แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากพนัง
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คำนำ
ปัญหาการทุจ ริตและประพฤติมิช อบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมี
แนวโน้มทีจะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมาก
ขึ้นทุกปี เพื่อให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการดาเนินการ
ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและระเบี ย บแบบแผนของทางราชการ จะต้ อ งมี ก ารจั ด ระบบการตรวจสอบและ
ประเมิน ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไปโดยต้องมีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิ ภาพและสนับสนุน ภาค
ประชาชนให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการรณรงค์ และปลู ก จิ ต ค่ า นิ ย มให้ ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและให้ผู้ปฎิบัติงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้
องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการจากปัญหา
ดังกล่าว รัฐบาลจึงได้มีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ซึ่งถือเป็นที่มีของการดาเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑
เห็นชอบให้แต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และกาหนดให้ภาครัฐต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ให้สอดรับ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงาน ป.ป.ช.
แผนปฏิบัติการป้องกั นและปราบปรามการทุจริต เป็นแผนที่มุ่งส่งเสริมจิตสานึกและค่านิยมให้แก่
บุคลากรในหน่วยงาน ให้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการประพฤติมิอบส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการการติดตามตรวจสอบการปฎิบัติงานของสานักงานสาธารณสุข
อาเภอทุ่งใหญ่ และให้มีการพัฒนาระบบ และกลไก การตรวจสอบ ควบคุม การใช้อานาจพร้อมกับการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรในสังกัดในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการ
จัดทาแผน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้บรรลุภารกิจ ดังกล่าวข้างต้น
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เห็นถึงความสาคัญในเรื่องนี้ โดยเห็น
ว่าการสร้างองค์ภาคราชการให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตสานึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค ทาให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้ องกัน การทุจริตและประพฤติมิช อบ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหาร
ราชการของส านั ก งานสาธารณสุ ข อาเภอทุ่ง ใหญ่ร วมทั้ง ตัว ผู้ บริ ห ารและบุค ลากรในสั งกั ดทุ กระดั บ และ
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
โรงพยาบาลปากพนัง

