
ผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สปสช. ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (ฉบับทบทวน ปี 2562) 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. คะแนนประเมิน ITA มคี่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ 90 ทุกปี 
2. บุคลากรมีบทบาทร่วมต้านการทุจริต 
3. สปสช. ปราศจากการทุจริต 

 
ลำดับ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการ/ 

แนวทางการดำเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน รอบ 1 ป ี

 
1 สร้างวัฒนธรรม 

ต่อต้านการ 
ทุจริตด้วยหลัก 
ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

พฤติกรรมการมี 
คุณธรรมของ 
บุคลากร (จาก 
ข้อมูลรายงาน 
ของ สทอ.) 

1.1 ปลูกฝัง 
จิตสำนึกให้ยึดถือ 
ผลประโยชน์ของ 
ประเทศชาติ 
เหนือกว่า 
ประโยชน์ส่วนตน 

ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบุคคล 
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น 
ยกย่องผลงาน ประกาศ 
ความดี

- กิจกรรมยกย่องคนดี ดำเนินกิจกรรมตามวาระโอกาส 
ในปี 2564 ที่ผ่าน ยกย่องจำนวน 12 ครั้ง (เก็บทรัพย์สิน
ได้และส่งคืน  ช่วยเหลือประชาชน) 

สื่อสารให้มีความเข้าใจเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(conflict of interest) 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ 
ของเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มสับปะรด 
หวาน 

- เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 ได้ปรับรูปแบบการจัด 
กิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ โดยกำหนดจัดในเดือน 
มิถุนายน 2564  

     - กิจกรรมนิทรรศการ “สัปดาห์ธรรมาภิบาล บอกรัก 
สปสช. ด้วยใจสุจริต” 

- สปสช. จัดนิทรรศการ “สัปดาห์ธรรมาภิบาล บอกรัก 
สปสช. ด้วยใจสุจริต” ปี 2564 ระหว่างวันที่ 15-25 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 2 สปสช. 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้บุคลากร มีความตระหนักในการป้องกันและ 
ต่อต้านการทุจริต มีจิตสำนึกในการปฏิบัติตน 
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม มีจริยธรรม 
และมีธรรมาภิบาล



ลำดับ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ/ 
แนวทางการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน รอบ 1 ป ี

      2. เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใส เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมฯ ของ 
ป.ป.ช. 
3. ส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างสุขภายในองค์กร 
4. ประชาสัมพันธ์เรื่องการเป็นองค์กรโปร่งใส ต่อต้านการ 
ทุจริตต่อสาธารณะ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 

                     
 

 
ขออนุมัติจัดนิทรรศการ กำหนดนทรรศการฯ

                17กพ.pdf 

  

 ภาพถาย.rar 

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

- ดำเนินการสื่อสารเสียงตามสาย เกี่ยวกับ “Conflict of 
Interest” และเกณฑ์การประเมิน ITA ปี 2564 ของ 
ป.ป.ช. ในเดือนพฤศจิกายน 2563 และมีนาคม 2564 

- จัดทำคลิปวิดีโอสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ 
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และสื่อสาร 
ผ่านช่องทาง Youtube HR NHSO, line 

- คลิปวิดีโอการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

                                  
การควบคุมภายใน.rar ประชุมการจัดการความ 
                                                 เสี่ยง.rar 

1.2 นำประมวล 
จริยธรรมของ 
องค์กรมาเป็น 
รากฐานในการ

นำประมวลจริยธรรมของ 
องค์กร มาเป็นบรรทัดฐาน 
ในการสร้างวัฒนธรรม 
ต่อต้านการทุจริต

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

ดำเนินการสื่อสารเสียงตามสาย เกี่ยวกับ “Conflict of 
Interest” และเกณฑ์การประเมิน ITA ปี 2564 ของ 
ป.ป.ช. ในเดือนพฤศจิกายน 2563 และมีนาคม 2564 



ลำดับ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ/ 
แนวทางการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน รอบ 1 ป ี

   สร้างวัฒนธรรม 
ต่อต้านการทุจริต 

พัฒนาบุคลากรของ สปสช. 
ให้เป็นคนดี คนเก่ง มี 
คุณธรรม บนฐานการดำเนิน
ชีวิตตามหลกปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการ “สปสช. องค์กรแห่งความสุข ปี 2564” - โครงการ “สปสช. องค์กรแห่งความสุข ปี 2564” 
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้ สปสช. เป็น 
องค์กรแห่งความสุข มีคะแนนเฉลี่ยความสุขภาพรวม 
องค์กร ปี 2564 อยู่เกณฑ์ระดับ happy มีความสุข (50- 
74.99) 

   
              

