

(พ.ศ.	 ๒5๖๐-๒5๖4)	 กำาหนดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ระยะที่	 ๓	

(พ.ศ.	 ๒5๖๐–๒5๖4)	 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	

(พ.ศ.	 ๒5๖๐-๒579)	 ที่เชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 1๒	 (พ.ศ.	 ๒5๖๐-

๒5๖4)	 และยุทธศาสตร์ชาติ	 ระยะ	๒๐	ปี	 (พ.ศ.	๒5๖๐–๒579)	ที่กำาหนดวิสัยทัศน์ว่า	 “ประเทศไทยมี

ความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

	 ในอนาคต	 5	 ปีข้างหน้า	 เพ่ือให้กระทรวงสาธารณสุขเกิดวัฒนธรรมสุจริต	 มีกลไกการป้องกันการทุจริต

และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ	 มีกลไกการปราบปรามการทุจริต	 การบังคับ

ใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็ว	 เป็นธรรม	 และทรงพลัง	 ตลอดจนการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภายนอก	ยั่งยืนด้วยการน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในการบริหารราชการและการดำาเนินชีวิต	มาตรการ	๓	ป.	1	ค.	ที่กำาหนดมาตรการว่า	ปลูกและปลุกจิตสำานึก	

สร้างจิตสำานึก	 ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริตที่ตัวบุคคล	 สร้างพลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม	

ป้องกัน	สร้างระบบคุณธรรมและยกระดับความโปร่งใสในการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง	ปราบปราม	

ปรับปรุงกฎ	 ระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่	 กำาหนดมาตรการลงโทษผู้กระทำาผิดอย่าง	 รวดเร็ว

และเป็นธรรม	เครือข่าย	สร้างกลไกภาคประชาชน	(อสม.)	ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง	แจ้งเบาะแส	และ

สร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ	 และร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	 แผนแม่บทการป้องกัน	

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	กระทรวงสาธารณสุข	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)	จึงกำาหนด

ยุทธศาสตร์หลัก	๓	ยุทธศาสตร์	ดังนี้
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1	 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒	 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต

 ยุทธศาสตร์ที่ 3	 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต	 และปลูกฝังวิธีคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	 เสริมสร้างระบบฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน	

สร้างระบบคิด	“แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น”	 (Digital	Thinking)	และ	“แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ”	 (Digital	Thinking)	

คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระดับคุณธรรม	 และความขัดแย้งเชิงคุณธรรมแก่บุคลากร

กระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปรับฐานความคิดแก่บุคลากรกระทรวง

สาธารณสุขให้มีสำานึกในคุณธรรมความซ่ือสัตย์สุจริต	 และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม	บนหลักการพอประมาณ	

มีเหตุผล	มีภูมิคุ้มกันที่ดี	ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ	ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง	สามารถแยกแยะระหว่างผล

ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	นำาไปสู่เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรมที่สมดุล	

	 ๒.	 เพื่อเสริมสร้างระบบฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน	สร้าง

ระบบคิด	 “แก้ทุจริต	 ต้องคิดเป็น”	 (Digital	 Thinking)	 และ	 “แก้ทุจริต	 ต้องคิดแยกแยะ”	 (Digital	 Thinking)	

คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระดับคุณธรรม	และความขัดแย้งเชิงคุณธรรม

	 ๓.	 เพ่ือเสริมพลังการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 ในการผลักดันให้เกิดสังคม

ที่ไม่ทนต่อการทุจริตและต้านทุจริตทุกรูปแบบ

กลยุทธ์

 กลยุทธ์ท่ี 1	 ปลูกฝังจิตสำานึกให้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน	  

ในการผลิตบุคลากรของสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 กลยุทธ์ที่ ๒	 ปลูกฝังจิตสำานึกให้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน	  

ในบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข

 กลยุทธ์ที่ 3	 วางระบบรากฐานการนำาค่านิยม	MOPH	เป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน

		 	 การทุจริต

 กลยุทธ์ที่ 4	 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ	เพื่อป้องกัน	และหยุดยั้งการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกป้องกันการทุจริต

	 	 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการกำาหนดกลไกด้านการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้าง

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
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วัตถุประสงค์

	 เพื่อยกระดับกลไก	 มาตรการ	 กฎหมาย	 กระบวนงาน	 นวัตกรรม	 เทคโนโลยี	 และพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 รวมท้ังสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 ในการป้องกัน

การทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต	

กลยุทธ์

 กลยุทธ์ท่ี 1	 สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารทุกระดับมีความพร้อมรับผิด	(Accoutability)

 กลยุทธ์ท่ี ๒	 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส	ใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วย

	 	 	 	 กฎหมาย

 กลยุทธ์ท่ี 3	 เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต

	 ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ	 ของการปราบปรามการทุจริต

ทั้งระบบให้สามารถดำาเนินการได้อย่างรวดเร็ว	มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือสร้างและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว	 มีประสิทธิภาพ	

และเท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต

	 ๒.	 เพื่อพัฒนากฎหมายปรับปรุงกฎ	ระเบียบให้เท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต

	 ๓.	 เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ผู้กระทำาความผิดถูกลงโทษทางวินัยด้วย

ความรวดเร็ว	โปร่งใส	เป็นธรรม	ถูกต้องตามหลักกฎหมาย	เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต

กลยุทธ์

 กลยุทธ์ท่ี 1	 เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริต

 กลยุทธ์ท่ี ๒	 พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการกระบวนการด้านการปราบปรามการทุจริต
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กลยุทธ์ แนวทางการดำาเนินการ
เจ้าภาพหลักและหน่วยงาน

รับผิดชอบในการขับเคลื่อน

กลยุทธ์ที่ 1

ปลูกฝังจิตสำานึกให้ยึดถือ

ผลประโยชน์ของ

ประเทศชาติเหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน	

ในการผลิตบุคลากร

ของสถาบัน

การศึกษาในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข

1.	 พัฒนาระบบการเรียนการสอน	 โดย

บรรจุเรื่อง	ผลประโยชน์ทับซ้อน	การ

ป้องกันการทุจริต	 ในหลักสูตรเพื่อ

พัฒนาให้นักศึกษาในสังกัดสถาบัน

พระบรมราชชนก	และผู้บริหารสามารถ

ปรับฐานความคิด	(Mind	set)	การยึดถือ

ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน

-	สถาบันพระบรมราชชนก

-	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

			ในสังกัด

-	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

			ในสังกัด

-	วิทยาลัยนักบริหารการสาธารณสุข

๒.	 ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาในสังกัด

สถาบันพระบรมราชชนก	สร้างบรรยากาศ

สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณธรรม

-	สถาบันพระบรมราชชนก

-	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

			ในสังกัด

-	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

			ในสังกัด

-	วิทยาลัยนักบริหารการสาธารณสุข

กลยุทธ์ที่ ๒

ปลูกฝังจิตสำานึกให้ยึดถือ

ผลประโยชน์ของ

ประเทศชาติเหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน	

ในบุคลากรกระทรวง

สาธารณสุข

1. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม	 “การ

เป็นข้าราชการที่ดี”	 ในโครงการอบรม

ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่	 โดยบรรจุเร่ือง	

ผลประโยชน์ทับซ้อน	 การป้องกัน

การทุจริต	ในหลักสูตรเพ่ือให้ข้าราชการ

ใหม่	 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	

สามารถปรับฐานความคิด	 (Mind	 set)	

การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ

เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

-	กลุ่มพัฒนาบุคลากร

		สถาบันพระบรมราชชนก

-	ส่วนราชการระดับกรมทุกกรม

-	ส่วนราชการระดับจังหวัดทุกแห่ง

-	หน่วยงานของรัฐภายใต้กำากับ

		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

		ทุกแห่ง

-	องค์การมหาชนทุกแห่ง

-	รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

แผนการนำา
แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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๒.	 กำาหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข	 มีหน้าที่ส่งเสริมบุคลากร

สาธารณสุขโดยปลูกและปลุกจิตสำานึก

ความซื่อสัตย์สุจริต	 วินัยความรับผิด

ชอบ	 ยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง	การแยกเรื่องส่วนตัวออกจาก

ตำาแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์

ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตัว	 ไม่กระทำาการอัน

เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน

บุคคล	 และประโยชน์ส่วนรวม	 โดยนำา

ระบบเลข	 “ฐานสิบ	 Analog”	 และ	

ระบบเลข	 “ฐานสอง	 Digital”	 มาปรับ

ใช้เป็นแนวคิดในการปฏิบัติงาน	และ

คุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย	 4	

ประการ	ประกอบด้วย	พอเพียง	 วินัย	

สุจริต	จิตอาสา

-	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

			กระทรวงสาธารณสุข

-	ส่วนราชการระดับกรมทุกกรม

-	ส่วนราชการระดับจังหวัดทุกแห่ง

-	สำานักงานเขตสุขภาพทุกแห่ง

-	หน่วยงานของรัฐภายใต้กำากับ	

		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

		ทุกแห่ง

-	องค์การมหาชนทุกแห่ง

-	รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

๓. ส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือน	 เจ้าหน้าท่ี

ของรัฐ	 ทุกระดับในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข	ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม	

ข้าราชการพลเรือน	 จรรยาข้าราชการ

ของทุกส่วนราชการ	 จรรยาวิชาชีพ

ของทุกวิชาชีพ	 คุณธรรมที่พึงประสงค์

ของคนไทย	 4	 ประการ	 ประกอบด้วย	

พอเพียง	 วินัย	 สุจริต	 จิตอาสา	 และ

ค่านิยม	ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข	

“MOPH”

-	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	

		กระทรวงสาธารณสุข

-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล

		สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-	ส่วนราชการระดับกรมทุกกรม

-	ส่วนราชการระดับจังหวัดทุกแห่ง

-	สำานักงานเขตสุขภาพทุกแห่ง

-	หน่วยงานของรัฐภายใต้กำากับ

		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

		ทุกแห่ง

-	องค์การมหาชนทุกแห่ง

-	รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

4. ส่งเสริม	ยกย่อง	เชิดชูบุคคลท่ีมีคุณธรรม	

จริยธรรม	 โดยการให้รางวัลเพื่อเป็น	

การยกย่องผลจากการประกอบคุณงาม

ความดี	 เป็นตัวอย่าง	 แก่บุคคลอื่น

ในหน่วยงานได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง	

สร้างแรงบันดาลใจให้เป็นคนดี

-	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	

			กระทรวงสาธารณสุข

-	ส่วนราชการระดับกรมทุกกรม

-	ส่วนราชการระดับจังหวัดทุกแห่ง

-	สำานักงานเขตสุขภาพทุกแห่ง

-	หน่วยงานของรัฐภายใต้กำากับ

		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

		ทุกแห่ง

-	องค์การมหาชนทุกแห่ง

-	รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
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กลยุทธ์ที่ 3

วางระบบรากฐาน

การนำาค่านิยม	MOPH

เป็นรากฐานในการสร้าง

วัฒนธรรมต่อต้าน

การทุจริต

1. นำาค่านิยมของบุคลากรกระทรวง

สาธารณสุข	“MOPH”	มาเป็นบรรทัดฐาน

มาเป็นบรรทัดฐานสร้างวัฒนธรรม										

ต่อต้านการทุจริตในการประพฤติปฏิบัติ

ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข

-	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	

   สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-	ส่วนราชการระดับกรมทุกกรม

-	ส่วนราชการระดับจังหวัดทุกแห่ง

-	สำานักงานเขตสุขภาพทุกแห่ง

-	หน่วยงานของรัฐภายใต้กำากับ

		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

		ทุกแห่ง

-	องค์การมหาชนทุกแห่ง

-	รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

๒. พัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข	

ให้เป็นคนดี	 คนเก่ง	มีคุณธรรม	และมี

ความสุข	 บนฐานการดำาเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 และ

วัฒนธรรมสุจริต

-	สถาบันพระบรมราชชนก	

			(แก้วกัลยาสิกขาลัย)

-	ส่วนราชการระดับกรมทุกกรม

-	ส่วนราชการระดับจังหวัดทุกแห่ง

-	สำานักงานเขตสุขภาพทุกแห่ง

กลยุทธ์ที่ 4

สนับสนุนการสร้างเครือ

ข่ายบุคลากร

ด้านสุขภาพ	เพื่อป้องกัน	

และหยุดยั้งการทุจริต

1. ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และให้ความรู้

แก่เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ	 ถึง

อันตรายที่ เกิดจากการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

-		ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

			กระทรวงสาธารณสุข

-	ส่วนราชการระดับกรมทุกกรม

-	ส่วนราชการระดับจังหวัดทุกแห่ง

-	หน่วยงานของรัฐภายใต้กำากับ

		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

		ทุกแห่ง

-	องค์การมหาชนทุกแห่ง

-	รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
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กลยุทธ์ที่ 1

สร้างความตระหนักให้

ผู้บริหารทุกระดับ

มีความพร้อมรับผิด	

(Accoutability)

1.	 มีการประกาศเจตจำานงของผู้บริหารใน

การต่อต้านการทุจริต	 และมีการส่ือสาร

จริยธรรมที่ทรงพลัง	 ที่แสดงออกถึง

ความโปร่งใสในการบริหารราชการ

และให้ผู้ มี ส่วนได้ส่วนเสียสามารถ

ตรวจสอบได้

-	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

			กระทรวงสาธารณสุข

-	ส่วนราชการระดับกรมทุกกรม

-	ส่วนราชการระดับจังหวัดทุกแห่ง

-	สำานักงานเขตสุขภาพทุกแห่ง

-	หน่วยงานของรัฐภายใต้กำากับ	

		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

		ทุกแห่ง

-	องค์การมหาชนทุกแห่ง

-	รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

๒. มีการกำากับติดตามการดำาเนินงานตาม

เจตจำานงของผู้บริหารในการต่อต้าน

การทุจริต

-	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

			กระทรวงสาธารณสุข

-	ส่วนราชการระดับกรมทุกกรม

-	ส่วนราชการระดับจังหวัดทุกแห่ง

-	สำานักงานเขตสุขภาพทุกแห่ง

-	หน่วยงานของรัฐภายใต้กำากับ	

		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

		ทุกแห่ง

-	องค์การมหาชนทุกแห่ง

-	รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

กลยุทธ์ที่ ๒

เพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบการปฏิบัติงาน

ให้มีความโปร่งใส	

ใช้ดุลยพินิจโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย

1.	 พัฒนา ใ ห้ ทุ กห น่ วย ง าน ใน สั ง กั ด

กระทรวงสาธารณสุขเข้า ร่วมการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	

เพ่ือให้ทุกข้ันตอนของระบบราชการ

มีความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และ

การปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวง

สาธารณสุขมีความซ่ือสัตย์	 กล้ายืนหยัด

ในส่ิงท่ีถูกต้อง	และมีประสิทธิภาพ

-	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

			กระทรวงสาธารณสุข

-	ส่วนราชการระดับกรมทุกกรม

-	ส่วนราชการระดับจังหวัดทุกแห่ง

-	สำานักงานเขตสุขภาพทุกแห่ง

-	หน่วยงานของรัฐภายใต้กำากับ	

		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

		ทุกแห่ง

-	องค์การมหาชนทุกแห่ง

-	รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
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๒. พัฒนาความรู้ บุ คลากรกระทรวง

สาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	 ให้มี

ความรู้	ความเข้าใจ	มีทักษะการปฏิบัติ

งานระบบการบริหารพัสดุภาครัฐ

อย่างมืออาชีพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้

-	กองบริหารการสาธารณสุข

		สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

			กระทรวงสาธารณสุข

-	ส่วนราชการระดับกรมทุกกรม

-	ส่วนราชการระดับจังหวัดทุกแห่ง

-	สำานักงานเขตสุขภาพทุกแห่ง

-	หน่วยงานของรัฐภายใต้กำากับ	

		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

		ทุกแห่ง

-	องค์การมหาชนทุกแห่ง

-	รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

๓. สร้างความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้างของ

หน่วยงานภาครัฐ	 ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ	 พ.ศ.	 ๒5๖๐	 การเปิดเผยและ

วิธีการคำานวณราคากลาง	และให้คู่สัญญา

กับหน่วยงานของรัฐทำาบัญชี	รับจ่ายของ

โครงการท่ีเป็นคู่สัญญา

-	ทุกหน่วยงานในสังกัด

		กระทรวงสาธารณสุข

4.	 ผลักดันให้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์

การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล	

(Rational	 Drug	 Use	 หรือ	 RDU)	 ใน									

ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง

-	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

-	กองบริหารการสาธารณสุข

		สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-	ส่วนราชการระดับกรมทุกกรม

-	ส่วนราชการระดับจังหวัดทุกแห่ง

-	สำานักงานเขตสุขภาพทุกแห่ง

-	หน่วยงานของรัฐภายใต้กำากับ

		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

		ทุกแห่ง

-	องค์การมหาชนทุกแห่ง

-	รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

-	ทุกหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง

		สาธารณสุข	ที่มีการจัดซื้อจัดหา	

		และการส่งเสริมการขายยา

		และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
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5. กำาหนดหลักเกณฑ์การจัดซ้ือยาและ

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

5.1	 ห้ามไม่ให้หน่วยงานท่ีทำาการจัดซ้ือ

ทำาการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์

ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยา

เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล

5.๒	 ให้หน่วยงานที่ทำาการจัดซื้อต้อง

คำานึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน	(cost)	มาตรฐาน	

(standard)	 ระยะเวลาในการส่งมอบ	

(time)	 การให้บริการ	 (service)	 และ

ราคา	(price)	ประกอบการตัดสินใจ	

5.๓	 ให้หน่วยงานท่ีทำาการจัดซ้ือกำาหนด

คุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าใน	 TOR	 ให้

บริษัทคู่ค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ตามมาตรา	 1๐๓/7	 มาตรา	 1๒๓/5	

5.4	 ให้หน่วยงานที่ทำาการจัดซื้อใช้

กลไกต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการ

พัฒนาระบบยาแห่งชาติกำาหนด

-	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

-	กองบริหารการสาธารณสุข

		สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-	ส่วนราชการระดับกรมทุกกรม

-	ส่วนราชการระดับจังหวัดทุกแห่ง

-	สำานักงานเขตสุขภาพทุกแห่ง

-	หน่วยงานของรัฐภายใต้กำากับ

		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

		ทุกแห่ง

-	องค์การมหาชนทุกแห่ง

-	รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

-	ทุกหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง

		สาธารณสุข	ที่มีการจัดซื้อจัดหา	

		และการส่งเสริมการขายยา

		และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

๖. บังคับใช้เกณฑ์จริยธรรมการจัดซ้ือจัดหา	

และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์

ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข	 พ.ศ.	

