
ประชุม KM IQA ปี 2563 & ทบทวน business flow
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

 31 กรกฎาคม 2563 

ทบทวน แผนผังการบริหารจัดการ
งานคุณภาพ(business flow) 

สปสช.เป็นองค์กรมหาชนกลุ่ม 1



ความเป็นมา

18 กุมภาพันธ์ 2562   ครม.มีมติเห็นชอบ
ปรับกลุ่ม สปสช.จากเดิมองค์การมหาชนกลุ่ม 3 เป็น องค์การมหาชนกลุ่ม 1  



กลุ่มองค์กรมหาชน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่ม 1 
พัฒนาและดําเนินการตาม
นโยบายสําคัญเฉพาะด้าน

พัฒนาและดําเนินการตามนโยบายสําคญัเฉพาะด้านของรัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ภายใต้ระยะเวลาจํากัด ซึ่งต้องการผู้บริหารที่มีความสามารถสูงในการบริหารงาน
เชิงยุทธศาสตร์ การบริหารเครือข่ายหรือการบริหารองค์กรที่มีสาขา ทั้งใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ  ..

กลุ่ม 2 
บริการที่ใช้เทคนิควิชาการ
เฉพาะด้านหรือสหวิทยาการ

เพื่อให้บริการที่ใช้วิชาชีพระดับสูงซับซ้อน หรือเป็นงานศึกษาวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ที่มีเป้าหมายในการริเริ่มหรือสร้างวัฒนธรรมที่จาํเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้
ความสามารถเฉพาะ และความสามารถในการบริหารองค์กรที่มีกิจกรรม
หลากหลายมีขอบเขตการทํางานครอบคลุมในระดับประเทศหรือดําเนินกิจกรรม
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โดยการร่วมมือกับต่างประเทศ

กลุ่ม 3 
บริการสาธารณทั่วไป

เพื่อให้ดําเนินงานศึกษาวิจัยทั่วไปหรืองานบริการทั่วไป หรืองานปกติประจําหรือ
งานให้บริการแก่กลุ่มลุกค้า / ผู้รับบริการเฉพาะครอบคลุมในขอบเขตจํากัด ใช้ผู้มี
ความรู้ความสามาถในการบริหารองค์กรขนาดเล็กที่มีธุรกรรมไม่หลากหลาย



ข้อมูลที่ สปสช.นําเสนอ  บอร์ด เมื่อ 2 กันยายน 2562  
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ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการพิจารณาทบทวน business flow

• บทบาทหน้าที่ องค์กรมหาชน กลุ่ม 1       
• บทบาทหน้าที่ สปสช. ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
• แผนผังการบริหารจัดการงานคุณภาพ (business flow)
• กระบวนการหลัก 
• กระบวนการสนับสนนุ
• การบวนการบริหารคณุภาพ 
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องค์การมหาชน กลุ่มที่ 1 พัฒนาและดําเนนิการตามนโยบายสําคญัของรัฐเฉพาะดา้น 
                                  (องค์ประกอบที่สาํคญั 3 ด้าน)

ขับเคลื่อนงานสําคัญของรัฐบาล
.

ต้องการความสามารถสูง
.

ต้องบริหารเครือข่าย
.

ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและดําเนินการตามนโยบาย
สําคัญเฉพาะด้านของรฐัให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติภายใต้ระยะเวลาจํากัด

ต้องการผู้บริหารที่มีความสามารถสูง
ในการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์

การบริหารเครือข่ายหรือการบริหาร
องค์กรที่มีสาขาทัง้ในระดับประเทศ

และระหว่างประเทศ 
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1) ความรับผิดชอบในการบริหารงาน ของ สปสช.
 อํานาจหน้าที่ของ สปสช. ตามที่กําหนดในกฎหมาย (ตาม ม.26 แห่ง พ.ร.บ.

