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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารระบบบริหารคุณภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง หลักธรรมาภิบาล  

และการป้องกันทุจริต (QMR) ครั้งที่ 6/2563 
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563  เวลา 13.30 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุม 203 ช้ัน 2 สปสช. 

(ไฟล์ประกอบการประชุมอยู่ท่ี : Drive T:\QMS\4. ปีงบประมาณ 2564\ประชุม\ประชุม คกก.QMRประชุม คกก.QMR) 
 
ผู้มาประชุม 

1. นายอรรถพร  ลิ้มปัญญาเลิศ  ประธานกรรมการ 
2. นายสินชัย  ต่อวัฒนกิจกุล  รองประธานกรรมการ 
3. นางประไพ  วัฒนไกร  ที่ปรึกษา 
4. นางจิรพันธุ์  จรัสภัทรโรจน์  กรรมการ 
5. นางสาวอัจฉราพร  ธรรมโชติ  กรรมการ 
6. นางบำรุง  ชลอเดช  กรรมการ 
7. นางสาวพรพจนาจ  ขะชาตย์  กรรมการ 
8. นางบรรจง  จำปา  กรรมการ 
9. นายทรงกรด เกษกาญจนานุช  กรรมการ 
10. นางสาวธิดารัตน์ นาคอารีรัตน์  กรรมการ 
11. นางสาวศิริรัตน์  วงศ์ประกรณ์กุล  กรรมการ 
12. นางกฤดาญชลี  เพ็ญภาค  กรรมการ 
13. นายกนิษฐ์  สังข์สุวรรณ  กรรมการ 
14. นายอนุสรณ์   ศิริโชติ   กรรมการ 
15. นางปิยพร  ปิยะจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
16. นายพรรคพงศ์  วุฒิวงศ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวยศวดี       โกสุมภ์ศิริ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาวนิตยา  มหัตถ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายศักด์ิชัย กาญจนวัฒนา  ที่ปรึกษา 
2. นางสุมลรัตน์  ดอกเขียว  กรรมการ 
3. นางสาวมาลิสา  พิมสอน  กรรมการ 
4. นางสาวจุฬาพลอย   ตังเต็มโรจนะ  กรรมการ 
5. นางรุ้งทิพย์ จันทร์ศรีทอง  กรรมการ 
6. นางสาวศิรประภาว์  ผลิสินเอ่ียม  กรรมการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางสาวศิริพร  ธนกิจเจริญ  สำนักตรวจสอบ 
2. นางสาวสุพัตรา  ศรีสมบูรณ์    สำนักการเงินและบัญชีบริหาร 
3. นางศิริพร สินธนัง   ท่ีปรึกษา สำนกับริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา 

    องค์กร 
 
                                                            

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
นายอรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ  เป็นประธานในท่ีประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ระเบยีบวาระ มติท่ีประชุม 
1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ (9.3.2 b)  

 สถานการณ์ท่ีมีผลกระทบตอ่ระบบคุณภาพองค์กร 
1.  ม ีคำสั่งแต่งต้ัง คณะกรรมการ QMR ชุดใหม่ เน่ืองจากประธานและ 
    คณะกรรมการบางท่านได้เกษียณอายุ รายละเอียดตามคำสั่ง  เลขท่ี  
    303/2563 ลงวันท่ี 30 ต.ค.63 

             
คาํสัง ที 303-2563 ลว.
 30 ต.ค.63 แต่งตัง คกก 

5. นโยบาย รมว.ยกระดับบัตรทอง 4 เรื่อง  
1) ให้ประชาชนใน กทม. รับบริการหน่วยปฐมภูมิในเขตเดียวกัน หน่วย 

ไหนก็ได้เพื่อลดความแออัด (ห้ามข้ามเขต) ไม่รวมปริมณฑล เริ่ม 1 
พ.ย.63 

2) ยกเลิกใบส่งตัวผู้ป่วยใน เริ่มท่ี สปสช.เขต 9 นครราชสีมา เริ่ม 1 พ.ย. 
63   

3) ผู้ป่วยมะเร็งไปรับบริการท่ีไหนก็ได้ท่ีมีความพร้อม กรมการแพทย์  
โดยมีสถาบันมะเร็งเป็นเจ้าภาพ จะตั้งศูนย์ เรียกว่าศูนย์ส่งต่อเฉพาะ
ทางมะเร็ง มี รพ.ที่มีศักยภาพเข้าร่วมในโครงการ ทำหน้าที่ส่งต่อ
ผู้ป่วยไป รพ.เฉพาะทางที่ไม่แออัด ไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว ลดการ
รอคิว เริ่ม 1 ม.ค.64  

