
 

 

 
รายงานการประชุม  

คณะทำงานเพื่อการขบัเคลือ่น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ 
Integrity and Transparency Assessment : ITA  

ปีงบประมาณ 2565 
วันพฤหสับดีที ่23 ธันวาคม 2564  เวลา 13.30 – 16.30 น. (Zoom) 

 
ผู้ร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เข้าร่วมประชมุ 
1 นายสินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ที่ปรึกษา /
2 นายกนิษฐ์ สังข์สุวรรณ ประธาน /
3 นางอรวรรณ ไชยวรรณ รองประธาน ติดภารกิจ 
4 นางอำนวย  แสงฉายเพียงเพ็ญ  คณะทำงาน /
5 นางสาวมาลิสา  พิมสอน คณะทำงาน /
6 นางนงลักษณ์  แสงมงคล คณะทำงาน / 
7 นางสาวจุฬาพลอย  ตังเต็มโรจนะ คณะทำงาน /
8 นายอาทิตย์ วสุรัตน์  คณะทำงาน /
9 นางชนาทิพย์ มารมย์ คณะทำงาน / 
10 นางนิภาพรรณ สุขศิร ิ คณะทำงาน /
11 นางสุมลรัตน์ ดอกเขียว คณะทำงาน /
12 นางโศภณา หิรัญบูรณะ คณะทำงาน / 
13 นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์  คณะทำงานและเลขานุการ /
14 นางสาวนิตยา มหัตถ์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ /
 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล เป็นประธานในที่ประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ระเบยีบวาระ มติที่ประชุม
1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งเพื่อทราบ 
 การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 

นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล เปิดประชุม ชี้แจงเป้าหมายการประชุมครั้งน้ี เพื่อให้
ทีมงานซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกสายงาน กลุ่มภารกิจ หน่วยงานภายใต้กำกับของ
เลขาธิการ ได้เข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนพัฒนาปิดจุดอ่อน เพิ่มจุดแข็ง จากผลการ
ประเมินปี 64 ที่ผ่านมา  ซึ่งจะเกิดการพัฒนาอย่างจริงจัง โดยเน้นการทำงานให้ได้
ตามเป้าหมาย พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ แผนธรรมาภิบาล และบุคลากรภายใน 
จะได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง รวมถึงผู ้เกี ่ยวข้อง หรือ stakeholders ของ 
สปสช. ก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพเช่นกัน   ซึ่งจะ
ทำให้ผลการประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี หรือ เกรด A และดีขึ้นเรื่อย ๆ   สำหรับการ
วางแผนขับเคลื่อนนั้นทีมงานควรศึกษา วิเคราะห์  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเคร่ืองมือ 

 



 

 

ระเบยีบวาระ มติที่ประชุม
และวิธีการประเมิน รูปแบบการประเมิน เป็นแบบใด เพื่อเปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินในปีที่ผ่านมา 

แสดงความยินดีที่ ได้นายกนิษฐ์  สังข์สุวรรณ รองผู้อำนวย สปสช. เขต 2 พิษณุโลก 
เข้ามาทำหน้าที ่เป็นประธาน ทีมขับเคลื ่อน ฯ  และฝากให้ช่วยกำกับติดตาม
ดำเนินการตามแนวทางที่ทีมงานได้ช่วยกันคิดให้เกิดผลดีต่อไป  

2 รับรองรายงานการประชุม  
 -                                             

3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
3.1 ร่างคำสั่งแต่งต้ังคณะทำงาน (อยู่ระหว่างเสนอ สกม.ตรวจสอบ) 

นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์ นำเสนอร่างคำสั่งแต่งต้ังคณะทำงาน แจ้งรายช่ือคณะทำงาน
, อำนาจหน้าที่  
 

มติที่ประชุม รบัทราบ 

3.2 ปฏิทินการประเมิน ITA ปี 2565 และขั้นตอนการดำเนินงาน 
นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์ นำเสนอ ปฏิทินการประเมิน ITA ปี 2565 การดำเนินการ 
จะเริ ่มตั ้งแต่ 2 มกราคม 2565 - สิงหาคม 2565 ซึ ่งปัจจุบัน ปปช.มีระบบการ
ประเมินที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้รับทราบผลการประเมินได้เร็วขึ้น   

- เครื่องมือที่ใช้ประเมินเหมือนปีที่ผ่านมา  
- รายละเอียดอาจจะมีการเพิ ่มคำถามให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป เช่นในปีน้ี เน้น no gift policy เพ่ิมขึ้นด้วย 
- ใช้ดัชนีวัด 10 ตัว เช่นเดิม  
- เครื่องมือวัด 3 ตัว OIT, IIT, EIT  

รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน มีการยกตัวอย่างการเข้าร่วม
ประเมินของบุคลากร สปสช. ซึ่งมีจำนวน ไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำร้อยละ 10  และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก็ไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำร้อยละ 10 จากรายช่ือที่ส่งให้ ปปช.  
 

