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    มาตรการ แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต สปสช.  
และเตรียมการประเมิน ITA ปี 2564 

 
เสนอ คณะกรรมการ QMR  

การประชุมครั้งท่ี 6/2563 วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 
1.ความเป็นมา 

ตามท่ี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีพันธกิจในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เป็นหลักประกันความม่ันคงด้านสุขภาพให้กับประชาชนไทยกว่า 48 ล้านคนให้สามาถเข้าถึงบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่ล้มละลายจากการค่ารักษาพยาบาล โดยยึดแนวทางการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิด ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตามที่ ปปช.กำหนด     

 ในปี 2563 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ด้วยคะแนน 
91.28 คะแนน ระดับผลการประเมิน  A  นับเป็นลำดับท่ี 311 ในจำนวนองค์กรท่ัวประเทศท่ีเข้าร่วมประเมิน 
( 8,303 องค์กร)  ลำดับท่ี 12 ในกลุม่องค์การมหาชน (55 หน่วย)  และเป็นลำดับที่ 6 ในกลุ่มหน่วยงานของ
กระทรวงสาธารณสุข (17 หนว่ย) ซึ่งเมื่อเปรยีบเทียบค่าคะแนน พบว่า สปสช.มีคะแนนท่ีสูงขึ้นและเมือ่
เปรียบเทียบกับกลุ่มองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง พบว่าอยู่ในลำดับที่ดีขึ้นจากปี 2562       
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เปรียบเทียบสมรรถนะกับกลุ่มองค์กรทีเ่ก่ียวข้อง  
 

เปรียบเทียบสมรรถนะ ปี 2563 ปี 2562 
ลำดับของประเทศ 311 (8,303 หน่วย) 381 (8,058 หน่วย) 
ลำดับองค์การมหาชน 12 (55 หน่วย) 18 (39 หน่วย) 
ลำดับในกระทรวงสาธารณสุข 6 (17 หน่วย) 8 (16 หน่วย) 

   
2. เป้าหมาย 

เพ่ือให้ สปสช.มีการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเน่ือง และมีผลการประเมินประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA ) ตามเกณฑ์ปปช.มีค่าคะแนนในระดับ A อย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายในปี 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

      
3.  วิเคราะห์ผลประเมินคะแนน ITA สปสช. ปี 2563 

3.1 ผลการประเมินปี 2563      
    จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2563 โดยพิจารณาในรายละเอียดของคะแนนทั้งในภาพรวม 
และจำแนกเป็นส่วน ท้ังส่วน IIT และ EIT และ OIT พบว่ามีแนวโน้มท่ีดีขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา ดังภาพที่ 1 แต่เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดรายตัวช้ีวัด พบว่ายังมีตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเป้าหมาย 85 คะแนน หรือระดับ A  
อยู่ 4 ตัวช้ีวัด ตามภาพที่ 2 ,3  
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  ภาพท่ี 1  ผลการประเมิน ITA ของสปสช. เปรียบเทียบรายเคร่ืองมือย่อย 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  ผลการประเมิน ITA ปี 2563 ของสปสช. จำแนกรายตัวช้ีวัด  

 

 

 

ภาพท่ี 3 ผลการประเมิน ITA ปี 2563 ของ สปสช. รายตัวช้ีวัด เปรียบเทียบระหว่างปี 2563 กับ 2562  
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3.2 ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ตัวชี้วัดท่ีเปน็จุดอ่อน 

จากการพิจารณาพบว่า มีตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 85 คะแนน หรือ ระดับ A  จำนวน 4 

ตัวช้ีวัด แยกเป็น การเก็บข้อมูลจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน : IIT  จำนวน 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้
อำนาจ ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต และ เป็นการ
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก : EIT จำนวน 1 ตัวช้ีวัด  ได้แก่ ตัวช้ีวัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน โดยในแต่ละตัวช้ีวัดมีประเด็นการประเมินย่อยท่ีได้คะแนนน้อยกว่าเป้าหมาย ได้แก ่ 
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3.3 แนวทางการดำเนินงานพัฒนาเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนาให้ดข้ึีนอย่างต่อเนือ่ง 
จากประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน จำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาอย่างเร่งด่วนและต้องพัฒนา

