
  “เป้าหมายองค์กรกับการ  
    เชื่อมโยงในงานประจาํ”

ประชุม Tune Brain : Deep Understanding 
our goal and tools 

โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.
27 พฤศจิกายน 2562



วัตถุประสงค์ การประชุม

Tune Brain : Deep Understanding our goals and tools

1. เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายองค์กรกับภารกิจของสํานัก/เขต 

       (ของตนเอง)

2.     มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือคุณภาพ 

3.    สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพในงานประจํา (ของตนเอง)



เป้าหมายองค์กร



เป้าหมาย



ยุทธศาสตร์



การดําเนินการตามมติ ครม. วันที่ 4 ธค. 60 และ 12 มีค. 62

การดําเนินการที่ผ่านมา: 

• การทบทวน “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2564” ในปี 2562 พบว่า 

สอดคล้องเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรช์าตแิละแผนแม่บทฯ

ข้อพิจารณา

• ปรับชื่อ “แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2560 - 2564” ให้สอดคล้องตามมติ 

ครม.ฯ โดยปรับเป็น “แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561 – 2565”    

(ฉบับทบทวน 2563-2565)

• ความเชื่อมโยงของการดาํเนินงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติฯกับยุทธศาสตรช์าติ และแผนแม่บทฯ
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“แผนงานในความรับผิดชอบของหนว่ยงานรัฐทุกแห่ง ถือเป็นแผนระดับ 3 และให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติราชการ ระยะ…..ปี 

และรายปี” และให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติและแผนแม่บทฯ โดยแผนระยะ 5 ปี ให้

สิ้นสุดในปีงบประมาณ 2565 และแผนรายปีให้เริ่มในปี 2563”



วิสัยทัศน์

   “ทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย ได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ด้วยความมั่นใจ”

พันธกิจ

    “พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และมสี่วนร่วมอยา่งสร้างสรรค์จาก
ทุกภาคส่วน และเป็นตัวแทนประชาชนในการจัดหาบริการที่มีคุณภาพให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมตาม
ความจําเป็น”

     (Secure people toward effective equitable responsive Coverage, Access, and Utilization 
by evidence-informed decision and participation)

“แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561 – 2565”  ฉบับทบทวน 2563-2565)
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5 แผนงาน “สร้างความมั่นใจ”  5 ensure plans

เป้าประสงค์:  

             “ประชาชนเข้าถึงบริการ - การเงินการคลังมัน่คง – ดํารงธรรมาภิบาล”

• แผนงาน 1: สร้างความมั่นใจในการเขา้ถึงบริการของกลุ่มเปราะบางและกลุม่ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ 

• แผนงาน 2: สร้างความมั่นใจในคณุภาพมาตรฐานและความเพยีงพอของบริการ 

• แผนงาน 3: สร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพการบริหารกองทุน 

• แผนงาน 4: สร้างความมั่นใจในการมีส่วนรว่มของทุกภาคสว่น 

• แผนงาน 5 : สร้างความมั่นใจในธรรมาภิบาล     
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“แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561 – 2565”  
  ฉบับทบทวน 2563-2565)



“แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561 – 2565”              
  ฉบับทบทวน 2563-2565)



สรุปจุดเนน้การดาํเนินงานที่สาํคญัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

10

ประธานจุดเน้น : นพ. จเด็จ เจ้าภาพ : เขต 13 

Disruptive P&P Model กทม.
• เพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  

• เพิ่มหน่วยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อรองรับ

การบริการประชาชน

ประธานจุดเน้น : นพ.จักรกริช เจ้าภาพ : สบช./สสร.

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและ

สร้างอัตลักษณ์การจัดการสุขภาพชุมชนร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
•ส่งเสริมการเข้าถึงบริการNCD /เด็กเล็ก  

•เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย LTC/การบริหารจัดการกองทุน

ฟื้นฟูจังหวัด

ประธานจุดเน้น : นพ.การุณย์ เจ้าภาพ : สจช.

การรวมระบบบริหารการจ่าย
• เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการจ่ายเงินกองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประธานจุดเน้น : นพ.ประจักษ์วิช เจ้าภาพ : สบท.

