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รายงานการประชุม 

คณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

คร้ังที่ 2/2565 ปีงบประมาณ 2565 
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ผู้มาประชุม 
1. นายกนษิฐ ์ สังข์สุวรรณ  ประธาน 
2. นางอรวรรณ ไชยวรรณ  รองประธาน 
3. นางอำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ  คณะทำงาน 
4. นางสาวมาลิสา พิมสอน   คณะทำงาน 
5. นางนงลักษณ ์ แสงมงคล  คณะทำงาน 
6. นายอาทติย ์ วสุรัตน ์   คณะทำงาน 
7. นางชนาทิพย ์ มารมย์   คณะทำงาน 
8. นางนิภาพรรณ สุขศิร ิ   คณะทำงาน 
9. นางโศภณา หิรัญบูรณะ  คณะทำงาน 
10. นายพรรคพงศ ์ วุฒิวงศ ์   คณะทำงานและเลขานุการ 
11. นางสาวนิตยา มหัตถ์   คณะทำงานและผูช้่วยเลขานุการ 
12. นางสาวศิริพร ธนกิจเจริญ  งานพฒันาคุณภาพองค์กรและธรรมาภิบาล 
13. นางสำรวย อินละมัย   งานพฒันาคุณภาพองค์กรและธรรมาภิบาล 

ผู้ไม่เข้าประชุม เนื่องจากติดภารกิจ 
๑. นายสนิชยั ต่อวัฒนกิจกุล  ที่ปรึกษา  
๒. นางสาวจฬุาพลอย ตังเต็มโรจนะ  คณะทำงาน 
๓. นางสาวใกล้รุ้ง ทับทิม   คณะทำงาน 
๔. นางสุมลรัตน ์ ดอกเขียว  คณะทำงาน  

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระ / เรื่อง มติ/ข้อสรุปทีป่ระชุม 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายกนิษฐ์ ประธานในที ่ประชุม กล่าวถึงบทบาทหน้าที ่ตามคำสั ่งแต่งตั้ง

คณะทำงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
- คณะทำงานจัดทำและขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและ

แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาให้เกิดความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล อ้างอิงคำสั่ง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ ๘๓/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๕ มอีำนาจหน้าที่ ๕ ขอ้ 

- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕ สิ่งที่นำไปสู่การปฏิบัติ การสร้างการรับรู้ และสร้าง
ความเข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน และการรายงานผลเป็นการรายงานต่อ
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ดังนั้นสิ่งที่ควรมีและขับเคลื่อนนำสู่การ
รับรู้ เข้าใจ และปฏิบัติได้  

รับทราบ  



รายงานการประชุม คณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วนัที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting)                                            หนา้ 2 

ระเบียบวาระ / เรื่อง มติ/ข้อสรุปทีป่ระชุม 
แผนที่ ๑ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาให้

เกิดความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ในรายละเอียดแผนปฏิบัติการ มี ๓ ยุทธศาสตร์ แนว
ทางการดำเนินงาน โครงการกิจกรรม ปรากฏตามรายละเอียดของแผนฯ ที่นำเสนอ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกป้องกันการทุจริต มีแนวทางการดำเนินงานสร้าง
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.ภาครัฐการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ในส่วนนี้นอกจากมีการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแล้ว 
สามารถเพิ่มประเด็นการพัฒนาไปสู่การรับรองตามมาตรฐาน ISO การจัดซื้อจัดจา้ง
ผ่านการรับรองแล้ว ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต มีแนวทาง
การดำเนินงาน สื่อสารพฤติการณ์การทุจริตภายในให้ได้รับทราบและตระหนักใน
การร่วมกันต่อต้าน ในส่วนการสื่อสารพฤติการณ์การทุจริตอาจยกตัวอย่างเหตุการณ์
ขององค์กรอ่ืนด้วยได้ 

