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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารระบบบริหารคุณภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง หลักธรรมาภิบาล  

และการป้องกันทุจริต (QMR) ครั้งที่ 3/2562 
วันพุธที่ 17 เมษายน 2562  เวลา 13.30 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สปสช. 

 
(ไฟล์ประกอบการประชุมอยู่ท่ี : Drive T \ QMS \ ปีงบประมาณ 2562 \ ประชุม_คกก-QMR \ 2_คกก-QMR_ครั้ง3-2562) 
 
กรรมการที่มาประชุม 

1. นพ.ประจักษวิช  เล็บนาค  ประธานกรรมการ 
2. นพ.สินชัย  ต่อวัฒนกิจกุล  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุทธิรา  ต้ังเพียรพันธ์  ท่ีปรึกษา 
4. พญ.สมนึก  ศิริสุวรรณ  กรรมการ 
5. นางสาวลัดดาวัลย์  พนมกุล  กรรมการ 
6. นางสุมลรัตน์  ดอกเขียว  กรรมการ 
7. นางบํารุง  ชลอเดช  กรรมการ 
8. นางบรรจง  จําปา  กรรมการ 
9. นายทรงกรด เกษกาญจนานุช  กรรมการ 
10. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล  กรรมการ 
11. นางกฤดาญชลี  เพ็ญภาค  กรรมการ 
12. นางสาวผจงจิตร  อัครพสุชาติ  กรรมการ 
13. นางแจ่มจันทร์  เหลืองวิชชเจริญ  กรรมการ 
14. นางปิยพร  ปิยะจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
15. นายพรรคพงศ์  วุฒิวงศ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นายญาณวุฒิ  รุ่งกิจการวัฒนา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานะการ 
17. นางสาวยศวดี             โกสุมภ์ศิริ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการที่ไม่ได้มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอ่ืน 
1. นพ.ศักด์ิชัย กาญจนวัฒนา  ท่ีปรึกษา 
2. นางกาญจนา  ศิริโกมล  กรรมการ 
3. นางสาวมาลิสา  พิมสอน  กรรมการ 
4. นางปิยนุช  โปร่งฟ้า  กรรมการ 
5. นางสาววิภาวี ชินพีระเสถียร  กรรมการ 
6. นางสาวธิดารัตน์ นาคอารีรัตน์  กรรมการ 
7. นายกนิษฐ์ สังข์สุวรรณ  กรรมการ 
8. นางสาวนิตยา  มหัตถ ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นางศิริพร สินธนัง  สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 
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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
นพ.ประจักษวิช เล็บนาค เป็นประธานในที่ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

 

ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม 
1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ  
 ― 

 
 
 

2 รับรองรายงานการประชุม (9.3.2 a)  
 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารระบบบริหารคุณภาพ การควบคุมภายใน 

การบริหารความเส่ียง หลักธรรมาภิบาล และการป้องกันทุจริต (QMR) ครั้งท่ี 
2/2562 วันท่ี 3 เมษายน 2562 
นายพรรคพงศ์  สรุปสาระการประชุมครั้งท่ี 2/2562 

ร่าง_รายงานการประชุม
 QMR ครัง้ที่ 2_62.doc 

มติท่ีประชุม  
รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 2/2562 วันที่ 3 
เมษายน 2562 

3 เร่ืองสืบเนื่อง   ( 9.3.2 a,e)  
 พิจารณากําหนดและประเมินความเส่ียง corporate และ fraud ปี 2562  

3.1 พิจารณากําหนดความเส่ียง corporate และ fraud ปี 2562  
     นายพรรคพงศ์ นําเสนอการพิจารณาความเส่ียง corporate และ fraud ปี 
2562 จํานวนท้ังส้ิน 17 ประเด็น ท่ีได้จากมติการประชุมคร้ังท่ี 3/2562 วันท่ี 3 
เมษายน 2562 

ประเมนิความเสี่ยง
62_17เมย62_อา้งองิ.p 

 
ท่ีประชุมพิจารณารายข้อ  4 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านกลยุทธ์ (Strategy) : โอกาสท่ียุทธศาสตร์ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด  
   มี 3 ประเด็น ได้แก่ 