๒557	 อย่างเคร่งครัดและกำาหนดให้

เกณฑ์จริยธรรมเป็นกลยุทธ์เสริมสร้าง

ธรรมาภิบาลระบบจัดซื้อและควบคุม

ค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานพยาบาล

-	กองบริหารการสาธารณสุข

		สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

-	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

			กระทรวงสาธารณสุข

-	ส่วนราชการระดับกรมทุกกรม

-	ส่วนราชการระดับจังหวัดทุกแห่ง

สำานักงานเขตสุขภาพทุกแห่ง

-	หน่วยงานของรัฐภายใต้กำากับรัฐมนตรี	

		ว่าการกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง

-	องค์การมหาชนทุกแห่ง

-	รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

-	ทุกหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง

		สาธารณสุข	ที่มีการจัดซื้อจัดหา	

		และการส่งเสริมการขายยา

		และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
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7. กระทรวงสาธารณสุข	และคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ	 บังคับใช้
เกณฑ์จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม	
ประชาสัมพันธ์	และปลูกฝังให้บุคลากร
และภาคประชาชนมีความตระหนักรู้
ถึงความสำาคัญของการเสนอขายยา
อย่างเหมาะสม

-	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
-	กองบริหารการสาธารณสุข
		สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
-	ส่วนราชการระดับกรมทุกกรม
-	ส่วนราชการระดับจังหวัดทุกแห่ง
-	สำานักงานเขตสุขภาพทุกแห่ง
-	หน่วยงานของรัฐภายใต้กำากับรัฐมนตรี
		ว่าการกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง
-	องค์การมหาชนทุกแห่ง
-	รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
-	ทุกหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
		สาธารณสุข	ที่มีการจัดซื้อจัดหา	
		และการส่งเสริมการขายยา
		และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

๘. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ
เกณฑ์จริยธรรม	 ให้บุคลากรรับทราบ	
และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการ
ปฏิบัติตนตามเกณฑ์จริยธรรม

-	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
-	กองบริหารการสาธารณสุข
		สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
-	ส่วนราชการระดับกรมทุกกรม
-	ส่วนราชการระดับจังหวัดทุกแห่ง
-	สำานักงานเขตสุขภาพทุกแห่ง
-	หน่วยงานของรัฐภายใต้กำากับรัฐมนตรี
		ว่าการกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง
-	องค์การมหาชนทุกแห่ง
-	รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
-	ทุกหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
		สาธารณสุข	ที่มีการจัดซื้อจัดหา	และ
		การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา

9. ให้สถานบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรม	 การ
ส่งเสริมการขายยา	 และการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลให้ประชาชนได้รับทราบใน
รูปแบบของส่ือท่ีมีความเข้าใจง่าย	สร้าง
เครือข่ายที่ประกอบไปด้วยบุคลากรใน
สถานบริการและประชาชน	 ทำาการ
เฝ้าระวังและตรวจสอบการส่งเสริมการ
ขายยา	 และการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม	
รวมถึงมีช่องทางในการร้องเรียนและ
แจ้งข้อมูลการกระทำาผิดให้แก่หน่วย
งานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง

-	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
-	กองบริหารการสาธารณสุข
		สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
-	ส่วนราชการระดับกรมทุกกรม
-	ส่วนราชการระดับจังหวัดทุกแห่ง
-	สำานักงานเขตสุขภาพทุกแห่ง
-	หน่วยงานของรัฐภายใต้กำากับรัฐมนตรี
		ว่าการกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง
-	องค์การมหาชนทุกแห่ง
-	รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
-	ทุกหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
		สาธารณสุข	ที่มีการจัดซื้อจัดหา	
		และการส่งเสริมการขายยา
		และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา



แผนแม่บท การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

57

กลยุทธ์ แนวทางการดำาเนินการ
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1๐. ส่งเสริมและบังคับใช้แนวปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	
กรณีเร่ียไร	 และการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อ่ืนใด	ให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข	ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน	 กรณีเร่ียไร	
และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์
อ่ืนใด	อย่างเคร่งครัด	

-	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
			กระทรวงสาธารณสุข
-	ส่วนราชการระดับกรมทุกกรม
-	ส่วนราชการระดับจังหวัดทุกแห่ง
-	สำานักงานเขตสุขภาพทุกแห่ง
-	หน่วยงานของรัฐภายใต้กำากับ	
		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
		ทุกแห่ง
-	องค์การมหาชนทุกแห่ง
-	รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

11. ส่งเสริม	 สร้างการรับรู้	 สร้างความเข้าใจ
ในกระบวนการขอรับบริการตามคู่มือ
ประชาชน	 (พระราชบัญญัติการอำานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ	พ.ศ.	๒55๘)	โดย
11.1	มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
กระบวนการอนุมัติ	อนุญาต	เพ่ือปิดโอกาส
การเกิดการทุจริตในทุกกระบวนการ
11.๒	เพ่ิมเติมข้อมูลช่องทางการร้องเรียน
ในคู่มือสำาหรับประชาชน
11.๓	ปลูกฝังจิตสำานึกและการสร้างการ
รับรู้ให้กับประชาชน	ให้มีค่านิยมเร่ืองการ
รอคิวในการดำาเนินการตามข้ันตอนของ
ทางราชการ	และการไม่ให้สินบนเพ่ือให้
ได้รับบริการท่ีรวดเร็วข้ึน	
1๐.๓	 ปลูกฝังจิตสำานึกและการสร้างการ
รับรู้ให้กับประชาชน	 ให้มีค่านิยมเร่ืองการ
รอคิวในการดำาเนินการตามข้ันตอนของ
ทางราชการ	และการไม่ให้สินบนเพ่ือให้ได้
รับบริการท่ีรวดเร็วข้ึน

-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่มีการให้บริการอนุมัติ	
อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ	พ.ศ.	๒55๘

1๒. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำาหรับป้องกันการทุจริต	 ใช้ดุลยพินิจ
โดยชอบด้วยกฎหมายให้เท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริต

-	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
		กระทรวงสาธารณสุข
-	ส่วนราชการระดับกรมทุกกรม
-	ส่วนราชการระดับจังหวัดทุกแห่ง
-	ทุกหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
		สาธารณสุข	ที่มีการจัดซื้อจัดหา	
		และการส่งเสริมการขายยา
		และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
-	องค์การมหาชนทุกแห่ง
-	รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
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1๓. เสริมสร้างระบบการรับเร่ืองร้องเรียน/

ร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพ	

-	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

		กระทรวงสาธารณสุข

-	ส่วนราชการระดับกรมทุกกรม

-	ส่วนราชการระดับจังหวัดทุกแห่ง

-	ทุกหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง

		สาธารณสุข	ที่มีการจัดซื้อจัดหา	

		และการส่งเสริมการขายยา

		และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

-	องค์การมหาชนทุกแห่ง

-	รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

14. สร้างองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริต

โดยการศึกษาวิจัยและพัฒนา

-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข

15. บังคับใช้มาตรการป้องกันการทุจริตของ

กระทรวงสาธารณสุข	 ถือปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด	ไม่เลือกปฏิบัติ

-	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

		กระทรวงสาธารณสุข

-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

		สาธารณสุข

1๖. พัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันการทุจริต

ให้มีความรู้	ความสามารถ	ทัศนคติ	และ

พฤติกรรม	 ฐานคิด	 (Mindset)	 ท่ีเหมาะ

สมต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน

เชิงรุก	 ด้วยการบูรณาการเคร่ืองมือการ

พัฒนาบุคลากรแนวใหม่	 ตลอดจนการ

ยกระดับการทำางานและบุคลากรให้เป็น

ไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

การต่อต้านการทุจริต	 ค.ศ.	 ๒๐๐๓	 :	

UNCAC	

-	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

		กระทรวงสาธารณสุข

-	หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

		ที่ดำาเนินงานด้านการป้องกันและ

		ปราบปรามการทุจริต

17. ร่วมมือกับภาคประชาสังคม

ในการจัดทำาข้อตกลงคุณธรรม

-	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

		กระทรวงสาธารณสุข

-	หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

		ที่ดำาเนินงานด้านการป้องกันและ

		ปราบปรามการทุจริต
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กลยุทธ์ที่ 3

เพิ่มประสิทธิภาพ

กลไกการเสริมสร้าง

วินัยและระบบ

คุณธรรม

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้าง

วินัยและระบบคุณธรรมแก่ข้าราชการ

พลเรือน	 พนักงานราชการ	 พนักงาน

กระทรวงสาธารณสุข	และลูกจ้างประจำา	

-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล

		(กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม)

-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

		สาธารณสุข	ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

		การเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

๒. การสรรหา	 คัดเลือก	 แต่งต้ัง	 โยกย้าย	

เลื่อนขั้นเงินเดือน	 เลื่อนระดับ	 ต้อง

ดำาเนินการตามรูปแบบข้ันตอนอันเป็น

สาระสำาคัญที่กฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ

ท่ีกำาหนด	 หรือหนังสือส่ังการให้ถูกต้อง	

โปร่งใส	เป็นธรรม	

-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล

-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

		สาธารณสุข	ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบ

		การบริหารบุคคล

๓. ส่งเสริมข้าราชการพลเรือน	 พนักงาน

ราชการ	 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	

และลูกจ้างประจำา	ให้มีวินัย

-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล

		(กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม)

-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

		สาธารณสุข	ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

		การเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

4. ส่งเสริมให้มีการทบทวน	(Refresh)	

การเสริมสร้างและประเมินผลการรักษา

วินัย	 ข้าราชการพลเรือน	 พนักงาน

ราชการ	 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	

และลูกจ้างประจำา	

-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล

		(กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม)

-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

		สาธารณสุข	ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

		การเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
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กลยุทธ์ที่	1

เพิ่มประสิทธิภาพ

การปราบปราม

การทุจริต

1.	 การสืบสวนข้อร้องเรียนข้อกล่าวหาให้

ดำาเนินการโดยองค์คณะสหวิชาการใน

กระบวนการปราบปรามการทุจริต

-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล

		(กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบ

		คุณธรรม)

-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

		สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

		การเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

๒. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ให้แก่

องค์คณะสหวิชาการในกระบวนการ

ปราบปรามการทุจริต	

-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล

		(กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบ

		คุณธรรม)

-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

		สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

		การเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

๓.	 นำามาตรการการคุ้มครองพยาน	 และ								

ผู้อยู่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต	

ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่าย

บริหารในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต	 พ.ศ.	 ๒551	 และท่ีแก้ไข							

เพ่ิมเติม	(ฉบับท่ี	๒)	พ.ศ.	๒559	

มาใช้อย่างเคร่งครัด

-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล

		(กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบ

		คุณธรรม)

-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

		สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

		การเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

4.	 แจ้ ง เ วี ย นพฤติ ก า รณ์ ท า ง ค ดี ใ ห้

ทุ กหน่ วย ง าน ในสั ง กั ด ก ระทรว ง

สาธารณสุขรับทราบ

-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล

		(กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบ

		คุณธรรม)

-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

		สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

		การเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

5.	 พัฒนาระบบสารสนเทศการดำาเนิน

งานด้านการปราบปรามการทุจริตของ

หน่วยงานในสังกัด	 ให้มีประสิทธิภาพ	

ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และทันเวลาเป็นไป

ตามที่กฎหมายกำาหนด

-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล

		(กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบ

		คุณธรรม)

-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

		สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

		การเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
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ผลที่ได้รับจากแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)

1)	 เกิดวัฒนธรรมสุจริต	มีกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ที่มีประสิทธิภาพ

๒)	 มีกลไกการปราบปรามการทุจริต	การบังคับใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็ว	เป็นธรรม	และทรงพลัง	

๓)	 เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่

หน่วยงานภายนอก

4)	 ยั่งยืนด้วยการน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารราชการอย่าง

โปร่งใสและการดำาเนินชีวิต

กลยุทธ์ แนวทางการดำาเนินการ
เจ้าภาพหลักและหน่วยงาน

รับผิดชอบในการขับเคลื่อน

๖. ปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงานในการ

ปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตาม

กฎหมายกำาหนด	(Service	Level	Agree-

ment	:	SLA)	และมีการสอบทาน

-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล

		(กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบ

		คุณธรรม)

-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

		สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

		การเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

กลยุทธ์ที่	๒

พัฒนาเครือข่ายและ

บูรณาการกระบวนการ

ด้านการปราบปราม

การทุจริต

1. พัฒนาเค รือ ข่ายความ ร่วมมือ กับ								

หน่วยงานท้ังภายใน	 ภายนอกกระทรวง

สาธารณสุข	 องค์กรต่อต้านการทุจริต	

เพ่ือสนับสนุนองค์ความรู้และข้อมูลใน

การปราบปรามการทุจริต	

-	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	

		กระทรวงสาธารณสุข

-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล

		(กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบ

		คุณธรรม)

-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

		สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

		การเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
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การบริหารการดำาเนินงานสำาคัญตามแผนแม่บท
	 ในแผนแม่บทการป้องกัน	ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	กระทรวงสาธารณสุข	ระยะ	5	 ปี	

(พ.ศ.	 ๒5๖๐-๒5๖4)	 น้ี	 ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	 และวัตถุประสงค์หลักไว้

อย่างชัดเจน	 ท่ีสำาคัญประเด็นยุทธศาสตร์	 กลยุทธ์	 และแนวทางการดำาเนินงานสำาคัญน้ัน	 กำาหนดข้ึนร่วมกัน

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก	(key	stakeholders)	ดังน้ัน	เพ่ือให้กระบวนการดำาเนินงานตามแผนแม่บทสามารถ

บรรลุเป้าหมายในระยะยาวสอดคล้องกับบริบทสังคม	พลวัตการทุจริต	และสถานการณ์ต่างๆ	 ท่ีเปล่ียนแปลง

ไปต่อเน่ืองถึงอนาคต	 จึงกำาหนดประเด็นหลักของการบริหารการดำาเนินงานสำาคัญตามแผนแม่บทการป้องกัน	

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	กระทรวงสาธารณสุข	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)	อย่างกว้างๆ	

ไว้	4	ด้าน	ดังน้ี

 1. การวางแผน (Plan)

	 	 1.1	 จัดทำาแผนงาน/โครงการให้มีความครบถ้วน	 เช่น	 การกำาหนดข้ันตอนการดำาเนินงานตาม

กิจกรรม	 การกำาหนดค่าเป้าหมาย	 การกำาหนดตัวช้ีวัดท่ีมีความชัดเจนและสามารถวัดผลได้	 ควรเป็นตัวช้ีวัด

ระดับผลลัพธ์มากกว่าผลผลิต	 และผลลัพธ์ดังกล่าวควรเช่ือมโยงกับเป้าประสงค์หลักและเป้าประสงค์รองของ

ยุทธศาสตร์	หรือแผนแม่บทการป้องกัน	ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	กระทรวงสาธารณสุข	ระยะ	

5	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)	ระยะส้ันและ/หรือระยะปานกลางในห้วงเวลาน้ัน	ๆ	โดยส่งผลต่อการปฏิบัติ	(Do)	

ในกรณีท่ีเปล่ียนผู้รับผิดชอบโครงการ

	 	 1.๒	 จัดทำาแผนงาน/โครงการให้มีความสมบูรณ์	 เนื่องจากเป็นส่วนสำาคัญในการสนับสนุน

การตรวจสอบและการติดตามผลการดำาเนินงาน	(Check)	และการปรับปรุงการดำาเนินงาน	(Act)	เพ่ือการพัฒนา

ปรับปรุงการดำาเนินงานได้ในลำาดับถัดไป

	 	 1.๓	 สร้างการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงเป้าหมายของความสำาเร็จในการดำาเนินการตามแผนงาน	

โครงการ

	 	 1.4	 สร้างความเข้าใจถึงการดำาเนินงานของแผนงาน/โครงการน้ันๆ	เพ่ือช่วยสร้างความตระหนัก

ถึงเป้าหมายและการดำาเนินงานเชิงยุทธศาสตร์	 โดยพิจารณาความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก	 วัตถุประสงค์หลัก	

และประเด็นยุทธศาสตร์	หรือแผนแม่บทการป้องกัน	ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	กระทรวงสาธารณสุข	

ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)	ระยะส้ันและ/หรือระยะปานกลางในห้วงเวลาน้ัน	ๆ	

 ๒. การปฏิบัติ (Do)

	 	 ๒.1	 จัดลำาดับความสำาคัญของงานในกรณีท่ีมีภารกิจเร่งด่วนแทรกซ้อน	 ซ่ึงส่งผลต่อความสามารถ

ในการดำาเนินงานได้ทันตามแผนงาน	โครงการ	ทั้งนี้	ควรคำานึงถึงผลกระทบในทุกระดับที่อาจเกิดขึ้นจาก

ความล่าช้าหรือไม่สามารถดำาเนินการได้สำาเร็จตามเป้าหมาย

	 	 ๒.๒	 ส่ือสาร	 ช้ีแจง	 และสร้างความเข้าใจต่อบริบทของยุทธศาสตร์	 หรือแผนแม่บทการป้องกัน	