แผนที่ ๒ แผนการดำเนินงาน ITA มีกิจกรรมที ่สำคัญ ลำดับที ่ ๓ ประชุม
คณะทำงานเพื่อกำกับติดตามการพัฒนา ลำดับที่ 4 ขับเคลื่อนกิจกรรมในทุกส่วนงาน 
ลำดับที่ 5 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่บุคลกรภายในเกี่ยวกับการประเมินและเรื่องที่
เป็น Gap 

จากที่นำเสนอภาพสรุปของแผนเป็นการทบทวนทำความเข้าใจในรายละเอียด 
และสามารถปรับเพิ่มเติมให้บรรลุตามเป้าประสงค์และบทบาทของคณะทำงานได้  
ความเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

▪ สำหรับที่มาของแผนโดยพยายามบูรณาการแผนปฏิบัติการฯ ผนวกทั้ง ๒ 
เร่ือง ในการปฏิบัติการตามแผนให้บรรลุเป้าหมาย 

▪ ส่วนคะแนน ITA เป็นบทบาท และท้าทาย ที่คณะทำงานจะต้องร่วมกัน
ขับเคลื่อนเพื่อที่จะได้ผลคะแนนประเมินสูงขึ้น มีประเด็นจำนวนผู้ที่เข้ามาประเมิน
ในแต่ละส่วน IIT / EIT และ OIT สำหรับ IIT ควรจะมีจำนวนผู้เข้ามาประเมินไมน่อ้ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนบุคลากร ส่วน EIT การขยายกลุ่มเป้าหมายในอนาคต และ
การประเมินในแต่ละส่วนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นเหมาะสม เพื่อนำมาสู่การปฏิบัติ
และการพัฒนาองค์กรนั ้นเป็นสิ ่งสำคัญกว่า ส่วนอื ่นๆ ก็จะเป็นผลพลอยได้ที่
เลขาธิการได้สื่อสารไว้ 
ระเบียบวาระที่ ๒     รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
๒.๑  รับรองรายงานการประชุม คณะทำงานเพื ่อการขับเคลื ่อน การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and 
Transparency Assessment : ITA ครั ้งที ่ ๑/๒๕๖๕ ปีงบประมาณ 2565 วัน
พฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 

หากมีการปรับแก้ไข/เพิ่มเติมรายงานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ
แจ้งฝ่ายเลขานุการได้ในภายหลัง  

รับรองรายงานการประชุมครั ้งท ี ่  ๑/
๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องสืบเนื่อง / ติดตามเรื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
๓.๑  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน แผนงาน/กิจกรรมการ และการดำเนินงาน เพื่อการตอบสนองต่อจุดที่
ควรรพัฒนา (GAP) เสนอโดยนายพรรคพงศ์  

แผนงาน/กิจกรรมการดำเนินงานเพื่อการตอบสนองจุดที่ควรพัฒนา จากผล
การประเมิน ITA ปี ๒๕๖๔ มีด้วยการ 6 เรื ่องที ่นำมาพัฒนาโดยจัดลำดับจาก
คะแนนที่ต่ำที่สุด ในแต่ละลำดับโดยย่อดังนี ้ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
ประกอบการประชุมวาระ ๓.๑) 