   โครงการ สปสช. องค์กรแห่งความสุข ปี 
   กิจกรรมที่ดำเนินการ ไดแก่ 

1. มิติจิตวิญญาณดี : กิจกรรมใส่บาตร 
วันสถาปนาองค์กร ครบรอบ 18 ปี วันท่ี 18 พฤศจิกายน 
2563 
2. มิติการงานดี : นิทรรศการสัปดาห์ธรรมภิบาล บอกรัก 
สปสช. ด้วยใจสุจริต ระหว่างวันท่ี 15-25 กุมภาพันธ์ 
2564 
3. กิจกรรม “การทำความดี เป็นสุขเสมอ “ ยกย่องชื่นชม 
คนทำดี ตามวาระโอกาส 

  - วันสถาปนาองค์กร - ดำเนินการจัดงานสถาปนาองค์กร ครบรอบ 18 ปี 
วันท่ี18 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานชั้น  2 สปสช. 
 

                       
   งานวันสถาปนาองค์กร_ 18พย63.pptx 

  - ประชุมใหญ่บุคลากร ปี 2564 - ดำเนินการจัดประชุมใหญ่บุคลากร สปสช. ปี 2564 
วันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ลานชั้น 2 สปสช. 



ลำดับ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ/ 
แนวทางการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน รอบ 1 ปี 

      
                     
ภาพ ประชุมใหญ่ บุคลากร 2564.rar 

สนับสนุนการสร้างเครือข่าย 
บุคลากร เพื่อป้องกันและ 
หยุดยั้งการทุจริต 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ 
ของเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กลุ่มสับปะรดหวาน 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 ได้ปรับรูปแบบการจัด 
กิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ โดยกำหนดจัดในเดือน 
มิถุนายน 2564 

2 สร้างกลไก 
ป้องกันการ 
ทุจริต 

มีกลไกป้องกัน 
การทุจริต 
- ผู้บริหาร 
ประกาศ 
เจตจำนงสุจริต 
- ผู้บริหารและ 
บุคลากร ร่วม 
ประกาศ 
เจตนามรมณ์ 
ต่อต้านทุจริต 
- มีกฎระเบียบที่ 
เกี่ยวข้องกับการ 
ดำเนินงาน 
ป้องกันและ 
ปราบปรามการ 
ทุจริต 
- มีกลไกการ 
กำกับติดตาม 
ผ่าน 

2.1 สร้างความ 
ตระหนักให้ 
ผู้บริหารทุกระดับ 
มีความพร้อมรับ ผิด 
(accountability) 

- สื่อสารประกาศเจตจำนง 
สุจริตในการบริหารงาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- สื่อสารสร้างความเข้าใจ 
เรื่องธรรมาภิบาล 

- ส่ือสารประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 
หลกประกนสุขภาพแห่งชาติ ของ เลขาธิการ สปสช. 
ต่อบุคลากรและหน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 
 
- ส่ือสารสรางความเข้าใจเรื่องธรรมาภิบาล ผ่าน 
กิจกรรมนิทรรศการ “สปดาห์ธรรมาภิบาล บอกรัก 
สปสช. ด้วยใจสุจริต” 

- เลขาธิการ สปสช. และผู้บริหาร สื่อสารนโยบายการ 
บริหารงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหลักธรรมาภิ 
บาลผ่านวีดีทัศน์ ในวันจัดนิทรรศการสัปดาห์ธรรมภิบาล 
บอก รัก สปสช. ด้วยใจสุจริต ในวนที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2564 

 
วีดีทัศน์แนวทางธรรมาภบาล เลขธิการ.rar 
 
 
- กิจกรรมเดียวกับ ข้อ 1.1 : กิจกรรมนิทรรศการ 
“สัปดาห์ธรรมาภิบาล 

มีการกำกับติดตามการ 
ดำเนินงานตามเจตจำนงของ 
ผู้บริหารในการต่อต้านการ 
ทุจริต 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ 
องค์กร จำนวน 3 ครั้ง 
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการ 
แนวคิดเพื่อพัฒนาระบบงานคุณภาพ (Tune Brain) 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบบริหารคุณภาพองค์กร 
Tune Brain 1 เดินหน้าพัฒนาร่วมกัน” ปี 2564 ระหว่าง 
วันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 



ลำดับ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ/ 
แนวทางการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน รอบ 1 ป ี

  คณะกรรมการ 
QMR 
- มีระบบการรับ 
เร่ืองร้องเรียน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงพัฒนา 
นวตกรรม (Innovative Thinking) 
 
 
3. โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานคุณภาพ 
เพื่อปรับปรุงและพฒนา (KM & Plan for the 
future) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อการเข้าใจเป้าหมายและเครื่องมือการประเมินการ 
ควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงอย่างลึกซึ้ง 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนวทางในการวางแผน 
บริหารจัดการงานคุณภาพและการบูรณาการกับงาน 

