
 

กลยุทธ์ที่ 16 พัฒนาการปราบปรามทุจริต  
ตัวชี้วัดที่ 69 ค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอรร์ัปชั่นของประเทศไทย(CPI)มีระดับดีขึ้น 
เป้าหมาย(เกณฑ์) จังหวัด อ าเภอ มีระดับความส าเรจ็ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่น้อยกว่าระดับ 5 
ความหมาย /ค า
นิยาม 

จังหวัด หมายถึง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
อ าเภอ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย ์ โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน และ                            
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
     ค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ันของประเทศไทย(CPI) คือ ดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปช่ันของ
ประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีค่าคะแนนตั้งแต่ ( 0 คอร์รัปช่ันมากที่สุด – 100 คอร์รัปช่ันน้อยที่สุด) จัดท าโดย
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ(Transparency International)ซึ่งเป็นองค์กรอิสระนานาชาติของประเทศ
เยอรมนีที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาคอร์รัปช่ันและมีเครือข่ายใน120ประเทศทั่วโลก  กระทรวง
สาธารณสุข มีหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล    ข้อ10 การ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐโดยใช้แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัด  ดังนั้น    หากผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีค่าคะแนนมากกว่าร้อยละ50 จะส่งผลต่อ
ค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน(CPI)ของประเทศไทย 

ผลงาน 3 ปี
ย้อนหลัง 

ตัวช้ีวัดระดับจังหวัดใหม่ ตามค าสัง่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบ สั่ง ณ วันท่ี 18 มิถุนายน 2557 

ประชากรกลุม่                 
เป้าหมาย 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 แห่ง  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 32 แห่ง 
โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 30 แห่ง (ยกเว้น รพช.บัวลาย,   รพช.สีดา
และรพช.เทพารักษ์) 

แหล่งข้อมลูการ
จัดเก็บ 

1.มีรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการคณุธรรมและจรยิธรรมทุกไตรมาสจ านวน 4ครั้งต่อป ี  
2.มีหลักฐานตามเกณฑ์การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของ ส านักงาน ป.ป.ช. จ านวน 3 แบบโดยให้                    
ประเมินตามแบบ จ านวน 2 ครั้ง คือ ก่อนในเดือนธันวาคมปีนี้ และหลังในเดือนมิถุนายนปีถัดไป               
3.มีผลการด าเนินงานการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง 
4.มีผลลัพธ์การแกไ้ขข้อทักท้วงภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

สูตรค านวณ 
 

(ร้อยละร้อย) จ านวนหน่วยงานทุกแห่ง(สสจ./สสอ./รพศ./รพท./รพช.)    มีระดับความส าเร็จในการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริตไม่น้อยกว่าระดับ 5 

เกณฑ์การให้
คะแนน 
(ใช้ในการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน) 

1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการคณุธรรมและจรยิธรรมโดยจัดอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย คณุธรรม 
จริยธรรมและป้องกันการทุจรติ และการอบรมเสรมิสร้างธรรมาภิบาลความโปร่งใสในการด าเนินงาน ส าหรับ 
ภารกิจหลัก เน้นระบบบริการการตรวจรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและการดูแลผูป้่วย, การด าเนินงานตามมาตรฐานการสาธารณสุข 



 

ภารกิจสนับสนุน เน้นระบบงานการบริหารบุคคล งานการพัสดุ งานการเงิน การบัญชี และระเบียบขอ้บังคับ
กฎหมายต่าง ๆ และบทลงโทษทางวินัย แพ่งและอาญา พร้อมกรณตีัวอย่างที่พบในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
และมีการรายงานผลการด าเนินงานทุกไตรมาส จ านวน 4 ครั้งต่อปี   
2.มีหลักฐานตามเกณฑ์การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของ ส านักงาน ป.ป.ช. จ านวน 3 แบบ โดยให้                    
ประเมินตามแบบ จ านวน 2 ครั้ง คือ ก่อนในเดือนธันวาคมปีนี้ และหลังในเดือนมิถุนายนปีถัดไป               
โดยหน่วยงานมีการสรุปผลการประเมินตนเองก่อนและหลังเพื่อพัฒนาหน่วยงานและลดความเสี่ยง 
3.มีระบบการด าเนินงานการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน  
4.มีผลการด าเนินงานการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
5.มีผลลัพธ์การแกไ้ขข้อทักท้วง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
มาตรการ/ 
กิจกรรมส าคัญ 
 

 

มาตรการที่1 ปลูกจิตส านึกค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและเสริมสรา้งวินัยแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ              ทุก
หน่วยงาน(บูรณาการกับกลยุทธ์ที่13 พัฒนาบุคลากร) 
 - โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จรยิธรรมและป้องกันการทุจริตแกเ่จ้าหน้าท่ีของรัฐ                                                     
 -โครงการอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลความโปร่งใสในการด าเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 - เสนอช่ือบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ข้าราชการ ลูกจ้าง ดีเด่น 
 - เสนอช่ือบุคคลเพื่อคัดเลือกยกยอ่งเป็นผู้ประพฤติปฏิบัตตินชอบดว้ยความซื่อสตัย์สจุริต  

- เสนอช่ือหน่วยงานต้นแบบ/ดเีดน่ด้านการเสรมิสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

มาตรการที่ 2 รวมพลังป้องกันและปราบปรามทุจรติ 

(บูรณาการกับกลยุทธ์ที่11 พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย) 

 - มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรยีนการทุจริต  
 -มีการประเมินตนเองตามแบบการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของ ส านักงาน ป.ป.ช.     คือ เดือนธันวาคม 2557 และ
เดือนมิถุนายน 2558  จ านวน 3 แบบ คือ        
1.แบบประเมิน Evidence  Base Integrity Assessment : การประเมินองค์กรโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์                                                                                                                        
2.แบบประเมิน Internal  Integrity Assessment  : ประเมินมุมมองการรับรู้ของบุคลากรในองค์กร                                                                                                                            
3.แบบประเมิน External Integrity Assessment  : ประเมินมุมมองการรับรู้ความคิดเห็นของ                         
ผู้มีส่วนไดเ้สีย    
 

มาตรการที่ 3 เสริมสร้างความแขง็แกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
 - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานมาตรฐานวิชาชีพ, คู่มือการปฏิบัตงิานโดยใช้แบบประเมิน  



 

มาตรฐาน HA , PCA ส าหรับภารกิจสนับสนุนใช้แบบประเมินกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.สธ.,                            
กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงสาธารณสุขและตามที่กระทรวงสาธารณสุขสั่งการ 

 - และมีการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจจะก่อให้เกิดการทุจรติ 

 - สรา้งเครือข่ายบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจรติในระดับโซน 

 

กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานนิติการ  
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคณุภาพบริการปฐมภูมิ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
งานตรวจสอบภายใน 

ผู้ประสานงาน / 
เบอร์โทรศัพท์                         
/e-mail 

 
 

 

 


