แผนยุทธศาสตร
ปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
และสงเสริมจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔
และ
แผนปฏิบัติ
การปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
และสงเสริมจริยธรรม
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑

๑. หลักการเหตุผล
เนื่องจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีมติใหยุทธศาสตร
ชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เริ่มดําเนินการตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แทนที่ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) โดยเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบยุทธศาสตร วา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และเห็นชอบใหหนวยงาน
ภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป และสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยใหเริ่มดําเนินการตั้งแต ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป
สํานั กงานคณะกรรมการสุ ขภาพแหงชาติ (สช.) ไดจัดทําบัน ทึกความรวมมือกับสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อการขับเคลื่อนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นภายใน สช. เพื่อแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการปองกันและตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นอยางเปนรูปธรรม มีการดําเนินงานอยางโปรงใส และใหมั่นใจวา สช. มีแนวปฏิบัติ หนาที่
ความรับผิดชอบตามนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น พรอมทั้งกําหนดนิยาม แนว
ปฏิบัติ หนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานและพัฒนาไปสูการเปนองคกร
สมรรถนะ โปรงใส และยั่งยืน
สช. มุ ง เน น การดํ า เนิ น งานตามวิ สั ย ทั ศ น ใ ห เ กิ ด ระบบสุ ข ภาพของประเทศที่ พั ฒ นามาจาก
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี ส ว นร ว มบนพื้ น ฐานทางป ญ ญา โดยยึ ด มั่ น ในหลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบตอสังคม คํานึงถึงภาคีเครือขายและผูมีสวนไดสวน
เสียทุกกลุม เปนไปตามนโยบายรัฐ
วิสัยทัศน
“ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม บนพื้นฐานทางปญญา
(4PW) ควบคูคุณธรรม บริหารจัดการโปรงใส”

พันธกิจ ( Mission )
สานพลังความรู (Knowledge:K) นโยบาย (Policy:P) และสังคม (Social:S)
เพื่อนําไปสูนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมบนพื้นฐานทางปญญาและสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต

เปาประสงค
๑) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต
๒) พัฒนาระบบการบริหารและระบบปองกันการทุจริต
๓) ใหความรูด านการตอตานการทุจริต
๔) สงเสริมการมีสวนรวมของบุคคลภายนอกในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของพนักงาน สช.

๒

๒. คํานิยามตามนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
๑) การทุจริต (Fraud) หมายถึง การที่พนักงานหรือผูบริหารมีเจตนากระทําโดยการฉอฉล หลอกลวง
ปกปดขอมูล หรือใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยกอใหเกิด
ความเสียหายตอ สช.ทั้งทางตรงและทางออม
๒) การคอรรัปชั่น (Corruption) หมายถึง การทุจริตอยางหนึ่ง ซึ่งกระทําโดยพนักงาน หรือ
ผูบริหารในการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือผูอื่น ในรูปแบบของการ
ขมขู การติดสินบน การใหของขวัญรางวัล การจางวาน ฯลฯ เพื่อสิทธิพิเศษตาง ๆ หรือผลประโยชนตอบ
แทนอื่นใด การคอรรัปชั่นใหรวมถึงการใชขอมูลภายในของ สช. เพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น
๓. แนวปฏิบัติ ๙ ประการ
๑) สช. มุ งมั่ นสร า งและรั กษาวั ฒ นธรรมองคกรที่ยึดมั่น วาจะไมย อมรับ การทุจ ริตคอรรัป ชั่น
รวมถึงไมละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นหรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับการกระทําที่เขาขายคอรรัปชั่น
๒) กลไกลวิธีการทํางานของ สช. อันไดแก ขอปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่ดี การควบคุม
ภายใน
การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ใหมีการดําเนินการเรื่องการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอรรัปชั่นตามวัตถุประสงคอยางชัดเจน
๓) การปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น ถือเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหาร
และ
พนักงานของ สช.ทุกคน โดยจะตองใหความรวมมือและปฏิบัติตามกระบวนการและแนวปฏิบัติที่มีผล
บังคับใชอยางเครงครัด
๔) ผูบริหารและพนักงานของ สช.ตองไมปฏิบัติงานหรือยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่น ตามที่ได
นิยาม
และกําหนดเปนแนวปฏิบัติในงานดานตาง ๆ
๕) ผูบริหารและพนักงานของ สช. ที่กระทําการคอรรัปชั่น ถือเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณ
สํานักงาน และจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กําหนดไว นอกจากนี้แลว หากการกระทํา
นั้นผิดกฎหมายจะตองไดรับโทษตามกฎหมาย
๖) สช. จะกําหนดใหมีการดําเนินการพัฒนาชองทางรับเรื่องรองเรียน ขอคิดเห็น หรือการแจง
เบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตและคอรรัปชั่น รวมทั้งมีมาตรการการใหความเปนธรรมและคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่
ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปชั่น ตามนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด
๗) สช. จะมีการเปดเผยขาวสารขอมูลตามมาตรฐานที่ดี และเปดใหมีชองทางการสื่อสารดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งภายในและภายนอกองคกร
๘) สช. จะจัดใหมีการพัฒนาพนักงานในเรื่องความรูความเขาใจ จิตสํานึก คานิยม ในเรื่องของ
การ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น
๙) การดําเนินการตามนโยบายนี้ ใหใชแนวปฏิบัติตามที่ สช. กําหนดไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี ใน
เรื่องจรรยาบรรณ ความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และคูมือการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ
๓

