
ความมุ่งหมาย (Purpose)
- ใหบ้ริการข้ึนทะเบียนสิทธ์ิหลกัประกนัสุขภาพ การตรวจสอบสิทธ์ิดา้นการรักษาพยาบาล 
เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ถึงบริการอยา่งทัว่ถึง 
- ส่งขอ้มูลในการเรียกเกบ็ตามสิทธ์ิการรักษา ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และทนัเวลา เพื่อเพิ่ม
รายไดใ้หก้บัองคก์ร
- ใหบ้ริการรับเร่ืองราวร้องทุกข ์ตามมาตรฐาน

ประเด็นคุณภาพทีส่ าคญั (Key Quality Issues) 
1) ประชาชนในพื้นท่ีรับผดิชอบไดรั้บบริการรักษาพยาบาลตามสิทธิ และมีความพึง
พอใจในการใหบ้ริการ
2) ส่งเรียกเกบ็ค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทยทุ์กสิทธิ ครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัเวลา
3) มีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีสะดวก

ลักษณะส ำคัญของงำนบริกำร
1.การขึน้ทะเบียนบัตรประกนัสุขภาพถ้วนหน้า
2.ตรวจสอบสิทธ์ิการรักษาพยาบาล
3.ย้ายสิทธ์ิ/เปลีย่นสิทธ์ิ/ต่อสิทธ์ิ ด้านการรักษาพยาบาล
4.ขึน้ทะเบียนเด็กแรกเกดิ
5.การเรียกเกบ็ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (E-claim)

- UC - กรมบัญชีกลาง   - ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

6.การเรียกเกบ็ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
- เบิกต้นสังกดั       - ต่างด้าวขึน้ทะเบียน

7.การเรียกเกบ็ค่ารักษาพยาบาลสิทธ์ิ พรบ.(ผู้ประสบภัยจากรถ)
8.การเรียกเกบ็ค่ารักษาพยาบาลสิทธ์ิ ประกนัสังคม

- ผู้ป่วยใน         - ผู้ป่วยนอก

9.การเรียกเกบ็ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
- กรมบัญชีกลาง  - ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

10.การรับเร่ืองร้องเรียน (คร้ัง)

งำนประกันสุขภำพ

กระบวนการ
ส าคญั

(Key Process)

ส่ิงทีค่าดหวงั
(Process 

Requirement)

ความเส่ียงส าคัญ
(Key Risk)

ตัวช้ีวดัส าคญั
(Performance 

Indicator)
การขึน้ทะเบียน
บัตรประกนั
สุขภาพถ้วน
หน้า

ประชาชนมี
หลกัประกนั
สุขภาพครบทุกคน

1.ติดสิทธ์ิเดิม ไม่
สามารถออกสิทธ์ิ
ประกนัสุขภาพ
ถว้นหนา้ได ้ตอ้ง
ท าการปลดสิทธ์ิ

1.อตัราความครอบคลุม
การมีหลกัประกนั
สุขภาพถว้นหนา้

การจัดเกบ็
รายได้

การส่งขอ้มูลเรียก
เกบ็ชดเชย
ค่าบริการทางการ
แพทย ์ครบถว้น 
ถูกตอ้ง ทนัเวลา

1.ขอ้มูลท่ีส่งเรียก
เกบ็ ไม่ผา่น 
เน่ืองจากการ
บนัทึกไม่ถูกตอ้ง
2.การส่งขอ้มูลไม่
ทนัเวลาท่ีก าหนด

1.อตัราความถูกตอ้ง
ของการส่งขอ้มูลเรียก
เกบ็
2.อตัราความทนัเวลา
ของการส่งขอ้มูลเรียก
เกบ็

กระบวนกำรส ำคัญ (Key Processes)



ความมุ่งหมาย (Purpose)
ใหบ้ริการทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง รวดเร็วและมีความปลอดภยัในการ
จดัเกบ็

ขอบเขตการให้บริการ (Scope of Service)
ใหบ้ริการจดัหา และแกไ้ขปัญหาดา้นคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย วเิคราะห์ออกแบบระบบใหบ้ริการ จดัหาโปรแกรมใชง้านเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน และใหบ้ริการดา้นขอ้มูลสารสนเทศใน
โรงพยาบาล รวบถึงการดูแลระบบกลอ้งวงจรปิดภายในโรงพยาบาลใหมี้
ประสิทธิภาพ

ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ (Key Quality Issues)
1) ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตลอด 
24 ชัว่โมง
2) มีระบบส ารองขอ้มูล
3) มีขอ้มูลสารสนเทศ ท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง และผูป่้วยไดรั้บการพิทกัษสิ์ทธ์ิ ดา้นการ
เปิดเผยขอ้มูล

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรแพทย์

กระบวนการส าคัญ
(Key Process)

ส่ิงทีค่าดหวงั
(Process Requirement)

ความเส่ียงส าคัญ
(Key Risk)

ตัวช้ีวดัส าคัญ
(Performance Indicator)

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
และเครือข่าย มี
ความพร้อมใช้

ระบบคอมพิวเตอร์ และ
เครือข่าย สามารถใชง้านได้
อยา่งมีประสิทธิภาพตลอด 
24 ชัว่โมง

1.เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ ไม่พร้อม
ใชง้าน
2.เครือข่ายขดัขอ้ง

1.จ านวนคร้ังการเกิดระบบ
(เครือข่าย)ล่มทุกสาเหตุ

ระบบฐานข้อมูล/
โปรแกรม มีความ
พร้อมใช้

มีระบบส ารองฐานขอ้มูลท่ี
มีคุณภาพ

1.ไม่สามารถส ารอง
ขอ้มูลได้
2.น าขอ้มูลท่ีส ารอง
ออกมาใชไ้ม่ได้

1.จ านวนคร้ังของการเสียหายของ
ฐานขอ้มูล

ดูแลรักษาระบบและ
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และ
เครือข่าย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์  ไดรั้บการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกนั

1.เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ ช ารุด 
เสียหาย
2.ไม่สามารถ แกไ้ข
หรือซ่อมไดต้อ้งส่ง
ร้านเพื่อซ่อม หรือ
ซ้ือทดแทน

1.จ านวนคร้ังของเคร่ืองคอมพวิเตอร์
ท่ีใชง้านช ารุด และไม่สามารถหา
ทดแทนได้

กระบวนกำรส ำคัญ (Key Processes)



ความมุ่งหมาย (Purpose)

จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ใน
การพฒันา โดยเนน้การมีส่วนร่วมในการวางแผน และการ
บริหารทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพและคุม้ค่า 

ขอบเขตการให้บริการ (Scope of Service)

1. รวบรวม สรุป วิเคราะห์ ผลการปฏิบติังานประจ าปี เพ่ือ
ใชใ้นการวางแผน ทบทวนวิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ และยทุธศาสตร์การด าเนินงานขององคก์ร

2. จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี
3. ก ากบั ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน

ประเดน็คุณภาพที่ส าคญั (Key Quality Issues)

1) หน่วยงานมีแผนปฏิบติัการประจ าปี
2) การเขียนแผนงาน/โครงการ ถูกตอ้งตามระเบียบปฏิบติั

กระบวนการส าคญั
(Key Process)

ส่ิงที่คาดหวงั
(Process 

Requirement)

ความเส่ียงส าคญั
(Key Risk)

ตวัช้ีวดัส าคญั
(Performance Indicator)

จดัท าแผนงาน
ประจ าปี

หน่วยงานมีการจดัท า
แผนงานประจ าปี
งบประมาณ

-หน่วยงานไม่จดัท า
แผนด าเนินงาน
ประจ าปี

ร้อยละของหน่วยงานท่ี
จดัท าแผนปฏิบติัการ

การด าเนินงานตาม
แผน

มีการด าเนินงานตาม
แผน และมีการ
ควบคุมก ากบัผลการ
ด าเนินงาน

- ไม่ไดด้ าเนินงาน
ตามแผน 
- ขาดการติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน

ร้อยละของหน่วยงานท่ี
ด าเนินงานตามแผนปฏิบติั
การ

กระบวนกำรส ำคัญ (Key Processes)

งำนยุทธศำสตร์ 
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