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รายงานผลการดําเนินงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561  ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ/แนวทางการ
ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริตด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
กลยุทธ์ที่ 1.1 
ปลูกฝังจิตสํานึกให้ยึดถือ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบุคคลที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น ยกย่องผลงาน ประกาศ
ความดี 

กิจกรรมยกย่องคนดี   
 

 กิจกรรมนี้ ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2559 โดย เมื่อมีบุคลากรที่ทําความดี 
ช่วยเหลือผู้อื่น เช่น การปฐมพยาบาล ช่วยชีวิตผู้ป่วย
ฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือเมื่อรถเสีย การเก็บของได้
ส่งคืนเจ้าของ การให้บริการที่ประทับใจ  
จะประชาสัมพันธ์ ยกย่องเชิดชู ประกาศความดี  
ผ่านช่องทางสือ่สารภายใน ทัง้การทําโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์  เวียน mail ผ่าน lotus note  เสียง
ตามสาย  กรุ๊ปไลน์ ขององค์กร         

กจิกรรมยกย่องคนดี 
61.rar  

สื่อสารให้มีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน (conflict of interest) : การ
รับสินบน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนคู่มือ
พัฒนาความโปร่งใสในการปฏบิัติงาน ส่งเสริม
ความร่วมมือของเครือข่ายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่มสับปะรด
หวาน  
 

 

 ดําเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ 
บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม  มีผู้ร่วมกิจกรรม 29 คน 
- มีวัตถุประสงคเ์พื่อ ทบทวนแนวทางการปฏบิัติงาน  

ที่ส่งเสริมให้เกดิความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 
เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทําเป็น
กรณีศึกษา  

- ผู้เข้าประชุม เป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปน็ผู้ที่มีความสนใจใน
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รายงานผลการดําเนินงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561  ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ/แนวทางการ
ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

การป้องกันทุจริต  รวมกลุ่มกันโดยอิสระ ภายใต้
ชื่อ “กลุ่มสับปะรดหวาน”จํานวน 29 คน 

- ในกิจกรรมนี้  มีการบรรยายเรื่อง “การปฏบิัติตน
ของเจ้าหน้าที่ ต่อประมวลจริยธรรมฯ และการ
รักษาวินัยของผู้ปฏิบัติงาน”(การรับสินบน) โดย 
นายวีระพงศ์ เจริญเกตุ รองผู้อํานวยการ สํานัก
กฎหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรฐั ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน การกระทําที่ผิดวินัย และการลงโทษ 
นอกจากนั้นมีการทํากิจกรรมกลุ่มเครือข่าย จัดทํา
กรณีศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบตัิ  

ขออนุมัตจิัดประชุม
ทบทวน COI ๖๑.pdf   

กําหนดการทบทวน
คู่มือพฒันาความโปร่งใส 

รายชื่อกลุม่สบัปะรด
หวาน_61 แนบแผนปฏบิตัื 

เอกสาร คุณวีระพงศ์ 
สกม.rar  

    

ผลการดําเนินงานโดยสรุป 
     1. บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ 

ระเบียบว่าด้วยการประมวลและวิธีพิจารณามาตรฐาน
จริยธรรม / ระเบียบ สปสช. ว่าด้วย วินัย การรักษา
วินัย และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการดําเนินการ
ทางวินัย  / หลักเกณฑ์ ของ ปปช.เรื่องเกี่ยวกับสินบน  
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รายงานผลการดําเนินงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561  ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ/แนวทางการ
ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

    2. บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจถึง
การปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ ตามประมวลจริยธรรมฯ 
และการรักษาวินัยของผู้ปฏบิัติงาน (การรับสินบน)        

    3. มีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมให้เกดิ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

   4. จัดทําคู่มือความโปร่งใส จะเผยแพรใ่นเดือนตุลาคม-
พฤศจิกายน 2561 

กลยุทธ์ที่ 1.2 
นําประมวลจริยธรรมขององค์กรมา
เป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต 