สารบัญ
หน้า
คำนำ
1. บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน
เป้ำหมำย
ประโยชน์ของกำรจัดทำแผน
2. กรอบแนวทำงกำรจัดทำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ฯ
นโยบำยรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ
คำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๖๙/๒๕๕๗
แผนแม่บทกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี
3. แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖3
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บทที่ ๒
กรอบแนวทำงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑. ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคม
มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ในระดับ
ที่สูงขึ้น
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ยุทธศาสตร์
ยุ ทธศาสตร์ มีความครอบคลุ มกระบวนการด าเนิน งานด้ านการป้อ งกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2.ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจ ริต เป็นการดาเนิน การผ่ านสถาบันหรือกลุ่มตัว แทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี ค วามเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรม
ที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ อันจะนามา
สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทางสังคม และองค์ก ร
วิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติไป
ในทิศทางเดีย วกัน บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้หลั ก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวทางที่ได้จาก
“Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดาเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต จากประเทศต่าง ๆ ที่
ประสบความสาเร็จด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการ
ทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของประเทศไทย ควบคู่กับการ
ดาเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่ว น
ร่ว มในการแก้ไ ขปัญ หาอย่า งต่อ เนื่อ งและได้รับ การสนับ สนุน อย่า งเพีย งพอเพื่อ ให้เ กิด ผลเป็น รู ปธรรมทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยมีแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนาเสนอ/รูปแบบ การป้องกันการทุจริตตามแนวคิด
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
2. การก าหนด พั ฒ นา หรื อ ปรั บ ปรุ ง มาตรฐานทางจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ และมี ก าร
ประกาศใช้อย่างจริงจัง
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต โดยมีแนวทางตาม
กลยุทธ์ดังนี้
1. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
3. พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
4. การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ
6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต โดยมีแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
1. นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
2. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนาเสนอ/รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ
3. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต โดยมีแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
1. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
2. สร้ างความตื่น ตั ว ในการแสดงออกต่อเหตุ การณ์ทางสั งคมที่ผิ ดต่ อจริยธรรมทางสั งคมและ/หรื อ
กฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
และเหตุผล
3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
คาอธิบาย
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อ
เรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้ว งของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่ านมา จะเห็นได้ว่า
ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้ อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาล
และเจ้ าหน้าที่รัฐ อาจกล่ าวได้ว่าปั ญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของ
สังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึง
เจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของ
รั ฐ บาลและการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่รั ฐ เป็ นไปด้ว ยความโปร่ ง ใส ปราศจากการทุ จริ ต ประพฤติมิ ช อบซึ่ ง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้
ชัดเจน โดยปรากฏทั้งในส่วนคาปรารภอันเป็นส่วนแสดงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และ
ปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและระเบียบทางการเมืองการปกครองที่
นาไปสู่การสร้างสังคมที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน
ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมามิได้มีเสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อย
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เป็นเพราะผู้นาไม่นาพาหรือไม่นับถือยาเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอานาจ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด
เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอานาจในการปกครองบ้านเมืองหรือ
เข้ามาใช้อานาจตามอาเภอใจ
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน
ที่ปรากฏให้เห็น อย่างเด่น ชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้ ดารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการ
สนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนาเจตจานง
ทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมี
ความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นเดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยมร่ วม ใน
การต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจานงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการ
ปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทาง
ตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน โดยมีแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
1. กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลง
สมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดารงตาแหน่งทางการเมือง
2. กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุก
ระดับ โดยมีแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
1. ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐ
2. การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการ
ทุจริต โดยมีแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
2. ประสานความร่ ว มมือระหว่างภาคส่ว นต่าง ๆ ในการกาหนดกลยุท ธ์และมาตรการในการปฏิบัติ
เจตจานงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
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กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา โดยมีแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
2. จั ดท าแผนการปฏิรู ป ระบบการจัดสรรงบประมาณด้ านการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต ที่
เพียงพอและเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้
การสนับสนุนทุนตั้งต้น โดยมีแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
1. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับดูแลและควบคุมการดาเนินงานตามเจตจานงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ โดยมีแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
1. กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบาย
นั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
2. จัดทาระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมือง
ได้หาเสียงไว้กับประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
คาอธิบาย
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์หรือการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจากการใช้อานาจทางบริหารในการเสนอโครงการ
หรื อการดาเนิ น โครงการหรื อกิจ การใด ๆ อันเป็นผลให้ ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์จากการดาเนินตาม
โครงการหรือกิจการนั้น ๆ และทาให้เกิดความเสียหายแก่รัฐการทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นใน
ปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมา
พบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้ง แต่
ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้
ชี้ให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตได้ตลอดเวลาแต่การทุจริตเชิง
นโยบายก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นการกาหนดโครงการตามแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรกที่
นโยบายของพรรคการเมืองถูกกาหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามีหลายองค์กรอิสระและหลายหน่วยงานพยายามหา
