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ผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ ปดิจุดอ่อนเร่งดว่น และพัฒนาต่อเนื่องตามมาตรการดำเนินงานส่งเสรมิความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
 สปสช. ปี 2564 

ลำดับ มาตรการ / แนวทาง กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

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

ดำเนินการทบทวนสารสนเทศที่จะต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ (เนื้อหาสาระ 
รูปแบบ) ให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสม และปรับปรุงเว็ปไซต์ใหม่ ให้สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย 

2 การให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมีสว่น
ร่วม 
ปิดจุดอ่อน/พัฒนาให้ดีขึ้น 
E11, E14  

-  เพิ่มการสื่อสาร/ช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนางานเน้น 
กลุ่มเป้าหมายภาคประชาชน 
-  เพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มาร่วมใน กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นประจำปีเพิ่มมากขึ้น โดย
การเพิ่มช่องทางทำ public hearing แบบ online 
-  ทบทวนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความพึงพอใจ 
และนำไปพิจารณาเพื่อตอบสนองอย่างเหมาะสม 

- มีการปรับและพัฒนารูปแบบการจัดรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ตามมาตรา 

18 (13) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19 : COVID-19) ผา่นระบบ

ออนไลน์ ซึ่งเป็นโปรแกรมกลาง ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งสำนักงาน

ส่วนกลางและสาขาเขตทั้ง 13 แห่ง  โดยจัดประชุมรับฟังและส่งมอบ

ข้อเสนอ ผ่าน Facebook live และ zoom meeting ใหผู้้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียภายนอก ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ เช่น 

ร่วมวางแผน รว่มดำเนินการ รว่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่าน เว๊ปไซต์ 

สปสช. ที่ Link : https://hearing.nhso.go.th/ Scan QR CODE / 

Banner FB live 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ติดตามรายงานผลการรับฟังความคิดเห็น

ทั่วไป ทุกไตรมาส จาก เว๊ปไซต์ สปสช. ที่ 

link : https://www.nhso.go.th/page/hearing 

- มีการกลั่นกรองข้อเสนอของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความพึงพอใจ และนำไป
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พิจารณาเพื่อตอบสนองอย่างเหมาะสม 

                             
C5_210305

คกก.สปสช._กาํหนดกา 

3 การส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
ปิดจุดอ่อน/พัฒนาให้ดีขึ้น 
E12, E15   

- ทบทวนกฎระเบียบ ขั้นตอนการดำเนินงานด้านงานพัสดุ  
  จัดซื้อจัดจ้าง 
- จัดทำสื่อ คู่มอื เผยแพร่ สื่อสารสร้างความเข้าใจ 
- ปรับปรุงการบริการตามข้อเสนอ 

- ให้ความรู้เรื่องความเสี่ยงและการควบคุมภายในการจัดซือ้จัดจ้าง  และ
วิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560/ระเบียบกระทรวงการคลัง/
กฎกระทรวง/ประกาศ/แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
- จัดทำคู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ 
- ปรับปรุงคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
- กำชับให้ผูม้ีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มความระมัดระวัง 
รอบคอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตาม พรบ. และระเบียบ กำหนด 
- เป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาในการจดัซื้อจัดจ้างให้กับ สาขาเขต / สำนัก 
- กำกับติดตามให้แต่ละสำนักดำเนินการให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด 
- ติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมบัญชีกลาง และสื่อสารแจ้งเวียนให้กับผู้มี
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทาง Mail และ กลุ่ม 
Line 
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4 การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
ปิดจุดอ่อน/พัฒนาให้ดีขึ้น 
I27, I28, I29, I30  

- ทบทวนกระบวนการร้องเรียน และ Flow การดำเนินงาน ที่
ชัดเจน  
- สื่อสารกระบวนการ สร้างความมั่นใจทั่วทั้งองค์กร 
- เพิ่มการสื่อสาร ช่องทางแจ้งเรื่องไม่โปร่งใส  

ปรับปรุง กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับวินัย ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ กำหนด
บทลงโทษอย่างชัดเจนและรุนแรง และให้รางวัลสำหรับผู้ประพฤติดี 

5 ป้องกันการรับสินบน - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างจิตสำนึกดี ซื่อสัตย์สุจริตและไมท่น   
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ผ่านกิจกรรมต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 

- เลขาธิการ สปสช. และผู้บรหิาร สื่อสารนโยบายการบริหารงาน

หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ ตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านวีดีทัศน์ ในวันจัด

นิทรรศการสัปดาห์ธรรมภิบาล บอกรัก สปสช. ด้วยใจสุจริต ในวันที่ 17 

กุมภาพันธ์ 2564  

                                  
วีดีทัศน์แนวทางธรร
มาภบิาล เลขาธกิาร.rar 

- สปสช. จัดนิทรรศการ “สปัดาห์ธรรมาภิบาล บอกรัก สปสช. ด้วยใจ

สุจริต” ปี 2564 ระหว่างวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 

2 สปสช.  

