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การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

แผนงาน/กิจกรรมและการดำเนินงานเพื่อการตอบสนองต่อจุดที่ควรพัฒนา (GAP)   

จากผลการประเมิน ITA ปี 2564 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.) 

ลำดับ ประเด็นทีค่วรพัฒนา (GAP) แผนงาน/กิจกรรม รายละเอียด แผน/ผลการดำเนนิการ  

1 EIT 8 การปรบัปรุงการทำงาน    
(การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน , การปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ, การปรับปรุง
การดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้น,  การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด) 

C4 กลุ่มภารกิจกำกับติดตามประเมินผล 
1.1 สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และ
องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในระบบ
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ เพื่อพัฒนาระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C4 กลุ่มภารกิจกำกับติดตามประเมินผล 
1.1.1 มีการสำรวจความคิดเห็นฯ ต่อการดำเนินงานใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี เพื่อ
ศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจต่อการดำเนินงานหลักประกัน
สุขภาพ และรบัทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ 
นำมาปรับปรุงการทำงาน และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 
1.1.2 มีการนำผลการสำรวจความคิดเห็นฯ ส่งคืนให้กับ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน เพื่อนำไปวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนา
งาน (เสนอให้เพิ่มเติมข้อมูลจาก C5 เกี่ยวกับการสื่อสารการ
รับรู้สิทธิ และ C3 เกี่ยวกับการ ปชส.ให้รู้จัก 1330) 
1.1.3 มีการนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นฯ 
คณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง และรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ นำมาปรับปรุงพัฒนางาน 
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ลำดับ ประเด็นทีค่วรพัฒนา (GAP) แผนงาน/กิจกรรม รายละเอียด แผน/ผลการดำเนนิการ  

 
 
 
 
 

1.1.4 มีการเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นฯ ต่อ
นักวิชาการ หน่วยบริการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ผ่าน 
web site ห้องสมุด สปสช. >> https://e-
library.nhso.go.th/view/1/E-BOOK/TH-TH 

L2 สายงานบริหารกองทุน 
1.2  ตรวจสอบกฎ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีปัญหา
หรือไม่เป็นปัจจุบัน  (เพื่อให้เกิดต่อ ประชาชน ประเทศ
สูงสุด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L2 สายงานบริหารกองทุน 
1.2.1 จัดทำทะเบียนกฎ ที่ยังคงใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
ตรวจสอบกฎ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง ที่เกิดปัญหา
หรือไม่เป็นปัจจุบัน  ได้ดำเนินการแล้วตั้งแต่ ม.ค.  
1.2.2 กำหนดเงื่อนไขภายในให้ชัดเจน เพื่อรองรับกฎหมาย
ภายนอกที่มีผลต่อหน่วยงาน ถึง  มี.ค.  
1.2.3  ปรับปรงุแก้ไข กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง ที่
ตรวจพบ และสื่อสารกำหนดแนวทาง ให้ผูป้ฏิบัติงานทั้ง
ภายในภายนอกเข้าใจตามเจตนารมณ์ของ กฎ ระเบียบนั้น 
อย่างถูกต้องชัดเจน  ได้เริ่มดำเนินการแล้ว 43 ฉบับ แต่ยัง
ไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ 
1.2.4  สื่อสาร กำหนดแนวทาง ให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งภายใน
ภายนอกเข้าใจตามเจตนารมณ์ของ กฎ ระเบียบนั้น อย่าง
ถูกต้องชัดเจน  เริ่มดำเนินตั้งแต่ ม.ค. เป็นต้นไป 
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ลำดับ ประเด็นทีค่วรพัฒนา (GAP) แผนงาน/กิจกรรม รายละเอียด แผน/ผลการดำเนนิการ  

C1 กลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิฯ 
1.3 เพิ่มการเขา้ถึงบริการปฐมภูมิและ P&P ครอบคลุมและ
ได้มาตรฐานที่กำหนด 
 