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	กระทรวงสาธารณสุข	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)	ระยะส้ันและ/

หรือระยะปานกลางในห้วงเวลาน้ัน	 ๆ	 ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 รวมท้ังระบุเจ้าหน้าท่ีหลักท่ีช้ีแจงยุทธศาสตร์

หรือแผนแม่บทหลักดังกล่าวแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	เน่ืองจากลดความไม่เข้าใจ	หรือลดการตีความท่ีแตกต่างกันไป

ในเป้าหมายหลัก	วัตถุประสงค์หลัก	ตัวช้ีวัด/แนวทาง	มาตรการต่าง	ๆ	
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 3. การตรวจสอบและติดตามผลการดำาเนินงาน (Check)

	 	 ๓.1	 จัดระบบ/รูปแบบการติดตามประเมินผลการดำาเนินโครงการที่ทันกาลและเป็นรูปแบบ

เดียวกัน	 เช่น	 การกำาหนดตัวช้ีวัดท่ีเป็นรูปธรรมในการวัดความก้าวหน้าของการดำาเนินงานและจัดทำารูปแบบ

ของการรายงานผลการดำาเนินงานให้มีความละเอียดและชัดเจนมากย่ิงข้ึน

	 	 ๓.๒	 ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานโดยพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความล่าช้า

หรือไม่สามารถดำาเนินโครงการได้บรรลุเป้าหมาย

	 	 ๓.๓	 จัดทำาระบบการติดตามและประเมินผลโดยเน้นความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึง

ความสำาคัญของการติดตามและรายงานผลโครงการของเจ้าหน้าท่ีหรือผู้รับผิดชอบโครงการเป็นหลักสำาคัญ

	 	 ๓.4	 ช้ีแจงหรือให้ความรู้เก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมในการรายงานผล

 4. การปรับปรุงการดำาเนินงาน (Act)

	 	 4.1	 แจ้งปัญหาและระบุสาเหตุ	 พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขและดำาเนินการ	 ตลอดจน

กำาหนดเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จ	หากแผนงาน/โครงการไม่สามารถดำาเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

	 	 4.๒	 สร้างกลไกสนับสนุนการดำาเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จตามกำาหนดเวลา	 อาทิ	 การจัดประชุม

อย่างต่อเน่ือง	หรือรูปแบบรายงานนำาเสนอท่ีสามารถเห็น	Gap	ของการปฏิบัติงาน

	 	 4.๓	 เสนอแนวทางเพ่ือการปรับปรุงหรือทบทวนหรือแก้ไข	 เพ่ือพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิด

ขึ้นต่อการดำาเนินงานในภาพรวมของการดำาเนินงานตามแผนแม่บทการป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ	กระทรวงสาธารณสุข	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	๒5๖๐-๒5๖4)	ระยะสั้นและ/หรือระยะปานกลาง

ในห้วงเวลาน้ัน	ๆ
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กระทรวงวัฒนธรรม.	แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕๖4).		

กรุงเทพมหานคร	:	กระทรวงวัฒนธรรม,	๒559.

กระทรวงสาธารณสุข.	แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4).		

นนทบุรี	:	กระทรวงสาธารณสุข,	๒5๖๐	

สำานักงาน	ป.ป.ช..	แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒0 ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕79).	นนทบุรี	:	สำานักงาน	ป.ป.ช.,	๒5๖๐.

สำานักงาน	ป.ป.ช..	ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4).	

นนทบุรี	:	สำานักงาน	ป.ป.ช.,	๒559.

บทความ

โกวิทย์	 พวงงาม.	การทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 :	 มาตรการและกลไกการป้องกัน.	

กรุงเทพมหานคร	:	สถาบันพระปกเกล้า.

มาตาลักษณ์	ออรุ่งโรจน์.	การศึกษาลักษณะ รูปแบบ และความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กรสาธารณะ

นอกระบบราชการ.	กรุงเทพมหานคร	:	สำานักงาน	ป.ป.ช.,	๒554.

ข้อมูลจากฐานข้อมูล

สถิติในการดำาเนินคดี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒54๖-๒55๘	ของสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

	 การทุจริตแห่งชาติ	(๒5๖๐).	

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

มานะ	นิมิตรมงคล.(ออนไลน์)	คนไทยพร้อมกำาจัดคอร์รัปชั่น	องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น	(ประเทศไทย)	เข้าถึง

ได้จาก	http://www.anticorruption.in.th/2016/th/	สืบค้นเมื่อวันที่	๒	สิงหาคม	๒5๖๐.

บรรณานุกรม
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ภาคผนวก

แผนแม่บท 

การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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ที่ปรึกษา

1.	 นายโสภณ		เมฆธน	 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒.	 นายสมศักดิ์		อรรฆศิลป์	 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓.	 นายยงยศ		ธรรมวุฒิ	 ที่ปรึกษาระดับกระทรวง	

	 	 นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	(ด้านเวชกรรมป้องกัน)	

	 	 รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	

	 	 กระทรวงสาธารณสุข

4.	 นายอุทิศ		บัวศรี	 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	

	 	 สำานักงาน	ป.ป.ช.

5.	 นางฉวีวรรณ		นิลวงศ์	 ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	

	 	 สำานักงาน	ป.ป.ท.

คณะผู้จัดทำา

1.	 นายขจรศักดิ์		แก้วจรัส	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒.	 นายสุนัย		จันทร์ฉาย	 รองผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์	

	 	 โรงพยาบาลนครปฐม

๓.	 นางสาวพินทุสร		เหมพิสุทธิ์	 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง	สำานักงานเขตสุขภาพที่	๒

4.	 นางจารุภา		จำานงศักดิ	์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง	สำานักงานเขตสุขภาพที่	5

5.	 นางพรรณี		วัฒนอุไร	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ

	 	 สำานักงานเขตสุขภาพที่	5

๖.	 นางสาวมณฑิรา	อรรคทิมากูล	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สำานักงานเขตสุขภาพที่	5

7.	 นางจารี		ศรีพารัตน์	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการด้านทรัพยากรมนุษย์	

	 	 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	(องค์การมหาชน)

๘.	 นางสิริวิภา		โชติเวศย์ศิลป์	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการด้านบริหาร

	 	 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	(องค์การมหาชน)

ผู้จัดทำา
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9.	 นายพรรคพงศ์		วุฒิวงศ์	 หัวหน้ากลุ่มงาน	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1๐.	 นายคำารพ		ศิริพงษ	์ หัวหน้าแผนกส่งเสริมธรรมาภิบาล	องค์การเภสัชกรรม

11.	 นางสาวธันยาพร		หวังชอบ	 เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมธรรมาภิบาล	องค์การเภสัชกรรม

1๒.	 นางสาวสุชาดา		ทิมาบุตร	 รักษาการหัวหน้าสำานักบริหารงานทั่วไป	

	 	 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	(องค์การมหาชน)

1๓.	 นางสาวนัจจพร		สมจิตร	 หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน	

	 	 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	(องค์การมหาชน)

14.	 นางสาวโสภิชา		เล้าเกต	 เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

15.	 นายบรรจง		อาภาอดุล	 เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

1๖.	 นายณฤทธิ์		กันทวรรณ์	 นิติกรชำานาญการพิเศษ	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

17.	 นางทิพวรรณ	ประกอบทรัพย์	 นิติกรชำานาญการพิเศษ	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

1๘.	 นางชมบุญ		โค้วสมจีน	 นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการพิเศษ

	 	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

19.	 นายสุวิทย์		อินนามมา	 นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ

	 	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

๒๐.	 นางสาวชุติมา		โต้นดง	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

	 	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

๒1.	 นายสมฤทธิ์		รอดสนใจ	 นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ	

	 	 โรงพยาบาลบำาเหน็จณรงค์	จังหวัดชัยภูมิ

๒๒.	 นายกิติศักดิ์		อ่อนปาน	 เภสัชกรปฏิบัติการ	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

๒๓.	 นางสาวมารยาท		พืชพันธุ์	 นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ	กรมควบคุมโรค

๒4.	 นางสาวดวงพร		หวานแก้ว	 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรมอนามัย

๒5.	 นางสาวพรพนา		พูลสวัสดิ์	 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรมอนามัย

๒๖.	 นางสาวทิพวรรณ		พูลเอียด	 นักทรัพยากรบุคคล	กรมอนามัย

๒7.	 นางสาวสุภาวดี		พิบูลย์	 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรมสุขภาพจิต

๒๘.	 นางสาวผุสดี		คชสาร	 นักทรัพยากรบุคคล	กรมการแพทย์

๒9.	 นางสาวจุฑารัตน์		ไต่เมฆ	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ

	 	 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓๐.	 นางสาวฐาปนี		จันทะ	 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

	 	 กองบริหารการสาธารณสุข	สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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๓1.	 นางสาววิชุตา		คล้ายเพียร	 นักวิชาการพัสดุ	

	 	 กองบริหารการสาธารณสุข	สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓๒.	 นางพจอาภา		ธนาบุญพัส	 นักวิชาการเงินและบัญชีชำานาญการ

	 	 กองบริหารการคลัง	สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓๓.	 นางสาวสุชาฎา		วรินทร์เวช	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

	 	 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	กระทรวงสาธารณสุข

๓4.	 นางสาวนิตยา		เหล่าชา	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

	 	 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	กระทรวงสาธารณสุข

๓5	 นายสัญทนา		นาท่ม	 นักทรัพยากรบุคคล

	 	 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	กระทรวงสาธารณสุข

๓๖.	 นายรณชัย		ธูปทอง	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

	 	 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	กระทรวงสาธารณสุข
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข    ๒๕๖๐-๒๕๖๔

กันยายน ๕๙

แกวกัลยาสกขาลัย
พัฒนาบุคลากรด�านคุณธรรมจรยธรรม

ด�วยกระบวนการเรยนรู�ตามแนวจตตป�ญญาศึกษา

คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณธรรมจรยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาคุณธรรมจรยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔



๒๕๖๐-๒๕๖๔  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

กันยายน ๕๙



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข    ๒๕๖๐-๒๕๖๔

กันยายน ๕๙

บทนำ�

	 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งสำาคัญที่ทุกหน่วยงานจะต้องตระหนักและให้ความสำาคัญ		ที่

จะต้องร่วมกันสร้างบรรทัดฐาน	วัฒนธรรม	การปรับเปลี่ยนแนวคิด	เจตคติ	รวมทั้งการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ให้เข้มแข็ง	โดยเฉพาะการพัฒนาหน่วยบริการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม

เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริการที่มีคุณภาพบุคลากรมีความสุขในการทำางาน	 สร้างธรรมาภิบาล

และเป็นบรรทัดฐานของสังคมในเรื่องของการเป็นผู้ให้บริการสุขภาพด้วยความรู้คู่คุณธรรม				

	 กระทรวงสาธารณสุขโดยคณะกรรมการดำาเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข	

จึงได้จัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๖๐–๒๕๖๔	ที่มุ่งเน้น

การพัฒนาองค์กรควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	รวมทั้งสนับสนุน	เครือข่ายความร่วมมือให้เกิด

องค์กรคุณธรรม	สำาหรับใช้เป็นเข็มทิศนำาทางสู่ความสำาเร็จของการดำาเนินการอย่างเป็นระบบและขยายผล

ไปยังเครือข่ายทั่วประเทศ	 ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขด้วยพลังของชาวสาธารณสุขทุกท่านขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ไปสูก่ารปฏบัิติรว่มกัน	อนัมเีปา้หมายทีป่ระชาชนสขุภาพด	ีเจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ			ระบบสขุภาพย่ังยืน	

	 	 	 	 	 	 	 (นายแพทย์โสภณ		เมฆธน)

	 	 	 	 	 	 	 	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

																			 	 									 	 				กันยายน	๒๕๕๙

ก



๒๕๖๐-๒๕๖๔  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

กันยายน ๕๙

	 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๖๐–๒๕๖๔	เป็น

แผนฉบับที่	๓	ที่จัดทำาขึ้นโดยคณะกรรมการดำาเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุขและ

เครือข่ายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 โดยวิเคราะห์จากสถานการณ์	

ความจำาเป็นที่สำาคัญ	แผนยุทธศาสตร์ชาติ		แผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ		นโยบายกระทรวงสาธารณสุข	

รวมทัง้ระเบียบข้อบังคับในระบบราชการ	โดยนอ้มนำาคณุธรรมท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว	ได้พระราชทาน

แก่ชาวไทย	และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 กำาหนดเป็นยุทธศาสตร์หลัก	 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ	

ในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	ในช่วง	๕	ปี	มุ่งเน้นการพัฒนาหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม	 เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริการที่มีคุณภาพ

บุคลากรมคีวามสขุในการทำางาน							สรา้งธรรมาภบิาลและเป็นบรรทดัฐานของสงัคมในเรือ่งของการเปน็ผูใ้ห้บรกิาร

สุขภาพด้วยความรู้คู่คุณธรรม		

	 ขอขอบคุณทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

กระทรวงสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๖๐–๒๕๖๔	ฉบับนี้	และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ฯ	ฉบับที่	๓	นี้

จะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำาเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานให้เกิดข้ึนอย่างเป็น

รูปธรรม	และประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย

คำ�นำ�

(นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์	รัตนแสง)

สาธารณสุขนิเทศก์

ประธานคณะกรรมการดำาเนินการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	กระทรวงสาธารณสุข

กันยายน	๒๕๕๙

(นายแพทย์รุ่งฤทัย		มวลประสิทธิ์พร)		

ผู้อำานวยการสถาบันพระบรมราชชนก

เลขานุการคณะกรรมการดำาเนินการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	กระทรวงสาธารณสุข

กันยายน	๒๕๕๙

ข



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข    ๒๕๖๐-๒๕๖๔

กันยายน ๕๙ ค

ส�รบัญ
หน้�

บทนำ�           ก 

คำ�นำ� 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข

ส�รบัญ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ค

วิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์         ๑

แผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�คุณธรรมจริยธรรม	 	 	 	 	 	 ๔

วิสัยทัศน์	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๙

พันธกิจ		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๙	

เป้�ประสงค์	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๙

เป้�หม�ยหลัก	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๙

ตัวชี้วัด           ๙

ตัวชี้วัดผลสำ�เร็จ		 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๐

ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�	         ๑๑

กรอบแนวคิดยุทธศ�สตร์	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๒

แผนก�รนำ�แผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ไปสู่ก�รปฏิบัติ 	 	 	 	 	 ๑๓

บรรณ�นุกรม	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒๓

ภ�คผนวก	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒๕	

 ภ�คผนวก	ก	คำานิยามศัพทย์ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	 	 	 	 ๒๖	

	 	 คุณธรรมจริยธรรม	 	 	 	 	 	 	 	

 ภ�คผนวก	ข	คำานิยามและแนวทางการดำาเนินงานหน่วยงานคุณธรรม	 	 	 ๒๙

	 	 ตามตัวชี้วัดสำานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	

	 	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๕๙		 	 	

	 ภ�คผนวก	ค	คำาสั่งคณะกรรมการดำาเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	 	 ๓๑

	 	 กระทรวงสาธารณสุข	พ.ศ.๒๕๕๙	 	 	

 ภ�คผนวก	ง	 กระบวนการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	 		 ๓๓	

	 	 กระทรวงสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔

				คณะกรรมก�รร่วมจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์		 	 ๓๔



๒๕๖๐-๒๕๖๔  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

กันยายน ๕๙

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

คณะกรรมการดำาเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

กระทรวงสาธารณสุข



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข    ๒๕๖๐-๒๕๖๔

1กันยายน ๕๙

	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ	คุณธรรมนำาความรอบรู้อย่างเท่าทัน	 มุ่งให้คนในสังคม

ดำาเนินชีวิตอย่างเป็นสุขและยั่งยืน	ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลของทุนทางเศรษฐกิจ	ทุนทางสังคมและ

ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โดยน้อมนำาหลัก	“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯเป็นหลักการนำาทาง		นับได้ว่าเป็นนโยบายที่สำาคัญในการพัฒนา

ประเทศ	นโยบายการบริหารกระทรวงสาธารณสุขกำาหนดให้มีการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในทุกระดับ

ของหน่วยงานบริการสุขภาพด้วยการเน้น	ระบบคุณธรรม	ระบบความสัมพันธ์แนวราบ		ระบบวัฒนธรรม	

ความเรียบง่าย	มีความสมานฉันท์	การบริหารจัดการแบบมืออาชีพที่เป็นธรรมาภิบาล	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ประชาชนโดยกำาหนดวิสัยทัศน์ในการมุ่งพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข	

มีทัศนคติเชิงบวกในการทำางานและการอยู่ร่วมกัน	

	 จากรายงานการสังเคราะห์งานวิจัย	 คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของ

ประเทศต่างๆ	(ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม,	๒๕๕๑)	พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสำาเร็จ

ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนั้น	มีความหลากหลายใน	๕	มิติ	คือ	๑)	มิติของสถาบัน	ได้แก่	สถาบัน

ศาสนา	สถาบันครอบครัว	สถาบันการศึกษา	สถาบันของรัฐ	เอกชน	ชุมชน	สื่อมวลชน	๒)	มิติของบุคคล	

ที่เป็นผู้นำาหรือศูนย์รวมแห่งศรัทธา	๓)	มิติด้านปรัชญาความเชื่ออุดมการณ์	ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ

ประเทศ	๔)	มิติด้านกฎระเบียบ	การเมือง	การปกครอง	และ	๕)	มิติในเชิงบริบทต่างๆ	ซึ่งพัฒนาการ

ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุขที่สร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบของเครือข่าย

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	อันประกอบด้วยทุกภาคส่วนของสังคม	โดยมีหน่วยงานในพื้นที่เป็นศูนย์กลาง

