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จากการทีป่ระเทศต่างๆ ทัว่โลก รวมถงึประเทศไทยไดเ้ผชญิกบัสถานการการระบาดของโรคตดิ

เชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19 ซึง่มคีวามรวดเรว็ ความรุนแรงและก่อใหเ้กดิความยุ่งยากซบัซ้อนใน
การบรหิารจดัการ สง่ผลกระทบเป็นวงกวา้งกบัประชาชนทัง้ประเทศ เศรษฐกจิเกดิการชะงกังนั   

รฐับาลไดใ้หค้วามส าคญักบัการบรหิารงานภาครฐั เพื่อใหก้ารบรกิารแก่ประชาชนในภาวะวกิฤติ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมมีตคิณะรฐัมนตรใีนคราวการประชุมเมื่อวนัที่ 31 มนีาคม 2563 เหน็ชอบใน
หลักการมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครฐัในการบริหารราชการและให้บริการแก่
ประชาชนในสภาวะวกิฤติ (รองรบัสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019) และให้
ส านกังาน กพร.ด าเนินการแจง้หน่วยงานราชการทบทวนและปรบัปรุงแผนการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรบัการบรหิารความพรอ้มต่อสภาวะวกิฤต ิ(Business Continuity Plan : BCP)  ดว้ยนัน้  

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจส าคญัในการให้
ประชาชนคนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานและประชาชนไม่ล้มละลายจาการ
เจบ็ป่วยได้ให้ความส าคญัในการบรหิารจดัการเพื่อให้ภารกจิหลกัของ สปสช. ดงักล่าวด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity)  จึงจดัท าคู่มือและแผนการบริหารความพร้อมต่อสถานกาณ์สภาวะ
วิกฤติ : รองรบัสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้
ระบบงานของ ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิสามารถด าเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่องภายหลงัการ
หยุดชะงกัไดเ้รว็ทีสุ่ดและประชาชนไดร้บัผลกระทบน้อยทีสุ่ด  
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คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสถานกาณ์สภาวะวิกฤติ 

(รองรบัสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019) 

 

1. วตัถปุระสงคก์ารจดัท าแผน 

1.1  เพือ่เป็นนโยบายหลกั และเป็นหลกัการส าหรบัควบคุมใหก้ารด าเนินภารกจิของส านกังาน 
       หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ 
1.2  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้ก าหนด  
1.3  เพือ่จดัท าแผนทดแทน/ส ารอง ในการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิของสานกังาน

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิโดยมผีลกระทบน้อยทีสุ่ด  
1.4  เพือ่ชีบ้่งธุรกจิหลกัและกจิกรรมสนบัสนุนทีส่ าคญั ในระหว่างเกดิสถานการณ์วกิฤต ิ
1.5  เพือ่ใหร้ะบบงานของ ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิกลบัมาด าเนินการไดอ้ย่าง

ต่อเนื่องภายหลงัการหยุดชะงกัไดเ้รว็ทีสุ่ด  
 

2.  เหตุการณ์ สภาวะวิกฤติและผลกระทบ 

ดว้ยสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ไดแ้พร่อย่างรวดเรว็

และ ขยายวงกว้างไปในหลายประเทศทัว่โลก ได้ทวคีวามรุนแรงและก่อให้เกดิความยุ่งยากซบัซ้อนใน

การบรหิารจดัการ มากขึน้ ดงันัน้ เพือ่ใหส้ านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) สามารถปรบัตวั

ในการด าเนินกิจการตามภารกิจได้โดยปกตอิย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา  การระบาดของโรค สปสช.   

จงึเหน็ควรประกาศก าหนดแนวทางปฏิบตั ิเรื่อง การจดัท าแผนรองรบัการด าเนิน  ธุรกจิอย่างต่อเนื่อง 

(Business Continuity Plan : BCP) กรณีการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดหรอืทบทวนนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการปฏบิตังิานของ สปสช. 

ตามแผนรองรบัการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่องขององคก์ร ใหม้คีวามเหมาะสมกบั สถานการณ์ในปจัจุบนั

และทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตอนัจะช่วยให ้สปสช. สามารถเตรยีมความพรอ้มและสามารถปฏบิตังิาน ตอ่ไป

ไดอ้ย่างราบรื่นในสภาวะวกิฤต ลดผลกระทบจากการหยุดชะงกัในการด าเนินงานและจ ากดัผลกระทบต่อ

เจา้หน้าทีส่ านกังาน และการใหบ้รกิารประชาชนใหน้้อยทีสุ่ด 

 

(2.1) การระบุและประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

  คณะบริหารความต่อเนื่ องทางธุรกิจ/ (คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช.) 

คณะท างานจดัท าแผนความต่อเนื่องทางธุรกจิ จะต้องจดัให้มกีารประเมนิความเสีย่ง และโอกาสที่งาน

ส าคญัจะหยุดชะงกัจากเหตุฉุกเฉินทีอ่าจขึน้ เช่น ภาวะโรคระบาด จนไม่สามารถเดนิทางไปปฏบิตังิานได ้

หรอื ไม่มผีู้ปฏบิตังิานจากการเจบ็ป่วย รวมทัง้วเิคราะห์ผลกระทบที่มตี่อการบรหิารกองทุนส านักงาน
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หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ และประเมนิความเสยีหายจากการหยุดชะงกัของการด าเนินงานที่ส าคญั 

เพื่อให้สามารถก าหนดล าดบัความส าคญัของงาน และจดัสรรทรพัยากรในการบรหิารการด าเนินธุรกิจ

อย่างต่อเนื่องได้อย่างมปีระสทิธิภาพ โดยต้องท าการประเมนิความ เสีย่งและวเิคราะห์ผลกระทบทาง

ธุรกิจดงักล่าวเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงของระดบัความรุนแรงของสถานการณ์    แพร่ระบาด (เช่น การ

ประกาศเข้าสู่ระยะที่ 3 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น) หรือเมื่อมีการ 

เปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญัทีส่ง่ผลต่อความเสีย่งและผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้   

นอกจากนี้ ควรมีการติดตามสถานการณ์และแนวทางขององค์การอนามยัโลก (WHO) หรือ

ประกาศจากรฐับาล กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประเมนิระดบัความรุนแรงของสถานการณ์ต่อทุกส่วนงาน

ภายในองคก์ร และขอ้จ ากดัต่างๆ ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง 

 

(2.2) การก าหนดเป้าหมายส าหรบัการเรียกคืนการด าเนินงานให้กลบัสู่สภาพการ

ด าเนินงานปกติ (Recovery Objective)  

 คณะบริหารความต่อเนื่องทางธรุกิจ (คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช.)  ควร

ก าหนดเป้าหมายส าหรบัการปฏิบตังิานระหว่างเกดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 

(COVID-19)   ที่จะท าให้ภารกิจของส านักงานหยุดชะงักนัน้ให้มาปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง เช่น 

ก าหนดการเหลื่อมเวลาปฏิบตังิาน การสลบัวนัมาปฏิบตัิงาน หรอืก าหนดให้ปฏิบตัิงานอกสถานที่ตัง้ 

(Work From Home) เป็นตน้ 

 

สมมติฐานในการจดัท าแผน  

ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ สปสช. ทัง้ส่วนกลางและสาขาเขต ไม่สามารถเดนิทางเขา้ปฏบิตังิานที่

ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิศูนยร์าชการ ถนนแจง้วฒันะได ้ เนื่องจากภายในศูนยร์าชการมี

การแพร่ระบาดของเชื้อโรค และมกีารปิดศูนยร์าชการเป็นเวลา ๓ เดอืนหรอืจนกว่าสถานการณ์การแพร่

ระบาดจะคลีค่ลาย 

3. โครงสร้างการสัง่การ (Command Structure)  

3.1 คณะผู้บริหารระดบัสูง (คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช.)  ในฐานะคณะ

บรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิทีม่เีลขาธกิาร สปสช. เป็นประธานขององคก์ร ท าหน้าทีต่ดัสนิใจเกี่ยวกบั

การอนุมตันิโยบาย และตดัสนิใจประกาศ ใช้ แผนฉุกเฉินในระยะต่างๆ ของการระบาด และการประกาศ

ยกเลกิการใชแ้ผนฉุกเฉินฯ และส าหรบัในระหว่างทีเ่กดิเหตุการณ์ ระบาดจะมกีารแต่งตัง้คณะท างานย่อย 

ที่ประกอบด้วยฝ่ายงานหลกัที่เกี่ยวข้องโดยตรง (First responder) เพื่อท าหน้าที่ ติดตามและสื่อสาร

ขอ้มูลการระบาด โดยมอี านาจตดัสนิใจสัง่การและก าหนดมาตรการ ในการด าเนินการ ประสานงานกบั 
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ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งให้ด าเนินการตามมาตรการ และรายงานการด าเนินการต่อคณะผู้บรหิารระดบัสูง 

เป็นระยะ  โดยโครงสรา้งปฏบิตังิานเป็นตามแผนภูมทิี ่1 

 

 

แผนภมิู 1 : โครงสร้างทีมปฏิบติังานตามแผนความต่อเน่ืองทางธรุกิจ 

จากโครงสร้างทมีปฏบิตังิานตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกจิในรูปที่ 1 ได้ก าหนดบทบาท

และหน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่ละต าแหน่งงาน มหีน้าที่ในการร่วมมอืดูแล ตดิตาม ปฏบิตัิงาน 

และฟ้ืนคนืงาน/ภารกจิแต่ละหน่วยงานใหก้ลบัสู่ภาวะปกตโิดยเรว็ ตามรายชื่อทมีปฏบิตังิานตามแผน

ความต่อเนื่องทางธุรกิจงานที่ก าหนดให้มีผู้รบัผิดชอบหลกัและผู้รบัผิดชอบส ารองส าหรบัแต่ละ

บทบาท หน้าที่ ตามภาคผนวกแผนการด าเนินงานจ าแนกรายกลุ่มภารกิจ ทัง้นี้  ในกรณีที่

ผู้รบัผดิชอบหลกัไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้ผู้รบัผิดชอบส ารองด าเนินการรบัผดิชอบบทบาท

หน้าทีข่องผูร้บัผดิชอบหลกัไปก่อน  

 

3.2  การจดัแบ่งประเภทงาน จดัสรรทรพัยากรบุคคล และปรบัเปล่ียนกระบวนการท างาน  

จดัแบ่งประเภทงานในองคก์รโดยพจิารณาจากความส าคญั/ความจ าเป็นเร่งด่วนของงาน

ทีต่อ้งมา ปฏบิตัใินกรณีเกดิโรคระบาด โดยแบ่งงานเป็น 4 ประเภท ดงันี้ 

 ประเภทท่ี 1 : งานที่จ าเป็นต้องมาปฏิบตังิานที่องค์กรอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถหยุดได้ และ

เป็นงานที่ ไม่สามารถปฏิบัติงานจากที่บ้านได้ (ซึ่งอาจเป็นได้ทัง้งานในสายงานหลักและสายงานที่

จ าเป็นตอ้งมาเพือ่สนบัสนุนงานหลกั)  
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ประเภทท่ี 2 : งานที่สามารถปฏบิตังิานจากที่บ้านได้ โดยต้องตดิตัง้ระบบงานเฉพาะ และเป็น

งานที ่ไม่ควรหยุดชะงกัเป็นเวลานาน  

ประเภทท่ี 3 : งานที่สามารถปฏบิตังิานจากที่บ้านได้จากระบบงานพื้นฐาน (เช่น ใช้ผ่านระบบ 

Intranet) หรอืเป็นงานทีส่ามารถมาปฏบิตังิานทีอ่งคก์รเป็นครัง้คราวเท่าทีจ่ าเป็น  

ประเภทท่ี 4 : งานทีไ่ม่จ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งสามารถระงบัการด าเนินการได้ชัว่คราว อย่างน้อย 6 

เดอืน 

- ก าหนดใหส้ว่นงานก าหนดบุคลากรหลกัและบุคลากรส ารองทีต่อ้งมาปฏบิตังิานตามความจ าเป็น  

- ก าหนดแนวทางในการปฏบิตังิานเพือ่ลดการตดิต่อแบบพบปะกนัโดยตรง (Face to face) 

ตารางท่ี 1 การแบ่งประเภทงาน จดัสรรทรพัยากรบุคคล และปรบัเปล่ียนกระบวนการท างาน สปสช. 

ประเภทงาน ส านกัหรอืงาน 

ประเภทที ่1 : งานทีจ่ าเป็นตอ้งมาปฏบิตังิานที่

องคก์รอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถหยุดได้ 

- ประสานและสนบัสนุนการด าเนินงานของ

คณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตแิละ

คณะอนุกรรมการทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรง ภายใต้

คณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ/ 

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯ  

และคณะอนุกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง ภายใต้

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯ 

- งานรบัจ่ายเงนิกองทุนหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า 

- งานจดัซือ้จดัจา้ง 

- งานอาคารสถานที ่งานโสตทศันูปกรณ์ งานสาร

บรรณ งานโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ละอนิเตอรเ์น็ต 

- งานแผนความต่อเนื่องทางธุรกจิ 

- งานบรกิารประชาชนทีจ่ าเป็นตอ้งเขา้มาตดิต่อ

ส านกังาน 

- สรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้นหลกัประกนัสุขภาพ ใน

เครอืขา่ยประชาสมัพนัธ์ภาครฐัฯ 

- งานสนบัสนุนอุปกรณ์ครุภณัฑส์ านกังานใหก้บั

เจา้หน้าทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน 

- งานเตรยีมสถานทีจ่ดัประชุมและงานเตรยีมความ

พรอ้มยานพาหนะ 
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ประเภทงาน ส านกัหรอืงาน 

- การดแูลสถานทีภ่ายในส านักงานใหเ้ป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ย สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 

ประเภทที ่2 : งานทีส่ามารถปฏบิตังิานจากที่

บา้นได ้โดยตอ้งตดิตัง้ระบบงานเฉพาะ 

- งานบรกิารประชาชนและคุม้ครองสทิธผิ่านสายด่วน 

1330 

- แกไ้ขรอ้งเรยีนรอ้งทุกข/์ประสานหาเตยีงผ่านระบบ 

call center (ทางโทรศพัท)์ 

- งานประชุมคณะอนุกรรมการคุม้ครองสทิธแิละการมี

สว่นร่วม (ภายใตค้ณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐาน) 

- งานสารสนเทศ   

- อ านวยการเพือ่ใหภ้ารกจิของเลขาธกิารและผูบ้รหิาร

ระดบัสงูมปีระสทิธภิาพและบรรลุตามเป้าหมาย 

- การประสานงานและตดิตามการแกไ้ขสถานการณ์

เร่งด่วนขององคก์ร 

- การสือ่สารนโยบายเร่งด่วน ในสถานการณ์เฉพาะ 

เพือ่เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร และระบบ

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ

- ศกึษาวเิคราะห ์กลัน่กรอง และประมวลขอ้มลู เพือ่

เสนอความคดิเหน็ประกอบการพจิารณาของผูบ้รหิาร

ระดบัสงูของ สปสช. เพือ่การก าหนดนโยบายและ

ยุทธศาสตรก์ารสรา้งหลกัประกนัสุขภาพ รวมถงึ

แนวทางปฏบิตัติ่างๆ 

- งานทะเบยีนนิตกิรรมสญัญาและลงทะเบยีนผูม้สีทิธ ิ

- งานตรวจสอบการจ่ายชดเชยและคุณภาพบรกิาร 

- งานก ากบัคุณภาพและมาตรฐานและคุณภาพหน่วย

การใหบ้รกิารสาธารณสุข 

- งานการเงนิและบญัชบีรหิาร 

- ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ทีอ่ยู่

ภายใตค้กก.หลกัฯ และ คกก.ควบคุมฯ    (กรรมการ
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ประเภทงาน ส านกัหรอืงาน 

สอบสวน/อนุกรรมการอุทธรณ์ ม.41/อนุกรรมการ 

อุทธรณ์ ผูใ้ห)้ 

- งานบรหิารทรพัยากรบุคคล (HRM) งานจ่ายเงนิเดอืน

และงานออกหนงัสอืรบัรอง 

- งานคุณภาพ ISO ควบคุมภายในและความเสีย่ง

องคก์ร 

- การรบัฟงัความคดิเหน็ ตามมาตรา 18 (13) ประจ าปี 

- การสรา้งการมสีว่นร่วมสง่เสรมิ สนบัสนุน พฒันาและ

ขยายการมสีว่นร่วมของกลุ่มผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีใน

ระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ

- งานพฒันาเนื้อหาและสือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง

หลกัประกนัสุขภาพ 

- งานพฒันาสือ่สงัคมออนไลน์เพือ่สรา้งความเขา้ใจเรื่อง

หลกัประกนัสุขภาพ (เช่น ผลติเนื้อหา สือ่

ประชาสมัพนัธ ์infographic, motion, clip ช่องทาง

แอปพลเิคชนั Line OA สปสช.และระบบแชทบอท) 

- งานสนบัสนุนการด าเนินงานคณะอนุสือ่สารสงัคมและ

รบัฟงัความคดิเหน็ทัว่ไปฯ 

ประเภทที ่3 : งานทีส่ามารถปฏบิตังิานจากที่

บา้นไดจ้ากระบบงานพืน้ฐาน 

- งานตรวจสอบภายใน 

- งานบรหิารงานวจิยัและประเมนิผลการด าเนินงานใน

ภาพรวมของระบบหลกัประกนัสุขภาพ 

- งานบรหิารแผนและงบประมาณ 

- งานวเิคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลูสารสนเทศเพือ่

ประกอบการตดัสนิใจทางการบรหิารเชงิยุทธศาสตร์ 

- งานบรหิารจดัการเพือ่สง่เสรมิการน าขอ้มลูในระบบ

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตไิปใชป้ระโยชน์และ

รายงานตดิตามประเมนิผลจดัท ารายงาน 

- งานประสานความร่วมมอืระหว่างประเทศ เพือ่การ

พฒันาองคค์วามรู ้พฒันาศกัยภาพบุคลากร และการ
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ประเภทงาน ส านกัหรอืงาน 

ขบัเคลื่อนยุทธศาสตร ์นโยบายหลกัประกนัสุขภาพ

ไทย/นานาชาต ิ

- งานการบรหิารจดัการองคค์วามรูข้องไทย และ

ต่างประเทศ เพือ่การประยุกตใ์ชใ้นการจดัท าขอ้เสนอ 

และการเผยแพร่ผลงานดา้นหลกัประกนัสุขภาพสู่

นานาชาต ิ

- งานขึน้ทะเบยีนหน่วยบรกิาร 

- ตรวจสอบเอกสารเบกิจ่ายเงนิและบนัทกึบญัชแีละ

จดัท ารายงานการเงนิกองทุน 

- งานออกแบบและพฒันากลไกการจดัระบบบรกิาร

สาธารณสุขชุมชน 

- งานก าหนดแนวทาง หลกัเกณฑ ์และเงือ่นไขการ

จดัสรร ของงบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพทอ้งถิน่, 

LTC, และฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ 

- งานบรหิารกองทุนปฐมภูม ิ

- งานก าหนดมาตรฐานหน่วยบรกิาร 

- การบรหิารจดัการงบจดัหายาในกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพถว้นหน้าและการก ากบัตดิตามการสัง่ใชย้า 

Favipiravir 

- ยกร่างกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ หนงัสอืเวยีน 

- งานสอบสวนขอ้เทจ็จรงิและความรบัผดิทางละเมดิ 

- งานพฒันาบุคลกร  (อบรม Online) 

- งานจดัท าขอ้มลูสารสนเทศการใหบ้รกิารประชาชน

และคุม้ครองสทิธ ิ

- งานสือ่สารนโยบายเร่งด่วนระดบัเขต ในสถานการณ์

เฉพาะ บรหิารจดัการการประชุมผูบ้รหิาร สปสช.เขต 

และการประชุมอื่น ๆ ที ่เกีย่วขอ้ง 

- งานประชุมตดิตามงานในพืน้ที ่สปสช.เขต 

ประเภทที ่4 : งานทีไ่ม่จ าเป็นเร่งด่วน - งานตรวจประเมนิการขึน้ทะเบยีน 
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ประเภทงาน ส านกัหรอืงาน 

- พฒันาบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญในงานตรวจสอบ

ภายใน 

หมายเหตุ  

1.   การแบ่งประเภทงานทีป่ฏบิตั ิปรบัตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงความรุนแรงของการระบาด 

2.   การก ากบัตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานจะตอ้งมกีารรายงานผลงานเป็นระยะเพือ่ประเมนิ

แผนความต่อเนื่องทางธุรกจิ 

 

4. การจดัท าแผนรองรบัการด าเนินธรุกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP) 

รองรบัสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 

แผนรองรบัการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) แผนรองรบัการด าเนิน

ธุรกจิอย่างต่อเนื่องต้องครอบคลุมทุกงานส าคญัขององคก์ร ตลอดจนระบบงาน ทีส่ าคญัทีใ่ชบ้รกิารจากผู้

ให้บรกิารภายนอก (Service Provider) และควรก าหนดรายละเอียดวธิีปฏิบตัิให้มคีวาม เหมาะสมกบั

ลกัษณะและความซบัซ้อนของธุรกจิ ครอบคลุมการหยุดชะงกัที่อาจเกดิขึ้นในทุกสถานการณ์ และควร  

สอดคล้องกบัระดบัความรุนแรงของการแพร่ระบาด โดยการจดัท าแผนรองรบัการด าเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเนื่องส าหรับ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ควรค านึงถึง

ประเดน็เพิม่เตมิ ดงันี้ 

  ตารางท่ี 2 ข้อควรพิจารณาในการจดัท าแผนความต่อเน่ืองทางธรุกิจ 

ข้อก าหนดในการจดัท า

แผน 

ข้อควรพิจารณา กิจกรรมส าคญั 

การบรหิารกองทุน และการ

คุม้ครองสทิธปิระชาชน  

นโยบายการบรหิารกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ

จ าแนกเป็นการบรหิารกองทุน

อย่างต่อเนื่องและการบรหิาร

กองทุนเพิม่เตมิตาม

สถานการณ์ฉุกเฉิน 

- การด าเนินงานของคณะกรรมการ

หลกัประกนัสุขภาพคณะการกรรมการ

ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสาธารณสุข 

และคณะอนุกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ให้

ประชาชนเขา้ถงึสทิธกิารรบับรกิาร

สาธารณสุข  

- การจดัสรรเงินให้หน่วยบริการที่สามารถ

ด า เ นิ น ก า ร ที่ บ้ า น ไ ด้ โ ด ย ใ ช้ ร ะ บ บ

อเิลก็ทรอนิกส ์
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ข้อก าหนดในการจดัท า

แผน 

ข้อควรพิจารณา กิจกรรมส าคญั 

- การบรหิารยาทีจ่ าเป็น/การก ากบัตดิตาม

การเบกิชดเชยยา ในระบบหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาต ิ และก ากบัตดิตามการสัง่

ใชย้า Favipiravir ทีเ่พยีงพอส าหรบั

ประชาชน 

- การขึน้ทะเบยีนหน่วยบรกิาร / การ

ลงทะเบยีนสทิธ ิ/ยา้ยหน่วยของประชาชน 

โดยประชาชนไม่ตอ้งมาด าเนินธุรกรรม

พบปะกบัเจา้หน้าที ่

- การคุม้ครองสทิธปิระชาชน 

สุขอนามยัและความ 

ปลอดภยัของบุคลากร 

สปสช. 

นโยบายด้านสวัสดิภาพและ

สุขอนามยัของ พนกังาน 

-  การดูแลรกัษาความสะอาดของ สถานที่

ท างาน  

-  การเตรยีมอุปกรณ์ป้องกนัเชื้อโรค และท า

ความสะอาดส าหรบับุคลากร 

-  การก าหนดมาตรการส าหรบัการเดินทาง

ไปยงัพืน้ทีเ่สีย่งต่อการระบาด 

รปูแบบการปฏบิตังิาน/ 

สถานทีป่ฏบิตังิานส ารอง 

การเตรียมทางเลือกในการ

ปฏบิตังิานส าหรบัพนกังาน 

-  การอนุญาตใหพ้นกังานปฏบิตังิาน จากที่

บา้นหรอืศูนยป์ฏบิตังิาน ส ารอง  

 - การแบ่งทมีงานระหว่างส่วนงานที ่

สามารถปฏบิตังิานทีบ่า้น (Work From 

Home) และสว่นงานทีไ่ม่ สามารถ

ปฏบิตังิานทีบ่า้นได ้โดย แต่ละทมีควร

หลกีเลีย่งการพบปะ หรอืสมัผสัทางกายภาพ

เพือ่ลด ความเสีย่งจากการตดิเชือ้ ทัง้นี้ หาก

การระบาดรุนแรงขึน้ อาจพจิารณาให้

พนกังานปฏบิตังิาน ทีบ่า้น ส าหรบัในสว่น

งานซึง่ จ าเป็นตอ้งใชร้ะบบงานหลกัและ มี

ความจ าเป็นตอ้งมาปฏบิตังิาน ในพืน้ที ่อาจ

จดัสถานทีท่ างานใหม่ โดยใหม้พีืน้ที่
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ข้อก าหนดในการจดัท า

แผน 

ข้อควรพิจารณา กิจกรรมส าคญั 

ระยะห่างของพนกังาน แต่ละคนเพือ่ลด

ความเสีย่งการ ระบาด  

- การอ านวยความสะดวกในการ  เดินทาง

ใหแ้ก่พนกังาน 

แนวทางการควบคุมการ 

ด าเนินงาน 

การควบคุมหรือปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ เมื่อกระบวนการ

ปฏบิตังิานเปลีย่นแปลงไป 

การอนุญาตใหพ้นกังานปฏบิตังิาน จากทีบ่า้น

หรอืศูนยป์ฏบิตังิานส ารอง อาจท าใหก้าร

ควบคุมภายในหรอืการควบคุมการปฏบิตังิาน

มขีอ้จ ากดับาง ประการได ้

ระบบงานสนบัสนุนการ 

ปฏบิตังิานหลกั 

ความพรอ้มของเทคโนโลย ีใน

กรณีการ อนุญาตใหพ้นักงาน 

ปฏิบัติงานจากที่บ้าน  หรือ

ศูนยป์ฏบิตังิานส ารอง 

-   การโทรคมนาคมเพือ่ใหส้ามารถ ใหบ้รกิาร

ในช่วงเกดิการระบาดได ้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

-  การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทาง 

เทคโนโลยสีารสนเทศเมื่อตอ้ง ปฏบิตังิานจาก

ทีบ่า้น 

กระบวนการรองรบัการ 

ใหบ้รกิารลูกคา้ 

การเตรียมทางเลือกส าหรับ

กระบวนการ ท างาน เพื่อเป็น

มาตรการรองรบัการ เปลี่ยน

ลกัษณะการใชบ้รกิารของผู้มา

ตดิต่องาน 

-  การใชบ้รกิารออนไลน์มากขึน้  

-  การเพิม่ช่องทางในการสื่อสารและใหบ้รกิาร

ลูกคา้ 

การจดัสรรทรพัยากร การจดัสรรทรพัยากรที่ส าคญั

ในการ  ด า เนินธุ รกิจอย่ าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจ ได้ว่า

เมื่อเกิดเหตุการณ์ระบาดขึ้น 

องค์กรจะสามารถจัดสรร

ทรพัยากรไป ยงัระบบงานที่

ส าคญัไดอ้ย่างเหมาะสม  

 การ เตรียมแผนบุคล ากร

ทดแทนกรณีมีเจ้าหน้าที่ติด

เชื้อจ านวนมากในช่วงที่มกีาร

ระบาดของโรค 

-   การท าคู่มือแนวปฏิบัติงานให้ ครบถ้วน

เพื่อให้พนักงานสามารถ ปฏิบตัิงานแทนกัน

ได ้โดยเฉพาะ ในสว่นทีเ่ป็นระบบงานส าคญั 

-   การหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มชุมนุมใน ห้อง

ประชุมและการประชุมแบบ เผชิญหน้าโดย

การน าเทคโนโลยมีา ใชแ้ทน เช่น การประชุม

ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (Teleconference) เป็น

ตน้ 
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ระยะของการระบาดและแนวทางการด าเนินการ  

เพื่อให้การจดัท าแผนรองรบัการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) 

รองรบัสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019  เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ก าหนดให้

มกีารด านเนินการตามระยะการระบาดออกเป็น 4 ระยะ ไดแ้ก่ 

1. ระยะท่ี 1 - Pre-Pandemic Phase แนวทางการด าเนินการ: เน้นการกระตุ้นให้พนักงาน

ตระหนักถึงภัยจากการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อ  ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และวางแผน

เตรยีมการรบัมอืกบัการระบาดทีอ่าจเกดิขึน้  

2. ระยะท่ี 2 - Pandemic Alert มแีนวทางด าเนินการ แบ่งเป็น 2 ช่วง ดงันี้  

2.1 ช่วงตน้ : ทุกสว่นงานยงัคงมาท างานตามปกต ิ(Business as usual) แต่มกีารปรบัเปลีย่น

วธิกีาร ท างาน โดยสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงด าเนินมาตรการเพือ่ป้องกนัและลดความเสีย่งในการตดิ

เชือ้ แต่ยงัไม่ตอ้งลงทุน ในเรื่องทีม่คี่าใชจ่้ายสงู   

2.2 ช่วงปลาย : ทุกสว่นงานยงัคงมาท างานตามปกต ิ(Business as usual) โดยมกีารปรบัเปลีย่น 

วธิกีารท างาน รวมถงึอาจพจิารณาระงบักจิกรรมบางกจิกรรม และมกีารเตรยีมความพรอ้มอุปกรณ์และ

ระบบงานให้ สามารถ รองรบัการท างานจากที่บ้าน โดยเริม่ลงทุนส าหรบัเรื่องที่มคี่าใช้จ่ายค่อนขา้งสูง 

เช่น การตดิตัง้ระบบงาน IT การจดัหาระบบการประชุมผ่าน Voice conference การตดิตัง้จุดคดักรอง 

เป็นตน้   

3. ระยะท่ี 3 – Pandemic Phase แนวทางการด าเนินการ : ด าเนินการตามแผนฉุกเฉินเพื่อเตรยีม

ความพรอ้มรบัการระบาดใหญ่ของโรค ตดิ เชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยพนกังานปฏบิตังิาน

เฉพาะงานหลกัเท่าทีจ่ าเป็น เพือ่ใหส้ามารถด าเนินธุรกจิ ไดต้่อเนื่อง (Business Continuity)  

4. ระยะท่ี 4 – Post-Pandemic Phase แนวทางการด าเนินการ : คณะผูบ้รหิารระดบัสงูประกาศยุติ

การใชแ้ผนฉุกเฉินฯ และด าเนินการเพือ่กลบัสูภ่าวะปกต ิ
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ตางรางท่ี 3 แนวทางการด าเนินการเพื่อให้ธรุกิจด าเนินได้อย่างต่อเน่ืองจ าแนกตามระยะของการระบาด   

งานตามภารกิจหลกั (Core Business) งานตามภารกิจระบบสนับสนุน (Supportive Process) 

ระยะท่ี 1 Pre-Pandemic Phase เน้นการกระตุน้ใหพ้นกังานตระหนกัถงึภยัจากการระบาดใหญ่ของโรคตดิเชื้อ ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) และวางแผน

เตรยีมการรบัมอืกบัการระบาดทีอ่าจเกดิขึน้ 

การเตรียมความพร้อมเพื่อให้การบริหารกองทุนด าเนินการอย่าง

ต่อเน่ือง 

1.  ประสานและสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาต ิคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและบรกิารสารธารณสุข 

และคณะอนุกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหก้ารด าเนินนโยบายการบรหิาร

กองทุนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

2.  การจดัท าขอ้เสนองบประมาณเงนิ กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาต ิในช่วงสถานการณ์วกิฤต ิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึยาและ

บรกิารสาธารณสุขทีจ่ าเป็นได ้

3.  เตรยีมความพรอ้มของระบบงานการประสานงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่

รบัมอืการระบาดกบัหน่วยงานอื่น ๆทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กระทรวง

สาธารณสุข  รา้นยา  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  (กองทุนต าบล) 

การเตรียมความพร้อมของสถานท่ีท างาน ประกอบดว้ย   

    แนวทางการท าความสะอาดสถานทีป่ฏบิตังิานกรณีทีเ่กดิการระบาด เช่น น ้ายา

ทีใ่ช ้ความถีข่องการท าความสะอาด  

1.  การเตรยีมการเกีย่วกบัระบบระบายอากาศ เครื่องฟอกอากาศฆา่เชือ้โรค 

2.  ประตู เปิด -ปิด ลดการสมัผสัพืน้ทีเ่สีย่งต่อการตดิโรค 

3.  ก าหนดแนวทางเบือ้งตน้ในการจดัสง่เอกสารตามระบบงานสารบรรณ เช่น 

แจง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบใหม้กีารสง่หนงัสอืในรปูอเิล็กทรอนิกส ์ในช่วง

ระบาด  

4.  การจดัสถานทีต่ามหลกั Social Distancing เช่น หอ้งประชุม สถานทีท่ีค่น

มาตดิต่อ  

5.  เตรยีมแนวทางดา้นทรพัยากรบุคคล อาท ิจดัท าร่างระเบยีบวธิปีฏบิตัใิน

สถานทีท่ างานหากเกดิการ ระบาด  

6.  การก าหนดแนวทางในการจ ากดัการเดนิทางไปพืน้ทีเ่สีย่ง การพจิารณา

หลกัเกณฑก์ารดแูลพนกังานเมื่อเกดิเหตุ ฉุกเฉิน  

7.  ก าหนดแนวทางการรกัษาพยาบาลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานและ

ครอบครวั  
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งานตามภารกิจหลกั (Core Business) งานตามภารกิจระบบสนับสนุน (Supportive Process) 

8.  เตรยีมแนวทางปฏบิตัใินเรื่องงาน IT ก าหนดแนวทางและวธิปีฏบิตัเิพื่อให้

พนักงานสามารถปฏิบัติงานจาก  ที่บ้านได้ตามความจ าเป็น (Work from 

Home)  

9.  ก าหนดแนวทางการสือ่สาร (ประชาสมัพนัธ์ในกรณีฉุกเฉิน)   

ระยะท่ี 2 Pandemic Alert   

ช่วงต้น : ทุกส่วนงานยงัคงมาท างานตามปกต ิ(Business as usual) แต่มกีารปรบัเปลี่ยนวธิกีาร ท างาน โดยส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงด าเนินมาตรการเพื่อ

ป้องกนัและลดความเสีย่งในการตดิเชือ้ 

ช่วงปลาย : ทุกสว่นงานยงัคงมาท างานตามปกต ิ(Business as usual)โดยมกีารปรบัเปลีย่น วธิกีารท างาน รวมถงึอาจพจิารณาระงบักจิกรรมบางกจิกรรม และมี

การเตรยีมความพรอ้มอุปกรณ์และระบบงานให ้สามารถ รองรบัการท างานจากทีบ่า้น 

ช่วงต้น 

ติดตามและสื่อสารสถานการณ์ระบาดพร้อมวางแผนการปฏิบัติงานนอก

สถานที่ตัง้ในงานที่จ าเป็น  เช่น การเตรยีมการจดัสรรเงนิให้หน่วยบรกิาร  

การเตรยีมการสือ่สารกบัประชาชนเพือ่การคุม้ครองสทิธ ิ

 

 

ช่วงต้น 

1.  ติดตามและสื่อสารสถานการณ์ระบาดต่อผู้บรหิารและพนักงานให้ทราบ

อย่างต่อเนื่อง  

2.  ด าเนินการตามมาตรการทีว่างไว ้เช่น 

-   เพิม่ความเขม้งวดในการท าความสะอาดอุปกรณ์ อาคาร สถานที ่ 

-   ตดิตามขอ้มลูเจา้หน้าทีท่ีม่กีารทีป่ว่ยดว้ยโรคทีก่ าลงัระบาดใน

ส านกังาน หรอืในอาคารศูนยร์าชการ 

3.  สว่นงานต่างๆ ลดกจิกรรมทีต่อ้งเกีย่วขอ้งกบัคนจ านวนมาก 
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งานตามภารกิจหลกั (Core Business) งานตามภารกิจระบบสนับสนุน (Supportive Process) 

ช่วงปลาย   

-   แจง้ระงบัการเดนิทางมาปฏบิตังิานทีส่ านกังานบางส่วน เช่น งาน

การจดัสรรเงนิ ใหม้กีารน าเทคโนโลยมีาใช ้100 % เพือ่ลดความแออดั

ในสถานทีป่ฏบิตังิาน   

-   น ากระบวนการสือ่สารผ่าน Social Media มาใชใ้หเ้หมาะสมกบัผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยี  เช่น การบรหิารเงนิกองทุนช่วงภาวะวกิฤต ิเป็นตน้ 

ช่วงปลาย 

1.  เตรยีมความพรอ้มของจุดคดักรองส าหรบัเปิดใชง้านกรณีทีเ่ขา้สูร่ะยะการ

ระบาดระยะที ่3 

2.  เตรยีมความพรอ้มของระบบงานอุปกรณ์ IT ใหส้ามารถปฏบิตังิานจากที่

บา้นไดส้ าหรบังานทีไ่ดม้กีารก าหนดไวแ้ลว้ในแผน (ระบบ VPN อุปกรณ์ใน

การปฏบิตังิาน) 

ระยะท่ี 3 Pandemic Phase ด าเนินการตามแผนฉุกเฉินเพือ่เตรยีมความพรอ้มรบัการระบาดใหญ่ของโรค ตดิ เชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดย

พนกังานปฏบิตังิานเฉพาะงานหลกัเท่าทีจ่ าเป็น เพือ่ใหส้ามารถด าเนินธุรกจิ ไดต้่อเนื่อง (Business Continuity) 

ด าเนินงานหลกัของ สปสช. ตามแผนเพือ่ใหส้ามารถด าเนินธุรกจิไดต้่อเนื่อง ด าเนินการเฉพาะงานบางประเภทตามที่ก าหนดไว้ในแผน โดยมงีานบางงานที่

จ าเป็นตอ้งมาปฏบิตังิานทีส่ถานทีท่ างาน บางงานสามารถปฏบิตังิานไดจ้ากที่บ้าน 

(โดยผ่าน/ไม่ผ่านระบบงาน) และบางงานสามารถมาปฏิบตังิานที่สถานที่ท างาน

เป็นครัง้คราวตามความจ าเป็น หรอืสามารถหยุดด าเนินการได้ รายละเอยีดการ

แบ่งงานตามตารางการแบ่งประเภทงาน จดัสรรทรพัยากรบุคคล และปรบัเปลี่ยน

กระบวนการท างาน สปสช. 

 

ระยะท่ี 4  Post-Pandemic Phase คณะผูบ้รหิารระดบัสงูประกาศยุตกิารใชแ้ผนฉุกเฉินฯ และด าเนินการเพือ่กลบัสูภ่าวะปกติ 

 สือ่สารและประกาศยุต ิใหภ้ารกจิการบรหิารกองทุนและคุม้ครองสทิธิ

ประชาชนเขา้สูภ่าวะปกต ิ

การเตรยีมการดา้นสถานทีใ่นการปฏบิตังิาน เมื่อมกีารกลบัเขา้มาท างาน 100 % 

โดยป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ตามมาตรฐาน โดยใชม้าตรฐานตามที่

สาธารณสุขก าหนด 
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(5) การตรวจสอบทรพัยากรส าคญัในสถานท่ีปฏิบติังานส ารอง ( Work from Home) 

เป็นการเตรยีมการรองรบัเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานทีบ่า้น 100 % 

ตารางท่ี 4 ทรพัยากรส าคญักลุ่มปฏิบติังานหลกัการให้บริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ    

อุปกรณ์และระบบปฏบิตักิาร จ านวน ผูร้บัผดิชอบ รา้นคา้หมายเลขตดิต่อ 

คอมพวิเตอร ์Notebook 80 เครื่อง ใกลรุ้่ง ทบัทมิ  

โทร 089 9696509 

ปุณณดา  แยม้ศร ี

โทร 089 2259010 

ภทัราพร กรสตู 

โทร 061 4045424 

บ. อคาเชยีอนิเตอรเ์ทค 

จ ากดั 

โทร 086 3348764  

คุณชชัวาล  ค าแยม้ 

 

โทรศพัท์มอืถอืพรอ้มซมิอนิเตอรเ์น็ต 85 เลขหมาย วรีะยุทธ  อนิทรแ์กว้ 

โทร 084 7001671 

บรษิทั ทร ูมฟู เอช ยนูิเวอร์

แซล คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั  

โทร 064 3028950 

คุณนุสรา  ยนัประเวศ   

ระบบ CRM 1 ระบบ รตัน์ระพ ี เกษกาญจนานุช 

โทร 081 1703909 

บ.คอมพวิเตอร ์เทเลโฟนี 

เอเชยี จ ากดั 

โทร 086 7783888 

ตารางท่ี 5 ทรพัยากรส าคญักลุ่มปฏิบติังานหลกัการบริหารกองทุน 

อุปกรณ์และระบบปฏบิตักิาร จ านวน ผูร้บัผดิชอบ รา้นคา้หมายเลขตดิต่อ 

คอมพวิเตอร ์Notebook ทุกคนตามที่

รอ้งขอ

สนบัสนุน 

ใกลรุ้่ง ทบัทมิ  

โทร 089 9696509 

ปุณณดา  แยม้ศร ี

โทร 089 2259010 

ขวญักมล  วฒันะบุตร โทร 

089 9696506 

บรษิทั สหธุรกจิ จ ากดั 

โทร 086 5712523  

คุณอดศิกัดิ ์ ทรพัยเ์จรญิ  

 

โทรศพัท์มอืถอืพรอ้มซมิอนิเตอรเ์น็ต ทุกคนตามที่

รอ้งขอ

สนบัสนุน 

นวลธดิา  มณีวงษ์ 

โทร 086 7745464 

บรษิทั แอดวานซไ์วรเ์ลส

เน็ตเวริค์ จ ากดั  

โทร 081 8414227 

คุณสุนทร ีเอกวฒัน์พานิชย ์
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อุปกรณ์และระบบปฏบิตักิาร จ านวน ผูร้บัผดิชอบ รา้นคา้หมายเลขตดิต่อ 

งานระบบ VPN 1 ระบบ วสิทิธิ ์ ทนัดอน 

โทร 084 7001658 

 

 

ตารางท่ี 6 ทรพัยากรส าคญัระบบสนับสนุน 

อุปกรณ์และระบบปฏบิตักิาร จ านวน ผูร้บัผดิชอบ รา้นคา้หมายเลขตดิต่อ 

 คอมพวิเตอร ์Notebook ทุกคนตามที่

รอ้งขอ

สนบัสนุน 

ใกลรุ้่ง ทบัทมิ  

โทร 089 9696509 

ปุณณดา  แยม้ศร ี

โทร 089 2259010 

ภทัราพร  กรสตู 

โทร 061 4045424 

บ. อคาเชยีอนิเตอรเ์ทค 

จ ากดั 

โทร 086 3348764  

คุณชชัวาล  ค าแยม้ 

 

โทรศพัท์มอืถอืพรอ้มซมิอนิเตอรเ์น็ต ทุกคนตามที่

รอ้งขอ

สนบัสนุน 

นวลธดิา  มณีวงษ์ 

โทร 086 7745464 

บรษิทั แอดวานซไ์วรเ์ลส

เน็ตเวริค์ จ ากดั  

โทร 081 8414227 

คุณสุนทร ีเอกวฒัน์พานิชย์ 

 

งานระบบ VPN 1 ระบบ วสิทิธิ ์ ทดัอน 

โทร 084 7001658 

                 - 

ระบบการประชุมผ่านสือ่

อเิลก็ทรอนิกส ์

Polycom 

Bluejeans 

ZOOM 

ควิชั  คุม้บุญ 

โทร 084 7001642 

 

บรษิทั แพนเนต คอมมนิิ

เคชัน่ เอเชยี จ ากดั 

โทร 081 8417428 

คุณเพทาย  ลขิติจตัุรสั 

ระบบงานจดัซือ้จดัจา้ง 1 ระบบ ใกลรุ้่ง ทบัทมิ  

โทร 089 9696509 

นงลกัษณ์   แสงมงคล 

โทร 089 9696508 

กรมบญัชกีลาง 

โทร. 02 1277000 

 

ระบบงานสารบรรณ 1 ระบบ เพญ็พร   สวนอ่วม 

โทร 090 1075065 

บรษิทั ดโีซลูชัน่ จ ากดั 

โทร 065 5231720  
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อุปกรณ์และระบบปฏบิตักิาร จ านวน ผูร้บัผดิชอบ รา้นคา้หมายเลขตดิต่อ 

คุณภาสวร  เหล่าวาณิช

วฒันา 

ระบบงานยานพาหนะ 1 ระบบ วริสั  อศิรางกูร 

โทร 090 1975060 

บรษิทั ดโีซลูชัน่ จ ากดั 

โทร 065 5231720  

คุณภาสวร  เหล่าวาณิช

วฒันา 

ระบบงานอาคารสถานที ่ 1 ระบบ พนัสริ ิ รตันบุร ี

โทร 090 1975055 

บรษิทั ธนารกัษ์พฒันา

สนิทรพัย ์จ ากดั 

โทร 081 8593500 

คุณพมิศณิี  โลหติกุล 
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 แผนภมิูท่ี 2 ผงักระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 
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ภาคผนวก ก แผนการด าเนินงานกลุ่มภารกิจ 
 

แผนการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์สภาวะวิกฤติ  : รองรบัสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

กลุ่มภารกิจ :  หน่วยงานขึ้นตรงเลขาธิการ ส านักตรวจสอบ (สตส.) 