นําประมวลจริยธรรมขององค์กร มาเป็น
บรรทัดฐานในการสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต 

ประชุมเชิงปฏบิัติการระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการสํานักงาน  

   

 ดําเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ 
โรงแรมเวย์ พัทยา จ.ชลบุรี   
- วัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความสัมพันธ์ มีการทํางาน

เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ สร้างงานคุณภาพของ
ระบบสนับสนนุ และเพื่อให้มีแนวทางปฏบิัติที่
ต่อเนื่องในทางเดียวกัน ลดปัญหาการประสานงาน
ในการปฏิบัติต่างๆ   

- ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ของ cluster 4 ซึ่งเป็นผุ้รับผดิชอบระบบสนับสนุน
ขององค์กร จํานวน 144 คน 

- ในการประชุมนี้ได้ จัดให้มีการบรรยายเรื่อง “การ
จัดการอย่างมีธรรมาภิบาล” โดย รองเลขาธิการ 
สปสช. นพ.วิทยา ตันสุวรรณนนท์ ซึ่งเป็นการให้
นโยบาย /  และ อภิปรายเรื่อง “ของฝากจาก
สับปะรดหวน” โดย นายวีระพงศ์ เจริญเกตุ  
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รายงานผลการดําเนินงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561  ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ/แนวทางการ
ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

รองผู้อํานวยการ สํานักกฎหมาย และ นายพรรค
พงศ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงาน ซึ่งเป็นการสื่อสาร
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมขององค์กร บรรทัดฐานใน
การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต  

ขออนมุตัจิัดประชุม 
admin branch 61.pd  

กําหนดการ admin 
branch 61.pdf  

การจัดการอย่างมีธรร
มาภบิาลปี 2561.pdf

Admin.pdf

  
 

ผลการดําเนินงานโดยสรุป 
    1. บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจใน

ประมวลจริยธรรมฯ การปฏิบัติตนและการรักษาวินัย  
    2. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการและการ

แก้ปัญหาของสํานักต่างๆในกลุ่มภารกิจระบบสนับสนุน 
     3. มีความเข้าใจปัญหา สาเหตุและเตรียมการนํา

ประเด็นมา ระบุเป็นความเสี่ยง โดยเฉพาะเรื่องการ
ป้องกันทุจริต และกําหนดแนวทางป้องกัน แก้ไข    

     4. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการประสานและพัฒนา
ระบบงานสนับสนุนให้มีคุณภาพต่อไป 
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รายงานผลการดําเนินงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561  ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ/แนวทางการ
ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

พัฒนาบุคลากรของ สปสช. ให้เป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณธรรม บนฐานการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการตามรอยพระราชดํารัส 
 

 

 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน     
การวางแผนทางด้านการเงิน  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย      

- วัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง
ของ สปสช.มีความรู้ความเข้าใจและนําหลักปรัชญา 
“เศรษฐกิจพอเพียง”เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 
โดยการให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน และ
สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

- ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มที่มีเงนิเดือนคงเหลือน้อย 
และกลุ่มผู้ทีส่นใจ 

- ดําเนินการ จํานวน 2 ครั้ง  
        วันที่ 6  มีนาคม 2561 จํานวน 40 คน 
        วันที่ 13 มีนาคม 2561 จํานวน 40 คน 

โครงการศกึษาดูงานฯ.
pdf  

กําหนดการศกึษาดู
งานฯ.pdf  

 

ผลการดําเนินงานโดยสรุป 
      บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจ  ได้รับความรู้ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนการเงิน 
สามารถนําไปปรับใช้และปรบัพฤติกรรมด้านการเงินของ
ตนเองได้ต่อไป 
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รายงานผลการดําเนินงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561  ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ/แนวทางการ
ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

