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แผนปฏิบัติการ 
ส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สำนักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปงีบประมาณ 2564 
 

1. บทนำ 
 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ จึงให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ของแต่ละหน่วยงาน โดยแปลง
แนวทางและมาตรการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-
2564)  ไปสู่การปฏิบัติ 

  
ในปี พ.ศ.2561 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้มีการจัดทำแผนแม่บทป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-
2564) ขึ้นเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายสำคัญดังกล่าว และได้มีการทบทวนแผนแม่บทป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฯ อีกคร้ัง ในปี 2562  ในเรื่องน้ีสำนักงานยังได้จัดทำ แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สปสช.ประจำปี เพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บท
ไปสู่การปฏิบัติ มาต้ังแต่ปี 2561  

 
สำหรับ การจดัทำ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรมป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สปสช.ประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับน้ี  ได้บูรณาการ กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมควบคู่ไปกับ การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บทป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ สปสช. ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ท่ีเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยัง
ส่งเสริมให้สำนกังาน มีวัฒนธรรมการทำงาน จิตสำนึกและค่านิยมท่ีต่ืนตัวละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบ บุคลากรมีส่วนร่วมต้านการทุจริต เป็นองค์กรโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ท่ีประชาชนมั่นใจในธรร
มาภิบาล ต่อไป 
 
2  สถานการณ์การและการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

ปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบเป็นปัญหาระดับชาติและเกิดขึ้นในสังคมไทยมาเป็นเวลานาม ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท่ีผา่นมาในทุกรัฐบาลให้ความสำคัญต่อ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมาโดยตลอด แต่สถานการณ์ปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบก็ยังปรากฏอยู่เสมอ และมีแนวโน้มที่ไม่ดีขึ้นมากนัก   
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สำหรับในประเทศไทย ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index) หรือ CPI 
ซึ่งจัดทำโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ซึ่งมีการจัดอันดับความ
โปร่งใสของประเทศต่างๆทุกปี พบว่าตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน ค่าดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันอยู่ใน
ระดับต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม 100 คะแนนมาโดยตลอด โดยจัดทำครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2563 ซึ่ง
ประเทศไทยได้คะแนน 36 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และอยู่ในอันดับที่ 104 จาก 180 ประเทศ (คะแนน
เท่ากับปี 2562 คือ 36 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 101 จาก 180 ประเทศ)  ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เราเห็นถึง
ปัญหาการคอร์รัปช่ันในประเทศไทยท่ีทุกคนต้องให้ความสนใจ 

 
 สปสช.ในฐานะองค์กรที ่มีภารกิจบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ ่งเป็น
กองทุนขนาดใหญ่ เพื่อสร้างหลักประกันด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนไทย ให้ความสำคัญกับการบริหารงานท่ี
โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ป้องการการทุจริตและประพฤติมิชอบมาโดยตลอด โดยการวางกลไก  ให้มีการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยงด้านโอกาสในการทุจริต ตามมาตรฐานกระทรวงการคลัง 
มีการวางระบบการตรวจสอบภายใน มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วย
ควบคุมกำกับการบริหารงานส่วนต่างๆ มีการกำหนดมาตรฐานจริยธรรม ระเบียบการปฏิบัติงาน วินัยและ
มาตรการลงโทษสำหรับบุคลากร รวมถึงมีการส่งเสริมคุณธรรม และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความ
โปร่งใสขององค์กร โดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธรรมป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ สปสช.ประจำปี พ.ศ. 2563 ท่ีกำหนดไว้ได้ตามเป้าหมาย ผลการดำเนินงานเป็นท่ีน่าพอใจ โดย
ค ่าคะแนนประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity 
Transparency Assessment :ITA) มีคะแนนในระดับสูงกว่าในร้อยละ 90 ติดต่อกัน สำหรับในปี พ.ศ.2563 
ได้คะแนน 91.28 เป็นลำดับท่ี 6 จาก 17 หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข  
   
3.  แนวทางการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สปสช. 
      ประจำปีงบประมาณ 2564 
 สปสช.ได้กำหหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ สปสช. ประจำปี 2564  โดย มีการทบทวนเป้าหมายแผนงาน บูรณาการ แนวทางให้
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์และแผนแม่บทต่างๆ ได้แก ่ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2680) ในส่วนที่เกี่ยวข้องคือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบริหารจัดการภาครัฐ  ข้อ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องคือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย โดยมีเป้าหมายที่ 3 คือเพ่ิมคะแนนการรับรู้ทุจริต (CPI) ให้สูงกว่า ร้อยละ 50 เมื่อ
สิ้นสุดแผน 12   

