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  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำคู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด ภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ผ่านแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เชื่อมโยงกับทุกยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือแนวทางการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะช่วยให้
ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข สามารถดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานต่อไป 
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1.1 บทนำ 
 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 มีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจร ิต ระยะที ่  3 (พ.ศ. 2560–2564) และให้หน่วยงานภาครัฐ  
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ. 2560–2564) ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี ซึ ่งสานักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้ดาเนินโครงการและกิจกรรมภายใต้  
กรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่ 3 (พ.ศ. 2560 –2564)  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาจนถึงปัจจุบัน  
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และมีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และบรรลุถึงเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ชาติ 
คือ ประเทศไทยมีค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 
ผ่านประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
  CPI) ของประเทศไทย  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564) เป็นยุทธศาสตร์
ที ่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12  
(พ.ศ. 2560–2564) แผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580)  
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  การผลักดันให้มีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติ ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจบุัน 
ผ่านการดำเนินโครงการและกิจกรรมทั้งด้านการป้องกันการทุจริตและการปราบปรามการทุจริต  เช่นเดียวกับ
กระทรวงสาธารณสุข ที่จัดทำแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64) และปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบแผนแม่บทการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64) เมื่อวันที่ 16 
สิงหาคม 2560 ซึ่งแผนแม่บทฯ นี้ กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” 
ด้วยการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปีข้างหน้านี้ จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการ
ดำเนินงานจากเดิมไปสู่กระบวนการทำงานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิด
ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
นอกจากตนเองจะไม่กระทำการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที ่เกิดขึ ้น บุคลากรกระทรวง
สาธารณสุขต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจำนงของผู้บริหาร 
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต มีการขับเคลื่อนนโยบาย 
ที ่ม ีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั ้นตอน ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น ศรัทธาจากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม เพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม  
และความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ที ่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บท
บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่เชื่อมโยง
ไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 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 
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64) ไปสู่การปฏิบัติ มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 
ผ่านการดำเนินโครงการและกิจกรรมทั้งด้านการป้องกันการทุจริต การปราบปรามการทุจริต การส่งเสริม
คุณธรรม และการคุ้มครองจริยธรรม ภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ผ่านแผนงาน
บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ และภายใต้งบประมาณของแต่ละ
หน่วยงาน 
 
 
 



3 

 

คู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ดังนั้น การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงเป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
  1.2.1 เพื ่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับทราบถึงแนวทางในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 
  1.2.2 เพื ่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 
  1.2.3 เพ่ือให้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ภายใต้
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ผ่านแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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2. ประมวลสถานการณ์ ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของประเทศไทย 
 และกระทรวงสาธารณสุข 
 
 การทุจริต (Corruption) ถูกกำหนดนิยามอย่างง่ายคือ การใช้อำนาจรัฐเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว  
ซึ่งรวมไปถึงการจงใจไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม การจงใจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว  
ซึ่งนักวิชาการถือว่าการทุจริต (Corruption) เป็นอาชญากรรมคอปกขาว (white–collar crime) ซึ่งหมายถึง 
การกระทำผิดของบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงาน มีอำนาจและได้ใช้ตำแหน่งและอำนาจที่ตนเองดำรงอยู่
เพ่ือแสวงประโยชน์ในทางมิชอบให้แก่ตนและพวกพ้อง ซึ่งผลประโยชน์อาจจะอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เป็นเงิน 
เป็นสิ่งของ เป็นการกระทำที่เอ้ือประโยชน์ให้สามารถแปรรูปได้ เช่น ความสะดวกสบายที่มีคนมาบริการให้  
ในลักษณะที่เรียกว่าการทุจริต (Corruption) อาชญากรรมเหล่านี้ได้เข้ามาเกี่ยวข้องหรือควบคุมชีวิตประจำวัน
ของประชาชนทุกฝีก้าว เช่น หุ้นส่วนในธุรกิจโทรคมนาคม กล้องวงจรปิด เครื่องมือแพทย์ กิจการด้านอุตสาหกรรม
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กิจการด้านอุตสาหกรรมอาหาร รวมไปถึงบริษัทรักษาความปลอดภัยของเอกชน  
หรือการดักฟังทางโทรศัพท์อันเป็นละเมิดสิทธิ์ประชาชนโดยตรง โดยวงจรของการทุจริตมีการพัฒนาซับซ้อน 
มากยิ่งขึ้น มีการใช้เงินจำนวนมากเพ่ือเข้าสู่อำนาจรัฐของอาชญากร หรือเพ่ือให้มาซึ่งการเข้าถึงประโยชน์มหาศาล 
จากงบประมาณประเทศ และยิ่งยากต่อการตรวจสอบ ข้อสำคัญมีแนวโน้มไปสู่การก่ออาชญากรรมระดับโลก  
หรือ “อาชญากรรมข้ามชาติ” กล่าวคือ การกระทำความผิดเป็นขบวนการความสลับซับซ้อน ใช้เงินจำนวนมาก 
สร้างอิทธิพลให้ตนเอง ตัดตอนพยานหลักฐาน มีการครอบงำกระบวนการยุติธรรมและยากต่อการบังคับใช้กฎหมาย 

 องค์การสหประชาชาติ (United Nations : U.N.) และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้ร่วมกันจัดทำ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 เป็นอนุสัญญาฉบับแรก 
ที่ให้ความสำคัญต่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตกลับคืน รวมทั้ง 
การให้ความร่วมมือทางกฎหมายเพ่ือดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด โดยเนื้อหาหลักในอนุสัญญาดังกล่าว แบ่งเป็น 
๔ หมวดหลัก ได้แก่ (1) การป้องกันการทุจริต (2) การกำหนดความผิดทางอาญา (3) การบังคับใช้กฎหมาย 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ และ (4) การติดตามทรัพย์สินคืน และประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคี  
อย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่  31 มีนาคม 2554 เป็นลำดับที่  ๑๔๙ ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นการแก้ไขปัญหา 

2 
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การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ต่อมาประเทศไทยในฐานะรัฐภาคี ได้ดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับ
พันธกรณีที่กำหนดในอนุสัญญา UNCAC เพ่ือให้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ  
มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญา UNCAC ในฐานะรัฐภาคีได้อย่างครบถ้วน  
และรองรับกลไกการประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา UNCAC ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นับแต่
ประเทศไทยดำเนินการให้สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ดัชนี  
การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ได้คะแนนที่มีแนวโน้มดีขึ้นไม่มากนักจากปี พ.ศ. 2538  
ถึงปี พ.ศ. 2561 ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิ และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนค่าดัชนีชี้วัดจากคะแนนเต็ม 10  
เป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 
 
 

 
 
 
 
 ภาพรวมผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๖1 องค์กร 

เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศผลคะแนน ดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ประเทศไทยได้รับคะแนน ๓๖ คะแนน อยู่ในลำดับท่ี ๙๙ 
จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด ๑๘๐ ประเทศ (คะแนนลดลงจากปี ๒๕๖๐ ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน ๓๗ 
คะแนน อยู่ในลำดับที่ ๙6 จากประเทศที่ได้รับการประเมิน ๑๘๐ ประเทศ) และอยู่ในลำดับที่ ๕ ของประเทศ
อาเซียน ๑) สิงคโปร์ ๘๕ คะแนน ๒) บรูไน ๖๓ คะแนน ๓) มาเลเซีย ๔๗ คะแนน ๔) อินโดนีเซีย ๓๘ คะแนน  
และ 5) ประเทศไทย 36 คะแนน โดยประเทศไทยมีคะแนนเทียบเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 63 บัญญัติไว้ว่า “รัฐจะต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่ เกิดขึ้น เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐ 
และภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ 
ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครอง ... ” จากเจตนารมณ็ด้งกล่าวมุ่งหวังให้ประเทศไทยปราศจาก 
การทุจริต ซึ่งหากประเทศไทยปราศจากการทุจริตแล้ว ย่อมส่งผลต่อค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตที่ดีได้  
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 ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index) หรือ CPI คือ ดัชนีที่สะท้อนภาพลักษณ์
การทุจริตคอร์รัปชันของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งมีความสำคัญในการที่นักลงทุนประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ในการเข้ามาลงทุนในแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทย CPI มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยถูกนำมาเป็นเป้าหมาย
ของแผน/ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ดังนี้ 
 1. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โดยประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี พ.ศ. 2579 
 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กำหนดให้ระดับ
คะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564)  
 3. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) กำหนดให้เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนี  
การรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50  
 ดังนั้น ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index) หรือ CPI จึงเป็นดัชนีที่สะท้อน
ภาพลักษณ์ (Perception) การทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International : TI) ดำเนินการเป็นประจำทุกปี นักลงทุนหรือนักธุรกิจหลายประเทศใช้ดัชนี 
การรับรู้การทุจริต ประเมินความน่าในการลงทุนของแต่ละประเทศ โดยมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่ง 
ในปัจจัยที่เป็นต้นทุนหรือเป็นความเสี่ยง (Risks) ในการเข้ามาประกอบธุรกิจ ซึ่งการจัดทำดัชนีการรับรู้การทุจริต
ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ ได้รวบรวมข้อมูลด้านการทุจริตคอร์รัปชันจากฐานข้อมูลที่เป็นการจัดอันดับ
หรือดัชนีชี้วัดซึ่งจัดทำขึ้นโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือต่างๆ ทั่วโลกต่อไปนี้ จะเรียกว่า “แหล่งข้อมูล” จำนวน 13 
แหล่งข้อมูล (สำหรับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561 องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติคำนวณดัชนี CPI จาก  
9 แหล่งข้อมูล) ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยได้คะแนน 36 จาก 100 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 99 จากจำนวน 
180 ประเทศ ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตย้อนหลังดังนี้  
 
ตาราง แสดงคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
คะแนน 38 38 35 37 36 
ลำดับโลก 85 76 101 96 99 
 