C1 กลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิฯ 
1.3.1 เพิ่มรายการบริการ ใหค้ลินิกการพยาบาลฯ และร้าน
ยา ในการให้บริการแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น  
1.3.2 ประชาสมัพันธ์ รับสมัคร และขึ้นทะเบียนหน่วย
บริการที่ให้บรกิารนวัตกรรมบริการปฐมภูม ิ จนถึง ก.ย. 
1.3.3 ปรับหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึน้ทะเบียนหน่วย
บริการปฐมภูม ิโดยอ้างอิงเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วย
บริการปฐมภูม ิตาม พรบ.ระบบสขุภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 
1.3.4 ลงนาม MOU ความร่วมมือพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ระบบบริการปฐมภูมิ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลแพทย์คู่ชื่อ
ประชาชน ระหว่าง กสธ  และ สปสช.ถึง ก.ย. 
1.3.5 พัฒนาช่องทางที่ประชาชนรู้จักแพทย์ประจำตัว/
ประจำครอบครัว แพทย์ฯ/ทมีผู้ให้บริการรู้จักประชาชนใน
ความรับผิดชอบ  เมย.- ก.ย. 
1.3.6 ขยายนโยบายประชาชนรับบริการปฐมภูมิได้ทุกที่ 
(OP Anywhere) ครอบคลุมทุกพื้นที่ (13 เขต)  
1.3.7 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เทียบกับวัคซีน
ที่ได้รับการจัดสรร (เป้าหมาย 80%)  เมย.-ก.ย. 
1.3.8 จัดทำขอ้เสนอหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่าย
ค่าบริการในระดับบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2566 โดย
ส่งตรงให้หน่วยบริการปฐมภูมิ ถึง  เม.ย. 
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ลำดับ ประเด็นทีค่วรพัฒนา (GAP) แผนงาน/กิจกรรม รายละเอียด แผน/ผลการดำเนนิการ  

2 EIT 6 คุณภาพการดำเนนิงาน 
(เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตาม
ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด, ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียม, 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล, การ
ดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก) 

L2 สายงานบริหารกองทุน 
2.1 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อรองรับการดำเนินงานกรณี CA 
anywhere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L2 สายงานบริหารกองทุน 
2.1.1 บูรณาการและผลักดันการใช้งานโปรแกรมรับส่งต่อ
ผู้ป่วยมะเร็งร่วมกัน โดยมี สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้มีการ
พัฒนาโปรแกรม /application เพื่อนำมาใช้ในการส่งข้อมลู
ผู้ป่วยเบื้องต้น ระหว่างหน่วยบริการแทนการใช้ใบส่งตัว คอื 
โปรแกรม TCB Plus ทีใ่ช้บันทึกข้อมูลเบื้องต้นในการรักษา
ผู้ป่วย แทนใบส่งตัว และพัฒนาระบบข้อมูลให้สามารถส่ง
ข้อมูลและใช้งานร่วมกันได้ โดยการกำหนด Standard 
data set ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง     
2.1.2 ส่งเสริมให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลประวัติการรักษา
โรคมะเร็งผ่านโปรแกรม TCB Plus ซึ่งจะทราบระยะของ
โรค และผลการตรวจทางพยาธิสภาพ พร้อมทั้งจะสามารถ
ดำเนินการด้านการ Audit ซึง่เป็นการทำงานครบทั้งระบบ
(ถ้ามีการใช้งานโปรแกรมทีส่มบูรณ์จะได้ข้อมูลที่ผ่านการ
ตรวจสอบแล้ว จึงไม่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมในภายหลัง) 
2.1.3 มี Helpdesk ประจำหน่วยบริการตอบคำถาม
ประชาชนที่มารับบริการ

C3 กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดหลักประกันฯระดับท้องถิ่น 
2.2 การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ใหม้ีประสทิธิผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 

C3 กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดหลักประกันฯระดับท้องถิ่น 
2.2.1 จัดทำสือ่ที่เข้าใจง่าย สร้างแรงบันดาลใจ และเชิดชู 
เมื่อ กปท. มีการดำเนินงานที่ดี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิด
ความภาคภูมิใจ ต.ค.64 - ก.ย.65 
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ลำดับ ประเด็นทีค่วรพัฒนา (GAP) แผนงาน/กิจกรรม รายละเอียด แผน/ผลการดำเนนิการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C3 กลุ่มภารกิจสนับสนุนการมีส่วนร่วมฯ  
2.3 พัฒนากลไกเชื่อมโยงให้เกิดการมีส่วนรวม รับรู้ เข้าถึง 
และคุ้มครองสิทธิ์ 
 

