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เปรียบเทียบเกณฑ HA กับ PMQA
หมวด 1
หมวด 1 การนํา (LED)

HA

1.1 การนําองคกรโดยผูนําระดับสูง (LED.1)

การประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูและแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพองคกรโดยใชมาตรฐาน
Hospital Accreditation (HA)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วันศุกรที่ 13 มิถุนายน 2557

PMQA
หมวด 1 การนําองคการ LD

ก. วิสัยทัศนและคานิยม
(1) ผูนําระดับสูงกําหนดและจัดทําเอกสารที่แสดง*พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยผูม.นําระดับสูงถายทอด  สวนราชการ/ผูบริหารตองมี การกําหนดทิศทางการทํางานที่ชัดเจน
พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม ผานระบบการนํ1 าไปยังบุคลากรทุกคนและคูพันธมิตรสําคัญ เพื่อ ครอบคลุมในเรื่องวิสัยทัศน คานิยม เปาประสงคหรือผลการดําเนินการ
ที่คาดหวัง ขององคการ โดยมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
นําไปปฏิบัติ. การปฏิบัติตนของผูนําระดับสูงสะทอนถึงความมุงมั่นตอคานิยมขององคกร
รวมทั้งมี การสื่อสารเพื่อถายทอด ทิศทางดังกลาวสูบุคลากร เพื่อใหเกิด
การรับรู ความเขาใจ และการนําไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะสงผลให
การดําเนินการบรรลุผลตามเปาประสงคที่ตั้งไว LD1
(2) ผูนําระดับสูงจัดทําเอกสารที่แสดงจริยธรรมและพฤติกรรมที่พึงประสงค ของบุคลากรใน
 ผูบริหารของสวนราชการสงเสริมใหมี กระบวนการและกิจกรรมการ
องคกร และ*สรางสิ่งแวดลอมขององคกรที่สงเสริม กําหนด และสงผลใหมีการปฏิบัติตาม เรียนรู เพื่อใหเกิดการบูรณาการและสรางความผูกพัน รวมมือภายใน
กฎหมายและมีจริยธรรมที่ดี
องคการ รวมถึง การสรางแรงจูงใจ เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได
2
(3) ผูนําระดับสูงสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่เอืต้ออการปรับปรุงผลงาน, การบรรลุพันธกิจ ตามเปาหมาย LD3
และวัตถุประสงคขององคกร, การสรางนวัตกรรม, ความคลองตัวขององคกร, การเรียนรูใน
ระดับองคกรและบุคลากร, สัมพันธภาพในการทํางานที่ด, ี ความรวมมือและการประสานบริการ
(4) ผูนําระดับสูงสรางและสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการดูแลผูรับบริการ/ผูรับผลงาน
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ข. การสื่อสารและจุดเนนขององคกร
(1) ผูนําระดับสูงสื่อสารกับบุคลากร , ใหอํานาจการตัดสินใจ , และจูงใจบุคลากรทุกคนทั่วทั้ง
องคกร. ผูนําระดับสูงกระตุนใหเกิดการ สื่อสารสองทางที่ตรงไปตรงมาทั่วทั้งองคกร. ผูนํา
ระดับสูงมีบทบาทเชิงรุกใน การใหรางวัลและการยกยองชมเชย เพื่อหนุนเสริมการมุงเนน
ผูรับบริการ/ ผูรับผลงาน , การมุงเนนคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูรับบริการ ,
และการมุงเนนผลงานที่ดี
(2) ผูนําระดับสูงกําหนดจุดเนนที่การปฏิบัติเพื่อปรับปรุงผลงาน การบรรลุวัตถุประสงคและ
วิสัยทัศนขององคกร รวมทั้งระดับความคาดหวังในจุดเนนดังกลาว. ผูนําระดับสูง ทบทวน
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอเพื่อระบุการดําเนินการที่จําเปน

ผูบริหารสวนราชการมี
การเพิ่มอํานาจในการตัดสินใจ
(Empowerment) ใหแกเจาหนาที่ระดับตาง ๆ ในองคกร โดยมีการมอบ
อํานาจใหกับผูดํารงตําแหนงอื่นในสวนราชการเดียวกัน หรือในสวน
ราชการอื่น ๆ LD2


 สวนราชการ/ผูบริหารตอกง ําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญ และกําหนดใหมีระบบ

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับใชในการทบทวนผล
การปฏิบัติงานและนําผลการทบทวนดังกลาวมาจัดลําดับความสําคัญเพื่อ
นําไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของสวนราชการใหดีขLD4
ึ้น

1.2 การกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม (LED.2)
ก. การกํากับดูแลกิจการ
(1) องคกรทบทวนและแสดงใหเห็นระบบ
การกํากับดูแลกิจการที่ดในด
ี านความรับผิดชอบตอการ  สวนราชการ/ผูบริหารตองมีการกําหนด นโยบายการกํากับดูแล
กระทําของผูบริหาร, ความรับผิดชอบดานการเงิน, ความโปรงใสในการดําเนินงาน, การตรวจสอบ องคการที่ดี (Organizational Governance) เพื่อเปนเครื่องมือในการ
ที่เปนอิสระทั้งภายในและภายนอก, และการพิทักษผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย
กํากับดูแลใหการดําเนินงานของสวนราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิ
4
(2) องคกรประเมินผลงานของผูนําทุกระดับ . ผูนําระดับสูงใชผลการทบทวนเหลานี้ไปปรับปรุง บาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี LD5
 ส วนราชการตองจัดใหมี ระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ประสิทธิผลของผูนําแตละคน และประสิทธิผลของระบบการนํา
ความเสี่ยงที่ดีตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน LD6
ข. พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
(1) องคกรระบุและคาดการณถึงความเสี่ยง / ผลกระทบดานลบตอสังคม และความกังวลของ  สวนราชการ/ผูบริหารตองกําหนดใหมี วิธีการหรือมาตรการในการ
สาธารณะ เนื่องมาจากบริการ / การดําเนินงานขององคกร องคกรมีการเตรียมการเชิงรุก จัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นตอสังคม
อันเปนผลมาจากการ
ดําเนินการของสวนราชการ รวมทั้งตองนําวิธีการหรือมาตรการที่
ในประเด็นดังกลาว รวมถึงการใชกระบวนการที่ใชทรัพยากรอยางคุมคาและรักษา
สิ่งแวดลอม มีการกําหนดกระบวนการ ตัวชี้วัด และเปาหมายสําคัญ เพื่อใหมีการปฏิบัติ
กําหนดไวไปปฏิบัติ LD7
ตามขอบังคับและกฎหมาย รวมทั้งลดความเสี่ยงหรือผลกระทบดานลบเหลานั้น
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(2) องคกรสงเสริมและสรางความมั่นใจวาจะมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรมในปฏิสัมพันธทุกกรณี มี
การติดตามกํากับ และดําเนินการตอพฤติกรรมที่ฝาฝนหลักจริยธรรม.
ค. การสนับสนุนชุมชนและสุขภาพของชุมชน
องคกรกําหนดชุมชน สําคัญและสิ่งที่จะใหการสนับสนุนแกชุมชน. องคกรสนับสนุนและสราง
ความเขมแข็งใหแกชุมชน8. องคกรสนับสนุนสุขภาพของชุมชน 9, ประสานงานและสรางความ
รวมมือกับองคกรอื่นๆ เพื่อจัดใหมีบริการที่ประสานกันและใชทรัพยากรรวมกัน