  จัดกิจกรรมของเครือข่ายบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องสม่ําเสมอ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนคู่มือ
พัฒนาความโปร่งใสในการปฏบิัติงาน ส่งเสริม
ความร่วมมือของเครือข่ายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่มสับปะรด
หวาน 

 ดําเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ 
บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม    (กิจกรรมเดียวกับ 1.1 ) 

 

ผลการดําเนินงานโดยสรุป  
- ในการประชุมนี้สมาชิก “กลุ่มสับปะรดหวาน”ได้

ร่วมกันเขียนเรื่องเล่าที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเพื่อ
จัดทําเป็นกรณีศึกษา  เตรียมการนําไปเผยแพร่ และ
บรรจุในคู่มือความโปร่งใส ฉบับปรับปรุงต่อไป 

รวมเรื่องเลา่ฯ 61_กลุม่
สบัปะรดหวาน.pdf  

- จัดทําคู่มือความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เผยแพร่ใน
เดือนพฤศจิกายน 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไก
ป้องกันทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 2.1  
สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารทุก
ระดับมีความพร้อมรับผิด 
(accountability) 

 
 
มีการประกาศเจตจํานงสุจริตในการ
บริหารงานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ 
และสื่อสารอย่างทรงพลัง โดยผู้บริหาร
ระดับสงูของ สปสช. 

 
 
ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
หลักประกันสขุภาพแหง่ชาติ ปี พ.ศ. 2561    

 
 

 
 

 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561  เลขาธิการ สปสช.ได้
ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน โดยกําหนด
นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโป่ง
ใสในการดําเนินงาน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความโปร่งใส 
2) ด้านความพร้อมรับผิด 3) ด้านความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมใน
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รายงานผลการดําเนินงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561  ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ/แนวทางการ
ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

องค์กร 5) ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน และให้
สื่อสาร ถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ทราบและยึดถอืปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ผ่านช่องทาง
สื่อสารต่างๆ  ได้แก่ การนําขึ้น web site สํานักงาน 
แจ้งเวียนผ่าน lotus note  เสียงตามสาย  กรุ๊ปไลน์ของ
องค์กร   

ประกาศเจตจํานง ฉบับ
ภาษาไทย_สปสช._2561 

ประกาศเจตจํานงสจุรติ 
ฉบับภาษาองักฤษ_สปสช 

เลขาธกิาร ประกาศ
เจตจํานงฯ ปี 61 หนา้ w  

mail สื่อสาร_ ประกาศ
เจตจํานงสุจรติในการบร ิ 

 เลขาธิการ สปสช. ประกาศ ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญใน 
ทุกเทศกาล หน้าเว๊บไซต์หลัก สปสช. เพื่อสื่อสาร สร้าง
ความตระหนักในนโยบาย เจตจํานงสุจริต  

                      
เลขาธกิาร ประกาศไม่
รับของขวัญทุกเทศการ 

มีการกํากับติดตามการดําเนินงานตาม
เจตจํานงของผูบ้ริหารในการต่อต้านการ
ทุจริต 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการ
ตรวจติดตามคุณภาพองค์กรปี 2560 และ
เตรียมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) 
ปี 2561   

 ดําเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 ณ 
โรงแรมแคนทารี จ.อยุธยา 

 

- วัตถุประสงค์เพื่อ ทบทวนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อ
ผลการตรวจ IQA เตรียมทีม lead auditor , 
Internal auditor เตรียมความพร้อมตรวจติดตาม
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รายงานผลการดําเนินงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561  ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ/แนวทางการ
ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

คุณภาพภายใน ทําความเข้าใจแนวคิดของรบบ
บริหารคุณภาพ    

- ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยกลุม่ lead Auditor , 
Internal auditor และผู้สนใจ จํานวน.60 .คน 

