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การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Tune Brian 1/65”     

การจัดการระบบงานคุณภาพยุค  new normal

8 ธันวาคม 2564

พรรคพงศ์  วุฒิวงศ์

ผลการดําเนินงาน ปี 2564
 และทิศทางการจดัการระบบงานคุณภาพองค์กร 2565



ผลการดําเนินงานปี 2564

2

ISO ตรวจประเมิน IQA 15 หน่วย จาก 21 (ขาดตรวจ 6 หน่วย) 

IC & RM ดําเนินการได้ครบถ้วนทุกกระบวนการ  รอการประเมินคะแนนจาก TRIS   

ITA ได้คะแนน 89.42   

กิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม ตามแนวทาง ปปช.

PMQA ได้คะแนน 376.73

อื่น ๆ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  (ตามแผนกระทรวงวัฒนธรรม)

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

การส่งประกวดรางวัลเลิศรฐั 



ประกาศเจตจํานงสุจริต
ในการบริหารระบบหลักประกนั

สื่อสารให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

พร้อมเน้นย้ําหลักธรรมาภิบาลในทุกการประชุม



สัปดาห์ธรรมาภิบาล
บอกรัก สปสช.  ด้วยใจสุจริต

17 กุมภาพันธ์ 2564

เลขาธิการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรร่วมกิจกรรม  เขียนสิ่งดี ๆ ที่จะทําเพื่อ
องค์กรให้มีธรรมาภิบาล   

เป็นคํามั่นที่จะทําให้พวกเราคิดทําในสิ่งที่ถูกต้อง



พัฒนาระบบคณุภาพองค์กร

Workshop “Tune Brian 1/2021” เดินหน้าพัฒนาไปด้วยกัน

24-25 ธันวาคม 2563

เน้นย้ํา การบริหารความเสี่ยงการทุจริต ธรรมาภิบาล



Internal Quality Audit

ใช้มาตรฐาน ISO 9001 2015

เน้น การบริหารจัดการความเสี่ยงองคก์ร

Corporate risks & Fraud Risks



ประชุมใหญ่บุคลากร
ประจําปี
เน้นย้ําเป้าหมายที่ต้องบรรลุ

Risk

ITA

KPI Tris

ปปช.



ประชุมใหญ่บุคลากร
ประจําปี
เน้นย้ําเป้าหมายที่ต้องบรรลุ

Risk

ITA

KPI Tris

ปปช.



ประกาศ และเอาจริงเอาจัง
เส้นแดง (Red Lines) 3 เรื่อง





กิจกรรมจิตอาสา
ตรวจคัดกรองโควิด
(กิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรมเฉพาะกาล)

12 - 30 ก.ค. 64
ที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ



งานหลัก ปี 2565

1. ITA    (KPI TRIS)

2. Internal Control & Risk Management   (KPI TRIS)

3. ISO 9001 2015

4. PMQA 4.0 (KPI ยุทธศาสตร์)

ประกวดรางวัลเลิศรัฐ (ทางเลือก)



1. ITA

• ผลคะแนนลดลง  (ลด 1.86 คะแนน  ได้ 89.42/100) 

• มีการวิเคราะหจ์ุดอ่อน ต้องนําไปปรับปรุง (ต้องเริ่มดําเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/65 ให้เสร็จกอ่นการประเมินส่วน IIT, 
EIT หรือก่อน เม.ย. 65) เช่น 
 การให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C3 เป็นหลัก ประสานร่วมกับทุกส่วนงานภายใน)
 กําหนดนโยบายหลักเกณฑ์การทํางานของเจ้าหน้าที่ (ผู้บริหารเป็นหลัก) 
 ปรับปรุงการเผยแผ่สือ่สารข้อมูลให้เข้าถึงง่าย (C5 เป็นหลัก)
 สร้างความเข้าใจการใช้งบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  (PAU และสายงานสนับสนุน เป็นหลัก)
 สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ด้านบุคคลทัง้ HRM HRD (สายงานสนับสนุนเป็นหลัก)

• กําหนดระยะเวลาประเมิน โดยปกติจะเริ่มตัง้แต่ ก.พ. ของทุกปี ประกาศผล ก.ย. 2565 (รอยืนยันจาก 
ปปช.)