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

1. งานบรกิารใหค้วาม
เชื่อมัน่ งานตรวจสอบ
ภายใน แบ่งเป็น 
   
 
 
 

ก. ตรวจสอบการเงนิ บญัช ีพสัดุ และ
การด าเนินงานของงบบรหิารจดัการ 
ทัง้สว่นกลางและสาขาเขต ใหเ้ป็นไป
ตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
รวมทัง้ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล
ในการใชท้รพัยากร 

1. การวางแผนการตรวจสอบ ดงันี้ 
   1.1 การประเมนิประสทิธภิาพการควบคุม
ภายใน  และการบรหิารความเสีย่ง เพือ่การวาง
แผนการตรวจสอบ 
    1.2 จดัล าดบัความเสีย่ง 
   1.3 วางแผนการตรวจสอบ  
2. การปฏบิตังิานตรวจสอบ 

2.1  ก าหนดวตัถุประสงค ์ขอบเขต ศกึษา
ขอ้มลูพืน้ฐาน จดัท าแนวการตรวจสอบ 

2.2  ส ารวจเบือ้งตน้ ทดสอบสาระส าคญัเรื่อง
ตรวจพบ 

2.3  จดัท ารายงาน แผนการตรวจสอบ  
ตามผลการวิเคราะห์เรื่องที่ตรวจสอบ Audit 

Finding  

  /  1) นางรุง้ทพิย ์ จนัทรศ์รี
ทอง (O4) โทร 0901975105 
2) นางปรยีา บุญมานนัท์ 
(O3) โทร 0613860109 
3) นางสาววรารตัน์ อภยักาว ี
(O2) โทร 0613861407 

ข. ตรวจสอบการเงนิ บญัช ีและการ
ด าเนินงานงบกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาต ิเพือ่ประเมนิผลการ
บรหิารจดัการกองทุน และแผนงาน/
โครงการ ในเรื่องการมปีระสทิธภิาพ 
และประสทิธผิล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 / 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) นางประไพ  วฒันไกร 
(O4) โทร 0901975116 
2) นส.ศริพิร ธนกจิเจรญิ 
(O3) โทร 0843878040 
3) นางส ารวย  อนิละมยั 
(O3) โทร 0819060253 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

   2.4 แจง้หนงัสอืหน่วยรบัตรวจ ทราบ ผ่าน
ระบบ e – mail ส านกังาน 
   2.5 เปิดตรวจสอบกบัหน่วยรบัตรวจ : แจง้
วตัถุประสงค ์ขอบเขต วธิกีารด าเนินการ 
   2.6 ด าเนินการตรวจสอบตามแผนที่
ก าหนด : ตรวจสอบการเงนิ บญัช ีพสัดุ 
การด าเนินงาน การปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ 
ผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
   2.7 ปิดการตรวจสอบกบัหน่วยรบัตรวจ : 
สรุป ผลการตรวจสอบ ขอ้สงัเกต / 
ขอ้เสนอแนะ ของหน่วยรบัตรวจ 
3. การรายงานและการตดิตามประเมนิผล 

3.1  จดัท ารายงานผลการตรวจสอบ แจง้
ผูบ้รหิาร และหน่วยรบัตรวจรบัทราบ และ
ด าเนินการแกไ้ข 

3.2  เสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
เพือ่สอบทานรายงาน 

3.3  ตดิตามผลการแกไ้ขของหน่วยรบั
ตรวจ 

 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

3.4  ผลการแกไ้ขของหน่วยรบัตรวจแจง้
ผูบ้รหิาร และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
เพือ่ทราบ 

2. งานบรกิารใหค้ าปรกึษา 
(Consulting Services) 
 
 

ก. วนิิจฉยัขอ้กฎหมายทีไ่ดร้บัการ
หารอื ประเดน็การตคีวามทาง
กฎหมายจากหน่วยงานภายใน, 
ผูบ้รหิาร สปสช.และส านกัตรวจสอบ 
ข.ใหค้วามเหน็ / ค าแนะน าปรกึษา
กบัหน่วยรบัตรวจ  และเจา้หน้าที่
ผูป้ฏบิตังิาน 

1. ศกึษาขอ้หารอื และกฎ ระเบยีบต่าง ๆ 
เพือ่ประมวลผล วเิคราะห ์ตคีวาม 
2. สรุปผลการวนิิจฉยั  
3. แจง้ผลการวนิิจฉัย ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งผ่าน 
e-mail ส านกังาน 
4. บนัทกึผลการหารอืในทะเบยีนให้
ค าปรกึษา   เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรู้ 

  /  1) นายวเินตร  แกว้ลุ่มใหญ่ 
(O4) โทร 0811704027 

3. การท าหน้าทีเ่ป็น
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ 
      
 
 

ก. บรหิารจดัการประชุม 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบใหเ้ป็น
ตามแผนงาน และเป็นไปตามกรอบ
และแนวทางตามระเบยีบฯ 

1. จดัท าวาระการประชุมคณะอนุฯ 
ประจ าเดอืน 
2. จดัเตรยีมเอกสารการประชุม 
3. จดัท าหนังสอืเชญิประชุมแจง้ใหค้ณะอนุ
ฯ ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบ ผ่าน 
e-mail หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ  
4. ด าเนินการจดัการประชุม ฯ ผ่านสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์ 
5. สรุปรายงานการประชุม 

  /  1) นส.สุทธริา  ตัง้เพยีรพนัธ ์
(M2) โทร. 0844390105 
2) นส.สุชา ยุวพงศพ์ร (O4)  
โทร 0847001670/ 
3) นส.เสาวนีย ์ภาคจรุง  
(O2) โทร 0613861406 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

ข. บรหิารจดัการ การลงพืน้ทีเ่พือ่
ตดิตามการด าเนินงานของ
อนุกรรมการตรวจสอบ 
 

1. ประสาน สปสช.เขต ทีค่ณะอนุฯจะลง
ตรวจเยีย่มตามแผนฯ และก าหนดพืน้ทีใ่น
การตดิตามการด าเนินงานของหน่วย
บรกิาร  
2. จดัท าก าหนดการการลงพืน้ที ่แจง้คณะ
อนุฯ ผูบ้รหิาร สปสช.เขต และหน่วย
บรกิาร ผ่าน e-mail หรอืช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ  
3. ลงพืน้ที ่สปสช.เขต เพือ่ก ากบัตดิตามผล
การด าเนินงานตามขอบเขตการตรวจสอบ
ด าเนินงาน และหน่วยบรกิารในพืน้ทีท่ี่
ก าหนดไว ้เพือ่รบัทราบปญัหา อุปสรรคใน
การด าเนินงาน  
4. สรุปรายงานผลการตรวจสอบเยยีม 
สปสช.เขต และหน่วยบรกิารในพืน้ที ่ 
5. จดัท าหนงัสอื เพือ่สง่รายงานผลการสุ่ม
ตรวจสอบให ้สปสช.เขต รบัทราบ ผ่าน e-
mail ไปรษณียห์รอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์
อื่นๆ 

  /  

ค. สรุปผลการตรวจสอบของ
คณะอนุกรรมการฯ รายไตรมาส เพือ่

1.จดัท ารายงานผลการสอบทานรายงาน
ทางการเงนิ ระบบควบคุมภายใน การ

  /  
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

เสนอคณะกรรมการหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาต ิ
 

ตรวจสอบปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ และการ
ตรวจสอบด าเนินงานของ สปสช.ประจ า
รายไตรมาส 
2. น าเสนอรายงานฯไตรมาส เขา้ทีป่ระชุม
คณะอนุกรรมการฯ เพือ่พจิารณา 
3. จดัท า PP สรุปรายงานผลการสอบทาน
ของคณะอนุฯ ประจ าไตรมาส เสนอ 
Preboard 
4. น าเสนอทีป่ระชุมคณะอนุนโยบายและ
ยุทธศ์าสตร ์เพือ่พจิารณา ผ่านการประชุม
ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
5. น าเสนอรายงานฯ ไตรมาส เสนอ
ประธานคณะกรรมการหลกัฯและน าเขา้ที่
ประชุมคณะกรรมการหลกัฯ ทุกไตรมาส 
เพือ่พจิารณา ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
6. ส าเนารายงานฯไตรมาสของคณะอนุฯ 
แจง้ สตง.และคณะกรรมการ QMR 
รบัทราบ 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

ง. งานอื่น ๆ 
 

1. ตดิตาม/ด าเนินการ ตามมต ิและขอ้เสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการ ฯ 
2. สรุปผลการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบประจ าปี 
3. เสนอทบทวนกฎบตัรคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ / กฎบตัร สตส. 
4. ประเมนิตนเองของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ/ประเมนิการท าหน้าทีเ่ลขานุการ
ของส านกัตรวจสอบ 
5. งานตรวจสอบอื่น ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
ไดแ้ก่ กตรวจสอบกองทุนสวสัดกิาร 
 

  /  

4. พฒันาบุคลากรใหม้ี
ความเชีย่วชาญในงาน
ตรวจสอบภายใน 
 

ก. การอบรมหลกัสตูร  การ
ตรวจสอบภายใน (CGIA) จดัโดย
กรมบญัชกีลาง  
ข. การอบรมหลกัสตูร อื่น ๆ ที่
เกีย่วเนื่องกบังานตรวจสอบภายใน 
(สมาคมผูส้อบบญัชแีห่งประเทศ
ไทย   

1. ประเมนิสมรรถนะตนเอง ประจ าปี  
2. จดัท าแผน IDP ประจ าปี เพือ่ขออนุมตัิ
งบประมาณ 
3. ขออนุมตักิารเขา้อบรมตามหลกัสตูที่
ก าหนด โดยการอบรมดว้ยตนเองออนไลน์ 
4. รายงานสรุปผลการอบรมแจง้ผูบ้รหิาร/ 
ส านกับรหิารทรพัยากรบุคคลฯ 

   / เจา้หน้าทีทุ่กคนใน สตส. 

5. ตวัชีว้ดัเพือ่ประเมนิผล
งานของส านกั และตวัชีว้ดั 

ก. ตวัชีว้ดัเพือ่ประเมนิผลงานของ
ส านกั 

1. ก าหนดตวัชีว้ดั เพือ่ประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานส านกันกั (จ านวน 5 เรื่อง) 

  /  1) นส.สุทธริา  ตัง้เพยีรพนัธ
(M2) โทร. 0844390105 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

TRIS ดา้นตรวจสอบ
ภายใน  

เสนอผูบ้รหิาร และคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบเพือ่พจิารณา 
2. จดัท ารายละเอยีดตวัชีว้ดั เพือ่ให้
ผูบ้รหิารอนุมตั ิ
3. ก ากบั ตดิตาม ผลการด าเนินการตาม
ตวัชีว้ดั 
4. รายงานผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัที่
ก าหนด เพือ่การประเมนิผลงาน ของส านกั 
ให ้คณะอนุฯ รบัทราบ และเสนอผูบ้รหิาร
เพือ่พจิารณา ผ่าน e-mail ส านกัและสือ่
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ  

 

ข. ตวัชีว้ดั ของ TRIS ดา้น
ตรวจสอบภายใน 

1. รบัทราบขอ้ก าหนดการประเมนิตวัชีว้ดั 
ของ TRIS ประจ าปี เพือ่ด าเนินการ 
2. รายงานผลการด าเนินงาน ใหก้ลุ่ม
ภารกจิยุทธศาสตรแ์ละการประเมนิผล 
(C1) ผูร้บัผดิชอบ ผ่านระบบตดิตาม web 
เป็นประจ าทุกไตรมาส  
3. รวบรวมขอ้มลู เพือ่ประกอบการวดัผล 
สง่ให ้C1 เพือ่สง่ให ้TRIS พจิารณา 
ประเมนิค่าคะแนน ต่อไป 

  /  1) นส.สุทธริา  ตัง้เพยีรพนัธ ์
(M2) โทร. 0844390105 
2) นางส ารวย  อนิละมยั 
(O3) โทร 0819060253 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

6. งานสนบัสนุน อื่น ๆ ก. การลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม สปสช.
เขต ร่วมกบัเลขาธกิารฯ 

1. สรุปขอ้มลูขอ้สงัเกตจากการตรวจสอบฯ 
สปสช.เขตทีล่งพืน้ทีต่รวจเยีย่ม 
2. ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม สปสช.เขต ร่วมกบั
เลขาฯ 
3. รายงานผลการตรวจอบ และก ากบัตดิตาม
ผลการแกไ้ข 

  /  1) นส.สุทธริา  ตัง้เพยีรพนัธ ์
(M2) 
โทร. 0844390105 
2) นายวเินตร  แกว้ลุ่มใหญ่
(O4) โทร 0811704027 
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แผนการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์สภาวะวิกฤติ  : รองรบัสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

กลุ่มภารกิจ : หน่วยงานขึ้นตรง ส านักเลขาธิการและประชาสมัพนัธ์ 

ภารกิจหลกั กิจกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผู้รบัผิดชอบ/หมายเลข

ติดต่อ 1 2 3 4 
1) อ านวยการเพื่อให้
ภารกิจของเลขาธิการ
และผู้บริหารระดบัสูงมี
ประสิทธิภาพและ
บรรลุตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

ก. งานเลขานุการ และสารบรรณ
ผูบ้รหิารระดบัสงู 

1. ประสานงานเตรยีมการดา้นเทคนิค
เกีย่วกบั โปรแกรม และระบบงานที่
เกีย่วขอ้ง เช่น  VPN Client, Blue 
Jeans , Polycom, Zoom รวมทัง้ 
ระบบงานภายในทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 
ระบบสารบรรณ     

2. ประสานและนดัหมายงานของผูบ้รหิาร
ระดบัสงู ทางช่องทางต่าง ๆ เช่น E-
mail, line, โทรศพัท์ 

3. ประสานงาน นดัหมาย และก าหนด
ช่องทางการด าเนินการตามระเบยีบของ
เอกสารทางการเพือ่การอนุมตัขิอง
ผูบ้รหิารระดบัสงู 

 /   1. นางวริงัรอง ลาวณัยศ์ริ ิ
(O3) โทร 084 751 2779 
2. น.ส. ปิยะนันท ์วรรณพงษ์ 
โทร 081 906 0266 
3. น.ส. นันทพร แจ่มแจง้ 
โทร 084 751 2784 
4. น.ส. ประมนิทรต์รา เชือ้
ศริ ิโทร 084 439 0147 
5. น.ส. ปนดัดา ภูมคิง (S2) 
โทร 061 384 5239 
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ภารกิจหลกั กิจกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผู้รบัผิดชอบ/หมายเลข

ติดต่อ 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 

ข. การสนบัสนุนการขบัเคลื่อน
นโยบาย (บรหิารจดัการการประชุม
ผูบ้รหิาร และการประชุม คนย.) 
 
 
 
 

1. ประสานงานเตรยีมการดา้นเทคนิค
เกีย่วกบั โปรแกรม และระบบงานที่
เกีย่วขอ้ง เช่น  VPN Client, Blue 
Jeans , Polycom, Zoom รวมทัง้
ระบบงานภายในทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 
ระบบสารบรรณ ระบบ e-meeting, 
ระบบ V-Smart เป็นตน้    

 / 
 
 
 
 
 

 

  หวัหน้าทีม 
1. นางเพยีงหทยั อนิกนั 
(O4) โทร 084 682 6755 
2. นางโศภณา หริญับูรณะ 
(O4) โทร 084 751 1634 
ผูร้บัผดิชอบหลกั
กรรมการบรหิาร 

  1. ประสานและนดัหมายการประชุม ทาง
ช่องทางต่าง ๆ เช่น E-mail, line, 
โทรศพัท ์ 

2. จดัประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
3. จดัสง่มตกิารประชุมใหค้ณะท างาน

รบัรองการประชุมผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น E-mailและ line กลุ่ม เพือ่แจง้มติ
ใหผู้เ้กีย่วขอ้งรบัทราบ 

    1. น.ส. ชนิสรา ภวภูตานนท์
ฯ (O3) โทร 084 7512780 
ผูร้บัผดิชอบหลกั (คนย.) 
2. นางโศภณา หริญับูรณะ 
(O4) โทร 084 751 1634 
ผู้สนับสนุนการประชุม:  
1. น.ส. นันทพร แจ่มแจง้ 
โทร 084 751 2784 
2. น.ส. ปิยะนันท ์วรรณพงษ์ 
โทร 081 906 0266 
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ภารกิจหลกั กิจกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผู้รบัผิดชอบ/หมายเลข

ติดต่อ 1 2 3 4 
2) การประสานงาน
และติดตามการแก้ไข
สถานการณ์เร่งด่วน
ขององคก์ร 

ก. การตดิตามแกไ้ขสถานการณ์
เร่งด่วน ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ตรวจสอบ ของ สตง., 
ข. การประชุมคณะอนุกรรมการ ที่
เกีย่วขอ้ง  

1. ประสานงานเตรยีมการดา้นเทคนิค
เกีย่วกบั โปรแกรม และระบบงานที่
เกีย่วขอ้ง เช่น  VPN Client, Blue 
Jeans , Polycom, Zoom และระบบ 
shared drive เพือ่การประสานงาน
แลกเปลีย่นเอกสารขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
ของส านกังาน เป็นตน้    

2. ประสานเพือ่การประสานงาน/การ
ประชุม/การปรกึษาหารอื ทางช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น E-mail, line, โทรศพัท ์ 

 /   หวัหน้าทีม  
1. น.ส. จรญิญา สุขสนิท 
(O3) โทร 089 969 6486 
ผู้สนับสนุน:  
1. น.ส. ปนดัดา ภูมคิง (S2) 
โทร 061 384 5239 
 

3) การส่ือสารนโยบาย
เร่งด่วน  ใน
สถานการณ์เฉพาะ 
เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์ร 
และระบบหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ 

สือ่สารนโยบายเร่งด่วนส าคญัของ
ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาต ิ

1. ประสานงานเตรยีมการดา้นเทคนิค
เกีย่วกบั โปรแกรม และระบบงานที่
เกีย่วขอ้ง เช่น  VPN Client, Blue 
Jeans , Polycom, Zoom และระบบ 
shared drive เพือ่การประสานงาน
แลกเปลีย่นเอกสารขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
ของส านกังาน เป็นตน้    

2. ประสานเพือ่การสือ่สารกบัผูบ้รหิารและ
ทมีงานทีเ่กี่ยวขอ้ง/การประชุม/การ
ปรกึษาหารอื ทางช่องทางต่าง ๆ เช่น 
E-mail, line, โทรศพัท ์ 

 /   หวัหน้าทีม : 
1. น.ส. อุษา ชวีจ าเรญิ (O4) 
โทร 084 751 1631 
2. น.ส. สุภาพร นิภานนท ์
(O3) โทร 084 751 2782 
ผู้รบัผิดชอบหลกั :  
1. น.ส. สุภาพร นิภานนท ์
(O3) โทร 084 751 2782 
2. นางดวงกมล อทิธสิารนยั 
โทร 092 248 3683 
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ภารกิจหลกั กิจกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผู้รบัผิดชอบ/หมายเลข

ติดต่อ 1 2 3 4 
3. การเผยแพร่เอกสาร/ขอ้มลู/ขา่วสาร 

ผ่านสือ่สารมวลชนผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ทีก่ าหนด 

4. ด าเนินการเผยแพร่การด าเนินงาน
ส าคญัของหน่วยบรกิาร กลุ่มภาคี
เครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบ
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตผิ่าน 
Facebook Live 

ผู้สนับสนุนการถ่ายภาพ
และกราฟฟิก:  
1. นายธรีะชยั เจนสมบูรณ์ 
โทร 061 385 4816 
2. นายพนัศกัดิ ์เตง็ประเสรฐิ 
โทร 084 439 0158 
ผู้สนับสนุน :  
1. น.ส. สุกญัญา ศรี
ประวรรณ โทร 084 700 
1668  
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แผนการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์สภาวะวิกฤติ  : รองรบัสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

กลุ่มภารกิจ  :  ยุทธศาสตรแ์ละการประเมินผล ส านักพฒันานโยบายและยุทธศาสตร ์

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

1. ศกึษาวเิคราะห ์
กลัน่กรอง และประมวล
ขอ้มลู เพือ่เสนอความ
คดิเหน็ประกอบการ
พจิารณาของผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของ สปสช. 
เพือ่การก าหนดนโยบาย
และยุทธศาสตรก์ารสรา้ง
หลกัประกนัสุขภาพ 
รวมถงึแนวทางปฏบิตัิ
ต่างๆ 

ก. จดัท าขอ้เสนอเชงินโยบายและ
ยุทธศาสตรก์ารสรา้งหลกัประกนั
สุขภาพในประเดน็ทีไ่ดร้บั
มอบหมายต่อผูบ้รหิารระดบัสงู
ของสปสช. 

1. สบืคน้/รวบรวมขอ้มลู/สถานการณ์/
นโยบาย และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ใน
ประเดน็ทีไ่ดร้บัมอบหมายให้
ท าการศกึษา 

2. ประชุมหารอืผูบ้รหิารและผูเ้กีย่วขอ้งทัง้
ภายในและภายนอกส านกังานผ่านสือ่
ออนไลน์ เช่น โปรแกรม zoom เป็นต้น 

3. จดัท าขอ้เสนอต่อผูบ้รหิารระดบัสงู ผ่าน
ระบบ e-mail ส านกังาน  

 /   1. นางวราภรณ์  สุวรรณ
เวลา (ผอ.สนย.) 
โทร 084-439-0098 
2. นางนรศิา  มณัฑางกูร 
(หวัหน้ากลุ่มงาน)   
โทร 089-816-1341 
3. น.ส.ทชิา เสนาธรรม  
โทร 084-700-1644 
4.  น.ส.อภริดา พนัธิส์ทิธิ ์
โทร 061-420-4718 
5.  น.ส.ฐติมิา พึม่กุล   
โทร 084-387-8041 

2. ประสานและสนบัสนุน
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการ
หลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาตแิละ

ก. การประชุมคณะกรรมการ
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(เดอืน
ละ 1 ครัง้) 

1. แจง้เวยีนคณะกรรมการหลกัประกนั
สุขภาพฯผ่านช่องทางไลน์ e-mail และ
หนงัสอืเชญิประชุมทางไปรษณีย ์
ล่วงหน้า 7 วนั 

/    1. นางวราภรณ์  สุวรรณ
เวลา (ผอ.สนย.) 
โทร 084-439-0098 
2. นางนรศิา  มณัฑางกูร 
(หวัหน้ากลุ่มงาน)   
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

คณะอนุกรรมการที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง 
ภายใตค้ณะกรรมการ
หลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาต ิ

2. เชญิประชุม pre board ร่วมกบัผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของสปสช.และผูเ้กี่ยวขอ้ง เพือ่
เตรยีมความพรอ้มก่อนการประชุมผ่าน
สือ่อเิลก็ทรอนิกสอ์อนไลน์ เช่น 
โปรแกรม Polycom, Bluejeans และ 
Zoom เป็นตน้ 

3. จดัเตรยีมเอกสารประกอบการประชุม 
และสง่ใหค้ณะกรรมการผ่านช่องทาง
ไลน์และ e-mail 

4. จดัประชุมคณะกรรมการหลกัประกนั
สุขภาพฯ ณ หอ้งประชุม 201 และ
ประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสอ์อนไลน์ 
เช่น โปรแกรม Polycom, Bluejeans 
และ Zoom เป็นตน้ 

5. จดัท าสรุปมตกิารประชุมและแจง้เวยีน
ใหบุ้คลากรสปสช.รบัทราบและ
ด าเนินการผ่านทาง e-mail ต่อไป 

โทร 089-816-1341 
3. น.ส.ทชิา เสนาธรรม  
โทร 084-700-1644 

ข. การประชุมคณะอนุกรรมการ 
และคณะท างาน (เฉพาะทีม่คีวาม
จ าเป็นเร่งด่วน) 

1. แจง้เวยีนคณะอนุกรรมการผ่านช่องทาง
ไลน์ e-mail และหนงัสอืเชญิประชุมทาง
ไปรษณีย ์

/    4. นางวราภรณ์  สุวรรณ
เวลา (ผอ.สนย.) 
โทร 084-439-0098 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

2. เชญิประชุม pre board ร่วมกบัผูบ้รหิาร
และผูเ้กีย่วขอ้งภายในส านกังาน เพือ่
เตรยีมความพรอ้มก่อนการประชุมผ่าน
สือ่อเิลก็ทรอนิกสอ์อนไลน์ เช่น 
โปรแกรม Polycom, Bluejeans และ 
Zoom เป็นตน้ 

3. จดัเตรยีมเอกสารประกอบการประชุม 
และสง่ใหค้ณะอนุกรรมการ ผ่าน
ช่องทางไลน์และ e-mail 

4. จดัประชุมคณะอนุกรรมการ ณ หอ้ง
ประชุมสปสช. และ/หรอื ประชุมผ่านสือ่
อเิลก็ทรอนิกสอ์อนไลน์ เช่น โปรแกรม 
Polycom, Bluejean และ Zoom เป็น
ตน้ 

5. นางนรศิา  มณัฑางกูร 
(หวัหน้ากลุ่มงาน)   
โทร 089-816-1341 
6. น.ส.อภริดา พนัธิส์ทิธิ ์
โทร 061-420-4718 
7. น.ส.ฐติมิา พึม่กุล   
โทร 084-387-8041 

3. บรหิารงานวจิยัและ
ประเมนิผลการ
ด าเนินงานในภาพรวม
ของระบบหลกัประกนั
สุขภาพ 

ก. การศกึษาองคค์วามรูร้ะบบ
หลกัประกนัสุขภาพ 

1. ประชุมหารอืการก าหนดโจทยใ์น
การศกึษา 

2. จดัหาผูเ้ชีย่วชาญศกึษาในประเดน็ที่
ก าหนด ผ่านกระบวนการจดัจา้งทาง
พสัดุ 

3. รวบรวมขอ้มลูทางวชิาการ 

  /  1. นางนรศิา  มณัฑางกูร 
(หวัหน้ากลุ่มงาน)   
โทร 089-816-1341 
2. น.ส.อภริดา พนัธิส์ทิธิ ์
โทร 061-420-4718 
3. น.ส.ฐติมิา พึม่กุล   
โทร 084-387-8041 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

4. ประชุมระดมสมองพจิารณาผล
การศกึษา (เท่าทีจ่ าเป็น) 
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แผนการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์สภาวะวิกฤติ  : รองรบัสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

กลุ่มภารกิจ : ยุทธศาสตรแ์ละการประเมินผล  ส านักบริหารแผนและงบประมาณ  

ภารกิจหลกั กิจกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน ประเภทงาน ผู้รบัผิดชอบ/หมายเลข
ติดต่อ 1 2 3 4 

1. พฒันาระบบการเงนิ
การคลงัเงนิกองทุน 

ก. การพฒันาขอ้เสนอเชงินโยบาย
ดา้นการเงนิการคลงั 

1. ก ากบัตดิตามผลการด าเนินงานตาม
สญัญาจา้งศกึษา/พฒันา โดยการ
ประสานทางโทรศพัท์/ e-mail และ
ศกึษาจากเอกสาร 

  /  1.หวัหน้าทมี/ผูร้บัผดิชอบ
หลกั : 
นางกาญจนา ศรชีมภู (O4) 
โทร 089 969 6482 
2. ผูร้่วมปฏบิตักิาร : นาง
นนัทวนั เกษธรรม (O4) โทร 
06-1386-8115 
3. ผูร้่วมปฏบิตักิาร : นางพร
รวนิท ์ศรเีพง็เพชร ์(O3) โทร 
090 197 5083 

ข. การจดัท าขอ้เสนองบประมาณ
เงนิ กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาต ิ

1. ตรวจสอบและปรบัปรุงขอ้มูล ร่าง พรบ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
(กองทุน) ประสานกบัเจา้หน้าทีส่ านกั
งบประมาณทางโทรศพัท ์ไลน์ และ  
e-mail  

2. จดัท าขอ้เสนอของบกลางรายการเงนิ
ส ารองจ่ายเพือ่กรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น 

  /  1.หวัหน้าทมี : นางกาญจนา 
ศรชีมภู (O4) โทร 089 969 
6482 
2. ผูร้บัผดิชอบหลกั :นาง
นนัทวนั เกษธรรม (O4) โทร 
06-1386-8115 
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ภารกิจหลกั กิจกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน ประเภทงาน ผู้รบัผิดชอบ/หมายเลข
ติดต่อ 1 2 3 4 

เพือ่ด าเนินการโครงการค่าบรกิาร
สาธารณสุข ส าหรบัโรคตดิเชื้อไวรสั 
โคโรน่า 2019 ภายใตก้องทุน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

- ประสานหน่วยงานทัง้ภายใน ภายนอก 
เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
โทรศพัท ์e-mail ไลน์ 

- วิเคราะห์ข้อมูล ค านวณ ประมาณ
วงเงนิงบประมาณ  

- หารือผู้บริหาร ผู้ที่ เกี่ ยวข้อง  ทาง
โทรศัพท์  การประชุมโดยใช้ระบบ 
Zoom /Polycom ของส านกังาน ส าหรบั
เรื่องส าคัญที่ต้องตัดสินใจต้องใช้การ
พบหารอืเผชญิหน้า 

- เสนอคณะกรรมการหลกัฯ  
(วนัที ่2 ม.ีค.63) 

- จดัท าหนังสอืเรื่อง รมว. สธ. และส านัก
งบประมาณ (เนื่ องจากเร่งด่วนต้อง
เดนิเรื่องเอง) 

3. ผูร้่วมปฏบิตักิาร : นางพร
รวนิท ์ศรเีพง็เพชร ์(O3) โทร 
090 197 5083 
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ภารกิจหลกั กิจกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน ประเภทงาน ผู้รบัผิดชอบ/หมายเลข
ติดต่อ 1 2 3 4 

- จั ด ท า ร า ย ล ะ เ อี ย ด ชี้ แ จ ง เ พื่ อ
ประกอบการพจิารณา ในระดบัปฏิบัติ
จัดส่ง เอกสารผ่าน e-mail ในระดับ
บรหิารใชว้ธิกีารหารอืและประชุมชีแ้จง 

- จัดท าแผนการใช้ จ่ ายเงิน  และขอ
เงินงวด รบัการจดัสรรโดยส่งเอกสาร
เป็นทางการ และผ่าน e-mail  

3. จดัท าขอ้เสนองบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการทีม่วีตัถุประสงคท์าง
การแพทยแ์ละสาธารณสุข ภายใตพ้ระ
ราชก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลงั
กูเ้งนิเพือ่แกไ้ขปญัหา เยยีวยา และ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสงัคม ทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิ
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 

- ประสานหน่วยงานทัง้ภายใน ภายนอก 
เพือ่รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใช้
โทรศพัท ์e-mail ไลน์ 

- วเิคราะหข์อ้มลู ค านวณ ประมาณ
วงเงนิงบประมาณ  
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ภารกิจหลกั กิจกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน ประเภทงาน ผู้รบัผิดชอบ/หมายเลข
ติดต่อ 1 2 3 4 

- ประชุมหารอืผูบ้รหิาร /หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง /ผูแ้ทนคณะกรรมการหลกัฯ 
เพือ่พจิารณาปรบัปรุงตวัเลข ให้
ขอ้เสนอแนะผ่านระบบ 
Zoom/Polycom 

- ร่วมประชุมชีแ้จงระดบักระทรวง /คณะ
กรรมการฯ โดยผูบ้รหิาร 

4. ท าหนังสอื/สง่เอกสาร ดว้ยตนเอง 
(เนื่องจากเป็นเรื่องส าคญั เร่งด่วน) 

ค. การจดัท าขอ้เสนอก าหนด
หลกัเกณฑก์ารบรหิารจดัการ
กองทุนฯ  

1. รวบรวมขอ้มลู ผลงาน การใชจ่้าย จาก
ผูร้บัผดิชอบกองทุนย่อย ผ่านทาง  
e-mail โทรศพัท ์ไลน์ 

2. ประสานผูร้บัผดิชอบก าหนดกรอบ
แนวคดิ/หลกัการการบรหิารงบกองทุนฯ 
ผ่านทาง e-mail โทรศพัท ์ไลน์ 

3. ประมาณการค่าใชจ่้ายเงนิกองทุนขาลง
ในภาพรวม และก าหนดหลกัเกณฑก์าร
บรหิารกองทุนย่อยในสว่นทีร่บัผดิชอบ  

4. จดัประชุมเพือ่พจิารณากองทุนย่อย
และ/หรอืร่วมประชุมกบัผูร้บัผดิชอบ

  /  1.หวัหน้าทมี/ผูร้บัผดิชอบ
หลกั : 
นางกาญจนา ศรชีมภู (O4) 
โทร 089 969 6482 
2. ผูร้่วมปฏบิตักิาร : นาง
นนัทวนั เกษธรรม (O4) โทร 
06-1386-8115 
3. ผูร้่วมปฏบิตักิาร : นางพร
รวนิท ์ศรเีพง็เพชร ์(O3) โทร 
090 197 5083 
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ภารกิจหลกั กิจกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน ประเภทงาน ผู้รบัผิดชอบ/หมายเลข
ติดต่อ 1 2 3 4 

กองทุนย่อย ผ่านระบบ 
Zoom/Polycom  

5. จดัท า (ร่าง) ประกาศ และแนวทาง
บรหิารงบกองทุนฯ  

6. ประชุมหารอืผูบ้รหิาร/ประชุมพจิารณา
ร่างประกาศ/แนวทางฯ ส านัก/เขต ผ่าน
ระบบ Zoom/Polycom 

7. เสนอคณะอนุกรรมการก าหนด
หลกัเกณฑ ์/คณะกรรมการควบคุมฯ /
คณะกรรมการหลกั โดยประชุมผ่าน
ระบบ Zoom/Polycom  

8. จดัท าประกาศ /คู่มอืบรหิารกองทุนฯ 
เพือ่เสนอ รมว.ลงนาม  

9. ชีแ้จงท าความเขา้ใจการบรหิารกองทุน
ใหผู้เ้กีย่วขอ้ง (หน่วยงานดา้น
สาธารณสุขทุกภาคสว่น) โดยจดัท า
เอกสารเผยแพร่ e-book  

2. พฒันาระบบงบ
บรหิารงานของส านกังาน 

ก. การจดัท าขอ้เสนองบประมาณ
งบบรหิารงานของส านกังาน  

1. ด าเนินการก่อนเกดิระบาดโรค COVID-
19  

  /  1. หวัหน้าทมี : 
นางอ านวย แสงฉายเพยีง
เพญ็ (O4) โทร 084 751 
2463  
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ภารกิจหลกั กิจกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน ประเภทงาน ผู้รบัผิดชอบ/หมายเลข
ติดต่อ 1 2 3 4 

2. ผูร้บัผดิชอบหลกั : นส.ลดั
ดาวลัย ์พนมกุล (O3) โทร 
092 263 8379  
3. ผูร้่วมปฏบิตังิาน นส.
วณัยณ์พชัร ค ามาอุตม ์(O1) 
โทร 061 402 7876 

 ข. การจดัท าค าของบประมาณตาม
ระบบของประเทศ 

1. จดัท ารายละเอยีดขอ้มลูประกอบการ
ชีแ้จงการพจิารณาของส านัก
งบประมาณ โดยประสานทาง โทรศพัท ์
ไลน์ e-mail 

2. ตรวจสอบขอ้มลูร่าง พรบ. งบประมาณ 
(ด าเนินการเอง) และประสาน
ผูเ้กีย่วขอ้งทาง โทรศพัท ์ไลน์ e-mail 

3. เตรยีมขอ้มลูส าหรบัการชีแ้จง
กรรมาธกิารพจิารณางบประมาณฯ โดย
ประสานผูเ้กี่ยวขอ้งทาง e-mail 

4. การเขา้ร่วมประชุมชีแ้จงต่อกรรมธกิาร 
(เดอืน ก.ค.) ปรบัลดจ านวนผูเ้ขา้ร่วม
ชีแ้จงโดยเลอืกเฉพาะผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งมาก
ทีสุ่ด 

  /  1. หวัหน้าทมี : 
นางอ านวย แสงฉายเพยีง
เพญ็ (O4) โทร 084 751 
2463  
2. ผูร้บัผดิชอบหลกั :  
นส.ลดัดาวลัย ์พนมกุล (O3) 
โทร 092 263 8379  
3. ผูร้่วมปฏบิตังิาน :  
นส.วณัยณ์พชัร ค ามาอุตม ์
(O1) โทร 061 402 7876 
5. ผูร้่วมปฏบิตังิาน  
นส.จุฑารตัน์ ผาสุข (O2) โทร 
061 386 6046 
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ภารกิจหลกั กิจกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน ประเภทงาน ผู้รบัผิดชอบ/หมายเลข
ติดต่อ 1 2 3 4 

 ค. การจดัท าแผนการด าเนินงาน
และแผนการเงนิ/แผนปฏบิตักิาร
ของส านกังาน 

1. จดัท า ร่าง หลกัเกณฑท์ศิทางและ
วงเงนิแผนการด าเนินงานประจ าปี 
2564 น าเสนอ คณะกรรมการนโยบาย
และยุทธศาสตร ์สปสช. (คนย.) 
พจิารณา ผ่านระบบ Zoom/Polycom 

2. ประสานเจา้ภาพจุดเน้น จดัท า
รายละเอยีดการด าเนินงาน ผ่านทาง
โทรศพัท ์ไลน์ e-mail  

3. จดัท าคู่มอื/ แนวทางการจดัท าแผนฯ 
64 โดยจดัท า (ร่าง) และหารอืปรบัปรุง
รายละเอยีดผ่านระบบ Zoom 

4. เตรยีมระบบ BMP เพือ่รบัการบนัทกึ
แผนฯ โดยหารอื Programmer และ
ผูเ้กีย่วขอ้ง ผ่านระบบ Zoom 

5. ประชุมชีแ้จงนโยบายและแนวทาง
จดัท าแผนปี 64 ผูบ้รหิาร/เจา้หน้าที่
แผน/PM ทุกส านกั และเขตผ่านระบบ 
Zoom 

6. จดัท าร่างแผนการด าเนินงานฯประจ าปี 
7. ผูบ้รหิาร C1 พจิารณาเบือ้งตน้/ เสนอ 

คนย ผ่านระบบ Zoom 

  /  1. หวัหน้าทมี : 
นางอ านวย แสงฉายเพยีง
เพญ็ (O4) โทร 084 751 
2463 
2. ผูร้บัผดิชอบหลกั  
นส.จุฑารตัน์ ผาสุข (O2) โทร 
061 386 6046 
3. ผูร้่วมปฏบิตังิาน  
นส.วณัยณ์พชัร ค ามาอุตม ์
(O1) โทร 061 402 7876 
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ภารกิจหลกั กิจกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน ประเภทงาน ผู้รบัผิดชอบ/หมายเลข
ติดต่อ 1 2 3 4 

8. เสนอคณะอนุกรรมการก าหนด
หลกัเกณฑ/์คณะกรรมการหลกั โดย
ประชุมผ่านระบบ Zoom/Polycom  

9. จดัท าประกาศแผนการด าเนินงานและ
แผนปฏบิตักิารฯ ประจ าปี แจง้ทาง e-
mail ไลน์ 

10. ตดิตาม ควบคุมก ากบัการด าเนินงาน
ตามแผน ผ่านระบบ BMP ระบบ Ev-MIS 
ของส านกังบประมาณ 
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แผนการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์สภาวะวิกฤติ  : รองรบัสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

กลุ่มภารกิจ : ยุทธศาสตรแ์ละการประเมินผล  ส านักสารสนเทศและประเมินผลลพัธส์ุขภาพแห่งชาติ  

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

1.วเิคราะหแ์ละน าเสนอ
ขอ้มลูสารสนเทศเพือ่
ประกอบการตดัสนิใจ
ทางการบรหิารเชงิ
ยุทธศาสตร ์

1.1 วางแผนการวเิคราะห ์และ
บรหิารงานดา้นขอ้มลูสารสนเทศ
สุขภาพ 
1.2 บรหิารจดัการฐานขอ้มลูเพือ่
สนบัสนุนการวเิคราะห/์สงัเคราะห์
เชงิลกึ (เตรยีมฐานขอ้มลู เชื่อมโยง
ฐานขอ้มลู ตรวจสอบและท าความ
สะอาดขอ้มลู) 
1.3 วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่
ประกอบการตดัสนิใจเชงินโยบาย 
1.4 จดัท าชุดขอ้มลูสารสนเทศและ
ระบบรายงานผลบรกิารสุขภาพและ
ตวัชีว้ดัผลลพัธท์ีใ่ชใ้นการตดิตาม
ประเมนิผลการบรหิารกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ
ยุทธศาสตรข์ององคก์รและระบบ

เตรยีมความพรอ้มระบบงานเพือ่ท าใหก้าร
ประสานความร่วมมอืด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ดงันี้ 
1. ตดิตัง้ระบบ VPN (Virtual Private 

Network) เพือ่รบัสง่ขอ้มลูตรงกบั 
Server ส านกังาน  

2. ใชก้ารสือ่สารผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์
เครอืขา่ย Internet เช่น VDO 
Conference, Polycom, Zoom, 
Bluejeans,  

3. ส ารองไฟลร์ายงานและสารสนเทศ, raw 
data (individual) ทีส่ าคญั และชุดค าสัง่
ในการเรยีกขอ้มลู ไว ้4 แห่ง เพือ่ใหม้ี
ความพรอ้มต่อการปฏบิตังิานนอก
ส านกังาน ไดแ้ก่ Drive X ของ C1 , 
Server ของส านกั (10.0.0.38) , Drive 

  / 
 

 1. นางกาญจนา ศริโิกมล 
(ผอ.สสป.) โทร 084-
4390152 

2. นางจุฑาทพิ ทัง่ทอง 
โทร 090-1975283  

3. นายพูนชนะ วารชียั 
โทร  061-3878236 

 

tel:0844390152
tel:0844390152
tel:0901975283
tel:061-3878236


44 
 

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตใิน
ภาพรวม 
1.5 วางแผนและน าเสนอ
สารสนเทศผ่านทาง website 
ศูนยบ์รกิารสารสนเทศการประกนั
สุขภาพ (UC info) 

T: temp (ระหว่าง ITกบัส านกั) และ
External hard disk ของเจา้หน้าทีท่ี่ 

    รบัผดิชอบ 
4. ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมทีใ่ช้

วเิคราะหข์อ้มลูในคอมพวิเตอร ์เช่น 
โปรแกรมทีใ่ช ้query ขอ้มลู  

5. clear พืน้ทีใ่น hard disk และก าจดั
ไวรสัคอมพวิเตอร ์ 

2. บรหิารจดัการเพือ่
สง่เสรมิการน าขอ้มลูใน
ระบบหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาตไิปใช้
ประโยชน์ 

2.1 บรหิารจดัการและสนบัสนุน
ขอ้มลูเพือ่การศกึษาวจิยัและการ
พฒันานโยบายแก่หน่วยงาน
ภายในและภายนอกทีร่อ้งขอ 

เตรยีมความพรอ้มระบบงานเพือ่ท าใหก้าร
ประสานความร่วมมอืด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ดงันี้ 
1. ตดิตัง้ระบบ VPN (Virtual Private 

Network) เพือ่รบัสง่ขอ้มลูตรงกบั 
Server ส านกังาน  

2. ใชก้ารสือ่สารผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์
เครอืขา่ย Internet เช่น VDO 
Conference, Polycom, Zoom, 
Bluejeans, 

3. ส ารองไฟลร์ายงานและสารสนเทศ, 
raw data (individual) ทีส่ าคญั และ
ชุดค าสัง่ในการเรยีกขอ้มลู ไว ้4 แห่ง 

  / 
 

 1. นางกาญจนา ศริโิกมล 
(ผอ.สสป) โทร 084-
4390152 

2. นางจุฑาทพิ ทัง่ทอง 
โทร 090-1975283 

3. นายพูนชนะ วารชียั 
โทร 061-3878236 

 

tel:0844390152
tel:0844390152
tel:0901975283
tel:061-3878236
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

เพือ่ใหม้คีวามพรอ้มต่อการปฏบิตังิาน
นอกส านกังาน ไดแ้ก่ Drive X ของ 
C1 , Server ของส านกั (10.0.0.38) 

3. ตดิตามประเมนิผล
และจดัท ารายงาน 
. 