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจากัดในเรื่องอานาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้มีการกาหนดให้มีอานาจ
ยับยั้งโครงการที่อาจนาไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบนโยบาย
หรือโครงการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการ
กาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการกาหนด
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นโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy
Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล โดยมีแนวทาง
ตามกลยุทธ์ดังนี้
1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
4. พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
7. กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ : (เพื่อแก้ไขการทุจริตใน
กระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น การทุจริต
ในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น มีความพยายามผันงบประมาณเข้าสู่เขตพื้นที่เลือกตั้งของนักการเมือง เป็น
ต้น และการทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ง
เป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น)
8. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิง
นโยบาย
10.การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็นความผิดในทางบริหาร
11.การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
12.พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
13.บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
กลยุทธ์ที่ ๒การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback) โดยมี
แนวทางตามกลยุทธ์ดงั นี้
1. บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบายไป
ปฏิบัติ โดยมีแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
1. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4“พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๔ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต โดยมีแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
1. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
2. พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
4. ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต โดยมีแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
1. สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2. นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
3. กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต โดยมีแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีแนวทาง
ตามกลยุทธ์ดังนี้
1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC)1 เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนิ นงานของหน่ วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย โดยมีแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
2. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล โดยมีแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
1. ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
3. กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต โดยมี
แนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมือ
อาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC 2003) โดยมี
แนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต
3. สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถดาเนินการได้
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ กระบวนการ
ปราบปรามการทุ จริ ต การพั ฒนาระบบการตรวจสอบทรั พย์ สิ นเพื่ อตรวจสอบการทุ จริ ต การปฏิ รู ปกลไกและ
กระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการดาเนินคดีที่รวดเร็วมากขึ้น การ
วางแผนกาหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/
จานวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุจริตเพื่อตรากฎหมายป้องกันการทุจริตในเชิงรุก
การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้ลดการดาเนินงาน ที่
ล่าช้าและซ้าซ้อน การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทาให้การ
ดาเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็จะมีการเผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิด
ความตระหนักและเกรงกลัวในการกระทาการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการ
ทุจ ริ ตตามแนวทางของอนุ สั ญญาสหประชาชาติ ว่าด้ ว ยการต่อ ต้า นการทุจริ ต ค.ศ. 2003 ( UnitedNations
Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ดั ง กล่ า วจะมุ่ ง เน้ น การด าเนิ น การโดยการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตราเป็ น กฎหมาย
(Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสิ นคดีและลงโทษผู้ กระทาผิ ด (Judiciary)
การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทัน สมัยในการพัฒ นากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การ
ปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว
และผู้กระทาการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต
และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
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กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว
เข้าถึงได้โดยง่าย
2. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน โดยมี
แนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
2. การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๑ และ 244)
2. การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา
๒๒๑ และ 244)
4. การเพิม่ บทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล โดยมีแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
2.การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
3. การประเมิ นติดตามการอนุ วัติ การตามสนธิสั ญญา เพื่ อให้ ความเห็ นทางกฎหมายในการเสนอแก้ ไข
กฎหมายแลกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต(เชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา 215)
5. การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)
๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย
ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต โดยมีแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต 2
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)
๒. จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
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๓. การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจ
เอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต โดยมีแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๓. การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
กลยุ ท ธ์ ที่ 7 พัฒ นาสมรรถนะและองค์ค วามรู ้เ ชิง สหวิท ยาการของเจ้า หน้า ที ่ใ นกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต โดยมีแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
1. การพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริต (non-training)
2. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและ
เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (training)
3. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทา
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการ
รับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
กลยุทธ์ที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต โดยมีแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
1. จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น การ
ยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่ งใสและการจัดการการยกระดับค่าดั ชนีการรั บรู้การทุ จริตของประเทศไทย โดย
การศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานใน
กระบวนการยุ ติ ธรรม ภาคเอกชน และต่ างประเทศเพื่ อยกระดั บคะแนนดั ชนี การรั บรู้ การทุ จริ ต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
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กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษา และกากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย โดยมีแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัดอันดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
3. เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
4. การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
กลยุทธ์ที่ 2บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย โดยมีแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
1. วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
2. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์

