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แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2565 

ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สปสช. ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (ขยายถึง 30 กันยายน 2565) 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1.  คะแนนประเมิน ITA มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ 90 ทุกปี 

2.  บุคลากรมีบทบาทร่วมต้านการทุจริต 

3.  สปสช. ปราศจากการทุจริต 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนปฏิบัติการ/แนว
ทางการดำเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
ระหว่าง 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65 (รอบ 6 เดือน)  

1. สร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการ
ทุจริตด้วยหลัก
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1 ปลูกฝังจิตสำนึกให้
ยึดถือผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

ส่งเสริมยกย่องเชิดชูผู้
ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

-ยกย่องคนดี 

-จิตอาสา “ทำความดีเป็นสุข
เสมอ” 

ต.ค.64-
ก.ย.65 

ดำเนินการยกย่องคนดี 

ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา 

สื่อสารให้มีความ
เข้าใจเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การประชุมเชิงปฏิบัติ “Tune 
Brian 65” เพื่อส่งเสริม
เครือข่ายระบบคุณภาพ
องค์กรและกลุ่มสับปะรด
หวาน 

พ.ย. 64 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “Tune Brian 65”   เมื่อวันที่  8 
ธันวาคม 2564 มีการทำ workshop ในเรื่องสำคัญคือ การ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวมเพื่อป้องกันการทุจริต  
โดยสอนถึงหลักการ และวิธีการการบริหารความเสี่ยงด้าน
ทุจริต มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 93 คน (ผู้รับผิดชอบงาน
พัฒนาระบบคุณภาพองค์กร  และเครือข่ายกลุ่มสับปะรด

หวาน)  
65_TuneBrian_RM_F

raud.pptx   
กาํหนดการ.docx

 

กิจกรรมสับปดาห์ธรรมาภิ
บาล บอกรัก สปสช. ด้วยใจ
สุจริต 

ก.พ. 64 สื่อสาร หลักธรรมาภิบาลให้กับบุคลากร ผ่าน mail go thai 

เลขาธิการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต บุคลากรร่วม
ลงนาม  และเขียนความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ
บาล  ผ่าน google doc 

เลขาธิการเชิญชวนให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล   

พฤติกรรมการมคีุณธรรม นำประมวลจริยธรรม -โครงการ “สปสช.” องค์กร ต.ค. 64-  
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนปฏิบัติการ/แนว
ทางการดำเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
ระหว่าง 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65 (รอบ 6 เดือน)  

ของบุคลากร (จากข้อมูล
รายงานฝ่ายบุคคลฯ) 

ขององค์กรมาเป็นฐาน
ในการสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต  
พัฒนาบุคลากรของ 
สปสช. ให้เป็นคนดี 
เก่ง มีคุณธรรมบนฐาน
การดำเนินชีวิตตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

แห่งความสุขปี 2565”  

 

-วันสถาปนาองค์กร (มี
กิจกรรมชื่นชมคนดี) 

-วันครบรอบการเสียชีวิต นพ.
สงวน นิตยารัมภ์พงษ์   

-ประชุมใหญ่บุคลากรประจำปี 

 

ก.ย. 65 

 

 

พ.ย. 64 

 

 

เม.ย. 65 

 

 

จัดกิจกรรมวันสถาปนา“ ผู้ปฏิบัติงานภูมิใจ สร้างระบบ
หลักประกันสุขภาพไทยให้มั่นคง” 

วันศุกร์ที่ ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  เวลา ๘.๐๐-๑๓.๓๐ น. 

ณ. ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒  สปสช. และผ่านระบบ zoom 
ให้บุคลากรเข้าร่วมทั่วประเทศ   มีกิจกรรมที่สำคัญคือ 1) 
การปาฐกถาธรรม ความดีงามจากการทำงานใจเบิกบานจาก
งานสำเร็จ  โดย พระปัญญานันทมุนี  เจ้าอาวาสวัด
ชลประทานรังสฤษฏ์ 2) การเสวนาเรื่อง “เข้าสู่ ๒ ทศวรรษ 
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย ไปไกลแค่ไหน”   3) การเน้น
ย้ำถึงแนวทางการบริหารของเลขาธิการที่ใช้หลักธรรมาภิ
บาล 

ความดีงามจากการ
ทาํงานใจเบกิบานจากงา  

เสวนาวชิาการ.docx
 

2-กาํหนดการวัน
สถาปนา สปสช ปชส.d 
 

สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายบุคลากร
เพื่องป้องกันและ
หยุดยั้งการทุจรติ 

การประชุมเชิงปฏิบัติ “Tune 
Brian 65”เพื่อส่งเสริม
เครือข่ายระบบคุณภาพ
องค์กรและกลุ่มสับปะรด
หวาน