3.1 การตดิตามประเมนิผลและการ
รายงานผลการด าเนินงานการสรา้ง
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ

เตรยีมความพรอ้มระบบงานเพือ่ท าใหก้าร
ประสานความร่วมมอืด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ดงันี้ 
1. ตดิตัง้ระบบ VPN (Virtual Private 

Network) เพือ่รบัสง่ขอ้มลูตรงกบั 
Server ส านกังาน  

2. ใชก้ารสือ่สารผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์
เครอืขา่ย Internet เช่น VDO 
Conference, Polycom, Zoom, 
Bluejeans,  

3. ส ารองไฟลร์ายงานและสารสนเทศ, raw 
data (individual) ทีส่ าคญั และชุดค าสัง่
ในการเรยีกขอ้มลู ไว ้4 แห่ง เพือ่ใหม้ี
ความพรอ้มต่อการปฏบิตังิานนอก
ส านกังาน ไดแ้ก่ Drive X ของ C1 , 
Server ของส านกั (10.0.0.38) , Drive 
T: temp (ระหว่าง ITกบัส านกั) และ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 

 / 
 

/ 
 
 
 

/ 
 

 1. นางกาญจนา ศริโิกมล 
(ผอ.สสป) โทร 084-
4390152 

2. นางจริพนัธุ ์จรสัภทัร
โรจน์ 
โทร 090-1975280 

3. นางสาวอมรรตัน์  
เงาวะบุญพฒัน์ 
โทร 061-3985708 

4. นางสาวผ่องพรรณ ราช
คม 
โทร 061-3877528 
 

 

tel:0844390152
tel:0844390152
tel:0901975280
tel:0613985708
tel:0613877528
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

External hard disk ของเจา้หน้าทีท่ี่
รบัผดิชอบ 

4. ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมทีใ่ช้ 
5. วเิคราะหข์อ้มลูในคอมพวิเตอร ์เช่น 

โปรแกรมทีใ่ช ้query ขอ้มลู  
6. clear พืน้ทีใ่น hard disk และก าจดั

ไวรสัคอมพวิเตอร ์ 

 
 
/ 

 

3.2 ตดิตามและประเมนิองคก์ร 1. ศึ ก ษ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด วิ ธี ก า ร ก า ร
ประเมินผลงานองค์กร ที่ก าหนดโดย
หน่วยงานภายนอก 

2. ประสาน ตดิตาม การจดัท ารายละเอยีด
ตัวชี้ ว ัดตามรูปแบบและเงื่อนไขที่
ก าหนด  ผ่ านทาง  e-mail และการ
ประชุมผ่านระบบประชุม online เช่น 
ZOOM 

3.  ติดตามการรายงานผลตามตัวชี้ว ัด 
ผ่ า น ร ะ บ บ ร า ย ง า น  online ต า ม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

4. จัดท าสรุปผลการด า เนินงานตาม
ตวัชี้วดั ในรูปแบบ อิเลกโทรนิกส์ไฟล์ 
เพือ่เสนอผูบ้รหิารตามล าดบัขัน้ 

  / 
 

 1. นางกาญจนา ศริโิกมล 
(ผอ.สสป) โทร 084-
4390152 

2. นางวรรณา เอยีดประ
พาล โทร 084-4390096 

3. นางศริขิวญั ถิน่ทพิย์ 
โทร 061-3866399 
 

tel:0844390152
tel:0844390152
tel:0844390096
tel:0613866399
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

5. จัดท า ส รุ ป ร ายง านผล ในรู ปแบบ
เอกสารอิเล็กโทรนิกส์ ส่งหน่วยงาน
ภายนอกที่ท าหน้าที่ประเมนิผลองค์กร 
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

3.3 ส ารวจความคดิเหน็ของ
ประชาชน ผูใ้หบ้รกิารและองคก์ร
ภาคทีีเ่กี่ยวขอ้งต่อการด าเนินงาน
ระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ

1. เตรยีมการส ารองขอ้มลูทีต่อ้งใชง้าน ไว้
ในเครื่องคอมพวิเตอร ์ 

2. ตดิตัง้ระบบสารสนเทศทีส่ าคญั เช่น 
VPN ระบบ VDO Conference เช่น
Zoom Bluejeans  

3. ใชก้ารสือ่สารทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
โดยสามารถด าเนินการผ่านระบบ
เครอืขา่ย Internet และผ่าน VPN  

4. เมื่อมกีารจดัซือ้จดัจา้ง ใหเ้ขา้ส านกังาน
ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 

 / 
 

/ 
 
 

/ 
 

 1. นางกาญจนา ศริโิกมล 
(ผอ.สสป) โทร 084-
4390152 

2. นางจริพนัธุ ์จรสัภทัร
โรจน์ โทร 090-1975280 

3. นางสาวชลณชั คุปตวชั 
โทร 061-4132903 
 

 

 

 

 

 

 

tel:0844390152
tel:0844390152
tel:0901975280
tel:0614132903
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แผนการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์สภาวะวิกฤติ  : รองรบัสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

กลุ่มภารกิจ : ยุทธศาสตรแ์ละการประเมินผล ส านักหลกัประกนัสุขภาพระหว่างประเทศ 

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

1.การประสานความ
ร่วมมอืระหว่างประเทศ 
เพือ่การพฒันาองค์
ความรู ้พฒันาศกัยภาพ
บุคลากร และการ
ขบัเคลื่อนยุทธศาสตร ์
นโยบายหลกัประกนั
สุขภาพไทย/นานาชาต ิ 
 

1.1 การสรา้งความสมัพนัธ/์ 
ประสานความร่วมมอื และ 
ด าเนินการตามความร่วมมอืกบั
ต่างประเทศ เช่น การท า
ขอ้ตกลงความร่วมมอื (MOU) 
JICA เกาหล ีไตหวนั ASEAN 
และประเทศทีร่อ้งขอมา ฯลฯ 

1.2 บรหิาร/จดัการ/ประสานงาน  
และสนบัสนุนขอ้มลูแก่ผูบ้รหิาร 
และ จนท. กบัหน่วยทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ในขอ้มลูทีต่อ้งการจาก
ต่างประเทศ หรอื เพือ่การ
เผยแพร่ผลงานในการประชุม
นานาชาต ิเช่น WHA,  

1.3 การด าเนินการเพือ่สนบัสนุน 
และประสานในการพฒันา

เตรยีมความพรอ้มระบบงานเพือ่ท าให้
การประสานความร่วมมอืด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ดงันี้ 

1. ตดิตัง้ระบบ VPN (Virtual Private 
Network) เพือ่รบัสง่ขอ้มลูตรงกบั 
Server 

2. ใชก้ารสือ่สารผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์
เครอืขา่ย Internet เช่น VDO 
Conference, Polycom, Zoom, 
Bluejeans, 

3. ส ารองไฟลร์ายงาน ทีส่ าคญั ไว ้ดงันี้ 
Drive X ของ cluster และ External 
hard disk ของเจา้หน้าทีท่ี่รบัผดิชอบ 

4. Clear พืน้ทีใ่น hard disk และก าจดั
ไวรสัคอมพวิเตอร ์ 

5. งานทีต่อ้งประสานหน่วยงานภายนอก
จดัเตรยีม จดัท าจดัเอกสาร จดัท า

  / 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 

 1. นางวไิลลกัษณ์ วสิาสะ 
โทร 0847511633 
2. รอ้ยต ารวจโทหญงิสุวภรณ์ 
มาสุข โทร 0811704003  
3. นางสาวอจัฉราพรรณ  
โทร 0614027506 
4. นายโชตะ ทาเกมูระ     
โทร 0858402408 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

ระบบหลกัประกนัสุขภาพใน
ภูมภิาค และนานาชาต ิ 

1.4 วางแผนและน าเสนอ
สารสนเทศผ่านทาง website 
ศูนยบ์รกิารสารสนเทศการ
ประกนัสุขภาพ (UC info) 

หนงัสอืต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งใหป้ระสานและ
ด าเนินงานตามแนวทางของหน่วยงาน
นัน้ ๆ 

 
 

 

 
 
/ 
 
 
 

2. การบรหิารจดัการองค์
ความรูข้องไทย และ
ต่างประเทศ เพือ่การ
ประยุกตใ์ชใ้นการจดัท า
ขอ้เสนอ และการ
เผยแพร่ผลงานดา้น
หลกัประกนัสุขภาพสู่
นานาชาต ิ
 

2.1 บรหิารจดัการ/จดัท าสือ่ต่างๆ 
เพือ่เผยแพร่ผลงานดา้น
หลกัประกนัสุขภาพในเวที
นานาชาต ิ

2.2 สนบัสนุนองคค์วามรู ้ร่วมจดั
นิทรรศการเพือ่เผยแพร่ผลงาน
ในระดบันานาชาต ิและ
สนบัสนุนองคก์รภาคทีี่
เกีย่วขอ้ง 

2.3 บรหิารจดัการเพือ่ใหเ้กดิการ
เรยีนรูก้ารด าเนินการระบบ
หลกัประกนัสุขภาพของ
ต่างประเทศเพือ่น ามา

1. ติ ด ตั ้ ง ร ะ บ บ  VPN (Virtual Private 
Network) เ พื่ อ รับ ส่ ง ข้ อ มู ล ต ร งกับ 
Server  

2. ใชก้ารสือ่สารผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์
เครอืขา่ยInternet เช่น VDO 
Conference, Polycom, Zoom, และ 
Bluejeans  

3. ส ารองไฟล์งาน ที่ส าคญั ไว้ ดงันี้ Drive 
X ของ cluster และ External hard disk 
ของเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ 

4. Clear พื้นที่ ใน  hard disk และก าจัด
ไวรสัคอมพวิเตอร ์ 

 
 

  / 
 
 
 
 

 1. นางวไิลลกัษณ์ วสิาสะ 
โทร 0847511633 
2. รอ้ยต ารวจโทหญงิสุวภรณ์ 
มาสุข โทร 0811704003  
3. นางสาวอจัฉราพรรณ  
โทร 0614027506 
4. นายโชตะ ทาเกมูระ     
โทร 0858402408  
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

ประกอบการจดัท าขอ้เสนอเชงิ
นโยบาย 

3. การพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร เพือ่การ
สนบัสนุนการขบัเคลื่อน
ดา้นหลกัประกนัสุขภาพ
ของประเทศไทยและ
นานาชาต ิ

3.1 บรหิารจดัการโครงการ
ฝึกอบรมต่างๆ (โครงการ 
online training course / 
online workshop) 

3.2 การจดัการศกึษาดงูาน 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ดา้น
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า
นานาชาต ิใหก้บัหน่วยงาน 
ต่างประเทศ และองคก์าร
ระหว่างประเทศ (online ขอ้มลู
พืน้ฐาน ลดภาระ สปสข) 

3.3 สนบัสนุนการเตรยีมความ
พรอ้มของบุคลากร สปสช. ใน
การเดนิทางไปปฏบิตังิาน
ชัว่คราว ณ ต่างประเทศ 

เตรยีมการส ารองขอ้มลูทีต่อ้งใชง้าน ไว้
ในเครื่องคอมพวิเตอร ์ 

1. ใชก้ารสือ่สารผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์
เครอืขา่ยInternet เช่น VDO 
Conference, Polycom, Zoom และ
Bluejeans  

2. ใชก้ารสือ่สารทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
โดยสามารถด าเนินการผ่านระบบ 
Internet และผ่าน VPN  

3. งานทีต่อ้งประสานหน่วยงานภายนอก
จดัเตรยีม จดัท าจดัเอกสาร จดัท า
หนงัสอืต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง ใหป้ระสานและ
ด าเนินงานตามแนวทางของหน่วยงาน
นัน้ ๆ 

  / 
 
 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 
 

 1. นางวไิลลกัษณ์ วสิาสะ 
โทร 0847511633 
2. รอ้ยต ารวจโทหญงิสุวภรณ์ 
มาสุข โทร 0811704003  
3. นางสาวอจัฉราพรรณ 

โทร 0614027506 

งานแผนและงบประมาณ 
การรายงานผลการ
ด าเนินงาน/งบประมาณ 

4.1 งานแผนและงบประมาณ 
4.2 การรายงานผลการด าเนินงาน/

งบประมาณ 

1. เตรยีมการส ารองขอ้มลูทีต่อ้งใชง้าน ไว้
ในเครื่องคอมพวิเตอร ์ 

  / 
/ 

 
 

 1. นางวไิลลกัษณ์ วสิาสะ 
โทร 0847511633 
2. รอ้ยต ารวจโทหญงิสุวภรณ์ 
มาสุข โทร 0811704003  
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

งานคุณภาพ 
/Management review 
งานบรหิารความเสีย่ง  
 

4.3  งานคุณภาพ /Management 
review งานบรหิารความเสีย่ง  

 

2. ตดิตัง้ระบบสารสนเทศทีส่ าคญั เช่น 
VPN ระบบ VDO Conference เช่น
Zoom Bluejean Polycom  

3. ใชก้ารสือ่สารทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
โดยสามารถด าเนินการผ่านระบบ 
Internet และผ่าน VPN  

4. เมื่อมกีารจดัซือ้จดัจา้ง ใหเ้ขา้ส านกังาน
ตามความเหมาะสม 

/ 
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แผนการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์สภาวะวิกฤติ  : รองรบัสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

กลุ่มภารกิจ : บริหารกองทุน ส านักริหารงานทะเบียน  

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

1. งานขึน้ทะเบยีนหน่วย
บรกิาร 

1) การรบัเอกสารแจง้ขอขึน้
ทะเบยีน 

1. แจง้ทุกเขต/ส านกัใหส้ง่เอกสารขอขึน้
ทะเบยีนผ่านทางระบบสารบรรณ
อเิลก็ทรอนิกส ์

2.  ตดิตัง้ VPN ใหก้บัเจา้หน้าที/่พนกังาน
ทุกคน 

3. รบัเอกสารและมอบหมายงานผ่าน
ระบบสารบรรณ ในโปรแกรม NHSO 
Office 

4. ผูร้บัผดิชอบตรวจสอบเอกสารจากใน
ระบบ และสือ่สารในกลุ่มงานดว้ย
กรุ๊ปไลน์ 

  /  1. นายอนุชติ โชตยิะปุตตะ 
โทร 08-1170-4063 
2. นางสาววรวรี ์ธนประกฤต 
โทร 06-1398-6491 
 
 
 

2) การออกประกาศรบัขึน้ทะเบยีน 1. รบัการแจง้งานในกรุ๊ปไลน์ และ
ตรวจสอบเอกสารใน DriveX 

2. จดัท าประกาศ/หนงัสอืขออนุมตั ิและ
ตรวจสอบประกาศ โดยใชก้ารแชรไ์ฟล์
ใน DriveX 

  /  
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

3. ประกาศทีผ่่านการตรวจสอบจาก
หวัหน้ากลุ่มงานแลว้ จะออกเลขที่
หนงัสอืขออนุมตัใินระบบสารบรรณ  

4. เสนอการอนุมตัปิระกาศผ่านระบบ 
Lotus Note 

5. สง่ส าเนาประกาศทีอ่นุมตัแิลว้ให้
ผูร้บัผดิชอบของเขตผ่านทางเมล 

3) การปรบัปรุงฐานขอ้มลู 1. รบัแจง้งานจากกรุ๊ปไลน์ 
2.  ปรบัปรุงฐานขอ้มลูดว้ยโปรแกรม โดย

ผ่านการ VPN เขา้ระบบ 
3. สือ่สารกบัเขตดว้ยกรุ๊ปไลน์ /เมล 

  /     1. นายธรีภทัร ์ภาคเพยีร  
โทร 08-1170-4016 
2. นายชุมพล บวัศริ ิ 
โทร 08-6602-5102 

4) การตรวจสอบและอนุมตัิ
เครอืขา่ยหน่วยบรกิาร 

1. รบัแจง้งานจากกรุ๊ปไลน์ 
2. ด าเนินการตรวจสอบ/อนุมตัเิครอืขา่ย

หน่วยบรกิารดว้ยโปรแกรม Master 
Cup Online  

3. สือ่สารกบัเขตดว้ยกรุ๊ปไลน์ /เมล 

  /     1. นายอนุชติ โชตยิะปุตตะ 
โทร 08-1170-4063 
2. นายธรีภทัร ์ภาคเพยีร  
โทร 08-1170-4016 

5) การบนัทกึขอ้มลูพืน้ฐานหน่วย
บรกิาร 

1. รบัแจง้งานจากกรุ๊ปไลน์ 
2. ปรบัปรุงขอ้มลูดว้ยโปรแกรม CPP   
3. สือ่สารกบัเขตดว้ยกรุ๊ปไลน์ /เมล 

    /     1. นายธรีภทัร ์ภาคเพยีร  
โทร 08-1170-4016 
2. นายชุมพล บวัศริ ิ 
โทร 08-6602-5102 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

2. งานทะเบยีนนิตกิรรม
สญัญา 

1) การสรา้งและปรบัปรุงขอ้มลู
คู่สญัญา (Vendor) 

1. เขต/ส านกั แจง้ขอสรา้งหรอืปรบัปรุง
ขอ้มลู Vendor ผ่านระบบสารบรรณ/
ระบบE-Contract 

2. ผูร้บัผดิชอบ VPN เขา้ระบบ และ
ด าเนินการในระบบ E-Budget หรอื 
SAP 

3. ตดิต่อประสานงานกบัผูเ้กีย่วขอ้งดว้ย
ไลน์/เมล/โทรศพัท์ 

   /   1. นายอนุชติ โชตยิะปุตตะ 
โทร 08-1170-4063 
2. นายธรีภทัร ์ภาคเพยีร  
โทร 08-1170-4016 
3. นางสาวนภทัร ชมนาวงั 
โทร 09-2852-6364 

2) การตรวจสอบนิตกิรรมสญัญา 1. เขต/ส านกัท านิตกิรรมสญัญาระบบ E-
Contract 

2. ผูร้บัผดิชอบ VPN เขา้ระบบ และ
ด าเนินการตรวจสอบผ่านระบบ E 
Contract 

3. ตดิต่อประสานงานกบัผูเ้กีย่วขอ้งดว้ย
ไลน์/เมล/โทรศพัท์ 

   /   1. นายอนุชติ โชตยิะปุตตะ โทร 
08-1170-4063 
2. นางสาวเพทาย แกว้สพาน 
โทร 06-1398-8054 
3. นางสาวกนิษฐา แกว้
พพิฒัน์ 
โทร 08-4392-6688 

3. งานลงทะเบยีนผูม้ี
สทิธ ิ

1) การก ากบัการประมวลผล
ลงทะเบยีน  
   - ประมวลผลลงทะเบยีน UC  
   - ประมวลผลสทิธขิา้ราชการ
กรมบญัชกีลาง 
   - ประมวลผลสทิธปิระกนัสงัคม 

1. ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ทีเ่ครื่อง 
PC และNotebook เขา้ท างานในระบบ 

2. ตรวจสอบขอ้มลูในฐาน oracle และ
โปรแกรมการลงทะเบยีน 

  /     1. นางสาวณฐัวรรณ บุญฤทธิ ์
ภกัด ี
โทร 08-4387-8043 
2. นายระว ีสวสัด ี 
โทร 09-2669-9626 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

   - ประมวลผลสทิธ ิSTP 
   - การเชื่อมโยงฐานขอ้มลูพระ 
ผูต้อ้งขงั คนพกิาร 
   - ปรบัปรุงสทิธกิรณีเบกิชดเชย 
UCEP/ม.7 

3. ประสาน/แจง้งานส านกัไอทดี าเนินการ
สว่นทีเ่กีย่วขอ้งผ่านทางระบบ 
ServiceDesk/ Line/ Mail/ Mobile 

4. ตรวจสอบรายงานผ่านทาง Line ,Mail 
/ระบบคลงัขอ้มลู 

2) การก ากบัการใชง้านโปรแกรม
ลงทะเบยีน (ERM,E-Form) 

1. ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ทีเ่ครื่อง 
PC และNotebook เขา้ท างานในระบบ 

2. รบัแจง้งานผ่านทาง Line/Lotus note/
โทรศพัท์ 

3. ตรวจสอบขอ้มลูในฐาน oracle และ
โปรแกรมการลงทะเบยีน 

4. ประสานตอบกลบัผ่านทาง Line/Mail/
โทรศพัท์ 

  /     1. นายอภชิาต สะตะ  
โทร 08-4439-0136 
2. นายระว ีสวสัด ี 
โทร 09-2669-9626 

3) งาน อปท. / งาน NBRC 1. แจง้ข่าวประชาสมัพนัธใ์หส้ง่เรื่องผ่าน
เขต 

2. เขต Scan หนงัสอืแจง้ทาง Line/ Mail 
3. ประสานงานผ่านทาง line/Mail/

โทรศพัท์ 
4. VPN เขา้ท างานในระบบ 

    /     1. นางสาวฟ้าสาง สสีรรพ ์
โทร 06-2869-6965 
2. นายอภชิาต สะตะ  
โทร 08-4439-0136 
3. นายระว ีสวสัด ี 
โทร 09-2669-9626 

4) การออกรายงานประจ าเดอืน/
การออกขอ้มลูรายหวั 

1. ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ทีเ่ครื่อง 
PC และNotebook เขา้ท างานในระบบ 

  /    1. นางสาวณฐัวรรณ บุญฤทธิ ์
ภกัด ี
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

2. ตรวจสอบขอ้มลูในฐาน oracle 
3. ตรวจสอบรายงานในฐาน oracle และ

ระบบคลงัขอ้มลู (EDW)  
4. สง่รายงานทาง Mail และวางไดรฟ์ T:

ระบบรายงานงานทะเบยีน  
5. ประสานงานผ่านทาง Line ,Mobile 

,Mail 

โทร 08-4387-8043 
2. นางสาวฟ้าสาง สสีรรพ ์
โทร 06-2869-6965 
3. นายอภชิาต สะตะ  
โทร 08-4439-0136 

5) การโตต้อบหนงัสอื 1. รบัหนงัสอืเขา้ผ่านทางระบบสารบรรณ 
(NHSO Office) 

2. ด าเนินการร่าง/จดัท าหนงัสอืโตต้อบ 
3. เสนออนุมตัผิ่านเมล์ 
4. สง่ออกผ่านระบบสารบรรณปกต ิ

   /   1 นางสาวประกายพฤกษ์ สุ
ทนต์ 
โทร 06-1398-6379 
2. นางสาวฟ้าสาง สสีรรพ ์
โทร 06-2869-6965 

งานพฒันาระบบ
สารสนเทศงานทะเบยีน 

1) การจดัท า Requirement ของ
ระบบ2) การตดิตามการพฒันา 
เช่นการตรวจสอบการออกแบบ
หน้าจอ, การทดสอบฟงักช์ัน่การใช้
งาน (Unit Test) 
3) การท า UAT 
4) การตดิตามการตดิตัง้ระบบ 
5) การ Training ผูใ้ชง้าน 

1. ประชุมกบัส านกัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่สรุป
ความตอ้งการใชง้านของระบบ 

2. ประชุมกบัทมีพฒันาเพือ่สง่มอบ
เงือ่นไขการพฒันาระบบ 

3. ประชุมกบัทมีพฒันาเพือ่ตดิตามการ
พฒันาระบบเป็นระยะ 

4. ร่วมทดสอบระบบเป็นระยะ ๆ 
5. ร่วมวางแผน/ประสานงานกบัส.ไอที

และทมีพฒันาในการขึน้ระบบ 

  /  1. นายอนุชติ โชตยิะปุตตะ 
โทร 08-1170-4063 
2. นางสาววรวรี ์ธนประกฤต 
โทร 06-1398-6491 
3. นายธรีภทัร ์ภาคเพยีร 
โทร 08-1170-4016 
4. นายชุมพล บวัศริ ิ 
โทร 08-6602-5102 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

6. จดัท าคู่มอื/สไลด/์จดัประชุมสอนการใช้
งานระบบใหแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้ง  

7. ประกาศการใชง้านระบบผ่านเวบ็ไซต/์
ไลน์/เมล/หนงัสอื 

5. นางสาวประกายพฤกษ์ สุ
ทนต ์โทร 06-1398-6379 
6. นางสาวฟ้าสาง สสีรรพ ์
โทร 06-2869-6965 
7. นางสาวณฐัวรรณ บุญฤทธิ ์
ภกัด ีโทร 08-4387-8043 
8. นายอภชิาต สะตะ โทร 08-
4439-0136 
ผู้บริหาร 
พนัเอกหญงิพนมวลัย ์บุณย
มานพ (ผอ.)         
โทร 08-1877-4016 
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แผนการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์สภาวะวิกฤติ  : รองรบัสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

กลุ่มภารกิจ : บริหารกองทุน ส านักบริหารการจดัสรรและชดเชยค่าบริการ  

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

1.งานบรหิารจ่ายชดเชย
ค่าบรกิารทางการแพทย ์
สทิธ ิUC , สทิธอิื่น , 
UCEP และโปรแกรม e-
claim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) การจดัท าหลกัเกณฑแ์นวทาง
เงือ่นไขการจ่ายชดเชยค่าบรกิาร
ทางการแพทย ์
 
 

1. จดัเตรยีม Notebook และตดิตัง้ VPN 
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านระบบโปรแกรม
ภายในของส านกังานได ้

2. ประสานงานจดัการประชุมหารอืกบั
ผูเ้กีย่วขอ้งทางโทรศพัท,์e-mail , Line 

3.  จดัสง่เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งทาง e-mail / 
line 

4. จดัประชุมผ่านระบบ Tele 
Conference เช่น Polycom , Zoom, 
Blue Jeans 

5. แจง้มตกิารประชุมใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ทาง e-mail / line 

6. แจง้เวยีนประกาศหลกัเกณฑแ์นวทาง
เงือ่นไขการจ่ายชดเชยค่าบรกิาร
ทางการแพทยท์างเวบ็ไซต ์
eclaim.nhso.go.th 

  /     1. งานบริหารจ่ายชดเชย 
สิทธิ UC 
1. นางสาวพมิพว์สา  ศรี
เมอืง โทร  09-0197-5129 
2. นางอรนุช ขนัทะวงศ ์
โทร 08-4751-2464 
3. นางสาวรจติ แซหลิม่ 
โทร 06-1402-6769 
2. งานบริหารจ่ายชดเชย 
สิทธิอ่ืน 
1. นางกริยิา จนัทรโ์ชต ิ
โทร 06-1403-7525 
3. งานบริหารจ่ายชดเชย 
UCEP 

tel:0614037525
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

 
 
 
 
 

7. จดัท าเงือ่นไขของการประมวลผล
โปรแกรม e-claim โดยการประชุม
ผ่านระบบ Tele Conference และแจง้
งานทาง e-mail และระบบการแจง้งาน 
 

1. น.ส.อสิรยี ์ชื่นจติต์
เสาวคนธ ์โทร 06-1403-
2201 
4. โปรแกรม e-claim 
1. น.ส.เดอืนเพญ็ ค ามา 
โทร. 09-2246-5733 
2. น.ส.อภนัตร ีสวีงกต 
โทร. 06-1403-4166 

 2) การตรวจสอบขอ้มลูขอเบกิและ
ออกรายงานการจ่ายชดเชย
ค่าบรกิารทางการแพทย ์
 

1. จดัเตรยีม Notebook และตดิตัง้ VPN 
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านระบบโปรแกรม
ภายในของส านกังานได ้

2. ตดิต่อประสานงานผูเ้กีย่วขอ้งทาง
โทรศพัท ์/ e-mail / Line Group 

   /   

 3) การขออนุมตัจ่ิายชดเชย
ค่าบรกิารทางการแพทย ์
 

1. จดัเตรยีม Notebook และตดิตัง้ VPN 
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านระบบโปรแกรม
ภายในของส านกังานได ้

2. จดัหาเครื่องพมิพ ์กระดาษ หมกึพมิพ ์
และอุปกรณ์ส านกังานทีจ่ าเป็น ส าหรบั
ปฏบิตังิานทีบ่า้น 

3. ประสานส านกับรหิารทัว่ไปในการจดั
รถส าหรบัสง่เอกสารการขออนุมตัจ่ิาย
ชดเชย 

4. จดัสง่เอกสารการเบกิจ่ายใหก้บัส านกั
การเงนิและบญัชกีองทุนตามช่องทางที่

   /   
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

ก าหนด เช่น เป็นเอกสาร การวาง
เอกสารใน Line Group 

2) งานสนบัสนุนระบบ
ภายในส านกั 
 

1) จดัท าระบบสนบัสนุนขอ้มลูการ
จ่ายชดเชยค่าบรกิารทางการแพทย์ 
 

1. จดัเตรยีม Notebook และตดิตัง้ VPN 
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านระบบโปรแกรม
ภายในของส านกังานได ้

2. ก าหนดช่องทางในการเขา้ถงึขอ้มลู 
กรณีขอ้มลูแบบ routine 

3. ส าหรบัขอ้มลูแบบ ad hoc 
ประสานงานทางโทรศพัท์, e-mail , 
Line 

   /  5. ระบบสนับสนุนข้อมูล 
1. นางสาวรมัภาภคั พมิภา
ธรีนาถ โทร  09-0197-5090 
2. นายธนะศกัดิ ์แกว้ชมพ ู  
โทร 08-6799-5530 
6.งาน Help desk 
1. น.ส.มาลสิา พมิพสอน  
โทร 06-1402-7437  
2. น.ส.นิตกิา ฤกษ์ส ารวจ  
โทร 08-4388-2390 
3. น.ส.ลฬีฆวรรณ โภคะโต  
โทร 06-1403-5139 
4. น.ส.สุคนธท์พิย ์สุทนต ์  
โทร 06-1402-5916 
5. น.ส.คคนางค ์โพธิต์ระกูล  
โทร 08-8618-3551  

 2) ระบบ Help Desk ในการตอบ
ค าถามหน่วยบรกิาร 
 

1. ประสานส านกับรหิารทัว่ไปในการโอน
สายโทรศพัทเ์ขา้เบอรม์อืถอื ส าหรบั
กรณี miss call จะด าเนินการตดิต่อ
กลบั 

2. แจง้ช่องทางการตดิต่อและจนท.ที่
รบัผดิชอบทางเวบ็ไซต ์
eclaim.nhso.go.th 

3. เพิม่ช่องทางการตดิต่อทาง e-mail และ
เวบ็บอรด์ 

4. จดัเกบ็ขอ้มลูรายงายการใหบ้รกิาร 

   /  
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

 3) ระบบสารบรรณ 
 

1. จนท. สารบรรณส านกัน าเขา้ขอ้มลู
หนงัสอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัส านกัจากระบบ
สารบรรณกลางของ สปสช. มาไวท้ี่
ระบบสารบรรณของส านกั 

2. ผูบ้รหิารเกษยีณหนงัสอืใหก้บั
ผูร้บัผดิชอบผ่านระบบสารบรรณ WFH 
ของส านกั 

3. จนท.ด าเนินการตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
4.  ระบบรายงานสถานะการด าเนินการ

ของเอกสาร 

     /   7.ระบบสารบรรณ 
1. นางสาวรจติ แซหลิม่   
โทร 06-1402-6769 
2. น.ส.ดาวรุ่ง ประสทิธพิร  
โทร 08-1170-3955 
3. น.ส.สุคนธท์พิย ์สุทนต ์   
โทร 06-1402-5916 
ผู้บริหาร 
1. นางเบญจมาส เลศิชาคร 
(ผอ.สจช.) โทร 09-0197-
5087 
2. นางอญัชล ีหอมหวล  
(ผูช้่วย ผอ.) โทร 09-0197-
5088 
3. นายธวชัชยั เรอืงโรจน์ 
โทร 08-1170-4052 

 

 

 

 

tel:0811703955
tel:0811704052


62 
 

แผนการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์สภาวะวิกฤติ  : รองรบัสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

กลุ่มภารกิจ : บริหารกองทุน ส านักการเงินและบญัชีกองทุน  

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

1. การตรวจสอบเอกสาร
เบกิจ่ายเงนิ 

1) การลงรบัหนงัสอืเบกิจ่าย 
2) การตรวจสอบเอกสารเบกิจ่าย
และออก Batch ผ่านระบบ E-
Budget 

1. ส ารวจความพรอ้มของอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น
ส าหรบัการใชง้านนอกส านักงาน เช่น 
Printer Notebook , โทรศพัท ์Smart 
Phone ,ซมิ Internet, กระดาษ หมกึ
พมิพ ์ฯ 

2. ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ทีเ่ครื่อง 
Notebook ของเจา้หน้าที่ 

3. ตดิตัง้ Application ทีใ่ชใ้นการประชุม 
online เช่น Blue Jeans ,Polycom, 
Zoom 

4. จดัท า Flow ขัน้ตอนการสง่เอกสาร
เบกิจ่ายของส านกัสว่นกลางและ สปสช.
เขต ในสถานการณ์ WFH 

5. ชีแ้จงส านกั/เขตในทีป่ระชุมผูบ้รหิารเขต
และกรรมการบรหิารกลุ่มภารกจิ 

6. สรา้งกลุ่ม line Claim & E-Pay C2 
ส าหรบัสือ่สารระหว่าง สบก.และส านกั/

  /  งานตรวจสอบ 
1. นางณัฐฐนิันท ์อ่วมน้อย  
โทร 08-4387-8051 
2. นางสาวบวัขาว 
อนิทรสงัขานาวนิ โทร 09-
0197-5150 
3. นางสาวสุวาร ีแจง้จร  
โทร 06-1402-5597 
4. นายอภนิันทร ์เดีย่วไธสง 
โทร 06-1402-4891 
5. นางสาวอุไรพร หุ่นทองกุล  
โทร 08-1170-4068 
6. นางสาวสารศิา แสงแดง  
โทร 06-1397-2624 
7. นางสาวปิยทศัน์ เครอื
สุวรรณ  
โทร 06-1402-5010 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

เขต ทีส่ง่เอกสารเบกิจ่าย รวมถงึส านกั
และแผนงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

7. ประชุมเจา้หน้าทีใ่นส านกัเพื่อแจง้ขัน้ตอน
การปฏบิตังิาน และการสือ่สารต่าง ๆ 
ในช่วง WFH 

 

8. นายกติตพิงษ์ บุญเสน  
โทร 06-1402-4869 
9. นางสาวศุธาธนิี บรบิาล  
โทร 09-4919-5459 
งานสนับสนุน/ธรุการ 
1. นางสาวฉตัรชนก ศรี
สงคราม 
โทร 08-9969-6503 
2. นางสาวหนึ่งฤทยั อร่าม
เลศิตระกูล  
โทร 06-1421-5531 

2. การบนัทกึบญัชแีละ
จดัท ารายงานการเงนิ 

1) การบนัทกึรายการบญัชใีน
ระบบ SAP 
 
 
 
 
 
 

1. ส ารวจความพรอ้มของอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น
ส าหรบัการใชง้านนอกส านักงาน เช่น 
Printer Notebook , โทรศพัท ์Smart 
Phone ,ซมิ Internet, กระดาษ หมกึพมิพ ์
ฯ 

2. ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ทีเ่ครื่อง 
Notebook ของเจา้หน้าที่ 

3. ประชุมเจา้หน้าทีใ่นส านกัเพื่อแจง้ขัน้ตอน
การปฏบิตังิาน และการสือ่สารต่าง ๆ 
ในช่วง WFH 

  /  งานบญัชี 
1. นางรชันี  รุ่งกจิการวฒันา 
โทร 0613988417 
2. นางสาวปนิตา กริม่ใจ โทร 
0614023730 
3. นายสุรศกัดิ ์แสงโชตชิ่วง
ชยั โทร 0614023831 
4. นางสาวจนัทมิา ทพูนัดุง 
โทร 0614024201 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

 2) การบนัทกึรายการบญัชใีน
ระบบ GFMIS 

8. ประสานส านกัการเงนิและบญัชบีรหิาร
ในการเขา้มาท างานทีเ่ครื่อง Terminal  

/    5. นายสถาพร เก่งการนา โทร 
0614023622 
6. นายคุณญัญา เอกสุวรรณ  
โทร 0614132728 
 

 3) งานจดัสง่เอกสารเบกิจ่ายให ้
สตน.และ สตง. 

9. ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของเอกสาร
เบกิจ่ายและจดัท าขอ้มลูเพือ่สง่มอบ
เอกสาร 

10. ประสานผูเ้กี่ยวขอ้งเพือ่ก าหนดวนัทีต่อ้ง
จดัสง่เอกสาร 

/    

 4) การจดัท าหนงัสอืโตต้อบ
หน่วยงานภายใน/หน่วยงาน
ภายนอก/หน่วยบรกิาร 

1. ประสานผูบ้รหิารในการก าหนดวนัสง่
รายงานเพือ่ลงนามในเอกสารฉบบัจรงิ 

  /  

 5) การจดัท ารายงานการเงนิ 1. ประสานผูบ้รหิารในการก าหนดวนัสง่
รายงานเพือ่ลงนามในเอกสารฉบบัจรงิ 

  /  

3. การรบั-จ่ายเงนิ 1) การรบัเงนิจากกรมบญัชกีลาง
ในระบบ GFMIS  
 
 
 
 
 

1. ส ารวจความพรอ้มของอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น
ส าหรบัการใชง้านนอกส านักงาน เช่น 
Printer Notebook , โทรศพัท ์Smart 
Phone ,ซมิ Internet, กระดาษ หมกึ
พมิพ ์ฯ 

2. ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ทีเ่ครื่อง 
Notebook ของเจา้หน้าที่ 

/ 
 
 
 

   งานการเงิน 
1. นายโยธนิ อุระชื่น 
โทร 0898700677 
2. นางสาววไิล คลา้ยทอง 
โทร 0614024203 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

3. ตดิตัง้ Application ทีใ่ชใ้นการประชุม 
online เช่น      Blue Jeans ,Polycom, 
Zoom 

4. ประชุมเจา้หน้าทีใ่นส านกัเพื่อแจง้
ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน และการสือ่สาร
ต่าง ๆ ในช่วง WFH 

5. ประสานส านกัการเงนิและบญัชบีรหิารใน
การเขา้มาท างานทีเ่ครื่อง Terminal  
 

3. นางศริาภรณ์ สุตนพฒัน์ 
โทร 0625900786 
4. นางสาวญาชดา ไกรธนวร
โชต โทร 0625901184 
5. นางสาวหนึ่งฤทยั บูชา
พมิพ ์โทร 0613989381 
6. นางสาวศริริตัน์ ปฐมทอง 
โทร 0625901200 
7. นางสาวนิศารตัน์ ประสม
ทรพัย ์โทร 0967547882  2) การจ่ายเงนิผ่านระบบออนไลน์

ของธนาคารจาก ธกส.ไป ธกส. 
และจาก  
ธ.กรุงไทย ไป ธ.กรุงไทย 
 
 
 

1. ประชุมหารือกับ ส. IT และธนาคารที่
เกี่ยวข้องเพื่อปรบัระบบรองรบัการโอน
เงนิระบบออนไลน์ 

2. สมคัรใชบ้รกิาร KTB Corporate online  
3. จัดอบรมให้ผู้บริหารและ เจ้าห น้าที่

เกี่ยวกับวิธีการใช้งานในระบบ KTB 
Corporate online 

4. ทดสอบการท างานในระบบที่พฒันาของ 
ธกส. 

5. ขออนุมตัผิูบ้รหิารเพื่ออนุมตัริายการเบกิ
จ่ายเงินผ่านทาง e-mail และ Line ของ
ผูบ้รหิารกลุ่มภารกจิ 

  / 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

6. ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงนิกบั 
Bank 

 3) การยื่นแบบและน าสง่ภาษหีกั  
ณ ทีจ่่ายใหก้รมสรรพากร 
 
 

1. ประสานกรมสรรพากรเพื่อด าเนินการ
ร่วมกนัในการพฒันาการยื่นภาษหีกั ณ ที่
จ่ายดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

2. หารือ ส.IT เพื่อจัดท าฐานข้อมูลน าส่ง
ตามรปูแบบไฟลท์ีก่รมสรรพากรก าหนด 

3. สมคัรใช้บริการยื่นแบบภาษีด้วยระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์

4. ทดสอบข้อมูลที่จัดท าเพื่อการยื่นแบบ
ภาษดีว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

5. ประชุมร่วมกบักรมสรรพากรเพื่อแนะน า
วธิกีารยื่นแบบและน าส่งภาษีด้วยระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์

6. น าส่งภาษีให้กรมสรรพากรโดยไปยื่น
แบบช าระเงนิผ่านธนาคาร 

  / 
 

 ผู้บริหาร 
1. นางสาวนิรมล เหน็
ประเสรฐิ (ผอ.) โทร 08-4751-
1624 
2. นางกิง่ไผ่ จนัทรอ์ยู่  
(รอง ผอ.) โทร 08-4700-1662 
 

 4) การโยกเงนิฝากธนาคาร - เงนิ
รบัฝากประกนัสงัคม 

1. หารือร่วมกับ ส.IT เพื่อพฒันาระบบให้
สามารถโอนเงนิต่างธนคารได ้

2. สมคัรใชบ้รกิาร KTB e-Cheque  
3. ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงนิกับ 

Bank 

  / 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

4. จัดอบรมให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับวิธีการใช้งานในระบบ KTB     
e-Cheque 

5. ประสานผู้บริหารเพื่อเสนอหนังสือขอ
อนุมตัริายการโยกเงนิใหผู้บ้รหิารลงนาม 
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แผนการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์สภาวะวิกฤติ  : รองรบัสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

กลุ่มภารกิจ : บริหารกองทุน ส านักตรวจสอบการชดเชยและคณุภาพบริการ  

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
1. งานตรวจสอบการ
จ่ายชดเชยและคุณภาพ
บรกิาร 

1) การตรวจสอบการจ่ายชดเชย
กรณี Coding 

1. ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ทีเ่ครื่อง 
Notebook  

2. จดัทมี PM รบัผดิชอบงานตอบอุทธรณ์ 
2 ปี 2563  

 /   งานตอบอุทธรณ์  
1. คุณปรยิาภรณ์ มณีแดง 

โทร 0614132934 

2) งานพฒันาผูต้รวจสอบการจ่าย
ชดเชยกรณี Coding 

1. ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ทีเ่ครื่อง 
Notebook 

2. จดั PM รบัผดิชอบงาน การด าเนินงาน 
Re audit 

 /   งานพฒันาผูต้รวจสอบ  
1. คุณภญิญดา เอกพจน์ 

โทร 0901975144 

3) การตรวจสอบการจ่ายชดเชย
กรณี Billing 

1. ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ทีเ่ครื่อง 
Notebook  

2. จดัทมี PM รบัผดิชอบงานพฒันา
ตรวจสอบ Billing งาน Re audit งาน
พฒันาผูต้รวจสอบ 

3. ปรบัรปูแบบการตรวจสอบของ สปสช. 
เขต เป็นการตรวจสอบ ผ่านระบบ 
electronic 

 /   งาน Re audit OPLG และ
งานตอบอุทธรณ์ กรณี 
OPAE OPLG  
1. คุณวาสนา จนัทรพนิิจ     
โทร 09-0197-5121 
2.  คุณภทัรา อเนกวทิยากจิ 
โทร 0844390134 

tel:0614132934
tel:0901975144
tel:0901975144
tel:0847001649
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
4. ตดิตามการด าเนินงานและสนบัสนุนการ

ด าเนินการตรวจสอบ ของ สปสช.เขต 
กรณี OPLG และ Cataract 

งานพฒันาตรวจสอบ Billing 
กรณี Cataract  และงาน
ตอบอุทธรณ์  
1. คุณมาลรีตัน์ งามจติตเ์อือ้  
โทร 09-2246-5734 
2. คุณภทัรา อเนกวทิยากจิ  
โทร 08-4439-0134 

 4) งานพฒันาระบบการตรวจสอบ 
กรณี PP และ ตดิ C  

1. จดัประชุมผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่หารอืแนว
ทางการตรวจสอบฯ 

2. วเิคราะหข์อ้มลูจดัท าเครื่องมอืและ
ออกแบบระบบการตรวจสอบฯ 

3. ด าเนินการตรวจสอบในหน่วยบรกิาร
เป้าหมาย PP 

4. ด าเนินการตรวจสอบเวชระเบยีน ผ่าน
ระบบ eMA ตดิ C 

5. วเิคราะหแ์ละออกรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

/ 
 
 
 
/ 

 
 

/ 
 
 
 

/ 

  1. คุณภทัรา อเนกวทิยากจิ  
โทร 08-4439-0134 
2. คุณวาสนา จนัทรพนิิจ  
โทร 09-0197-5121 

5) การตรวจสอบคุณภาพบรกิาร  
(Quality audit) 

1. ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ทีเ่ครื่อง 
Notebook  

2. จดัทมี PM รบัผดิชอบงานพฒันา
ตรวจสอบ Quality  

 
 
 
 

/   1. คุณสุมณฑา โสภาพนัธ ์ 
โทร 09-0197-5122 
2. คุณสาวณิณชัชา แปง
สาย โทร 08-7177-8818 

tel:092-2465734
tel:0847001649
tel:0847001649
tel:0901975144
tel:0871778818
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
3. ปรบัวธิกีารอบรมผูต้รวจสอบเป็นการ

สอนแบบ online 
4. ปรบัรปูแบบการประชุมหารอืร่วมกบั 

Auditor เป็นแบบประชุมผ่านระบบ 
online 

5. ประชุมเพือ่ด าเนินการตรวจสอบเวช
ระเบยีนแบบรวมศูนย ์กรณี สตช. 
ด าเนินการเอง ก าหนดกลุ่มเป้าหมายไม่
เกนิ 20 คน 

 
 
/ 

 
 

6) งานพฒันาผูต้รวจสอบการจ่าย
ชดเชยและคุณภาพบรกิาร  
(Quality audit) 

1. จดัท าวดิทีศัน์สอน 
2. จดัท าเนื้อหาหลกัสตูร แนวทางการ

ตรวจสอบหลกัฐานในเวชระเบยีน online 
และตดิตามสถติกิารเขา้เรยีน on line / 
ความรู ้ก่อน และหลงัการเขา้เรยีน on 
line 

3. จดัประชุมตดิตามการด าเนินงานเรยีนรู้
ของ ผูต้รวจสอบผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 

 
 
 
 

 

/ 
 
 
 

 

  1. งานพฒันาผูต้รวจสอบ  
คุณสุมลรตัน์ ดอกเขยีว  
โทร 09-0197-5118 

 7) งานสนบัสนุนการตรวจสอบ 
สปสช. เขต 

1. ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ทีเ่ครื่อง 
Notebook 

2. จดัทมี PM รบัผดิชอบงานแกไ้ขปญัหา
เรื่องโปรแกรมตรวจสอบเวชระเบยีน 

 
 
 
 

/   1. คุณภณิดา กลิน่พพิฒัน์  
โทร 09-0197-5117 
2. คุณปราโมทย ์วงศ์
ประสาร  

tel:0901975144
tel:0901975144
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
eMA เช่น ไม่สามารถออกรายงานผล
การตรวจสอบได ้

3. ประสานการท างานร่วมกบัส านกับรหิาร
สารสนเทศการประกนั และบรษิทัที่
รบัผดิชอบดแูลโปรแกรมตรวจสอบเวช
ระเบยีน eMA เพือ่การแกไ้ขปญัหาทีพ่บ
จากการใชง้าน ผ่าน line กลุ่ม / 
โทรศพัท์ 

4. การสือ่สารกบั สปสช. เขต ผ่าน E-mail / 
line กลุ่ม / โทรศพัท์ 

5. ตดิตามการด าเนินงานตรวจสอบของ 
สปสช.เขต ตามตวัชีว้ดั ผ่านระบบ
ออนไลน์(Google drive) 
 

 
 
 
 
 

โทร 06-1418-0950 

8) การตรวจสอบร่วม 3 กองทุน 1. ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ทีเ่ครื่อง 
Notebook  

2. จดัทมี PM รบัผดิชอบงาน งานประชุม
ร่วม 3 กองทุน ประชุมอนุหกัค่าใชจ่้าย 
และงานตรวจสอบร่วม 3 กองทุน 

3. งานประชุมร่วม 3 กองทุน และการ
ประชุมคู่มอืตรวจสอบจดัหอ้งประชุมใหม้ี

 
 
 
 

 
/ 

 

/ 
 
 
 

 

  1. คุณรุ่งจติ ลลีางามวงศา  
โทร 08-4751-2776 
2. คุณสุรรีตัน์ อุทธยิา  
โทร 06-1420-4715 

tel:0614180950
tel:0901975144
tel:0614204715
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
การเวน้ระยะห่าง  และพืน้ทีต่ามประกาศ
ส านกังาน  

9) งานธุรการ งานจดัซือ้จดัจา้ง 1. ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ทีเ่ครื่อง 
Notebook  

2. จดัทมี PM ทีร่บัผดิชอบงานธุรการ เรื่อง
หนงัสอืเขา้-ออก ทีม่รีถยนต์สว่นตวัสลบั
เขา้ปฏบิตังิานในส านกังาน ทุกวนัท าการ 
อย่างน้อยวนัละ 1 คน เพือ่รบัเรื่อง
หนงัสอืเขา้-ออก และรบัผดิชอบ print 
หนงัสอืสง่ออกจากกลุ่มงาน เพือ่น าเสนอ
ผูบ้รหิารต่อไป 

3. จดัทมี PM ทีร่บัผดิชอบจดัซือ้จดัจา้ง ทีม่ี
รถยนตส์ว่นตวัสลบัเขา้ปฏบิตังิานใน
ส านกังาน ทุกวนัท าการ อย่างน้อยวนัละ 
1 คน เพือ่รบัเรื่องจดัซือ้จดัจา้ง และ
รบัผดิชอบ print ประสานกรรมการ ลง
นาม เพือ่น าเสนอผูบ้รหิารต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/   1. คุณสุรรีตัน์ อุทธยิา  
โทร 06-1420-4715 
2. คุณมณทริา รุจริานนท ์
โทร 0614204715 
ผู้บริหาร 
1. นายวรชยั อึง้อภนินัท ์
(ผอ.) โทร 08-4751-0920 
2. นางสาวรชันิศ พรวภิาว ี 
(รอง ผอ.) โทร 08-1870-
3611 
 

 

 

 

tel:0614204715
tel:0614204715
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แผนการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์สภาวะวิกฤติ  : รองรบัสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

กลุ่มภารกิจ : สนับสนุนระบบบริการ  ส านัก สนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน (สบช.) 