- ในการประชุมนี้  มีการเปิดการประชุมและ 
บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางระบบคุณภาพของ 
สปสช. โดย รองเลขาธิการ สปสช. นพ.วิทยา ตัน
สุวรรณนนท์ มีเนื้อหาให้นโยบายและทําความ
เข้าใจเรื่องงานคุณภาพ ซึ่งต้องให้ความสําคญักับ
การพัฒนาคุณธรรมความโปร่งใสขององค์กร 

ขออนุมัตโิครงการ KM
 Audit 61.pdf   

กําหนดการ.pdf

 
 

ผลการดําเนินงานโดยสรุป 
- บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจการตรวจ

ประเมินที่จะเป็นมาตรฐานเดียวกัน / มีความเข้าใจ
แนวทางการพัฒนางานคุณภาพ ที่ควบคู่กับเรื่อง
คุณธรรมความโปร่งใส / สามารถประยุกต์ใช้ใน
การทํากิจกรรม IQA ได้ 

เสริมสร้างระบบการรับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพ  

โครงการจัดตั้งศูนย์ธรรมาภิบาล    ความก้าวหน้าการดําเนินโครงการจัดตั้งศูนย์         
ธรรมาภิบาล  คือ มีการนําเสนอต่อ คณะกรรมการ
บริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 7/2561 
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รายงานผลการดําเนินงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561  ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ/แนวทางการ
ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 มติที่ประชุม  มอบหมาย
สํานักกฎหมาย เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณา
จัดทํา   แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
และปรับปรุงกระบวนการรับ/รายงาน/พิจารณาเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
เป็นธรรม  

610523_รายงานการ
ประชุมคณะ กก. HR 7- 

 มีการประชุมเพื่อ ยกร่าง  work flow การรับเรื่อง
ร้องเรียน โดยสํานักกฎหมาย  
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 และจะนําเสนอคณะ
กรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใน
เดือนตุลาคม 2561 

 กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการปฏิบัติงานให้มีความ
โปร่งใสใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

ดําเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

การประชุมกํากับติดตามการดําเนินการตาม
ปฏิทิน ITA ของ ป.ป.ช.   

 การประชุมกํากับติดตามการดําเนินการตามปฏิทิน 
ITA ของ ป.ป.ช. จํานวน 2 ครั้ง : ครั้งที่ 1 วันที่ 15 
พฤษภาคม 2561 และครัง้ที่ 2 วันที่ 22 พฤษภาคม 
2561   

บันทกึการประชุม
เตรียมการประเมนิEB 6  

บันทกึการประชุม
เตรียมการประเมนิEB 6 
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รายงานผลการดําเนินงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561  ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ/แนวทางการ
ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

 สปสช..อุทธรณ์ผล EBIT พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน
ไปยัง กพร. ตามหนังสือที่ สปสช.4.63/6834  
ลงวันที ่1 สิงหาคม 61 

สร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  

1. การประเมินความเสี่ยงระดับกลุ่มภารกิจ 
(Clusters’ business risks assessment) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. มาตรการในการดําเนินงานหลักประกัน
สุขภาพประจําปีงบประมาณ 2561 
 

 ในการประเมินความเสี่ยง กําหนดเรื่อง “การจัดซื้อจัด
จ้างของสํานักงานไม่เป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
ฉบับใหม่” เป็นความเสี่ยงระดับกลุ่มภารกิจ 
(Clusters’ business risks assessment) ของกลุ่ม
ภารกิจที่ 4  ซึ่งที่ต้องดําเนินการควบคุม  (risk no. 
4.6) 

ประเมนิความเสีย่งระดบั
กลุม่ภารกจิ 61_แนบแผน 

 

 กําหนด มาตรการในการดําเนินงานหลักประกัน
สุขภาพประจําปีงบประมาณ 2561 : มาตรการที่ 3 
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้ง
เวียนให้บุคลากร ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด ผ่านช่องทาง lotus note และเสยีงตาม
สาย 

มาตรการในการ
ดําเนนิงานหลกัประกนัสขุ 

สกม. แจง้เวียนมาตรการ
ฯ 61.pdf  
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รายงานผลการดําเนินงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561  ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ/แนวทางการ
ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

พัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันการ
ทุจริต ให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทัศนคติและพฤติกรรม ที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติงานด้านการป้องกันเชิงรุก 

ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อการประเมินการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับ
สํานัก  (IC & RM workshop) 
 

 กิจกรรมดําเนินระหว่างวันที ่15-16 มีนาคม 2561 ณ 
โรงแรมไมด้าแกรนด์ จ.นครปฐม   
- วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความ

เข้าใจ การควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยง  สามารถประเมินการควบคุมภายในและ
ความเสี่ยงของสํานักได้ เห็นทิศทางการปรับปรุง
พัฒนางาน  
 

- ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
จํานวน 75 คน  

- ในการประชุม รองเลขาธิการ นพ.วิทยา ตัน
สุวรรณนนท์ ได้ ให้นโนยบาย แนวคิดการควบคุม
ภายในและความเสี่ยง  / มีการ บรรยาย และการ
อภิปราย ให้ความรู้และประสบการณ์ เรื่องการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดย
วิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ 

ขออนุมัตโิครงการ
ประชุม IC&RM 61.pd 

กําหนดการประชุม 
IC&RM 61.pdf  

บันทกึการประชุม
ประเมนิควบคุมภายในแ 
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รายงานผลการดําเนินงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561  ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ/แนวทางการ
ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานโดยสรุป 
1.ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจในกาควบคุมภายในและ
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น (ก่อนอบรม 4.88% (ปานกลาง) และ
หลังอบรม 7.14% (มาก) (เต็ม 10%)   

2. มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองในระดับ
สํานักที่ตนเองสังกัด 

3. มีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ผู้เข้าประชุมรับผิดชอบ   
ประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสการทุจริต 
และหาจุดควบคุมที่เหมาะสม  

การประเมินโอกาสการเกิดทุจริตของ
สํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
(Fraud risks assessment) ปี พ.ศ. 2561 

 มีการประเมินโอกาสการเกิดทุจริตของสํานักงาน
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2560 ผลการประเมินตาม file  

วเิคราะห์ความเสี่ยง
ทุจรติ ปี 60_อ.วทิยา ลง 

 มีการประเมินโอกาสการเกิดทุจริตของสํานักงาน
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561  ผลการ
ประเมินตาม file 

ประเมืนความเสี่ยง
โอกาสที่จะเกดิการทุจร ิ 

กลยุทธ์ที่ 2.3 
เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการ
เสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 

ปรับปรุงการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง 
โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ 
ให้มีประสทิธิภาพเป็นไปตามระบบ
คุณธรรม 

1. มาตรการในการดําเนินงานหลักประกัน
สุขภาพประจําปีงบประมาณ 2561 
 
 

 มีการกําหนดมาตรการในการดําเนินงานหลักประกัน
สุขภาพประจําปีงบประมาณ 2561 และแจ้งเวียนให้
บุคลากร ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
: มาตรการที่ 4 การบริหารผลการปฏิบัตงิานและ
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รายงานผลการดําเนินงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561  ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ/แนวทางการ
ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
2. ทบทวนกระบวนการสรรหาคัดเลือก
ผู้บริหาร ให้มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 

กระตุ้นการพัฒนาบุคลากรที่มผีลสัมฤทธิใ์นการ
ปฏิบัตงิานต่ํา และ แจ้งเวียนให้บุคลากร ได้รับทราบ
และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผ่านช่องทาง  lotus 
note    

มาตรการในการ
ดําเนนิงานหลกัประกนัสขุ 

สกม. แจง้เวียนมาตรการ
ฯ 61.pdf  

 มีการออก ประกาศ สปสช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งบริหาร เมื่อ
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 