แหล่งข้อมูลที่ใช้วัดคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
 ปี พ.ศ. 2561 องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติคำนวณดัชนี CPI ใน 9 แหล่งข้อมูล ดังนี้ 
 1. แหล่งข้อมูล Bertelmann Foundation Transformation Index (BF-BTI) 
  Bertelmann Foundation Transformation Index BF (BTI) จัดทำข้ึนโดยมูลนิธิเบอร์เทลแมน 
มีฐานะเป็นองค์กรเอกชน ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี มีวัตถุประสงค์คือเป็นคลังสมอง (Think tank) โดยจะดำเนินการ
พิจารณาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน คือ (1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (Political Transformation) (2) 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (Economic Transformation) และ (3) การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการ 
(Transformation Management) วิเคราะห์จากสถานการณ์ต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในประเทศนั้นๆ นำมาเขียนเป็น
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บทความตามหัวข้อคำถามต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความเห็นและตอบคำถามในแต่ละ
ประเทศนั้น มีจำนวนไม่ เท่ากัน มีทั้ งที่ เปิดเผยและไม่ เปิดเผยตัวตน จากนั้นจะนำข้ อมูลของผู้ เชี่ยวชาญ 
มาคิดวิเคราะห์คะแนน ทำออกมาในรูปแบบดัชนี มีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0-10 คะแนน ส่งคะแนนที่ได้ 
ไปยังผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาคเพ่ือดำเนินการทบทวนรายงานและให้คะแนนอีกครั้ง หลังจากนั้นจะนำคะแนน 
ไปเปรียบเทียบกันภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค และนำคะแนนทั้งหมดมาจัดลำดับและส่งให้คณะกรรมการ 
BF (BTI) ดำเนินการทบทวนรายงานพร้อมทั้งจัดลำดับครั้งสุดท้ายและอนุมัติผล เพ่ือดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล  
ซึ่งจะมีการรายงานผลการจัดลำดับค่าคะแนนทุก ๆ 2 ปี 
  แหล่งข้อมูล Bertelmann Foundation Transformation Index (BF-BTI) มีประเด็นที่องค์กร 
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ นำมาคำนวณเป็นคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตใน 2 ประเด็น คือ 
  (1) คุณเห็นด้วยในระดับใดว่า เจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดี  
หรือถูกลงโทษ (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 ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
ของหนังสือพิมพ์ Economist Newspaper ที่ให้ความช่วยเหลือข้อมูลทางธุรกิจ การเงิน และรัฐบาล ในการรับรู้ถึง 
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างโอกาส และความสามารถในการแข่งขันและจัดการกับความเสี่ยง
แก่ลูกค้าผ่านสำนักงาน 24 สาขาทั่วโลก EIU เก็บรวบรวมข้อมูลใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านการเมืองการปกครอง 
และการบริหารงานของรัฐ (2) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ และ (3) ด้านหน่วยงานและระบบกาสรตรวจสอบ
การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ ช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม ของทุกปี ข้อมูลที่ได้จะถูกนำมา
วิเคราะห์ โดยผู้เชี่ยวชาญของ EIU จำนวน 2-3 คน  
  แหล่งข้อมูล Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings (EIU) มีประเด็นที่องค์กร 
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ นำมาคำนวณเป็นคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตใน 8 ประเด็น คือ 
  (1) การจัดสรรงบประมาณและการใช้เงินสาธารณะเป็นไปตามขั้นตอนและมีความพร้อมรับผิด
หรือไม่ (Are these clear procedure and accountability governing the allocation and use of public funds?)  
  (2) รัฐมนตรีหรือหน่วยงานภาครัฐมีการใช้เงินสาธารณะอย่างไม่เหมาะสม (เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว
หรือพรรคการเมือง) 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) โดยทั่วไปแล้วมีการใช้ทรัพยากรสาธารณะอย่างมี่ถูกต้องหรือไม่  (Are there general 
abuses of public resources?) 
  (5) มีข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายจากรัฐบาลโดยตรงหรือไม่  
(Is there a professional civil service or are large numbers of officials directly appointed by the government?) 
  (6) มีหน่วยงานอิสระที่ทำหน้าที่ ตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐหรือไม่  ( Is there 
independent body auditing management of public finances?) 
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  (7) มีองค์กรตุลาการอิสระที่มีอำนาจในการจัดการกับการใช้อำนาจในทางมิชอบของรัฐบาล/
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ (Is there an independent judiciary with the power to try ministers/public officials 
for abuses?) 
  (8) มีธรรมเนียมปฏิบัติในการจ่ายสินบนเพ่ือได้สัญญาและได้รับความดีความชอบหรือไม่ (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 เป็นการจัดอันดับความเสี่ยงของประเทศที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการดำเนิน
ธุรกิจเป็นหลัก เป็นการประเมินเพ่ือให้ลูกค้าหรือนักลงทุนเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของการลงทุนกว่า  
200 ประเทศ เพ่ือให้การลงทุนมีความปลอดภัย ลดความเสี่ยง สามารถวางแผนล่วงหน้า และสนับสนุนให้  
การดำเนินการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท IHS มีการจัดอันดับความเสี่ยงโดยมีการปรับปรุงข้อมูล 
เพ่ือให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันตลอดเวลา รวมทั้งมีการคาดการณ์ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย  
การวิ เคราะห์ประกอบด้วนการประเมินความเสี่ ยง 6 ปั จจัยสำคัญ ได้แก่  (1) ความเสี่ ยงทางการ เมือง  
(2) ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ (3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (4) ความเสี่ยงด้านภาษี (5) ความเสี่ยงด้านการบริหาร 
และ (6) ความเสี่ยงด้านความมั่นคง ค่าคะแนนความเสี่ยงของปแประเทศที่ใช้ในการประเมินค่าคะแนน CPI  
จะมาจากดัชนี Global Insight Business Conditions and Risk Indicators ในการประเมินผลนี้จะใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ในประเทศมากกว่า 100 คน ซึ่งจะเป็นนักการตลาดอิสระ ลูกค้า และผู้ทำสัญญาต่างๆ กับภาครัฐ ระดับ 
การให้คะแนนจะเป็นการแสดงถึงการรับรู้ของผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาในแต่ละประเทศ 
  ในแหล่งข้อมูล Global Insight Country Risk Rating (GI) มีประเด็นที่องค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาตินำมาคำนวณเป็นคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต คือ ความเสี่ยงของการที่บุคคลหรือบริษัทจะต้องเผชิญ
กับการติดสินบนหรือการคอร์รัปชันในรูปแบบอื่นเพ่ือที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น เช่น เพ่ือให้
ได้รับสัญญาเพ่ือการส่งออก นำเข้า หรือเพ่ือความสะดวกสบายเกี่ยวกับงานด้านเอกสารต่างๆ 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 ขีดความสามารถ

และผลประกอบการของประเทศในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมแก่การประกอบกิจการ  
ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับความสนใจและเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง สถาบันการจัดการนานาชาติ (International 
Institute for Management Development : IMD) ซึ่ งก่อตั้ งในเดือนมกราคม ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) 
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย IMD ได้สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย 55 สถาบันจากทั่วโลกในการรายงาน 
เกี่ยวกับอันดับความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศท่ัวโลก มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอรายละเอียด 
ของประเทศต่าง ๆ เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในการเปรียบเทียบระดับความสามารถในการแข่งขัน  และยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ เพ่ือสร้างความมั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  
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โดยการประเมินการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันนั้น สามารถแบ่งเป็น 4 หมวด คือ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
ประสิทธิภาพของภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และโครงสร้างพ้ืนฐาน  

  ใน แห ล่ งข้ อ มู ล  IMD World Competitiveness Yearbook (IMD) มี ป ระ เด็ น ที่ อ งค์ ก ร  
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาตินำมาคำนวณเป็นคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต คือ มีการติดสินบนและคอร์รัปชั่น
หรือไม่ (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 ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1976 

มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกง PERC เป็นองค์กรที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่มีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูล
ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ สำหรับการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้   
ยังมีภารกิจในการสำรวจและเผยแพรต่รายงานภาวะความเสี่ยงของประเทศในเอเชีย ให้ความสำคัญไปที่ประเด็น 
ทางสังคมและการเมือง เช่น การคอร์รัปชัน ความเสี่ยงในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา คุณภาพแรงงาน จุดแข็ง
และจุดด้อยของระบบในประเทศแถบเอเชีย เป็นต้น นอกจากการเป็นบริษัทให้คำปรึกษาแล้ว PERC ยังมีสื่อสิ่งพิมพ์
อีกหลากหลาย ได้แก่ Asian Intelligence, Country Risk Monitoring Service และ Corruption Reporton Asia 
(เป็นเอกสาร Asian Intelligence ฉบับพิเศษ) 

  ในแหล่งข้อมูล The Political and Economic Risk Consultancy (PERC) มีประเด็นที่องค์กร
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาตินำมาคำนวณเป็นคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต โดยคำถามมีจำนวน 3 ข้อ แต่ในการ
คำนวณค่า CPI จะใช้ข้อที่ 1 เพียงข้อเดียว เท่านั้น 

  (1) คุณจะให้คะแนนปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศที่คุณกำลังทำงานอยู่ในระดับใด (How do 
you grade the problem of corruption in the country in which you are working?) 

  (2) ปัญหาคอร์รัปชันลดลง คงที่ หรือเพ่ิมข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา (Has corruption 
decrerase ,Stayed the same or Incre4ase compared with one year ago?) 

