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ท่ีมา 
 เน่ืองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทําโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ในยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence) แผนงานท่ี 11 การเสริมสร้างระบบการนําองค์กรและการดูแลกํากับองค์กรท่ีดี (Re-Structure 
to High Performance Organization) ซ่ึงประกอบด้วย 3 โครงการ รวมถึงโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2561 อีกท้ังโครงการดังกล่าวได้จัดทําข้ึนภายใต้แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปราบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุขระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข สู่แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) 
 เป้าประสงค์ ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดีด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 ตัวช้ีวัดสําคัญ 
 1. ชมรมผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนให้ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานดูแล 
ผู้สูงอายุโดยผ่าน Primary Care Team 500 ทีม (ตัวช้ีวัดตาม พ.ร.บ. 2561) 
 2. ชุมชนเข้มแข็งในการส่งเสริมสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1,000 
ตําบล (ตัวช้ีวัดระดับกรม) 
 แผนงานท่ีรองรับ 
 แผนงานท่ี 1 การอนุรักษ์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในชุมชน 
 แผนงานท่ี 2 การพัฒนาแกนนําสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพ่ือสร้าง             
สุขภาวะทุกกลุ่มวัย 
 แผนงานท่ี 3 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และ
สมุนไพรไทยเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 
 แผนงานท่ี 4 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
 เป้าประสงค์ เพ่ิมการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรไทยท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มุ่งสู่ High Value 
Service เพ่ือ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศชาติ 
 ตัวช้ีวัดสําคัญ 
 1. ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน ร้อยละ
20 (ตัวช้ีวัดตาม พ.ร.บ. 2561/ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข 
 2. ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับได้รับการพัฒนาสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐานงาน
แพทย์แผนไทย (Hospital Accreditation : HA TTM) ร้อยละ 20 (ตัวช้ีวัดตาม พ.ร.บ. 2561) 
 3. จํานวนแนวทางการนํานวัตกรรมไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 8 เรื่อง (ตัวช้ีวัด
ตาม พ.ร.บ. 2561) 
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 4. พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพชุมชนด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 1 แห่ง (ตัวช้ีวัดตาม พ.ร.บ. 
2561) 
 5. จํานวนข้อกําหนดมาตรฐานตํารับยาแผนไทยเพ่ิมข้ึน 5 ตํารับ/ปี (ตัวช้ีวัดตาม พ.ร.บ. 2561) 
 6. จํานวนเมืองสมุนไพร 12 เขตสุขภาพ 13 จังหวัด (PA ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ/ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปีด้านสาธารณสุข) 
 7. จํานวนงานวิจัย/งานวิจัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ท่ีนํามาใช้จริงทางการแพทย์
หรือการตลาด 10 เรื่อง/ปี (ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข) 
 8. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 (ตัวช้ีวัดระดับกรม) 
 แผนงานท่ีรองรับ 
 แผนงานท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพและระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 
 แผนงานท่ี 6 การพัฒนาสมุนไพรครบวงจร 
 แผนงานท่ี 7 การพัฒนางานวิจัยสู่การนําไปใช้ทางการแพทย์และการตลาด 
 แผนงานท่ี 8 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
 เป้าประสงค์ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีความสุข                    
มีสมรรถนะสูง 
 ตัวช้ีวัดสําคัญ 
 1. มีกลุ่มงานแพทย์แผนไทยในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง (ตัวช้ีวัดระดับกรม) 
 2. บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด (ตัวช้ีวัดระดับกรม) 
     2.1 บุคลากรภายในกรมทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงาน (2 หลักสูตร/ปี) 
     2.2 บุคลากรในส่วนภูมิภาคได้รับการพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนด (ร้อยละ 70) 
 แผนงานท่ีรองรับ 
 แผนงานท่ี 9 การวางแผนกําลังคน 
 แผนงานท่ี 10 การพัฒนาบุคลากร 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
 เป้าประสงค์ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบสุขภาพมีความเข้มแข็งและย่ังยืน 
 ตัวช้ีวัดสําคัญ 
 1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน (ITA) ร้อยละ 90 (ตัวช้ีวัดระดับกรม) 
 2. ระดับความสุขของบุคลากรผ่านเกณฑ์ Happinometer อย่างน้อย 2 ด้าน (ตัวช้ีวัดระดับกรม) 
 3. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา Mobile Application ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก (ตัวช้ีวัดระดับกรม) 
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 แผนงานท่ีรองรับ 
 แผนงานที่ 11 การเสริมสร้างระบบการนําองค์กรและการดูแลกํากับองค์กรท่ีดี (Re-Structure to 
High Performance Organization) 
 แผนงานท่ี 12 การพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ (Re-Strategy) 
 แผนงานท่ี 13 การสร้างเสริมความผูกพันและวัฒนธรรมองค์กรให้เป็น MOPH/I AM DTAM (Re-
Culture & Value to Future Department 4.0) 
 แผนงานท่ี 14 พัฒนากระบวนการและระบบการทํางานเพ่ือตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย (Re-Procedure to Excellence and Re- Systems) 
 แผนงานท่ี 15 ปรับปรุงภาพลักษณ์ของกรมเพ่ือเข้าสู่ D-TAM 4.0 (Re-Image to Branding) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นเลิศ (Wisdom Excellence) 
 เป้าประสงค์ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และสมุนไพรไทยได้รับคุ้มครองและ
ส่งเสริมเพ่ือให้เป็นศาสตร์ของแผ่นดินและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศชาติ 
 ตัวช้ีวัดสําคัญ 
 1. จํานวนตํารับยาแผนไทยแห่งชาติท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริม              
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 100 ตํารับ/ปี ( ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข) 
 แผนงานท่ีรองรับ 
 แผนงานท่ี 16 การจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในรูปแบบ Digital ให้เป็นคลัง
ความรู้ของชาติ 
 แผนงานท่ี 17 การบริหารจัดการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรของแผ่นดิน 
 แผนงานท่ี 18 การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็น Brand ท่ีสร้างคุณค่าและมูลค่า 

แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี 
 แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือมุ่งสู่กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข              
มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ 90 เม่ือสิ้นแผนแม่บท ดังนั้น เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมสุจริต มีกลไกการป้องกันการ
ทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพ การปราบปรามการทุจริต การบังคับใช้
กฎหมายให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และทรงพลัง ตลอดจนการเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภายนอก ย่ังยืนด้วยการน้อมนํา                
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารราชการและการดําเนินชีวิต มาตรการ 3 ป. 1 ค.                 
ท่ีกําหนดมาตรการว่า ปลูกและปลุกจิตสํานึก สร้างจิตสํานึก ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริต                 
ท่ีตัวบุคคลสร้างพลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม ป้องกัน สร้างระบบคุณธรรมและยกระดับความโปร่งใส                
ในการดําเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง ปราบปราม ปรับปรุงกฎ ระเบียบท่ีเอ้ือต่อการทุจริตและ              
ปิดช่องโหว่ กําหนดมาตรการลงโทษผู้กระทําผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม เครือข่าย สร้างกลไกภาค
ประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และสร้างความเข้มแข็งของกลไกการ
ตรวจสอบ และร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) จึงกําหนดยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
 เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยโดยมีวิสัยทัศน์ให้สังคมไทย
เป็นสังคมท่ีมีคุณธรรมเป็นรากฐานท่ีสําคัญในการดารงชีวิต สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุข
ในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกย่ังยืน ท้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ในการวางระบบรากฐาน                
การเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้
เป็นเอกภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม และเพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรม 

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เก่ียวข้อง 
 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ กรมการแพทย์แผนไทย                  
และการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้จัดทําแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 
พ.ศ. 2559-2564 เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยโดยมีวิสัยทัศน์
ให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีคุณธรรมเป็นรากฐานท่ีสําคัญในการดํารงชีวิต สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วย
ความสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกย่ังยืน ท้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ในการวางระบบ
รากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมให้เป็นเอกภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม และเพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก อีกท้ัง ในการขับเคล่ือนการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ยังนําไปสู่การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
รวมถึงการปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ                 
โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบในการนําระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมาเป็นเครื่องมือในการวัดความโปร่งใส               
ในการทํางานของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเข้าร่วมรับการประเมินดังกล่าว 
 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้พัฒนาควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรม
การต่อต้านทุจริตในภาครัฐ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จึงได้จัดทําโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม              
และความโปรงใสในการดําเนินงาน (ITA) ข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
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 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการท่ีบัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความสําคัญและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ                 
การทํางานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๓. เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดม่ันในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

