
แผนพัฒนาระบบคุณภาพ
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ

Tune Brain : Deep understanding our goals and tools

โดย สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร : QMS

เป้าหมาย

HPO

2565



1)  งาน / เครื่องมือคุณภาพในปัจจุบันองค์กร

HPO / PMQA

ITA
ISO

GG
HWP

2) การเชื่อมโยง/บูรณาการ 

กระบวนการพัฒนา/กํากับคุณภาพ 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



ผลการดําเนินงานคุณภาพ   ปี 2562

ISO บางส่วนยังไม่สามารถประยุกต์งานประจํากับข้อกําหนด ISO 

 Auditor   มีเพียงพอ  แต่ไม่สามารถไปตรวจได้  เพราะมีภาระงานมาก  

 ขาด Lead Auditor  ที่มีประสบการณ์

IC&RM ส่วนมากขาดความเข้าใจ IC & RM  และการบูรณาการกับงานประจํา ไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์จริง

การส่งรายงาน ล่าช้า ไม่ครบถ้วน 

ITA ขาดการสร้างบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความตระหนัก ให้ความสําคัญต่อการป้องกันการทุจริต

HPO (PMQA) ยังขาดความเข้าใจ ขาดข้อมูลที่จะรวบรวมสรุปผลงานเพื่อตอบเกณฑ์วัด

ยังมี gap ในการพัฒนาหลายประเด็น 

การขับเคลื่อนระบบคุณภาพ  : ผู้บริหารระดับสูง  ให้นโยบาย บูรณาการงานคุณภาพกับงานประจํา ลดภาระงาน

                                     ผู้รับผิดชอบมีความรู้เพิ่มขึ้น  มี model การทํางานคุณภาพที่ดี เพิ่มขึ้น
                                     มีการประสานเครือข่าย กับ Cop คุณภาพเขต และ   สตส. มากขึ้น



1. ผู้บริหารระดับสูง (tone at the top) มีส่วนสําคัญอย่างมาก

2. ผู้บริหาร และผู้ที่จะเป็น successor ต้องมีความรู้ในระบบงานคุณภาพ โดยเฉพาะเรื่อง IC&RM, ISO

3. ทุกหน่วยงานควรมีแผนพัฒนาระบบคุณภาพประจําปี 

4. การทํางานระบบคุณภาพควรทําเป็นทีมภายในสํานัก โดยมีผู้บริหารจัดการระบบคุณภาพประจําสํานัก ทําหน้าที่
บริหาร (ไม่ใช่มาทําแทน)

5. ควรบูรณาการงานคุณภาพเข้ากับงานประจําโดยแทรกเป็นกระบวนการ PDCA ทุกกระบวนงาน

6. ควรส่งเสริมให้มีการจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือประกวดผลงานในรอบปี

7. ควรบูรณาการ (เครื่องมือ, ระบบการตรวจ) ISO, IC&RM, PDCA เป็นแผนเดียวกัน

8. ควรเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่อง IC&RM และ ISO แก่ผู้ปฏิบัติงาน

9. ควรเพิ่มการสื่อสารระบบงานคุณภาพในองค์กร

10. ควรใช้กรอบของ cross review ในการตรวจทานงานของตนเอง
4

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้ “ชีวิตดีขึ้น”ในการทํางานคุณภาพองค์กร(จากKM)
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แผนพัฒนาคุณภาพองค์กร ปี 2563

วัตถุประสงค์  เพื่อให้....
ก) บุคลากร

1. เข้าใจระบบงานคณุภาพและสามารถทํางานบรรลผุลตามตัวชี้วัดหลกัขององคก์ร  

2. สามารถทํางานอย่างบูรณาการงานประจํา กับ ระบบงานคุณภาพ อย่างมีความสุข 

ข) สปสช.
1. มีระบบการทํางานที่เป็นมาตรฐาน ยืดหยุ่นสามารถรองรับต่อการเปลีย่นแปลง

2. บรรลุเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การเป็นองค์กรสมรรถนะสงู



6

1. พัฒนาความเข้มแข็งของกลไก QMR

- ปรับฐานความเข้าใจ ระบบคุณภาพแก่ QMR  เพื่อผลักดันงานคุณภาพอย่างมีพลังและสร้างสรรค์ 

- พัฒนาทีมเลขา QMR (กลุ่มงาน QMS) ให้เข้มแข็ง และสามารถให้คําปรึกษาได้อยา่งเป็นมืออาชีพ

2. สร้างกลไกการขับเคลื่อน ที่สร้างการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น

-  ประสานความร่วมมือกับ cop คุณภาพเขต 

-  สร้างทีมงาน  QMS  ทีม Auditor ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของสํานักให้เข้มแข็ง

3. ปรับแผนงานคุณภาพ

- ปรับแผนคุณภาพให้ชัดเจน  เชื่อมโยงกับแผนบริหาร 

- ให้มีการบูรณาการกับงานประจํา  เช่น การตรวจสอบ เพื่อลดภาระ  / สะดวกในการรายงาน 

4. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพและธรรมาภิบาลในองค์กรอยา่งต่อเนื่อง

- ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นประโยชน์ของงานคุณภาพ

- ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในองค์กร (ทั้ง products & process)