๒. นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ด้าน
ต่างๆ รวม 11 ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ ๑๐
สรุปได้ดังนี้
นโยบายที่ 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ดาเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มปี ระสิทธิภาพไว้ในระบบราชการโดย
จะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้ใน
ระยะแรกกระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะได้รวดเร็วทั้งจะวางมาตรการทาง
กฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริตหรือสร้างความเสียหายแก่
ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจการ
ลงทุนและด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมา
ใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วน
แห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตทั้งในด้าน
วินัยและคดีรวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อ
ประชาชนอีกทั้งจะทากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหาเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุนการใช้จ่ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดย
มิชอบซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือ
คู่มือในการปฏิบัติราชการ
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๓. คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคาสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ ทุกส่ วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่ วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการ
หรือเกี่ย วข้องกับ การทุจริ ตประพฤติมิช อบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือ ผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบั ญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง
และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแล การดาเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดาเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3
ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดาเนินการแสวงหา
รวบรวม และดาเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและ
พิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดาเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 แลเรา
ยงฝานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
๔. แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564)
วิสัยทัศน์ (Vision)
กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
พันธกิจ (Mission)
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ
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คำอธิบำยพันธกิจ (Mission)
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี ข้างหน้าจะเป็น
การปฏิรู ป กระบวนการดาเนิ น งานจามเดิมไปสู่ กระบวนการทางานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการ
วางรากฐานทางความคิดของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ นอกจากตนเองจะไม่กระทาการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นอีกต่อไป
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบเจตจานงของ
ผู้บริหาร บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขทุกคนที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริตมีการขับเคลื่อน
นโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็น
ที่ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น ศรัทธาจากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความ
โปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติ
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีค่า
คะแนนสูงกว่าร้อยละ ๙๐ เมื่อสิ้นแผนแม่บทฯ
วัตถุประสงค์หลัก (Objective)
๑. เพื่อเกิดวัฒนธรรมสุจริตในกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรมุ่งต้านการทุจริต
๒. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อความเข้มแข็งของกลไกการปราบปรามการทุจริต การบังคับใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็วเป็นธรรม
๔. เพื่อส่ งเสริ มให้ กระทรวงสาธารณสุ ข เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง (Change
agent) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กำรกำหนดยุทธศำสตร์
แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) กาหนดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔) แผนแม่บทบูร ณาการป้ องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๗๙) ที่เชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ที่กาหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”
ในอนาคต ๕ ปี ข้างหน้าเพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขเกิดวัฒนธรรมสุจริต มีกลไกการป้องกันการทุจริต
และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ มีกลไกการปราบปรามการทุจริต การบังคับใช้
กฎหมายให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และทรงพลัง ตลอดจนการเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภายนอก ยั่งยืนด้วยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการบริหารราชการและการดาเนินชีวิต มาตรการ ๓ ป. ๑ ค. ที่กาหนดมาตรการว่าปลูกและปลุก
จิตสำนึก สร้างจิตสานึก ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริตที่ตัวบุคคล สร้างพลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม
ป้ อ งกั น สร้ า งระบบคุ ณ ธรรมและยกระดั บ ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเข้ ม แข็ ง
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ปรำบปรำม ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริตและปิ ดช่องโหว่ กาหนดมาตรการลงโทษผู้กระทาผิดอย่าง
รวดเร็วและเป็นธรรม เครือข่ำย สร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแส
และสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ และร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ผนแม่บทการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จึงกาหนด
ยุทธศาสตร์หลัก ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริตด้วยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ยุ ท ธศาสตร์ นี้ มุ่ ง เน้ น การสร้ างวั ฒ นธรรมต่อ ต้า นการทุ จริ ต และปลู กฝั งวิ ธีคิ ดตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างระบบฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่ าประโยชน์ส่วนตน สร้าง
ระบบคิด “แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น” (Digital Thinking) และ “แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ” (Digital Thinking)
คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระดับคุณธรรม และความขัดแย้งคุณธรรมแก่บุคลากร
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อประยุ ก ต์ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งในการปรั บฐานความคิด แก่ บุค ลากรกระทรวง
สาธารณสุ ข ให้ มี ค วามส านึ ก ในคุ ณ ธรรมความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และให้ มี ค วามรอบรู้ ที่ เ หมาะสม บนหลั ก การ
พอประมาณมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ ส่ว นรวมเป็นที่ตั้ง สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม นาไปสู่เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่สมดุล
๒. เพื่อเสริมสร้างระบบฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน สร้าง
ระบบคิด“แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น” (Digital Thinking) และ “แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ” (Digital Thinking)
คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระดับคุณธรรม และความขัดแย้งเชิงคุณธรรม
๓. เพื่อเสริมพลังการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในการผลักดันให้เกิดสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริตและต้านทุจริตทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังจิตสานึกให้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนในการ
ผลิตบุคลากรของสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
กลยุทธ์ ที่ ๒ ปลู กฝั งจิ ตส านึ กให้ ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่ ว นตนใน
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
กลยุทธ์ที่ ๓ วางระบบรากฐานการนาค่านิยม MOPH เป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๔ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันและหยุดยั้งการทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ สร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริต
ยุทธศาสตร์ นี้มุ่งเน้น การกาหนดกลไกด้านการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภ าพเพื่อเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
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วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับกลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการป้องกันการทุจริตให้
เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารทุกระดับมีความพร้อมรับผิด (Accoutabiiity)
กลยุทธ์ที่ ๒เพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย
กลยุทธ์ที่ ๓เพิ่มประสิทธิภาพกลไกเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริต
ทั้งระบบให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและ
เท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต
๒. เพื่อพัฒนากฎหมายปรับปรุงกฎ ระเบียบให้เท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ผู้กระทาความผิดถูกลงโทษทางวินัยด้วยความ
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมาย เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑เพื่อประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการกระบวนการด้านการปราบปรามการทุจริต