  (3) การคอร์รัปชันในแง่มุมใด หรือเรื่องใดที่ท่านเห็นว่ามีความสำคัญมากท่ีสุด (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 หรือ ICRG เป็นการจัดอันดับความเสี่ยงของประเทศต่างๆ 

ใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความเสี่ยงด้านการมือง (2) ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ และ (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญและมีการรายงานผลทุกเดือน ครอบคลุม 140 ประเทศทั่วโลก จัดทำโดยหน่วยงาน
ชื่อ The PRs Group, Inc. ซึ่งเป็นองค์กรแสวงหากำไร สำนักงานตั้งอยู่ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเด็น "การคอร์รัปชัน" เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใช้ประเมินความสี่ยงด้านการเมือง โดยมุ่งประเมินการคอร์รัปชัน 
ในระบบการเมืองเป็นหลัก รูปแบบการทุจริตที่พบมากที่สุดคือ การเรียกรับสินบน หรือการเรียกรับเงิน เพ่ืออำนวย
ความสะดวกในการนำเข้า/ส่งออก การประเมินภาษี รวมถึงระบบอุปถัมภ์ ระบบพวกพ้อง การให้เงินสนับสนุน 
พรรคการเมืองแบบลับๆ และความสัมพันธ์ใกล้ชิดของนักการเมืองกับนักธุรกิจ 
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  ในแหล่งข้อมูล Political Risk Services International Country Risk Guide (ICRG) มีประเด็น 
ที่องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ นำมาคำนวณเป็นคะแนนดัชนีการับรู้การทุจริต คือ "นี่คือการประเมิน 
การคอร์รัปชันในระบบการเมือง ซึ่งรูปแบบของการคอร์รัปชันโดยตรงที่การดำเนินธุรกิจพบบ่อยครั้ง คือ  
การเรียกร้องเงิน หรือการต้องจ่ายสินบนเพ่ือให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตการนำเข้าและส่งออก (import and Export 
Licenses) การควบคุมการส่งออก (Exchange Controls) การประเมินภาษี การคุ้มครองจากตำรวจ หรือการกู้ยืม 
ขอให้ท่านช่วยให้คะแนนปัญหาการคอร์รัปชัน ทั้งการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นจริงหรือโอกาสที่จะเกิดการคอร์รัปชัน 
จากระบบอุปถัมภ์  ระบบครือญาติ  การฝากเข้าทำงาน การต่างตอบแทน การระดมทุนที่ เป็นความลับ  
และความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่น่าสงสัยระหว่างนักการเมืองกับภาคธุรกิจ (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) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1971 โดย คลาอัส 
มาร์ติน สเควป (Klaus Martin Schwab) มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นองค์กร 
ที่ไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างประเทศของผู้นำภาครัฐและเอกชนทั้งทางด้านการเมือง ภาคธุรกิจ  
และภาคสังคม เพ่ือร่วมกันพิจารณาประเด็นการพัฒนาของโลก ภูมิภาค และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยจัดการ
ประชุมขึ้นทุกปีที่เมืองดาวอส (Davos) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สภาเศรษฐกิจโลกได้จัดทำรายงานวิจัยที่ชื่อว่า 
"รายงานการวัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน (Global Competitiveness Report : GCR)" นำเสนอ 
การวัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันผ่านตัวชี้ วัดที่ เรียกว่า Global Competitiveness index (GCI)  
ซึ่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ผ่าน "แบบสอบถามความคิดเห็น (Executive Opinion Survey : EOS)"  
ซึ่งถูกออกแบบขึ้นมาเพ่ือสำรวจความพึงพอใจของนักธุรกิจต่างประเทศ และนักธุรกิจภายในประเทศว่า การประกอบ
ธุรกิจในประเทศเหล่านั้นมีความสะดวกระดับใด มีปัจจัยใดบ้างที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ  
  ในแหล่งข้อมูล World Economic Forum (WEF) มีประเด็นที่องค์กรเพ่ือความโปร่งใส นำมา
คำนวณเป็นคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต คือ 
 (1) ในประเทศของคุณ เป็นเรื่องปกติเพียงใดที่บริษัทจ่ายเงินพิเศษโดยไม่มีเอกสารอ้างอิง 
หรือจ่ ายสิ นบนที่ เชื่ อมโยงกั บ เรื่ องต่ อไปนี้ " (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 ได้รับการตัดสินใจที่เอ้ือประโยชน์จากกระบวนการยุติธรรม (Obtaining favorable 
Judical decisions.) 
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 (2) ในประเทศของคุณ เป็นเรื่องปกติเพียงใดที่มีการคอร์รัปชันโดยการจ่ายโอนเงินงบประมาณ 
ของรัฐไปยังบริษัท 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 เป็นดัชนีชี้วัดที่ให้ความสำคัญกับระบบนิติธรรม 
(Rule of Law) มีการคิดระดีบคะแนนอยู่ระหว่าง 0-1 มี World Justice Project (WJP) ที่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหา
กำไร ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี และเมืองซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้จัดการประเมิน การประเมินตัวชี้วัดนี้
ให้ความสำคัญกับหลึกการสำคัญ 4 ประการ คือ (1) รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย 
และถูกตรวจสอบได้ (2) กฎหมายต้องเปิดเผย มีความชัดเจนมั่นคงปกป้องสิทธิเสรภาพของประชาชน  
(3) กระบวนการทางกฎหมายมีความเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ และ (4) การตัดสินคดีต้องมีความเป็นธรรม  
มีจริยธรรม มีความเป็นกลาง ซึ่งจากหลักการดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นหลักย่อย ได้แก่ การทุจริตคอร์รัปชัน  
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน การบังคับใช้กฎหมาย  
  ในแหล่งข้อมูล World Justice Project (WJP) มีประเด็นที่องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ
นำมาคำนวณเป็นคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต คือ 
  (1) ข้าราชการ (เจ้าพนักงานของรัฐ) ในสายบริหาร ไม่ ได้ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
เพ่ื อผลประโยชน์ส่ วนตน  (Government officials in the executive branch do not use public office for 
private gain) 
  (2) ข้าราชการ (เจ้าพนักงานของรัฐ) ในสายตุลาการ ไม่ได้ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน (Government officials in the judicial branch do not use public office for private 
gain) 
  (3) ข้าราชการ (เจ้าพนักงานของรัฐ) ในสายตำรวจและทหาร ไม่ได้ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน (Government officials in the police & military do not use public office for private 
gain) 
  (4) ข้าราชการ (เจ้าพนักงานของรัฐ) ในสภานิติบัญญัติ ไม่ได้ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
เพ่ื อผลประโยชน์ส่ วนตน  (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 เป็นสถาบันที่ เกิดจากเจ้าภาพร่วม 
ของภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกูเตนเบิร์ก ประเทศสวีเดน และสถาบันเคลลอกก์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเธอร์ดาม 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และอาศัยความร่วมมือของนักวิชาการมากกว่า 50 คนจากทั่วโลก โดยมีผู้สืบสวนหลักการ
ผู้จัดการโครงการแบ่งความรับผิดชอบแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ ประกอบด้วย ผู้จัดการประจำมากกว่า 30 คน 
ผู้ประสานงาน 170 ประเทศ ผู้ช่วยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ 2,500 คน VDEM จึงเป็นหนึ่งในโครงการจัดเก็บ 
และวิจัยข้อมูลด้านรัฐศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุด มีฐานข้อมูลมากกว่า 16 ล้านหน่วย ซึ่งจัดเก็บตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990  
ถึงปี ค.ศ. 2016 และคาดว่าเดือนเมษายนปี ค.ศ. 2017 จะมีชุดข้อมูลครอบคลุม 177 ประเทศ โดยมีการปรับปรุง
ข้อมูลเป็นประจำทุกปี 
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 VDEM เป็นวิธีการใหม่ที่จะสร้างกรอบความคิดและวัดความเป็นประชาธิปไตย โดยรวบรวมข้อมูล 
หลายมิติ และแยกชุดข้อมูลออกจากกันเพ่ือสะท้อนถึง "ความซับซ้อนของหลักการประชาธิปโตย" ในฐานะระบอบ 
การปกครองที่มากกว่าเพียงแค่การมีการเลือกตั้งเท่านั้น แหล่งข้อมูล VDEM Projects จำแนกให้เห็นความแตกต่าง
ของหลักการในระบอบประชาธิปไตย 7 ระดับ ได้แก่ (1) การมีการเลือกตั้ง (2) เสรีนิยม (3) การมีส่วนร่วม  
(4) การปรึกษาหารือหรือการอภิปรายทางการเมือง (5) ความเท่าเทียม (6) การมีเสียงข้างมาก และ 7) ฉันทามติ  
โดยจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือวัดระดับตามหลักการเหล่านี้ 
 ในแหล่งข้อมูล Varieties of Democracy Institute (VDEM) มีประเด็นที่องค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ นำมาคำนวณเป็นคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ตามคำถามที่ว่า การทุจริตทางการเมืองเป็นที่แพร่หลาย
มากน้อยเพียงใด (How pervasive is political corruption?) โดยดัชนีแสดงความแพร่หลายของการทุจริตนี้  
ถูกคำนวณจากค่าเฉลี่ยของดัชนี 4 ด้าน คือ 
 (1) ดัชนีการคอร์รัปชันในภาครัฐ (Public sector corruption index) โดยใช้คำถามว่า เจ้าหน้าที่รัฐ 
มีพฤติกรรมเรียกรับสินบน หรือสิ่งของอ่ืนใด ในระดับใด และเจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมขโมย เบียดบังเงิน 
หรืองบประมาณ หรือทรัพยากรภาครัฐ เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือคนในครอบครัวของตนเองบ่อยครั้งเพียงใด (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?) 
 (2) ดัชนีการคอร์รัปชันของผู้บริหารระดับสูง (Executive corruption index) โดยใช้คำถามว่า 
ผู้บริหารระดับสูง หรือตัวแทนมีพฤติกรรมเรียกรับสินบน หรือสิ่งของอ่ืนใดเป็นประจำหรือไม่ และผู้บริหารระดับสูง 
หรือตัวแทนเหล่านั้นมีพฤติกรรมขโมย เบียดบังเงินหรืองบประมาณ หรือทรัพยากรภาครัฐ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
หรือเพ่ือคนในครอบครัวของตนเองบ่อยครั้งเพียงใด (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) โดยใช้ 
คำถามว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพ่ือเรียกรับผลประโยชน์ในประเด็นเหล่านี้ ในระดับใด 
  3.1 เรียกรับสินบน 
  3.2 รับเงินเพ่ือช่วยเหอให้ได้รับสัญญาจากภาครัฐ เพ่ือตัวเอง ครอบครัว เพ่ือน ผู้สนับสนุน 
ทางการเมือง 
  3.3 มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับภาคธุรกิจ เพ่ือแลกกับโอกาสในการว่าจ้างภายหลังจาก 
ออกจากสภานิติบัญญัต ิ
  3.4 ขโมย (เบียดบัง) เงินของภาครัฐ หรือเงินจากโครงการบริจาคต่าง ๆ เพ่ือนำมาใช้ส่วนตัว 
 4. ดัชนีการคอร์รัปชันของฝ่ายตุลาการ (The indicator for judicial corruption) โดยใช้คำถามว่า 
ประชาขนหรือภาคธุรกิจ มีการจ่ายเงินพิเศษ (ที่ไม่มีเอกสารการจ่ายเงิน) หรือสินบน เพ่ือเร่งหรือชะลอกระบวนการ
ของฝ่ ายตุ ลาการ ในระดั บ ใด " (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? 
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  จากภาพจะเห็นได้ว่าสถานการณ์คอร์รัปชันประเทศไทยในการจัดอันดับ CPI โลก วิเคราะห์ได้ว่า 
ก่อนปีประกาศรัฐธรรมนูญคือปีที่มีรัฐประหารนั้น หมายถึงเผด็จการหรือประชาธิปไตย ซึ่งไม่ใช่หลักประกันว่า 
คอร์รัปชันจะมากหรือน้อย หรือหมายความถึงการต่อต้านคอร์รัปชันนั้นจะมีความเข้มแข็งหรืออ่อนแอ  
 กล่าวว่าปัญหาของการเกิดคอร์รัปชันประเทศไทย เกิดข้ึนจากหลายปัจจัยหลักอยู่ 3 ประการ คือ 
 1. ทัศนคติของคนไทยในกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่มีต่อการคอร์รัปชั่นนั้น มีลักษณะเฉพาะตัวเอง สำหรับ
กลุ่มข้าราชการ ทหารและตำรวจนั้น พบว่า ประเพณีนิยมปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิมยังคงมีอิทธิพลต่อความคิด 
และการให้ความหมายของคำว่าคอร์รัปชันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการ 
ที่ไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของการเป็น “บุคคลสาธารณะ” หรือ “ข้าราชการสมัยใหม่” จึงปรากฏให้เห็น 
อยู่โดยทั่วไป การฉ้อราษฎร์บังหลวงของข้าราชการด้วยความไม่รู้ หรือด้วยความบริสุทธิ์ใจจึงยังคงดำรงอยู่
ค่อนข้างมาก 
 2. ระบบราชการ มากกว่าอยู่ที่ตัวข้าราชการในฐานะปัจเจกบุคคล ฉะนั้น การแก้ไขปัญหา 
จึงต้องวางน้ำหนักไปที่การแก้ไขปัญหาความคิด ความเชื่อของตัวระบบ ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ ควบคู่
ไปกับการแก้ไขปัญหาของตัวข้าราชการในฐานะปัจเจกบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ จริยธรรม 
ในการทำงาน ความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการในระยะยาว ฯลฯ 
 3. ประสิทธิภาพของตัวระบบราชการ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุด
ประการหนึ่งของการเกิดการคอร์รัปชันในวงราชการ อันนำไปสู่การสูญเสียเงินรายได้ของรัฐบาลอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ มีความลักลั่นในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานราชการมากข้ึน และธุรกิจ
ต้องมีทุนในการประกอบกิจการสูงขึ้น ในการแก้ไขปัญหาฉ้อราษฎร์บังหลวง จึงมีคำกล่าวว่า หัวกระดิก หางจึงส่าย 
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 สำหรับประเทศไทยนั้น มีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก 
ทุกฝ่ายในสังคม ความจริงจังและความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงาน  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในรูปแบบของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2551 ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว 
ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเอง แต่เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรง  
ในการทุจริต โดยเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย  
หรือประสบความสำเร็จได้เท่าที่ควร สืบเนื่องมาจากปัญหาการเมืองภายในประเทศ รวมถึงการวิวัฒนาการ 
ของปัญหาการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ยากต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับฐานความคิดและสร้างความตระหนักรู้  
ให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  
 
2.1 ทิศทางการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย 

  การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล และเป็นอุปสรรค
สำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน 
การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้รับปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย 
การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงสู่อาชญากรรมอ่ืนๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 
 ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เริ่มตั้งแต่ช่วงปี  
พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน การดำเนินงานได้สร้างความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับฐานความคิดและสร้าง 
ความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม ประเทศไทยได้การกำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างความตระหนัก
ในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคมและกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะ 
การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรมในการเป็นตัวแบบที่ดี  ดังนั้น สาระสำคัญ 
ที่มีความเชื่อมโยงสำหรับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่กระทรวงสาธารณสุขนำมาใช้มีดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580  
 2. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อ
รัฐสภา 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) 
 7. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0) 
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 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. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการของ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 
 ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
 วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
 วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
ม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้ เป็นคนดี เก่ง  
และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 
 ๑. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 ๒. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 ๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 ๔. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 ๕. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๖. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ  จะมุ่ งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง 
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” 
โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 



16 

 

คู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐจึงมีประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ  
ที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่
จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากลรวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคม 
ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับ 
การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่ จำเป็น  
มีความทันสมัย มีความเป็นสากลมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเอ้ือต่อการพัฒนา  
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ การอำนวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม รวมทั้งต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐที่สามารถจูงใจ และดึงดูดให้คนดี
คนเก่งเข้ามาร่วมพลังการทำงานที่มีความมุ่งมั่นและมีแรงบันดาลใจ ในการที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศ 
ไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค ์
 เป้าหมาย 
 ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก 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 ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะ 
การสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้าง
จิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว และละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง 
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ 
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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 ๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้ องกันและขจัดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง ส่งเสริม และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริต โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ พร้อมทั้ง มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ 
 ๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต กำหนดให้
เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามที่กฎหมายกำหนด 
จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ 
 ๔.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ จัดการกับผู้กระทำความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอย่างตรงไปตรงมา เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมือง 
และผู้มีอิทธิพล ตลอดจนวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ต้องกำหนดให้มีการลงโทษ 
ผู้กระทำผิด กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็ว 
 ๔.๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
จัดให้มีกลไกการประสานงานการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้ งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์  
และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ โดยการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการดำเนินงานแบบบูรณาการ 
และมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 
2. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา  
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  
  ข้อ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
   12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยี
นวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตาม
การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสำนึกของคนในสังคมให้ยึดมั่น 
ในความชื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรมและสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวัง
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
   ๑๒.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอ่ืนที่ไม่ใช่โทษอาญา
ตามหลักสากล มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบ แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูผู้กระทำผิดส่งเสริม ปกป้ อง คุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวนด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ กำหนด
มาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแทรกแชง 
หรือครอบงำใด ๆ พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรมให้ดำเนินงานสอดประสานกัน
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อย่างเป็นองคาพยพเพ่ือให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการทำงาน
เชิงรุกรวมทั้งพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรมเสมอภาค 
โปร่งใส รวดเร็ว ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได้ และสร้างสังคม 
ที่ พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียม พร้อมทั้ งผลักดันให้ เกิด 
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมาย พัฒนากฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ  
และเป็นธรรม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จำเป็น และเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส 
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
 
3. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 12 เรื่อง 
 ข้อ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ  
โดยเร่งรัดการดำเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมา เมื่อพบผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด 
นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด และเร่งรัด
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ภาครัฐปลอดการทุจริต  
และประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด  พร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 -
2580) 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมาย
หลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ 
เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม
ในสังคมให้มีจิตสานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน 
รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย 
ได้แก่  
 ๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ  
ในส่วนการพัฒนาคน เน้นการปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคม โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการปลูกฝัง 
และหล่อหลอมให้มีจิตสานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ  
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา กลุ่มประชาชนทั่วไป เน้นการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรม 
สุจริต ควบคู่กับส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน รู้จักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหน้าที่การงาน  
พร้อมกับสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต สนับสนุนการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย
เฝ้าระวัง สอดส่อง และแจ้งเบาะแสการทุจริต พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
กลุ่มนักการเมือง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  
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ทั้งระดับประเทศและท้องถิ่นให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
อย่างเข้มข้น 
  ในส่วนของการพัฒนา “ระบบ” จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม 
ในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือและมาตรการเพ่ือสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
และปิดโอกาสในการกระทำการทุจริต ทำให้การทุจริตคอร์รัปชั่นทำได้ยากและมีโอกาสสูงที่จะถูกตรวจพบ 
และลงโทษ พร้อมทั้งการสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อภาครัฐ โดยการเพ่ิมโทษให้หนัก และการตัดสิน
คดีที่มีความรวดเร็ว เด็ดขาด เพ่ือให้การกระทาการทุจริตเป็นสิ่งที่ “ได้” ไม่คุ้ม “เสีย” ทั้งนี้ ในการดำเนินการ
ตามแนวทางของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีเป้าหมายสำคัญ ๒ ประการ คือ
ประชาชนคนไทยมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และคดีทุจริตลดลงทั้งในส่วนคดีของหน่วยงาน 
และคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง โดยมีโครงการสำคัญที่ทุกหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องต้องร่วมกันขับเคลื่อน คือ โครงการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริต  
และการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และโครงการสร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างมีส่วนร่วม 
 ๒) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการ 
และกลไกท่ีเกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ทั้งในขั้นตอนการสืบสวน/ตรวจสอบเบื้องต้น การดำเนินการ 
ทางคดีการยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด การตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิด ทั้งทางวินัยและอาญา 
ให้มีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่ เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การปรับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัล 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งรวมถึง 
การเชื่อมโยงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนระหว่างหน่วยงาน การบูรณาการงานคดีการพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย การจัดทำระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปราม
การทุจริต การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ 
การดำเนินการตามแผนย่อยการปราบปรามการทุจริตต้องการบรรลุเป้าหมายสำคัญ คือ การดำเนินคดีทุจริต 
มีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ โครงการสำคัญที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อน คือ โครงการสร้าง
นวัตกรรมการปราบปรามการทุจริตเชิงรุก 
 กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ
ดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ 
อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของโลก 
 เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม  
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
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 ๒.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ 
 ๒.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 ๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  ๔.๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา 
ความมั่นคงทีส่ำคัญ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 
  ๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
  ๔.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ 
  ๔.๖ .๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ 
แบบบูรณาการ 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖–๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑–๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖–๒๕๘๐ 

ประเทศไทยปลอด
การทุจริต 
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต 
ของประเทศไทย 
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ ๑  
ใน ๕๔ และ/หรือ
ได้คะแนนไม่ต่ำ
กว่า ๕๐ คะแนน 

อยู่ในอันดับ ๑  
ใน ๔๓ และ/หรือ
ได้คะแนนไม่ต่ำ
กว่า ๕๗ คะแนน 

อยู่ในอันดับ ๑  
ใน ๓๒ และ/หรือ
ได้คะแนนไม่ต่ำ
กว่า ๖๒ คะแนน 

อยู่ในอันดับ ๑  
ใน๒๐ และ/หรือ 
ได้คะแนนไม่ต่ำ
กว่า ๗๓ คะแนน 

 
  ทั้งนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2565) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ แล้ว 
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5. แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้นำ
เจตนารมณ์และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในปัจจุบัน รายงานผลการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน 
ในสังคมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มาประกอบการพิจารณา 
ยกร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด 
ผลอันพึงประสงค์ไว้ 6 ข้อ ดังนี้ 
  1. ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้ง 
ให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริอตประพฤติมิชอบ และชี้เบาะแส
เมื่อพบเห็นการกระทำความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย 
  2. ให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริตของบุคคล ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบ 
ธรรมาภิบาล และการกำกับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง 
  3. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และสนับสนุน
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต เพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการติดต่อ 
กับหน่วยงานภาครัฐ 
  4. ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมาย 
ต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 
  5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกข้ันตอน (ไต่สวน ชี้มูล 
ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด และเป็นธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดทำ
และบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต ตลอดจนเร่งรัดการติดตามนำทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำความผิด ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
ก็ให้เร่งบัญญัติเพ่ิมเติม 
  6. ให้มีกลไกที่ เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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 ให้มีการร่วมตรวจสอบ 
และเฝ้าระวัง ด้วยการออกกฎหมายรองรับการรวมตัวของภาคประชาชน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐ โดยเฉพาะในรูปแบบ Digital Platform เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์  
ต่อการเฝ้าระวัง 
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  2. ด้านการปราบปราม ด้วยการ (1) จัดกลไกการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
โดยเร่งแก้ไขปัญหาและตรวจสอบพฤติการณ์ตามข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสของภาคประชาชน และหากพบ 
การกระทำทุจริตให้ดำเนินการตามกฎหมายเพ่ือนำมาลงโทษโดยเร็ว (2) ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่   
ด้วยการลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น กำหนดและเผยแพร่ขั้นตอน วิธีการ และเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับ 
การดำเนินการให้ชัดเจน และ(3) เร่งรัดการตรากฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 
กับประโยชน์ส่วนรวม 
  ทั้งนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูป
ประเทศ ลงวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ แล้ว 
 
6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  กำหนดในยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีบทบาท
ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีอิสระ คล่องตัว มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้ประเทศไทย 
มีภาพลักษณ์ความโปร่งใสอยู่ในระดับแนวหน้าของอาเซียน และให้ประชาชนได้รับบริการด้านความยุติธรรม 
ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้  เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ที่ 6 นี้คือ การเพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต (CPI) ให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) 
 ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย ยังได้กำหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น จำนวน 5 หัวข้อ คือ 
 1) ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทัน 
และมีภูมิต้านทานต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติ
มิชอบ 
 2) กำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเข้าถึงข้อมูลให้โปร่งใส ดังนี้ 
  2.1 ตรวจสอบ จับกุม และลงโทษอย่างเคร่งครัดและจริงจัง 
  2.2 กำหนดให้มีมาตรการเสริมในเชิงบวกให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
อาทิ การลดหย่อนภาษ ี
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาษีองค์ภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และเครือข่ายต่างๆ 
สอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐและเอกชน 
  3.1 วางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  3.2 ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ปราศจากแทรกแซงของนักการเมืองและผู้มีอิทธิพล 
  3.3 พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะ 
 4) ศึกษารูปแบบระบบบริหารจัดการของหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่ ต่อต้านการทุจริต 
ให้มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ เป็นที่ศรัทธาของประชาชนมีความสามารถในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
  4.1 วางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรอิสระจากสาธารณชน หรือโดยองค์กร
อิสระด้วยกันเอง 
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  4.2 จัดการให้มีการตั้งเกณฑ์มาตรฐานให้หน่วยงานสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมาย 
 5) ส่งเสริมธรรมาภิบาลภาคเอกชน โดยสนับสนุนให้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเข้ามามีบทบาท 
ในการตรวจสอบการทำงานของภาคเอกชนให้มากขึ้น 
  จัดให้มีรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นกับภาคชน และสนับสนุนเงินอุดหนุนหรือลดค่าธรรมเนียม 
รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเป็นกรณีพิเศษ  
 ดังนั้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จะมุ่งเน้น 
การส่งเสริมและพัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ด้านการต่อต้านการทุจริต รวมทั้ง
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพ่ือเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ 
ออกจากกัน ทั้งนี้ การบริหารงานของส่วนราชการจะต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 
7. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน (Thailand 4.0) 
 เป็นโมเดลที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ 
ถอดรหัสออกมาเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ คือ (1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within)  
และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0  
เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทาง และเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยกคือ การยกระดับศักยภาพ 
และคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยน
ระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณธรรมร่วม 
และค่านิยมที่ดี คือ สังคมมีความหวัง (Hope) สังคมที่ เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ 
(Harmony)  
 

8. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564)  
 ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean 
Thailand) กำหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ 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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 โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทน 
ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม ในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการ ผ่านสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะจิตอาสา 
และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริต  
ในทุกรูปแบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย  
ที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่
ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็นการสนองตอบ  
ต่อเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ ของประชาชน จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ 
การนำเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง 
เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล มีการนำเจตจำนงทางการเมือง 
ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง เป็นหนึ่งเดียวกัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการทุจริตเชิงนโยบาย ที่มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้น 
การทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการของนโยบาย ผ่านการกำหนด
มาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการกำหนดนโยบาย 
(Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) 
ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย
ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไก ด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปราม 
การทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย 
(Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทำผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนา
กลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ 
ค่าดัชนี การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจ 
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน  
รวมไปถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน  
และต่างประเทศ 
 
9. แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560-2564) 
  ที่กำหนดวิสัยทัศน์ กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต กำหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ (หมายถึง การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปีข้างหน้าจะเป็นการปฏิรูปกระบวนการดำเนินงานจากเดิมไปสู่กระบวนการ
ทำงานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
ให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ นอกจากตนเองจะไม่กระทำการทุจริต
แล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นอีกต่อไป บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์  
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และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจำนงของผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนที่ต้องการ
สร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต มีการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น ศรัทธาจาก
ประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม 
ทั้ งนี้  เพ่ื อยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติ  
ผ่านยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
โดยเป้าประสงค์ของแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) คือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ 90 เมื่อสิ้นแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังวิธีคิดตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างระบบฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
สร้างระบบคิด “แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น” (Digital Thinking) และ “แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ” (Digital Thinking) 
คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระดับคุณธรรม และความขัดแย้งเชิงคุณธรรมแก่บุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปรับฐานความคิดแก่บุคลากรกระทรวง
สาธารณสุขให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม บนหลักการพอประมาณ 
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม นำไปสู่เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่สมดุล  
  2. เพ่ือเสริมสร้างระบบฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  
สร้างระบบคิด “แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น” (Digital Thinking) และ “แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ” (Digital 
Thinking) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระดับคุณธรรม และความขัดแย้งเชิงคุณธรรม 
  3. เพ่ือเสริมพลังการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในการผลักดัน 
ให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและต้านทุจริตทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังจิตสำนึกให้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
     ในการผลิตบุคลากรของสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังจิตสำนึกให้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
     ในบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
 กลยุทธ์ที่ 3 วางระบบรากฐานการนำค่านิยม MOPH เป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรม 
     ต่อต้านการทุจริต 
 กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ เพ่ือป้องกัน และหยุดยั้ง 
     การทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการกำหนดกลไกด้านการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้าง 
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต 
  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือยกระดับกลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการ
ป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต  
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารทุกระดับมีความพร้อมรับผิด (Accoutability) 
 กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ใช้ดุลยพินิจโดยชอบ 
     ด้วยกฎหมาย 
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 กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปราม 
การทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสร้างและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
และเท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต 

 2. เพ่ือพัฒนากฎหมายปรับปรุงกฎ ระเบียบให้เท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้ผู้กระทำความผิดถูกลงโทษทางวินัย 

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) ให้ความสำคัญกับ 
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนโดยให้นำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ทุกรัชกาล หลักคำสอนของศาสนา วัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมไทย มาสร้างสรรค์
สังคมไทยให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมผ่านกลไกประชารัฐของรัฐบาลเพ่ือสร้างพลัง 
การทำความดีเพ่ือชาติของประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคมไทย อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศ  
มีความสมดุลทั้ งด้านวัตถุและจิตใจตามแนวคิด “คุณธรรมนำการพัฒนา”พร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคม 
แห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยให้เกิดความเข้มแข็งจากภายใน 
และเกิดกระบวนการสร้างสังคมคุณธรรมแบบ “ระเบิดจากข้างใน” จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ ในรัชกาลที่ 9 และหลักธรรมของศาสนา ควบคู่กับระบบเศรษฐกิจเกิดความมั่งคั่ง เข้มแข็ง 
ด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย และยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รัฐบาลมุ่งหวังที่จะเห็น 3 สถาบันหลัก 
ของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นรากฐานเชื่อมร้อยให้บ้านเมืองสมานฉันท์สู่ “ความม่ันคง 
ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ด้วย “ปัญญา” สร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลกด้วยความสมดุล 
ด้วยการสร้างคนไทยเป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ” สร้างสังคมไทยเป็น “สังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน” ภายใต้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพ่ึงพาตนเอง พึ่งพากันเอง คำนึงถึงรากฐานการพัฒนาประเทศ 
ในระยะยาว คนในชาติได้รับการพัฒนาให้เป็น คนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร และมีจิตสำนึก
คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ 
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11. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการของคณะรักษา  
ความสงบแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีมติให้แจ้งคณะรัฐมนตรีรับทราบหลักเกณฑ์การดำเนินการ 
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  
เพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2561 มีมติรับทราบ
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการตามที่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้เสนอ เพ่ือให้การผลักดันนโยบายเรื่องการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดผล  
อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการปฏิรูปในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน  
และมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ อาศัยอำนาจตามความ  
ในมาตรา 42 วรรคสามของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ประกอบกับ
มาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการอย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดเพราะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ดังนี้ 
 

 มาตรการที่ 1 
 

 ข้อ 1 ในกรณี ที่ มี ข้อร้องเรียน เกี่ ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของข้าราชการ  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ให้แล้วเสร็จภายใน  
7 วัน แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือรับทราบทันที   
และให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยหรือทางอาญาโดยเร็วซึ่งจะต้อง ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในระหว่างนี้
ให้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพ่ือทราบเป็นระยะ
ตามความเหมาะสม 
  กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามี เหตุน่าเชื่อถือ และเป็นกรณีที่ทำให้ เกิด 
ความเสียหายแก่ราชการหรือทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุป
ความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง  
ไปดำรงตำแหน่งอ่ืนเป็นการชั่วคราว เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการกระทำที่อาจมีผล  
ต่อการตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีที่เป็นเรื่องร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเชื่อม่ันและไว้วางใจ 
ของประชาชน ให้เสนอให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณี
พิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการกำหนด
กรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 หรือคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 68/2559 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอ่ืนของรัฐและการกำหนดกรอบอัตรากำลัง
ชั่วคราว ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 แล้วแต่กรณี 
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 มาตรการที่ 2 
  

 ข้อ 2 ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า มีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุปความผิด
ได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการทางวินัยต่อข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  
ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบ 
ความคืบหน้าและเร่งรัดการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนหรือออกจากตำแหน่งก็ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมและในกรณีที่พบว่า 
มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
เพ่ือพิจารณาดำเนินคดีโดยทันที 
  กระบวนการพิจารณาดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ  
ที่ เกี่ยวข้องตามปกติ แต่ให้ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดลำดับตามความสำคัญ  
ความสนใจของประชาชน และมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
  ในกรณีที่เป็นการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัด
ดำเนินการปรับย้ายจากตำแหน่งเดิม และห้ามปรับย้ายกลับไปดำรงตำแหน่งหน้าที่ในลักษณ ะเดิม  
หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย 
 

 มาตรการที่ 3 
 

 ข้อ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ทำให้การปฏิบัติ
ราชการเกิดความล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่ งทำให้ เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือทำให้ เกิด 
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน ให้ถือเป็นกรณีท่ีต้อง พิจารณาให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอ่ืน 
 

 มาตรการที่ 4 
 

 ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน หรือผู้ให้ข้อมูล
หรือเบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม  เพ่ือให้การได้รับข้อมูลและหลักฐานในการดำเนินการ 
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการจงใจให้ข้อมูลเพ่ือใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลเพ่ือให้มี  
การดำเนินการที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอื่น ให้พิจารณาดำเนินการลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย 
 

 มาตรการที่ 5 
 

 ข้อ 5 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง 
ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้โดยเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

จากสถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในประเทศไทย 
ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในปัจจุบันประเทศไทย มีความพยายามที่จะกำหนดทิศทางการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต โดยมีการกำหนดทั้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็น
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กฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน และการปกครองประเทศ เพ่ือให้เห็นถึงความจริงจัง  
และจริงใจ ที่จะให้ทุกภาคส่วนในสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ให้บรรเทาเบาบางลง 
หรือหมดสิ้นไปในอนาคต รวมถึงการสร้างให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาครัฐ 
เพ่ือให้การดำเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับชาติ จนถึงแนวทางในการ
ผลักดันให้หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ได้นำเอายุทธศาสตร์ชาติฯ ไปปรับใช้เป็นแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งหากทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตและได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
ก็เชื่อได้ว่าสิ่งที่ประชาชนทุกคนอยากเห็นว่าประเทศไทยของเรามีภาพลักษณ์ความโปร่งใส ในอันดับที่ดีขึ้น  
และเป็นที่ยอมรับในสังคมโลกจะอยู่อีกไม่ไกลอย่างแน่นอน 
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2.2 แนวทางการป้องกันการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข 

 กระทรวงสาธารณสุข กำหนดทิศทางการพัฒนากระทรวงสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ ระยะ  
20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนแม่บท 
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564) ที่กำหนดตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ที่เชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี พ.ศ. 2561-2580 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 12 เรื่อง  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่ งคั่ ง และยั่ งยืน (Thailand 4.0) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) และมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 โดยขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ กระทรวง
สาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต และ กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน ร่วมสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ งระบบให้มีประสิทธิภาพ  ภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก ผ่านกลยุทธ์ 
และแนวทางการดำเนินงานที่กำหนดในแต่ละแผนแม่บทเพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ที่มุ่งเน้นการปฏิรูปและพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้านของพลวัต 
ของการทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขทุกด้าน โดยเริ่มพ้ืนฐานจากจิตใจ จิตสำนึกเป็นสำคัญ เพ่ือให้การทุจริต 
ในกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถเกิดขึ้นได้และ/หรือมีปริมาณลดน้อยลงไป ทำให้สังคมกระทรวงสาธารณสุข
เป็นสังคมแห่งการต่อต้านการทุจริต และได้รับการยอมรับจากทุกส่วนราชการ นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข 
ได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนในการไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ สร้างวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต  
ให้เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจังเป็นไปตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  
12 เรื่อง นอกจากนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ 3 ป.1 ค. (ปลูก 
และปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สอดคล้องกับ
แผนแม่บทด้านการป้องกัน ปราบปรามการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) 
โดยมุ่งเน้นประเด็นการป้องกันการทุจริตผ่าน 6 กระบวนการ ดังนี้ 
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 1. กระบวนการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
  การแก้ไขปัญหาที่ต้องวางน้ำหนักไปที่การแก้ไขปัญหาความคิด พฤติกรรมการปฏิบัติของ
ข้าราชการที่ไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของการเป็น “บุคคลสาธารณะ” หรือ “ข้าราชการสมัยใหม่” แก้ไขปัญหา
โดยใช้วิธีคิดแบบระบบเลขฐานสอง (Digital Thinking) หรือ Binary Thinking ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียง
ต้ านทุ จริต”  โดยใช้ โม เดล  “STRONG” ในการขับ เคลื่ อน ในการปรับฐานความคิดของบุ คลากร 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว 

กับผลประโยชน์ ส่ วนรวม ส่ งเสริมให้ มี  
ระบบกล่อมเกลาทางสังคมในการต่อต้าน 
ก ารทุ จ ริ ต  ฝั ง  Chip วิ ธี คิ ด แ ย ก แ ย ะ
ผลประโยชน์ ส่ วนตั วและผลประโยชน์
ส่วนรวมให้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยโมเดล 
STRONG ประกอบด้วย  
S (Sufficiency) ความพอเพียง  
T (Transparency) ความโปร่งใส  
R (Reslise) ความตื่นรู้  
O (Onward) มุ่งไปข้างหน้า  