• ตั้งทีมงานที่เป็นตัวแทนจากทุกสายงาน กลุ่มภารกิจ และสํานักขึ้นตรงกับเลขาธิการ เข้าขับเคลื่อนตามคําสั่ง 
คนย.  
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2. Internal Control & Risk Management  

• ประเมินการควบคุมภายในด้วยตัวเองทุกหน่วยงานภายในตามแบบฟอร์ม ภายในเดือน พ.ย. 64 

• บริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงาน หรือ business risk  ตามสายงาน  กลุ่มภารกิจ  และรายงาน
ความก้าวหน้าตามกําหนด

• บริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (corporate risk) และความเสี่ยงโอกาสทุจริต (fraud risk)  โดย
เจ้าของความเสี่ยงเป็นหลักในการขับเคลื่อน และรายงานความก้าวหน้าตามกําหนด



3. ISO

• ISO 9001 2015   เฉพาะงานจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนกลางเท่านั้น กําหนดตรวจ IQA ประมาณ ม.ค. 65 และ
ตรวจ reassessment โดย สรอ. ประมาณ ก.พ. 65 (สายงานสนับสนุน  QMS เป็นหลัก)

• ISO 27001  ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล  (สายงานสนับสนุน ส่วนงาน IT เป็นหลัก) 

• ISO call center  (C3 เป็นหลักอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม)



4. PMQA 4.0

• ประเมิน PMQA 4.0 ด้วยตนเอง 7 หมวด  

• ส่งผลคะแนนประเมินให้ กพร. ประมาณ ก.พ. 65

• หากคะแนนประเมินโดย กพร. ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป จะต้องส่งรายละเอียดรายหมวดให ้กพร. ประมาณ 
เม.ย. 65 (รอการกําหนดเวลาจาก กพร.)

• คนย. มีคําสั่งให้ ผศ.ดร.ศิรริตัน์ วงษ์ประกรณ์กลุ  เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 



5. อื่น ๆ

• กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ตามเงื่อนไขของกระทรวงวัฒนธรรม  ทํา 3 กิจกรรมยอ่ย (กิจกรรมจิตอาสา   
กิจกรรมชมเฟื่องเรือ่งดี ๆ  กิจกรรมรูไ้ว้จะได้ไม่ทําผิด) 

• กิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน ปราบปรามทุจริต ตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ (ส่วนหนึ่งบูรณาการกับกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม)  

• กิจกรรมพัฒนาความรูด้้านคุณภาพ   (กิจกรรมอบรม “Tune Brian” 3 ครั้ง ในปี 65) 

• ประสานงานหน่วยงานภายในส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจําปี 65

หมายเหตุ กิจกรรมเหล่านี้สามารถบูรณาการกับเป้าหมายของงาน HR และธรรมาภิบาลขององค์กรได้
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แผนพัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์กร ปี 2565 (ปรับ 19 ต.ค. 64)
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EQA  re accredit
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ด. 8-11 IQA 
จัดซื้อจัดจ้าง

ITA ,  ปฏิบัติการตามแผนสง่เสรมิ 

ป้องกัน ปราบปรามทุจรติ

เลิศรัฐ เลิศรัฐ

คนย. คนย.คนย. คนย.

Tune Brian 1/65

Risk Management on new 

normal

Tune Brian 2/65

World standard and step 

up of NHSO

Tune Brian 3/65

KM & plan for the 

future

co
m

pu
ls

or
y

re
po

rti
ng

de
ve

lo
pi

ng ISO : 9001 2015 

Internal auditor 

program

. อนุ ตส

. ปปช ผ่าน กสธ.

ก.คลัง ผ่าน กสธ

. อนุ ตส

. ปปช ผ่าน กสธ.
. อนุ ตส

. ปปช ผ่าน กสธ.
. อนุ ตส

. ปปช ผ่าน  

กสธ.