๔. หนาที่ความรับผิดชอบที่ตองปฏิบัติตามนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
๑) คณะกรรมการบริหาร สช. กําหนดนโยบาย ควบคุมดูแลกิจการ กํากับดูแลใหฝายบริหาร
ดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามนโยบาย ระบบบั ญ ชี รายงานทางการเงิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน การ
ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารงานอยางโปรงใส มีการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น
๒) คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
และ
รายงานทางการบริหาร สอบทานการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ให
เหมาะสมและมีประสิทธิผล การสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติเพื่อการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอรรัปชั่นตามแผนการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารงานอยางโปรงใส
๓) ฝายบริหาร สช. นํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารงานอยางโปรงใสที่
ครอบคลุม
นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น จัดทําเปนยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ปรับปรุง
ระบบและกระบวนการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ การจัดทํา
และปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ โดยยึดมั่นในการเปนองคกรที่มีสมรรถนะ คํานึงถึง
การมี สวนรวมของภาคีเครือขาย และผลประโยชนของผูมีสวนไดสว นเสียและประชาชนเปนหลัก ไม
ยอมรั บ ในการให เ กิ ด การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น แสดงตนเป น แบบอย า ง และการสื่ อ สารถ า ยระดั บ ลงสู
ผูปฏิบัติงาน ไดแก
(๑) เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ในการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้งองคกร
(๒) สรางการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น
(๓) เสริมสรางความแข็งแกรงในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและคอรรัปชั่น
(๔) พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
คอรรัปชั่น
(๕) มุงมั่นปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
การ
บริหารงานอยางโปรงใส

๔

๕. วิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๑) วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

ผูบริหารของ สช. มีนโยบายสงเสริมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต อยางจริงจัง และเปนตัวอยางที่ดีตอบุคลากรในสังกัด
องคกรมีโครงสรางที่ชัดเจน และ สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได
ตามภารกิจที่ไดรับเพิ่มขึ้น
มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการจัดทําแผน การทํางาน รวมกับ
หนวยงาน หรือภาคีเครือขายตาง ๆ
มีคําสั่งแบงงานหรือการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับชั้น
ผูบริหารมีนโยบายปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติตาง ๆ ให
ทันสมัยตามแนวปฏิบัติที่ออกมาโดยหนวยงานภาครัฐ
องคกรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและ
ประสานงานภายในองคกร (ระบบ E-Office)
มีการขับเคลื่อนรณรงคคานิยมและธรรมนูญคนสุชน “SOCIAL”
เพื่อสรางจิตสํานึกและการดําเนินการตามธรรมนูญ

