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  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
พัฒนาระบบ พัฒนาคน และวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริต ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  
เชื่อมโยงไปสู่แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560-2564) ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3  
(พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 -2579) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2559 -2564)  
และตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะที่ 6 
ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้แนวทางปลูกฝังวิธีคิด  
ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต นำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์  
แต่ละระดับสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม งบประมาณจำนวน 9,216,900 บาท เป้าหมาย คือ ประเทศไทย
ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ทั้งนี้  เพ่ือให้การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
มีความสอดคล้องกับภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ 
จึงได้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)  
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แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 บทนำ 
 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 มีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564) และให้หน่วยงานภาครัฐ  
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ. 2560–2564) ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี ซึ่งสานักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้ ดำเนินโครงการและกิจกรรมภายใต้  
กรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3  (พ.ศ. 2560–2564)  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาจนถึงปัจจุบัน  
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) 
ก ำห น ด วิ สั ย ทั ศ น์  คื อ  “ ป ระ เท ศ ไท ย ใส ส ะอ าด  ไท ย ทั้ ง ช าติ ต้ า น ทุ จ ริ ต ”  แ ล ะมี พั น ธ กิ จ 
ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่ วน  
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล  
และบรรลุถึงเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ชาติ คือ ประเทศไทยมีค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 ผ่านประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
         (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  
 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3  (พ .ศ. 2560 –2564)  
เป็นยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560–2564) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
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แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จากภัยการทุจริต ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3  (พ.ศ. 2560 -2564)  
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580)  
  การผลักดันให้มีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ .ศ . 2 5 6 0 -2 5 6 4 ) ไป สู่ ก า รป ฏิ บั ติ  ด ำ เนิ น ก า รม าตั้ ง แ ต่ ปี งบ ป ร ะม าณ  พ .ศ . 2 5 6 0  
เป็ น ต้ นมาจนถึ งปั จจุ บั น  ผ่ านการดำเนิ น โครงการและกิ จกรรมทั้ งด้ านการป้ องกั นการทุ จริ ต 
และการปราบปรามการทุจริต เช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุข ที่จัดทำแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปราม
ก ารทุ จ ริ ต แ ล ะป ระพ ฤ ติ มิ ช อ บ  ก ระท รว งส าธ ารณ สุ ข  ร ะ ย ะ  5  ปี  (พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๐ -๒ ๕ 6 4 )  
และปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี  (พ .ศ . ๒๕๖๐ -๒๕64) เมื่ อวันที่  16  สิงหาคม 2560  
ซึ่ งแผนแม่บท  ฯ  นี้  กำหนดวิสั ยทั ศน์ ว่ า  “กระทรวงสาธารณ สุข ใสสะอาด ร่วมต้ านทุ จริต”  
ด้วยการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ในระยะเวลาที่เหลือนี้ จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการดำเนินงาน 
จากเดิมไปสู่กระบวนการทำงานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของบุคลากร
กระทรวงสาธารณสุขให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ นอกจาก
ตนเองจะไม่กระทำการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้น บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องก้าวข้าม
ค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจำนงของผู้บริหาร บุคลากรกระทรวง
สาธารณสุขทุกคนที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต มีการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ 
และความเชื่อมั่น ศรัทธาจากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้  
อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม เพ่ือยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส 
ของกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 -2579) ที่ เชื่อมโยงไปสู่แผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕60-๒๕79) ประกอบด้วย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
 การผลักดันให้มีการแปลงแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณ สุ ข  ระยะ  5  ปี  (พ .ศ . ๒๕ ๖ ๐ -๒๕ 6 4 ) ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ  มี ม าอย่ างต่ อ เนื่ อ ง 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ผ่านการดำเนินโครงการและกิจกรรมทั้งด้านการป้องกันการทุจริต การปราบปราม 
การทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม และการคุ้มครองจริยธรรม ภายใต้งบประมาณ ในลักษณะบูรณาการ 
เชิงยุทธศาสตร์ ผ่านแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ  
และภายใต้งบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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 ดังนั้น การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม 
คุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้าน 
การทุจริต การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้บรรลุ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เชื่อมโยงไปสู่แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) และแผนแม่บทส่งเสริม 
คุณธรรมแห่งชาติ  ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2559 -2564) นำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ 
แต่ละระดับสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส 
ของกระทรวงสาธารณสุขทุกมิต ิ
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
  1.2.1 เพ่ือให้บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  ได้ทราบถึง 
โครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม 
คุม้ครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน 
  1.2.2 เพ่ือให้บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ใช้เป็นแนวทาง 
และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมคุณธรรม คุม้ครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน 
  1.2.3 เพ่ือให้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม 
คุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ผ่านแผนงาน
บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ประมวลสถานการณ์ ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย  
และกระทรวงสาธารณสุข 
 
2.1 การทุจริต 
 
 ปัญหาการทุจริต เป็นปัญหาที่สำคัญทั้งของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ปัญหา
การทุจริตจะทำให้เกิดความเสื่อมในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้น ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และนับวันปัญหา
ดังกล่าวก็จะรุนแรงมากขึ้น และมีรูปแบบการทุจริตที่ชับซ้อน ยากแก่การตรวจสอบมากขึ้น จากเดิม  
ที่กระทำเพียงสองฝ่าย ปัจจุบันการทุจริตจะกระทำกันหลายฝ่าย ทั้งผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเอกชนโดยประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ ๆ คือ ผู้ให้ผลประโยชน์กับผู้รับผลประโยชน์ 
ซึ ่งทั ้งสองฝ่ายนี ้จะมีผลประโยชน์ร่วมกัน ตราบใดที่ผลประโยชน์สมเหตุสมผลต่อกัน ก็จะนำไปสู่  
ปัญหาการทุจริตได้ บางครั้งผู้ที่รับผลประโยชน์ก็เป็นผู้ให้ประโยชน์ได้เช่นกัน โดยผู้รับผลประโยชน์   
และผู้ให้ผลประโยชน์ คือ 
 1. ผู ้ร ับผลประโยชน์ จะเป็นเจ้าหน้าที ่ของรัฐ ซึ ่งมีหน้าที่ และอำนาจในการกระทำ 
การดำเนินการต่าง ๆ และรับประโยชน์จะเป็นไปในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับ 
ประโยชน์โดยตรง การกำหนดระเบียบหรือคุณสมบัติที่เอ้ือต่อตนเองและพวกพ้อง 
 ๒. ผู้ให้ผลประโยชน์ เช่น ภาคเอกชน โดยการเสนอผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  
เงิน สิทธิพิเศษอื่น ๆ เพื่อจูงใจให้นักการเมือง เจ้าหน้ที ่ของรัฐ กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใด 
อย่างหนึ่งในตำแหน่งหน้าที่ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ฝฝืนต่อระเบียบหรือผิดกฎหมาย เป็นต้น 
 ทุจริต คืออะไร 
 คำว่า ท ุจร ิต มีการให้ความหมายได้มากมาย หลากหลาย ขึ ้นอยู ่ก ับว ่าจะมีการให้  
ความหมายดังกล่าวไว้ว่าอย่างไร โดยที่คำว่าทุจริตนั ้น จะมีการให้ความหมายโดยหน่วยงานของรัฐ  
หรือการให้ความหมายโดยกฎหมาย ซึ ่งไม่ว ่าจะเป็นการให้ความหมายจากแหล่งใด เนื ้อหาสำคัญ 
ของคำว่าทุจริตก็ยังคงมีความหมายที่สอดคล้องกันอยู่ นั ่นคือ การทุจริตเป็นสิ่งที ่ไม่ดี มี การแสวงหา 
หรือเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัวทั้ง ๆ ที่ตนเองไม่ได้มีสิทธิในสิ่ง ๆ นั้น การยึดถือ 
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เอามาดังกล่าวจึงถือเป็นสิ่งที่ผิดทั้งในแง่ของกฎหมายและศีลธรรมในแง่ของกฎหมายนั้น ประเทศไทย  
ได้มีการกำหนดถึงความหมายของการทุจริตไว้หลัก ๆ ในกฎหมาย ๒ ฉบับ คือ 
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑) “โดยทุจริต” หมายถึง “เพื่อแสวงหาประโยชน์ 
ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน” 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 มาตรา ๔ คำว่า “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด 
ในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละวันการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื ่นเชื ่อว่า  
มีตำแหน่งหรือหน้าที่  ทั ้งที ่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที ่นั ้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่  
ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิด
ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
หรือตามกฎหมายอื่น 
 นอกจากน ี ้  คำว ่า ทุจร ิต ย ังได ้ม ีการบ ัญญัต ิ ให ้ความหมายเอาไว ้ในพจนาน ุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยระบุไว้ว่า ทุจริต หมายถึง “ความประพฤติชั่ว คดโกง ฉ้อโกง” 
 ในคำภาษาอังกฤษ คำว่า ทุจริต จะตรงกับคำว่า Corruption (คอร์รัปชัน) โดยใน 
ประเทศไทย มักมีการกล่าวถึงคำว่าคอร์รัปชันมากกว่าการใช้คำว่าทุจริต โดยการทุจริตนี้สามารถ 
ใช้ได้กับทุกที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานของเอกชน หากเกิดกรณีการยึดเอา ถือเอา  
ซึ่งประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนร่วม ไม่คำนึงถึงว่าสิ่ง ๆ นั้นเป็นของของตนเอง หรือเป็นสิทธิที่ตนเอง
ควรจะได้มาหรือไม่แล้วนั้น ก็จะเรียกได้ว่าเป็นการทุจริต เช่น  การทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน ไม่ว่า 
จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชน การกระทำเช่นนี้ก็ถือเป็นการทุจริต 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคอร์รัปชันมิได้เกิดเฉพาะในวงราชการเท่านั้น ดังนั้น ในอีกมุมหนึ่ง 
คอร์รัปชัน จึงต้องหมายรวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์ของภาคธุรกิจเอกชน ในรูปของการให้สินบน
หรือสิ่งตอบแทนแก่นักการเมืองหรือข้าราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ตนเองอยากได้ในรูปแบบ
ของการประมูลการสัมปทาน เป็นต้น ร ูปแบบเหล่านี ้จะสามารถสร้างกำไรให้แก่ภาคเอกชน  
เป็นจำนวนมาก หากภาคเอกชนสามารถเข้ามาดำเนินงานได้ รวมถึงการที ่เจ ้าหน้าที ่ของรัฐ  
มีความต้องการทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากสิ่งที่ได้รับตามปกติ เมื่อเหตุผลของทั้ งสองฝ่าย
สามารถบรรจบหากันได้ การทุจริตก็เกิดขึ้นได้ 
 จากนิยามของการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่เพียงแต่จะกินความถึงการทุจริตคอร์ร ัปชัน 
ในระบบราชการเท่านั ้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื ่องกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
ในภาคเอกชนอีกด้วย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการทุจริตคอร์รัปชัน คือ การทุจริต และการประพฤติมิชอบ  
ของข้าราชการ 
 ดังนั้น การทุจริต คือ การคดโกง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต การกระทำที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้เกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขัน การใช้อำนาจหน้าที ่ในทางที่ผิดเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือให้ได้รับ  
สิ ่งตอบแทน การให้หรือการรับสินบน การกำหนดนโยบายที่เอื ้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง  
รวมถึงการทุจริตเชิงนโยบายรูปแบบการทุจริตรูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งได้ ๓ ลักษณะ 
คือ แบ่งตามผู้ที่เก่ียวข้อง แบ่งตามกระบวนการที่ใช้และแบ่งตามลักษณะรูปธรรมดังนี้ คือ 
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 1. แบ่งตามผู้ที ่เกี่ยวข้อง เป็นรูปแบบการทุจริตในเรื่องของอำนาจและความสัมพันธ์  
แบบอุปถัมภ์ระหว่างผู้ที่ให้การอุปถัมภ์ (ผู้ให้การช่วยเหลือ) กับผู้ถูกอุปถัมภ์ (ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ) 
โดยในกระบวนการการทุจริตจะมี ๒ ประเภท คือ 
  (๑)  การทุจริตโดยข้าราชการ หมายถึงการกระทำที ่มีการใช้หน่ วยงานราชการ 
เพื ่อมุ ่งแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น ๆ มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  
ของสังคมหรือประเทศ โดยลักษณะของการทุจริตโดยข้าราชการ สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทย่อย 
ดังนี้  
    ก) การคอร์รัปชันตามน้ำ (corruption without theft) จะปรากฏขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐต้องการสินบนโดยให้มีการจ่ายตามช่องทางปกติของทางราชการ แต่ให้เพิ่มสินบนรวมเข้าไว้กับ
การจ ่ายค ่าบร ิการของหน ่วยงานน ั ้น ๆ โดยท ี ่ เ ง ินค ่าบร ิการปกต ิท ี ่หน ่วยงานน ั ้นจะต ้อง  
ได้รับก็ยังคงได้รับต่อไป เช่น การจ่ายเงินพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ในการออกเอกสารต่าง ๆ นอกเหนือ 
จากค่าธรรมเนียมปกติที่ต้องจ่ายอยู่แล้ว เป็นต้น 
    ข) การคอร ์ร ัปช ันทวนน ้ำ (corruption with theft) เป ็นการคอร ์ร ัปชัน 
ในลักษณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกร้องเงินจากผู้ขอรับบริการโดยตรง โดยที่หน่วยงานนั้นไม่ได้มีการเรียก
เก็บเงินคำบริการแต่อย่างใดเช่น ในการออกเอกสารของหน่วยงานราชการไม่ได้มีการกำหนดให้ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ แต่กรณีนี้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ที่มาใช้บริการของหน่วยงานของรัฐ 
  (๒)  การทุจร ิตโดยนักการเม ือง (political corruption) เป ็นการใช ้หน่วยงาน 
ของทางราชการโดยบรรดานักการเมือง เพื่อมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเงินมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวมของสังคมหรือประเทศเช่นเดียวกัน โดยรูปแบบหรือวิธีการทั่วไปจะมีลั กษณะเช่นเดียวกับ 
การทุจริตโดยข้าราชการ แต่จะเป็นในระดับที่สูงกว่า เช่น การทุจริตในการประมูลโครงการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ และมีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่าง ๆ จากภาคเอกชน เป็นต้น 
 ๒. แบ่งตามกระบวนการที่ใช้ มี ๒ ประเภท คือ 
  (๑)  เกิดจากการใช้อำนาจในการกำหนด กฎ กติกาพื้นฐาน เช่น การออกกฎหมาย 
และกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจของตนหรือพวกพ้อง 
  (๒)  เกิดจากการใช้อำนาจหน้าที่ เพื ่อแสวงหาผลประโยชน์จากกฎ และระเบียบ 
ที่ดำรงอยู ่ ซึ ่งมักเกิดจากความไม่ชัดเจนของกฎและระเบียบเหล่านั ้นที ่ทำให้เจ้าหน้าที ่สามารถ 
ใช้ความคิดเห็นของตนได้ และการใช้ความคิดเห็นนั ้นอาจไม่ถูกต้องหากมีการใช้ไปในทางที ่ผิด 
หรือไม่ยุติธรรมได้ 
 ๓. แบ่งตามลักษณะรูปธรรม มีทั้งหมด ๔ รูปแบบ คือ 
  (๑)  คอร์รัปชันจากการจัดซื ้อจัดหา (Procurement Corruption) เช่น การจัดซื้อ 
จัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีการคิดราคาเพ่ิมหรือลดคุณสมบัติแต่กำหนดราคาซื้อไว้เท่าเดิม 
  (๒)  คอร์รัปชันจากการให้สัมปทานและสิทธิพิเศษ (Concessionaire Corruption) 
เช่น การให้เอกชนรายใดรายหนึ่งเข้ามามีสิทธิในการจัดทำสัมปทานเป็นกรณีพิเศษต่างกับเอกชนรายอ่ืน 
  (๓)  คอร์รัปชันจากการขายสาธารณสมบัติ (Privatization Corruption) เช่น การขาย
กิจการของรัฐวิสาหกิจ หรือการยกเอาที่ดิน ทรัพย์สินไปเป็นสิทธิการครอบครองของต่างชาติ เป็นต้น 
  (๔)  คอร์รัปชันจากการกำกับดูแล (Regulatory Corruption) เช่น การกำกับดูแล 
ในหน่วยงานแล้วทำการทุจริตต่าง ๆ เป็นต้น 
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 นักวิชาการที ่ได้ศึกษาเกี ่ยวกับปัญหาการทุจริต ได้มีการกำหนดหรือแบ่งประเภท  
ของการทุจริตเป็นรูปแบบต่าง ๆ ไว้ เช่น การวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ และคณะ 
ได้แบ่งการทุจริตคอร์รัปชันออกเป็น ๓ รูปแบบ ได้แก่ (๑) การใช้อำนาจในการอนุญาตให้ละเว้น 
จากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐเพื ่อลดต้นทุนการทำธุรกิจ (๒) การใช้อำนาจในการจัดสรร
ผลประโยชน์ในรูปของสิ่งของ และบริการ หรือสิทธิให้แก่เอกชน และ (๓) การใช้อำนาจในการสร้างอุปสรรค 
ในการให้บริการแก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เนื่องจากเงินเดือนและผลตอบแทนในระบบราชการ 
ต่ำเกินไปจนขาดแรงจูงใจในการทำงาน นอกจากนี ้ จากผลการสอบสวนและศึกษาเรื ่องการทุจริต  
ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตของวุฒิสภา (วิชา มหาคุณ)  
มีการแบ่งรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชัน ออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ 
 ๑. การทุจริตเชิงนโยบาย  
  เป ็นร ูปแบบใหม่ของการท ุจร ิตท ี ่แยบยล โดยอาศ ัยร ูปแบบของกฎหมาย 
หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือมติของคณะกรรมการเป็นเครื ่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์  
ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเป็นการกระทำท่ีถูกต้องชอบธรรม 
 ๒. การทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ  
  เป็นการใช้อำนาจและหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนในฐานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ปัจจุบันมักเกิดจากความร่วมมือ
กันระหว่างนักการเมืองพ่อค้าและข้าราชการประจำ 
 ๓. การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  การทุจริตประเภทนี ้จะพบได้ทั ้งร ูปแบบของการสมยอมราคา ตั ้งแต่ข ั ้นตอน 
การออกแบบ กำหนดรายละเอียดหรือสเปคงาน กำหนดเงื ่อนไข คำนวณราคากลางออกประกาศ
ประกวดราคา การขายแบบ การรับและเปิดซอง การประกาศผล การอนุมัติ การทำสัญญาทุกขั้นตอน
ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล้วนมีช่องโหว่ให้มีการทุจริตกันได้อย่างง่าย ๆ นอกจากนี้ ยังมีการทุจริต
ที่มาเหนือเมฆคือการอาศัยความเป็นหน่วยงานราชการด้วยกัน จึงได้รับการยกเว้นและการไม่ถูกเพ่งเล็ง 
แต่ความจริงผลประโยชน์จากการรับงานและเงินที่ได้จากการรับงานไม่ได้นำส่งกระทรวงการคลัง  
แต่เป็นผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคล ซึ่งไม่แตกต่างอะไรกับการจ้างบริษัทเอกชน 
 4. การทุจริตในการให้สัมปทาน 
  เป็นการแสวงหาหรือเอื ้อประโยชน์โดยมิชอบจากโครงการหรือกิจการของรัฐ  
ซึ่งรัฐได้อนุญาตหรือมอบให้เอกชนดำเนินการแทนให้ลักษณะสัมปทานผูกขาดในกิจการใดกิจการหนึ่ง 
เช่น การทำสัญญาสัมปทานโรงงานสุรา การทำสัญญาสัมปทานโทรคมนาคม เป็นต้น 
 ๕. การทุจริตโดยการทำลายระบบตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 
  เป็นการพยายามดำเนินการให้ได้บ ุคคลซึ ่งมีสายสัมพันธ์ ก ับผู ้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองในอันที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจ 
ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ทำให้องค์กรเหล่านี้มีความอ่อนแอ ไม่สามารถตรวจสอบการให้อำนาจรัฐ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 สาเหตุที่ทำให้เกิดการทุจริต 
 จากการศึกษาวิจัยโครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทยของเสาวนีย์ 
ไทยรุ ่งโรจน์ ได้ระบุ เงื ่อนไข / สาเหตุที ่ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน อาจมาจากสาเหตุภายใน 
หรือสาเหตุภายนอก ดังนี้ 
 ๑. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ พฤติกรรมส่วนตัวของข้าราชการบางคนที่เป็นคนโลภมาก 
เห็นแก่ได้ ไม่ร ู ้จ ักพอ ความเคยชินของข้าราชการที ่คุ ้นเคยกับการที ่จะได้  “ค่าน้ำร้อนน้ำชา”  
หรือ “เงินใต้โต๊ะ” จากผู้มาติดต่อราชการ ขาดจิตสำนึกเพ่ือส่วนรวม 
 ๒. ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 
  ๑) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของข้าราชการน้อยหรือต่ำมากไม่ได้ส ัดส่วน 
กับการครองชีพที่สูงขึ้น การเติบโตของระบบทุนนิยมที่เน้นการบริโภค สร้างนิสัยการอยากได้ อยากมี 
เมื่อรายได้ไม่เพียงพอก็ต้องหาทางใช้อำนาจไปทุจริต 
  ๒) ด้านสังคม ได้แก่ ค่านิยมของสังคมที่ยกย่องคนมีเงิน คนร่ำรวย และไม่สนใจว่า
เงินนั ้นได้มาอย่างไรเกิดลัทธิเอาอย่าง อยากได้สิ ่งที ่คนรวยมี เมื่ อเงินเดือนของตนไม่เพียงพอ 
ก็หาโดยวิธีมิชอบ 
  ๓) ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การนิยมจ่ายเงินของนักธุรกิจให้กับข้าราชการที่ต้องการ
ความสะดวกรวดเร็วหรือการบริการที่ดีกว่าด้วยการลดต้นทุนที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ 
  ๔) ด้านการเมือง ได้แก่ การทุจริตของข้าราชการแยกไม่ออกจากนักการเมือง  
การร่วมมือของคนสองกลุ่มนี้เกิดขึ้นได้ในประเด็นการใช้จ่ายเงินการหารายได้และการตัดสินพิจารณา
โครงการของรัฐ 
  ๕) ด้านระบบราชการ ได้แก่ 
   - ความบกพร่องในการบริหารงานเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริต 
   - การใช้ดุลพินิจมากและการผูกขาดอำนาจจะทำให้อัตราการทุจริตในหน่วยงานสูง 
   - การที่ขั้นตอนของระเบียบราชการมีมากเกินไป ทำให้ผู้ที่ไปติดต่อต้องเสียเวลา
มาก จึงเกิดการสมยอมกันระหว่างผู้ให้กับผู้รับ 
   - การตกอยู่ใต้สภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริตมีทางเป็นไปได้ที่ผู ้นั้น 
จะทำการทุจริตด้วย 
   - การรวมอำนาจ ระบบราชการมีลักษณะที่รวมศูนย์ ทำให้ไม่มีระบบตรวจสอบ  
ที่เป็นจริงและมีประสิทธิภาพ 
   - ตำแหน่งหน้าที่ในลักษณอำนวยต่อการกระทำผิด เช่น อำนาจในการอนุญาต
การอนุมัติจัดซื ้อจัดจ้าง ผู ้ประกอบการเอกชนมักจะยอมเสียเงินติดสินบนเจ้าหน้าที่  เพื ่อให้เกิด 
ความสะดวกและรวดเร็ว 
   - การที่ข้าราชการผู้ใหญ่ทุจริตให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วไม่ถูกลงโทษ ข้าราชการ 
ชั ้นผู ้น้อย จึงเลียนแบบกลายเป็นความเคยชิน และมองไม่เห็นว่าการกระทำเหล่านั ้นจะเป็นการ  
คอร์รัปชัน หรือมีความสับสนระหว่างสินน้ำใจกับคอร์รัปชันแยกออกจากกัน 
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  ๖) กฎหมายและระเบียบ ได้แก่ 
   - กฎหมายหลายฉบับที่ใช้อยู่ยังมี "ช่องโหว" ที่ทำให้เกิดการทุจริตที่ดำรงอยู่ได้ 
   - การทุจริตไม่ได้เป็นอาชญาคมให้คู่กรณีทั้งสองฝ่าย หาพยานหลักฐานได้ยาก
ยิ่งกว่านั้น คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมักไม่ค่อยมีฝ้ายใดยอมเปิดเผยออกมา และถ้าหากมีฝ่ายใดต้องการ  
ที่จะเปิดเผยความจริงในเรื่องนี้ กฎหมายหมิ่นประมาทก็ยับยั้ง เอาไว้ อีกทั้งกฎหมายของทุกประเทศ 
เอาผิดกับบุคคลผู้ให้สินบนเท่า ๆ กับผู้รับสินบน จึงไม่ค่อยมีผู้ให้สินบนรายใดกล้าคำเนินคดีกับผู้รับสินบน 
   - ราษฎรที่รู ้เห็นการทุจริตก็เป็นโจทย์ฟ้องร้องมิได้เนื ่องจากไม่ใช่ผู ้เสียหาย 
ยิ่งกว่านั้นกระบวนการพิจารณาพิพากษายังยุ่งยากขับข้อนจนกลายเป็นผลดีแก่ผู้ทุจริต 
   - ขั ้นตอนทางกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติยุ ่งยาก ชับซ้อน มีขั ้นตอนมาก  
ทำให้เกิดช่องทางให้ข้าราชการหาประโยชน์ได้ 
  ๗) การตรวจสอบ ได้แก่ 
   - ภาคประชาชนขาดความเข ้มแข็ง ทำให้กระบวนการต่อต ้านการทุจริต 
จากฝ่ายประชาชนไม่เข้มแข็งเท่าท่ีควร 
   - การขาดการควบคุมตรวจสอบ ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบหรือกำกับดูแล
อย่างจริงจัง 
  ๘) สาเหตุอ่ืน ๆ 
   - อิทธิพลของภรรยาหรือผู้หญิง เนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดสามีอันเป็นตัวการสำคัญ 
ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สามีของตนทำการทุจริตเพ่ือความเป็นอยู่ของครอบครัว 
   - การพนัน ทำให้ข้าราชการที่เสียพนันมีแนวโน้มจะทุจริตมากข้ึน 
 