หมวด 2
HA
หมวด 2 การบริหารเชิงกลยุทธ (STM)
2.1 การจัดทํากลยุทธ (STM.1)

สวนราชการ/ผูบริหารตองมีการกําหนด นโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดี (Organizational Governance) เพื่อเปนเครื่องมือในการ
กํากับดูแลใหการดําเนินงานของสวนราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิ
บาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี LD5


PMQA
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร SP

ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ
(1) ผูนําระดับสูง ดวยความรวมมือของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญ ดําเนินการ
 สวนราชการตองมีการกําหนดขั้นตอน/กิจกรรม และกรอบเวลาที่
วางแผนกลยุทธตามขั้นตอนและใชกรอบเวลาที่เหมาะสม. มีการวิเคราะหและกําหนดความ เหมาะสม รวมถึง มีการระบุผูรับผิดชอบอยางชัดเจน
ในการจัดทํา
ทาทายเชิงกลยุทธ และขอไดเปรียบขององคกร. มีกระบวนการที่ชวยใหองคกรทราบถึง
แผนปฏิบัตริ าชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยมุงเนนที่
จุดออนหรือจุดดอยสําคัญที่อาจถูกมองขาม.
จะผลักดันใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจของสวนราชการ บรรลุ
เปาหมายตามแผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงและกลุมภารกิจ SP1
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(2) ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ มีการวิเคราะหปญหาและความตองการดานสุขภาพของ
ผูรับบริการ / ชุมชนที่รับผิดชอบ, จุดแข็ง จุดออน โอกาส สิ่งคุกคามขององคกร รวมทั้ง
ปจจัยสําคัญอื่นๆ และความสามารถในการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ

ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
(1) มีการจัดทําเอกสารที่แสดง*วัตถุประสงคเชิงกลยุทธสําคัญ และกรอบเวลาที่จะบรรลุ
วัตถุประสงคเหลานั้น.(นําเสนอวัตถุประสงคเชิงกลยุทธสําคัญ)

 ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ 4( ป และ 1 ป) ตองมี

การนําปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สําคัญและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป มาใชประกอบการวิเคราะห อยางนอย
ประกอบดวย วิสัยทัศนและพันธกิจของสวนราชการ ความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผลการดําเนินงานที่ผานมา ความเสี่ยง
ในดานตาง ๆ รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ และโครงสรางสวนราชการSP2

สวนราชการตองมีการกําหนดขั้นตอน/กิจกรรม และกรอบเวลาที่
เหมาะสม รวมถึง มีการระบุผูรับผิดชอบอยางชัดเจน
ในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยมุงเนนที่
จะผลักดันใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจของสวนราชการ บรรลุ
เปาหมายตามแผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงและกลุมภารกิจ SP1
(2) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตอบสนองตอความทาทายที่สําคัญและใชขอไดเปรียบเชิงกลยุทธ  ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ4( ป และ 1 ป) ตองมี
ขององคกร, ตอบสนองความตองการของชุมชนหรือกลุมประชากรที่ใหบริการ และมีสวน การนําปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สําคัญและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป มาใชประกอบการวิเคราะห อยางนอย
ตอผลลัพธที่ดีขึ้น
ประกอบดวย วิสัยทัศนและพันธกิจของสวนราชการ ความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผลการดําเนินงานที่ผานมา ความเสี่ยง
ในดานตาง ๆ รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ และโครงสรางสวนราชการSP2
(3) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพ  ผลผลิตของ SP1 และ SP2
ดีของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
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2.2 การถายทอดกลยุทธเพื่อนําไปปฏิบัติ (STM.2)
ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการ และการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ
(1) มีการจัดทําแผนปฏิบัติการและถายทอดแผนไปสูการปฏิบัตเิ พื่อบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  ผูบริหารตองมี การสื่อสารและทําความเขาใจในเรื่องยุทธศาสตรและ
ที่สําคัญ, สรางความมั่นใจในความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่เปนผลจากแผนปฏิบัติ การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ ไปยังบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อใหบุคลากร
การ.บุคลากรตระหนักในบทบาทและการมีสวนตอการบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ.
ไดรับรูเ ขาใจและนําไปปฏิบัติ รวมทั้ง เพื่อใหมีการถายทอดแผนไปสูการ
ปฏิบัติดังกลาวบรรลุผล SP4
 สวนราชการมีการถายทอด (Cascading) ตัวชี้วัดและเปาหมายระดับ
องคการลงสูระดับหนวยงาน(สํานัก/กอง) ทุกหนวยงาน
(ทั้งที่เปน
สํานัก/กองที่มีโครงสรางรองรับตามกฎหมาย และสํานัก/กองที่จัดตั้ง
เพื่อรองรับการบริหารจัดการภายในสวนราชการเอง) และระดับบุคคล
(อยางนอย 1 หนวยงาน) อยางเปนระบบ SP5
(2) องคกรสรางความมั่นใจวามีทรัพยากรดานการเงินและดานอื่นๆ เพียงพอที่จะนําแผนปฏิบัติ  สวนราชการตองมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตาม
การไปปฏิบัติใหบรรลุผล. องคกรประเมินความเสี่ยงดานการเงินและดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ มาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการดําเนินแผนงาน/โครงการที่สําคัญ ซึ่งตองครอบคลุม
กับแผนปฏิบัติการ. องคกรจัดสรรทรัพยากรอยางสมดุลเพื่อใหมั่นใจวาจะมีทรัพยากร
เพียงพอสําหรับสิ่งที่จําเปนตองปฏิบัติ
ความเสี่ยง ดานธรรมาภิบาล SP7
(3) มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและนําแผนที่ปรับเปลี่ยนไปสูการปฏิบัติ ในกรณีที่มีความจําเป
(4) องคกร จัดทําแผนดานทรัพยากรบุคคลที่สําคัญ เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค  สวนราชการตองมี การวางแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากร
เชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัติการที่กําหนดไวได. แผนระบุผลกระทบที่มีโอกาสเกิดขึ้นตอ
บุคคลใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร และโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงความตองการดานขีดความสามารถของบุคลกร ประจําป ของสวนราชการ รวมทั้ง ตองมีการวางแผนเตรียมการจัดสรร
และระดับกําลังคนที่ตองการ
ทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อรองรับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ SP3
(5) มีการจัดทําตัวชี้วัดสําคัญเพื่อติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติตามแผน. ระบบการวัดผลครอบ  สวนราชการ/ผูบริหารตอกง ําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญ และกําหนดใหมีระบบ
ประเด็นสําคัญ / ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด และหนุนเสริมใหทั้งองคกรมุงไปในทิศทางเดียวกันการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับใชในการทบทวนผล
การปฏิบัติงานและนําผลการทบทวนดังกลาวมาจัดลําดับความสําคัญเพื่อ
นําไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของสวนราชการใหดีขLD4
ึ้น
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ข. การคาดการณและเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
องคกรคาดการณผลการดําเนินงานสําหรับตัวชี้วัดสําคัญนใ ขอ 2.2 ก (5) ตามกรอบเวลาของการ  สวนราชการ/ผูบริหารตอง กําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญ และกําหนดใหมี
วางแผน โดยพิจารณาจากเปาประสงค ผลงานที่ผานมา และขอมูลเชิงเปรียบเทีย18บ ที่เหมาะสม. ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับใชในการ
องคกรตอบสนองตอความแตกตางของผลงานเมื่อเทียบกับองคกรที่ดําเนินงานหรือมีกิจกรรมใน ทบทวนผลการปฏิบัติงานและนําผลการทบทวนดังกลาวมาจัดลําดับ
ลักษณะใกลเคียงกัน ทั้งความแตกตางในปจจุบันและความแตกตางที่ไดจากการคาดการณ
ความสําคัญ เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของสวนราชการ
ใหดีขึ้น LD4

