
งานคุณภาพองค์กรป ี2563 
เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง

ประชุมปฏิบัติการ 
“เหลียวหลัง แลหน้า ร่วมพัฒนา ไป

ด้วยกัน” (Tune Brian 4)
26-28 สิงหาคม 2563

 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต  กรุงเทพฯ



“ยังจําได้ไหม ถึงอะไรอย่างหนึ่ง...”



1)  งาน / เครื่องมือคุณภาพในปัจจุบันองค์กร

HPO / PMQA

ITA
ISO

GG
HWP

2) การเชื่อมโยง/บูรณาการ 

กระบวนการพฒันา/กํากบัคุณภาพ และการตรวจสอบ

QMS Audit
RM

Internalaudit

IQA
Internal 
Control

“ Unite”: 
the NHSO 
Quality 

processes

นโยบาย

“ 3 ลด 2 เพิ่ม”

ไปสู่องค์กรแห่ง
ความสุข

ลดความผิดพลาด ในกระบวนการทํางาน

ลดขั้นตอน การทํางานที่ไม่จําเป็น

ลดภาระ ในการรับการตรวจสอบ

เพิ่ม ประสิทธิภาพ

 เพิ่ม คุณภาพ

3) จากนโยบาย สู่ หลักการ simply, friendly, lively 
Integration 
concepts

(tools & technics)

Preventing 

(IC & RM)

Problem 
solving

Continuous

improvement
HPO



IQA



สิ่งที่ได้ทําในรอบปี 2563 

1. การปรับเป็นองคก์ารมหาชนกลุ่มที่ 1 =>  ปรับให้ถูกที่ถกูทาง

2. IC & RM  การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง => สรุปจาก corporate, 

business, ผลกระทบจากสังคม

3.     ISO  ระบบบริหารคุณภาพองค์กร  => สรุปผล KM จากผู้ตรวจ

4. ITA => ความพยายามให้เกิดความโปร่งใส 

5. รางวัลเลิศรัฐ & High Performance Organization  

        HPO  รางวัลเลิศรัฐ : PMQA 4.0 =>   มี gap หลายข้อ เช่น   นวัตกรรมยังมีน้อย

        รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการ สาขาการมีส่วนร่วม  => ทําให้เราได้ทบทวนกระบวนการ 

PDCA ของเราและได้เขียนให้ คนภายนอกได้เข้าใจ

อื่น ๆ อีกมากมาย



การปรับเปลี่ยนระดับองค์กรเป็นองค์การมหาชนกลุ่มที่ 1



18 กุมภาพันธ์ 2562   ครม.มีมติเห็นชอบ

ปรับกลุ่ม สปสช.จากเดิมองค์การมหาชนกลุ่ม 3 เป็น องค์การมหาชนกลุ่ม 1  



องค์การมหาชน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่ม 1 

พัฒนาและดําเนินการตาม

นโยบายสาํคัญเฉพาะด้าน

พัฒนาและดําเนินการตามนโยบายสําคัญเฉพาะด้านของรัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

ภายใต้ระยะเวลาจํากัด ซึ่งต้องการผู้บริหารที่มีความสามารถสงูในการบริหารงาน

เชิงยุทธศาสตร์ การบริหารเครือข่ายหรือการบริหารองค์กรที่มีสาขา ทั้งใน

ระดับประเทศและระหว่างประเทศ

กลุ่ม 2 

บริการที่ใช้เทคนิควิชาการ

เฉพาะด้านหรือสหวิทยาการ

เพื่อให้บริการที่ใช้วิชาชีพระดับสูงซับซ้อน หรือเป็นงานศึกษาวิจัยทางด้าน

วิทยาศาสตร์ ที่มเีป้าหมายในการริเริ่มหรือสร้างวัฒนธรรมทีจ่ําเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้