2.2.2 กำหนดให้ทุก กปท. จดัทำแผนสุขภาพประจำปี ก่อน
การจัดสรรงบประมาณ  ได้เริ่มทำแล้วตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค.  
2.2.3 การออกแบบการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับ
ความหลากหลายของ อปท. เริ่มแล้วตั้งแต่ ต.ค.64 - มิ.ย.  
2.2.4 พัฒนาระบบการสื่อสาร ให้ทนัสมัย และสามารถ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ แบบ Two Way โดยกระบวนการ Best 
Practice เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในแบบฉบับของ กปท. และ
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดแก่ กปท.อื่นได้ ต.ค. - 
ก.ย.65 
2.2.5 พัฒนากระบวนการประเมินผลลัพธ์ และ แนงทางการ
ประยุกต์ใช้ แบบ Best Practice  ต.ค.64 - ก.ย.65 
C3 กลุ่มภารกิจสนับสนุนการมีส่วนร่วมฯ  
2.3.1 กำหนดเป็นจุดเน้นดำเนินการเพื่อขยายความ
ครอบคลุมให้ครอบคลุมครบทุกจังหวัดและครอบคลุมระดับ
อำเภอ  โดยสปสช.เขตขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ไตร
มาส 2 
2.3.2 จัดอบรมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้รบัผิดชอบของ
หน่วยงานที่จะขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยใหม ่ ไตรมาส 1 2 3 
2.3.3 ประชุมหารือกับกลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัด
หลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่น (Cluster 2) เพื่อบูรณา
การการดำเนินงานด้านคุ้มครองสิทธิในอปท.และการใช้
งบประมาณสนับสนุน ทุกไตรมาส 
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ลำดับ ประเด็นทีค่วรพัฒนา (GAP) แผนงาน/กิจกรรม รายละเอียด แผน/ผลการดำเนนิการ  

2.3.4 หารือกลุ่มภารกิจกำกับติดตามประเมินผล (Cluster 
4) เพื่อกำหนดระบบรายงานเพื่อการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ ทุกไตรมาส 
2.3.5 จัดทำหลักสูตรและอบรมพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรด้านการคุ้มครองสิทธิใหม้ีมาตรฐาน ที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ ไตรมาส 1 2 3

3 EIT 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
(การเผยแพร่ข้อมูลของ สปสช. มี เข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน มีหลายช่องทาง, การเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน, มีการ
ชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานได้อย่างชัดเจน หรือไม่, มีช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
หรือไม่) 

L3 สายสนับสนุนองค์กร 
3.1  กำหนดช่องทางให้ประชาชน (ภายใน-ภายนอก) 
สามารถร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ   
 

L3 สายสนับสนุนองค์กร 
3.1.1  มีช่องทางการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์
ส ำ น ั ก ง า น ห ล ั ก ป ร ะ ก ั น ส ุ ข ภ า พ แ ห ่ ง ช า ติ   
https://www.nhso.go.th/page/procurement   
(จัดซื้อ-จัดจ้าง) 
 

C5 กลุ่มภารกิจสื่อสารหลักประกันสุขภาพ 
3.4 โครงการพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการ
รับรู้ต่อประชาชนและภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
     1) เสริมสร้างประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร และ
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อทุกภาคส่วน 
     2) สร้างนวัตกรรมและกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์
เชิงรุกเกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพ 
     3) สร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ด้านหลักประกัน
สุขภาพแก่ประชาชน ผู้ให้บรกิาร และภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง

C5 กลุ่มภารกิจสื่อสารหลักประกันสุขภาพ 
สื่อสารสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้มสี่วนได้เสีย 
(stakeholders relation) ทั้งผู้ให้บริการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชนภายใต้ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ที่จะนำไปสู่การทำงานเป็นทีมในการจดับริการสุขภาพ
ให้แก่ประชาชนด้วยแนวคิดการร่วมเป็นเจ้าของระบบ
หลักประกันสขุภาพไทย ได้แก่ 1) ค้นหานวัตกรรมบริการ/
บุคคลตัวอย่างจากภาคส่วนต่าง ๆ สัมภาษณ์/ยกย่องเชิดชู
สร้างความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมสร้างหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตเพื่อ
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กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมที ่1 – บริหารงานข่าวและตอบโต้ความเสี่ยง 
กิจกรรมที ่2 – พัฒนาช่องทางสื่อสารเชิงรุกและดิจิทัลมีเดีย 
กิจกรรมที ่3 – พัฒนาระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดผลงาน ; OKR ในรอบ 6 เดือน 
กลุ่มเป้าหมายร่วมติดตามใช้งานช่องทางสื่อออนไลน์ (ยูทบู 
เว็ปไซด์ เฟสบุ๊กไลน์ ) ของ สปสช. ตามเป้าหมายที่กำหนด 
ดังนี้ 

1. YouTube Channel สปสช. 
ไตรมาส 1 = 1,500 ราย 
ไตรมาส 2 = 2,500 ราย 
ไตรมาส 3 = 3,500 ราย 
ไตรมาส 4 = 5,000 ราย 

2. YouTube Channel มีผู้ติดตาม 2,500 คน ภายใน 
6 เดือน 

3. สื่อประชาสัมพันธ์ บน Website สปสช.  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อไตรมาส 

4. ยอด Post Engagement ของ Facebook สปสช. 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อเดือน 

5. ยอด Impression ใน Line@สปสช. เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 ต่อเดือน 

จัดทำสกู๊ปข่าว คลิปออนไลน์ Facebook Live อินโฟ
กราฟฟิกเผยแพร่สู่สาธารณะทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อ
ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง 2) จัดใหม้ีช่องทาง YouTube : Talk to 
the NHSO CEO เผยแพร่คลิปวิดิทัศน์ของเลขาธิการ สปสช.
ให้สัมภาษณ์/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติและประเด็นอื่น ๆ ผ่านรายการโทรทัศน์ 
วิทยุ สื่อของสำนักข่าวต่าง ๆ เพื่อสื่อสารสาธารณะพร้อมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้เข้าชม และ 3) จัดใหม้ีช่องทางสื่อสาร
เฉพาะประเด็น เช่น Facebook กปท.(กองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนนวัตกรรม
การสร้างหลักประกันสุขภาพในแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ  
นอกจากนี้ เพื่อการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตของคนไทยทุกคน การสื่อสารประชาสัมพันธ์ใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมุ่งเน้นประชาชนเป็น
ศูนย์กลางในการสร้างสรรค์เนื้อหา รูปแบบและช่องทางให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทั้งสือ่เดิมและสื่อใหม่ 
เช่น รายการเล่าข่าว/สกู๊ปข่าวโทรทัศน์ / เว็ปไซด์ สปสช. / 
Facebook สปสช./ Line สปสช.@nhso / YouTube: 
NHSO Thailand รวมทั้งพัฒนาการสื่อสารใหม่ เช่น App 
อสม. ออนไลน์ / App สปสช. / Podcast พูดคุยประเด็นที่
เป็นวาระทางสังคมเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 
การจัดให้มี จนท.จาก Call Center ตอบคำถามทาง
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ลำดับ ประเด็นทีค่วรพัฒนา (GAP) แผนงาน/กิจกรรม รายละเอียด แผน/ผลการดำเนนิการ  

6. เนื้อหา (Content) ข่าวสารที่ สปสช.ผลิต ได้รับ
การคัดเลือกให้เผยแพร่ใน LINE Today ไมน่้อย
กว่าสัปดาห์ละ 5 ครั้ง 

7. สร้างกลไกการสื่อสารต่อข่าวเชิงลบภายใน 8  ชม. 
8. จำนวนผู้ติดตาม App ที่มีการเผยแพร่ขอมลู

