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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2563  

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

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

1. คะแนนประเมิน ITA มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ 90 ทุกปี 

2. บุคลากรมีบทบาทร่วมต้านการทุจริต 

3. สปสช. ปราศจากการทุจริต 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แผนปฏิบัติการ/ 
แนวทางการดำเนนิงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลการดำเนนิงาน 

1 สร้าง
วัฒนธรรม
ต่อต้านการ
ทุจริตด้วยหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

พฤติกรรมการมี
คุณธรรมของ
บุคลากร (จาก
ข้อมูลรายงานของ 
สทอ.) 

1.1 ปลกูฝัง
จิตสำนึกให้ยึดถือ
ผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน 

ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู
บุคคลที่มคีุณธรรม 
จริยธรรม เช่น ยกย่อง
ผลงาน ประกาศความดี 

กิจกรรมยกย่องคนดี  
 
 

 

ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องประกาศความดี ผ่านระบบ
การสื่อสารภายในองค์กร ช่องทาง Mail และเสียงตาม
สาย เช่น ชื่นชมบุคลากร สปสช. เก็บทรัพย์สิน/สิ่งของ
ของผู้อื่น และได้นำมาส่งคืนผู้เจ้าของ หรือการ
ช่วยเหลืองานองค์กร เป็นต้น 

ชืนชม คุณอนงค์.pdf

 
ชืนชม คุณวันชัย.pdf

 
กิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาส
ครบรอบวันสถาปนา สปสช. 
ครบรอบ 17 ปี 

ดำเนินกิจกรรมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ 
บริเวณโถงชั้น 2 สปสช.  
1. วัตถุประสงค์เพื่อ 
  1.1 ให้บุคลากร สปสช. มีสว่นร่วมรำลึกถึง
ประวัติศาสตร์ การก่อตั้ง สปสช.  
  1.2 สรุปภาพรวมการดำเนินงานของ สปสช. ปี 
2562 
  1.3 ส่งเสริมและชื่นชมบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น  
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ลำดับ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แผนปฏิบัติการ/ 
แนวทางการดำเนนิงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลการดำเนนิงาน 

ทำความดี หรือทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กร เป็นการ
สร้างวัฒนธรรม องค์กร (ACCEPT) ให้ยั่งยืน 
2. ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สปสช. ส่วน
กลาง,สาขาเขต และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน
ภายนอก เช่น องค์การเภสัชกรรม สำนักงาน
ผู้ตรวจการแผน่ดิน สถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น 
จำนวน 400 คน 

       
โครงการวันสถาปนา 
สปสช. 63.pdf  

ภาพกจิกรรม.jpg

 
ผลการดำเนินงานโดยสรุป 
    1. ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบประวัติศาสตร์ การ
ก่อตั้ง สปสช. 
    2. ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของ 
สปสช. ปี 2562 
    3 ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงาน 
สปสช. ที่ได้รับการยกย่อง และรับรางวัล เป็นตัวอย่าง
ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร                          

สื่อสารให้มคีวามเข้าใจ
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (conflict of 
interest)  

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่าย 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มสบัปะรด
หวาน 
 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 จึงเลื่อนจัดประชุม
ออกเป็นโดยไม่มีกำหนด 
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ลำดับ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แผนปฏิบัติการ/ 
แนวทางการดำเนนิงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลการดำเนนิงาน 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
สำนักงาน (Admin branch) ปี 
2563 (สื่อสารเน้นย้ำ เรื่อง conflict 
of interest) สื่อสาร ITA 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 จึงเลื่อนจัดประชุม
ออกเป็นโดยไม่มีกำหนด 
 
 
 

- นิทรรศการ “สัปดาห์ธรรมาภิ
บาล” 
 
 

ดำเนินการจัดนิทรรศการ “สัปดาห์ธรรมาภิบาลบอก
รัก สปสช. ด้วยใจสุจริต” วันที่ 6-14 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ บริเวณโถงชั้น 2 สปสช.                          