 เป้าหมาย 
 ร้อยละ 70 ของบุคลากรภายในกรมฯ เข้าร่วมประชุม/อบรม 
 ร้อยละ 80 ของบุคลากรภายในกรมฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้               
ในการทํางานและการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรท่ีได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน/ข้าราชการ ใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

ผลคา่คะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมฯ ร้อยละ 80 อยู่ในระดับระดับสูงมาก 

 วิธีดําเนินการ 
 กิจกรรมท่ี 1 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมมีแผนงานการดําเนินการ ในปีงบประมาณ 2561 
 กิจกรรมท่ี 2 แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรม ประจํากรมการแพทย์แผนไทยฯ 
 กิจกรรมท่ี 3 จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ในปีงบประมาณ 2561 
 กิจกรรมที่ 4 จัดประชุม/อบรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธศาสนาหรือหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และประกาศเจตจํานงต่อต้านทุจริต เ พ่ือปลูกจิตสํานึกและสร้าง วัฒนธรรม                     
สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปช่ัน    
 กิจกรรมท่ี 5 จัดประชุม/อบรม เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน 
 กิจกรรมท่ี 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

 ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 
  วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

 งบประมาณ 
 จํานวน 70,000 บาท (เจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 
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 ผลผลิต 
 1. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม มีแผนงานการดําเนินการ ในปีงบประมาณ 2561 
 2. จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ในปีงบประมาณ 2561 
 3. เผยแพร่ปลูกฝัง ส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริต 
 4. สรุปผลการดําเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริต  

 ตัวช้ีวัด 
 1. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม มีแผนงานการดําเนินการ ในปีงบประมาณ 2561 
 2. เผยแพร่ปลูกฝัง ส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริต 
 3. ร้อยละ 80 ของบุคลากรกรมฯ สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิต
ตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา 
 4. สรุปผลการดําเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริต 

 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้               
ในการทํางานและการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา 
 2. บุคลากรของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมกิจกรรม สามารถทํางาน 
เป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมากข้ึน 

 ผู้รับผิดชอบ 
 1. นางสาวพัตรพิมล ภิรมย์รักษ์ ตําแหน่ง นิติกร  ผู้เขียนโครงการ 
 2. นายภานุวัฒน์ โพดน่ิม ตําแหน่ง นิติกรชํานาญการ ผู้เขียนโครงการ 
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แผนปฏิบัติการตามตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด แผนการดําเนินงาน งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรมที่ 1  
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
มีแผนงานการดําเนินการ  
ในปีงบประมาณ 2561 

- เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการ 
ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ 
เห็นความสําคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
- เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประกอบ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ  
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางาน 
ให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม 
- เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่น 
ในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

- กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม มีแผนงานการ
ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 2561 
- เผยแพร่ปลูกฝัง 
ส่งเสริม ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  
และวัฒนธรรมการ
ต่อต้านทุจริต 
- ร้อยละ 80  
ของบุคลากรกรมฯ 
สามารถนําความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้ในการทํางาน
และการดําเนินชีวิตตาม
หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา 

 
 
 ต.ค. – พ.ย. 

 
0 

กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรม  
ประจํากรมการแพทย์แผน
ไทยฯ 

 
 
        ธ.ค. – ก.พ. 

 
0 

กิจกรรมที่ 3 
จัดประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ ในปีงบประมาณ 
2561 

 
 
 
 

ก.พ. – มิ.ย.  

 
 
 

32,650 
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แผนปฏิบัติการตามตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด แผนการดําเนินงาน งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรมที่ 4 
จั ด ป ร ะ ชุ ม /อบ รม  เ พื่ อ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ตามหลักพุทธศาสนาหรือ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง และ
ประกาศเจตจํานงต่อต้าน
ทุจริต เพื่อปลูกจิตสํานึกและ
สร้างวัฒนธรรม สังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น 

- เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการ 
ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ 
เห็นความสําคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
- เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประกอบ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ  
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางาน 
ให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม 
- เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่น 
ในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

- สรุปผลการดําเนินการ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมการ
ต่อต้านทุจริต 
 

 
 
 
 

ก.พ. – พ.ค. 

 
 
 

18,450 

กิจกรรมที่ 5 
จัดประชุม/อบรม 
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ  
ในการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
ในการดําเนินงาน 

 
 

 
       ธ.ค. – มี.ค. 

 
 

14,900 

กิจกรรมที่ 6 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
ในการดําเนินงาน 

 
 
 

ก.พ. – พ.ค. 

 
 

4,000 
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แผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  ตามท่ีกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จึงขอรายงานแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 

  กิจกรรมท่ี 1 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมมีแผนงานการดําเนินการ ในปีงบประมาณ 2561             มี
เป้าหมายเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของกรมฯ โดยจะต้อง             
มีแผนงาน/โครงการ ภายในเดือนพฤศจิกายน 
 กิจกรรมท่ี 2 แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรม ประจํากรมฯ มีเป้าหมายเพ่ือควบคุม กํากับ                
ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ของสํานักงาน ก.พ. โดยจะต้องมีการแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรม
ประจํากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
 กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ในปีงบประมาณ 2561 มีเป้าหมาย เพ่ือติดตาม
ผลการดําเนินงานด้านจริยธรรมของกรมฯ โดยจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจํานวน 2 ครั้งให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561 และมีแผนการใช้งบประมาณเป็นเงิน 32,650 บาท 
 กิจกรรมที่ 4 จัดประชุม/อบรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธศาสนาหรือหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และประกาศเจตจํานงต่อต้านทุจริต เพ่ือปลูกจิตสํานึกและสร้างวัฒนธรรมสังคมท่ีไม่ทน              
ต่อการทุจริตคอร์รัปช่ัน มีเป้าหมายเพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานร้อยละ 80 เข้าร่วมรับฟังการอบรม                  
และมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตตามหลักธรรม   
ทางพุทธศาสนา โดยจะต้องจัดให้มีการอบรมจํานวน 1 ครั้ง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561                     
และมีแผนการใช้งบประมาณเป็นเงิน 18,450 บาท 
 กิจกรรมท่ี 5 จัดประชุม/อบรม เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน มีเป้าหมายเพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินงานด้านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
โดยจะต้องจัดให้มีการประชุม/อบรม จํานวน 4 ครั้ง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561 และมีแผนการ
ใช้งบประมาณเป็นเงิน 14,900 บาท 
 กิจกรรมท่ี 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน  มี
เป้าหมายเพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานเข้าตอบแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) เน่ืองจากเป็นการตอบแบบสํารวจระยะเวลาการ
จัดประชุมข้ึนอยู่กับช่วงเวลาการดําเนินงานของทางสํานักงาน ป.ป.ท. และมีแผนการใช้งบประมาณเป็นเงิน 
4,000 บาท 
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  ตามท่ีกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และได้ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน             
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังน้ี 

  กิจกรรมท่ี 1 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้มีแผนงาน/โครงการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 
2560 แต่มีการดําเนินงานล่าช้าเน่ืองจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้เป็น
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 กลุ่มพัฒนาระบบริหารได้มีหนังสือท่ี สธ 0508/86 ลงวันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โอนย้ายการ
ดําเนินงานด้าน (ITA) มาให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และได้โอนย้ายงบประมาณจํานวน 
70,000 บาท มายังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมในเดือนมกราคม 2561 

