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รายงานผลการดําเนินงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ป ี2562  รอบ 6 เดอืน  (ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561) 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
สร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต
ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 1.1 ปลูกฝงัจิตสํานึก
ให้ยึดถือ
ผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน 

ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบุคคล
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น 
ยกย่องผลงาน ประกาศ
ความดี 

- โครงการปิดทองหลังพระ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "บริหารเงินดี หมดหนี้ มี
สุข" ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอฟท์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายร 
และศึกษาดูงานศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัด
นครนายก 

1. วัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของ สปสช. 
มีความรู้ความเข้าใจและนําหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต โดยการให้ความรู้ด้านการ
วางแผนการเงนิ และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

2. ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มที่มีเงินเดือนคงเหลือน้อย และกลุ่มผู้ที่
สนใจ 

3. ดําเนินการ จํานวน 2 ครั้ง  
        ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562  จํานวน 34 คน 

      ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562   จํานวน 34 คน 

               
โครงการบรหิารหนี ้ค 

1_62.pdf
กาํหนดการอบรม 
17-18.01.62.pdf  

                
โครงการบรหิารหนี ้ค 

2_62.pdf  
กาํหนดการอบรม 
21-22.03.62.pdf  
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
 
 
 
  

ผลการดําเนินงานโดยสรุป 

      บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจ ได้รับความรู้ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนการเงิน สามารถนําไปปรับใช้และปรับ
พฤติกรรมด้านการเงินของตนเองได้ต่อไป 

สื่อสารให้มีความเข้าใจเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(conflict of interest) 

- การประชุมปฏิบัติการ เพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือของ
เครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มสับปะรดหวาน  

ดําเนินกิจกรรมวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทา

ราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรงุเทพมหานคร  

   1. มีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายในการสร้าง 

      ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ระดมสมองหารือ 

      กิจกรรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2563 

   2. ผู้เข้าประชุม เป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      และเป็นผู้ที่มีความสนใจในการป้องกนัทุจริต รวมกลุ่มกันโดยอิสระ  

      ภายใต้ชื่อ “กลุ่มสับปะรดหวาน” จํานวน 26 คน 

   3. ในกิจกรรมนี้  มีการบรรยายในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

          3.1 เรื่อง “โอกาสเกิดทุจริต : มุมมองผู้ตรวจสอบ” โดย  

นางสาวสุทธิรา ตั้งเพียรพันธุ์  ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบ เพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงการทุจรติและประเภทการทุจริต 

การควบคุมภายในด้านการทุจริต บุคลิกพฤติกรรมการกระทําการทุจริต 

เป็นต้น 

          3.2 เรื่อง “มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 จะจัดการ

อย่างไร” โดย นายวีระพงศ์ เจริญเกตุ รองผู้อํานวยการ สํานักกฎหมาย 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏบิัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ตามมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  

         3.3 บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันประเมินความเสี่ยง

โอกาสเกิดการทุจริต ปี 2562 และร่วมกันกําหนดการตอบสนองความ

เสี่ยงดักล่าว พร้อมทั้งร่วมกันระดมสมองคิดกิจกรรรมส่งเสริมคุณธรรม

และจริยธรรม ที่จะดําเนินการในปี 2563   

   
ขออนุมัตจิัดประชุม
เครือข่ายฯ.pdf  

กาํหนดการประชุม
เครือข่ายฯ 62_20มยิ62  

สมาชกิกลุ่มสับปะรด
หวาน_62.pdf  

    
บทบาทของผู ้

ตรวจสอบภายในกับการ  
นําเสนอสัปรสหวาน 

๒๐ ม .ิย. ๖๒_สกม._เพ ิ   
Fraud risks 62_

สบัปะรดหวาน_21มยิ62_ 

ผลการดําเนินงานโดยสรุป 

     1. บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ ความเสี่ยงการ

ทุจริตและประเภทการทุจริต การควบคุมภายในด้านการทุจริตฯ/ 

การปฏิบัติตนของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

พ.ศ. 2562      

    2. ได้มีการประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิดการทุจริต ปี 2562 และ