- โครงการ วันแห่งสติวิปัสสนา
กรรมฐาน  
(เป็นกิจกรรมในโครงการ สปสช. 
องค์กรแห่งความสุข ปี 2563) 
 

สปสช. ร่วมกับ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรพัย์ 
(ธพส.) จัดโครงการวันแห่งสติ โดยฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน ทุกวันพฤหัสของสัปดาห์ เวลา 12.00-
13.00 น. ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ กทม.  

     
ตัวอย่างภาพกจิกรรม.

rar  
โครงการ สปสช. 

องค์กรแห่งความสุข 63 
   1.2 นำประมวล

จริยธรรมของ
องค์กรมาเป็น
รากฐานในการ
สร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต 

นำประมวลจริยธรรม
ขององค์กร มาเป็น
บรรทัดฐานในการสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
สำนักงาน (Admin branch) ปี 63 
(สื่อสารเน้นย้ำ เรื่อง conflict of 
interest  ผล ITA) 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 จึงเลื่อนจัดประชุม
ออกเป็นโดยไม่มีกำหนด 

- เสียงตามสาย “ธรรมาภิบาล” ใน
การทำงาน 
 

ดำเนินการสื่อสารภายใน เสยีงตามสาย รายการ
“UHC Morning Talk” ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ธรรมาภิบาล” ในการทำงาน เช่น  
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ลำดับ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แผนปฏิบัติการ/ 
แนวทางการดำเนนิงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลการดำเนนิงาน 

1. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนภายใน สปสช. 
จำนวน 7 ช่องทาง (ผ่าน 4 สำนัก ได้แก่ สทอ. สกม. 
สตส. สบท. และ สลข.)  

ช่องทางรับขอ้รอ้งเรียน
 63.jpg  

2. สื่อสารประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
พนักงานของรัฐ 

     
รับเงนิ-3000-บาท.jpg

   
ประกาศ ปปช การ

ขัดกันระหว่างผลประโย             
พัฒนาบุคลากรของ 
สปสช. ให้เป็นคนดี คน
เก่ง มีคุณธรรม บนฐาน
การดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- โครงการ “สปสช. องค์กรแห่ง
ความสุข ปี 2563” 
 

ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ สปสช. องค์กรแห่ง 
ความสุข ปี 2563  
1. วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ สปสช. เป็น
องค์กรแห่งความสุข คะแนนค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม
ขององค์กร ปี 2563 อยู่เกณฑ์ระดับ Happy มี
ความสุข (50-74.99) 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บรหิาร เจ้าหน้าที่ สปสช. 
ส่วนกลางและเขต จำนวน 500 คน 

โครงการ สปสช. 
องค์กรแห่งความสุข 63 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่  
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  
“เงินทองต้องจัดการ ไม่ต้องมีมากมาย แต่ต้องมี
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ลำดับ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แผนปฏิบัติการ/ 
แนวทางการดำเนนิงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลการดำเนนิงาน 

มากพอ” จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 18 ธันวาคม 
2562 และวันที่ 12 มีนาคม 2563 

      
ภาพกจิกรรม.rar สไลด์ อบรมสปสช 

การเงนิพอเพยีง.pdf  
2. โครงการวันแห่งสติวิปัสสนากรรมฐาน ร่วมกับ 
บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.) จัดโครงการวัน
แห่งสติ โดยฝกึปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ทุกวันพฤหัส
ของสัปดาห์ เวลา 12.00-13.00 น. ณ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี กทม.  

      
mail เชญินังสมาธ.ิpdf

 
ตัวอย่างภาพกจิกรรม.

rar                
3. อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายคุณธรรม “สุขในงาน เบิก
บานในธรรม” วันที่ 19-21 กมุภาพันธ์ 2563 ณ วัด
ปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี 

     
mail เชญิร่วมกจิกรรม 

63_วัดปัญญาฯ.pdf    
กาํหนดการอบรม ค่าย

คุณธรรม.pdf               
4. กิจกรรมโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ วัดพระบาท
น้ำพุ จ.ลพบุรี วันที่ 22 ธันวาคม 2562 