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน	 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นที่ตั้ง	 ยังคงต้องมี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมในทุกมิติ

 กระทรวงสาธารณสุข	 มุ่งเน้นความสำาคัญในการสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมและมีการดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้บุคลากร	เพื่อ

ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ	มีการสร้างจิตสำานึกที่ดี	สามารถนำาหลักคุณธรรมและ

น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำาเนินชีวิตอย่างถูกต้องให้เกิดความสุข	ทั้งยังเกิดประโยชน์

และความมั่นคงต่อตนเอง	ครอบครัว	สังคมและประเทศชาติ	มีการส่งเสริม	ยกย่อง	เชิดชูบุคคลหรือองค์กร

ที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและการทำาความดี	 แสวงหาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างเหมาะสม

ทันสมัย	โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส	ประหยัด	เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ	รวมถึงการสร้างและขยายเครือ

ข่ายการพัฒนาให้หน่วยงานต่างๆ	 มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร

 วิเคราะห์สถานการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

************************



๒๕๖๐-๒๕๖๔  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

2 กันยายน ๕๙

ได้อย่างเหมาะสมกับบริบท	โดยกำาหนดเป็นตัวชี้วัดด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไว้ในแผนตรวจราชการ

กรณีปกติของกระทรวงสาธารณสุข	 มีการดำาเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและมีการสนับสนุนด้านต่างๆ	

	 ภารกิจด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	 เป็นภารกิจที่ต้องมีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในการพัฒนาประเทศ	 ภายใต้ความสามัคคีของประชาชน

ชาวไทย	 ที่รู้จักการให้เกียรติ	 การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อื่น	 การใช้เหตุผลทาง

ปัญญาตัดสินเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันอย่างมั่นคง	โดยเฉพาะบุคลากรของ

สาธารณสุขที่ต้องแสดงบทบาทการให้บริการ		จึงควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดจิตบริการที่มีความเอื้ออาทร

ต่อผู้ร่วมงานและผู้อื่น	มีความรักให้อภัยต่อกัน	ด้วยการทำางานร่วมกันอย่างซื่อสัตย์สุจริต	 โปร่งใส	ช่วยกัน

ดูแลปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม	สามารถดำาเนินชีวิตประจำาวันได้อย่างมีความสุขและช่วยเหลือผู้อื่นได้	

รวมท้ังเกิดการเรียนรู้แนวทางประพฤติปฏิบัติให้มีความสุขทั่วถึงกันในทุกหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข

มีทั้ง	๑)	ด้านบริหาร	ซึ่งกำาหนดนโยบาย	ควบคุม	กำากับให้บรรลุผลสำาเร็จในการดูแลสุขภาพประชาชนทั่วประเทศ	

๒)	 ด้านการศึกษา	 ซึ่งเป็นแหล่งสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้	 และ	 ๓)	 ด้านบริการ	 ซึ่งเป็นหน่วยที่เข้า

ถึงประชาชนได้มากที่สุด	 ทุกหน่วยงานมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างสอดคล้องภายใต้ภารกิจหลัก

คือมีความต่อเนื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่แตกต่าง	อย่างไรก็ตามทุกหน่วยงานจะสามารถเรียนรู้

ร่วมกันได้

	 ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาพบว่า	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข	

ฉบับที่	๑	พ.ศ.	๒๕๕๐-๒๕๕๔	มีผลการดำาเนินการเป็นรูปธรรมชัดเจน	ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีในการให้

ความสำาคัญของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	 มีการจัดตั้งชมรมจริยธรรมและขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง	 จากการประสานงานตรวจเยี่ยม	 ตลอดจนผลักดันการดำาเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ให้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในแผนตรวจราชการกรณีปกติ	 ในช่วงของการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม	กระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที่	๒	พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๙	ที่เน้นเรื่องการสร้างและพัฒนาคุณภาพบุคลากร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาล	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งขององค์กร	การดำาเนินการ

พัฒนาในช่วง	๕	ปีที่ชัดเจนด้านรูปธรรม	และชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของการให้ความสำาคัญของการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมในทางที่ดีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 มีการดำาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุม

ในยุทธศาสตร์ทั้ง	๓	ด้าน	ได้แก่	๑)	การสร้างและพัฒนาคุณภาพบุคลากร	ด้วยการสร้างเสริมคุณธรรม

จริยธรรมที่ดีงามเป็นวิถีชีวิต	และส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	๒)	การสร้างวัฒนธรรมองค์กร	

ธรรมาภิบาล	และส่งเสริมวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในสังคมสาธารณสุข	๓)	ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรมของเครือข่ายสาธารณสุขและทุกภาคส่วนของ

สังคม	จากการติดตามผลการดำาเนินงานตามแผนฯ	พบว่า	เครือข่ายชมรมจริยธรรมส่วนใหญ่รับรู้เกี่ยวกับ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที่	๒	อยู่ในระดับสูง	มีการดำาเนินการ

ตามแผนยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมทั้ง	๓	ด้าน	ส่งผลต่อการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชมรมจริยธรรม

และเสนอให้การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที่	๓	

พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔	ให้ตรงกับบริบทของสังคม	สถานการณ์	และความต้องการในปัจจุบัน		โดยให้ผู้รับผิดชอบ
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ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน																																													

มีการพัฒนาในหลายมิติ	เช่น	การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี	มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	ต่องานที่ทำา	การพัฒนา

องค์กร/หน่วยงาน/โรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุขคุณธรรม	การพัฒนาเรื่องธรรมาภิบาล	ความโปร่งใส

การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น	 โดยเฉพาะบุคลากรที่เริ่มเข้ารับราชการทุกคนควรได้รับการอบรมด้านคุณธรรม

จริยธรรม	เช่น	จิตตปัญญาศึกษา	การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		เพื่อปลูกจิตสำานึก	

ในการเป็นข้าราชการที่ดี	ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ	มีการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ขยายไปสู่สถานบริการสุขภาพและภาคประชาชนผ่านทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน	(อสม.)

ซ่ึงเป็นกำาลังสำาคัญในการบริการสุขภาพในชุมชนจนได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพ

ในแนวคิดของบริการสุขภาพเชิงระบบ	

	 นอกจากนี้ยังมีการผลักดัน	 ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำาเนินการ

สู่หน่วยงานคุณธรรม	เพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริการและบริหารที่มีคุณภาพ	ประชาชนได้รับ

ประโยชน์จากคุณภาพการบริการ	และเป็นบรรทัดฐานของสังคมในเรื่องการเป็นผู้ให้ความรู้คู่คุณธรรม	โดย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นนโยบายและกำาหนดเป็นตัวช้ีวัดในการตรวจราชการกรณีปกติของ

กระทรวงสาธารณสุข	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ส่งผลให้หน่วยงานในสังกัด	ได้แก่	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด		

โรงพยาบาลศูนย์	 โรงพยาบาลทั่วไป	 โรงพยาบาลชุมชน	 เข้าสู่กระบวนการดำาเนินการหน่วยงานคุณธรรม

ครอบคลุมร้อยละ	๗๕	และในปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังสาธารณสุขอำาเภอ	โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล	และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติทุกแห่ง		รวมทั้งประกาศนโยบายด้านองค์กร

ด้วยการส่งเสริมมุ่งมั่นให้หน่วยงานในสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรม	 เพื่อมุ่งหวัง

ให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งทำางานบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม	 เกิดวัฒนธรรมการทำางานที่โปร่งใส	

ซื่อสัตย์	 บุคลากรทำางานอย่างมีความสุข	 ประชาชนในชาติได้รับประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพ	 อันจะ

นำาไปสู่อัตลักษณ์ของหน่วยบริการสาธารณสุข	ภายใต้แนวคิดการดำาเนินการ	“โรงพยาบาลคุณธรรม”	ของ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์เกษม	วัฒนชัย	องคมนตรี	

	 แนวโน้มการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและขยายเครือข่ายไปทั่วประเทศ	

จะเห็นได้จากการที่แพทยสภาได้มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนโรงพยาบาลคุณธรรม	 โดยมี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์เกษม	 วัฒนชัย	 องคมนตรี	 เป็นที่ปรึกษา	 ประกอบด้วยคณะกรรมการ

จากหลายภาคส่วน	ทั้งแพทย์มหาวิทยาลัย	ทหารบก	ทหารเรือ	ทหารอากาศและตำารวจ	ทำาหน้าที่สนับสนุน

การนำาธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการสถานพยาบาลและสนับสนุนให้เกิดโรงพยาบาลคุณธรรมใน

ทุกภาคส่วนของประเทศไทย

 ดังนั้นหน่วยงานทุกแห่งจึงควรได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข

ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมทุกระดับและทุกพื้นที่	นำาสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม	(Moral	Ministry	of	

Public	Health)	ต่อไป
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 หลักการและแนวคิด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

************************

	 น้อมนำาแนวปฏิบัติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรม	๔	ประการ	ของพระบาทสมเด็จ-														

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ที่พระราชทานเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์	๖๐	ปี	เมื่อวันที่	๙	มิถุนายน	

๒๕๔๙	เป็นแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรสาธารณสุข		อันประกอบด้วย

	 •	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ทางสายกลาง	มีความสมดุลพอดี	รู้จักพอประมาณ	การมีเหตุผล

มีระบบภูมิคุ้มกัน	รู้เท่าทันโลก	มีคุณธรรมและจริยธรรม

	 •	คุณธรรม ๔ ประการ :	รักษาจิตใจและคุณธรรมให้เหนียวแน่น

   ประการแรก  คือ	การที่ทุกคนคิด	พูด	ทำา	ด้วยความเมตตา	มุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน

   ประการที่สอง  คือ	 การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	ประสานงาน	ประสานประโยชน์กัน

	 	 	 	 	 ให้งานที่ทำาสำาเร็จผลทั้งแก่ตนแก่ผู้อื่นและประเทศชาติ

   ประการที่สาม คือ	การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสุจริต	ในกฎกติกาและในระเบียบ														

																							 	 แบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกัน

   ประการที่สี่ 		คือ	การที่ต่างคนต่างพยายามทำา	นำาความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้อง

																							 	 เที่ยงตรง	อยู่ในเหตุในผล	

	 หากความคิดจิตใจ	และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี	ที่เจริญนี้ยังมีพร้อมมูลในกาย

ในใจของคนไทย	 ก็มั่นใจได้ว่าประเทศชาติไทยจะดำารงมั่นคงอยู่ตลอดไปได้	 จึงขอให้ประชาชนชาวไทย

ทุกหมู่เหล่าได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่น	 และถ่ายทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไป	 อย่าให้ขาดสาย

เพื่อให้ประเทศชาติของเราดำารงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและภายหน้า

 M  (Mastery)			เป็นนายตนเอง	หมายถึง	สามารถบังคับตนเองได้	ลดโลภ	โกรธ	หลง	ทำาเพื่อ										

	 	 	 	 ผู้อื่น	นี่คือภาวะผู้นำา

 O 	 (Originality)	 เร่งสร้างสิ่งใหม่	หมายถึง	รู้จักสร้างสรรค์สิ่งใหม่	คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ

 P		(People	centered	approach)		ใส่ใจประชาชน	 หมายถึง	 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	

	 	 	 	 	 จะดำาเนินการสิ่งใดขอให้นึกถึงประชาชนก่อนให้ถามตัวเองเสมอ

	 	 	 	 	 ว่าทำาแล้วประชาชนได้ประโยชน์อะไร

 H 	(Humility)		ถ่อมตน	อ่อนน้อม	หมายถึง	มีความถ่อมตน	อ่อนน้อม	ซึ่งจะทำาให้เราเข้าได้กับทุกที่

	 	 	 	 ทุกคนเสมือนเป็นน้ำาที่แทรกซึมได้ทุกที่

ค่านิยมของบุคลากรสาธารณสุข (MOPH)
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	 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข	 เป็นการดำาเนินการที่ต้องการ

ความต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่	 จากการติดตามการดำาเนินงานในช่วงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๕๕–๒๕๕๙	พบว่า	๑)	ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม

จริยธรรมมีความหลากหลาย	ได้แก่	การพัฒนามิติภายใน	จิตตปัญญาศึกษา	เศรษฐกิจพอเพียง	ครอบคลุม

ผู้นำาและบุคลากรสาธารณสุข	๒)	ด้านการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล/ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมีการกำากับติดตาม	ควบคุม	ประเมินผล	ให้ดำาเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๓)	การสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือจริยธรรมกับหน่วยงานภายนอก	ในการดำาเนินการหน่วยงานคุณธรรม	เช่น	อำาเภอคุณธรรม

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดหลัก	ประชาชนพึงพอใจ	ผู้ให้บริการมีความสุข	๔)	การ

สร้างผลงานวิชาการ	นวัตกรรมด้านจริยธรรม	มีการจัดประชุมสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ในระดับ

กระทรวงสาธารณสุข	ซึ่งในช่วงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข	ฉบับ	

พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔	มีจุดเน้นของการพัฒนา	คือ	การสร้างและพัฒนาหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขให้เป็น

องค์กรคุณธรรม	 การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นคนดี	 มีความสุขบนฐานการดำาเนินชีวิต

ตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง	 และเสริมสร้างขีดความสามารถและสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่ายให้เกิด

พันธสัญญาในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

	 แนวคิดในการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข

จากพระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ	ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	พุทธศักราช	๒๕๕๔	

ความว่า	“…ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่ง	ที่จะเห็นคนไทยมีความสุขถ้วนหน้ากัน	ด้วยการให้	คือ	ให้ความรัก

ความเมตตากัน	 ให้น้ำาใจไมตรีกัน	 ให้อภัยกัน	 ให้การสงเคราะห์	 อนุเคราะห์กัน	 โดยมุ่งดี	 มุ่งเจริญต่อกัน	

ด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจ	ทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมความคิดอ่านกัน	สร้างสรรค์ความสุข

ความเจริญมั่นคงให้แก่ตน	 แก่ประเทศชาติอันเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องการ	 ให้สำาเร็จผลได้	 ดังที่ตั้งใจปรารถนา…”	

ซึ่งการปฏิบัติตนของข้าราชการ	สามารถนำามาเป็นแนวทาง	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

และประชาชนมีความสุขถ้วนหน้า	สำานักงานข้าราชการพลเรือนได้ประมวลหลัก	๑๐	ประการในการตามรอย

พระยุคลบาทพระเจ้าอยู่หัว	 (สุเมธ	ตันติเวชกุล,	๒๕๕๔)	คือ	๑)	ทำางานอย่างผู้รู้จริงและมีผลงานเป็นที่

ประจักษ์	๒)	อดทน	มุ่งมั่น	 ยึดธรรมะและความถูกต้อง	๓)	อ่อนน้อมถ่อมตน	 เรียบง่าย	และประหยัด	

๔)	มุ่งประโยชน์	คนส่วนใหญ่เป็นหลัก	๕)	รับฟังความเห็นของผู้อื่น	เคารพความคิดที่แตกต่าง	๖)	มีความตั้งใจจริง

และขยันหมั่นเพียร	๗)	มีความสุจริตและความกตัญญู	๘)	พึ่งตนเอง	และส่งเสริมคนดีคนเก่ง	๙)	รักประชาชน

และ	๑๐)	เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน	รวมถึงค่านิยมหลักของคนไทย	๑๒	ประการ	ตามนโยบายของรัฐบาล	คือ

	 ๑)	 มีความรักชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	๒)	ซื่อสัตย์	 เสียสละ	อดทน	มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดี

งามเพื่อส่วนรวม	๓)	กตัญญูต่อพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ครูบาอาจารย์		๔)	ใฝ่หาความรู้	หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้ง

ทางตรง	และทางอ้อม	๕)		 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม	 ๖)	 มีศีลธรรม	 รักษาความสัตย์

หวังดีต่อผู้อื่น	 เผื่อแผ่และแบ่งปัน	 ๗)	 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย	 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

หลักการและเหตุผล



๒๕๖๐-๒๕๖๔  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

กันยายน ๕๙

๒๕๖๐-๒๕๖๔  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

6 กันยายน ๕๙

ประมุขที่ถูกต้อง	๘)	มีระเบียบวินัย	เคารพกฎหมาย	ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่	๙)	มีสติรู้ตัว	รู้คิด	รู้ทำา	รู้

ปฏิบัติตามพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๑๐)	รู้จักดำารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงตามพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำาเป็น	 มีไว้พอกิน

พอใช้	ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำาหน่าย	และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม	 เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี	๑๑)	มี

ความเข้มแข็งทั้งร่างกาย	และจิตใจ	ไม่ยอมแพ้ต่ออำานาจฝ่ายต่ำา	หรือกิเลส	มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป

ตามหลักของศาสนา	๑๒)	 คำานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม	และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

	 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐–๒๕๖๔)	ยึดกรอบแนวคิด

และหลักการในการวางแผนที่สำาคัญ	 ดังนี้	 ๑)	 การน้อมนำาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒)	คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม	๓)	 การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ

และ	๔)	การพัฒนาสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

	 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๔)	ได้กำาหนดวิสัยทัศน์	“สังคมไทย

มีคุณธรรมเป็นรากฐานสำาคัญในการดำารงชีวิต	สืบสานความเป็นไทย	อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุข

ในประเทศไทย	 ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน”	 โดยส่งเสริมให้คนในสังคมไทยเป็นคนมี

คุณธรรม	มีความรักชาติ	มีความศรัทธาและยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา	มีความเคารพเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์	และส่งเสริมประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียน	โดยดำาเนินตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	เพื่อให้	“คุณธรรมนำาการพัฒนา”	ทำาให้สังคมไทยมีความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	เป็น

“สังคมแห่งคุณธรรม”

	 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	หมวด	๕	การรักษาจรรยาข้าราชการ	

