
 

 

 

ที่มาของโครงการ 
 แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
เป็นการประเมินความเป็นไปได้สถานการณ์ในอนาคตของกระทรวงสาธารณสุข โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและมีความคาดหวัง 
ให้บุคลากรและสังคมกระทรวงสาธาณสุขจะมีความรู้และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงท าให้เกิดการตื่นตัวต่อการทุจริตมากขึ้น      
มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านสื่อสาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ            
โดยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหาย      
ต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม และจะท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน            
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้บุคลากรและสังคมกระทรวงสาธาณสุขไม่กระท าการทุจริต               
เนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมด้วย 
ภายใต้มาตรการ 1.การปลูกและปลุกจิตส านึก 2.ป้องกัน 3.ปราบปราม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตและระบบบริหารจัดการ                    
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุขภายใต้แนวคิดการรับรู้ถึงเป้าหมายไปปรับใช้ในชีวิตด้วยการลงมือท าตั้งแต่วันนี้ โดยเช่ือมั่น
ว่าหากทุกคนค านึงถึงประโยชน์ของบ้านเมืองก่อนประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง จะท าให้ระบบคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุข
เข้มแข็ง น าสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม ภายใต้คุณธรรมที่พึงประสงค์ 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ที่ดีและยั่งยืนด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ดังนั้น โครงการปลูกจิตส านึกเพื่อสร้างพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
จึงเป็นส่วนนึงในการปฏิรูปและพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่อาจเกิดมีขึ้น รวมถึงการทุจริตที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปตามวิวัฒนาการที่มีความซับซ้อนและตรวจสอบได้ยากมากข้ึน โดยเริ่มจากบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
มีความรู้เท่าทันในพฤติกรรมที่มีความคาบเกี่ยวการทุจริตซึ่งอาจแอบแฝงมาในรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน ( Conflict Of 
Interest) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกิดความตื่นตัวในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยจะด าเนินงานภายใต้                  
ความสอดคล้องของมาตรการปลุก ป้อง ปราบ  และคุณธรรมที่พึงประสงค์ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมสุจริต
และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                              
ให้การปรับฐานความคิดแก่บุคลากรให้มีส านึกในคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต                        
และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ท าให้เกิดวัฒนธรรมสุจริต และบุคลากรมุ่งต้านการทุจริต ทั้งนี้ โครงการปลูกจิตส านึก
เพื่อสร้างพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีเป้าหมายหลักในการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ก าหนดให้กรมฯ มีผลการประเมินมากกว่าร้อยละ 85 คะแนน ข้ึนไป ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ของตัวช้ีวัดที่ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้ก าหนด 

 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 



แผนภาพแสดงรายละเอียด 

 โครงการปลกูจติส านึกเพื่อสร้างพฤตกิรรมซื่อสตัยส์ุจรติ และพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรม 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
แผนพัฒนาฯ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจรติประพฤติมิชอบและธรรมาภบิาล 

ในสังคมไทย 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 
2563 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
6.2 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (แก้ปัญหาทุจริต) 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
แผนแม่บทฯ สธ. ระยะ 5 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

ผลสัมฤทธิ์ สังคมไทยมีภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์สุจริตดีขึ้น ภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
แนวทาง แนวทางที่ 1 การปลูกฝึงวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

แนวทางที่ 5 กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ตัวชี้วัด 1. กรมฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 85 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85 

 
แผนการด าเนินการจัดกิจกรรม 

รายละเอียดกจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
จ านวน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส  

1 
ไตรมาส  

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส 

4 

1. จัดประชุม/อบรม 
ด้านการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ให้ความรู้ ความเข้าใจใน
การด าเนินงานตาม
โครงการและลดการทุจริต 

ผู้เข้าร่วม
จ านวน 
35 ราย 

27,100   มิ.ย. 63  

2. จัดประชุมคณะท างาน 
ด้านการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต 

เพื่อติดตามพฤติกรรม
ความเสีย่งการทุจรติที่อาจ
เกิดขึ้นในหน่วยงาน 

ผู้เข้าร่วม
จ านวน 
10 ราย 

700  มี.ค. 63   

3. ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภณัฑ์
หรือสถานท่ีต้นแบบ 
ด้านการป้องกันปราบปราม
การทุจริต หรือที่เกี่ยวข้อง 

ปลูกฝังจิตส านึก               
ให้ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
มีส านึกในคณุธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ผู้เข้าร่วม
จ านวน 
30 ราย 

29,200 ธ.ค. 62    

4. จัดท าข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการ 
ของกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

เพื่อเป็นข้อบังคับของ
หน่วยงานเพื่อให้บคุลากร
และเจา้หน้าท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

1 ฉบับ 0  มี.ค. 63   

5. จัดอบรมเรื่องคณุธรรม 
จริยธรรม และการเสริมสร้าง
วินัย 

เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมการท างาน 
ลดการกระท าผิดวินัย 

ผู้เข้าร่วม
จ านวน 
60 ราย 

18,000   มิ.ย. 63  

รวมท้ังสิ้น 75,000  



การจัดสรรงบประมาณ 

 ตามแผนปฏิบัติการโครงการปลูกจิตส านึกเพื่อสร้างพฤติกรรมซื่อสตัย์สุจริต และพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม 

รายการ รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ (บาท) 
ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใชแ้นวทางการปลูกฝังวิธีคิดปลุกจติส านึก  
ให้มีวัฒนธรรมและพฤตกิรรมซ่ือสัตย์สุจริต 

57,000 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม/อบรม ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 27,100 
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะท างานด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 700 
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์หรือสถานท่ีต้นแบบด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต หรือท่ีเกี่ยวข้อง 29,200 
ด้านการพัฒนาและส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 18,000 
กิจกรรมที่ 4 จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 0 
กิจกรรมที่ 5 จัดอบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัย 18,000 

รวมท้ังสิ้น 75,000 

 
Quickwin 

ระยะเวลา กิจกรรม แผนการใช้จ่าย
รายไตรมาส 

ผลสัมฤทธิข์องโครงการ 

6 เดือน 1. จัดประชุมคณะท างานด้านการประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต 
2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ พิพธิภัณฑ์หรือสถานท่ีต้นแบบ
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต หรือท่ีเกีย่วข้อง 
3. จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาขา้ราชการของกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

29,900 - ร้อยละ 80 ของหน่วยงานภายใน
กรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม 
- บุคลากรกรมมีการเข้าร่วมกจิกรรม
และมีความพึงพอใจ 
ในกิจกรรมอยู่ในระดับด ี
- มีแผนการประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตประจ าป ี

9 เดือน 1. จัดอบรมเรื่องคณุธรรม จรยิธรรม และการเสรมิสร้างวินัย 
2. จัดประชุม/อบรม ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

45,100 - มีคณะกรรมการจรยิธรรม 
ประจ ากรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
- กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกมขี้อบังคับ 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 

12 เดือน - 0 - ผลคะแนนการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 85 ข้ึนไป 

 
 
 
 

  ด าเนินการโดย กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 
 