ความสามารถเฉพาะ และความสามารถในการบริหารองค์กรที่มกีิจกรรม

หลากหลายมขีอบเขตการทํางานครอบคลมุในระดับประเทศหรือดําเนินกิจกรรม

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โดยการร่วมมือกับต่างประเทศ

กลุ่ม 3 

บริการสาธารณทั่วไป

เพื่อให้ดําเนินงานศึกษาวิจัยทัว่ไปหรืองานบริการทั่วไป หรืองานปกติประจําหรือ

งานให้บริการแก่กลุ่มลกุค้า / ผู้รับบริการเฉพาะครอบคลุมในขอบเขตจํากัด ใช้ผู้มี

ความรู้ความสามาถในการบริหารองค์กรขนาดเล็กทีม่ธีุรกรรมไมห่ลากหลาย



องค์การมหาชน กลุ่มที่ 1 
พัฒนาและดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐเฉพาะด้าน (องค์ประกอบที่สําคัญ 3 ด้าน)

ขับเคลื่อนงานสําคัญของรัฐบาล
.

ต้องการความสามารถสูง
.

ต้องบริหารเครือข่าย
.

ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและดาํเนินการตามนโยบาย

สําคัญเฉพาะดา้นของรัฐใหเ้กิดผลในทาง

ปฏิบัติภายใตร้ะยะเวลาจํากัด

ต้องการผู้บริหารที่มีความสามารถสูง

ในการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์

การบริหารเครือขา่ยหรือการบริหาร

องค์กรที่มีสาขาทัง้ในระดบัประเทศ

และระหว่างประเทศ 
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ISO : 9001 2015



ปัจจุบัน

เสนอปรับเป็น
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กระบวนการสนับสนุน (Supporting Process) 

กระบวนการหลัก (Core Process)

การจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ

การติดตามวัดผล 

วิเคราะห์และ

เสนอปรับปรุงให้ดี

ขึ้น 

การจัดการงบ

บริหาร
การจัดซื้อ    

จัดจ้าง 
การสนับสนุนงาน

บริหาร

การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
การพัฒนา

บุคลากร

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

การดําเนินการ

ด้านกฎหมาย

การพัฒนาคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่องของทุกหน่วยงาน

ภายในองค์กร

การทบทวนของ

คณะกรรมการบริหาร

กระบวนการบรหิารคุณภาพ  (Quality Management Process)

 แผนผังการบริหารจัดการระบบบริหารคุณภาพภายในของ สปสช. (ใหม่)
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การรับฟัง 

ความคิดเห็น 

และสร้าง

การมีส่วน

ร่วม ของ

ประชาชน/

เครือข่าย

 

การออก 

แบบและ

การ

บริหาร

กองทุน

การขึ้น   

ทะเบียน

หน่วย     

บริการ 

และการ

ลงทะเบียน 

ผู้มีสิทธิ

การสนับ 

สนุนระบบ

บริการ 

และการ

กํากับ

มาตรฐาน

ความ

จําเป็น 

ด้านบริการ 

สาธารณสุข 

ของ

ประชาชน

การ

ชดเชย 

ค่าบริการ 

และการ

ตรวจ

สอบการ

ชดเชย

ประชาชน

ได้รับบริการ

สาธารณ

สุขที่มี

คุณภาพ

และเป็น

ธรรม

การจัดทํา  

ข้อเสนอ /

ขับเคลื่อน   

นโยบาย

   ด้านหลัก

 ประกัน

สุขภาพ

การสร้าง

การรับรู้ 

และการ

คุ้ม

 ครองสิทธิ

การตรวจติดตาม

คุณภาพภายใน

การควบคุมเอกสารและ

บันทึกในระบบบริหาร

คุณภาพ 

การปฏิบัติการแก้ไขป้องกัน

และการจัดการสิ่งที่ไม่เป็นไป

ตามข้อกําหนด

การควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายในตาม

กฎหมาย

ร่าง
ฉบับใหม่



ผลการดําเนินงาน IQA 2563   

รูปแบบ  IQA จํานวน หน่วยรับตรวจ

1. IQA บูรณาการ สตส. • 3  เขต 8, 9, 10 

2. IQA ปกติ • 2  เขต + 1 1, 13 , Top

3. IQA online ผ่านระบบ tele                 

( สถานการณ์ COVID-19 :  25 มี.ค.63 )

