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เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 
นพ.ประจักษวิช เล็บนาค เป็นประธานในท่ีประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

 
ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม 
1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ (9.3.2 b)  
 แจ้งเร่ือง นายญาณาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา ลาออกจากการเป็นบุคลากร สปสช.และ

คณะกรรมการ QMR 
มติที ่ประชุมรับทราบ และ ให้เปลี ่ยนแปลง
รายชื่อคณะกรรมการ  
 

2 รับรองรายงานการประชุม (9.3.2 a)  
 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารระบบบริหารคุณภาพ การควบคุม

ภายใน การบริหารความเส่ียง หลักธรรมาภิบาล และการป้องกันทุจริต (QMR) 
ครั้งท่ี 5/2562 วันท่ี 24 กันยายน 2562 
นายพรรคพงศ์  สรุปวาระการประชุมคร้ังท่ี 5/2562 

 

มติท่ีประชุม  
รับทราบและรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 
5/2562 วันที่ 24 กันยายน 2562 โดยไม่มีแก้ไข 
มอบกลุ่มงาน QMS กำกับติดตาม 
 

3 เร่ืองสืบเนื่อง   (9.3.2 a,e)  
 3.1 รายงานความก้าวหน้า OFI การตรวจติดตามผลการรับรองระบบบริหารงาน

คุณภาพ ISO 9001:2015 (สรอ.) 
นายพรรคพงศ์  นำเสนอความก้าวหน้าการจัดการแก้ไข OFI  
- ข้อสังเกตจากหน่วยตรวจสอบ จะต้องมีการศึกษาการทำการระบุความเสี่ยง (risk 
identify) ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น ให้ลองศึกษาขององค์กรอื่น เช่น มหิดลว่าเขียน
อย่างไรท่ีจะทำให้การระบุความเสี่ยงมีความชัดเจนย่ิงขึ้น 
 

 
 

มติท่ีประชุม  
รับทราบรายงานความก้าวหน้า  
- มอบกลุ่มงาน QMS กำกับติดตามผลงานตาม 
KRI ท่ีกำหนด  
- หน่วยที ่ยังไม่มีการตอบกลับการแก้ไข ของ 
สรอ. ให้ประสาน ผอ.เขต โดยทำหนังสือติดตาม 
ความก้าวหน้า OFI และให้ส ่งภายในเดือน
มกราคม 2563  

4 เร่ืองท่ีเสนอให้ท่ีประชุมเพื่อพิจารณา (9.3.2 b,c (2) (3) (4) (5) (6),e)  
 4.1 แผนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ปี 2563 

นายพรรคพงศ์ นำเสนอแผนการตรวจ IQA ปี 2563  
- การตรวจ IQA จะเร่ิมเร็วข้ึนกว่าปี 2562 (เริ่มตั้งเดือนธันวาคม 2562) 
- ทดลองการตรวจสอบแบบบูรณาการร่วมกับ สำนักตรวจสอบ  
- กระบวนการตรวจประเมินยังคงเดิมเหมือนปี 2562  
- การเตรียมทีมผู้ตรวจสอบยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ 
- การตรวจสอบระดับเขตจะทำตามแผน gross review มีการปรับข้อ

คำถาม (check list) ให้เห็นเป็นกระบวนการ PDCA ท่ีชัดเจนย่ิงขึ้นและมี
การนำข้อกำหนดกำกับไว้ด้วย  

นางสาวสุทธิรา : แจ้งแนวทางการร่วมบูรณาการ 
- จะทำการบูรณาการกับกลุ่มตรวจปกติในส่วนการตรวจสอบดำเนินงาน 

โดยใช้เคร่ืองมือ Internal control question หรือ ICQ 
- ICQ ท่ีสำนักตรวจสอบกำหนดขึ้นน้ัน มีประเด็นใดบ้างท่ีเข้าข้อกำหนดกับ

ทาง ISO 9001 2015  
นายพรรคพงศ ์  : QMS ไ ด้ม ีการทบทวน  check list, cross review ทำเป็น
กระบวนการ PDCA กำกับด้วยข้อกำหนดซึ่งทำให้รู้เป้าหมายของการถูกตรวจ และ
เชื่อมโยงไปในงาน ระหว่าง ICQ กับ ISO เพื่อให้เกิดมาตรฐานท่ีดี 
 
 

มติท่ีประชุม  
      -  ให้รายงานผลการตรวจสอบ IQA กรณี
บรูณาการกับสำนักตรวจสอบให้ทราบในคร้ัง
ต่อไป 
      -  ให้พิจารณาหาแนวทางในการพัฒนา 
auditor ขึ้นมาเป็น lead auditor ท่ีได้มาตรฐาน  
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ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม 
4.2 แผนการดำเนินงาน ITA ปี 2563 