จุดออน (Weaknesses)
W1 อัตรากําลังบุคลากรไมเพียงพอ และอาจไมสอดคลองกับภารกิจที่ไดรับ
เพิ่มขึ้นทุกป
W2 มีระเบียบ/กฎหมายใหม ๆ จํานวนมาก ที่ตองดําเนินการและการปฏิบัติ
ตาม ทําใหบุคลากรตองดําเนินการ/ทํารายงานตามที่ไดรับคําสั่ง
W3 บุคลากรมีนอย ทําใหตองรับผิดชอบงานหลายอยาง ในขณะที่ภารกิจมาก
ขึ้น ทําใหเกิดการทํางานไมมีความตอเนื่องหรือดําเนินการลาชา
W4 ระบบติดตามยังอยูระหวางการพัฒนาใหทันสมัยขึ้น
W5 ระบบฐานขอมูลตาง ๆ อยูระหวางปรับปรุงใหเปนปจจุบัน

๕

๒) วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

O1

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญป ๖๐ สงเสริมการตอตานการทุจริต

T1

O2

นโยบายรัฐมุงปราบปรามการทุจริตใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล

T2

O3

มีการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในการปองกันและแกไขการ
ทุจริต
มีสื่อออนไลนที่ทันสมัยใชเปนชองทางสงขอมูลไดรวดเร็ว

T3

ความกาวหนาดานเทคโนโลยีทําใหมีความสะดวกคลองตัว และมี
ประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น

T5

O4
O5

T4

การบังคับใชกฎหมายในการตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ
ยังไมมีประสิทธิภาพ
เกิดรูปแบบการทุจริตที่ซับซอนมากขึ้น จากการดําเนินธุรกิจของเอกชน
และการทุจริตเชิงนโยบาย
การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไมเพียงพอกับภารกิจที่ไดรับจากภาครัฐ
ประชาชนมีมุมมองปญหาการทุจริตเปนเรื่องปกติธรรมดา เกิดเปนภาวะ
จํายอมและเพิกเฉย
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีถูกใชเปนเครื่องมือที่ทําใหเกิดการทุจริต
รูปแบบใหม ๆ

๖

๖. แผนยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต ของ สช. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๔
สช. ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต ของ สช. ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ของ สช. ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อประกอบแนวทางการดําเนินงานปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใหเปนไปตามขั้นตอน
การดํ า เนิ น งานด า นคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity &
Transparency Assessment – ITA) โดยใชขอมูลจากการประเมินผล และการดําเนินงานในปที่ผานมา
รวมทั้งไดสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตในวง
ราชการ มี ๔ แผนยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริตโดยเนนการปรับเปลี่ยน
ฐานความคิดของพนักงานในองคกรในการรักษาผลประโยชนสาธารณะ
วัตถุประสงค
๑) เพื่อเสริมสรางใหพนักงาน สช ทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกตอตานการทุจริต.
รวมถึงปรับฐานความคิดใหเห็นแกประโยชนสาธารณะ
๒) เพื่อใหพนักงาน สชทุกคน ตระหนักรูถึงผลกระทบจากการทุจริตคอรัปชั่นและไมยอมรับ.
การทุจริต
ผลลัพธเชิงปริมาณ
๑) รอยละ ๘๐ ของพนักงาน สช. มีจิตสํานึก มีทัศนคติการตอตานทุจริต และรักษา
ผลประโยชนของสาธารณะ
๒) องคกรผานการประเมินผลของ ITAคะแนนไมนอยกวารอยละ ๘๕
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
๑) บุคลากรของ สชดํารงชีวิตที่ถูกตอง ดีงาม. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
วิถีวัฒนธรรมไทย
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรพัฒนาระบบการบริหารอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
วัตถุประสงค
๑) เพื่อสรางความแข็งแกรงใหแกองคกรในการตอตานทุจริต
๒) เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีความโปรงใสตรวจสอบได
๓) ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลใหเอื้อตอการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ผลลัพธเชิงปริมาณ
๑) องคกรผานการประเมินผลของ ITA คะแนนไมนอยกวารอยละ ๘๕
๒) มีคูมือมาตรฐานความโปรงใสและตรวจสอบไดของ สช.
๒) มีการประกาศยกยองชมเชยบุคคลากรของ สชที่ประพฤติตนชอบดวยค.วามซื่อสัตยสุจริต
ไมนอยกวา ๑ คน/เดือน
ผลลัพธเชิงคุณภาพ -