SMART Office
•Paperless : สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/บริหารคลังพัสดุ/

ครุภัณฑ์งานประชุม ระบบจองห้องประชุม-รถยนต์

•Cashless : โอนเงินงานประชุม/บัตรเติมน้ํามันแทนเงินสด

•ระบบตรวจสอบเงินทดรอง

•HRIS : ระบบสารสนเทศงานทรัพยากรบุคคล

•Happy Workplace : 1. มิติสุขภาพกายดี : Happy Body 

2. มิติจิตวิญญาณดี : Happy Soul  3. Health Office 

ประธานจุดเน้น : นพ.อรรถพร เจ้าภาพ : สปข./สสร.

การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการอภิบาลตาม พรบ.

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
•การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการอภิบาลตาม พรบ. หลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (อปสข., อคม.)

• เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นทีเ่ป็นอสิระจากผู้ถูก

ร้องเรียน (ตามมาตรา 50(5))และเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน

ประธานจุดเน้น : นพ.การุณย์ เจ้าภาพ : สบบ.

การขึ้น-ลงทะเบียน-พิสูจน์ตัวตน (Registration -

Digital Enrollment)
• พัฒนาระบบลงทะเบียน/ระบบตรวจสอบข้อมูล (Registration –

Digital Enrollment)

1.DISRUPTIVE P&P

กรอบ 10.2000 ลบ.

แผน  10.2000  ลบ.

2.เพิ่มประสิทธิภาพและ

สร้างอัตลักษณ์ฯ

กรอบ 51.1078 ลบ.

แผน  54.3285 ลบ.

3. การรวมระบบบริหาร

การจ่าย

กรอบ 3.6975 ลบ.

แผน  0.8475 ลบ.

4. การขึ้น-ลงทะเบียน-

พิสูจน์ตัวตน 

กรอบ 13.6768 ลบ.

แผน 9.5300 ลบ.

5.SMART OFFICE

กรอบ 11.7184 ลบ.

แผน 9.8387 ลบ.

6.เพิ่มประสิทธิภาพกลไก

อภิบาลตาม พรบ.

หลักประกันฯ 

กรอบ 33.5026 ลบ.

แผน 31.4622 ลบ.

กรอบ 123.9031 ลบ.
 แผน 116.2069 ลบ.

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่ายลงทุน



   ตัวชี้วัด 63
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หลักเกณฑ์ประเมินผลส่วนงานและ
ผลงานผู้ปฏิบัติงาน ประจําปี 63
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แล้ว....เราคือส่วนไหนของเป้าหมายองค์กร
หน่วยงาน ภารกิจที่

รับผิดชอบ

แผนงาน

(ยุทธศาสตร์)

มาตรการ

(กลวิธี)

จุดเน้น ตัวชี้วัด

สทอ. พัฒนาระบบ

การบริหาร

คุณภาพ การ

บริหารความ

เสี่ยงของ

องค์กร ฯ 

5. สร้างความ

มั่นใจในธรรมาภิ

บาล 

5.5  ทบทวนและ 

พัฒนาการบริหารจัดการ

และระบบงานสนับสนุน

ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาล

- 17 ระดับความสําเร็จการเป็น

    องค์กรประสิทธิภาพสูงสุด

18 ร้อยละการประเมินคุณธรรม

     และความโปร่งใสในการ

     ดําเนินงานตามมาตรฐานการ

     ประเมินของรัฐ (ปปช.) 

29 การบริหารความเสี่ยงและ 

    ควบคุมภายใน



โจทย์ Work Shop 1

-  พิจารณา ทบทวนภารกิจความรับผิดชอบ ของตนเอง 

-  ระบุว่า งานของเรา คือส่วนไหนของเป้าหมายองค์กร 

-  เขียนคําตอบลงใน work sheet 



โจทย์ Work Shop 2 
"งานประจํา ภารกิจหลัก กับการใช้เครื่องมือคุณภาพ"

- ยกตัวอย่างงานที่ปฏิบัติจริง ตามภารกิจ ความรับผิดชอบ

- ระบุกระบวนการ กิจกรรมที่ดําเนินงานจริง ในลักษณะ  PDCA

- พิจารณานําเครื่องมือคุณภาพ ที่เรียนรู้ไป ประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนางาน 