มาตรา	๗๘	บัญญัติให้ส่วนราชการกำาหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงาน

ในส่วนราชการ	 ตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ	 พัฒนาระบบงานภาครัฐ	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ

คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ	เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็น

แนวทางการปฏิบัติราชการ	ในแผนบริหารราชการแผ่นดิน	(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘)	นโยบายที่	๘	การบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี	เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	ข้อ	๘.๑.๒	ระบุว่า	“บุคลากรภาครัฐ		

มีขีดความสามารถสูงขึ้น	มีคุณธรรมจริยธรรม	สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ	ได้รับความเป็นธรรม	

ในการปฏิบัติงาน”	โดยมอบหมายให้สำานักงาน	ก.พ.	มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมการประสานการดำาเนินงาน

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	กำาหนดมาตรการ

บริหารและพัฒนากำาลังคนภาครัฐ	(พ.ศ.	๒๕๕๗-๒๕๖๑)	จัดทำายุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนากำาลังคน

ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ที่	๒	การพัฒนากำาลังคนและสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์	กลยุทธ์ที่	๔	การพัฒนาทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ	ส่งเสริมการจัดทำาแผนพัฒนารายบุคคล	(IDP)	ที่สอดคล้องกับความจำาเป็น			

เน้นการพัฒนาผลงาน	สมรรถนะ	ศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรม	

 ข้อบังคับสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

พ.ศ.	๒๕๕๓	มาตรา	๗๘	และมาตรา	๗๙		กำาหนดข้อบังคับไว้	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้	๑)	ซื่อสัตย์



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข    ๒๕๖๐-๒๕๖๔แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข    ๒๕๖๐-๒๕๖๔

7กันยายน ๕๙

สุจริตและรับผิดชอบ	๒)	ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง	๓)	ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค	

๔)	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้	๕)	มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	และ	๖)	ดำารงชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง

	 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ได้ประกาศนโยบายการกำากับดูแลองค์การที่ดี	สำานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	รวม	๔	ด้าน	ประกอบด้วย	๑)	ด้านรัฐ	สังคม	

และสิง่แวดลอ้ม	ทีมุ่ง่เนน้การลดปัจจยัเสีย่งทีเ่ป็นปัญหาตอ่สขุภาพและสิง่แวดลอ้ม	มุง่สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนในการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและสร้างความผาสุกในสังคมไทย

๒)	ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการ

สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๓)	ด้านองค์การ	ที่ส่งเสริมมุ่งมั่น

ให้หน่วยงานในสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรม	 ๔)	 นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน

มุ่งพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	เป็นธรรม	ส่งเสริมความสุข	และ

คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร	อีกทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ	๒๐	ปี	๒๕๕๙-๒๕๗๙	(ด้านสาธารณสุข)	

มีเป้าหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีธรรมาภิบาล	 สร้างต้นแบบองค์กรคุณธรรม	

เสมอภาค	โปร่งใส	และมีสมรรถนะ	เพื่อให้	“ประชาชนสุขภาพดี	เจ้าหน้าที่มีความสุข	ระบบสุขภาพยั่งยืน”

	 การผลิตและการพัฒนาให้บุคลากรสามารถดำาเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องในสังคม	 โดย

การพัฒนาภายในตัวตนของบุคคล	ให้สามารถคิดและทำาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	การพัฒนา

บุคลากรเป็นกระบวนการที่มีคุณค่า	 เป็นทรัพยากรองค์กรที่มีทุนทางสังคมสูง	 สามารถเป็นตัวกำาหนดความ

ก้าวหน้าของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาภายในด้านจิตอารมณ์	ความคิด	และสติปัญญา	เพิ่มคุณค่า

ให้กับบุคลากรมองโลกแง่ดี	อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรักความเมตตา	การส่งเสริมพฤติกรรมในการให้	

ไมเ่บียดเบียนผู้อื่น	การเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวม	การสร้างสามัคคีในกลุ่มคน	ที่เริ่มจากการเห็น

คุณค่าความเป็นมนุษย์ของตนเองและส่งผลต่อไปเพิ่มคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น	 มีพฤติกรรมการ

อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีเหตุผล	 ไม่เอารัดเอาเปรียบและพร้อมจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำาเนินชีวิตอย่าง

มีสุขภาวะ	การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม	ขึ้นอยู่กับ	ปัจจัยพื้นฐาน	ด้านสภาพแวดล้อม	

และปัจจัยส่วนบุคคล	 เป็นภารกิจที่ต้องมีการส่งเสริมให้เกิดรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งในระดับหน่วยงาน

ระดับจังหวัด	 ระดับเขตและระดับประเทศ	 เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร	 รวมทั้งการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวางและแพร่หลาย	 โดยมุ่งเน้นคุณภาพของบุคลากร

การบริการประชาชนและพัฒนาประเทศ

	 คณะกรรมการดำาเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุขโดย	“แก้วกัลยาสิกขาลัย”

สถาบันพระบรมราชชนก	สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 ได้ดำาเนินการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำาหนดวิธีการพัฒนาและ/หรือปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนา

เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อเนื่องจากช่วง	ฉบับที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๙)	เพื่อตอบสนองหลักการ

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๑	ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศภายใต้หลักปรัชญา



๒๕๖๐-๒๕๖๔  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

กันยายน ๕๙

๒๕๖๐-๒๕๖๔  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

8 กันยายน ๕๙

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาให้ความสำาคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนในสังคม	 เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม

ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	ได้รวบรวม				

ความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข	 ทั้งหน่วยงานด้านการศึกษาและสถานบริการ

สุขภาพ	ทั้งการผลิตและการพัฒนาบุคลากร	ตลอดจนเครือข่ายชมรมจริยธรรม	เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่

ตอบสนองหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒	ที่มุ่งเน้นการน้อมนำาและประยุกต์

ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม	การสนับสนุนและ

ส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและการพัฒนาสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

	 สำาหรับการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข	 ฉบับที่	 ๓												

(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	ครั้งนี้	ประกอบด้วย	๓	ยุทธศาสตร์หลัก	ได้แก่	

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 	พัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข	ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม	และมีความสุข	

	 	 		 	 บนฐานการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒		สร้างและพัฒนาหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/

	 	 		 	 โรงพยาบาลคุณธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓		เสริมสร้างขีดความสามารถและสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่ายให้เกิดพันธสัญญา	

	 	 		 	 ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

	 การพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม	

เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งทำางานบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม	 เกิดวัฒนธรรมการทำางาน

ที่โปร่งใส	ซื่อสัตย์	บุคลากรทำางานอย่างมีความสุข	ประชาชนในชาติได้รับประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพ

อันจะนำาไปสูอ่ัตลักษณของหน่วยบริการสาธารณสุข	กำาหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่มีกลยุทธ์หลักๆ	เพื่อใช้ในการ

ถ่ายทอดเป็นแผนงาน/โครงการ	สำาหรับหน่วยงานได้แปลงไปสู่การปฏิบัติตามบริบทของแต่ละพื้นที่ให้บรรลุผลสำาเร็จ

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก	๓	ยุทธศาสตร์	ดังนี้

๑๗ 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

วิสัยทัศน์          เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างย่ังยืนในปี ๒๕๖๔ 
พันธกิจ  

๑. พัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นคนดี มีความสุขบนพื้นฐานของ
คุณธรรมจริยธรรม    

๒. พัฒนาหน่วยงานทุกแห่งให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 
๓.  สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 

เป้าประสงค ์  
๑. บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับเป็นคนดีมีความสุขบนพื้นฐานของ

คุณธรรมจริยธรรม  
๒.  มีหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในกระทรวงสาธารณสุข 
๓.  มีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 
๔.  ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

เป้าหมายหลัก 
๑. บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมทุกระดับ 

และทุกพ้ืนที่  มีบุคคลต้นแบบเป็นที่ยอมรับ 
๒.  หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม/ 
     โรงพยาบาลคุณธรรม 
๓.  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม  
๔.  ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณธรรม 

ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   
๒.  ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรในหน่วยงานมีความสุขในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น   
๓.  ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับการพัฒนาเป็น    
     หนว่ยงานคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 

      ๔.  ร้อยละ ๑๐๐ ของเขตสุขภาพมีหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ   
          ๕.  ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจมากข้ึน 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข    ๒๕๖๐-๒๕๖๔แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข    ๒๕๖๐-๒๕๖๔

9กันยายน ๕๙

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

************************

๑๗ 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

วิสัยทัศน์          เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างย่ังยืนในปี ๒๕๖๔ 
พันธกิจ  

๑. พัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นคนดี มีความสุขบนพื้นฐานของ
คุณธรรมจริยธรรม    

๒. พัฒนาหน่วยงานทุกแห่งให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 
๓.  สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 

เป้าประสงค ์  
๑. บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับเป็นคนดีมีความสุขบนพื้นฐานของ

คุณธรรมจริยธรรม  
๒.  มีหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในกระทรวงสาธารณสุข 
๓.  มีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 
๔.  ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

เป้าหมายหลัก 
๑. บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมทุกระดับ 

และทุกพ้ืนที่  มีบุคคลต้นแบบเป็นที่ยอมรับ 
๒.  หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม/ 
     โรงพยาบาลคุณธรรม 
๓.  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม  
๔.  ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณธรรม 

ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   
๒.  ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรในหน่วยงานมีความสุขในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น   
๓.  ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับการพัฒนาเป็น    
     หนว่ยงานคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 

      ๔.  ร้อยละ ๑๐๐ ของเขตสุขภาพมีหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ   
          ๕.  ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจมากข้ึน 
 



๒๕๖๐-๒๕๖๔  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

10 กันยายน ๕๙
๑๘ 

 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
๑.) ระยะสั้น 

ก าหนดกรอบระยะเวลา 
ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

๑. ทุกหน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของหน่วยงาน 

๒. ทุกหน่วยงานมีแผนปฏิบัติการ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของหน่วยงาน 

๓. ทุกหน่วยงานมีคณะกรรมการ/หน่วยงานรับผิดชอบ
ด าเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานและ
ติดตามประเมินผล 

๔. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับการพัฒนาเป็น
องค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรมเพิ่มขึ้น 

๕. บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม      
ร้อยละ ๑๐๐ 

๖. บุคลากรในหน่วยงานมีความสุขเพิ่มมากขึ้น 
๗. มีหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเขตสุขภาพเพิ่มข้ึน 
๘. ประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น 

๒.) ระยะปานกลาง 
ก าหนดกรอบระยะเวลา 
ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๑. ทุกหน่วยงานมีคณะกรรมการรับผิดชอบด าเนินการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรในหน่วยงาน ได้รับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 

๓. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรในหน่วยงานมีความสุขในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของสังกัดในกระทรวงสาธารณสุขได้รับการ
พัฒนาเป็นหน่วยงานคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 

๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของเขตสุขภาพมีหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ 
๖. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจมากขึ้น 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข	ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม	และมีความสุข

บนฐานการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 แนวทางกลยุทธ์สำาคัญ ประกอบด้วย

	 ๑.๑	 น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำาเนินชีวิต

	 ๑.๒		สร้างและพัฒนาบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมด้วยตนเองและองค์กร

อย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างและพัฒนาหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/

โรงพยาบาลคุณธรรม	

 แนวทางกลยุทธ์สำาคัญ	ประกอบด้วย

	 ๒.๑		สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

	 ๒.๒		สร้างผู้นำาหน่วยงานและเสริมสร้างแกนนำาแบบอย่างในการบริหารที่เน้นการพัฒนาองค์กร

คุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วม

	 ๒.๓		สร้างทีมแกนนำาแบบกัลยาณมิตร	 เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล

คุณธรรม

	 ๒.๔		พฒันาองค์ความรู้ด้านการพฒันาองคก์รคณุธรรม	และทกัษะการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓	 เสริมสร้างขีดความสามารถและสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่ายให้เกิดพันธสัญญา	

ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

 แนวทางกลยุทธ์สำาคัญ ประกอบด้วย

	 ๓.๑	 พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย	และการขยายความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ

	 ๓.๒		สร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

	 ๓.๓		พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒนาองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม	ทั้งบุคคล	องค์กร

ต้นแบบ	องค์กรสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้	การพัฒนา	และการเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ

 

ยุทธศาตร์การพัฒนา
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กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืนในปี ๒๕๖๔ 

พันธกิจ 

๑. พฒันาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข  
    ให้เป็นคนดี มีความสุขบนพืน้ฐานของ 
    คุณธรรมจริยธรรม    

๒. พฒันาหน่วยงานทุกแห่ง 
    ให้เปน็องค์กรคุณธรรม/                 
    โรงพยาบาลคณุธรรม 

๓. สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือ 
   ให้เกิดองค์กรคุณธรรม/ 
   โรงพยาบาลคณุธรรม   
 

๑.  พัฒนาบุคลากรของกระทรวง
สาธารณสุขให้เป็นคนดีมีคุณธรรม และมี
ความสุข บนฐานการด าเนนิชวีติตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ 

๒. สร้างและพัฒนาหน่วยงานในกระทรวง
สาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/ 
โรงพยาบาลคุณธรรม   

๓. เสริมสร้างขีดความสามารถและ    
    สัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่ายให้เกิด  
    พันธสัญญาในการขับเคลื่อน 
    องค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 

๑. น้อมน าหลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนว 
    ทางการด าเนินชีวิต 
๒. สร้างและพฒันาบุคลากรให้เกิด 
    กระบวนการเรียนรู้อย่างม ี
    ส่วนร่วมด้วยตนเองและองคก์ร 
    อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

๑. สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กร   
   คุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 
๒. สร้างผู้น าหน่วยงานและเสริมสร้าง 
    แกนน าแบบอย่างในการบริหารที่เน้น 
    การพัฒนาองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล 
    คุณธรรมอย่างมีส่วนร่วม 
๓. สร้างทีมแกนน าแบบกัลยาณมิตร เพื่อ 
    ขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม/ 
    โรงพยาบาลคุณธรรม 
๔. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กร 
    คุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม และ 
    ทักษะการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๑. พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย  
    และการขยายความร่วมมือกับ 
    ภาคส่วนอ่ืนๆ 
๒. สร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนา 
    องค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล 
    คุณธรรม 
๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูลดา้นการ 
    พัฒนาองค์กรคุณธรรม/ 
    โรงพยาบาลคุณธรรมทั้งบุคคล   
    องค์กรต้นแบบ องค์กรสนับสนุน 
    ทรัพยากรการเรียนรู้ การพัฒนา  
    และการเข้าถึงข้อมูลอย่างเปน็ 
    ระบบ 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ 
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๑.๑		บริหารจัดการให้บุคลากรมีการ

	 เรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ		

	 พระราชจริยวัตร	พระบรมราโชวาท	

	 โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม

๑.๒		สร้างรูปธรรมของการบริหารจัดการ

	 ด้วยหลักธรรมาภิบาล

๑.๓		สนับสนุนและพัฒนาให้เกิดความ

	 ตระหนักคุณค่าความพอเพียง	

	 ประหยัด	คุ้มค่า	โดยมีเหตุผลในการ

	 ใช้ทรัพยากรของชาติ	เช่น	การ

	 ประหยัดพลังงาน	การออมทรัพย์

	 เป็นต้น

๑.๔		การยึดและปฏิบัติตามหลักธรรมทาง

	 ศาสนาของแต่ละศาสนา

๑.๕		สร้างจิตสำานึกที่ดีงามของบุคลากร

	 และสนับสนุนการน้อมนำาหลัก

	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

	 เป็นหลัก	ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๖	 สนับสนุนการดำารงชีวิตตามวิถี

	 วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม	ได้แก่	มีความ

	 เอื้ออาทร	รักและแบ่งปัน	มีจิตอาสา	

	 ปฏิบัติตามประเพณีที่ดีงามของไทย	มี

	 การถ่ายทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นสู่

	 การปฏิบัติในชีวิตประจำาวันของคน

	 ไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข	ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม	และมีความสุข	

	 	 	 บนฐานการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ แนวทางการดำาเนินงาน/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑.		น้อมนำาหลักปรัญญาของ

	 เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

	 แนวทางการดำาเนินชีวิต

-		แก้วกัลยาสิกขาลัย	

-		หน่วยงานในสังกัด

	 กระทรวงสาธารณสุข

	 ทุกแห่ง

-		เขตบริการสุขภาพทุกเขต

แผนการนำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
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๑.๗	ส่งเสริมกิจกรรมและให้บุคลากรเข้า

	 ร่วมโครงการจิตอาสาหรืองาน

	 สาธารณประโยชนต์่างๆ	ปรับรูป

	 แบบการศึกษาดูงานให้มีการ

	 ศึกษาสถานที่ดำาเนินโครงการใน

 พระราชดำาริพื้นที่นำาร่องเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๘		จัดกิจกรรมสอดแทรกเนื้อหา

	 ทศพิธราชธรรมพระบรมราโชวาทที่

	 พระราชทานในวันสำาคัญต่างๆ 

๒.๑	สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้แบบมี

	 ส่วนร่วม/กระบวนการเรียนรู้ด้วยใจ

	 อย่างใคร่ครวญ/กระบวนการคิด

	 อย่างเป็นระบบ/การเรียนรู้ตลอด

	 ชีวิต	(life	long	learning)

๒.๒	จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้วยหลัก

	 ทางศาสนาที่แต่ละบุคคลนับถือและ

	 ติดตามการประยุกต์ใช้ในชีวิต

	 ประจำาวัน

๒.๓	จัดหลักสูตรบูรณาการในการนำา

	 คุณธรรมจริยธรรมเข้าสู่กระบวนการ

	 เรียนรู้สู่การปฏิบัติ

๒.๔	สอดแทรกการพัฒนาด้านคุณธรรม

	 จริยธรรมในหลักสูตรการศึกษาและ

	 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ

กลยุทธ์ แนวทางการดำาเนินงาน/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๒.	สร้างและพัฒนาบุคลากร