พ.ย. 64 ตามเอกสารข้างต้น 

2 สร้างกลไก
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 สร้างความตระหนัก
ให้ผู้บริหารทุกระดับ
พร้อมรับผิด 

-สื่อสารประกาศสุจริต
ในการบริหารงาน
หลักประกันสุขภาพ 

-สื่อสารประกาศเจตจำนง
สุจริตในการบริหารงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ก.พ. 65 

 

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต และสื่อสารทั่วทั้งองค์กร 

ประกาศ no gift policy และสื่อสารไปทั้งองค์กร  
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนปฏิบัติการ/แนว
ทางการดำเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
ระหว่าง 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65 (รอบ 6 เดือน)  

(accountability) -สื่อสารสร้างความ
เข้าใจ เรื่องธรรมภิ
บาล 

ของเลขาธิการ 

-ทำคลิปสื่อสารเรื่อง
กฎระเบียบ  “รู้ไว้จะได้ไม่ทำ
ผิด”   

 

 

 

ธ.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

65_เจตนารมย์ต่อตา้น
ทุจรติ.pdf

65_no gife 
policy.docx  

2.2 เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการปฏิบัติงานให้มี
ความโปร่งใส่ใช้ดุลยพินิจ
โดยชอบด้วยกฎหมาย 

ดำเนินการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส่ในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

ขับเคลื่อนปิดจุดอ่อนและ
กำกับติดตามตามแนวทาง 
ITA 65  

พ.ย. 64 - 
พ.ค. 65 

ขับเคลื่อนการปิดจุดอ่อน โดยการประชุม  คทง. ขับเคลื่อน ซึ่ง
เป็นตัวแทนจากทุกสาย กลุ่มภารกิจ และหน่วยงานภายใน 
เพื่อหาแนวทางที่มีประสิทธิผลจัดการกับจุดอ่อน .... 

ประชุม คทง. ITA 
65(1)_พรรคพงศ์.ppt

ผูแ้ทนขับเคลื่อนงาน 
ITA จากแต่ละส่วนงาน_

สร้างความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้างของ
ภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. 
การจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  

การบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กร (corporate risk) 

 

65_Q1_CorpRisk_
คกก.หลัก_ธค64_2_5.8    

65_รายงานที่ 1 รอบ 1 
แผนฯ (1)24กพ65.doc 

3 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การปราบปราม
การทุจริต 

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพ
ปราบปรามการทุจริต 

เฝ้าระวังการทุจริตใน
องค์กร พัฒนา
กระบวนการสืบสวนที่
รวดเร็วและเป็นธรรม 

-ส่งเสริมกลไกเฝ้าระวังร่วมกับ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

-ปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียน 

  

สื่อสารพฤติการณ์การ
ทุจริตภายในให้ได้
รับทราบและตระหนัก
ในการร่วมกันต่อต้าน

-สื่อสารพฤติการณ์การทุจริต   

3.2 พัฒนาเครือข่ายและ
บูรณาการกระบวนการ

พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน

-ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์
กับ ศปท. กสธ.

 เข้าร่วมประชุมในการเตรียมการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนปฏิบัติการ/แนว
ทางการดำเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
ระหว่าง 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65 (รอบ 6 เดือน)  

ด้านการปราบปราม ทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อ
สนับสนุนความรู้แล
ข้อมูลในการ
ปราบปรามการทุจริต

-ร่วมขับเคลื่อนกับ ศปท. ใน
ด้านส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม  การส่งเสริม
ป้องกันปรามปรามฯ  

 

 
พรรคพงศ์  วุฒิวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชาญ  
วันที่ 31 มีนาคม 2565



 

ภาคผนวก 
แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทจริตและประพฤติมิชอบ 
สำนักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ (2561-2564) ทบทวนปี 2562  

(ขยายถึง 30 กนัยายน 2565) 
 
วิสัยทัศน์ (vision) 

สปสช. ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต 

พันธกิจ (mission) 
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ พัฒนา 

กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิผล 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1.  การประเมิน ITA มีค่าคะแนนสูงกว่า ร้อยละ 90  ทุกปี 

2.  บุคลากรมีบทบาทร่วมต้านการทุจริต 

3.  สปสช. ปราศจากการทุจริต 

วัตถุประสงค ์

1.  เกิดวัฒนธรรมสุจริตในสปสช. บุคลากรมีบทบาทต้านการทุจริต 

2.  สร้างความเข้มแข็งกลไกการป้องกันและปราบปรามทุจริต 

3.  สร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภบาล การบังคับใช้กฎหมายมีความ 

รวดเร็วเป็นธรรม 

4.  ส่งเสริมให้ สปสช. เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำการเปล่ียนแปลง(Change agent) ด้านการ