1.) หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพไม่เพียงพอ ต่อการเข้าถึง
บริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานของประชาชน” (ปี 2561)  

2.) งบประมาณที่ได้รับจากรัฐไม่เพียงพอในการบริหารกองทุนฯ ให้มี
ประสิทธิผล 

3.) การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพอย่าง
ต่อเน่ืองและย่ังยืน (operation)  เสนอเพ่ิม 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ประเด็นความเส่ียงท่ี 1  

- ควรตัดออก เนื่องกจาก เป็นความเส่ียง ปี 2561 ผู้รับผิดชอบคือ 
สปสช.เขต 13 กรุงเทพฯ แจ้งว่าได้ดําเนินการจัดกิจกรรมแก้ไข ระดับ
ความเส่ียงได้ลดลงและแจ้งปิดความเส่ียงไปแล้ว  

- สปสช.เขต 13 กทม.ได้ดําเนินกิจกรรมแก้ไขและรายงานในไตรมาส 
4/2561 และประเมินระดับความเส่ียงปลายปีแล้วยังคงเป็นระดับ H 
จึงต้องยกมาจัดการต่อในปี 2562   

- QMS ควรทวนสอบหลักฐานการแก้ไขใหม่  

 
มติท่ีประชมุ (วาระ 3.1,3.2) 
 ให้คงประเด็นความเส่ียงเดิมไว้และ

ติดตามการจัดการแก้ไข  แล้วนํามา
ประเมินความเส่ียงคงเหลือ หากพบว่ายัง
อยู่ในระดับ สูงมาก(E) และสูง (H) ให้
จัดการต่อ ถ้าลดลงและอยู่ในระดับปาน
กลาง (M) สามารถปิด/ยุติ การจัดการ
ความเส่ียงน้ันได้ 

 ประเด็นความเส่ียงใหม่ ควรมีหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา 

 เห็นชอบผลการประเมินความเส่ียง 
corporate risk 8 ประเด็น และ fraud 
risk  4 ประเด็น   

 เตรียมเสนอ คนย. เพ่ือพิจารณาให้
ดําเนินการบริหารความเส่ียงดังกล่าว  
 

สรุปความเส่ียงระดับองค์กร Corporate risk 
และ ผลการประเมินระดับความเส่ียง เพื่อ เสนอ 
คนย.   รวม  8 ประเด็น 

 
1. ด้านกลยุทธ์ (Strategy)  2  ประเด็น 

1.)  หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
ไม่เพียงพอ ต่อการเข้าถึงบริการท่ีมี
คุณภาพมาตรฐานของประชาชน (ปี 2561) 

    ….. ผลการประเมิน = ระดับ สูง (H)    
2.)  งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่ี 

ได้รับจากรัฐไม่เพียงพอในการบริหาร
กองทุนฯ ให้มีประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ 

yoswadee.k
Highlight
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ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม 
- ควรคงไว้ เน่ืองจาก เรื่องหน่วยบริการไม่เพียงพอ ยังพบในหลายเขต 

เช่น คัดกรอง CA Colon ,ต้อกระจก,ข้อเข่า ,ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้า
นม ท่ีไม่เป็นตามเป้าหมาย อัตราการใช้บริการOP  IP ยังน้อย   

- ควรใช้คํานิเสธว่า “ขาด” หรือ “ไม่เพียงพอ”  
 ประเด็นความเส่ียงท่ี 2  

- ควรปรับ ให้ชัดเจนขึ้นเป็น “งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่ี
ได้รับจากรัฐไม่เพียงพอในการบริหารกองทุนฯ ให้มีประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์”  

 ประเด็นความเส่ียงท่ี 3  
- ควรตัดออก เนื่องจากไม่มีฐานข้อมูลเป็นหลักฐานท่ีชัดเจน 
- การเสนอประเด็นความเส่ียงใหม่เพิ่ม ควรมีฐานข้อมูลเป็นหลักฐานท่ี

ชัดเจนประกอบด้วย  
 

2. ด้านรายงาน (Reporting) : โอกาสที่รายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน 
ไม่ถูกต้องทันกาล  มี 3 ประเด็น ได้แก่ 