2.2 ระดับการทุจริตในประเทศไทย 
 
 1. การทุจริตระดับชาติ เป็นรูปแบบการทุจริตของนักการมืองที่ใช้อำนาจในการบริหาร
ราชการรวมถึงอำนาจนิติบัญญัติ เป็นเครื่องมือในการออกกฎหมาย แก้ไขกฎหมาย การออกนโยบาย  
ต่าง ๆ โดยการอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย 
 2. การทุจริตในระดับท้องถิ่น การบริหารราชการในรูปแบบท้องถิ ่นเป็นการกระจาย
อำนาจเพื ่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น  
แต่การดำเนินการในรูปแบบของท้องถิ่นก็ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตเป็นจำนวนมาก ผู้บริหารท้องถิ่น  
จะเป็นนักการเมืองที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น หรือนักธุรกิจที่ปรับบทบาทตนเองมาเป็นนักการมือง และเมื่อเป็น
นักการเมือง เป็นผู ้บริหารท้องถิ ่นแล้วก็เป็นโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเอง  
และพวกพ้องได้ 
 ระดับการทุจริตในประเทศไทยที่แบ่งออกเป็นระดับชาติและระดับท้องถิ ่นส่วนใหญ่  
มักจะมีรูปแบบการทุจริตที่คล้ายกัน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การประมูล การซื้อขายตำแหน่ง โดยเฉพาะ
ในระดับท้องถิ่นที่มีข่าวจำนวนมากเกี่ยวกับผู้บริหารท้องถิ่นเรียกรับผลประโยชน์ในการปรับเปลี ่ยน
ตำแหน่ง หรือเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น โดยการทุจริตที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่การทุจริตที่เป็นตัวเงินให้เห็น  
ได้ชัดเจนเท่าใด แต่จะแฝงตัวอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ หากไม่พิจารณาให้ดีแล้วอาจมองได้ว่าการกระทำ
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ดังกล่าวไม่ใช่การทุจริต แต่แท้จริงแล้วการกระทำนั้นเป็นการทุจริตอย่างหนึ่ง และร้ายแรงมากพอ  
ที ่จะส่งผลกระทบ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ประเทศชาติได้เช่นกัน  ตัวอย่างเช่น  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ ่งผู ้บังคับบัญชาให้คะแนนประเมินพิเศษแก่ลูกน้องที ่ตนเองชอบ  
ทำให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริงที่บุคคลนั้นควรจะได้รับ เป็นต้น การกระทำดังกล่าว
ถือเป็นความผิดทางวินัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีบทบัญญัติเกี ่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการ  
พลเรือนให้ยึดถือปฏิบัต ิอยู ่แล้ว ซึ ่งหากเกิดกรณีดังกล่วขึ ้นเท่ากับว่าเป็นการกระทำที ่ท ุจริต  
และประพฤติผิดประมวลจริยธรรมอีกด้วย 
 องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้ร่วมกัน
จัดทำอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention 
against Corruption : UNCAC) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003  
เป็นอนุสัญญาฉบับแรกที่ให้ความสำคัญต่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามทรัพย์สิน  
ที่ได้จากการทุจริตกลับคืน รวมทั้งการให้ความร่วมมือทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 
โดยเนื ้อหาหลักในอนุส ัญญาดังกล่าว แบ่งเป็น ๔ หมวดหลัก ได้แก่ (1) การป้องกันการทุจริ ต  
(2) การกำหนดความผิดทางอาญา (3) การบังค ับใช ้กฎหมายความร ่วมม ือระหว ่างประเทศ  
และ (4) การติดตามทรัพย์สินคืน และประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีอย่างสมบูรณ์  
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นลำดับที่ ๑๔๙ ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
คอร์รัปชันในประเทศไทย ต่อมาประเทศไทยในฐานะรัฐภาคี ได้ดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้อง  
กับพันธกรณีที ่กำหนดในอนุส ัญญา UNCAC เพื ่อให้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญา UNCAC ในฐานะ 
รัฐภาคีได้อย่างครบถ้วน และรองรับกลไกการประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา UNCAC ซึ่งเริ่มขึ้น
ตั ้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นับแต่ประเทศไทยดำเนินการให้สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย  
การต่อต ้านการทุจร ิต ค.ศ. 2003 ดัชน ีการร ับรู้ท ุจร ิต (Corruption Perception Index : CPI)  
ได้คะแนนที่มีแนวโน้มดีขึ้นไม่มากนักจากปี พ.ศ. 2538 ถึงปี พ.ศ. 2562 ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิ  
และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนค่าดัชนีชี้วัดจากคะแนนเต็ม 10 เป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
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 ตลอดระยะเวลากว่า ๒๐ ปีที่ผ่านมา สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย เมื่อพิจารณา 
จากดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perceptions Index) มีแนวโน้มทรงตัวอยู ่ในช่วงต่ำกว่า  
๔๐ คะแนน มาโดยตลอด โดยค่าคะแนนล่าสุด องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International : TI) ได้เผยแพร่ผลดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งประเทศไทยได้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(CPI) ๓๖ คะแนน อยู ่ในลำดับที ่ ๑๐๑ จากประเทศที่เข้าร่วมการประ เมินทั ้งหมด ๑๘๐ ประเทศ 
คะแนนเท่ากับในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อันดับต่ำลงจากอันดับในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประเทศไทยอยู ่ใน 
อันดับที่ ๙๙ จาก ๑๘๐ ประเทศ 
 ดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perception Index) หรือ CPI คือ ดัชนีที ่สะท้อน
ภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รัปชันของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งมีความสำคัญในการที่นักลงทุนประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริตในการเข้ามาลงทุนในแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทย CPI มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 
โดยถูกนำมาเป็นเป้าหมายของแผน / ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ดังนี้ 
 1. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โดยประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี พ.ศ. 2579 
 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กำหนด 
ให้ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู ้การทุจร ิต ส ูงกว่าร ้อยละ 50 เมื ่อส ิ ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
 3. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะที ่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) กำหนดให้เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ระยะที ่ 3 คือ  
ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50  
 ดังนั ้น ดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perception Index) หรือ CPI จึงเป็นดัชนี 
ที ่สะท้อนภาพลักษณ์ (Perception) การทุจร ิตคอร ์ร ัปช ันของประเทศต่าง ๆ ทั ่วโลก ที ่องค ์กร 
เพื ่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ดำเนินการเป็นประจำทุกปี นักลงทุน 
หรือนักธุรกิจหลายประเทศใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต ประเมินความน่าในการลงทุนของแต่ละประเทศ  
โดยมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็นต้นทุนหรือเป็นความเสี่ยง (Risks) ในการเข้ามา
ประกอบธุรกิจ ซึ่งการจัดทำดัชนีการรับรู้การทุจริตขององค์กรเพื่อความโปร่ งใสนานาชาติ ได้รวบรวม 
ข้อมูลด้านการทุจริตคอร์รัปชันจากฐานข้อมูลที่เป็นการจัดอันดับหรือดัชนีชี้วัด ซึ่งจัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน 
ที่น่าเชื่อถือต่าง ๆ ทั่วโลกต่อไปนี้ จะเรียกว่า “แหล่งข้อมูล” จำนวน 13 แหล่งข้อมูล และประเทศไทย 
มีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตย้อนหลังดังนี้  
 
ตาราง  แสดงคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 6 ปี ย้อนหลัง 

ปี พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

คะแนน 38 38 35 37 36 36 
ลำดับโลก 85 76 101 96 99 101 
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แหล่งข้อมูลที่ใช้วัดคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ คำนวณดัชนี CPI ใน 9 แหล่งข้อมูล ดังนี้ 
 1. แหล่งข้อมูล Bertelmann Foundation Transformation Index (BF-BTI) 
  Bertelmann Foundation Transformation Index BF (BTI) จัดทำขึ ้นโดยมูลนิธิ 
เบอร์เทลแมน มีฐานะเป็นองค์กรเอกชน ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี มีวัตถุประสงค์คือเป็นคลังสมอง 
(Think tank) โดยจะดำเนินการพิจารณาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน คือ (1) การเปลี่ยนแปลง
ทางการเม ือง (Political Transformation)  (2) การเปล ี ่ยนแปลงทางเศรษฐก ิจ (Economic 
Transformation) และ (3) การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการ (Transformation Management) 
วิเคราะห์จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศนั้น ๆ นำมาเขียนเป็นบทความตามหัวข้อคำถาม 
ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความเห็นและตอบคำถามในแต่ละประเทศนั้น มีจำนวน
ไม่เท่ากัน มีทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยตัวตน จากนั้นจะนำข้อมูลของผู้เชี ่ยวชาญมาคิดวิเคราะห์  
คะแนน ทำออกมาในรูปแบบดัชนี มีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0-10 คะแนน ส่งคะแนนที่ได้ไปยัง
ผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาคเพ่ือดำเนินการทบทวนรายงานและให้คะแนนอีกครั้ง หลังจากนั้นจะนำคะแนน
ไปเปรียบเทียบกันภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค และนำคะแนนทั้งหมดมาจัดลำดับและส่งให้
คณะกรรมการ BF (BTI) ดำเนินการทบทวนรายงานพร้อมทั ้งจัดลำดับครั ้งสุดท้ายและอนุมัติผล  
เพ่ือดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งจะมีการรายงานผลการจัดลำดับค่าคะแนนทุก ๆ 2 ปี 
  แหล่งข้อมูล Bertelmann Foundation Transformation Index (BF-BTI) มีประเด็น
ที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ นำมาคำนวณเป็นคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตใน 2 ประเด็น คือ 
  (1) คุณเห็นด้วยในระดับใดว่า เจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ จะถูกฟ้องร้อง
ดำเนินคดีหรือถูกลงโทษ (To what extent are public officeholders who abuse their position 

prosecuted or penalized?) 
  (2) คุณเห็นด้วยในระดับใดว่า รัฐบาลประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน 
(To what extent dose the government successfully contain corruption?) 
 2. แหล่งข้อมูล Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings (EIU) 
  Economist Intelligence Unit (EIU) เป็นแผนกหนึ่งใน Economist Group ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของหนังสือพิมพ์ Economist Newspaper ที่ให้ความช่วยเหลือข้อมูลทางธุรกิจ การเงิน 
และรัฐบาล ในการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างโอกาส และความสามารถ
ในการแข่งขันและจัดการกับความเสี่ยงแก่ลูกค้าผ่านสำนักงาน 24 สาขาท่ัวโลก EIU เก็บรวบรวมข้อมูล
ใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารงานของรัฐ (2) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
ของรัฐ และ (3) ด้านหน่วยงานและระบบกาสรตรวจสอบการบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ของรัฐ ช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม ของทุกปี ข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาวิเคราะห์ โดยผู้เชี่ยวชาญของ EIU 
จำนวน 2-3 คน 
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  แหล่งข้อมูล Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings (EIU) มีประเด็น
ที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ นำมาคำนวณเป็นคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตใน 8 ประเด็น คือ 
  (1) การจัดสรรงบประมาณและการใช้เงินสาธารณะเป็นไปตามขั้นตอนและมีความพร้อม
รับผิดหรือไม่ (Are these clear procedure and accountability governing the allocation and use of 
public funds?) 
  (2) รัฐมนตรีหรือหน่วยงานภาครัฐมีการใช้เงินสาธารณะอย่างไม่เหมาะสม (เพื่อประโยชน์
ส่วนตัวหรือพรรคการเมือง) หรือไม่ (Are public funds misappropriated by ministers / puplic officials 
for private or party political purposes?) 
  (3) มีเงินพิเศษที่สามารถดำเนินการใช้จ่ายอย่างไม่ต้องรับผิดชอบหรือไม่ (Are these 
special funds for which there is no accountability?) 
  (4) โดยทั่วไปแล้วมีการใช้ทรัพยากรสาธารณะอย่าง ไม่ถูกต้องหรือไม่ (Are there 
general abuses of public resources?) 
  (5) มีข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าหน้าที ่รัฐที่ได้รับการแต่งตั ้งโยกย้ายจากรัฐบาล
โดยตรงหรือไม่ (Is there a professional civil service or are large numbers of officials directly 
appointed by the government?) 
  (6) มีหน่วยงานอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐหรือไม่ ( Is there 
independent body auditing management of public finances?) 
  (7) มีองค์กรตุลาการอิสระที่มีอำนาจในการจัดการกับการใช้อำนาจในทางมิชอบ 
ของรัฐบาล / เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ (Is there an independent judiciary with the power to try 
ministers / public officials for abuses?) 
  (8) มีธรรมเนียมปฏิบัติในการจ่ายสินบนเพื่อได้สัญญาและได้รับความดีความชอบ
หรือไม่ (Is there a tradition of a payment of brides to secure contracts and gain favours?)  
 3. แหล่งข้อมูล Global Insight Country Risk Rating (GI) 
  ค่าดัชนี GI เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนหนึ่งของบริการ Country Risk Analyst 
ของบริษัท IHS เป็นการจัดอันดับความเสี่ยงของประเทศที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผล  
ต่อความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเป็นหลัก เป็นการประเมินเพื่อให้ลูกค้าหรือนักลงทุนเปรียบเทียบ  
ให้เห็นความแตกต่างของการลงทุนกว่า 200 ประเทศ เพ่ือให้การลงทุนมีความปลอดภัย ลดความเสี่ยง 
สามารถวางแผนล่วงหน้า และสนับสนุนให้การดำเนินการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท  IHS 
มีการจัดอันดับความเสี ่ยงโดยมีการปรับปรุงข้อมูลเพื ่อให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันตลอดเวลา  
รวมทั้งมีการคาดการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย การวิเคราะห์ประกอบด้วนการป ระเมิน
ความเสี่ยง 6 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ (1) ความเสี่ยงทางการเมือง (2) ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ (3) ความเสี่ยง
ด้านกฎหมาย (4) ความเสี่ยงด้านภาษี (5) ความเสี่ยงด้านการบริหาร และ (6) ความเสี่ยงด้านความมั่นคง  
ค่าคะแนนความเสี ่ยงของประเทศที่ใช้ในการประเมินค่าคะแนน CPI จะมาจากดัชนี Global Insight 
Business Conditions and Risk Indicators ในการประเมินผลนี้จะใช้ผู้เชี่ยวชาญในประเทศมากกว่า 
100 คน ซึ่งจะเป็นนักการตลาดอิสระ ลูกค้า และผู้ทำสัญญาต่าง  ๆ กับภาครัฐ ระดับการให้คะแนน 
จะเป็นการแสดงถึงการรับรู้ของผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาในแต่ละประเทศ 
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  ในแหล ่งข ้อม ูล Global Insight Country Risk Rating (GI) ม ีประเด ็นท ี ่องค ์กร 
เพื ่อความโปร่งใสนานาชาตินำมาคำนวณเป็นคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจร ิต คือ ความเสี ่ยง  
ของการที่บุคคลหรือบริษัทจะต้องเผชิญกับการติดสินบนหรือการคอร์รัปชันในรูปแบบอื่น  เพื ่อที่ 
จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น เช่น เพื่อให้ได้รับสัญญาเพื่อการส่งออก นำเข้า หรือเพ่ือ 
ความสะดวกสบายเกี ่ยวกับงานด้านเอกสารต่าง ๆ มีมากน้อยเพียงใด (The risk that Individuals / 
companies will face bribery or other corrupt practices to carry out business, from securing major 
contracts to being allowed to import/export a small product or obtain everyday paperwork. 
This threatens a company’s ability to operate in a country, or opens it up to legal or regulatory 
penalties and reputational damage.) 

 4. แหล่งข้อมูล IMD World Competitiveness Yearbook (IMD) 
  แหล่งข้อมูล IMD เป็นการจัดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ คือ  

ขีดความสามารถและผลประกอบการของประเทศในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  
แก่การประกอบกิจการ ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับความสนใจและเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง สถาบัน  
การจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development : IMD) ซึ่งก่อตั้ง
ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย IMD ได้สร้างความร่วมมือ
กับเครือข่าย 55 สถาบัน จากทั่วโลกในการรายงานเกี ่ยวกับอันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ของแต่ละประเทศทั่วโลก มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอรายละเอียดของประเทศต่าง ๆ เพื ่อเป็น
จุดเร ิ ่มต้นในการเปร ียบเทียบระดับความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับความสามารถ  
ในการแข่งขันของแต่ละประเทศ เพื ่อสร้างความมั ่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั ่งยืน  
โดยการประเมินการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันนั้น สามารถแบ่งเป็น 4 หมวด คือ สมรรถนะ
ทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และโครงสร้างพ้ืนฐาน  

  ในแหล่งข้อมูล IMD World Competitiveness Yearbook (IMD) มีประเด็นที่องค์กร  
เพื่อความโปร่งใสนานาชาติ นำมาคำนวณเป็นคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต คือ มีการติดสินบน 
และคอร์รัปชันหรือไม่ (Bribing and Corruption : Exist or do not exist) 

 5. แหล่งข้อมูล The Political and Economic Risk Consultancy (PERC) 
  บริษัท Political and Economic Risk Consultancy, Ltd. หรือ PERC ก่อตั ้งขึ้น 

ในปี ค.ศ. 1976 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกง PERC เป็นองค์กรที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการเมือง 
ที่มีความเชี ่ยวชาญด้านข้อมูลยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ สำหรับการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก  
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ยังมีภารกิจในการสำรวจและเผยแพร่รายงานภาวะความเสี่ยง
ของประเทศในเอเชีย ให้ความสำคัญไปที่ประเด็นทางสังคมและการเมือง เช่น การคอร์รัปชัน ความเสี่ยง
ในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา คุณภาพแรงงาน จุดแข็งและจุดด้อยของระบบในประเทศแถบเอเชีย 
เป็นต้น นอกจากการเป็นบริษัทให้คำปรึกษาแล้ว PERC ยังมีสื่อสิ่งพิมพ์อีกหลากหลาย ได้แก่ Asian 
Intelligence, Country Risk Monitoring Service และ Corruption Reporton Asia (เป ็นเอกสาร 
Asian Intelligence ฉบับพิเศษ) 

  ในแหล่งข้อมูล The Political and Economic Risk Consultancy (PERC) มีประเด็น
ที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาตินำมาคำนวณเป็นคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริต โดยคำถาม  
มีจำนวน 3 ข้อ แต่ในการคำนวณค่า CPI จะใช้ข้อที่ 1 เพียงข้อเดียว เท่านั้น 
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  (1) คุณจะให้คะแนนปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศที่คุณกำลังทำงานอยู่ในระดับใด 
(How do you grade the problem of corruption in the country in which you are working?) 

  (2) ปัญหาคอร์รัปชันลดลง คงที่ หรือเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ ผ่านมา (Has 
corruption decrease ,Stayed the same or Incre4ase compared with one year ago?) 

  (3) การคอร์รัปชันในแง่มุมใด หรือเรื่องใดที่ท่านเห็นว่ามีความสำคัญมากที่สุด (What 
aspects or implication in your country stand out to you as being particularly important?) 

 6. แหล่งข้อมูล Political Risk Services International Country Risk Guide (ICRG) 
  International County Risk Guide หร ือ  ICRG เป ็นการจ ัดอ ันด ับความเส ี ่ ยง 

ของประเทศต่าง ๆ ใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความเสี ่ยงด้านการมือง (2) ความเสี ่ยงด้านเศรษฐกิจ  
และ (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญและมีการรายงานผลทุกเดือน ครอบคลุม 
140 ประเทศทั่วโลก จัดทำโดยหน่วยงานชื ่อ The PRs Group, Inc. ซึ ่งเป็นองค์กรแสวงหากำไร 
สำนักงานตั้งอยู่ที ่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาประเด็น "การคอร์รัปชัน" เป็นหนึ่งในปัจจัย 
ที ่ใช้ประเมินความสี ่ยงด้านการเมือง โดยมุ ่งประเมินการคอร์ร ัปชันในระบบการเมืองเป็นหลัก  
รูปแบบการทุจริตที่พบมากที่สุดคือ การเรียกรับสินบน หรือการเรียกรับเงิน เพื่ออำนวยความสะดวก 
ในการนำเข้า / ส่งออก การประเมินภาษี รวมถึงระบบอุปถัมภ์ ระบบพวกพ้อง การให้เงินสนับสนุน  
พรรคการเมืองแบบลับ ๆ และความสัมพันธ์ใกล้ชิดของนักการเมืองกับนักธุรกิจ 

  ในแหล่งข้อมูล Political Risk Services International Country Risk Guide (ICRG) 
มีประเด็นที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ นำมาคำนวณเป็นคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต คือ  
“นี่คือการประเมินการคอร์รัปชันในระบบการเมือง” ซึ่งรูปแบบของการคอร์รัปชันโดยตรงที่การดำเนิน
ธุรกิจพบบ่อยครั้ง คือ การเรียกร้องเงิน หรือการต้องจ่ายสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตการนำเข้า  
และส ่ งออก ( import and Export Licenses) การควบค ุมการส ่ งออก (Exchange Controls)  
การประเมินภาษี การคุ้มครองจากตำรวจ หรือการกู้ยืม ขอให้ท่านช่วยให้คะแนนปัญหาการคอร์รัปชัน 
ทั้งการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นจริงหรือโอกาสที่จะเกิดการคอร์รัปชันจากระบบอุปถัมภ์ ระบบครือญาติ  
การฝากเข้าทำงาน การต่างตอบแทน การระดมทุนที่เป็นความลับ และความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่น่าสงสัย
ระหว่างนักการเมืองกับภาคธุรกิจ (This is an assessment of corruption within the political 
system. The most common form of corruption met directly by businesses is financial 
corruption in the form of demands for special payments and bribes connected with 
import and export licenses, exchange controls, tax assessments, police protection, or 
loans. The measure is most concerned with actual or potential corruption in the form of 
excessive patronage, nepotism, job reservations, exchange of favours, secret party 
funding, and suspiciously close ties between politics and business.) 

 7. แหล่งข้อมูล World Economic Forum (WEF) 
  สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) ก่อตั ้งขึ ้นในปี ค.ศ. 1971 
โดย คลาอัสมาร ์ต ิน สเควป (Klaus Martin Schwab) มีสำนักงานใหญ่ในกร ุงเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างประเทศของผู้นำภาครัฐ
และเอกชนทั้งทางด้านการเมือง ภาคธุรกิจ และภาคสังคม เพื่อร่วมกันพิจารณาประเด็นการพัฒนา 
ของโลก ภูมิภาค และภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยจัดการประชุมขึ ้นทุกปีที่เมืองดาวอส (Davos) 
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ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สภาเศรษฐกิจโลกได้จัดทำรายงานวิจัยที ่ชื ่อว่า  “รายงานการวัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขัน (Global Competitiveness Report : GCR)” นำเสนอการวัดอันดับ
ความสามารถทางการแข ่งข ันผ ่านต ัวช ี ้ว ัดท ี ่ เร ียกว ่า Global Competitiveness index (GCI) 
ซึ่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ผ่าน “แบบสอบถามความคิดเห็น (Executive Opinion 
Survey : EOS)” ซึ่งถูกออกแบบขึ้นมาเพ่ือสำรวจความพึงพอใจของนักธุรกิจต่างประเทศ และนักธุรกิจ
ภายในประเทศว่า การประกอบธุรกิจในประเทศเหล่านั ้นมีความสะดวกระดับใด มีปัจจัยใดบ้าง  
ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ  
  ในแหล่งข้อมูล World Economic Forum (WEF) มีประเด็นที่องค์กรเพื่อความโปร่งใส 
นำมาคำนวณเป็นคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต คือ 
 (1) ในประเทศของคุณ เป็นเรื่องปกติเพียงใดที่บริษัทจ่ายเงินพิเศษโดยไม่มีเอกสารอ้างอิง
หรือจ่ายสินบนที่เชื ่อมโยงกับเรื ่องต่อไปนี้ " (In your country, how common is it for firms to make 
undocumented extra payments or bribes connected with the following) " 
  1.1 การนำเข้า-ส่งออก (Imports and exports) 
  1.2 สาธารณูปโภค (Public Utilities) 
  1.3 การชำระภาษีประจำปี (Annual Tax Payments) 
  1.4 การทำสัญญาและการออกใบอนุญาต (Awarding of public contracts  
and licenses) 
  1.5 ได้รับการตัดสินใจที ่เอื ้อประโยชน์จากกระบวนการยุติธรรม (Obtaining 
favorable Judicial decisions.) 
 (2) ในประเทศของคุณ เป็นเรื่องปกติเพียงใดที่มีการคอร์รัปชันโดยการจ่ายโอนเงิน
งบประมาณของรัฐไปยังบริษัท บุคคลธรรมดา หรือกลุ่มบุคคล (In your country, how common is 
diversion of public funds to companies, individuals or groups due to corruption?) 
 8. แหล่งข้อมูล World Justice Project (WJP) 
  World Justice Project Rule of Law Index เป ็นด ัชน ีช ี ้ ว ั ดท ี ่ ให ้ ความสำคัญ 
กับระบบนิติธรรม (Rule of Law) มีการคิดระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0-1 มี World Justice Project 
(WJP) ที ่เป็นองค์กรที ่ไม่แสวงหากำไร ตั ้งอยู ่ที ่กรุงวอชิงตัน ดีซี และเมืองซีแอตเทิล  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นผู้จัดการประเมิน การประเมินตัวชี้วัดนี้ให้ความสำคัญกับหลึกการสำคัญ 4 ประการ 
คือ (1) รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐต้องอยู ่ภายใต้กฎหมายและถูกตรวจสอบได้ (2) กฎหมาย  
ต้องเปิดเผย มีความชัดเจนมั่นคงปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน (3) กระบวนการทางกฎหมาย 
มีความเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ และ (4) การตัดสินคดีต้องมีความเป็นธรรม มีจริยธรรม  
มีความเป็นกลาง ซึ ่งจากหลักการดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นหลักย่อย ได้แก่ การทุจริตคอร์รัปชัน  
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน การบังคับใช้กฎหมาย 
  ในแหล่งข้อมูล World Justice Project (WJP) มีประเด็นที่องค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาตินำมาคำนวณเป็นคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต คือ 
  (1) ข้าราชการ (เจ้าพนักงานของรัฐ) ในสายบริหาร ไม่ได้ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
เพื ่อผลประโยชน์ส่วนตน  (Government officials in the executive branch do not use public 
office for private gain) 
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  (2) ข้าราชการ (เจ้าพนักงานของรัฐ) ในสายตุลาการ ไม่ได้ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน (Government officials in the judicial branch do not use public office for 
private gain) 
  (3) ข้าราชการ (เจ้าพนักงานของรัฐ) ในสายตำรวจและทหาร ไม่ได้ใช้ทรัพย์สิน  
ของทางราชการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน (Government officials in the police & military do not 
use public office for private gain) 
  (4) ข้าราชการ (เจ้าพนักงานของรัฐ) ในสภานิติบัญญัติ ไม่ได้ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน (Government officials in the legislative branch do not use public office 
for private gain) 
 9. แหล่งข้อมูล Varieties of Democracy Institute (VDEM) 
  Varieties of Democracy Institute หรือสถาบัน VDEM เป ็นสถาบันที ่ เก ิดจาก
เจ้าภาพร่วมของภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกูเตนเบิร์ก ประเทศสวีเดน และสถาบันเคลลอกก์ 
มหาวิทยาลัยนอร์ทเธอร์ดาม ประเทศสหรัฐอเมริกา และอาศัยความร่วมมือของนักวิชาการมากกว่า  
50 คนจากทั่วโลก โดยมีผู ้สืบสวนหลักการผู ้จัดการโครงการแบ่งความรับผิ ดชอบแตกต่างกันไป 
ในแต่ละพ้ืนที่ ประกอบด้วย ผู้จัดการประจำมากกว่า 30 คนผู้ประสานงาน 170 ประเทศ ผู้ช่วยนักวิจัย
และผู ้เชี ่ยวชาญ 2,500 คน VDEM จึงเป็นหนึ่งในโครงการจัดเก็บและวิจัยข้อมูลด้านรัฐศาสตร์  
ที่ใหญ่ที่สุด มีฐานข้อมูลมากกว่า 16 ล้านหน่วย ซึ่งจัดเก็บตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ถึงปี ค.ศ. 2016  
และคาดว่าเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2017 จะมีชุดข้อมูลครอบคลุม 177 ประเทศ โดยมีการปรับปรุง
ข้อมูลเป็นประจำทุกปี 
  VDEM เป็นวิธ ีการใหม่ที ่จะสร้างกรอบความคิดและวัดความเป็นประชาธิปไตย  
โดยรวบรวมข้อมูลหลายมิติ และแยกชุดข้อมูลออกจากกันเพื่อสะท้อนถึง  “ความซับซ้อนของหลักการ
ประชาธิปโตย” ในฐานะระบอบการปกครองที่มากกว่าเพียงแค่การมีการเลือกตั้งเท่านั้น แหล่งข้อมูล 
VDEM Projects จำแนกให้เห็นความแตกต่างของหลักการในระบอบประชาธิปไตย 7 ระดับ ได้แก่  
(1) การมีการเลือกตั ้ง (2) เสรีนิยม (3) การมีส่วนร่วม (4) การปรึกษาหารือหรือการอภิปราย 
ทางการเมือง (5) ความเท่าเทียม (6) การมีเสียงข้างมาก และ 7) ฉันทามติ โดยจะดำเนินการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อวัดระดับตามหลักการเหล่านี้ 
  ในแหล่งข้อมูล Varieties of Democracy Institute (VDEM) มีประเด็นที ่องค์กร 
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ นำมาคำนวณเป็นคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ตามคำถามที่ว่า การทุจริต
ทางการเมืองเป็นที่แพร่หลายมากน้อยเพียงใด (How pervasive is political corruption?) โดยดัชนี
แสดงความแพร่หลายของการทุจริตนี้ถูกคำนวณจากค่าเฉลี่ยของดัชนี 4 ด้าน คือ 
  (1) ดัชนีการคอร์รัปชันในภาครัฐ (Public sector corruption index) โดยใช้คำถามว่า 
เจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมเรียกรับสินบน หรือสิ่งของอื่นใด ในระดับใด และเจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรม  
ขโมย เบียดบังเงินหรืองบประมาณ หรือทรัพยากรภาครัฐ เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือคนในครอบครัว 
ของตนเองบ ่อยคร ั ้ งเพ ียงใด  (To what extent do public sector employees grant favors in 
exchange for bribes kickbacks, or other material inducements, and how often do they 
steal, embezzle, or misappropriate public funds or other state resources for personal or 
family use?) 
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  (2) ดัชนีการคอร์ร ัปชันของผ ู ้บร ิหารระดับสูง (Executive corruption index)  
โดยใช้คำถามว่า ผู้บริหารระดับสูงหรือตัวแทนมีพฤติกรรมเรียกรับสินบน หรือสิ่งของอื่นใดเป็นประจำ
หรือไม่ และผู้บริหารระดับสูงหรือตัวแทนเหล่านั้นมีพฤติกรรมขโมย เบียดบังเงินหรืองบประมาณ  
หรือทรัพยากรภาครัฐ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อคนในครอบครัวของตนเองบ่อยครั้งเพียงใด (How 
routinely do members of the executive, or their agents grant favors in exchange for 
bribes, kickbacks, or other material inducements, and how often do they steal, embezzle, 
or misappropriate public funds or other state resources for personal or family use?) 
  (3) ดัชนีการคอร์รัปชันของฝ่ายนิติบัญญัติ (The indicator for legislative corruption) 
โดยใช้คำถามว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในประเด็นเหล่านี้  
ในระดับใด 
   3.1 เรียกรับสินบน 
   3.2 รับเงินเพื่อช่วยเหลือให้ได้รับสัญญาจากภาครัฐ เพื่อตัวเอง ครอบครัว เพื่อน 
ผู้สนับสนุนทางการเมือง 
   3.3 มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับภาคธุรกิจ เพื่อแลกกับโอกาสในการว่าจ้าง 
ภายหลังจากออกจากสภานิติบัญญัติ 
   3.4 ขโมย (เบียดบัง) เงินของภาครัฐ หรือเงินจากโครงการบริจาคต่าง ๆ เพื่อนำมา 
ใช้ส่วนตัว 
  (4) ดัชนีการคอร์รัปชันของฝ่ายตุลาการ (The indicator for judicial corruption)  
โดยใช้คำถามว่า ประชาชนหรือภาคธุรกิจ มีการจ่ายเงินพิเศษ (ที่ไม่มีเอกสารการจ่ายเงิน) หรือสินบน  
เพื่อเร่งหรือชะลอกระบวนการของฝ่ายตุลาการ ในระดับใด" (How often do individuals or businesses 
make undocumented extra payments or bribes in order to speed up or delay the process  
or to obtain a favorable judicial decision?) 
  เมื่อพิจารณาประเด็นคำถามที่เกี ่ยวกับการคอรัปชัน ซึ่งองค์กรโปร่งใสนานาชาติ  
นำไปประเมินเพื ่อจัดทำค่าคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริต (CPI) พบว่า “เป็นข้อมูลที ่สะท้อนถึง 
การคอร์รัปชันในหน่วยงานภาครัฐ” ซึ่งเป็นคำถามที่ถูกนำไปใช้สอบถามกลุ่มเป้าหมายโดยกระบวนการ
ต่าง ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญนำไปใช้ประเมินการทุจริตของประเทศนั้น ๆ โดยสามารถจัดกลุ่มของประเด็น
คำถามท่ีเกี่ยวกับการทุจริตได้ 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 
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แหล่งข้อมูล 
ประเด็นคำถาม 