• 5  cluster 

• 8  เขต

• 2 สํานักขึ้นตรง

C 1, 2, 3 ,4, 5 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 สลข., 

สตส

เป้าหมาย 21 หน่วย  ดําเนินการครบถ้วน 21 หน่วย (รวม Top)  

Auditor

-  Auditor   44   + Obs. 6  คน

- Lead Auditor  =  7 คน  กนิษฐ์, โศภณา, พรรคพงศ์, อุดมลักษณ์, กิ่งไผ่, นิภาภัทร, สมนึก

สังกัด Auditor

- จากส่วนกลาง = 16 คน (จาก 4 cluster) จากเขต =  28  คน (10 เขต) หน่วยที่ไม่มี = C 5 ส่วนกลาง , เขต 7, 10, 
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จุดเด่น ชื่นชม
1.   ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อระบบบริหารคุณภาพภายใน 

2.   เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและตระหนักในงานคุณภาพมากขึ้น

3.   มีการนําผลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานมากขึ้น

4.   มีการความเสี่ยงมาใช้ประโยชน์ในงานที่รับผิดชอบมากขึ้น

5. ให้ความสําคัญในการวิเคราะห์ บริบท องค์กร การรับรู้

ความต้องการของ Interested parties มากขึ้น

โอกาสพัฒนา
1. การควบคุมผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอก 

(external providers) (8.4.1)

2. การจัดการกับทรัพย์สินหรือข้อมลูที่สาํคัญของลกูค้า 

เช่น การเปิดเผยส่วนบุคคล (8.5.3) 

3. การวิเคราะห์และประเมินผลในเรื่องสาํคัญ เช่น ผลการ

จัดการความเสี่ยง  ความพึ่งพอใจของลกูค้า ผลการ

ประเมิน external providers    (9.1.3)

4. การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร MR (9.3.2, 9.3.3)

5. การปรับปรุงแก้ไข NC  ไม่ครบถ้วน (10.2)

สรุปผลตรวจประเมิน IQA ปี 2563 

CAR  8 ข้อ   / Obs.  31 ข้อ / Sugg.  60 ข้อ
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ข้อดี   
- มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี สื่อสารชัดเจน 

- มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอนงาน

- ดูหลักฐานง่าย

ข้อจํากัด
- - ส่วนมาก ไม่ได้วางหลักฐาน 

- - Auditor มักไม่ได้ศึกษาก่อน

- - ต้องเดินทางทําให้หา auditor ยาก 

- - มีค่าเดินทาง  / เสี่ยง

- - มีค่าจัดประชุม / มีภาระงาน

-

IQA ปกติ

ข้อดี

- เนื้อหา รูปแบบสอดคล้องกัน 

  (ตรวจสอบดําเนินงานของ สตส.)

- ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล นําปัญหามา

  จัดการต่อได้เป็นระบบขึ้น

- ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย

ข้อจํากัด

-  ผู้รับตรวจกังวล จากการเตรียม

   ข้อมูลและการนําเสนอหลายแบบ  

-  เครื่องมือในการตรวจ ยังต่างกัน  

   (ต้องบูรณาการมากขึ้น) 

IQA บูรณาการ สตส.