๗

ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต
วัตถุประสงค
๑) เพื่อเสริมสรางองคความรู ทักษะ และทัศนคติในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ใหกับพนักงาน สช.
๒) เพื่อเสริมสรางและพัฒนาพนักงาน สชทุกคน ใหมีวินัยและปองกันมิใหมีการกระทําผิดวินัย .
ผลลัพธเชิงปริมาณ
๑) รอยละ ๘๐ ของพนักงาน สชผานการการอบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการ .
ปฏิบัติงาน
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
๑) พนักงาน ของ สชยึดมั่น มีวินัย . ประพฤติ ปฏิบัติตนมีคุณธรรมและจริยธรรม
ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของบุคคลภายนอก ในการตรวจสอบคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาลของพนักงาน สช. ทุกระดับ
วัตถุประสงค
๑) บุคคลภายนอกมีสวนรวมในการขับเคลื่อนใหเกิดความโปรงใส เปดเผยและตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานของ สช.
ผลลัพธเชิงปริมาณ
๑) มีศูนยขอมูลขาวสารราชการของ สชศูนย ทัง้ กายภาพและอิเลกทรอนิกส ๑ จํานวนไมนอย .
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
๑) ประชาชน ทั่วไป สามารถใชบริการ รับรูขอมูล รองขอขอมูลจากศูนยขอมูลขาวสาร
ราชการของ สช. ได
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ผูบริหารและพนักงานของ สช. มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินยั มีความซื่อสัตยสจุ ริต
๒. ผูบริหารและพนักงานของ สช. ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
๓. ผูบริหารและพนักงานของ สช. ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวปฏิบัติ
๔. ผูบริหารและพนักงานของ สช. มีความเขาใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
๕. ภาคีเครือขาย และองคกรตาง ๆ ยอมรับและเชื่อมั่นในธรรมาภิบาลของสํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ

๘

๗. แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ของ สช. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
ของโครงการ

เปาหมาย
งบประมาณ
ผลลัพธเชิงปริมาณ ผลลัพธเชิงคุณภาพ (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต โดยเนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของพนักงานในองคกรในการรักษาผลประโยชน
สาธารณะ
๕๐,๐๐๐ ๑) กลุมงานทรัพยากรบุคคล
๑) รอยละ ๘๐ ของ ๑) บุคลากรของ
๑) กิจกรรมเสริมสราง
๑) เพื่อเสริมสรางให
(กบ.)
สช.ดํารงชีวิตที่
พนักงาน สช. มี
จิตสํานึกตอสถาบันชาติ
พนักงาน สช.ทุกคนมี
๒) สํานักอํานวยการ (สอ.)
ศาสนา พระมหากษัตริย คุณธรรมจริยธรรมและ จิตสํานึก มีทัศนคติ ถูกตอง ดีงามตาม
๓) สํานักยุทธศาสตรแผนและ
หลักปรัชญาของ
การตอตานทุจริต
จิตสํานึกตอตานการ
ประเมินผล (สย.)
เศรษฐกิจพอเพียง
และรักษา
ทุจริต รวมถึงปรับฐาน
๔) ศูนยสารสนเทศและขอมูล
และวิถีวัฒนธรรม
ผลประโยชนของ
ความคิดใหเห็นแก
ขาวสาร (ศสข.)
ไทย
สาธารณะ
ประโยชนสาธารณะ
๒) จัดทําสื่อรณรงคในเรื่อง ๒) เพื่อใหพนักงาน สช. ๒) องคกรผานการ
ประเมินผลของ ITA
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ทุกคน ตระหนักรูถึง
และการปองกันการทุจริต ผลกระทบจากการทุจริต คะแนนไมนอยกวา
เพื่อเผยแพร
คอรัปชั่นและไมยอมรับ รอยละ ๘๕
๑.๓) กิจกรรม ๑ สํานัก ๑ การทุจริต
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
๑.๔) กิจกรรมสงเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9

แผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
ของโครงการ

เปาหมาย
งบประมาณ
ผลลัพธเชิงปริมาณ ผลลัพธเชิงคุณภาพ (บาท)