(1) 
BF(TI) 

(2) 
EIU 

(3) 
GI 

(4) 
IMD 

(5) 
PERC 

(6) 
PRS 

(7) 
WEF 

(8) 
WJP 

(9) 
VDEM 

กลุ่มที่ 1 คำถามเกี่ยวกับ
สินบน 

         

กลุ่มที่ 2 คำถามเกี่ยวกับ
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

         

กลุ่มที่ 3 คำถามเกี่ยวกับ
นโยบายของรัฐบาลในการ
แก่ไขปัญหาการทุจริต 

         

กลุ่มที่ 4 คำถามเกี่ยวกับ
การตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐ 

         

กลุ่มที่ 5 คำถามเกี่ยวกับ
ความโปร่งใสในระบบ
งบประมาณ 

         

 
  โดยมีรายละเอียดของคำถามในแต่ละกลุ่มสรุปได้ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 คำถามเกี่ยวกับสินบน 

1. มีการติดสินบนและการคอร์รัปชันหรือไม่ (แหล่งข้อมูล IMD) 
2. มีธรรมเนียมปฏิบัติในการจ่ายสินบนเพื่อได้สัญญาและได้รับความดีความชอบ

หรือไม่ (แหล่งข้อมูล EIU) 
3. ความเสี่ยงของการที่บุคคลหรือบริษัทจะต้องเผชิญกับการติดสินบน เพื่อที่จะทำให้

การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น เช่น เพื่อให้ได้รับสัญญาเพื่อการส่งออก นำเข้า หรือเพ่ื อความ
สะดวกสบายเกี่ยวกับงานด้านเอกสารต่าง ๆ มีมากน้อยเพียงใด (แหล่งข้อมูล GI) 

4. เจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมเรียกรับสินบนหรือสิ่งของอื่นใดในระดับใด (แหล่งข้อมูล 
VDEM) 

5. รูปแบบของการคอร์รัปชันโดยตรงที่การดำเนินธุรกิจพบบ่อยครั้ง คือ การเรียกร้อง
เงินหรือการต้องจ่ายสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตการนำเข้าและส่งออก การควบคุมการส่งออก  
การประเมินภาษี การคุ้มครองจากตำรวจ หรือการกู้ยืม ขอให้ท่านช่วยให้คะแนนปัญหาการคอร์รัปชัน 
(แหล่งข้อมูล PRS)  

6. ในประเทศของคุณ เป็นเรื่องปกติเพียงใดที่บริษัทจ่ายเงินพิเศษโดยไม่มีเอกสารอ้างอิง 
หรือจ่ายสินบนที่เชื่อมโยงกับเรื่องต่อไปนี้ (แหล่งข้อมูล WEF) 

(1) การนำเข้า-ส่งออก 
(2) สาธารณูปโภค 
(3) การชำระภาษีประจำปี 
(4) การทำสัญญาและการออกใบอนุญาต 
(5) ได้รับการตัดสินใจที่เอ้ือประโยชน์จากกระบวนการยุติธรรม  

7. ผู้บริหารระดับสูงหรือตัวแทนมีพฤติกรรมเรียกรับสินบน หรือสิ่งของอ่ืนใดเป็น 
ประจำหรือไม ่(แหล่งข้อมูล VDEM) 
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8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพ่ือเรียกรับผลประโยชน์ในประเด็น 
เหล่านี้ในระดับใด เรียกรับสินบน รับเงินเพื่อช่วยเหลือให้ได้รับสัญญาจากภาครัฐ (แหล่งข้อมูล VDEM) 

9. ประชาชนหรือภาคธุรกิจมีการจ่ายเงินพิเศษ (ท่ีไม่มีเอกสารการจ่ายเงิน) หรือสินบน 
เพ่ือเร่งหรือชะลอกระบวนการของฝ่ายตุลาการในระดับใด (แหล่งข้อมูล VDEM) 
 
  กลุ่มที่ 2 คำถามเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
  1. ร ัฐมนตร ีหร ือหน ่วยงานภาคร ัฐม ีการใช ้ เง ินสาธารณะอย ่างไม ่ เหมาะสม  
(เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือพรรคการเมือง) หรือไม่ (แหล่งข้อมูล EIU) 
  2. มีข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายจากรัฐบาลโดยตรง
หรือไม่ (แหล่งข้อมูล EIU) 
  3. ขอให้ท่านช่วยให้คะแนนปัญหาการคอร์รัปชันทั ้งการคอร์รัปชันที ่เกิดขึ ้นจริง 
หรือโอกาสที่จะเกิดการคอร์รัปชันจากระบบอุปถัมภ์ ระบบเครือญาติ การฝากเข้าทำงาน การต่างตอบแทน 
การระดมทุนที ่เป็นความลับและความสัมพันธ์ใกล้ชิดที ่น่าสงสัยระหว่างนักการเมืองกับภาคธุรกิจ 
(แหล่งข้อมูล PRS) 
  4. ข้าราชการ (เจ้าหน้าที่) ในสายบริหาร ตุลาการ ตำรวจและทหาร สภานิติบัญญัติ 
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน (แหล่งข้อมูล WJP) 
  5. เจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมขโมย เบียดบังเงินหรืองบประมาณ หรือทรัพยากรภาครัฐ 
เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือคนในครอบครัวของตนเองบ่อยครั้งเพียงใด (แหล่งข้อมูล VDEM) 
  6. ผ ู ้บร ิหารระด ับส ูง หร ือต ัวแทนเหล ่าน ั ้นม ีพฤต ิกรรมขโมย เบ ียดบ ังเงิน 
หรืองบประมาณ หรือทรัพยากรภาครัฐ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อครอบครัวของตนเองบ่อยครั้ง
เพียงใด (แหล่งข้อมูล VDEM) 
  7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในประเด็น
เหล่านี้ในระดับใด ช่วยเหลือให้ได้รับสัญญาจากภาครัฐ (เพื่อตัวเอง ครอบครัว เพื่อน ผู้สนับสนุน  
ทางการเมือง) มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับภาคธุรกิจเพื่อแลกกับโอกาสในการว่าจ้างภายหลังจาก
ออกจากสภานิติบัญญัติขโมย (เบียดบัง) เงินของภาครัฐหรือเงินจากโครงการบริจาคต่าง ๆ เพ่ือนำมาใช้
ส่วนตัว (แหล่งข้อมูล VDEM) 
  8. ในประเทศของคุณ การเบี่ยงเบนของกองทุนสาธารณะสู่ บริษัท บุคคล หรือกลุ่มคน
ทั่วไปอย่างผิดกฎหมาย เป็นอย่างไร (แหล่งข้อมูล WEF) 
 
  กลุ่มที่ 3 คำถามเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  1. คุณเห็นด้วยในระดับใดว่า รัฐบาลประสบความความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา 
คอร์รัปชัน (แหล่งข้อมูล BF(TI)) 
  2. คุณจะให้คะแนนปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศที่คุณกำลังทำงานอยู่ในระดับใด 
(แหล่งข้อมูล PERC) 
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  กลุ่มที่ 4 คำถามเกี่ยวกับการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ 
  1. คุณเห็นด้วยในระดับใดว่าเจ้าหน้าที ่รัฐที ่ใช้อำนาจในทางมิชอบจะถูกฟ้องร้อง
ดำเนินคดี หรือถูกลงโทษ (แหล่งข้อมูล BF(TI)) 
  2. มีองค์กรตุลาการอิสระที่มีอำนาจในการจัดการกับการใช้อำนาจในทางมิชอบของ
รัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ (แหล่งข้อมูล EIU) 
 
  กลุ่มที่ 5 คำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสในระบบงบประมาณ 
  1. การจัดสรรงบประมาณและการใช้สาธารณะเป็นไปตามขั้นตอนและมีความพร้อม
รับผิดหรือไม่ (แหล่งข้อมูล EIU) 
  2. มีเงินพิเศษที่สามารถดำเนินการใช้จ่ายอย่างไม่ต้องรับผิดชอบหรือไม่ (แหล่งข้อมูล EIU) 
  3. โดยทั่วไปแล้วมีการใช้ทรัพยากรสาธารณะอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ ((แหล่งข้อมูล EIU) 
  4. มีหน่วยอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐหรือไม่ (แหล่งข้อมูล EIU) 
 
การสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (Corruption Situation Index : CSI)  
 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้สำรวจดัชนีสถานการณ์
คอร์รัปชันไทย (Corruption Situation Index : CSI) ในทุก ๆ รอบ 6 เดือน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 
เป็นต้นมา ถึงปี พ.ศ. 2561 
 
ผลการสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (Corruption Situation Index : CSI)  

ดัชนี คะแนนสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย ปี พ.ศ. 2556-2561 
ธันวาคม 
2556 

มิถุนายน 
2557 

ธันวาคม 
2559 

มิถุนายน 
2560 

ธันวาคม 
2560 

มิถุนายน 
2561 

ดัชนีสถานการณ์ 
คอร์รัปชันไทย
โดยรวม 

39 46 55 53 52 55 

ดัชนีสถานการณ์ 
คอร์รัปชันไทย 
ในปัจจุบัน 

38 45 52 52 51 54 

ดัชนีแนวโน้ม
สถานการณ ์
คอร์รัปชันไทย 

40 47 57 54 53 57 

ข้อมูลคะแนนสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย เฉพาะปี พ.ศ. 2556-2561 : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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 จากข้อมูลดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (Corruption Situation Index : CSI) ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2556 ถึง ปี พ.ศ. 2561 จะเห็นว่าดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยโดยรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
แม้จะปรับลดในช่วงครึ ่งปีหลังของปี พ.ศ. 2560 ดัชนีสถานการณ์คอร์ร ัปชันไทยในปัจจุบัน  
โดยรวมมีแนวโน้มที ่ด ีขึ ้น แม้จะปรับลดในช่วงครึ ่งปีหลังของปี พ.ศ. 2560 ส่วนดัชนีแนวโน้ม
สถานการณ์คอร์รัปชันไทย โดยรวมมีแนวโน้มที่ดีข้ึน แม้จะปรับลดในช่วงครึ่งปีหลังของปี พ.ศ. 2560 
 ดังนั้น ในช่วงครึ่งแรกปี พ.ศ. 2561 ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยปรับตัวดีขึ้น ค่าดัชนี
ปรับดีขึ ้นมาอยู่ที ่ระดับ 55 จากเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งอยู่ที ่ระดับ 52 โดยผลสำรวจครั้งนี้อยู่ใน 
ช่วงการแก้ไขปัญหาเงินทอนวัด การออกกฎหมายใหม่ ออกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ทำให้ประชาชนรู้สึกดีขึ้น แต่ยังไม่รวมสถานการณ์
คอร์รัปชันปัจจุบันที่มีปัญหาการจัดซื้อดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) วงเงิน 7,000 ล้านบาท 
ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ซึ่งคณะผู้สังเกตการณ์อิสระ 6 ราย 
ที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ส่งเข้าไปร่วมสังเกตการณ์โครงการนี้ลาออกท้ังคณะ 
 ด้านดัชนีปัญหาและความรุนแรงของการคอร์รัปชัน พบว่า ดีขึ้นกว่าปี พ.ศ. 2560 เช่นกัน 
ค่าดัชนีปรับดีขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่ระดับ 42 ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 48 ด้านดัชนีปราบปราม
การคอร์รัปชันก็ดีขึ้นเช่นกัน ค่าดัชนีปรับดีขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่ระดับ 53 มาอยู่ที่ 55 
ดัชนีการป้องกันการคอร์รัปชันค่าดัชนีปรับดีขึ ้นจากเดือนธันวาคม 2560 อยู่ที ่ระดับ 53 ปรับขึ้น 
มาอยู่ที่ 54 สิ่งที่ปรับขึ้นดีที่สุด คือ ดัชนีการสร้างจริยธรรม และจิตสำนึกดีที่สุดในรอบ 8 ปี นับจาก 
ปี พ.ศ. 2553 โดยดัชนีปรับดีขึ ้นจากเดือนธันวาคม 2560 อยู ่ที ่ระดับ 62 ปรับขึ ้นมาอยู ่ที ่ 64 
โดยเฉพาะแนวโน้มการสร้างจิตสำนึกเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่ระดับ 66 มาอยู่ที่ 68 
สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการคอร์รัปชัน คือ ความล่าช้ายุ่งยากของขั้นตอนการดำเนินการของราชการ  
ทำให้ข้าราชการมีโอกาสและความไม่เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย 
 รูปแบบของการคอร์รัปชันที่พบมากที่สุด คือ ให้สินบน ของกำนัล หรือรางวัลต่าง ๆ  
ด้านทัศนคติและจิตสำนึกต่อการทุจริตคอร์ร ัปชันพบว่าประชาชน ร้อยละ 99 ไม่เห ็นด้วยว่า 
การคอร์รัปชันเป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป และยังพบว่าประชาชน ร้อยละ 99 ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาล
ทุจริตคอร์รัปชัน แต่มีผลงานและทำประโยชน์ให้สังคมเป็นเรื ่องที่รับได้ ด้านความสามารถทานทน 
ต่อการทุจริตคอร์รัปชัน พบว่าความทานทนลดลง โดยค่าดัชนีลดลงจากอยู่ที่ระดับ 2.03 ในช่วงสำรวจ
เด ือนธ ันวาคม 2560 ปรับลดลงมาอยู ่ท ี ่  1.87 ด้านประสิทธ ิภาพการทำงานในการต่อต ้าน 
การคอร์รัปชันของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ  (สำนักงาน 
ป.ป.ช.) พบว่า ร้อยละ 54 เห็นว่ามีประสิทธิภาพ ขณะที่ร้อยละ 31 เห็นว่ามีประสิทธิภาพปานกลาง 
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การสำรวจ Global Corruption Barometer 2017 
 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ดำเนินการสำรวจ 
จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๑๖๒,๑3๖ คน จากประเทศต่าง ๆ 119 ประเทศ ระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๗  
ถึงเดือนมกราคม 2560 โดยผลการสำรวจ มีสาระสำคัญดังนี้ 
 ภาพรวม ประเทศไทยเป็นประเทศอันดับ 1 ที ่ประชาชนเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐ 
มีความจริงจังในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยมีสัดส่วนระดับคะแนนอยู่ที ่ร้อยละ 72 
รองลงมาเป็นอินโดนีเซีย ที่คะแนนร้อยละ ๖๔ อันดับสาม คือ ฮอนดูรัส ที่คะแนนร้อยละ 55 สำหรับ
ประเทศที่ประชาชนเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีความจริงจังในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสูงที่สุด คือ 
เยเมน ร้อยละ 91 อันดับที่สอง คือ มาดากัสการ์ ร้อยละ ๙๐ และอันดับที่สาม คือ ยูเครน ร้อยละ ๘7  
 การประเมินผลการจ่ายสินบนของประชาชนให้กับแต่ละหน่วยงานของรัฐ 
 จากการสำรวจการจ่ายเงินสินบนให้กับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในกรณีของประเทศที่อยู ่ใน 
กลุ่มประเทศโซนเอเชียแปซิฟิก ได้มีการถูกกำหนดการให้สินบนใน ๖ เรื่อง ในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา 
คือ การศึกษา การรักษาพยาบาล การออกบัตรประจำตัวประชาชน สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน (ประปา / 
ไฟฟ้า) ตำรวจ และศาล โดยประเทศไทยมีระดับคะแนน ดังนี้ (เปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ) 
 

ประเทศ การศกึษา 
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35 - 17 0 46 - 

ฮ่องกง 2 2 0 * 0 - 
ไต้หวัน 8 5 0 6 1 1 
จีน 29 18 16 - 20 20 
อินเดีย 58 59 59 53 55 45 
มาเลเซีย 10 10 9 6 13 5 

 
 สัดส่วนการจ่ายสินบนของประชาชน จากผลการสำรวจพบว่า สัดส่วนประชาชนที่เคย 
จ่ายสินบนคิดเป็น ๑ ใน ๔ ของจำนวนประชากรกว่ า 900 ล้านคนในภูมิภาคเอเช ียแปซิฟิก 
ที่เข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน โดยประชาชนที่มีอายุน้อยกว่า ๓๕ ปี เป็นสัดส่วนประชาชนที่เคยจ่าย
สินบนมากที่สุดที่ร้อยละ ๓๔ โดยสัดส่วนประชาชนที่จ่ายสินบนระหว่างเพศหญิงและเพศชาย มีระดับ
ใกล้เคียงกัน ที่เพศชาย ร้อยละ ๓๐ เพศหญิง ร้อยละ ๒7 ขณะที่ในส่วนของประเทศไทย มีสัดส่วน 
ที่คนรวยต้องจ่ายสินบนน้อยกว่าคนจน ที่ร้อยละ ๓๔ ต่อร้อยละ ๔๖ 
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 จากปัญหาการทุจริตดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลไทยและภาคีองค์กรทุกภาคส่วนของประเทศ 
จึงได้กำหนดวาระดังกล่าวบรรจุในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที ่ ๒1 การต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขและพัฒนาประเทศ  
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การที่ประชาชน 
มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื ่อสัตย์สุจริต ตลอดจนกำหนดตัวชี ้ว ัดและค่ าเป้าหมายของร้อยละ 
ของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ซึ ่งเป็นการสะท้อนถึงความพยายามในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ที ่สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที ่ของรัฐ  
และทุกภาคส่วนของสังคม พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ  
เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม 
โดยยกประเด็นเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง  
และสมควรได้รับการปลูกฝังทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงปัจฉิมวัย ด้วยวิธีการสร้างความตระหนักรู้  
การปลูกฝังจิตสำนึก 
 
