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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารระบบบริหารคุณภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง หลักธรรมาภิบาล  

และการป้องกันทุจริต (QMR) ครั้งที่ 1/2563 
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 สปสช. 

 

(ไฟล์ประกอบการประชุมอยู่ที่ : Drive T \ QMS \ ปีงบประมาณ 2562 \ ประชุมต่าง ๆ \ ประชุม_คกก-QMR \ 1_คกก-QMR_ครั้ง1-2563_3 มี.ค.63) 
 
 

กรรมการที่มาประชุม 
1. นายประจักษวิช  เล็บนาค  ประธานกรรมการ 
2. นายสินชัย  ต่อวัฒนกิจกุล  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุทธิรา  ต้ังเพียรพันธ์  ท่ีปรึกษา  
4. นางสาวสมนึก  ศิริสุวรรณ  กรรมการ 
5. นางสาวลัดดาวัลย์ พนมกุล  กรรมการ 
6. นางสุมลรัตน์  ดอกเขียว  กรรมการ 
7. นางบำรุง  ชลอเดช  กรรมการ  
8. นางบรรจง  จำปา  กรรมการ 
9. นางกฤดาญชลี  เพญ็ภาค  กรรมการ 
10. นายกนิษฐ์ สังข์สุวรรณ  กรรมการ 
11. นางปิยพร  ปิยะจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
12. นายพรรคพงศ์  วุฒิวงศ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวยศวดี             โกสุมภ์ศิริ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวนิตยา  มหัตถ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

กรรมการที่ไม่ได้มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอ่ืน 
1. นายศักด์ิชัย กาญจนวัฒนา  ท่ีปรึกษา   
2. นางกาญจนา  ศิริโกมล  กรรมการ 
3. นางสาวมาลิสา  พิมสอน  กรรมการ 
4. นางปิยนุช  โปร่งฟ้า  กรรมการ 
5. นางสาววิภาวี ชินพีระเสถียร  กรรมการ 
6. นางสาวธิดารัตน์ นาคอารีรัตน์  กรรมการ 
7. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล  กรรมการ 
8. นางแจ่มจนัทร์  เหลืองวิชชเจริญ  กรรมการ 
9. นางสาวผจงจิตร  อัครพสุชาติ  กรรมการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางศิริพร สินธนัง   ท่ีปรึกษา สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  
2. นางสาวสุพรรณี  คำเพิ่มพูล  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
3. นางสาวศิรประภาว์  ผลิสินเอี่ยม  สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม 
4. นายวีระยุทธ  อินทร์แก้ว  สำนักบริหารท่ัวไป   

 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการ (QMR) ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 3 มีนาคม 2563 2 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
นพ.ประจักษวิช เล็บนาค เป็นประธานในท่ีประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

 

ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม 
1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ (9.3.2 b)  
 ประธานแจ้งท่ีประชุม ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบยกระดับกลุ่มสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็น “องค์การมหาชนกลุ่มท่ี 1 พัฒนาและ
ดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐเฉพาะด้าน” จากเดิมท่ีถูกจัดอยู่ในองค์การ
มหาชนกลุ่มท่ี 3 บริการสาธารณะท่ัวไป  

มติท่ีประชุม 
- รับทราบ 
- มอบหมาย กลุ่มงาน QMS ดำเนินการ

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
บริหารงานคุณภาพองค์กร ให้สอดคล้องกับ
การยกระดับกลุ่ม สปสช. เป็น “องค์การ
มหาชนกลุ่มท่ี 1 เช่น การปรับกระบวนการ
ดำเนินงาน ISO/คู่มือคุณภาพ (QM) และให้
นำมารายงานในการประชุมครั้งต่อไป 

2 รับรองรายงานการประชุม (9.3.2 a)  
 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารระบบบริหารคุณภาพ การควบคุม

ภายใน การบริหารความเส่ียง หลักธรรมาภิบาล และการป้องกันทุจริต (QMR) 
ครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 13 ธันวาคม 2562 
     นายพรรคพงศ์  นำเสนอรายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2562 รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 

รรายงานการประชุม 
QMR ครัง้ที่ 6_62_ปปช 

มติท่ีประชุม  
รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  
6/2562 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีแก้ไข 
 