๒) ยุทธศาสตรพัฒนาระบบการบริหารอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
๑) องคกรผานการ
๒.๑) จัดทํามาตรฐานความ ๑) เพื่อสรางความ
โปรงใสและตรวจสอบได ๔ แข็งแกรงใหแกองคกรใน ประเมินผลของ ITA
คะแนนไมนอยกวา
มิติ ๑๓ ตัวชี้วัดของ
การตอตานทุจริต
รอยละ ๘๕
สํานักงาน กพ.
๒) เพื่อพัฒนาการ
๒) มีคูมือมาตรฐาน
๒.๒) กิจกรรมเขารวม
ปฏิบัติงานใหมีความ
ความโปรงใสและ
โครงการประเมินคุณธรรม โปรงใสตรวจสอบได
ตรวจสอบไดของ สช.
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity &
Transparency
Assessment-ITA) ของ
สํานักงาน ป.ป.ช.
๓) มีการประกาศยก
๒.๓)โครงการยกยองเชิดชู ๓)ปรับปรุงระบบการ
คนดี สช.(กิจกรรมคัดเลือก บริหารงานบุคคลใหเอื้อ ยองชมเชยบุคคลากร
บุคคลเพื่อยกยองเปนผู
ตอการสงเสริมคุณธรรม ของ สช.ที่ประพฤติ
ตนชอบดวยความ
ประพฤติปฏิบัติตนชอบ
จริยธรรม
ซื่อสัตยสุจริตไมนอย
ดวยความซื่อสัตยสุจริต
กวา ๑ คน/เดือน

๑๐,๐๐๐

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๑) กลุมงานทรัพยากรบุคคล
(กบ.)
๒) สํานักอํานวยการ (สอ.)
๓) สํานักยุทธศาสตรแผนและ
ประเมินผล (สย.)
๔) ศูนยสารสนเทศและขอมูล
ขาวสาร (ศสข.)
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แผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
ของโครงการ

เปาหมาย
งบประมาณ
ผลลัพธเชิงปริมาณ ผลลัพธเชิงคุณภาพ (บาท)

๓) ยุทธศาสตรเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต
๑)เพื่อเสริมสรางองค
๓.๑) กิจกรรมจัดอบรม
๑)รอยละ ๘๐ ของ
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน ความรู ทักษะ และ
พนักงาน สช. ผาน
ทัศนคติในการปองกัน
การปฏิบัติงาน
การการอบรมเรื่อง
และปราบปรามการ
๓.๒) การอบรมเพื่อ
คุณธรรม จริยธรรม
ทุจริตใหกับพนักงาน สช. ในการปฏิบัติงาน
เสริมสรางวินัยและการ
ปองกันการกระทําผิดวินัย ๒) เพื่อเสริมสรางและ
พัฒนาพนักงาน สช. ทุก
ใหกับเจาหนาที่ใหม
คน ใหมีวินัยและปองกัน
๓.๓) กิจกรรมเผยแพร
ความรูเพื่อเสริมสรางและ มิใหมีการกระทําผิดวินัย
ปองกันการกระทําผิดวินัย

๑) พนักงานของ
สช. ยึดมั่น มีวินัย
ประพฤติ ปฏิบัติตน
มีคุณธรรมและ
จริยธรรม

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๑) กลุมงานทรัพยากรบุคคล
(กบ.)
๒) สํานักอํานวยการ (สอ.)
๓) สํานักยุทธศาสตรแผนและ
ประเมินผล (สย.)
๔) ศูนยสารสนเทศและขอมูล
ขาวสาร (ศสข.)

๔) ยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของบุคคลภายนอกในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของพนักงาน สช. ทุกระดับ
๑) กลุมงานทรัพยากรบุคคล
๑)ประชาชน ทั่วไป
๑)มีศูนยขอมูล
๔.๑) การดําเนินงานของ ๑)บุคคลภายนอก
(กบ.)
ขาวสารราชการของ สามารถใชบริการ
ศูนยสารสนเทศและขอมูล มีสวนรวมในการ
๒) สํานักอํานวยการ (สอ.)
สช. จํานวนไมนอย ๑ รับรู ขอมูล รองขอ
ขาวสารของ สช.
ขับเคลื่อนใหเกิดความ
๓) สํานักยุทธศาสตรแผนและ
ขอมูลจากศูนย
ศูนย ทั้งกายภาพ
-ชองทางรับเรื่องรองเรียน โปรงใส เปดเผยและ
ประเมินผล (สย.)
ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน และอิเลกทรอนิกส ขอมูลขาวสาร
รองทุกขของหนวยงาน
ราชการของ สช. ได
ผานทางเว็ปไซต จดหมาย ของ สช.
๔) ศูนยสารสนเทศและขอมูล
หรือโทรศัพท
ขาวสาร (ศสข.)
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๘. ความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ (ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
เปาหมาย
งบประมาณ
หนวยงาน
วัตถุประสงค
ความกาวหนา
ผลลัพธเชิงปริมาณ
ผลลัพธเชิง
(บาท)
ที่รับผิดชอบ
ของโครงการ
คุณภาพ
๑) ยุทธศาสตรปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริตโดยเนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในองคกรในการรักษาผลประโยชนสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม
๑) พนักงาน สช. ทุกคน
๕๐,๐๐๐
๑) กลุมงาน
๑) รอยละ ๘๐ ของ ๑) บุคลากรของ
๑) เพื่อเสริมสรางให
๑.๑) กิจกรรมเสริมสราง
ทรัพยากรบุคคล ประกาศเจตนารมณ ในงาน
สช.ดํารงชีวิตที่
บุคลากร สช. มี
พนักงาน สช.ทุกคนมี
จิตสํานึกตอสถาบันชาติ
วันประกาศองคกรธรรมา
(กบ.)
จิตสํานึก มีทัศนคติ ถูกตอง ดีงามตาม
คุณธรรมจริยธรรมและ
ศาสนา พระมหากษัตริย
ภิบาล ประจําป ๒๕๖๒
๒) สํานัก
จิตสํานึกตอตานการทุจริต การตอตานทุจริต หลักปรัชญาของ
อํานวยการ (สอ.) “สช.สุจริต โปรงใส ทันสมัย
เศรษฐกิจพอเพียง
รวมถึงปรับฐานความคิด และรักษา
มีสวนรวม” เมื่อวันศุกรที่
๓) สํานัก
ผลประโยชนของ และวิถวี ัฒนธรรม
ใหเห็นแกประโยชน
ยุทธศาสตรแผน ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ โดย
ไทย
สาธารณะ
สาธารณะ
และประเมินผล จัดรวมกับ สถาบันวิจัยระบบ
๒) องคกรผานการ
๒) เพื่อใหพนักงาน สช.
สาธารณสุข (สวรส.) และ
(สย.)
ประเมินผลของ ITA
ทุกคน ตระหนักรูถึง
สถาบันรับรองคุณภาพ
๔) ศูนย
ผลกระทบจากการทุจริต คะแนนไมนอยกวา
สารสนเทศและ สถานพยาบาล (สรพ.)
รอยละ ๘๕
คอรัปชั่นและไมยอมรับ
ขอมูลขาวสาร
การทุจริต
(ศสข.)
๑.๒) กิจกรรมจัดทําสื่อ
๒) นําพระบรมราโชวาท
รณรงคในเรื่องวินัย
และพระราชดํารัสของ
คุณธรรม จริยธรรม และ
พระบาทสมเด็จพระ
การปองกันการทุจริตเพื่อ
เจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ ๙
ยุทธศาสตร/
โครงการ
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ยุทธศาสตร/
โครงการ
เผยแพร

๑.๓) กิจกรรม ๑ สํานัก ๑
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
๑.๔) กิจกรรมสงเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค
ของโครงการ

เปาหมาย
ผลลัพธเชิงปริมาณ
ผลลัพธเชิง
คุณภาพ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ความกาวหนา
เผยแพรผานชองทางตาง ๆ
ของ สช. เพื่อกระตุนและ
ปลุกจิตสํานึก เรื่องคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมใน
องคกร ใหกับพนักงาน สช.
เปนประจําทุกสัปดาห โดย
ใชชื่อ “คําสอนพอ :
คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมรวม สช.”
๓) จัดตั้งคณะทํางาน
ขับเคลื่อนรณรงคคานิยม
องคกรและธรรมนูญคนสุชน
(SOCIAL)
๔) จัดตั้งคณะทํางาน Smart
Officeเพื่อใหดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาองคกรและ
บุคลากรขององคการมหาชน
แบบกาวกระโดด
(Exponential Growth)
เพื่อไปสู สช. ๔.๐ ไดแก
ยุทธศาสตรบุคลากร
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ยุทธศาสตร/
โครงการ