ต่อเน่ืองเพ่ือให้ดีขึ้น โดยดำเนินการภายใต้กรอบแนวทางที่ สปสช.กำหนด 
 

3.3.1 ดำเนินการเพ่ือปิดจุดอ่อน ท่ีต้องดำเนินการเร่งด่วน 
                1)  ตัวชี้วัด ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายใน : IIT  

ประเด็นจุดอ่อน การแก้ไขเร่งด่วน 

ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อำนาจ 
I13 I14 I15 

การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา 

-ในการมอบหมายงาน  
-การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-การตัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงานหรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม 

 

วิเคราะห์ข้อมูล 

- เรื่องบุคลากร สปสช.มีคกก.บริหารและพัฒนาทรัพยากร   
  บุคคล ทำหน้าที่กำหนดแนวทางและกำกับดูแลระบบการ

บริหารและพัฒนาบุคลากร ซึ่งรวมถึง การมอบหมายงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการคัดเลือกเข้ารับการ
ฝึกอบรม ฯลฯ อยู่แล้ว  

- ในปีท่ีผ่านมามีการปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาระบบงานท่ี
เกี่ยวข้องหลายประเด็น เช่น การนำระบบ ดิจิทัล มาใช้ใน
ระบบงานบุคลากร เป็นต้น   

- บุคลากรอาจ ไม่เข้าใจสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง 

 การดำเนินงาน 
- เพ่ิมการเผยแพร่ สื่อสารเพือ่สร้างความเข้าใจ ความ  
มั่นใจ ผ่านการพูดคุยของผู้บริหาร  และการสื่อสารภายใน 
องค์กร ด้วยช่องทางต่างๆ   

ตัวชี้วัดที 4 การใช้ทรัพยส์ินของทาง
ราชการ 
I20 I21 I23 I24 
-ความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ  
-การขออนุญาตอย่างถูกต้อง การยืมคืน  
-การกำกับดูแลตรวจสอบ เพ่ือป้องกันไม่ให้
มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือกลุ่ม 
 

 

วิเคราะห์ข้อมูล 

- เรื่องทรัพย์สนิของราชการ มีกฎ ระเบียบขั้นตอนการ   
  ปฏิบัติท่ีมีรายละเอียด และมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้  
  บุคลากรอาจไม่ทราบ ไม่ม่ันใจ ในแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง 
การดำเนินงาน 

- ทบทวน ขั้นตอนการดำเนินงานกำกับดูแลตรวจสอบฯ  

- จัดทำคู่มือ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สนิของ     
  ราชการ การขออนุมัติ การยืม-คืน ที่เข้าใจง่าย  
- เพ่ิมการเผยแพร่ สื่อสารสร้าง สร้างความเข้าใจให้อย่าง
ต่อเน่ืองทางช่องทางต่างๆ   

ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
I27 I28 I29 I30 
-การแก้ไขปัญหาทุจริต 
-การดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ลงโทษ 

-นำผลการตรวจสอบไปปรับปรุง 

 

วิเคราะห์ข้อมูล 

- สปสช.มีการเปิดช่องทางแจ้งปัญหาการทุจริต และม ี

  ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการดำเนินการอยู่แล้ว  
- การสื่อสารสร้างความเข้าใจอาจยังไม่เพียงพอ   
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-มั่นใจในการรอ้งเรียน ติดตาม ดำเนินการ  การดำเนินการ 