- พิจารณาเจตจำนงสุจริต ปี 2563 

นายพรรคพงศ์ : การประกาศเจตจำนงสุจริต เป็นเรื่องท่ีสำคัญท่ี ปปช. ได้กำหนดข้ึน 
โดยสปสช .ได้ม ีการประกาศเจตจำนงสุจร ิตแล้ว และยังต้องมีการประกาศ
เจตนารมณ์สุจริตในการดำเนินงานบริหารด้วย  ซึ่งประกาศเจตจำนงสุจริต ได้
ทบทวนของปีที่ผ่านมา มีการปรับเปลี่ยนในสาระเรื่องการนำเกณฑ์ของ ITA มาเป็น
ส่วนหน่ึงของเจตจำนงสุจริต   
 

ความเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุม 
- ควรทำความเข้าใจว่าการการปฏิบัติที่ผ่านมาทำได้ครอบคลุมหรือมีจุดท่ี

ต้องพัฒนา (gap) ตามเจตจำนงหรือไม่อย่างไร ควรมีการวิเคราะห์
มาตรการ เพื่อกำหนดแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้ดีและสามารถตอบการ
ปฏิบัติงานได้หลายมิติ  

- ควรทำแผนปฏิบัต ิการประเมิน  ITA เพ ื ่อสามารถตรวจสอบความ
ครอบคลุมและครบถ้วนของกิจกรรมท่ีได้กำหนดขึ้น   

 
- แผนปฏิบัติการตามมาตรฐานการป้องกันทุจริต 

นายพรรคพงศ์  ได้เสนอแผนปฏิบัติการตามมาตรฐานการป้องกันทุจริต 
ความเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุม 

- ควรพิจารณาให้รอบคอบในการประเมินผล ITA รายเขต และควรคำนึงถึง
ผลกระทบรวมถึงทรัพยากรที่ใช้ ว่าจะสามารถทำได้เพียงใด 

- ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าประเมิน ITA ท่ีมีความเข้าใจถึงนโยบาย 
ภารกิจ และการดำเนินงานของสำนักงาน 

- ควรส่ือสารถึงเป้าหมายของการประเมิน ITA เพื่อให้ความเข้าใจและ
ยอมรับในการพัฒนาจะทำให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

                

มติท่ีประชุม 
- เห็นชอบที ่เสนอและเพื ่อให้เกิดความ

ชัดเจนและปฏิบัติให้เกิดผล ควรเน้นในกิจกรรม
สำคัญและกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง  

- ปรับแก้ไขเจตจำนงสุจริตตามท่ีได้เสนอใน
ท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 การระบุความเส่ียงองค์กร Corporate risk, Fraud risk ปี 2563 
นายพรรคพงศ์ นำเสนอ แนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร  เสนอ

แผนปฏิบัติการประจำปี 2562  แสดงถึงงานประจำท่ีต้องทำตามกฎหมาย  งาน
ประชุมตามเกณฑ์ ISO งานพัฒนาระบบคุณภาพองค์กรในภาพรวม โดยเสนอเป็น
แผนรายเดือน  
ความเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุม 

- การระบุความเสี ่ยงจะต้องทำอย่างมีหลักฐานเชิงประจักษ์ลดการใช้
ดุลพินิจท่ีปราศจากข้อเท็จจริง 

- การตอบสนองความเสี่ยงจะต้องวิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุ ให้ชัดเจนเพื่อ
ทำการตอบสนองท่ีตรงประเด็น 

- การจัดการความเส่ียงเป็นความต่อเน่ืองท่ีจะต้องคำนึงถึงการกำกับติดตาม
และรายงานผลให้เกิดการตอบสนองท่ีมีประสิทธิผล  

- ควรส่ือสารถึงเป้าหมายของการประเมิน ITA เพื่อให้ความเข้าใจและ
ยอมรับในการพัฒนาจะทำให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

 

มติท่ีประชุม 
- รับทราบและเห็นชอบการระบุความเสี่ยง 

ให้เสนอต่อ คนย. และอนุกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือรับทราบ/พิจารณาต่อไป  

 
 
 
 

5 เร่ืองท่ีเสนอให้ท่ีประชุมเพื่อทราบ (9.3.2 b)  
 5.1 ผลการประเมินควบคุมภายใน IC ระดับองค์กร  มติท่ีประชุม 

เพื่อทราบโดยเอกสาร File ปค.3,4,5,6 ปี 62 
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ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม 
 5.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ สปสช. ปี 2562 
นายพรรคพงศ์ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ สปสช. ปี 2562 และต้องรายงานต่อ ปปช. ซ่ึงได้ดำเนิน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ ตามแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สปสช. ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (ฉบับทบทวน 
ปี 2562) ได้แก่  
(1) สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
(3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
 

- รับทราบรายงานผลการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ สปสช. ปี 2562 
- มอบ QMS รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ รอบ 6 เดือน 
ต่อ ปปช.  
 

6 วาระอ่ืนๆ   
6.1 นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป  

 
 

  

เลิกประชุม เวลา 16.45 น. 
 

นางสาวนิตยา มหัตถ์ บันทึกรายงานการประชุม 
นายพรรคพงค์ วุฒิวงศ์   ตรวจรายงานการประชุม 

    วันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 