2.3 การศึกษารวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย 
 จากการศึกษารวบรวมข้อมูลองค์ความรู ้เกี ่ยวกับการทุจริตคอร์ร ัปชันในประเทศไทย 
โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของปัญหาจากการศึกษาของพันเอกวิชา-  
อมระดิษฐ พบว่า รูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ มี ๔ ประเภท คือ 
 1. ระบบส ่งส ่วย (syndicate corruption) ข ้าราชการชั้ นผ ู ้น ้อยเก ็บส ่วยหร ือภาษี  
ไม่เป็นทางการแล้วรวบรวมที่กองกลาง หลังจากนั้นแจกจ่ายรายได้ส่วยไปยังข้าราชการทั้งระดับสูง 
และล่างในกรม กอง โดยการเรียกเก็บภาษีคอร์รัปชัน ซึ ่งรวมทั้งการเรียกสินบน ส่วย / สินน้ำใจ  
ตอบแทนการคุ ้มครองธุรกิจผิดกฎหมาย  การกระทำผิดกฎหมาย ผิดระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ที่  
ทางการกำหนดไว้ การดึงเงินงบประมาณมาเป็นของตนผ่านค่าคอมมิชชันโครงการ การรับสินบน  
การจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง รวมทั ้งการเสนอโครงการเพื ่อให ้ได ้เง ินคอร ์ร ัปช ัน โดยโครงการดังกล่าว  
อาจไม่มีประโยชน์อย่างแท้จริง การรับสินบนในขบวนการหลีกเลี่ยงภาษี การโกงภาษี  การจ่ายสินบน
เพื ่อให้ได้มาซึ ่งการผูกขาดธุรกิจ หรือการผูกขาดการประมูลโครงการ การเล่นพรรคเล่นพวก 
(nepotism) การดำรงตำแหน่งหลายหน่วยงานทั ้งของ (conflicts of interests) เช่น อธิบดีกรม 
ที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากรเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนที่ต้องเสียภาษีอากร 
 ๒. กินตามน้ำ การจัดซื้อจัดจ้าง (procurement kickback) การกินตามน้ำ ทวนน้ำ ใต้น้ำ 
บนน้ำ ล้วนแล้วแต่เป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวงทั ้งสิ ้น เพราะสิ ่งใดที ่ทางราชการเห็นว่าเจ้าหน้ าที่ 
ควรจะได้รับผลตอบแทน ทางราชการได้กำหนดเป็นกฎหมาย เป็นระเบียบไว้ให้ทำการเบิกจ่ายแล้ว  
เช่น เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เงินประจำตำแหน่ง ค่าเดินทาง ค่าเสี่ยงภัย ฯลฯ เพราะทางราชการไม่ประสงค์
ให้ไปเรียกรับค่าตอบแทนจากใครเพิ่มเติม ถ้ามีการไปเรียกรับเพิ่มโดยจะอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการ  
หรือค่าตอบแทนการทำงานอ่ืน ๆ ย่อมถือว่าเป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวง 
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 ๓. การจ่ายสินบนเพื่อให้ได้การผูกขาดกิจการบางประเกทที่ต้องได้สัมปทานจากรัฐบาล 
และเพื่อคงสภาพการผูกขาดนั้นไว้โดยการจ่ายสินบนเป็นการจ่ายประจำให้ข้าราชการหลายระดับ  
ในบางกรณีจ่ายทั ้งกรม การดึงเงินงบประมาณแผ่นดินจากค่าคอมมิชชันโครงการมาเป็นของตน  
การรับสินบนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการเสนอโครงการเพื่อให้ ได้เงินคอร์รัปชัน ทั้ง ๆ ที่โครงการ
ดังกล่าวอาจไม่มีประโยชน์อย่างแท้จริง 
 ๔. การคอร์ร ัปชันการประมูลโครงการมีหลายวิธ ีการแต่ช ัดแจ้งที ่ส ุด คือ การฮ้ัวกัน 
ระหว่างกลุ่มผู้เสนอประมูล เพื่อควบคุมการประมูลแล้วมีข้อตกลงเวียนกันเป็นผู้ชนะประมูลเป็นคราว ๆ ไป 
ระบบการจัดซื ้อจะต้องมีความสามารถในการป้องกันการทุจร ิตด้วยกระบวนการป้องกัน ตรวจหา  
และคว่ำบาตรการทุจริต ต้องมีบทบัญญัติที ่เกี ่ยวกับการทุจริตในกฎหมายอาญา ทั ้งการปลอมแปลง  
การฉ ้อโกง การม ีผลประโยชน ์ท ับซ ้อน การคว ่ำบาตรเป ็นหน ึ ่ งในมาตรการท ี ่ ร ัฐสามารถใช้  
เพื่อทำให้กระบวนการทางกฎหมายมีประสิทธิภาพ เป็นการป้องกันและลงโทษไม่ให้ผู ้ที ่เคยทำความผิด 
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อได้อีก เมื่อสรุปถึงวิธีการสำคัญในการรับมือกับปัญหาการทุจริต 
จัดซื้อจัดจ้างนั้น มาตรการป้องกันถือเป็นวิธีการที่ดีกว่ามาตรการแก้ไข ที่รอให้ปัญหาเกิดแล้วจึงไปแก้  
โดยสิ่งสำคัญที่จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างก็คือ ความโปร่งใสที่เกิดจาก 
การเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามาตรวจสอบ แก้ไขกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการอำนวยความสะดวก
ให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรายงานความผิดที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ  
เช่น พัฒนาให้เกิดการประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมากขึ ้น หรือสร้างมาตรการในการคุ ้มครองพยาน 
ที่สามารถให้เบาะแสการกระทำความผิดได้ เพื่อให้บุคคลอื่น ๆ สามารถเข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบ 
หรือร้องเรียนได้อย่างมั่นใจมากข้ึน 
 ในขณะที่การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
(TDRI) เกี่ยวกับการทุจริตตั ้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕3๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือเกือบ ๓๐ ปี เพื ่อนำมาจัดทำ 
เป็นฐานข้อมูลกรณีทุจริตทั้งหมด ๑1๐ เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรณีที่เกิดขึ้น ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕4๐-๒๕๔๙ 
จำนวน ๔๔ เรื ่อง และในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๖ จำนวน ๔๒ เรื ่อง โดยจำแนกกรณีทุจริตออกเป็น 
๗ ประเภท ได้แก่ (๑) การทุจร ิตในการบริหารราชการ (๒) การทุจร ิตการเลือกตั ้ง (๓) การทุจริต 
ในการให้สัมปทาน (๔) การทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณ (๕) การทุจริตในการจัดสรรหรือใช้ทรัพยากร 
ของรัฐโดยมิชอบ (๖) การทุจริตที่เกี่ยวกับการแทรกแซงสินค้าเกษตร และ (๗) การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของภาครัฐ 
 ข้อค้นพบในภาพรวมจากการรวบรวมกรณีทุจริต พบว่า 
 ๑. การทุจริตในการบริหารราชการและการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างเป็นลักษณะการทุจริต  
ที่ปรากฏมากที่สุดในทุกสมัย 
 2. การทุจริตในการบริหารราชการ ในที่นี้มีทั ้งหมด ๔๒ เรื ่อง แบ่งได้เป็นเรื ่องที ่พบ 
มากที่สุด ได้แก่ เรื ่องการร่ำรวยผิดปกติและการปิดบังทรัพย์สินของนักการเมืองและข้าราชการ  
การปล่อยกู ้โดยมิชอบของผู ้บร ิหารธนาคารของรัฐ การขึ ้นเง ินเดือนตัวเองขององค์กรอิสระ   
และการช่วยเลี่ยงภาษี 
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 ๓. การทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง (จำนวนทั้งหมด ๔๐ เรื่อง) ส่วนมากเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ สนามบิน (สุวรรณภูมิ) ถนน รางรถไฟ สถานีตำรวจ สนามกีฬา บ่อกำจัดขยะ
และบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยมีลักษณะการสมยอมราคา แก้ไขราคากลาง กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
เอ ื ้อให ้ผ ู ้ประมูลรายใดรายหนึ ่ง หร ือดำเน ินการประม ูลแบบไม ่โปร ่งใส ซ ึ ่ งม ักตามมา ด ้วย 
การมีผลประโยชน์ทับช้อนของผู้อนุมัติโครงการในการจัดซื้อที่ดินหรือเป็นผู้รับเหมาเอง 
 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2563 ผศ.ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และ ดร.อังศุธร ศรีสุทธิสะอาด 2563 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ศึกษาวิจัยภายใต้หัวข้อเรื ่อง 
“ข้าราชการไทยไร้คอร์รัปชัน : การสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการแจ้งเบาะแสการทุจริต 
(Corruption-Free Bureaucracy : A Viewpoint Survey of Government Employee on Whistleblowing)” 
(1 มีนาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563) เป็นการต่อยอดจากโครงการวิจัยเสริมสร้างประสิทธิผล 
ของระบบการให้เบาะแสในประเทศไทยและการส่งเสริมความร่วมมือในระดับพื ้นที ่เพื ่อป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ (1 กุมภาพันธ์ 2560 – 10 กุมภาพันธ์ 2561) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐในฐานะที่เป็น “คนใน” ที่อาจจะทราบข้อมูล 
เชิงลึกเก่ียวกับการกระทำความผิดอันในหน่วยงาน โดยเน้นศึกษาการรับรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติความรู้ 
และพฤติกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแสการทุจริตในภาครัฐ รวมไปถึงปัญหาอุปสรรคต่าง  ๆ  
ในการสร้างระบบการแจ้งเบาะแสภายในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือนำผลการวิจัยไปใช้ในการเสนอแนะ
แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิผลของระบบการให้เบาะแสในเชิงนโยบายต่อไป 
 งานวิจัยนี ้นับเป็นงานวิจัยชิ ้นแรกในประเทศที่ทำการศึกษาปัญหาการแจ้งเบาะแส  
การทุจริตในราชการไทย โดยใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่จากท้ังหน่วยงานรัฐในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งมีการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) 
ปรากฎผลการวิจัยที่สำคัญ ดังนี้ 
  การวิจัยเชิงปริมาณ 
  ดำเนินการโดยใช้แบบสอบถามเพื ่อศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้ที ่ร ัฐเกี ่ยวกับ 
การแจ้งเบาะแสทุจริตประกอบด้วย (1) การศึกษาวิจัยกลุ่มตัวอย่างจากหน่วยงานในส่วนกลาง จำนวน 
18 กระทรวง และ 2 หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง หรือทบวง ได้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งสิ ้น 64 หน่วยงาน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง N = 4,988  
และ (2) กลุ่มตัวอย่างพนักงานส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จำนวน 41 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมือง 
3 แห่ง เทศบาลตำบล 6 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 32 แห่ง ขนาดกลุ่มตัวอย่าง N = 434 
ประกอบด้วยผลการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive) แสดงความถี่และระดับของการรับรู้ ทัศนคติ  
เจตคติ และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนที่เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส และการศึกษาในเชิงอนุมาน 
(Inferential) เพื่ออธิบายอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการออกมาแจ้งเบาะแส ได้แก่ ปัจจัย 
ด้านการทุจริต ปัจจัยระดับบุคคล ปัจจัยระดับองค์กร และปัจจัยระดับสถาบัน 
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 ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนกลาง (N = 4,988) 
 1. การทุจริต เจ้าหน้าที่รัฐในส่วนกลาง จำนวน 1,441 ราย หรือร้อยละ 36.01 ระบุว่า
เคยพบการทุจริตในหน่วยงานของตนเอง ส่วนใหญ่พบการทุจริตในเรื ่องการใช้ทรัพย์สินราชการ  
ในเรื่องส่วนตัว (ร้อยละ 55.73) รองลงมาเป็นเรื่องการออกใบเสร็จเกินราคาจริง (ร้อยละ 10.79)  
การเรียกเงินใต้โต๊ะจากประชาชน (ร้อยละ 6.37) การทุจริตเรื่องการเลื่อนตำแหน่ง (ร้อยละ 631)  
และการปลอมแปลงเอกสารทางราชการ (ร้อยละ 5.82) 
 2. การแจ้งเบาะแส จากจำนวนผู้ที่เคยพบเห็นทุจริตในหน่วยงานทั้งหมด 1,441 ราย  
มีเพียง 200 ราย หรือร้อยละ 13.88 ที่แจ้งว่าได้ออกมาแจ้งเบาะแส คิดเป็นร้อยละ 4 จากจำนวน
กลุ่มตัวอย่าง N = 4,988 ในจำนวน 20 คนนี้ แบ่งเป็นชาย 85 คน และหญิง 114 คน (ไม่ระบุเพศ  
1 คน) ส่วนใหญ่รายงานผู้บังคับบัญชาเป็นอันดับแรก (ร้อยละ 46.77) ถัดมาเป็นการร้องไปยัง ป.ป.ช. 
(ร้อยละ 12.17) แจ้งศูนย์ดำรงธรรม (ร้อยละ 9.13) แจ้ง สตง. (ร้อยละ 7.98) หรือแจ้งตำรวจ 
และสื่อมวลชน (ร้อยละ 4.94) เพศหญิงมีแนวโน้มจะแจ้งผู้บังคับบัญชา ส่วนผู้ชายมีแนวโน้มที่จะร้อง 
ไปยัง ป.ป.ช. มากกว่าเพศหญิง สำหรับสาเหตุท ี ่ออกมาแจ้งเบาะแส  ได้แก่ (1) เป็นหน้าที่ 
ของข้าราชการที่ดี (ร้อยละ 28.62) (2) พบเห็นการทุจริตด้วยตนเอง (ร้อยละ 16.62) (3) มีหลักฐาน
ชัดเจน (ร้อยละ 12.31) และ (4) เชื ่อว่าการแจ้งเบาะแสจะสามารถช่วยระงับปัญหาได้ (ร้อยละ 
11.08) ส่วนสาเหตุที ่ไม่ได้ออกมาแจ้งเบาะแส ได้แก่ (1) ไม่มีหลักฐานชัดเจน (ร้อยละ26.41)  
(2) การทุจริตไม่ร ุนแรงมาก (ร้อยละ 1241) (3) ร้องเรียนไปก็ไม่เกิดอะไรขึ ้น (ร้อยละ 832)  
และ (4) เกรงว่าจะไม่ได้รับการคุ้มครองที่เป็นธรรม (ร้อยละ 8.17) ตามลำดับ 
 3. ผลการวิเคราะห์แยกหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มีสัดส่วนของผู้ที่เคยพบการทุจริต
ภายในหน่วยงานสูงสุด 5 ลำดับ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ร้อยละ 
43) สำนักงานพระพุทธศาสนา (ร้อยละ 40) กระทรวงวัฒนธรรม (ร้อยละ 38) กระทรวงมหาดไทย 
(ร้อยละ 33) และอีก 3 หน่วยงานที่ร้อยละเท่ากัน (ร้อยละ 32 )ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
แรงงาน และกระทรวงยุติธรรม ประเภทการทุจริตที่พบอันดับ 1 และ 2 ในทุกหน่วยงาน คือ การใช้
ทรัพย์สินทางราชการในเรื่องส่วนตัว และการออกใบเสร็จเกินราคาจริง ส่วนการเรียกรับเปอร์เซ็นต์  
จากผู้รับเหมาและการฮ้ัวประมูลจะพบมากในกระทรวงคมนาคม การทุจริตการสอบเลื่อนตำแหน่ง 
พบในกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุต ิธรรม และกระทรวงการคลัง ส ่วนการเร ียนเง ินใต้โต๊ะ  
พบมากในกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง ส่วนหน่วยงาน  
ที ่มีร้อยละของผู ้ออกมาแจ้งเบาะแสน้อยที ่สุด 5 ลำดับ ได้แก่ ได้แก่ กระทรวงพลังงาน (ร้อยละ 4) 
กระทรวงมหาดไทย (ร ้อยละ 5) กระทรวงต่างประเทศ (ร ้อยละ 7) กระทรวงการคลัง (ร ้อยละ 8)  
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร ้อยละ 9) เท ียบกับร ้อยละ 13.88 ของทั ้งกล ุ ่มต ัวอย่าง  
(N = 4,988) 
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 ผลการวิจัยท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างพนักงานส่วนท้องถิ่น (N = 434) 
 1. การทุจริต พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 94 ราย หรือร้อยละ 21.60 หรือร้อยละ 2 
ของกลุ่มตัวอย่าง N = 434 ระบุว่าเคยพบการทุจริตในหน่วยงานของตนเอง ส่วนใหญ่พบการทุจริต  
ในเรื ่องการใช้ทรัพย์สินราชการในเรื ่องส่วนตัว (ร้อยละ 41.67) รองลงมาเป็นเรื ่องการเรียกรับ
เปอร์เซ็นต์จากผู้รับเหมา (ร้อยละ 24.36) และการสมยอมราคาหรือการฮ้ัวประมูลในโครงการประมูล
ขนาดใหญ่ (ร้อยละ 7.69) และการออกใบเสร็จเกินราคาจริง (ร้อยละ 6.41) 
 2. การแจ้งเบาะแส จากจำนวนผู ้ที ่เคยพบเห็นทุจริตในหน่วยงานทั้งหมด 94 ราย 
มีเพียง 9 ราย หรือร้อยละ 9.57 เท่านั ้นที ่แจ้งว่าได้ออกมาแจ้งเบาะแส หรือประมาณร้อยละ 2  
จากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง N = 434 ในจำนวน 9 คนนี้ แบ่งเป็นชาย 3 คน หญิง 5 คน และไม่ระบุเพศ 
1 คน ช่องทางในการแจ้งเบาะแสส่วนใหญ่เลือกที ่จะรายงานผู ้บ ังคับบัญชา (44.449) ถัดมา 
เป็นการร้องไปยัง ป.ป.ช. (ร้อยละ 16.67) และโพสต์ลงสื่อโซเชียล (ร้อยละ 16.67) สาเหตุที่ออกมา
แจ้งเบาะแส ได้แก่ (1) เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่ดี (ร้อยละ 19.35) (2) พบเห็นการทุจริตด้วยตนเอง 
(ร้อยละ 16.13) (3) มีหลักฐานชัดเจน (ร้อยละ 12.90) และ (4) เชื่อว่าการแจ้งเบาะแสจะสามารถ
ช่วยระงับปัญหาได้ (ร้อยละ 12.90) สาเหตุที่ไม่ได้ออกมาแจ้งเบาะแส ได้แก่ (1) ไม่มีหลักฐานชัดเจน
(ร้อยละ 14.08) (2) การทุจริตไม่รุนแรงมาก (ร้อยละ 13.03) (3) เกรงว่าจะไม่ได้รับการคุ้มครอง 
ที่เป็นธรรม (ร้อยละ 11.62) และ (4) ร้องเรียนไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้น (ร้อยละ 10.21) 
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการแจ้งเบาะแส 
 1. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุค ูณ (Multiple Regression) ของทั ้ง 2 กลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า มีผลไปในแนวทางเดียวกัน โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดที่จะแจ้งเบาะแสภายใน
หน่วยงาน (Internal whistleblowing) ได้แก่ (1) ปัจจัยประชากรศาสตร์ เช่น เพศชาย การเป็น 
หัวหน้างาน การเป็นดาวเด่นในองค์กร (2) ปัจจัยการทุจริต ได้แก่ ระดับการทุจริต ความรุนแรง 
ของการทุจริต (3) ปัจจัยระดับบุคคล ได้แก่หน้าที่ของข้าราชการที่ดี (Civic duty) การมีจิตสาธารณะ 
(Public service motivation) ความรู้ในการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing knowledge) และทัศนคติ
เช ิงลบต ่อการแจ ้งเบาะแส (Attitude) (4) ปัจจ ัยระด ับองค ์กร ได ้แก ่  แนวนโยบายเก ี ่ยวกับ 
การแจ้งเบาะแส (Policy) การได้รับความคุ้มครอง (Protection) บรรทัดฐานทางสังคม (Social norms) 
และโอกาสที ่จะถูกกลั ่นแกล้ง (Retaliation) โดยอธิบายปรากฏการณ์ได ้ประมาณร้อยละ 30  
ถึงร้อยละ 40 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดที ่จะแจ้งเบาะแสไปยังหน่วยงานภายนอก (External 
whistleblowing) มีความคล้ายคลึงกับความคิดที่จะแจ้งเบาะแสภายในหน่วยงาน แต่ (5) ปัจจัยระดับ
สถาบันได้แก่ ความเป็นอิสระทางการเมืองและประสิทธิภาพของ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. ส่งผลต่อ 
เฉพาะความคิดท่ีจะแจ้งเบาะแสไปยังหน่วยงานภายนอก 
 2. การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Binary Logistic Regression) เพื่อพยากรณ์
พฤติกรรมการออกมาแจ้งเบาะแสจริง (Whistleblowing behaviors) เฉพาะกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่รัฐ
ในส่วนกลาง (N =4,988) พบว่า เพศหญิงมีความน่าจะเป็นที่จะออกมาแจ้งเบาะแสมากกว่าเพศชาย
ประมาณ 1.494 เท่า ส่วนผู้ที่มองว่าการทุจริตสร้างความเสียหายมากจะออกมาแจ้งเบาะแสมากกว่า
ผู้อื ่น 1.224 เท่า ที่น่าสนใจพบว่า ผู้ที ่มองว่า ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. มีความเป็นอิสระทางการเมือง 
จะออกมาแจ้งเบาะแสมากว่าถึง 1.606 เท่า ในขณะที ่บ ุคคลที ่มองว่าตนเองจะถูกกลั ่นแกล้ง 
จากหน่วยงาน จะมีโอกาสออกมาแจ้งเบาะแสน้อยกว่าร้อยละ 27 และที่สำคัญพบว่า ยิ ่งบุคคล 
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มีความคิดที่จะออกมาแจ้งเบาะแสมากเท่าใดก็จะส่งให้ออกมาแจ้งเบาะแสจริงมากกว่าบุคคลอ่ืน 1.458 
เท่า ตัวแปรที่ส่งผลมากที่สุดต่อการออกมาแจ้งเบาะแส คือ ความมีอิสระทางการเมืองของ  ป.ป.ช.  
และ ป.ป.ท. โดยตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายพฤติกรรมการแจ้งเบาะแสของเจ้าหน้าที่รัฐได้ประมาณ
ร้อยละ 13  
 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)  
 ดำเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษากลไกในการแจ้งเบาะแสในหน่วยงานภาครัฐ 
ช่องทางการแจ้งเบาะแส กระบวนการดำเนินการรับแจ้งเบาะแส การรักษาความลับของข้อมูล  
การให้ความคุ ้มครอง ปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัต ิ ระบบการแจ้งเตือน และลักษณะการทุจริต 
ที ่มักจะมีการร้องเรียนโดยใช้กลุ ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที ่ในระดับกระทรวงและกรมที ่ร ับผิดชอบงาน 
การรับแจ้งเบาะแสทุจริต โดยจะทำการเปรียบเทียบหน่วยงานระดับกระทรวง / กรม จำนวน 2 กลุ่ม 
ประกอบด้วย หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับสูง จำนวน 4 หน่วยงาน และหน่วยงานที่มีผล 
การปฏิบัติงานในระดับต่ำจำนวน 4 หน่วยงาน (ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ N = 20 คน) 
 จากการสัมภาษณ์พบว่า หน่วยงานที่คะแนน ITA สูง มีวัฒนธรรมองค์กรเป็นแนวราบ  
ไม่ยึดติดกับโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชามากนัก โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถปรึกษาพูดคุย  
กับผู้บริหารได้อย่างอิสระ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นแบบพี่น้อง  
และครอบครัว ดังนั ้น การแจ้งเบาะแสการทุจริตต่าง  ๆ สามารถดำเนินการได้ค่อนข้างสะดวก 
และไม่จำเป็นต้องเป็นทางการ ส่วนหน่วยงานที่มีคะแนน ITA ต่ำ มีวัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบกึ่งทางการ
ยังต้องปฏิบัติตามโครงสร้างองค์กรและลำดับชั้นการบังคับบัญชา การสั่งการเป็นแบบ Top Down  
การทุจริตส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่หน่วยงานภายนอกแจ้งเข้ามาเช่น ป.ป.ช. ป.ป.ท. สตง. และเป็นการทุจริต
ที่มีการสั่งการจากผู้บริหารซึ่งเป็นข่าวใหญ่ในหลายกรณีประเด็นที่นสนใจ คือ ผู้บริหารของหน่วยงาน
ที่ะแนน ITA สูง มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดบรรยากาศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มีการริเริ่มออกแนวนโยบายเชิงรุกต่าง ๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เช่น การทำกล่องรับเรื่องร้องเรียน  
การให้รางวัลกับผู้แจ้งเบาะแส (เช่น การปรับเปอร์เซ็นต์เงินเดือน) การจัดทำหน่วยเคลื่อนที ่เร็ว  
เพ่ือลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อมีการร้องเรียนหรือมีบัตรสนเท่ห์เข้ามามาก หรือการนำแนวนโยบาย
ของรัฐบาลไปดำเนินการและขยายผลอย่างจริงจัง เช่น การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
27 มีนาคม 2561 ของกระทรวงสาธารณสุข ตามคำสั ่งที ่ 172/2562 ในกรณีที ่มีการร้องเรียน 
แบบระบุตัวตนมีมาตรการโยกย้ายผู้กระทำผิดโดยไม่ต้องรอให้ผลการสอบสวนแล้วเสร็จ  สำหรับ 
กลไกเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส พบว่า หน่วยงานระดับกระทรวงมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
(ศปท.) เป็นเสาหลักในการดำเนินงาน บางหน่วยงานสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนโดยตรง  
กับผู ้บริหาร เว็บไซต์ของหน่วยงาน และสายด่วนรับแจ้งเรื ่องร้องเรียน (Hotline) เป็นต้น แม้ว่า 
ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการปกปิดข้อมูลของผู ้แจ้งเบาะแส แต่หลายหน่วยงานระบุว่า  
ยังไม่เคยมีการกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแสหรือพยาน หน่วยงาน  
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับกฎหมายของ ป.ป.ช. ที ่เป ิดโอกาสให้เจ ้าหน้าที ่ร ัฐสามารถโต้แย้งคำสั่ง 
ของผู ้บ ังคับบัญชาที ่ไม ่ชอบด้วยกฎหมาย แต่มีความกังวลเกี ่ยวกับมาตรการในการคุ ้มครอง  
ความปลอดภัยในหน้าที่การงาน ประเด็นที่น่าสนใจ คือ หลายหน่วยงานมีการไกลเกลี่ยกรณีการทุจริต
ขนาดเล็กเป็นการภายในและมีหน่วยงานจำนวนน้อยที่เอาผิดทางอาญากับผู้ทุจริต ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง 
ที ่ทำให ้ไม ่พบการแจ้งเบาะแสทุจร ิตในหน่วยงานและอาจเป็นการละเลยการปฏิบ ัต ิหน ้าที่   
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ทั้งนี้ หลายหน่วยงานมองว่าผู้แจ้งเบาะแสทุจริตเป็นคนเก่ง คนกล้า เป็นคนดีที่รักษาผลประโยชน์ 
ของชาติ แต่มีบางส่วนมองว่าผู้แจ้งเบาะแสทุจริตบางคนเป็น “นักร้อง” และเป็นผู้เสียผลประโยชน์ 
หรือมีความขัดแย้งกับคนในหน่วยงานมากกว่าที่จะเป็นวีรบุรุษกล่าวโดยสรุป ผลการวิจัยในเชิงคุณภาพ
ทำให้เราได้เห็นถึงแนวปฏิบัติและกลไกของหน่วยงานภาครัฐในการจัดการเรื ่องร้องเรียนภายใน
หน่วยงาน ซึ่งปัจจัยที่ช่วยผลักให้การดำเนินการงานประสบผลสำเร็จ คือ ศปท. และมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 แต่ต้องยอมรับว่ายังมีความแตกต่างระหว่างหน่วยงานอยู่บ้าง และปัจจุบัน
ยังไม่มีมาตรฐานกลางที่เป็น Best practice ที่แต่ละหน่วยงานสามารถนำไปปรับใช้ได้และข้าราชการ 
ยังขาดความเชื่อม่ันต่อระบบภายในหน่วยงานและยังไม่กล้าออกมาร้องเรียนมากนัก 
 สรุปผลการวิจัย 
 ผู ้ว ิจ ัยได้ตั ้งข้อสังเกตตั ้งแต่ เริ ่มทำการวิจัยว่า เป็นไปได้หรือไม่ที ่จำนวนการทุจริต 
ที่มีการรายงานโดยทั่วไปอาจจะเป็นเพียงปลายภูเขาน้ำแข็ง ผลการวิจัยนี้เป็นการยืนยันความเชื่อ
ดังกล่าว แม้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่จะมีความเต็มใจในระดับสูงในการออกมาแจ้งเบาะแสเมื่อต้องเผชิญ 
กับเหตุการณ์สมมุติ (Scenarios) แต่เมื่อทำการสอบถามผู้ที ่เคยพบการทุจริต พบว่า มีเพียงไม่เกิน 
ร้อยละ 14 (ส่วนกลาง) และร้อยละ 10 (ส่วนท้องถิ ่น) ที ่ได้ออกมาแจ้งเบาะแสคิดเป็นร้อยละ 4  
ของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และร้อยละ 2 ของพนักงานส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ที่นำสนใจคือ อัตราส่วน 
ของผู ้ท ี ่ออกมาแจ้งเบาะแสมีความแตกต่างกันอย่างมีน ัยสำคัญระหว่ างหน่วยงาน สะท้อนว่า  
การแจ้งเบาะแสไม่ได้เกิดจากปัจจัยบุคคลอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น  ๆ ด้วย โดยปัจจัยที่ส่งผล 
มากที่สุดต่อความคิดที่จะออกมาแจ้งเบาะแสทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ได้แก่ ระดับความรุนแรง
ของการทุจริต บรรทัดฐานทางสังคม แนวโยบายของหน่วยงาน การได้รับความคุ้มครอง และโอกาส 
ในการถูกกลั่นแกล้ง ส่วนปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดต่อการออกมาแจ้งเบาะแสจริง คือ ความเป็นอิสระ  
ทางการเมืองของ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. ทั้งนี้  เมื่อทำการวิเคราะห์เพิ ่มเติมพบด้วยว่า เจ้าหน้าที ่รัฐ 
ทั้งส่วนกลางและท้องถิ ่นมองว่า ป.ป.ท. มีความเป็นอิสระทางการเมืองสูงกว่าสำนักงาน  ป.ป.ช.  
อย่างไรก็ตามปัจจัยส่วนบุคคล เช่น การเป็นข้าราชการที่ดี จิตสาธารณะที่ต้องการปกป้องผลประโยชน์
ของประชาชน และความรู ้ในการแจ้งเบาะแสเป็นปัจจัยที ่ช่วยจุดประกายให้บุคคลเริ่มมีค วามคิด 
ที่จะออกมาแจ้งเบาะแส (Intentions) ซึ่งจะส่งผลต่อไปยังพฤติกรรมการออกมาแจ้งเบาะแส (Actual 
behaviors)  
 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นพบว่า ความซื ่อสัตย์ต่อหน่วยงานส่งผลให้  
พนักงานส่วนถิ่นไม่อยากที่จะออกมาแจ้งเบาะแส แสดงว่าหากพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติง านในพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่งเป็นระยะเวลานาน อาจจะเกิดความผูกพันกับองค์กรจนไม่อยากที่จะออกมาแจ้งเบาะแส
เพราะเกรงว่าจะเป็นการทำลายชื่อเสียงของหน่วยงาน อีกประเด็นที่น่าสนใจ คือ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ที่เชื ่อว่าตนจะถูกกลั ่นแกล้งจากหน่วยงานจะไม่ออกมาแจ้งเบาะแสไม่ว่าจ ะเป็นการแจ้งภายใน 
หรือภายนอกหน่วยงานก็ตาม สะท้อนภาวะจำกัดของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีทางเลือกมากนัก  
ในการแจ้งเบาะแส เป็นที ่ทราบกันดีว่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมี อำนาจแบบเบ็ดเสร็จ 
ในด้านการบร ิหารงานบุคคล ทำให้บ ุคลากรมีความ เกรงกลัวที ่จะออกมาเปิดโปงการทุจริต 
และตกอยู่ในสภาพ “กลืนไม่เข้าคายไม่ออก” แม้จะอยู่ใกล้ข้อมูลการทุจริตมากที่สุดแต่อาจจะไม่สามารถ 
ทำอะไรได้มาก แม้กระทั่งการแจ้งเบาะแสการทุจริตไปยังหน่วยงานระดับจังหวัดก็ไม่ใช่เรื ่องง่าย  
เพราะการเมืองระดับท้องถิ่นและจังหวัด 
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 ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ให้เราเห็นถึงโอกาสที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
จะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับแนวนโยบาย ข้อกฎหมาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. กลไกการแจ้งเบาะแสในองค ์กร ( Internal whistleblowing mechanisms) 
ผลการวิจัยทำให้เราได้เห็นว่าในปัจจุบันยังไม่ปรากฏแนวทางหรือมาตรฐานกลางที ่ส่วนราชการ  
จะสามารถนำไปปรับใช้ได้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐยังความเชื่อมั่นต่อระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริตภายใน
หน่วยงาน คณะผู้วิจัยขอเสนอให้ ป.ป.ช. มีการจัดทำมาตรฐานกลางเพื่อกำหนดแนวทาง baseline 
ที่ทุกส่วนราชการควรต้องถือปฏิบัติร่วมกัน เช่น การจัดทำช่องทางการแจ้งเบาะแส การรักษาความลับ
ของข้อมูล และแนวทางการการคุ้มครองผู้แจ้งบาะแส โดยกลไกสำคัญที่จะทำให้การบังคับใช้มาตรฐาน
ประสบความสำเร็จได้คือ การกำหนด KPI ผ่านกลไก ITA นอกจากนั้น ป.ป.ช. ควรจัดทำข้อเสนอแนะ 
(Recommendations) ในลักษณะ Best practice ซึ ่งเป็นแนวทางของหน่วยงานที่มีคะแนน A สูง  
ที่ส่วนราชการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ ป.ป.ช. ทำหน้าที ่เป็นหัวหอก  
ส่วน ศปท. ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย 
 2. การปฏิบ ัต ิก ับผู ้แจ ้งเบาะแสอย่างเป็นธรรม (Whistleblower Protection)  
แม้ว ่ามาตรา 131 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. 2561 จะกำหนดให้มีการคุ ้มครองกรณีที ่ผู ้แจ้งเบาะแสถูกกลั ่นแกล้งหรือได้รับ  
การปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมอันเนื่องจากการกล่าวหาหรือการให้ถ้อยคำหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลนั้น 
โดย ป.ป.ช. สามารถเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการให้ได้รับความคุ้มครองหรือมีมาตรการ
อื ่นใดตามที ่เห็นสมควรต่อไป อย่างไรก็ดี มาตรานี ้ย ังขาดความชัดเจนในการนำไปปฏิบัต ิจริง  
ซึ ่งคณะผู ้ว ิจัยเสนอว่าควรมีการระบุล ักษณะของการปฏิบัต ิที ่ไม ่เป็นธรรมให้ชัดเจนเพื ่อสร้ าง 
ความตระหนักในสิทธิให้กับผู้แจ้งเบาะแส และพิจารณากำหนดโทษกับหัวหน้าส่วนราชการที่ปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรมต่อผู ้ชี ้เบาะแส ในประเด็นนี้ คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ควรมี  
การพิจารณากำหนดระเบียบที ่ชัดเจนร่วมกับหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
ของเจ้าหน้าที ่ร ัฐ ได้แก่ คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม เพื ่อเสริมประสิทธิภาพในการคุ ้มครอง 
ผู้แจ้งเบาะแสอย่างแท้จริง 
 3. การจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะ
บุคลากรส่วนท้องถิ่นต้องได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส ช่องทาง  
ในการให้เบาะแส ขั้นตอนการทำหนังสือร้องเรียน การโต้แย้งคำสั่งผู ้บังคับบัญชา สิ ทธิในการได้รับ 
การคุ ้มครองตามกฎหมาย รวมถึงการเสริมสร้างความเข้าใจเกี ่ยวกับความหมายของการทุจริต  
ว่าพฤติกรรมใดที่จัดว่าเป็นการทุจริต และอะไรที่จัดว่าเป็นการประพฤติไม่ทุจริต 
 4. กำหนดการแจ้งเบาะแสการทุจริต ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ 
ส่วนราชการควรมีการพิจารณากำหนดในประมวลจริยธรรมให้การแจ้งเบาะแสการทุจริต  ถือเป็น 
หน้าที ่ความรับผิดชอบของข้าราชการในการช่วยกันฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตที ่พบ  
ภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักว่า การร้องเรียนการทุจริตไม่ใช่การทรยศองค์กร
แต่เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน (Public Interests) 
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 5. การปฏิบัติงานของหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ผลจากงานวิจัยนี้
ชี ้ให้เห็นว่ามีความจำเป็นที่  ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. จะต้องปฏิบัติงานเชิงรุกในการแสวงหาข้อเท็จจริง 
โดยเฉพาะประเด็นการทุจริตที่สังคมให้ความสนใจ โดยการสร้างความมั่นใจว่าที่ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท.  
มีความเป็นอิสระทางเมืองและมีประสิทธิภาพในการจัดการกับเรื่องร้องเรียน โดยสามารถนำผู้กระทำผิด
มาลงโทษได้โดยเร็ว โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงและนักการเมือง รวมทั้งจะต้องเป็นผู้ชี้นำสังคมว่า 
อะไรเป็นเรื่องที่ถูกหรือเรื่องที่ผิดกล่าวโดยสรุป ผลการวิจัยสะท้อนว่าประเทศไทยยังคงต้องเร่งเดินหน้า
รณรงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐเกิดความตระหนักในความสำคัญของการแจ้งเบาะแสและการ เฝ้าระวัง 
การทุจริต และพร้อมที่จะก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในประเทศ 
โดยหน่วยงานหลักที ่ร ับผิดชอบการต่อต้านการทุจริตยังจำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงกลไกต่าง  ๆ  
ให้สอดรับกับแนวปฏิบัติของประเทศที่พัฒนาแล้ว การที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในกระแสการปฏิรูป  
ในขณะนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมผนึกกำลังเพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตที่เป็นรูปธรรม ยั่งยืน และเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 
 