4.) การสร้างความมั่นใจในผลลัพธ์ของการบริหารงบกองทุนสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค  (ปี 2561)  

5.) รายงานการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  
6.) รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ประเด็นความเส่ียงท่ี 4  

- ควรคงไว้ เน่ืองจาก เป็นความเส่ียง ปี 2561 มีการจัดการแก้ไขแล้ว 
แต่ระดับความเส่ียงเท่าเดิมอยู่ในระดับ M ซ่ึงอาจมีแนวโน้มจะขึ้นสู่
ระดับสูง จึงต้องยกมาจัดการต่อในปี 2562 

 ประเด็นความเส่ียงท่ี 5 
- ควรตัดออก เนื่องจากการตรวจสอบของ สตส.พบว่าส่วนใหญ่เป็น

เร่ืองหน่วยงานย่อยที่ไม่ส่งกระทบต่อภาพรวม  
 ประเด็นความเส่ียงท่ี 6  

- ควรตัดออก  เนื่องจากการตรวจสอบของ สตส.พบว่าส่วนใหญ่เป็น
เร่ืองหน่วยงานย่อยที่ไม่ส่งกระทบต่อภาพรวม  

 
3. ด้านการปฏิบัติ (Operation) : โอกาสที่การดําเนินงานไม่บรรลุตาม    
   วัตถุประสงค์ มี 3 ประเด็น ได้แก่ 
     7.)  การสนับสนุนให้ อปท. มีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในการดูแลผู้สูงอายุท่ี 
         มีภาวะพ่ึงพิง และการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ    
         พื้นท่ี ประชาชน (ปี 2561) 

8. )การขาดการเตรียมความพร้อมในการบริหารงานบุคคล เพื่อทดแทน 
        ผู้เกษียณอายุ (Succession Plan) (ปี 2561) 
     9.) การบริหารงบประมาณท่ีให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นไม่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอ เช่น มีความซํ้าซ้อน ซับซ้อน ขาดความชัดเจน หรือไม่เข้าข่ายท่ีควร
ให้การสนับสนุน รวมถึงขาดการกํากับติดตามอย่างสม่ําเสมอ 

 
 

          - ผลการประเมิน= ระดับ สูง (H)    
 
2. ด้านรายงาน (Reporting) 1 ประเด็น 

3.)  การสร้างความมั่นใจในผลลัพธ์ของการ
บริหารงบกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค (ปี 2561) 

    - ผลการประเมิน= ระดับ กลาง  (M)    
 

3. ด้านการปฏิบัติ (Operation) 3 ประเด็น 
4.)  การสนับสนุนให้ อปท. มีส่วนร่วมอย่างมี

ประสิทธิภาพในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิง และการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนท่ีประชาชน (ปี 2561) 

    -   ผลการประเมิน= ระดับ สูง (H)   
  
5.) ขาดการเตรียมความพร้อมในการ

บริหารงานบุคคล เพ่ือทดแทน 
ผู้เกษียณอายุ (Succession Plan) (ปี 
2561) 

     -  ผลการประเมิน= ระดับ สูง (H)    
 
6.)  การบริหารงบประมาณที่ให้การสนับสนุน

หรือมอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 

     -  ผลการประเมิน= ระดับสูงมาก  (E)    
 

4. ด้านกฎระเบียบต่าง ๆ (Compliance)  2 
ประเด็น 
       7.)  การสร้างความร่วมมืออย่างมี   
       ประสิทธิภาพกับหน่วยงานภายนอกในการ 
       ปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับให้ทัน 
       กาลและสอดคล้องกับบทบาทของสํานักงาน  
       (ปี 2561) 

- ผลการประเมิน= ระดับ สูง (H)    
 

8.)  การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัด
ซ้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 

-    ผลการประเมิน= ระดับ สูงมาก (E)   
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ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ประเด็นความเส่ียงท่ี 7 