มติที่ประชุม รบัทราบ 

3.3 ผลการประเมิน ITA ปี 2564 และ GAP 
นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์ นำเสนอผลการประเมิน ปี 2564 ที่เป็นฉบับสมบูรณ์ 
คะแนนภาพรวมหน่วยงาน สปสช. ได้ 89.42 คะแนน ระดับผลการประเมิน : A 

- เปรียบเทียบคะแนน ปี 63 กับ 64 มีคะแนนต่ำกว่า 90  
- ผลคะแนนรายดัชนี ข้อ 10 การปรับปรุงงาน มีคะแนนลดลง 6.72% 

ซึ่งทางคณะทำงานต้องหาวิธีการที่ดีในการจัดการกับบุคคลกลุ่มน้ี 
ข้อเสนอแนะ 

 การขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อปิดจุดอ่อนของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ ควรมี
รายชื่อประชาชน เพื่อให้เข้ามาร่วมตอบแบบประเมิน โดยอำนวยความ

มติที่ประชุม 
1. มอบ QMS จัดทำแบบระบุ

การพัฒนาเพ่ือปิดจุดอ่อน 
(template) ให้ทีมงานได้
นำไปหารือหน่วยงานตนเอง
ในระบุแนวทางการปรับปรุง
อย่างเป็นรูปธรรม   

2. มอบทีมงาน ระบุแผน/
โครงการ/กิจกรรม ทีจ่ะ
ดำเนิน/ได้ดำเนินการแล้วเพ่ือ
ปิดจุดอ่อน ตามแบบฯ และ



 

 

ระเบยีบวาระ มติที่ประชุม
สะดวก เพิ่มช่องทางในการตอบแบบประเมิน การทำ QR Code แนบใน
เอกสารการประชุมทุกๆครั้งที่ออกไปพบประชาชน  

 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนเข้าร่วมการปรับปรุง
พัฒนางาน เวทีที่เห็นได้ชัดคือเวทีการประชุมชี้แจงต่างๆ ขอความร่วมมือ
โดยเฉพาะช่วงเดือน มีนาคมและเมษายน ที่ สปสช.มีการชี้แจง เป็นการ
สื่อสารเพื่อให้มีการประเมินจากประชาชน ทั้งเขตและส่วนกลาง ที่สะท้อน
ความเป็นจริง 

 ประเด็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ ในเวทีรับฟังความคิดเห็นนำไปสู่
การพัฒนาสิทธิประโยชน์ มีการนำข้อเสนอมาพัฒนาด้วยแล้ว 

 ควรให้ผู้ที่รับรู้เก่ียวกับการดำเนินกงาน/การพัฒนาระบบงานขององค์กรเข้า
มามีส่วนร่วมในการประเมินให้มากที่สุด 

 จากการวิเคราะห์ มี 2 ส่วน 1. ปรับปรุงงานส่วน สปสช. เอง 2. ผู้ที่จะตอบ
แบบประเมินจะต้องเข้าใจงาน โดยเสนอให้ ทีมเลขานุการกรรมการ 
อนุกรรมการทุกชุด ได้สื ่อสารผลการดำเนินงานที ่ได้ดำเนินการอย่าง
เรียบร้อยถูกต้อง เข้าในกรุ๊ปไลน์ที่ดูแลอยู่   

 ในการเขียนแนวทางการปรับปรุงการทำงาน ใช้เทคนิคการเขียนการ โดยมี
คำกริยา เช่น ลดเวลา ทำให้เร็วขึ้น ยกเลิกกฎหมาย ยกเลิกกฎระเบียบ 

 การสื่อสารเรื่องงบประมาณ จะจัดทำสื่อที่เข้าใจง่าย และสื่อสารก่อนจะมี
การปรับแผน และสื่อสารก่อนปรับงบกลางปี 

 งานแผนและงบประมาณ (คุณอำนวย) กำหนดแนวทางการสื่อสารเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายงบประมาณที่เข้าใจได้ง่าย สั้น กระชับ ครบคลุมในสาระสำคัญ 
และกำหนดสื่อสารอย่างอย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิผล เพื่อให้เกิดการ
รับรู้ในวงกว้าง และมีส่วนร่วมรับรู้ในการใช้จ่ายงบประมาณ 

 ส่วนที่เกี ่ยวข้องกับงานแผนงบประมาณ เช่น สำนักการเงิน และสำนัก
บริหารทั่วไป ควรมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ อย่าง
ต่อเน่ือง  

 คณะกรรมการบริหาร ที่ได้รับทราบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากที่
ประชุม ควรจะนำไปสื่อสารภายในสำนัก/เขต ให้บุคลากรรับทราบด้วย  

 สาเหตุหนึ่งของการได้รับคะแนนประเมินต่ำในส่วน EIT อาจเกิดจากการ
เสียประโยชน์จากการถูกตัดงบ อคติ หรือความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 

 ประเด็นสิ่งที่ตรวจพบ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริต โดยมีการ
เปิดเผยช่ือ อาจจะมีปัญหาภายหลัง ตัวอย่างการแก้ปัญหาการเปิดเผย ควร
จะมีว ิธ ีการเช่น กรณีที ่ม ีประเด็นร้องเรียน ผลการสอบสวน ผลการ

ส่งให้ QMS ภายใน 15 ม.ค. 
65  

3. มอบทีมงานประสานการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว 
และนำมารายงานผลความ
คืบหน้าในการประชุมคร้ัง
ต่อไป  

 
 



 

 

ระเบยีบวาระ มติที่ประชุม
ดำเนินการ และมีการดำเนินการลงโทษอย่างไร ควรสื่อสารให้บุคลากร
รับทราบ แต่กระทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ และสร้างสรรค์ 

3.4 ประกาศเจตนารมณ์ฯ 
- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
- ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
- ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม

ทางเพศในการทำงาน 

 

4 วาระอ่ืน ๆ  
 นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป   

    ประมาณ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ม.ค. 64
 

 
เลิกประชุม เวลา 15.30 น. 

นางสาวนิตยา มหัตถ์ บันทึกรายงานการประชุม 
นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์ ตรวจรายงานการประชุม 

 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 
  