ประเด็นการตอบสนองความเสี่ยงดังกล่าว   
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
   3. ได้กิจกรรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ที่จะดําเนินการในปี 

2563     

- โครงการประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาระบบสนับสนุน (Admin 
branch) ปี 2562 (สื่อสารเน้นย้ํา 
เรื่อง conflict of interest) 

ดําเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม 
โอ๊ควูด ศรีราชา จ.ชลบุรี 
   1. วัตถุประสงค์เพื่อ สื่อสารความรู้ความเข้าใจและทิศทางการบริหาร 
       จัดการสํานักงาน ในรูปแบบ Smart Office แก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มี 
       ส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนกลางและเขต / รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ  
       เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารการจัดการสํานักงาน /  
       เพื่อให้กระบวนการออกแบบผ่านการมีส่วนร่วมจากผู้ปฏิบัติงาน 
       และผู้เกีย่วข้อง 
   2. ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ cluster 4  
      ซึ่งเป็นผุ้รับผิดชอบระบบสนับสนุนขององค์กร จํานวน 140 คน 
   3. ในการประชุมนี้ได้ จัดให้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ของแต่ละ 
      สํานัก ใน C4 และสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดบูทสื่อสาร 
      ความรู้ความเขา้ใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of 
interest)  

โครงการ admin 
branch 62 .pdf   

กาํหนดการ admin 
branch 62 .pdf  

                   
สื่อสารผลประโยชน์ทับ

ซอ้นฯ.rar     
ผลการดําเนินงานโดยสรุป 



5 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
     1. บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ ทิศทางการ

บริหารจัดการสํานักงาน ในรปูแบบ Smart Office / ได้รับทราบ

ปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารการ

จัดการสํานักงาน / ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่นําไปสู่กระบวนการ

ทํางานและมีขอ้สรุปร่วมกัน     

    2. บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ 
    ทับซ้อน (conflict of interest) การปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน ด้วย 
    ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม  

- เผยแพร่คู่มือโปร่งใส ให้
บุคลากรทุกคน 

ดําเนินการเผยแพร่คู่มือพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ฉบับ
ปรับปรุง ปี 2562 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 ไปยัง 
บุคลากร สปสช. ส่วนกลาง สาขาเขต / คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานและบริการ
สาธารณสุข คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 เขต 
คณะอนุกรรม การควบคุมมาตรฐานและบรกิารสาธารณสุขเขต 13 เขต 
/ บุคลากรภายนอกที่มาดูงาน สปสช. / บุคลากรทั่วไป ที่มาใช้บริการ 
ห้องสมุด สปสช.  

เผยแพร่คูม่อืฯ.rar

  
- กิจกรรม "สัปดาห์ธรรมาภิบาล 
สปสช." 

ดําเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ธรรมาภิบาล สปสช. ปี 2562 วันที่ 11-
15 กุมภาพันธ์ 2562   
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

ภาพถา่ยกจิกรรม.rar

                                  
1.2 นําประมวล
จริยธรรมขององค์กร
มาเป็นรากฐานใน
การสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต 

นําประมวลจริยธรรมของ
องค์กร มาเป็นบรรทัดฐานใน
การสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริต 

-โครงการประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาระบบสนับสนุน (Admin 
branch) ปี 2562  (สื่อสาร เน้น
ย้ํา เรื่องประมวลจริยธรรม และ
ความโปร่งใส ) 

ดําเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม 
โอ๊ควูด ศรีราชา จ.ชลบุรี  (กิจกรรมเดียวกับ 1.1 ) 
  

พัฒนาบุคลากรของ สปสช. 
ให้เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณธรรม บนฐานการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการ NHSO Happiness 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ดําเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์ความรู้ 
สู่ความสุขในการทํางาน (Routine to happiness : R๒H)” หลักสูตร
นักสร้างสขุของสํานักงานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ 
   1. วัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจ 
“HAPPINOMETER : กลยุทธ์การขับเคลื่อนความสุข คนทํางาน และ
องค์กรแหง่ความสุข” สามารถเขียนแผนปฏบิัติการเสริมสร้างความสุข
ได้ฯ  
    2. ผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ทีป่ฏิบัติหน้าที่นักสร้างสขุ สปสช.  
จํานวน 111 คน 
    3. ดําเนินการ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็น
ทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพมหานคร 