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (พ.ศ.2561-2580) 
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(21) ประเด็น การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ   
กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปีโดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ
ดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึง่ได้กำหนดให้ประเทศไทยมคี่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี 
2580 อยู่ในอันดับ 20 ของโลก 

4. แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะท่ี 
3 (พ.ศ.2560-2564) เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่า
ร้อยละ 50 โดยในส่วนท่ีเก่ียวข้องคือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

5. แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ระยะ 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสรมิสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 
4.  แผนปฏิบติัการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สปสช.   
    ปีงบประมาณ 2564 
 เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนยุทธศาสตร์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังกล่าว  สปสช.จึงดำเนินการผลักดันและขับเคลื่อนแผนแม่บทการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สปสช. โดยจัดทำ “แผนปฏิบติัการ ส่งเสริมคุณธรรม ป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปงีบประมาณ 2564” 
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แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2564 
ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สปสช. ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (ฉบับทบทวน ปี 2562) 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
1. คะแนนประเมิน ITA มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ 90 ทุกปี 
2. บุคลากรมีบทบาทร่วมต้านการทุจริต 
3. สปสช. ปราศจากการทุจริต 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ/ 
แนวทางการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงานขับเคลื่อน 

1 สร้าง
วัฒนธรรม
ต่อต้านการ
ทุจริตด้วยหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

พฤติกรรมการมี
คุณธรรมของ
บุคลากร (จาก
ข้อมูลรายงาน
ของ สทอ.) 

1.1 ปลูกฝัง
จิตสำนึกให้ยึดถือ
ผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ
เหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบุคคล
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น 
ยกย่องผลงาน ประกาศ
ความดี 

- กิจกรรมยกย่องคนดี  
 
 
 

ต.ค.63–ก.ย.64 
 
 

 

 สำนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองค์กร (สทอ.) 

สื่อสารให้มีความเข้าใจเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(conflict of interest)  

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ของเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มสับปะรด
หวาน 
 

- กิจกรรมนิทรรศการ “สัปดาห์ธรรมาภิบาล บอกรัก 
สปสช. ด้วยใจสุจริต” 
 

- เสียงตามสายเกี่ยวกับ “Conflict of Interest” และ
เกณฑ์การประเมิน ITA ปี 2564 ของ ป.ป.ช. 

มิ.ย.64 
 
 
 

ก.พ.64 
 
 
 

ธ.ค.63–พ.ค.64 

 สทอ. 
 
 
 

สทอ. 
 

 

 

สทอ. 

1.2 นำประมวล
จริยธรรมของ
องค์กรมาเป็น
รากฐานในการ

นำประมวลจริยธรรมของ
องค์กร มาเป็นบรรทัดฐาน
ในการสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต 

เสียงตามสายเกี่ยวกับ “Conflict of Interest” และ
เกณฑ์การประเมิน ITA ปี 2564 ของ ป.ป.ช. 

ธ.ค.63–พ.ค.64   สทอ. 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ/ 
แนวทางการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงานขับเคลื่อน 

สร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต 

พัฒนาบุคลากรของ สปสช. 
ให้เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณธรรม บนฐานการดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการ “สปสช. องค์กรแห่งความสุข ปี 2564” 
 

- วันสถาปนาองค์กร  
 

- วันครบรอบ นพ.สงวน นิตยารัมพงษ์ 
 

- ประชุมใหญ่บุคลากร ปี 2564 

ต.ค.63–ก.ย.64 
 

พ.ย.63 
 

ม.ค.64 
 

เม.ย.64 

 สทอ. 
 

 
 

สนับสนุนการสร้างเครือข่าย
บุคลากร เพื่อป้องกันและ
หยุดยั้งการทุจริต 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือของ
เครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มสับปะรดหวาน 

มิ.ย.64 
 
 

 สทอ. 
 