4)   การย้ายหน่วยบริการ ใช้สิทธิได้ทันที เริ่ม 1 มค.64   
ในเรื่องนโยบายนี้ กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพในการจัดระบบบรกิาร 
สปสช.จะสนับสนุนเรื่อง Financial และ Communication กับ 
ประชาชน 

3. การแก้ปัญหา ยกเลิกสญัญาคลินิกชุมชนอบอุ่นใน กทม. ขณะน้ีอยู่ระหว่าง 
    การแก้ปัญหาต่างๆและรับสมัครคลินิกฯใหม่ท่ีมคีุณภาพตามมาตรฐาน โดย 
    มี เป้าหมาย 500 คลินิก 
 4.วันท่ี 19 พ.ย.63 น้ี องค์กร สปสช. จะกา้วสู่ปีที่ 19 ซึ่งจะมีการเปล่ียนแปลง 
   หลายเรื่อง ต้องติดตามเป็นระยะ 
    

 

มติท่ีประชุม  
- รับทราบ 
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ระเบยีบวาระ มติท่ีประชุม 
2 รับรองรายงานการประชุม (9.3.2 a)  

 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารระบบบริหารคุณภาพ การควบคุม
ภายใน การบริหารความเสีย่ง หลักธรรมาภิบาล และการป้องกันทุจรติ 
(QMR) คร้ังท่ี 5/2563 วันท่ี 25 กันยายน 2563 
    นายพรรคพงศ์ นำเสนอ รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 รายละเอียด
ตามไฟล์แนบ 

รายงานประชุม QMR 
ครังที 5-2563_ยศวดี.p

 

มติท่ีประชุม  
รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 
5/2563 วันท่ี 5 กันยายน 2563 โดย
ไม่มีแก้ไข 
 

3 เรื่องสืบเนื่อง   (9.3.2 a,e)  
 3.1 การวิเคราะหผ์ลการประเมิน ITA ปี 2563  

    นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์ นำเสนอผลการประเมิน ITA ปี 2563 ภาพรวมดีขึ้น
กว่าปี 2562 และ มีข้อที่ได้คะแนนน้อยกว่า 85 ซึ่งต้องนำมาปรับปรุง ดังน้ี 
              

 
        
       
ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
-   การดำเนินการกับข้อที่ได้คะแนนต่ำ (น้อยกว่า 85) เช่น เรื่องการรักษา

ทรัพย์สิน ควรมีการสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
   การรักษาทรพัย์สินของทางราชการ ควรใช้กระบวนการคุณภาพ ควร

วิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุ ทำ PDCA เพ่ือให้เกิดการรับรู้เพ่ิมขึ้น 
   ส่วนข้อที่เกี่ยวข้องกับ การปรับปรุงกระบวนการภายในอ่ืนๆ ก็ควรใช้การ

สื่อสารทำความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 

มติท่ีประชุม  
- มอบ QMS วิเคราะห์ นำ gap ข้อที่
น้อยกว่า 85  ไปพัฒนาเพ่ือเตรียมการ
ประเมินปี 64  
- ประสานสำนกัท่ีเก่ียวข้องในการปิด 
gap ดำเนินการในส่วนท่ีรับผดิชอบ 
- นำเข้า กรรมการบริหาร ในเดือน
ธันวาคม 2563 
-สื่อสารให้ คนในองค์กรรับทราบ  
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ระเบยีบวาระ มติท่ีประชุม 
   บุคคลภายนอกท่ี สปสช. ได้ส่งรายช่ือให้ ปปช. มีความเก่ียวข้องกับทุก

สำนัก จึงควรขอความร่วมมือวิเคราะห์เพ่ิมเติมเพ่ือให้ลูกคา้ได้เห็นถึงความ
พยายามในการปรับปรุงการบริการ และความโปร่งใส 

   ฝาก QMS วิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีมีความต่อเน่ืองกับปัญหาที่เกิดซ้ำๆ ว่าต้อง
แก้ไขอย่างไร  