รายงาน 4.1 TRIS



แผนงานคุณภาพประจําปี 65
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สวัสดี



เอกสาร สนับสนุน



ผลการประเมิน ITA 

ปี 2564    

สปสช. ได้

 89.42 คะแนน 

ระดับ A

(คะแนนลดลง)

 2563 2564 +/- 

ภาพคะแนนรวม 91.28 89.42 -1.86 

   IIT (internal) 84.27 83.80 -0.47 

   EIT (external) 86.65 80.94 -5.71 

   OIT (open data) 100 100 

  

รายดัชนี  

1. การเปิดเผยข้อมูล O 100 100 

2. การป้องกันการทุจริต O 100 100 

3. การปฏิบัติหน้าที่ I 89.24 89.61 +0.37

4. การใช้งบประมาณ I 85.94 83.83 -2.11 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต I 83.79 83.25 -0.54 

6. คุณภาพการดําเนินงาน E 88.81 83.18 -5.63 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร E 86.48 81.70 -4.78 

8. การใช้ทรัพย์สินของราชการ I 80.05 81.32 +1.27

9. การใช้อํานาจ I 82.34 80.99 -1.35 

10. การปรับปรุงการทํางาน E 84.65 77.93 -6.72 

เปรียบเทียบสมรรถะ

กับองค์การมหาชน 

ได้ที่ 50 จาก 55 หน่วย

กับหน่วยงานใน สธ.

ได้ที่ 12 จาก 17 หน่วย



EIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) : ผลการประเมินลดลงมากที่สุด 5.71 คะแนน (%) 
(การปรับปรุงการทํางาน ,  คุณภาพการดําเนินงาน , ประสิทธิภาพการสื่อสาร)

ลําดับ ตัวชี้วัดย่อย คะแนน ข้อเสนอแนะ

1 E14 สปสช. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดําเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อย

เพียงใด

71.07
(ปี 63 : 78.35)

ทุกส่วนงาน
เพิ่มความสําคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- วิเคราะห์ need & expectation 

- ตอบสนอง เพิ่มการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพงานและบริการให้ดีขึน้ 

- สื่อสารสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ดี

- ปรับปรุงวิธีการขั้นตอน ให้โปร่งใสมากขึ้น

- ประเมินความพึงพอใจทุก 6 เดือน นําผล

พัฒนา  

2 E11 เจ้าหน้าที่ สปสช. ที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อย

เพียงใด

73.56
(ปี 63 : 83.22)

3 E15 สปสช. มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การให้บริการ 

ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด
74.05

(ปี 63 : 82.35)

4 E12 สปสช. มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ

ดําเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
74.07

(ปี 63 : 81.85)

EIT 8 การปรับปรุงการทํางาน   77.93 คะแนน (-6.72%)

หมายเหตุ  ข้อ E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่  ได้ 96.54 



EIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) : ผลการประเมินลดลงมากที่สุด 5.71 คะแนน (%) (ต่อ)
(การปรับปรุงการทํางาน ,  คุณภาพการดําเนินงาน , ประสิทธิภาพการสื่อสาร)

ลําดับ ตัวชี้วัดย่อย คะแนน ข้อเสนอแนะ

1 E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการ

แก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนด

77.16
(ปี 63 : 80.98)

ผู้บริหาร

ให้นโยบาย หลักเกณฑ์การทํางานของ จนท.

-    มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการ

บริการ มี SLA

-    ให้บริการเท่าเทียม เปิดเผย ตรงไปตรงมา

- มีการกํากับการปฎิบัติงานของ จนท.      

- สร้างวัฒนธรรมองค์กร จิตสํานึก ในการ

ทํางานเพื่อประโยชน์ของประชาชน

2 E2 เจ้าหน้าที่ สปสช. ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มา

ติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด

78.27
(ปี 63 : 86.83)

3 E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ดําเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ

บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด

79.39
(ปี 63 : 86.50)

4 E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึง

ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด

81.70
(ปี 63 : 90.78)

EIT 6 คุณภาพการดําเนินงาน 83.18 คะแนน (-5.63%)

หมายเหตุ  ข้อ E4 ถามว่าในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ ได้คะแนน 99.36 คะแนน   แต่มีจํานวนหนึง่ตอบว่า มีการจา่ยเงิน ทรัพย์สนิ  ประโยชน์อื่นเพื่อแลกกบัการอนุมตั ิอนุญาต หรือให้บริการ



EIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) : ผลการประเมินลดลงมากที่สุด 5.71 คะแนน (%) (ต่อ)
(การปรับปรุงการทํางาน ,  คุณภาพการดําเนินงาน , ประสิทธิภาพการสื่อสาร)

ลําดบั ตวัชีว้ดัยอ่ย คะแนน ข้อเสนอแนะ

1 E6 การเผยแพร่ข้อมูลของ สปสช. มี เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 

มีหลายช่องทาง มากน้อยเพียงใด
72.75

(ปี 63 : 82.00)