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

1. ออกแบบและพฒันา
กลไกการจดัระบบ
บรกิารสาธารณสุขชุมชน 
 

1.1 จดัประชุมคณะกรรมการ  
คณะท างานเหน่วยงานวชิาการ 
และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่
หารอืพฒันากลไกการขบัเคลื่อน
งานระบบบรกิารสุขภาพชุมชน 

1. จดัเตรยีม Notebook และตดิตัง้ VPN 
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านระบบโปรแกรม
ภายในของส านกังานได ้

2. ประสานงานจดัการประชุมหารอืกบั
ผูเ้กีย่วขอ้งทางโทรศพัท ์,e-mail , Line  

3. จดัสง่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทาง e-mail และ 
line 

4. จดัประชุมผ่านระบบ Tele Conference 
เช่น Polycom , Zoom, BlueJeans 

5. แจง้มตกิารประชุมใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ทาง e-mail และ line 

  /  1. นายชยัวฒัน์ ดลยวฒันา 
โทร 0854803920 

1.2 ถอดบทเรยีน และจดัองค์
ความรูก้ารด าเนินงานกองทุน
ต าบล/ LTC/ กองทุนฟ้ืนฟู 

1. จดัเตรยีม Notebook และตดิตัง้ VPN 
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านระบบโปรแกรม
ภายในของส านกังานได ้

2. ประสานงานจดัการประชุมหารอืถอด
บทเรยีนกบัผูเ้กี่ยวขอ้งทางโทรศพัท ์   
,e-mail , Line  

  /  1. นายชยัวฒัน์ ดลยวฒันา 
โทร 0854803920 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

3. จดัสง่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทาง e-mail และ 
line 

4. จดัประชุมถอดบทเรยีนผ่านระบบ Tele 
Conference เช่น Polycom , Zoom, 
BlueJeans 

5. แจง้สรุปผลการถอดบทเรยีนใหก้บัผูท้ี่
เกีย่วขอ้งทาง  e-mail และ line 

1.3 การพฒันาศกัยภาพและเสรมิ
ความเขม้แขง็กลไกการท างานใน
ระดบัพืน้ที ่

1. ปรบัเปลีย่นวธิกีารด าเนินงาน ทีต่อ้งจดั
ประชุม และตดิตามเยีย่มพืน้ที ่เป็นการ
ประชุม หรอืสือ่สารผ่านชอิงทาง Tele 
Conference เช่น Polycom , Zoom, 
BlueJeans 

  /  1. นายชยัวฒัน์ ดลยวฒันา 
โทร 0854803920 

2. ก าหนดแนวทาง 
หลกัเกณฑ ์และเงือ่นไข
การจดัสรร ของงบ
กองทุนหลกัประกนั
สุขภาพทอ้งถิน่, LTC, 
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ 

2.1 จดัประชุมคณะกรรมการ  
คณะท างาน และหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งเพือ่หารอืก าหนด
แนวทาง หลกัเกณฑ ์และเงื่อนไข
การจดัสรร ของงบกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพทอ้งถิน่, 
LTC, และฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ 

1. จดัเตรยีม Notebook และตดิตัง้ VPN 
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านระบบโปรแกรม
ภายในของส านกังานได ้

2. ประสานงานจดัการประชุมหารอืกบั
ผูเ้กีย่วขอ้งทางโทรศพัท ์,e-mail , Line 

3. จดัสง่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทาง e-mail และ 
line 

4. จดัประชุมผ่านระบบ Tele Conference 
เช่น Polycom , Zoom, BlueJeans 

  /  1. นายชยัวฒัน์ ดลยวฒันา 
โทร 0854803920 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

5. แจง้มตกิารประชุมใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทาง 
e-mail และline 

6. แจง้เวยีนประกาศหลกัเกณฑแ์นวทาง
เงือ่นไขการจดัสรร ของงบกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพทอ้งถิน่, LTC, และ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ ทางเอกสารทางการ 
และ e-mail 

2.2 ก าหนดแนวทาง หลกัเกณฑ ์
และเงือ่นไขการจดัสรร ของงบ
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
ทอ้งถิน่, LTC, และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพฯ 

1. ปรบัวธิกีารท างานเป็นการท างาน WFH   /  1. นายชยัวฒัน์ ดลยวฒันา 
โทร 0854803920 

3. ก ากบั ตดิตาม และ
ประเมนิผลการ
ด าเนินงานระบบบรกิาร
สุขภาพชุมชน 

3.1 จดัท าฐานขอ้มลู รวบรวม 
วเิคราะห ์จดัท ารายงาน และ
สรุปผลการด าเนินงาน กองทุน
หลกัประกนัสุขภาพทอ้งถิน่, 
LTC, และฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ 

1. จดัเตรยีม Notebook และตดิตัง้ VPN 
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านระบบโปรแกรม 
และขอ้มลูภายในของส านกังานได้ 

2.  ประสานงานกบัผูเ้กี่ยวขอ้งทางโทรศพัท ์ 
,e-mail , Line 

3. จดัสง่รายงาน สรุปผลงาน ทาง e-mail 
และ Line 

  /  1. นายชยัวฒัน์ ดลยวฒันา 
โทร 0854803920 

3.2 การประเมนิผลการ
ด าเนินงาน กองทุนต าบล/LTC/

1.  ปรบัเปลีย่นวธิกีารด าเนินงาน ทีต่อ้งจดั
ประชุม และลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู เป็นการ

  /  1. นายชยัวฒัน์ ดลยวฒันา 
โทร 0854803920 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

ฟ้ืนฟูฯ โดยหน่วยงาน/หน่วย
วชิาการภายนอก 

ประชุม หรอืสือ่สารผ่านชอิงทาง Tele 
Conference เช่น Polycom , Zoom, 
BlueJeans 

4. งานสนบัสนุนภายใน
ส านกัฯ 

4.1 งานธุรการ และสารบรรณ 1. จดัเตรยีม Notebook และตดิตัง้ VPN 
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านระบบโปรแกรม
ภายในของส านกังานได ้

2. จดั จนท. ทีร่บัผดิชอบงานธุรการ เรื่อง
หนงัสอืเขา้-ออก สลบัเขา้ปฏบิตังิานใน
ส านกังาน ทุกวนัท าการ อย่างน้อยวนัละ 
1 คน เพือ่รบัเรื่องหนงัสอืเขา้-ออก และ
รบัผดิชอบ print หนงัสอืสง่ออกจาก
ส านกัฯ เพือ่น าเสนอผูบ้รหิารต่อไป 

/    1. นายชยัวฒัน์ ดลยวฒันา 
โทร 0854803920 

 

 

 

 

 

 



77 
 

แผนการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์สภาวะวิกฤติ  : รองรบัสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

กลุ่มภารกิจ : สนับสนุนแครือข่ายระบบบริการ ส านัก..สนับสนุนระบบบริการปฐมภมิู   

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
1. การบรหิารกองทุน  
1.1 เร่งรดัการ
ด าเนินงาน 

ก. การปรบัแนวทางปฏบิตัใินการ 
ขอรบัค่าใชจ่้ายเพือ่บรกิาร
สาธารณสุข กรณีการบรหิาร
ค่าใชจ่้ายบรกิารผูป้ว่ยจติเวชเรือ้รงั
ในชุมชน ปี 2563  

1. ประชุมหารอืกบักรมสุขภาพจติ กระทรวง
สาธารณสุข โรงพยาบาลนครราชสมีาราช
นครนิทรใ์นการปรบัแนวทาง การตดิตามและ
ดแูลตดิตามผูป้ว่ยจติเวชเรือ้รงัทีบ่า้นและใน
ชุมชนภายใตส้ถานการณ์การระบาดของโรค 
Covid - 19 ทาง teleconference 
2. ประชุมหารอืกบัหน่วยงานภายใน สปสช. 
ทาง teleconference 
3. เสนอผูบ้รหิารลงนามอนุมตั ิ
4. ประชุมชีแ้จงผูบ้รหิารและเจา้หน้าที ่
ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตเิขต 
ทาง teleconference 
5. สง่เอกสารใหแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้ง ทาง line,       
E-mail  และไปรษณีย ์
   
 
 

  /  1.นายภาคภูม ิคนรู ้
โทร 06 5513 3212 
2.นางสาวพรพจนาจ  ขะ
ชาตย ์
โทร 09 0197 5133 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
ข. แนวทางการอุทธรณ์การจ่าย 
บรกิารผูป้ว่ยจติเวชเรือ้รงัในชุมชน
งวดที ่1 

1. จดัท าขอ้มลูทีไ่ม่ผ่านเงือ่นไขการจ่ายบรกิาร
บรกิารผูป้ว่ยจติเวชเรือ้รงัในชุมชนงวดที ่1 
2. ประชุมหารอืผูบ้รหิารเจา้หน้าที ่หน่วยงาน
ใน สปสช. 
3. จดัท าแนวทางการอุทธรณ์การจ่าย
ค่าบรกิารผูป้ว่ยจติเวชเรือ้รงัในชุมชนงวดที ่1 
4. ประชุมชีแ้จงผูบ้รหิารและเจา้หน้าที ่ สปสช.
เขต 
5. จดัสง่เอกสาร ทางไปรษณีย,์ line และ        
E-mail 

     
 
 
 

ค. การปรบัแนวทางการบรหิาร
จดัการงบ PPA ของสปสช.เขต 
จากผลกระทบสถานการณ์ Covid-
19 

1. ประชุมหารอืกบัหน่วยงานภายใน สปสช.
ทาง teleconference เกีย่วกบัปญัหาและ
อุปสรรค รวมถงึแนวทางในการปรบัเปลีย่น 
โครงการและการสง่ผลงาน 
2. เสนอผูบ้รหิารลงนามอนุมตั ิ
3. ประชุมชีแ้จงผูบ้รหิารและเจา้หน้าที่
ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตเิขต 
ทาง teleconference 
4. สง่เอกสารใหแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้ง ทาง line,      
E-mail และไปรษณีย ์
 

 /   1.นางสรินิาฏ  นิภาพร 
โทร 09 0197 5132 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
ง. การเร่งรดัการฉีดวคัซนีไขห้วดั
ใหญ่ตามฤดกูาล ปี 2563  

1. ประชุมหารอืร่วมกบักรมควบคุมโรคตดิต่อ 
ทาง teleconference 
2. จดัท าแนวทางและปรบัปรุงปฏบิตัใินการให้
วคัซนีไขห้วดัใหญ่ตามฤดกูาล ปี 2563 
3. ประชุมหารอืแนวทางการปรบัประสทิธภิาพ
การบรหิารการฉีดวคัซนีร่วมกบัผูบ้รหิารและ
เจา้หน้าทีส่ านกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาตเิขต ทาง teleconference 
4. ประชาสมัพนัธใ์หห้น่วยบรกิาร และ
ประชาชนทราบทาง Facebook live  
5. สง่เอกสารใหแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้ง ทาง line,      
E-mail และไปรษณีย ์

 /   1.นางสาวจารว ี รตันยศ 
โทร 08 4438 1824  

จ. การปรบัประสทิธภิาพการ
บรหิารจดัการ บรกิารดแูละแบบ
ประคบัประคองผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย 

1. ทบทวนผลการด าเนินงานการดแูลผูป้ว่ย
แบบประคบัประคอง  
2. ประชุมหารอืผูบ้รหิาร เจา้หน้าที ่หน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง ในสว่นกลางและ สปสช.เขต 
3. ประชุมหารอืเพือ่ทบทวน และปรบั
ประสทิธภิาพ การบรหิารจดัการ การดแูล
ผูป้ว่ยแบบประคบัประคอง ร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญ 
กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 
4. จดัท าร่างประกาศ ฯ ปี 2564  

 /   1.นางสาวปวณีา  ศรบีูรณ์ 
โทร 08 1170 4035 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
ฉ. การก ากบั ตดิตาม การบรหิาร
จดัการ ปี 2563  และเตรยีมการ
บรกิารการแพทยแ์ผนไทย ปี 2564 

1. ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานร่วมกบั
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในสว่นกลาง และสปสช.
เขต  
2. ประชุมเตรยีมการบรหิารจดัการ ปี 2564  
    - การขึน้ทะเบยีนหน่วยบรกิาร 
    - ศกัยภาพหน่วยบรกิาร 
    - ศกัยภาพบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร  ฯลฯ 
3. จดัท าร่างประกาศ ปี 2564  

 /   1.นางสาวรตันา  เลีย้ว
สกุล โทร 08 4439 0138 
 
 
 
 

ช. การก ากบั ตดิตาม การบรหิาร
จดัการกองทุน  และงานโครงการ 
ทีส่ านกัรบัผดิชอบ 

- น าเสนอผลการบรหิารจดัการกองทุน และ
รายงานผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดั เพือ่ให้
ผูบ้รหิารรบัทราบผลงาน ปญัหาอุปสรรค และ
ใหข้อ้เสนอแนะ  

 /   1.นางสาวพรพจนาจ  ขะ
ชาตย ์โทร 09 0197 5133 

2. การเตรยีมการ
ออกแบบบรหิารจดัการ
กองทุน ปี 2564 

ก. การบรกิารฝงัเขม็ในผูป้ว่ยโรค
หลอดเลอืดสมองในระยะฟ้ืนฟู 
 
 

1. ประชุมหารอืกบักรมการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยท์างเลอืก ผูเ้ชีย่วชาญจาก
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั โรงพยาบาลใน
สงักดักระทรวงสาธารณสุข ทาง 
teleconference 
2. ประชุมหารอืกบัผูบ้รหิารและเจา้หน้าที่
หน่วยงานภายใน สปสช. ทาง 
teleconference 

 /   1.นายโยธนิ  ถนอมวฒัน์ 
โทร 09 0197 5270 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
3. จดัท าประกาศ คู่มอื แนวทางการ
ปฏบิตักิารขอรบัค่าใชจ่้าย ปี 2564  

ข. ทบทวน และจดัท าขอ้เสนอแนว
ทางการปรบัประสทิธภิาพการจ่าย
บรกิารสาธารณสุขเพิม่เตมิส าหรบั
บรกิารปฐมภูม ิ

1. ประชุมรบันโยบาย หารอืร่วมกบัผูบ้รหิาร
ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิทาง 
teleconference 
2. ประชุมหารอืกบัผูบ้รหิารและเจา้หน้าที่
หน่วยงานภายใน สปสช. ทาง 
teleconference 
3. ประชุมหารอืร่วมกบัผูบ้รหิารส านกั
สนบัสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิและหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง กระทรวงสาธารณสุข 
4. จดัท าร่างประกาศ คู่มอื แนวทางการ
ปฏบิตักิารขอรบัค่าใชจ่้าย ปี 2564  

 /   1.นายโยธนิ  ถนอมวฒัน์ 
โทร 09 0197 5270 
2.นายปรญิญา ระลกึ 
โทร 09 0197 5123 
3.นางสาวปวณีา  ศรบีูรณ์ 
โทร 08 1170 4035 

ค.บรกิารคดักรองกลุ่มอาการดาวน์
ในหญงิตัง้ครรภ์ 

1. ประชุมหารอืกบักรมอนามยั 
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์หน่วยบรกิารใน
การปรบัแนวทางการบรหิารจดัการให้
ครอบคลุมหญงิตัง้ครรภท์ุกกลุ่มอายุ  
2. ประชุมหารอืกบัหน่วยงานภายใน สปสช. 
ทาง teleconference 
3. จดัท าร่างประกาศ คู่มอื แนวทางการ
ปฏบิตักิารขอรบัค่าใชจ่้าย ปี 2564 

 /   1.นางสรินิาฏ  นิภาพร 
โทร 09 0197 5132 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
ค. การทบทวน การบรหิารจดัการ 
การตรวจคดักรอง และการตดิตาม
ทารกแรกเกดิทีม่ภีาวะพร่อง
ฮอรโ์มนไทรอยดแ์ละเตรยีมการคดั
กรองโรคฟีนิลคโีตนูเรยีในทารก
แรกเกดิ 

1. ทบทวน ผลการด าเนินงาน  การตรวจคดั
กรอง การตดิตามทารกแรกเกดิทีม่ภีาวะพร่อง
ฮอรโ์มนไทรอยดใ์นทารกแรกเกดิ 
2. ประชุมเตรยีมการออกแบบการบรหิาร
จดัการการคดักรองภาวะพร่องฮอรโ์มน
ไทรอยดแ์ละฟีนีลคโีตนูเรยี 
3. จดัท าร่างประกาศ คู่มอื แนวทางการ
ปฏบิตักิารขอรบัค่าใชจ่้าย ปี 2564 

 /   1.นางสาววนิดา  จติรวมิล
รตัน์ โทร 06 1387 7521 
 

ง. การจดัท าร่างประกาศคู่มอืการ
บรหิารจดัการกองทุน ปี 2564 

ประชุมเตรยีมการ น าเสนอร่างประกาศ คู่มอื
การบรกิารจดัการกองทุน ปี 2564 ต่อรอง
เลขาธกิาร สปสช. และผูช้่วยเลขาธกิาร 
สปสช. 

 /   1.นางสาวพรพจนาจ  ขะ
ชาตย ์โทร 09 0197 5133 

การบรหิารจดัการ
ส านกังาน เพือ่ใหก้าร
ปฏบิตังิานของส านกัมี
คุณภาพและ
ประสทิธภิาพ 

การสนับสนุน เครื่องมอื อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยใีนการปฏบิตังิาน 
 

1. งานอ านวยการ/การประสานงาน  จดัเตรยีม
ระบบ เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีส่ านักสนบัสนุนระบบ
บรกิารปฐมภูม ิสามารถปฏบิตังิาน Work 
From Home   เช่น การประชุมส านกั ทาง 
Teleconference  งานการเบกิจ่ายตามนิติ
กรรมงบบรหิาร 
2. การประชุมส านกั ในการก ากบั ตดิตามการ
ปฏบิตั ิWork From Home  ทาง 

    1.นายภาคภูม ิคนรู ้
โทร 06 5513 3212 
2.นางสาวศศธิร  ทรงไตร 
โทร 06 1389 4213 
3. นางสาวพนิทุดา  ธน
กรทวโีชต ิโทร 09 5569 
2942 
4.นางสาวสาหร่าย เรอืง
เดช 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
Teleconference   ทุกวนั เวลา 09.00 – 
10.00 น. 
3. จดัสง่เอกสาร หนงัสอืราชการ ภายในส านกั
ทาง line, E mail  นอกส านักงาน สง่ทาง  
line, E mail, ไปรษณีย ์,โทรสาร 

โทร 09 0197 
5.นางสาวพรพจนาจ  ขะ
ชาตย ์โทร 09 0197 5133 
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แผนการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์สภาวะวิกฤติ  : รองรบัสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

กลุ่มภารกิจ: สนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ ส านักสนับสนุนคณุภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ  

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

1. งานก าหนด
มาตรฐานหน่วย
บริการ  
 

ก.ก าหนดเกณฑข์ึน้ทะเบยีนหน่วย
บรกิาร 

1. ทบทวนเกณฑข์ึน้ทะเบยีน และ
แนวทางตรวจประเมนิหน่วยบรกิาร 

2. ปรบัแนวทางการตรวจประเมนิขึน้
ทะเบยีนหน่วยบรกิารทีร่บัการสง่ต่อ
ทัว่ไป หน่วยบรกิารรบัการส่งต่อ
เฉพาะดา้นเทคนิคการแพทยต์รวจ 
COVID-19 และหน่วยบรกิารร่วม
ใหบ้รกิารคดักรองโรค COVID-19  

  / 
 

 1.นางกนิษฐา  ศรวีงษา 
โทร 084 439 0149 
2.นางบ ารุง ชลอเดช 
โทร 084 439 0137 

ข. พฒันาขอ้เสนอรูปแบบบรกิาร 
เพือ่เพิม่การเขา้ถงึบรกิารปฐมภูม ิ
โดยหน่วยบรกิารร่วมใหบ้รกิาร 

1.  ทบทวน วเิคราะหส์ถานการณ์ และผล
การด าเนินงานทีผ่่านมา 

2.  ประชุมหารอืส านกัทีเ่กีย่วขอ้ง จดัท า
ร่างขอ้เสนอรปูแบบบรกิาร เพือ่เพิม่การ
เขา้ถงึบรกิารปฐมภูม ิโดยหน่วยบรกิาร
ร่วมใหบ้รกิาร โดยประชุมผ่านระบบ 
VDO conference เพือ่ขอความ
เหน็ชอบด าเนินการ 

  / 
 

 1.นางกนิษฐา  ศรวีงษา 
โทร 084 439 0149 
2.นางคชารตัน์ ปรชีล 
โทร 061 417 3345 
3.นางบ ารุง ชลอเดช 
โทร 084 439 0137 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

3.  ประชุมหารอืองคก์รวชิาชพี และ
ผูเ้กีย่วขอ้ง ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานร่วมกนั 

4. ออกแบบการจ่ายเงนิใหห้น่วยบรกิาร 
พรอ้มทัง้จดัท าหลกัเกณฑ ์แนวทาง 
คู่มอื 

5. ออกแบบระบบขอ้มลูบรกิาร ขอ้มลูการ
จ่ายค่าบรกิาร 

6. ออกแบบระบบก ากบั ตดิตามและ
ประเมนิผล 

2. งานก ากบัคณุภาพ
และมาตรฐานและ                     
คณุภาพหน่วยการ
ให้บริการสาธารณสุข 

ก. ประชุมคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานฯ 

1. จดัท าคู่มอืการประชุมผ่านสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์
2. ประสานกรรมการเพือ่ down load 
Application  ทีใ่ชใ้นการประชุม ( Blue 
Jeans , Polycom)  
3. ซกัซอ้มร่วมกบักรรมการก่อนการ
ประชุมจรงิล่วงหน้า 1 วนั 
4. จดัท าเอกสารประกอบการประชุม/ 
หนงัสอืเชญิ/ อนุมตัโิครงการ 
5. จดัสง่เอกสารเชญิประชุม   
file เอกสารประกอบการประชุม 

 / 
 

  1.นางรสสุคนธ ์ศริโิพธิ ์
โทร 084-7001655 
2.นางนฤมล ไชยรงัสนินัท์ 
โทร 090-1975281 
 



86 
 

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

ทีเ่กีย่วขอ้งทางไปรษณีย ์และ  
E-mail (เขา้รหสัเอกสาร)  
ก่อนการประชุม 5 วนัท าการ 
6. ประสานกรรมการใหม่ เพือ่สรา้ง vender 
ในการจ่ายเงนิค่าเบีย้ประชุม/ ค่าเดนิทาง 
7. ประชุม Preboard (ภายในส านกังาน) 
ร่วมกบัส านกัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
8. จดัประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ 
โดยปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และ
มาตรการ physical distancing 
9. จดัเกบ็ VDO บนัทกึภาพและเสยีงการ
ประชุมที ่server ส านกังาน และแจง้
ต าแหน่งการเกบ็ไฟลใ์นรายงานการประชุม 

ข. การเตรยีมการคดัเลอืก อคม. 1. ประชุมหารอืเรื่องแนวทางฯ ร่วมกบั
ส านกัสว่นกลางทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. ประชุมชีแ้จง สปสช.เขต ผ่านการประชุม
กรรมการบรหิารเขต 

3. สว่นกลางก ากบัตดิตามผ่านระบบอเีมล ์
line group 

 / 
 

  1.น.ส.อดษิร ภูคงน ้า 
โทร 061-3876307 
2.นางนฤมล ไชยรงัสนินัท์ 
โทร 090-1975281 
 

ค. การก ากบังานตามตวัชีว้ดั 
TRIS, จุดเน้น 

1. ประชุมหารอืร่วมกบัส านกัทีเ่กีย่วขอ้ง   / 
 

 1.น.ส.อดษิร ภูคงน ้า 
โทร 061-3876307 



87 
 

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

2. ประชุมชีแ้จง สปสช.เขต ผ่านการประชุม
กรรมการบรหิารเขต 

3. สว่นกลางก ากบัตดิตามผ่านระบบอเีมล ์
line group 

 

ง. การด าเนินงานตามติ
คณะกรรมการควบคุมฯ ที่
มอบหมายส านกังาน  

1. ประชุมหารอืเรื่อง ร่วมกบัผูบ้รหิาร/ 
เจา้หน้าทีส่ านกัทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. ก ากบัตดิตามผ่านระบบอเีมล ์line group 

 / 
 

  1.นางรสสุคนธ ์ศริโิพธิ ์
โทร 084-7001655 
2.นางนฤมล ไชยรงัสนินัท์ 
โทร 090-1975281 

จ. ระบบคุณภาพส านกังาน 1. ระบบเอกสารคุณภาพ 
2. จดัท าขอ้มลูระบบคุณภาพส านกังาน 

  / 
 

 1.นางรสสุคนธ ์ศริโิพธิ ์
โทร 084-7001655 

ฉ. ระบบสนบัสนุนส านกังาน 1. ระบบงานสารบรรณ (หนงัสอืเขา้-ออก) 
2. การจดัท าเอกสาร/ ประสานงาน 
การจดัซือ้จดัจา้ง 

3. สนบัสนุนการประชุม 

 / 
 

  1.นายมนตร ีสุระศร ี
โทร 061-4122754 

3. การบรหิารจดัการ
กองทุนทีร่บัผดิชอบ  

ก. บรหิารจดัการกองทุนงบจ่าย
ตามเกณฑค์ุณภาพและผลงาน
บรกิาร(งบ QOF) 
 
 
 
 

1. จดัจา้งประเมนิผลการด าเนินงานงบ 
QOF ทีผ่่านมา และจดัท าขอ้เสนอการ
บรหิารจดัการงบ QOF ระยะต่อไ 

2. ประชุมหารอืผูเ้กีย่วขอ้งในการน าร่องการ
บรหิารจดัการงบ QOF แบบใหม่ ในปี 
2564 โดยประชุมผ่านระบบ VDO 
conference 

  / 
 

 1.นส.เบญจมาศ เพชรรกัษ์ 
โทร 080 956 5396 
2.นางบ ารุง ชลอเดช 
โทร 084 439 0137 
 
 
 



88 
 

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

 
 
 

3. ทบทวน และจดัท าหลกัเกณฑ ์ แนวทาง 
คู่มอื การบรหิารจดัการงบ QOF ปี 2564  

 
 
 

ข. บรหิารจดัการกองทุนงบ 
Cataract และ HSCT 

1.  ทบทวนสถานการณ์ ผลการด าเนินงาน
การบรหิารจดัการบรกิาร Cataract และ 
HSCT ทีผ่่านมา 

2. ทบทวน และจดัท าหลกัเกณฑ ์ แนวทาง 
คู่มอื การบรหิารจดัการงบ ปี 2564 

3. ประชุมคณะท างาน และผูเ้กีย่วขอ้ง ผ่าน
ระบบ VDO conference 

  / 
 

 1. นส.เบญจมาศ เพชรรกัษ์ 
โทร 080 956 5396 
2.นางคชารตัน์ ปรชีล 
โทร 061 417 3345 
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แผนการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์สภาวะวิกฤติ  : รองรบัสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

กลุ่มภารกิจ : สนับสนุนระบบบริการ   ส านักสนับสนุนระบบบริการฑุติยภมิูและตติยภมิู 

ภารกจิหลกั 
 

กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

งานบริหารจดัการ HIV/AIDS/Hepatitis C 

1. การออกแบบและการ
บรหิารกองทุน 

 

ก. จดัท างบประมาณขาลง ปี 
2564 

 

1. ประชุมรบัทราบนโยบายและกรอบทศิ
ทางการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 
2564 

2. จดัท าร่างกรอบแนวทางการบรหิาร
งบประมาณกองทุนเอดส ์ประ
งบประมาณ 2564 

3. การก าหนดแนวทาง หลกัเกณฑ ์ 
เงือ่นไข การด าเนินงานและการจ่าย
ชดเชยค่าบรกิาร 

4. จดัประชุมรบัฟงัความเหน็จากทุกฝา่ย
และภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 
ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ
เขต  ผูเ้กีย่วขอ้งต่อร่างการบรหิาร
กองทุนเอดส ์ปีงบประมาณ 2564 

  / 
 

 1.  นายกนัตนินัท ์รุ่งธนธาดา 
    โทร  081 170 3978 
2.  นางกรษิฐา เกดิอุดม 

 โทร  085 480 3919 
3 นายอาทติย ์ผูส้ าอางค ์
    โทร 090 197 5188 
 
 
 



90 
 

ภารกจิหลกั 
 

กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

5. จดัท าคู่มอื แนวทางการปฏบิตัแิละการ
จ่ายชดเชยค่าบรกิารทางแพทยแ์ละ
สาธารณสุข หมวดบรกิารกองทุนเอดส ์

6. ชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานและการ
บรหิารกองทุน ให ้สปสช.เขต หน่วย
บรกิารและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

2. การก ากบัตดิตาม 
และประเมนิผลการ
ด าเนินงาน 

 การก ากบัตดิตาม และประเมนิผล
การด าเนินงานงบบรกิารป้องกนั
การตดิเชือ้  
เอชไอว ี / โครงการน าร่อง PrEP 
และ งานศูนยอ์งคร์วม   

1. ออกแบบระบบรายงานและการตดิตาม
ผลการด าเนินงาน 

2. ตดิตามผลการด าเนินงาน และผลการ
เบกิจ่ายงบประมาณเป็นทุกสิน้เดอืน  

3. ตรวจรบังานศูนยอ์งคร์วม ตามสญัญา
การด าด าเนินงาน 

4. ประชุมตดิตามผลผลการด าเนินงาน 
และรายงานความก้าวหน้า ร่วมกบั กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

5. ปรบัแผนปฏบิตักิาร วธิกีาร ด าเนินงาน 
และแกไ้ขปญัหาอุปสรรคการด าเนินงาน 

6. รายงานผลการด าเนินงาน ต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา 

  / 
 

 1. นางกรษิฐา เกดิอุดม 
 โทร  085 480 3919 

2. นางสาวพฤกษาษร เชือ้
สุภา 
โทร  061 403 2130 
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ภารกจิหลกั 
 

กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

3. การสนับสนุนและ
ก ากบัคุณภาพ
มาตรฐานบรกิาร 

การขึน้ทะเบยีนหน่วยบรกิารตาม
ศกัยภาพบรกิารตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิารดา้นเทคนิค
การแพทย ์และหน่วยบรกิารที่
ใหบ้รกิารยาตา้นไวรสั    

1. ทบทวนเกณฑม์าตรฐานใหบ้รกิารหน่วย
บรกิารทีใ่หบ้รกิารยาตา้นไวรสั  และ
หน่วยบรกิารใหบ้รกิารดา้นเทคนิค
การแพทย ์

2. แจง้ส านกัทะเบยีน และเพือ่ ออก
ประกาศเกณฑก์ารขึน้ทะเบยีน ฉบบั
ใหม่ 

3. ขึน้ทะเบยีนเอกสารคุณภาพในระบบ 
ISO 

4. แจง้เวยีน สปสช.เขต และหน่วยบรกิาร
ทราบ 

5. รบัแจง้การขึน้ทะเบยีน หน่วยบรกิาร
ใหบ้รกิารยาตา้นไวรสั  และหน่วย
บรกิารใหบ้รกิารดา้นเทคนิคการแพทย ์ 

6. ปรบัปรุงฐานขอ้มลูทะเบยีนหน่วย
บรกิารใน NAP  

   / 
 

1. นางสาวพชัร ี จุลหริญั
โทร  089 754 2111 
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ภารกจิหลกั 
 

กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

4. การสนับสนุนขอ้มลู
และสารเทศ และ
สนบัสนุนการ
ปฏบิตังิาน 

พฒันาระบบขอ้มลู สารสนเทศ 
และ รายงาน ดา้น เอดสใ์น NAP 
เพือ่การเป็นฐานขอ้มลูส าหรบั
รายงานของประเทศ และเพื่อการ
ตดัสนิใจเชงินโยบาย 

1. รวบรวมและวเิคราะห ์ความตอ้งการ  
ขอ้เสนอและประเดน็ปญัหาทีต่อ้งการ
ปรบัปรุงแกไ้ขทัง้ดา้นขอ้มลู และ
รายงาน 

2. ออกแบบระบบขอ้มลูและระบบการ
รายงาน 

3. ทดลองใช ้และปรบัปรุงแกไ้ข ให้
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ 

4. สนบัสนุบขอ้มลูและสารสนเทศ ดา้น
เอดส ์แก่หน่วยงานภายในและภายนอก
องคก์ร 

5. ใหค้ าปรกึษา และแกไ้ข ประเดน็ปญัหา
จากการใชง้าน 

 / 
 

  1. นายอาทติย ์ผูส้ าอางค ์
    โทร 090 197 5188 
 

5. การพฒันาคลากร - การสอนงานใหก้บับุคลากรให้
กลุ่มงาน 

- ก ากบัใหบุ้คลากร ไดร้บัการ
อบรม ตาม IDP ทีก่ าหนด 

1. วเิคราะห ์Competency ของบุคลากรให้
กลุ่มงาน 

2. วางแผนการสอนงานในเนื้อหา และ
ประเดน็ทีย่งัมสีว่นขาด  โดยการ
มอบหมายหน้าทีใ่หท้ า  

3. ตดิตามประเมนิผลการงาน 
 

   / 
 

1. นายกนัตนิันท ์รุ่งธนธาดา 
    โทร  081 170 3978 

  
 



93 
 

ภารกจิหลกั 
 

กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

6. การบรหิารจดัการ - การจดัท าแผนงบบรหิารจดัการ
ส านกังาน 

- การประชุมส านกั 
- งานคุณภาพส านกั 
 
 

1. จ าท าแผนปฏบิตังิาน งบบรกิารจดัการ
ส านกังานปีงบประมาณ 2564  

2. สือ่สารขอ้มลูข่าวสารองคก์ร และการ
ตดิตามผลการด าเนินงาน ผ่านการ
ประชุม ส านกั 

3. ตดิตามการจดัท าระบบคุณภาพ ISO 
ผ่านการประชุมส านกั  

  / 
 

 1. นางกรษิฐา เกดิอุดม 
โทร 085 480 3919 
 

งานบริหารจดัการโรคมะเรง็       
1. มาตรฐานหน่วย
บรกิารทีใ่หบ้รกิารรกัษา
โรคมะเรง็ดว้ยเคมบี าบดั/
รงัสรีกัษา ในระบบ
หลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาต ิ

1.1 การตรวจประเมนิเพือ่ขึน้
ทะเบยีนเป็นหน่วยบรกิารทีร่บัการ
สง่ต่อเฉพาะดา้นรงัสรีกัษาส าหรบั
ผูป้ว่ยโรคมะเรง็ในระบบ
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ

1. สทต. ร่วมกบัคณะท างานพฒันา
มาตรฐานหน่วยบรกิารทีใ่หบ้รกิารรกัษา
โรคมะเรง็ดว้ยเคมบี าบดั/รงัสรีกัษา ใน
ระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ
ร่วมกนัก าหนดแนวทางการตรวจ
ประเมนิศกัยภาพของสถานบรกิารตาม
เกณฑก์ารตรวจประเมนิเพือ่ขึน้ทะเบยีน
เป็นหน่วยบรกิารทีร่บัการส่งต่อเฉพาะ
ดา้นรงัสรีกัษาส าหรบัผูป้ว่ยโรคมะเรง็ 
พ.ศ. 2561 กรณีตรวจโดยเอกสารใน
สถานการณ์ Covid-19 หรอืสถานการณ์
อื่นๆทีไ่ม่ปกต ิ

  / 
 

 1. นางวลิาสณิี สเลลานนท ์   
โทร 063-669-4594 
2. น.ส.ณัฎฐาพชัร ์อรรถ
พนัธุ ์โทร 084 -751-2801 
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ภารกจิหลกั 
 

กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

2. ด าเนินการตรวจประเมนิหน่วยบรกิาร 
โดยวธิกีารตรวจโดยเอกสาร และก ากบั
ตดิตามหน่วยบรกิาร 6 เดอืนภายหลงั
การตรวจประเมนิ หรอืตามทีท่มีตรวจ
ประเมนิก าหนด 

1.2 การประเมนิศกัยภาพหน่วย
บรกิารทีใ่หบ้รกิารเคมบี าบดั และ
ฮอรโ์มน ส าหรบัผูป้ว่ยโรคมะเรง็ใน
ระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ

1. สทต. ก าหนดให ้สปสช.เขต แจง้เรื่อง
หน่วยบรกิารขอเขา้ร่วมเป็นหน่วย
บรกิารเคมบี าบดั /ฮอรโ์มน โดยจดัสง่
เอกสารการขึน้ทะเบยีนเป็น electronic 
file เพือ่ความสะดวกรวดเรว็ในการ
ด าเนินงาน WFH  

2. สทต. ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
เอกสารและสง่หนงัสอืแจง้ ส.ทะเบยีน 
เพือ่ด าเนินการขึน้ทะเบยีนหน่วยบรกิาร
ฯ 

3. ตดิตามการด าเนินการของส.ทะเบยีน
และแจง้ สปสช. เขต  

4. จดัเกบ็ฐานขอ้มลูทะเบยีนหน่วยบรกิาร 
และปรบัปรุงใหท้นัสถานการณ์ 
 

  / 
 

 1.  นางวลิาสณิี สเลลานนท์ 
โทร 063-669-4594 
2.  น.ส.ณฎัฐาพชัร ์อรรถ
พนัธุ ์โทร 084 -751-2801 
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ภารกจิหลกั 
 

กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

2. การสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของ
คณะท างานฯ โรคมะเรง็
ทัง้ 3 ชุด 
1) คณะท างานพฒันา

แนวทางการบรหิาร
จดัการรกัษาผูป้ว่ย
โรคมะเรง็ ในระบบ
หลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาต ิ

2) คณะท างานพฒันา
มาตรฐานหน่วย
บรกิารทีใ่หบ้รกิาร
รกัษาโรคมะเรง็ดว้ย
เคมบี าบดั/รงัสรีกัษา 
ในระบบหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาต ิ

3) คณะท างานพฒันา
ระบบลงทะเบยีน
ผูป้ว่ยโรคมะเรง็ใน

2.1 ปรบัรูปแบบการจดัประชุม
คณะท างานฯตามแนวทางและ
มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด
ของไวรสั Covid-19 

1. ปรับลดจ านวนครัง้ของการจัดประชุม
คณะท างานฯ ตามความเหมาะสม 

2. ปรับรูปแบบการจัดประชุมเ ป็นการ
ประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างจังหวัด /เขต
พื้นที่ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ และ
หลกีเลีย่งการเดนิทาง ลดการสมัผสัการ
ได้รบัเชื้อในช่วงสถานการณ์การระบาด
ของโรค 

3. ประสานคณะท างานฯ เพื่อ down load 
Application on line ที่ใช้ในการประชุม 
ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ เช่น Blue Jeans 
, Polycom  และเตรียมความพร้อมใน
การใชง้านก่อนการประชุมจรงิ 

4. จัดส่งไฟล์เอกสารการประชุมให้แก่
คณะท างานฯผ่าน  E-mail / line กลุ่ม 
ก่อนการประชุม 

5. ประสาน ส านักการเงนิและบญัชบีรหิาร 
เพื่อจัดเตรียมเอกสารการเบิก จ่าย
ส าหรบัการจดัประชุม และค่าตอบแทน
คณะท างานฯ  

  / 
 

 1. นางวลิาสณิี สเลลานนท ์   
โทร 063-669-4594 

2. น.ส.จติตญิา  ลดัดากลม         
โทร 090-197-5137 

3. นายอาทติย ์ผูส้ าอางค ์
โทร 090-197-5138 

4. น.ส.ณฎัฐาพชัร ์อรรถ
พนัธุ ์โทร 084 -751-
2801 
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ภารกจิหลกั 
 

กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

ระบบหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาต ิ

6. ประสาน ส านักบริหารทัว่ไปในการ
เตรียมความพร้อมของการจัดประชุม
ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

7. ด า เ นิ น ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น สื่ อ
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  แ ล ะ ในกรณี จนท . 
จากสปสช ส่วนกลาง/ ผู้เขา้ร่วมประชุม
ในพืน้ทีเ่ขต กทม. อาจพจิารณาเข้าร่วม
ประชุมที่ส านักงานได้ โดยจัดรูปแบบ
การประชุมตามแนวทางและมาตรการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสั Covid-
19 (มรีะบบการตรวจวดัอุณหภูม ิเจลแอ
ลกอฮอลล์ จดัทีน่ัง่ใหห้่างตามมาตรฐาน 
และผู้ เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากาก
อนามยั) 

8. จัดส่งมติการประชุมให้คณะท างานฯ 
รับรองการประชุมผ่าน  E-mail / line 
กลุ่ม เพื่อแจ้งมตใิห้ผู้เกี่ยวขอ้งรบัทราบ
ต่อไป 
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ภารกจิหลกั 
 

กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

งานบริหารจดัการวณัโรค       
1. การชดเชย
ค่าบริการทางการ
แพทยแ์ละสาธารณสุข 
ส าหรบั   งบบริการ
ผู้ป่วยวณัโรค 

1.1 บริการดแูลรกัษาด้วยยา
รกัษา วณัโรค 

 ชดเชยเป็นยารกัษาวณัโรคให้
หน่วยบริการที่อยู่ในเครือข่าย
ห น่ ว ยบ ริก า ร ด้ า น ย า แ ล ะ
เวชภณัฑ ์

 ชดเชยเป็นเงินค่ายารกัษาวณั
โรค ให้หน่วยบรกิารที่ไม่อยู่ใน
เครือข่ายหน่วยบริการด้านยา
และเวชภณัฑ์ ภายใต้เงื่อนไข/
รายการ/จ านวนครัง้/ราคา ที่
ก าหนด 

 

1. กองวณัโรค กรมควบคุมโรค ประกาศ
แนวทางการด า เนินงานวัณโรคใน
สถานการณ์การระบาดของไวรสั Covid-
19  เ พื่ อ ใ ห้ ห น่ ว ยบ ริก า ร ส ามา รถ
ให้บริการผู้ป่วยวณัโรคในสถานการณ์
ระบาดของไวรัส  Covid-19 ได้อย่ าง
เหมาะสม 

2. สปสช.เตรยีมระบบการเบกิยารกัษาวณั
โรคส าหรับผู้ป่วยให้เป็นไปตามแนว
ท า ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น วั ณ โ ร ค ใ น
สถานการณ์การระบาดของไวรสั Covid-
19 โดยปรบัระบบการเบกิยากรณีผู้ป่วย
รกัษาระยะต่อเนื่องใหเ้บกิยาได้สูงสุดไม่
เกนิ 2 เดอืน 

3. สทต . ร่วมกับส านักไอที และทีมงาน
พัฒนาโปรแกรม NTIP กองวัณโรค 
ด าเนินการปรับระบบการเบิกยาตาม
แนวทางฯ ทีก่ าหนด 

4. สทต. ประสาน สปสช. เขต แจ้งหน่วย
บรกิารทราบแนวทางการปรบัระบบการ

 / 
 

  1. นางวลิาสณิี  สเลลานนท ์   
โทร 063-669-4594 

2. น.ส.จติตญิา  ลดัดากลม         
โทร 090-197-5137 
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ภารกจิหลกั 
 

กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

เบกิยา     วณัโรค ในสถานการณ์ระบาด
ของไวรสั Covid-19   

1.2 บริการค้นหาผู้ป่วยวณัโรค
ในกลุ่มเส่ียงสูง (ผู้ต้องขงัและผู้
สมัผสัผู้ป่วยวณัโรคปอด) และ
ประชากร   ท่ีเส่ียง 
     จ ากสถ านก า ร ณ์ ก า รแพร่
ระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผล
กระทบต่อการบรกิารค้นหาผู้ป่วย
วณัโรคในกลุ่มเสี่ยงดงักล่าว โดย
หน่วยบริการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (ราชทัณฑ์/สคร/สสจ) 
ร ะ ดับ เ ข ตพื้ น ที่  ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการคดักรองตามแผนที่วาง
ไว้ และชะลอการบริการคดักรอง
ค้นหาผู้ป่วย  ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อผลงานบริการ และการชดเชย
ค่าบริการค้นหาผู้ป่วยวณัโรค ใน
ปีงบประมาณ 2563  

1. กรมควบคุมโรค ไดเ้สนอให ้IHPP จดัท า
ข้อ เสนอการด า เนินงานวัณโรคต่อ
ผลกระทบสถานการณ์  Covid-19 ใน
กรณีการค้นหาผู้ป่วยวณัโรค ซึ่งขณะน้ี
อยู่ระหว่างการด าเนินการ  

2. สทต. ไดข้อให ้IT ดงึขอ้มูลบรกิารคน้หา
ผู้ป่วยวณัโรคในกลุ่มเสี่ยงสูง (ผู้ต้องขงั
และผู้ส ัมผัสผู้ป่วยวัณโรคปอด) และ
ประชากรที่เสี่ยง เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงาน และได้ส่งข้อมูลดงักล่าวให้ 
PM สปสช.เขตรับทราบสถานการณ์ 
และตดิตามผลการด าเนินงาน พร้อมทัง้
รายงานผู้บริหาร และประธานกลุ่ม
ภารกจิที ่3 รบัทราบ 

3. สทต. น าประเดน็ผลงานบรกิารคดักรอง 
ค้นหาผู้ป่วยวณัโรคในช่วงสถานการณ์ 
Covid-19 เสนอแก่ที่ประชุมคณะท างาน   
วณัโรค ครัง้ที ่2/2563 วนัที ่30 มถิุนายน 
2563 เพื่อหารือแนวทางการจัดรูปแบ

  / 
 

 1. นางวลิาสณิี สเลลานนท ์   
โทร 063-669-4594 

2. น.ส.พชัร ีจุลหริญั             
โทร 089-754-2111 
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ภารกจิหลกั 
 

กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

การจดัระบบบรกิารใหม่ในการคดักรอง
ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้ต้องขัง/ผู้
สมัผสัร่วมบา้น 

2. มาตรฐานระบบ
บริการ หน่วยบริการ 
และหน่วยบริการทาง
ห้องปฏิบติัการวณัโรค   

2.1 การตรวจประเมินเพื่อขึ้น
ทะเบียนหน่วยบริการ
ห้องปฏิบติัการวณัโรค 
 

1. สทต. ได้ปรบัปรุงแบบฟอร์มการตรวจ
ประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ทางห้องปฏบิตักิารวณัโรค และก าหนด
แนวปฏบิตักิารขึน้ทะเบยีนหน่วยบรกิาร 
ก รณี ก า ร ใ ห้ บ ริก า รผู้ ป่ ว ย วัณ โ ร ค 
ปีงบประมาณ 2563 ในช่วงสถานการณ์ 
Covid-19 ให้สปสช.เขตด าเนินการตาม
ความเหมาะสมของบรบิทในพืน้ที ่ 

2. สทต. จัดท าหนังสือแจ้ง สปสช. เขต 
รับทราบและด าเนินการตามแนวทาง
ปฏบิตักิารขึน้ทะเบยีนหน่วยบรกิารกรณี
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ผู้ ป่ ว ย วั ณ โ ร ค 
ปีงบประมาณ 2563 ในสถานการณ์ 
Covid-19  

  / 
 

 1. นางวลิาสณิี สเลลานนท ์   
โทร 063-669-4594 

2. น.ส. พชัร ีจุลหริญั             
โทร 089-754-2111 
 

3. การอ านวยการ 
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
คณะท างานพฒันาและ

3.1 ปรบัรูปแบบการจดัประชุม
ค ณ ะ ท า ง า น พั ฒ น า แ ล ะ
ประเมินผลการบริหารจัดการ
วัณ โ รค  ต ามแนวท า ง แล ะ

1. ปรับรูปแบบการจัดประชุมเ ป็นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างจังหวัด /เขต
พื้นที่ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ และ

  / 
 

 1. นางวลิาสณิี สเลลานนท ์   
โทร 063-669-4594 

2. น.ส.จติตญิา  ลดัดากลม         
โทร 090-197-5137 
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ภารกจิหลกั 
 

กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

ประเมินผลการบริหาร
จดัการวณัโรคในระบบ
หลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ 

มาตรการ ป้อ งกันก า รแพ ร่
ระบาดของไวรสั Covid-19 

หลกีเลีย่งการเดนิทาง ลดการสมัผสัการ
ได้รบัเชื้อในช่วงสถานการณ์การระบาด
ของโรค 

2. ประสานคณะท างานฯ เพื่อ down load 
Application on line ที่ใช้ในการประชุม 
ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ เช่น Blue Jeans 
, Polycom  และเตรียมความพร้อมใน
การใชง้านก่อนการประชุมจรงิ 

3. จัดส่งไฟล์เอกสารการประชุมให้แก่
คณะท างานฯ ผ่าน E-mail / line กลุ่ม 
ก่อนการประชุม 

4. ประสาน ส านักการเงนิและบญัชบีรหิาร 
เพื่อจัดเตรียมเอกสารการเบิก จ่าย
ส าหรบัการจดัประชุม และค่าตอบแทน
คณะท างานฯ  

5. ประสาน ส านักบริหารทัว่ไปในการ
เตรียมความพร้อมของการจัดประชุม
ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

6. ด า เ นิ น ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น สื่ อ
อิ เ ล็กทรอนิ กส์  แล ะ ในกรณี จนท . 
จากสปสช ส่วนกลาง/ ผู้เขา้ร่วมประชุม
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ภารกจิหลกั 
 

กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

จากกรม คร. และผู้ร่วมประชุมในพื้นที่
เขต กทม. อาจพจิารณาเขา้ร่วมประชุม
ที่ส านักงานได้ โดยจัดรูปแบบการ
ประชุมตามแนวทางและมาตรการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสั Covid-
19 (มรีะบบการตรวจวดัอุณหภูม ิเจลแอ
ลกอฮอลล์ จดัทีน่ัง่ใหห้่างตามมาตรฐาน 
และผู้ เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากาก
อนามยั) 

7. จัดส่งมติการประชุมให้คณะท างานฯ 
รับรองการประชุมผ่าน  E-mail / line 
กลุ่ม เพื่อแจ้งมตใิห้ผู้เกี่ยวขอ้งรบัทราบ
ต่อไป 
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แผนการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์สภาวะวิกฤติ  : รองรบัสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

กลุ่มภารกิจ : สนับสนุนระบบบริการ   ส านัก สนับสนุนระบบบริการยาและเวชภณัฑ ์ 

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

ภารกจิประจ าการ
เบกิจ่ายงบกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพถว้น
หน้า 
 
 

ก. การบรหิารจดัการงบจดัหายา 1. ทบทวนแผนการจดัหา และแผนการ
สง่มอบยา จากรพ.ราชวถิ ีโดยประชุม
ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์Polycom, 
Bluejeans, Zoom เป็นต้น 

2. ตรวจสอบงบประมาณใน e-budget 
และจรวจสอบวงเงนิใน SAP 

3. เสนอขออนุมตัผิูบ้รหิาร ตามล าดบั 
4. เสนอส านกับรหิารกองทุน เพือ่

ด าเนินการโอนเงนิ 

 
 
 
 
/ 
/ 
 

 / 
 
/ 
 

 1. ผอ. ภญ.สมฤทยั สุพรรณ
กูล โทร 085 487 5037 

2. นางอรทยั สุวาราณรกัษ์  
โทร 084 387 8052 

 

ข. การก ากบัตดิตามการเบกิชดเชย
ยา ในระบบหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาต ิ

1. ก ากบัตดิตามการเบดิชดเชยยาใน
โปรแกรมการเบกิชดเชย 

2. ก ากบัตดิตามการกระจายและการสง่
มอบยาใหห้น่วยบรกิารหรอืผูป้ว่ยผ่าน
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์e-mail หรอื Line 

3. การจดัท ารายงานต่าง ๆ 
 

  / 
 

/ 
 
/ 

 

 1. ผอ. ภญ.สมฤทยั สุพรรณ
กูล โทร 085 487 5037 

2. ภก.กฤชชยั พฒัน์จนัทร ์
โทร 062 590 8716 

3. นางอรทยั สุวาราณรกัษ์  
โทร 084 387 8052 

4. ภญ. สุภานนั อนิแผลง 
โทร 061 402 8021 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

5. ภก.ไตรเทพ ฟองทอง  
โทร 085 487 5035 

ค. การก ากบัตดิตามโครงการลด
ความแออดัภายในรพ. โดยใชก้ลไก
รา้นยา 
 

1. ก ากบัตดิตามการประสานงานระหว่าง
รพ.แม่ขา่ย และ รา้นยาลูกข่าย 

2. ก ากบัตดิตามการเบกิชดเชย 
ค่าบรกิารดา้นยาในรา้นยา ผ่านสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์e-mail หรอื Line 