 

3 เร่ืองสืบเนื่อง   (9.3.2 a,e)  
 3.1 ขอเปล่ียนแปลงรายช่ือคณะกรรมการบริหารระบบบริหารคณุภาพ การ

ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง หลักธรรมาภิบาล และการป้องกันทุจริต 
(QMR) แทนจนท. ท่ีลาออก , Cluster 5 ขอเปลี่ยนชื่อ 
     นางสาวนิตยา นำเสนอการขอเปล่ียนแปลงรายชื่อคณะกรรมการ QMR 
เน่ืองจาก นายญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ลาออกจาก
การเป็นบุคลากร สปสช. และ Cluster 5 ขอเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการ จาก 
นางสาวผจงจิต อัครพสุชาติ เป็นนางสาวศิรประภาว์ ผลิสินเอี่ยม รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 

  
3.1 ร่างคําสั่ง คกก.

QMR ปีงบ 2563.doc  
ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ควรจะมีกระบวนการคัดเลือก/กำหนดคุณสมบัติ บุคลากรท่ีจะเข้ามาเป็น

กรรมการ QMR ทดแทนกรรมการท่ีลาออก เช่น เป็นผู้ท่ีมีความรู้ /มี
ประสบการณ์ทำงานคุณภาพร่วมกับทีม QMS มาก่อน เป็นต้น 

 ควรพิจารณาประโยชน์ตอบแทน ให้แก่บุคลากรท่ีเข้ามาเป็นกรรมการ/ทำงาน
คุณภาพขององค์กร เช่น การบันทึกประวัติการทำงาน / การออก
ประกาศนียบัตรให้ เป็นต้น  

 ควรพิจารณากรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม สรุปเหตุผลซ่ึงหากมีความจำเป็น
อาจต้องปรับเพ่ือให้ได้การประชุมท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

มติท่ีประชุม  
- รับทราบและเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง

รายช่ือกรรมการ QMR  ใหม่เพื่อทดแทน
กรรมการท่ีลาออก และ ท่ีหน่วยงานขอ
เปลี่ยนแปลง 

- มอบหมาย กลุ่มงาน QMS ดำเนินการปรับ
คำส่ังคณะกรรมการ QMR ใหม่ 

- มอบหมาย สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองค์กร พิจารณาการจดั
ประโยชน์ตอบแทน ให้แก่บุคลากรท่ีเป็น
กรรมการ QMR   
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ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม 
 ควรปรับกำหนดการประชุมเพื่อให้การประชุมกระชับขึ้น โดยควรมีการสรุป

ภาพรวมของวาระ เร่ืองสำคัญท่ีต้องพิจารณา กรรมการท่ีเป็นตัวแทน 
Cluster ท่ีเข้าประชุม หรือขาดประชุม เป็นต้น  

 3.2 รายงานความก้าวหน้า OFI จากการตรวจติดตามผลการรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 (สรอ.) 
     นางสาวนิตยา นำเสนอรายงานความก้าวหน้า การติดตามการแก้ไข OFI ของ 
สรอ. ( 14 ข้อใน  8 หน่วยงาน) กำหนดส่งหลักฐานการแก้ไข ภายในวันท่ี 30 
มีนาคม 2563 น้ัน ขณะน้ี มีหน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขและส่งหลักฐานการ
แก้ไขแล้ว 4 หน่วย และ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 หน่วย ได้แก่ สปสช.เขต 6 
ระยอง สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสำนักบริหารการจัดสรรและชดเชย
ค่าบริการ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

3.2 รายงาน
ความกา้วหนา้ ผลการแก 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
 การประสานติดตามการแก้ไข ควรแจ้งกำหนดระยะเวลาการดำเนินการและ

ส่งหลักฐานการแก้ไขให้หน่วยรับตรวจทราบ 
 กรณีสำนักส่งเสรมิการมีส่วนร่วม เสนอว่า ไม่ขอแก้ไข OFI ข้อ 7 เร่ือง “ควร