 

3.2 ความเสี่ยงระดับองค์กร คงเหลือ ปี 2563 
       ยกไปเสนอพร้อมวาระ 4.1 

 

มติท่ีประชุม  
 

4 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา (9.3.2 b,c (2) (3) (4) (5) (6),e)  
 4.1 การระบุความเส่ียงระดับองค์กร (Corporate risk identify) ปี 2564 

นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์ นำเสนอ ความเสี่ยงระดับองค์กร (Corp.risk) คงเหลือ
ปี 2563 และ ร่างข้อเสนอ ปี 2564  รายละเอียดตามไฟล์แนบ 

3.2_4.1corp_fraud_6
4_iden_QMR_11พย63 

 
ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
   ประเด็น Corp.risk ปี 64  ข้อ 1- 4  เป็นนโยบายยกระดับบัตรทอง ของ  
    รมว.สธ. ต้องทำให้สำเร็จทุกตัว จึงเหมาะสมที่นำมากำหนดเป็นความเสี่ยง 
  เห็นด้วยกับ ข้อ 1-5 และควรตัด ข้อ 6 ออก เน่ืองจาก คล้ายกับข้อ 4  
  ข้อ 1-4  จัดอยู่ในกลุ่ม Strategy risk เพราะเป็นนโยบาย 
  ข้อ 7 เรื่อง Tele medicine ไม่ใช่บริการใหม่ แต่เป็นเรื่องการลดความ

แออัดต้องดำเนินการร่วมกัน ระหว่าง สธ. กับ สปสช. และเป็นเรื่องต้องมี
การกำกับติดตามอยู่แล้ว ควรตัดออก  

 

มติท่ีประชุม  
- เห็นชอบ การประเมิน Corp.risk 
คงเหลือปี 2563 
- มอบ QMS นำข้อเสนอของ คกก. 
เรื่อง Corp.risk ปี 64 ไปประกอบการ
พิจารณา และเตรียม เสนอ คนย.ตาม
ขั้นตอนต่อไป 
 
 

 4.2 สรปุ ประเมินการควบคมุภายใน (Internal Control) ระดับองคก์ร ปี 
2563 (เพ่ือรายงานตามระบบการควบคุมภายใน ต่อกรมบัญชีกลาง) 
 

นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์ นำเสนอ ผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวม
ขององค์กร   รายงานการประเมินการควบคุมภายในท่ีแจกแจงตาม 5 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  และความเสี่ยงท่ียังต้องดำเนินการต่อใน
ปีงบประมาณถัดไป ตามแบบรายงาน ปค. 1, 4, 5 ของกรมบัญชีกลาง 
 

มติท่ีประชุม  
- รับทราบ  
 

 4.3 การเตรียมการเพื่อสมัครรางวลั “คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ ปี 
2564” (เกณฑ์ PMQA 4.0) 
นางศิริพร สินธนัง นำเสนอ การเตรียมการเพ่ือสมัครรางวัล “คณุภาพการ
บริการจัดการภาครัฐ ปี 2564 รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 

มติท่ีประชุม  
- มอบคุณศริิพร สินธนัง เป็นหัวหน้า
ทีมในการดำเนินการ 
- ใหค้กก.QMR ทุกท่านให้ความ
ร่วมมือ  
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ระเบยีบวาระ มติท่ีประชุม 

4.3 เตรียมการ  PMQA
 64 เสนอ QMR_63111 

 
ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
- การเตรียมการควรดูเกณฑ์และ gap ปีท่ีผ่านมาและนำมาพัฒนาต่อเนื่อง  
- ขอความร่วมมือ คกก.QMR ซึ่งเป็นผู้แทนทกุกลุ่มภารกิจให้ความร่วมมือเรื่อง
ข้อมูล  

- ควรต้ังทีมเฉพาะกิจ เพ่ือทำความเข้าใจเกณฑ์ วิธีเขียนและแนวทางของ 
ก.พ.ร. โดยขอความร่วมมือเป็นรายบุคคล  

-  กำหนด timeline ในการดำเนินการส่งข้อมูลให้ทันเวลา คาดหวังว่าจะได้
คะแนนเพ่ิมขึ้น  