     
หนังสืออนุมัต_ิดูงานวัด
พระพทุธบาทนาํพ.ุpdf   

ภาพกจิกรรม.rar

 
5. กิจกรรมสรา้งสุขมิติ “จิตวิญญาณดี” เช่น  
   5.1 เชิญชวนบุคลากร สปสช. ร่วมทำบุญตักบาตร
เช้า ทุกวันอังคารและวันพฤหัส ณ ศูนย์ราชการเฉลิม
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ลำดับ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แผนปฏิบัติการ/ 
แนวทางการดำเนนิงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลการดำเนนิงาน 

พระเกียรติ ฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี กทม. (จัดโดย 
บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.)) 

                  
mail เชญิร่วมกจิกรรม 
จติวญิญาณดี 63.pdf  

  5.2 เชิญชวนบุคลากร สปสช. ร่วมกิจกรรมออมบุญ  
“วันมาฆบูชา 2563” วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
ทำบุญตักบาตร ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี กทม. (สปสช. ร่วมกับ 
บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.)) 

                  
กาํหนดการกจิกรรม
ออมบุญ วันมาฆบูชาปี 2 

6. กิจกรรมออกกำลังกาย ทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. 
โดยแต่ละสำนักส่วนกลางหมุนเวียนเป็นผู้นำออก
กำลังกาย 
7. กิจกรรมยืดเหยียดระหว่างทำงาน ทุกวัน เวลา 
15.00 น. ยกเว้นวันพุธ 
8. กิจกรรมฟังเพลิน ๆ โดยเปิดดนตรีบรรเลง พัง
สบาย ๆ เพื่อความเพลิดเพลินและผ่อนคลาย ทุกวัน 
เวลา 08.00-08.45 น. 
9. จัดทำ E-book กิจกรรมสร้างสุข ปี 2562 (part 1) 
ตามโครงการสร้างสุข ของสำนัก/เขต ปี 2562 และ
เผยแพร่ผ่าน Mail, Facebook และ Line สปสช. 
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ลำดับ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แผนปฏิบัติการ/ 
แนวทางการดำเนนิงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลการดำเนนิงาน 

                  
E Book กจิกรรมสรา้ง
สุข ส่วนกลางและ สปส 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “เงินทองต้องจัดการ ไม่
ต้องมีมากมาย แต่ต้องมีมากพอ” 
จำนวน 2 ครั้ง 

ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การหลักสูตร 
“เงินทองต้องจัดการ ไม่ต้องมีมากมาย แต่ต้องมี
มากพอ” จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 18 ธันวาคม 
2562 และวันที่ 12 มีนาคม 2563 
(กิจกรรมเดียวกับ 1.2) 
 

สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายบุคลากร เพื่อ
ป้องกันและหยุดยั้งการ
ทุจริต 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่าย 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มสบัปะรด
หวาน 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 จึงเลื่อนจัดประชุม
ออกเป็นโดยไม่มีกำหนด 

 
 

2 สร้างกลไก
ป้องกันการ
ทุจริต 

มีกลไกป้องกันการ
ทุจริต 
- ผู้บริหารประกาศ
เจตจำนงสุจริต 
- ผู้บริหารและ
บุคลากร ร่วม
ประกาศ
เจตนามรมณ์
ต่อต้านทุจริต 
- มีกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการ

2.1 สร้างความ
ตระหนักให้
ผู้บริหารทุกระดับมี
ความพร้อมรับผิด 
(accountability) 

มีการประกาศเจตจำนง
สุจริตในการบริหารงาน
หลักประกันสขุภาพ
แห่งชาติ และสื่อสาร
อย่างทรงพลัง 
 
 
 
 
 
 

- มีการประกาศเจตจำนงสุจริตใน
การบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ของ เลขาธิการ สปสช. ต่อ
บุคลากรและหน่วยงานภายนอก 
 

ดำเนินการจัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตในการ
บริหารงานหลักประกันสุขภาพ ฉบับภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ และได้สื่อสารภายในให้บุคลากร สปสช. 
ได้รับทราบ ผ่าน Mail และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 
2, 4 สปสช. 