2 สร้างกลไก
ป้องกันการ
ทุจริต 

มีกลไกป้องกัน
การทุจริต 
- ผู้บริหาร
ประกาศ
เจตจำนงสุจริต 
- ผู้บริหารและ
บุคลากร ร่วม
ประกาศ

2.1 สร้างความ
ตระหนักให้
ผู้บริหารทุกระดับ
มีความพร้อมรับ
ผิด 
(accountability) 
 
 
 

- สื่อสารประกาศเจตจำนง
สุจริตในการบริหารงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
- สื่อสารสร้างความเข้าใจ
เรื่องธรรมาภิบาล 
 
 
 
 

- สื่อสารประกาศเจตจำนงสจุริตในการบริหารงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของ เลขาธิการ สปสช. 
ต่อบุคลากรและหน่วยงานภายนอก 
 

- จัดทำคลิปวีดีโอและสื่อสาร “การทำงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล” ของผู้บริหาร 
 

- สื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องธรรมาภิบาล ผ่าน
กิจกรรมนิทรรศการ “สัปดาห์ธรรมาภิบาล บอกรัก 
สปสช. ด้วยใจสุจริต” 

ก.พ.64 
 

 
 

ธ.ค.63-ก.ย.64 
 
 

ก.พ.64 
 
 

 สทอ. 
 
 
 

 
สทอ. 
 
 

สทอ. 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ/ 
แนวทางการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงานขับเคลื่อน 

เจตนามรมณ์
ต่อต้านทุจริต 
- มีกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงาน
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 
- มีกลไกการ
กำกับติดตาม
ผ่าน 
คณะกรรมการ 
QMR 
- มีระบบการรับ
เรื่องร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามเจตจำนงของ
ผู้บริหารในการต่อต้านการ
ทุจริต 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ
องค์กร จำนวน 3 ครั้ง 
 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการ 
แนวคิดเพื่อพัฒนาระบบงานคุณภาพ (Tune Brain)  
 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงพัฒนา
นวัตกรรม (Innovative Thinking) 
  

3. โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานคุณภาพ 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา (KM & Plan for the 
future)  

 
 
 

ธ.ค.63 
 
 

มิ.ย.64 
 
 

ก.ย.64 

  
 
 

สทอ. 
 
 

สทอ. 
 
 

สทอ. 
 

  2.2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบการ
ปฏิบัติงานให้มี
ความโปร่งใสใช้ 
ดุลยพินิจโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

ดำเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

การประชุมกำกับติดตามการดำเนินการตามแนวทาง 
ITA ปี 64 ของ ป.ป.ช.   

 

พ.ย.63–พ.ค.64  สทอ. 
 

สร้างความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
พัฒนาบุคลากรด้านงาน
ป้องกันการทุจริต ให้มี
ความรู้ ความสามารถ 
ทัศนคติและพฤติกรรม  
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันเชิงรุก 

การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate  
Risks)  

พ.ย.63–ก.ย.64 
 

 สทอ. 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ
องค์กร จำนวน 3 ครั้ง 
 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการ 
แนวคิดเพื่อพัฒนาระบบงานคุณภาพ (Tune Brain)  
 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงพัฒนา
นวัตกรรม (Innovative Thinking) 
 

  
 
 

ธ.ค.63 
 
 

มี.ค.64 
 

 

ก.ย.64 

  
 
 

สทอ. 
 
 

สทอ. 
 
 

สทอ. 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ/ 
แนวทางการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงานขับเคลื่อน 

3. โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานคุณภาพ 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา (KM & Plan for the 
future) 

 
 

 

 
 

ประเมินความเสี่ยงด้าน
โอกาสการทุจริต และหาจุด
ควบคุมที่เหมาะสม  

การบริหารความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต (Fraud Risks)  พ.ย.63–ก.ย.64 
 

 สทอ. 
 

3 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปราบปราม
การทุจริต 

 3.1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ การ
ปราบปรามการ
ทุจริต 
 

ดำเนินการสืบหาเบาะแส
ของการทุจริตในองค์กรและ
พัฒนากระบวนการ สืบสวน
ที่รวดเร็วและเป็นธรรม 

- พัฒนาช่องทางพิเศษ (กลุ่มสัปปะรดหวาน) เพื่อการ
แจ้งเบาะแสของการทุจริตในองค์กร 
 

- ทบทวนและปรับปรุงระบบการรับข้อร้องเรียนใน
องค์กร 

ต.ค.63–ก.ย.64 
 
 
 

มี.ค.64 

 สทอ. 
 
 

สทอ. 

แจ้งเวียนพฤติการณ์การ 
ทุจริตให้ทุกหน่วยงานภายใน 
สปสช. ได้รับทราบและ
ตระหนักในการต่อต้านทุจริต 

แจ้งเวียนข้อมูลพฤติการณ์การทุจริตในองค์กร ให้ 
ทุกหน่วยงานภายในรับทราบ 

ม.ค.–ก.ย.64 
 

 สทอ. 
 