ข้อดี ข้อจํากัดของ IQA ทั้ง 3 รูปแบบ

ข้อดี

- ทํางานได้ในภาวะวิกฤต

- ได้พัฒนาระบบการตรวจใหม่  (ได้ศึกษา

  เอกสารตั้งคําถามดูหลักฐานชัดเจนขึ้น )

-ลดค่าเดินทาง ค่าประชุม ลดภาระ 

  ไม่เสี่ยง

- มี Auditor มาร่วมตรวจมากขึ้น

   ข้อจํากัด

- ขาดปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด 

- อาจแลกเปลี่ยน สอนงานน้อย

- ปัญหาระบบสื่อสารไม่เสถียร  

IQA Online



ประเด็นที่เห็นร่วมกันจากการตรวจ IQA

1.  ด้านการเตรียมการและเทคนคิ

• หน่วยรับตรวจวางเอกสารหลักฐานกระชั้นชิด  ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ เป็นอุปสรรคในการตรวจประเมิน

• ผู้ตรวจประเมิน (บางคน) ยังขาดการเตรียมตัวที่ดีในการตรวจ เช่นศึกษาข้อกําหนด คู่มือคุณภาพ (QM) และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องก่อนล่วงหน้าให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจน

• ระบบ online  ที่ใช้ในการตรวจสอบยังไม่เสถียร สัญญาณไม่ชัด ขาดหาย ถูกแทรกซ้อน ในกรณีการตรวจแบบ 
remote assessment ในช่วงการระบาดของ COVID19

2. ด้านมาตรฐานตามข้อกําหนดและการตรวจประเมิน

• การกําหนดกลุม่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี  (external provider) ตามข้อกําหนดที่ 8.4 ยังขาดความชัดเจน ว่าเป็นใคร อยู่
ในกลุ่ม/ประเภทใด  ซึ่งมีผลต่อการประเมิน การรายงานผล เป็นต้น  ประเด็นนี้จึงมีผลต่อความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน
ระหว่างผู้ตรวจประเมินและผู้รับการตรวจ  ทําให้ถูกวิพากษว์ิจารณ์ถึงมาตรฐานการตรวจทีไ่ม่เท่ากนั

• การวิเคราะห์บริบทองค์กร  การรับรู้และเข้าใจถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีบางหน่วยรับตรวจยังไมเ่ป็น
มาตรฐาน ซึ่งประเด็นนี้มีผลที่สาํคัญในการจัดกระบวนการบริหารงานคุณภาพในลาํดับถัดไป

• ขอผิดพลาดที่ยังคงต่อเนื่องคือหมวด 9.3  หรือการทบทวนของฝ่ายบริหาร ที่อาจเกิดจากความเข้าใจไม่ครบถ้วน    



ประเด็นที่ควรพัฒนา
1. ด้านการเตรียมการและเทคนิค

1. เน้นย้ําต่อหน่วยรับตรวจในการเตรียมการเพื่อวางหลักฐานเพื่อการตรวจประเมินให้ ถูกต้อง 
ครบถ้วน ก่อนเวลาอย่างน้อย 2 วัน

2. ทบสอบระบบการตรวจแบบ remote ให้พร้อมเพือ่ลดอุปสรรคของสัญญาณที่ไม่เสถียรระหว่าง
การตรวจ

2. ด้านมาตรฐานตามขอ้กําหนดและการตรวจประเมิน

1. คํานิยามประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนให้ผู้ตรวจและรับตรวจเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน เช่น external 
provider ของ สปสช. มีใครบ้าง จะต้องถูกประเมินในมิติใด และรายงานผล และกํากับติดตามต่อ
อย่างไร เป็นต้น

2. การรักษาข้อมูลสําคัญ ข้อมูลอันเป็นความลับ ของลูกค้า ควรกําหนดให้ชัดเจนว่า เป็นข้อมูลอะไร 
มักจะพบในส่วนไหน แล้วจะต้องบริหารจัดการอย่างไร

3. ข้อตรวจพบที่มีการกระทําผิดซ้ํา ๆ เช่น หมวด 9.3 ควรให้ความสําคัญในการนิเทศ ให้แนวทางการ
ปรับปรุงที่เป็นรูปธรรม และช่วยกํากับติดตามให้เกิดผล