1_ประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วธิีการแต่งต 

ส่งเสริมกิจกรรมการร่วมกลุ่มอย่างไม่
เป็นทางการภายในสํานักงาน เพื่อการ
เป็นหูเป็นตาในการป้องกัน และต่อต้าน
การทุจริต 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนคู่มือ

พัฒนาความโปร่งใสในการปฏบิัติงาน ส่งเสริม

ความร่วมมือของเครือข่ายและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่มสับปะรด

หวาน  

 ดําเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ 
บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม    (กิจกรรมเดียวกับ 1.1 ) 
 

ผลการดําเนินงานโดยสรุป  
- ในการประชุมนี้สมาชิก “กลุ่มสับปะรดหวาน”ได้

ร่วมกันเขียนเรื่องเล่าที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเพื่อ
จัดทําเป็นกรณีศึกษา  เตรียมการนําไปเผยแพร่ และ
บรรจุในคู่มือความโปร่งใส ฉบับปรับปรุงต่อไป 
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รายงานผลการดําเนินงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561  ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ/แนวทางการ
ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

รวมเรื่องเลา่ฯ 61_กลุม่
สบัปะรดหวาน.pdf  

- สมาชิกกลุ่มสับปะรดหวาน ร่วมกันวิเคราะห์และ

ประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิดการทุจริต ปี 2561 

ประเดน็ 
fruad_61_2_25มค.pd 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปราบปราม
การทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 3.1  
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปราม
การทุจริต 
 

 
 
 
ดําเนินการสืบหาเบาะแสของการทุจริต
ในองค์กรและพัฒนากระบวนการ
สืบสวนที่รวดเร็วและเป็นธรรม 

 

 

 

กิจกรรมในปี 2562 

- 

 แจ้งเวียนพฤติการณ์การทุจรติให้ทุก
หน่วยงานภายใน สปสช.ได้รบัทราบและ
ตระหนักในการต่อต้านทุจริต 

กิจกรรมในปี 2562 - 

 พัฒนาระบบสารสนเทศการดําเนินงาน
ด้านการปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดให้มีประสทิธิภาพ 

กิจกรรมในปี 2562 - 
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รายงานผลการดําเนินงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561  ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ/แนวทางการ
ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา เป็นไป
ตามที่กฏหมายกําหนด 

กลยุทธ์ที่ 3.2 
พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการ
กระบวนการด้านการปราบปราม
การทุจริต 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก เพื่อ
สนับสนุนองค์ความรู้และข้อมูลในการ
ปราบปรามการทุจริต 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนคู่มือ

พัฒนาความโปร่งใสในการปฏบิัติงาน ส่งเสริม

ความร่วมมือของเครือข่ายและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่มสับปะรด

หวาน :  

 

 ดําเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ 
บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม มีผู้ร่วมกิจกรรม 29 คน      
(กิจกรรมเดียวกับ 1.1 ) 

- ในการประชุมนี้ มีการบรรยายเรื่อง  “ประสบการณ์

การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของ

กระทรวงสาธารณสุข” โดย นางสาวสุชาฎา  

วรินทร์เวช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญ

การ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง

สาธารณสุข 
 

ผลการดําเนินงานโดยสรุป   
ผู้เข้าประชุมมีความสนใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน และกําหนด

แนวทางที่จะสื่อสาร ประสานความร่วมมือกับ

เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข ต่อเนื่องต่อไป  

เอกสารบรรยาย 
สปสช_สุชาฎา.pdf  
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รายงานผลการดําเนินงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561  ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ/แนวทางการ
ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

  ร่วมเป็นคณะทํางานจัดทําร่างนโยบายป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ หรือ

คุกคามทางเพศในการทํางานของกระทรวง

วสาธารณสุข  

โดย นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์ ได้ร่วมเป็น
คณะทํางาน และมีการประชุมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 
2560 

             
คําสั่งแต่งตัง้ คทง.ล่วง
ละเมดิทางเพศฯ.pdf  

 