   3.2 พัฒนา
เครือข่ายและ
บูรณาการ 
กระบวนการด้าน
การปราบปราม
การทุจริต 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งภายใน และ
ภายนอก เพื่อสนับสนุนองค์
ความรู้และข้อมูลในการ
ปราบปรามการทุจริต 

- ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต
ของกระทรวงสาธารณสุข และรับมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 2563 

ธ.ค.63  สทอ. 
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ภาคผนวก 
 

แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ  
สำนักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ (2561-2564) ทบทวนปี 2562 

 
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. สร้างความเข้มแข็งกลไกการป้องกันและ  ปราบปรามทุจริต 
3. สร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล การบังคับใช้กฎหมายมีความ รวดเร็ว

เป็นธรรม 
4. ส่งเสริมให ้สปสช.เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำ การเปลีย่นแปลง (Change agent) ด้านการป้องกัน

และปราบปรามทุจริต 
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ ์

1.1 ปลูกฝังจิตสำนึกให้ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
1.2 นำประมวลจริยธรรมขององค์กรเป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
1.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายบุคลากร เพ่ือป้องกันและหยุดย้ังการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างกลไกป้องกันทุจริต 
กลยุทธ ์

2.1 สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารทุกระดับมีความพร้อมรับผิด (accountability) 
2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วย

กฎหมาย 
2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ ์

3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริต 
3.2  พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการกระบวนการด้านการปราบปรามการทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ ์ แนวทางการดำเนนิการ 
กลยุทธ์ที่ 1.1 
ปลูกฝังจิตสำนึกให้ยึดถือผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เช่น 
ยกย่องผลงาน ประกาศความดี 
สื่อสารให้มคีวามเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
(conflict of interest) 

กลยุทธ์ที่ 1.2 
นำประมวลจริยธรรมขององค์กรมาเป็น
รากฐานในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต 

นำประมวลจริยธรรมขององค์กร มาเป็นบรรทัดฐานใน
การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
พัฒนาบุคลากรของ สปสช. ให้เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณธรรม บนฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 1.3 
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายบุคลากร เพ่ือ
ป้องกันและหยุดย้ังการทุจริต 

จัดกิจกรรมของเครือข่ายบุคลากรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างกลไกป้องกันทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 2.1  
สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารทุกระดับมี
ความพร้อมรับผิด (accountability) 

มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ และสื่อสารอย่างทรงพลัง  
มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามเจตจำนงสุจริตฯ
ของผู้บริหารระดับสูง 
เสริมสร้างระบบการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ที่ 2.2 
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานให้มี
ความโปร่งใส ใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
สร้างความโปร่งใสในการจัดซือ้จัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
พัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันการทุจริต ให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทัศนคติและพฤติกรรม ท่ีเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันเชิงรุก 
ประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสการทุจริต และหาจุด
ควบคุมท่ีเหมาะสม  
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กลยุทธ์ที่ 2.3 
เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม 

ปรับปรุงกระบวนการสรรหา คัดเลือก แต่งต้ัง โยกย้าย 
เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ให้มีประสทิธิภาพเป็นไป
ตามระบบคุณธรรม 
ส่งเสริมกิจกรรมการร่วมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการภายใน
สำนักงาน เพ่ือการเป็นหูเป็นตาในการป้องกัน และ
ต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 3.1 
เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามการ
ทุจริต 

ดำเนินการสืบหาเบาะแสของการทุจริตในองค์กรและ
พัฒนากระบวนการสืบสวนท่ีรวดเร็วและเที่ยงธรรม  

 แจ้งเวียนพฤติการณ์การทุจรติให้ทุกหน่วยงานภายใน 
สปสช. ได้รับทราบและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

 พัฒนาระบบสารสนเทศการดำเนินงานด้านการ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดให้มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาเป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนด 

กลยุทธ์ที่ 3.2 
พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการ
กระบวนการด้านการปราบปรามการ
ทุจริต 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน และ
ภายนอก เพ่ือสนับสนุนองค์ความรู้และข้อมูลในการ
ปราบปรามการทุจริต 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
จากการปฏิบัติตามแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สปสช. ระยะ 4  ปี 
(พ.ศ.2561-2564) จะทำให้ 