วิเคราะห์หาสาเหตุในกระบวนการ PDCA โดยการใช้เคร่ืองมือ why why 
Analysis หรือ Tree Diagram เพื่อให้ได้มีการหาสาเหตุเชิงลึก มากกว่าการ
ใช้เฉพาะเครื่องมือ Fish-bone diagram” เน่ืองจากพบว่าการใช้เคร่ืองมือท้ัง 
3 เคร่ืองมือดังกล่าวได้ผลลัพธ์การวิเคราะห์หาสาเหตุในกระบวนการ PDCA 
เหมือนกัน ผู้เกี่ยวข้องสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม  จึงขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ QMR ในการพิจารณาประเด็นน้ี 

มติท่ีประชุม  
- รับทราบและมอบหมาย กลุ่มงาน QMS

กำกับติดตามหน่วยรับตรวจท่ียังไม่ส่ง
หลักฐานการแก้ไข OFI ให้แล้วเสร็จภายใน
วันท่ี 30 มีนาคม 2563 

-  เห็นชอบ การไม่ขอแก้ไข OFI ข้อ 7 ของ
สำนักส่งสริมการมีส่วนร่วม  

4 เร่ืองท่ีเสนอให้ท่ีประชุมเพื่อพิจารณา (9.3.2 b,c (2) (3) (4) (5) (6),e)  



รายงานการประชุมคณะกรรมการ (QMR) คร้ังที่ 1/2563 วันที่ 3 มีนาคม 2563 4 

 

ระเบียบวาระ มติที่ประชุม 
 4.1 การประเมินความพึงพอใจลูกค้า 

     นางสาวสุพรรณี นำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอจาก
การรับฟังความเห็นท่ัวไปของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ อปท. และองค์กรภาคีท่ี
เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 มีข้อเสนอ
จากการรับฟังความเห็น จำนวน 231 ข้อ และได้เสนอในการประชุมคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3/2563 วันท่ี 2 มีนาคม 2563 ดังนี้  
 

 
 
โดยได้เผยแพร่รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอจากการรับฟังความ
คิดเห็นให้กลุ่มเป้าหมายและสาธารณได้รับทราบ ผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่   
      1. URL : https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx? 
CatlD=MTI5MA== 
      2. www.nhso.go.th  เลือกเมนู ประชาชน >> รับฟังความคิดเห็น 
      3. QR Code 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

                   
4.1_1 รับฟังเสนอ
บอร์ด2มีค63.pdf  

4.1_2 รายงานบอร์ด.
pdf  

ความเห็นและ ข้อเสนอแนะ 
 ควรทำความเข้าใจข้อกำหนด 9.1.2  (ความพึงพอใจลูกค้า), 9.1.3(การ

วิเคราะห์ผลการประเมิน)  และ 9.3.2 (ข้อมูลสำหรับการทบทวนของฝ่าย
บริหาร) ว่าต้องใช้สารสนเทศอะไร และต้องพิจารณาวิธีการที่ได้มา ด้วย 

 ตาม พรบ.กำหนดให้ สปสช.ต้องรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า ท้ังผูใ้ห้ 
ผู้รับบริการ ซ่ึงมีการดำเนินงานท้ัง ส่วนท่ี สสร.ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น
ทั่วไปฯ ประจำปี และส่วนท่ี C1 ทำประเมินความพึงพอใจ (poll) ซ่ึงน่าจะ
สอดคล้องกับข้อกำหนดอยู่แล้ว    

 เชิง policy ในการตอบข้อกำหนดโดยไม่เพิ่มภาระ  จึงให้นำกระบวนการ
หลักๆ ท่ีทำอยู่แล้ว/สารสนเทศที่มีมาเชื่อมโยงกับข้อกำหนด แล้วทำกรอบว่า
จะใช้วิธีการใด สนเทศใดเพื่อให้มีหลักการ/แนวทางท่ีชัดเจนต่อไป  

 ควรติดตาม การนำผลการรับฟังความคิดเห็นท่ัวไปฯ และ poll ( ท่ีนำเสนอ
บอร์ด)  ว่ามีมติให้ตอบสนอง / ดำเนินการต่อไปอย่างไร  