              
ขออนุมัติ โครการ 
Tune brain 1_ปี 64.p 
 
ผลดำเนินงานโดยสรุป ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน 
1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจต่อระบบงาน 
คุณภาพ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมประชุม 
2.  ผู้เข้าร่วมประชุมมีแนวทางในการวางแผนบริหาร 
จัดการงานคณุภาพและการบูรณาการกับงานประจำของ 
หน่วยงานตนเอง 
 
- เน่ืองจากสถานการณ์ COVID 19 และต้องเชิญวิทยากร 
จากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ความเข้าใจ จึงยกเลิก 
การจัดกิจกรรมนี้ออกไป 
 
- เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 ได้ปรับรูปแบบการจัด 
กิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ในเดือนกันยายน 2564 

64_รายงานQ4_ 8กย
64_พรรคพงศ์.pptx    



ลำดับ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ/ 
แนวทางการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน รอบ 1 ป ี

   2.2 เพิ่ม 
ประสิทธิภาพ 
ระบบการ 
ปฏิบัติงานให้มี 
ความโปร่งใส ใช้ 
ดุลยพินิจโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย 

ดำเนินการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) 

ดำเนินการตามแนวทาง ITA ปี 64 ของ ป.ป.ช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขับเคลื่อนกำหนดข้อปฏิบัติที่เข้มงวด (Red line)  
 
 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการตามแนวทาง ITA ปี 64 ของ ป.ป.ช. ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ผลประเมินคะแนน ITA สปสช. ปี 2563 
2. มาตรการ แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมความโปร่งใส 
และป้องกนการทุจริต สปสช. เพื่อปิดจุดอ่อนเร่งด่วน 
และพัฒนาต่อเนื่อง 

                   
มาตรการปิดจุดอ่อน ป้องกันทุจรติ 64_11พย 
3. สื่อสารเตรียมการประเมิน ITA ปี 2564 

          
การเตรียมการประเมิน 
ITA ปี 2564.pptx 
4. สื่อสารขอความร่วมมือผู้บริหาร และบุคลากร สปสช. 
ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ต่อการปฏิบัตงิานของบุคลากรอื่
น ในหน่วยงานของตนเอง (IIT) และเชิญชวนให้ สำนัก 
ส่วนกลาง สปสช.เขต สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายนอก เช่น คกก.หลัก คกก.ควบคุม อนุกก. อปสข. 
อคม. ภาคประชาชน ผู้ขายพัสดุ เป็นต้น 

  
Info การตอบแบบวัด 
 สื่อสารเตรียมการ การรับรู้-ITA-64.jpg ประ
มิน IIT,EIT,OIT_6 
 
ขับเคลื่อนกำหนดข้อปฏิบัติที่เข้มงวด (Red line) เรื่อง 
การเบิกงบบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ปฏิบัติการด้านบุคคล เลขาธิการสื่อสารกำชับให้บุคลากร
รับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

NO.2_ธรรมาภบิาล
ทางการเงนิ (รุง้ทพิย์).pd

NO.3 ธรรมาภบิาล
จัดซื้อจา้งจา้ง (ผอ.บรรจ



ลำดับ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ/ 
แนวทางการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน รอบ 1 ป ี

 
 
 
ประกาศสำนักงาน เรื่อง จริยธรรมในการบริหารและ
การจัดทำแผนความต้องการยา เวชภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ตามโครงการพิเศษ 
พ.ศ.2564 

NO.4_ธรรมาภบิาล
ของ HRD(ปิยพร) .pdf  
 
จัดทำประกาศสำนักงาน เรื่อง จริยธรรมในการบริหาร
และการจัดทำแผนความต้องการยา เวชภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ตามโครงการพิเศษ พ.ศ.
2564 และ สื่อสารให้ทราบอย่างทั่วถึงทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร    

ประกาศสาํนักงาน 
เรื่อง จรยิธรรมในการจัด 

สร้างความโปร่งใสในการ 
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate 
Risks) 

ดำเนินการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ความเสี่ยง 
โอกาสเกิดทุจริต และความเสี่ยงโดยธรรมชาติ ปี 2564 

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

 
                                               
รายงานบริหารความ 
 รายงานบริหารความ เสี่ยงองค์กร ไตรมาส 1

เสี่ยงองค์กร ไตรมาส 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ 
องค์กร จำนวน 3 ครั้ง 
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการ 
แนวคิดเพื่อพัฒนาระบบงานคุณภาพ (Tune Brain) 
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงพัฒนา 
นวัตกรรม (Innovative Thinking) 
3. โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานคุณภาพ 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา (KM & Plan for the 
future) 