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545)
 รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ ** 
 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลบริการสาธารณสุข
 จัดให้มีทะเบียนผู้รับบริการ หน่วยบริการ และเครือข่าย
 บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 จ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการให้แก่หน่วยบริการและเครือข่าย
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
 ดําเนินการเพื่อให้ประชาชนมีหน่วยบริการประจํา 
 กํากับดูแลหน่วยบริการและเครือข่ายตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด 

 การรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ ** ส่งผลให้การดําเนินงานขยาย
ขอบเขตกว้างขวางมากขึ้น
 สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนผลสมัฤทธิ์ของ

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ม.38 วรรคสอง: การส่งเสริมให้บุคคลเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อยา่ง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และคํานึงถึงความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการในระหว่าง
กลุ่ม/พื้นที่ต่างๆ ที่ต้องการการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์และสร้างการมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวาง (ดังรายละเอียดในภาคผนวก1) 7

ภารกิจการดําเนินงาน ของ สปสช.มีขอบเขต
กว้างขวางและมีความซับซ้อน ซึ่งไม่เข้าข่าย
องค์ประกอบขององค์การมหาชนกลุ่มที่ 3 ที่ทํา
หน้าที่จัดบริการสาธารณะทั่วไป หรือบริหารงาน
ประจําที่มีกลุ่มผู้รับบริการขอบเขตจํากัด



บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (1): ภารกิจและความรับผิดชอบ
อํานาจหน้าที่ สปสช.ตามที่

กฎหมายกําหนด
ความรับผิดชอบการดําเนินงานที่ขยายขอบเขต

จากอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง/ได้รับมอบหมาย

ม.26 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ
 รับผิดชอบงานธุรการของ คกก.
 จัดให้มีทะเบียนผู้รับบริการ/

หน่วยบริการ
 ดําเนินการให้ประชาชนมีหน่วย

บริการประจํา
 บริหารกองทุนหลักประกันฯ
 จ่ายค่าใช้จา่ยเพื่อบริการ

สาธารณสุขให้หน่วยบริการ 

 ขับเคลื่อนงานตามอํานาจหน้าที่/ภารกิจ/
นโยบาย ของคกก./คณะอนุกรรมการฯ (ม.18, 
ม.50) 
 ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบหลักประกัน

สุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพ และคํานึงถึงความเสมอภาคใน
การเข้าถึงบริการในระหว่างกลุ่ม/พื้นที่ต่างๆ 
(ม.38 วรรค 2)
 บูรณาการการจัดการระบบประกันสุขภาพ

ภาครัฐ เพื่อลดค่าใช้จา่ย การเบิกจ่ายเงิน
ซ้ําซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพ 
(ม.9,10,11,12)
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ อปท.ในการบริหาร

ระบบหลักประกันในพื้นที่ (ม.47)…..ฯลฯ

 รัฐธรรมนูญฯ ม.258 ปรับระบบหลักประกันสุขภาพ 
ให้ประชาชน ได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหาร
จัดการและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวก
ทัดเทียมกัน
 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ

ภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนไทย 
โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 3.8.1 และ 3.8.2
 ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม เช่น หน่วยงานกลาง 

บริหารทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน / 
หน่วยงานกลางบริหารธุรกรรมการเบิกจ่าย / บริหาร
ระบบสวัสดิการ อปท.
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ความซับซ้อนและความยากในการบริหารงาน ของ สปสช.

ขับเคลื่อนนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาล
 การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ถูกบรรจุเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล
 สปสช.เป็นหน่วยงานระดับชาติ ออกแบบ พัฒนา และบริหารระบบ UCS
 บริหารงบประมาณรัฐมากกว่า 1.8 แสนล้านบาท/ปี 
 คุ้มครองสิทธิการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไทย 48 ล้านคน
 คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส ได้รับประโยชน์มากที่สุด
 สนับสนุนการจัดบริการของหน่วยบริการมากกว่า 1,000 แห่ง
 บริหารธุรกรรมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กว่า 20 ล้านครั้ง/ปี  

ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 การบรรลุเป้าหมาย SDGs 3.8 เป็นความรับผิดชอบหลักของ สปสช. 

“การบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างครอบคลุม เพื่อปกป้อง
ความเสี่ยงทางการเงินของประชาชน และสามารถเข้าถึงบริการที่จําเป็น
อย่างมีคุณภาพ และทุกคนได้รับยา/วัคซีนที่มีคุณภาพ  ปลอดภัย และ
ประสิทธิภาพตามความจําเป็น” (โดยเฉพาะ 3.8.1, 3.8.2)

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 ม.26 และ ม.38 วรรคสอง ตาม พ.ร.บ.หลักประกันฯ ส่งเสริมให้เกิดการ

จัดบริการและคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ 
คํานึงถึงความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการของกลุ่มคนต่างๆและพื้นที่ต่างๆ

 เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม ลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขของคนไทย โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

ขับเคลื่อน ม. 258 ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560
การปรับระบบหลักประกันสุขภาพ ให้ประชาชน ได้รับสิทธิและ
ประโยชน์จากการบริหารจัดการและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
และสะดวกทัดเทียมกัน

หมายเหตุ: UCS - ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 9

บทบาท สปสช.



2) การบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพที่มีความซับซ้อน ต้องการความสามารถสูงและทักษะที่หลากหลาย

การเงินการคลังสุขภาพ5

การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 6

การบริหารเครือข่าย7

คุณภาพมาตรฐานบริการ8

การแพทย์และสาธารณสุข 1

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2

สังคมศาสตร์สาขาต่างๆ  3

นโยบายและการบริหาร
ระบบสุขภาพ 4

“ การบริหารงบประมาณกว่า 1.8 แสนล้านบาท/ปี ดูแลหลักประกันสุขภาพของคนไทย 48 ล้านคน และสนับสนุนการจัดบริการของหน่วยบริการมากกว่า
   1,000 แห่ง จัดการธุรกรรมการเบิกจ่าย มากกว่า 20 ล้านครั้งต่อปี รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียและภาคีต่างๆ เป็นการบริหารงาน
   ที่ยากและซับซ้อน ต้องใช้ความสามารถสูง ใช้ความเชี่ยวชาญและความรู้หลากหลายสาขา…และผู้บริหารต้องมีความสามารถในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์

การพัฒนาสิทธิประโยชน์สําหรับผู้มีสิทธิ

การประมาณการงบประมาณ
การออกแบบการจ่ายคา่บริการ

การจัดการธุรกรรมการเบิกจ่าย 
การตรวจสอบการเบิกจ่ายและคุณภาพ

ระบบทะเบียนผู้มีสิทธิ / หน่วยบริการ

การสร้างการมีส่วนร่วม/รับฟังความเห็น

การคุ้มครองสิทธิ / จัดการเรื่องร้องเรียน
การเจรจาต่อรอง/ การบริหารผู้มีส่วนได้เสีย

รายงานผลการดําเนินงานต่อสภา/ครม.

การใช้ประโยชน์ข้อมูลบริการ/การเบิกจ่าย
พัฒนานวัตกรรมในระบบหลักประกันฯ 
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3) ขอบเขตภารกิจและความซบัซอ้นของการดาํเนินงานของ สปสช.: อดีต ปัจจุบัน อนาคต
Phase1: ช่วงก่อร่างสร้างระบบ

- เริ่มก่อตั้งองค์กร จัดระบบและโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ 
- ขับเคลื่อนงานตามภารกิจ ขอบเขตการดําเนินงานหลัก

- ขยายความครอบคลุมหลักประกันให้ประชาชนผู้มีสิทธิ 
- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกับภาคีทุกภาคส่วน
- หนุนเสริม / พัฒนาความเข้มแข็งของระบบบริการ เช่น 
บริการปฐมภูมิ

Phase 2: ช่วงการพัฒนา
 ต่อยอดงานที่ผ่านมา 
ขับเคลื่อนการบริหารงบประมาณ/จัดการกองทุนอย่างมี
ส่วนร่วม
พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน
ขยายการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
พัฒนาการสื่อสารเพื่อการรับรู้สิทธิ / การคุ้มครองสิทธิ 

Phase 3: ความซับซ้อน
 ออกแบบการบริหารกองทุนรูปแบบใหม่ๆ รวมทั้งการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่าย 
 ขับเคลื่อนการบูรณาการ 3 กองทุน 
 ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ National Clearing House / National 

Beneficiary Registration Center / Orphan drugs and Antidote 
collaboration / บริหารระบบสวัสดิการ อปท.
 เพิ่มกลไกการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ร่วมกับภาคีต่างๆ เช่น พชอ. 
 สร้างความเป็นเจ้าของระบบหลักประกันฯ ผ่านกลไก/มาตรการต่างๆ

Phase 4: ซับซ้อนเพิ่มขึ้น บริหารภาคียุทธศาสตร์ 
นําเทคโนโลยี 4.0 มาใช้ และเพิ่มบทบาทไทยในประชาคมโลก
 ขับเคลื่อน Commitment และ Accountability ของสํานักงาน และ