วัตถุประสงค
ของโครงการ

เปาหมาย
ผลลัพธเชิงปริมาณ
ผลลัพธเชิง
คุณภาพ

๒) ยุทธศาสตรพัฒนาระบบการบริหารอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม
๑) องคกรผานการ
๒.๑) จัดทํามาตรฐานความ ๑) เพื่อสรางความ
โปรงใสและตรวจสอบได ๔ แข็งแกรงใหแกองคกรใน ประเมินผลของ ITA
การตอตานทุจริต
คะแนนไมนอยกวา
มิติ ๑๓ ตัวชี้วัดของ
๒) เพื่อพัฒนาการ
รอยละ ๘๕
สํานักงาน กพ.
ปฏิบัติงานใหมีความ
๒) มีคูมือมาตรฐาน
โปรงใส ตรวจสอบได
ความโปรงใสและ
ตรวจสอบไดของ
สช.

๒.๒) กิจกรรมเขารวม

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ความกาวหนา
เชี่ยวชาญ ยุทธศาสตร
กระบวนการทํางานมุงเพิ่ม
ผลผลิต และ ยุทธศาสตร
องคกรทันสมัย (Smart
Office = Digital Office +
Green Office + Good
Governance)

๑๐,๐๐๐

๑) กลุมงาน
ทรัพยากรบุคคล
(กบ.)
๒) สํานัก
อํานวยการ (สอ.)
๓) สํานัก
ยุทธศาสตรแผน
และประเมินผล
(สย.)
๔) ศูนย
สารสนเทศและ
ขอมูลขาวสาร

๑ ) ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
โดยยึดหลักการประเมินตาม
ผลสําเร็จของเปาหมายและ
ตัว ชี้ วัด และเนน ผลลัพ ธใ น
การทํางานเปนหลัก รวมถึง
การพัฒนาระบบวัดผลสําเร็จ
ในการทํางานของสํานักสวน
งานตาง ๆ
๒) จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย น
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ยุทธศาสตร/
โครงการ
โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity &
Transparency
Assessment-ITA) ของ
สํานักงาน ป.ป.ช.
๒.๓)โครงการยกยองเชิดชู
คนดี สช.(กิจกรรมคัดเลือก
บุคคลเพื่อยกยองเปนผู
ประพฤติปฏิบัติตนชอบดวย
ความซื่อสัตยสุจริต

วัตถุประสงค
ของโครงการ

๓)ปรับปรุงระบบการ
บริหารงานบุคคลใหเอื้อ
ตอการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

เปาหมาย
ผลลัพธเชิงปริมาณ
ผลลัพธเชิง
คุณภาพ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
(ศสข.)

๓) มีการประกาศ
ยกยองชมเชย
บุคคลากรของ สช.
ที่ประพฤติตนชอบ
ดวยความซื่อสัตย
สุจริตไมนอยกวา ๑
คน/เดือน

๓) ยุทธศาสตรเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
๓.๑) กิจกรรมจัดอบรมเรื่อง ๑)เพื่อเสริมสรางองค
๑) รอยละ ๘๐ ของ ๑) พนักงาน ของ
คุณธรรม จริยธรรมในการ ความรู ทักษะ และ
พนักงาน สช. ผาน สช. ยึดมั่น

๑) กลุมงาน
ทรัพยากรบุคคล

ความกาวหนา
ภายใน สช. เมื่อวันที่ ๘ ก.พ.
๒๕๖๒ เรื่ อง “ของขวั ญ
สิ นบน คนสุ ชนไม รั บ” และ
แลกเปลี่ยนคนหาแนวปฏิบัติ
องคกร No Gift เพื่อใหคน
สุช น สามารถปฏิบัติไดและ
ไมกระทบกับความรูสึกของ
เครือขาย
๓) เชื่อมงาน Smart Office
และ Green Office โดยมี
กิจ กรรมใหค วามรู ก ารแยก
ขยะ/เกมสการคัดแยกขยะ/
กิจกรรมขายขยะเพื่อนําเงิน
ไปใชในงานการกุศลตาง ๆ