หมวด 3

HA
หมวด 3 การมุงเนนผูรับบริการ / ผูรับผลงาน (PCF)
3.1 ความรูเกี่ยวกับผูรับบริการ / ผูรับผลงาน (PCF.1)

ก. ความรูเกี่ยวกับผูรับบริการ / ผูรับผลงาน
(1) องคกรระบุการจําแนกสวนของผูรับบริการ/ผูรับผลงาน กลุมผูรับผลงาน และตลาดบริการ
สุขภาพ. องคกรกําหนดวาจะมุงเนนบริการสําหรับสวนใดของผูรับบริการ/ผูรับผลงาน กลุม
ผูรับผลงาน และตลาดบริการสุขภาพ
(2) องคกรรับฟงและเรียนรู ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ/ผูรับผลงาน
รวมทั้งระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูรับบริการ/ผูรับผลงาน. วิธีการ
รับฟงเหมาะสมกับผูรับบริการ/ผูรับผลงาน แตละกลุม. มีการนําความรูนี้ไปใชในการ
วางแผนจัดบริการและปรับปรุงกระบวนการทํางาน
(3) องคกรใชความเห็นและเสียงสะทอนของผูรับบริการ/ผูรับผลงาน เพื่อเปนองคกรที่มุงเนน
ผูรับบริการ/ผูรับผลงานมากขึ้น, ตอบสนองความตองการและทําใหผูรับบริการ/ผูรับผลงาน
พึงพอใจมากขึ้น , และเพื่อคนหาโอกาสสรางนวัตกรรม
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PMQA
หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย CS
 สวนราชการมีการกําหนดกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตาม

พันธกิจ เพื่อใหตอบสนองความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนได
สวนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุม CS1
 สวนราชการ มี ชองทางการรับฟงและเรียนรูความตองก
ารของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อทํามาใช ในการปรับปรุง และ
เสนอรูปแบบการบริการตางๆ โดยแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของชอง
ทางการสื่อสารดังกลาว CS2
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(4) องคกรปรับปรุงวิธีการรับฟงและเรียนรูใหทันความตองการของผูเกี่ยวของและทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของบริการสุขภาพ
3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูรับผลงาน (PCF.2)
ก. การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ/ผูรับผลงาน
(1) องคกรสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ/ผูรับผลงาน เพื่อตอบสนองความตองการ, เพื่อ
สรางความเชื่อมั่นศรัทธา, และเพื่อใหไดรับความรวมมือ
(2) มีชองทางสําหรับใหผูรับบริการ/ผูรับผลงาน คนหาขอมูลขาวสาร ขอรับบริการ และเสนอขอ
รองเรียน องคกรจัดทําขอกําหนดที่พึงปฏิบัติสําหรับชองทางการติดตอแตละรูปแบบและ
สรางความมั่นใจวาขอกําหนดดังกลาวไดรับการนําไปปฏิบัติโดยบุคลากรทุกคนและในทุก
ขั้นตอนที่เกี่ยวของ มีการแสดงถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะในการใหขอมูลเกี่ยวกับ
บริการที่มี คุณภาพบริการ และผลการใหบริการ*
(3) องคกรจัดการกับคํารองเรียนของผูรับบริการ/ผูรับผลงาน เพื่อใหมีการแกไขอยางไดผลและ
ทันทวงทีมีการรวบรวมและวิเคราะหคํารองเรียนเพื่อใชในการปรับปรุงทั่วทั้งองคกร
(4) องคกรปรับปรุงวิธีการสรางความสัมพันธและชองทางการติดตอกับ ผูรับบริการ/ผูรับผลงาน
ใหทันกับความตองการของผูเกี่ยวของและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของบริการสุขภาพ

 สวนราชการ

มี ชองทางการรับฟงและเรียนรูความตองก ารของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อทํามาใช ในการปรับปรุง และ
เสนอรูปแบบการบริการตางๆ โดยแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของชอง
ทางการสื่อสารดังกลาว CS2
 สวนราชการมีการสรางเครือขายและจัดกิจกรรมเพื่อสราง

ความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย CS4
 สวนราชการ มีระบบที่ชัดเจนในการรวบรวมและจัดการขอรองเรียน/
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชยโดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบ
วิเคราะหเพื่อกําหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย อยาง
เหมาะสมและทันทวงที CS3
 สวนราชการ
มีชองทางการรับฟงและเรียนรูความตอารของผู
งก รับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อทํามาใชในการปรับปรุง และเสนอรูปแบบการบริการ
ตางๆ โดยแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสารดังCS2
กลาว
 สวนราชการมีการสรางเครือขายและจัดกิจกรรมเพื่อสราง
ความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย CS4