ข่าวสาร สปสช. ไม่น้อยกว่า 50 ล้านคน ภายใน 6 
เดือน 

อสม.รับรู้สิทธิ/หน้าที่ ตามประเด็นทึ่กำหนด ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  โดยสำรวจผลประเมินการรับรู้ผ่าน App อสม.
ออนไลน์ 

ช่องทางสื่อออนไลน์ขององค์กรเพื่อให้ข้อมลูที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ได้แก่ Facebook สปสช. / Line OA สปสช. 
@nhso / เว็ปไซด์พันทิป   
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4 IIT 2 การใช้งบประมาณ    
(ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด, หน่วยงาน
ของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยสามารถสอบถาม 
ทักท้วง ร้องเรียน มากน้อยเพียงใด, ใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด, มีการจัดซื้อจัด
จ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดราย
หนึ่ง มากน้อยเพียงใด) 

PAU สายขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ 
4.1 สร้างการรับรู้แผนงบประมาณประจำปี ของ สปสช. 

 

PAU สายขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ 
4.1.1 กำหนดผู้รับผิดชอบแผนการใช้จ่ายในระดับกิจกรรม
ย่อยของโครงการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเรียนรู้และเข้าใจ
การจัดทำแผนและบริหารการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
(ดำเนินการแล้ว 30 ส.ค. 64) 
4.1.2 ประกาศแผนปฏิบัติการประจำปีให้บุคลากรทุกคน
รับทราบ ทาง e-mail (All NHSO) (ดำเนินการแล้ว 27 
ก.ย. 64 ) 
4.1.3 ร่วมกับสายงานสนับสนุนองค์กร (การเงินและพัสดุ) 
ชี้แจงแนวปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ (แบบ Two way) เกี่ยวกับขอ้
ค้นพบที่เป็นสาเหตุให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นไปตามแผน   (ดำเนินการแล้ว ประชุม
แลกเปลี่ยน 17 ธ.ค. 64) 
4.1.4 สื่อสารแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้บริหาร
และบุคลากร ทาง e-mail (All NHSO) เพื่อกำกับติดตาม
แผนของแต่ละส่วนงาน (ก.พ. – ก.ย. 65 ทำเป็น Onepage 
รายเดือน)  
4.1.5 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีทุกส่วนงาน 
4.1.6 ประชุมผู้บริหารระดับสูง 3 ครั้ง เพื่อกำหนด
ผลสมัฤทธิ์สำคญัของแต่ละส่วนงาน (OKR) ปี 2566 (ม.ค. – 
ก.พ.65) 
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 4.1.7 สื่อสาร OKR ปี 2566 ให้บุคลากรทุกคนเพื่อ
แลกเปลี่ยนให้ข้อเสนอเพิ่มเติม 1 ครั้ง (เมย. 65) 

C4 กลุ่มภารกิจกำกับติดตามประเมินผล 
4.2 ชี้แจงแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และกำกับ
ติดตาม ในที่ประชุมกลุ่มภารกิจ 
 
 
 
 
 
 
L3 สายงานสนับสนุนองค์กร 
4.3 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด 

C4 กลุ่มภารกิจกำกับติดตามประเมินผล 
4.2.1 มีการนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี แผน
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ในที่ประชุมกลุ่มภารกิจ 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ 
4.2.2 มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน และ
ติดตามการใช้งบประมาณในที่ประชุมกลุ่มภารกิจเป็น
ประจำทุกเดือน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ
ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ 
พร้อมเปิดโอกาสให้ได้ซักถาม 
L3 สายงานสนับสนุนองค์กร 
4.3.1 มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

5 IIT 3 การใช้อำนาจ    
(ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด, ท่านได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด, ท่านได้รับ
มอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด, การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของ

C4 กลุ่มภารกิจกำกับติดตามประเมินผล 
5.1 สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ทีไ่ด้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

C4 กลุ่มภารกิจกำกับติดตามประเมินผล 
5.1.1 หลักสูตรอบรมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยเปิด
โอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสในการเลือกหลักสูตรที่ต้องการ
เข้ารับการอบรมด้วยตนเอง โดยหลักสูตรดังกล่าวต้อง
เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ทีร่ับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
ได้สมัครเข้ารับการอบรม แต่มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับ
การอบรม จำนวน 5 คน 5 หลักสูตร 
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ท่าน มีลักษณะถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ซื้อขาย
ตำแหน่ง เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่ม พวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
 