 อาจขอคำแนะนำจาก สรอ. เพื่อความชัดเจนมากขึ้น 
 

มติที่ประชุม  
- รับทราบ 
- มอบหมาย กลุ่มงาน QMS จัดทำแนวทาง

การดำเนินงาน /วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล
สารสนเทศ  เพื่อตอบข้อกำหนด  ISO ข้อ 
9.1.2 , 9.1.3  และ  9.3.2   โดยพิจารณา
นำกระบวนการ/ข้อมูลสารสนเทศ ท่ีสปสช.
ดำเนินการอยู่แล้วมาใช้ เพ่ือไม่เป็นภาระ  
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ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม 
4.2 สถานะผู้ส่งมอบภายนอก กรณีหน่วยรับเร่ืองร้องเรียนท่ีเป็นอิสระจาก 
ผู้ถูกร้องตามมาตรา 50(5)            

             เลื่อนนำเสนอในการประชุมคร้ังต่อไป 
ความเห็นและ ข้อเสนอแนะ 
 เรื่อง External provider มีหลาย level ท้ังระดับส่วนกลาง และ เขต 

QMS ควรกำหนดให้ชัดเจนว่าหมายถึงใครบ้าง  

มติท่ีประชุม 
- รับทราบ 
- ให้นำเสนอวาระ 4.2 สถานะผู้ส่งมอบ

ภายนอก ในการประชุมครั้งต่อไป 

4.3 การดำเนินงานพัฒนาฯ ตามแผน ปี 2563 “Tune Brain II”  
        นายพรรคพงศ์ นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนางานคุณภาพ ปี 2563

จากการจัด workshop การคิดเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Thinking) 
หรือ Tune Brain II ในวันท่ี 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยากรจาก คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

        มีผู้เข้าประชุม จากส่วนกลางและเขต จำนวน 71 คน สาระสำคัญของ 
Innovative Thinking  คือให้ความสำคัญกับ 3 เร่ือง 1) ทีมงานท่ีมีความ
หลากหลาย 2 ) กระบวนการที่เปิดกว้าง 3) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
แนวความคิด พูดคุยแลกเปล่ียนได้อย่างอิสระ  ผลงานจาก workshop จะมีการนำ
ผลงานไปทดลองดำเนินงานและมีแผนให้มานำเสนอใน workshop ครั้งต่อไปใน
เดือน มิถุนายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

4.3 wshp innovative thinking.pptx  
ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
 เห็นว่าเป็น model ท่ีดี ควรมีทีมกลางเข้าไปช่วย coach ให้สำนักต่าง ๆ 

นำไปประยุกต์ใช้ 
 การดำเนินกิจกรรม “Tune Brain II” เพื่อจัดการความเสี่ยงองค์กร ควร

ทำให้เป็น series เชื่อมโยงให้สามารถทวนกระบวนการกลับได้ และควร
ระบุให้ชัดว่าตอบอะไรในแผนพัฒนางานคุณภาพ 

 ควรนำผลผลิตท่ีได้จากการดำเนินกิจกรรม “Tune Brain II” ไปใช้ต่อได้
ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป  

 การนำเคร่ืองมือต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการกับความเสี่ยง ควรมีการ
วิเคราะห์ปัญหาของคนท่ีมีปัญหาจริง ๆ จะทำให้ได้ข้อมูลท่ีเพียงพอ และ
ควรนำมาหารือ/ออกแบบการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อจะได้ดำเนินจัดการ
ให้ตรงประเด็นท่ีพบ 

มติท่ีประชุม 
- รับทราบ 
- มอบหมาย กลุ่มงาน QMS พิจารณากรณี 

หากจัด workshop ครั้งต่อไปควรทำให้ มี
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมท่ีผ่านมา และ
ตอบวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนางาน
คุณภาพ 

 
 

 4.4 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ปี 2563 
      ผลการบูรณาการ IQA กับ การตรวจสอบของ สำนักตรวจสอบ (สตส.)  
          นางศิริพร นำเสนอผลการทดลองนำร่องการบูรณาการตรวจ IQA กับ 
ตรวจสอบภายใน ของ สตส. จำนวน 3 ครั้ง ท่ีหน่วยรับตรวจ สปสช.เขต 3 เขต  
ได้แก่  สปสช. เขต 8 อุดรธานี  สปสช. เขต 10 อบลราชธานี และ สปสช. เขต 9 
นครราชสีมา ผลการดำเนินงานเบื้องต้น    

