
สปสช. ความก้าวหนา้การดำเนินงานรบัฟังระดับเขต ปี 63 การรับฟงั Online 
เขต 1  จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแล้ว อยู่ระหว่างการสรุปข้อมูล ไม่ได้ดำเนินการ 
เขต 2 อยู่ระหว่างดำเนินการ รับฟัง Online พัฒนาข้อเสนอโดย PM เขต Online google form 
เขต 3 อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจ้างบุคคลรวบรวมวิเคราะห์ข้อเสนอจากทุก

ช่องทาง + วิเคราะห์ข้อเสนอร่วมกับ PM เขต 
Online + แบบสอบถาม 

เขต 4 อยู่ระหว่างดำเนินการ ตาม timeline  ถึง 15 มิ.ย.63 

 

รับฟังด้วย google doc 
ควบคู่กันไปกับการจัด
ประชุม และพ้ืนที่ภาค
ประชาชนใช้ ระบบ
ออนไลน์ ด้วย https://วี
คลาส.ไทย.   จัดการ
กันเองตามภารกิจที่เขต 4 
สนับสนุนงบดำเนินการ 

เขต 5 อยู่ระหว่างดำเนินการ รับฟัง Online กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดการ
ข้อมูล จะประชุมคณะทำงานฯ วันที่ 26 ม.ิย.63 

google form 

เขต 6 จัดรับฟังและคืนข้อมูลแล้ว ทาง Live และ Web ดำเนินการทาง Live และ 
Web  

เขต 7 จัดรับฟัง Focus group 3 กลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 ประเด็น 1,2,3,4,7 
กลุ่มที ่2 ประเด็น 5,6 กลุ่มที ่3 ประเด็นปัญหาของเขต (การบริบาล
ระยะกลาง) 
อยู่ระหว่างการประชุมสรุปข้อมูลโดยคณะทำงานคร้ังสุดท้าย ส่งข้อมูล
ภายในเดือนกรกฎาคม 63 

การสำรวจทาง Online 
โดย google form 

เขต 8 รับฟังความเห็นเรียบร้อยแลว้ อยู่ระหว่างสรุปข้อเสนอโดยคณะทำงาน
พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ภายในเดือนมิถุนายน 63 

1.รับฟังความคิดเห็นทาง 
โปรแกรม Online ของเขต 
2. นำความคิดเห็นจากข้อ 
1 จัดทำร่างข้อเสนอ และ
นำร่างข้อเสนอรับฟังความ
คิดเห็นทาง online  

เขต 9 อยู่ระหว่างดำเนินการ รูปแบบผู้รับบริการเป็นกลุ่มย่อย ไม่เกิน 20 คน
ต่อกลุ่ม 10 ครัง้ ผู้ให้บริการใช้แบบสอบถาม อปท.อยู่ระหว่างหา
หน่วยงานรับดำเนินการ 

ไม่มีข้อมูล 



เขต 10 จัดรับฟัง Focus group โดยสนับสนุนงบประมาณให้กลไกภาค
ประชาชน ดำเนินการ แบ่งเป็นกลุ่มตามจังหวัด 5 จว. 
1.จังหวัด มุกดาหาร กลุ่มสตรี ต.นาสะเม็ง ดอนตาล อ.ดอนตาล/ต.ผึ่ง
แดด ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง  จำนวน 17 คน 
2.จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มเยาวชน ต.ไก่คำ อ เมือง 15 คน  
3.จังหวัดยโสธร กลุ่มผู้สูงอายุ / ประชาชนทั่วไป ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ 
ต.ค้อเหนือ อ.เมือง ต.โพนเมือง อ.ค้อวัง รวม 55 คน 
4.จังหวัดอุบล  กลุ่มผู้ใช้แรงงาน/เกษตรกร/สตรี ต.โขงเจียม อ.โขง
เจียม ต.คันไร่ ต.หนองนกเขียน อ.สิรินธร รวม 33 คน 
5.จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มพระสงฆ์/ผู้พิการ/เคส ม.41 วัดบ่อแก้ว ต.
หนองบัว อ.วังหิน วัดบ้านโนนแกด ต.ทุ่ม อ.เมือง ต.ภูเงิน ต.ภูผา
หมอก อ.กันทรลักษ์ ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง  รวม 36 คน 

รับฟังทาง Online 
google Form รวบรวม
เป็นข้อมูลบางส่วน 

เขต 11 ดำเนินการแล้ว 
โดยได้สรุปให้คณะทำงานระดับเขตกลั่นกรองจัดทำข้อเสนอเป็น
ข้อเสนอเพ่ือการบริหารจัดการตามประเด็นการรับฟัง เมื่อวันที่ 17 
มิ.ย. 63  (ส่งขอ้เสนอ ตามไฟล์) 
 
ใช้วิธีการรับฟังพร้อมการประชุมช้ีแจงกองทุน + รับฟังในกลุ่มเฉพาะ 
(มอแกน/ชาวเล/พระสงฆ์/อสม.) โดยศูนย์ประสานงาน ปชช รับฟัง
กลุ่ม อปท. ดำเนินการโดย คณะกรรมการอิสลามฯ 

ไม่มีข้อมูล 

เขต 12 ดำเนินการแล้ว 1) รับฟังผู้รบับริการผ่านศูนย์ประสานงาน ซึ่ง
ดำเนินงานแบบรับฟังผ่านกลุ่มไลน์ สมัภาษณ์ทางโทรศัพท์ และบุคคล 
2) รับฟังผูใ้ห้ผา่นการประชุมของของ pm ต่างๆ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ กระบวนการสุดท้ายคือรับฟังออนไลน์ และ
เสนอผลผ่านเฟสบุคไลฟ์ ในต้นเดือนสิงหาคม 
 
 

ใช้ระบบรับฟัง Online ที่
ส่วนกลางพัฒนา 
นำเสนอผ่าน FB Live ต้น
เดือนสิงหาคม 

เขต 13 ดำเนินการแล้วถึงขั้นตอนที่ 5 จัดเมื่อ 18 มิถุนายน 63 1.โปรแกรมรับฟัง Online 
ของ สปสช. เขต กทม. 
2.Live FB รับฟังระดับเขต 
 



 
อยู่ระหว่างสรุปข้อเสนอ 

ข้อมูล ณ วันที ่24 มิถุนายน 2563***เพ่ิมเติมข้อมูลเขต 11 

สรุป จำนวน (เขต) 
จัดรับฟังความคิดเห็นแล้ว พร้อมส่งข้อมูลภายในเดือนกรกฎาคม 63 6 (1,6,7,8,10,13) 
อยู่ระหว่างดำเนินการ พร้อมส่งข้อมูลภายในเดือนกรกฎาคม 63 7 (2,3,4,5,9,11,12) 
ภายใน 1-2 สปัดาห์ที่แล้ว มกีารจัดรับฟัง Facebook Live  1 เขต คือ เขต 13 กทม. 
จัดรับฟัง และคืนข้อมูล แบบ Live / Web (ไม่ได้ระบุวัน) 1 เขต คือ เขต 6 ระยอง 
รับฟังด้วยแบบสอบถามความเห็น/ข้อเสนอ ด้วยโปรแกรม web ที่เขตพัฒนาเอง 2 เขต คือ เขต 8,13 
รับฟังความคิดเห็น Online โดย Google Form ของเขต 6 (2,3,4,5,6,10) 

 

 