รับทราบ ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนงาน/กิจกรรมมาตรการส่งเสริม
ค ุณธรรมและความโปร ่งใส  และร ับ
ข้อเสนอแนะของคณะทำงานไปพิจารณา
ดำเนินการเพิ่มเติม 
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EIT 8 การปรับปรุงการทำงาน ส่วนงานที่เกี่ยวข้องและแผน/ผลการดำเนินการ ดังนี้ 
กลุ่มภารกิจกำกับติดตามประเมินผล : การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้
ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ การดำเนินงาน : มีการสำรวจความคิดเห็นฯ และนำผลส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละด้านเพื ่อนำไปวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนางาน นำเสนอผลการสำรวจต่อ
คณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่ผ่าน web site ห้องสมุด สปสช.  
สายงานบริหารกองทุน : ตรวจสอบกฎ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีปัญหา
หรือไม่เป็นปัจจุบัน การดำเนินงาน : จัดทำทะเบียนกฎ ระเบียบ ที่ยังคงใช้บังคับ 
และตรวจสอบ ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง ที่เกิดปัญหาหรือไม่เป็น
ปัจจุบัน / กำหนดเงื่อนไขภายในให้ชัดเจน เพื่อรองรับกฎหมายภายนอกที่มีผลต่อ
หน่วยงาน / สื่อสาร กำหนดแนวทาง ให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งภายในภายนอกเข้าใจตาม
เจตนารมณ์ของ กฎ ระเบียบนั้น อย่างถูกต้องชัดเจน 
กลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิ : การเข้าถึงบริการปฐมภูมิและสรา้ง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค ครอบคลุมและได้มาตรฐานกำหนด การดำเนินงาน : 
เพิ่มรายการบริการ ประชาสัมพันธ์ ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่ให้บริการนวัตกรรม
บริการปฐมภูมิ การพัฒนาระบบสารสนเทศระบบริการปฐมภูมิ เป็นต้น 
EIT ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ส่วนงานที่เกี่ยวข้องและแผน/ผลการดำเนินการ ดังนี้ 
สายงานบริหารกองทุน : พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อรองรับการดำเนินงานกรณี CA 
anywhere การดำเนินงาน : บูรณาการและผลักดันการใช้งานโปรแกรมรับส่งต่อ
ผู้ป่วยมะเร็ง การบันทึกข้อมูลประวัติการรักษาโรคมะเร็ง /Helpdesk ประจำหน่วย
บริการตอบคำถามประชาชน 
กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น : การบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ให้มีประสิทธิผลอย่างเป็น
รูปธรรม การดำเนินงาน : จัดทำสื่อที่เข้าใจง่าย เชิดชู กปท. มีการดำเนินงานที่ดี / 
กำหนดให้ทุก กปท. จัดทำแผนสุขภาพประจำปี / การสื่อสาร ทันสมัย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แบบ Two Way โดยกระบวนการสร้าง best practice  
กลุ่มภารกิจสนับสนุนการมีส่วนร่วมฯ : พัฒนากลไกเชื่อมโยงให้เกิดการมีส่วนรวม 
รับรู้ เข้าถึง และคุ้มครองสิทธิ์ การดำเนินงาน : กำหนดเป็นจุดเน้นดำเนินการเพื่อ
ขยายความครอบคลุมให้ครอบคลุมครบทุกจังหวัดและครอบคลุมระดับอำเภอ  / 
การบูรณาการร่วมกับ กปท.ในการดำเนินงานด้านคุ้มครองสิทธิ์ / การประเมินผล
และการรายงานผล รวมทั้งการจัดทำหลักสูตรอบรมและพัฒนา  
ความเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

▪ กระบวนการสร้าง best practice ๗๗ แห่ง กระจายอยู่ในทุกจังหวัด และ
นำกระจายไปใน กปท.ทุกแห่ง สามารถสร้าง best practice ได้ 46 จังหวัด (59%) 
เพื่อกระจายให้กับ กปท. ทั่วทั้งประเทศ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) จัดทำสื่อ
วิดิทัศน์/คลิปออนไลน์เผยแพร่ผลงานผ่านช่องทาง การสื่อสารออนไลน์ Facebook 
live Fan page Facebook เพื ่อเป ็นต้นแบบการบริหารจัดการกองทุน กปท. 
เป้าหมายปี ๒๕65 จังหวัดละ 1 แห่ง และจัดทำสื่อวิดิทัศน์/คลิปออนไลน์เผยแพร่
ผลงาน ปัจจุบันดำเนินการผลิตและเผยแพร่แล้ว จำนวน 46 จังหวัด 

▪ สำหรับข้อ ๒.๒.๔ อธิบายเพื่อความชัดเจน การเผยแพร่ดำเนินการพฒันา
ช่องทางสื่อสารออนไลน์ เฟสบุ๊กแฟนเพจ "กปท." ให้เป็นแหล่งข้อมูลแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ศูนย์รวม best practice  
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▪ สำหรับการคุ ้มครองสิทธิ์  โดยเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน (หน่วย 