3. ทดสอบระบบรา้นยา Model 3 

  / 
 
 

/ 
/ 

 1. ผอ. ภญ.สมฤทยั สุพรรณ
กูล โทร 085 487 5037 

2. ภก.ธนพฒัน์  เลาวหุตา
นนท ์โทร 084 700 1664 

 

ง.งานธุรการ 1. รองรบังานธุรการของการด าเนินงาน
ดงักล่าวขา้งตน้ การก ากบัตดิตามงบ
บรหิาร และ การแประสานงานกบั
หน่วยงานอื่น ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
e-mail หรอื Line 

  /  1. ผอ. ภญ.สมฤทยั สุพรรณ
กูล โทร 085 487 5037 

2. นางนิภาพรรณ นิล
สุวรรณ โทร 090 197 
5143 

จ. การก ากบัตดิตามการสัง่ใชย้า  
Favipiravir (ยารกัษา COVID-19) 

1. ใชร้ะบบโปรแกรมยาก าพรา้และยา
ตา้นพษิทีม่อียู่เดมิ 

 
 

  /  1. ผอ. ภญ.สมฤทยั สุพรรณ
กูล  โทร 085 487 5037 

2. ภก.กฤชชยั พฒัน์จนัทร ์
โทร 062 590 8716 
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แผนการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์สภาวะวิกฤติ  : รองรบัสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

 

กลุ่มภารกิจ : ระบบสนับสนุน  ส านักบริหารทัว่ไป  

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 

1 2 3 4  
1. งานจดัซือ้จดัจา้ง ก. จดัท าแผนจดัซือ้จดัจา้งพรอ้ม

ประกาศ  
1. ส านักที่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงิน

มากกว่า 5 แสนบาท สง่ขอ้มลูให ้งาน
จดัซือ้จดัจา้ง 

2. งานจดัซือ้จดัจา้ง ด าเนินการ ประกาศ
เผยแพร่แผนจดัซื้อจดัจ้าง ในระบบ
ระบบเครือข่ ายสารสนเทศของ
กรมบญัชกีลาง (e-GP) เวป็ไซต์ของ 
สปสช. และสถานที่ปิดประกาศของ
ส านกังาน 

/    1. นางสาวใกลรุ้่ง  ทบัทมิ  
    โทร 089 9696509 
2. นางประภาพรรณ  ปิยะพงษ์ 
    โทร 061 4039301 
 

ข.  ซือ้จดัจา้งตามประกาศแผน
จดัซือ้จดัจา้ง 

1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่
ประกาศไว ้

2. ด าเนินการจดัซื้อจดัจ้างเร่งด่วนเพื่อ
รองรบัการป้องกนัและควบคุมเชือ้โรค 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
พ.ศ.2560          

  /    1. นางสาวใกลรุ้่ง  ทบัทมิ  
   โทร 089 9696509 
2. นางนงลกัษณ์  แสงมงคล 
    โทร 089 9696508  
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 

1 2 3 4  
ค. การบรหิารสญัญา 1. ก าหนดวิธีการตรวจรับงาน กรณีที่

คณะกรรมการไม่สามารถเดินทางมา
ตรวจรบังานได ้

2. ปรับเงื่อนไขการตรวจรับงานตาม
สญัญา เช่น แม่บ้าน พนักงานขบัรถ 
สามารถเหลื่อมเวลามาปฏบิตัิงานได้ 
หรอืมอบงานทีเ่หมาะสมใหม่ 

/    1. นางสาวใกลรุ้่ง  ทบัทมิ  
    โทร 089 9696509 
2. นางนงลกัษณ์  แสงมงคล 
    โทร 089 9696508 
 

2. งานบรหิารพสัดุ สนบัสนุนอุปกรณ์ครุภณัฑ์
ส านกังานใหก้บัเจา้หน้าทีใ่ชใ้นการ
ปฏบิตังิาน  
 

1. ส ารวจความพร้อมและความเพยีงพอ
ข อ ง อุ ป ก ร ณ์ ส า นั ก ง า น  เ ช่ น 
คอมพิว เตอร์  เ ค รื่ อ ง  Print /ถ่ าย
เอกสาร ขนาดเล็ก และอื่น ๆ  ที่
สามารถน าไปปฏบิตังิานนอกสถานที่
ได ้

2. ประสานงานติดตั ้ง  โปรแกรมใน
คอมพวิเตอรท์ีจ่ าเป็นและใหเ้จ้าหน้าที่
ใหย้มืตามระบบ I -Inventory 

3. กรณีอุปกรณ์ไ ม่ เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน จดัให้มีการจดัซื้อจดัจ้าง
เพิม่เตมิ ตามความจ าเป็น 

4. กรณีเครื่องช ารุดจัดการให้มีเครื่อง
ส ารองระหว่างซ่อม 

  /  1.นางสาวปุณณดา   แยม้ศร ี  
   โทร 08-9225 9010 
2. นางนงนภสั มธุรส  
   โทร 09- 0197 5062  
3. นส.จดิาภา เตชะพนัธ ์ 
    รตันกุล โทร 0-6139 74138 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 

1 2 3 4  
3. งานประชุมภายใน  จดัเตรยีมสถานทีใ่นการจดัประชุม  1. จดัเตรยีมหอ้งประชุม โดยการจดัทีน่ัง่

เวน้ระยะห่างภายในหอ้งประชุม  
2. จัดเตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์วาง

ประจ าแต่ละทีน่ัง่  
3. ให้บริการการประชุมผ่านระบบการ

จองอิเล็กทรอนิกส์ ประชุมได้ตามที่
จ าเป็น และจ ากัดจ านวนคนเข้าใช้
หอ้งประชุม 

4. บรกิารอาหารเป็นกล่อง รบัประทาน
สว่นตวัเท่านัน้         

  /  1. นางสาวสุจาร ี เพชรก าเนิด 
    โทร 084 439 0094 
2. นางสาวรพพีรรณ อยู่เสงีย่ม 
    โทร 090 197 5063 
3. นางสาวศริญิญา บุญยะกร 
    โทร 089 9696 488 
4. นางสาวอรภทัร ปลดัใจ 
    โทร 090 197 5064 

4. งานยานพาหนะ 
 

 การเตรยีมรถยนตท์ีพ่รอ้มใชง้าน 1. เตรยีมรถยนต์และพนักงานขบัรถให้
พร้อมใช้งาน ในกรณีส่งเอกสาร รบั-
ส่งผู้บริหาร ตามที่มีความจ าเป็นใน
การเดนิทาง (ความสะอาดของรถทัง้
ภ า ย น อ ก ภ า ย ใ น  จั ด เ ต รี ย ม
แอลกอฮอลฆ์า่เชือ้ไวใ้นรถ) 

2. ผู้ใช้บริการด าเนินการจองรถผ่าน
ระบบการจองรถทางอิเล็กทรอนิกส์
หรอืโทรศพัท ์

3. น า รถตากแดด  เพื่ อฆ่ า เชื้ อ โ รค 
สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 

  /  1. นางสาวสุจาร ี เพชรก าเนิด     
    โทร.084 4390094 
2.  นายวริสั  อศิรางกูร  
    โทร.090 197 5060 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 

1 2 3 4  
5. งานโสตทศันูปกรณ์ ระบบบรกิารโสตในงานประชุม 

และการสือ่สารองคก์ร 
 

1. จัดเตรียมระบบการประชุมผ่านสื่อ
อเิล็กทรอนิกส์ที่มปีระสทิธภิาพให้แก่ 
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่ งชาติ คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานสาธารณสุข 
รวมทัง้การประชุมภายใน สปสช. 
ป ร ะชุ ม ร่ ว ม กับ บุ ค ค ลภ า ยนอก
ประกอบด้วย Poly Com, Bluejeans
และ Zoom   

2. จดัท าคู่มอืการใชง้าน พรอ้มระบบการ
ช่วยเหลือในการเข้าใช้งานประชุม
ผ่านสือ่สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

3. จดัเตรยีมระบบการท า FB Live เพื่อ
การสื่อสารสาธารณะ ในประเด็นที่
เ กี่ ยวข้อ งกับการบริหารกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ

/    1. นายศวิชั   บุญคุม้ 
    โทร 084 7001642 

 ระบบโทรศพัทเ์คลื่อนทีพ่รอ้ม
อนิเตอรเ์น็ต  

(ก) จัดเตรียมระบบงานการให้บริการ
ประชาชนและคุ้มครองสิทธิ Call 
Center 1330 กรณีโทรศัพท์มือถือ
พรอ้มซมิอนิเตอรเ์น็ต) ดงันี้ 

/    1. นายวรีะยุทธ  อนิทรแ์กว้ 
โทร 084 700 1671  
2. นางสาวนวลธดิา  มณีวงษ์ 
โทร 086 774 5464 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 

1 2 3 4  
1. ประชุมวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักบรกิารประชาชน
แ ล ะ คุ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ  ส า นั ก บ ริ ห า ร
สารสนเทศการประกนั  
2. ก าหนดรูปแบบการท างาน คือ การ
ยา้ย Call Center 1330 จากศูนยร์าชการ
ใหป้ฏบิตังิานทีบ่า้น 100% 
3. จัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่และซิมการ์
โทรศพัทแ์บบอนัลมิเิตด็  
4. ตดิตัง้ระบบปฏบิตัิการ Call Center ที่
จ าเป็นในเครื่อง พร้อมทัง้ทดสอบการใช้
งาน 
5. ปฏิบัติงานรับสาย Call Center 1330 
จากที่พกั นอกสถานที่ตัง้ งดเดินทางมา
ปฏบิตังิานทีส่ านกังาน ศูนยร์าชการฯ  
6. ก ากับติดตามปญัหาจาการใช้งาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ รายงานปญัหาต่อ
ผู้บริหาร และประสานงานกับบริษัทผู้
ใหบ้รกิารในการแกไ้ขปญัหา 
(ข) จดัสรรซมิอนิเตอรเ์น็ต ใหเ้พยีงพอต่อ

การใชง้านของผูบ้รหิารและเจา้หน้าที ่ 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 

1 2 3 4  
พร้อมทัง้ประสานผู้ให้บริการ (AIS)  
ใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตทีเ่พยีงพอ 

6. งานสารบรรณ ระบบงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์
(e-Office) 

1. การรบัหนงัสอืจากหน่วยงานภายนอก  
แจ้งหน่วยงานภายนอก เรื่อง การ
ติ ด ต่ อ ร า ช ก า ร กั บ ส า นั ก ง า น
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ 

2. แจง้แนวทางการปฏบิตังิานสารบรรณ
กลางให้ส่วนงานภายในทราบและถือ
ปฏบิตั ิโดยให้ใช้ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้การสืบค้น
หนังสอืเดมิ   ในระบบงานสารบรรณ
อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้

3. กรณีที่หน่วยงานภายนอกส่งเป็น
เอกสาร เจา้หน้าทีจ่ะท ากน้าที่ SCAN 
File ส่ ง ไปทางe Mail ผู้ ร ับ เพื่ อ ไป
ด าเนินการ หรือหากจ าเป้นต้องใช้
เอกสารจะมีรถน าส่งเอกสารเพื่อไป
ด าเนินการ 

/     1. น.ส.เพญ็พร สวนอ่วม   
   โทร 090-197-5065 
2. น.ส.ณฐักานต ์ไชยดา 
   โทร 061-404-4151 
3. นางบวัไหล ภะมะรนิทร์ 
    โทร 061-404-2122 
4. นายสุรชยั อศิรางกูร 
   โทร 061-404-4832 

7. งานอาคารสถานที ่ การจดัเตรยีมสถานทีท่ีใ่ชใ้นการ
ปฏบิตังิาน  

1. จดัเตรยีมสถานที่ปฏบิตังิานที่สะอาด 
และปราศจากเชื้อโรคระบาด โดยมี

  /    1. นางพนัสริ ิรตันบุร ี 
    โทร. 090 197 5055 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 

1 2 3 4  
แม่บา้นเชด็ท าความสะอาดดว้ยน ้ายา
ฆา่เชือ้โรค 

2. ติดตัง้เครื่องฟอกอาศ พร้อมการฆ่า
เชือ้โรคในหอ้งประชุม 

3. อบฆ่าเชื้อโรค ห้องประชุมและห้อง
ท างานทุกสปัดาห ์

4. ติดตัง้ระบบเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ 
เพื่อลดการสมัผสัของเจ้าหน้าที่และผู้
มาตดิต่องาน 

5. จัดสถานที่ให้ที่นั ง่มีระยะห่างตาม
มาตรฐาน  

6. จดัใหม้วีดัอุณหภูมกิ่อนเขา้ส านกังาน    

2. นายสุรสทิธิ ์ศรนีาม 
    โทร. 090 197 5054 
3. นายเด่นภาพร จนัทรห์อม 
    โทร. 098 273 6126 
 

8. งานประชาสมัพนัธ์
และตอ้นรบั 

ระบบการใหข้อ้มลูข่าวสารเมื่อ
ตอ้งการตดิต่อกบัส านกังาน 
 

1. จดัให้มีเจ้าหน้าที่มาประจ า วนัละ 2 
คนเพื่อรบัโทรศัพท์ผู้ต้องการติดต่อ
กับส านักงาน รวมทัง้อ านวยความ
สะดวกเมื่อมาตดิต่อทีส่ านกังาน 

2. จดัระบบโทรศพัท์ ให้สามารถรบัจาก
ที่บ้านได้ และสามารถให้บรกิารตอบ
ค าถามไดต้ามปกต ิ 

  /  1. นางพนัสริ ิรตันบุร ี 
    โทร. 090 197 5055 
2. นายเมธา รตันดลิก ณ ภูเกต็ 
    โทร. 0819887200 
3. นางสาวสกิรรยาณฐัชา  

อนิธนูอนิทร ์
    โทร. 0634602246 
4. นางสาวเพชรรตัน์ รตันอุบล 
    โทร. 0954816026 

tel:0819887200
tel:0634602246
tel:0954816026
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 

1 2 3 4  
5. นางสาวฉตัรสุดา ศรบีุญม ี
    โทร. 091-815-0942 

9. งานแม่บา้น การดแูลสถานทีภ่ายในส านักงาน
ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย สะอาด 
ถูกสุขลกัษณะ 

จดัใหม้แีม่บา้นมาปฏบิตัปิระจ า แต่ลด

ระยะเวลาในการปฏบิตังิานลงตาม

สถานการณ์การระบาด เพือ่ท าความ

สะอาดพืน้ปดักวาด เชด็ถูโต๊ะ เกา้อี้ของ

ส านกังานและหอ้งประชุมภายใน

ส านกังานใหส้ะอาดเรยีบรอ้ยปลอดจาก

เชือ้โรคและสิง่ปฏกิูล ดว้ยน ้ายาฆา่โรค                                              

  /  1. นางสาวสุจาร ีเพชรก าเนิด 
โทร 089 969 488 

2. นางสาวศริญิญา บุญยะกร 
โทร 089 969 6488  

10. งานแผนและ
คุณภาพ 
 

การจดัการงานงบลงทุนส านักงาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ
สว่นกลางและเขต  

 1.   การจัดการงบลงทุนส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการ
ปรบัแผนการด าเนินงานจ าเป็นเร่งด่วนให้
สอดคล้องกับสถานการแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรสั COVID-19 

๑.  2. การจดัเตรยีมงบประมาณให้พร้อมใช้
ในกรณีการจดัซือ้จดัจา้งเร่งด่วน 

๒. 3. การเตรยีมการงบประมาณงบลงทุนขา
ลงปี 2564 ประชุมเสนอประเดน็พจิารณา
โดยใชก้ารประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

  /  1. นายวรีะยุทธ  อนิทรแ์กว้ 
โทร 084 700 1671  

2. นางสาวนวลธดิา  มณีวงษ์ 
โทร 086 774 5464 

tel:091-815-0942
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 

1 2 3 4  
4.การก ากบัตดิตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อ โรค เพื่อน าเสนอต่อ
ผู้บรหิารในการพจิารณาตดัสนิใจในการ
ปฏบิตังิาน   

งานความต่อเนื่องทางธุรกจิ
ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาต ิ

1. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการและ
คณะกรรมการจดัการแผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจส านักงานหลกัประกันสุขภาพ
แห่งชาต ิเพื่อพจิารณาแผน BCP โดยใช้
การประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
2. ติดตามสถานการณ์ ผลกระทบ การ
เตรียมความพร้อม เพื่อรายงานผลให้
ผูบ้รหิารพจิารณ่สัง่การ 
3. ทบทวนแผนการด าเนินงานภายใต้
สถานการณ์วกิฤต ิ

/    1. นายวรีะยุทธ  อนิทรแ์กว้ 
โทร 084 700 1671  

2. นางสาวนวลธดิา  มณีวงษ์ 
โทร 086 774 5464 
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แผนการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์สภาวะวิกฤติ  : รองรบัสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

กลุ่มภารกิจ : ระบบสนับสนุน  ส านัก การเงินและบญัชีบริหาร 

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

1. สนบัสนุนภารกจิ ของ 
สปสช.ใหบ้รรลุเป้าหมาย 
ทางดา้นบญัช ีการเงนิ (งบ
บรหิารจดัการ) 

ก.การปฏบิตังิานเกีย่วกบัการ
เบกิจ่ายเงนิตามสญัญาการยมื
เงนิ (งบบรหิารจดัการ) 

1.รบัเอกสารเขา้ระบบ Q-Doc และจดั
สง่ไปใหส้ว่นงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจดั
สง่ผ่าน Drive X ของส านกัการเงนิและ
บญัชบีรหิาร 
2.ตรวจสอบเอกสารสญัญาการยมืเงนิ 
โดยการ VPN และใชข้อ้มลูจาก Drive X 
ของส านกัฯ 
3.กรณีจ่ายเงนิสด ด าเนินการจ่ายโดยการ
โอนเงนิเขา้บญัชผี่านระบบ Smart หาก
กรณีจ าเป็นตอ้งจ่ายเงนิสด จะด าเนินการ
จดัท าเป็นรอบระยะเวลาการจ่ายเงนิแต่ละ
สปัดาห ์
- กรณีจดัท าเชค็จ่าย  ด าเนินการจ่ายโดย
การโอนเงนิเขา้บญัชผี่านระบบ Smart 
หากกรณีจ าเป็นตอ้งจดัท าเชค็จ่าย จะ
ด าเนินการจดัท าเป็นรอบระยะเวลาการ
จ่ายเชค็แต่ละสปัดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 

 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ธรุการ  
1. น.ส.กญัญาณี  สุขสมกจิ  
โทร.061-3973807 
2. นายสนธเิดช จนัทรแสงศร ี 
โทร.090-9088008 
กลุ่มงานการเงิน  
1. นางสาวปราณิศา 
บุษปฤกษ์ โทร.061-3968868 
2. นางสาว สริวิรรรณ  คลอ้ย
เอีย่ม โทร.090-1975076 
กลุ่มงานการเงิน  
1. นางสาวปทติตา จารกึสริ ิ 
โทร.084-4384867 
2. นางสาวดาวนภา ศรสีวสัดิ ์
โทร.061-3972503 
กลุ่มงานการเงิน  
1. นางสาวปทติตา จารกึสริ ิ
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

- กรณีโอนเงนิเขา้บญัช ีด าเนินการโอน
เงนิระบบ Smart 
4.จดัท ารายงานประจ าวนั ด าเนินงานผ่าน 
VPN และใชง้าน Drive X ของส านกัฯ 
5.วเิคราะหบ์ญัช/ีบนัทกึบญัช ีด าเนินการ
โดยผ่าน VPN ใชข้อ้มลูผ่าน Drive X และ
บนัทกึบญัชผี่าน SAP 
6.จดัเกบ็เอกสารระบบ AC-Doc 
ด าเนินการจดัเกบ็เอกสารหลงัจากมกีาร
สง่เอกสารฉบบัจรงิในการเกบ็เท่านัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
/ 

 
/ 
 
/ 

 
/ 
 
 
 

โทร.084-4384867  
2. นายกติตเิดช มุขแกว้ 
โทร.081-4966434 
3..นายจรญั พนัธพ์ลู 
โทร.061-3970206 
4..นายศุภชยั ศรลีะโคตร 
โทร.085-3593496 

ข.การปฏบิตังิานเกี่ยวกบัการรบั
เงนิทุกชนิด (งบบรหิารจดัการ) 

1.รบัเอกสารเขา้ระบบ Q-Doc และจดั
สง่ไปใหส้ว่นงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจดั
สง่ผ่าน Drive X ของส านกัการเงนิและ
บญัชบีรหิาร 
2.การรบัเงนิทุกชนิด ด าเนินการรบัเงนิ
โดยการโอนเงนิเขา้บญัช ีหากกรณี
จ าเป็นตอ้งรบัเงนิสด จะด าเนินการจดัท า
เป็นรอบระยะเวลาการรบัเงนิแต่ละ
สปัดาห ์
3.พมิพใ์บเสรจ็รบัเงนิ ด าเนินการผ่าน 
SAP และ VPN และน าสง่หลกัฐานระบบ

 / 
 
 
 
/ 

 
 

 
 
/ 

 

  ธรุการ  
1. น.ส.กญัญาณี  สุขสมกจิ  
โทร.061-3973807 
2. นายสนธเิดช จนัทรแสงศร ี 
โทร.090-9088008 
กลุ่มงานการเงิน  
1. นางสาว สริวิรรรณ  คลอ้ย
เอีย่ม โทร.090-1975076 
2. นางสาวปทติตา จารกึสริ ิ 
โทร.084-4384867 
กลุ่มงานการเงิน  
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

อเิลก็ทรอนิกส ์กรณีตอ้งจดัท าเป็น
กระดาษจะด าเนินการเป็นรอบแต่ละ
สปัดาห ์
4.วเิคราะหบ์ญัช/ีบนัทกึบญัช ีด าเนินการ
โดยผ่าน VPN ใชข้อ้มลูผ่าน Drive X และ
บนัทกึบญัชผี่าน SAP 
5.จดัเกบ็เอกสารระบบ AC-Doc 
ด าเนินการจดัเกบ็เอกสารหลงัจากมกีาร
สง่เอกสารฉบบัจรงิในการเกบ็เท่านัน้ 

 
 
 
/ 

 
 
/ 

 

1. นางสาวปราณิศา 
บุษปฤกษ์ โทร.061-3968868  
2. นายกติตเิดช มุขแกว้ 
โทร.081-4966434 
3. นางสาวปวณีา รุ่งเรอืง 
โทร.099-8953916 
4.นายศุภชยั ศรลีะโคตร 
โทร.085-3593496 

ค.การปฏบิตังิานเกีย่วกบัการ
เบกิจ่ายเงนิ (เงนิสด/เชค็/โอน
เงนิ) (งบบรหิารจดัการ) 

1.รบัเอกสารเขา้ระบบ Q-Doc และจดั
สง่ไปใหส้ว่นงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจดั
สง่ผ่าน Drive X ของส านกัการเงนิและ
บญัชบีรหิาร 
2.ตรวจสอบเอกสารการเบกิจ่าย 
ด าเนินการโดยใช ้VPN และเขา้ใชข้อ้มลูที่
จ าเป็นในการตรวจเอกสารประเภทต่าง ๆ 
โดยใช ้Drive X และตรวจผ่านระบบ SAP 
,Q-Doc 
3.กรณีจ่ายเงนิสด ด าเนินการจ่ายโดยการ
โอนเงนิเขา้บญัชผี่านระบบ Smart หาก
กรณีจ าเป็นตอ้งจ่ายเงนิสด จะด าเนินการ

 / 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ธรุการ  
1. น.ส.กญัญาณี  สุขสมกจิ  
โทร.061-3973807 
2. นายสนธเิดช จนัทรแสงศร ี 
โทร.090-9088008 
กลุ่มงานตรวจสอบเบิกจ่าย 
1. น.ส.สุพตัรา  ศรสีมบูรณ์ 
โทร 084-4390130  
2. น.ส.สมพร  บ ารุงศร ี
โทร. 061-3974057 
3. น.ส.สุมณฑา  หาเรอืง
ปราชญ์ โทร.061-3973680 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

จดัท าเป็นรอบระยะเวลาการจ่ายเงนิแต่ละ
สปัดาห ์
- กรณีจดัท าเชค็จ่าย  ด าเนินการจ่ายโดย
การโอนเงนิเขา้บญัชผี่านระบบ Smart 
หากกรณีจ าเป็นตอ้งจดัท าเชค็จ่าย จะ
ด าเนินการจดัท าเป็นรอบระยะเวลาการ
จ่ายเชค็แต่ละสปัดาห์ 
- กรณีโอนเงนิเขา้บญัช ีด าเนินการโอน
เงนิระบบ Smart 
4.วเิคราะหบ์ญัช/ีบนัทกึบญัช ีกรณีเงนิสด 
ด าเนินการโดยผ่าน VPN ใชข้อ้มลูผ่าน 
Drive X และบนัทกึบญัชผี่าน SAP/เขา้
ส านกังานเพือ่บนัทกึบญัชผี่าน SAP 
โดยตรง 
กรณีเบกิจ่ายสว่นกลาง วเิคราะหบ์ญัช/ี
บนัทกึบญัช ีด าเนินการโดยผ่าน VPN ใช้
ขอ้มลูผ่าน Drive X และบนัทกึบญัชผี่าน 
SAP 
- กรณีเบกิจ่าย สปสช.เขต วเิคราะหบ์ญัช/ี
บนัทกึบญัช ีด าเนินการโดยผ่าน VPN ใช้

 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 

4. นางจงจติร  เงนิทอง   
โทร 084-7001656 
5. น.ส.สรินุิช  รกัษาพนัธุ์ 
โทร.061-3974137 
6. น.ส.พลอยนภสั กฤตศรี
รกัษ์ โทร.061-3974134 
7. น.ส.สุกญัญา จริวชัรเดช 
โทร.061-4025262 
8. น.ส.ศลษิา มณฑาสุข 
โทร.061-4175122 
กลุ่มงานการเงิน  
1. นางสาว สริวิรรรณ  คลอ้ย
เอีย่ม โทร.090-1975076 
2. น.ส.ปทติตา จารกึสริ ิ 
โทร.084-4384867 
3. นางสาวดาวนภา ศรสีวสัดิ ์
โทร.061-3972503 
4. นางดลนภา องิควระ 
โทร.061-3970282 
5.. นางสาวปวณีา รุ่งเรอืง 
โทร.099-8953916 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

ขอ้มลูผ่าน Drive X และบนัทกึบญัชผี่าน 
SAP 
5.จดัเกบ็เอกสารระบบ AC-Doc 
ด าเนินการจดัเกบ็เอกสารหลงัจากมกีาร
สง่เอกสารฉบบัจรงิในการเกบ็เท่านัน้ 
 

 
 
 
/ 

 
 
 
 

6. นายสุทธพิงศ ์แพรกม่วง 
โทร.061-3973245 
7. นายวรีะศกัดิ ์ไชยโคตร 
โทร.087-8114385 
8. นางสาววราลกัษณ์ มิง่ขวญั 
โทร.061-3973023 
9. นางงามจติร ศรดีา 
โทร.061-3972870 
10.นายศุภชยั ศรลีะโคตร 
โทร.085-3593496 

 ง.การปฏบิตังิานเกี่ยวกบัการสง่
ใชเ้งนิยมืตามสญัญายมืเงนิและ
เอกสารเบกิจ่ายทัง้หมดทีว่าง
เบกิ (งบบรหิารจดัการ) 

1.รบัเอกสารเขา้ระบบ Q-Doc และจดั
สง่ไปใหส้ว่นงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจดั
สง่ผ่าน Drive X ของส านกัการเงนิและ
บญัชบีรหิาร 
2.การรบัเงนิสด ด าเนินการรบัเงนิโดยการ
โอนเงนิเขา้บญัช ีหากกรณีจ าเป็นตอ้งรบั
เงนิสด จะด าเนินการจดัท าเป็นรอบ
ระยะเวลาการรบัเงนิแต่ละสปัดาหร์บัเงนิ/
บนัทกึลา้งลูกหนี้เงนิยมื ด าเนินการผ่าน 
VPN และบนัทกึบญัชผี่าน SAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 

  ธรุการ  
1. น.ส.กญัญาณี  สุขสมกจิ  
โทร.061-3973807 
2. นายสนธเิดช จนัทรแสงศร ี 
โทร.090-9088008 
กลุ่มงานการเงิน 
1. นางสาว สริวิรรรณ  คลอ้ย
เอีย่ม โทร.090-1975076 
2. น.ส.ปทติตา จารกึสริ ิ 
โทร.084-4384867 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

3.ตรวจสอบเอกสารการเบกิจ่าย 
ด าเนินการโดยตอ้งเขา้สนง.โดยการจดั
ตารางการปฏบิตังิานและเอกสารสง่เบกิที่
วางสง่ผ่าน Drive Tของผูเ้บกิทัง้หมด  
4.วเิคราะหบ์ญัช/ีบนัทกึบญัช ีด าเนินการ
โดยผ่าน VPN ใชข้อ้มลูผ่าน Drive X และ
บนัทกึบญัชผี่าน SAP 
5.จดัเกบ็เอกสารระบบ AC-Doc 
ด าเนินการจดัเกบ็เอกสารหลงัจากมกีาร
สง่เอกสารฉบบัจรงิในการเกบ็เท่านัน้ 

  
 
 
/ 

 
 
/ 

 
 

3. นางสาวปราณิศา 
บุษปฤกษ์ โทร.061-3968868 
กลุ่มงานตรวจสอบเบิกจ่าย 
1. น.ส.สุพตัรา  ศรสีมบูรณ์ 
โทร 084-4390130  
2. น.ส.สมพร  บ ารุงศร ี
โทร. 061-3974057 
3. น.ส.สุมณฑา  หาเรอืง
ปราชญ์ โทร.061-3973680 
4. นางจงจติร  เงนิทอง   
โทร 084-7001656 
5. น.ส.สรินุิช  รกัษาพนัธุ์ 
โทร.061-3974137 
6. น.ส.พลอยนภสั กฤตศรี
รกัษ์ โทร.061-3974134 
7. น.ส.สุกญัญา จริวชัรเดช 
โทร.061-4025262 
8. น.ส.ศลษิา มณฑาสุข 
โทร.061-4175122 
9.นายจรญั พนัธพ์ลู 
โทร.061-3970206 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

10. นายศุภชยั ศรลีะโคตร 
โทร.085-3593496 

 จ.การปฏบิตังิานเกีย่วกบัการ
จดัท ารายงานทางการเงนิ (งบ
การเงนิ/รายงานทางการเงนิ) 
(งบบรหิารจดัการ) 

1.จดัท ารายงานทางการเงนิ (งบการเงนิ/
รายงานทางการเงนิ) ด าเนินการผ่าน 
VPN และใชข้อ้มลูจาก SAP รวมทัง้การ
ใชข้อ้มลู Drive X ของส านกัฯ 
2.จดัสง่รายงานใหผู้เ้กีย่วขอ้ง ด าเนินการ
โดยผ่าน E-mail และบรกิารสง่เอกสาร
ของ Messenger 
3.จดัเกบ็รายงานทางการเงนิ ด าเนินการ
โดย Scan เอกสารรายงานจากตน้ฉบบั
แลว้เกบ็เป็น Electronic File และจดัเกบ็
เอกสารเขา้แฟ้มเอกสารภายในส านกัฯ 

 / 
 
 
 
/ 
 

 
/ 

 

  กลุ่มงานบญัชี  
1.นางนัฎฐาพร หลวิ 
โทร.090-1975074 
2.นายสุทธพิงศ ์แพรกม่วง 
โทร.061-3973245 
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แผนการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์สภาวะวิกฤติ  : รองรบัสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

กลุ่มภารกิจ : ระบบงานสนับสนุน  ส านักกฎหมาย 

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 

 1 2 3 4 
1. งานพฒันา
กฎหมาย 

1.ยกร่างกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
ค าสัง่ หนงัสอืเวยีน 
 
 
 

1.จดัทมีผูท้ีร่บัผดิชอบงานยกร่างปฏบิตังิานใน
ส านกังานสลบักนั WFH  
2.ก าหนดใหผู้ร้บัผดิชอบงาน มรีะบบโปรแกรม
รองรบัการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ 
- ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ทีเ่ครื่อง 
Notebook และมอืถอื 
- down load Application on line ทีใ่ชใ้นการ
ประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เช่น Blue 
Jeans,Polycom,zoom 
- จดัใหม้รีะบบ line notification ในกลุ่มงานเพือ่
แจง้หนงัสอืรบัเขา้ส าหรบัทมี WFH 

 
 
 

 

 /  1.คุณเสกสรรค ์ กนัยาสาย  
  โทร 090 197 5080 
2.คุณรองฤทธิ ์ นนัทไพบูลย ์
  โทร 085 485 1542 
3.คุณจกัรพงษ์  อยู่เยน็ 
  โทร 062 596 7437 
4.คุณอมรรตัน์  คลงัก าเนิด 
  โทร 090 197 5219 
 

2.วนิิจฉัยขอ้หารอื  1.จดัทมีผูท้ีร่บัผดิชอบงานวนิิจฉยัขอ้หารอื
ปฏบิตังิานในส านกังานสลบักนั WFH 
2.ก าหนดใหผู้ร้บัผดิชอบงาน มรีะบบโปรแกรม
รองรบัการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ 
- ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ทีเ่ครื่อง 
Notebook และมอืถอื 

  /  1.คุณเสกสรรค ์ กนัยาสาย  
   โทร 090 197 5080 
2.คุณพุทธมิา  กนกหงส ์
   โทร 098 279 7679 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 

 1 2 3 4 
- ตดิตัง้ระบบการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
- จดัใหม้รีะบบ line notification ในกลุ่มงานเพือ่
แจง้หนงัสอืรบัเขา้ส าหรบัทมี WFH 

2. งานพทิกัษ์สทิธ ิ 3.ประชุมคณะกรรมการ 
/คณะอนุกรรมการ ทีอ่ยู่ภายใตค้กก.
หลกัฯ และ คกก.ควบคุมฯ    
(กรรมการสอบสวน/อนุกรรมการ
อุทธรณ์  
ม.41/อนุกรรมการ   อุทธรณ์ ผูใ้ห)้ 
 
 
 

1. จดัทมีผูท้ีร่บัผดิชอบงานกรรมการสอบสวน/
อนุกรรมการอุทธรณ์ ม.41/อนุกรรมการอุทธรณ์ 
ผูใ้ห ้สลบักนั WFH 
2. ก าหนดใหผู้ร้บัผดิชอบมโีปรแกรมเพือ่รองรบั
การปฏบิตังิาน  ไดแ้ก่    
    2.1 VPN Client ทีเ่ครื่อง Notebook และ 
มอืถอื 
    2.2 down load Application on line ทีใ่ชใ้น
การประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ เช่น Blue 
Jeans,Polycom,zoom 
3. จดัใหม้รีะบบ line notification ในกลุ่มงาน
เพือ่แจง้เอกสาร งานกรรมการสอบสวน/
อนุกรรมการอุทธรณ์ ม.41/อนุกรรมการอุทธรณ์ 
ผูใ้ห ้รบัเขา้ส าหรบัทมี WFH 
4. จดัใหก้ารประชุม pre-metting ผ่านสือ่สือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์ เพือ่เตรยีมงานการประชุม
สอบสวน/อนุกรรมการอุทธรณ์ ม.41/
อนุกรรมการอุทธรณ์ ผูใ้ห ้ 

 
 
 

/ 
 

  1. คุณสลนิลา  สงิหพนัธ ์ 
    โทร 084 751 1635 
2. คุณจารุวรรณ  น้อยพชิยั 
    โทร 081 645 4785 
3. คุณศศยิาพชัร  พรหมมนิทร์ 
    โทร 094 551 9615 
4. คุณอารยา รุ่งโรจนฤทธิ ์
    โทร 099 229 6692 
5. คุณสุจติรา  บงัใบ 
    โทร 061 408 6670 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 

 1 2 3 4 
5. ประสานคณะกรรมการ/อนุกรรมการเพือ่ 
down load โปรแกรม หรอื Application ทีใ่ชใ้น
การประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์  
6. จดัสง่ file เอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง
ประกอบการพจิารณาเรื่องสอบสวน/เรื่อง
อุทธรณ์ ม.41 ใหค้ณะกรรมการ/  
คณะอนุกรรมการผ่าน E-mail / line กลุ่ม ก่อน
การประชุม 
7. จดัประชุมทัง้ผ่านและไม่ผ่านสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์
8. จดัสง่มตกิารประชุมใหค้ณะกรรมการ/คณะ
อนุ 
กรรมการรบัรองการประชุมผ่าน E-mail / line 
กลุ่ม เพือ่แจง้มตใิหผู้เ้กีย่วขอ้งรบัทราบต่อไป 

 4. งานคดปีกครอง   (ม.41,
ค่าตอบแทนพเิศษ) 

1. จดัทมีผูท้ีร่บัผดิชอบงานคดปีกครอง (ม.41 , 
ค่าตอบแทนพเิศษ) สลบักนั WFH 
2. ก าหนดใหผู้ร้บัผดิชอบมโีปรแกรมเพือ่รองรบั
การปฏบิตังิาน  ไดแ้ก่    
   2.1 VPN Client ทีเ่ครื่อง Notebook และ มอื
ถอื 

 / 
 

  1. ทมี IT support 
2. คุณสลนิลา  สงิหพนัธ ์ 
   โทร 084 751 1635 
3. คุณอรรถพล  ตรภีพ 
   โทร 094 049 0609 
4. คุณสุดารตัน์  ปลื้มใจ 
   โทร 095 743 0990 



123 
 

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 

 1 2 3 4 
   2.2 จดัใหม้รีะบบ line notification ในกลุ่ม
งานเพือ่แจง้เอกสารคดรีบัเขา้ส าหรบัทมี WFH 

3 งานบรหิาร
กฎหมาย 

5.การด าเนินการดา้นนิตกิรรม
สญัญา 
 
 
 

1. ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ทีเ่ครื่อง 
Notebook และ มอืถอื 
- down load Application on line ทีใ่ชใ้นการ
ประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เช่น Blue 
Jeans,Polycom,zoom 
- จดัทมีผูท้ีร่บัผดิชอบงานนิตกิรรมสญัญา
สลบักนั WFH 
- จดัใหม้รีะบบ line notification ในกลุ่มงานเพือ่
แจง้หนงัสอืรบัเขา้ส าหรบัทมี WFH 
- จดัผูร้บัผดิชอบในการตรวจสญัญาผ่านระบบ 
E-contrack 

 
 
 

/ 
 

  1.ทมี IT support 
1.คุณสริคิณู  เพญ็ศร ี 
  โทร 090 197 5077 
2.คุณป่ินวด ี เกสรนิทร์ 
  โทร 090 197 5081 
3.คุณปิยะดา  ชยัศรอีรยิกุล 
  โทร 090 197 5092 

 6.การด าเนินการดา้นคดแีละตดิตาม
หนี้ 
 

1. ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ทีเ่ครื่อง 
Notebook และ มอืถอื 
- down load Application on line ทีใ่ชใ้นการ
ประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เช่น Blue 
Jeans,Polycom,zoom 
- จดัทมีผูท้ีร่บัผดิชอบงานคดแีละตดิตามหนี้
สลบักนั WFH 

 / 
 

  1.ทมี IT support 
1.คุณสริคิณู  เพญ็ศร ี 
  โทร 090 197 8077 
2.คุณจรรยา  ปานแกว้ 
  โทร 090 197 5078 
3.คุณธดิารตัน์  นาคอารรีตัน์ 
  โทร 098 279 7683 



124 
 

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 

 1 2 3 4 
- จดัใหม้รีะบบ line notification ในกลุ่มงานเพือ่
แจง้หนงัสอืรบัเขา้ส าหรบัทมี WFH 

 7.งานสอบสวนขอ้เทจ็จรงิและความ
รบัผดิทางละเมดิ 

1. ตดิตัง้โปรแกรม  VPN Client ทีเ่ครื่อง 
Notebook และ มอืถอื 
- down load Application on line ทีใ่ชใ้นการ
ประชุมผ่านสือ่สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เช่น Blue 
Jeans,Polycom,zoom 
-จดัทมีผูร้บัผดิชอบงานสอบสวนขอ้เทจ็จรงิและ
ความรบัผดิทางละเมดิ ใหส้ามารถท างานใน
แบบ WFH 
- จดัใหม้รีะบบ line notification ในกลุ่มงานเพือ่
แจง้หนงัสอืรบัเขา้ส าหรบัทมี WFH 

  / 
 

 1.ทมี IT support 
1.คุณสริคิณู  เพญ็ศร ี 
  โทร 090 197 8077 
2.คุณจรรยา  ปานแกว้ 
  โทร 090 197 5078 

3 งานสนบัสนุน 8.ระบบสารบรรณ 1. ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ทีเ่ครื่อง 
Notebook และ มอืถอื 
- down load Application on line ทีใ่ชใ้นการ
ประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เช่น Blue 
Jeans,Polycom,zoom  
- จดัทมีผูท้ีร่บัผดิชอบงานยกร่างสลบักนั WFH 
- จดัใหม้รีะบบ line notification ในกลุ่มงานเพือ่
แจง้หนงัสอืรบัเขา้-ออกส าหรบั จนท.สกม.ทัง้
ทมี WFH และทีม่าท างานปกต ิ

 
 
 

/ 
 

  1.ทมี IT support 
2.คุณสุนิสา  ศรลีะโคตร 
  โทร 084 938 7093 
3.คุณประภาภรณ์  วงษ์งาม 
  โทร 065 608 1040 
4.จารุภา  คชบก  
  โทร 090 197 5079 
5.คุณเกษร  เศษโถ 
  โทร 084 545 5299 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 

 1 2 3 4 
 9.สนบัสนุนการประชุมและสนบัสนุน

ภารกจิของส านกักฎหมาย 
 

1.ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ทีเ่ครื่อง 
Notebook และ มอืถอื 
- down load Application on line ทีใ่ชใ้นการ
ประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เช่น Blue 
Jeans,Polycom,zoom  
- จดัทมีผูท้ีร่บัผดิชอบงานสนบัสนุนการประชุม
และภารกจิของ สกม. สลบักนั WFH 
- จดัใหม้รีะบบ line notification ในกลุ่มงานเพือ่
สือ่สารการท างานระหว่างทมี WFH 

 / 
 

  1.ทมี IT support 
2.คุณจารุภา  คชบก  
  โทร 090 197 5079 
3.คุณเกษร  เศษโถ 
  โทร 084 545 5299 
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แผนการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์สภาวะวิกฤติ  : รองรบัสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

กลุ่มภารกิจ : ระบบสนับสนุน ส านักบริหารสารสนเทศการประกนั 

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

1. งานใหบ้รกิาร
เครอืขา่ยสว่นตวั
เสมอืน (VPN) 

ก. สนบัสนุนการท างานจากทางบา้น
ของ Call Center 

 

1. ออกแบบและวเิคราะหก์ารปรบัปรุงระบบ
เพือ่การใชง้าน Call Center 

2. ตดิตัง้โปรแกรม Soft Phone ใหผู้ใ้ชง้าน 
3. ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ใหผู้ใ้ชง้านท า

ความเขา้ใจการใชง้านระบบ 

 /   1. ทมีงานจดัการระบบ
เครอืขา่ย โทร 092-259-0918 
2. คุณธรีเดช แสงค า  
โทร 080-632-7771  
3.คณุปิยะ อาจหาญ  
โทร 081-170-4093  

ข. สนบัสนุนการท างานจากทางบา้น
ของผูใ้ชง้านสว่นกลาง 

 

1. ออกแบบและวเิคราะหก์ารปรบัปรุงระบบ
เพือ่การใชง้านผูใ้ชง้านสว่นกลาง 

2. ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ใหผู้ใ้ชง้าน 
3. ท าความเขา้ใจการใชง้านระบบ 

 

 /   1. ทมีงานจดัการระบบ
เครอืขา่ย โทร 092-259-0918 
2. คุณธรีเดช แสงค า  
โทร 080-632-7771 
3. คุณปิยะ อาจหาญ  
โทร 081-170-4093 

ค. สนบัสนุนการท างานจากทางบา้น
ของผูใ้ชง้านส านกังานเขต 

1. ออกแบบและวเิคราะหก์ารปรบัปรุงระบบ
เพือ่การใชง้านผูใ้ชง้านส านักงานเขต 

2. ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ใหผู้ใ้ชง้าน 
3. ท าความเขา้ใจการใชง้านระบบ 

 /   1. ทมีงานจดัการระบบ
เครอืขา่ย โทร 092-259-0918 
2. คุณธรีเดช แสงค า โทร 080-
632-7771 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

 3. คุณปิยะ อาจหาญ โทร 081-
170-4093 

2. เพิม่ประสทิธภิาพ
เสถยีรภาพเครอืขา่ย 
ส าหรบั VPN & 
Video Conference 

- เพิม่ Bandwidth 
 

4. ส านกับรหิารทัว่ไปด าเนินการปรบัปรุงและ
ตดิตัง้ระบบ video conference ใหใ้ชง้าน
ผ่านอนิเตอรเ์น็ต 

5. วเิคราะหค์วามตอ้งการ Bandwidth ในการ
ใชง้านต่าง ๆ 

6. การท าขอ้ก าหนดงานจา้งเพื่อความเพยีงพอ
ของ Bandwidth 

 /   1. ส านกับรหิารทัว่ไป 
2. ทมีงานจดัการระบบ
เครอืขา่ย โทร 092-259-0918 
3. คุณธรีเดช แสงค า โทร 080-
632-7771 
4. คุณปิยะ อาจหาญ โทร 081-
170-4093 

- BlueJeans 
 

1. ส านกับรหิารทัว่ไปด าเนินการปรบัปรุงและ
ตดิตัง้ระบบ video conference ใหใ้ชง้าน 
BlueJeans 

2. วเิคราะหแ์ละออกแบบการใชง้าน 
BlueJeans 

3. ปรบัเปลีย่นนโยบายอุปกรณ์รกัษาความ
ปลอดภยั (Firewall) ใหร้ะบบ BlueJeans 
ใชง้านผ่านอนิเตอรเ์น็ตได ้

 /   1. ส านกับรหิารทัว่ไป 
2. ทมีงานจดัการระบบ
เครอืขา่ย โทร 092-259-0918 
3. คุณธรีเดช แสงค า  
โทร 080-632-7771 
4. คุณปิยะ อาจหาญ 
 โทร 081-170-4093 

- Zoom 
 

ส านกับรหิารทัว่ไปด าเนินการปรบัปรุงและ
ตดิตัง้ระบบ video conference ใหใ้ชง้าน Zoom 
1. วเิคราะหแ์ละออกแบบการใชง้าน Zoom 

 /   1. ส านกับรหิารทัว่ไป 
2. ทมีงานจดัการระบบ
เครอืขา่ย โทร 092-259-0918 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

2. ปรบัเปลีย่นนโยบายอุปกรณ์รกัษาความ
ปลอดภยั (Firewall) ใหร้ะบบ Zoom ใชง้าน
ผ่านอนิเตอรเ์น็ตได ้

3. คุณธรีเดช แสงค า  
โทร 080-632-7771 
4. คุณปิยะ อาจหาญ  
โทร 081-170-4093 

3. งานจดัการระบบ
ฐานขอ้มลู 

ก. ตรวจสอบสถานะต่างของระบบ
ฐานขอ้มลูเช่น สถานะของระบบ
ฐานขอ้มลู,ประสทิธภิาพ,การส ารอง
ขอ้มลู,พืน้ทีบ่นระบบฐานขอ้มลู,การ
เขา้ใชง้าน และขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ    

ตรวจสอบสถานะต่าง ๆ 
1. จดัท ารายงานสถานะต่าง ๆ 

  /  1. คุณวลญัช ์ครองสตัย ์
โทร 089-199-4556 
2. คุณธเนศร ์ด ารงคงวทิยานุ
กูล โทร 082-977-0011 

ข. แกไ้ขขอ้ผดิพลาดและปญัหาต่าง 
ๆทีเ่กดิขึน้กบัระบบฐานขอ้มูล ทีเ่กดิ
จากระบบหรอืการใชง้านหรอืจาก
คอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย 

1. วเิคราะหข์อ้ผดิพลาดทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนการ
ตรวจสอบสถานะต่าง ๆ เพือ่หาแนว
ทางแกไ้ข 