๑) จัดอบรมใหความรูแก
ผูบริหาร นักวิชาการ และ
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ยุทธศาสตร/
โครงการ
ปฏิบัติงาน
๓.๒) การอบรมเพื่อ
เสริมสรางวินัยและการ
ปองกันการกระทําผิดวินัย
ใหกับเจาหนาที่ใหม
๓.๓) กิจกรรมเผยแพร
ความรูเพื่อเสริมสรางและ
ปองกันการกระทําผิดวินัย

เปาหมาย
งบประมาณ
หนวยงาน
วัตถุประสงค
ผลลัพธเชิงปริมาณ
ผลลัพธเชิง
(บาท)
ที่รับผิดชอบ
ของโครงการ
คุณภาพ
(กบ.)
ทัศนคติในการปองกันและ การการอบรมเรื่อง คุณธรรมประจํา
๒) สํานัก
คุณธรรม จริยธรรม ชาติ คือ “พอเพียง
ปราบปรามการทุจริต
อํานวยการ (สอ.)
ในการปฏิบัติงาน วินัย สุจริต จิต
ใหกับบุคลากร สช.
๓) สํานัก
อาสา”ประพฤติ
๒) เพื่อเสริมสรางและ
ยุทธศาสตรแผน
ปฏิบัติตนมี
พัฒนาพนักงาน สช. ทุก
และประเมินผล
คุณธรรมและ
คน ใหมีวินัยและปองกันมิ
(สย.)
จริยธรรม
ใหมีการกระทําผิดวินัย
๔) ศูนย
สารสนเทศและ
ขอมูลขาวสาร
(ศสข.)

ความกาวหนา
นักบริหารจัดการของ สช.ที่
เขามาใหม โดยใหทราบ
ภารกิจ คานิยมองคกรและ
ธรรมนูญคนสุชน
๒) พนักงาน สช. ศึกษา
ดูงานพิพิธภัณฑตานโกง
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน
๒๕๖๑
๓) พนักงาน สช. ไดเขารับ
ฟงการบรรยาย
เรื่อง “การปองกัน
ผลประโยชนทับซอนและ
แนวทางการดําเนินงาน
ITA ปงบประมาณ พงศ.
๒๕๖๒ ตามกรอบประเมิน
ใหม” เมื่อวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ ๒๕๖๒

๔) ยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของบุคคลภายนอกในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของบุคลากร สข. ทุกระดับ
โครงการ/กิจกรรม
๔.๑) การดําเนินงานของ
๑)มีศูนยขอมูล
๑)ประชาชน ทั่วไป
๑) กลุมงาน
ศูนยสารสนเทศและขอมูล
๑)บุคคลภายนอก
ศูนยสารสนเทศและขอมูล มีสวนรวมในการ
ขาวสารราชการ
สามารถใชบริการ
ทรัพยากรบุคคล ขาวสาร สช. นําขอมูลการ
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เปาหมาย
งบประมาณ
หนวยงาน
วัตถุประสงค
ผลลัพธเชิงปริมาณ
ผลลัพธเชิง
(บาท)
ที่รับผิดชอบ
ของโครงการ
คุณภาพ
(กบ.)
ขับเคลื่อนใหเกิดความ
ของ สช. จํานวนไม รับรู ขอมูล รองขอ
ขาวสารของ สช.
๒) สํานัก
นอย ๑ ศูนย ทั้ง
ขอมูลจากศูนย
-ชองทางรับเรื่องรองเรียน โปรงใส เปดเผยและ
อํานวยการ (สอ.)
ขอมูลขาวสาร
รองทุกขของหนวยงาน ผาน ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน กายภาพ และ
๓) สํานัก
อิเล็กทรอนิกส
ราชการของ สช.
ทางเว็ปไซต จดหมาย หรือ ของ สช.
ยุทธศาสตรแผน
ได
โทรศัพท
และประเมินผล
(สย.)
๔) ศูนยสารสนเทศ
และขอมูลขาวสาร
ศสข.)
ยุทธศาสตร/
โครงการ

ความกาวหนา
จัดซื้อจัดจางตางๆ เผยแพร
ในเว็บไซตของ สช. ตาม
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขึ้น
ประกาศบนเว็บไซตศูนย
ขอมูลขาวสาร สช
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