50(5)) ยังมี Gap กล่าวคือมีเครือข่ายที่ยังไม่ครอบคลุมในทุกพื ้นที่ ปัจจุบันมี
จำนวน 126 แห่ง และเป็นสิ ่งที่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข กำหนดว่าใน ๑ หน่วยต้องดูแลครอบคลุมอย่างน้อย ๓ อำเภอ 
จึงกำหนดเป็นตัวชี้วัด มีอำเภอที่มีเครือข่าย ๕๐(๕) ครอบคลุมทั่วประเทศ ผลการ
ดำเนินงานปี ๒๕64 ครอบคลุม 309 อำเภอ ปี ๒๕๖๕ ตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 
15 หรือเท่ากับ 355 อำเภอ สำหรับไตรมาส ๒ มีผลงานประมาณ ๓๔๐ แห่ง ผลงาน
ในภาพรวมเกินกว่าร้อยละ ๑๕ พิจารณารายเขตอาจจะยังได้ตามเกณฑ์ และการข้ึน
ทะเบียนเป็นหน่วยใหม่จะต้องผ่านการอบรม ที่ผ่านมาบางเขตหรือส่วนกลางไม่ได้
ดำเนินการในเรื ่องนี้ ในปี ๒๕๖๕ ดำเนินการอบรมรุ่นที่ ๒ แล้ว สอดคล้องกับการ
จัดทำหลักสูตรและอบรมพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการคุ้มครองสิทธิ์ 
(อ้างอิง ๒.๓.๕) สำหรับข้อ ๒.๓.๓ การบูรณาการร่วมกับ กปท.ในการดำเนินงานด้าน
คุ้มครองสิทธิ์ ที่ผ่านมามี อปท.ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย ๕๐(๕) จำนวน ๕ แห่ง แต่ไม่มี
กระบวนการทำงานหรือการรายงานผลการทำงาน และได้ถอดบทเรียนพบว่ามี
ข้อจำกัดในเรื่องของคนทำงาน ความรู้ความเข้าใจที่ยังมีไม่มากพอ  

▪ สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานควรมีการเสนอรายงานในการประชมุ 
คนย. / ประชุมคณะกรรมการบริหาร อย่างน้อยทุก ๖ เดือน หรือทุกไตรมาส จะ
ช่วยให้มีการหนุนเสริม/พลังในการขับเคลื่อนยิ่งขึ้น และมีข้อมูลสนับสนุนในระดับ
เขต เพื่อเกิดแรงกระตุ้นการทำงานในพื้นที่ 
Eit 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ส่วนงานที่เกี่ยวข้องและแผน/ผลการดำเนินการ ดังนี้ 
สายงานสนบัสนนุองค์กร : กำหนดช่องทางร้องเรียนการจัดซื้อจดัจ้างของ สปสช. 
การดำเนินงาน : มีช่องทางผา่น web site สปสช. 
กลุ่มภารกิจสื่อสารหลักประกันสุขภาพ : โครงการพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างการรับรู้ต่อประชาชนและภาคีเครือข่าย การดำเนินงาน : กิจกรรมที่ ๑ 
การบริหารงานข่าว ตอบโต้ความเสี่ยง ดำเนินการจัดทำสื่อออนไลน์ การสร้าง
ความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในทุกรูปแบบ การเฝ้าระวังข่าวเชิงลบ ประสานหา best 
practice เพื่อทำสกู๊ปข่าว / การตอบโต้ความเสี่ยง ด้านข่าวเชิงลบต้องจัดการให้
เสร็จภายใน ๘ ชั่วโมง มีอยู่ ๑๐ ประเด็นข่าวดำเนินการครบถ้วนแล้ว / กิจกรรมที่ 
๒ การพัฒนาช่องทางสื่อสารเชิงรุกและดิจิทัลมีเดีย เน้นการพัฒนาสื่อออนไลน์
ทั้งหมด การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย / กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาระบบสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรธรรมาภิบาล ดำเนินการสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอก ในกิจกรรมต่างๆ ของผู้บริหาร หรือกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้มีการเฝ้า
ระวังและรับฟังจากช่องทางสื่อต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุง การสร้างพันธมิตรจิตอาสาให้
มาเป็นเครือข่ายออนไลน์ และ Application ต่างๆ เช่น App เป๋าตังค์ , Seven-
Eleven การสำรวจผลประเมินการรับรู้ผ่าน App อสม.ออนไลน์ 
IIT 2 การใช้งบประมาณ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องและแผน/ผลการดำเนินการ ดังนี้  
สายงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ : สร้างการรับรู้แผนงบประมาณประจำปี
ของ สปสช. การดำเนินงาน : กำหนดผู้รับผิดชอบแผน ประกาศแผนปฏิบัติการ
ประจำปี การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ การสื่อสารแผนผลการใช้งบประมาณใน
รูปแบบ One page ดำเนินการแล้ว และจะดำเนินการร่วมกับกลุ่มภารกิจ M&E ทำ 
Dash Board อยู่ระหว่างการออกแบบ สำหรับข้อ ๔.๑.๕ กระบวนการมีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปัจจุบันยังไม่ได้เร่ิมดำเนินการเนื่องจากมีการปรบั
ทิศทางการทำงานขององค์กร และมีถานการณ์บางอย่างที่ยังควบคุมไม่ได้ การจัดทำ
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แบบมีส่วนร่วมคาดว่าจะได้เริ่มดำเนินการในปี ๒๕๖๖ และข้อ ๔.๑.๖ การประชุม
ผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดผลสัมฤทธิ์สำคัญของแต่ละส่วนงาน เดือนเมษายน 
๒๕๖๕ จะมีการรายงานผล OKR ของแต่ละสายงาน ซึ่งจะสรุปและแจ้งเวียนให้
ทราบทั่วทั้งองค์กร 
กลุ่มภารกิจกำกับติดตามประเมินผล : การนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี การ
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน และติดตามการใช้งบประมาณ 
สายงานสนับสนุนองค์กร : การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ที่กำหนดอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ความเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