2. วเิคราะหแ์นวทางแกไ้ขปญัหาว่าจะมี
ผลกระทบใดบา้ง 

3. ด าเนินการแกไ้ขปญัหา พรอ้มทัง้ตดิตามผล 
4. จดัท ารายงานสาเหตุและขัน้ตอนการแกไ้ข

ปญัหา 

  /  1. คุณวลญัช ์ครองสตัย ์
โทร 089-199-4556 
2. คุณธเนศร ์ด ารงคงวทิยานุ
กูล โทร 082-977-0011 

ค. วเิคราะหข์อ้มลูการใชท้รพัยากร
และประสทิธภิาพของระบบ
ฐานขอ้มลู 

1. วเิคราะหข์อ้มลูการใชท้รพัยากร 
2. วเิคราะหข์อ้มลูประสทิธภิาพของระบบ

ฐานขอ้มลู 

  /  1. คุณวลญัช ์ครองสตัย ์
โทร 089-199-4556 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

3. จดัท ารายงานการวเิคราะหต์่าง ๆ 2. คุณธเนศร ์ด ารงคงวทิยานุ
กูล โทร 082-977-0011 

4. งานสนบัสนุน
ระบบงานต่าง ๆ ตาม
การรอ้งขอของ
ผูใ้ชบ้รกิารระบบ
ฐานขอ้มลู 

ง. ออกแบบ,ก าหนดสทิธแิละจดัสรร
ทรพัยากรของระบบฐานขอ้มลูให้
สอดคลอ้งการตามการรอ้งขอของ
ผูใ้ชบ้รกิารระบบฐานขอ้มลู 

1. ประชุมหารอืถงึการใชง้านของระบบต่าง ๆที่
จะใชง้านระบบฐานขอ้มลู 

2. รบัแจง้จากผูใ้ชง้านจากระบบแจง้งาน 
Service Desk 

3. ด าเนินการตามการรอ้งขอของผูใ้ชบ้รกิาร 

  /  1. คุณวลญัช ์ครองสตัย ์
โทร 089-199-4556 
2. คุณธเนศร ์ด ารงคงวทิยานุ
กูล โทร 082-977-0011 

จ. สนบัสนุนฐานขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบั
การพฒันาและการทดสอบ 

1. จดัเตรยีมระบบฐานขอ้มลูส าหรบัการพฒันา 
2. จดัเตรยีมระบบฐานขอ้มลูส าหรบัการ

ทดสอบ 
3. รบัแจง้จากผูใ้ชง้านจากระบบแจง้งาน 

Service Desk 
4. ด าเนินการตามการรอ้งขอของผูใ้ชบ้รกิารใน

สว่นระบบฐานขอ้มลูส าหรบัการพฒันาหรอื
ทดสอบ 

  /  1. คุณวลญัช ์ครองสตัย ์
โทร 089-199-4556 
2. คุณธเนศร ์ด ารงคงวทิยานุ
กูล โทร 082-977-0011 

ฉ. ใหค้ าปรกึษาตลอดจนแก้ไข
ปญัหาแก่ผูใ้ชบ้รกิารระบบฐานขอ้มลู 

1. ใหค้ าปรกึษาแนะน ารวมถงึแนวทางการ
ป้องกนัแกไ้ขปญัหา 

  /  1. คุณวลญัช ์ครองสตัย ์
โทร 089-199-4556 
2. คุณธเนศร ์ด ารงคงวทิยานุ
กูล โทร 082-977-0011 



130 
 

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

5. งานปรบัปรุง
ประสทิธภิาพและการ
ใชท้รพัยากรต่าง ๆ
ของระบบฐานขอ้มลู 

ช. ปรบัปรุงประสทิธภิาพของระบบ
ฐานขอ้มลูทีเ่กดิปญัหาจากระบบ
ฐานขอ้มลู,ขัน้ตอนการออกแบบหรอื
การพฒันาระบบงานต่างๆ รวมถงึ
การใชท้รพัยากรทีไ่ม่เกดิประโยชน์
ต่าง ๆทีอ่ยู่บนระบบฐานขอ้มลู 

1. แจง้ปญัหาและแนวทางการแกไ้ขแก่
ผูใ้ชบ้รกิารในกรณีทีเ่กดิปญัหาจาก
ผูใ้ชบ้รกิาร 

2. ด าเนินการตามขัน้ตอนการปรบัปรุง
ประสทิธภิาพและการใชท้รพัยากรต่าง ๆ 
ของระบบทีไ่ดผ้ลจากการวเิคราะห์ 

 

  /  1. คุณวลญัช ์ครองสตัย ์
โทร 089-199-4556 
2. คุณธเนศร ์ด ารงคงวทิยานุ
กูล โทร 082-977-0011 

6. งานจดัการ
เวบ็ไซต ์UC Info 

ตรวจสอบการแสดงผลขอ้มูลและ
ประมวลผลขอ้มลู 

1. รบัแจง้ปญัหาจากผูใ้ชง้าน 
2. ตรวจสอบปญัหาว่าเกดิจากสาเหตุใด 
3. ประมวลผลขอ้มลูแจง้ผลการด าเนินการกลบั

ผูใ้ชง้าน 

 /   1. คุณวุฒพินัธ ์นาคป ัน้  
โทร 061-398-2264 

2. คุณปวณีา  ศรเีมอืง 
โทร 081-1703953  

3. คุณกฤตภคัร พรหมาบุญ 
โทร 061-398-3374 

7.งานจดัการเวบ็ไซต ์
พจนานุกรมขอ้มลู 
Data Dictionary 

ตรวจสอบการแสดงผลขอ้มูลและ
ประมวลผลพจนานุกรมขอ้มูล  

1. ตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มูล 
2. ประมวลผลขอ้มลูแจง้ผลการด าเนินการกลบั

ผูใ้ชง้าน 

  /  1. คุณวุฒพินัธ ์นาคป ัน้  
โทร 061-398-2264 

2. คุณกฤช  พลไพรสรรพ ์
โทร 092-246-5752 

3. คุณศรสีมภพ  กองสุข 084-
โทร 751-2771  
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

4. คุณปวณีา  ศรเีมอืง 
โทร 081-1703953  

5. คุณกฤตภคัร พรหมาบุญ 
โทร 061-398-3374 

8.งานระบบ
คลงัขอ้มลู 

ตรวจสอบการใชง้านระบบ 
ตรวจสอบการประมวลผลขอ้มลู 

1. ประมวลผลขอ้มลูตามรอบรายงานขอ้มลูที่
ก าหนด 

2. รบัแจง้ปญัหาจากผูใ้ชง้าน 
3. ตรวจสอบปญัหาว่าเกดิจากสาเหตุใด 
4. แกไ้ขปญัหาตามสภาพการท างานของระบบ

ว่าเป็นลกัษณะใดแจง้ผลการด าเนินการกลบั
ผูใ้ชง้าน 

 /   1. คุณกฤตภคัร พรหมาบุญ 
โทร 061-398-3374 

2. คุณกฤช  พลไพรสรรพ ์
โทร 092-246-5752 

3. คุณวุฒพินัธ ์นาคป ัน้  
โทร 061-398-2264 

4.   คุณปวณีา  ศรเีมอืง 
     โทร 081-1703953  

9.งานเบกิชดเชย
ค่าบรกิารทางการ
แพทย ์

ตรวจสอบและแกไ้ขปญัหาการใช้
โปรแกรมการขอเบกิชดเชย
ค่าบรกิารทางการแพทย ์   
( e-claim  offline) 

1. รบัแจง้ปญัหาจากผูใ้ชง้าน 
2. ตรวจสอบปญัหาว่าเกดิจากสาเหตุใด 
3. แกไ้ขปญัหาตามสภาพการท างานของระบบ

ว่าเป็นลกัษณะใด 
4. แจง้ผลการด าเนินการกลบัผูใ้ชง้าน 

/    1. คุณกฤช  พลไพรสรรพ ์
โทร 092-246-5752 

2. คุณศรสีมภพ  กองสุข  
โทร 084-751-2771  
 

ตรวจสอบและแกไ้ขปญัหาการใช้
โปรแกรมการแสดงผลเบกิชดเชย
ค่าบรกิารทางการแพทย ์   

1. รบัแจง้ปญัหาการใชง้านจากผูใ้ชง้าน 
2. วเิคราะหห์าสาเหตุของปญัหา และ วธิกีาร

แกไ้ขปญัหา 

/    1. คุณกฤช  พลไพรสรรพ ์
โทร 092-246-5752 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

 ( e-claim  online) 3. ด าเนินการแกไ้ขปญัหา 
4. แจง้ประสานงานผูเ้กีย่วขอ้ง 
5. แจง้ผลการแกไ้ขคนืกลบัผูใ้ชง้าน 

2. คุณศรสีมภพ  กองสุข 084-
โทร 751-2771  
 

ตรวจสอบและแกไ้ขปญัหาการ
ประมวลผลเบกิชดเชยค่าบรกิาร
ทางการแพทย ์ 

 

1. ตรวจสอบผลการประมวลผลขอ้มลูรายวนั 
2. รบัแจง้ปญัหาการใชง้านจากผูใ้ชง้าน 
3. วเิคราะหห์าสาเหตุของปญัหา และ วธิกีาร

แกไ้ขปญัหา 
4. ด าเนินการแกไ้ขปญัหา 
5. แจง้ประสานงานผูเ้กีย่วขอ้ง 
6. แจง้ผลการแกไ้ขคนืกลบัผูใ้ชง้าน 

/    1. คุณกฤช  พลไพรสรรพ ์
โทร 092-246-5752 
2. คุณศรสีมภพ  กองสุข  
โทร 084-751-2771  

เพิม่เงือ่นการประมวลผลเบกิชดเชย
ค่าบรกิารทางการแพทย ์

1. รบัแจง้ความตอ้งการใชง้านจากผูใ้ชง้าน 
2. วเิคราะหห์าความตอ้งการ 
3. พฒันาการประมวลผลการเบกิ 
4. แจง้ผลการด าเนินงานตามความตอ้งการ 

/    1. คุณกฤช  พลไพรสรรพ ์
โทร 092-246-5752 

2. คุณศรสีมภพ  กองสุข  
     โทร 084-751-2771  

10.งานประมวลผล
ขอ้มลู Big Data 

ตรวจสอบการเชื่อมโยงขอ้มูล
ประมวลผลขอ้มลู 

 

1. ตรวจสอบชุดขอ้มลูทีท่ าการเชื่อมโยงราย
เดอืน 

2. ประมวลผลขอ้มลู 
3. แจง้ปญัหาทีพ่บ และประสานผูเ้กีย่วขอ้ง 

 /   1. คุณกฤช  พลไพรสรรพ ์
โทร 092-246-5752 

2.  คุณวุฒพินัธ ์นาคป ัน้  
     โทร 061-398-2264 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

11.งานบรกิารขอ้มลู
สารสนเทศ ส านกังาน
หลกัประกนัสุขภาพ 

บรกิารขอ้มลูสารสนเทศ 1. รบัแจง้ความตอ้งการการใชข้อ้มลูจาก
ผูใ้ชง้าน 

2. วเิคราะหค์วามตอ้งการขอ้มูลของผูใ้ชง้าน 
3. จดัท าชุดค าสัง่ดงึขอ้มลู 
4. ประมวลผลชุดค าสัง่ดงึขอ้มูล 
5. ตรวจสอบชุดขอ้มลูหลงัประมวลผลค าสัง่ดงึ

ขอ้มลู 
6. สง่คนืชุดขอ้มลูใหก้บัผูใ้ชง้าน 

  /  1. คุณวุฒพินัธ ์นาคป ัน้  
โทร 061-398-2264 

2. คุณกฤช  พลไพรสรรพ ์
โทร 092-246-5752 

3. คุณศรสีมภพ  กองสุข  
โทร 084-751-2771  

4. คุณปวณีา  ศรเีมอืง 
โทร 081-1703953  

5. คุณกฤตภคัร พรหมาบุญ 
โทร 061-398-3374 

12. งานสนับสนุน
ดา้นเทคนิค
สารสนเทศ ใหก้บั
เจา้หน้าที ่สปสช. 
และ ผูใ้ชง้านระบบ
สารสนเทศ สปสช. 

งานแจง้ปญัหาจากการปฏบิตังิาน 
ผ่านระบบรบัแจง้งาน (Service 
Desk), อเีมลล ์และโทรศพัท ์

1. รบัแจง้งานจากระบบ Service Desk, mail 
ส านกังาน, 1330#5 

2. ตรวจสอบขอ้มลูการรอ้งขอ (ขอบเขตการ
ท างาน) 

3. ด าเนินการแกไ้ขปญัหาตามค ารอ้งขอ 
4. สรุปปญัหาและตอบกลบัยงัผูร้อ้งขอ 

  /  1.  น.ส.ภคัวรนิทร ์ฤทธิ
วชิยัพฒัน์ โทร 061-398-2272 

13. งานจดัเกบ็ขอ้มลู 
Asset ระบบ
สารสนเทศ 

งานส ารวจและตรวจสอบ ความ
ถูกตอ้งของขอ้มลู IT Asset 

1. ตดิตัง้ VPN  
2. ส ารวจและตรวจสอบขอ้มลูผ่านทางระบบ

แจง้งานอเิลก็ทรอนิกส ์(Service desk)  

  /  1.นายวชริา เกษแกว้  
โทร 0811703919 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

 3. ตดิต่อประสานงานผูเ้กีย่วขอ้งทางโทรศพัท ์/ 
e-mail / Line Group 

งานปรบัปรุงขอ้มลู IT Asset ให้
ถูกตอ้งและทนัสมยั 

1. รบัเรื่องแจง้การขอปรบับปรุงผ่านทางระบบ
แจง้งานอเิลก็ทรอนิกส ์(Service desk)  

2. ปรุบปรุงขอ้มลูผ่านทางระบบแจง้งาน
อเิลก็ทรอนิกส ์(Service desk)  

3. สือ่สารกบัเขตดว้ยกรุ๊ปไลน์ /เมล 

  /  1.นายวชริา เกษแกว้  
โทร 0811703919 

14. งานสนับสนุนการ
เปลีย่นแปลงระบบ
สารสนเทศ 
 

รบัเรื่องรอ้งขอปรบัปรุงระบบ
สารสนเทศ 

1. ตดิตัง้ VPN  
2. รบัเรื่องแจง้การขอปรบับปรุงผ่านทางระบบ

แจง้งานอเิลก็ทรอนิกส ์(Service desk)  
3. ประชุมกบัส านกัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่สรุปความ

ตอ้งการปรบัปรุงของระบบ โดยการประชุม
ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

4. ตดิตัง้ Application ทีใ่ชใ้นการประชุม 
online เช่น Blue Jeans ,Polycom, Zoom 

5. ปรุบปรุงขอ้มลูผ่านทางระบบแจง้งาน
อเิลก็ทรอนิกส ์(Service desk)  

6. สือ่สารกบัเขตดว้ยกรุ๊ปไลน์ /เมล 
7. สง่มอบการรอ้งขอปรบัปรุง 

  /   
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร
ประกอบการปรบัปรุงระบบ 

1. ประสานผูเ้กี่ยวขอ้งในเรื่องของเอกสาร 
2. สือ่สารกบัเขตดว้ยกรุ๊ปไลน์ /เมล 

  /   

ด าเนินการประสานและน าเสนอในที่
ประชุม 

1. ทีใ่ชใ้นการประชุม online เช่น Blue Jeans 
,Polycom, Zoom 

2. ประชาสมัพนัธใ์หท้ราบแจง้ทาง Line/ Mail 
3. ประสานงานผ่านทาง line/Mail/โทรศพัท์ 

  /   

15. ตรวจสอบเฝ้า
ระวงัภยัคุกคาม 

ตรวจสอบขอ้มลูทีเ่สีย่งต่อการเกดิ
ภยัคุกคาม 

 

1. ตดิตัง้ VPN  
2. รบ้เรื่องแจง้ภยัคุกคามผ่านทางระบบแจง้

งานอเิลก็ทรอนิกส ์(Service desk) และหาก
เกดิภยัคุกคามทีม่คีวามรุนแรง เร่งด่วนจะมี
ช่องทางรบัเรื่องอื่น ๆ เพิม่เตมิ เช่น 
โทรศพัท ์, Line 

 /   1. นายสุรศกัดิ ์ สกุลยามญั 
โทร 0901975099 

วเิคราะหห์าสาเหตุ และ แนว
ทางแกไ้ข 

 

3. เข้าระบบแจ้งงานอิเล็กทรอนิกส์ (Service 
desk) เพื่ อ ดูภัยคุ กคามที่ ร ับแจ้ ง  เพื่ อ
วเิคราะหห์าสาเหตุจากขอ้มูลตัง้ต้นเพิม่เติม 
และตรวจสอบ หาขอ้มูลเพิม่เตมิในส่วนแนว
ทางแก้ไข ส่งต่อไปยังผู้เกี่ยวข้อง ผ่าน
ช่องทางระบบแจง้งานอเิลก็ทรอนิกส ์ 

 /    



136 
 

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

สง่ต่อไปยงัผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่
ด าเนินการแกไ้ข 

1. แจง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ทราบถงึภยัคุกคามผ่าน
ช่องทางระบบแจง้งานอเิลก็ทรอนิกส ์
(Service desk) หรอืช่องทางอื่น ๆ ทีส่ะดวก 

  /   

ตดิตามผลการแกไ้ข 1. ตดิตามผลการแกไ้ขผ่านช่องทางระบบแจง้
งานอเิลก็ทรอนิกส ์(Service desk) หรอื
ช่องทางอื่น ๆ ทีส่ะดวก 

  /   

16.  งานระบบ
คุณภาพ 
ISO27001:2013 
 

เขา้ทบทวนเอกสาร และ
กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. ตดิตัง้ VPN  
2. ปรุบปรุงเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งผ่าน File Share 
3. สง่มอบการรายงานการด าเนินการ 

  /  1.นายสุรศกัดิ ์ สกุลยามญั 
โทร 0901975099 

ใหค้ าแนะน าการปรบัปรุงเอกสาร 
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. ประชุมกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินงาน
ดา้น ISO27001:2013 ผ่าน Web 
conference ทีใ่ชง้าน  

  /   

ตดิตามความคบืหน้าในการปรบัปรุง
เอกสาร 

1. ตดิตามความคบืหน้าผ่าน Web conference 
ทีใ่ชง้าน หรอืช่องทางอื่น ๆ ทีส่ะดวก 

  /   

ตรวจสอบกระบวนการท างานให้
เป็นไปตามเอกสารทีค่วบคุมก ากบั
ไว ้

1. ตรวจสอบขอ้มลูจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้
เอกสารทีอ่ยู่ใน file share หรอืเอกสารทีอ่ยุ่
ในส านกังาน 

   /  

17. VA ระบบ
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ตรวจสอบช่องโหว่ระบบปฏบิตักิาร 
(OS) ทีม่อียู่ในระบบสารสนเทศของ 
สปสช. 

1. ตดิตัง้ VPN  
2. Remote Desktop ไปยงัเครื่องทีต่ดิตัง้ 

Software ทีใ่ชท้ าการตรวจสอบชิง่โหว่ 

 /   1.นายสุรศกัดิ ์ สกุลยามญั 
โทร 0901975099 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

3. สง่มอบการรายงานการด าเนินการ 
วเิคราะหผ์ลการตรวจสอบ 1. น าขอ้มลูทีไ่ดจ้าก Software มาท าการ

วเิคราะหข์อ้มลูเพิม่เตมิ 
 /    

จดัท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ
และแจง้ไปยงัทมี Infra 

1. จดัท าขอ้มลูทีท่ าการตรวจสอบผ่านเครื่อง
คอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการ
สง่ต่อใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

 

  /   

ตดิตามผลการปรบัปรุงแกไ้ขและ
สรุปผลการปรบัปรุง 

1. ตดิตามความคบืหน้าผ่าน Web conference 
ทีใ่ชง้าน หรอืช่องทางอื่น ๆ ทีส่ะดวก 

 

  /   

18. งานจดัการ
เวบ็ไซตภ์ายใน 

ตรวจสอบและแกไ้ขปญัหาการใช้
งานเวบ็ไซต ์(สว่นกลาง) 

1. รบัแจง้ปญัหาจากผูใ้ชง้าน 
2. ตรวจสอบปญัหาว่าเกดิจากสาเหตุใด 
3. แกไ้ขปญัหาตามสภาพการท างานของระบบ

ว่าเป็นลกัษณะใด แจง้ผลการด าเนินการ
กลบัผูใ้ชง้าน 

  /  1. คุณสุวชัชยั  ชื่นเมอืงปกัษ์ 
โทร 061-3981450 

2. คุณสริริตัน์  ชอบขาย  
โทร 081-1703953  

3.  คุณวชิติ เซีย่งเหน็  
โทร 061-3983260  

19.งานจดัการ
เวบ็ไซตภ์ายนอก 

ตรวจสอบและแกไ้ขปญัหาการใช้
งานเวบ็ไซต ์(สว่นกลาง และทุก
ส านกังานเขตฯ) 

1. รบัแจง้ปญัหาจากผูใ้ชง้าน 
2. ตรวจสอบปญัหาว่าเกดิจากสาเหตุใด 
3. แกไ้ขปญัหาตามสภาพการ 
4. ท างานของระบบว่าเป็นลกัษณะใด 

  /  1. คุณสุวชัชยั  ชื่นเมอืงปกัษ์  
โทร 061-3981450 

2. คุณสริริตัน์  ชอบขาย  
โทร 081-1703953 

tel:0613981450,0834471116
tel:0613983260
tel:0613981450,0834471116
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

5. แจง้ผลการด าเนินการกลบัผูใ้ชง้าน 3. คุณวชิติ เซีย่งเหน็  
โทร 061-3983260 

ตรวจสอบและแกไ้ขปญัหาการใช้
งานเวบ็ไซต ์(หน่วยบรกิาร) 

1. รบัแจง้ปญัหาการใชง้านจากผูใ้ชง้าน 
2. วเิคราะหห์าสาเหตุของปญัหา และ วธิกีาร

แกไ้ขปญัหา 
3. ด าเนินการแกไ้ขปญัหา 
4. แจง้ประสานงานผูเ้กีย่วขอ้ง 
5. แจง้ผลการแกไ้ขคนืกลบัผูใ้ชง้าน 

 /   1. คุณจโิรจน์ นาคไพจติร 
 โทร 084-3878046 

2. คุณอคัรรฐั หย่างไพบูลย ์
โทร 090-1975098 

3. คุณสุมาล ีหริญัมงคลกุล  
โทร 090-1975096 

4. คุณบวัเรยีน สงูพล  
โทร 061-3981704 

5. คุณจกัรช์ยั ตยิะวฒัน์  
โทร 061-3980894 

6. คุณวาสนา ปจัฉิมก้านตรง 
โทร 061-3984512 

6. IT Help desk 1330 กด 5 
20. งานจดัการ
เวบ็ไซต ์สปสช.เขต 

ตรวจสอบและแกไ้ขปญัหาการใช้
งานเวบ็ไซต ์(สว่นกลาง และทุก
ส านกังานเขตฯ) 

1. รบัแจง้ปญัหาจากผูใ้ชง้าน 
2. ตรวจสอบปญัหาว่าเกดิจากสาเหตุใด 
3. แกไ้ขปญัหาตามสภาพการท างานของระบบ

ว่าเป็นลกัษณะใด 
4. แจง้ผลการด าเนินการกลบัผูใ้ชง้าน 

  /  1. คุณสริริตัน์  ชอบขาย  
โทร 081-1703953  

tel:0613983260
tel:0843878046
tel:0901975098
tel:0901975096
tel:0613981704
tel:0613980894
tel:0613984512
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

21. งานเฝ้าระวงั
ระบบทีม่กีารพฒันา
โดยทมี DSmart 

เฝ้าระวงัเสถยีรภาพของระบบ  1. ทดสอบระบบทีม่อียู่ทัง้หมด 
2. แจง้ปญัหาทีพ่บ และประสานผูเ้กีย่วขอ้ง 

  /  1. คุณสริริตัน์  ชอบขาย  
โทร 081-1703953  

2. คุณวชิติ  เซีย่งเหน็  
โทร 061-3983260 

 ช่องทางการใชง้านระหว่างโปรแกรม
ผ่าน webservice (API) 

1. ทดสอบระบบทีม่อียู่ทัง้หมด 
2. แจง้ปญัหาทีพ่บ และประสานผูเ้กีย่วขอ้ง 

  /  1. คุณนพพล  มาลสีุวรรณชยั 
โทร 090-1975102 

3. คุณพรีะณฐั  ค ามา 
 ตรวจสอบและแกไ้ขปญัหาการใช้

งานเวบ็ไซต ์(สว่นกลาง และทุก
ส านกังานเขตฯ) 

1. รบัแจง้ปญัหาจากผูใ้ชง้าน 
2. ตรวจสอบปญัหาว่าเกดิจากสาเหตุใด 
3. แกไ้ขปญัหาตามสภาพการท างานของระบบ

ว่าเป็นลกัษณะใด 
4. แจง้ผลการด าเนินการกลบัผูใ้ชง้าน 

  /  1. คุณสุวชัชยั  ชื่นเมอืงปกัษ์ 
โทร 061-3981450 

2. คุณนพพล  มาลสีุวรรณชยั
โทร  090-1975102 

22. งานสนับสนุน
ระบบ Mobile 
Application 

ใหค้ าปรกึษาตลอดจนแกไ้ขปญัหา
แก่ผูใ้ชง้านระบบบรกิารออนไลน์ ที่
ไดร้บัแจง้จากผูร้บัผดิชอบ 

1. รบัแจง้ปญัหาจากทมี Call Center 
(Supervisor) 

2. ตรวจสอบปญัหาว่าเกดิจากสาเหตุใด 
3. แกไ้ขปญัหาตามสภาพการท างานของระบบ

ว่าเป็นลกัษณะใด 
4. แจง้ผลการด าเนินการกลบัทมี Call Center 

(Supervisor) 

  /  1. คุณสุวชัชยั  ชื่นเมอืงปกัษ์ 
โทร 061-3981450 

2. คุณนพพล  มาลสีุวรรณชยั 
โทร 090-1975102  

3. คุณวชิติ  เซีย่งเหน็  
โทร 061-3983260 

4.  คุณพรีะณฐั  ค ามา 

tel:0613983260
tel:0901975102
tel:0613981450,0834471116
tel:0901975102
tel:0613981450,0834471116
tel:0901975102
tel:0613983260
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

23. งานพฒันา
โครงการ 

พฒันาระบบตามแผนบูรณาการ 1. ควบคุมก ากบัตดิตามการพฒันาโครงการ
ตามขอบเขตงานและระยะเวลาตามสญัญา
จา้ง โดยมกีระบวนการดงัต่อไปนี้ 
• ก าหนดและเลอืกโครงการ  
• เริม่ตน้และวางแผนโครงการ 
• วเิคราะหร์ะบบ  
• ออกแบบระบบ 
• พฒันาและตดิตัง้ระบบ) 
• บ ารุงรกัษาระบบ 
• ทดสอบระบบ 
• สง่มอบงาน 

2. ประเมนิความพงึพอใจ 

  /  DSmart 
1. คุณรตัน์ระพ ี เกษกาญจนา

นุช  โทร 081-1703909 
2. คุณสุวชัชยั  ชื่นเมอืงปกัษ์ 

โทร 061-3981450 
3. คุณนพพล  มาลสีุวรรณชยั 

โทร 090-1975102  
4. คุณสริริตัน์  ชอบขาย  

โทร 081-1703953  
5. คุณวชิติ  เซีย่งเหน็  

โทร 061-3983260 
6. คุณพรีะณฐั  ค ามา 
DFund 
1. คุณจโิรจน์ นาคไพจติร  

โทร 084-3878046 
2. คุณอคัรรฐั หย่างไพบูลย ์

โทร 090-1975098 
3. คุณสุมาล ีหริญัมงคลกุล 

โทร 090-1975096 
4. คุณบวัเรยีน สงูพล  

tel:0613981450,0834471116
tel:0901975102
tel:0613983260
tel:0843878046
tel:0901975098
tel:0901975096
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

โทร 061-3981704 
5. คุณจกัรช์ยั ตยิะวฒัน์  

โทร 061-3980894 
6. คุณวาสนา ปจัฉิมก้านตรง 

โทร 061-3984512 
7.  ทมีพฒันาระบบสารสนเทศ 

24. งานประมวลผล
การจ่ายชดเชย
ค่าบรกิารทางการ
แพทย ์

ประมวลผลจ่ายชดเชยค่าบรกิาร
ทางการแพทย ์ตามรอบชดเชยที่
ก าหนด 

1. ตรวจสอบเงือ่นไขการจ่ายชดเชยค่าบรกิาร
ทางการแพทย ์

2. ตรวจสอบขัน้ตอนการประมวลผลการจ่าย
ชดเชยค่าบรกิารทางการแพทย ์

3. ตรวจสอบขอ้มลูก่อนประมวลผลการจ่าย
ชดเชยค่าบรกิารทางการแพทย ์

4. ประมวลผลการจ่ายชดเชยค่าบรกิารทางการ
แพทย ์

5. ตรวจสอบขอ้มลูหลงัประมวลผลการจ่าย
ชดเชยค่าบรกิารทางการแพทย ์

/    1. คุณจโิรจน์ นาคไพจติร  
โทร 084-3878046 

2. คุณอคัรรฐั หย่างไพบูลย ์
โทร 090-1975098 

3. คุณสุมาล ีหริญัมงคลกุล 
โทร 090-1975096 

4.  คุณบวัเรยีน สงูพล  
โทร 061-3981704 

25. งานประมวลผล
การจ่ายชดเชยยาและ
เวชภณัฑ ์

ประมวลผลจ่ายชดเชยยาและ
เวชภณัฑ ์รายวนั 

1. ตรวจสอบเงือ่นไขการจ่ายชดเชยยาและ
เวชภณัฑ ์

2. ตรวจสอบขัน้ตอนการประมวลผลชดเชยการ
จ่ายยาและเวชภณัฑ์ 

 /   1. คุณจโิรจน์ นาคไพจติร  
โทร 084-3878046 

2. คุณอคัรรฐั หย่างไพบูลย ์
โทร 090-1975098 

tel:0613981704
tel:0613980894
tel:0613984512
tel:0843878046
tel:0901975098
tel:0901975096
tel:0613981704
tel:0843878046
tel:0901975098
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

3. ตรวจสอบขอ้มลูก่อนประมวลผลการจ่าย
ชดเชยยาและเวชภณัฑ์ 

4. ระบบประมวลผลการจ่ายชดเชยยาและ
เวชภณัฑ ์แบบอตัโินมตั ิตามช่วงเลาที่
ก าหนด 

5. ตรวจสอบขอ้มลูหลงัประมวลผลการจ่าย
ชดเชยยาและเวชภณัฑ์ 

3. คุณสุมาล ีหริญัมงคลกุล 
โทร 090-1975096 

4. คุณบวัเรยีน สงูพล  
โทร 061-3981704 

26. งานประมวลผล
การจ่ายชดเชย
ค่าบรกิารทางการ
แพทย ์

ประมวลผลจ่ายชดเชยค่าบรกิาร
ทางการแพทย ์ตามรอบชดเชยที่
ก าหนด 

1. ตรวจสอบเงือ่นไขการจ่ายชดเชยค่าบรกิาร
ทางการแพทย ์

2. ตรวจสอบขัน้ตอนกาประมวลผลการจ่าย
ชดเชยค่าบรกิารทางการแพทย ์

3. ตรวจสอบขอ้มลูก่อนประมวลผลการจ่าย
ชดเชยค่าบรกิารทางการแพทย ์

4. ประมวลผลการจ่ายชดเชยค่าบรกิารทางการ
แพทย ์

5. ตรวจสอบขอ้มลูหลงัประมวลผลการจ่าย
ชดเชยค่าบรกิารทางการแพทย ์

/    1. คุณจโิรจน์ นาคไพจติร  
โทร 084-3878046 

2. คุณอคัรรฐั หย่างไพบูลย ์
โทร 090-1975098 

3. คุณสุมาล ีหริญัมงคลกุล 
โทร 090-1975096 

5. คุณบวัเรยีน สงูพล  
โทร 061-3981704 

27. งานบรกิารขอ้มลู
สารสนเทศ ส านกังาน
หลกัประกนัสุขภาพ 

บรกิารขอ้มลูสารสนเทศ 1. รบัแจง้ความตอ้งการการใชข้อ้มลูจาก
ผูใ้ชง้าน 

2. วเิคราะหค์วามตอ้งการขอ้มูลของผู้ใชง้าน 

  /  ระบบการแจ้งงาน 
1. คุณจโิรจน์ นาคไพจติร  

โทร 084-3878046 

tel:0901975096
tel:0613981704
tel:0843878046
tel:0901975098
tel:0901975096
tel:0613981704
tel:0843878046
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

3. จดัท าชุดค าสัง่ดงึขอ้มลู 
4. ประมวลผลชุดค าสัง่ดงึขอ้มูล 
5. ตรวจสอบชุดขอ้มลูหลงัประมวลผลค าสัง่ดงึ

ขอ้มลู 
6. สง่คนืชุดขอ้มลูใหก้บัผูใ้ชง้าน 

2. คุณอคัรรฐั หย่างไพบูลย ์
โทร 090-1975098 

3. คุณสุมาล ีหริญัมงคลกุล 
โทร 090-1975096 

4. คุณบวัเรยีน สงูพล  
โทร 061-3981704 

28. งานแผน
งบประมาณและการ
ประเมนิผล 

ก. จดัท าแผนงบประมาณขาขึน้ ขา
ลงและการก ากบัตดิตามผล 

1. รวบรวม วเิคราะห ์จดัท าสรุปภาพรวมและ
ปรบัรปูแบบใหส้ะดวกต่อน าเสนอ จดัล าดบั
ความส าคญั  รวมถงึการน าเสนอผูบ้รหิารใน
แต่ละระดบั  (ทัง้ขาขึน้ ขาลง) 

2. จดัท าแผนปฏบิตักิาร และบนัทุกในระบบ
โปรแกรม BMP ตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

3. ตดิตามผลการเบกิจ่ายรายเดอืน การปรบั
แผนใหต้อบสนองเป้าหมายขององคก์ร 

 /   1. ละอองเทยีร ศริสิุวรรณ 
โทร 084 387 8047 

2. วรรณวภิา หลกัพรพัย ์ 
โทร 061 3983294 

ข. งานตดิตามประเมนิผลตวัชีว้ดั 1. รวบรวมและจดัท าตวัชีว้ดัระดบักลุ่มงาน 
ระดบัส านกั ตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด 

2. เสนอลงนามตามระดบั 
3. ตดิตาม รายงานผล ตามระดบั  

  /  1. ละอองเทยีร ศริสิุวรรณ 
    โทร 084 387 8047 
2. วรรณวภิา หลกัพรพัย ์ 
    โทร 061 3983294 

tel:0901975098
tel:0901975096
tel:0613981704
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

29. งานพสัดุ การจดัหาระบบสารสนเทศ 1. จดัซือ้/จดัจา้งจา้ง Outsource ในโครงการ
ดา้น IT (ต่อสญัญารายเดมิ หรอื สรรหาราย
ใหม่)  

2. บรหิารจดัการโปรแกรม SAP (admin) 
3. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้ก าหนด

ขอบเขตของงานจดัซือ้/จดัจา้ง (Terms of 
Reference  : TOR) 

4. จดัท าแบบขออนุมตัจิดัซือ้-จดั ตดิตามการ
จา้งใหต้รงตามแผนจดัซือ้-จดัจา้ง 

5. ตดิตามการใชจ่้ายงบประมาณ ผ่าน
โปรแกรม SAP  

6. จดัท ารายงานผลด าเนินการ 

/    1. ละอองเทยีร ศริสิุวรรณ 
    โทร 084 387 8047 
2. วรรณวภิา หลกัพรพัย ์ 
    โทร 061 3983294 

30. งานประสานงาน
โครงการ 

ก. งานจองรถ ขอขอ้มลู 
1. วนั เวลา เดนิทาง (ไป-กลบั) 
2. จุดหมายปลายทาง 
3. วตัถุประสงคใ์นการเดนิทาง 
4. จ านวนผูเ้ดนิทาง 
ด าเนินงาน 
กรอกขอ้มลูลงระบบ e-office >> ระบบจองรถ 

  /  1. คุณอจัฉราภรณ์ ชุมนุมมณี 
โทร 061-398-4718 

2. คุณพรเพญ็ เอีย่มส าอาง  
     โทร 061-398-5143 

tel:0613985143
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

ข. จองหอ้งประชุม ขอขอ้มลู 
1. วนั เวลา 
2. ชื่อประชุม 
3. จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 
ด าเนินงาน 
กรอกขอ้มลูลงระบบ e-office >> ระบบจองหอ้ง 

  /  1. คุณอจัฉราภรณ์ ชุมนุมมณี 
โทร 061-398-4718 

2. คุณพรเพญ็ เอีย่มส าอาง  
โทร 061-398-5143 

3. คุณวรรณวภิา หลกัทรพัย ์
โทร 061-398-3294 

ค. การจดัประชุมของกลุ่มงาน 
Admin 

การด าเนินงาน 
จดัประชุมภายใน 
1. เขยีนโครงการ 
2. จองหอ้งประชุม 
3. จองระบบ conference,Bluejeans และ 

Zoom 
4. เชญิ และ ยนืยนัผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
5. ใบรายชื่อผูเ้ขา้ร่วมประชุม (สปสช.20) 
6. ท าเอกสารประกอบการจดัประชุม 
7. ประสานการสัง่อาหารว่างและอาหาร

กลางวนั 
8. ท าเอกสารเบกิจ่าย หรอื ชดใชเ้งนิยมื ใน

การจดัประชุม 
จดัประชุมภายนอก (เพิม่เตมิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /  1. คุณอจัฉราภรณ์ ชุมนุมมณี 
โทร 061-398-4718 

tel:0613985143
tel:0613983294
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

9. ตดิต่อโรงแรมจองอาหารว่าง/อาหารกลางวนั 
หอ้งพกั และการจดักจิกรรม 

10. ขออนุมตัเิดนิทาง 
11. ใบเบกิค่าพาหนะ (สปสช.1) 
- จองรถส านกังาน 
เอกสารส่งการเงิน 
- หนงัสอืยมืเงนิ 
- จดัจา้งเช่ารถตู ้หรอื รถบสั 
หนงัสอืเบกิจ่าย 
 

 
 
 
 
/ 

 ง. การสนับสนุนงานจดัประชุมใหก้บั
เจา้หน้าทีใ่นส านกั 

การด าเนินงาน 
1. จองหอ้งประชุม 
2. ตรวจสอบ และค านวณเงนิ (สปสช.7) 
3. จองอาหารว่างและกลางวนั 
4. ตรวจสอบ และค านวณเงนิ (สปสช.11) 
- ท าเอกสารเบกิจ่าย หรอื ชดใชเ้งนิยมื ในการ
จดัประชุม 

เอกสารส่งการเงิน 
- หนงัสอืยมืเงนิ 
หนงัสอืเบกิจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
/ 

 /  คุณอจัฉราภรณ์ ชุมนุมมณี 
โทร 061-398-4718 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

 จ. การเดนิทางไปปฏบิตังิาน
ต่างจงัหวดั 

การด าเนินงาน 
1. กรอกขอ้มลูการจองรถ หรอื จองตัว๋

เครื่องบนิ 
2. ท าหนังสอืขออนุมตัเิดนิทาง 
3. ตรวจสอบ และค านวณเงนิ (สปสช.11) 
4. ใบรายชื่อหรอืหลกัฐานการจ่ายเงนิ (สปสช.

20) 
5. ประสานส านกับรหิารทัว่ไปขอเอกสารการ

จองรถที ่ผอ. อนุมตัแิลว้ 
- ท าเอกสารเบกิจ่าย หรอื ชดใชเ้งนิยมื ในการ
จดัประชุม 

เอกสารส่งการเงิน 
- หนงัสอืยมืเงนิ 
หนงัสอืเบกิจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 /  คุณอจัฉราภรณ์ ชุมนุมมณี 
โทร 061-398-4718 

31. งานธุรการสาร
บรรณ 

ก. I-Request 1. ตรวจสอบเอกสาร 
2. กรอกขอ้มลูจากแบบฟอรม์ ลงระบบ I-

Request สง่เอกสารใหก้บัผูร้บัผดิชอบ 

  /  1. คุณอจัฉราภรณ์ ชุมนุมมณี 
โทร 061-398-4718 

 ข. งานสารบรรณ ลงทะเบยีนรบั-สง่ 
หนงัสอื 

1. รบั-สง่เอกสาร  
2. ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร  
3. บนัทกึขอ้มลูในระบบสารบรรณฯ ไดถู้กตอ้ง 

  /  1. คุณพรเพญ็ เอีย่มส าอาง  
โทร 061-398-5143 

tel:0613985143
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

4. เสนอ ผูม้อี านาจลงนาม/สัง่การ 
5. สง่หนงัสอืใหผู้ร้บัผดิชอบ/หน่วยงาน 
6. ปิดงานในระบบ เมื่อผูร้บังานด าเนินการแลว้

เสรจ็ 

2. คุณอจัฉราภรณ์ ชุมนุมมณี 
โทร 061-398-4718 

 

 ค. งานเวยีนกรรมการตรวจรบังาน
จา้ง 

1. รบัเอกสารตรวจรบังาน 
2. ลงรายละเอยีดใบคุมตรวจรบังาน 
3. เวยีนกรรมการ  
4. สง่คนืเจา้หน้าทีพ่สัดุ สบท. 
5. บนัทกึลงระบบ ServiceDesk 
 
 
 

/    1. คุณพรเพญ็ เอีย่มส าอาง  
โทร 061-398-5143 

2. คุณวรรณวภิา หลกัทรพัย ์
โทร 061-398-3294 

3. คุณอจัฉราภรณ์ ชุมนุมมณี 
โทร 061-398-4718 

32.งานเลขานุการ ก. งานนัดหมาย 1. ลงนดั แจง้ ผช.สนิชยั ทราบ   /  1.นางสาวอรวรรณ ศริสิาร 
โทร 061-398-3747 

 ข. แฟ้มเสนอผูบ้รหิารลงนาม 1. ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนน าแฟ้มเสนอ
ผูบ้รหิาร 

2. บนัทกึการลงนามแต่ละเรื่องทีน่ ามาเสนอลง
แบบฟอรม์ 

3. โอนเงนิระบบ Smart ตอ้ง Scan เอกสาร
เกบ็ 

/    1.นางสาวอรวรรณ ศริสิาร 
โทร 061-398-3747 

tel:0613985143
tel:0613983294
tel:0613983747
tel:0613983747
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

33.งานคุณภาพ งานคุณภาพ (ตรวจ IQA ของกลุ่ม
งาน และส านกั) 

1. รวบรวมขอ้มลูเพือ่ไฟลน์ าเสนอ 
2. สรา้งตูเ้อกสาร ในการวางไฟล์ 

  / 

 

 1. คุณละอองเทยีร ศริสิุวรรณ  
โทร 084-387-8047 

2. คุณทรงกรด เกษกาญจนา
นุช โทร 081-170-3914 

3.  คุณอจัฉราภรณ์ ชุมนุมมณี  
โทร 061-398-4718 

34. งานบ ารุงรกัษา
ระบบสารสนเทศ 
ส านกังานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาต ิ
   

ระบบบรหิารทรพัยากรและงบประม
าณขององคก์ร (ERP)  
- พฒันาโปรแกรม (ZPrograms) 
ใหร้องรบัการท างานทีเ่ปลีย่นไป 
เช่น การสรา้ง การแกไ้ข Z-
Programs เป็นตน้ 
 

1. การตรวจสอบขอ้มลูในระบบ 
และรบัแจง้ปญัหาการใชง้านจากผูใ้ชง้าน 

2.  วเิคราะหห์าสาเหตุของปญัหา 
และวธิกีารแกไ้ขปญัหา 
รวมถงึแกไ้ขปญัหาการใชง้าน 

3. แจง้ประสานงานผูเ้กีย่วขอ้ง 
และแจง้ผลการแกไ้ขคนืกลบัผูใ้ชง้าน 

 /   1. คุณทรงกรด เกษกาญจนา 
   นุช โทร 0811703914 
2. คุณณฐัพล  ชยัศริถิาวรกุล     
   โทร 0922812610 
3. คุณสุปราณี  ชุมกูล 
   โทร 0613983962 
4. คุณมณีนุช  มนตรหีาญ    

โทร 0808485565 
5. คุณปญัญา พฒันญาณิน    
โทร 0824444261 
6. คุณสุชาดา  เป็นมติร 
0869528549 

การเงนิบรหิารและรายงานการเงนิ 
(BO-Report) 

1. รบัแจง้ปญัหาการใชง้านจากผูใ้ชง้าน  /   1. คุณทรงกรด 
เกษกาญจนานุช  

tel:0843878047
tel:0811703914
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

- จดัท ารายงานทีเ่พิ่่มขึน้ 
ใหร้องรบักบัขอ้มลูและรายงานทีต่อ้ง
การในปจัจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วเิคราะหห์าสาเหตุของปญัหา และ 
วธิกีารแกไ้ขปญัหา 

3. ด าเนินการแกไ้ขปญัหา 
4. แจง้ประสานงานผูเ้กีย่วขอ้ง 
5. แจง้ผลการแกไ้ขคนืกลบัผูใ้ชง้าน 

โทร 0811703914 
2. คุณปิตมิา บุญฤทธิภ์กัด ี   
โทร 0901975097 
3. คุณณฐัพล  ชยัศริถิาวรกุล 
โทร 0922812610 
4. คุณสุปราณี  ชุมกูล 
โทร 0613983962 
5. คุณสุรตัน์ คเูมง้  
โทร 0873363664 
6. คุณเมธนิี พงศต์ระกูลนนท์ 
โทร 0613619978 
7. คุณปญัญา พฒันญาณิน   
โทร 0824444261 

ระบบงานการจดัสรรเงนิกองทุน (e-
Budget) 
- สนบัสนุน / บ ารุงรกัษา 
การใชง้านระบบฯ 
- พฒันาโปรแกรมใหร้องรบัการ 
ท างาน ทีเ่ปลีย่นไป เช่น 
การปรบัแบบฟอรม์ เบกิจ่ายกองทุน 

1. การตรวจสอบขอ้มลูในระบบ 
และรบัแจง้ปญัหาการใชง้านจากผูใ้ชง้าน 

2. วเิคราะหห์าสาเหตุของปญัหา 
และวธิกีารแกไ้ขปญัหา 
รวมถงึแกไ้ขปญัหาการใชง้าo 

3. แจง้ประสานงานผูเ้กีย่วขอ้ง 
และแจง้ผลการแกไ้ขคนืกลบัผูใ้ชง้าน 

 /   1. คุณทรงกรด 
เกษกาญจนานุช  
โทร 0811703914 
2. คุณปิตมิา บุญฤทธิภ์กัด ี 
โทร 0901975097 
3. คุณธญั เจนสุรยิวฒัน์  
โทร 0814989217 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

 4. คุณวทิยา  จนัทรจ่์อกลิน่ 
โทร 0988299452 
5. คุณภทัรพล  เจาะด ี 
โทร 0879666358 

35.งานพฒันาระบบส
ารสนเทศ 
ส านกังานหลกัประกนั
สุขภาพ 

ระบบเงนิทดรองจ่าย (SAP-
Advance) 

1. รบัแจง้ปญัหาการใชง้านจากผูใ้ชง้าน 
2. วเิคราะหห์าสาเหตุของปญัหา 

และวธิกีารแกไ้ขปญัหา และแกไ้ขปญัหา 
3. แจง้ประสานงานผูเ้กีย่วขอ้ง 
4. แจง้ผลการแกไ้ขคนืกลบัผูใ้ชง้าน 

 /   1.คุณทรงกรด เกษกาญจนานุช 
โทร 0811703914 
2.คุณปิตมิา บุญฤทธิภ์กัด ี 
โทร 0901975097 
3.คุณณฐัพล  ชยัศริถิาวรกุล 
โทร 0922812610 
4.คุณสุปราณี  ชุมกูล 
โทร 0613983962 
5.คุณศุภกจิ รวยวาสนา  
โทร 0816226298 
6.คุณนิพาพร กูกขุนทด  
โทร 0890812721 
7.คุณปกเกศ อุชชนิ  
โทร 0901979570 