-  นพ.อนุสรณ์ ยินดีจะเป็นตัวแทนประสานทีมเข้ามาช่วยเรื่องข้อมูล 
 4.4 แผนปฏิบตัิการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ สปสช. ปี 2564  
     นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์ นำเสนอแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564 ภายใต้ภายใต้แผนแมบ่ท
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สปสช. ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) (ฉบับทบทวน ปี 2562) โดย มีการทบทวนเป้าหมาย
แผนงาน บูรณาการ แนวทางให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแผนแม่บทต่างๆ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(พ.ศ.2561-2680) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-
2564) และแผนแม่บทการปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นต้น  
โดยมีเป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

1. คะแนนประเมิน ITA มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ 90 ทุกปี 
2. บุคลากรมีบทบาทร่วมต้านการทุจริต 
3. สปสช. ปราศจากการทุจริต 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ 

                                
แผนปฏบิตักิารสง่เสรมิ
คณุธรรมป้องกนัการทจุรติ 

มติท่ีประชุม  
- เห็นชอบ แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบ สปสช. ปี 2564 
- มอบ QMS ดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม
ดังกล่าว 
 

5 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมเพ่ือทราบ (9.3.2 b)  
 5.1 การอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมนิภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 

9001:2015 (Internal Auditor ISO 9001:2015)  
    น.ส.นิตยา มหัตถ์ แจ้งว่าจะมีการอบรมหลักสูตร Internal Auditor ISO 
9001:2015  ในวันท่ี 7-9 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 

มติท่ีประชุม  
- มอบ QMS ดำเนินการ และติดตาม
ให้มาร่วมเป็นทีม Auditor  

- จัดให้มี Auditor รุ่นเก่าร่วมทีมด้วย
เพ่ือเรียนรู้ร่วมกัน 
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ระเบยีบวาระ มติท่ีประชุม 
ผู้เข้าอบรมจากส่วนกลางและเขต จำนวน 45 คน โดย กำหนดเง่ือนไขเพ่ือให้ 
ผู้อบรม ได้มาเข้ามาร่วมเป็น Audit  
ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
-   ควรดูจำนวนของผู้เข้ารับการอบรมให้เพียงพอและการกระจายให้

เหมาะสม 
-   ควรต้ังเงื่อนไขในการอบรมว่าเข้าเข้าต้องร่วมเป็นAuditor อย่างน้อย 1 คร้ัง 
-   ขณะน้ี จำนวน Auditor มากพอสมควรแต่ส่วนมากไม่ร่วมทีมเพราะภารกิจ

หรือเหตุผลอ่ืน   
- ควรหาวิธีการหรือ Incentive ในการเป็น Auditor เช่น ได้คะแนนเพ่ิมใน

การประเมินประจำปี  
- เห็นว่าการอบรมหลักสูตรน้ีเป็นประโยชน์แม้จะยังไม่ได้มาทำหน้าท่ี 

Auditorแต่ก็ทำให้เข้าใจระบบและงานที่รับผิดชอบมากข้ึนควรเดินหน้าต่อ 
 5.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปอ้งกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สปสช. รอบ 12 เดือน ปี 2563  
ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ 
สปสช. ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (ฉบับทบทวน ป ี2562) 
     นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมฯ รอบ 12 เดือน ปี 2563 สปสช. ได้ดำเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์ 

1. เกิดวัฒนธรรมสุจริตใน สปสช. บุคลากรมีบทบาทต้านการทุจริต 
2. สร้างความเข้มแข็งกลไกการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
3. สร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การ

บังคับใช้กฎหมายมีความรวดเร็วเป็นธรรม 
4. ส่งเสริมให้ สปสช. เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำการเปล่ียนแปลง 

(Change agent) ด้านการปอ้งกันและปราบปรามทุจริต 
รายละเอียดตามไฟล์แนบ 

ผลการดาํเนนิงานตาม
แผนป้องกนัทจุรติ รอบ 12 

มติท่ีประชุม  
- รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ 
รอบ 12 เดือน ปี 2563  

6 วาระอ่ืน ๆ   
 นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป 

กุมภาพันธ์ 2564 
มติท่ีประชุม  
 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
นางสาวนิตยา มหัตถ์ บันทึกรายงานการประชุม 
นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์ ตรวจรายงานการประชุม 

 วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 