	 ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้

	 อย่างมีส่วนร่วมด้วยตนเอง

	 และองค์กรอย่างสม่ำาเสมอ	

	 และต่อเนื่อง	

-		แก้วกัลยาสิกขาลัย

-		วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน	

	 พระบรมราชชนก

-		หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

	 สาธารณสุข

-		วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข	ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม	และมีความสุข	

	 	 	 บนฐานการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างและพัฒนาหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/

	 	 	 โรงพยาบาลคุณธรรม				

๑.๑		จัดตั้งหน่วยงานและผู้รับผิดชอบงาน

	 คุณธรรมจริยธรรม	ทำาหน้าที่ดำาเนิน

	 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ

	 ร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อน

	 กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมทั้ง

	 ภายในและภายนอกหน่วยงาน

๑.๒	หน่วยงานกำาหนดเป็นนโยบายในการ

	 พัฒนาองค์กร	โดยส่งเสริมให้

	 บุคลากรทุกระดับประพฤติปฏิบัติ

	 ตามหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ	

	 โดยมีหลักสูตรการศึกษาและฝึก

	 อบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	

	 ไม่ใช่เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

๑.๓		ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา

	 และ	ฝึกอบรมในสังกัดดำาเนินงาน

	 ตามแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม

	 ของสถานศึกษา

๑.๔	กำาหนดแนวทาง	นโยบาย	หรือจัด

	 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม		

	 แก่ประชาชนตามบทบาทภาระ

	 หน้าที่หน่วยงาน

๑.๕		กำาหนดแผนปฏิบัติการ/ปฏิทิน

	 กิจกรรมเพื่อดำาเนินการสู่องค์กร

	 คุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

๑.๖		กำาหนดแผนเงินเพื่อเป็นปัจจัยเอื้อต่อ

	 การพัฒนาองค์กรคุณธรรม

	 /โรงพยาบาลคุณธรรม

๑.๗	กำากับ	ติดตามผลการดำาเนินงาน

	 อย่างต่อเนื่อง	โดยใช้การนิเทศที่

	 เสริมพลัง	(empowerment)	การ

	 เรียนรู้อย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์ แนวทางการดำาเนินงาน/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑.		สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้

	 เป็นองค์กรคุณธรรม/

	 โรงพยาบาลคุณธรรม

-		กระทรวงสาธารณสุข

-		กรมทุกกรม

-		สำานักตรวจราชการกระทรวง

	 สาธารณสุข

-	เขตสุขภาพ

-		แก้วกัลยาสิกขาลัย

-		วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

-		วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน

	 พระบรมราชชนก

-		หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

	 สาธารณสุขทุกแห่ง



๒๕๖๐-๒๕๖๔  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

16 กันยายน ๕๙

๒๕๖๐-๒๕๖๔  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

16 กันยายน ๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างและพัฒนาหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/

	 	 	 โรงพยาบาลคุณธรรม				

๑.๘		ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา

 องค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

	 อย่างต่อเนื่อง	ด้วยการกำาหนดเป็น

	 ตัวชี้วัดในการดำาเนินการองค์กร

	 คุณธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี		

๑.๙		ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำาเนิน

	 การอย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดประชุม

	 ชี้แจงทำาความเข้าใจแนวทางการ

	 ดำาเนินงานองค์กรคุณธรรม

	 /โรงพยาบาลคุณธรรมแก่หน่วยงาน

	 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๑.๑๐	ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา

	 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

 หน่วยงานคุณธรรม	ได้แก่	ผู้รับผิดชอบ

	 งานคุณธรรมจริยธรรม	ระดับจังหวัด

	 ระดับเขต	ผู้นิเทศงาน	และวิทยากร

	 กระบวนการ

๑.๑๑	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

	 บุคลากรในหน่วยงาน/องค์กรให้มี

	 ศักยภาพในการเป็นผู้นำาการเรียนรู้ใน

	 ภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปสู่หน่วยงาน

	 คุณธรรม	โดยเป็นแกนนำาทำาหน้าที่

	 ถอดบทเรียนและสะท้อนคิดเพื่อ

	 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

๑.๑๒	ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

	 รูปแบบการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

	 /โรงพยาบาลคุณธรรมในบริบทต่างๆ	

	 ด้วยการกำาหนดแผนเงินควบคู่กับ

	 แผนงานโครงการ

กลยุทธ์ แนวทางการดำาเนินงาน/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข    ๒๕๖๐-๒๕๖๔แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข    ๒๕๖๐-๒๕๖๔

17กันยายน ๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างและพัฒนาหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/

	 	 	 โรงพยาบาลคุณธรรม				

๑.๑๓	ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายงาน

	 ในหน่วยงานที่เริ่มดำาเนินการ

	 ให้เกิดความต่อเนื่องและเปิดโอกาส

	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้		ด้วยโครงการ

	 ศึกษาดูงานการจัดการสัมมนา

	 การถ่ายทอดเชิงการจัดการความรู้

	 และนำาการจัดการความรู้มาใช้

	 อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความ

	 ผูกพันและรับผิดชอบตามภารกิจ

	 ที่กำาลังดำาเนินการไปสู่องค์กร

	 คุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

๑.๑๔	จัดทำาคู่มือ/แนวทางการดำาเนินการ

	 และประเมินผลระดับบุคคล/

	 หน่วยงาน

๑.๑๕	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความ

	 ร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในการ

	 วางแผนพัฒนาด้วยกระบวนการ

	 เรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความ

	 เป็นมนุษย์ของสถาบันการศึกษา

	 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

กลยุทธ์ แนวทางการดำาเนินงาน/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ



๒๕๖๐-๒๕๖๔  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

กันยายน ๕๙

๒๕๖๐-๒๕๖๔  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

18 กันยายน ๕๙

๒.๑		ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

	 ผู้บริหารด้านคุณธรรมจริยธรรมโดย

	 ให้มีระยะเวลายืดหยุ่นให้เลือกเข้ารับ

	 การอบรมอย่างทั่วถึงอย่างน้อย	๑	

	 หลักสูตร	

๒.๒	สอดแทรกกิจกรรมการพัฒนา

	 คุณธรรมจริยธรรมในโครงการอบรม

	 ผู้บริหารทุกหลักสูตร

๒.๓		ติดตามผลของการบูรณาการด้าน

	 คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารที่

	 เป็นผลมาจากการฝึกอบรม

๒.๔	เร่งสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูง	

	 เป็นคนดี	มีคุณธรรมจริยธรรม	เข้า

	 สู่การเป็นผู้นำา/ผู้บริหาร	และแสดง

	 ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

๒.๕		ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างแรง

	 จูงใจในการเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย

	 การเผยแพร่ผ่านช่องทางการประชุม

	 สัมมนา	สิ่งพิมพ์ของทางราชการ	

	 ผ่านสังคมออนไลน์	เว็บไซด์	หรือ

	 รูปแบบอื่นที่เหมาะสม

๒.๖		พัฒนาการจัดทำาฐานข้อมูลประวัติ		

	 ผลงานบุคคลดีเด่น	เพื่อเป็นแหล่ง

	 เรียนรู้

๓.๑		ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้าง

	 เครือข่ายกัลยาณมิตรเพื่อขับเคลื่อน

	 องค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล

	 คุณธรรมอย่่างเป็นระบบ	

 

กลยุทธ์ แนวทางการดำาเนินงาน/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๒.	สร้างผู้นำาหน่วยงานและ

	 สร้างเสริมแกนนำาแบบอย่าง

	 ในการบริหารที่เน้นการ

	 พัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่าง

	 มีส่วนร่วม

๓.	สร้างทีมแกนนำาแบบ

	 กัลยาณมิตร	เพื่อขับเคลื่อน

	 การเสริมสร้างองค์กร

	 คุณธรรม

-		แก้วกัลยาสิกขาลัย

-		วิทยาลัยนักบริหาร	

	 สาธารณสุข

-		หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

	 สาธารณสุขทุกแห่ง

-		เขตบริการสุขภาพทุกเขต

-	 ผู้นำา/ผู้รับผิดชอบงาน

	 พัฒนาคุณธรรมและ

	 จริยธรรมของหน่วยงาน

-	 แกนนำากัลยาณมิตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างและพัฒนาหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/

	 	 	 โรงพยาบาลคุณธรรม				



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข    ๒๕๖๐-๒๕๖๔

19กันยายน ๕๙

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข    ๒๕๖๐-๒๕๖๔

19กันยายน ๕๙

๔.๑		การกำาหนดแผนปฏิบัติการ/ปฏิทิน

	 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม

	 จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ

๔.๒		ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการ

	 เรียนรู้หลักการบริหารจัดการที่ดี

	 การมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์

	 และการแสดงความคิดเห็นที่

	 สร้างสมานฉันท์

๔.๓	ส่งเสริมและสนับสนุนค่านิยม		

	 การยอมรับความจริง	ความเสมอภาค

	 และการชี้แจงข้อเท็จจริงในที่

	 สาธารณะ

กลยุทธ์ แนวทางการดำาเนินงาน/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๔.	พัฒนาองค์ความรู้ด้านการ

	 พัฒนาคุณธรรม	องค์กร

	 คุณธรรม	และทักษะการ

	 บริหารจัดการตาม

	 หลักธรรมาภิบาล

-		แก้วกัลยาสิกขาลัย

-		วิทยาลัยนักบริหาร	

	 สาธารณสุข

-		วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน

	 พระบรมราชชนก

-	 หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

	 สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างและพัฒนาหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/

	 	 	 โรงพยาบาลคุณธรรม				



๒๕๖๐-๒๕๖๔  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

20 กันยายน ๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างขีดความสามารถและสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่ายให้เกิดพันธสัญญาใน

	 	 	 การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

๑.๑		สนับสนุนการดำาเนินงานเครือข่าย

	 คุณธรรมจริยธรรม	เพื่อให้เป็น

	 ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร

๑.๒	ส่งเสริมกิจกรรมแกนนำากัลยาณมิตร

	 หรือกระบวนการเรียนรู้ของ

	 เครือข่ายเพื่อขยายผล

๑.๓		สรา้งรูปแบบความรว่มมอืเพือ่พฒันา

	 คุณธรรมกับหน่วยงานอื่นในระดับ

	 พื้นที่	และเครือข่ายกัลยาณมิตร	ทั้ง

	 ในและต่างประเทศผ่านโครงการ/

	 กิจกรรมต่างๆ	เช่น	การลงนามข้อ

	 ตกลงความร่วมมือในการพัฒนา

	 คุณธรรมจริยธรรม

๑.๔		การกำาหนดแนวทางความร่วมมือกับ

	 หน่วยงาน/ภาคส่วนอื่นๆ	ที่มุ่งเน้น

	 คุณธรรมจริยธรรม	และวัฒนธรรม						

	 ธรรมาภิบาล

๑.๕	เปิดโอกาสให้บุคลากรมีการแสดง

	 ความยินดีต่อพฤติกรรมของคนดีหรือ

	 ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ/

	 ส่วนรวม

๑.๖		การวางแผนจัดระบบการคัดเลือก

	 คนดีและผลงานของหน่วยงาน	

	 อย่างโปร่งใส	ยุติธรรม

 

กลยุทธ์ แนวทางการดำาเนินงาน/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑.		พัฒนาความเข้มแข็งของ

	 เครือข่าย	และการขยาย

	 ความร่วมมือกับภาคส่วน

	 อื่นๆ

-		กรมทุกกรม

-		สำานักตรวจราชการกระทรวง

	 สาธารณสุข

-		แก้วกัลยาสิกขาลัย

-		วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน

	 พระบรมราชชนก

-		หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

	 สาธารณสุขทุกแห่ง



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข    ๒๕๖๐-๒๕๖๔

21กันยายน ๕๙

๒.๑	สนับสนุนบุคคลและหน่วยงานใน

	 การสร้างผลงานด้านคุณธรรม

	 จริยธรรม	เช่น	การสร้างหลักสูตร

	 การอบรม	การออกแบบกิจกรรมการ

	 เรียนการสอน	การพัฒนาองค์กร

	 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานดีเด่น

	 ด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เกิด

	 แนวทางการปฏิบัติที่ดี	การยอมรับ

	 และขยายผล	อย่างต่อเนื่อง

๒.๒	สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางเพื่อ

 พัฒนา	สร้างสรรค์	ประกาศคุณความดี 

	 กับบุคคล/หน่วยงานที่สรรสร้าง

	 ความดีความงาม	แก่ประโยชน์ส่วน

	 รวมในรูปแบบต่างๆ	เช่น	การสัมมนา

	 วิชาการประจำาปี	การมอบ

	 ประกาศเกียรติคุณ	เป็นต้น

๒.๓	การรวบรวมองค์ความรู้จากผลงาน

	 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

	 ในหน่วยงาน/องค์กรซึ่งขับเคลื่อน

	 อย่างเป็นระบบโดยใช้รูปแบบการวิจัย

	 หรือการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ

	 โดยการถอดบทเรียน		เพื่อการสร้าง

	 ข้อมูลเชิงประจักษ์	และมีการพัฒนา

	 ต่อยอดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

	 ที่ส่งผลลัพธ์ต่อองค์กร

กลยุทธ์ แนวทางการดำาเนินงาน/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๒.	สร้างนวัตกรรมด้านการ

	 พัฒนาองค์กรคุณธรรม/

	 โรงพยาบาลคุณธรรม

-		แก้วกัลยาสิกขาลัย

-		วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน

	 พระบรมราชชนก

-		หน่วยงานในสังกัด

	 กระทรวงสาธารณสุข

	 ทุกแห่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างขีดความสามารถและสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่ายให้เกิดพันธสัญญาใน

	 	 	 การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
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๓.๑		การนำาระบบสารสนเทศมาใช้ในการ

	 บันทึกและรวบรวมข้อมูลบุคลากร

	 และหน่วยงานด้านองค์กรคุณธรรม

	 /โรงพยาบาลคุณธรรมและเผยแพร่

	 ข้อมูลต่อสาธารณะ	สามารถเข้าถึง

	 ข้อมูลได้โดยง่าย

๓.๒	สนับสนุนให้หน่วยงานจัดทำาทำาเนียบ

	 บุคลากร	หน่วยงานต้นแบบ	

 องค์กรสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้

		 แผนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

	 /โรงพยาบาลคุณธรรม	แผนการ

	 จัดการความรู้ด้านองค์กรคุณธรรม/

	 โรงพยาบาลคุณธรรม	อย่างเป็น

	 ระบบมีการเผยแพร่และขยายผล

	 อย่างต่อเนื่อง

๓.๓	ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับ

	 องค์กรที่สนับสนุนทรัพยากรในการ

	 พัฒนาด้านองค์กรคุณธรรม/

	 โรงพยาบาลคุณธรรม

กลยุทธ์ แนวทางการดำาเนินงาน/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๓.	พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน

	 องค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล

	 คุณธรรม	ทั้งบุคคล	หน่วยงาน

 ต้นแบบ	องค์กรสนับสนุน

	 ทรัพยากรการเรียนรู้

	 การพัฒนาและการเข้าถึง

	 ข้อมูลอย่างเป็นระบบ

 

-		 แก้วกัลยาสิกขาลัย

-		 วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน

	 พระบรมราชชนก

-		 หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

	 สาธารณสุขทุกแห่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างขีดความสามารถและสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่ายให้เกิดพันธสัญญาใน

	 	 	 การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
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ว่าง



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข    ๒๕๖๐-๒๕๖๔

25กันยายน ๕๙

ภาคผนวก

(ก)	 คำานิยามศัพท์ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

(ข)	 คำานิยามและแนวทางการดำาเนินงานหน่วยงานคุณธรรมตามตัวชี้วัด

	 สำานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	ปีงบประมาณพ.ศ.	๒๕๕๘–๒๕๕๙	

(ค)	 คำาสั่งคณะกรรมการดำาเนินงานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	

	 กระทรวงสาธารณสุข	พ.ศ.๒๕๕๙

(ง)	 กระบวนการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

	 กระทรวงสาธารณสุข	พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
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ภาคผนวก ก

คำานิยามศัพท์ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

องค์กรคุณธรรม หมายถึง หน่วยงานที่ผู้บริหาร/ผู้นำาในองค์กรและสมาชิกขององค์กร	 ได้ทำาหน้าที่ในงาน		

และสร้างสัมพันธภาพในองค์กร	 โดยการใช้หลักคุณธรรมแปลงให้เป็นจริยธรรมนำาไปสู่การปฏิบัติ	 ซึ่งจะ

ทำาให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมองค์กร

โรงพยาบาลคุณธรรม หมายถึง หน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 ที่มุ่งเน้นกระบวนการ

มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับโดยสมัครใจ		 ในการแปลงคุณธรรมให้เป็นจริยธรรมนำาไปสู่	

การปฏิบัติ	ซึ่งจะทำาให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมองค์กร

หน่วยงานคุณธรรม หมายถึง	หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	ที่มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรทุกประเภทและทุกระดับโดยสมัครใจ		ในการแปลงคุณธรรมให้เป็นจริยธรรมนำาไปสู่การปฏิบัติ	ซึ่ง

จะทำาให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมองค์กร

หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ หมายถึง	หน่วยงานบริการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง	ที่มุ่งเน้นกระบวนการ	

มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับโดยสมัครใจ		 ในการแปลงคุณธรรมให้เป็นจริยธรรมนำาไปสู่	

การปฏิบัติ		ซึ่งจะทำาให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมองค์กร	ส่งผลให้ผู้รับบริการพึงพอใจ	ผู้ให้	

บริการมีความสุข	ลดเรื่องร้องเรียน	ประหยัดทรัพยากร	เกิดนวัตกรรม	มีการเชื่อมโยงเครือข่ายภายนอก

องค์กรธรรมาภิบาล (Good governance) หมายถึง	หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเป็นแนวทางการปกครอง