   ในแต่ละกระบวนการ

- เชื่อมโยงกับข้อกําหนด  การตรวจสอบ การรายงานต่างๆ



"งานประจํา ภารกิจหลัก กับการใช้เครื่องมือคุณภาพ"
หน่วยงาน ภารกิจที่

รับผิดชอบ

กระ

บวนการ

การดําเนินงาน/กิจกรรม เครื่องมือ

คุณภาพที่ใช้

ตอบโจทย์ ISO / KPI /

ก.คลัง

QMS พัฒนา

ระบบ

บริหาร

คุณภาพ

องค์กร ปี 

63

P 1.    ทบทวนสถานการณ์และเป้าขององค์กร       

2 ทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3 ประเมิน IC แผนความเสี่ยง

4 กําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ดําเนินงาน เช่น แผน 

ICRM , ISO, workshop เพื่อพัฒนา

- Stakeholder  

analysis

-SWOT

- IC (CSA) , แบบRM
- Cross review

- IQA , สรอ.

(หมวด 4,5,6,7)

- IC  องค์ 1,2

D 1       ดําเนินตามแผนที่กําหนด 

2 มอบหมายผู้ทําภารกิจแทน

- IQA, สรอ.

(หมวด 3,8)

- IC  องค์ 2,3

C 1 กํากับติดตามงานตาม KPI  โดยใช้ 

2     ข้อมูลสารสนทศ เช่น ข้อมูล BMP 

-IQA , สรอ.

( หมวด 9)

-IC  องค์ 3,4

A 1 วางแผนปรับปรุงสิ่งที่ไม่เป็นตามแผน

2 สร้างนวัตกรรม เพื่อทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ดี

ขึ้น

ตอบ IQA, สรอ.( หมวด 

10)

-IC  องค์ 5



หน่วย 

งาน

ภารกิจ กระ

บวน

การ

การดําเนินงาน/กิจกรรม เครื่องมือ

คุณภาพที่ใช้

ตอบโจทย์ ISO / 

KPI /ก.คลัง

สํานัก

/เขต

งาน

เลขานุ

การ 

คกก. 

XX

P 1.  รับทราบคําสั่งแต่งตั้ง คกก. (รายชื่อ คกก. – อํานาจหน้าที่)

2.  จัดทําแผนงาน-โครงการ-ปฏิทินประชุม/อนุมัติโครงการ-งปม. (ครั้ง,ปี)

3.  จัดการวาระประชุม รายชื่อผู้เข้าประชุม ไฟล์นําเสนอ เอกสารประกอบ 

แบบสอบถาม แบบรับรองผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย) 

4.  เตรียมงานอํานวยการ (ลงทะเบียน ห้องประชุม ที่พัก อาหาร เอกสารเบิกจ่าย) 

5. ประชุมเตรียมการ / ทดสอบไฟล์ อุปกรณ์  เอกสาร สถานที่ 

-Stakeholder  

analysis

- IC (CSA) , 

แบบ RM

ISO ข้อ 4.2,

6.1, 7.1, 7.2, 

7.5,  8.1. 8.2. 

8.3, 8.4

D 7. เชิญประชุม แจ้งวาระ ส่งเอกสารประชุมให้ผู้เข้าร่วม

8. จัดประชุม / อํานวยการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ วันประชุม 

9. จัดทําสรุปรายงานประชุม/จัดเก็บเอกสารหลักฐานเบิกจ่าย/ แบบสอบถาม

10. การรับรองรายงานประชุม 

IC

RM

ISO ข้อ 8.4, 8.5, 

8.6, 8.7,  9.1.3, 

9.3.2, 10.2

C 11. ติดตามผลการดําเนินการตามมติ  รายครั้ง 

12. กํากับติดตามผลดําเนินการ เทียบกับแผนงานโครงการ 

13. วิเคราะห์ และสรุปผลดําเนินการ / ผลสํารวจ แบบสอบถาม  (ครั้ง,ปี) 

IC  -ISO ข้อ 8.5.1, 

8.5.2, 9.1.3, 

9.3.2, 9.4, 10.2

A • พัฒนาความสามารถ คกก. / ฝ่ายเลขานุการ /เครือข่าย

• พัฒนากระบวนการ/เครื่องมือ/  อุปกรณ์ / ระบบฐานข้อมูล

IC ISO ข้อ 10.3



“ Simply  Friendly lively ”

NHSO  Quality Team