                             
หนงัสอืขออนมุตัอิบรม 

happyness.pdf  
 



7 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
 
  

ผลการดําเนินงานโดยสรุป 

      บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ 
“HAPPINOMETER : กลยุทธ์การขับเคลื่อนความสุข คนทํางาน และ
องค์กรแหง่ความสุข” สามารถเขียนแผนปฏบิัติการเสริมสร้างความสุข
ของสํานัก / สปสช.เขต ได้  

1.2 นําประมวล
จริยธรรมขององค์กร
มาเป็นรากฐานใน
การสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต 

พัฒนาบุคลากรของ สปสช. 
ให้เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณธรรม บนฐานการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการศึกษาดูงาน โครงการ
พระราชดําริ มูลนิธิชัยพัฒนา 

- ดําเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "บริหารเงินดี หมดหนี้  
มีสุข" ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอฟท์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัด 
นครนายร และศึกษาดูงานศนูย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้มูลนิธิ 
ชัยพัฒนา จังหวัดนครนายก  (กิจกรรมเดียวกับ 1.1 ) 

1.3 สนับสนุนการ
สร้างเครือข่าย
บุคลากร เพื่อป้องกัน
และหยุดยั้งการ
ทุจริต 

จัดกิจกรรมของเครือข่าย
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
สม่ําเสมอ 

การประชุมปฏิบัติการ เพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือของ
เครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มสับปะรดหวาน  

ดําเนินกิจกรรมวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทา
ราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรงุเทพมหานคร  
(กิจกรรมเดียวกับ 1.1 ) 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
สร้างกลไกป้องกัน
ทุจริต 

2.1 สร้างความ
ตระหนักให้ผู้บริหาร
ทุกระดับมีความ
พร้อมรับผิด 
(accountability) 

มีการประกาศเจตจํานง
สุจริตในการบริหารงาน
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ 
และสื่อสารอยา่งทรงพลัง  

- มีการประกาศเจตจํานงสุจรติใน
การบริหารงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ของ เลขาธิการ 
สปสช. ต่อบุคลากร และ
หน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 
  

เลขาธิการ สปสช. ได้ลงนามยืนยันใช้ประกาศเจตจํานงสุจริตในการ

บริหารงาน ปี 2561 ต่อเนื่องในปี 2562 โดยกําหนดนโยบายในการ

พัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโป่งใสในการดําเนินงาน 5 ด้าน 

ได้แก่ 1) ด้านความโปร่งใส 2) ด้านความพร้อมรับผิด 3) ด้านความ

ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมใน

องค์กร 5) ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงานดําเนินการทบทวนการ 

ตามหนังสือที่ 4.63/17 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562  

                              
ทบทวนประกาศ
เจตจํานงฯ.rar  

 

- มีการประกาศเจตนารมณ์การ
ต่อต้านการทุจริต สปสช. ของ 
เลขาธิการ และบุคลากร สปสช.  

 

ดําเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ของ สปสช. 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  

                              
ประกาศเจตนารมณ์ฯ.

rar  

มีการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามเจตจํานง
สุจริตของผู้บรหิารระดับสงู
ในการต่อต้านการทุจริต 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาระบบคณุภาพองค์กร 4 
ครั้ง  
(1.Tune brain network 
setting 2.Coach,Auditor 

ดําเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบงาน

คุณภาพ (Tune Brain) ปี 2562  

1.1 วัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบงาน
คุณภาพ (Tune Brain) ด้านระบบบริหารงานคุณภาพฯ (ISO) 
การควบคุมภายใน (IC) การบริหารความเสี่ยง (RM) การ
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
training 3.Coach,Auditor 
training 4.KM ,M&E) 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการประเมินคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)  และเพื่อสร้างเครือข่ายในการทํางาน
เชิงพัฒนาระบบงานคุณภาพร่วมกัน 

1.2 ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของสํานัก/เขต  
จํานวน 27 คน 