๑๙

บทที่ ๓
แผนปฏิบัติกำรป้องกันละปรำบปรำมกำรทุจริตของโรงพยำบำลปำกพนัง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓
ยุทธศำสตร์ที่ ๑: สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๑: ปลูกฝังจิตสานึกนึกให้ยึดถือประโยชน์ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
มำตรกำร/แนวทำง
๑.การสร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรในสังกัดให้
มีความซื่อสัตย์ สุจริต วินัยความ
รับผิดชอบ ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ถือประโยชน์
ส่วนรวม แยกเรื่องส่วนตัวออก
จากหน้าที่ ยึดประโยชน์
ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตัว
ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล
และผลประโยชน์ส่วนรวม

โครงกำร/กิจกรรม
๑.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในหน่วยงานราชการ”
๒.จัดทาสื่อสร้างสรรค์เพื่อ
รณรงค์กระตุ้นจิตสานึกของ
บุคลากรในสังกัด

ตัวชี้วัด
ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่านการ
อบรม
ร้อยละของ
หน่วยงานในสังกัด
มีสื่อสร้างสรรค์
กระตุ้นจิตสานึก
ของบุคลากรใน
สังกัด

เป้ำหมำย
ผู้บริหารและ
บุคลากรในสังกัด
จานวน ๒๑๙ คน
หน่วยงานในสังกัด
ทุกแห่ง

หน่วยนับ
ระยะเวลำ
คน ม.ค.-ก.ย. ๖๓
แห่ง

ม.ค.-ก.ย. ๖๓

ผู้รับผิดชอบ
นางสกุลกาญต์ หุ่นศรีสกุล
นางพิณวดี พานทอง
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ยุทธศำสตร์ที่ ๑: สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๑: ปลูกฝังจิตสานึกนึกให้ยึดถือประโยชน์ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
มำตรกำร/แนวทำง
๒.ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด
ปฏิบัติตามตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
จรรยาข้าราชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จรรยาวิชาชีพของวิชาชีพต่างๆ
ตลอดจนคุณธรรมที่พึงประสงค์
ของคนไทย ๔ ประการ
ประกอบด้วย พอพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา และค่านิยมของ
บุคลากรสาธารณสุข “MOPH”

โครงกำร/กิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
จรรยาวิชาชีพและค่านิยม
ของบุคลากรสาธารณสุข
รูปแบบต่างๆ

๓.การส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู คน กิจกรรมคัดเลือกบุคคล
ดี เพื่อเป็นบุคคลตัวอย่างบุคคล ต้นแบบ คนดีศรีสาธารณสุข
อื่นในหน่วยงานได้ยึดถือเป็น
อาเภอปากพนัง
แบบอย่าง และสร้างแรงบันดาล
ใจให้เป็นคนดี

ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
ร้อยละของ
บุคลากรในสังกัด
หน่วยงานที่มีการ
ส่งเสริมให้บุคลากร
ในสังกัดปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
จรรยาข้าราชการ
ของสานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จรรยา
วิชาชีพ และวิชาชีพ
ต่างๆ เป็นต้น
ได้บุคลากรต้นแบบ บุคลากรในสังกัด
ที่เป็นแบบอย่าง

หน่วยนับ
ระยะเวลำ
คน ม.ค.-ก.ย. ๖๓

คน

ม.ค.-ก.ย. ๖๓

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานในสังกัดทุกคน
นางสกุลกาญต์ หุ่นศรีสกุล

นางพิณวดี พานทอง
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ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๒: วางรากฐานการนาค่านิยม MOPH เป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
มำตรกำร/แนวทำง
๑.นาค่านิยมของบุคลากร
สาธารณสุข “MOPH”มาเป็น
บรรทัดฐานสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต ในการ
ประพฤติปฏิบัติของบุคลากร
กระทรวงสาธารณสุข

โครงกำร/กิจกรรม
๑.กิจกรรมส่งเสริมการนา
ค่านิยมบุคลากรสาธารณสุข
“MOPH”ในหน่วยงานสังกัด
โรงพยาบาลปากพนังทุก
รูปแบบ

ตัวชี้วัด
ร้อยละของ
หน่วยงานที่มีการ
ส่งเสริมการนา
ค่านิยมบุคลากร
สาธารณสุข
“MOPH”

เป้ำหมำย
หน่วยงาน/หน่วย
บริการในสังกัด

หน่วยนับ
ระยะเวลำ
แห่ง ม.ค.-ก.ย. ๖๓

ผู้รับผิดชอบ
นางพิณวดี พานทอง

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๓ :สนับสนุนการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันและหยุดยั้งการทุจริต
มำตรกำร/แนวทำง
โครงกำร/กิจกรรม
๑.ส่งเสริม สนับสนุน และให้
ขับเคลื่อน ชมรม
ความรู้แก่เครือข่ายบุคลากรด้าน “โรงพยาบาลปากพนัง ใส
สุขภาพถึงอันตรายจาการทุจริต สะอาด ต่อต้านการทุจริต”
และประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด
จานวนกิจกรรมของ
ชมรม “โรงพยาบาล
ปากพนัง ใสสะอาด
ต่อต้านการทุจริต”

เป้ำหมำย
หน่วยนับ
ระยะเวลำ
สมาชิกชมรม
คน ม.ค.-ก.ย. ๖๓
“โรงพยาบาลปาก
พนัง ใสสะอาด
ต่อต้านการทุจริต”

ผู้รับผิดชอบ
นางสกุลกาญต์ หุ่นศรีสกุล
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ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑ :สร้างภาพการตระหนักให้ผู้บริหารมีความพร้อมรับผิด (Accountability)
มำตรกำร/แนวทำง
โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
มีการประกาศเจตจานงของ
กิจกรรมการประกาศ
บุคลากรในสังกัด
บุคลากรในสังกัด
ผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เข้าร่วมกิจกรรม
และมีการสื่อสารจริยธรรมที่ทรง ของหน่วยงาน และหน่วย
ประกาศเจตนารมณ์
พลัง
บริการในสังกัด
กลยุทธ์ที่ ๒ : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย
มำตรกำร/แนวทำง
โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
๑.โรงพยาบาลปากพนัง ร่วมการ กิจกรรมการพัฒนาและ
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
ประเมิน (ITA) เพื่อให้ทุกขั้นตอนของ ประเมินคุณธรรมและความ ปากพนังมีค่า
ปากพนัง
ระบบราชการมีความโปร่งใส
โปร่งใสในการดาเนินงานของ คะแนนไม่น้อยกว่า
ตรวจสอบได้และการปฏิบัติของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ร้อยละ ๙๐
บุคลากรสาธารณสุขมีความซื่อสัตย์
กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
๒.สร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อ กิจกรรม ประชุมวิชาการ
ร้อยละของบุคลากร ผู้บริหารและ
จัดจ้างของหน่วยงาน ตาม พ.ร.บ. เรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการ ที่ผ่านการอบรม
บุคลากรในสังกัด
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จัดหาพัสดุโดยวิธี
จานวน ๗๗ คน
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ การเปิดเผย เฉพาะเจาะจง” แก่บุคลากร
และวิธีการคานวณราคากลาง ด้านการจัดหาพัสดุ