ประเด็นที่ควรพัฒนา (ต่อ)

3. ด้านมาตรฐานของผู้ตรวจประเมิน
1. ในหนึ่งทีมการตรวจประเมิน ควรมี auditor ที่มาจากทุกกลุ่มภารกิจ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วย

รับตรวจ

2. ทีมผู้ตรวจประเมินควรมีการสื่อสารกันถึงแนวทางการตรวจ ก่อนล่วงหน้าอย่างพอเพียง เพื่อการ
กําหนดแนวทาง วิธีการ เทคนิค ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับหน่วยรับตรวจ

3. ควรมีการทบทวนข้อกําหนดตามมาตรฐาน ISO 9001 2015 (refresh)  กฎระเบียบแนวทางที่
เกี่ยวข้อง สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงขององค์กร เพื่อการมีมาตรฐานที่ดีของทีมตรวจ และเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรตามบริบทที่เป็นปัจจุบัน

4. ควรบันทึกประวัติการลงปฏิบัติงานของผู้ตรวจ เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการอ้างอิงที่มีความรู้
ความสามารถต่อระบบบริหารคุณภาพต่อผู้ตรวจประเมิน



ผลตรวจจาก สรอ. ปี 2563

* รับตรวจ 16 หน่วย  
* ไม่พบข้อบกพร่อง
* มีข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (OFI)  14 ข้อ (จาก 7 หน่วย ซึ่งเป็นประเด็นความเสี่ยง 7 ประเด็น)



ผลตรวจจาก สรอ. ปี 2563 (ต่อ)



ผลตรวจจาก สรอ. ปี 2563 (ต่อ)



ผลตรวจจาก สรอ. ปี 2563 (ต่อ)



ผลตรวจจาก สรอ. ปี 2563 (ต่อ)



IC & RM



การบริหารความเสีย่งระดับองค์กร ปี 2563 : 7 ประเด็น

��

ความเสี่ยง ระดับ ความก้าวหน้า

1 ความไม่มั่นใจในผลลัพธ์ของการบรหิารงบกองทุน เช่น งบสร้างเสริมสขุภาพและป้องกันโรค 

(ยกมาจากปี 2562)

M

ความเสี่ยงทั้ง 7 ความเสี่ยง 

ได้ดําเนินการตอบสนอง

ตามแผนจัดการครบถ้วน 

อาจทําให้ความเสี่ยงมี

แนวโน้มลดลง

 

**    จากประเด็นตรวจพบ

ทุจริต >> เตรียมเพิ่มความ

เสี่ยงทุจริต 

2 การไม่สามารถสนับสนุนให ้อปท. มีส่วนร่วมอย่างมีประสทิธิภาพในการบริหารกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดบัท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ยกมาจากปี 2562)

H

3 การบริหารงบบริหารจัดการสาํนักงานทีใ่หก้ารสนับสนุนหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอ (ยกมาจากปี 2562)

M

4 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครฐั พ.ศ. 2560 มีประสิทธิภาพ

ไม่เพียงพอ (ยกมาจากปี 2562)

M

5 การไม่สามารถดําเนินการให้ผลการประเมิน ITA เป็นไปตามเป้าหมาย  (ใหม่) H

6 หน่วยบริการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าบริการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กําหนด (ใหม่) M

7 การไม่สามารถกํากับตดิตามใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล (privacy) และ 

พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย cyber (cyber security) ต่อข้อมูลระบบสารสนเทศ

และ digital อย่างเคร่งครัด (ใหม่)

E

��

Microsoft 
werPoint Presentat



3.4 สรุปการบริหารความเสีย่งทจุรติ ปี 2563 : 2 ประเด็น

��

ความเสี่ยง ระดับ ความก้าวหน้า

1 การใช้อํานาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง  (ยกมา

จากปี 2562)
M ความเสี่ยงทั้ง 2 ความเสี่ยง ได้

ดําเนินการตอบสนองตามแผน

จัดการ ทําให้ความเสี่ยงมีแนวโน้ม

ลดลง

 