  กิจกรรมที่ 2 การแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมฯ อยู่ในข้ันตอนการสรรหากรรมการ               
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการ 
 กิจกรรมท่ี 3 เนื่องจากการแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมฯ ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจาก                
อยู่ ในข้ันตอนการสรรหากรรมการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการ จึงยังไม่มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 
 กิจกรรมที่ 4 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมได้รับการอนุมัติให้มีการจัดอบรม เรื่องการเสริมสร้างความรู้
ทางด้านวินัยและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีของกรมฯ ในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 
เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ช้ัน 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ท้ังน้ี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําไปปรับใช้ในการทํางาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับ ได้มีความรู้  ความเข้าใจ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม อีกท้ัง นําความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการทํางานเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดอันเป็นเหตุให้เกิดการ
กระทําผิดทางวินัยภายหลัง ซ่ึงเป็นการช่วยลดการกระทําความผิดทางด้านวินัยและเป็นการเปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ท้ังน้ี ผู้มีเข้ารับฟังการอบรมจํานวน 96 ท่าน ได้ใช้งบประมาณเป็นเงินจํานวน 
19,802 บาท 
 กิจกรรมท่ี 5 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมได้จัดประชุม เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 4 ครั้ง ในระยะเวลา 
4 เดือน ใช้งบประมาณเป็นเงินจํานวน 28,125.70 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ              
ในหลักการและเหตุผลของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และช้ีแจงการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ประกอบด้วยการจัดส่ง
เอกสารตอบข้อคําถามและติดตามการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อคําถาม เพ่ือรวบรวมจัดส่งให้แก่ผู้ประเมินใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกรอบปฏิทินการประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2561 ท้ังน้ีทุกหน่วยงานได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม
ประชุมท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดส่งเอกสารการประเมิน ITA ครบท้ัง 4 ครั้ง 
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 กิจกรรมที่ 6 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมได้รับอนุมัติให้มีการจัดอบรมเรื่อง การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในวันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 – 
14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ช้ัน 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีภายในกรมฯ เน่ืองจากกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ได้รับการจัดสรรข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ท่ีได้รับการบรรจุ
ใหม่เป็นจํานวนมาก เพ่ือให้บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการประเมินคุณธรรม              
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และรับทราบภารกิจของกรมฯ  ให้มีความ
ถูกต้องและชัดเจน กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จึงได้จัดอบรมดังกล่าว และได้ใช้งบประมาณเป็นเงินจํานวน 
14,500 บาท ในกิจกรรมน้ีเกี่ยวข้องกับการเข้าตอบแบบสํารวจออนไลน์โดยทางสํานักงาน ป.ป.ช. ได้กําหนด
รูปแบบและช่องทางการเข้าตอบแบบสํารวจออนไลน์ โดยกําหนดให้เข้าตอบแบบสํารวจภายในวันท่ี                     
15 มีนาคม 2561 และกําหนดเป้าหมายจํานวน 140 ราย ภายหลังได้ประสานขอจํานวนผู้เข้าตอบแบบ
สํารวจกับทางสํานักงานป.ป.ช. โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีผู้เข้าตอบแบบสํารวจฯ 
จํานวนทั้งสิ้น 315 ราย 

 
ภาพการจัดกิจกรรม 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 256 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประเมินจาก 3 แหล่งข้อมูล ได้แก่ 
 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
 3. หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence– Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
และมีดัชนีท่ีใช้ทําการประเมิน 5 ดัชนี คือ  
 1. ดัชนีความโปร่งใส 
 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 
 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 5. ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน 

 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ได้สรุปผล
การประเมินฯ (ITA) ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดังนี ้
 ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ            
ร้อยละ 88.52 ซ่ึงถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานระดับสูงมาก เม่ือพิจารณาตามดัชนี 
พบว่า ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 93.80 รองลงมา คือ ดัชนีความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.16 ดัชนีความพร้อมรับผิด ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.48 
ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.83 และดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.13 ดังแสดงผลคะแนนในภาพที่ 1 

 
  หมายเหตุ : 1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีท่ีถ่วงน้ําหนักแล้ว 

           2. คะแนนดัชนีเป็นการคํานวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคําถามจากทุกแบบสํารวจในดัชนีท่ียังไม่ถ่วงนํ้าหนัก 
        สําหรับการเปรียบเทียบในแต่ละดัชนี 
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 การจัดอันดับผลคะแนน เม่ือทําการจัดอันดับผลคะแนนระดับกรม พบว่า หน่วยงานได้คะแนน ITA 
เท่ากับร้อยละ 88.52 ซ่ึงอยู่ในอันดับที่ 24 ของจํานวน 146 หน่วยงาน ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 
  