      
ขออนุมัตจิัด

นทิรรศการฯ.pdf  
กาํหนดนทิรรศการฯ_

17กพ.pdf   
ภาพถา่ย.rar
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- สื่อสารเขม้ขน้เพื่อ “สปสช. โปร่งใส” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เสรมิสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบใน 
สปสช. “กลุม่สับปะรดหวาน”ผ่านกิจกรรมต่างๆ  

- สื่อสารเสียงตามสายเกี่ยวกับ “Conflict of Interest” และเกณฑ์การ

ประเมิน ITA ปี 2564 ของ ป.ป.ช. ในเดือนพฤศจิกายน 2563 และ

มีนาคม 2564 

 

- จัดทำคลิปวิดีโอสร้างความรู้ความเข้าใจเรือ่งการควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ยง และสื่อสารผ่านช่องทาง Youtube HR NHSO, line 

         
การควบคุมภายใน.rar

    
ประชุมการจัดการความ

เสียง.rar  
- เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 ได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมผ่าน
ช่องทางออนไลน์ โดยกำหนดจัดในเดือนมิถุนายน 2564 

6 ป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์สว่นตนกับ
ผลประโยชน์สว่นรวม 
ปิดจุดอ่อน/พัฒนาให้ดีขึ้น 
I20, I21, I23, I24   

- พัฒนาคู่การยืม คืนทรัพย์สนิของราชการ ให้ชัดเจน / 
สื่อสารให้เข้าใจ 
 
 
 
 
- สื่อสารให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์สว่นตน 

- จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
และสื่อสารผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน 

                              
คู่มืการยืมมรัพย์สนิไป
ใชง้าน-รวม-25640401 

 
- สื่อสารให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตน ผ่านช่องทางเสียงตามสาย ในเดือนพฤศจิกายน 2563 
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- จัดทำคลิปวิดีโอสร้างความรู้ความเข้าใจเรือ่งการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง และสื่อสารผ่านช่องทาง Youtube HR NHSO, line  
(ดำเนินกิจกรรมตามข้อ 5 ป้องกันการรับสินบน ในข้อย่อย สื่อสารเข้มขน้
เพื่อ “สปสช. โปร่งใส”) 
                

7 การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
ปิดจุดอ่อน/พัฒนาให้ดีขึ้น 
I15, I13, I14   

- ทบทวนหลักเกณฑ์แนวทาง ของ HRM HRD  (การ
มอบหมายงาน การประเมินผลงาน การพิจารณาการ 
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ดำเนินการ ดังนี้ 
1. ทบทวนและจัดทำประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลงานส่วนงานและผลงาน ผู้ปฏิบัติงาน 
เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างประจำปี สำหรับปี 2564 และ
สื่อสารผ่านช่องทาง E-mail  

                 
ประกาศหลักเกณฑ์

ประเมนิผลงานส่วนงาน   
สาระสาํคัญหลักเกณฑ์
การเลือนเงนิเดือนใหม่ 

2. ทบทวนและจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สำนักงาน
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ ปี 2564 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
(new normal) และสื่อสารผา่นช่องทาง E-mail  

                           
แผนผกึอบรมและ

พฒันาบุคลากร สปสช.  
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- สื่อสาร กฎ ระเบียบ เกณฑ์ให้เข้าใจตรงกนั  
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารภายในองค์กร สรา้งความมั่นใจ 
กำกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์นวทาง  
 

3. ทบทวนและจัดทำแนวทางการทำแผนพัฒนารายบุคคล ของ สปสช.  
ปี 2564 และสือ่สารผ่านช่องทาง E-mail  

                           
แนวทางการจัดทาํ

แผนพฒันารายบุคคล (I 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนภายในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อให้การพิจารณาทุนภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจสำนักงาน 

                          
คาํสังแต่งตังคกก.ทุน.

pdf               
- ดำเนินการ ทบทวน กฎ ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารจัดการสำนักงาน ให้
เป็นปัจจุบัน และสื่อสารให้บคุลากรได้รับทราบและเข้าใจตรงกัน 
ผ่านช่องทาง E-mail                           

                           
รวม กฎ ระเบียบ การ
บรหิารสาํนักงานฯ ปี 25 

 
- เลขาธิการ สปสช. และผู้บรหิาร สื่อสารนโยบายการบริหารงาน
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ ตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านวีดีทัศน์ ในวันจัด
นิทรรศการสัปดาห์ธรรมภิบาล บอกรัก สปสช. ด้วยใจสุจริต ในวันที่ 17 
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- ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุ 
 
 
  

กุมภาพันธ์ 2564 

                          
วีดีทัศน์แนวทางธรร
มาภบิาล เลขาธกิาร.rar 

 

- ดำเนินการจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
สำหรับผู้บริหาร ปี 2564 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1. เพิ่มความรูค้วามเข้าใจในแนวทางการประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภายใน ประเมินความเพียงพอและการมีอยู่จริงของระบบ (การปฏิบัติตาม
กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่) โดยเฉพาะด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารในการ
กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคมุที่มีอยู่ หรือทีก่ำหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินงาน
และการบริหารของสำนักงานสามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ภายใต้การกำกับดูแลที่ดี และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง
จากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้
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ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต 

                          
โครงการประชุมเพมิ
ประสทิธภิาพฯ 64.pdf     

 
 