      
ประกาศเจตจํานงฯ TH 

๖๓_สปสช.pdf  
ประกาศเจตนารมณ์ 
EN 63_สปสช.pdf  

- มีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต สปสช. ของ เลขาธิการ และ 
บุคลากร สปสช. 
 

ดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการ
ทุจริต ของ สปสช. วันที่ 6 กมุภาพันธ์ 2563 ณ 
บริเวณโถงชั้น 2 สปสช.  
1. วัตถุประสงค์เพื่อ 
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ลำดับ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แผนปฏิบัติการ/ 
แนวทางการดำเนนิงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลการดำเนนิงาน 

ดำเนินงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต 
- มีกลไกการกำกับ
ติดตามผ่าน 
คณะกรรมการ 
QMR 
- มีระบบการรบั
เรื่องร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ให้บุคลากร สปสช. มีความตระหนักในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต มีจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติตนปฏิบัติงาน อย่างมีคุณธรรม มี
จริยธรรม และมีธรรมาภิบาล 

1.2 ให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ฯ ของ ป.ป.ช.    

1.3 ประชาสัมพันธ์เรื่องการเป็นองค์กรโปร่งใส 
ต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณะ สร้างภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กร    

2. ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สปสช. ส่วน
กลาง,สาขาเขต และผูส้ื่อข่าว จำนวน 240 คน 

         
กาํหนดการพธิีประกาศ
เจตนารมณ์ฯ_6กพ.doc 

คาํประกาศเจตนารมณ์
ฯ_6กพ_ปรับ.docx  

                      
ภาพประกาศ.rar

 
ผลการดำเนินงานโดยสรุป 
  1. บคุลากร สปสช. เข้าร่วมประชุมร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ ได้รับทราบนโยบายและแนวทางการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์กร 
  2. มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเรื่องการรณรงค์
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กร ในช่องทาง
ต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกองค์กร          
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ลำดับ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แผนปฏิบัติการ/ 
แนวทางการดำเนนิงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลการดำเนนิงาน 

- สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและการป้องกันการทุจริต 
แก่บุคลากร สปสช. 
 

สื่อสารเพื่อสรา้งความเข้าใจเรื่องมาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต แก่
บุคลากร สปสช. ในกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การ
ต่อต้านการทุจริต ของ สปสช. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2563 

                      
ประกาศมาตรการฯ 
พ.ศ. 2562.pdf  

  มีการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามเจตจำนง
ของผู้บริหารในการ
ต่อต้านการทุจริต 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบคุณภาพองค์กร จำนวน 4 ครั้ง 
 
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การบูรณาการแนวคิดเพื่อพัฒนา
ระบบงานคุณภาพ (Tune Brain) ปี 
2563 
 
 
 

 
 
 
ดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 
2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กทม.  
1. วัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจเป้าหมายและเครื่องมือการ
พัฒนาอย่างลึกซึ้ง ต่อระบบบริหารงานคณุภาพ ฯ 
(ISO IC RM ITA PMQA) และเพื่อสร้างเครือข่ายใน
การทำงานเชิงพัฒนาระบบงานคุณภาพร่วมกัน ให้เกิด
กลไกธรรมาภิบาล 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร และผู้รับผดิชอบงาน
คุณภาพของสำนัก/เขต จำนวน 75 คน 

         
โครงการ Tune brain 

63.pdf  
ประเมนิความรูเ้ขา้ใจ_

TuneBrain.xlsx  
ผลการดำเนินงานโดยสรุป 
  1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในการบูร
ณาการแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบงานคุณภาพ 
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ลำดับ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แผนปฏิบัติการ/ 
แนวทางการดำเนนิงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลการดำเนนิงาน 