▪ การมีเครือข่ายผู้รับผิดชอบทำแผนงบประมาณประจำปีถือว่าเป็นข้อดี แต่
มีประเด็นผู้ที่ไม่รับผิดชอบแผนงบประมาณไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม หรือมีกิจกรรมที่ถูก
การตัดด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยที่เจ้าของกิจกรรมไม่ทราบวงเงินการ
บริหารของหน่วยงานนั้น สำหรับข้อ 4.1.6 ผลการรายงาน OKR เสนอให้มีการจัด
ประชุม Zoom ให้บุคลากรได้รับทราบและเรียนรูด้้วยกันจะเป็นประโยชน์ 

▪ การอบรมให้ความรู้เรื่อง OKR และการนำไปสู่การปฏิบัติ ต้องทำหลาย
อย่างประกอบกันไป การทำบนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ  
IIT3 การใช้อำนาจ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องและแผน/ผลการดำเนินการ ดังนี้ 
กลุ่มภารกิจกำกับติดตามประเมินผล : สนับสนุนให้ผู ้ปฏิบัติงานได้รับการอบรม ทั้ง
หลักสูตรในประเทศและต่างประเทศ โดยหลักสูตรดังกล่าวต้องเกี่ยวข้องกับบทบาท
หน้าที่ที่รับผิดชอบ/กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทั้งปริมาณ
งานและคุณภาพของงาน การกำหนดแผนการดำเนินงานและเป้าหมายการทำงาน 
ความเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