กลไกคกก./ อนุกรรมการ และภาคียุทธศาสตร์ ทั้งส่วนกลางและพื้นที่ 
 ปรับรูปแบบการบริหารกองทุนและการจ่ายชดเชย เพื่อตอบสนอง Health 

need และการเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพของประชาชน 
 ขยับการนํา Digital technology มาใช้ปรับปรุงการเข้าถึงบริการ
 วางรากฐานการบรรลุเป้าหมาย SDG ด้านหลักประกันสุขภาพของไทย

2545-2550

2551-2555

2556-2560

2561-2565

จัดหาบริการเพียงพอ ผู้มีสิทธิได้รับบริการที่มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิผลของความครอบคลุม, เพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร นํา Digital technology มาใช้ในการบริหารระบบ
หลักประกันฯอย่างเต็มรูปแบบ, ออกแบบการบริหารกองทุน รองรับการขยายสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น Genomics medicine โรคหายาก การเจ็บป่วยที่เป็นเหตุของการล้มละลายของครัวเรือน, เพิ่มความ
เสมอภาคด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศ ขยายความร่วมมอืกับหน่วยงานประกันสุขภาพภาครัฐต่างๆ รวมทั้งการดูแลเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เช่น กลุ่มเปราะบาง หรือผู้มีสิทธิในระบบอื่นๆ เช่น 
รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ เพิ่มการแสวงหาแหล่งเงินใหม่เข้าสู่ระบบ เพิ่มความเข้าใจและร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อความยั่งยืนของระบบ และร่วมขับเคลื่อนบทบาทรัฐบาลในเวทีโลกและการบรรลุเป้าหมายการ 
SDG – UHC) เพื่อขับเคลื่อนความสําเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ 

อนาคต





ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะของ การเป็นองค์กรกลุ่ม 1  
เสนอปรับ business flow  ส่วนกระบวนการหลัก 2 กระบวนการ

1.  เดิม        การรับฟังความคิดเห็น และสร้างการมีสว่นร่วม  C 2
 ปรับเป็น   การรับฟังความคดิเห็น และสร้างการมีสว่นร่วม ของประชาชน/เครือข่าย

2. เดิม          การจัดทํา  ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านหลักประกันสุขภาพ C 1
   ปรับเป็น     การจัดทํา  ข้อเสนอ /ขับเคลื่อน นโยบายด้านหลักประกันสุขภาพ



กระบวนการสนับสนุน (Su

กระบวนการสนับสนุน (Supporting Process) 

กระบวนการหลัก (Core Process)

การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

การติดตามวัดผล 
วิเคราะห์และเสนอ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

การจัดการงบ
บริหาร การจัดซื้อ จัดจ้าง การสนับสนุนงาน

บริหาร
การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
การพัฒนาบุคลากร ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ
การดําเนินการด้าน

กฎหมาย

การปฏิบัติการแก้ไขป้องกันและ
การจัดการสิ่งที่ไม่เป็นไปตาม

ข้อกําหนด

การควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในตามกฎหมาย

การตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน

การควบคุมเอกสารและบันทึก
ในระบบบริหารคุณภาพ 

การพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องของทุกหน่วยงาน

ภายในองค์กร

การทบทวนของ
คณะกรรมการบริหาร

กระบวนการบริหารคุณภาพ  (Quality Management Process)

ร่าง ปรับ  แผนผังการบรหิารจัดการระบบบริหารคณุภาพภายในของ สปสช.
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การรับฟัง 
ความคิดเห็น 
และสร้างการ
มีส่วนร่วม 

ของ
ประชาชน/
เครือข่าย

 

การออก 
แบบและ

การ
บริหาร
กองทุน

การขึ้น   
ทะเบียน
หน่วย     
บริการ 
และการ

ลงทะเบียน 
ผู้มีสิทธิ

การสนับ 
สนุนระบบ
บริการ 
และการ
กํากับ

มาตรฐาน

ความจําเป็น 
ด้านบริการ 

สาธารณสุข ของ
ประชาชน

การ
ชดเชย 

ค่าบริการ 
และการ
ตรวจ
สอบการ
ชดเชย

ประชาชนได้รับ
บริการ
สาธารณ

สุขที่มีคุณภาพ
และเป็นธรรม

การจัดทํา  
ข้อเสนอ /
ขับเคลื่อน   
นโยบาย

   ด้านหลัก
 ประกัน
สุขภาพ

การสร้าง
การรับรู้ 

และการคุ้ม
 ครองสิทธิ

C5 C1 C3 C2 C3 C2 C5
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