กิจกรรมเดียวกบั ขอ้ 2.1 



ลำดับ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ/ 
แนวทางการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน รอบ 1 ป ี

ประเมินความเสี่ยงด้าน 
โอกาสการทุจริต และหาจุด 
ควบคุมที่เหมาะสม 

การบริหารความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต (Fraud Risks) ดำเนินการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ความเสี่ยง 
โอกาสเกิดทุจริต และความเสี่ยงโดยธรรมชาติ ปี 2564 

                               
รายงานบริหารความ รายงานบริหารความ 
เสี่ยงองค์กร ไตรมาส 1 เสี่ยงองค์กร ไตรมาส 2 

3 เสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพ 
ในการ 

 3.1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ การ 
ปราบปรามการ 
ทุจริต 

ดำเนินการสืบหาเบาะแส 
ของการทุจริตในองค์กรและ 
พฒนากระบวนการ สืบสวน 
ที่รวดเร็วและเป็นธรรม 

- พัฒนาช่องทางพิเศษ (กลุ่มสปปะรดหวาน) เพื่อการ 
แจ้งเบาะแสของการทุจริตในองค์กร 

ดำเนินการพัฒนาช่องทางพิเศษ เพื่อการแจ้งเบาะแสของ 
การทุจริตในองค์กร โดยส่งข้อมูลผ่านช่องทาง line ไปยัง 
เลขาธิการ สปสช. โดยตรง 

 ปราบปราม 
การทุจริต 

  แจ้งเวียนพฤติการณ์การ 
ทุจริตให้ทุกหน่วยงานภายใน 
สปสช. ได้รับทราบและ 
ตระหนักในการต่อต้านทุจริต

แจ้งเวียนขอมูลพฤติการณ์การทุจริตในองค์กร ให้ 
ทุกหน่วยงานภายในรับทราบ 

 

   3.2 พัฒนา 
เครือข่ายและ 
บูรณาการ 
กระบวนการด้าน 
การปราบปราม 
การทุจริต 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
กับหน่วยงานทั้งภายใน และ 
ภายนอก เพื่อสนับสนุนองค์ 
ความรู้และข้อมูลในการ 
ปราบปรามการทุจริต 

- ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต 
ของกระทรวงสาธารณสุข และรับมอบโล่ประกาศ 
เกียรติคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 2563 
 
 

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ี สปสช. ร่วมพิธีประกาศ 
เจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริตของกระทรวง 
สาธารณสุข และรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA 2563 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 

                         
ภาพงานประกาศ เจตนารมย์ สธ. ปี 2564 

 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นที่อาจเป็นปัญหา อุปสรรค หรือโอกาสในการพัฒนา ประจำปี 2564 
1. การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้กิจกรรมหลายกิจกรรมไม่สามารถจัดแบบพบปะกันได้ อาจลดทอนความประสิทธิภาพในการสื่อสารลงไปบ้าง   
2. มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรในช่วงปีหลัง  มผีลให้จำนวนบุคลากรของหน่วยลดลง ขณะที่ภารกิจมีแนวโน้มมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนกำกับติดตาม 
3. เลขาธิการคนเดิมหมดวาระ  มีการคัดเลือกเลขาธิการคนใหม่เข้ามารับผดิชอบงานส่วนนี้แทน  (นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี) ให้ความสำคัญและกำกบัติดตามมากขึ้น 

แนวทางการแก้ไข 
1. กรณีการระบาดของโรคโควิด 19  องค์กรใช้การทำกิจกรรมผ่านระบบ Zoom มากขึ้น และมีการประชุมเพื่อกำกับติดตามถี่ขึ้น โดยการประชุมจะใช้เวลาไม่นาน 
2. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน โดยเฉพาะหน่วยงานการสื่อสารองค์กร เพื่อช่วยในการผลิตสื่อ และวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อการเข้าใจสาระที่ถกูต้อง ทันกาล 
3. เสนอให้ ฝ่ายบริหารทบทวนเพิ่มอัตรากำลังทดแทน  ซึ่งไดร้ับการตอบสนองในทิศทางที่เป็นบวก  แต่ระหว่างนี้ยังอยู่ในกระบวนการ 
4. นำเรื่องความก้าวหน้าของ ระบบงานคุณภาพ การจัดการความเสี่ยงองค์กร การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต เข้าสู่การประชุมของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยผู้บริหารระดับสูง 

(เลขาธิการ  รองเลขาธิการ) ลงมากำกับติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ 
 
พรรคพงศ์  วุฒิวงศ์   
หัวหน้ากลุ่มงาน    
4 ตุลาคม 2564 