หน่วยนับ
ระยะเวลำ
คน มกราคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
นางสกุลกาญต์ หุ่นศรีสกุล

หน่วยนับ
ระยะเวลำ
ผู้รับผิดชอบ
แห่ง
ตุลาคม ๒๕๖๒ – นางวันทนา ปรีดาศักดิ์
กันยายน ๒๕๖๓ นางพิณวดี พานทอง
นางสกุลกาญต์ หุ่นศรีสกุล

คน

ม.ค.-ก.ย. ๖๓

นางสกุลกาญต์ หุ่นศรีสกุล

23
มำตรกำร/แนวทำง
๓. ผลักดันการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล (Rational Drug Use
หรือ RDU) ในทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง
๔. เสริมสร้างระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงกำร/กิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ให้หน่วย
บริการในสังกัดใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล

ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
ร้อยละของหน่วย หน่วยงานบริการ
บริการที่มีการณรงค์ ในสังกัดทุกแห่ง
การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล

๑.พัฒนาศูนย์บริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โรงพยาบาลปากพนัง
๒.กิจกรรมสนับสนุนให้
หน่วยงาน ในสังกัดมีการ
จัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ร้อยละของ
หน่วยงานบริการ
หน่วยงานในสังกัดมี ในสังกัดทุกแห่ง
ระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์
อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ :เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑ : เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มำตรกำร/แนวทำง
โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
๑.การเพิ่มประสิทธิภาพในการ การปรับปรุงประสิทธิภาพ ร้อยละของเรื่อง
บุคลากรในสังกัด
สื บ สวนสอบสวนข้ อ ร้ อ งเรี ย น การสืบสวนสอบสวนเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาที่
กล่าวหาให้มีประสิทธิภาพ
ร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ สามารถสืบสวน
ในสังกัด
สอบสวนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ถูกต้อง
ภายในเวลาที่กาหนด)

หน่วยนับ
ระยะเวลำ
ผู้รับผิดชอบ
แห่ง
ตุลาคม ๒๕๖๒ – นางศรีสุดา ศิลาโชติ
กันยายน ๒๕๖๓

แห่ง

ตุลาคม ๒๕๖๒ – นางสาวกมลรัตน์ กิจโพธิ์
กันยายน ๒๕๖๓ สงค์

หน่วยนับ
ระยะเวลำ
ผู้รับผิดชอบ
คน
ตุลาคม ๒๕๖๒ – นางสาวกมลรัตน์ กิจโพธิ์
กันยายน ๒๕๖๓ สงค์
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ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ :พัฒนาเครือข่าย และบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มำตรกำร/แนวทำง
โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
สร้างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ร้อยละของ อสม.ที่
ทุจริตให้เกิดความตื่นตัวในการ หลักสูตร “อสม.ด้านการ
ผ่านการอบรม
แสดงออกต่อเหตุการณ์ทาง
ป้องกันและปราบปราม
หลักสูตร“อสม.ด้าน
สังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทาง
ทุจริตในระดับชุมชน”
การป้องกันและ
สังคม และ/หรือ กฎหมาย และ
ปราบปรามทุจริตใน
ผลักดันให้เกิดการลงโทษทาง
ระดับชุมชน”
สังคม (Socail Sanction) และ
ทางกฎหมายบนพื้นฐาน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ลงชื่อ.............................................................ผู้จัดทาแผน
(นายสกุลกาญต์ หุ่นศรีสกุล)
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

เป้ำหมำย
อสม.

หน่วยนับ
คน

ระยะเวลำ
มกราคม –
กันยายน ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
นายสุนันท์ บรรลือพืช

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติแผน
(นายสมเกียรติ วรยุทธการ)
นายแพทย์ชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปากพนัง

