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พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพล
เรือนพ.ศ. 2551 
การรกัษาจรรยา
ข้าราชการ 

(1) การยึดมั่นและยืนหยดัท าในสิง่ที่ถูกต้อง     (4) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
(2) ความซื่อสตัย์สจุริตและความรบัผิดชอบ     (5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(3) การปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทาง
จริยธรรมพ.ศ. 
2562 

(1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์          (4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ 
     และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข      (5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(2) ซื่อสัตยส์ุจรติมีจติสานึกท่ีดีและรับผดิชอบต่อหน้าท่ี                                   (6) ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบตั ิ
(3) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม                                      (7) ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน
วัฒนธรรมกฬีา 
แรงงาน และการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (ฉบับ
ปรับปรุง) 

(1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคณุธรรม 
(2) การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานองค์กรและสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
(3) การพัฒนากลไกใหม่ๆอาทิระบบเครดติสังคม (Social credit) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในระดับพ้ืนท่ีและระดับบุคคล 
(4) การปฏริูปอุตสาหกรรมบันเทงิเพื่อใช้พลังบวก (Soft power) ให้เกิดการผลติสื่อท่ีเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแตล่ะช่วงวัย 

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต
และประพฤต ิ
มิชอบ 

(1) การส่งเสริมใหม้ีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจรติ 
(2) การควบคุม ก ากับ ตดิตามการบริหารจัดการของหน่วยงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและก ากับกจิการที่ดีอย่างแท้จริง 
(3) การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

องค์กรคุณธรรม 1. องค์กรส่งเสริมคุณธรรม 
2. องค์กรคุณธรรม 
3. องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
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๑ .  แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ร า ช ก า ร ด้ า น ก า ร
ป้องกัน ปราบปราม
ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ 
กระทรวงสาธารณสุข 
ร ะ ย ะ ที่  2  (พ .ศ . 
2566 - 2570) 
2.  แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ร าช ก าร  ด้ าน ก าร
ส่ ง เส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

     มีสาระส าคัญคือ แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นเครื่องมือให้หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบผลักดันสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของแผนระดับ ๑  
ถึงแผนระดับ ๓ ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีเป้าหมายคือ "กระทรวงสาธารณสุข ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ" และน า มาตรการ Three Pronged measures 
(มาตรการหอก ๓ แฉก : LPL มาใช้ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย (๑) การบังคับใช้กฎหมาย (Law enforcement) (๒) การป้องกันการทุจริต (Prevention) และ (๓)  
ความรอบรู้สู้โกง (Literacy) และขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ตามค าขวัญ (Motto) ที่ว่า "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" (Together Against 
Corruption : TAC)  
     แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นแผนพัฒนาเชิงประเด็นที่เป็นแผนต่อเนื่องจากแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖0- ๒๕๖๔) ที่ขยายระยะเวลาการด าเนินการถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่ขยายระยะเวลาการด าเนินการถึงปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ มีความเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงและส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันกับแผนทั้ง ๓ ระดับ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนผลักดันสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของแผนระดับ ๑ ถึงแผนระดับ ๓ ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีเป้าหมายคือ กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้มีระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บนฐานชีวิตวิถีใหม่ที่มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  โดยมีหลักธรรม 
ทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม เป็นหลักน าทางและหลักคิดในการด ารงชีวิตวิถีใหม่ และพัฒนาให้ปรากฎชัดเป็นรูปธรรมในกระทรวง
สาธารณสุข บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมคีวามสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมมือกันสร้าง
เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขด้วยการท าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันด้วยการมองไปข้างหน้า เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า น าสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of Public 
Health) ภายใต้คุณธรรม ๕ ประการ นั่นคือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู และค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข "MOPH" พัฒนาและสร้างระบบนิเวศ คุณธรรม 
ระบบนิเวศจริยธรรม วัฒนธรรมจริยธรรม  
     ทั้งนี้ สามารถด าเนินงานควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ นอกจากตนเอง 
จะไม่กระท าการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริต ก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และเพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน มีกลไก
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับ ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น ศรัทธาจากประชาชนว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม เพื่อยกระดับมาตรฐาน
จริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติ  และให้กระทรวงสาธารณสุขมีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ และน าสู่เป้าหมาย 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

นโยบายการป้องกัน
การทุจริต 

1. การบริหาร และ ปฏิบตัิหน้าที่  ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม้ีทัศนคติ ค่านิยม การปฏิบตัิงานอย่างซื่อสัตย์ สจุริต 
3. ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสรมิหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
4. การตดิตาม ประเมินผลและรายงาน และทบทวน ปรับปรุง อย่างสม่ าเสมอ 
5. น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการทีด่ ี
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ข้อเสนอแนะจากผล
การประเมิน ITA 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจดุอ่อน 
1. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
    1.1 การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ กล่าวคือไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการ หน่วยงานควรระบุ
ขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง 
ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
     1.2 ไม่มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเท่าที่ควร ควรระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและแสดงผลการ
ประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. การปรับปรุงระบบการท างาน  
   2.1 การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้สว่นเสียภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วม ในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการ
ด าเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ  
   2.2 การปรับปรุงวิธีการและการส ารวจความพึงพอใจของขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น ควรน าเสนอผลงานท่ีแสดงให้
เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงาน และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ 
    2.3 การปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น ควรน าเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การ
พัฒนาคุณภาพด าเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  

ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
1. พัฒนากระบวนการการ
คัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษา  
2. ส่งเสริมกลไกการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามระดับคณุภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง 
3. ส่งเสริมใหม้ีการ
มอบหมายงานตามต าแหน่ง
หน้าท่ีจาก ผู้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม 
4. ส่งเสริมใหม้ีการน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการ
ท างาน เพื่อป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงาน 
5. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมลู
ของหน่วยงานท่ีเข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน และเพิม่ช่องทางที่
หลากหลายมากข้ึน 
6. ส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจนมากขึ้น 
7. ส่งเสริมกลไกการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามระดับคณุภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง 
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๑. ผู้บริหารกรมการแพทย์/ผู้อ านวยการกอง/โรงพยาบาล/สถาบัน/ส านัก/กลุ่ม  
ในสังกัดกรมการแพทย์ ประกาศนโยบายการป้องกันการทุจริต
หรือเจตนารมณ์สุจริต

ผู้บริหาร/หน่วยงานในสังกัด
กรมการแพทย์ มีการประกาศ

นโยบายหรือเจตนารมณ์
ท า/ไม่ท า -

กองกฎหมายฯ
หลักฐาน: นโยบายป้องกัน
การทุจริตเจตนารมณ์สุจริต

๒. ผู้บริหาร/ผู้อ านวยการกอง/โรงพยาบาล/สถาบัน/ส านัก/กลุ่ม  ในสังกัด
กรมการแพทย์ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)

ผู้บริหาร/หน่วยงานในสังกัด
กรมการแพทย์ มีการประกาศ

นโยบายหรือเจตนารมณ์
ท า/ไม่ท า -

กองกฎหมายฯ
หลักฐาน: นโยบายไม่รับ

ของขวัญ (NO GIFT POLICY)

๓. การด าเนินงานตามเกณฑ์องค์กรคุณธรรม 
หน่วยงานในสังกัด 45 

หน่วยงาน
ท า/ไม่ท า -

หน่วยงาน
หลักฐาน : รายงานผล

๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนกิจกรรมในเร่ือง
     - การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
     - องค์กรคุณธรรม
     - การด าเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี
     - ความรู้ ความเข้าใจด้านการปฏิบัติงานเก่ียวกับการลาศึกษา
     - องค์ความรู้ การระงับข้อพิพาท รับเร่ืองร้องทุกข์และศูนย์สันติวิธี
     - ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ IIT EIT
     - ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ OIT
     - กิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

ผู้บริหาร/ผู้อ านวยการกอง/
โรงพยาบาล/สถาบัน/ส านัก/
กลุ่ม/ผู้ประสานงานเครือข่าย
 /บุคลากรในหน่วยงานสังกัด
กรมการแพทย์ 45 หน่วยงาน

ท า/ไม่ท า 550,540

กองกฎหมายฯ
หลักฐาน: 

1. การจัดประชุม
๒. การประเมินความเข้าใจ
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1.การเผยแพร่องค์ความรู้

๕. จัดท าองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ดังน้ี
   - จัดท าเป็นส่ือเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ
   - จัดนิทรรศการต่างๆร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขหรือส่วนราชการอ่ืน
   - การประเมิน ITA

มีองค์ความรู้
เพ่ือการปฏิบัติงาน

ท า/ไม่ท า 112,240

กองกฎหมายฯ
หลักฐาน : การเผยแพร่

องค์ความรู้ในส่ือโซเชียลมีเดีย 
(Facebook) และเว็บไซต์

กรมการแพทย์

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต

การด าเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2566

๒. การส่งเสริมให้
หน่วยงานเป็น
องค์กรคุณธรรม

๑. การสร้างวัฒนธรรม
สุจริต

งบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต

แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน

การด าเนินงาน
งบประมาณ
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๖. จัดท าคู่มือหรือหลักเกณฑ์การใช้ทรัพย์สินของราชการ และระบบการก ากับ
ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ การยืมและคืน รวมถึงการลงโทษอย่างเคร่งครัด เผยแพร่
ให้ทราบอย่างท่ัวถึง

คู่มือ/หลักเกณฑ์ ท า/ไม่ท า -

กองบริหารการคลัง
หลักฐาน : คู่มือหรือ

หลักเกณฑ์การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ

๗. เปิดเผยแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ กลไก
ก ากับให้หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้

การเผยแพร่และช่องทางการ
ตรวจสอบ

ท า/ไม่ท า -

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
หลักฐาน : แผนการใช้จ่าย

งบประมาณในเว็บไซต์
กรมการแพทย์

๘. การด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลการประเมิน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 92

ท า/ไม่ท า -
กองกฎหมายฯ

หลักฐาน : ผลการประเมิน ITA

๙. ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
 - คัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่าง
เป็นธรรม
 -  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง
 -  การมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม

มีหลักเกณฑ์วิธีการ
ด้านการบริหารงานบุคคลท่ี

ชัดเจน
ท า/ไม่ท า -

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองกฎหมายฯ

หลักฐาน : 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ

2. การเผยแพร่หลักเกณฑ์
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๑. มีกลไกการจัดการ
เร่ืองทุจริตท่ี
ประสิทธิภาพ และมี
กลไกการตรวจสอบ

๑๐.มีมาตรการด าเนินการกรณีการร้องเรียนการทุจริต การสืบสวนข้อเท็จจริง
เบ้ืองต้นและการเผยแพร่การลงโทษการกระท าความผิดกรณีทุจริต

มีมาตรการด าเนินการกรณี
การร้องเรียน
เร่ืองทุจริต

ท า/ไม่ท า -

กองกฎหมายฯ
หลักฐาน : มาตรการ

ด าเนินการกรณี
การร้องเรียนเร่ืองทุจริต

๑๑.การตรวจสอบภายในตามการประเมิน
ความเส่ียงประจ าปี

หน่วยงานท่ีมี
ความเส่ียงมากกว่า

ร้อยละ 60
ท า/ไม่ท า -

กลุ่มตรวจสอบภายใน
หลักฐาน : สรุปการตรวจสอบ

ภายใน

๑๒.จัดประชุมเครือข่ายจริยธรรม ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนองค์ความรู้

ผู้อ านวยการกอง/โรงพยาบาล/
สถาบัน/ส านัก/กลุ่ม/ผู้ประสานงาน
เครือข่าย /บุคลากรในหน่วยงาน

สังกัดกรมการแพทย์ 45 หน่วยงาน

ท า/ไม่ท า 45,620
กองกฎหมายฯ

หลักฐาน : การจัดประชุม
เครือข่าย

งบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต

แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน

การด าเนินงาน
งบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
การด าเนินงาน

๒. สร้างเครือข่ายด้าน
จริยธรรมป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

๒. มีระบบการท างาน
ท่ีโปร่งใส