36.งานสนบัสนุนระบ
บสารสนเทศ 

ระบบบรหิารจดัการเอกสารเบกิจ่ายง
บบรหิาร  

1. รบัแจง้ปญัหาการใชง้านจากผูใ้ชง้าน  /   1. คุณทรงกรด 
เกษกาญจนานุช  
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

ส านกังานหลกัประกนั
สุขภาพ 

- Q-Doc งบบรหิาร 
- ACDoc  

 - E-Form 

2. เคราะหห์าสาเหตุของปญัหา 
และวธิกีารแกไ้ขปญัหา และแกไ้ขปญัหา 

3. แจง้ประสานงานผูเ้กีย่วขอ้ง 
4. แจง้ผลการแกไ้ขคนืกลบัผูใ้ชง้าน 

โทร 0811703914 
2. คุณปิตมิา บุญฤทธิภ์กัด ี 
โทร 0901975097 
3. คุณจารณิี  รวมญาต ิ 
โทร 0809294904 

37.งานสนบัสนุน
นโยบายส านกังาน
หลกัประกนัสุขภาพ 

พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
(PDPA) 

1. รบัทราบนโยบายจากผูบ้รหิาร 
2. ด าเนินการศกึษาขอ้มลูตาม พรบ. ขอ้มลู

สว่นบุคคล 
3. เนินการจดัท าแผนการด าเนินการในการ

ปฏบิตัติาม พ.ร.บ. 
4. น าเสนอแผนการด าเนินการต่อผู ้บรหิาร 
5. ด าเนินการตามแผนจดัอบรมให ้ความรู,้ 

จดัท าร่างนโยบาย ร่างแนวปฏบิตั ิ
,จดัท าเอกสาร infographic, 
จดัตัง้คณะท างานเกีย่วกบั PDPA, 

6. ประชุมหารอืคณะท างาน 
จดัท าวธิกีารปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งตาม พ.ร.บ. 
ต่อไป 

  /  1. คุณทรงกรด 
เกษกาญจนานุช  
โทร 0811703914 
2. คุณมณีนุช  มนตรหีาญ  
โทร 0808485565 
 

 งานคุณภาพ ISO 1. รบัทราบนโยบายจากผูบ้รหิารดา้น ระบบ 
คุณภาพ ISO 

 /   1.คุณทรงกรด เกษกาญจนานุช 
โทร 0811703914 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

การรวบรวมขอ้มลูการด าเนินงาน 
ตามขอ้ก าหนดของกลุ่มงาน 

2. รบัตรวจสอบภายในส านกั IT และรวบรวม
ผล การตรวจ และรบัตรวจ IQA 

3. เตรยีมรวบรวมขอ้มลูใหส้อดคลอ้ง ตาม
ขอ้ก าหนดเพือ่รบัตรวจสอบภายนอกจาก 
CB ต่อไป 

2.คุณมณีนุช  มนตรหีาญ  
โทร 0808485565 

38. งานบ ารุงรกัษา 
ฮารด์แวรร์ะบบ
คอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย 
และ ระบบ
สาธารณูปโภค
พืน้ฐาน หอ้ง 
Datacenter 

ก. ตรวจสอบและแกไ้ขปญัหาการใช้
งานคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย (ทัง้ศูนย์
คอมพวิเตอรห์ลกั, ศูนยค์อมพวิเตอร์
ส ารอง) 

1. รบัแจง้จากผูใ้ชง้าน หรอืระบบเฝ้าระวงั กรณี
ระบบคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายและระบบ
สาธารณูปโภคพืน้ฐาน หยุดท างาน หรอื 
ท างานไม่มปีระสทิธภิาพ 

2. ตรวจสอบปญัหาว่าเกดิจากสาเหตุใด 
3. แกไ้ขปญัหาตามสภาพการท างานของระบบ

ว่าเป็นลกัษณะใด 

/    1. ธานินทร ์เร่งรุ่งโรจน์  
โทร 081-170-3928 
2. จนิตวฒัน์ น ้าแกว้  
โทร 089-701-7955 
3. คุณนฐัพงษ์ ทดัชงั  
โทร 090-197-5101  
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แผนการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์สภาวะวิกฤติ  : รองรบัสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

กลุ่มภารกิจ : ระบบสนับสนุน ส านักบริหารทรพัยากรบุคคลและพฒันาองคก์ร 

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

1. งานบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล 
(HRM) 

ก. งานจ่ายเงนิเดอืน 1. ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ทีเ่ครื่อง 
Notebook และ มอืถอื 

2. ทดสอบการใชง้านโปรแกรม Sabuy และ
ตรวจสอบขอ้มลูในระบบ Sabuy จากการ 
WFH 

3. ทดสอบการใชง้านโอนเงนิเดอืนผ่านระบบ 
krungthai Corporate Online จากการ WFH 

4. บนัทกึขอ้มลู รายได ้รายการหกั ค านวณ
ภาษ ีบนระบบ Sabuy  

5. จดัสง่ขอ้มลูรายงาน และหนังสอืขออนุมตั ิ
การจ่ายเงนิเดอืนใหผู้ม้อี านาจลงนาม ผ่าน
ทาง Email  

6. ด าเนินการโอนเงนิเดอืน/อนุมตัโิอนเงนิเดอืน
ใหบุ้คลากร ผ่านระบบ krungthai 
Corporate Online  

7. แจง้เวยีนบุคลากรใหต้รวจสอบ E Pay Slip 
ผ่านระบบ Sabuy  

 /   1.นางสาวพชัราพร วรีสทิธิ ์ 
โทร 084 387 8048 
2.นายณฐัพงศ ์ชลไพศาล 
โทร 063 271 6975 
3.นางสาวสุพรรษา วดัเมอืง  
โทร 061 397 4428 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

ข. งานประเมนิผล 1. สง่แบบประเมนิ (Excel) พรอ้มก าหนดการ
สง่แบบประเมนิกลบั ใหผู้ป้ระเมนิ/ผูร้บัการ
ประเมนิ ผ่านทาง Email ล่วงหน้าอย่างน้อย 
1 เดอืน  

2. ผูป้ระเมนิ ท าการประเมนิผ่านระบบ VDO 
Conference และ สง่ผล/รบัทราบผลการ
ประเมนิทาง Email  

3. ผูป้ระเมนิสง่แบบประเมนิ Excel หรอื pdf 
พรอ้มแนบ Email การรบัทราบผลการ
ประเมนิ ให ้สทอ. ทาง Email  

  /  

ค. งานออกหนงัสอืรบัรอง 1. ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ทีเ่ครื่อง 
Notebook และ มอืถอื 

2. ทดสอบการใชง้านโปรแกรม Sabuy และ
ตรวจสอบขอ้มลูในระบบ Sabuy จากการ 
WFH 

3. ตรวจสอบค าขอหนงัสอื และจดัท าผ่านระบบ 
Sabuy  

4. สัง่พมิพห์นงัสอืรบัรอง 
5. นดัหมายผูบ้รหิารเพือ่ลงนามในหนงัสอื

รบัรอง  

 /   1.นายณฐัพงศ ์ชลไพศาล 
โทร 063 271 6975 
2.นางสาวสุพรรษา วดัเมอืง  
โทร 061 397 4428 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

6. สง่หนงัสอืรบัรองใหผู้ข้อ (รบัเอง หรอื สง่
ไปรษณีย)์  

ง. งานสรรหา  1. ประสานงานผ่านทาง Email และ 
โทรศพัท์มอืถอื  

2. ประสานคณะกรรมการคดัเลอืก เพือ่ 
download Application online ทีใ่ชใ้นการ
สมัภาษณ์ เช่น Blue Jeans , Polycom  

3. รบัค าขอเปิดสรรหา และแจง้ผลการ
ตรวจสอบอตัราก าลงัทาง พรอ้มผลการ
พจิารณาใหเ้ปิดสรรหา ทาง Email  

4. ประกาศเปิดรบัสมคัร ทาง Email และ 
Website สปสช.  

5. ด าเนินการนดัหมายสมัภาษณ์ ทางโทรศพัท ์
และ Email  

6. ด าเนินการสมัภาษณ์ผ่านระบบ VDO 
Conference 

7. ประกาศผลการคดัเลอืก หน้า Website  
8. แจง้เวยีนค าสัง่ ทาง Email  
หมายเหตุ ; ตอ้งนดัหมายผูบ้รหิารเพือ่ลงนาม
ในเอกสารประกาศเปิดรบัสมคัร ประกาศผลการ

  /  1.นางสาวพชัราพร วรีสทิธิ ์ 
โทร 084 387 8048 
2.นางสาวสุพรรษา วดัเมอืง  
โทร 061 397 4428 
3. นางสาวบุสรานี รกัษาพนัธุ ์ 
โทร 061 4213683 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

คดัเลอืก และค าสัง่บรรจุแต่งตัง้ โดยเขา้มาเป็น
ครัง้คราวเท่าทีจ่ าเป็น 

1.1. ประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
และพฒันาทรพัยากร
บุคคล 

ก.ประชุมอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้  
 
 
 

1. ประสานคณะกรรมการ เพือ่ download 
Application online ทีใ่ชใ้นการประชุม เช่น 
Blue Jeans , Polycom  

2. จดัสง่ file เอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง
ประกอบการพจิารณาใหค้ณะกรรมการผ่าน 
E-mail ก่อนการประชุม 

3. จดัประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
4. จดัสง่มตกิารประชุมใหค้ณะกรรมการผ่าน 

E-mail  

  /  1.นางสาวพชัราพร วรีสทิธิ ์ 
โทร 084 387 8048 
2.นายณฐัพงศ ์ชลไพศาล 
โทร 063 271 6975 
3.นางสาวสุพรรษา วดัเมอืง  
โทร 061 397 4428 
4.นางสาวบุสรานี รกัษาพนัธุ ์ 
โทร 061 4213683 

2. พฒันาระบบ
สมรรถนะและการ
พฒันาบุคลากร 
(HRD) 
 
 
 
 
 
 

ก. พฒันาระบบสมรรถนะ 1. ประสานทีป่รกึษา PIM เพือ่ก าหนดเนื้อหา
และวนัประชุมชีแ้จง 

2. จดัเตรยีมขอ้มลูผลการประเมนิสมรรถนะ
และ IDP แก่ผูบ้รหิารระดบัสงูผูอ้ านวยการ
ส านกั 

3. จดัการประชุมชีแ้จง 
4. จดัท าสรุป และรายละเอยีดตามขอ้เสนอแนะ

ในการประชุม 
5. แจง้เวยีนเอกสารทัว่ทัง้องคก์ร 

  
 
 

 

/ 
 
/ 

 
/ 
/ 
 
/ 

 1. นางขวญัฤทยั ม่วงกลิง้ 
090-197-5112 
2. นายพรีะศลิป์  รตัน์หริญักร 
090-197-5113 
 
 
 
 
 
 ข. แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล 1. แจง้กระบวนการด าเนินการ IDP   /  
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. สง่ผลการประเมนิสมรรถนะและ IDP ใหต้น้
สงักดั เพือ่ด าเนินการทบทวนแผน IDP ปี63 

3. รวบรวมขอ้มลู IDPทีม่กีารปรบัปรุงเรยีบรอ้ย
แลว้ เพือ่การวเิคราะห ์ตดิตาม และรายงาน
ผล 

/ 
 
/ 

 
 
 
 
 

ค. ฝึกอบรมภายใน 1. ประสานวทิยากรเพือ่ออกแบบกระบวนการ
ฝึกอบรมส าหรบัการอบรมทางไกล 

2. คน้หาหลกัสตูรใชท้ดแทนการอบรมใน
หอ้งเรยีนในบางหลกัสตูร 

3. เสนอปรบัแผนฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 
4. แจง้เวยีน Mail การปรบัแผนใหท้ราบทัง้

องคก์ร 
5. รวบรวมรายชื่อผูท้ีต่อ้งเขา้อบรมแต่ละ

หลกัสตูร 
6. แจง้เวยีนการฝึกอบรม พรอ้มรายชื่อผูเ้ขา้

อบรม และหลกัเกณฑแ์นวทางการอบรม 
7.  สือ่สารประชาสมัพนัธใ์หบุ้คลากรอบรม

หลกัสตูรความรูเ้รื่องดจิทิลัตามเป้าหมาย 
8. ตดิตาม รวบรวม ผูผ้่านการฝึกอบรมรม

หลกัสตูรความรูเ้รื่องดจิทิลั รายงานต่อ 
คนย. 

 
 
 

 
 
 
 
/ 
 
 
 
 

 
/ 
 

/ 
 
/ 
 

 
/ 
 
/ 
 
 

 
 
/ 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

ง. อบรมภายนอกส าหรบัผูบ้รหิาร 1. ประสานงานกบัสถาบนัเจา้ของหลกัสตูรเรื่อง
การจดัหลกัสตูรปี 63 วธิกีารเรยีน การสมคัร
คดัเลอืก การจ่ายค่าฝึกอบรม 

2. ประสานงานผูบ้รหิาร เพือ่การสมคัร 
3. จดัสง่ใบสมคัรไปทีส่ถาบนั  
4. ด าเนินการเบกิจ่ายค่าฝึกอบรม 
5. ตดิตามผลการฝึกอบรม 

 
 
 
 
/ 
/ 

/ 
 
 
/ 
 
 
/ 

  

จ. แผนพฒันาบุคลากร ปี64 1. หา Needs เพือ่การพฒันา ได ้แก่ 
Competency Gap ต่าง ๆ และ การเป็น
องคก์รดจิทิลั ตามนโยบายของรฐั 

2. ศกึษาขอ้มลู เลอืกเครื่องมอืประเมนิ  
3. สือ่สารขัน้ตอนกระบวนการประเมนิให้

ผูบ้รหิาร และบุคลากรรบัทราบ 
4. ตดิตามใหบุ้คลากรท าการประเมนิเพือ่หา 

Gap 
5. วเิคราะหข์อ้มลูจากการประเมนิขอ้มลู  
6. ก าหนดหวัขอ้ และเป้าหมายในการพฒันา 
7. น าเสนอแผนต่อคณะกรรมการ HR เพือ่

เหน็ชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 

 
/ 

 
 
 
 
/ 
 

 
/ 
/ 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

ฉ. แผนพฒันาผูท้ดแทนต าแหน่ง 
(successors) และการด าเนินการ
ตามแผนฯ 

1. จดัท าแนวทาง และแผนพฒันาผูท้ดแทน
ต าแหน่งระยะสัน้และระยะยาว เสนอ
คณะกรรมการ HR และ ทีป่ระชุม
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรเ์พือ่
พจิารณาเหน็ชอบ และท าหนงัสอืเสนอ
เลขาธกิารอนุมตัแินวทางและแผนฯ 

2. การด าเนินการตามแผน ก าหนดสมรรถนะที่
จ าเป็น ประเมนิสมรรถนะหา gap เพือ่จดัท า 
IDP ของกลุ่ม successor และตดิตามการ
พฒันาฯตามแผน 

 / 
 
 
 
 
/ 
 

  1. นางจริชฎา  เชยีงกูล 
โทร 089-969-6489 
 

- ตดิตามแบบประเมนิผลหลกัสตูร
เสรมิสรา้งศกัยภาพผูน้ าการ
เปลีย่นแปลง ของผูเ้ขา้อบรม                     

1. สง่แบบประเมนิใหผู้เ้ขา้อบรมฯ ทาง E-mail 
2. โทรศพัทป์ระสานเพือ่การตดิตามแบบ

ประเมนิผล 
3. เกบ็รวบรวมแบบสอบถาม 
4. สรุป วเิคราะหข์อ้มลู 
5. น าเสนอ คกก HR 

  / 
 

 2. นางสาวสุชรีา เลีย้งสมบูรณ์  
โทร 061 397 7098 

- ตดิตามแบบประเมนิผล IDP ของผู้
ทดแทนต าแหน่ง                  

1. สง่แบบประเมนิใหผู้เ้ขา้อบรมฯ ทาง E-mail 
2. โทรศพัทป์ระสานเพือ่การตดิตามแบบ

ประเมนิผล 
3. เกบ็รวบรวมแบบสอบถาม 
4. สรุป วเิคราะหข์อ้มลู 

  / 
 

 3. นางสาวสุชรีา เลีย้งสมบูรณ์  
โทร 061 397 7098 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

5. น าเสนอ คกก HR 
2.2 งานค่านิยมและ 
วฒันธรรมองคก์ร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ปฐมนิเทศ  
 
 
 

1. ตดิตัง้โปรแกรม VPN  ทีเ่ครื่อง Notebook 
และระบบ zoom  

2. จดัเตรยีมพืน้ทีใ่นการจดัเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐาน
ส าหรบัใหบุ้คลากรใหม่ ศกึษา เรยีนรู ้และ
สบืคน้ ในdrive T กลางขององคก์ร โดยทุก
คนสามารถเขา้มาดไูด ้ตลอดเวลา  

3. สรา้งกลุ่ม line เพือ่ใชใ้นการแลกเปลีย่น 
สอบถาม และ ตดิต่อ 

4. เชญิวทิยากรแต่ละหวัขอ้ จดัใหค้วามรู ้ผ่าน
ออนไลน์ ดว้ยระบบ ZOOM  

 
 
 
 

 /  งานค่านิยมและวฒันธรรม 
1. นางสาวชนัทนุช จนีะเจรญิ 
โทร 089-9696487 

ข. งานประชุมใหญ่บุคลากร 1. มแีผนการประชุมบุคลากรผ่านระบบ 
ออนไลน์ ในเดอืน สงิหาคม 63 โดยขัน้ตอน
ดา้นเนื้อหายงัคงเหมอืนเดมิ แต่ปรบัวธิกีาร 
การน าเสนอใหผู้บ้รหิารมาพบปะบุคลากร 
ผ่านระบบ ZOOM หรอื FB LIVE ของ
ส านกังาน  

  /  งานค่านิยมและวฒันธรรม 
1. นางสาวชนัทนุช จนีะเจรญิ 
โทร 089-9696487 

ค. งานแลกเปลีย่นเรยีนรู ้KM 2020 1. กจิกรรม KM ปี 2020 ยกเลกิ และขอเลื่อน
ไปจดัในปีงบประมาณ64 ประมาณเดอืน 
กพ. 65 เนื่องจากเป็นรปูแบบกจิกรรม 

    งานค่านิยมและวฒันธรรม 
1. นางสาวชนัทนุช จนีะเจรญิ 
โทร 089-9696487 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

สว่นมากจะเป็นการพบปะ สื่อสาร 
แลกเปลีย่น ท ากจิกรรมร่วมกนั   

ง. งานดา้นการสือ่สาร และ
ประชาสมัพนัธ ์เพือ่สรา้งวฒันธรรม
องคก์ร  

1. ปรบัรปูแบบการสือ่สาร ผ่านทางสือ่ออนไลน์ 
เกอืบ 90%  

2. ลงโปรแกรมทีใ่ชใ้นการสือ่สารภายในองคก์ร
ทัง้หมด ทีอ่งคก์รมใีห ้ประกอบการท างาน 
เช่น Mail, Line, ZOOM, VPN, FB, Live 
เสยีงตามสาย 

3. มกีารจดัตัง้คณะท างานสือ่สารภายใน 
ร่วมกบัส านกัเลขาธกิารและประชาสมัพนัธ ์
ส านกัประชาสมัพนัธแ์ละสือ่สารสงัคม รบั
นโยบายจากผูบ้รหิาร ขอ้มลูต่างๆ น ามา
สือ่สารใหก้บับุคลากรภายในไดร้บัทราบถงึ
สถานการณ์ต่างๆ  

4. ออกแบบและผลติสือ่ต่างๆ ทีใ่ชใ้นการสง่ไป
ใหบุ้คลากรไดร้บัทราบ ข่าวสาร ความ
เคลื่อนไหว กฎ ระเบยีบ หรอืค าสัง่ต่างๆ 
ในช่วงเกดิโรคระบาด  

5. รบัขอ้มลูข่าวสารจากบุคลการทีม่ขีอ้แนะน า 
หรอืมขีอ้ค าถามต่างๆ  

  /  งานค่านิยมและวฒันธรรม 
1. นางสาวชนัทนุช จนีะเจรญิ 
089-9696487 
2. นายสุรกานต ์ภริมยข์าว  
0613853478 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

2.3 งานหอ้งสมุด ก. งานบรกิารยมื-คนืหนงัสอืวารสาร 1. จดัทมีหอ้งสมุด โดยจดัเวรใหบ้รกิารยมื-คนื 
หนงัสอื เฉพาะบุคคลภายใน (เฉพาะช่วง 
COVID-19) 

2. สือ่สารประชาสมัพนัธท์าง mail เรื่องการเปิด
ใหบ้รกิารยมื-คนืหนงัสอื 

/    1.นางสาวสุชรีา เลีย้งสมบูรณ์  
โทร 061 397 7098 
2.นายชยัณรงค ์บุญประคม 
โทร 098 279 7673 

ข. งานคดัแยกหนงัสอื/วารสาร 
จดัเกบ็ เพือ่เตรยีม renovate พืน้ที่
ของส านกังานในสว่นของหอ้งสมุด
ดว้ย 

1. จดัทมีหอ้งสมุด โดยจดัเวรคดัแยกหนงัสอื/
วารสาร 

2. คดัเลอืกหนงัสอืทีเ่ตรยีมจะจ าหน่าย/บรจิาค 
3. พมิพร์ายชื่อหนงัสอืทีจ่ะจ าหน่าย/บรจิาค 
จดัเกบ็ลงลงัใหเ้ป็นหมวดหมู่ ใชห้ลกั 5 ส. 

/    

3. งานสวสัดกิารตาม
ระเบยีบ 

ก. การเบกิจ่ายค่ารกัษาพยาบาล 1. ส านกั สจช. การน าสง่ file เอกสารเบกิจ่าย
ค่ารกัษาพยาบาลใหโ้รงพยาบาล  ทาง E-
mail มายงัผูร้บัผดิชอบของ สทอ. 

2. ผูร้บัผดิชอบของ สทอ. ตรวจสอบความถูก
ตอ้งของขอ้มลู จดัท าหนงัสอืน าสง่เพือ่ขอ
เบกิจ่าย โดยสง่เป็น file เอกสารเบกิจ่ายค่า
รกัษาพยาบาลใหโ้รงพยาบาล  ทาง E-mail 
ใหแ้ก่ ส านกั สงบ. 

3. ส านกั สงบ. ตรวจสอบเอกสารด าเนินการ
เบกิจ่ายเงนิใหแ้ก่โรงพยาบาล   

  /  1. นางมนทริา จนัทรห์อม 
โทร.090-1975110 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

 ข. ประชุมคณะกรรมการกองทุน
ส ารองเลีย้งชพี (ประชุมทุก 3 เดอืน) 

1. จดัสง่ file เอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง
ประกอบการพจิารณาใหค้ณะกรรมการ E-
mail / line กลุ่ม ก่อนการประชุม 

2. จดัประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
3. จดัสง่มตกิารประชุมใหค้ณะท างานรบัรอง

การประชุมผ่าน E-mail / line กลุ่ม เพือ่แจง้
มตใิหผู้เ้กีย่วขอ้งรบัทราบต่อไป 

  /  1. นางสาวนวยิา  จนัทรส์ าราญ 
โทร. 085-4856120 

3.2 งานสวสัดกิาร
ประโยชน์เกือ้กูลอื่น  

การหกัเงนิเดอืนบุคลากรน าสง่ 
สถาบนัการเงนิต่าง ๆ 

1. ประสานสถาบนัการเงนิ เพือ่ขอ้มลูเลขที่
บญัชสี าหรบัรบัช าระหนี้  เบอรโ์ทรศพัทแ์ละ 
E-Mail ผูร้บัผดิชอบหลกั 

2. สถานบนัการเงนิจดัสง่ จดัส่ง file เอกสาร
เรยีกเกบ็ช าระหน้ี ทาง E-mail ใหแ้ก่ สทอ. 

3. ผูร้บัผดิชอบ สทอ. ตรวจสอบขอ้มลู และ
น าสง่ขอ้มลูการหกัเงนิเดอืน เป็น file 
เอกสารการจ่ายเงนิเดอืน ทาง E-mail ใหแ้ก่ 
ส านกั สงบ. 

4. ส านกั สงบ. โอนเงนิใหแ้ก่สถานบนัการเงนิ 
และสง่ E-Mail ยนืยนัการโอนมาที ่สทอ. 

5. สทอ. สง่ E-Mail ยนืยนัการโอนเงนิ พรอ้ม 
file เอกสารรายละเอยีด ใหแ้ก่สถาบนั
การเงนิ  

  /  1. นางสาวนวยิา  จนัทรส์ าราญ 
โทร. 085-4856120 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

3.3 งานกองทุน
สวสัดกิาร
ผูป้ฏบิตังิาน 

ก.การจ่ายเงนิกู้ 1. สมาชกิกองทุนสวสัดกิารผูป้ฏบิตังิาน จดัสง่
เอกสารเงนิกู ้พรอ้มหลกัฐาน ฉบบัจรงิมาที่
ผูร้บัผดิชอบ ของ สทอ. 

2. ผูร้บัผดิชอบของ สทอ. ตรวจสอบเอกสาร
และ สง่ file ขอ้มลูเพือ่ตรวจสอบเงนิเดอืน 
ทาง E-mail 

3. กรณีการกูท้ีผ่่านเงือ่นไขทีก่ าหนด 
ด าเนินการโอนเงนิใหส้มาชกิ ไม่เกนิ 3 วนั
ท าการ 

4. กรณีการกูท้ีไ่ม่ผ่านเงือ่นไขทีก่ าหนด น าเขา้
ทีป่ระชุมคณะกรรมการกองทุนสวสัดกิาร
ผูป้ฏบิตังิานอนุมตั ิไดร้บัการอนุมตัจิงึโอน
เงนิใหแ้ก่สมาชกิต่อไป 

/    1. นางสาวกาญจนา ทววีงศ์ 
โทร 061-3975585 

 ข.ประชุมคณะกรรมการกองทุน
สวสัดกิารผูป้ฏบิตังิาน 

1. จดัสง่ file เอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง
ประกอบการพจิารณาใหค้ณะกรรมการ E-
mail / line กลุ่ม ก่อนการประชุม 

2. จดัประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
3. จดัสง่มตกิารประชุมใหค้ณะท างานรบัรอง

การประชุมผ่าน E-mail / line กลุ่ม เพือ่แจง้
มตใิหผู้เ้กีย่วขอ้งรบัทราบต่อไป 

  /  1. นางสาวกาญจนา ทววีงศ์ 
โทร 061-3975585 

ก. จดัการเอกสารในระบบคุณภาพ 1. รบัแจง้การขอเปลีย่นแปลง/ขึน้ทะเบยีนใหม่  /   1. นางสาวนิตยา  มหตัถ์ 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

4. ระบบบรหิาร
คุณภาพองคก์ร 
(QMS) 
ISO 9001 2015 

2. ตรวจสอบครบถว้น/ถูกตอ้งของเอกสาร 
3. น าเขา้สูศู่นยข์อ้มลูเอกสารคุณภาพ โดยน า

ของเก่าออกจากระบบ (กรณีแทนของเก่า) 
4. แจง้เวยีนเอกสารทัว่ทัง้องคก์รผ่านระบบ e-

mail ส านกังาน 

/ 
/ 
 
/ 

โทร 0613975377 
2. นายพรรคพงศ ์วุฒวิงศ ์ 
โทร 0844390104 
3. ทมี IT support (กรณีระบบมี
ปญัหา) 

ข. ตรวจประเมนิคุณภาพภายใน 1. วางแผนการตรวจประเมนิ 
2. ประสานการตรวจกบัหน่วยรบัตรวจ ระบบ 

e-mail ส านกังาน 
3. จดัทมีตรวจโดยประสานผ่าน

โทรศพัทเ์คลื่อนที ่
4. อ านวยการการตรวจ ผ่านระบบสือ่

อเิลก็ทรอนิกส ์Polycom, Bluejeans หรอื 
Zoom 

5. สรุปผลการตรวจแจง้ผ่านระบบ ระบบ e-
mail ส านกังาน 

 /   

ค. ตรวจประเมนิคุณภาพโดย สรอ. 1. ประสาน สรอ. เพือ่ก าหนดวนัตรวจผ่าน
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์, e-mail หรอื
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่

2. ประสานงานกบัหน่วยรบัตรวจระบบ e-mail 
ส านกังานหรอืโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

3. ลงตรวจสอบและอ านวยการการตรวจ 

 
 
/ 

/ 
/ 
 
/ 
 
/ 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

4. ประสานการแกไ้ข ปรบัปรุง และพฒันาจาก
ผลการตรวจประเมนิ 

5. วเิคราะหก์ารตรวจประเมนิในภาพรวมให้
เหน็ถงึจุดทีต่อ้งสง่เสรมิและพฒันา 

ง. ประชุมคณะกรรมการ QMR 1. ก าหนดแผนการประชุมรายปี รวมถงึวาระที่
จะตอ้งเขา้พจิารณาใหค้รบถ้วนตาม
มาตรฐาน ISO 9001 2015  ขอ้ 9.3.2 

2. ประสานงานผูเ้ขา้ประชุมระบบ e-mail 
ส านกังาน 

6. อ านวยการดา้นการประชุมและเขา้ร่วม
ประชุมผ่านระบบสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
Polycom, Bluejeans หรอื Zoom 

3. สรุปการประชุม และก ากบัตดิตามผล 

 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
/ 
 
/ 

  

จ. พฒันาความรูแ้ละทมีตรวจ
ประเมนิ 

1. ก าหนดแนวทางประจ าปี 
2. ก าหนดและเชญิกลุ่มเป้าหมาย 
3. ประสานงานหาวทิยากร 
4. ด าเนินการดา้นจดัหา (วทิยากร/โรงแรม) 
5. อ านวยการดา้นการอบรมและประเมนิผล

การฝึกอบรม (กรณีอบรมตามปกต)ิ 
6. KM การตรวจประเมนิภายในเพือ่การพฒันา 

 
 
 
 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
 
 
/ 

  



168 
 

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

4.1 Internal control 
(IC) and risk 
management (RM) 

ก. ทบทวนคู่มอืการประเมนิ IC & 
RM 

 

1. ทบทวนแนวคดิหลกัการ IC & RM  
2. ปรบัปรุง เพิม่เตมิ ขยายความ 
3. ประกาศใช ้และสือ่สารทัว่ทัง้องคก์ร 

 / 
/ 
/ 

  1. นางสาวยศวด ีโกสุมภศ์ริ ิ
โทร 0847512805 
2. นายพรรคพงศ ์วุฒวิงศ์ 
โทร 0844390104 
3. ทมี IT support (กรณีระบบมี
ปญัหา) 

ข. ประเมนิ IC & RM 1. สือ่สารใหห้น่วยงานภายในเขา้ประเมนิ 
2. ใหค้ าปรกึษาและแนะน า 

 / 
/ 

  

ค ก ากบัตดิตาม  1. ก าหนดการรายงานความกา้วหน้า 
2. ตดิตามก ากบัความถูกตอ้งเหมาะสม 

 / 
/ 

  

ง. รายงานผล 1. รายงานอนุกรรมการตรวจสอบ QMR 
2. รายงานผลในภาพองคก์ร ตามแนวทางที่

กรมบญัชกีลางก าหนด 

 / 
/ 

  

จ. พฒันาความรู ้ 1. ก าหนดแผนและเนื้อหาของการพฒันาเป็น
รายปี 

2. ประสานงานกบัทมีวทิยากรและกระบวนกร 
3. ด าเนินการดา้นจดัหา (วทิยากร/โรงแรม) 
4. เขา้ร่วมอบรมและอ านวยการดา้นอบรม 

 
 
 
/ 

/ 
/ 
/ 
 

  

4.2 การประเมนิ
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) 

ก. วเิคราะหผ์ลการประเมนิ 1. วเิคราะหผ์ลการประเมนิขอปีทีผ่่านมาเพือ่
น า gap มาท าแผนพฒันา 

 /   1. นางสาวยศวด ีโกสุมภศ์ริ ิ
โทร 0847512805 
2. นายพรรคพงศ ์วุฒวิงศ์ 
โทร 0844390104 

ข. ก าหนดแผนและจดัการ จุดอ่อนที่
ผ่านมา 

2. วางแผนการพฒันา การสือ่สาร  
3. กจิกรรมพฒันา โดยประสานงานกบั

ผูร้บัผดิชอบหลกั 

 / 
/ 
/ 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

4. สือ่สารผลการพฒันาจุดอ่อน หรอืการพฒันา
โอกาส  

3. ทมี IT support (กรณีระบบมี
ปญัหา) 

ค. ประเมนิผล IIT, OIT 1. ลงทะเบยีนในระบบ และอนุมตัโิดยผูม้ี
อ านาจ 

2. สือ่สารย ้าไปยงักลุ่มเป้าหมายใหเ้ขา้ร่วม
ประเมนิ 

3. upload สารสนเทศทีจ่ าเป็น/ส าคญัรายขอ้
ค าถามตามแบบประเมนิเขา้สูร่ะบบ IT ของ
องคก์ร 

4. เสนอใหผู้ม้อี านาจอนุมตัสิารสนเทศทีจ่ดัท า
ขึน้ตามขอ้ค าถาม 

 / 
/ 
/ 
 
/ 

  

ง. รบัทราบผลการประเมนิและ
วเิคราะหจุ์ดอ่อนเพือ่พฒันาเพิม่
คะแนนสว่นขาด 

1. วเิคราะหจุ์ดอ่อนและโอกาสพฒันารายงาน 
QMR เสนอแนวทางการพฒันา 

2. จดัการเพิม่คะแนนในสว่นขาด ตามประเดน็ 
โดยจดัตัง้คณะท างาน เพือ่วางแผนและ
ขบัเคลื่อนกจิกรรม โดยเฉพาะรางวลั PMQA 

3. รายงานความก้าวหน้าการพฒันา 

 / 
 
/ 
 
 
/ 
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แผนการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์สภาวะวิกฤติ  : รองรบัสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

กลุ่มภารกิจ สาขาเขตและการมีส่วนรว่ม   ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วม        

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

การรบัฟังความ
คิดเหน็  
(Core Process) 

1) เปิดช่องทาง/เวทกีารรบัฟงัความ
คดิเหน็ทัว่ไปฯ ตามมาตรา 18 
(13) ประจ าปี 

2) สรุป สงัเคราะห ์กลัน่กรอง
ขอ้เสนอ 

3) เสนอคณะกรรมการ/คณะอนุ
กรรมการฯ ขอ้เสนอผลการรบั
ฟงัความคดิเหน็ประจ าปี 

4) สง่คนืขอ้มลูผลการรบัฟงัความ
คดิเหน็ฯ ประจ าปี เผยแพร่สู่
สาธารณะ 
 

1. รบัทราบนโยบาย แนวทางการปฏบิตังิานจาก
ผู้บริหารระดับสูง ผู้อ านวยการส านัก ภายใต้
ประกาศรฐับาล/ประกาศแผนการด าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องของส านกังาน ค าสัง่ ระเบยีบ ฯลฯ  
2. ประชุมส านัก/กลุ่มงานฯ ปรบัวธิีการท างาน
ตามประกาศ/พ.ร.บ./พ.ร.ก. และหรอืกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 
3. วางแผนงานทุก 2 สปัดาห์ เพื่อแผนรองรบั
สถานการณ์ช่วงวกิฤต ิโดยสลบัวนัเขา้มาท างาน
ในส านกัฯ  
1) ก าหนดผู้ร ับผิดชอบ(หัวหน้าทีมหลัก /ทีม
ส ารอง) โดยแบ่งการเขา้มาท างานในส านักงาน 
และท างานทีบ่า้น Work for home  
- เดอืนมนีาคม-เมษายน 63 = 30-70% 
- เดอืนพฤษภาคม-มถิุนายน 63 = 50-50% 
2) เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์รองรับการท างาน 
Work for home 

 /   1. น.ส.สุพรรณ ี ค าเพิม่พลู 
โทร 08-4751-2473 
2. น.ส.ศริลิกัษณ์  ฟกัทมิ 
โทร 09-0197-5106 
 
 



171 
 

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

4. กลุ่มงานฯ ปรับแผน-กิจกรรม เพื่อบริหาร
กลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี (Stakeholder) ของงาน
รบัฟงัความคดิเห็นฯ โดยวิธีการผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น ช่องทาง line ผ่านระบบอิเล็กโทร
นิกส ์ประชุมกลุ่มย่อย เป็นตน้ 
5. ปรบัรูปแบบกิจกรรม สื่อสารประชาสมัพนัธ์
งานรบัฟงัความคิดเห็นฯ ประจ าปี แบบ New 
Normal ผ่ าน Web / Mobile/ APP/ Facebook 
live  ของ Stakeholder ภายใน-ภายนอก 
6. ประชุม ติดตาม รายงานความก้าวหน้า/
ผลงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Polycom/ 
Blue Jeans/ ZOOM เป็นตน้  
7. รายงานผลการปฏบิตังิานของกลุ่มงานทุก 2 
สปัดาห์  เพื่อรบัทราบแผน-ผลการด าเนินงาน 
การแก้ไขปญัหา รวมถึงติดตามสถานการณ์ 
เพือ่การตดัสนิใจ 
8. รายงานผลงานตามแผนงานโครงการ ตวัชีว้ดั
ให้ผู้บริหารระดบัสูงได้รบัทราบ ตามวาระการ
ประชุมทีก่ าหนด 

การสร้างการมีส่วน
ร่วม 

สง่เสรมิ สนบัสนุน พฒันาและขยาย
การมสีว่นร่วมของกลุ่มผูม้สี่วนได้

1.รบัทราบนโยบาย แนวทางการปฏบิตังิานจาก
ผู้บริหารระดับสูง ผู้อ านวยการส านัก ภายใต้

 /   1.นางชนาทพิย ์ มารมย ์
โทร 08-9816-5603 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

สว่นเสยีในระบบหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาต ิ

ประกาศรฐับาล/ประกาศแผนการด าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องของส านกังาน ค าสัง่ ระเบยีบ ฯลฯ  
2.ประชุมส านัก/กลุ่มงานฯ ปรบัวิธีการท างาน
ตามประกาศ/พ.ร.บ./พ.ร.ก. และหรอืกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 
3.วางแผนงานทุก 2 สัปดาห์ เพื่อแผนรองรบั
สถานการณ์ช่วงวิกฤติ  โดยสลับวันเข้ามา
ท างานในส านกัฯ  
1)ก าหนดผู้ร ับผิดชอบ(หัวหน้าทีมหลัก /ทีม
ส ารอง) โดยแบ่งการเขา้มาท างานในส านักงาน 
และท างานทีบ่า้น Work for home  
- เดอืนมนีาคม-เมษายน 63      = 30-70% 
- เดอืนพฤษภาคม-มถิุนายน 63 = 50-50% 
2) เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์รองรับการท างาน 
Work for home 
3. ชี้แจงท าความเขา้ใจ พรอ้มปรบักระบวนการ
ท างาน ในช่วง Covid-19 กับภาคีเครือข่าย/
องค์กรประชาชน /หน่วยงงานที่เกี่ยวข้องฯลฯ  
ภายใต้ ประกาศ/พ.ร.บ./พ.ร.ก. และหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจดัหรอืปรบักิจกรรม
งานการมสีว่นร่วม ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

2.นางระนอง สุขเกษม 
โทร 08-1376-8043- 
3.น.ส.ปารชิาต ิ คงทอง 
โทร 09-0197-5124 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

4. ประชุม ตดิตามผลงาน อย่างน้อยเดอืนละ 1 
ครัง้ ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เช่น Polycom/ Blue 
Jeans/ ZOOM เป็นตน้ 
5.รายงานผลการปฏิบตัิงานของกลุ่มงานทุก 2 
สปัดาห์  เพื่อรบัทราบแผน-ผลการด าเนินงาน 
การแก้ไขปญัหา รวมถงึตดิตามสถานการณ์เพือ่
การตดัสนิใจ 
6.รายงานผลงานตามแผนงานโครงการ ตวัชีว้ดั
ใหผู้บ้รหิารระดบัสงูไดร้บัทราบ ตามวาระการ
ประชุมทีก่ าหนด 

งานสนับสนุนและ
งานคณุภาพ 
(Supporting 
Process) 
 

สนบัสนุน อ านวยการ ใหบ้รรลุผล
และมปีระสทิธภิาพภายใต้
ขอ้ก าหนดระบบบรหิารงานคุณภาพ 
(กระบวนการสนบัสนุน และ
กระบวนการบรหิารงานคุณภาพ) 

1. รบัทราบนโยบาย แนวทางการปฏบิตังิานจาก
ผู้บริหารระดับสูง ผู้อ านวยการส านัก ภายใต้
ประกาศรฐับาล/ประกาศแผนการด าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องของส านกังาน ค าสัง่ ระเบยีบ ฯลฯ  
2. ปรับวิธีการท างานตามประกาศ/พ.ร.บ./
พ.ร.ก. และหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สือ่สาร
ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในส านักฯ ได้รับ
ทราบ 
3.วางแผนงานทุก 2 สัปดาห์ เพื่อแผนรองรบั
สถานการณ์ช่วงวิกฤติ  โดยสลับวันเข้ามา
ท างานในส านกัฯ  

 /   1.นางชาลมีาศ  
ตนัสุเทพวรีวงศ ์ 
โทร 08-4751-1623 
2.นางกฤดาญชล ีเพญ็ภาค  
โทร 084-700-1647 
3.นายสุชาต ิ มสีารภ ี
โทร 08-1910-9776 
4.น า ย ม น ต รี   ส า ย เ ส น า   
โทร 08-1376-3808 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

1) ก าหนดผู้ร ับผิดชอบ(หัวหน้าทีมหลัก /ทีม
ส ารอง) โดยแบ่งการเขา้มาท างานในส านักงาน 
และท างานทีบ่า้น Work for home  
- เดอืนมนีาคม-เมษายน 63 = 30-70% 
- เดอืนพฤษภาคม-มถิุนายน 63 = 50-50% 
2) เตรยีมหาเครื่องมอือุปกรณ์รองรบัการท างาน 
Work for home ใหทุ้กกลุ่มงานในส านกัฯ  
4. ผู้รบัผดิชอบงานสนับสนุนและงานคุณภาพ/
งานประชุม/งานบุคคล  ประสานงานส านักที่
เกี่ยวข้อง เช่น ส านัก IT เตรียมระบบงาน
เทคโนโลยหีรอืระบบสารสนเทศ ส านักบรหิาร
ทัว่ไป กรณีการจดัซื้อจดัจ้าง ส.การเงิน กรณี
เบกิ-จ่ายเงนิ สญัญาด าเนินงานโครงการ ส านัก
บริหารแผนและงบประมาณ เป็นต้น เพื่อ
อ านวยการงานภายในส านกัฯ ใหบ้รรลุผลส าเรจ็ 
5. ก าหนดผู้ปฏบิตังิานรบัผดิขอบดูแลเปิด(จอง
เวลา)ระบบอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกเสียงการ
ประชุม เกบ็ภาพงานประชุมทุกกลุ่มงาน  
6. จดัประชุมตดิตามแผนปฏบิตัปิระจ าปีส านกัฯ 
ทุก 2 สปัดาห ์/รายงานสรุปประชุม ตาม
ขอ้ก าหนด ISO  ขอ้ 9 (Management review) 
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แผนการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์สภาวะวิกฤติ  : รองรบัสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

กลุ่มภารกิจ : สาขาเขตและการมีส่วนรว่ม  ส านักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ  

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
1. งาน Call Center 1. บรกิารขอ้มลูสทิธหิลกัประกนั

สุขภาพและกองทุนทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ผ่านสายด่วน สปสช.1330 

1. เตรยีมระบบ Call Center เพือ่รองรบั 
WFH  (IVR /ตูส้าขา /net work 
/Application ทีเ่กีย่วขอ้ง) 

 /   ส านักบริหารสารสนเทศ
การประกนั 
1. คุณวชริา  เกษแกว้ 
โทร 081-170-3919 
ส านักบริหารทัว่ไป 
2. คุณวรีะยุทธ  อนิทรแ์กว้ 
(สบท.) โทร 084-700-1671 
ส านักบริการประชาชนฯ 
3. คุณสุรยี ์ จนัทรห์อม 
 โทร 092-246-5739 

2. ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ทีเ่ครื่อง 
Notebook และ มอืถอื 
3. ตดิตัง้ App Zoiper (Soft Phone) บน 
มอืถอื 
4. set ระบบ call center ที ่HQ  
5. Set ระบบ Nice โดยปรบัเปลีย่นเบอร ์
Extension ที ่HQ 

 /   ส านักบริหารสารสนเทศ
การประกนั 
1. คุณวชริา เกษแกว้ 
    โทร 081-170-3919 
2. คุณปิยะ  อาจหาญ 
    โทร  081-170-4093 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
3. คุณรตัน์ระพ ี เกษ
กาญจนานุช 
   โทร 081-170-3909 
4. คุณสุวชัชยั  ชื่นเมอืง
ปกัษ์ 
   โทร 083-447-1116 
5. คุณวชิติ    เซีย่งเหน็ 
   โทร 061-398-3260 
6. คุณนพพล  มาลสีุวรรณ
ชยั 
   โทร 090-197-5102 

6. ทดสอบการใช้งานระบบ IVR  ร่วมกับ 
App Zoiper 

 /   ส านักบริหารสารสนเทศ
การประกนั 
1. คุณปิยะ  อาจหาญ 
   โทร 081-170-3921 
2.คุณสุวชัชยั ชื่นเมอืงปกัษ์ 
   โทร 083-447-1116 

7. ทดสอบการใช้งานระบบ Smart Agent 
ร่วมกบั App Zoiper 

 /   ส านักบริหารสารสนเทศ
การประกนั 
1. คุณปิยะ  อาจหาญ 
   โทร 081-170-3922 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
2. คุณสุวชัชยั ชื่นเมอืงปกัษ์ 
   โทร 083-447-1116 
ส านักบริการประชาชนฯ 
1. คุณปรวรรณ  วนั
ประกอบ 
   โทร 061-420-5994 

8. ทดสอบการใช้งานระบบ Nice ร่วมกบัตู้ 
PABX + App Zoiper 
 
 
 
 
 
 

 /   ส านักบริการประชาชนฯ 
1. คุณปิยะ  อาจหาญ 
   โทร 081-170-3923 
2. คุณสุวชัชยั ชื่นเมอืงปกัษ์ 
   โทร 083-447-1116 
ส านักบริการประชาชนฯ 
1. คุณเขมจริา  ทรพัยผ์ล
ไทย 
   โทร 061-420-5086 

9. พนกังานรบั Notebook มอืถอื + sim 
10. ทดสอบการใช้งานระบบ วนัละ 2 รอบ 
ๆ ละ 20 คน จนครบ 
11. จดัท า Line Group ส าหรบัแจ้งปญัหา
การใช้งานระบบ WFH  แยกระหว่างงาน 
Back Office กบั งาน Call Center 

/    ส านักบริหารสารสนเทศ
การประกนั 
1. คุณภคัวรนิทร ์ ฤทธิ
วชิยัพฒัน์ 
   โทร 061-398-2272 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
2. คุณรตัน์ระพ ี เกษ
กาญจนานุช 
   โทร 081-170-3909 
3. คุณสุวชัชยั  ชื่นเมอืง
ปกัษ์ 
   โทร 083-447-1116 
ส านักบริการประชาชนฯ 
1. คุณสุรยี ์ จนัทรห์อม 
(Back Office) 
โทร 0922465739 
2. คุณสุรตัน์  จนัทรห์อม 
(Call Center) 
โทร 061-420-9581 
3. คุณปรวรรณ  วนั
ประกอบ (Call Center) 
โทร 061-420-5994 

2.ไลฟ์สด รายการบา้นเลขที ่1330 1. จดัท าสครปิล่วงหน้า 6 ตอน 
2. ประสาน สปส.และทีมงานที่มีรถยนต์
ส่วนตัวเข้ามาด าเนินงาน โดยปรับมาใช้
การอดั VDO แทนการไลฟ์สด 
3. ประสาน TTRS แปลภาษามอื 