  2. เครือข่ายงานคุณภาพ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงการ
ทำงานในด้านต่าง ๆ ที่นำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่าง
มีระบบ                

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การคิดเชิงพัฒนานวัตกรรม 
(Innovative Thinking) 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 20-21 กมุภาพันธ์ 2563 
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กทม. 
1. วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ใน
แนวคิดเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม และสามารถนำ
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในงานประจำของตนเองหรือ
ของสำนัก 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร และผู้รับผดิชอบงาน
คุณภาพของสำนัก/เขต จำนวน 74 คน 

        
โครงการ Innovative 

thinking 63.pdf  
สรุปแบบประเมนิ 

design thinking 20-2 
ผลการดำเนินงานโดยสรุป 
  1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจต่อแนวคิด
เชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม สูงกว่าก่อนประชุม 
  2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในงานประจำของตนเองหรือของสำนัก 
เช่น การวางแผนการจัดการกับปัญหา ความเสี่ยง  
เป็นต้น 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“เหลียวหลัง แลหน้า ร่วมพัฒนา ไป
ด้วยกัน” (Tune Brain 4)  

ดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 
โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม. 
1. วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานคุณภาพปีที่ผ่านมา 
และมีส่วนในการวางแผนงานคุณภาพ ปี 2564 
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ลำดับ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แผนปฏิบัติการ/ 
แนวทางการดำเนนิงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลการดำเนนิงาน 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร และผู้รับผดิชอบงาน
คุณภาพของสำนัก/เขต จำนวน 70 คน   

         
โครงการ Tune brain 

4_63.pdf  
สรุปผลประเมนิ Tune 

brain 4_63.xlsx  
ผลการดำเนินงานโดยสรุป 
  1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจต่อการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
สูงกว่าก่อนประชุม 
  2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการ
ดำเนินงาน และแนวทางการจัดการปัญหา อุปสรรค 
การดำเนินงานคุณภาพองค์กร 

4. โครงการประชุมสรุปผลการ
ดำเนินงานคุณภาพ เพื่อปรับปรุง
และพัฒนา (KM, M&E) 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 จึงดำเนินการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจ IQA ของ auditor 
ปี 2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 
401 และผ่านช่องทาง ZOOM 
1. วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การตรวจ IQA ป ี2563 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร, auditor และ
ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพ สำนัก/เขต จำนวน 46 คน   

                   
บันทกึประชุม ลปรร.

IQA 63.pdf  
ผลการดำเนินงานโดยสรุป 
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ลำดับ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แผนปฏิบัติการ/ 
แนวทางการดำเนนิงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลการดำเนนิงาน 

  1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการ
ดำเนินงาน และแนวทางการจัดการปัญหา อุปสรรค 
การตรวจ IQA ปี 2563 
  2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันเสนอแนวทางการ
ตรวจ IQA ปี 2564  

2.2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
การปฏิบัติงานให้มี
ความโปร่งใสใช้ 
ดุลยพินิจโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

ดำเนินการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต ในองคก์ร ตามแนวทาง ITA 
ปี 63 ของ ป.ป.ช.   

 

ดำเนินกิจกรรมเดียวกับ 1.1, 1.2 และ 2.1 ข้อ 1, 2 

สร้างความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานภาครัฐ ตาม 
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
พัฒนาบุคลากรด้านงาน
ป้องกันการทุจริต ให้มี
ความรู้ ความสามารถ 
ทัศนคติและพฤติกรรม  
ที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันเชิงรุก 

การประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร 
(Corporate Risk)  
 
 
 

ดำเนินการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร 
(Corporate Risk) ปี 2563 โดยยกมาจากปี 2562 
จำนวน 7 ประเด็น ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

                       
แผนบรหิารความเสียง
องค์กร 63_19มีค.xlsx  

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบคุณภาพองค์กร จำนวน 4 ครั้ง 
 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การบูรณาการแนวคิดเพื่อพัฒนา
ระบบงานคุณภาพ (Tune Brain)  
 