- ควรคงไว้ เน่ืองจากเป็นประเด็นเดิม 
 ประเด็นความเส่ียงท่ี 8  ไว้  

- ควรคงไว้ เน่ืองจากเป็นประเด็นเดิม 
 ประเด็นความเส่ียงท่ี 9  

- เน่ืองจากเป็นปัญหาการบริหารงบประมาณ ท้ังงบบริหารและงบ
กองทุน ซ่ึงในส่วนการบริหารสัญญาได้จัดการแก้ไขและประเมิน
ความเส่ียงลดลงแล้ว แต่ส่วนท่ีสนับสนุนหน่วยงานภายนอกยังคง
ปัญหาอยู่ 

- ควรปรบัเป็น “การบริหารงบประมาณท่ีให้การสนับสนุนหรือ
มอบหมายให้หน่วยงานอื่นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ” 

  
4. ด้านกฎระเบียบ (Compliance) : โอกาสที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้อง มี 3 ประเด็น ได้แก่ 

10.) การสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพกับหน่วยงานภายนอกในการ
ปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับให้ทันกาลและสอดคล้องกับบทบาท
ของสํานักงาน (ปี 2561) 

11.) การไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

12.) การไม่ปฏิบัติตามวินัยการเงินว่าด้วยการส่งเงินงบประมาณเหลือจ่ายเป็น
รายได้แผ่นดิน 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ประเด็นความเส่ียงท่ี 10  

- ควรคงไว้ เน่ืองจากเป็นประเด็นความเส่ียงเดิม 
 ประเด็นความเส่ียงท่ี 11 

- เน่ืองจาก พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560   เป็นระเบียบใหม่ ทําให้เจ้าหน้าพัสดแุละผู้เกี่ยวข้อง ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอท่ีจะทําให้การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
จัดซ้ือจัดจ้างฯ มีประสิทธิภาพ 

- ปรับเป็น การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครฐัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

 ประเด็นความเส่ียงท่ี 12  
- ควรตัดออก เนื่องจากได้มีการจัดการแก้ไขแล้ว 
 

ความเส่ียงด้านโอกาสเกิดทุจริต ( Fraud Risk)  มี 5 ประเด็น ได้แก่ 
1.) การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  

(เสนอเพ่ิม) 
2.) การใช้อํานาจหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง เช่นจัด

กิจกรรมหารายได้โดยอ้างช่ือองค์กร, เข้าพิจารณาในวาระท่ีตนเองมี
ผลประโยชน์, ทําธุรกรรมกับสํานักงาน, หรือรับค่าวิทยากร/ค่าตอบแทน 
จากเงินท่ีสํานักงานให้การสนับสนุน 

3.) การใช้เอกสารเท็จในการเบิกจ่ายเงิน 

สรุปความเส่ียงโอกาสเกิดทุจริต (Fraud) และผล
การประเมินระดับความเส่ียง เพื่อเสนอ คนย. 
รวม  4  ประเด็น ดังนี้ 

1.) การใช้อํานาจหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์
ให้กับตัวเองและพวกพ้อง 

-  ผลการประเมิน= ระดับ สูงมาก (E) 
    

2.) การใช้เอกสารเท็จในการเบิกจ่ายเงิน 
- ผลการประเมิน= ระดับ สูงมาก (E) 

    
3.) บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยเรื่อง

เวลาการปฏิบัติงาน 
- ผลการประเมิน= ระดับ ปานกลาง 

(M) 
    

4.) การรับของขวัญเงิน/เงินบริจาคในโอกาส  
           ต่าง ๆ เกิดจากกฎหมายกําหนด 

- ผลการประเมิน= ระดับ สูง (H)    
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4.) บุคลากรเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยเรื่องเวลาการปฏิบัติงานและการ

บันทึกเวลา 
5.) การรับของขวัญเงิน/เงินบริจาคในโอกาสต่าง ๆ เกิดการกฎหมายกําหนด 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ประเด็น fraud risk ท่ี 1  

- ควรตัดออก เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม เป็น
เร่ืองใหม่ท่ีครอบคลุมโอกาสเกิดทุจริตแต่ไม่เจาะจงว่าเป็นกรณีทุจริต
ในประเด็นใด 

 ประเด็น fraud risk ท่ี 2  
- ควรปรบัเป็น “การใช้อํานาจหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเอง

และพวกพ้อง” เนื่องจากมีหลักฐานอ้างอิง 
 ประเด็น fraud risk ท่ี 3 

- ควรคงไว้ เน่ืองจากมีหลักฐานอ้างอิง 
 ประเด็น fraud risk ท่ี 4  

- ควรปรับเป็น บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยเร่ืองเวลาการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากมีหลักฐานอ้างอิง 

 ประเด็น fraud risk ท่ี 5  
- ควรคงไว้เน่ืองจากมีหลักฐานอ้างอิง 

 
3.2 ประเมินความเส่ียง corporate และ fraud ปี 2562 
          นายพรรคพงศ์ สรุปประเด็นและจํานวนความเส่ียงท้ังสองประเภท ท่ี คกก. 
มีมติเห็นชอบ ดังน้ี  

- ความเส่ียงระดับองค์กร (corporate) จํานวน 8 ประเด็น  
- ความเส่ียงโอกาสเกิดทุจริต (fraud) จํานวน 4 ประเด็น รวมท้ังส้ิน 

12 ประเด็น  
และ คกก. ได้ร่วมกันพิจารณา ประเมินความเส่ียง โดยใช้ หลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการความเส่ียงตามแนวทาง COSO ERM (Entrtprise risk management) 
 
รายละเอียด 
 
1. ด้านกลยุทธ์ (Strategy) มี 2 ประเด็น 

ลําดับ ประเด็นความเสี่ยง Likelihood Impact ระดับ ผู้รับผิดชอบหลัก 
1 หน่วยบริการในระบบหลักประกัน

สุขภาพไม่เพียงพอ ต่อการเข้าถึง
บริการที่มคีุณภาพมาตรฐานของ
ประชาชน (ปี 2561)   

2 4 H C5 

2 งบกองทุนหลักประกันสขุภาพ
แห่งชาติที่ได้รับจากรัฐไม่เพียงพอใน
การบริหารกองทุนฯ ให้มีประสทิธิผล
ตามยุทธศาสตร ์

5 3 H C1 

 
 

2. ด้านรายงาน (Reporting) มี 1 ประเด็น 
ลําดับ ประเด็นความเสี่ยง Likelihood Impact ระดับ ผู้รับผิดชอบหลัก 

3 การสรา้งความมั่นใจในผลลัพธ์ของ
การบริหารงบกองทุนสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค (ปี 2561)  

3 3 M C3 
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3. ด้านการปฏิบัติการ (Operation)  มี 3 ประเด็น  
ลําดับ ประเด็นความเสี่ยง Likelihood Impact ระดับ ผู้รับผิดชอบหลัก 

4 การสนับสนุนให้ อปท. มีส่วนรว่ม
อย่างมีประสิทธิภาพในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และการ
บริหารกองทุนหลกัประกันสุขภาพ
ระดับท้องถ่ินหรอืพ้ืนท่ี ประชาชน  
(ปี 2561) 

3 4 H C3 

5 การขาดการเตรยีมความพร้อมในการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือทดแทน 
ผู้เกษยีณอายุ (Succession Plan) 
(ปี 2561) 

3 4 H C4 

6 การบริหารงบประมาณท่ีให้การ
สนับสนุนหรือมอบหมายให้
หน่วยงานอื่นไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ 

4 4 E C3, C5  

 
 

4. ด้านกฎระเบียบต่าง ๆ (Compliance) มี 2 ประเด็น 
ลําดับ ประเด็นความเสี่ยง Likelihood Impact ระดับ ผู้รับผิดชอบหลัก 

7 การสรา้งความร่วมมอือย่างมี
ประสิทธิภาพกับหน่วยงานภายนอก  
ในการปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับให้ทันกาลและสอดคล้องกับ
บทบาทของสาํนักงาน (ปี 2561) 

3 4 H C4 

8 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จดัซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  
2560 มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 

3 5 E C4 

 

ความเส่ียงโอกาสเกิดทุจริต ( Fraud Risk)  มี 4 ประเด็น 
ลําดับ ประเด็นความเสี่ยง Likelihood Impact ระดับ ผู้รับผิดชอบหลัก 

1 การใช้อาํนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์
ให้กับตัวเองและพวกพ้อง 