ข. การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ/ผูรับผลงาน
(1) มีการประเมินความพึงพอใจและความไมพงึ พอใจของผูรับบริการ/ผูรับผลงาน และใชขอมูล  สวนราชการ มีการวัดความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของ
นี้เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน. วิธีการวัดผลเหมาะสมกับกลุมผูรับบริการ/ผูรับผลงาน แตละ ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุมตามที่ไดกําหนดไวเพื่อนํา
กลุม และไดขอมูลที่เปนประโยชนในการนําไปปรับปรุง
ผลไปปรับปรุงการใหบริการและการดําเนินงานของสวนราชการCS6
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(2) มีการติดตามผลหลังการเขารับบริการจากผูรับบริการ/ผูรับผลงานทันที เพื่อใหไดรับขอมูล
ปอนกลับเกี่ยวกับคุณภาพบริการทีเ่ ปนประโยชนในการนําไปปรับปรุง 24.
(3) องคกรปรับปรุงวิธีการประเมินความพึงพอใจใหทันกับความตองการของผูเกี่ยวของและทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงของงานบริการ
3.3 สิทธิผูรับบริการ (PCF.3)
ก. สิทธิผูรับบริการ/ผูรับผลงาน
(1) ผูร ับบริการไดรับการคุมครองตามสิทธิผูรับบริการ
ข. กระบวนการคุมครองสิทธิผูรับบริการ/ผูรับผลงาน
(1) องคกรสรางหลักประกันวาผูปฏิบัติงานมีความตระหนักและทราบบทบาทของตนในการ
ใหบริการ

(2) ผูรับบริการ/ผูรับผลงาน ไดรับขอมูลเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ในลักษณะที่เขาใจไดงาย
(3) มีการคํานึงถึงสิทธิผูรับบริการ/ผูรับผลงานในทุกกิจกรรมของการใหบริการ

(4) ผูรับบริการ/ผูรับผลงานไดรับการปกปองจากการถูกทํารายดานรางกาย จิตใจ และสังคม
(5) ผูรับบริการ/ผูรับผลงานไดรับการดูแลดวยความเคารพความเปนสวนตัว ศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย คานิยมและความเชื่อสวนบุคคล
กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ: วันศุกรที่ 6 มิถุนายน 2557

สวนราชการ มีการวัดความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุมตามที่ไดกําหนดไวเพื่อนํา
ผลไปปรับปรุงการใหบริการและการดําเนินงานของสวนราชการCS6


 สวนราชการตองกําหนดมาตรฐาน คูมือแนวทางการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในการใหบริการ ระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการในแตละ
งาน โดยมีการจัดทําแผนภูมิหรือคูมือการติดตอราชการโดยประกาศให
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทราบ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการ
รับบริการ CS7
 สวนราชการมีการดําเนินการในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการบริหารราชการผานกระบวนการหรือ กิจกรรมตางๆ
ที่สงเสริมระดับการมีสวนรวมของประชาชน CS5
 สวนราชการตองกําหนดมาตรฐาน คูมือแนวทางการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการใหบริการ ระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการในแตละ
งาน โดยมีการจัดทําแผนภูมิหรือคูมือการติดตอราชการโดยประกาศให
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทราบ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการ
รับบริการ CS7
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หมวด 4
HA
หมวด 4 การวัด วิเคราะห และจัดการความรู (MAK)

4.1 การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลงานขององคกร (MAK.1)

PMQA
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
IT

ก. การวัดผลงาน
(1) องคกร เลือก รวบรวม และเชื่อมโยงขอมูล / สารสนเทศ / ตัวชี้วัดสําคัญที่สอดคลองไปใน  สวนราชการตองมีระบบฐานขอมูลที่ชวยสนับสนุนการดําเนินงาน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อใชติดตามผลการปฏิบัติงานประจําวัน , ติดตามผลงานขององคกร ตามแผนยุทธศาสตรและแผน ปฏิบัติ ราชการ รวมทั้งตัวชี้วัด ตามคํา
โดยรวม, ติดตามความกาวหนาตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ , สนับสนุน รับรองการปฏิบัติราชการที่ครอบคลุม ถูกตองและทันสมัย IT1
การตัดสินใจและการสรางนวัตกรรมขององคกร
 สวนราชการ ทบทวนฐานขอมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
(2) องคกรเลือกขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญ และทําใหมั่นใจวามีการนําไปใช กระบวนการสรางคุณคา กระบวนการละ 1 ฐานขอมูล IT2
 สวนราชการตองมี ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของ
สนับสนุนการตัดสินใจอยางมีประสิทธิผล
กระบวนการสนับสนุนกระบวนการละ 1 ฐานขอมูล IT3
(3) องคกรปรับปรุงระบบการวัดผลงานใหทันกับความตองการของผูเกี่ยวของและทิศทางของ  สวนราชการตองมีระบบการติดตาม เฝาระวังและเตือนภัย( Warning
บริการสุขภาพ, ไวตอการเปลี่ยนแปลงภายในหรือภายนอกที่อาจเกิดขึ้นอยางรวดเร็วหรือไม System) เชน การกําหนดระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร
คาดคิด
การจัดตั้งหองปฏิบัติการ( Operation Room Management Cockpit,
War Room)ที่บงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น IT5
ข. การวิเคราะห ทบทวน และปรับปรุงผลงาน
(1) องคกร ทบทวนประเมินผลงาน และ ขีดความสามารถ ขององคกร. มี การวิเคราะห เพื่อ  สวนราชการ/ผูบริหารตองกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญ และ
กําหนดใหมีระบบ
สนับสนุนการทบทวนประเมินผล และสรางความมั่นใจวาไดขอสรุปที่นาเชื่อถือ. องคกรใช การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับใชในการทบทวนผล
การทบทวนนี้ เพื่อประเมินความสําเร็จขององคกร , ความกาวหนาตามวัตถุประสงคเชิงกล การปฏิบัติงานและนําผลการทบทวนดังกลาวมาจัดลําดับความสําคัญเพื่อ
ึ้น
ยุทธและแผนปฏิบัติการ , และความสามารถในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงขององคกร นําไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของสวนราชการใหดีขLD4
และสิ่งแวดลอมภายนอก.
กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ: วันศุกรที่ 6 มิถุนายน 2557

หนา 9

(2) องคกรนําสิ่งที่ไดจากการทบทวนประเมินผลงาน ขององคกรมาจัดลําดับความสําคัญ เพื่อการ
ปรับปรุงและหาโอกาสสรางนวัตกรรม, พรอมทั้งถายทอดสูการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร
(3) องคกรนําผลการทบทวนประเมินผลงานขององคกร ไปใชในการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการสําคัญอยางเปนระบบ
4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรู (MAK.2)
ก. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
(1) ขอมูลและสารสนเทศที่จําเปนสําหรับบุคลากร / ผูบริหาร / ผูรับบริการ / ผูรับผลงาน /
องคกรภายนอก มีความพรอมใชงาน ผูรับบริการ / ผูรับผลงาน การบริหารจัดการ การ
พัฒนา คุณภาพ การศึกษา และการวิจัย. แผนงานและการจัดการสารสนเทศ มีความ
เหมาะสมกับขนาด และความซับซอนขององคกร