**    จากประเด็นตรวจพบทุจริต >> 

เตรียมเพิ่มความเสี่ยงทุจริต 

2 บุคลากรเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยเรื่องเวลาการ

ปฏิบัติงาน (ยกมาจากปี 2562)

M

��



ปัจจัยที่มีผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ที่สํานักงานได้เฝ้าระวัง  โดยสรุป

��

1) งบกองทุนหลักประกันสุขภาพอาจไม่เพียงพอหรือจัดสรรงบประมาณ (reallocation) ไม่มีประสิทธิภาพ  

    การจัดการ : 1.ขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมซึ่งได้รับเพิ่มเติม สําหรับปีงบประมาณ 2563-2564  สนับสนุนนโยบาย Social Distancing 

1.1 วงเงินเพิ่มเติมสําหรับบริการ COVID-19 จํานวน 2,201.58 ล้านบาท และ Non- COVID-19 จํานวน 12,643.84 ล้านบาท

1.2 ปรับอัตราการจ่ายบริการสาธารณสุข งบกองทุน ปี 2563 กรณีค่าบริการผู้ปว่ยในทั่วไป (IP)การใช้บริการในเขต ฯ เป็นอัตรา 8,750 

      บาทต่อ adjRW หรือตามที่สํานักงานประมาณการณ์เพิ่มเติม มีผลตั้งแต่การประมวลผลจ่ายชดเชยค่าบริการ มิถุนายน-กันยายน 63 

1.3 ติดตามการจ่ายงบกองทุน ปี 2563 ที่อาจมีการเข้าถึงบริการลดลง

2) งบบริหารจัดการสาํนักงานอาจเหลือจ่าย 

การจัดการ : 1. นํามาใช้ในโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ภายในสํานักงาน

                   2. นํามาใช้สนับสนุนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ รองรับรูปแบบการทาํงานใหม่ (New Normal)

3) บุคลากรอาจมีโอกาสติดเชื้อ COVID-19 

    การจัดการ : 1. นโยบายทํางานที่บ้าน (work from home : WFH) ให้ทุกหน่วยงานภายในกําหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บา้นอย่างน้อย

                        ร้อยละ 50 

2. จัดการสุขลักษณะในสํานักงาน เช่น ทําความสะอาด, พ้นสเปร์ยฆ่าเชื้อ, จัดผังการนั่งในห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องทํางาน 

                        ให้ถูกต้องเหมาะสม

��



ITA



คะแนน ITA 

ตั้งแต่ปี 2559-2562



สํารวจ

ITA 2563

ปปช.

IIT

N=100 

มีผู้ตอบ 

167

OIT

EIT

N=130

มีผู้ตอบ 

140

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. 

ผบห. ประเมินและสื่อสารให้

ผู้ปฏิบัติงานในสํานักท่าน

ประเมินด้วย

สื่อสารให้ stakeholders 

ที่เกี่ยวข้องของแต่ละส่วน

งานร่วมประเมิน

QMS ติดตามรายงานความเคลื่อนไหว จํานวนผู้ประเมิน IIT, EIT  ทุก 2 สัปดาห์

บุคลากร สปสช. ที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปี

เช่น ผู้ขายพัสดุ, คกก.หลัก คกก.ควบคุม อนุกก. 