� วิธีการ/กระบวนการตรวจท่ีใช้ท้ัง 2 ทีมทำเหมือนกันคือ ตรวจจาก
เอกสาร และสัมภาษณ์ 

� เคร่ืองมือท่ีใช้ แตกต่างกัน สตส.ใช้ ICQ  ส่วน IQA ใช้ cross review 
checklist 

 
 
 

มติท่ีประชุม 
- รับทราบ 
- มอบหมาย สตส. และ กลุ่มงาน QMS 

ร่วมกันสรุปข้อสังเกตท่ีได้จากการบูรณา
การการตรวจ IQA กับการตรวจสอบภายใน 

-    รับทราบและเห็นชอบแผนการตรวจ IQA  
 ปี 2563    

-    มอบหมาย กลุ่มงาน QMS ดำเนินการ 
 ตามแผนการตรวจ IQA ปี 2563    

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการ (QMR) ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 3 มีนาคม 2563 6 

 

ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม 
� ประโยชน์ที่ได้รับ  

                ด้านหน่วยตรวจ    :  ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจ โดมีการ 
                                          แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน มีการประสานงานกัน 
                                          ก่อนออกผลการตรวจ เป็นต้น 

                      

                ด้านหน่วยรับตรวจ :  มีการเตรียมการครั้งเดียว เมื่อพบปัญหาก็   
                                          สามารถแก้ไขได้ในคราวเดียว ประหยัด  

                     ค่าใช้จ่าย และเวลา 
 ข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ  เสนอว่า ควรทำแผนการตรวจสอบ 

ร่วมกันตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ควรปรับเคร่ืองมือให้บูรณาการกันมากขึ้น 
เพื่อความสะดวกลดภาระหน่วยรับตรวจ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

                  
4.4 IQA 63_ประชุม

QMR1-63si_630302. 
ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ควรสรุปข้อสังเกตจากการบูรณาการการตรวจ IQA กับการตรวจสอบภายใน 

ของ สตส. ว่าทำได้เพียงใด ข้อดีข้อเสีย ส่วนท่ีบูรณาการการตรวจร่วมกันได้/
ไม่ได้ เหตุผล และข้อเสนอแนะ   

 ควรมีความชัดเจนในการนำส่ิงท่ีตรวจพบมาแก้ปัญหา โดยในส่วนปัญหาที่ 
สตส. พบเป็นเรื่องท่ีต้องรายงานต่อบอร์ดหลัก/อนุตรวจสอบ ต้องรีบจัดการ
การไข  ท่ีอาจต่างจากปัญหาท่ีพบจากการตรวจ IQA ท่ียังมีเวลาในการ
ดำเนินการ  

 

      แผนการตรวจ IQA ปี 2563    
      นางศิริพร นำเสนอแผนการตรวจ IQA ปี 2563 ของหน่วยรับตรวจ 17 หน่วย 
ได้แจ้งแผนการตรวจมาครบถ้วนแล้ว และอยู่ระหว่างรอแผนการตรวจ Top จาก
ผู้บริหาร   
ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
            ไม่ม ี

 4.5 การดำเนินงาน ประเมิน ITA ปี 2563    
     นายพรรคพงศ์ นำเสนอ การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2562  ข้อมูล
รายละเอียดจุดอ่อน ท้ังในส่วน IIT และ EIT แนวทางการพัฒนาให้ดีขึ้น ภายใต้
กรอบ 3 ส่วน ได้แก่   1.) แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ สปสช.ระยะ 4 ปี   2) การพัฒนาตามมาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต ต่อเนื่อง 7 มาตรการ  และ  3 )ดำเนิน
กิจกรรมขับเคลื่อน เพื่อปิดจุดอ่อน และพัฒนาต่อเนื่องจากการประเมิน ปี 2562    
โดย สรุปเป็นแผนการดำเนินงาน กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ  ท้ังน้ี จะสอดคล้องกับ
แนวทางและระยะเวลาการประเมิน ITA ปี 2563 ของ ป.ป.ช.  
รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
 