 
 
 
 

5.1.2 หลักสูตรอบรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มี
ผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างการสมัคร 
5.1.3 หลักสูตรอบรมของสำนักงานคณะกรรมการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ มีผู้เขา้รับการอบรม 
จำนวน 4 คน 
5.1.4 หลักสูตรอบรมต่างประเทศ อบรมผ่านระบบ Online 
โดยเป็นหลักสูตรของ JICA จำนวน 1 คน และหลักสูตร
หลักประกันสขุภาพ ของรัฐบาลจีน จำนวน 1 คน 
 
5.2.1 มีการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน และแผนการ
ดำเนินงานของกลุ่มภารกิจ และชี้แจงใหท้ราบในที่ประชุม
กลุ่มภารกิจ 
5.2.2 มีการมอบหมายงาน โดยพิจารณาจากความรู้ 
ความสามารถ และสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ พร้อมทัง้
รับฟังข้อเสนอ และข้อคิดเหน็ 
5.2.3 มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยใช้ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน ที่ได้รับมอบหมาย 

6 IIT 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต  
(หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน
หน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น เช่น 
สามารถร้องเรียน ส่งหลักฐานได้สะดวก ติดตามผลการ
ร้องเรียน เชื่อมั่นว่าดำเนินการตรงไปตรงมา และมั่นใจ
ว่าปลอดภัยไม่กระทบต่อตนเอง  อย่างไร, ปัญหาการ

L3 สายสนับสนุนองค์กร 
6.1  กำหนดช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียนการ
จัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่าน
เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
 

L3 สายสนับสนุนองค์กร 
6.1.1  มีช่องทางการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์
ส ำ น ั ก ง า น ห ล ั ก ป ร ะ ก ั น ส ุ ข ภ า พ แ ห ่ ง ช า ติ   
https://www.nhso.go.th/page/procurement   
(จัดซื้อ-จัดจ้าง) 
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ลำดับ ประเด็นทีค่วรพัฒนา (GAP) แผนงาน/กิจกรรม รายละเอียด แผน/ผลการดำเนนิการ  

ทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อย
เพียงใด, มีการดำเนินการดังต่อการทุจริตในหน่วยงาน 
เช่น เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ลงโทษ มากน้อยเพียงใด, มี
การนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด)  

 
สำนักตรวจสอบ 
6.2 ประเมินโอกาสของการเกิดทุจริต และวิธีการบริหาร
ความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 

 
สำนักตรวจสอบ 
6.2.1 กำหนดแนวการตรวจสอบ โดยมีการประเมินโอกาส
การเกิดทุจริต เมื่อใดก็ตามที่มีการพบข้อตรวจพบที่มีความ
เสี่ยงที่อาจนำไปสู่การทุจริต จะพิจารณาเพื่อขยายผลการ
ตรวจสอบ 
6.2.2 จากผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ปี 2565 
มีการกำหนดเป็นประเด็นความเสี่ยง และกำหนดกิจกรรมที่
จะลดความเสี่ยง 

7 การส่งเสริมด้านความโปร่งใส ธรรมาภิบาล 
ด้านอื่น ๆ  (ถา้มี) 

L3 สายสนับสนุนองค์กร 
7.1 การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคมุภายใน 
Corporate Risk 
7.2 การประเมนิโอกาสทุจริต Fraud Risk   
7.3  สัปดาห์ธรรมาภิบาลประจำปี  
7.4 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนันทุกเทศกาล 
7.5 ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม 
7.6 ประกาศขอ้กำหนดที่เข้มงวด (red line) ใน 3 ด้านหลกั 
คือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง   การบุคคล  และการเบิกจ่ายงบ
บริหารจัดการสำนักงาน 
 