 ท้ังน้ี สํานักงาน ป.ป.ท. ได้ให้ข้อเสนอแนะจากการเก็บผลสํารวจท้ัง 3 แหล่งข้อมูล ดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) โดยมีประเด็น ท่ีควรพัฒนาและปรับปรุง 
ได้แก่ การให้บริการแก่ประชาชน หรือผู้มาขอรับบริการควรมีการอธิบายลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าท่ีควรให้บริการ ด้วยความเต็มใจ ควรมีการเพ่ิมจํานวน
บุคลากรเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 2. ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) โดยมีประเด็นที่ควรพัฒนาและปรับปรุง 
จํานวน 2 ข้อ ได้แก่  
  1) ผู้บริหารของหน่วยงานควรสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม "ปลูกจิตสานึก การตระหนัก            
ถึงประโยชน์ของงานราชการ" การใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด การคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถ
และ "ให้ความสําคัญต่องานราชการเป็นสําคัญ" และประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ีผู้ปฏิบัติปฏิบัติจริง รวมท้ัง
มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเข้มข้น  
  2) หน่วยงานควรกําหนดหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณท่ีได้รับควรมีการปรับเปลี่ยนยืดหยุ่น
ตามสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดการรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณตรงตามความเป็นจริง ควรอนุญาตให้
เปิดบัญชีทางการตามความจําเป็นและตามบริบทของแต่ละกลุ่มงานโดยไม่ถูกจํากัดจากเรื่องจํานวนบัญชี             
เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการรับเงินผ่านบัญชีบุคคล การจัดอบรม ในต่างจังหวัดควรดูตามความคุ้มค่า
เหมาะสม ผู้เข้าร่วมตรงตามเป้าหมายจริง เช่น งานวิชาการ ท่ีต้องการข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ งานตัวช้ีวัดท่ี
ต้องการเฉพาะผู้บริหารหรือผู้แทนท่ีเกี่ยวข้องและสามารถ brainstorm หรือต่อยอดงานได้ 
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ปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
 เนื่องจากกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีหน้าท่ีท้ังด้าน
การบริหาร งานกฎหมายและคดี งานเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม และงานคุ้มครองจริยธรรม พร้อมท้ัง
ให้คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาเพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินงานของกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ภาระงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรในหน่วยงาน ทําให้
การดําเนินงานบางอย่างมีข้อจํากัดท้ังด้านทรัพยากรบุคคล และด้านงบประมาณ ดังน้ี  
 1. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ จึงทําให้มีข้อจํากัดในการจัดกิจกรรม ซ่ึงในบางหัวข้อเป็น
หลักสูตรท่ีมีความสําคัญ จําเป็นต่อการพัฒนาบุคลากร แต่มีความจําเป็นต้องร่นระยะเวลาให้เพียงพอ                 
ต่องบประมาณและสถานท่ี 
 2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ยังไม่มีผู้ท่ีมีความรู้ 
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ขาดประสบการณ์ จึงทําให้ไม่สามารถถ่ายทอดความหมายและความจําเป็นในการ
ประเมินฯ ดังกล่าว ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน อีกท้ัง ไม่มีผู้ประสานงานโดยตรง เน่ืองจาก
ไม่มีการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส             
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการเฉพาะ 
จึงทําให้การติดตามการดําเนินงานด้านเอกสารตอบข้อคําถามและติดตามการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ                
ข้อคําถามของแต่ละหน่วยงานเป็นไปด้วยความล่าช้า 
 3. ข้อคําถามตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์มีการเปลี่ยนแปลงทุกรอบการประเมิน                    
จึงทําให้การจัดทําเอกสารหลักฐานเพ่ือให้ได้คําตอบท่ีตรงกับความต้องการของข้อคําถามเป็นไปด้วยความ
ล่าช้า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาศึกษารายละเอียดของข้อคําถาม และข้อคําถามในรอบการประเมินนี้ต้องการ
ให้หน่วยงานมีการวางระบบมาตรการ กลไก เพ่ือกํากับติดตามการดําเนินงานในด้านต่างๆ มากข้ึน 
ผู้รับผิดชอบจึงต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษามาตรการการจัดทําคู่มือการทํางานเพิ่มเติม 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณต่อไป เ ห็นสมควรให้มีการจัดทําคําสั่ งแต่ง ต้ัง
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือตรวจสอบการจัดทําเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีผู้แทนจาก               
ทุกหน่วยงานท่ีทราบภารกิจของแต่ละกลุ่มงานอย่างชัดเจนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําเอกสารหลักฐาน            
และรับผิดชอบในเรื่องการประเมิน ITA โดยตรง 
 2. เนื่องจากข้อคําถามตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์มีการเปล่ียนแปลงบ่อยครั้ง เห็นสมควรให้
มีการจัดอบรมช้ีแจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ทุกปี เพ่ืออัพเดทรายละเอียดข้อมูลของข้อคําถามและ
แนวทางการปฏิบัติท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง  
 3. นําความเห็นและข้อเสนอแนะจากท้ังหน่วยงานภายนอก ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก มาปรับปรุงในการทํางานและการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความโปร่งใส ส่งเสริมให้
บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมร่วมกันป้องกันและปราบการทุจริต เพ่ือให้เป็น
หน่วยงานท่ีปลอดจากการทุจริตในภายหน้า 
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