ที่เป็นธรรม	 เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข	 สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้ง

โดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืนตามหลักพื้นฐาน	ประกอบด้วย	หลักนิติธรรม	(The	Rule	of	Law)	

หลักคุณธรรม	 (Morality)	 หลักความโปร่งใส	 (Accountability)	 หลักการมีส่วนร่วม	 (Participation)	

หลักความรับผิดชอบ	(Responsibility)	หลักความคุ้มค่า	(Cost-effectiveness	or	Economy)

คุณภาพบุคลากร หมายถึง	บุคลากรในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขที่สามารถปฏิบัติงานด้วยความรัก	ความสามัคคี

และเอื้ออาทรต่อกัน	ดำาเนินชีวิตตามแนว	เศรษฐกิจพอเพียง	เป็นผู้มีปัญญา	มีเหตุผล	และความสามารถ

พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น	ได้รับการยอมรับในการปฏิบัติตนและให้บริการด้วยความเต็มใจ	นำามาซึ่งความสุขที่มี

คุณธรรมเป็นฐาน
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คนดี	หมายถึง	บุคคลที่มีความเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของตนเองและผู้อื่น	ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ

ของศาสนา	ความดีความงามของสังคมและประเทศชาติ	เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative study)	หมายถึง	การพัฒนาบุคลากรจากภายในด้วยใจที่ใคร่ครวญ	

โดยให้มีสติ	ความรู้สึกตัว	ใช้สุนทรียสนทนาในการปฏิบัติ	เน้นการพัฒนาศักยภาพภายในจิตใจที่เคารพศักดิ์ศรี

ซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความรู้ที่ปราศจากอคติ	เป็นแนวทางพัฒนาบุคคลให้เกิดการเรียนรู้และมีสติปัญญา

จากการพัฒนาจิต																																																																										

                                                                                                                        

กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems thinking process) หมายถึง	การคิดเป็นองค์รวมที่มีเป้าหมาย

ในการมองปัญหาของระบบใหญ่ว่ามีระบบย่อยซ้อนกันอยู่	 มีเหตุปัจจัยเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ	 อย่างมี		

เหตุและผลโดยมีลำาดับขั้นตอนของการตัดสินใจในการมองและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง	 ประกอบด้วย	 การระบุ

นิยามของปัญหา	การระบุตัวแปร	ที่เป็นสาเหตุของปัญหา	การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	การ

คาดการณ์ด้วยสมมติฐาน	และการเชื่อมโยงปัญหา	ตัวแปรเป็นวงจรที่สามารถนำาไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหา

สุนทรียสนทนา (Dialogue)	หมายถึง	การที่มนุษย์สัมผัสมนุษย์โดยการสนทนาและการฟังอย่างลึกซึ้ง	

ไม่ตัดสินคนและตัดสินความ	เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	เป็นการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	จากการฟัง

ให้ได้ยินเสียงของกัลยาณมิตร	ละทิ้งสิ่งที่แต่ละคนยึดถือโดยไม่อนุญาตให้มีการโต้แย้ง	หรือสนับสนุน	จนเกิด

การปะทะกันทางความคิด	จำาเป็นต้องอาศัยหลักการปฏิบัติอย่างมีสติ	มีบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตร	

ได้ความเป็นอิสระทางความคิดและบรรยากาศที่ผ่อนคลาย	ซึ่งทุกคนเท่าเทียมกัน	มีความเป็นธรรมชาติ	ไม่มี

ผู้นำาและไม่มีผู้ตาม

จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized health care) หมายถึง	การให้บริการโดยบูรณาการ

ความเป็นมนุษย์กับการเชื่อมโยงมิติทางสังคม	ให้อ่อนโยนต่อชีวิต	มีความเป็นกัลยาณมิตร	แสดงถึงความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคล	ระหว่างบุคคลต่อสัตว์		และระหว่างบุคคลต่อสรรพสิ่งต่างๆ	ตามบทบาท

หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม	 โดยมีความเมตตา	 เอื้ออาทร	 ความสนใจ	 ความเอาใจใส่เป็นพื้นฐาน	

ประกอบด้วยความสามารถในการมองเห็นองค์รวม	 ความสามารถในการมองเห็นมนุษย์	 และความสามารถ	

ในการมองเห็นความทุกข์

การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม	หมายถึง	กระบวนการอบรม	กระบวนการเรียนรู้	ที่มุ่งให้บุคลากรแต่ละคน

ได้ยกระดับการทำางาน	การเป็นอยู่ร่วมกัน	รวมถึงการพัฒนาตนเอง	จนเกิดผลดีต่องานที่รับผิดชอบ	เกิดความสุข

จากการสงเคราะห์เกื้อกูลกันในความดี	 ความงาม	 ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์	 ทั้งต่อตนเอง	 และเพื่อน

ร่วมงาน	ภายใต้จิตสำานึกที่ดีที่มาจากการรู้เท่าทันเหตุปัจจัยที่ดีในงานที่ดี	และเหตุปัจจัยที่ดี	ในชีวิตที่ดี	
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บุคคลต้นแบบ	 หมายถึง	 ผู้ที่ดำารงชีวิตภายใต้ค่านิยมที่มาจากคุณธรรมเป็นฐานนำาจนเกิดจริยธรรมที่เป็น

แบบอย่างเชิงประจักษ์	 เป็นกัลยาณมิตร	ที่สร้างพลังแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดต่อบุคคล	

ที่มีปฏิสัมพันธ์และผู้เกี่ยวข้อง

ความสุข (ในองค์กรคุณธรรม)	หมายถึง	 ระดับความพึงพอใจที่มาจากการแบ่งปัน	การให้	 อันมาจาก

คุณธรรมเป็นฐานจากการดำาเนินชีวิตที่ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง	
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คำานิยามและแนวทางการดำาเนินงานหน่วยงานคุณธรรมตามตัวชี้วัด
สำานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

หน่วยงานคุณธรรม หมายถึง	 โรงพยาบาล/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 ที่มีการบริหารจัดการ		

ด้วยความมีส่วนร่วมของบุคลากรในการกำาหนดคุณธรรมร่วม		ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม	

วัฒนธรรม	ตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ		ด้วยความมีน้ำาใจ	เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่าของ

ผู้รับบริการ	และบุคคลอื่น	ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน	 โดยมีการดำาเนินการตามระดับความ

สำาเร็จตั้งแต่ระดับ	๑

หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ หมายถึง โรงพยาบาล/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	ที่มีการบริหาร

จัดการด้วยความมีส่วนร่วมของบุคลากรในการกำาหนดคุณธรรมร่วม	 ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม	

วัฒนธรรม	ตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ	ด้วยความมีน้ำาใจ	เคารพในศักดิ์ศรี		คุณค่าของ

ผู้รับบริการและบุคคลอื่น	 ปฏิบัติงานด้วยความสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชน	 โดยมีผลการดำาเนินการตาม

ระดับความสำาเร็จในระดับที่	๕	ส่งผลให้ผู้รับบริการพึงพอใจ	ผู้ให้บริการมีความสุข	ลดเรื่องร้องเรียน	ประหยัด

ทรัพยากร

แนวทางการดำาเนินงานหน่วยงานคุณธรรม ๖ ขั้นตอน ๖ ป.

	 ตามแนวทางของศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์เกษม	วัฒนชัย	องคมนตรี

	 ๑.	ปลุก	ความคิดให้ทุกคน	เห็นความสำาคัญ	(พูด	คุย	บรรยาย	ดูงาน)

	 ๒.	ประมวล	พฤติกรรรมเจ้าหน้าที่	๑)	ที่พึงประสงค์	๒)	ที่ไม่พึงประสงค์	จากทุกคนทุกระดับและ

สรุปร่วมกัน

	 ๓.	เปลี่ยน	เปลี่ยนจากพฤติกรรมเป็น	คุณธรรม	๓	ข้อ

	 ๔.	แปลง	จากคุณธรรม	๓	ประการเป็นพฤติกรรมบ่งชี้ในระดับต่างๆ/จัดทำาโครงงานคุณธรรม

	 ๕.	ประกาศ	ปฏิญาณก่อนลงมือปฏิบัติ/จัดตลาดนัดความดี

	 ๖.	ประเมินผล	 จากการสอบถามพฤติกรรมบ่งชี้เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจากความสุขเจ้าหน้าที่	

จากความพึงพอใจของประชาชน	(จากการบรรยายพิเศษ	เรื่อง	โรงพยาบาลคุณธรรม/องค์กรคุณธรรม

อย่างยั่งยืนสู่สังคมสาธารณสุขที่ดีงาม	โดย	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์เกษม	วัฒนชัย	องคมนตรี	

เรียบเรียงโดย	พล.อ.ต.นพ.อิทธพร	คณะเจริญ	เมื่อวันที่	๒๒	มกราคม	๒๕๕๙)

ภาคผนวก ข 
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คำาอธิบายระดับความสำาเร็จของการดำาเนินงานหน่วยงานคุณธรรมแต่ละระดับ

ระดับ ผลการด าเนินการแต่ละขั้นตอน รายละเอียด/หลักฐานประกอบการประเมิน 

๑ หน่วยงานประชุมชี้แจงนโยบาย  และหาจุดร่วม
(คุณธรรม ๓ ประการ)ที่บุคลากรทุกคนตกลง   
ยึดเป็นข้อปฏิบัติในการน าไปพฒันา “หน่วยงาน
คุณธรรม” 

๑. รายงานการประชุมชี้แจงนโยบาย 
๒. ประเด็นคุณธรรมร่วมที่บุคลากรในหน่วยงาน 
    เลือกและยึดถือปฏิบัต ิ

๒ ๑. ด าเนินการระดบั ๑ และ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. จัดท าแผนเสริมสรา้ง/พัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม” 

๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
๒. แผนเสริมสร้างและพัฒนาคณุธรรมของ 
    บุคลากรในหน่วยงาน 

๓ ๑. ด าเนินการระดบั ๒ และ 
๒. หน่วยงานด าเนินการตามแผนเสริมสร้าง/พัฒนา  
   “หน่วยงานคุณธรรม” 

เอกสาร/หลักฐานการด าเนนิการตามแผน
เสริมสร้างและพฒันาคุณธรรมของบุคลากร 
เช่น โครงการฯ  ภาพถา่ย  กิจกรรมฯ 

๔ 
 
 
 

๑. ด าเนินการระดบั ๓ และ 
๒. หน่วยงานมผีลลัพธ์การด าเนนิการตามแผน 
    เสริมสร้าง/พัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม” 
 

เอกสาร/หลักฐานเก่ียวกับผลลพัธ์การเสริมสร้าง
และพัฒนาหน่วยงาน เช่น ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้มารับบริการ   ผลการถอดบทเรียน
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ผลการประเมินความสุขของผู้ให้บริการ  

๕ ๑. ด าเนินการระดบั ๔ และ 
๒. หน่วยงานมีการประเมินผลและปรับปรุงแผนการ 
    ด าเนินการเสริมสรา้ง/พฒันา“หน่วยงาน 
    คุณธรรม” 

เอกสาร/หลักฐานเก่ียวกับวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการ ปัจจัยทีท่ าให้ส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค 
และแผนการเสริมสร้าง/พฒันา “หน่วยงาน
คุณธรรม”ในการเสริมปัจจัยที่ท าให้ส าเร็จ และ
แก้ไขปัญหาอุปสรรค เช่น รายงานการถอดบทเรียน 
หรือรายงานการวิจัย เอกสาร หลักฐานทีบ่่งบอก
ถึงความต่อเนื่องกระบวนการพฒันาการเรียนรู้ 
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๓๒ 

 
 
 

ภาคผนวก ค 
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๓๓ 

 
 

 
 

คณะกรรมการร่วมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑ : ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
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กระบวนการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

ภาคผนวก ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทบทวนยุทธศาสตรก์ารพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมกระทรวงสาธารณสขุ 
 ฉบบัที ่๑ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔, ฉบบัที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

วเิคราะหผ์ลการตดิตามการด าเนนิงานตามแผนฯ  

ทบทวนแนวคดิหลักการ  
พระบรมราโชวาทและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
แนวคิดการด าเนินการโรงพยาบาลคุณธรรมของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑   
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ ๒๐ ปี 
จรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๓ 
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๙ 

 

จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
เสนอทีป่ระชุมพิจารณาร่างแผนฯ ครั้งที ่๑ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

เสนอทีป่ระชุมพิจารณาร่างแผนฯ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

คณะกรรมการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ปรับร่างแผนฯ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  

วันที่ ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

จัดพิมพ์และเผยแพร่ 

คณะกรรมการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
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คณะกรรมการร่วมจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑ (๖ มิถุนายน ๒๕๕๙)
๑.	 นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์		 รัตนแสง	 ประธานคณะกรรมการดำาเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

๒.	 นายแพทย์รุ่งฤทัย			 มวลประสิทธิ์พร	 ผู้อำานวยการสถาบันพระบรมราชชนก

๓.	 นายแพทย์วิศิษฎ์	 อภิสิทธิ์วิทยา	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก	จังหวัดพิจิตร

๔.	 ดร.จิราพร	 วัฒนศรีสิน	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

๕.	 นายลือธวุฒิ	 บานเย็น	 ผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากร

๖.	 ดร.ชุติมา	 ปัญญาพินิจนุกูร	 ที่ปรึกษาแก้วกัลยาสิกขาลัย

๗.	 นางสาวปัญจภร			 หอมฤทัยกมล		 ผู้แทน	กรมสุขภาพจิต

๘.	 นางสาวนพร							 ผลิกเพ็ชร์	 ผู้แทน	กรมสุขภาพจิต

๙.	 นางสาวอรณดี				 ธีระวตากูร	 ผู้แทน	กรมควบคุมโรค

๑๐.	 นางสาวรัชพีกร			 ชูเกลี้ยง	 ผู้แทน	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๑๑.	 นางสาวผุสดี							 คชสาร	 ผู้แทน	กรมการแพทย์

๑๒.	นางสาววราภรณ์	 วรนุต	 ผู้แทน	กรมการแพทย์

๑๓.	นางสุจิตตา	 แสงเพ็ชร	 ผู้แทน	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑๔.	นางสาวพรนิดา	 เศรษฐรักษา	 ผู้แทน	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑๕.	นางสาวอมรรัตน์			 ไชยศิรินทร์	 ผู้แทน	กรมอนามัย

๑๖.	 นางสาวพรพนา				 พูลสวัสดิ์	 ผู้แทน	กรมอนามัย

๑๗.	นายแพทย์นพดล			 แข็งแรง	 ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขตสุขภาพที่	๗	จังหวัดกาฬสินธุ์

๑๘.	นายแพทย์ศิริชัย	 ภัทรนุธาพร			 ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขตสุขภาพที่	๑	จังหวัดลำาปาง

๑๙.	นางภัทรา					 นวลคำา	 ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒๐.	นายสุพร											 กาวินำา	 ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมระดับจังหวัดตาก

๒๒.	นางนงรัก										 คูหากาญจน์	 ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมระดับจังหวัดกาญจนบุรี

๒๒.	นายยงยุทธ								 ธนิกกุล	 ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมระดับจังหวัดสมุทรสงคราม

๒๓.	นางรุ่งทิวา									 พานิชสุโข		 ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมระดับจังหวัดชลบุรี

๒๔.	นางอัจฉราภรณ์			 ละเอียดดี	 ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมระดับจังหวัดตราด

๒๕.	นายบัน			 ยีรัมย์	 ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมระดับจังหวัดหนองคาย

๒๖.	นายศรีสวัสดิ์						 พรหมแสง	 ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมระดับจังหวัดหนองบัวลำาภู

๒๗.	นางสาวประคอง			 สุทธินนท์	 ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมระดับจังหวัดพังงา

๒๘.	นายแพทย์ชัยพร			 สุชาติสุนทร	 ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมระดับจังหวัดระนอง

๒๙.	นางนุชนารถ		 โพธิสาร	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

๓๐.	นางปภิภากร			 สุวรรณกาศ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

๓๑.	นายธานี									 ศรีวงค์วรรณ์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดลำาพูน

๓๒.	นางสาววรรฤดี	 เมืองอินทร์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
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๓๓.	นางเกษรดลี	 อาทิตยา	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

๓๔.	นางนวลน้อย	 เพ็ชรบัว	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

๓๕.	นายชัยวัฒน์					 ทองสันติสุข	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

๓๖.	นายชรินทร์						 เกิดเกาะ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

๓๗.	นางสมพิศ							 ปัญญาชนวัฒน์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

๓๘.	นางสาวสุภารัตน์		 วงษ์ยศ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

๓๙.	นางกาญจนา	 ลิ้มเลิศเจริญวงษ์	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดกำาแพงเพชร

๔๐.	นางสาวนรรจา			 นาคเกษม	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๔๑.	นางเกษราภรณ์			 สุขทรัพย์ศรี	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๔๒.	นางกิตินันต์								 เกิดแก้ว	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๔๓.	นางวรรณลักษณ์		 ดุลยากุล	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

๔๔.	นางสาวมะลิ							 วิมาโน	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

๔๕.	นางสาวลักษณ์รดากรณ์	รักข์สมัครการ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

๔๖.	นางวิไลลักษณ์					 โกมลจันทร์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

๔๗.	นางบุษยา										 ใจกล้า	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

๔๘.	นายเดชา	 เลิศวิลัย			 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

๔๙.	นางจิรนาถ			 บวรธรรมรัตน์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

๕๐.	นางนฤมล						 โชคเฉลิมวงศ์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

๕๑.	นางสมพร										 ประจงการ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

๕๒.	นางสาวณัฐฐาพร	 ลิบลับ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕๓.	นางวิไลรัตน์							 โรจนสกุล	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

๕๔.	นายกิตติ											 กิตติเวช	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

๕๕.	นายทิวา											 แสงเพ็ชร	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