▪ สำหรับ IIT3 ฝ่ายงานบริหารทั่วไปและทรัพยากรบุคคล ควรมีส่วนร่วม
ดำเนินการได้ตรงกับประเด็นที่ควรพัฒนา 
IIT5 การแก้ไขปัญหาทุจริต สว่นงานที่เกี่ยวข้องและแผน/ผลการดำเนินการ ดังนี ้
สายสนับสนุนองค์กร : กำหนดช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียนการจัดซื้อจัด
จ้างของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ   
สำนักตรวจสอบ : ประเมินโอกาสของการเกิดทุจริต และวิธีการบริหารความเสี่ยงใน
เรื ่องที ่เกี ่ยวข้องกับการทุจริต จากผลการตรวจสอบตามแผนปี ๒๕๖๕ และ
ดำเนินการตามขั้นตอนหากพบว่ามีการกระทำสงสัยว่าทุจริต 
การส่งเสริมด้านความโปร่งใส ธรรมาภิบาล ด้านอื่นๆ (ถ้ามี) 
สายสนับสนุนองค์กร : ดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน /
สัปดาห์ธรรมาภิบาล /ประกาศการปฏิบัติที่เข้มงวด (red line) ประกาศเจตนารมณ์
เป็นองค์กรคุณธรรม เป็นต้น 
ความเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

▪ ในส่วนการดำเนินงานตามแผน/กิจกรรมการดำเนินงาน มาจากในหลาย
ส่วนงานที่ร่วมดำเนินการ ขอทราบถึงการนำข้อมูลในส่วนการดำเนินงานของ สปสช.
เขต มาใช้ในการพัฒนาแต่ละประเด็นอย่างไร 

▪ การดำเนินการเพื่อตอบสนองในจุดที่ควรพัฒนากับ สปสช.เขต นั้นยังไม่
ปรากฏชัด อาจมีบางส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่ง เป็นออกแบบการดำเนินการที่
กระจายจากส่วนกลางไปยัง สปสช. เขต 
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 ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
๔.๑ การประเมินองค์กรคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ เสนอโดยนางสำรวย อินละมัย 

การประเม ินองค ์กรค ุณธรรม ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด ังนี้  
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ๔.๑) 

1) ที่มาของการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔) ที ่ขยายกรอบ
ระยะเวลาการดำเนินการ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน โดย สปสช. มี
เลขาธิการ หรือรองเลขาที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข 

2) ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีระดับคุณธรรมต้นแบบ ๓๕ หน่วยงาน ระดับคุณธรรม 
๔๖ หน่วยงาน และระดับส่งเสริมคุณธรรม ๒๖ หน่วยงาน 

3) เกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ๙ ข้อ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ และใน
ทุกระดับ ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งเป็น ๐ คะแนน หมายความว่าหน่วยงานนั้นจะไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินในระดับนั้นๆ 

4) การดำเนินการ ในระดับ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ที่ดำเนินการแล้ว 
ประกาศเจตนารมณ์ แผนส่งเสริมคุณธรรม คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน สำหรับในระดบั 
๑ ขอความร่วมมือผู้บริหารและบุคลากรลงลายมือชื่อผู้รับทราบประกาศเจตนารมณ์ 
ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ ๑ เพื่อไปสู่ระดับ ๒ องค์กรคุณธรรม 

5) การส่งรายงานผลภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส่งผลการประเมิน
ตนเองพร้อมหลักฐาน ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ตามปฏิทินการดำเนินงานที่กำหนด 
ความเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

▪ เป้าหมายตัวชี้วัดที่ ๘ การทำจัดกรรมใน ๓ มิติ การยึดมั่นในหลักธรรมทาง
ศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม มีการวางแผนหรือ
เตรียมการว่า สปสช.จะนำมิติใดมานำเสนอเป็นจุดเด่น 

▪ ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม เป็นตัวบอกเป้าหมายที่จะเน้น ความ
ดีที่อยากทำ ปัญหาที่อยากแก้ไข จากเจตนารมณ์ได้แปลงมาเป็นแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม 

▪ เกณฑ์การประเมิน แผนส่งเสริมคุณธรรม ประกาศเจตนารมณ์องค์กร
คุณธรรม เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วสามารถไปสู่เป้าหมายระดับ ๒ องค์กร
คุณธรรมหรือไม่ สำหรับหนังสือเวียนขอความร่วมมือในการลงนามร่วมรับทราบ ได้
สื่อสารไปยัง สปสช.เขต ทุกเขตแล้ว คาดว่าจะได้ตามเวลาที่กำหนด  

