
UPDATE :  
- ITA 64 
- ISO 9001:2015 
- รางวัลเลิศรัฐ PMQA 4.0

ประชุม 

“ระบบบริหารคุณภาพองค์กร Tune Brain 1 : เดินหน้าพัฒนาร่วมกัน” 

25 ธันวาคม 2563  ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กทม.  

       สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร



การนําเสนอวันนี้

• ITA  : ผลการดําเนินงานปี 2563 และ แผนปี 64 

• ISO 9001:2015 :  การเตรียม Re accredit    

• รางวัลเลิศรัฐ และ รางวัล PMQA 4.0 ของ ก.พ.ร.



ITA (INTEGRITY & TRANSPARENCY ASSESSMENT)

ความหมาย 

ITA    : ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ ปปช. กรอบการประเมินมี 5 ดัชนี้ คือ 

1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 

2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 

3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) 

4) ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 

5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนว่ยงาน (Work Integrity Index)  

ใช้ 3 เครื่องมือ คือ

      1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 

2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

3) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้สว่นเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)



สํารวจ

ITA 2563

ปปช.

IIT
N=100

OIT

EIT
N=130

internal

external

Open Data

บุคลากร สปสช.  ตอบแบบสํารวจ

ตั้งวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2563

Stakeholders ของ สปสช.  ตอบแบบ

สํารวจตั้งวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2563

https://itas.nacc.go.th/go/iit/hfmbl1

https://itas.nacc.go.th/go/eit/hfmbl1

QMS เป็นผู้ประสานงาน ส่ง ปปช. 

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิ.ย. 2563

ผบห. ประเมินและสื่อสารให้

ผู้ปฏิบัติงานในสํานักท่าน

ประเมินด้วย

สื่อสารให้ stakeholders 

ที่เกี่ยวข้องของแต่ละส่วน

งานร่วมประเมิน

QMS จะรายงานความเคลื่อนไหวจํานวนผู้ประเมิน IIT, EIT  ทุก 2 สัปดาห์

บุคลากร สปสช. ที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปี

เช่น ผู้ขายพัสดุ, คกก.หลัก คกก.ควบคุม อนุกก. 

อปสข, อคม, 50 (5) ภาคประชาชน

HR



ผลการประเมิน

ITA ปี 2563 



การวิเคราะห์

ITA ปี 2563 



ปี 2563 ปี 2562

หมายเหตุ : หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่งต้องถูกประเมินด้วยเครื่องมือ ITA

การวิเคราะห์

ITA ปี 2563 



กลุ่มตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินในภาพรวมน้อยกว่า 85 คะแนน

ลําดับ ตัวชี้วัดย่อย คะแนนที่ได้ ข้อเสนอแนะ

1 i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 64.77 ทําขั้นตอนให้ง่าย และสื่อสารให้

รับรู้อย่างทั่วถึง   (สบก.)

2 i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของ สปสช. เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่

ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

70.16 สื่อสารแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

อย่างต่อเนื่อง  (สบก. สกม.)

3 i24 สปสช. มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มาก

น้อยเพียงใด

76.25 สอบทาน Flow การจัดการใน

เรื่องนี้ และทบทวนให้เหมาะสม

กับสถานการณ์ (สบก.)

4 i21 ถ้าต้องมีการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรใน 

สปสช. มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

78.32 สื่อสารแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

อย่างต่อเนื่อง (สกม.)

KPI 4 การใช้ทรพัย์สินของราชการ           =  78.56IIT



กลุ่มตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินในภาพรวมน้อยกว่า 85 คะแนน

ลําดับ ตัวชี้วัดย่อย คะแนนที่ได้ ข้อเสนอแนะ

5 i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน

อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

70.99 ทบทวนกระบวนการประเมินผล

การปฏิบัติงาน (สทอ.)

6 i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา

ดูงานหรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด

71.53 ทบทวนกระบวนการคัดเลือก 

และสื่อสารทําความเข้าใจ ให้

ยอมรับ (สทอ.)

7 i13 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ

ผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

74.40 ทบทวนกระบวนการประเมิน 

และสื่อสารทําความเข้าใจ ให้

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด (สทอ.)

KPI 3 การใช้อํานาจ         =  82.34IIT



กลุ่มตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินในภาพรวมน้อยกว่า 85 คะแนน

ลําดับ ตัวชี้วัดย่อย คะแนนที่ได้ ข้อเสนอแนะ

8 i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน สปสช. มั่นใจว่าจะ

สามารถร้องเรียน จะมีการดําเนินการตรงไปตรงมา ติดตามผลการ

ร้องเรียนได้ และมั่นใจว่าจะปลอดภัยไม่มีผลกระทบต่อตนเอง

74.23 ทบทวน flow การดําเนินการ

เรื่องนี้ และสื่อสารให้ทุกคน

รับทราบ (สกม.)

9 i27 ปัญหาการทุจริตใน สปสช. ได้รับการแก้ไขมากน้อยเพียงใด 79.50 สื่อสารผลการดําเนินการให้

บุคลากรได้รับทราบ (สทอ.)

10 i28 สปสช. มีการลงโทษทางวินัย เฝ้าระวัง ตรวจสอบ เมื่อมีการทุจริต 81.58 เหมือนข้อเสนอแนะลําดับที่ 8

11 i29 สปสช. มีการนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอก ไปปรับปรุงการทํางานเพื่อป้องกันการทุจริตมากน้อยเพียงใด

82.83 สื่อสารผลการจัดการตามที่ฝ่าย

ตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะ  

(สตส. สทอ.)