2 5 E C4 

2 การใช้เอกสารเทจ็ในการเบิกจ่ายเงิน 2 5 E C2, C4 
3 บุคลากรเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

วินัยเรือ่งเวลาการปฏิบัติงาน 
2 3 M C4 

4 การรับของขวัญเงิน/เงินบริจาคใน
โอกาสต่าง ๆ เกิดการกฎหมายกําหนด 

2 4 H C4 

 
 

4 เร่ืองท่ีเสนอให้ท่ีประชุมเพื่อพิจารณา (9.3.2 c)  
 ทบทวนมาตรการในการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพ ปี 2562 

     

ทบทวนมาตรการใน
การดําเนนิงาน_2562.p 

นายพรรคพงศ์ นําเสนอ ความเป็นมา  
           สืบเนื่องจาก  แนวทางการป้องกันการทุจริต ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด ท่ี 10.2 
ของ ปปช. กําหนดให้องค์กรต้องมีมาตรการในการป้องกันทุจริต ซ่ึงเมื่อปี 2561  
สกม.ได้ดําเนินการออกมาตรการไว้แล้ว   สําหรับปี 2562  QMS เห็นควรทบทวน
มาตรการดังกล่าว จึงขอเสนอ QMR พิจารณาก่อนท่ีจะเสนอ เลขาธิการ สปสช. 
ลงนามและประกาศให้ทุกคนรับทราบ ปฏิบัติ ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อทบทวนมาตรการในการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพ ประจําปี 

2562 ให้สอดคล้องกับมาตรการท่ี  ปปช. ได้กําหนดไว้ประจําปี 2562 

 
 
 
มติท่ีประชุม 
 ทบทวนมาตรการดังกล่าว ให้เป็นไปตาม 

ตัวช้ีวัด 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต ของ ป.ป.ช.  

 ปรับแก้ช่ือมาตรการให้เป็นไปตามตัวช้ีวัด 
10.2 ของ ปปช. 

 มอบหมาย QMS ประสาน สํานักกฎหมายใน
การดําเนินการทบทวนมาตรการดังกล่าว โดย
ออกประกาศมาตรการที่ไม่ต้องระบุ
ปีงบประมาณ 
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2. เพื่อเสนอร่างท่ีได้ทบทวนให้มีการออกเป็นประกาศของสํานักงาน 

ท่ีมาและหลักการ 
 การประเมิน ITA ประจําปี 2562 
 กําหนดเครื่องมือประเมิน 3 แบบ คือ IIT (บุคลากรภายในตอบ) , EIT  

(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบ) , OI (ระบบฐานข้อมูลของ สปสช.) 
 เครื่องมือส่วน OI ในข้อ 10.2 กําหนดให้สํานักงานกําหนดมาตรการ

ภายในเพื่องป้องกันการทุจริต  ระบุในข้อท่ี O42-O48    
 ข้อท่ี O42-O47 สปสช. ไดกํ้าหนดเป็นมาตรฐานไว้แล้ว ยกเว้น ข้อ O48 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ซ่ึงยังไม่ได้มีการกําหนดมาตรการท่ี
ชัดเจน 

ตัวชี้วัด 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
O45 มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน 
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ 
      ส่วนรวม 
048 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
7 มาตรการของ สปสช. ปี 2561 
1. เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซค์ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ 
2. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
3. ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
4. การบริหารผลการปฏบิัติงานและกระตุ้นการพัฒนาบุคลากรท่ีมีผลสัมฤทธิ์ใน

การปฏิบัติงานตํ่า 
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนของหน่วยงาน 
6. การป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. การตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ควรทบทวนมาตรการดังกล่าว ให้เป็นไปตาม ตัวช้ีวัด 10.2 มาตรการ  
    ภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ของ ป.ป.ช.  
 ควรใช้ช่ือมาตรการฯ ตามเดิม แต่ไม่ต้องระบุปีงบประมาณ 
 ควรใช้มาตรการท่ี 1-6 ตามเดิม  
 เปล่ียนช่ือมาตรการท่ี 7  เป็น “มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ” 