รับทราบการประเมินองค์กรคุณธรรม 
และเห็นชอบในการส่งผลงานตามเกณฑ์
การประเมินองค์กรคุณธรรม การทำงาน
ของ สปสช.เพื่อการพัฒนาระบบและการ
บรรลุเป้าหมาย ยกระดับองค์กรเพิ่มขึ้น 
สำหรับการได้รับรางวัลเป็นผลพลอยได้
ในการรับรององค์กร  

๔.๒ การทบทวน ปรับปรุงแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร 
เสนอโดยนายพรรคพงศ์  

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม รอบ ๖ 
เดือน ได้รายงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุขแล้ว โดย
นำเสนอให้ที่ประชุมทราบการดำเนินงานใน ๓ กิจกรรม ดังนี้ ๑) กิจกรรมยกย่อง
คนดี ๒) กิจกรรมจิตอาสา ๓) วันครบรอบการเสียชีวิต นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 
จึงเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร 

รับทราบผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน 
และที ่ประชุมได้พิจารณาทบทวนแผน
ส่งเสริมคุณธรรมฯ เห็นชอบในการเพิ่ม
กลุ ่มเป้าหมายร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา 
และกิจกรรมยกย่องคนดีทั ้งภายในและ
ภายนอกองค์กรที ่ม ีความเกี ่ยวข้องกับ
ภารกิจงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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ระเบียบวาระ / เรื่อง มติ/ข้อสรุปทีป่ระชุม 
สำหรับกิจกรรมการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งมีหลายกิจกรรมที่ได้
ดำเนินการ  
ความเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

▪ กิจกรรมจิตอาสา เป็นการทำกิจกรรมของคนใน สปสช.หรือคนนอกหรือ
ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา 

▪ การรวบรวมข่าวการทำกิจกรรมยกย่องจิตอาสา/เชิดชูเกรียติ ที่แจ้งเวียน 
Mail สามารถนำมาสะสมผลงานได้ รวมถึงการใช้เหตุผลบนข้อมูลเชิงประจักษ์
แก้ปัญหาในการทำงาน การสร้างภูมิคุ ้มกันหรือความยั่งยืนในด้านงบประมาณ 
สามารถเชื่อมโยงในภารกิจงานในเร่ืองการยืนยันตัวตน หน่วยงานที่ทำได้ดีเบิกเงนิได้
ถูกต้อง นำมาชื่นชมออกข่าวยกย่องได้เช่นกัน ซึ่งทีมสามารถนำมาตารางให้เห็นภาพ
ความเชื่อมโยงของประกาศเจตนารมณ์กับการจัดการความเสี่ยง 

▪ กิจกรรมยกย่องคนดีมีข้อมูลกิจกรรมที่สามารถแยกออกเป็นทั้งภายในและ
ภายนอก เช่น NHSO Weekly การตอบ Line covid การยกย่องตีให้ฟูข่าวกิจกรรม
จิตอาสา และรวมถึงโครงการ กปท.ที่เป็น Best practice 

▪ เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมดำเนินงานจิต
อาสาในหลายกิจกรรม ในส่วนนี ้จะสนับสนุนข้อมูลและเนื้อหาในการตอบการ
ดำเนินงานตามแผนฯ 

▪ กิจกรรมยกย่องคนดี ที่ควรมีกิจกรรมยกย่องคนดีทั้งภายในและภายนอก 
ซึ่งจะนำเป็นการปรับแผนในการเพิ่มเป้าหมาย การเพิ่มเครือข่ายในการทำกิจกรรม
จิตอาสา 

และรับข้อเสนอแนะของคณะทำงานไป
พิจารณาดำเนินการ 

 ระเบียบวาระที่ ๕   เร่ืองเพื่อทราบ 
๕.๑ ความก้าวหน้าการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๕ ตามแผนของ ปปช.  
เสนอโดยนางสาวนิตยา มหัตถ์ 

 การประเมิน ITA จำแนกตามกลุ่มผู้ประเมินเทียบกับเปา้หมาย ข้อมูล ณ วันที่ 
๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