1. เกิดวัฒนธรรมสุจริต มีกลไกการป้องกันการทุจริตและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
2. มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ การบังคับใช้กฎหมายที่รวดเร็ว เป็นธรรม และทรง

พลัง 
3. เป็นแบบอย่างที ่ดีและเป็นผู ้นำการเปลี ่ยนแปลงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่

หน่วยงานภายนอก 
4. มีความยั ่งยืนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารกองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างโปร่งใสและมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 
 

ยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
  วิสัยทัศน์ประเทศ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 
“ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประ 

1. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความย่ังยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

                     การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ 
“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 

  กำหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมี
บทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีอสิระ คล่องตัว มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้
ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ความโปร่งใสอยู่ในระดับแนวหน้าของอาเซียน และให้ประชาชนได้รับบริการด้าน
ความยุติธรรมด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ที่ 6 คือ การเพิ่มคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) ให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560-2564) 
  ในยุทธศาสตร์ที ่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยังได้กำหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น จำนวน  
5 หัวข้อ คือ  

1. ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทัน
และมีภูมิต้านทานต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน และมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

2. กำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเข้าถึงข้อมูลให้โปร่งใส 
ดังนี้ 

2.1 ตรวจสอบ จับกุม และลงโทษอย่างเคร่งครดัและจริงจัง 
2.2 กำหนดให้มีมาตรการเสริมในเชิงบวกให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานที่มีการบริหาร

จัดการที่ดี อาทิ การลดหย่อนภาษี 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาษีองค์ภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และ

เครือข่ายต่าง ๆ สอดส่องเผ้าระวัง ตรวจสอบ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐและ
เอกชน  

    3.1  วางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้อง 
    3.2  ดำเนนิการตามกระบวนการยุติธรรม ปราศจากการแทรกแซงของนักการเมืองและ 

ผู้มีอิทธิพล 
 3.3  พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณ 
4. ศึกษารูปแบบระบบบริหารจัดการของหน่วยงานราชการที่ทำหน้าท่ีต่อต้านการทุจริตใหมี้

ความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ เป็นท่ีศรัทธาของประชาชนมีความสามารถในการบรหิารเชิงยุทธศาสตร์ 
4.1 วางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรอิสระจากสาธารณชน หรือโดย

องค์กรอิสระด้วยกันเอง 
4.2 จัดการให้มีการต้ังเกณฑ์มาตรฐานให้หน่วยงานสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการ

ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
5. ส่งเสริมธรรมาภิบาลภาคเอกชน โดยสนับสนุนให้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจเข้ามามีบทบาท

ในการตรวจสอบการทำงานของภาคเอกชนให้มากขึ้น 
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จัดให้มีรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นกับภาคเอกชน และสนับสนุนเงินอุดหนุนหรือลด
ค่าธรรมเนียม รวมท้ังอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเป็นกรณีพิเศษ 

          ดังนั้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) จะมุ่งเน้น
การส่งเสริมและพัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ด้านการต่อต้านการทุจริต รวมทั้ง
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิด
การส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพื่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และ 
นักธุรกิจออกจากกัน ท้ังนี้ การบริหารงานของส่วนราชการจะต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
          ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ (พ.ศ.2561-2580) 

 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและ
พัฒนาระบบเพื ่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและหล่อหลอม
พฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัต
การทุจริตของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้อง
ในการปราบปรามการทุจริต แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ได้แก่ 