(2) องคกรสรางความมั่นใจวาฮารดแวรและซอฟทแวรมีความเชื่อถือได ปองกันไมใหขอมูล
รั่วไหล และใชงานงาย
(3) องคกรสรางความมั่นใจวาขอมูลและสารสนเทศ รวมทั้งระบบฮารดแวรและซอฟทแวร มี
ความพรอมใชงานอยางตอเนื่องในภาวะฉุกเฉิน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ: วันศุกรที่ 6 มิถุนายน 2557

 สวนราชการตองจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อใชในการติดตามผลการ

ดําเนินงาน ใหสามารถบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการไดสําเร็จ ซึ่ง
ประกอบดวย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากรใหแกแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมSP6
 สวนราชการตองมีระบบฐานขอมูลที่ชวยสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตรและแผน ปฏิบัติ ราชการ รวมทั้งตัวชี้วัด ตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการที่ครอบคลุม ถูกตองและทันสมัย IT1
 สวนราชการ ทบทวนฐานขอมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กระบวนการสรางคุณคา กระบวนการละ 1 ฐานขอมูล IT2
 สวนราชการตองมี ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของ
กระบวนการสนับสนุนกระบวนการละ 1 ฐานขอมูล IT3
 สวนราชการตองมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให ประชาชน
สามารถ เขาถึงขอมูลขาวสารและรับบริการผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม IT4
 สวนราชการตองมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศ IT6
 สวนราชการตองมีระบบการติดตาม เฝาระวังและเตือนภัย(Warning
System) เชน การกําหนดระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร
การจัดตั้งหองปฏิบัติการ(Operation Room Management Cockpit,
War Room) ที่บงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น IT5

หนา 10

(4) องคกรปรับปรุงกลไกการจัดใหมีขอมูลและสารสนเทศ รวมทั้งระบบฮารดแวรและอฟทแวร
ที่พรอมใช ใหทันกับความตองการของผูเกี่ยวของ ทิศทางของบริการและการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี
ข. การจัดการความรูขององคกร
มีการจัดการความรูขององคกร เพื่อใหเกิดสิ่งตอไปนี้: การรวบรวมและถายทอดความรูของ
บุคลากร, การถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูที่เปนประโยชนจาก ผูรับบริการ/ผูรับผลงาน และ
องคกรภายนอก, การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการปฏิบัติ ที่ดีหรือที่เปนเลิศ และนําไปสูการปฏิบัติ ,
การประมวลและนําความรูที่เกี่ยวของมาใชในการวางแผนกลยุทธ
ค. คุณภาพของขอมูล สารสนเทศ และความรู
(1) องคกรสรางความมั่นใจวา ขอมูล สารสนเทศ และความรูขององคกร มีความแมนยํา เชื่อถือ
ได ทันเหตุการณ และปลอดภัย

(2) องคสรางความมั่นใจในการรักษาความลับของขอมูลและสารสนเทศ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ: วันศุกรที่ 6 มิถุนายน 2557

สวนราชการตองมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให ประชาชน
สามารถ เขาถึงขอมูลขาวสารและรับบริการผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม IT4




สวนราชการตอง จัดทําแผนการจัดการความรู และนําแผนไปปฏิบัติ

IT7
 ผูบริหารของสวนราชการสงเสริมใหมี กระบวนการและกิจกรรมการ
เรียนรู เพื่อใหเกิดการบูรณาการและสรางความผูกพัน รวมมือภายใน
องคการ รวมถึง การสรางแรงจูงใจ เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได
ตามเปาหมาย LD3
 สวนราชการตองมีระบบฐานขอมูลที่ชวยสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตรและแผน ปฏิบัติ ราชการ รวมทั้งตัวชี้วัด ตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการที่ครอบคลุม ถูกตองและทันสมัย IT1
 สวนราชการ ทบทวนฐานขอมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กระบวนการสรางคุณคา กระบวนการละ 1 ฐานขอมูล IT2
 สวนราชการตองมี ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของ
กระบวนการสนับสนุนกระบวนการละ 1 ฐานขอมูล IT3
 สวนราชการตองมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศ IT6
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หมวด 5
HA
หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล (HRF)

PMQA
หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล HR

5.1 ความผูกพันของบุคลากร35 (HRF.1)

ก. การเพิ่มคุณคาบุคลากร
(1) องคกรกําหนดปจจัยที่มีผลตอความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรแตละกลุม และแต
ละสวน
(2) องคกรเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่ชวยใหบุคลากรมีผลงานที่ดีและมีแรงจูงใจ ดังตอไปนี้
• ความรวมมือ การสื่อสารและการแบงปนทักษะที่มีประสิทธิผล ระหวางผูประกอบวิชาชีพ
ตางสาขาระหวางผูที่อยูตางหนวยงาน และตางสถานที่ (ตามความเหมาะสม)
• การกระจายขอมูลขาวสารและการสื่อสารสองทางกับหัวหนางานและผูบริหารที่มีประสิทธิผล
• การตั้งเปาหมายระดับบุคคล การใหอํานาจตัดสินใจ และความคิดริเริ่ม
• นวัตกรรมภายใตสภาพแวดลอมของงาน
• ความสามารถในการใชประโยชนจากขอคิด วัฒนธรรม และความคิดเห็นที่หลากหลายของ
บุคลากร
(3) ระบบประเมินและพัฒนาผลงานบุคลากร
(staff performance management system) สงเสริมให
บุคลากรสรางผลงานที่ดี มีความผูกพันกับองค, กหนุ
ร นเสริมการมุงเนนผูรับบริการ / ผูรับผลงาน/
การใหบริการสุขภาพ, และการนําแผนไปปฏิบัติใหสําเร็จผล.
ระบบดังกลาวนําประเด็นเรื่องการ
บริหารคาตอบแทน การใหรางวัล การยกยองชมเชย และการสรางแรงจูงใจมาพิจารณาดวย.
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ทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น HR2
 สวนราชการตอง ดําเนินการตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
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ข. การพัฒนาบุคลากรและผูนํา
(1) ระบบการพัฒนาและเรียนรูสําหรับบุคลากร พิจารณาประเด็นตอไปนี้
• ความจําเปนและความตองการในการเรียนรูและพัฒนา ซึ่งบุคลากร หัวหนางาน และ
ผูบ ริหารระบุ
• คุณสมบัติของบุคลากร เชน ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ ประวัติการทํางานและ
ขอบเขตการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
• ความเชี่ยวชาญพิเศษขององคกร ความทาทายเชิงกลยุทธ และการบรรลุแผนปฏิบัติการ
ขององคกร
• จริยธรรม คุณภาพ ความปลอดภัย การสรางเสริมสุขภาพ
• การปรับปรุงผลงานขององคกร การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และนวัตกรรม
• สมดุลระหวางวัตถุประสงคขององคกรกับความตองการของบุคลากร
• การเรียนรู และสินทรัพยความรูขององคกร
• โอกาสและรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายรวมทั้งการศึกษา การฝกอบรม การโคช การ
เปนพี่เลี้ยง การสะสมประสบการณจากการทํางาน (ตามความเหมาะสม)
• การถายทอดความรูจากผูที่ลาออกหรือเกษียณอายุ
• การหนุนเสริมใหนําความรูและทักษะใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน
(2) ระบบพัฒนาและเรียนรูสําหรับผูนํา พิจารณาประเด็นตอไปนี้
• การพัฒนาคุณสมบัติการเปนผูนําเฉพาะตัว
• การพัฒนาความรูขององคกร
• จริยธรรมในการใหบริการและการดําเนินกิจการ
• ความเชี่ยวชาญพิเศษขององคกร ความทาทายเชิงกลยุทธ และการบรรลุแผนปฏิบัติการ
ขององคกร
• การปรับปรุงผลงานขององคกร การเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรม
• โอกาสและรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย รวมทั้งการศึกษา การฝกอบรม การโคช การ
เปนพี่เลี้ยง การสะสมประสบการณจากการทํางาน (ตามความเหมาะสม)
กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ: วันศุกรที่ 6 มิถุนายน 2557
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(3) องคกรประเมินประสิทธิผลของระบบการพัฒนาและเรียนรู สําหรับบุคลากรและผูนํา โดย
พิจารณาผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคล และผลงานขององคกรรวมดวย