2.4 ผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาประเทศไทย 
 การทุจริตมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน เป็นพื ้นฐานที่ก่อให้เกิด  
ความขัดแย้งของคนในชาติ จากการเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของประเทศ ประชาชน
ได้รับบริการสาธารณะหรือสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็น เงินภาษีของประชาชน  
ตกไปอยู ่ในกระเป๋าของผู ้ทุจริต และผลกระทบอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้แล้ว หากพิจารณา  
ในแง่การลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือประกอบกิจการต่าง ๆ ภายในประเทศ พบว่า นักลงทุนต่างประเทศ 
จะมองว่าการทุจริตถือว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งนักลงทุนจากต่างประเทศจะใช้ประกอบการพิจารณา 
การลงทุนประกอบกับปัจจัยด้านอื่น ๆ ทั้งนี้ หากต้นทุนที่ต้องเสียจากการทุจริตมีต้นทุนที่สูง นักลงทุน
จากต่างประเทศอาจพิจารณาตัดสินใจการลงทุนไปยังประเทศอื่น ส่งผลให้การจ้างงานการสร้างราย ได้
ให้แก่ประชาชนลดลง เมื่อประชาชนมีรายได้ลดลงก็จะส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีอากรซึ่งเป็นรายได้  
ของรัฐลดลง จึงส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณและการพัฒนาประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย 
ได้สำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๒,๔๐๐ ตัวอย่าง จากประชาชนทั่วไป 
ผู้ประกอบการภาคเอกชน และข้าราชการ / ภาครัฐ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ พบว่าหากเปรียบเทียบ
ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตในปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้ที่ตอบว่ารุนแรงเพิ่มขึ้นมีร้อยละ ๓๘ 
รุนแรงเท่าเดิมร้อยละ ๓0 ส่วนสาเหตุการทุจริตอันดับหนึ่ง คือ กฎหมายเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้
ดุลพินิจที ่เอื ้อต่อการทุจริต อันดับสอง ความไม่เข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย อันดับสาม 
กระบวนการทางการเมืองขาดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ยาก ส่วนรูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด 
อันดับหนึ่ง คือ การให้สินบนของกำนัล หรือรางวัล อันดับสอง การใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตัว อันดับสาม การใช้ตำแหน่งทางการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พรรคพวก  สำหรับ 
ความเสียหายจากการทุจริตโดยการประเมินจากงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕5๙ ที่ ๒.๗2 ล้านล้านบาท  
ว่าแม้จะมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะ แต่อัตราการจ่ายอยู ่ที ่เฉลี ่ย ร้อยละ ๑-๑๕ โดยหากจ่ายที่ร้อยละ ๕  
ความเสียหายจะอยู่ที่ ๕๙,๖๑๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒.๑๙ ของงบประมาณ และมีผลทำให้อัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจลดลงร้อยละ ๐.๔๒ แต่หากจ่ายที่ร้อยละ ๑๕ คิดเป็นความเสียหาย ๑๗๘,8๓0 
ล้านบาท หรือร้อยละ ๖.๕๗ ของเงินงบประมาณ และมีผลทำให้เศรษฐกิจลดลงร้อยละ ๑.๒๗  
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โดยการลดการเรียกเงินสินบนลงทุก ๆ ร้อยละ ๑ จะทำให้มูลค่าความเสียหายจากการทุจริตลดลง 
๑๐,๐๐๐ ล้านบาท  
 ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยจะมีหน่วยงานหลักที่ดำเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียง 
กับสำนักงาน ป.ป.ช. เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาคเอกชน  
ที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอีกหลายหน่วยงาน และสำหรับหน่วยงาน
ภาครัฐในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒5๖๐ -๒๕๖4) เพื่อเป็นมาตรการ แนวทางการดำเนินงานทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชน 
 
2.5 ทิศทางการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย 
  การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล  
และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรง 
ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้รับปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อน 
มากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงสู่อาชญากรรมอื่น ๆ 
มากมาย และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 
 ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสร้าง
เครื่องมือ กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เริ ่มตั ้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน การดำเนินงานได้สร้างความตื ่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะต้องปรับฐานความคิดและสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม ประเทศไทยได้การกำหนด
ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ของคนในสังคมและกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม 
จริยธรรมในการเป็นตัวแบบที ่ดี ดังนั ้น สาระสำคัญที ่มีความเชื ่อมโยงสำหรับทิศทางการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ที่กระทรวงสาธารณสุขนำมาใช้มีดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580  
 2. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   
ที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  
 3. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 12 เรื่อง 
 4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(พ.ศ. 2561-2580) 
 5. แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
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 7. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0) 
 8. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
 9. แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
 10. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 
 11. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
 12. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  
ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
 13. นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 
 ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
 วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
 วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 
“ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ 
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 
 ๑. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 ๒. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 ๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 ๔. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 ๕. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๖. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง 
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ 
“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
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 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
จึงมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที ่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที ่มีการแข่งขัน  
มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที ่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล 
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลรวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง 
เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล 
มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม 
มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ การอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
รวมทั้งต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐที่สามารถจูงใจ  และดึงดูดให้คนดีคนเก่ง 
เข้ามาร่วมพลังการทำงานที่มีความมุ่งมั่นและมีแรงบันดาลใจ ในการที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศ 
ไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค ์
 เป้าหมาย 
 ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 ๒. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๓. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๔. กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 ตัวช้ีวัด 
 ๑. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
 ๒. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
 ๓. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
 ๔. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้าน
การทุจริตภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากร
ภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว และละอายต่อการทุจริตประพฤติ 
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มิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน 
และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบ 
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน 
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง ส่งเสริม และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริต 
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ พร้อมทั้ง มีระบบการรับเรื ่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ 
 ๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 
กำหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ดำรงตำแหน่ง
ระดับสูงตามที่กฎหมายกำหนด จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ 
 ๔.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ มีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ จัดการกับผู ้กระทำความผิดทุจร ิตและประพฤติมิชอบในทุกระดับ 
อย่างตรงไปตรงมา เป็นธรรม และตรวจสอบได้ พร้อมทั ้งให้การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
ปราศจากการแทรกแซงของนักการเม ืองและผู ้ม ีอ ิทธ ิพล ตลอดจนวางมาตรการคุ ้มครองพยาน 
และผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง นอกจากนี้ ต้องกำหนดให้มีการลงโทษผู้กระทำผิด กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
อย่างจริงจังและรวดเร็ว 
 ๔.๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ 
แบบบูรณาการ จัดให้มีกลไกการประสานงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย 
ย ุทธศาสตร ์และการขับเคลื่ อนนโยบายและยุทธศาสตร ์ ตลอดจนเพิ ่มประสิทธ ิภาพการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที ่เอื ้อต่อ 
การดำเนินงานแบบบูรณาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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2. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา 
 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  
  ข้อ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุติธรรม 
   12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการ และระบบ
เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด  รวมทั้ง 
เป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
จิตสำนึกของคนในสังคมให้ยึดมั่นในความชื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรมและสนับสนุนทุกภาคส่วน 
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 
   ๑๒.๒ ปฏิร ูปกระบวนการยุต ิธรรม โดยส่งเสริมให้ม ีร ูปแบบการลงโทษอ่ืน 
ที่ไม่ใช่โทษอาญาตามหลักสากล มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบ แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูผู้กระทำผิดส่งเสริม 
ปกป้อง คุ ้มครองสิทธิมนุษยชน พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวนด้านการปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ กำหนดมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่โดยปราศจากการแทรกแชงหรือครอบงำใด ๆ พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรมให้ดำเนินงานสอดประสานกันอย่างเป็นองคาพยพเพื่อให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้ง และกรณี
พิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการทำงานเชิงรุกรวมทั้งพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
ให้สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรมเสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว ทั ่วถึง และปราศจาก 
การเลือกปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได้ และสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม  
ลดความเหลื ่อมล้ำ เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียม พร้อมทั ้งผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 
และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมาย พัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม 
รวมทั ้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที ่จำเป็น และเหมาะสมแก่ผู ้ยากไร้หรือผู ้ด ้อยโอกาสในการ  
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
 
3. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 12 เรื่อง 
 ข้อ 8 การแก้ไขปัญหาทุจร ิตและประพฤติม ิชอบในวงราชการทั ้งฝ ่ายการเม ือง 
และฝ่ายราชการประจำ โดยเร่งรัดการดำเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมาย 
เมื่อพบผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
อย่างจริงจ ังและเข้มงวด และเร่งร ัดดำเนินการตามขั ้นตอนของกฎหมายเมื ่อพบผู ้กระทำผิด  
อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด  พร้อมทั้งให้ภาคสังคม 
ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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4. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ ประเด ็นการต่อต ้านการทุจริตและประพฤติม ิชอบ  
 (พ.ศ. 2561-2580) 
  สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2565) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายหลักเพื ่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส  
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบเพื ่อป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคม 
ให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน 
รวมทั้งการเพิ ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี ่ยวข้องในการปราบปราม 
การทุจริต แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ได้แก่  
 ๑. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ ่งการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ  
ในส่วนการพัฒนาคน เน้นการปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ ่มในสังคม โดยกลุ ่มเด็กและเยาวชน 
เน้นการปลูกฝังและหล่อหลอมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั ่นในความซื ่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตร
การศึกษาภาคบังค ับทั้ งทฤษฎีและปฏิบ ัต ิต ั ้งแต ่ปฐมว ัยจนถึงอ ุดมศึกษา กล ุ ่มประชาชนทั ่วไป  
เน้นการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรม สุจริต ควบคู่กับส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน รู้จักแยกแยะ
เรื่องสวนตัวออกจากหน้าที่การงาน พร้อมกับสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต 
สนับสนุนการมีส ่วนร ่วมเป ็นเคร ือข ่ายเฝ ้าระว ัง สอดส่อง และแจ้งเบาะแสการทุจริต พร้อมทั้ง 
จัดให้มีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู ้แจ้งเบาะแส กลุ่มนักการเมือง ให้ความสำคัญกับการพัฒนา 
และยกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทั้งระดับประเทศและท้องถิ่นให้มีเจตนารมณ์ 
ที่แน่วแน่ ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมืองอย่างเข้มข้น 
  ในส่วนของการพัฒนา “ระบบ” จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม 
ในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต  
ของแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือและมาตรการเพื่อสร้างความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้และปิดโอกาสในการกระทำการทุจริต ทำให้การทุจริตคอร์รัปชันทำได้ยากและมีโอกาสสูง 
ที่จะถูกตรวจพบและลงโทษ พร้อมทั้งการสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อภาครัฐ โดยการเพิ่มโทษ
ให้หนัก และการตัดสินคดีที ่มีความรวดเร็ว เด็ดขาด เพื ่อให้การกระทำการทุจริตเป็นสิ ่งที ่ “ได้”  
ไม่คุ้ม “เสีย” ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามแนวทางของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีเป้าหมายสำคัญ ๒ ประการ คือประชาชนคนไทยมีว ัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่ อส ัตย ์ส ุจริต  
และคดีทุจริตลดลงทั้งในส่วนคดีของหน่วยงานและคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรง
ตำแหน่งระดับสูง โดยมีโครงการสำคัญที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันขับเคลื่อน คือ โครงการ
ปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริต และการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม และโครงการสร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตอย่างมีส่วนร่วม 
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 ๒. การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการ 
และกลไกที ่เกี ่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ทั้ งในขั ้นตอนการสืบสวน / ตรวจสอบเบื ้องต้น  
การดำเนินการทางคดีการยึด / อายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด การตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิด 
ทั้งทางวินัยและอาญาให้มีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่ 
เพื ่อสนับสนุนให ้การบังค ับใช ้กฎหมายมีประส ิทธ ิภาพมากยิ ่งข ึ ้น การปร ับกระบวนการทำงาน 
ด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล  
ที่สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ ่งรวมถึงการเชื ่อมโยงระบบข้อมูลเรื ่องร้องเรียน  
ระหว่างหน่วยงาน การบูรณาการงานคดีการพัฒนาและเชื ่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี ่ยวข้อง การตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สินที ่ทันสมัย การจัดทำระบบฐานข้อมูลองค์ความรู ้ด้านการปราบปรามการทุจริต  
การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชน 
ในระดับนานาชาติ การดำเนินการตามแผนย่อยการปราบปรามการทุจริตต้องการบรรลุเป้าหมายสำคัญ  
คือ การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ โครงการสำคัญที่จะสนับสนุน 
การขับเคลื่อน คือ โครงการสร้างนวัตกรรมการปราบปรามการทุจริตเชิงรุก 
 กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมาย 
ในการดำเนินการของแผนแม่บท ฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของโลก 
 เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั ่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 ๒.4 ประเทศไทยม ีบทบาทด้านความม ั ่นคงเป ็นที ่ช ื ่นชมและได ้ร ับการยอมรับ 
โดยประชาคมระหว่างประเทศ 
 ๒.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 ๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  ๔.๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความม่ันคงท่ีสำคัญ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
  ๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
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  ๔.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
  ๔.๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ 
แบบบูรณาการ 
 
เป้าหมายและตัวชี ้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖–
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑–
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖–
๒๕๘๐ 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต 
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต 
ของประเทศไทย 
(อันดับ / 
คะแนน) 

อยู่ในอันดับ ๑  
ใน ๕๔ และ /
หรือได้คะแนน 
ไม่ต่ำกว่า  
๕๐ คะแนน 

อยู่ในอันดับ ๑  
ใน ๔๓ และ / 
หรือได้คะแนน 
ไม่ต่ำกว่า  
๕๗ คะแนน 

อยู่ในอันดับ ๑  
ใน ๓๒ และ /
หรือได้คะแนน 
ไม่ต่ำกว่า  
๖๒ คะแนน 

อยู่ในอันดับ ๑  
ใน ๒๐ และ /
หรือได้คะแนน 
ไม่ต่ำกว่า 
๗๓ คะแนน 

 
5. แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื ่อง การประกาศแผนการปฏิรูป
ประเทศ ลงวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบได้นำเจตนารมณ์และบทบัญญัติที ่เกี ่ยวข้องในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
สภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบัน รายงานผลการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และภาคประชาชน มาประกอบการพิจารณายกร ่างแผนการปฏิร ูปประเทศด้านการการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดผลอันพึงประสงค์ไว้ 6 ข้อ ดังนี้ 
  1. ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริอตประพฤติมิชอบ 
และชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย 
  2. ให ้ม ีมาตรการควบคุม กำก ับ ต ิดตามการบร ิหารจ ัดการของหน ่วยงานภาครัฐ  
และภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริตของบุคคล ใช้ดุลยพินิจ 
โดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และการกำกับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง 
  3. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้  
และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต เพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้อง
กับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ 
  4. ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมาย 
ต่อเจ้าพนักงานของรัฐที ่ถ ูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทำการทุจริตและประพฤติม ิชอบ  
อย่างเคร่งครัด 
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  5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน  
ชี้มูล ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด และเป็นธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะ 
มีการจัดทำและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต ตลอดจนเร่งรัดการติดตามนำทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำ
ความผิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้อง 
กับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพ่ิมเติม 
  6. ให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อแนนโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 
  และกำหนดประเด็นการปฏิรูปออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก 
  2. ด้านการป้องปราม ประกอบด้วย 12 กลยุทธ์หลัก 
  3. ด้านการปราบปราม ประกอบด้วย 11 กลยุทธ์หลัก 
  4. ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก 
  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ได้กำหนดประเด็นที่ดำเนินการโดยเร่งด่วน ดังนี้ 
  1. ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชน ให้มีการร่วม
ตรวจสอบและเฝ้าระวัง ด้วยการออกกฎหมายรองรับการรวมตัวของภาคประชาชน และจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ โดยเฉพาะในรูปแบบ Digital Platform เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการเฝ้าระวัง 
  2. ด้านการปราบปราม ด้วยการ (1) จัดกลไกการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
โดยเร ่งแก้ไขปัญหาและตรวจสอบพฤติการณ์ตามข้อร้องเร ียน / แจ้งเบาะแสของภาคประชาชน  
และหากพบการกระทำทุจริตให้ดำเนินการตามกฎหมายเพื่อนำมาลงโทษโดยเร็ว (2) ลดการใช้ดุลยพินิจ 
ของเจ้าหน้าที่ ด้วยการลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น กำหนดและเผยแพร่ขั้นตอน วิธีการ และเอกสาร 
ที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินการให้ชัดเจน และ (3) เร่งรัดการตรากฎหมายเกี ่ยวกับผลประโยชน์ขัดกัน 
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 
6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  กำหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน 
มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ ่นของตนเองได้อย่างมีอิสระ คล่องตัว มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้  
พร้อมทั้งให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ความโปร่งใสอยู่ในระดับแนวหน้าของอาเซียน และให้ประชาชน 
ได้รับบริการด้านความยุติธรรมด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ที่ 6  
นี้คือ การเพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
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 ในยุทธศาสตร์ที ่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยังได้กำหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน 
จำนวน 5 หัวข้อ คือ 
 1. ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทัน 
และมีภูมิต้านทานต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
 2. กำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเข้าถึงข้อมูลให้โปร่งใส 
ดังนี้ 
  2.1 ตรวจสอบ จับกุม และลงโทษอย่างเคร่งครัดและจริงจัง 
  2.2 กำหนดให้มีมาตรการเสริมในเชิงบวกให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี อาทิ การลดหย่อนภาษี 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาษีองค์ภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และเครือข่าย
ต่าง ๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐและเอกชน 
  3.1 วางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  3.2 ดำเน ินการตามกระบวนการยุต ิธรรม ปราศจากแทรกแซงของนักการเม ือง 
และผู้มีอิทธิพล 
  3.3 พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะ 
 4. ศึกษารูปแบบระบบบริหารจัดการของหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่ต่อต้านการทุจริต 
ให้มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ เป็นที่ศรัทธาของประชาชนมีความสามารถในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
  4.1 วางระบบการตรวจสอบการปฏ ิบ ัต ิ งานขององค ์กรอ ิสระจากสาธารณชน  
หรือโดยองค์กรอิสระด้วยกันเอง 
  4.2 จัดการให้มีการตั ้งเกณฑ์มาตรฐานให้หน่วยงานสามารถนำไปใช้เป็นแนวทาง 
การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
 5. ส่งเสริมธรรมาภิบาลภาคเอกชน โดยสนับสนุนให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเข้ามามีบทบาท 
ในการตรวจสอบการทำงานของภาคเอกชนให้มากขึ้น 
  จัดให้มีรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นกับภาคชน และสนับสนุนเงินอุดหนุนหรือลดค่าธรรมเนียม 
รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเป็นกรณีพิเศษ  
 ดังนั้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จะมุ่งเน้น 
การส่งเสริมและพัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ด้ านการต่อต้านการทุจริต  
รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพ่ือเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง 
ข้าราชการ และนักธุรกิจ ออกจากกัน ทั ้งนี ้ การบริหารงานของส่วนราชการจะต้องมีความโปร่งใส 
และตรวจสอบได ้
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7. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน (Thailand 4.0) 
 เป็นโมเดลที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหาร
ประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ คือ (1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from 
Within) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 
4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทาง และเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยกคือ การยกระดับ
ศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์”  
ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 
ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั ้ง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณธรรมร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมมีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข 
(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)  
 

8. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที ่ 3  
 (พ.ศ. 2560-2564)  
 ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and 
Clean Thailand) กำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั ้งระบบ  
ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
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 โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(CPI) สูงกว่าร้อยละ 50  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่  
“ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม ในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่  
ปฐมวัย เพื ่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื ่อสัตย์ สุจริต  
เป็นการดำเนินการ ผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็น
พลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะจิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน  
มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝา่ย  
ที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมือง 
อันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ ่มทุกฝ่ายที ่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ  
เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ ของประชาชน  
จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู ่การปฏิบัติ  
อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล 
มีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื ่องการต่อต้านการทุจริตไปสู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรร ม 
และสอดคล้อง เป็นหนึ่งเดียวกัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์นี ้มุ ่งเน้นการทุจริตเชิงนโยบาย ที่มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมาย 
เข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อำนาจ
อย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 จึงได้กำหนด 
ให ้ม ีย ุทธศาสตร ์ “สกัดกั ้นการท ุจร ิตเช ิงนโยบาย” ซ ึ ่งเป ็นย ุทธศาสตร ์ท ี ่ม ุ ่งป ้องกันการท ุจริต  
ตลอดกระบวนการของนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั ้งแต่ เริ ่มขั้น 
ก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั ้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั ้นตัดสินใจนโยบาย 
(Policy Decision) ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy 
Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์นี้ม ุ ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริต 
ของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือ ทำให้ 
การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไก ด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร 
และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาล
มากยิ่งขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้
กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู ้กระทำผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกัน 
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ 
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจ 
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน  
รวมไปถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน  
และต่างประเทศ 
 
9. แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
  ที่กำหนดวิสัยทัศน์ กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต กำหนดพันธกิจหลัก 
เพื ่อสร้างว ัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ (หมายถึง การป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปีข้างหน้า จะเป็นการปฏิรูป
กระบวนการดำเนินงานจากเดิมไปสู่กระบวนการทำงานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐาน
ทางความคิดของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให ้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส ่วนตน 
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กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ นอกจากตนเองจะไม่กระทำการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้น
อีกต่อไป บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบ เจตจำนงของผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจาก 
การทุจริต มีการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไกการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที ่ได ้ร ับความไว้วางใจ และความเชื ่อมั ่น ศรัทธาจากประชาชน  
ว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม 
ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติ 
ผ่านยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
โดยเป้าประสงค์ของแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) คือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ 90 เมื ่อสิ้น 
แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2560-2564) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังวิธีคิด ตามหลัก-
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างระบบฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน สร้างระบบคิด “แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น” (Digital Thinking) และ “แก้ทุจริต ต้องคิด
แยกแยะ” (Digital Thinking) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระดับคุณธรรม และความขัดแย้ง
เชิงคุณธรรมแก่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปรับฐานความคิดแก่บุคลากร
กระทรวงสาธารณสุขให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื ่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู ้ที ่เหมาะสม  
บนหลักการพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม นำไปสู ่เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมที่สมดุล  
  2. เพื ่อเสริมสร้างระบบฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์  
ส่วนตน สร้างระบบคิด “แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น” (Digital Thinking) และ “แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ” 
(Digital Thinking) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ซึ ่งเป็นการเปรียบเทียบระดับคุณธรรม และความขัดแย้ง  
เชิงคุณธรรม 
  3. เพ ื ่อเสร ิมพล ังการม ีส ่วนร ่วมของหน ่วยงานในส ังก ัดกระทรวงสาธารณสุข  
ในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและต้านทุจริตทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังจิตสำนึกให้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
     ส่วนตน ในการผลิตบุคลากรของสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวง 
     สาธารณสุข 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังจิตสำนึกให้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
     ส่วนตนในบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
 กลยุทธ์ที่ 3 วางระบบรากฐานการนำค่านิยม MOPH เป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรม 
     ต่อต้านการทุจริต 
 กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อป้องกัน และหยุดยั้ง  
     การทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์น ี ้ม ุ ่งเน ้นการกำหนดกลไกด้านการป้องกันการทุจร ิตที ่ม ีประส ิทธ ิภาพ 
เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต 
  วัตถุประสงค์ 
 เพื ่อยกระดับกลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ในการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต  
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 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารทุกระดับมีความพร้อมรับผิด   
     (Accountability) 
 กลยุทธ์ที่ 2 เพิ ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ใช้ดุลยพินิจ 
     โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปราม 
การทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
  วัตถุประสงค์ 

 1. เพื ่อสร้างและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต 

 2. เพ่ือพัฒนากฎหมายปรับปรุงกฎ ระเบียบใหเ้ท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ผู้กระทำความผิดถูกลงโทษทางวินัย 

ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมาย เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
 กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริต 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการกระบวนการด้านการปราบปรามการทุจริต 

10. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564) 
 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ให้ความสำคัญ 
กับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชน โดยให้นำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล หลักคำสอนของศาสนา วัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมไทย 
มาสร้างสรรค์สังคมไทยให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมผ่านกลไกประชารัฐของรัฐบาล
เพื ่อสร้างพลังการทำความดีเพื ่อชาติของประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคมไทย อันจะส่งผลให้  
การพัฒนาประเทศมีความสมดุลทั ้งด้านวัตถุและจิตใจตามแนวคิด “คุณธรรมนำการพัฒนา” 
พร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยให้
เกิดความเข้มแข็งจากภายในและเกิดกระบวนการสร้างสังคมคุณธรรมแบบ “ระเบิดจากข้างใน”  
จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในรัชกาลที่ 9 และหลักธรรมของศาสนา ควบคู่
ก ับระบบเศรษฐกิจเกิดความมั ่งคั ่ง เข้มแข็งด้วยวิถ ีว ัฒนธรรมไทย และยั ่งย ืนด้วยหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง รัฐบาลมุ ่งหวังที ่จะเห็น 3 สถาบันหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์ เป็นรากฐานเชื ่อมร้อยให้บ้านเมืองสมานฉันท์ส ู ่  “ความมั ่นคง มั ่งค ั ่ง ยั ่งยืน”  
ด้วย “ปัญญา” สร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” เชื ่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู ่โลกด้วยความสมดุล 
ด้วยการสร้างคนไทยเป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ” สร้างสังคมไทยเป็น “สังคมที่เกื ้อกูลและแบ่งปัน”  
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง คำนึงถึงรากฐานการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว คนในชาติได้รับการพัฒนาให้เป็น คนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร  
และมีจติสำนึกคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ 
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11. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) จัดทำ
ขึ้นบนพื้นฐานบริบทของสังคมไทย บริบทของสังคมกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ นโยบายรัฐบาล 
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) โดยร่วมออกแบบ 
การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการขับเคลื่อนเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
ภายใต้แนวคิดการรับรู้ถึงเป้าหมาย (Sense of Purpose) ไปปรับใช้ในชีวิตด้วยการลงมือทำตั้งแต่วันนี้ 
โดยเชื ่อมั ่นว่าหากทุกคนคำนึงถึงประโยชน์ของบ้านเมืองก่อนประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  
และหันมาร่วมมือกันสร้างเป้าหมายใหม่ของชาติก็จะทำให้ประเทศไทย เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
คุณธรรมที ่พึงประสงค์คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื ่อเสริมสร้างระบบคุณธรรมของ 
กระทรวงสาธารณสุขให้เข้มแข็ง บนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์  
ส่วนตน นำสู่การเป ็นกระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of Public Health) ภายใต ้ค ุณธรรม 
ที่พึงประสงค์ 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
“MOPH” โดยให้ค่านิยม “MOPH” ฝังอยู่ในจิตวิญญาณของบุคลากรสาธารณสุขทุกคน ไม่ว่าเป้าหมาย
การทำงานจะเป็นอย่างไรก็จะประสบความความสำเร็จ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ดีและยั่งยืน 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
 วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ (Goal) คุณธรรมนำการพัฒนาตน คน งานอย่างยั่งยืน 
 พันธกิจ (Mission)  
 1. พัฒนาระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรม ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 2. พัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรม / โรงพยาบาล
  คุณธรรม 
 3. พัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข  ให้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 4. ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564) 
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก และแต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
  ย ุทธศาสตร ์น ี ้ ให ้ความสำค ัญก ับการวางระบบรากฐานการส ่งเสร ิมค ุณธรรมของ
สถาบันการศึกษา ส่วนราชการ การใช้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามและกิจกรรมเทิดทูนชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม  โดยส่งเสริมบุคลากรสาธารณสุข 
มีจิตสำนึกของความซื่อสัตย์สุจริต วินัย ความรับผิดชอบ ยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
คุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง ว ิน ัย ส ุจร ิต การแยกเรื ่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่ 
และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่กระทำการอันเป็น 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เน้นจริยธรรมสากลของความเป็นมนุษย์
เป็นคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ที่เป็นข้อห้ามและข้อควรทำ ยึดความถูกต้องของส่วนรวมเพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐาน
ในการประพฤติปฏิบัติตนในการดำรงชีวิต ประกอบสัมมาอาชีพ และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
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 กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมของส่วนราชการ 
 กลยุทธ์ที่ 3 วางระบบรากฐานการใช้ว ัฒนธรรมขนบธรรมเน ียมประเพณีที ่ด ีงาม  
     และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นฐาน 
     ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม /
โรงพยาบาลคุณธรรม 
  ยุทธศาสตร์นี้ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม  
/ โรงพยาบาลคุณธรรม  สร้างผู ้นำหน่วยงานและสร้างเสริมแกนนำแบบอย่างในการบริหารที ่เน้น  

การพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างมีส ่วนร่วม  สร้างทีมแกนนำแบบกัลยาณมิตรเพื ่อข ับเคล ื ่อน 

การเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรม องค์กรคุณธรรม  

และทักษะการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม / โรงพยาบาลคุณธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างผู้นำหน่วยงานและสร้างเสริมแกนนำแบบอย่างในการบริหาร 

     ที่เน้นการพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วม 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างทีมแกนนำแบบกัลยาณมิตรเพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์กร 

     คุณธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และทักษะ 

     การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรม / 
โรงพยาบาลคุณธรรม 
  ยุทธศาสตร์นี้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการสร้างนวัตกรรม
การส่งเสริมคุณธรรม และการพัฒนาองค์กรคุณธรรม / โรงพยาบาลคุณธรรม พัฒนาความเข้มแข็ง 
ของเครือข่ายและการขยายความร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืน ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านองค์กร
คุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรมทั้งบุคคลหน่วยงานต้นแบบ องค์กรสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้  
การพัฒนา และการเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม และการพัฒนาองค์กรคุณธรรม / 
     โรงพยาบาลคุณธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายและการขยายความร่วมมือ 
     กับภาคส่วนอื่น ๆ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านองค์กรคุณธรรม / โรงพยาบาลคุณธรรมทั้งบุคคล 
     หน่วยงานต้นแบบ องค์กรสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู ้ การพัฒนา  
     และการเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
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12. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการของคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีมติให้แจ้งคณะรัฐมนตรีรับทราบหลักเกณฑ์การดำเนินการ
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
เพื ่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่ และคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ 27 มีนาคม 2561 มีมติรับทราบ
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการตามที่คณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติได้เสนอ เพื่อให้การผลักดันนโยบายเรื่องการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการปฏิรูปในเรื่องการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 วรรคสามของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พ.ศ. 2557 ประกอบกับมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  โดยให้ 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิด  
เพราะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ดังนี้ 
 

 มาตรการที่ 1 
 ข้อ 1 ในกรณีที ่มีข้อร้องเรียนเกี ่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 7 วัน แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อรับทราบ
ทันที และให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยหรือทางอาญาโดยเร็วซึ่งจะต้อง ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
ในระหว่างนี้ให้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  
เพ่ือทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 
  กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเชื่อถือ และเป็นกรณีที่ทำให้เกิด
ความเสียหายแก่ราชการหรือทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจ 
สรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ที่เกี ่ยวข้องไปดำรงตำแหน่งอื ่นเป็นการชั ่วคราว เพื ่อประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกัน 
การกระทำที่อาจมีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีที่เป็นเรื ่องร้ายแรงหรือมีผลกระทบ 
ต่อความเชื่อม่ันและไว้วางใจของประชาชน ให้เสนอให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในอัตรากำลังชั ่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี และดำเนินการตามมาตรการ 
ที่กำหนดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหา
เจ้าหน้าที ่ของรัฐที ่อยู ่ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั ่วคราว ลงวันที่  
15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 หรือคำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 68/2559  
เรื ่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที ่ในหน่วยงานอื ่นของรัฐและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั ่วคราว  
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 แล้วแต่กรณี 
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 มาตรการที่ 2 
 ข้อ 2 ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า มีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุป
ความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการทางวินัยต่อข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดเพื ่อทราบความคืบหน้าและเร่งรัดการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ทั ้งนี ้ อาจพิจารณา 
ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที ่ของรัฐผู ้น ั ้นออกจากราชการไว้ก่อนหรือออกจากตำแหน่งก็ได้  
ตามความจำเป็นและเหมาะสม และในกรณีที ่พบว่ามีความเกี ่ยวข้องกับการกระทำความผิด 
ทางอาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือพิจารณาดำเนินคดีโดยทันที 
  กระบวนการพิจารณาดำเนินการตามวรรคหนึ ่งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ  
และระเบียบที่เกี ่ยวข้องตามปกติ แต่ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณา จัดลำดับ 
ตามความสำคัญ ความสนใจของประชาชน และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น 
  ในกรณีที่เป็นการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิด
ทางวินัยอย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการ
ต้นสังกัดดำเนินการปรับย้ายจากตำแหน่งเดิม และห้ามปรับย้ายกลับไปดำรงตำแหน่งหน้าที่ 
ในลักษณะเดิม หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย 
 

 มาตรการที่ 3 
 ข้อ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ทำให้  
การปฏิบัติราชการเกิดความล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ  
หรือทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ให้ถือเป็นกรณีท่ีต้อง พิจารณาให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งอ่ืน 
 

 มาตรการที่ 4 
 ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน หรือผู้ให้
ข ้อมูลหร ือเบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม  เพื ่อให ้การได ้ร ับข ้อมูลและหลักฐาน 
ในการดำเนินการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการจงใจให้ข้อมูลเพ่ือใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลเพ่ือให้มี 
การดำเนินการที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอื่น ให้พิจารณาดำเนินการลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย 
 

 มาตรการที่ 5 
 ข้อ 5 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  
ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้โดยเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

จากสถานการณ์ปัจจุบ ันและทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในประเทศไทย ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในปัจจุบันประเทศไทย มีความพยายาม 
ที ่จะกำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิต โดยมีการกำหนดทั ้งในร ัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที ่ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน  
และการปกครองประเทศเพื ่อให้เห ็นถึงความจริงจ ัง และจริงใจ ที ่จะให้ทุกภาคส่วนในสังคม  
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ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ให้บรรเทาเบาบางลง หรือหมดสิ ้นไปในอนาคต  
รวมถึงการสร้างให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงาน
สามารถบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี ่ยวข้องกับการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต จึงได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับชาติ จนถึงแนวทางในการผลักดัน  
ให้หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ได้นำเอายุทธศาสตร์ชาติ  ฯ ไปปรับใช้เป็นแผนงาน / กิจกรรม / 
โครงการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งหากทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ก็เชื่อได้ว่าสิ่งที่ประชาชนทุกคนอยากเห็นว่าประเทศไทยของเรามีภาพลักษณ์
ความโปร่งใสในอันดับที่ดีข้ึน และเป็นที่ยอมรับในสังคมโลกจะอยู่อีกไม่ไกลอย่างแน่นอน 
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2.6 แนวทางการป้องกันการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข 
 กระทรวงสาธารณสุข กำหนดทิศทางการพัฒนากระทรวงสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ 
ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผน  
แม่บทด้านการป้องกัน ปราบปรามการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที ่กำหนด 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -
2579) ที่เชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล 12 เรื ่อง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั ่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ ระยะที ่  3 (พ.ศ. 2560-2564)  
และมาตรการป ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิ ตและประพฤต ิม ิ ชอบในระ บบราชการ  
ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื ่อวันที ่ 27 มีนาคม 2561  โดยขับเคลื ่อนแผนแม่บท 
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)  
ภายใต้วิส ัยทัศน์ กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต  และ กระทรวงสาธารณสุข 
เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั ่งยืน  ร่วมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ  
ให้ม ีประสิทธิภาพ ภายใต้ย ุทธศาสตร์หลัก  ผ่านกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานที ่กำหนด 
ในแต่ละแผนแม่บท เพื ่อสร้างว ัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตอย่างยั ่งย ืน ยกระดับธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ  
ให้ม ีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ที่ม ุ ่งเน้นการปฏิร ูปและพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้านของพลวัต 
ของการทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขทุกด้าน โดยเริ่มพื้นฐานจากจิตใจ จิตสำนึกเป็นสำคัญ เพื่อให้การทจุริต
ในกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถเกิดขึ ้นได ้และ  / หร ือมีปริมาณลดน้อยลงไป ทำให้ส ังคม 
กระทรวงสาธารณสุขเป็นสังคมแห่งการต่อต้านการทุจริต และได้รับการยอมรับจากทุกส่วนราชการ 
นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนในการไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ 
สร้างวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ให้เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจังเป็นไปตามคำแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่  
25 กรกฎาคม 2562 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 12 เรื่อง นอกจากนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ 3 ป.1 ค. (ปลูกและปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม  
และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยมุ่งเน้นประเด็น 
การป้องกันการทุจริต ผ่านกระบวนการ 6 กระบวนการ ดังนี้ 
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 1. กระบวนการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริต 
  การแก้ไขปัญหาที ่ต ้องวางน้ำหนักไปที ่การแก้ไขป ัญหาความคิด พฤติกรรม 
การปฏิบัติของข้าราชการที่ไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของการเป็น “บุคคลสาธารณะ” หรือ “ข้าราชการ
สมัยใหม่” แก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีคิดแบบระบบเลขฐานสอง (Digital Thinking) หรือ Binary Thinking 
ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยใช้โมเดล “STRONG” ในการขับเคลื่อนในการปรับฐาน

ความค ิดของบ ุคลากรในส ั งกัด
กระทรวงสาธารณส ุข เก ี ่ ย วกับ 
เ ร ื ่ อ ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ์ ท ั บ ซ ้ อ น  
ให ้สามารถแยกแยะผลประโยชน์
ส ่วนต ัวก ับผลประโยชน ์ส ่วนรวม 
ส ่ ง เสร ิ ม ให้ ม ี ระบบกล ่ อม เกลา 
ทางสังคมในการต่อต้านการทุจริต  
ฝัง Chip วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส ่วนตัวและผลประโยชน์ส ่วนรวม 
ให้เกิดขึ ้นโดยอัตโนมัต ิด ้วยโมเดล 
STRONG ประกอบด้วย  
S (Sufficiency) ความพอเพียง  
T (Transparency) ความโปร่งใส  
R (Reslise) ความตื่นรู้  
O (Onward) มุ่งไปข้างหน้า  

N (Knowledge) ความรู้  
G (Generosity) ความเอ้ืออาทร  
 
 
 

 ใช้หล ักปร ัชญาของ เศรษฐก ิจพอเพ ียง  ข ้ อสำค ัญการม ี เหต ุผล  ความสมดุล  
การมีภูมิคุ ้มกัน STRONG เกิดจากการผูกพันกันทุกเส้น จึงเป็นเหตุผลในการทำโมเดล ความหมาย 
ของ STRONG ในแต่ละความหมาย 
 S – Sufficient หล ักความพอเพ ียง ในความหมายของการต ้านท ุจร ิต โดยบ ุคคล 
สามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ  
 T - Transparent ความโปร่งใส คือการสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย  
 R - Realise ตื่นรู้ คือ การตื่นรู้และพร้อมที่จะลงมือทำ ตื่นรู้ในปัญหาการทุจริต เฝ้าระวัง  
จะสอดคล้องกับ  
 O - Onward มุ่งไปข้างหน้า คือ การให้ผู ้อื ่นเปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทางที ่ถูกต้อง  
คือการต่อสู้ในจิตใจกับการไม่ทุจริต พัฒนาองค์กรของเราบริหารจัดการให้ดีขึ้น  
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 N - Knowledge ความรู้ คือ การพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ เพราะอนาคตอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางของทุจริตมากขึ้น เช่น การจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดิจิทัล และไม่สามารถตรวจสอบ ความรู้
เปลี่ยนแปลงเสมอในทุกเรื่อง  
 G - Genrosity ความเอ ื ้ออาทร ค ือ ความเอ ื ้ออาทรตามจร ิยธรรมและจ ิตพอเพ ียง  
แต่สาเหตุของการเกิดการทุจริตมาจากระบบอุปถัมภ์ การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติ ความเอ้ืออาทร
ในนิยามนั้น มไิด้ต้องการหวังผลตอบแทน  
 ภายใต้สัญลักษณ์ STRONG คือ  
 1. มือกำแน่นแนบไว้ที่หน้าอกข้างซ้าย แสดงถึงความเข้มแข็งของใจในการต่อสู้กับการทุจริต 
ความอยุติธรรม มุ่งม่ันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 2. มือขวาที่กำแน่น แสดงถึงการยึดมั่นค่านิยม ความพอเพียง (S: sufficient) ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตน โปร่งใส (T: transparent) พร้อมให้ตรวจสอบได้  
 3. กำมือแนบอกข้างซ้ายตรงหัวใจ แสดงถึงการมีใจตื ่นร ู ้ (R: realise) ต่อปัญหา 
การทุจริต มุ่งมั่นไปสู่อนาคตข้างหน้า (O: onward ) ในการแก้ไขปัญหาเพื่อความเจริญอย่างยั ่งยืน 
ของชาติ แสวงหาพัฒนาความรู้ (N: knowledge) ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และ มีความเอื้ออาทร  
(G: generosity) ต่อกันบนพื้นฐานของจริยธรรมและกฎหมาย สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทยสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) การพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ (Thailand 4.0) คือ การยกระดับ
ศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” 
ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 
ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณธรรมร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมมีความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปี่ยม
สุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) 
 ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยใช้โมเดล “STRONG” ในการขับเคลื ่อน 
ในการปรับฐานความคิดของบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
ให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบกล่อมเกลาทางสังคม 
ในการต่อต้านการทุจริต ฝัง Chip วิธ ีค ิดแยกแยะผลประโยชน์ส ่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ให้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยโมเดล STRONG นั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ได้จัดการอบรมหลักสูตร STRONGEST COACH เพื ่อสร้างว ิทยากรในการทำหน้าที ่ส ่งต่อความคิด 
และความรู้ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข STRONG : 
จิตพอเพียงต้านทุจริต นอกจากนี้ ผู ้เข้ารับการอบรมหลักสูตร STRONGEST COACH ยังได้ร่วมลงนาม 
ในพันธะสัญญาของบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข STRONGEST COACH กระทรวงสาธารณสุข 
ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต โดยที่ผู้เป็น STRONGEST COACH ได้มีพันธะสัญญาร่วมกัน คือ “สาธารณสุข 
ซื ่อสัตย์ โปร่งใส ตื ่นรู ้ สู ้ทุจริต จิตพอเพียง” และให้ทุกหน่วยงาน ร่วมขับเคลื ่อนชมรม STRONG  
อย่างบูรณาการร่วมกัน 
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 2. กระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
  2.1 การบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ซึ่งการบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
เป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์สำคัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี  
(ด้านสาธารณสุข) โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญ 
ในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) แผนแม่บทด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยนำเครื ่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ขยายผลสู ่หน ่วยงานในสังก ัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ราชการบร ิหารส ่วนภูม ิภาค  
ที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จวบจนปัจจุบัน คือปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ขยายผล
ครอบคลุมส่วนราชการระดับกรม จำนวน 9 กรม หน่วยงานของรัฐภายใต้กำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ จำนวน 6 หน่วย และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 1,854 หน่วยงาน ประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวั ด 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ใช้หลักการสำคัญ
คือ การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ที ่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เพื ่อให้ทุกหน่วยงาน 
ทราบจ ุดแข ็งและโอกาสในการปร ับปร ุง (Opportunity for Improvement : OFI) พร ้อมปร ับปรุง
กระบวนงานตามมาตรฐานการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประกอบการหลักการสำคัญ 3 ประการ 
คือ  
 Systematic ความเป็นระบบของกระบวนการ ที ่ทำให้การดำเนินการนั ้นเป็นไปได้  
    อย่างชัดเจน มีเข็มมุ่ง และสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร 

Sustainable การแสดงให้เห ็นถ ึงความมุ ่งม ั ่น ม ุ ่งเน ้นการนำกระบวนการที ่วางไว้  
อย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั่วถึง เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน
ขององค์กร  

 Measurable การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้ได้คำตอบ การควบคุม ติดตาม และประเมินผล 
    การดำเนินงาน เพื ่อให้หน่วยงานได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 
    อย่างต่อเนื่องเกิดความยั่งยืน 
ภายใต้ข้อคำถามตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) และคำนึงถึงความสำคัญกับการ “รักษา” ระบบการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมี 
ธรรมาภิบาลที่ดีให้ต่อเนื่อง เพื่อเป็นพื้นฐานในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานในระดับก้าวหน้า (Progressive Level) ต่อไป โดยใช้ หลักการ ADLI ประกอบด้วย  
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 Integration กระบวนการ / ระบบต้องสอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับสำคัญที ่ระบุ  
    ในข้อคำถาม  
 Learning บุคลากรทุกคนเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจ เข้าถึง และมีการประเมิน 
    ประสิทธิผลของกระบวนการ / ระบบ มีการปรับปรุงกระบวนการ / ระบบ 
    ให้ดีขึ้น  
 Deployment กระบวนการ / ระบบ เป็นที่เข้าใจ ยอมรับ และมีแนวทางปฏิบัติ กระบวนการ 
    / กิจกรรมสนับสนุน ให้ครอบคลุม ทุกหน่วยงาน  
 Approach มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพ และทำย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับ
    กิจกรรมในหัวข้อที่ประเมิน 
  2.2 มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื ่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ป้องกัน 
การรับสินบน ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และลด  
การใช้ดุลพินิจ ดังรายละเอียด 
     (1)  การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ และการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื ่อวันที ่ 3 ตุลาคม 2560 ที ่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการอย่างเคร่งครัด  
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
     (2)  การประกาศเจตนารมณ์หรือคำมั ่นของผู ้บร ิหารสูงสุดคนปัจจ ุบัน 
ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
และมีการสื่อสารที่ทรงพลัง ที่แสดงออกถึงความโปร่งใสในการบริหารราชการและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถตรวจสอบได้ 
     (3)  การกำกับติดตามการดำเนินงานตามเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหาร 
ในการต่อต้านการทุจริต 
     (4)  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
     (5)  การดำเนินหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
     (6)  การรายงานการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
     (7)  การป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้ าที ่รัฐ  
ใน 4 ประเด็น ได้แก่  
       (7.1) มาตรการการใช้รถราชการ  
       (7.2) มาตรการการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
และในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย  
และเงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข  
       (7.3) มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม  
และสัมมนา  
       (7.4) มาตรการจัดหาพัสดุตามท่ีกฎหมายกำหนด 
     (8)  การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ครอบคลุมใน 6 ประเด็นหลัก ได้แก่  
การลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก การลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากร
ในการดำเนินงานตามภารกิจสนับสนุน การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารบุคคล การลดการใช้ดุลพินิจ
ในการใช้จ่ายงบประมาณ การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารพัสดุภาครัฐ และการลดการใช้ดุลพินิจ 
ในการพิจารณาโทษทางวินัย 
     (9)  การใช้ทรัพย์สินของราชการและการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ 
     (10)  การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื ้อจ ัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
การตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
     (11)  การให้ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของหน่วยงาน  
กำหนดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
     (12)  แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน  
หร ือส ่วนอ ื ่นใดเพ ิ ่มเต ิมจากที ่หน ่วยงานของร ัฐกำหนดไว ้ในขอบเขตของงาน หร ือรายละเอ ียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
     (13)  การจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล 
     (14)  การให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้  
เช่น การงดการให้และรับของขวัญในโอกาสต่าง ๆ  (no gift policy) โดยให้ใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น ผ่านโปรแกรมประยุกต์ (Application) ไลน์ ทดแทน 
     (15)  การเรี่ยไร และแนวปฏิบัติการเรี่ยไรตามท่ีกฎหมายกำหนด 
     (16)  พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องกำกับดูแลด้วยตนเอง 
     (17)  เสริมสร้างหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระ และมีความเป็นมือ
อาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน 
     (18)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการตรวจสอบภายใน และการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และนำผลการตรวจสอบภายในและการประเมิน  
การควบคุมภายในของหน่วยงานตรวจสอบมาปฏิบัติอย่างจริงจัง 
     (19)  ยึดหลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
     (20)  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศในการทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563  
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 3. กระบวนการสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติกับภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต 
  โดยการสร้างและพัฒนากลไกกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อ
กับหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง มาตรการป้องกัน
การทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การดำเนินการตามข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ช. ข้อ 1.3.1 “ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการ
หารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสด ิการ
สถานพยาบาล” และข้อ 1.4 “ให้เพ ิ ่มความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายในทั ้งในระดับ
สถานพยาบาลและระดับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล” ดังรายละเอียด 
  3.1 ผลักดันให้การขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
(Rational Drug Use หรือ RDU) ในทกุภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  3.2 ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง มาตรการป้องกัน
การทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เสนอ หลักเกณฑ์การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
   (1) ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์
ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 
   (2) ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (cost) มาตรฐาน 
(standard) ระยะเวลาในการส่งมอบ (time) การให้บริการ (service) และราคา (price) ประกอบการ
ตัดสินใจ 
   (3) ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อกำหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าในร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Term of Reference : TOR) ให้บริษัทคู ่ค้า 
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 174 มาตรา 175 และมาตรา 176 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และนิติบุคคลมีระบบอบรมเกณฑ์
จริยธรรมฯ แก่พนักงาน โดยให้เป็นคะแนนบวกในคะแนนในหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา 
(price performance)  
   (4) ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อใช้กลไกต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติกำหนด 
 3.3 บังคับใช้เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 และเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม 
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... อย่างเคร่งครัด กำหนดให้เกณฑ์
จริยธรรมเป็นกลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบจัดซื้อและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานพยาบาล 
 3.4 ประชาสัมพันธ์ และปลูกฝังให้บุคลากรและภาคประชาชนมีความตระหนักรู้  
ถึงความสำคัญของการเสนอขายยาอย่างเหมาะสม  
 3.5 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี ่ยวกับเกณฑ์จริยธรรม ฯ ให้บุคลากรรับทราบ  
และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตนตามเกณฑ์จริยธรรม ฯ 
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 3.6 สร้างเครือข ่ายที ่ประกอบไปด้วยบุคลากรในสถานบริการและประชาชน  
ทำการเฝ้าระวังและตรวจสอบการส่งเสริมการขายยา และการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงมีช่องทาง
ในการร้องเรียน และแจ้งข้อมูลการกระทำผิดให้แก่หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง 
 
 4. กระบวนการปราบปรามการทุจริต  
  โดยการสร้างและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว 
เด็ดขาด และเป็นธรรม กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัต 
ของการทุจริต การสืบสวนข้อร้องเรียนข้อกล่าวหาให้ดำเนินการโดยองค์คณะสหวิชาการในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู ้ให้แก่องค์คณะสหวิชาการในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต พัฒนากฎหมายปรับปรุงกฎ ระเบียบให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต   
เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ผู้กระทำความผิดถูกลงโทษทางวินัยด้วยความรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมาย เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต  และพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั ้งภายใน ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข องค์กรต่อต้านการทุจริต  
เพื ่อสนับสนุนองค์ความรู ้และข้อมูลในการปราบปรามการทุจริต  เป็นไปตามมาตรการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561  
  4.1 มาตรการจัดการเรื ่องร้องเร ียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยปฏิบัติ  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561  
    (1) กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561  
    (2) กำหนดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
    (3) มีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  4.2 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ ให ้แก ่องค์คณะสหวิชาการในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต ดังนั้น การสืบสวนข้อร้องเรียนข้อกล่าวหาให้ดำเนินการโดยองค์คณะสหวิชาการ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 
 5. กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข  
  ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-
2564) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2560) ภายใต้วิสัยทัศน์
ว่ากระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุขให้มีความต่อเนื่องและมีทิศทางเดียวกัน นำสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระทรวงสาธารณสุขและประเทศชาติ  ตามนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
(Thailand 4.0) และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 (ด้านสาธารณสุข) ที่ต้องการ
พัฒนาประเทศไทยและคนในชาติให้สมดุลทั ้งทางวัตถุและจิตใจควบคู ่ก ันไป โดยให้ “คุณธรรม 
นำการพัฒนา” สร้าง “สังคมคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และโรงพยาบาลคุณธรรม” ให้สัมฤทธิ ์ผล 
ในเชิงประจักษ์ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of Public Health)  
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ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุข  
ให้เข้มแข็งบนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน นำสู่ การเป็น
กระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of Public Health) ภายใต ้ค ุณธรรมที ่พ ึงประสงค์ 4 ประการ  
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” โดยให้ค่านิยม 
“MOPH” เพื ่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที ่มีความสุข ระบบสุขภาพยั ่งยืนต่อไป  และคำนึงถึง 
รากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว ดังนี้ 
  5.1 ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง- 
สาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ขับเคลื่อนผ่านองค์กรคุณธรรมเป็นไปตามหลักการ  
ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ จังหวัดคุณธรรม ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่สอดคล้อง 
กับแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2560) 
  5.2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ขับเคลื ่อน 
ผ่านกลไกชมรมจริยธรรม ที่เป็นไปตามหลักการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ จังหวัด
คุณธรรม ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2559-2560) และบูรณาการแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด-
ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ) เพื ่อความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำ  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามบริบทของหน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ  
 