แนวทางในการพัฒนา



Tools Targets How to achieve the targets

ISO • ได้รับการ รับรอง ISO 

9001 2015

• Effective IQA

1. บูรณาการการตรวจสอบร่วมกับ ส.ตรวจสอบ

2. พัฒนาทีม auditor

3. พัฒนาเครือข่ายผู้ทํางานในระบบคุณภาพ

IC & RM Effective CSA,  M&E  

สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม เช่น 

ผ่านกระบวนการ PDCA, 2R2

1. Workshop : Tune Brain for deep understand our goals & tools

2. Workshop : Innovative Thinking 

ITA > 90%  ผ่านเกณฑ์ ปปช. 1. ปรับกระบวนการจัดการภายในที่อิงหลักเกณฑก์ารประเมินของ ปปช.(ปี2563)

2. กํากับติดตาม มาตรการเพื่อความโปร่งใส

3. Implement แผน ปปช.ของ สปสช. , ดําเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ

PMQA 320 คะแนน 

รางวัลเลิศรัฐ PMQA

1. ศึกษาดูงานหน่วยงานตัวอยา่ง

2. ตั้งคณะทํางาน /จ้างที่ปรึกษา

3. ส่งประกวด PMQA

 Tools and the ways to go    



แผนพัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์กร ปี 2563

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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EQAIC & RM / Cross 

review 

IQA / บูรณาการ สตส. ITA 
(IIT,EIT,OIT)

แผน ปปช. ฯ

PMQA/ 

UN Award

PMQA/ 

เลิศรัฐ

QMR QMR
QMR

QMR QMRQMR

Workshop 1 Tune Brain :  

Deep Understanding Our 

Goal & Developing Tools

Workshop 2 

Innovative Thinking

Workshop 3  

Innovation 

Sharing

Workshop 4

KM, M&E

co
m

pu
ls

or
y

re
po

rti
ng

de
ve

lo
pi

ng



9

ทุกสํานัก/เขต

- CSA  Internal Control &

Risk Identify

-  ส่งแผนให้ QMS 16  ธ.ค. 62

-  ดําเนินการตามแผน 

- รายงานผลการดําเนินงาน 

QMS 16 เม.ย. 63 และรายงาน
ผลประจําปี 16 ก.ย. 63

Business Risk 

ระดับสํานัก/เขต

QMS 

  ผ่าน กลไก QMR และ คนย.

-รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล

-Risk Identify

-Risk assessment

-Risk response

-Control activities

-Monitor ทุกไตรมาส

Corporate & Fraud Risk) 
ระดับองค์กร

กํากับติดตาม 

QMS ติดตาม & รายงาน
   - QMR , คนย. ทุกไตรมาส

   - อนุตรวจสอบ ทุกไตรมาส

   - TRIS ทุกไตรมาส

   - กระทรวงการคลัง สิ้นปี

IC & RM : แผนการดําเนินงาน ปี 63 



ITA : แผนการดําเนินงาน ปี 2563 (กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์จากปี 2562)

ผู้ประเมิน 
90 คน 

(พ.ค - มิ.ย. 63)

IIT
ผู้ประเมิน 
90 คน 

(พ.ค - มิ.ย. 63)

EIT ดําเนินการ
 (พ.ค - มิ.ย. 63)

OIT

เตรียมการ 

ตั้งแต่ ม.ค.63 

ผลการประเมิน 

จะออกประมาณ 

ก.ย. 63
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ทุกคน รับผิดชอบงานตามปกติ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจาก ปปช.



Pre Audit

• จัดทํา Cross Review Checklists โดยครอบคลุมหน่วยรับตรวจ ทั้งส่วนกลางและเขต

• จัดส่ง Checklists ให้หน่วยรับตรวจดําเนินการ Cross Review

• หน่วยรับตรวจดําเนินการ Cross Review (Self Assessment) และส่งผลการตรวจให้กลุ่มงาน QMS

Audit

• จัดตั้งทีมผู้ตรวจ (Auditor Team) และหัวหน้าทีม (Lead Auditor)

• กลุ่มงาน QMS ส่งผล Cross Review ให้ทีมผู้ตรวจ

• ทีมผู้ตรวจนําผล Cross Review มาพิจารณาประกอบการตรวจ

• ทีมผู้ตรวจเข้าตรวจประเมินหน่วยรับตรวจ โดยสํานักส่วนกลาง ตรวจระดับ Cluster และ สปสช. เขต ตรวจเป็น
รายเขตทุกเขต (13 เขต)
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ISO 9001 : 2015 >>>>  IQA   2563
• IQA  คงใช้ระบบ cross review และ self assessment  

• ตรวจทุกหน่วย (สํานัก / เขต ) เหมือนปี 2562

• ทดลองนําร่อง บูรณาการ ตรวจ IQA พร้อมกับ การตรวจ ของ สตส. จํานวน 5 เขต  ได้แก่  เขต  6, 7, 8, 9 10 



PMQA : แผนการดําเนินการ ปี 2563 

• QMS ทบทวน
ข้อมูลประเมิน
ตนเองปี62, 
gap

• รับทราบ อนุมัติ

คนย.

• ที่ปรึกษา จาก กพร.
• ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ที่เคย

เขียน TQA ผู้แทน 
cluster , เขต

• เพื่อขับเคลื่อนงาน

ตั้งคณะทํางาน 
ภายใต้ QMR • คทง. พิจารณา

ข้อมูล,gap
• ทําแผนพัฒนา
• ประสาน

ผู้รับผิดชอบ
• ติดตามผล

แผนสู่รางวัล

• ทําแบบประเมิน 
• จัดทํา /ส่งเอกสาร
• เตรียมรับการ

ประเมินจาก กพร.

สมัครรางวัล

ต.ค. 62 พ.ย. 62 พ.ย.62-ก.พ.63 ก.พ.-ก.ย. 63
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