อปสข, อคม, 50 (5) ภาคประชาชน

การดําเนินงาน ITA ปี 2563



IIT  เป้า 90 เข้าตอบ 167     (ผ่าน)

EIT เป้า 125 เข้าตอบ 140   (ผ่าน)

OIT ตอบได้ครบถ้วน ส่งได้ภายในเวลาที่กําหนด   (ผ่าน)

ผลการดําเนินงาน ITA   (ผลการประเมินจะประกาศภายใน กันยายน 2563)  



32

มาตรการภายในเพื่อส่งเสรมิความโปร่งใสและป้องกันการทุจรติ

ระเบียบ คกก.หลักว่าด้วยประมวลจริยธรรม

ประกาศ สปสช. เรื่อง มาตรการภายในเพื่อ

ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

พ.ศ. 2562     
Adobe Acrobat 

Document

Adobe Acrobat 
Document
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ประกาศเจตจํานงสุจริตในการ

บริหารงานหลักประกันสุขภาพ



รางวัลเลิศรัฐ & HPO (PMQA)



รางวัลเลิศรัฐ ประจําปี 2563



การเสนอผลงาน สมัครรางวัลเลิศรัฐปี 2563

	าขา PMQA 4.0  :  ประกาศผลแล้ว   ได้ 371.97   จาก 500  ( ไม่ผ่าน )

สาขา รางวัลบริการภาครฐั  4 เรื่อง

1. การสร้างหลักประกันสขุภาพเพื่อเพิ่มการเขา้ถึงบรกิารสาํหรบัผู้ต้องขัง โดย สบป.

2. บริการข้อมูลสิทธิบัตรทอง ถามตอบฉับไวด้วยระบบโต้ตอบอัตโนมัติแชทบอท บนแฟนเพจ 
เฟซบุ๊กสํานกังานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ   โดย  สปส.

3     สายด่วน 1330 เพื่อคนพิการทางการได้ยิน  โดย สบค.

4. การพัฒนาระบบบริการเพือ่แก้ปัญหาการเขา้ถึงสทิธิหลักประกันสขุภาพแห่งชาติในกลุ่ม
พระภิกษุและสามเณรในพื้นที ่7 จังหวัดอีสานตอนบน โดย สปสช.เขต 8 อุดรธานี



การเสนอผลงาน สมัครรางวัลเลิศรัฐปี 2563

สาขา สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)   3 เรื่อง

1. เพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสขุภาพของพระภิกษุโดยกระบวนการมีส่วนรว่มเชงิบูรณาการ  
โดย สสร.

2. การสร้างการมีส่วนรว่มของเครอืข่ายคนพิการในการพัฒนาสทิธิประโยชน์ สําหรับคนพิการ   
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โดย สสร. 

3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองสิทธิในระบบหลกัประกันสุขภาพ : หน่วยรับ
เรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกรอ้งเรียน  โดย สสร.

***   ประกาศผลรอบแรก พฤษภาคม 2563   ไม่ผ่าน 



HPO (PMQA)







ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐสูร่ะบบราชการ 4.0 ประจําปี พ.ศ.2563

PMQA 4.0
ปี 63



ผลการประเมิน PMQA 4.0 ปี พ.ศ.2563 

หมวด (หมวดละ 500) คะแนนที่ได้ Gap ที่ต้องพัฒนา

1.  การนําองค์การ 390.63 - นวัตกรรมที่ตอบสนองผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี

- รางวัลความโปร่งใส จากภายนอก 

- กลไก /แนวทางส่งเสริมเครอืข่ายภายนอกร่วมสร้างนวัตกรรม 

(ต้อง ตั้งเป้าหมาย) 

2. การวางแผนเชิง 

     กลยุทธ์
444.44 - แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ที่เอาชนะความท้าทาย  

- แผนปฏิบัติการที่สนับสนุนความสําเรจ็

- การคาดการณ์ผล ตามแผน ทบทวนให้ทันการเปลีย่นแปลง 

3.การให้ความสําคัญกับ

ผู้รับบริการ และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

372.4 - การประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน 

- การสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการสรา้งความแตกต่าง

- การแก้ไขเรื่องรอ้งเรียนทีร่วดเร็ว สร้างสรรค์ ไม่ให้เกิดซ้ํา



ผลการประเมิน PMQA 4.0 ปี พ.ศ.2563 (ต่อ) 