          
4.5 ITA-ประชุม

QMR1-63-si_edit 630     
มาตรการเพือ่ส่งเสรมิ

ความโปร่งใสและป้องกั 
 

มติท่ีประชุม 
- รับทราบและเห็นชอบแนวทางการ

ดำเนินการท้ัง การปิดจุดอ่อนของปี 2562 /
แผนแม่บท ฯ / มาตรการพัฒนาความ
โปร่งใสและป้องกันทุจริต และแนวทางการ
ขับเคลื่อน ตามท่ีเสนอ   

- มอบ QMS ประสานกับผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อน กำกับ
ติดตามความก้าวหน้า และนำมารายงาน 

- มอบหมาย กลุ่มงาน QMS ดำเนินการ
เตรียมแผนเตรียมการประเมิน ITA ปี 2563 
และนำเสนอในการประชุมผู้บริหารเขต 
วันท่ี 5 มีนาคม 2563 เพื่อขอความร่วมมอื/
การสื่อสารการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว 
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ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม 
ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ควรสรุปประเด็นการประเมิน และระยะเวลาการดำเนินงาน ITA ปี 2563 

ของ ป.ป.ช. ท่ีเปลี่ยนแปลงจาก ป ี2562 และส่วนท่ีต้องรีบเตรียมการให้
ชัดเจน  

 ควรเร่งขับเคล่ือน การแก้ไขจุดอ่อน (Gap) ปี 2562  โดยสร้างการรับรู้และ
สื่อสารข้อมูลการดำเนินงานในส่วนท่ีปิดจุดอ่อน ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ท่ีเป็นกลุ่มเปา้หมาย  

 สำนักบริหารท่ัวไป ควรดำเนินการส่ือสาร เรื่อง ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงานและการรักษาทรัพย์สินของสำนักงาน ผ่านช่องทาง 
Lotus Note ทำโปสเตอร์ และสื่อสารในการอบรมระบบสนับสนุนสำนัก
บริหารท่ัวไปแล้ว (การจัดซ้ือจัดจ้าง และระบบ Smart Office) วันท่ี 26-28 
กุมภาพันธ์ 2563 

 กรณีได้มีการสื่อสารข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการ
ดำเนินงานเร่ืองอื่น ๆ แล้ว ควรมีวิธีการวัดผลด้วยว่าทำแล้วมีผลคะแนน 
ดีข้ึนหรือไม่ 

 เรื่องบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ควรสนับสนุน
การสร้างวัฒนธรรม จิตสำนึกดี ซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส ภายใต้ค่านิยมองค์กร 
ACCEPT  

 นอกจากการปิดจุดอ่อนแล้ว  ควรสนับสนุนให้เกิดรูปธรรมของการขับเคล่ือน
ตามกรอบ  แผนแม่บท ฯ  และ มาตรการเพ่ือพัฒนาความโปร่งใสฯ  (7 
มาตรการ) อย่างต่อเน่ืองด้วย  เพ่ือให้องค์กรโปร่งใส อย่างย่ังยืน 

 ควรส่ือสารเรื่องน้ี ในท่ีประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารเขต เพ่ือให้มีการขับเคล่ือนใน
ทุกส่วนงานต่าง ๆ  
 

 4.6  ความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate risk) และ
ความเส่ียงโอกาสเกิดทุจริต (Fraud risk) ปี 2563 
      นายพรรคพงศ์ นำเสนอความก้าวหน้าการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร 
(Corporate risk) จำนวน 7 ประเด็น ประกอบด้วย ความเสี่ยงท่ียกมาจาก ปี 2562 
จำนวน 4 ประเด็น ประเด็นใหม่ จำนวน 3 ประเด็น และความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต 
(Fraud risk) ปี 2563 ความเสี่ยงท่ียกมาจาก ปี 2562 จำนวน 2 ประเด็น ซ่ึงได้
ปรับแก้ถ้อยคำและ KRI ของความเสี่ยงบางประเด็นตามข้อเสนอจากการประชมุ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 4/2563 วันท่ี 28 มกราคม 2563 แล้ว ท้ังนี้
ยังคงมีประเด็นความเส่ียงท่ี 1, 2 และ 6 ที่ผู้เก่ียวข้องอยู่ระหว่างพิจารณากำหนด 
KRI ท่ีชัดเจน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