ตามตัวช้ีวัด 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ของ ป.ป.ช.  
 มาตรการท่ี 4 การบริหารผลการปฏิบัติงานและกระตุ้นการพัฒนา

บุคลากรที่มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานต่ํา ท่ีสํานักงานจัดทําเกินกว่าท่ี 
ป.ป.ช. กําหนด ควรนําไปไว้ต่อท้าย 

 ควรมอบหมาย QMS หารือสํานักกฎหมายในการดําเนินการทบทวน
มาตรการดังกล่าว 
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ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม 
5 เร่ืองท่ีเสนอให้ท่ีประชุมเพื่อทราบ   
 ―  

6 วาระอ่ืนๆ  (9.3.2 b)  
6.1 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

      นายพรรคพงศ์ นําเสนอว่า ขณะนี้มีการออก พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม  ซ่ึง
มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 16 เมษายน 2562 พรบ.ดังกล่าว กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซ่ึง สปสช. ต้องดําเนินการตามท่ี พรบ.
กําหนด จึงขอเสนอให้ QMR พิจารณา แนวทางการดําเนินงาน 
 

พรบ.มาตรฐาน
จรยิธรรม_620417.ppt 

ข้อกําหนด ใน พรบ. ท่ีต้องดําเนินการ 
1. คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) จะกําหนด

ประมวลจริยธรรม 
2. สปสช. ต้องแต่งต้ังผู้รับผิดชอบรักษาจริยธรรม    
3. ดําเนินกิจกรรม ส่งเสริมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม 
4. จัดทํารายงานประจําปี ส่ง กพม. 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 คกก. QMR ควรเป็นผู้รับผิดชอบรักษาจริยธรรม และทําแผน กิจกรรม 

ส่งเสริมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม จัดทํารายงานประจําปี ส่ง กพม. 
 ควรปรับแก้คําส่ังแต่งตั้ง คกก. QMR โดยเพิ่มอํานาจหน้าท่ีเป็น

ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาจริยธรรม กําหนดแผน กิจกรรม ส่งเสริม
จริยธรรม และจัดทํารายงานประจําปี ส่ง กพม. 

 เนื่องจาก สปสช. มีระเบียบ คคก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาตว่ิาด้วย
ประมวลจริยธรรมและวิธีพิจารณามาตรฐานจริยธรรมสําหรับ 
คณะกรรมการ กรรมการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประมวลจริยธรรม อยู่แล้ว  และ 
รายละเอียดเน้ือหามีลักษณะคล้ายกับ พรบ.ดังกล่าว  เพ่ือไม่ให้เกิดความ
ซํ้าซ้อนในการยึดถือปฏิบัติ จึงควรมอบหมายกลุ่มงาน QMS หารือสํานัก
กฎหมาย/กพม.  

 
มติท่ีประชุม 
 คกก. QMR เป็นผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการ

ส่งเสริมสนับสนุนและรักษาจริยธรรมของ
องค์กร     

 ปรับแก้คําส่ังแต่งตั้ง คกก. QMR โดยเพิ่ม
อํานาจหน้าท่ีเป็นผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการ
รักษาจริยธรรม กําหนดแผน กิจกรรม 
ส่งเสริมจริยธรรม และจัดทํารายงาน
ประจําปี ส่ง กพม. 

 มอบ QMS หารือสํานักกฎหมาย/ 
กพม. เพ่ือหารือในรายละเอียดเนื้อหา
ระเบียบคกก. หลักฯ ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมฯ ของ สปสช. กับ พรบ.มาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ.2562 เพ่ือกําหนด
แนวทางปฏิบัติต่อไป 

 

6.2 นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป 
นายพรรคพงศ์ เสนอให้มีการประชุมเดือนละหน่ึงครั้ง 
 

มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบกําหนดการประชุมเดือนละหน่ึง

ครั้ง ในวันพุธของเดือน 
 กําหนดการประชุมครั้งต่อไปวันท่ี 29 

พฤษภาคม 2562 
 

เลิกประชุม เวลา 16.00 น. 
 

นางสาวยศวดี โกสุมภ์ศิริ บันทึกรายงานการประชุม 
นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์  ตรวจรายงานการประชุม 

วันท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2562 