กลุ่มภารกิจสื่อสารหลักประกันสุขภาพ
ปรับปรุงการเผยแพร่สื่อสารข้อมูล

- ปรับช่องทางให้เข้าถึงง่าย 

- ประเด็นสื่อสารชัดเจน สร้างความเข้าใจ

- ตอบสนองรวดเร็ว ตอบคําถามชัดเจน

- มีช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่ปลอดภัย

2 E7 สปสช. มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน

ควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
73.25

(ปี 63 : 82.99)

3 E9 สปสช. มีการชี้แจงและตอบคําถาม เมื่อมีข้อกังวล

สงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อย

เพียงใด

76.33
(ปี 63 : 83.88)

4 E10 สปสช. มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
89.62

(ปี 63 : 90.51)

EIT 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 81.71 คะแนน (-4.78%)



IIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน) ผลการประเมินลดลงรองลงมา 0.47 คะแนน (%)
แม้เป็นตัวเลขที่ลดลงไม่มาก แต่ควรให้ความสนใจตัวชี้วัดย่อยที่มีคะแนนลดลงมา
(การใช้งบประมาณ , การใช้อํานาจ ,  การแก้ไขปัญหาทุจริต) 

ลําดบั ตวัชีว้ดัยอ่ย คะแนน ข้อเสนอแนะ

1 I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ของหน่วยงานของ

ท่าน มากน้อยเพียงใด
69.12

(ปี 63 : 72.70)

สายงานสนับสนุนองค์กร/PAU
- สร้างความเข้าใจ การใช้จ่ายงบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจ้าง 

- ประกาศหลักเกณฑ์การตรวจสอบ เปิดเผยผล

การตรวจสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจในความ

โปร่งใส

- จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน

องค์กร

2 I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณ โดยสามารถสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน มากน้อย

เพียงใด

75.85
(ปี 63 : 76.78)

3 I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคํานึงถึงความคุ้มค่า ไม่

บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด
84.98

(ปี 63 : 87.36)

4 I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการ

ตรวจรับพัสดุโปร่งใสตรวจสอบได้ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด

รายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด

86.22
(ปี 63 : 90.58)

IIT 2 การใช้งบประมาณ 83.83   (-2.11%)

หมายเหตุ  ข้อ I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด ได้

คะแนนสูงถึง 93.32  แต่มีจํานวนหนึ่งตอบว่ามีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ



IIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน) คือตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินลดลงรองลงมา 0.47 คะแนน (%)
แม้เป็นตัวเลขที่ลดลงไม่มาก แต่ควรให้ความสนใจตัวชี้วัดย่อยที่มีคะแนนลดลงมา  (ต่อ)
(การใช้งบประมาณ , การใช้อํานาจ ,  การแก้ไขปัญหาทุจริต)

ลําดบั ตวัชีว้ดัยอ่ย คะแนน ข้อเสนอแนะ

1 I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อย

เพียงใด

68.78
(ปี 63 : 71.53)

ผู้บริหาร/สายงานสนับสนุนองคก์ร
- สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ด้านบุคลากร ทั้ง 

HRM และ HRD

- ผู้บริหารใช้หลักเกณฑ์ และแนวทางการ

บริหารบุคลากร อย่างโปร่งใส สร้างความ

มั่นใจ

- จัดให้มีช่องทาง/ระบบการรับฟัง บุคลากร 

ตรวจสอบ ชี้แจง สื่อสารสร้างความมั่นใจ

2 I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ

ผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
71.56

(ปี 63 : 70.99)

3 I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อย

เพียงใด
72.02

(ปี 63 : 74.46)

4 I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะถูกแทรกแซง

จากผู้มีอํานาจ ซื้อขายตําแหน่ง เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่ม พวกพ้อง มาก

น้อยเพียงใด

84.81
(ปี 63 : 88.40)

IIT 3 การใช้อํานาจ 80.99    (-1.35%)

หมายเหตุ  ข้อ I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใดแม้ได้คะแนนสูง 94.99 แต่มีจํานวนหนึ่งตอบว่าเคยถูก

ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทําในสิ่งที่ไมถู่กตอ้ง หรือเสี่ยงต่อการทุจรติ



IIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน) คือตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินลดลงรองลงมา 0.47 คะแนน (%)
แม้เป็นตัวเลขที่ลดลงไม่มาก แต่ควรให้ความสนใจตัวชี้วัดย่อยที่มีคะแนนลดลงมา (ต่อ)
(การใช้งบประมาณ , การใช้อํานาจ ,  การแก้ไขปัญหาทุจริต)

ลําดบั ตวัชีว้ดัยอ่ย คะแนน ข้อเสนอแนะ

1 I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน 

ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น เช่น สามารถร้องเรียน ส่งหลักฐานได้

สะดวก ติดตามผลการร้องเรียน เชื่อมั่นว่าดําเนินการตรงไปตรงมา และ

มั่นใจว่าปลอดภัยไม่กระทบต่อตนเอง  อย่างไร

73.98
(ปี 63 : 74.23)

ผู้บริหาร
- ประกาศเจตจํานงสุจริต โปร่งใส

- ให้ความมั่นใจ/คุ้มครอง whistle blower

- บริหารจัดการกระบวนการกับเรื่องทุจริตให้

ชัดเจน รวดเร็ว ตรงไปตรงมา

- สนับสนุนกิจกรรม ให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน

การตรวจสอบ ป้องกัน ต่อต้านการทุจริตทุก

รูปแบบ

- เผยแพร่ผลการตรวจสอบ การปรับปรุง

ระบบเพื่อป้องกันการทุจริต

2 I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อย

เพียงใด
78.70

(ปี 63 : 79.50 )

3 I28 หน่วยงานของท่าน มีการดําเนินการดังต่อการทุจริตในหน่วยงาน เช่น 

เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ลงโทษ มากน้อยเพียงใด
81.04

(ปี 63 : 81.58 )

4 I29 หน่วยงานของท่าน มีการนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้ง

ภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อป้องกันการ

ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

83.14
(ปี 63 : 82.83)

IIT 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต  83.25    (-0.54%)



IIT มีสองตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินการดีขึ้น  คือ
1. การใช้ทรัพย์สินของราชการ +1.27%   

2. การปฏิบัติหน้าที่  +0.37%

ข้อเสนอแนะ :  ยังควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้แนวทางพัฒนาเช่นเดียวกับปี 2564 ให้ต่อเนื่องอาจพิจารณา

เพิ่มเติมตามบริบทงานที่เปลี่ยนแปลงไป

OIT มีสองตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  เช่นปีที่ผ่านมา
1. การเปิดเผยข้อมูล

2. การป้องกันทุจริต

ข้อเสนอแนะ : ยังควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้แนวทางพัฒนาเช่นเดียวกับปี 2564 และ QMS พิจารณาข้อคําถาม

ของแบบประเมินปี 2565 มาปรับใช้กับการดําเนินงานอย่างรอบคอบ



จากผลการประเมิน PMQA 4.0 ปี 64 มีข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา ดังนี้

1. ระบบ/กระบวนการจะต้องดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ถ้าใช้ระบบ/กระบวนการเดิมต้องมีเหตุผล

2. ต้องมีการวิเคราะห์ มีข้อมูลประกอบ ตัวเลข สถิติ ที่ชัดเจน

3. มีการคาดการณ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ความสําเร็จ ถ้าไม่เป็นตามเป้าหมายจะรองรับยังไง

4. การบริการที่เพิ่มขึ้น โดดเด่น มีการตอบสนองที่รวดเร็ว ไม่ต้องร้องขอ พึงพอใจ

5. มีการนําองค์ความรู้ไปปรับปรุง รูปแบบบริการใหม ่มาตรฐานใหม่ เพิ่มมูลค่า

6. แสดง process การวิเคราะห์ผล ความสําเร็จ ประสิทธิภาพ

7. HR ต้องพัฒนาคน เพื่อตอบยุทธศาสตร์ ต้องแสดงวิธีการพัฒนา

8. ต้องแสดงนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ /ถ้าเป็นนวัตกรรมเดิม ต้องแสดงว่าพัฒนาต่ออย่างไร

9. ต้องมีการวิเคราะห์ต้นทุน ของกระบวนการหลัก  

10. หมวด 7 ผลลัพธ์ ตั้งเป้าหมายท้าทาย กว่าปีที่ผ่านมา (ไม่จําเป็นว่าต้องตรงกับ KPI ที่ประกาศ)







ผลการประเมิน ปี2563
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