- ทบทวนช่องทาง กระบวนการเร่ืองร้องเรียน ขั้นตอนการ 

  ดำเนินงานที่ชัดเจนและผลการตรวจสอบ 

- เพ่ิมการส่ือสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความมั่นใจ  
  
1) ตัวช้ีวัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก : EIT  

 
ประเด็นจุดอ่อน การแก้ไขเร่งด่วน 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การปรบัปรุงระบบการทำงาน 
E11 E12 E14 E15 
- การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ 

  ให้บรกิาร 
- การปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงาน/การ 
  บริการ 
- การเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียเข้าไป  
  ร่วมปรับปรุงพัฒนา 
- การปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ 
  ให้โปร่งใส 

 

วิเคราะห์ข้อมูล 

- สปสช.มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายอยู่แล้วท้ัง   
  call center 1330 web site สปสช., Line , face book ,  
  chatbot ฯลฯ 
- มีการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ 

  ส่วนเสียและนำผลมาปรับปรุงพัฒนาเป็นประจำทุกปี   
- สปสช.มีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีหลากหลาย  
  บางกลุ่มอาจเข้ามามีส่วนร่วมได้น้อย เช่น ภาคประชาชน  
  หรือ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้อง 

  ปฏิบัติตามระเบียบอาจเกิดความไม่เข้าใจ ไม่มั่นใจในความ 

  โปร่งใส   
การดำเนินการ 

- เพ่ิมการส่ือสาร ช่องทางการเข้ามามีส่วนรว่มในการพัฒนา  
  งาน กลุ่มเป้าหมายสำคัญ เช่น ภาคประชาชน ท้องถิ่น  
- ทบทวนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 

  กำหนดการตอบสนองอย่างเหมาะสม 

- ทบทวน  Flow การดำเนินงานด้านพัสดุ .จัดซื้อจัดจ้าง 

- สื่อสารสร้างความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

- รับข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงบริการ 
 

 
 

3.3.1 การดำเนินการเพ่ือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้ 
      
1) การดำเนินงานตาม แผนแม่บทป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สปสช. ระยะ  

4 ปี (พ.ศ.2561-2564) อย่างต่อเน่ือง ตามยุทธศาสตร์  
1.1) ยุทธศาสตร์สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2) ยุทธศาสตร์สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต 
1.3) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
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2) การพัฒนาตามมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต 7 มาตรการ (ต่อเนื่อง) 
2.1) การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

2.2) การให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

3.3) การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.4) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

2.5) ป้องกันการรับสินบน 

2.6) ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2.7) การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
 

3.4 แนวทางการดำเนนิงาน 

 - คณะกรรมการ QMR พิจารณา เห็นชอบแนวทางการดำเนินงาน และกำกับติดตาม  

 - นำเสนอ แนวทางการขับเคลื่อนให้คณะกรรมการบริหาร สปสช. รับทราบ และดำเนินการ 
- กลุม่งาน QMS  สทอ. ประสานหน่วยงาน และ ผูร้ับผิดชอบดำเนินงาน 

- กลุม่งาน QMS  สทอ. ติดตามความก้าวหน้าและการรายงานผลจากผู้รับผิดชอบ 

- รายงานต่อ คณะกรรมการ QMR  
 

3.5   ระยะเวลาดำเนินการ  
 ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564 
 
 
 
 

       กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์กร  
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 
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แผนปฏิบัติการ ปิดจุดอ่อนเร่งด่วน และพฒันาต่อเนื่องตามมาตรการดำเนนิงานส่งเสริมความโปรง่ใสและป้องกันการทุจริต สปสช. ปี 2564 

ลำดับ มาตรการ / แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ปิดจุดอ่อน/
พัฒนาให้ดีขึ้น 

1 การเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะ - ทบทวนสารสนเทศที่จะต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ (เนื้อหา 
  สาระ รูปแบบ) ให้เป็นปัจจุบัน และเหมาะสม 
- พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้สามารถเข้าถงึได้ง่าย 

 ธ.ค.63 - พ.ค.64 C1 , สลข.   