1.3 ดําเนินการ ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม
เซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

             
ประชุม Tune 

brain.pdf  
ประเมนิความรูเ้ขา้ใจ_

TuneBrain.xlsx  

ผลการดําเนินงานโดยสรุป 

1. มีแนวทางการการบูรณาการระบบงานคุณภาพ  

2. มีเครือข่ายงานคุณภาพในองค์กร 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความรู้ความเข้าใจต่อระบบงาน

คุณภาพ สูงกว่าก่อนประชุม 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนํา (Coach & Auditor) ระบบ

บริหารคุณภาพ ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ ปี 2562 

2.1 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนํา (Coach & Auditor) 
ระบบบริหารคณุภาพ สปสช. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้าน
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
ระบบบริหารงานคุณภาพฯ (ISO) การควบคุมภายใน (IC) การ
บริหารความเสี่ยง (RM) สามารถนําความรู้ไปปฏิบัติงานได้ 
และสามารถเป็นผู้ตรวจประเมินระบบ ISO และเป็นที่ปรกึษา
ด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนา
เครือข่ายงานคณุภาพองค์กร ซึ่งมีการให้ความรู้ความเข้าใจ 
“การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต” แก่ผู้เขา้ร่วมประชุม 

2.2 ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของสํานัก/เขต 

จํานวน 24 คน 
2.3  ดําเนินการ วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเบสท์ 

เวสเทริน์ พลัส แวนดา แกรนด์ จ.นนทบุรี 

            
ขออนมุตัโิครงการอบรม 
Coach&Auditor 62.p 

Fraud risks.pptx ประเมนิผล
workshop_25-27กพ6 

ผลการดําเนินงานโดยสรุป 

1. ผู้ร่วมกิจกรรมมีระดับความรู้ความเข้าใจต่อระบบงานคุณภาพ 

มีสูงกว่าก่อนเข้าร่วมประชุม 

2. มีเครือข่ายงานคุณภาพในองค์กร 

3. โครงการอบรมหลักสูตร “ISO 9001:2015 Internal Auditor” 

ปีงบประมาณ 2562 

3.1 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้
สามารถเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal 
Auditor) ทั้งระดับสํานักและระดับองค์กรได้ อันจะเกิด
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
ประโยชน์ในด้านการปฏิบัติการแก้ไขความไม่เป็นไปตาม
ข้อกําหนด เป็นต้น 

3.2 ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของสํานัก/เขต  
จํานวน 40 คน 

3.3 ดําเนินการ ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม
เบสท์เวสเทริน ์พลัส แวนดา แกรนด์ จ.นนทบุรี 

                    
ขออนุมัตอิบรม ISO 

2015.pdf                          
ผลการดําเนินงานโดยสรุป 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้

ข้อกําหนด ISO 9001:2015 ในการปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้ตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน (Internal Auditor) ได้  

2.2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
การปฏิบัติงานให้มี
ความโปร่งใส ใช้ดุลย
พินิจโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

ดําเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

ดําเนินการตามปฏิทิน ITA ของ 
ป.ป.ช. 

ดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
1. ทบทวนแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564)  

                        
แผนแม่บทป้องกันฯ ฉ.

ทบทวน.pdf  

2. จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ของ สปสช. ปี 2562 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

                           
แผนปฏบิัตกิารฯ 

62.pdf  
3. นําเข้าจํานวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIIT) / บุคลากร สปสช. ที่มี
อายุงาน 1 ปีขึ้นไป และนําเขา้ไฟล์ข้อมูลมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIIT) /บุคลากรที่เข้ามารับบริการ หรือมาติดต่อตามภารกิจของ
หน่วยงาน ปี 2562 ในระบบ ITAS ของ ป.ป.ช. 
4. สื่อสารให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIIT) และตอบแบบ
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIIT) ผ่าน Intranet 
หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ สํานักงาน Facebook สํานักงาน
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ Facebook สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองค์กร กรุ๊ป Line ต่าง ๆ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ
ภายนอก เพื่อประเมินการดําเนินงานของ สปสช. ระหว่างวันที่ 15-30 
พฤษภาคม และ ป.ป.ช. ได้ขยายเวลาการตอบแบบวัดดังกล่าว ถึงวันที่ 
15 มิถุนายน 2562 ผ่านช่องทาง 2 ช่องทาง ดังนี้ 