L3 สายสนับสนุนองค์กร 
7.1.1  หน่วยงานภายในทุกสายงาน กลุ่มภารกิจ และเขต  
ประเมินการควบคุมภายใน (โดยเฉพาะตามแนว COSO 
2013 องค์ประกอบที่ 2 หลกัการที่ 8)  เพื่อหา gap  เพื่อ
จัดการ เชิงการแก้ปัญหา และบริหารจัดการความเสี่ยง (risk 
management)  เชิงทุจริต  รายงานต่ออนุกรรมการ
ตรวจสอบ  และคณะกรรมการหลักประกันสขุภาพฯ ทุกไตร
มาส 
7.2.1 รายงานการประเมินการทุจริตต่อ ปปท  ผ่าน ศปท. 
กระทรวงสาธารณสุข 
7.3.1 บุคลากรร่วมลงนามต่อต้านการทุจริต  และเขียนบอก
รัก องค์กรที่จะทำตามหลักธรรมาภิบาล      สื่อสารเน้นย้ำ
หลักธรรมาภิบาล  ให้บุคลากรสร้างผ่าน mailgothai   
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เลขาธิการเชิญชวนให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาล ตลอดไป 
7.4.1  ทำสื่อสาร info graphic การไม่รับของขวัญของ
กำนัลทุกเทศกาล  เป็นวัฒนธรรมของ องค์กร  และสื่อสาร
ไปทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ทุกช่องทาง 
7.5.1  มีกิจกรรมจิตอาสา   รับสายด่วน 1330 ตอบคำถาม
และใหค้ำแนะนำประชาชน ในการเข้าถึงบริการ และรักษา
ตัวขณะที่ติดเชื้อ      อาสาเป็นบุคลากรในทมีฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด ณ. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ระหว่างเดือน ม.ค. 
2565 
7.5.2 ใช้การบริหารจัดการบนข้อมูลเชิงประจักษ์ (ตาม
แนวทางของการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม) เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการบริหารหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
โดยเลขาธิการ กำหนด เครื่องมือ OKR ในทุกสายงาน กลุ่ม
ภารกิจ และเขต  เพื่อความชัดเจนในการตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์  ตามภารกิจขององค์กร   มีการเครื่องมือนี้ 
เพิ่มขึ้นจากเครื่องมือ KPI อย่างครอบคลุมทกุหน่วยงาน
ภายใน 
7.6.1  ด้านการบุคคล กำลังดำเนินการ 1) ตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมของบุคคล (ย้อนหลัง)  2) วุฒิการศึกษาที่
บุคลากรแจ้งเมื่อตอนสมัครเข้าทำงาน
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7.6.2 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  1) กำหนดความเสี่ยงด้าน
ทุจริต บนโครงการที่ใช้งบประมาณสูงสุดประจำปี 2565  2) 
รับการตรวจประเมิน ISO 9001 2015 ในระบบจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารพัสดุ จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ  และได้รับการรับรอง โดยไม่มีข้อบกพร่อง 3) 
จัดการรวมศูนย์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง   
7.6.3 ด้านงบบริหารจัดการสำนักงาน   1) เน้นการรับเงิน
ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีของ สปสช. โดยตรง ผู้โอน
เงินต้องแสดงใบแจ้งผลการโอนเงินผ่านระบบให้เจ้าหน้าที่
การเงินตรวจสอบได้ 2) มีการยันยอดเงินที่ได้รับระหว่าง
เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชี ทุกครั้งเมื่อมีการรับ
เงิน และมีการกำหนดSLA ในการออกใบเสร็จรับเงินชุดละ
ไม่เกิน 20 นาที หลังจากบันทึกบัญชีแล้ว 3) ระบบการออก
ใบเสร็จรับเงินเป็นระบบที่ต้องผ่านการบันทึกบัญชีก่อน ซึ่ง
ต้องมีการตรวจสอบยอดเงินที่เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารก่อน
บันทึกรายการ 

 

ประสานงาน กํากบัติดตามโดย  นาย พรรคพงศ์  วฒุิวงศ์  ผู้ เชี่ยวชาญ    งานพฒันาระบบคณุภาพองค์กร   สายงานสนบัสนนุองค์กร 

เลขานกุาร  นางสาวนิตยา มหตัถ์   นกับริหารงาน  งานพฒันาระบบคณุภาพองค์กร   สายงานสนบัสนนุองค์กร 


