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    แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต สปสช.  
และเตรียมการประเมิน ITA ปี 2563 

 
เสนอ คณะกรรมการ QMR  

การประชุมครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 2 มีนาคม 2563 
โดย กลุ่มงาน QMS สทอ. 

 
1.ความเป็นมา 

ตามท่ี สปสช. ได้ให้ความสำคญักับการกำกับดูแลและการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ท้ังการบริหารงาน
ในหน่วยงานและการดำเนินตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชนและ
สังคม ตลอดจนให้ความสำคญัต่อข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน  โดยกำหนดมาตรการ
ภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง และรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตามที ่
ปปช. กำหนดเป็นประจำทุกปี น้ัน     

 ในปี 2562  สปสช. มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  เป็นลำดับท่ี 381 ในจำนวน 8,299 องค์กร
ท่ัวประเทศไทยที่เข้าร่วมประเมิน ด้วยคะแนน 89.25 เป็นลำดับท่ี 13 ในกลุ่มหน่วยงานสาธารณสุข 

ผลคะแนน ITA ปี 2562 ในกลุ่มหน่วยงานสาธารณสุข 
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2. เป้าหมาย 

เพ่ือให้ สปสช.มีการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเน่ือง และมีผลการประเมินประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA )  และมีคา่คะแนนเป้าหมายในปี 2563  ไม่น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา  ( ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 )     

 

3.  วิเคราะห์ผลประเมินคะแนน ITA สปสช. ปี 2562 

3.1  ผลการประเมินปี 2562 
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3.2 ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์จุดอ่อน    
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3.3 แนวทางการดำเนนิงานพัฒนาให้ดข้ึีนอยา่งต่อเนื่อง และแก้ไขจุดอ่อน  

3.3.1   ดำเนินการตามแผนแมบ่ทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สปสช. ระยะ 4 ปี      

(พ.ศ.2561-2564) ( ต่อเน่ือง ) 
 - สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 - สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต 

 - เสรมิสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามทุจริต 
 

3.3.2 การพัฒนาตามมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปรง่ใสและป้องกนัทุจริต 7 มาตรการ  (ต่อเนื่อง) 
1) การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

2) การให้ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

3) การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

4) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

5) ป้องกันการรับสินบน 

6) ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

7)  การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
 

3.3.3 การดำเนินการเพ่ือปิดจุดอ่อน จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2562 

1)  ผู้มสี่วนได้สว่นเสียภายใน  

ประเด็น จุดอ่อน ท่ีต้องแก้ไขเร่งด่วน 

I 20 , I 23   
ความสะดวกในการขอยืม  ความรู้เรื่องการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ  
 

- จัดทำคู่มือการยืม /คืน /การใช้ทรัพย์สินของราชการ ท่ี
ชัดเจนเข้าใจง่าย 

- เผยแพร่ ส่ือสารสร้างความเข้าใจ 
 

I 30  
ความม่ันใจในการร้องเรียนเม่ือพบการทุจริต 
/ ไม่สะดวกในการร้องเรียน  
 

- ทบทวนช่องทาง กระบวนการเรื่องร้องเรียน และ Flow การ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน 

- เผยแพร่ ส่ือสารสร้างความเข้าใจ 
 

I 115, I 113, I 114     
ความเป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา ในงาน HRD 

HRM (พัฒนาคน มอบหมาย/ประเมินผล) 
 

- ทบทวน กติกา เกณฑ์เรื่องบุคลากร ( มอบหมายงาน 
ประเมินผลงาน การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การรับทุน)  
- เผยแพร่ ส่ือสารสร้างความเข้าใจ 
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2) ผู้มีส่วนได้สว่นเสียภายนอก  

ประเด็น จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน 

E 14 E 11  
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย มีส่วน
ร่วมพัฒนางาน / ปรับปรุงคณุภาพการ
ปฏิบัติงานของ จนท. 
 

