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สรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยทุธศาสตร์  สปสช. คร้ังที ่๑๒/๒๕๖๒ 

วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 
ณ หอ้งประชุม War Room สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชั้น ๔  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  

**********************************  
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม                 
๑. นายศักดิ์ชัย      กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช.  ประธานการประชุม 
๒. นายประจักษวชิ  เล็บนาค  รองเลขาธกิาร สปสช.    
๓. นายจเด็จ   ธรรมธัชอาร ี รองเลขาธกิาร สปสช   
๔. นายการณุย์   คุณติรานนท ์ รองเลขาธกิาร สปสช. 
๕. นายอรรถพร ล้ิมปัญญาเลิศ รองเลขาธกิาร สปสช. 
๖. นายรัฐพล   เตรียมวิชานนท์ ผู้ช่วยเลขาธกิาร สปสช. /ประธานกลุ่มภารกจิที่ ๓ 
๗. นายสินชัย ต่อวัฒนกจิกุล ผู้ช่วยเลขาธกิาร สปสช./ประธานกลุ่มภารกิจที่ ๔  
๘. นางสาวทวีศร ี กรทีอง ผู้อำนวยการอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช./ประธานกลุ่ม

ภารกิจที่ ๑ 
๙. นางกฤติยา  ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช./ ประธานกลุ่ม

ภารกิจที่ ๒ 
๑๐. นางโชติรส  โสมนรินทร ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและประสานงานเขต / รองประธานกลุ่ม

ภารกิจ  ที่ ๕ รกัษาการแทน ประธานกลุ่มภารกิจที่ ๕ 
๑๑. นายปรีดา  แต้อารักษ์  ผู้อำนวยการ สปสช.เขต ๗ ขอนแก่น (Tele) 
๑๒. นายพีระมน   นิงสานนท ์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักเลขาธิการและประชาสัมพันธ์  เลขานุการ

การประชุม 

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นายจักรกริช โง้วศิร ิ รองเลขาธกิารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายเรืองศิลป์  เถื่อนนาด ี ผู้อำนวยการ สปสช. เขต ๑๐ อุบลราชธาน ี
๒. นางวราภรณ์  สุวรรณเวลา ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ์
๓. นางสาวเพ็ญโสม  เพ็งสมบัต ิ หัวหน้างาน สำนักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ์
๔. นายพรเทพ  โชติชัยสุวัฒน ผู้อำนวยการ สำนักบริหารแผนและงบประมาณ 
๕. นางอำนวย  แสงฉายเพียงเพญ็ หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักบริหารแผนและงบประมาณ 
๖. นายวีระพงศ์  เจริญเกต ุ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย 
๗. นายเสกสรรค์  กันยาสาย หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักกฎหมาย 
๘. นางศิริพร  สินธนัง ที่ปรกึษา สำนักบริหารทรพัยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 
๙. นายพรรคพงศ์  วุฒิวงศ ์ หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 
๑๐. นางเบญจมาส  เลิศชาคร ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ 
๑๑. นายธวัชชัย  เรืองโรจน ์ หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักบริหารการจดัสรรและชดเชยค่าบรกิาร 
๑๒. นางสาวพิมพ์วสา  ศรีเมือง หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักบริหารการจดัสรรและชดเชยค่าบรกิาร 
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๑๓. นางเพียงหทัย อินกัน หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักเลขาธกิารและประชาสัมพันธ์ 
๑๔. นางโศภณา หิรัญบรูณะ หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักเลขาธกิารและประชาสัมพันธ์ 

 
เร่ิมประชุม เวลา ๘.๐๐ น.  

 
วาระการประชุม มติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
๓.๕  การระบุและประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร ป ี๒๕๖๒ เสนอโดย   
นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์ สำนักบริหารทรพัยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 
(สทอ.)  

ข้อมูลเบ้ืองต้น  
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ ก.คลังในเรื่องการรายงานการควบคุม

ภายในและบริหารความเส่ียง  ระเบียบ ปปช.  ในเรื่องการรายงานการ
บริหารความเส่ียงด้านโอกาสเกิดทุจริต  การรายงานต่อคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ และเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของ สปสช. ในเรื่อง
การบูรณาการระบบบริหารคุณภาพ   สำนักบรหิารทรัพยากรบุคคลฯ ขอ
นำเสนอที่ประชุม คนย. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการระบุความ
เส่ียง ระดับองค์กร ประจำปีงบ ๒๕๖๒ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการต่อไป  

นายพรรคพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงาน สทอ.  นำเสนอถึงหลักการเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง  ขั้นตอนการจัดทำ Corporate 
risks ประเด็นความเส่ียงระดับองค์กร ปีงบ ๒๕๖๒  รวม ๘ รายการ 
พร้อมLikelihood  Impact  ระดับความเส่ียง และผู้รับผิดชอบของแต่ละ
รายการ   รายละเอียดตามไฟล์นำเสนอ  

3.5 ประเมนิความเสี่ยง
62_29เมย_คนย30เมย6  

มอบ สทอ. ดำเนินการ 
๑. หารือกับสำนักที่รับผิดชอบในแต่ละ

ประเด็นความเสี่ยง เพ่ือจัดทำคำ
จำกัดความ วธิกีารคำนวณ การ
ประเมิน Likelihood และ Impact 
ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ
หลักฐานที่ปรากฏ   

๒. พิจารณาปรับภาษาทีใ่ช้อธิบายความ
เส่ียงด้านการเกดิทุจริต เช่น เพ่ิมคำ
ว่า “โอกาส” นำหน้าช่ือความเส่ียง  
ที่ยังไม่เคยตรวจพบ    

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองอื่น ๆ 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 

นางเพียงหทัย อินกัน / นางโศภณา  หิรัญบูรณะ  บันทึกการประชุม 
นายพีระมน  นิงสานนท์   ตรวจรายงานการประชุม 

 