 สวนราชการตองมีระบบการประกันคุณภาพของการฝกอบรม รวมถึง

การประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรม
บุคลากร HR4
(4) องคกรจัดการเรื่อความก
ง าวหนาในอาชีพการงานของบุคลากรทุกคนทั่วทั้งองค
อยากงมี
ร ประสิทธิผล  สวนราชการมี แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน ใหแกบุคลากร
องคกรมีการวางแผนสรางผูบริหารและผูนําเพื่อสืบทอดการดําเนินงานอยางมีประสิทธิผล เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรHR5
ค. การประเมินความผูกพันของบุคลากร
(1) องคกรประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร ดวยวิธีการที่เปนทางการและไม  สวนราชการตอง กําหนดปจจัย ทีมีผลตอความผาสุก และ ความพึง
เปนทางการ ที่เหมาะสมกับแตละกลุม แตละสวนของบุคลากร, และใชตัวชี้วัดเหลานี้เพื่อ พอใจ ของบุคลากร รวมทั้งตองมีการวิเคราะหและปรับปรุงปจจัย
ปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร
ดังกลาวใหมีความเหมาะสม เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให
(2) องคกรนําผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธของบริการ /
เกิดความผูกพันตอองคการ HR1
กิจการขององคกร เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงทั้งความผูกพันของบุคลากรและผลลัพธ
ขององคกร
5.2 สภาพแวดลอมของบุคลากร (HRF.2)
ก. ขีดความสามารถและความเพียงพอของบุคลากร
(1) องคกรประเมินขีดความสามารถของบุคลากรและระดับกําลังคนที่ตองการ. มีการกําหนด
 สวนราชการตอง ดําเนินการตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
หนาที่รับผิดชอบของแตละตําแหนง และมอบหมายหนาที่รับผิดชอบตามความรู
บุคคลที่กําหนดไวใน SP3 ไปปฏิบัติ เพื่อใหมีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม
สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร HR3
ความสามารถของบุคลากรและขอกําหนดในกฎหมาย
(2) มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการสรรหา วาจาง บรรจุลงตําแหนง และธํารงรักษา
บุคลากรใหม. บุคลากรใหมทั้งที่เปนเจาหนาที่และผูที่มาปฏิบัติงานในองคกร รวมไปถึง
อาสาสมัคร ไดรับการปฐมนิเทศ ฝกอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู ในสิ่งที่เปนประโยชนตอ
การปฏิบัติงาน การศึกษาตอเนื่องควรไดรับการสงเสริมโดยองคกรมีการรวบรวม ตรวจสอบ
และประเมินคุณสมบัติของบุคลากรในดานใบประกอบวิชาชีพ การศึกษา การฝกอบรม และ
ประสบการณ46. องคกรสรางความมั่นใจวาบุคลากรเปนตัวแทนของความหลากหลายทาง
ขอคิด วัฒนธรรม และความคิดอานของชุมชน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ: วันศุกรที่ 6 มิถุนายน 2557
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(3) องคกรบริหารและจัดระบบบุคลากรเพื่อ:
• ใหงานขององคกรบรรลุผลสําเร็จ
• ใชประโยชนจากความเชี่ยวชาญพิเศษขององคกร
• หนุนเสริมการมุงเนนผูรับบริการ / ผูรับผลงาน / การใหบริการ
• ใหผลดําเนินการเปนไปตามความคาดหวังหรือดีกวา
• ตอบสนองตอความทาทายเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
• คลองตัวพอที่จะตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป
(4) องคกรเตรียมบุคลากรใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงความตองการดานขีดความสามารถและ
ความเพียงพอ. องคกรบริหารบุคลากร ความตองการของบุคลากรและความตองการของ
องคกร เพื่อใหมั่นใจวาสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง, เพื่อปองกันการลดบุคลากร,
และเพื่อลดผลกระทบจากการที่บุคลากรไมเพียงพอ เมื่อมีความจําเปน
ข. บรรยากาศในการทํางาน/ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
(1) โครงสรางอาคารสถานที่ขององคกรเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และขอกําหนดในการ
ตรวจสอบอาคารสถานที่. การออกแบบและการจัดแบงพื้นที่ใชสอยของอาคารเอื้อตอความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการทํางานที่มีประสิทธิภาพ.
(2) มีผูไดรับมอบหมายใหกํากับดูแล 48 ระบบงานบริหารอาคารสถานที่และการรักษาความ
ปลอดภัย (อาจเปนบุคคลเดียวกันหรือหลายคน). มีการติดตามและปรับปรุงระบบงาน
ดังกลาวในทุกแงมุม.
(3) องคกรตรวจสอบอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมเพื่อคนหาความเสี่ยงและการปฏิบัติไม
ปลอดภัยดานสิ่งแวดลอม อยางนอยทุกหกเดือนในพื้นที่ใหบริการผูรับบริการ / ผูรับผลงาน
/ ผูมาเยือน และทุกปในพื้นที่อื่นๆ
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ดังกลาวใหมีความเหมาะสม เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให
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(4) องคกรประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมในเชิงรุก จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอมและนําไปปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงที่ระบุไว ปองกันการเกิดอันตราย ตอบสนอง
ตออุบัติการณที่เกิดขึ้น ธํารงไวซึ่งสภาพอาคารสถานที่ที่สะอาดและปลอดภัยสําหรับ
ผูรับบริการ / ผูรับผลงาน / ผูมาเยือน และบุคลากร
(5) บุคลากรทุกคนไดรับความรูและการฝกอบรมเกี่ยวกับบทบาทในการสรางสิ่งแวดลอมที่
ปลอดภัยและเอื้อตอการทํางานอยางมีประสิทธิผล
(6) องคกรสรางความมั่นใจและดําเนินการปรับปรุงเพื่อใหสถานที่ทํางานเอื้อตอสุขภาพ
ปลอดภัย และมีการปองกันภัย. มีการกําหนดตัววัดผลงานและเปาหมายการปรับปรุง
สําหรับแตละประเด็นดังกลาว
(7) องคกรใหการดูแลและเกื้อหนุนบุคลากรดวยนโยบาย การจัดบริการ และสิทธิประโยชน ซึ่ง
ปรับใหเหมาะสมกับความตองการของบุคลากรที่มีความหลากหลายแตละกลุม
ค. สุขภาพบุคลากร
(1) บุคลากรมีสวนรวม เรียนรู ตัดสินใจ และปฏิบัติในการดูแลสุขภาพกาย ใจ สังคม ของตน
(2) บุคลากรมีขอตกลงรวมกันในการเปนแบบอยางพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และแบบอยาง
วัฒนธรรมองคกรในการสรางเสริมสุขภาพ
(3) องคกรประเมินและจัดการความเสี่ยงตอสุขภาพที่สําคัญอยางเปนระบบและตอเนื่อง
(4) บุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
(5) บุคลากรไดรับภูมิคุมกันโรคติดตออยางเหมาะสม
(6) บุคลากรที่เจ็บปวยหรือบาดเจ็บจากการทํางานไดรับการประเมินและดูแลอยางเหมาะสม.
องคกรจัดทํานโยบายและวิธีปฏิบัติสําหรับ ขอบงชี้ในการจํากัดการปฏิบัติหนาที่และการ
จํากัดการปฏิบัติงาน
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สวนราชการตอง กําหนดปจจัย ทีมีผลตอความผาสุก และความพึง
พอใจ ของบุคลากร รวมทั้งตองมีการวิเคราะหและปรับปรุงปจจัย
ดังกลาวใหมีความเหมาะสม เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให
เกิดความผูกพันตอองคการ HR1