- เพ่ิมการสื่อสาร ช่องทาง การเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนางาน ใน
กลุ่มเป้าหมายสำคัญ เช่น หน่วยบริการ  อปสข. อคม. ภาค
ประชาชน  
- ทบทวน ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
กำหนดการตอบสนอง อย่างเหมาะสม  

E 12 ,E 15  
การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ดำเนินงาน ให้ดีขึ้น โปร่งใสข้ึน  

- ทบทวน flow การดำเนินงานด้านงานพัสดุ ( ตาม พรบ.
จัดซื้อจัดจ้าง) 
- สื่อสารสร้างความเข้าใจลูกค้า 
- รับข้อเสนอปรับปรุงการบริการ 
 

E 7  
การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณะชน
ควรรับทราบ 
 

- ทบทวนสารสนเทศท่ีจะต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ (เนื้อหา
สาระ รูปแบบ) ให้เป็นปัจจุบัน เข้าใจง่าย 
- พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้สามารถเข้าถงึได้ง่าย 

 

3.4 แนวทางการดำเนินงาน 

 - กลไกคณะกรรมการ 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 2562- กันยายน 2563 
 
 
 
 

       กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์กร  
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 

  

 

 

 



6 
 

 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต สปสช. ปี 2563 

ลำดับ มาตรการ / แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ปิดจุดอ่อน/
พัฒนาให้ดีขึ้น 

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

 ธ.ค.62- พ.ค.63 C 1 , สลข.  E7 
พัฒนาให้ดีขึ้น 

2 การให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมีสว่น
ร่วม 

-  เพิ่มการสื่อสาร/ช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนางาน 
   เน้น กลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการ อปสข. อคม. 
-  ทบทวนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ  
   กำหนดการตอบสนองอย่างเหมาะสม 

 ธ.ค.62- ก.ย. 63 สสร. /สปสช.
เขต 13 เขต 

E 11 , E 14 

3 การส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

- ทบทวน flow การดำเนินงานด้านงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง 
- ปรับปรุงการบริการตามข้อเสนอ 

 ธ.ค.62- พ.ค.63 สบท. E 12 , E 15 

4 การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

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

 ธ.ค.62- พ.ค.63 สกม./สลข. I 30 
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มาตรการ/แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต สปสช. ปี 2563 

ลำดับ มาตรการ / แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ปิดจุดอ่อน/
พัฒนาให้ดีขึ้น 

5 ป้องกันการรับสินบน - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ฯ 
- ส่งเสริมวัฒนธรรม “คนดี ศรี สปสช.” (สรา้งจิตสำนึก)  
- สื่อสารเขม้ขน้เพื่อ “สปสช. โปร่งใส” 
- ประกาศนโยบายองค์กร "No Gift Policy" 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม “สับปะรดหวาน” (เครือข่ายป้องกันการ 
  ทุจริตในองค์กร) 
- สื่อสาร ประมวลจริยธรรมขององค์กร 

 ธ.ค.62- พ.ค.63 สกม./สทอ. พัฒนาให้ดีขึ้น 

6 ป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์สว่นตนกับ
ผลประโยชน์สว่นรวม 

- พัฒนาคู่การยืม คืนทรัพย์สนิของราชการ ให้ชัดเจน / 
  สื่อสารให้เข้าใจ 
- สื่อสารให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องการขัดกันระหว่าง 
  ผลประโยชน์ส่วนตน  

 ธ.ค.62- พ.ค.63 สลข./สทอ. I 20 , I 23
พัฒนาให้ดีขึ้น 

7 การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ - ทบทวนกติกาหลักเกณฑ์ ของ HRM HRD  (การมอบหมาย  
  งาน การประเมินผลงาน การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน) 
- สื่อสารกติกา เกณฑ์ให้เข้าใจตรงกัน  
- ผู้บริหารระดับสูงกำกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกติกา  
  หลักเกณฑ์  
- สำนักตรวจสอบ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการ  
  ปฏิบัติงานของสำนักงาน เช่น การจ่ายเงินงบบริหาร งบ 
  กองทุน การบริหารบุคคล เป็นต้น 

 ธ.ค.62- ก.ย.63 สทอ./สตส. I 15 , I 13,       
I 14 

 