วาระ 4.6 
Corp._fraud_63_QMR 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
 Fraud risk ในประเด็นความเส่ียงท่ี 2 “บุคลากรเจตนาไม่ปฏิบัติตาม

ระเบียบวินัยเร่ืองเวลาการปฏิบัติงาน” ควรปรับเปล่ียนกิจกรรมการ
ตอบสนอง เนื่องจากสำนักงานได้มีระเบียบเรื่องนี้กำหนดไว้อยู่แล้ว  
ควรปรับเป็น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการแต่ละสำนัก กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน /จำเป็น ผู้อำนวยการสำนักอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่บ้านได้  
 

มติท่ีประชุม 
- รับทราบ 
- มอบหมาย กลุ่มงาน QMS ประสานติดตาม

ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง ท่ียังไม่
กำหนด KRI ให้รีบดำเนินการ  

- มอบหมาย กลุ่มงาน QMS ประสาน
ผู้เก่ียวข้องกับความเสี่ยงระดับองค์กร และ
ความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต ดำเนินการตาม
แผน/กิจกรรมการตอบสนองความเส่ียง
ดังกล่าว 
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ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม 
5 เร่ืองท่ีเสนอให้ท่ีประชุมเพื่อทราบ (9.3.2 b)  
 5.1 ความก้าวหน้าการเสนอผลงานเพื่อสมัคร รางวัลเลิศรัฐ ปี 2563   

     นางศิริพร นำเสนอความก้าวหน้าการเสนอผลงานเพ่ือสมัคร รางวัลเลิศรัฐ  
ปี 2563 ของ สปสช. จำนวน 3 สาขา 8 เร่ือง ดังนี้ 
      1. สาขา รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ (PMQA 4.0) ประกาศผลเมื่อวันท่ี 
28 กุมภาพันธ์ 2563 ในรอบแรกแล้ว ไม่ผ่านการพิจารณา ท้ังน้ี กพร.จะมีการ
ประกาศผลคะแนนรายข้อประมาณต้นเดือนมีนาคม 2563 ซ่ึงจะติดตามมานำเสนอ
ต่อไป 
      2. สาขา รางวัลบริการภาครฐั จำนวน 4 เรื่อง ก.พ.ร. กำหนดประกาศผลใน
เดือนพฤษภาคม 2563 
      3. สาขา สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effect Change) จำนวน 3 เร่ือง 
ก.พ.ร. กำหนดประกาศผลในเดือนพฤษภาคม 2563 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

5.2 เลศิรัฐ_ประชุม
QMR1-63-si_630302. 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
 เข้าใจได้ว่าการประเมินรางวัลเลิศรัฐ PMQA 4.0 นั้น เกณฑ์ท่ีค่อนข้างยาก 

และเป็นการสมัครครั้งแรกจึงขอให้ศึกษาส่วนท่ีต้องพัฒนาและดำเนินการ
ต่อไป 

มติท่ีประชุม 
รับทราบความก้าวหน้าการเสนอผลงานเพ่ือสมัคร 
รางวัลเลิศรัฐ ปี 2563   

 5.2 ความพอเพียงทรัพยากร (เสนอเป็นเอกสาร) 
      รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1/2563  
 เสนอในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 

1/2563 วันที่ 6 มกราคม 2563  

                       
01_Slide นําเสนอ

บอร์ด TRIS HR 63 ไตร 
 เสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สปสช ครั้งท่ี 2/63 วันท่ี 7 

กุมภาพันธ์ 2563 

                       
1.2_C4_630207-C4 

กก.บห.pdf  
ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
           ไม่มี 

มติท่ีประชุม 
รับทราบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ไตรมาส 1/2563 ตามเอกสารท่ีเสนอ 

6 วาระอ่ืน ๆ   
 นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป  

กำหนดนัดหมายประชุมครั้งต่อไปในเดือนพฤษภาคม 2563 
 

มติท่ีประชุม 
กำหนดนัดหมายประชุมครั้งต่อไปในเดือน
พฤษภาคม 2563 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
นางสาวยศวดี โกสุมภ์ศิริ บันทึกรายงานการประชุม 
นายพรรคพงค์ วุฒิวงศ์   ตรวจรายงานการประชุม 

              วันท่ี 3 มีนาคม 2563 