2 การให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมีสว่น
ร่วม 

-  เพิ่มการสื่อสาร/ช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนางาน 
   เน้น กลุ่มเป้าหมายภาคประชาชน 
-  เพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า 
   มาร่วมใน กจิกรรมรับฟังความคิดเห็นประจำปีเพิ่มมากขึ้น  
   โดยการเพิ่มช่องทางทำ public hearing แบบ online 
-  ทบทวนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความพึง 
   พอใจและนำไปพิจารณาเพื่อตอบสนองอย่างเหมาะสม 

 ธ.ค.63 - ก.ย.64 สสร. /สปสช.
เขต 13 เขต 

E11 , E14 
เร่งด่วน /
พัฒนาต่อเนื่อง 

3 การส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

- ทบทวนกฎระเบียบ ขั้นตอนการดำเนินงานด้านงานพัสดุ  
  จัดซื้อจัดจ้าง 
- จัดทำสื่อ คู่มอื เผยแพร่ สื่อสารสร้างความเข้าใจ 
- ปรับปรุงการบริการตามข้อเสนอ 

 ธ.ค.63 - พ.ค.64 สบท. E12 , E15 
เร่งด่วน / 
พัฒนาต่อเนื่อง 

4 การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

- ทบทวนกระบวนการร้องเรียน และ Flow การดำเนินงาน  
  ที่ชัดเจน  
- สื่อสารกระบวนการ สร้างความมั่นใจทั่วทั้งองค์กร 
- เพิ่มการสื่อสาร ช่องทางแจ้งเรื่องไม่โปร่งใส  

 ธ.ค.63 - พ.ค.64 สกม./สลข. I27, I28 , I29    
I30 
เร่งด่วน / 
พัฒนาต่อเนื่อง 
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แผนปฏิบัติการ ปิดจุดอ่อนเร่งด่วน และพฒันาต่อเนื่องตามมาตรการดำเนนิงานส่งเสริมความโปรง่ใสและป้องกันการทุจริต สปสช. ปี 2564 

ลำดับ มาตรการ / แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ปิดจุดอ่อน/
พัฒนาให้ดีขึ้น 

5 ป้องกันการรับสินบน - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ฯ 
- ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างจิตสำนึกดี ซื่อสัตย์สุจริตและไมท่น   
  ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ผ่านกิจกรรมต่างๆ  
- สื่อสารเขม้ขน้เพื่อ “สปสช. โปร่งใส” 
- เสรมิสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบใน  
  สปสช. “กลุม่สับปะรดหวาน”ผ่านกิจกรรมต่างๆ 
- สื่อสาร ประมวลจริยธรรมขององค์กรและการปฏิบัติที่ดี  

 ธ.ค.63 - พ.ค.64 สกม./สทอ. พัฒนาต่อเนื่อง 

6 ป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์สว่นตนกับ
ผลประโยชน์สว่นรวม 

- พัฒนาคู่การยืม คืนทรัพย์สนิของราชการ ให้ชัดเจน / 
  สื่อสารให้เข้าใจ 
- สื่อสารให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องการขัดกันระหว่าง 
  ผลประโยชน์ส่วนตน 

 ธ.ค.63 - พ.ค.64 สบท./สทอ. I20 , I21, I23  
I24  
เร่งด่วน/ 
พัฒนาต่อเนื่อง 

7 การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ - ทบทวนหลักเกณฑ์แนวทาง ของ HRM HRD  (การ 
  มอบหมายงาน การประเมินผลงาน การพิจารณาการ 
  ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน) 
- สื่อสาร กฎ ระเบียบ เกณฑ์ให้เข้าใจตรงกนั  
- ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารภายในองค์กร สรา้งความมั่นใจ 
  กำกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์นวทาง  
- ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน เช่น การ
จ่ายเงินงบบริหาร งบกองทุน การบริหารบุคคล เป็นต้น 

 ธ.ค.63- ก.ย.64 สทอ./สตส. I15 , I13 ,       
I14  
เร่งด่วน /
พัฒนาต่อเนื่อง 

 