 /   ส านักประชาสมัพนัธแ์ละ
ส่ือสารสงัคม 
1.คุณอาณตั ิจ่างอ่อน 
โทร 090-560-5554 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
4. ปล่อยคลปิ VDO รายการ ตามผงัและวนั
เวลาออกอากาศ ในรูปแบบไลฟ์พรีเมี่ยม 
โดยมทีมี KB เป็น Admin คอยตอบค าถาม
ใน Inbox Realtime 

ศนูยบ์ริการถ่ายทอด
ส่ือสารฯ (TTRS) 
1. คุณเศวต  ศรตีลานุกต์ 
โทร 081-710-1010 
ส านักบริการประชาชนฯ 
1. คุณปรชัญาภรณ์ ราวนิ
จริพฒัน์ 
โทร 062-94614631 
2.  คุณเขมจริา ทรพัยผ์ล
ไทย 
โทร 061-420-5086 
3. คุณนิตยา  สุดด ี
โทร 061-420-5327 

3.งานควบคุมก ากบัมาตรฐานการ
ใหบ้รกิารขอ้มลูทางโทรศพัท ์
Quality Assurance (QA) 

QA Call Center 
1. ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ทีเ่ครื่อง 
Notebook 
2.ก าหนดเบอรโ์ทร ชื่อพนกังานและ 
License ในการบนัทกึเสยีงส าหรบั WFH  
2. ดงึสายการใหบ้รกิารจากโปรแกรม 
NICE 

  /  ทมี IT support 
ส านักบริการประชาชนฯ 
1. คุณปรชัญาภรณ์ ราวนิ
จริพฒัน์ 
โทร 062-94614631 
2.  คุณเขมจริา ทรพัยผ์ล
ไทย 
โทร 061-420-5086 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
3. บนัทกึผลการประเมนิในโปรแกรม 
qascall 
4. สรุปรายงานผลการประเมนิคะแนน 
Monitor พรอ้มสรุปขอ้มลูสิง่ทีต่อ้งปรบัปรุง 
5. ตรวจสอบ case Feedback สายการ
ใหบ้รกิารของพนกังาน 
QA Back office  
1. ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ทีเ่ครื่อง 
Notebook 
2. แกไ้ข/ประสานเรื่องรอ้งเรยีนเจา้หน้าที่ 
สปสช. 
3. แกไ้ข/ประสานเรื่องรอ้งทุกข ์
4. รายงานเรื่องรอ้งเรยีนเจา้หน้าที ่สปสช.
ใหผ้อ. สลข. รบัทราบ (รายเดอืน) 
หมายเหตุ  เนื่องจากการ Set ระบบ 
Zoiper ไม่สามารถบนัทกึเสยีงการโทร
ประสานงานของทมีคุม้ครองสทิธไิด ้เดอืน 
เม.ย.-พ.ค.63 จงึไม่มกีาร Monitor สายการ
ใหบ้รกิาร QA Back office  จงึปรบัมา
ช่วยงานประสานเรื่องรอ้งทุกขแ์ทน  โดย
เริม่ Monitor Back office  ตามปกตเิดอืน 

3. คุณวรชักุล พรหมกสกิาร 
โทร 061-420-5856 
บริษทั Jaddcomm 
1.คุณกอ้งหลา้ เพยีร
ประโยชน์ โทร 080-454-
4391 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
ม.ิย. เนื่องจากกลบัมาปฏบิตังิานที ่Office 
สามารถบนัทกึเสยีงผ่านเบอรห์วัเครื่องได ้

 4.งานจดัการขอ้มลูฐานความรู ้
(Knowledge base) 

1.ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ทีเ่ครื่อง 
Notebook 
2. จดัท า Line Group ส าหรบั Consult 
ขอ้มลูการใหบ้รกิาร 
3. จดั Brief ขอ้มลูใหม่ผ่านระบบ Zoom 

 /   - ทมี IT support 
ส านักบริการประชาชนฯ 
1.คุณจนัทรา  สริะพนั
สุวรรณ  
โทร -420-5481 
2. คุณนิตยา  สุดด ี
โทร 061-420-5327 
3.คุณศรินิภา  ใจยะบาล 
โทร 061-420-4995 

 5.งานพฒันาบุคลากร 
  - สรรหา สมัภาษณ์ 
  - จดัซือ้-จดัจา้ง/ต่อสญัญาจา้ง 
  - การฝึกอบรม 

- ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ทีเ่ครื่อง 
Notebook 
1. งานสรรหา สมัภาษณ์ 
 1.1 ประสานส านกับรหิารทรพัยากรบุคคล
และพฒันาองคก์รเปิดรบัสมคัร 
1.2 นดัหมายกรรมการและผูส้มคัรในการ
สมัภาษณ์ 
1.3 สอบวดัความรู ้สมัภาษณ์และแจง้ผล
ผูส้มคัร 
 

  /  - ทมี IT support 
 
1. งานสรรหา สมัภาษณ์ 
1. คุณชลธศิ ชลายน 
โทร 061-4204562 
2. คุณบุสรานี รกัษาพนัธ ์ 
(สทอ.) 
โทร 061-4213683 
3. คุณรุ่งนภา บุษยคนัธพงศ ์
โทร 084-7512774 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
 
2. งานจดัซ้ือ-จดัจ้าง/ต่อสญัญา 
  2.1 จดัท าเอกสารกรณีจา้งใหม่  
  2.2 จดัท าเอกสารกรณี Repeat Order  
  2.3 จดัท าเอกสารสง่มอบงานพนกังาน
โครงการรายเดอืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. คุณอุทุมพร กะลนิเกา 
โทร 092-2465738 
2. งานจดัซ้ือ-จดัจ้าง/ต่อ
สญัญา 
1. คุณชลธศิ ชลายน 
โทร 061-4204562 
กรรมการ TOR 
2. คุณรุ่งนภา บุษยคนัธพงศ ์
โทร 084-7512774 
3. คุณอุทุมพร กะลนิเกา 
โทร 092-2465738 
4. คุณสริวิรรณ คลอ้ยเอีย่ม 
โทร 090-1975076 
5. คุณนงลกัษณ์ แสงมงคล  
(สบท.) 
โทร 089-9696508 
กรรมการตรวจรบั 
6. คุณอุทุมพร กะลนิเกา 
โทร 092-2465738 
7. คุณปรชัญาภรณ์ ราวนิ
จริพฒัน์ 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. งานฝึกอบรม 
- จดัใหม้กีารอบรมผ่านระบบสือ่ Electronic 
(อยู่ระหว่างจดัท า) 

โทร 062-9461463 
8. คุณนิภาพร คลอ้ยเอีย่ม 
โทร 061-4208995 
เจา้หน้าทีพ่สัดุ 
1. คุณใกลรุ้่ง ทบัทมิ  
(สบท.) 
โทร 089-9696509 
2. คุณทพิยส์ุดา เรีย่วแรง 
โทร 092-2465740 
3. งานฝึกอบรม 
1.คุณชลธศิ ชลายน 
โทร 061-4204562 
2. คุณศรินิภา  ใจยะบาล 
โทร 061-420-4995 

2. งานคุ้มครองสิทธิ
ประชาชน 

1.แกไ้ขรอ้งเรยีนรอ้งทุกข์/ประสาน
หาเตยีงผ่านระบบ call center 
(ทางโทรศพัท)์  
 
 
 

1. ตดิตัง้โปรแกรม VPN Client ทีเ่ครื่อง 
Notebook และ มอืถอื 

2. จดัทมี PM ทีร่บัผดิชอบงานแกไ้ขเรื่อง
รอ้งเรยีนทีไ่ม่มรีถยนตส์ว่นตวั WFH 

3. จดัใหม้รีะบบ line notification ในกลุ่ม
งานเพือ่แจง้หนงัสอืรบัเขา้ส าหรบัทมี 
WFH 

 
 
 
 

/   1.ทมี IT support 
2.คุณสรติา ศรมีะเรงิ  
โทร 06-1420-5207 
3. คุณศรินิภา  ใจยะบาล 
โทร 061-420-4995 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
2.แกไ้ขรอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ 
- ผ่านช่องทางจดหมาย 
- กรณี ประชาชน walk in มา
รอ้งเรยีนรอ้งทุกขท์ีส่ านกังาน 

1. จดัทมี PM ทีร่บัผดิชอบงานแกไ้ขเรื่อง
รอ้งเรยีนทีม่รีถยนตส์ว่นตวัสลบัเขา้
ปฏบิตังิานในส านกังาน ทุกวนัท าการ 
อย่างน้อยวนัละ 1 คน เพือ่รบัเรื่อง
รอ้งเรยีนจากประชาชนและรบัผดิชอบ 
print หนงัสอืสง่ออกส าหรบัทมี WFH 
กรณีไม่สามารถยุตเิรื่องทางโทรศพัทไ์ด้
และตอ้งประสานขอขอ้มลูเพิม่เตมิจาก
หน่วยบรกิาร เพือ่น าเสนอผูบ้รหิาร
ต่อไป 

/    1.คุณสรติา ศรมีะเรงิ  
โทร 06-1420-5207 
2.คุณอญัอรญิชย ์วงษ์
อ ามาตย ์
โทร 06-1420-4716 (ทุกวนั
จนัทร)์ 
3.คุณสุรชัญา เชือ้บุญทรง 
โทร 06-1420-7993 (ทุกวนั
องัคาร) 
4.คุณปพชิญา ศรชี านาญ 
โทร 06-1420-4564 (ทุกวนั
พุธ) 
5.คุณวราภรณ์ ศริกิรโชติ
กาญจน์ โทร 08-4742-
8877(ทุกวนัพฤหสับด)ี 
3.คุณลฎาภา หริญัธนบุญ 
โทร 06-1420-4755 (ทุกวนั
ศุกร)์ 

 3.ประชุมคณะท างานคุม้ครองสทิธิ
ประชาชนเดอืนละ 2 ครัง้ 
 

1. ประสานคณะท างานเพือ่ down load 
Application on line ทีใ่ชใ้นการประชุม 
เช่น Blue Jeans , Polycom  

 
 
 

/ 
 

  1.คุณสรติา ศรมีะเรงิ  
โทร 06-1420-5207 
2.คุณศรินิภา ใจยะบาล 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
 
 

2. จดัสง่ file เอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง
ประกอบการพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนให้
คณะท างานผ่าน E-mail / line กลุ่ม 
ก่อนการประชุม 

3. จดัประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
4. จดัสง่มตกิารประชุมใหค้ณะท างาน

รบัรองการประชุมผ่าน E-mail / line 
กลุ่ม เพือ่แจง้มตใิหผู้เ้กีย่วขอ้งรบัทราบ
ต่อไป 

โทร 06-1420-4995 
3.คุณวนัทรตัน์ ชอ้นทอง 
โทร 08-3120-5560 
4.คุณลฎาภา หริญัธนบุญ 
โทร 06-1420-4755 

 4.พฒันางานแกไ้ขเรื่องรอ้งเรยีน
ส าหรบัเครอืขา่ยคุม้ครองสทิธ ิ
(สปสช.เขต/ศูนยบ์รกิาร
หลกัประกนัสุขภาพในหน่วย
บรกิาร/หน่วย 50(5)) 

1. จดัท าวดิทีศัน์สอนวธิกีารบนัทกึขอ้มลู
ในโปรแกรม Data Center ส าหรบั
หน่วย 50(5) 

2. จดัท าเนื้อหาหลกัสตูร การรบัเรื่อง
รอ้งเรยีนและการคุม้ครองสทิธใินระบบ
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิon line 
ส าหรบัเครอืขา่ยฯและตดิตามสถติกิาร
เขา้เรยีน on line / ความรู ้ก่อน และ
หลงัการเขา้เรยีน on line 

3. จดัประชุมตดิตามการด าเนินงาน
คุม้ครองสทิธผิ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 

 / 
 

  1.คุณสรติา ศรมีะเรงิ  
โทร 06-1420-5207 
2.คุณอญัอรญิชย ์วงษ์
อ ามาตย ์
โทร 06-1420-4716 
3.คุณสายรุง้ ทองสุข 
โทร 09-2246-5737  
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
3. กลุ่มงานพฒันา
ระบบ 

1. งานจดัท าขอ้มลูสารสนเทศการ
ใหบ้รกิารประชาชนและคุม้ครอง
สทิธ ิของส านกั 

1. ตดิตัง้ VPN Clint ทีเ่ครื่อง Notebook  
2. จดัท ารายงานขอ้มลูบรกิารของส านกั

รายสปัดาห ์รายเดอืน รายไตรมาส และ
สง่ใหส้ านกั/ผูเ้กีย่วขอ้งทาง Mail /Line  

3. จดัท ารายงานขอ้มลูบรกิารเฉพาะ 
    ตามสถานการณ์ 
4. วเิคราะหข์อ้มลูบรกิารเสนอคณะ

กรรมการฯ/คณะอนุกรรมการที่
เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลู  

  / 
 

 1.คุณสายรุง้ ทองสุข 
โทร 092 245 5737 
(หวัหน้ากลุ่มงาน) 
2.คุณอสิรยี ์สตีลพฤกษ์ 
โทร 061 420 4467 
3.นางสาวสุจนิดา  
วศษิฏน์ิฏวิฒัน์ 
โทร 061 420 6907 
(ผูร้บัผดิชอบหลกั) 

 2. งานสนบัสนุนงานบรหิาร 
ก. งานสารบรรณ 
(หนงัสอืรบั-สง่   จดัเกบ็) 

1. ก าหนดผูร้บัผดิชอบงานสารบรรณโดย
ใหเ้ขา้ปฏบิตังิานในส านกังานวนัละ 1 
คน  (ก าหนดผูม้รีถยนตส์ว่นตวัเป็น
ผูร้บัผดิชอบ) 

- เสนอหนงัสอืรบั-สง่ ใหผู้บ้รหิารลงนาม 
และออกเลขในระบบสารบรรณ 
- รบัและสง่หนงัสอืรอ้งเรยีนรอ้งทุกขส์ง่ให้
หน่วยบรกิาร/หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ผ่าน
ส านกับรหิารทัว่ไป  
-จดัเกบ็เอกสารเป็นอเิลก็ทรอนิกสไ์ฟล์
ส าหรบัสบืคน้ใน Drive X ของส านกั 

/ 
 

   1. คุณสายรุง้ ทองสุข              
โทร 092  245 5737 
(หวัหน้ากลุ่มงาน) 
2. คุณนิภาพร คลอ้ยเอีย่ม 
โทร 061 420 899 
(ผูร้บัผดิชอบหลกั) 
3. คุณทพิยส์ุดา เรีย่วแรง  
โทร 092 246 5740 
 

tel:0614204467
tel:0614206907
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
 ข. จดัท าค่าจา้ง/ค่าตอบแทน

การ 
ปฏบิตังิานของลูกจา้งและพนกังาน
รบัจา้งเหมาบรกิาร 

1. การเบกิค่าจา้งผูร้บัจา้งเหมาบรกิารงาน
รบัโทรศพัทผ์่านสายด่วน สปสช.1330  
(จา้งรายเดอืน จ านวน 25 คน :ก าหนดสง่
มอบงานส านกับรหิารทัว่ไปวนัที ่21 ของ
ทุกเดอืน) 
1.1 ผูร้บัจา้งสง่มอบงาน(หนงัสอืสง่มอบ

และรายงานการปฏบิตังิาน) 
1.2 หวัหน้ากลุ่มงาน(คุณอุทุมพร กะลนิเกา 

)ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการ
ปฏบิตังิานทีผู่ร้บัจา้งสง่มอบและเสนอ 
ผอ.อนุมตั ิ

1.3 สง่เอกสารหลกัฐานการสง่มอบงานที่ 
ผอ.อนุมตัใิหส้ านกับรหิารทัว่ไป  

1.4 รบัเอกสารจากส านกับรหิารทัว่ไป 
เสนอคณะกรรมการ ตรวจรบัตาม
ขัน้ตอนการตรวจรบัพสัดุ 

1.5 เสนอเลขาธกิาร อนุมตั ิ(โดย ผอ.
ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทน) 

1.6 สง่ใหส้ านกับรหิารทัว่ไป 
2. เรื่องเบกิจ่ายค่าใชจ่้ายปฏบิตังิานตอบ
ค าถามใหข้อ้มลูสทิธหิลกัประกนัสุขภาพ

/ 
 

   1. คุณสายรุง้ ทองสุข 
โทร 092  245 5737 
(หวัหน้ากลุ่มงาน) 
2. คุณอุทุมพร กะลนิเกา  
โทร 092 246 5738 
3. คุณนิภาพร คลอ้ยเอีย่ม 
โทร 061 4208995 
4.คุณชลธศิ ชลายน 
โทร 061 420 4562 
ส านักภายนอก 
1.ส านกับรหิารทัว่ไป 
2.ส านกัการเงนิและบญัชี
บรหิาร 
กรรมการตรวจรบั 
1. คุณอุทุมพร กะลนิเกา  
โทร 092 246 5738 
2.คุณปรชัญาภรณ์ ราวนิ
จริพฒัน์ 
โทร 062 946 1463 
3.คุณนิภาพร คลอ้ยเอีย่ม 
โทร 061 4208995 

tel:0922465738
tel:0614208995
tel:061-4204562
tel:0922465738
tel:0629461463
tel:0614208995
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
แห่งชาตนิอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ (ผูป้ฏบิตังิาน 68 คน : 
ก าหนดสง่ส านกัการเงนิและบญัชบีรหิารไม่
เกนิวนัที ่10 ของเดอืนถดัไป) 
2.1 ท าหนงัสอืเสนอประธาน C5 ขออนุมตัิ
ปฏบิตังิานพเิศษนอกเวลาราชการ 
(ประมาณวนัที ่20 ของทุกเดอืน) 
2.2 ตรวจสอบหลกัฐานการปฏบิตังิานนอก
เวลากบัตารางเวรและท าเอกสารขออนุมตัิ
เบกิจ่ายค่าปฏบิตังิานนอกเวลา 
2.3 เสนอผูค้วบคุมการปฏบิตังิาน

ตรวจสอบ     (คุณอุทุมพร) 
2.4 เสนอเลขาธกิาร อนุมตั ิ(โดย ผอ.

ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทน) สง่ใหส้ านกัการเงนิ
และบญัชบีรหิาร 

 

 ค.งานพสัดุ 1. ส ารวจและเบกิอุปกรณ์ส านักงานจาก
ส านกับรหิารทัว่ไป ทุกวนัจนัทร ์และ
พฤหสับด ี

  / 
 

 1. คุณสายรุง้ ทองสุข 
โทร 092  245 5737 
(หวัหน้ากลุ่มงาน) 
2. คุณนิภาพร คลอ้ยเอีย่ม 
โทร 061 4208995 

tel:0614208995
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
 ง. งานประชุมคณะอนุกรรมการ

คุม้ครองสทิธแิละการมสีว่นร่วม 
(ภายใตค้ณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐาน) 

1. ประสานส านกับรหิารทัว่ไป ส าหรบัเป็น
Host ระหว่างการประชุม และส านกั
การเงนิและบญัชบีรหิารส าหรบัการจ่ายเงนิ
ค่าเบีย้ประชุมอนุกรรมการและค่าใชจ่้ายใน
การประชุม 
2. เชญิประชุมและสง่เอกสารประกอบการ
ประชุมใหค้ณะอนุกรรมการและผูเ้กีย่วขอ้ง
ผ่าน Mail group /Line group ก่อนการ
ประชุม  
3. ประสานคณะอนุกรรมการฯเตรยีมความ
พรอ้มการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
ไดแ้ก่ การตดิตัง้โปรแกรมส าหรบัประชุม
ผ่านระบบ VDO 
Conference(Polycom+BlueJeans)ที่
เครื่อง Notebook หรอื มอืถอื ก่อนการ
ประชุม  
4. จดัประชุมผ่านระบบ VDO Conference 
(Polycom+BlueJeans) ตามก าหนดการ 
5. สง่รายงานการประชุมให้
คณะอนุกรรมการรบัรองการประชุมผ่าน 
Mail group /Line group  

 / 
 

  1. คุณสายรุง้ ทองสุข 
โทร 092 245 5737 
(หวัหน้ากลุ่มงาน) 
2.คุณอสิรยี ์สตีลพฤกษ์ 
โทร 061 420 4467 
3.คุณทพิยส์ุดา เรีย่วแรง 
โทร 092 246 5740 
4.นางสาวสุจนิดา  
วศษิฏน์ิฏวิฒัน์ 
โทร 061 420 6907 
ส านักภายนอก 
1.ส านกัการเงนิและบญัชี
บรหิาร 
2.Host จากส านกับรหิาร
ทัว่ไป 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
6. รวบรวมหลกัฐานเอกสารประกอบการ
เบกิจ่ายค่าใชจ่้ายการจดัประชุมสง่ใหส้ านกั
การเงนิและบญัชบีรหิาร 

 จ. งานประชุมส านกั 1. จดัประชุมส านกัผ่านระบบ VDO 
Conference (Zoom) 

  / 
 

 1. คุณสายรุง้ ทองสุข 
โทร 092- 245 5737(
หวัหน้ากลุ่มงาน) 
2.คุณนิภาพร คลอ้ยเอีย่ม 
โทร 061 4208995 
3.คุณศรินิภา ใจยะบาล  
(Host ส านกั: โทร 061-420 
4995 

 ฉ. งานประชุมคณะกรรมการฯ /
คณะท างาน ฯ /ประชุมทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัภารกจิส านกั  

 

1. ขออนุมตัปิระชุมจากเลขาธกิาร  
2. ประสานส านกับรหิารทัว่ไป ส าหรบัเป็น
Host ระหว่างการประชุม และส านกั
การเงนิและบญัชบีรหิารส าหรบัการจ่ายเงนิ
ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการและค่าใชจ่้าย
ในการประชุม 
3. เชญิประชุมและสง่เอกสารประกอบการ
ประชุมใหค้ณะกรรมการฯ /คณะท างาน ฯ /
ผูเ้กีย่วขอ้งผ่าน Mail group /Line group 
ก่อนการประชุม  

  / 
 

 1. คุณสายรุง้ ทองสุข 
โทร 092 245 5737 
(หวัหน้ากลุ่มงาน) 
2.คุณอสิรยี ์สตีลพฤกษ์ 
โทร 061 420 4467 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
4. ประสานคณะกรรมการฯ /คณะท างาน ฯ 
/ผูเ้กีย่วขอ้ง เตรยีมความพรอ้มการประชุม
ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การตดิตัง้
โปรแกรมส าหรบัประชุมผ่านระบบ VDO 
Conference(Polycom+BlueJeans)ที่
เครื่อง Notebook หรอื มอืถอื ก่อนการ
ประชุม  
5. จดัประชุมผ่านระบบ VDO Conference 
(Polycom+BlueJeans) ตามก าหนดการ 
6.รวบรวมหลกัฐานเอกสารประกอบการ
เบกิจ่ายค่าใชจ่้ายการจดัประชุมสง่ใหส้ านกั
การเงนิและบญัชบีรหิาร (กรณีมคี่าใชจ่้าย) 

 
 
 
 
 
 
 

 



192 
 

แผนการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์สภาวะวิกฤติ  : รองรบัสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

กลุ่มภารกิจ : งานสาขาเขตและการมีส่วนร่วม ส านักสนับสนุนและประสานงานเขต 

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
1. การสนบัสนุนการ
ขบัเคลื่อนนโยบายระดบั
เขต 

ก. การสือ่สารนโยบายเร่งด่วน
ระดบัเขต ในสถานการณ์เฉพาะ 
บรหิารจดัการการประชุมผูบ้รหิาร 
สปสช.เขต และการประชุมอื่น ๆ ที ่
เกีย่วขอ้ง 
 

1. แจง้ส านกั/เขต และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง ถงึ
สถานการณ์และรปูแบบการด าเนินการที่
สามารถด าเนินการได ้
2. จดัการประชุมผ่านระบบสือ่อเิลกทรอ
นิกส ์
   2.1 เตรยีมการประชุม/การสือ่สาร ผ่าน
ระบบสือ่อเิลกทรอนิกส ์
     1)  ประสาน สบท. ดงันี้    
    - เตรยีมความพรอ้มของการใช้
โปรแกรมในการสือ่สารตามทีส่ านกังาน
ก าหนด 
    - อุปกรณ์ในการท างาน คอื Notebook 
ทีส่ามารถใชโ้ปรแกรมในการสือ่สารได ้
ใหก้บัพนกังานจา้งเหมาบรกิาร 
    - อุปกรณ์สือ่สาร/Sim ส าหรบัใชง้าน
โทรศพัท/์Sim net ส าหรบั เจา้หน้าทีแ่ละ
พนกังานจา้งเหมาบรกิาร 

  /  1. นางวนิดา คลา้ยอ่วม 
(O4 รก.ผอ.สปข.) โทร 
084-439-0131 
2. นางสาวนฤมล อรรถกุล 
(O3) โทร 084 700 1653 
3. นางสาวปรติา ชไีธสง 
(O2) โทร 098 279 7697 
4. นางสาวธญัญนนัท ์คุม้
บุญ โทร 081 792 4356 
(พนกังานจา้งเหมาบรกิาร) 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
   2.2 ประสาน IT ในการลงโปรแกรมที่
จ าเป็นในการใชง้านใน Notebook ใหพ้รอ้ม 
   2.3 ทดสอบระบบ โปรแกรม ใหพ้รอ้มใช้
งาน 
   2.4 จดัประชุมผ่านระบบสือ่อเิลกทรอ
นิกส ์
3. รายงานผูบ้รหิารส านกั หรอืผูบ้รหิารที่
เกีย่วขอ้ง เพือ่รบัทราบความกา้วหน้าและ
สถานการณ์ 

 ข. การประชุมตดิตามงานในพืน้ที ่
สปสช.เขต 

1. แจง้ส านกั/เขต และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง ถงึ
สถานการณ์และรปูแบบการด าเนินการที่
สามารถด าเนินการได ้
2. จดัการประชุมผ่านระบบสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์
   2.1 เตรยีมการประชุม/การสือ่สาร ผ่าน
ระบบสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
     1)  ประสาน สบท. ดงันี้    
    - เตรยีมความพรอ้มของการใช้
โปรแกรมในการสือ่สารตามทีส่ านกังาน
ก าหนด 

  /  1. นางวนิดา คลา้ยอ่วม  
(O4 รก.ผอ.สปข.) โทร 
084-439-0131 
2. นางสาวนฤมล อรรถกุล 
(O3) โทร 084 700 1653 
3. นางยุพา ตรพีนากร 
(O3)   
โทร 061 421 1242 
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลข

ตดิต่อ 1 2 3 4 
    - อุปกรณ์ในการท างาน คอื Notebook 
ทีส่ามารถใชโ้ปรแกรมในการสือ่สารได ้
ใหก้บัพนกังานจา้งเหมาบรกิาร 
    - อุปกรณ์สือ่สาร/Sim ส าหรบัใชง้าน
โทรศพัท/์Sim net ส าหรบั เจา้หน้าทีแ่ละ
พนกังานจา้งเหมาบรกิาร 
    - ขอเจา้หน้าที ่สบท. ประจ าการ ช่วง
ของการพดูคุยประเดน็ลบัเฉพาะ ในการ
พดูคุยสว่นตวัระหว่างเจา้หน้าทีเ่ขตและ
เลขาธกิาร สปสช. 
    2.2 ประสาน IT ในการลงโปรแกรมที่
จ าเป็นในการใชง้านใน Notebook ใหพ้รอ้ม 
    2.3 ทดสอบระบบ โปรแกรม ใหพ้รอ้ม
ใชง้าน 
    2.4 จดัประชุมผ่านระบบสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์
3. รายงานผูบ้รหิารส านกั หรอืผูบ้รหิารที่
เกีย่วขอ้ง เพือ่รบัทราบความกา้วหน้าและ
สถานการณ์ 
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แผนการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์สภาวะวิกฤติ  : รองรบัสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

กลุ่มภารกิจ : สาขาเขตและการมีส่วนรว่ม ส านักประชาสมัพนัธแ์ละส่ือสารสงัคม                                                            

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

1. การสรา้งการรบัรูแ้ละ
คุม้ครองสทิธ ิภายใต้
กระบวนการหลกั    
(Core Process)  

1. กจิกรรมพฒันาเนื้อหาและสือ่
สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง
หลกัประกนัสุขภาพ (เช่น คู่มอืผูใ้ช้
สทิธ,ิ สือ่สิง่พมิพ ์ฯลฯ)   
 
 
 

1. ตดิตัง้โปรแกรม VPN, Polycom, Zoom 
เพือ่เป็นเครื่องมอืสือ่สาร/ประชุมกบั
ผูบ้รหิาร เจา้หน้าที ่และผูร้บัจา้งงาน  

2. สรา้งกลุ่ม Line เฉพาะงาน เพือ่สง่
เนื้อหา ตรวจแกไ้ข และก ากบัตดิตาม
งาน  

3. ประสานพืน้ที/่สปสช.เขต ก ากบัตดิตาม
การจดัสง่สือ่ประชาสมัพนัธ ์ 

4. รายงาน สรุปผลความกา้วหน้าและการ
ด าเนินงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ ใน
การประชุมส านกัฯ ประจ าทุกเดอืน  

 / 
 

  1. นางนิภาพรรณ สุขศริ ิ
โทร: 084 7512802  
2. นส.ศริประภาว ์ผลสินิ
เอีย่ม โทร: 090 1975103  
3. นส.ผจงจติ อคัรพสุชาต ิ
โทร: 0812696799  
 
 
 

2. กจิกรรมพฒันาขยายเครอืขา่ย
ประชาสมัพนัธห์ลกัประกนัสุขภาพ  

2.1 กจิกรรมพฒันาเครอืขา่ย
ประชาสมัพนัธ์ภายในองคก์ร   
- ประสาน จดัประชุม หารอื เครอืขา่ยนกั
ประชาสมัพนัธ ์สปสช.เขต  
- รายงานความกา้วหน้า ก ากบัตดิตามงาน
ผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดั (KPI) งาน

 
 
 
 
 
 

/ 
 

  1. นางนิภาพรรณ สุขศริ ิ
โทร: 084 7512802  
2. นส.ผจงจติ อคัรพสุชาต ิ 
โทร: 0812696799 
 
 

tel:0847512802
tel:0901975103
tel:0812696799
tel:0847512802
tel:0812696799
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

สือ่สารประชาสมัพนัธท์ีด่ าเนินการร่วมกนั
ระหว่าง สว่นกลาง และเขต ผ่านระบบ 
Polycom และ Zoom  
- รายงาน สรุปผลการด าเนินงาน KPI ราย 
ไตรมาส ผ่านระบบ VPN และ Polycom    
2.2 กจิกรรมพฒันาเครอืขา่ย
ประชาสมัพนัธ์ภายนอกองคก์ร เครอืขา่ย
นกัสือ่สารเยาวชนรุ่นใหม่    
- ประสาน ประชุมหารอืกบัผูร้บัจา้ง จดั
กจิกรรมขยายเครอืข่ายฯ ในพืน้ที ่ 
- ประเมนิสถานการณ์ เนื่องจากไม่สามารถ
จดักจิกรรมสรา้งเครอืข่ายนักสือ่สาร
เยาวชน ในพืน้ทีไ่ดต้ามแผนงาน ดว้ย
เงือ่นไขนโยบาย Social Distancing  
- ประชุมหารอืภายในร่วมกบัส านกับรหิาร
ทัว่ไป ส านกักฎหมาย เพือ่หาแนวทาง 
ขอ้สรุป โดยไดย้กเลกิสญัญาจา้งเนื่องจาก
ไม่สามารถลงพืน้ทีจ่ดักจิกรรมในพืน้ทีไ่ด ้   
- รายงาน สรุปผลความก้าวหน้าและการ
ด าเนินงานในการประชุมส านกัฯ 
ประจ าเดอืน  

 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 

 
 
 
 
 
1. นางนิภาพรรณ สุขศริ ิ
โทร:084 7512802  
2. นางพณัณิตา ระลกึ 
โทร:089-8941775  
 
 
 

tel:0847512802
tel:089-8941775


197 
 

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

3. กจิกรรมพฒันาสือ่สงัคมออนไลน์
เพือ่สรา้งความเขา้ใจเรื่อง
หลกัประกนัสุขภาพ (เช่น ผลติ
เนื้อหา สือ่ประชาสมัพนัธ ์
infographic, motion, clip ช่องทาง
แอปพลเิคชนั Line OA สปสช.และ
ระบบแชทบอท)   
 

1. ออกแบบ จดัท าเนื้อหา เพือ่ผลติสือ่
ประชาสมัพนัธใ์นรปูแบบต่าง ๆ  

2. ออกแบบพฒันาช่องทางสือ่สงัคม
ออนไลน์ และระบบโตต้อบอตัโนมตั ิ
เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง
หลกัประกนัสุขภาพ  

3. ปรบัปรุง ก ากบัตดิตามงานผลติสือ่
ประชาสมัพนัธ ์ช่องทางสือ่สงัคม
ออนไลน์ และระบบแชทบอท กบัผูร้บั
จา้งผ่านการประชุมออนไลน์ทาง Zoom  

4. รายงานความก้าวหน้าเป็นประจ าทุก
เดอืน ผ่านอเีมล และการประชุมส านกั
ออนไลน์ทางระบบ Polycom หรอื 
Zoom    

 / 
 

  1. นายธรีะพนัธ ์ลมิป์พูน  
(ผอ.สปส.)  
โทร: 084 7511621  
2. นายภทัรกร ตลิะกุล  
โทร: 092 2465754 
3. นายอาณตั ิจ่างอ่อน 
โทร: 061 4211473  
 

4. กจิกรรมสรา้งเสรมิภาพลกัษณ์
ต่อระบบหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาต ิ 

1. ออกแบบ จดัท าเนื้อหาส าหรบัสือ่
ประชาสมัพนัธส์ง่เสรมิภาพลกัษณ์ระบบ
หลกัประกนัสุขภาพ  

2. ก ากบัตดิตาม ปรบัปรุงรปูแบบเนื้อหาสือ่
ประชาสมัพนัธก์บัผูร้บัจา้ง ประสานงาน
กบั สปสช.เขต/เครอืข่ายประชาสมัพนัธ ์

 / 
 

  1 นายธรีะพนัธ ์ลมิป์พนู 
(ผอ.สปส.)  
โทร: 084 7511621  
2. นายอาณตั ิจ่างอ่อน 
โทร: 061 4211473 
3. นายสหรฐั สมสกุล 
โทร: 090 1975104 

tel:0847511621
tel:0922465754
tel:0614211473
tel:0847511621
tel:0614211473
tel:0901975104


198 
 

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

ผ่านประชุมออนไลน์ ทาง Polycom และ 
Zoom    

3. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าเดอืน 

4. นส.กณัจนาณฏั พฒันะสริิ
กุลชยั โทร: 061 3851602 

5. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
บรหิารจดัการกองทุนและสรา้ง 
อตัลกัษณ์ กปท.  

1. ประชุมหารอืระหว่างส านกักบั Cluster 
3 และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

2. ออกแบบ จดัท าเนื้อหาส าหรบัสือ่
ประชาสมัพนัธ ์กปท.   

3. ก ากบัตดิตาม ปรบัปรุงรปูแบบเนื้อหา
สือ่ประชาสมัพนัธก์บัผูร้บัจา้ง ผ่าน
ระบบ Zoom  

4. น าเสนอสือ่ประชาสมัพนัธ ์กปท. ในการ
ประชุมผูบ้รหิารประจ าเดอืน  

5. สง่สือ่ประชาสมัพนัธท์ีเ่สรจ็สมบูรณ์ 
เพือ่จดัวางสือ่ กปท. บนช่องทางสือ่
ออนไลน์ เวบ็ไซต ์เพือ่เผยแพร่
ประชาสมัพนัธก์บักลุ่มเป้าหมายและ
เครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง   

 / 
 

  1. นางนิภาพรรณ สุขศริ ิ
โทร: 084 7512802  
2. นส.ผจงจติ อคัรพสุชาต ิ
โทร: 0812696799 
 

tel:0613851602
tel:0847512802
tel:0812696799
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

6. กจิกรรมพฒันารปูแบบการ
ลงทะเบยีน เปลีย่นหน่วยบรกิาร
ดว้ยระบบ Digital Enrollment 
(จดัท าระบบ LIFF Application บน 
Line และผลติสือ่ประชาสมัพนัธใ์น
รปูแบบ สือ่วดีทีศัน์ และPrintings)   

1. ประชุมหารอืระหว่างส านกักบั Cluster 
2 ส านกัไอท ีและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

2. ออกแบบ เนื้อหา ผลติสือ่วดีทีศัน์ สือ่ 
Printings แสดงขัน้ตอนการเปลีย่น
หน่วยบรกิารดว้ยตนเองบนมอืถอื   

3. จ าลองรูปแบบระบบหลงับา้นจากแอปฯ 
สปสช. เพือ่แสดงผลเปลีย่นหน่วย
บรกิารไดบ้น Line OA สปสช.  

4. ประชุม ก ากบัตดิตามผูร้บัจา้ง ผ่านทาง 
Zoom พรอ้มทดสอบระบบก่อนขึน้ใช้
จรงิบนช่องทาง Line OA สปสช.        

5. เผยแพร่สือ่ประชาสมัพนัธอ์ย่างบูรณา
การ บนช่องทางสือ่สงัคมออนไลน์ ของ
องคก์ร 

6. รายงานความก้าวหน้าผ่านการประชุม
ส านกั/ การประชุมผูบ้รหิารประจ าเดอืน   

 / 
 

  1. นายธรีะพนัธ ์ลมิป์พูน 
(ผอ.สปส.)  
โทร: 084 7511621  
2. นายภทัรกร ตลิะกุล  
โทร: 092 2465754 
3. นายอาณตั ิจ่างอ่อน 
โทร: 061 4211473  
 

7. กจิกรรมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
ดา้นหลกัประกนัสุขภาพ ใน
เครอืขา่ยประชาสมัพนัธ์ภาครฐัฯ  
 

1. ประชุม หารอืแนวทางสรา้งเครอืขา่ย
ประชาสมัพนัธก์บัหน่วยงานภาครฐั/
กรมประชาสมัพนัธ ์ 

/ 
 

   1. นางนิภาพรรณ สุขศริ ิ
โทร: 084 7512802  
2. นส.ผจงจติ อคัรพสุชาต ิ 
โทร: 0812696799 
 

tel:0847511621
tel:0922465754
tel:0614211473
tel:0847512802
tel:0812696799
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

2. จดัท าแผนอบรม ผลติสือ่ประชาสมัพนัธ ์
เพือ่สรา้งความรู ้ความเขา้ใจให้
เครอืขา่ยภาครฐั  

3. เนื่องจากไม่สามารถลงพืน้ทีส่รา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจกบัเครอืข่ายไดต้าม
แผนงาน จงึไดม้กีารปรบัแผน โดยผลติ
สือ่เสยีงเพือ่ใหเ้ครอืขา่ยใชเ้ป็น
เครื่องมอืประชาสมัพนัธ์ 

4. จดัวางสือ่เสยีงบนช่องทางสื่อสงัคม
ออนไลน์/เวบ็ไซต ์เพือ่งา่ยต่อการคน้หา 
และเขา้ถงึสือ่ประชาสมัพนัธ ์ 

  8. กจิกรรมสนบัสนุนการ
ด าเนินงานคณะอนุสือ่สารสงัคม
และรบัฟงัความคดิเหน็ทัว่ไปฯ  

1. ประสานอนุสือ่สาร แจง้รายละเอยีด 
วาระการประชุม และเอกสารประกอบ 
ผ่านทาง  E-mail/ line กลุ่ม ก่อน
ประชุม 

2. จดัประชุมตามก าหนดการ  
3. สามารถจดัประชุมไดด้ว้ยเงื่อนไข 

Social Distancing ทางส านักฯ จดั
ประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ หรอืระบบ 
Zoom    

4. จดัสง่สรุปรายงานการประชุม   

 / 
 

  1. นางนิภาพรรณ สุขศริ ิ
โทร: 084 7512802  
2. นางพณัณิตา ระลกึ 
โทร: 089-8941775  

tel:0847512802
tel:089-8941775


201 
 

ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

9. กจิกรรมพฒันาบุคลากร  
(Self-Learning Online)   

1. เผยแพร่ประชาสมัพนัธส์รา้งการรบัรู้
ข ัน้ตอน วธิลีงทะเบยีนเรยีนออนไลน์ 
กบัหน่วยงาน กพร. ภายในส านกัฯ  

2. เลอืกลงทะเบยีนเรยีนเพือ่พฒันา
ศกัยภาพดา้นสือ่ออนไลน์ ตามหวัขอ้ 
หรอืหมวดหมู่ทีส่ านกั HR แนะน า  

3. จดัสรรเวลาเพือ่เรยีนออนไลน์ ตาม
บทเรยีน 

4. รบัประกาศนียบตัรออนไลน์ เพื่อยนืยนั
การเขา้เรยีนครบทุกวชิา ตามทีก่ าหนด  

5. สรุปผลการเรยีน โดยสง่ไฟลเ์อกสาร
ผ่านระบบ VPN หรอืจดัวางไวท้ี ่ 
Drive T  

 / 
 

  1. ผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีทุ่ก
คนในส านกัฯ ด าเนินการ 

2. กระบวนการบรหิาร
คุณภาพ (Quality 
Management Process)  

1. กจิกรรมบรหิารงานคุณภาพตาม
แนวทาง ISO (เช่น Cross 
Review, ตรวจ IQA Cluster 5 และ
รบัการตรวจจาก ISO)    
 
 
 
 

1. จดัเตรยีมไฟลเ์อกสาร ผลการ
ด าเนินงาน สรุปรายงาน เอกสารอา้งองิ
ตามหมวดหมู่/ ขัน้ตอนงานคุณภาพ 

2. เตรยีมไฟลน์ าเสนอ เพือ่แสดงขัน้ตอน
การก ากบัตดิตามงานคุณภาพ ในแต่ละ
ขัน้ตอนของการออกแบบ เนื้อหา ผลติ
เผยแพร่สือ่ และการประเมนิผล สรุป
รายงาน  

 / 
 

  1. นางนิภาพรรณ สุขศริ ิ
โทร: 084 7512802  
2. นส.ศริประภาว ์ผลสินิ
เอีย่ม โทร: 090 1975103   
 

tel:0847512802
tel:0901975103
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

 
 
 

3. รายงานผลการประเมนิทีไ่ดร้บั ในการ
ประชุมส านกั หรอืผ่านการประชุม
ออนไลน์  

4. ประชุมหารอืเพือ่หาแนวทางพฒันา 
ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง ขอ้เสนอแนะ
ทีไ่ด ้ในกระบวนการด าเนินงานผลติ
เผยแพร่สือ่ หรอืในกระบวนการท างาน
ประจ า  
 

2. กจิกรรมพฒันาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องภายในองคก์ร (เช่น การ
พฒันางานคุณภาพ PDCA)  
 
 
 

1. ประชุมส านกัเพือ่คดัเลอืกหาหวัขอ้
พฒันางานคุณภาพ ตามรปูแบบ PDCA  

2. ศกึษา จดัเกบ็ วเิคราะหข์อ้มลู เพือ่
น าเสนอแนวทางการพฒันางาน PDCA 
แต่ละหวัขอ้  

3. ประชุม ระดมสมอง วเิคราะหร์ากเหงา้
ของปญัหา วางแผนมาตรการตาม
ขัน้ตอนอย่างเป็นระบบ  

4. วเิคราะหแ์ละแปรผลในรปูแบบสถติ ิ
และจดัท าเป็นเอกสารสรุปการ
ด าเนินงาน PDCA  

 / 
 

  1. นส.ศริประภาว ์ผลสินิ
เอีย่ม โทร: 090 1975103  
2. นายสหรฐั สมสกุล 
โทร: 090 1975104 
3. นส.กณัจนาณฏั พฒันะสริิ
กุลชยั โทร: 061 3851602 
4. นางพณัณิตา ระลกึ 
โทร: 089-8941775  
5. นส.ผจงจติ อคัรพสุชาต ิ 
โทร: 0812696799 
6. นายภทัรกร ตลิะกุล  
โทร: 092 2465754 

tel:0901975103
tel:0901975104
tel:0613851602
tel:089-8941775
tel:0812696799
tel:0922465754
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ภารกจิหลกั กจิกรรม แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประเภทงาน 

ผูร้บัผดิชอบ/หมายเลขตดิต่อ 
1 2 3 4 

5. น าเสนอผลการพฒันางาน PDCA ใน
การประชุมส านกั   

  

7. นายอาณตั ิจ่างอ่อน 
โทร: 061 4211473  

 
ค าอธิบาย  

1. ภารกิจหลกั หมายถงึ ภารกจิตามแผนผงัการบรหิารจดัการระบบบรหิารคุณภาพภายในของ สปสช. เช่น ภารกจิภายใตก้ระบวนการหลกั (Core 
Process) กระบวนการสนบัสนุน (Supporting Process) 

2. กิจกรรม หมายถงึ งานทีด่ าเนินงานภายใตภ้ารกจิหลกั  
3. แผน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน หมายถงึ ล าดบัขัน้ตอนการด าเนินเพือ่ใหก้จิกรรมบรรลุผลตามภารกจิหลกั ในช่วงทีเ่กดิสภาวะวกิฤต 
4. ประเภทงาน หมายถงึ ลกัษณะงานและสถานทีก่ารส าหรบัการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่  

ประเภทท่ี 1 : งานทีจ่ าเป็นตอ้งมาปฏบิตังิานทีอ่งคก์รอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถหยุดได ้และเป็นงานที่ ไม่สามารถปฏบิตังิานจากทีบ่า้นได ้(ซึง่อาจเป็นได้
ทัง้งานในสายงานหลกัและสายงานทีจ่ าเป็นตอ้งมาเพือ่สนบัสนุนงานหลกั)  

ประเภทท่ี 2 : งานทีส่ามารถปฏบิตังิานจากทีบ่า้นได ้โดยตอ้งตดิตัง้ระบบงานเฉพาะ และเป็นงานที ่ไม่ควรหยุดชะงกัเป็นเวลานาน  
ประเภทท่ี 3 : งานทีส่ามารถปฏบิตังิานจากทีบ่า้นไดจ้ากระบบงานพืน้ฐาน (เช่น  VPN หรอืเป็นงานทีส่ามารถมาปฏบิตังิานทีอ่งคก์รเป็นครัง้คราวเท่าที่

จ าเป็น  
ประเภทท่ี 4 : งานทีไ่ม่จ าเป็นเร่งด่วน ซึง่สามารถระงบัการด าเนินการไดช้ัว่คราว อย่างน้อย 6 เดอืน 

5. ผู้รบัผิดชอบ หมายเลขติดต่อ หมายถงึ รายชื่อผูร้บัผดิชอบงานพรอ้มเลขหมายโทรศพัทเ์คลื่อนทีส่ าหรบัการตดิต่อประสานงาน 

tel:0614211473
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ภาคผนวก ข. แผนการด าเนินงานด้านอาคารสถานท่ี 
แ               พ               ำ               

แ           
1.     ำ          ถ               
  ณ                  
 

-      ,        ,         ,            ำ      ำ  ็  

-            

-      ซ    ใ                                    
    

-  ำ                    ฟ  

-            ฟ         

2.                                
             ฟ       ฆ           
 

-          ซ    ใ  ถ     ำ       

-               ฟ          ฆ          ใ            201 

-    ซ          ฟ                  ฆ          ใ      
 ำ    ฆ             ำ                               
     2 - 4  ำ                                     
                   5     ำ                      
                 

3.                                  ณ 
 ำ     ้         

- ซ           ฮ             (       ั๊    

- Infrared Thermometer)             ณ        ฟ      

-                 ำ    8       

 

 -                           ฮ              

-                    ใ       ณ  ๊               

-         Thermo scan (                         ณ
        ำ           2     4 

4.          ถ                -  ำ                           

-                                     ,  ำ         
                       ,         ำ                
                

 

 

https://www.google.com/search?q=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi7psOAkoPqAhUI6XMBHSrNBFAQkeECKAB6BAgVECk
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แ           
5.                        ถ     
 ำ     ้         

-              ,  ซฟ            ณ ถ      2,     
              ใ                   ฐ   

-                     ษ        ษ   ฒ                . 
            ้                                

6.           ฟ้ื ฟ       -             ฟื้ ฟ                  ณ             
     Big Cleaning Day 
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