1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบในส่วน
การพัฒนาคน เน้นการปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคม โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการปลูกฝังและ
หล่อหลอมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซ่ือสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับทั้งทฤษฎี
และภาคปฏิบัติตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา กลุ่มประชาชนทั่วไป เน้นการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรม
สุจริต ควบคู่กับส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงานพร้อมกับ
สร้างจิตสำนึกและค่านิยมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต สนับสนุนการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง 
สอดส่อง และแจ้งเบาะแสการทุจริต พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสกลุ่ม
นักการเมือง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
ทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น ให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
อย่างเข้มข้น 
                     ในส่วนของการพัฒนา “ระบบ”จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ
หน่วยงาน พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือและมาตรการเพื่อสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และปิดโอกาสในการกระทำการทุจริต ทำให้การทุจริตคอร์รัปช่ันทำได้ยากและมีโอกาสสูงที่จะถูกตรวจพบและ
ลงโทษ พร้อมท้ังการสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อภาครัฐ โดยการเพ่ิมโทษให้น้ำหนัก และการตัดสินคดี
ท่ีมีความรวดเร็ว เด็ดขาด เพ่ือให้การกระทำการทุจริตเป็นสิ่งท่ี “ได้” ไม่คุ้ม “เสีย” ท้ังน้ี ในการดำเนินการตาม
แนวทางของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายสำคัญ 2 ประการ คือ ประชาชน
คนไทยมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และคดีทุจริตลดลงทั้งในส่วนคดีของหน่วยงานและคดีของ 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง โดยมีโครงการสำคัญที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องร่วมกันขับเคลื่อน คือ โครงการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตและแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และโครงการสร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
มีส่วนร่วม 
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2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการ
และกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ท้ังในขั้นตอนการสืบสวน/ตรวจสอบเบ้ืองต้น การดำเนินการ
ทางคดีการยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด การตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิด ทั้งทางวินัยและอาญา
ให้มีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่ เพื่อสนับสนุนให้การบังคับ
ใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การปรับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบ
ดิจิทัล การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนระหว่างหน่วยงาน การบูรณาการงานคดีการพัฒนาเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย การจัดทำระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้าน
การปราบปรามการทุจริต การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กร
เอกชนในระดับนานาชาติ การดำเนินการตามแผนย่อยการปราบปรามการทุจริตต้องการบรรลุเป้าหมายสำคัญ 
คือ การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ โครงการสำคัญที่จะสนับสนุนการ
ขับเคลื่อน คือ โครงการสร้างนวัตกรรมการปราบปรามการทุจริตเชิงรุก 
                     กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายใน
การดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี 
พ.ศ.2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 

  ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and 
Clean Thailand) กำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มี
มาตรฐานเทียบเท่าสากลผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 

โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สงูกว่าร้อยละ 
50 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

                        เป็นยุทธศาสตร์ที ่ม ุ ่งเน้นถึงความสำคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ 
“ไม่ทนต่อการทุจริต”โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการ ผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่
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ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน มีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดบัเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต                  

                      เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นถึงการแสดงซึ่งเจตจำนงทางการเมืองคือการแสดงออกของประชาชน 
ทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ย่อมสะท้อนให้เห็นเจตจำนงทาง
การเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการ
สนองตอบต่อเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กำหนดให้มี
ยุทธศาสตร์การนำเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที ่มุ ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล มีการนำเจตจำนงทาง
การเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหน่ึงเดียวกัน  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

                 เป็นยุทธศาสตร์ที ่มุ ่งเน้นการทุจริตเชิงนโยบาย ที่มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมาย 
เข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อำนาจ 
อย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่ 3 จึงได้กำหนดให้มี
ยุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการของนโยบาย ผ่านการ
กำหนดมาตรการ กลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั ้งแต่เริ ่มขั ้นก่อตัวนโยบาย ขั ้นการกำหนดนโยบาย  
ขั้นตัดสินใจนโยบาย ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ ขั้นการประเมินนโยบาย และขั้นป้อนข้อมูลกลับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

                 เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นถึงการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของ
ประเทศไทยให ้ม ีความเข ้มแข ็งและม ีประส ิทธ ิภาพมากย ิ ่ งข ึ ้น เพ ื ่อลดโอกาสการท ุจร ิตหร ือทำ
ให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ ้น โดยอาศัยทั ้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกการบริหาร 
และกลไกอ่ืนๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

                เป ็นย ุทธศาสตร ์ท ี ่ ม ุ ่ ง เน ้นถ ึ งการปร ับปร ุ ง  พ ัฒนากลไกและกระบวนการต ่ า งๆ 
ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไก และ
กระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรากฎหมาย การบังคับ 
ใช ้กฎหมาย การต ัดส ินคดี และลงโทษผ ู ้กระทำผิด  การบ ูรณาการร ่วมก ันของหน ่วยงานต ่างๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจร ิต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารท่ีทันสมัย 
ในการพัฒนากลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย  

                 เป ็นยุทธศาสตร ์ที ่ม ุ ่งเน ้นถึงการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ 
ยกระดับค่าดัชนีการร ับรู ้การทุจร ิตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน 
และว ิธ ีการสำรวจตามแหล่งข้อมูล และเร ่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องปฏิบัติหรือ 
ปร ับปร ุ งการทำงานรวม ไปถ ึงการบ ูรณาการการทำงานร ่วมก ันระหว ่างภาคร ัฐหน ่วยงานใน 
กระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชนและต่างประเทศ 

 

  
 
 
 
 