N (Knowledge) ความรู้  
G (Generosity) ความเอ้ืออาทร  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อสำคัญการมีเหตุผล ความสมดุล การมีภูมิคุ้มกัน 
STRONG เกิ ดจากการผู กพั นกั นทุ กเส้ น  จึ งเป็ น เหตุ ผลในการทำโมเดล ความหมายของ STRONG  
ในแต่ละความหมาย 
  S – Sufficient หลักความพอเพียง ในความหมายของการต้านทุจริต โดยบุคคลสามารถ 
คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ  
  T - Transparent ความโปร่งใส คือการสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย  
  R - Realise ตื่นรู้ คือ การตื่นรู้และพร้อมที่จะลงมือทำ ตื่นรู้ ในปัญหาการทุจริต เฝ้าระวัง  
จะสอดคล้องกับ  
  O - Onward มุ่ งไปข้างหน้า คือ การให้ผู้ อ่ืนเปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทางที่ถูกต้อง  
คือการต่อสู้ในจิตใจกับการไม่ทุจริต พัฒนาองค์กรของเราบริหารจัดการให้ดีขึ้น  
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  N - Knowledge ความรู้ คือ การพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ เพราะอนาคตอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางของทุจริตมากขึ้น เช่น การจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดิจิทัล และไม่สามารถตรวจสอบ ความรู้
เปลี่ยนแปลงเสมอในทุกเรื่อง  
  G - Genrosity ความเอ้ืออาทร คือ ความเอ้ืออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียง แต่สาเหตุ 
ของการเกิดการทุจริตมาจากระบบอุปถัมภ์ การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติ ความเอ้ืออาทรในนิยามนั้น  
มิไดต้้องการหวังผลตอบแทน  
  ภายใต้สัญลักษณ์ STRONG คือ  
  1. มือกำแน่นแนบไว้ที่หน้าอกข้างซ้าย แสดงถึงความเข้มแข็งของใจในการต่อสู้กับการทุจริต 
ความอยุติธรรม มุ่งม่ันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
  2. มือขวาที่กำแน่น แสดงถึงการยึดมั่นค่านิยม  ความพอเพียง (S: sufficient)ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตน โปร่งใส (T: transparent) พร้อมให้ตรวจสอบได้  
  3. กำมือแนบอกข้างซ้ายตรงหัวใจ แสดงถึงการมีใจตื่นรู้ (R: realise) ต่อปัญหาการทุจริต 
มุ่งม่ันไปสู่อนาคตข้างหน้า (O: onward ) ในการแก้ไขปัญหาเพ่ือความเจริญอย่างยั่งยืนของชาติ แสวงหา
พัฒนาความรู้ (N: knowledge) ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และมีความเอ้ืออาทร (G: generosity) ต่อกัน 
บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและกฎหมาย สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 
4.0) การพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ (Thailand 4.0) คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human 
Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้  
เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวม 
เป็นที่ตั้ง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณธรรมร่วม  
และค่านิยมที่ดี คือ สังคมมีความหวัง (Hope) สังคมที่ เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ 
(Harmony)  
 ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยใช้โมเดล “STRONG” ในการขับเคลื่อนในการ 
ปรับฐานความคิดของบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้สามารถ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบกล่อมเกลาทางสังคมในการต่อต้าน 
การทุจริต ฝัง Chip วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยโมเดล 
STRONG นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการอบรม
หลักสูตร STRONGEST COACH เพ่ือสร้างวิทยากรในการทำหน้าที่ส่งต่อความคิดและความรู้ในหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร STRONGEST COACH ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ร่วมลงนาม 
ในพันธะสัญญาของบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข STRONGEST COACH กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด 
ร่วมต้านทุจริต โดยที่ผู้เป็น STRONGEST COACH ได้มีพันธะสัญญาร่วมกัน คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส 
ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง” และให้ทุกหน่วยงาน ร่วมขับเคลื่อนชมรม STRONG อย่างบูรณาการร่วมกัน 
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 2. กระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
  2.1 การบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์สำคัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
(ด้านสาธารณสุข) โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญ 
ในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) แผนแม่บทด้านการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยนำเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขยายผลสู่หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
จวบจนปัจจุบันคือปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ขยายผลครอบคลุมส่วนราชการระดับกรม จำนวน 9 กรม 
หน่วยงานของรัฐภายใต้กำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ จำนวน  
6 หน่วย และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 1,850 หน่วยงาน 
ประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
 และโรงพยาบาลชุมชน ใช้หลักการสำคัญคือ การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบสำรวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ (EBIT)ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  เพ่ือให้ทุกหน่วยงานทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง 
(Opportunity for Improvement : OFI) พร้อมปรับปรุงกระบวนงานตามมาตรฐานการดำเนินงานอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ประกอบการหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ Systematic ความเป็นระบบของกระบวนการ ที่ทำให้
การดำเนินการนั้นเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีเข็มมุ่ง และสอดคล้องกันทั่วทั้ งองค์กร Sustainable การแสดง 
ให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มุ่งเน้นการนำกระบวนการที่วางไว้อย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั่วถึง  
เพ่ือนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร และ Measurable การกำหนดตัวชี้วัดเพ่ือให้ได้คำตอบ การควบคุม ติดตาม 
และประเมินผลการดำเนินงาน เพ่ือให้หน่วยงานได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องเกิดความยั่งยืน
ภายใต้ข้อคำถามตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  และคำนึงถึง
ความสำคัญกับการ “รักษา” ระบบการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาลที่ดีให้ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นพื้นฐาน 
ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับก้าวหน้า (Progressive Level) 
ต่อไป โดยใช้ หลักการ ADLI ประกอบด้วย Integration กระบวนการ/ระบบต้องสอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับ
สำคัญที่ระบุในข้อคำถาม Learning บุคลากรทุกคนเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจ เข้าถึง และมีการประเมินประสิทธิผล
ของกระบวนการ/ระบบ มีการปรับปรุงกระบวนการ/ระบบให้ดีขึ้น Deployment กระบวนการ/ระบบ เป็นที่เข้าใจ 
ยอมรับ และมีแนวทางปฏิบัติ กระบวนการ/กิจกรรมสนับสนุน ให้ครอบคลุม ทุกหน่วยงาน และ Approach  
มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพ และทำอย่างเป็นระบบ เพ่ือรองรับกิจกรรมในหัวข้อที่ประเมิน 
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  2.2 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ป้องกันการรับสินบน ป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และลดการใช้ดุลพินิจ ดังรายละเอียด 
    (1)  การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ และการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
3 ตุลาคม 2560 ที่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการอย่างเคร่งครัด ตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 
9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
    (2)  การประกาศเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีการสื่อสาร  
ที่ทรงพลัง ที่แสดงออกถึงความโปร่งใสในการบริหารราชการและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้ 
    (3)  การกำกับติดตามการดำเนินงานตามเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหาร 
ในการต่อต้านการทุจริต 
    (4)  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่  
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
    (5)  การดำเนินหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
    (6)  การรายงานการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืนใดของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
    (7)  การป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ใน 4 
ประเด็น ได้แก่  
      1. มาตรการการใช้รถราชการ  
      2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และใน
วันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และเงิน
เพ่ิมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข  
      3. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  
      4. มาตรการจัดหาพัสดุกฎหมายกำหนด 
    (8)  การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ครอบคลุมใน 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ การลดการ
ใช้ดุลพินิจของบุคลากรในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก การลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในการดำเนินงาน
ตามภารกิจสนับสนุน การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารบุคคล การลดการใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณ 
การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารพัสดุภาครัฐ และการลดการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาโทษทางวินัย 
    (9)  การใช้ทรัพย์สินของราชการและการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ 
      (10)  การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ การ
ตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
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      (11)  การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของหน่วยงาน กำหนด
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
    (12)  การรับของแถม 
    (13)  การจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล 
    (14)  การให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้   
เช่น การงดการให้และรับของขวัญในโอกาสต่าง ๆ (no gift policy) โดยให้ใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น ผ่านโปรแกรมประยุกต์ (Application) ไลน์ ทดแทน 
    (15)  การเรี่ยไร และแนวปฏิบัติการเรี่ยไรตามท่ีกฎหมายกำหนด 
    (16)  พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และถือว่า 
เป็นภารกิจที่สำคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชกาสรต้องกำกับดูแลด้วยตนเอง 
    (17)  เสริมสร้างหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระ และมีความเป็นมืออาชีพ 
ในการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน 
    (18)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการตรวจสอบภายใน และการควบคุม
ภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และนำผลการตรวจสอบภายในและการประเมินการควบคุมภายใน  
ของหน่วยงานตรวจสอบมาปฏิบัติอย่างจริงจัง 
    (19)  การบริหารงานบุคคลต้องยึดหลักคุณธรรม  
 
 3. กระบวนการสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติกับภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต  
  โดยการสร้างและพัฒนากลไกกระบวนการป้องกันการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการติดต่อ 
กับหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ลงมติรับทราบมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการตามข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ช. ข้อ 1.3.1 “ห้ามไม่ให้หน่วยงาน 
ที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการ
สถานพยาบาล” และข้อ 1.4 “ให้เพ่ิมความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายในทั้งในระดับสถานพยาบาล  
และระดับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล” ดังรายละเอียด 
  3.1 ผลักดันให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug 
Use หรือ RDU) ในทุภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  3.2 ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ลงมติรับทราบมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เสนอ หลักเกณฑ์การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
   (1) ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบ
แทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 
    (2) ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (cost) มาตรฐาน 
(standard) ระยะเวลาในการส่งมอบ (time) การให้บริการ (service) และราคา (price) ประกอบการตัดสินใจ 
    (3) ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อกำหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าใน TOR ให้บริษัทคู่ค้า
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 174 มาตรา 175 และมาตรา 176 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
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รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และนิติบุคคลมีระบบอบรมเกณฑ์ 
จริยธรรมฯ แก่พนักงาน โดยให้เป็นคะแนนบวกใน price performance 
    (4) ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อใช้กลไกต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ยาแห่งชาติกำหนด 
 3.3 บังคับใช้เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์  
ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 และเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... อย่างเคร่งครัด กำหนดให้เกณฑ์จริยธรรมเป็นกลยุทธ์
เสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบจัดซื้อและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานพยาบาล 
 3.4 ประชาสัมพันธ์  และปลูกฝังให้บุคลากรและภาคประชาชนมีความตระหนัก รู้ 
ถึงความสำคัญของการเสนอขายยาอย่างเหมาะสม 
 3.5 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรม ให้บุคลากรรับทราบ และประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตนตามเกณฑ์จริยธรรม 
 3.6 สร้างเครือข่ายที่ประกอบไปด้วยบุคลากรในสถานบริการและประชาชน ทำการเฝ้าระวัง
และตรวจสอบการส่งเสริมการขายยา และการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงมีช่องทางในการร้องเรียน 
และแจ้งข้อมูลการกระทำผิดให้แก่หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง 
 
 4. กระบวนการปราบปรามการทุจริต  
  โดยการสร้างและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  
เด็ดขาด และเป็นธรรม กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัต 
ของการทุจริต การสืบสวนข้อร้องเรียนข้อกล่าวหาให้ดำเนินการโดยองค์คณะสหวิชาการในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ให้แก่องค์คณะสหวิชาการในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต พัฒนากฎหมายปรับปรุงกฎ ระเบียบให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต  เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมาย เพ่ือให้ผู้กระทำความผิดถูกลงโทษทางวินัยด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง  
ตามหลักกฎหมาย เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน 
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข องค์กรต่อต้านการทุจริต เพ่ือสนับสนุนองค์ความรู้และข้อมูลในการปราบปราม
การทุจริต เป็นไปตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561  
  4.1 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561  
    (1) กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561  
    (2) กำหนดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
    (3) มีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  4.2 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ ให้แก่องค์คณะสหวิชาการในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต ดังนั้น การสืบสวนข้อร้องเรียนข้อกล่าวหาให้ดำเนินการโดยองค์คณะสหวิชาการในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 
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 5. กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข  
  ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)  
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2560) ภายใต้วิสัยทัศน์ว่ากระทรวง
สาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวง
สาธารณสุขให้มีความต่อเนื่องและมีทิศทางเดียวกัน นำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อกระทรวงสาธารณสุขและประเทศชาติ ตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -
2579) โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
พ.ศ. 2560-2579 (ด้านสาธารณสุข) ที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยและคนในชาติให้สมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจ
ควบคู่กันไป โดยให้ “คุณธรรมนำการพัฒนา” สร้าง “สังคมคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และโรงพยาบาล
คุณธรรม” ให้สัมฤทธิ์ผลในเชิงประจักษ์ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of Public 