 6. กระบวนการคุ้มครองจริยธรรม 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม  
บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนด
ประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว 
  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 22 บัญญัติให้บรรดา
ประมวลจริยธรรม กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลใช้บังคับ  
อย ู ่ ในว ันก ่อนว ันที่พระราชบัญญัติน ี ้ ใช ้บ ังคับ ให้คงมีผลใช ้บ ังคับได ้ต ่อไป เท่าที ่ไม ่ข ัดหรือแย้ง 
กับพระราชบัญญัตินี ้ จนกว่าจะมีการกำหนดประมวลจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับจริยธรรม 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 14 กำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน โดยข้อเสนอของหัวหน้าส่วนราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ  
เพ่ือควบคุม กำกับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย 
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  1. ประธานกรรมการ ซึ ่งหัวหน้าส่วนราชการเสนอจากผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ผู้มีความซื่อสัตย์เป็นประจักษ์โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
  2. กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการเลือกกันเอง 
ให้เหลือสองคน 
  3. กรรมการสองคนซึ่งเป็นข้าราชการในส่วนราชการที่ได้รับการคัดเลือกจากข้าราชการ 
พนักงานราชการและลูกจ้างของส่วนราชการนั้น ตามวิธีการดำเนินการที่แต่ละส่วนราชการเห็นสมควร 
  4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้า 
ส่วนราชการร่วมกันเสนอ 
  5. หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการคุ้มครองจริยธรรม  
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยขับเคลื ่อนผ่านกลไกคณะกรรมการจริยธรรมประจำ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ มุ่งเน้นการดำเนินงาน 
ตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ฯ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 15  
เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในทุกมิติ ครอบคลุมมิติของสถาบัน  
มิติของบุคคล มิติด้านปรัชญาความเชื่อและอุดมการณ์ มิติด้านกฎระเบียบ และมิติในเชิงบริบทต่าง ๆ 
ตลอดจนการแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทในทุกมิติ เชื่อมโยงกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที ่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ที ่บรรลุตามเป้าประสงค์เดียวกัน ข้อบังคับสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
และค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข MOPH ที่มุ ่งเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องในระดับหน่วยงาน ระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพ ให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม บรรลุสู ่เป้าหมายตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข  
ฉบับที ่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที ่เช ื ่อมโยงกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที ่ 1  
(พ.ศ. 2559-2564) ที่ร่วมพัฒนาหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานคุณธรรม 
เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขทำงานบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม มีความสุขทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที ่ของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งสองปี นับ
แต่วันที่ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีประกาศแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1013.7/ว 6 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 
  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ลงมติให้ตั ้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 31 ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 เรื ่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประกอบด้วย 
  1. นายอุทัย  สุดสุข   ประธานกรรมการ 
  2. นายสรรเสริญ  นามพรหม กรรมการ 
  3. นางสาวประไพ  กนิษฐายน กรรมการ 
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  4. นายสมพร  เนติรัฐกร  กรรมการ 
  5. นายไพจิตร  ปวะบุตร  กรรมการ 
  6. นายวินัย  วิริยกิจจา  กรรมการ 
   โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นเลขานุการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 15 มีดังนี้ 
  1. ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บ ังคับประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  2. สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ ในกรณีที ่มี  
ข้อสงสัย หรือมีข ้อร ้องเร ียนว่ามีการฝ่าฝ ืนจริยธรรมให้ส ่งเร ื ่องให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เพ่ือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนโดยเร็ว 
  3. พิจารณาวินิจฉัยชี ้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมพลเรือน 
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
โดยพลัน ถ้าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื ่นภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับเรื่อง ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
  4. ส่งเรื ่องให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที ่เห็นว่า 
เร ื ่องนั ้นเป็นเร ื ่องสำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายส่วนราชการ และยังไม่ม ีคำว ิน ิจฉัย  
ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 
  5. คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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  6. คุ ้มครองข้าราชการซึ ่ งปฏ ิบ ัต ิตามประมวลจร ิยธรรมข ้าราชการพลเร ือน  
อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
  7. เสนอผลการประเมินการปฏิบัต ิตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
เพ่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนตำแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน 
  8. เสนอแนะการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือการอื่นที่
เห็นสมควรต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
  9. ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือตามที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนมอบหมาย 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ประพันธ์หน้าที่และอำนาจ  
ของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ข้อ 15 เป็นบทกลอน ดังนี้ 
   กรรมการจริยธรรมตามแต่งตั้ง  เสริมพลังคุณธรรมกิจทั้งผอง 
  มีหน้าที่และอำนาจที่ต้องครอง  เป็นหลักป้องปกปักษ์รักษ์วินัย 
  งานควบคุม ส่งเสริม ใช้บังคับ  และกำกับการปฏิบัติอย่างโปร่งใส 
  ชี้ชอ่งทางแก้ปัญหาขจัดภัย  วินิจฉัยให้ปฏิบัติตามประมวล 
   พิจารณาชีข้าดเหตุแห่งกิจ  เสนอเรื่องตามพินิจอนัถี่ถ้วน  
  ดำเนินการทุกกรณีตามกระบวน  ทุกข์นั้นล้วนเที่ยงธรรมทุกข้อมูล  
   จริยธรรมตรงตามหลักตรรกะ  เป็นอิสระเสนอผลมิให้สูญ  
  ตั้งม่ันทำหน้าที่หวังเกื้อกูล  เพื่อผลพูลประโยชน์สุขข้าราชการ 
  มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ มาตรา 78 ซึ ่งบัญญัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ต้องรักษาจรรยาข้าราชการ ตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติ  
และศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้  
   (๑) การยึดม่ันและยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกต้อง 
   (๒) ความซ่ือสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
   (๓) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
   (๔) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
   (๕) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 

 
“จงรักภักดี มีความซื่อสัตย์  กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

ครองประโยชน์ส่วนรวม  ร่วมมุ่งผลสัมฤทธิ์  คิด  ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 

ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี” 
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  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  ข้อ 1 ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
    ๑.๑ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
    1.๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการ
      มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
    ๑.๓ มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระทำไปแล้ว 
    ๑.๔ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
      จนงานสำเร็จถูกต้องตามมาตรฐานของงาน 
    ๑.5 ปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาท 
    ๑.6 รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
    ๑.7 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการดำรงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของ 
      หน่วยงานราชการ 
  ข้อ 2 ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งท่ีถูกต้อง 
    ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย 
      และกรอบนโยบาย 
    ๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
      ของประชาชน 
    ๒.๓ มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
    ๒.๔ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง 
      ในการปฏิบัติงานตลอดจนการดำรงชีวิตส่วนตน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ 
      ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ 
    ๒.๕ มีสัจจะและไม่สัญญาใด ๆ กับบุคคลอื่นโดยมุ่งผลประโยชน์หรือความก้าวหน้า
      ของตนเอง 
  ข้อ 3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
    ๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ เอื้ออาทรและมีจิตบริการ 
      ต่อผู้มารับบริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง  
      โดยไม่คำนึงถึงฐานะ เชื้อชาติศาสนา สังคม หรือลัทธิทางการเมือง 
    ๓.2 ไม่กระทำการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติ 
      อย่างไม่เป็นธรรม 
    ๓.3 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์  
      และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
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  ข้อ 4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
    ๔.1 กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน 
    ๔.2 ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบการทำงาน  
      ของภาครัฐ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้อมูล ขั้นตอน ระยะเวลา  
      และวิธีการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้ตามกรอบของกฎหมาย  
      ตามความเหมาะสมอย่างท่ัวถึงและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
    4.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์
      ให้ตนเองหรือผู้อื่นหรืออันจะเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติ 
    4.4 เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมสำหรับการตรวจสอบ 
  ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
    ๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา  
      และมีคุณภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้อง  
      และเป็นธรรม 
    5.2 พัฒนาตนเองให้เป็นผู ้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์
      และความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยใส่ใจและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
      เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเอง ใส่ใจความก้าวหน้าทางวิชาการ
      เพ่ือพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 
    ๕.3 ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการทำงาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบธรรม 
      ที่เป็นอุปสรรคต่อการบริการประชาชน 
    ๕.4 ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจบรรลุผลและเป็นประโยชน์
      ต่อส่วนรวม 
    5.5 ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสีย 
      รว่มในการปฏิบัติราชการ 
  ข้อ ๖ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคม 
      นำคำสอนทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตด้วยความเรียบง่าย  
      ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตนและสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเอง 
      และผู้อ่ืน 
    6.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีความเพียร ใช้ความรู้ สติปัญญา 
      คุณธรรมเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต 
    6.3 การดำเนินการใด ๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ความรู้ตามหลักวิชาการ 
      มาพิจารณาให้เชื่อมโยงอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์
      ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ 
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  ข้อ ๗ ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
    7.๑ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
    7.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
    7.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
    7.4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
    7.5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
    7.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
    7.7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
    7.8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
    7.9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ 
    7.10 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ 
    7.11 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    7.12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
   กลไกการขับเคลื่อนจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   ข้อ ๑ ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   ข้อ ๒ ผู ้บริหารต้องเห็นความสำคัญในการส่งเสริมจรรยาข้าราชการโดยกำหนด
นโยบายและจัดทำแผนปฏิบัต ิในการส่งเสร ิมให ้ข ้าราชการมีจ ิตสำนึกและปฏิบ ัต ิตามจรรยา  
ของข้าราชการ 
   ข้อ ๓ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการทุกคนได้ทราบจรรยาที่ควรปฏิบัติ และยืนยันว่า 
จะยึดมั่นปฏิบัติจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   ข้อ ๔ ให้หน่วยงานจัดอบรมส่งเสริมความรู ้เกี ่ยวกับจรรยาข้าราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือบูรณาการเข้ากับการอบรมในโครงการต่าง ๆ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือปลูกฝังและกระตุ้นจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี 
   ข้อ ๕ คัดเล ือกหน่วยงานและบุคลากรที ่ม ีพฤติกรรมที ่ด ี เด ่นทางด้านจรรยา  
เพ่ือประกาศยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี 
   ข้อ ๖ ให้หน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ในการบังคับใช้จรรยาข้าราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น การให้รางวัล การให้โอกาสปรับปรุงและพัฒนาตน และการลงโทษ
สำหรับผู้ฝ่าฝืนจรรยาข้าราชการที่เป็นการกระทำผิดวินัย 
 
     สาธารณสุขซื่อสัตย์รับผิดชอบ ยึดมั่นกรอบถูกต้องนำวิถี 
   ปฏิบัติงานโดยธรรมโปร่งใสดี  มุ่งสัมฤทธิ์งานที่มีเพื่อปวงชน 
    เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักชีพ ดุจประทีบส่องแสงทุกแห่งหน 
   สิบสองข้อหลักไทยดำรงตน  จักส่งผลสุขสวัสดิ์พัฒนา 
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แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิอบ  
และส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
3.1 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
 และส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบ 
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน
กรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะที ่ ๓.๒  
เป็นผู ้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ และมอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพหลัก 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 
 ๑) กำหนดหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตภารกิจ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละเป้าหมาย และหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
ให้ครอบคลุมครบถ้วน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 
ที ่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว เพื ่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป ็นไปอย่างมีประส ิทธ ิภาพสูงส ุด เก ิดประโยชน์ต ่อปร ะเทศชาติ  
และประชาชนเป็นสำคัญ 
 ๒) ประสานหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
รายจ่ายที่จะต้องใช้ในการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
 ๓) พิจารณาโครงการ กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

3 
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 ๔) จัดทำข้อเสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ และแสดงผลสัมฤทธิ ์หร ือประโยชน์ที ่คาดว่าจะได้ร ับจากการใช้จ ่ายงบประมาณ  
ตามกรอบระยะเวลาของการดำเนินการ พร้อมจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ส่งสำนักงบประมาณ 
   ศูนย์ปฏิบัต ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ประมวลสถานการณ์  
ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุขไว ้แล้ว 
หน่วยงานสามารถนำความรู้ในบทที่ 2 มาประมวลเป็นข้อมูลเชิงวิชาการ และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดความเชื่อมโยงนี้  
 
3.2 ความเชื่อมโยงในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
 มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 กรอบการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
มุ ่งตอบสนองต่อย ุทธศาสตร ์ชาต ิ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร ์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่ งชาติ 
นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  เป้าหมาย 
  ข้อ 4.6  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ตัวช้ีวัด 
  ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็น การต่อต้านการทุจริต
  และประพฤติมิชอบ 
  เป้าหมาย 
  ประเทศไทยปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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  ตัวช้ีวัด 
  ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ / คะแนน) 
  ปี 2561-2565 อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ / หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
  ปี 2566-2570 อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ / หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน 
  ปี 2571-2575 อยู่ในอันดับ 1 ใน 32 และ / หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 62 คะแนน 
  ปี 2576-2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ / หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน 
 
 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
    และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  เป้าหมาย 
  เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
  ตัวช้ีวัด 
  ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา ฯ  
  ฉบับที่ 12 
 
 4. ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  เป้าหมาย 
  ประเทศไทยปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ตัวช้ีวัด 
  ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) อยู่อันดับ 1 ใน 54 
  และ / หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน ภายในปี 2565 
  ประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่งดำเนินการ 

1. เร่งรัดการสร้างจิตสำนึกเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม ค่านิยมซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง
ชอบธรรม 

2. พัฒนาการบริหารจัดการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ  
   แบบบูรณาการ / มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม 
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 5. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
 
  6. แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
     พอเพียง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
 
3.3 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น จึงกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓ แนวทาง ดังนี้ 
 แนวทางท่ี ๑ ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซือ่สัตย์สุจริต 
 แนวทางนี้มุ่งเน้นการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริต ให้บุคคลมีทัศนคติที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
การขับเคลื ่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การปลูกฝังวิธ ีคิดในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยจะต้องมีการสร้างวิทยากรตัวคูณเพ่ือขยายผลในเรื่องดังกล่าวให้ครอบคลุม
ในทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ การส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตในชุมชนต่าง  ๆ ทั่วประเทศ 
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 ต้นน้ำ ดำเนินการโดยสำนักงาน ป.ป.ช. กลางน้ำ ดำเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ป.ป.ท. และปลายน้ำ ดำเนินการโดยสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีหน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
 หน่วยงานเจ้าภาพ 
 กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ป.ช. 
 ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทย มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความชื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ ๔๘ 
 ๒. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม 
  ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ ๙๘ 
 ๓. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๖๕ ของหน่วยงานที่ประเมิน 
  ITA ไดค้ะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป 
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  กลุ่มเป้าหมาย 
  เด็กและเยาวชน ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสากิจ / เอกชน 
  โครงการ / กิจกรรมที่สำคัญ 
  1. โครงการ / กิจกรรมตันน้ำ ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
การพัฒนาระบบการรับรู้ การสร้างเครือข่ายต่อต้นการทุจริต การจัดทำนโยบาย แนวทาง มาตรการ 
พัฒนาเครื่องมือการประเมินและคู่มือการดำเนินงาน 
   หน่วยงานเจ้าภาพ 
   สำนักงาน ป.ป.ช. 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 
  2. โครงการ / กิจกรรมกลางน้ำ ประกอบด้วย การฝึกอบรม พัฒนา หรือการดำเนินการ 
เพื่อปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึก ส่งเสริมคุณธรมและจริยธรรม ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริต สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยจะต้องมีการสร้างวิทยากรตัวคูณ 
เพ่ือขยายผลในเรื่องดังกล่าวให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ การส่งเสริมให้มีวัฒนธรรม
ค่านิยมสุจริตในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการยกระดับผลการประเมินให้สูงขึ้น 
   หน่วยงานเจ้าภาพ 
   กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานด้านการศึกษา กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ป.ป.ท. 
และสำนักงาน ป.ป.ช.  
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 
  3. โครงการ / กิจกรรมปลายน้ำ ประกอบด้วย การประมินผลเกี่ยวกับความซื่อสัตย์
ส ุจร ิต การแยกแยะผลประโยชน ์ส ่วนตนก ับผลประโยชน ์ส ่วนรวม การประเม ินค ุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ไปดำเนินการ รวมถึงการติดตามประเมินผลโครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
   หน่วยงานเจ้าภาพ 
   สำนักงาน ป.ป.ช.  
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 
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 แนวทางท่ี ๒ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 สำนักงาน ป.ป.ช และสำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบการขับเคลื่อน
มาตรการป้องกันการทุจริตได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเพ่ือลดจำนวนคดีการทุจริต โดยสำนักงาน 
ป.ป.ท. ดำเนินการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยงการทุจริตเพื ่อลด  
และปิดโอกาสการทุจริต และมีการขยายผลการประเมินความเสี ่ยง โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริตทุกกระทรวง จำเป็นต้องมีโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตของแต่ละกระทรวง  เพื่อไม่ให้ 
มีเรื่องกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตเพ่ิมมากข้ึน และเพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงป้องปราม สำนักงาน 
ป.ป.ช. มีการนำมาตรการป้องกันการทุจริตที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญ 
ส่งผลกระทบสูงต่อประเทศ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม
และมีการกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยการตั้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาในการลดคดี  
การทุจริตที่หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ 
 ๑. มาตรการเกี่ยวกับสินบน ประกอบด้วย มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการ
เบิกจ่ายยา และการดำเนินการตามมาตรา ๑๗๖ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรการป้องกันการทุจริตการเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา 
 ๒. มาตรการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) 
 3. มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 
 ๔. มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี ่ยวกับ 
ป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 
 หน่วยงานเจ้าภาพ 
 หน่วยงานที ่คณะรัฐมนตรีมอบหมายในแต่ละมาตรการ สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ป.ช. 
 ตัวช้ีวัด 
 1. จำนวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง ลดลงร้อยละ ๘ 
 ๒. จำนวนคดีทุจริตรายหน่วยงานลดลง 
  2.1 จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ ๘ 
  ๒.๒ จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้ที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทำการทุจริต ลดลงร้อยละ ๘ 
 ๓. จำนวนคดีทุจริตที่เก่ียวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ลดลงร้อยละ ๒๐ 
 กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 
 โครงการ / กิจกรรมที่สำคัญ 
 1. โครงการ / กิจกรรมต้นน้ำ ประกอบด้วย การพัฒนา วิเคราะห์ และวางระบบกลไก
ของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีการกำหนดมาตรการ กลไก แนวทาง ข้อเสนอแนะในการป้องกันการทุจริต
โดยศึกษาวิเคราะห์มาตรการ แนวทางการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานที่ผ่านมา รวมถึงการพัฒนา  
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
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  หน่วยงานเจ้าภาพ 
  สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน กกต.  
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 
 2. โครงการ / กิจกรรมกลางน้ำ ประกอบด้วย การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน 
การทุจริตที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โดยหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจำเป็นต้องมีการกำหนด
แผนการดำเนินงานที ่ช ัดเจนและตั ้งงบประมาณเพื ่อแก้ไขปัญหา เพื ่อเป็นการลดคดีการทุจริต  
ศูนย์ปฏิบัต ิการต่อต้านการทุจร ิตทุกกระทรวง  จะต้องมีโครงการเพื ่อแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ในแต่ละกระทรวง รวมถึงการขยายผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  หน่วยงานเจ้าภาพ 
  สำนักงาน ป.ป.ช. หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรการต่าง  ๆ 
ที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ สำนักงานป.ป.ท. สำนักงาน กกต. ศปท. ทุกกระทรวง ทุกหน่วยงานภาครัฐ 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 
 3. โครงการ / กิจกรรมปลายน้ำ ประกอบด้วย การติดตามประเมินผลการป้องกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
  หน่วยงานเจ้าภาพ 
  สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน กกต. 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 
 แนวทางท่ี ๓ ปราบปรามการทุจริต 
 ด้านปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพ เนื่องจากตามหน้าที่และอำนาจ
แห่งร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัต ิประกอบ  
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นศูนย์กลาง
ในการรับเรื่อง ซึ่งจะสามารถส่งเรื่องให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ จึงควรมีโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพเกี่ยวกับการดำเนินคดีทุจริตให้รวดเร็ว เป็นธรรม รวมทั้งให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
ที่กฎหมายกำหนด และมีการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานด้านปราบปรามการทุจริต 
 หน่วยงานเจ้าภาพ 
 สำนักงาน ป.ป.ช. 
 ตัวช้ีวัด 
 ๑. กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบระยะเวลา 
ที่กฎหมายกำหนดไม่เกินร้อยละ ๓๕ 
 ๒. จำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละ ๕ ของจำนวน
คดีท่ีส่งฟ้อง 
 



      76 

 

 
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริต 
 โครงการกิจกรรมที่สำคัญ 
 ๑. โครงการ / กิจกรรมต้นน้ำ ประกอบด้วย การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินคดี 
การจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน 
 หน่วยงานเจ้าภาพ 
 สำนักงาน ป.ป.ช. 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 หน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริต 
 ๒. โครงการ / กิจกรรมกลางน้ำ ประกอบด้วย การดำเนินคดีเป็นไปตามกรอบระยะเวลา
ที่กฎหมายกำหนด โดยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิด
การบูรณาการการทำงานตามรัฐธรรมนูญของหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้อง พัฒนาระบบสารสนเทศ  
จัดทำฐานข้อมูลกลาง และสร้างกลไกกำกับติดตามการบริหารการดำเนินคดีทุจร ิตทั ้งระบบ  
เพิ ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที ่ด ้านการปราบปรามการทุจริตประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
 หน่วยงานเจ้าภาพ 
 สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ง. 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 หน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริต 
 ๓. โครงการ / กิจกรรมปลายน้ำ ประกอบด้วย การติดตามประเมินผลการบริหารงานคดี
และการเผยแพร่ผลของคดีต่อสาธารณชน 
 หน่วยงานเจ้าภาพ 
 สำนักงาน ป.ป.ช. 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 หน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทาง  ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 
  ตัวช้ีวัดที่กำหนดตามแนวทาง 
  แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
  แนวทางท่ี ๒ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตัวชี้วัด หน่วยงานเป้าหมาย 
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 92) 

หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 
1,854 หน่วยงาน 
(สสจ. / รพศ. / รพท. /สสอ. /รพช.) 
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แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แผนภาพ   แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 





 

รายการ รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ (บาท)

9,216,900            

เป้าหมาย บรหิารดว้ยหลกัธรรมาภบิาล โปร่งใส เป็นธรรม 9,216,900            

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง  มรีะบบการบรหิารจดัการภาครฐัทีม่ธีรรมาภบิาล โปร่งใส เป็นธรรม 9,216,900            

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน  ประชาชนมคีวามเชือ่ม ัน่ ศรทัธา ในการบรหิารราชการของกระทรวงสาธารณสุข 9,216,900            

กลยทุธห์น่วยงาน พฒันาการบรหิารจดัการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขอย่างมธีรรมภบิาล 9,216,900            

ผลผลติ/โครงการ โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส 9,216,900            

ตวัช้ีวดั รอ้ยละของหน่วยงานในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑก์ารประเมนิ ITA รอ้ยละ 92

โครงการ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส

ตวัช้ีวดั รอ้ยละของหน่วยงานในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑก์ารประเมนิ ITA รอ้ยละ 92

กจิกรรม เสรมิสรา้งพฤติกรรม จรยิธรรม และการต่อตา้นการทจุรติ

ตวัช้ีวดั 1 รอ้ยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรมเขา้มามส่ีวนร่วมในการผลกัดนัใหเ้กดิสงัคมทีไ่มท่นต่อการทจุรติ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80

ตวัช้ีวดั 2 รอ้ยละของหน่วยงานในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑก์ารประเมนิ ITA รอ้ยละ 92

ตวัช้ีวดั 3 รอ้ยละของหน่วยงานในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารส่วนกลาง ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ ITA รอ้ยละ 90

ตวัช้ีวดั 4 ระดบัความส าเร็จของการเป็นองคก์รคุณธรรมตน้แบบ

ตวัช้ีวดั 5 ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานคุม้ครองจรยิธรรมของส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

โครงสรา้งยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ของศูนยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงสาธารณสุข

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวมทัง้สิ้น

9,216,900            

9,216,900            
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นโยบายรฐับาล ขอ้ 12. การป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ และกระบวนการยุตธิรรม

นโยบายเร่งด่วน ขอ้ 8 การแกไ้ขปญัหาทจุริตและประพฤตมิชิอบในวงราชการท ัง้ฝ่ายการเมอืงและฝ่ายราชการประจ า

ยทุธศาสตรช์าตว่ิาดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งสงัคมทีไ่มท่นต่อการทจุริต

แนวทางที่ 1 ปลูกฝงัวธิีคดิ ปลูกจติส านึก ใหม้วีฒันธรรมและพฤตกิรรมซือ่สตัยสุ์จริต

แผนแม่บทการป้องกนั ปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบ กระทรวงสาธารณสขุ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งวฒันธรรมต่อตา้นการทจุริตดว้ยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

แผนแม่บทสง่เสริมคณุธรรม กระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรท์ี ่2 สรา้งและพฒันาหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสุขใหเ้ป็นองคก์รคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

และยุทธศาสตรท์ี ่3 ส่งเสริมใหก้ระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างดา้นการส่งเสริมใหเ้ป็นองคก์รคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

แผนงาน แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ

โครงการ โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส

ตวัช้ีวดัตาม พ.ร.บ. งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 รอ้ยละของหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสุขผา่นเกณฑก์ารประเมนิ ITA

กจิกรรม เสริมสรา้งพฤตกิรรม จริยธรรม และการต่อตา้นการทจุริต

ค.1 โครงการกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด 

ร่วมตา้นทจุริต (MOPH Zero Tolerance)

เพือ่ปลูกฝงัวธิีคดิ ปลูกจติส านึก 

ใหม้วีฒันธรรมและพฤตกิรรม

ซือ่สตัยสุ์จริต

      433,800.00

กจิกรรมที่ 1

โครงการรณรงคว์นัต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่สากล 

(ประเทศไทย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่สรา้งความตืน่รู ้มค่ีานิยมร่วม

ในการต่อตา้นการทจุริตและไมท่นต่อ

การทจุริต

หน่วยงานในสงักดักระทรวง

สาธารณสุขส่วนกลาง 

จ านวน 500 คน

ธ.ค.-64  -  -  -       159,800.00

กจิกรรมที่ 2

โครงการอบรมเครือข่ายเฝ้าะวงักระท าการทจุริต

และประพฤตมิชิอบ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 " WATCH MOPH 

เราเฝ้าบา้น"

เพือ่สรา้งสรา้งเครือข่ายการเฝ้าระวงั

การทจุริตและประพฤตมิชิอบ

ในกระทรวงสาธารณสุข

บคุลากร สป. ส่วนกลาง 

กรม/ หน่วยงานในก ากบั

จ านวน 60 คน

 -  - พ.ค.-64  -        24,000.00

กจิกรรมที่ 3

โครงการตลาดนดัคุณธรรม (MOPH Moral Market)

 ปี 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่พฒันาหน่วยงานคุณธรรม

เกดิแลกเปลีย่นเรียนรูน้วตักรรม

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

สู่องคก์รคุณธรรมตน้แบบ

หน่วยงานในสงักดั สธ. จ านวน 40 

หน่วยงาน

ม.ิย.-64       250,000.00

นโยบายรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ ขอ้ 5 การเพิม่ประสทิธิภาพการบริหารจดัการ

                                                  ขอ้ (5.1) ใหท้กุหน่วยงานยดึหลกัธรรมาภบิาลและความโปร่งใสในการปฏบิตังิาน

แผนปฏิบตัิการป้องกนั ปราบปรามการทุจรติประพฤติมิชอบ และสง่เสรมิคุณธรรม คุม้ครองจรยิธรรม ศูนยป์ฏิบตัิการต่อตา้นการทุจรติ กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ทบทวนคร ัง้ที่ 1)

ล าดบั โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการ)

หมายเหตุ

วตัถปุระสงคต์ามแผนบูรณาการ ลดปญัหาการทจุริตและประพฤตมิชิอบของประเทศ โดยสรา้งจติส านึกและปลูกฝงัความซือ่สตัยสุ์จริต ปรบัฐานความคดิทกุช่วงวยัใหส้ามารถแยกระหว่างผลประโยชนส่์วนตน

และผลประโยชนส่์วนรวมพฒันากลไกการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต และระบบริหารจดัการตามหลกัธรรมภบิาล ปรบัปรุงและบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างรวดเร็วเป็นธรรม โดยไดร้บัความร่วมมอืจากประชาชน

 งบประมาณรวม

(บาท)ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ตวัช้ีวดัตามกจิกรรม รอ้ยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรมเขา้มามส่ีวนร่วมในการผลกัดนัใหเ้กดิสงัคมทีไ่มท่นต่อการทจุริต ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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นโยบายรฐับาล ขอ้ 12. การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ และกระบวนการยุตธิรรม

นโยบายเรง่ด่วน ขอ้ 8 การแกไ้ขปญัหาทจุรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการท ัง้ฝ่ายการเมอืงและฝ่ายราชการประจ า

ยทุธศาสตรช์าตว่ิาดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งสงัคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุรติ

แนวทางที่ 1 ปลูกฝงัวธิคีิด ปลูกจติส านึก ใหม้วีฒันธรรมและพฤตกิรรมซื่อสตัยสุ์จรติ

แผนแม่บทการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิิชอบ กระทรวงสาธารณสขุ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งวฒันธรรมต่อตา้นการทจุรติดว้ยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

แผนแม่บทสง่เสรมิคณุธรรม กระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรท์ี ่2 สรา้งและพฒันาหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสุขใหเ้ป็นองคก์รคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

และยุทธศาสตรท์ี ่3 ส่งเสรมิใหก้ระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างดา้นการส่งเสรมิใหเ้ป็นองคก์รคุณธรรม /โรงพยาบาลคุณธรรม

แผนงาน แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

โครงการ โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส

ตวัช้ีวดัตาม พ.ร.บ. งบประมาณ รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 2564 รอ้ยละของหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุผ่านเกณฑก์ารประเมิน ITA

กจิกรรม เสรมิสรา้งพฤตกิรรม จรยิธรรม และการต่อตา้นการทจุรติ

ค.2 โครงการยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานในสงักดัส านกังาน

ปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารส่วน

ภูมภิาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่ยกระดบัคะแนนการประเมนิคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานในสงักดัส านกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข ราชการบรหิารส่วนภูมภิาค 

ใหม้ากกวา่หรอืเทา่กบั รอ้ยละ 92

       6,918,143.50

กจิกรรมที่ 1

โครงการยกระดบัหน่วยงานในสงักดัส านกังาน

ปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารส่วน

ภูมภิาค สู่มาตรฐานการประเมนิ ITA ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่ตดิตามก ากบัและพฒันาส่วนทีข่าด

ใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารประเมนิ ITA 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สสจ. 