สวนราชการตองกําหนดปจจัยทีมีผลตอความผาสุก และความพึง
พอใจ ของบุคลากร รวมทั้งตองมีการวิเคราะหและปรับปรุงปจจัย
ดังกลาวใหมีความเหมาะสม เพื่อ สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให
เกิดความผูกพันตอองคการ HR1
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หมวด 6
HA
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (PCM)

PMQA
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ PM

6.1 การออกแบบระบบงาน (PCM.1)

ก. ความเชี่ยวชาญพิเศษขององคกร
(1) องคกรกําหนดงานที่เปนความเชี่ยวชาญพิเศษของตน ซึ่งมีความสัมพันธกับพันธกิจ
สิ่งแวดลอมและแผนปฏิบัติการ
(2) องคกรออกแบบระบบงานโดยรวม และสรางนวัตกรรมใหกบั ระบบงาน โดยใชทรัพยากร
จากภายนอกอยางเหมาะสม

สวนราชการตอง กําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาจากยุทธศาสตร
พันธกิจ และความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของสวนราชการ PM1
 สวนราชการ ตองออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ ใน
PM2 และนําปจจัยที่เกี่ยวของที่สําคัญมาประกอบการออกแบบ
กระบวนการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุง
กระบวนการอยางตอเนื่อง PM3


ข. การออกแบบกระบวนการทํางาน
(1) องคกรกําหนดกระบวนการทํางานสําคัญ ซึ่งสัมพันธกับความเชี่ยวชาญพิเศษขององคกร.
 สวนราชการตอง กําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาจากยุทธศาสตร
กระบวนการเหลานี้นําไปสูการสงมอบคุณคาใหแกผูรับบริการ/ผูรับผลงาน ผูรับผลงานอื่นๆ พันธกิจ และความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของสวนราชการ PM1
และความสําเร็จขององคกร. (นําเสนอกระบวนการทํางานที่สําคัญ)
(2) องคกรจัดทําขอกําหนด (คุณลักษณะที่คาดหวัง)ที่สําคัญของกระบวนการขางตน โดยใช
 สวนราชการตอง จัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ ที่สราง
ขอมูลจากผูรับบริการ/ผูรับผลงานอื่นๆ ผูสงมอบ และผูรวมงานจากภายนอก. (นําเสนอ
คุณคาจากความตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ขอกําหนด
ดานกฎหมาย และขอกําหนดที่สําคัญที่ชวยวัดผลการดําเนินงาน และ /
ขอกําหนด / ความคาดหวังที่สําคัญ)
(3) องคกรออกแบบและสรางสรรคนวัตกรรมสําหรับกระบวนการทํางานเพื่อตอบสนองขอกําหนด / หรือปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและความคุมคา PM2
ความคาดหวังสําคัญขางตน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ผูรับบริการ/ผูรับผลงาน หลักฐาน  สวนราชการตองออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัในญPM2 และ
ทางวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ เทคโนโลยีใหมๆ ความรูขององคกร โอกาสที่จะตอปรัง บเปลี่ยน นําปจจัยที่เกี่ยวของที่สําคัญมาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อใหเ
ผลลัพธที่ดีขึ้น รอบเวลา ผลิตภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนืPM3
่อง
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ค. ความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน
องคกรสรางความมั่นใจในการเตรียมพรอมของระบบงานและสถานที่ทํางานเพื่อรองรับภัยพิบัติ  สวนราชการตองมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและ
หรือภาวะฉุกเฉิน, โดยพิจารณาการปองกัน การบริหารจัดการ ความตอเนื่องของการใหบริการ มีผลกระทบตอการจัดการกระบวนการ เพื่อใหสวนราชการจะสามารถ
ผูรับบริการ/ผูรับผลงาน และชุมชน
ดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง PM4
การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน
(1) องคกรดําเนินการวิเคราะหความลอแหลมตอการเกิดอันตราย เพื่อระบุภาวะฉุกเฉินที่
เปนไปไดและองคกรตองเขาไปมีบทบาทในการใหบริการ
(2) องคกรจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ครอบคลุมการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับภัยพิบัติ,
การดําเนินงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินและนําไปใชปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ
(3) องคกรดําเนินการฝกซอมอยางสม่ําเสมอ เพื่อทดสอบการจัดการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
(1) องคกรจัดทําแผนความปลอดภัยจากอัคคีภัยและนําไปปฏิบัติ. แผนครอบคลุม การปองกัน
/ การลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย61, การตรวจจับแตเริ่มแรก, การดับเพลิง, และการ
เคลื่อนยาย / ขนยายออกจากอาคารอยางปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉิน.
(2) องคกรใหความรูเพื่อสรางความตระหนักทั่วทั้งองคกร และดําเนินการฝกซอมแผนอัคคีภัย
อยางสม่ําเสมอ62 มีการคนหาจุดออนและโอกาสพัฒนา, ประเมินความรูของบุคลากรจาก
การฝกซอม.
(3) องคกรตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและเครื่องมือตางๆ ในการปองกันและควบคุม
อัคคีภัยอยางสม่ําเสมอ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ: วันศุกรที่ 6 มิถุนายน 2557