Health) ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสร้างระบบคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุข 
ให้ เข้มแข็งบนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน นำสู่ การเป็น 
กระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of Public Health) ภายใต้คุณธรรมที่พึงประสงค์ 4 ประการ พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา และค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” โดยให้ค่ านิยม “MOPH”  
เพ่ือประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนต่อไป และคำนึงถึงรากฐานการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว ดังนี้ 
  5.1 ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานในกำกับ ฯ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
ขับเคลื่อนผ่านองค์กรคุณธรรมเป็นไปตามหลักการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ จังหวัดคุณธรรม 
ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2560-2564) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2560) 
  5.2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  ขับเคลื่อนผ่าน 
กลไกชมรมจริยธรรม ที่เป็นไปตามหลักการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ จังหวัดคุณธรรม  
ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2560-2564) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2560) 
 
 6. กระบวนการคุ้มครองจริยธรรม 
  6.1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ซึ่งจัดทำข้ึนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕5๐ หมวด ๓ กำหนดให้มี "องค์กรคุ้มครองจริยธรรม" เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน 
ด้านจริยธรรมระดับส่วนราชการ ประกอบด้วย คณะกรรมการจริยธรรม หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม ทำหน้าที่ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำการใช้บังคับประมวลจริยธรรมในส่วน
ราชการ โดยคณะกรรมการจริยธรรมเป็นกลไกที่อยู่ในรูปองค์คณะ มีองค์ประกอบของกรรมการที่มาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และข้าราชการประจำ ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยถ่วงดุล
อำนาจทางบริหารและการวินิจฉัยของผู้บริหารของส่วนราชการ คุ้มครองและสร้างความเป็นธรรมให้แก่
ข้าราชการที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำ สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมในส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการระดับกรม 
ที่มีหน้าทีต่ามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 15 ดังนี้ 
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  (1) ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้  
ในส่วนราชการ 
  (2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ ในกรณีที่มี  
ข้อสงสัย หรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้โดยเร็ว 
  (3) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ 
เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้ ก.พ. โดยพลัน ถ้า ก.พ. มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในหกสิบวัน นับแต่ 
วันที่ ก.พ. รับเรื่อง ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
  (4) ส่งเรื่องให้ ก.พ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญในวงกว้าง
หลายส่วนราชการ และยังไม่มีคำวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 
  (5) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระ และเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
ของส่วนราชการ 
  (6) คุ้มครองข้าราชการซึ่ งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อย่างตรงไปตรงมา  
ให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
  (7) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน้าส่วนราชการ 
ต่อ ก.พ. และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ เพ่ือเสนอหัวหน้า  
ส่วนราชการเพ่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนตำแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน 
  (8) เสนอแนะการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นที่เห็นสมควรต่อ ก.พ. 
  (9) ดำเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 
   6.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม กำหนดให้รัฐ 
พึงมีมาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ตำ่กว่ามาตรฐานทางจริยธรรม 
     พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจรยิธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
เพ่ือเป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วย 
     (๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     (๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่  
     (๓) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
     (๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
     (๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
     (๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
     (๗) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
 
 



41 

 

คู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

     มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ มาตรา 78 ซึ่งบัญญัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษา 
จรรยาข้าราชการ ตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้  
     (๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง 
     (๒) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
     (๓) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
     (๔) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
     (๕) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
     สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
     (๑) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ  
     (๒) ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
     (๓) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
     (๔) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
     (๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
     (๖) ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     (๗) ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
  โดยบุคลากรสาธารณสุข จะต้องได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในทุกมิติ  ครอบคลุม 
มิติของสถาบัน มิติของบุคคล มิติด้านปรัชญาความเชื่อด้านอุดมการณ์ มิติด้านกฎระเบียบ และมิติในเชิงบริบท
ต่างๆ ตลอดจนการแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทในทุกมิติ เชื่อมโยงกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ที่บรรลุตามเป้าประสงค์เดียวกัน ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
และค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข MOPH ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องในระดับหน่วยงานระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
คุณธรรม บรรลุสู่เป้าหมายตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 -2564)  
ที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ร่วมพัฒนาหน่วยงานบริการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานคุณธรรม เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขทำงานบนพ้ืนฐานความรู้ 
คู่คุณธรรม มีความสุขทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
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3. แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ประมวลสถานการณ์ ทิศทาง 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข ไว้แล้ว หน่วยงานสามารถ 
นำความรู้ในบทที่ 2 มาดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือบรรลุ เป้าหมาย ตัวชี้วัด อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียด 
ความเชื่อมโยงนี้  
 
ความเชื่อมโยงในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ข้อ 4.6  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
    และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
  ตัวชี้วัด  ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50  
    เมื่อสิ้นสุดแผน ฯ 
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 3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561-2580) 
  (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมาย 
ในการดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของโลก 
 4. ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
   6.2 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
  6. แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
  7. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2562 
  เป้าหมาย  ประเทศไทยปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ตัวชี้วัด  ดัชนีการรับรู้การทุจริต อยู่อันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน 
ภายในปี พ.ศ. 2565 
  แนวทาง  ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

ตัวชี้วัด เจ้าภาพ 
1. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
(ร้อยละ 50 ของหน่วยงานที่ประเมิน ITA  
ได้คะแนน 85 คะแนน ขึ้นไป) 

กรม /หน่วยงานในกำกับ/ 
องค์การมหาชน/รัฐวิสาหกิจ 
จำนวน 16 หน่วยงาน 

2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ ์
การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) 

หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
จำนวน 1,850 หน่วยงาน 
(สสจ./รพศ./รพท./สสอ./
รพช.) 
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แผนภาพ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 ดังนั้น หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้องระบุ 
 

 แนวทางปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
 
ตัวชี้วัดปรากฏในหน้าที่ 44 
 
 สาระสำคัญในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานเป็นไปตามแนวทางแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คือ แนวทาง  
ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และตามบริบทของหน่วยงาน 
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4. การติดตามและประเมิน 
 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงีบประมาณ 
 พ.ศ. 2563 
 
  การติดตามและประเมินผล ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งสำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน  
ตามแนวทางของวงจรการบริหาร PDCA หรือวงจร Deming (Deming Cycle) เนื่องจากกิจกรรมการติดตาม
และประเมินผลจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่แห่งการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ทราบถึงผลการดำเนินการ 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถกำหนด
แนวทางการแก้ไข ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน และวิธีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่เหลือ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ได้อย่างตรงจุดมากกว่าวิธีการดำเนินการ
แบบเดิม  
  กระบวนการติดตามและประเมินผล จึงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากกระบวนการ
ติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งใน 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะช่วยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของหน่วยงาน สามารถรับทราบผลการดำเนินการรวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการเป็นระยะ 
รวมถึงสามารถวางแผนเพ่ือปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินการให้มีความเหมาะสมต่อทรัพยากร สภาพแวดล้อม
ในการดำเนินการ ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี 
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กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล 
 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ได้นำกรอบแนวคิด
ดัชนีชี้วัดความสมดุล หรือ Balanced Scorecard ของโรเบิร์ต เอส แคปแลนด์ และ เดวิด พี นอร์ตัน 
ซึ่งประกอบไปด้วย 4 มิติที่สำคัญ ได้แก่  
 มิติด้านประสิทธิผลและความคุ้มค่า (Financial Perspective)  
 มิติด้านผลกระทบต่อประชาชนที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐที่ มีความโปร่งใสและ
ปราศจากการทุจริต (Customer Perspective)  
 มิติด้านประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน (Internal Perspective)  
 มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Perspective) 
 แต่เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องดัดแปลงเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวซึ่งใช้  
กับภาคเอกชน ให้เหมาะสมกับบริบทของแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นแผนที่ดำเนินการโดยภาครัฐ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 มิติด้านประสิทธิผลและความคุ้มค่า (Financial Perspective)  
 หมายถึง มุมมองด้านความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา 
 มิติด้ านผลกระทบต่อประชาชนที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐที่ มีความโปร่งใส 
และปราศจากการทุจริต (Customer Perspective)  
 หมายถึง การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ตอบสนองต่อความต้องการสูงสุดต่อประชาชนในแง่ของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ 
 มิติด้านประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการ (Internal Perspective)  
 หมายถึง กระบวนการจัดการซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมภายในของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของหน่วยงาน  
ทีด่ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมทั้งเวลาและทรัพยากรที่ได้รับ 
 มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต ( Learning and Growth Perspective) 
 หมายถึง การเรียนรู้และการเติบโตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน  
ซึ่งเป็นมิติที่สะท้อนถึงขีดความสามารถ/สมรรถนะในการปฏิบัติการเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของหน่วยงาน 
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รูปแบบและระดับในการติดตามและประเมินผล 
 โดยรูปแบบการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ได้นำทฤษฎีเชิงระบบ (System 
Model) มาใช้เป็นรูปแบบในการติดตามและประเมินตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากรูปแบบการติดตามและประเมินผลดังกล่าวสามารถจำแนกตัวชี้วัดในการประเมิน
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
  ตัวชี้วัดประเภทสาเหตุ (Lead Indicator) ได้แก่ การประเมินปัจจัยนำเข้า ซึ่งหมายถึง 
ทรัพยากรที่นำมาใช้ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ (อาทิ บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น)  
  ตัวชี้ วัดกิจกรรม  ได้แก่  การประเมินขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้ งแต่การเริ่มวางแผน 
การดำเนินงาน การเริ่มดำเนินงานตามแผน ขั้นตอนระหว่างการดำ เนินงาน และขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้น
กระบวนการดำ เนินงาน  
  ตัวช้ีวัดประเภทผล (Lag Indicator) ได้แก่ การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด 
ที่สามารถชี้ให้เห็นภาพของการบรรลุวัตถุประสงค์ 
  โดยตัวชี้วัดทั้ ง 3 ประเภท จะมีกรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล หรือ Balanced 
Scorecard ทั้ง 4 มิติ เป็นประเด็นชี้นำการกำหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของหน่วยงาน 
การดำเนินการติดตามและประเมินผลใน 2 ระดับ ประกอบด้วย  
  1. การประเมินภาพรวมของตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 
  2. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการ โครงการ  และแนวทางในการ
ดำเนินงาน  
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