จ านวน 76 แหง่

- - เม.ย 64 -        3,394,000.00

กจิกรรมที่ 2

โครงการอบรมใหค้วามรูเ้กณฑก์ารประเมนิ ITA 

ของหน่วยงานในสงักดัส านกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข ราชการบรหิารส่วนภูมภิาค ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่พฒันาองคค์วามรูท้ีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานตาม

กรอบการประเมนิ ITA สู่งานประจ า

แก่ผูร้บัผดิชอบ

สสจ./สสอ./รพศ.

รพท/รพช./

เขตสุขภาพ 

จ านวน 1891 คน

ต.ค. - พ.ย.

 63

-  - -        2,584,956.23

กจิกรรมที่ 3

โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพผูต้รวจประเมนิ 

ITA ระดบัจงัหวดัและเขตสุขภาพ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่พฒันาองคค์วามรูเ้กณฑก์ารตรวจประเมนิ

หลกัฐานเชิงประจกัษแ์ก่ผูต้รวจประเมนิระดบั

จงัหวดัและเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

ผูต้รวจประเมนิ

ระดบัเขตสุขภาพ

จ านวน 761 คน

พ.ย.-63 -  - -          683,967.96

กจิกรรมที่ 4

โครงการ ITA Award 2021 เพือ่ยกย่องเชิดชูเกยีรตแิละสรา้งขวญัก าลงัใจ

แก่หน่วยงานทีม่คุีณธรรม

และความโปร่งใสตามเกณฑท์ีก่  าหนด

หน่วยงานทีผ่่าน

การประเมนิ ITA 

และผูต้รวจประเมนิ ITA 

จ านวน 500 คน

 - - - ก.ย.-64           42,457.23

กจิกรรมที่ 5

โครงการอบรมเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัท า

แผนปฏบิตักิารป้องกนั ปราบปราม

การทจุรติประพฤตมิชิอบ และส่งเสรมิจรยิธรรม

ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพือ่ขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารป้องกนั 

ปราบปรามการทจุรติ พฤตมิชิอบ 

และส่งเสรมิจรยิธรรม สู่การปฏบิตัิ

อย่างเป็นรูปธรรมมปีระสทิธภิาพ 

ลดปญัหาการทจุรติในหน่วยงาน

เขตสุขภาพ/ สสจ../รพศ.

รพท/ส่วนกลาง/กรม/

หน่วยงานในก ากบั 

จ านวน 259 คน

- -  - ก.ย.-64          212,762.08

นโยบายรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ ขอ้ 5 การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ

                                                  ขอ้ (5.1) ใหท้กุหน่วยงานยดึหลกัธรรมาภบิาลและความโปร่งใสในการปฏบิตังิาน

แผนปฏิบตัิการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และสง่เสริมคุณธรรม คุม้ครองจริยธรรม ศูนยป์ฏิบตัิการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ทบทวนคร ัง้ที่ 1)

ล าดบั โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการ)
 งบประมาณรวม 

(บาท)
ผูร้บัผิดชอบไตรมาส 

1

ไตรมาส 

2

วตัถปุระสงคต์ามแผนบูรณาการ ลดปญัหาการทจุรติและประพฤตมิชิอบของประเทศ โดยสรา้งจติส านึกและปลูกฝงัความซื่อสตัยสุ์จรติ ปรบัฐานความคิดทกุช่วงวยัใหส้ามารถแยกระหวา่งผลประโยชนส่์วนตน

และผลประโยชนส่์วนรวมพฒันากลไกการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ และระบบรหิารจดัการตามหลกัธรรมภบิาล ปรบัปรุงและบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างรวดเร็วเป็นธรรม โดยไดร้บัความร่วมมอืจากประชาชน

ตวัช้ีวดัตามกจิกรรม รอ้ยละของหน่วยงานในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑก์ารประเมนิ ITA รอ้ยละ 92

ไตรมาส 

3

ไตรมาส 

4
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นโยบายรฐับาล ขอ้ 12. การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ และกระบวนการยุตธิรรม

นโยบายเรง่ด่วน ขอ้ 8 การแกไ้ขปญัหาทจุรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการท ัง้ฝ่ายการเมอืงและฝ่ายราชการประจ า

ยทุธศาสตรช์าตว่ิาดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งสงัคมทีไ่มท่นต่อการทจุรติ

แนวทางที่ 1 ปลูกฝงัวธิีคดิ ปลูกจติส านึก ใหม้วีฒันธรรมและพฤตกิรรมซือ่สตัยสุ์จรติ

แผนแม่บทการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิิชอบ กระทรวงสาธารณสขุ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งวฒันธรรมต่อตา้นการทจุรติดว้ยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

แผนแม่บทสง่เสรมิคณุธรรม กระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรท์ี ่2 สรา้งและพฒันาหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสุขใหเ้ป็นองคก์รคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

 และยุทธศาสตรท์ี ่3 ส่งเสรมิใหก้ระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างดา้นการส่งเสรมิใหเ้ป็นองคก์รคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

แผนงาน แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

โครงการ โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส

ตวัช้ีวดัตาม พ.ร.บ. งบประมาณ รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 2564 รอ้ยละของหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุผ่านเกณฑก์ารประเมิน ITA

กจิกรรม เสรมิสรา้งพฤตกิรรม จรยิธรรม และการต่อตา้นการทจุรติ

ค.3 โครงการยกระดบั ITA 2021 ของหน่วยงาน

ในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

ราชการบรหิารส่วนกลาง ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564

เพือ่ยกระดบัคะแนนการประเมนิคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานในสงักดัส านกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุขราชการบรหิารส่วนกลางใหสู้งกว่า

รอ้ยละ 90

      28,800.00

กจิกรรมที่ 1

ประชุมชี้แจงเกณ์การประเมนิคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการประเมนิ 

ITA 2021 ของส านกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุขราชการบรหิารส่วนกลาง

บคุลากร สป. ส่วนกลาง 

จ านวน 60 คน

 - ก.พ.-64  -  -       11,000.00

กจิกรรมที่ 2

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมนิคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

เพือ่ใหส้  านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

ราชการบรหิารส่วนกลาง มคุีณธรรม

และความโปร่งใสใหสู้งกว่ารอ้ยละ 95

บคุลากร สป. ส่วนกลาง 

จ านวน 30 คน

 -  - ม.ิย.-64  -        1,150.00

กจิกรรมที่ 3

ประชุมคณะท างานพฒันาขอ้มลูบนเวบ็ไซต์

ดา้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 

ตามขอ้ก าหนดการประเมนิคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการประเมนิ 

ITA 2021 ของส านกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุขราชการบรหิารส่วนกลาง

บคุลากร สป. ส่วนกลาง 

จ านวน 20 คน

 - ก.พ.-64  -  -               -   

กจิกรรมที่ 4

โครงการอบรม Together Agianst 

Corruption ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

เพือ่ใหบ้คุลากรส านกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข ราชการบรกิารส่วนกลาง 

สามารถคดิแยกแยะระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตวัออกจากผลประโยชนส่์วนรวม

บคุลากร สป. ส่วนกลาง 

จ านวน 90 คน

 - ม.ีค.-64  -  -       16,650.00

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

นโยบายรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ ขอ้ 5 การเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการ

                                                  ขอ้ (5.1) ใหท้กุหน่วยงานยดึหลกัธรรมาภบิาลและความโปร่งใสในการปฏบิตังิาน

แผนปฏิบตัิการป้องกนั ปราบปรามการทจุริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม คุม้ครองจริยธรรม ศูนยป์ฏิบตัิการต่อตา้นการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ทบทวนคร ัง้ที่ 1)

วตัถปุระสงคต์ามแผนบูรณาการ ลดปญัหาการทจุรติและประพฤตมิชิอบของประเทศ โดยสรา้งจติส านึกและปลูกฝงัความซือ่สตัยสุ์จรติ ปรบัฐานความคดิทกุช่วงวยัใหส้ามารถแยกระหว่างผลประโยชนส่์วนตน

และผลประโยชนส่์วนรวมพฒันากลไกการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ และระบบรหิารจดัการตามหลกัธรรมภบิาล ปรบัปรุงและบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างรวดเร็วเป็นธรรม โดยไดร้บัความร่วมมอืจากประชาชน

ตวัช้ีวดัตามกจิกรรม รอ้ยละของหน่วยงานในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารส่วนกลาง ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ ITA รอ้ยละ 90

ล าดบั โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการ)
 งบประมาณรวม

(บาท)
ผูร้บัผิดชอบ

82



นโยบายรฐับาล ขอ้ 12. การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ และกระบวนการยุตธิรรม

นโยบายเรง่ด่วน ขอ้ 8 การแกไ้ขปญัหาทจุรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการท ัง้ฝ่ายการเมอืงและฝ่ายราชการประจ า

ยทุธศาสตรช์าตว่ิาดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งสงัคมทีไ่มท่นต่อการทจุรติ

แนวทางที่ 1 ปลูกฝงัวธิีคดิ ปลูกจติส านึก ใหม้วีฒันธรรมและพฤตกิรรมซือ่สตัยสุ์จรติ

แผนแม่บทการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิิชอบ กระทรวงสาธารณสขุ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งวฒันธรรมต่อตา้นการทจุรติดว้ยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

แผนแม่บทสง่เสรมิคณุธรรม กระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรท์ี ่2 สรา้งและพฒันาหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสุขใหเ้ป็นองคก์รคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

และยุทธศาสตรท์ี ่3 ส่งเสรมิใหก้ระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างดา้นการส่งเสรมิใหเ้ป็นองคก์รคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

แผนงาน แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

โครงการ โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส

ตวัช้ีวดัตาม พ.ร.บ. งบประมาณ รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 2564 รอ้ยละของหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุผ่านเกณฑก์ารประเมิน ITA

กจิกรรม เสรมิสรา้งพฤตกิรรม จรยิธรรม และการต่อตา้นการทจุรติ

ค.4 โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการป้องกนัการทจุรติ

แบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ของกลไก

การป้องกนัการทจุรติ และระบบบรหิาร

จดัการตามหลกัธรรมาภบิาล

       560,156.50

กจิกรรมที่ 1

โครงการรบัรู ้เขา้ใจ และปฏบิตัติามแนวทางการ

เรี่ยไร การใชร้ถราชการ การจดัสวสัดกิาร

ภายในหน่วยงาน และการลว่งละเมดิทางเพศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่ใหก้ารเรี่ยไร การใชร้ถราชการ และ

ลว่งละเมดิทางเพศของหน่วยงานใน

สงักดักระทรวงสาธารณสุขน ามาตรฐาน

การปฏบิตังิานใหห้น่วยงาน

เขตสุขภาพ/ สสจ../รพศ.

รพท/ส่วนกลาง/กรม/ 

หน่วยงานในก ากบั 

จ านวน 239 คน

 -  - เม.ย.-64  -        267,546.50

กจิกรรมที่ 2

โครงการอบรมใหค้วามรูเ้กณฑจ์รยิธรรม

การจดัซื้อจดัหาและการส่งเสรมิการขายยา

และเวชภณัฑท์ีไ่มใ่ช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่ใหท้กุหน่วยงานในสงักดัส านกังาน

ปลดักระทรวงสาธารณสุขมคีวามรูใ้น

การจดัซื้อจดัหาและการส่งเสรมิการขาย

ยาและเวชภณัฑท์ีไ่มใ่ช่ยาของกระทรวง

สาธารณสุข

เขตสุขภาพ/ สสจ../รพศ.

รพท/ส่วนกลาง/กรม/ 

หน่วยงานในก ากบั/เอกชน

(บรษิทัยา) 

จ านวน 259 คน

 -  - เม.ย.-64  -        160,200.00

กจิกรรมที่ 3

ประชุมชี้แจงแนวทางการจดัท าระบบบนัทกึขอ้มลู

ตามแบบรายงานผลการด าเนินงาน 

กรณีขอ้รอ้งเรยีนเจา้หนา้ทีข่องรฐักระท า

การทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่เป็นแนวทางการจดัท าระบบบนัทกึ

ขอ้มลูตามแบบรายงานผลการด าเนินงาน

กรณีขอ้รอ้งเรยีนเจา้หนา้ทีข่องรฐักระท า

การทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ

กรม

จ านวน 30 คน

ธ.ค.-63  -  -  -           6,200.00

วตัถปุระสงคต์ามแผนบูรณาการ ลดปญัหาการทจุรติและประพฤตมิชิอบของประเทศ โดยสรา้งจติส านึกและปลูกฝงัความซือ่สตัยสุ์จรติ ปรบัฐานความคดิทกุช่วงวยัใหส้ามารถแยกระหว่างผลประโยชนส่์วนตน

และผลประโยชนส่์วนรวมพฒันากลไกการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ และระบบรหิารจดัการตามหลกัธรรมภบิาล ปรบัปรุงและบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างรวดเร็วเป็นธรรม โดยไดร้บัความร่วมมอืจากประชาชน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดบั โครงการ/กจิกรรมหลกั

แผนปฏิบตัิการป้องกนั ปราบปรามการทจุริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม คุม้ครองจริยธรรม ศูนยป์ฏิบตัิการต่อตา้นการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ทบทวนคร ัง้ที่ 1)

วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการ)
 งบประมาณรวม

(บาท)
ผูร้บัผิดชอบ

นโยบายรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ ขอ้ 5 การเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการ

                                                  ขอ้ (5.1) ใหท้กุหน่วยงานยดึหลกัธรรมาภบิาลและความโปร่งใสในการปฏบิตังิาน

ตวัช้ีวดัตามกจิกรรม รอ้ยละของหน่วยงานในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารส่วนกลาง ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ ITA รอ้ยละ 90

83



ค.4 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัการทจุรติ

แบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ของกลไก

การป้องกนัการทจุรติ และระบบบรหิาร

จดัการตามหลกัธรรมาภบิาล

       560,156.50

กจิกรรมที่ 4

ประชุมประเมนิความเสี่ยงการทจุรติประพฤตมิชิอบ

ของหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่ใหค้วามรูใ้นอนัทีจ่ะวางระบบ

การประเมนิความเสี่ยงการทจุรติ

ของหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามกรอบการ

ประเมนิความเสี่ยงการทจุรติ

ตามหลกั COSO 2013

กรม/ หน่วยงานในก ากบั

จ านวน 45 คน

พ.ย.-63  -  -  -           3,000.00

กจิกรรมที่ 5

ประชุมชี้แจงการวางระบบประเมนิความเสี่ยงการ

ทจุรติประพฤตมิชิอบ ของหน่วยงานในสงักดั

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิาร

ส่วนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่ใหค้วามรูใ้นอนัทีจ่ะวางระบบ

การประเมนิความเสี่ยงการทจุรติ

ของหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามกรอบการ

ประเมนิความเสี่ยงการทจุรติ

ตามหลกั COSO 2013

ส่วนกลาง

จ านวน 20 คน

 - ก.พ.-64  -  -           4,510.00

กจิกรรมที่ 6

โครงการประชุมชี้แจงตวัชี้วดัตามค ารบัรองการปฏบิตัิ

ราชการ ระดบัหน่วยงานในสงักดัส านกังาน

ปลดักระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (ตวัชี้วดัที ่5 และตวัชี้วดัที ่6)

เพือ่ใหค้วามรูใ้นการจดัท าแผนปฏบิตักิาร

จดัซื้อจดัจา้ง และแนวทางการด าเนินการ

เป็นองคก์รคุณธรรม

ส่วนกลาง

จ านวน 70 คน

 - ม.ค.-64  -  -          31,700.00    

กจิกรรมที่ 7

โครงการอบรมใหค้วามรูเ้รื่องการตรวจรบัพสัดุ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่ใหท้กุหน่วยงานเครอืข่ายสามารถ

บนัทกึขอ้มูลตามแบบรายงานผลการ

ด าเนินงาน กรณีขอ้รอ้งเรยีนเจา้หนา้ที่

ของรฐักระท าการทจุรติหรอืประพฤติ

มชิอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เขตสุขภาพ/ สสจ../รพศ.

รพท/ส่วนกลาง/กรม/ 

หน่วยงานในก ากบั 

จ านวน 259 คน

 -  - เม.ย.-64  -          87,000.00

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดบั โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการ)
 งบประมาณรวม

(บาท)
ผูร้บัผิดชอบ
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นโยบายรฐับาล ขอ้ 12. การป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ และกระบวนการยุตธิรรม

นโยบายเร่งด่วน ขอ้ 8 การแกไ้ขปญัหาทจุริตและประพฤตมิชิอบในวงราชการท ัง้ฝ่ายการเมอืงและฝ่ายราชการประจ า

ยทุธศาสตรช์าติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งสงัคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุริต

แนวทางที่ 1 ปลูกฝงัวธิคีิด ปลูกจติส านึก ใหม้วีฒันธรรมและพฤตกิรรมซือ่สตัยสุ์จริต

แผนแม่บทการป้องกนั ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งวฒันธรรมต่อตา้นการทจุริตดว้ยหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรท์ี ่2 สรา้งและพฒันาหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสุขใหเ้ป็นองคก์รคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

 และยุทธศาสตรท์ี ่3 ส่งเสริมใหก้ระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างดา้นการส่งเสริมใหเ้ป็นองคก์รคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

แผนงาน แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ

โครงการ โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส

ตวัช้ีวดัตาม พ.ร.บ. งบประมาณ รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 2564 รอ้ยละของหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑก์ารประเมิน ITA

กจิกรรม เสริมสรา้งพฤตกิรรม จริยธรรม และการต่อตา้นการทจุริต

ค.5 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการเสริมสรา้งพฤตกิรรม

จริยธรรม ส่งเสริมคุม้ครองและการต่อตา้นการทจุริต

เพื่อเสริมสรา้งพฤตกิรรม

การท างานอย่างมจีริยธรรม

ในการต่อตา้นการทจุริต

ทีม่ปีระสทิธภิาพ

       1,276,000.00

กจิกรรม

เพิ่มประสทิธภิาพการเสริมสรา้งพฤตกิรรมจริยธรรม 

ส่งเสริมคุม้ครองและการต่อตา้นการทจุริต

1 ประชมุคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านกังาน

ปลดักระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

คณะกรรมการ ฯ 

และฝ่ายเลขานุการ 

จ านวน 15 คน

ต.ค.,ธ.ค. 63 ก.พ.-64 เม.ย.-64 ส.ค.-64           58,420.00

2 ประชมุคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง

สาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2560-2564) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะอนุกรรมการ ฯ 

และฝ่ายเลขานุการ ฯ  

จ านวน 23 คน

- ม.ค.-64 เม.ย.-64 ก.ค.-64             3,220.00

3 ประชมุคณะท างานจดัท าและขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิาร

ส่งเสริมคุณธรรม ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะอนุกรรมการ ฯ 

และฝ่ายเลขานุการ ฯ  

จ านวน 33 คน

- ม.ค.-64 เม.ย.-64 ก.ค.-64             4,620.00

4 ประชมุคณะท างานจดัท าและขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิาร

ส่งเสริมคุณธรรม ศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทจุริต 

กระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บคุลากร ศปท.สธ. 

จ านวน 22 คน

พ.ย.-63 ม.ค.-64 เม.ย.-64 ก.ค.-64             2,800.00

5 ประชมุศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทจุริต 

กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บคุลากร ศปท.สธ. 

จ านวน 22 คน

          12,134.00

6 ค่าเดนิทางไปราชการของบคุลากรศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้น

การทจุริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

บคุลากร ศปท.สธ. 

จ านวน 15 คน

          45,000.00

วตัถปุระสงคต์ามแผนบูรณาการ ลดปญัหาการทจุริตและประพฤตมิชิอบของประเทศ โดยสรา้งจติส านึกและปลูกฝงัความซือ่สตัยสุ์จริต ปรบัฐานความคิดทกุช่วงวยัใหส้ามารถแยกระหวา่งผลประโยชนส่์วนตน

และผลประโยชนส่์วนรวมพฒันากลไกการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต และระบบริหารจดัการตามหลกัธรรมภบิาล ปรบัปรุงและบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างรวดเร็วเป็นธรรม โดยไดร้บัความร่วมมอืจากประชาชน

เป้าหมาย/จ านวน
ไตรมาส 2

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

(รวม 12 ครัง้)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

(รวม 12 ครัง้)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระยะเวลา (ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการ)
งบประมาณรวม

(บาท)ไตรมาส 1

แผนปฏิบตัิการป้องกนั ปราบปรามการทจุริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม คุม้ครองจริยธรรม ศูนยป์ฏิบตัิการต่อตา้นการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ทบทวนคร ัง้ที่ 1)

ตวัช้ีวดัตามกจิกรรม ตวัชี้วดัที ่1 ระดบัความส าเร็จของการเป็นองคก์รคุณธรรมตน้แบบ 

                       ตวัชี้วดัที ่2 ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานคุม้ครองจริยธรรมของส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

นโยบายรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอ้ 5 การเพิ่มประสทิธภิาพการบริหารจดัการ

                                                  ขอ้ (5.1) ใหท้กุหน่วยงานยดึหลกัธรรมาภบิาลและความโปร่งใสในการปฏบิตังิาน

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์ล าดบั ผูร้บัผิดชอบ
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ค.5 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการเสริมสรา้งพฤตกิรรม

จริยธรรม ส่งเสริมคุม้ครองและการต่อตา้นการทจุริต

เพื่อเสริมสรา้งพฤตกิรรม

การท างานอย่างมจีริยธรรม

ในการต่อตา้นการทจุริต

ทีม่ปีระสทิธภิาพ

       1,276,000.00

กจิกรรม

เพิ่มประสทิธภิาพการเสริมสรา้งพฤตกิรรมจริยธรรม 

ส่งเสริมคุม้ครองและการต่อตา้นการทจุริต

7 ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

ของบคุลากรศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทจุริต 

กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บคุลากร ศปท.สธ. 

จ านวน 15 คน

         120,000.00

8 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไปรษณีย)์ บคุลากร ศปท.สธ. 

จ านวน 15 คน

         179,177.00

9 ค่าจา้งเหมาพนกังานเอกชน บคุลากร ศปท.สธ. 

จ านวน 3 คน

         436,320.00

10 ค่าจา้งเหมาบริการถ่ายเอกสาร บคุลากร ศปท.สธ. 

จ านวน 15 คน

          70,000.00

11 การบริหารจดัการของศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทจุริต

กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

บคุลากร ศปท.สธ. 

จ านวน 15 คน

         344,309.00

ล ำดบั โครงกำร/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์ เป้ำหมำย/จ ำนวน

ระยะเวลำ (ระบ ุเดือนที่จะด ำเนินกำร)
งบประมำณรวม

(บำท)
ผูร้บัผิดชอบ

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

(รวม 12 ครัง้)

ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

(รวม 12 ครัง้)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

(รวม 12 ครัง้)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

(รวม 12 ครัง้)

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

(รวม 9 ครัง้)
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แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤตมิิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ทีป่รกึษา 
นายธงชัย  กีรติหัตถยากร   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
   หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ 
   หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้จดัทำ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
1. นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
      หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
2. นางสาวแอน  อนันตรสุชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
3. นางสาวชนกพร  แสนสุด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
4. นายวินัย  คณาศรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
5. นางสาวพรนิดา  นาคทับทิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
6. นายพศวีร์  วัชรบุตร  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
7. นางนภเกตต์  ขันศิลา  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
8. นางสาวเขมรินทร์ อภิสุทธิพงษากุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
9. นางสาวกาญจนธัช  ศรพรหม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
10. นางสาวน้ำฝน  พยัคคานนท์ นักทรัพยากรบุคคล 
11. นางสาวทิพยวรรณ  ภูสิงห์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
12. นางสาววิภาวีณี  มูลป้อม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. นางสาวชยาภรณ์  โกสัยพัฒ นักวิชาการพัสดุ 
14. นายธนพล  วิริยะบัณฑิตกุล  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
15. นางสาวกฤติยานี  หวาจ้อย  เจ้าหน้าที่ธุรการ 



02 590 1330

HTTP://WWW.STOPCORRUPTION.MOPH.GO.TH

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดอืน/ปี : 11 มกราคม 2564 
หวัข้อ: อนุมัตทิบทวนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม 
คุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 1 

 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
        อนุมัตทิบทวนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม 
คุม้ครองจริยธรรมจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 
 
 
 
Linkภายนอก: ไม่มี 
หมายเหตุ:      ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

(นางสาวแอน อนันตรสุชาติ) (นางสาวสชุาฎา วรินทร์เวช) 
ตำแหน่ง นักวเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตัิการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564  วันท่ี 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
นางสาวแอน อนันตรสุชาติ 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

 