หนา 18

เครื่องมือ
(1) องคกรจัดทําแผนบริหารเครื่องมือเพื่อการใชงานที่ไดผล ปลอดภัย และเชื่อถือได พรอมทั้ง
นําไปปฏิบัติ. แผนประกอบดวยกระบวนการคัดเลือกและจัดหาเครื่องมือ , การจัดทําบัญชี
รายการเครื่องมือที่ครอบคลุมอยูในแผน,การทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยของ
เครื่องมือกอนใชงานครั้งแรก, การตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาเครื่องมือ อยาง
เหมาะสมตามชวงเวลาที่กําหนด, การใหความรูแกผูใช, การฝกอบรมเจาหนาที่ในการใช
เครื่องมือไดอยางปลอดภัย และแนวทางปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับเครื่องมือ
(2) การจัดเตรียมเครื่องมือที่จําเปน มีความพรอมใช เพื่อใหการบริการและการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางตอเนื่อง
(3) องคกรติดตามและรวบรวมขอมูลของระบบบริหารเครื่องมือ และใชเพื่อการวางแผน
ปรับปรุงหรือจัดหาทดแทนในระยะยาว
ระบบสาธารณูปโภค
(1) องคกรจัดทําแผนบริหารระบบสาธารณูปโภคเพื่อการใชงานที่ไดผล ปลอดภัย และเชื่อถือ
ได พรอมทั้งนําไปปฏิบัติ. แผนประกอบดวยการจัดทําบัญชีรายการองคประกอบในการ
ปฏิบัติงานของระบบ, แผนผังตําแหนงที่ตั้งตางๆ ของระบบ, การตรวจสอบ ทดสอบ และ
บํารุงรักษา อยางเหมาะสมตามเวลาที่กําหนด, แนวทางปฏิบัติฉุกเฉินเมื่อระบบ
สาธารณูปโภคมีปญหา
(2) องคกรจัดใหมีระบบไฟฟาสํารองใหแกจุดบริการที่จําเปนทั้งหมดโดยมีการบํารุงรักษา
ทดสอบ และตรวจสอบที่เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ
(3) องคกรติดตามและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค และใชวางแผนปรับปรุง
หรือสรางทดแทน
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ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ ขององคกรที่มีประสิทธิผลและ
ประสานสอดคลองกัน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการใหบริการในลักษณะบูรณาการ.
(1) มีการประสานงานและประสานความรวมมือที่ดีระหวางระบบที่เกี่ยวของกับการบริหาร
ความเสี่ยงตางๆ, รวมทั้งการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง.
(2) มีการคนหาความเสี่ยง69 ในทุกหนวยงานและในทุกระดับ จัดลําดับความสําคัญ เพื่อ
กําหนดเปาหมายความปลอดภัยและมาตรการปองกันที่มุงปกปองผูรับบริการ/ผูรับผลงาน
จากเหตุการณไมพึงประสงคที่เปนผลจากกระบวนการใหบริการ
(3) มีการกําหนดกลยุทธและมาตรการปองกันอยางเหมาะสม สื่อสารและสรางความตระหนัก
อยางทั่วถึง เพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่ไดผล
(4) มีระบบรายงานอุบัติการณและเหตุการณเกือบพลาดที่เหมาะสม. มีการวิเคราะหขอมูลและ
นําขอมูลไปใช เพื่อการประเมินผล ปรับปรุง เรียนรู และวางแผน
(5) มีการวิเคราะหสาเหตุที่แทจริง (root cause) เพื่อคนหาปจจัยเชิงระบบที่อยูเบื้องหลัง และ
นําไปสูการแกปญหาที่เหมาะสม
(6) มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ
และนําไปสูการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น
6.2 การจัดการและปรับปรุงกระบวนการทํางาน (PCM.2)
ก. การจัดการกระบวนการทํางาน
(1) องคกรนํากระบวนการทํางานทีออกแบบไว
่
ไปปฏิบัติ และสรางความมั่นใจวาจะเปนไปตาม
 สวนราชการตอง กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของกระบวนการ
ขอกําหนดสําคัญของกระบวนการ (บรรลุคุณลักษณะที่คาดหวัง). มีการนําขอมูลจาก
เพื่อสรางคุณคา และกระบวนการสนับสนุน โดยมีวิธีการในการนํา
ผูรับบริการ/ผูรับผลงานอื่น ผูสงมอบ และผูรวมงานจากภายนอก มาใชในการจัดการ
มาตรฐานการปฏิบติงานดังกลาวใหบุคลากรนําไปปฏิบัติ
เพื่อให
กระบวนการดังกลาว. องคกรใชตัวชี้วัดผลงานสําคัญ และตัวชี้วัดระหวางการปฏิบัติงานเพื่อ บรรลุผลตามขอกําหนดที่สําคัญ PM5
ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทํางาน
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(2) มีการพิจารณาความคาดหวังของผูรับบริการ/ผูรับผลงาน มีการอธิบายกระบวนการบริการ
สุขภาพและผลลัพธที่นาจะเกิดขึ้นเพื่อใหผรู ับผลงาน / ผูรับบริการมีความคาดหวังที่สามารถ
ตอบสนองได. ผูรับบริการ/ผูรับผลงานมีสวนรวมในการตัดสินใจและนําความสมัครใจ
(preference) ของผูรับบริการ/ผูรับผลงานมาพิจารณาในการใหบริการ
(3) องคกรพยายามทีลดค
่ าใชจายโดยรวมในการตรวจสอบ ปองกันการตองทํางานซ้ําและความ
ผิดพลาด
ข. การปรับปรุงกระบวนการทํางาน
องคกรปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพื่อใหไดผลงานที่ดีขึ้น ลดความแปรปรวน ยกระดับการ
จัดบริการและผลลัพธ เพื่อตอบสนองตอความตองการและทิศทางดานบริการที่เปลี่ยนแปลงไป.
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการปรับปรุง และบทเรียนระหวางหนวยงานและกระบวนการตางๆ
เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรูและนวัตกรรมในองคกร
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สวนราชการตอง จัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ ที่สราง
คุณคาจากความตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ขอกําหนด
ดานกฎหมาย และขอกําหนดที่สําคัญที่ชวยวัดผลการดําเนินงาน และ /
หรือปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและความคุมคา PM2


สวนราชการ ตองมี การปรับปรุงกระบวนการเพื่อสรางคุณคา และ
กระบวนการสนับสนุน เพื่อใหผลการดําเนินการดีขึ้นและปองกันไมให
เกิดขอผิดพลาด การทํางานซ้ํา และความสูญเสียจากผลการดําเนินการ
PM6
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