KPI 5 การแก้ไขปัญหาการทุจรติ            =  83.79IIT



กลุ่มตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินในภาพรวมน้อยกว่า 85 คะแนน

ลําดับ ตัวชี้วัดย่อย คะแนนที่ได้ ข้อเสนอแนะ

12 e14 สปสช. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า

มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานมากน้อยเพียงใด

78.35 สื่อสารกระบวนการมีส่วนร่วมให้ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 

(สปส. ส...)

13 e12 สปสช. มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน/การ

ให้บริการดีขึ้นมากน้อยเพียงใด

81.85 สื่อสารกระบวนการรับฟัง

ข้อคิดเห็น (สปส. ส...)

14 e15 สปสช. มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความ

โปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด

82.35 ทบทวนกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 

เช่น จัดซื้อจัดจ้าง, การรับร้อง

ร้องเรียน การให้บริการ (สบท., 

C3, สทอ.) 

15 e11 เจ้าหน้าที่ของ สปสช. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ให้บริการให้ดีขึ้นมาน้อยเพียงใด

83.22 สอบทานกระบวนการทํางาน 

ผ่าน IQA  (สทอ.)

KPI 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน =  84.65 EIT 



แนวทาง ITA ปี 2564 

• ศึกษา ใช้ประโยชน์จาก ITA พัฒนาความโปร่งใส หน่วยงาน

• หน่วยงาน จัดทําแนวทาง และแผนในการปรับปรุงพฒันา

• ติดตามเกณฑ์ประเมิน ITA  ปี 2564  เตรียมการเพื่อรบัการประเมิน

• การประเมิน ITA ระดับเขต ?? 

                                                                                          
เอกสารประเมิน ITA 

2020



ISO 9001:2015

เตรียมความพร้อม Re accredit จาก สรอ.

• ทบทวน มาตรฐาน เตรียมพร้อม
• แจ้งกําหนดวัน IQA
• เตรียมตัวเป็นทีม  auditor 



KPI ยุทธศาสตร์  สปสช. และ KPI ปี 2564 

               
     เป้าหมายปี 64  > ร้อยละ 80 (PMQA 4.0)

รางวัลเลิศรัฐ & PMQA  



รางวัลเลิศรัฐ คือ
   

-     เครื่องมือ / รางวัลของ กพร.

- กพร. ( คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ)  มี

ภารกิจขับเคลื่อนการพฒันาระบบราชการ  รวม

องค์กรมหาชน

- มีการมอบรางวัล เพื่อผลักดันการพฒันาระบบ

ราชการ   หลายรางวัล

- มิถุนายน 2560 กําหนดให้มี “รางวัลเลิศรฐั”  

และปรับรางวัลต่างๆของ กพร.เป็นสาขาของ

รางวัลเลิศรัฐ 

รางวัล เลิศรัฐ & PMQA คือ



รางวัลเลิศรัฐ : สปสช. 
เครื่องมือพัฒนา ยกระดับองค์กร / รางวัล ของ กพร. แบ่งเป็น

1. สาขาบริการภาครัฐ

1.1 ประเภทนวัตกรรม

1.2 ประเภทพัฒนาการบริการ 

1.3 ประเภทขยายผลมาตรฐาน

1.4 การบริการที่เป็นเลิศ

1.5.บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ

2. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการ ( PMQA 4.0)  

3. สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

3.1 ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open governance)

3.2 ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective    

Change)

3.3 ประเภทผุ้นําหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)

3.4 ประเภทเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) ไ

ปี 61 : ลดความแออัด สร้างความมั่นใจ เครือข่าย  

         บริการในกรุงเทพมหานคร (เขต13 กทม.) 

ปี 62 : บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิสวัสดิการ     

         รักษาพยาบาลของประชาชน (ส.ทะเบียน)

ปี 61 : การเปิดให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน

     เสียเข้ามามีส่วนผลักดันให้เกิดสิทธิประโยชน์  

     ในด้านการรักษาพยาบาล (ส่วนกลาง)

ปี 62 : โครงการเพิ่มการเข้าถึงสิทธิหลักประกัน

        สุขภาพแห่งชาติ ประชากรกลุ่มเปราะบาง 

        มานิ เทิอกเขาบรรทัด (เขต 12 สงขลา)

ปี 63 : PMQA 4.0 = 371.97 (เต็ม 500)



รางวัลเลิศรัฐ & PMQA  (ก.พ.ร.ชี้แจง เมื่อ 21 ธ.ค.63 ) 

ชีแ้จงรางวลัเลศิรฐั 
กพร.





เพิ่มใหม่

2 ประเภท









PMQA









เกณฑ์ประเมิน 





ผลคะแนนการประเมิน  PMQA 4.0 ของ สปสช. ปี 2563  



เรียนมาเพื่อ

• Update ภาพรวมของงานคณุภาพ

• ขอความร่วมมือ พัฒนางานตามแนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรฐานต่าง ๆ

• ขอความร่วมมือ พิจารณาปิด gap  ITA และ เตรียมการเพื่อรบัการประเมิน

• ทบทวนมาตรฐานงาน ISO 9001:2015 และ เตรียมรับการประเมิน จาก สรอ.

• พิจารณา เสนอผลงานเพือ่ขอรางวัล เลิศรัฐ สาขาต่าง ๆ 

T  H  A  N  K   Y  O  U
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