1. QR Code  

2. URL สําหรับเข้าตอบ  

2.1 ตอบแบบวัด IIT  ที่ 

https://itas.nacc.go.th/go/iit/hfmbl1 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
2.2 ตอบแบบวัด EIT  ที่ 

https://itas.nacc.go.th/go/eit/hfmbl1 

รายละเอียดสื่อสาร
ภายใน ตอบ IIT 62.pdf

อนิโฟกราฟฟิค IIT 
EIT.rar

สือ่สาร IIT EIT.rar

  

3. ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามกิจกรรมเดียวกับ 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 
 

สร้างความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  

- การระบุและประเมินความเสี่ยง
ระดับองค์กร (Corporate risks) 
และความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต 
ปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ดําเนินการยกความเสี่ยงระดับระดับองค์กร (Corporate risks) และ
ความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต ปี 2562 จากปี 2561 ที่ยังจัดการได้ไม่
เพียงพอ และยังมีผลการประเมินปลายปี อยู่ในระดับ สูงมาก และ
ระดับสงู มาจัดการต่อมาจัดการต่อในปี 2562 และมีการระบุความเสี่ยง
ประเด็นใหม่ ปี 2562 พร้อมกําหนดกิจกรรมตอบสนองความเสี่ยง เพื่อ
ดําเนินการจัดการแก้ไขความเสี่ยง ในปี 2562 โดยได้นําเสนอในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบบริหารคุณภาพ การควบคุมภายใน 
การบริหารความเสี่ยง หลักธรรมาภิบาล และการป้องกันทุจริต (QMR) 
ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 17 เมษายน 2562 และเสนอคณะกรรมการ 
นโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช. (คนย.) ครัง้ที่ 12/2562 วันที่ 30 
เมษายน 2562 พิจารณาความเสี่ยงดังกล่าว 

           
รายงานการประชุม 

QMR ครัง้ที ่3_62_fina  
รายงานประชุม คนย 
ครัง้ที ่12_62.pdf  
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
- ทบทวน มาตรการในการ
ดําเนินงานหลักประกันสขุภาพ 
ปีงบประมาณ 2562 (มาตรการ
เกี่ยวกับพัสดุ)  

- ดําเนินการทบทวนมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562  (กิจกรรมเดียวกับ 2.3 ) 

พัฒนาบุคลากรด้านงาน
ป้องกันการทุจริต ให้มี
ความรู้ ความสามารถ 
ทัศนคติและพฤติกรรม ที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันเชิงรุก 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาระบบคณุภาพองค์กร 4 
ครั้ง  
(1.Tune brain network 
setting 2.Coach,Auditor 
training 3.Coach,Auditor 
training 4.KM ,M&E) 

ดําเนินกิจกรรม (กิจกรรมเดียวกับ 2.1 ) 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบงาน

คุณภาพ (Tune Brain) ปี 2562  

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนํา (Coach & Auditor) ระบบ

บริหารคุณภาพ ของสํานักงานหลกัประกันสุขภาพแหง่ชาติ ปี 2562 

3. โครงการอบรมหลักสูตร “ISO 9001:2015 Internal Auditor” 

ปีงบประมาณ 2562 
 

ประเมินความเสี่ยงด้าน
โอกาสการทุจริต และหาจุด
ควบคุมที่เหมาะสม  

ประเมินความเสี่ยงด้านโอกาส
การทุจริตของ สปสช.(Fraud risk 
assessment) 

ในการประชุมปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่าย และ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กลุ่มสับปะรดหวาน วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ 

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ 

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันประเมินความเสี่ยงด้านโอกาส

การทุจริตของ สปสช. ปี 2562 และกําหนดการตอบสนองความเสี่ยง

ดังกล่าว 

                            
Fraud risks 62_

สบัปะรดหวาน_21มยิ62_  
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
 2.3 เพิ่ม
ประสิทธิภาพกลไก
การเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม 

ปรับปรุงกระบวนการสรรหา 
คัดเลือก แต่งตั้ง โยกย้าย 
เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อน
ระดับ ให้มีประสทิธิภาพ
เป็นไปตามระบบคุณธรรม 

ทบทวน มาตรการในการ
ดําเนินงานหลักประกันสขุภาพ
ประจําปีงบประมาณ 2562 
(มาตรการเกี่ยวกับบุคลากร) 

ดําเนินการทบทวนมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ

ป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 

2562 และเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลกฎหมาย สปสช. 