หมวด (หมวดละ 500) คะแนนที่ได้ Gap ที่ต้องพัฒนา

4. การวัดการวิเคราะห์

และการ จัดการ

ความรู้ 

354.17 การใช้ข้อมูล สารสนเทศ การวิเคราะห์ เผยแพร่ที่เข้าใจง่าย 

การวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบเป้าหมาย สู่การกําหนดนโยบาย

การใช้เทคโนโลย ีจัดการข้อมลูขนาดใหญ่ / การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

การจัดการความรู้ นําไปพัฒนาสร้างมาตรฐานใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่ม

5.  การมุ่งเน้นบุคลากร 406.25 การทํางานเป็นทีม ข้ามกลุ่ม ข้ามสาํนัก  กระบวนการสร้างความร่วมมอื

ทํางานแบบมืออาชีพ ปรับ mild set มุ่งงานเชิงรุก เพื่อประโยชน์สุข ปชช.

ระบบ HRD  : เพื่อให้มีทกัษะปฏิบัติงานได้หลากหลาย  เป็นผู้นํา รอบรู้         

เป็นนักคิด ตัดสินใจเชิงวิกฤต  พร้อมรับมือปัญหาที่ซับซ้อน 

6. การมุ่งเน้นระบบ 

      ปฏิบัติการ
388.89 กระบวนการทํางานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ (End to end process)

สร้างนวัตกรรม ปรับปรุงผลผลิต/กระบวนการ/บริการ 

นําดิจิทัลมาใช้ / มีนวัตกรรมที่โดดเด่น แก้ปัญหาที่ซับซ้อน

ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการแขง่ขัน  เทียบเคียง (Benchmarks)

มุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทัง้องคก์ร เตรียมการเชิงรุก



ผลการประเมิน PMQA 4.0 ปี พ.ศ.2563 (ต่อ) 

หมวด (หมวดละ 500) คะแนนที่ได้ Gap ที่ต้องพัฒนา

7.  ผลลัพธ์การ

ดําเนินงาน

247 - การบรรลุผลลัพธ์ ยุทธศาสตร์ 

- จํานวนนวัตกรรมต่อบุคลากร / การก้าวขึ้นสู่ตําแหน่ง 

- จํานวนบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งไปร่วมในภาคี  ระดับชาติ 

  นานาชาติ

- จํานวน Best practice  / รางวัลจากภายนอก

- บุคลากรที่ได้รับยกย่องจากภายนอก

- การลดต้นทุน /จํานวนนวัตกรรมปรับปรุงกระบวนการ /ผล

  การปรับปรุงจากการใช้เทคโนโลยี

รวม 371.97 



สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก เลิศรัฐ

การเตรียมตัวเพื่อ เสนอ รางวัลเลศิรฐั  PMQA

• การศึกษาเกณฑ์ อย่างเข้าใจ

• ตรวจสอบความพร้อม ส่วนขาด

• ข้อมูล ประเด็น (โครงการ) ใช้จะหยิบมาตอบตามเกณฑ์   

• เตรียม  Evidence  ข้อมูลที่ชัดเจน ครบถ้วน มีหลักฐาน จํานวน พื้นที่ วัดผล ผลลัพธ์       
ที่เชื่อมโยงสอดคล้อง

• ศึกษาวิธีเขียนคําตอบ  ให้ตรงคําถาม ครบถ้วน

• อ่านทบทวน edit   / ให้คนอื่นช่วยอ่าน  หลายๆ รอบ



อื่น ๆ อีกมากมาย



การสื่อสารนโยบาย การบริหารจัดการคุณภาพ IC & RM
• ผู้บริหารระดับสูง สื่อสาร ผ่าน CEO Move , Group line , การประชุมกรรมการบริหาร
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กิจกรรมวันแห่งสติ ปี 2563 ร่วมกับ ธพส.

๑๗



ขอมอบดอกไม้ให้คุณ

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
ที่ดีเสมอมา ครับ