กลุ่มผู้ประเมิน เป้าหมาย สถานะ 
IIT ๘๒ คน ๑๒๗ คน (ผ่าน) 
EIT ๑๒๐ คน ๑๖๔ คน (ผ่าน) 
OIT ครบถ้วน ๔๓ ข้อ อยู่ระหว่างการดำเนนิการ 

อีก ๔ ข้อ 
(ระยะเวลาสิ้นสุดการประเมินถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 
ความเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

▪ เป้าหมายกลุ่มผู้ประเมิน IIT ๘๒ คน หรือร้อยละ ๑๐ ของจำนวนบุคลากร 
แม้ว่าจะมีสถานะผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมาย แต่ก็ยังน้อยและการที่จะให้องค์กร
บุคลากรตามบทบาทหน้าที่รับรู้เข้าใจตามแผนปฏิบัติการต่างๆ ต้องให้บุคลากรเข้า
ไปประเมิน IIT เพิ่มจำนวนการประเมินให้มากขึ้น ในประเด็นนี้ฝากทีมเลขานุการ
คณะทำงาน คณะทำงาน ร่วมกันหรือช่วยสื่อสารให้บุคลากรมีการประเมินคาดหวัง
เพื่อการมีส่วนร่วมรับรู้ กฎ กติกา และหลักเกณฑ์ โดยสื่อสารในช่องทาง line ของ
แต่ละกลุ่มภารกิจ หรือสายงาน   

▪ ในส่วนของ web site สปสช. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่สามารถนำมาใช้และ
เป็นประโยชน์ในการตอบโจทย์ในหลายๆ เรื่อง ซึ่งพบว่าข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน 

▪ การประเม ิน ITA ควรมีการประชุมสร ุปผลภาพผลการดำเนินงาน 
ข้อขัดข้อง ไม่ว่าจะเป็นการตอบการประเมินในส่วนของ IIT EIT และ OIT รวมถึง

 รับทราบ และมอบหมาย 
๑) ฝ่ายเลขานุการ กระตุ้นบุคลากรเข้า
ร ่วมประเม ิน และขอความร ่วมมือ
คณะทำงานทุกท่านร่วมกันสื่อสารให้กับ
บุคลากรในกลุ่มภารกิจและสายงานเพื่อ
เป็นอีกช่องทางหนึ่ง 
๒) ทีม QMS สร้างกลุ่ม Line คณะทำงาน
เพื่อส่งข้อมูลประกอบการประชุม และส่ง
ข้อความว่า “ขอเชิญ บุคลากร สปสช. ทุก
ท่านร่วมประกาศเจตนารมณ์ องค์กร
คุณธรรม   โดย เราจะขับเคลื่อนองค์กร 
ในการทำความดีที่อยากทำ เช่น จิตอาสา  
กตัญญู สำนึกความดี  และแก้ไขปัญหา
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  โดย 
สามารถประกาศผ่านระบบ zoom ได้
อย่างพร้อมเพรียงกัน” ที่ใช้ในการสื่อสาร 
เพื่อจะได้นำไปใช้ในการสื่อสารต่อ 
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ระเบียบวาระ / เรื่อง มติ/ข้อสรุปทีป่ระชุม 
การชี้แจงการประเมินในปีถัดไป หรือข้อมูลประกอบการรายงานที่ต้องขอความ
ร่วมมือจากหลายส่วนงาน 
ระเบียบวาระที่ ๖   เร่ืองอื่นๆ  
กำหนดการประชุมคร้ังต่อไป 

- การกำหนดประเด็นหรือวาระการประชุม และขอความร่วมมือคณะทำงาน
จากกลุ่มภารกิจหรือสายงานสรปุความก้าวหนา้การดำเนินงานเพื่อที่จะ
นำเสนอผล 

- ประชุมคร้ังถัดไป ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕65 (กลางเดือน) 

รับทราบ 
 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

 
นางสาวนิตยา   มหัตถ์/นางสำรวย อินละมัย ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      นายพรรคพงศ์  วุฒวิงศ์    ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