ป้องกันและปราบปรามทุจริต 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ ์

1.1 ปลูกฝังจิตสำนึกให้ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

1.2 นำประมวลจริยธรรมขององค์กรเป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ 

        ทุจริต 

1.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายบุคลากร เพ่ือป้องกันและหยุดย้ังการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างกลไกป้องกันทุจริต 

กลยุทธ ์

2.1 สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารทุกระดับมีความพร้อมรับผิด (accountability) 

2.2 เพ่ิมประสทิธิภาพระบบการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส

ใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 



 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ ์

3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริต 

3.2 พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการกระบวนการด้านการปราบปรามการทุจริต 
 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ ์ แนวทางการดำเนนการ 
กลยุทธ์ท่ี 1.1 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เช่น
ปลูกฝังจิตสำนึกให้ยึดถือผลประโยชน์ของ ยกย่องผลงาน ประกาศความดี
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ส่ือสารให้มความเข้าใจเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 

(conflict of interest)
กลยุทธ์ท่ี 1.2 นำประมวลจริยธรรมขององค์กร มาเป็นบรรทัดฐานใน 
นำประมวลจริยธรรมขององค์กรมาเป็น การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
รากฐานในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ พัฒนาบุคลากรของ สปสช. ให้เป็นคนดี คนเก่ง มี 
ทุจริต คุณธรรม บนฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ท่ี 1.3 จัดกิจกรรมของเครือข่ายบุคลากรอย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ 
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายบุคลากร เพ่ือ 
ป้องกันและหยุดย้ังการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างกลไกป้องกันทุจริต 
กลยุทธ์ท่ี 2.1 มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 
สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารทุกระดับมี หลักประกันสขภาพแห่งชาติ และส่ือสารอย่างทรงพลัง 
ความพร้อมรับผิด (accountability) มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามเจตจำนงสุจริตฯ 

ของผู้บริหารระดับสูง
เสริมสร้างระบบการรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์อย่างมี 
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ท่ี 2.2 ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานให้มี ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ความโปร่งใส ใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วย สร้างความโปร่งใสในการจัดซอ้จัดจ้างของหน่วยงาน 
กฎหมาย ภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ. 2560
พัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันการทุจริต ให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทัศนคติและพฤติกรรม ท่ีเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันเชิงรุก
ประเมินความเส่ียงด้านโอกาสการทุจริตและหาจุด 
ควบคุมท่ีเหมาะสม



 

 
 
กลยุทธ์ท่ี 2.3 ปรับปรุงกระบวนการสรรหา คัดเลือก แต่งต้ัง โยกย้าย 
เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการเสริมสร้างวินัย เล่ือนข้ันเงินเดือน เล่ือนระดับ ให้มีประสทธิภาพเป็นไป 
และระบบคุณธรรม ตามระบบคุณธรรม

ส่งเสริมกิจกรรมการร่วมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการภายใน 
สำนักงาน เพ่ือการเป็นหูเป็นตาในการป้องกัน และ 
ต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ท่ี 3.1 ดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริตในองค์กรและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามการ พัฒนากระบวนการสืบสวนทร่วดเร็วและเที่ยงธรรม 
ทุจริต 

 แจ้งเวียนพฤติการณ์การทุจรตให้ทุกหน่วยงานภายใน สปสช. 
ได้รับทราบและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

 พัฒนาระบบสารสนเทศการดำเนินงานด้านการ 
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดให้มี 
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาเป็นไปตามท่ี 
กฎหมายกำหนด

กลยุทธ์ท่ี 3.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภายใน และ 
พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการ ภายนอก เพ่ือสนับสนุนองค์ความรู้และข้อมูลในการ 
กระบวนการด้านการปราบปรามการ ปราบปรามการทุจริต
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

จากการปฏิบัติตามแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สปสช. ระยะ 4  
ปี (พ.ศ.2561-2564) (ขยายถึง 30 กันยายน 2565)จะทำให้ 

1.  เกิดวัฒนธรรมสุจริต มีกลไกการป้องกันการทุจริตและปราบปรามการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.  มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ การบังคับใช้กฎหมายที่รวดเร็ว เป็นธรรม 

และทรงพลัง 

3.   เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำการเปล่ียนแปลงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แก่หน่วยงานภายนอก 

4.  มีความยั่งยืนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างโปร่งใสและมาใช้ในการดำเนินชีวิต 

 

 

นายพรรคพงศ์  วุฒิวงศ์ 

ผู้เช่ียวชาญ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและและทรัพยากร

บุคลากร   

 

 

เสนอโครงการ 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 

 

 

นางบรรจง  จำปา 

ผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและและทรัพยากร

บุคลากร 

 

 

 

อนุมัติโครงการ 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

 