๕๖.	นางสาววิมลภรณ์	 เหล่าหัชกุลพงษ์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

๕๗.	นางพิชญาภา	 บำารุงพงษ	์ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

๕๘.	นางวิภาพรรณ			 อุ่นทรพันธุ์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

๕๙.	นางศิริมา									 นามประเสริฐ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

๖๐.	 นางมาฆนุช							 ภูมิสายดร	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

๖๑.	 นางยุทธนี								 เพ็ญสุวรรณ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

๖๒.	นายมีชัย											 สุวรรณไตร	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

๖๓.	นางเสาวคนธ์	 ตั้งคณาทรัพย์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

๖๔.	นางสุธาสิณี							 คิดรัมย์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

๖๕.	นายมนต์ชัย							 พิชิตถาวรพงศ์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
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๖๖.	 นางพิสมัย								 นาโสก	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

๖๗.	นางฉัฐฉวี	 ใจแก้ว	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

๖๘.	 นายอำาคม	 กินาวงษ์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ

๖๙.	นางวันเพ็ญ							 โสมทัพมอญ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

๗๐.	นางมารศรี								 ก้วนหิ้น	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

๗๑.	นายศรุตยา								 สุทธิรักษ์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๗๒.	นายบรรณ									 เอี้ยวสกุล	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

๗๓.	นายสุนทร								 ใบทองสังข์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

๗๔.	นางพีรวรรณ					 ชีวัยยะ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

๗๕.	นายโสภณ	 บุญพร้อม	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

๗๖.	นางจริยา	 สุทธินนท์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

๗๗.	นางทัศนีย์	 สมสมาน	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

๗๘.	ดร.สุภาภรณ์				 อุดมลักษณ์	 ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	พะเยา

๗๙.	นางเกษร									 คงแขม	 ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	พุทธชินราช

๘๐.	ดร.ปัทมา							 ผ่องศิริ	 ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	สรรพสิทธิประสงค์

๘๑.	นางเพ็ญจมาศ			 คำาธนะ ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า	จังหวัดเพชรบุรี

๘๒.	นางกาญจนา			 ร้อยนาค	 ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า	จันทบุรี

๘๓.	นางศิริ											 วัฒนธีรางกูร	 ผู้อำานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	จังหวัดขอนแก่น

๘๔.	นายชัยวัฒน์						 พันธ์รัศมี	 ผู้อำานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	จังหวัดพิษณุโลก

๘๕.	นายประเสริฐ				 อัตโตหิ	 ผู้อำานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร	

๘๖.	 ดร.สุภาเพ็ญ									ปาณะวัฒนพิสุทธิ์	 ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	พุทธชินราช

๘๗.	ดร.วัชรี	 อมรโรจน์วรวุฒิ	 ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	ขอนแก่น

๘๘.	นางศิราณี						 อิ่มน้ำาขาว ผู้แทน	 ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

๘๙.	นางสาวกรรณิการ์			 หาญสูงเนิน	 ผู้แทน		ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

	 		 	 	 นครราชสีมา

๙๐.	นางสมจิตร							 สิทธิวงศ์	 ผู้แทน	 ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

	 		 	 	 นครลำาปาง

๙๑.	นายสุทัศน์							 เหมทานนท์	 ผู้แทน	 ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

	 		 	 	 นครศรีธรรมราช

๙๒.	นางอรทัย								 สงวนพรรค	 ผู้แทน	 ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

	 		 	 	 พระพุทธบาท

๙๓.	นายวรเดช						 ช้างแก้ว	 ผู้แทน	 ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	ราชบุรี
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๙๔.	นางสาวประกริต			รัชวัตร์	 ผู้แทน		 ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	สระบุรี

๙๕.	ดร.ประทีป	 หมีทอง	 ผู้แทน	 ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	สุพรรณบุรี

๙๖.	นายวสันต์						 ปิ่นวิเศษ	 ผู้แทน	 ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	สุพรรณบุรี

๙๗.	นางสาวศิริพร			 ภาณุเรืองรัศมี	 ผู้แทน		 ผู้อำานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	จังหวัดยะลา

๙๘.	นางสาวนูซีตา	 สาทม	 ผู้แทน		 ผู้อำานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	จังหวัดยะลา

๙๙.	นายสันณ์ธาณ			 ตะพังพินิจการ	 ผู้แทน		 ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ

	 		 	 	 สาธารณสุข	กาญจนาภิเษก

๑๐๐.	นางอังค์ริสา	 พินิจจันทร์	 ผู้แทน		 ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	ชัยนาท

๑๐๑.	นางสาวศิริพร			 แก้วกุลนิช	 ผู้แทน		 ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

	 		 	 	 สวรรค์ประชารักษ์

๑๐๒.	ดร.พนารัตน์				 เจนจบ	 ผู้แทน		 ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	พุทธชินราช

๑๐๓.	นางภรรวษา				 จันทศิลป์	 ผู้แทน		 ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

๑๐๔.	นางสาวนิลุบล				 คุณวัฒน์	 ผู้แทน		 ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์

๑๐๕.	นางมาลาศรี							เปาอินทร์	 ผู้แทน		 ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์

๑๐๖.	นางสุนีย์										สว่างศรี	 ผู้แทน		 ผู้อำานวยการสำานักตรวจและประเมินผล

๑๐๗.	นางสาวสุชาฎา	 วรินทร์เวช	 ผู้แทน		 ผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต	สป.

๑๐๘.	นางสาวสมใจ	 ฉัตรไทย	 ผู้แทน		 ผู้อำานวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

๑๐๙.	นางศรีมาลา	 ตุงคะเตชะ	 ผู้แทน		 ผู้อำานวยการสำานักบริหารการสาธารณสุข

๑๑๐.	นางนภาลัย	 เล็กเริงสินธุ์	 สำานักตรวจและประเมินผล

๑๑๑.	นางสุกัญญา	 รอบจังหวัด		 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำานวยการแก้วกัลยาสิกขาลัย

๑๑๒.	นางธัญญลักษณ์			ศิริชนะ	 แก้วกัลยาสิกขาลัย

๑๑๓.	นางอรวรรณ	 จิตตวานิช		 แก้วกัลยาสิกขาลัย

๑๑๔.	นางสาวภาคยา				โกกิลกนิษฐ	 แก้วกัลยาสิกขาลัย

๑๑๕.	นางสาวกันยา	 หิรัญ	 แก้วกัลยาสิกขาลัย

๑๑๖.	นางสาวนุชศรา	 นิมา	 แก้วกัลยาสิกขาลัย

๑๑๗.	นางสาวหัทยา	 ตระกูลมัยผล			แก้วกัลยาสิกขาลัย

๑๑๘.	นางสาวฉวีวรรณ			เจริญสุข							แก้วกัลยาสิกขาลัย
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คณะกรรมการร่วมจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
๑.	 นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์		รัตนแสง	 ประธานคณะกรรมการดำาเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

๒.	 นายแพทย์วิศิษฎ์	 อภิสิทธิ์วิทยา	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก	จังหวัดพิจิตร

๓.	 นางสาวปัญจภร			 หอมฤทัยกมล		 ผู้แทน	กรมสุขภาพจิต

๔.	 นางสาวนพร							 ผลิกเพ็ชร์	 ผู้แทน	กรมสุขภาพจิต

๕.	 นางสาวอรณดี								ธีระวตากูร	 ผู้แทน	กรมควบคุมโรค

๖.	 นางสาวผุสดี							 คชสาร	 ผู้แทน	กรมการแพทย์

๗.	 นางสาวชโลธร				 วนา	 ผู้แทน	กรมการแพทย์

๘.	 นางสาวพรนิดา	 เศรษรักษา	 ผู้แทน	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๙.	 นางสาวพรพนา				 พูลสวัสดิ์	 ผู้แทน	กรมอนามัย

๑๐.	 นางสาวพัตรพิมล		 ภิรมย์รักษ์							ผู้แทน	กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๑๑.	 นายยงยุทธ								 ธนิกกุล	 ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมระดับจังหวัดสมุทรสงคราม

๑๒.	นางรุ่งทิวา									 พานิชสุโข		 ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมระดับจังหวัดชลบุรี

๑๓.	 นายบัน					 ยีรัมย์	 ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมระดับจังหวัดหนองคาย

๑๔.	 นางนุชนารถ					 โพธิสาร	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

๑๕.	 นางสาวทัศนีย์					 ถวี												 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

๑๖.	 นายธานี									 ศรีวงค์วรรณ์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดลำาพูน

๑๗.	นางสิริรัตน์								 เสเกกุล								 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

๑๘.	 นางสาวอรุณวรรษา		 ยมเกิด									 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

๑๙.	 นางวัฒนา				 วิสิทธิไชย	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

๒๐.	นางสาวสมรักษ์				 ศิริเขตรกรณ์		 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

๒๑.	นางกาญจนา	 ลิ้มเลิศเจริญวงษ์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดกำาแพงเพชร

๒๒.	นางสาวนรรจา			 นาคเกษม	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๒๓.	นางกิตินันต์								 เกิดแก้ว	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๔.	นางสาวมะลิ							 วิมาโน	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

๒๕.	นางสาวลักษณ์รดากรณ์	รักข์สมัครการ				สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

๒๖.	 นางสาวปฐมาภรณ์			 อุดานนท์								สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

๒๗.	นางสาวเสาวคนธ์			 ตั้งคณาทรัพย์					สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

๒๘.	นางสาววรรณี						 อุปพงษ์									สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

๒๙.	นางวิไลลักษณ์					 โกมลจันทร์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

๓๐.	 นางบุษยา							 ใจกล้า	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

๓๑.	 นายเดชา	 เลิศวิลัย			 	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

๓๒.	นางนฤมล					 โชคเฉลิมวงศ์	 	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
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๓๓.	นางสาวอินทร์ธนัต			 ลิบลับ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓๔.	นายทวีศักดิ์							 วัดอุดม						 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

๓๕.	นายวันชัย									 โพธิ์รักษา							สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

๓๖.	 นายสรรเสริญ				 สุวรรณประเสริฐ	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

๓๗.	นางอุทุมพร						 พรหมวาศ			 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

๓๘.	 นางกิจราภรณ์					 พรหมอินทร์					สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

๓๙.	นางนาตยา								 ศุจิจันทรรัตน์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

๔๐.	 นายทิวา											 แสงเพ็ชร	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

๔๑.	 นางศิริมา								 นามประเสริฐ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

๔๒.	นางมาขนุช							 ภูมิสายดร	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

๔๓.	นายมีชัย											 สุวรรณไตร	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

๔๔.	 นางสุธาสิณี							 คิดรัมย์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

๔๕.	 นางดวงเดือน						 พิมพ์ทรัพย์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

๔๖.	 นางวิไลลักษณ์				 ใฝ่ใจดี										สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

๔๗.	นางฉัฐฉวี	 ใจแก้ว	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

๔๘.	 นางสุนีย์											 พัฒนราข	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

๔๙.	นางเพ็ญศรี								 เวชสุนทร							สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

๕๐.	 นางมารศรี								 ก้วนหิ้น	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

๕๑.	 นายวิสุทธิ์										 สุขศรี						 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕๒.	นายบรรณ									 เอี้ยวสกุล	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

๕๓.	นางสาวณรินกาญจน์			น่าเยี่ยม								สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

๕๔.	 นางพีรวรรณ					 ชีวัยยะ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

๕๕.	 นายนพดล									 ละอองวิจิตร					สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

๕๖.	 นายโสภณ	 บุญพร้อม	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

๕๗.	นางวราพร								 วันไชยธนวงศ์		 ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่

๕๘.	 ดร.วัชรี							 อมรโรจน์วรวุฒิ		ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี		ขอนแก่น

๕๙.	นางสาวกรรณิการ์			 หาญสูงเนิน	 ผู้แทน	ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

	 	 	 		 	 		 นครราชสีมา

๖๐.	 นางวรรณฤดี							 เชาวน์ศรีกุล					ผู้แทน		ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

	 	 	 		 	 		 สรรพสิทธิประสงค์

๖๑.	 นางสมกมล								 พิจารณา			 ผู้แทน		ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า	จันทบุรี

๖๒.	 นายกิตติพงษ์					 พินิจพันธ์			 ผู้แทน		ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

	 	 	 		 	 		 นพรัตน์วชิระ
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๖๓.	 นางผุสดี										 สระทอง						 ผู้แทน		ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า	เพชรบุรี

๖๔.	 นายสุทัศน์							 เหมทานนท์	 ผู้แทน	ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

	 	 	 		 	 		 นครศรีธรรมราช

๖๕.	 นางนิสากร								 เห็มชนาน						 ผู้แทน	ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี		

	 	 	 		 	 		 สุรินทร์

๖๖.	 นางสาวนภา							 ทองกิจ							 ผู้แทน	ผู้อำานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	

	 	 	 		 	 		 จังหวัดพิษณุโลก	

๖๗.	นางสาวพินรัชต์			 งานไว							 ผู้แทน		ผู้อำานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	

	 	 	 		 	 		 จังหวัดชลบุรี

๖๘.	 นายวรเดช							 ช้างแก้ว	 ผู้แทน		ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	ราชบุรี

๖๙.	 นางสาวภัชญา					 ธงศิลา	 ผู้แทน	ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	สระบุรี

๗๐.	ดร.ประทีป	 หมีทอง	 ผู้แทน	ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

	 	 	 		 	 		 สุพรรณบุรี

๗๑.	นายปุรินทร์					 ศรีศศลักษณ์	 ผู้แทน	ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

	 	 	 		 	 		 สุพรรณบุรี

๗๒.	นายวิชาญ	 ภิบาล								 ผู้แทน		ผู้อำานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา

๗๓.	นายสันณ์ธาณ			 ตะพังพินิจการ	 ผู้แทน	ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ

	 	 	 		 	 		 สาธารณสุขกาญจนาภิเษก

๗๔.	นางอังค์ริสา	 พินิจจันทร์	 ผู้แทน		ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	ชัยนาท

๗๕.	นายแพทย์อุสาห์			 พฤฒิจิวะวงศ์	 ผู้แทน		ผู้อำานวยการสำานักบริหารการสาธารณสุข

๗๖.	นางนภาลัย	 เล็กเริงสินธุ์	 สำานักตรวจและประเมินผล

๗๗.	นางสุนีย์											 สว่างศรี					 สำานักตรวจและประเมินผล

๗๘.	นางอารีย์										 รัตนกรกูล				 สำานักตรวจและประเมินผล

๗๙.	นางสุกัญญา	 รอบจังหวัด		 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำานวยการแก้วกัลยาสิกขาลัย

๘๐.	 นางธัญญลักษณ์			 ศิริชนะ	 แก้วกัลยาสิกขาลัย

๘๑.	 นางอรวรรณ							 จิตตวานิช		 แก้วกัลยาสิกขาลัย

๘๒.	นางสาวภาคยา				 โกกิลกนิษฐ	 แก้วกัลยาสิกขาลัย

๘๓.	 นางสาวกันยา	 หิรัญ	 แก้วกัลยาสิกขาลัย

๘๔.	 นางสาวนุชศรา	 นิมา	 แก้วกัลยาสิกขาลัย

๘๕.	 นางสาวหัทยา	 ตระกูลมัยผล			 แก้วกัลยาสิกขาลัย

๘๖.	 นางสาวฉวีวรรณ			 เจริญสุข							 แก้วกัลยาสิกขาลัย
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คณะกรรมการประชุมพิจารณารับรองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ ๒๕๖๐–๒๕๖๔
๑	 นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์	 รัตนแสง	 ประธานคณะกรรมการดำาเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

๒	 นางดลใจ	 จองพานิช	 รองผู้อำานวยการสถาบันพระบรมราชชนก 

	 	 	 		 	 ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	ชัยนาท 

๓	 นางสาวดาราพร	 คงจา	 นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข	

๔	 นางเพียรพันธ์	 อัศวพิทยา	 ที่ปรึกษาแก้วกัลยาสิกขาลัย	

๕	 นายแพทย์นพดล		 แข็งแรง		 ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรม	เขตสุขภาพที่	๗	จังหวัดกาฬสินธุ์

๖	 นางอัจฉราภรณ์	 ละเอียดดี	 ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรม	จังหวัดตราด	

๗	 นางทิพวรรณ	 ผ่องสิริ	 รองประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรม	จังหวัดสมุทรสงคราม

๘	 นางสาวอรณดี			 ธีระวตากูร	 ผู้แทนกรมควบคุมโรค	

๙	 นางสาวปณีรินี	 ทิพกาญจนะ	 ผู้แทนกรมควบคุมโรค	

๑๐	 นางสุจิตตา		 แสงเพ็ชร	 ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	

๑๑	 นายสุทัศน์	 เหมทานนท์	 ผู้แทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นครศรีธรรมราช	

๑๒	 นางสาวสุชาฎา	 วรินทร์เวช	 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	กระทรวงสาธารณสุข

๑๓	 นางสาวกวินทรา	 พานิชชัย	 ผู้แทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	ชัยนาท	

๑๔	 นางสุกัญญา	 รอบจังหวัด	 รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการแก้วกัลยาสิกขาลัย 

๑๕	 นางอรวรรณ	 จิตตวานิช	 แก้วกัลยาสิกขาลัย	

๑๖	 นางสาวชไมพร	 เจริญครบุรี	 แก้วกัลยาสิกขาลัย	

๑๗	 นางสาวกันยา	 หิรัญ	 แก้วกัลยาสิกขาลัย	

๑๘	 นางสาวฉวีวรรณ	 เจริญสุข	 แก้วกัลยาสิกขาลัย	

๑๙	 นางสาวนุชศรา	 นิมา	 แก้วกัลยาสิกขาลัย	

๒๐	 นางสาววันวิสา	 มหารมย์	 แก้วกัลยาสิกขาลัย	

๒๑	 นางสาวหัทยา	 ตระกูลมัยผล	 แก้วกัลยาสิกขาลัย	

๒๒	 นางสาวคณิตตา	 วงค์ตะวัน	 แก้วกัลยาสิกขาลัย	

    

    