ประกาศทบทวน
มาตรการฯ 62 ลงนามแ 

ส่งเสริมกิจกรรมการร่วมกลุ่ม
อย่างไม่เป็นทางการภายใน
สํานักงาน เพื่อการเป็นหูเป็น
ตาในการป้องกัน และ
ต่อต้านการทุจริต 

การประชุมปฏิบัติการ เพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือของ
เครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มสับปะรดหวาน  

ดําเนินกิจกรรมวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทา
ราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรงุเทพมหานคร  
(กิจกรรมเดียวกับ 1.1 )  

เสริมสร้าง
ประสทิธิภาพใน
การปราบปรามการ
ทุจริต 

3.1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

ส่งเสริมการแจ้งเบาะแสของ
การทุจริตในองค์กรและ
พัฒนากระบวนการสืบสวนที่
รวดเร็วและเทีย่งธรรม  

- พัฒนาช่องทาง ระบบแจ้ง
เบาะแสที่ทําให้ผู้แจ้งรู้สึก
ปลอดภัย 
- พัฒนากระบวนการสืบสวนที่
รวดเร็วและเทีย่งธรรม 

ดําเนินการพัฒนาช่องทาง ระบบแจ้งเบาะแสที่ทําให้ผู้แจ้งรู้สึกปลอดภัย 
ผ่านช่องทาง Line “กลุ่มสับปะรดหวาน สปสช.” 

                           
กลุ่มสับปะรดหวาน 

สปสช.jpg              

แจ้งเวียนพฤติการณ์การ
ทุจริตให้ทุกหน่วยงานภายใน 
สปสช. ได้รับทราบและ
ตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต 

แจ้งเวียนข้อมูลพฤติการณ์การ
ทุจริตในองคก์ร ให้ทุกหน่วยงาน
ภายในรับทราบ 

ดําเนินการแจ้งเวียนข้อมูลพฤติการณ์การทุจริตในองค์กร ของหน่วยงาน
ภายนอกได้รับทราบ ในกลุ่มเครือข่ายบุคลากร เพื่อป้องกันและหยุดยั้ง
การทุจริตใน สปสช. ผ่านช่องทาง Line “กลุ่มสับปะรดหวาน สปสช” 

                             
กลุ่มสับปะรดหวาน 

สปสช.jpg                            
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
 พัฒนาระบบสารสนเทศการ

ดําเนินงานด้านการปราบ
ป้องการทุจริตของหน่วยงาน
ในสังกัดให้มีประสทิธิภาพ 
ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันเวลาเป็นไปตามที่
กฎหมายกําหนด 

ให้บุคลากรแสดงตนถึงการไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ดําเนินกิจกรรมสื่อสารผ่าน intranet ให้ บุคลากร สปสช. ตอบแบบคํา

รับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ของผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ในระบบ

อิเล็กทรอนิคส ์วันที่ 14 มีนาคม 2562  

ตอบแบบคํารัยรองฯ.
pdf  

ประเดน็การรับทราบฯ.
docx  

           
3.2 พัฒนาเครือข่าย
และ 
บูรณาการ
กระบวนการด้านการ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งภายใน และ
ภายนอก เพื่อสนับสนุนองค์
ความรู้และข้อมูลในการ
ปราบปรามการทุจริต 

- โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนา
ระบบสนับสนุน (Admin branch) 
ปี 2562 (สื่อสาร เน้นย้ํา เรื่องการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต ) 

ดําเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโอ๊ค
วูด ศรีราชา จ.ชลบุรี  (กิจกรรมเดียวกับ 1.1 )  

 