 
 
 
กิจกรรมเดียวกับ 2.1 ข้อ 1 
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ลำดับ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แผนปฏิบัติการ/ 
แนวทางการดำเนนิงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลการดำเนนิงาน 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การคิดเชิงพัฒนานวัตกรรม 
(Innovative Thinking) 
 

กิจกรรมเดียวกับ 2.1 ข้อ 2 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“เหลียวหลัง แลหน้า ร่วมพัฒนา ไป
ด้วยกัน” (Tune Brain 4) 

กิจกรรมเดียวกับ 2.1 ข้อ 3 

4. โครงการประชุมสรุปผลการ
ดำเนินงานคุณภาพ เพื่อปรับปรุง
และพัฒนา (KM, M&E) 

กิจกรรมเดียวกับ 2.1 ข้อ 4 

ประเมินความเสี่ยงด้าน
โอกาสการทุจริต และหา
จุดควบคุมที่เหมาะสม  

การประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิด
ทุจริต (Fraud risks)  

ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต ปี 2563 
จำนวน 2 ประเด็น (ยกมาจากปี 2562) 

                    
ประเมนิความเสียงกา
รทจรติ 63.xlsx  

3 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปราบปราม
การทุจริต 

 3.1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ การ
ปราบปรามการ
ทุจริต 
 

ดำเนินการสืบหา
เบาะแสของการทุจริตใน
องค์กรและพัฒนา
กระบวนการ สืบสวนที่
รวดเร็วและเป็นธรรม 

- พัฒนาช่องทางพิเศษ (กลุ่มสัปปะ

รดหวาน) เพื่อการแจ้งเบาะแสของ

การทุจริตในองค์กร 

 

 

- ทบทวนกระบวนการร้องเรียน และ 
Flow การดำเนินงาน ที่ชัดเจน  
 

- ดำเนินการพัฒนาช่องทาง เพื่อแจ้งเบาะแสของการ
ทุจริตในองค์กร ผ่านช่องทาง Line “กลุ่มสับปะระด
หวาน สปสช.” 

                  
กลุ่มสับปะรดหวาน 

สปสช.jpg  
- ดำเนินการทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานเรื่อง
ร้องเรียน การจัดการความลับ ซึ่งอยู่ระหว่างทดลองใช้
งาน   
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ลำดับ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แผนปฏิบัติการ/ 
แนวทางการดำเนนิงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลการดำเนนิงาน 

                     
ทดลองใช ้จัดการเรือง
รอ้งเรียน (รักษาความลับ 

แจ้งเวียนพฤติการณ์การ
ทุจริตให้ทุกหน่วยงาน
ภายใน สปสช. ได้รับ
ทราบและตระหนักใน
การต่อต้านทุจริต 

- แจ้งเวียนข้อมูลพฤติการณ์การ
ทุจริตในองค์กร ให้ทกุหน่วยงาน
ภายในรับทราบ 

ดำเนินการแจ้งเวียนข้อมูลพฤติการณ์การทุจริตใน
องค์กร ของหน่วยงานภายนอกได้รับทราบ ในกลุม่
เครือข่ายบุคลากร เพื่อป้องกันและหยุดยั้งการทุจริต
ใน สปสช. ผ่านช่องทาง Line “กลุม่สับปะระดหวาน 
สปสช.” 

                   
กลุ่มสับปะรดหวาน 

สปสช.jpg  
   3.2 พัฒนา

เครือข่ายและ
บูรณาการ 
กระบวนการด้าน
การปราบปรามการ
ทุจริต 

พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภายใน และภายนอก 
เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้
และข้อมูลในการ
ปราบปรามการทุจริต 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
สำนักงาน (Admin branch) ปี 63 
(สื่อสารเน้นย้ำ เรื่อง conflict of 
interest) 
 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 จึงเลื่อนจัดประชุม
ออกเป็นโดยไม่มีกำหนด 
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