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ประเด็นยทุธศำสตรท์ี ่5:  

กำรเป็นองคก์รบรหิำรระบบประกนัสขุภำพทีม่ปีระสทิธภิำพสงู โปรง่ใส   

ตรวจสอบได ้และเป็นแหลง่เรยีนรูด้ำ้นหลกัประกนั 

เป้ำประสงค:์  

สปสช. เป็นองคก์รทีม่สีมรรถนะสงู มคีวามประสทิธภิาพทันสมัยมรีะบบ

ตรวจสอบทีเ่ขม้แข็งโปรง่ใส 

ตวัชีว้ดัเป้ำประสงค ์:  

1. ผา่นการประเมนิองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพตามมาตรฐานสากล 

2. ผา่นการประเมนิเป็นองคก์รทีโ่ปรง่ใสตามมาตรฐานการประเมนิของรัฐ เชน่ ปปช.  

3. ใชอ้งคค์วามรู/้งานวจัิยทัง้ในและตา่งประเทศมาขบัเคลือ่นระบบหลกัประกัน

สขุภาพ 

จดุเนน้:  

1. พัฒนาใหเ้ป็นองคก์รโปรง่ใส ปรับระบบตรวจสอบใหม้ปีระสทิธภิาพ (ผา่นการ

ประเมนิ TQA ในอนาคต) (HPO) 

2. ปรับบทบาทของ สปสช ใหม ่ดา้นงานวจัิย ใหเ้ป็นผูก้ าหนดโจทย,์ เป็น think 

tank และท าวจัิย ไมใ่ช ่funder รวมทัง้ใชก้ลไกงานวชิาการในการสรา้งการมี

สว่นร่วมและขบัเคลือ่นงานนโยบาย (LO) 
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Structure of ISO 9001 : 2015 

4 Context of the 
organization 

 บริบทขององค์กร  

4.1 Understanding 
the organization 
and its context 
ความเขา้ใจองค์กรและ
บริบทขององค์กร  

5 Leadership 
ความเป็นผู้น า 

6 Planning 
การวางแผน  

7 Support 
สนับสนุน  

8 Operation 
การด าเนินการ   

PLAN DO CHECK ACT 

4.2 Needs and 
expectations of 
interested parties 
ความจ าเป็นและความ
คาดหวังของผูม้ีส่วน
เก่ียวข้อง 

4.3 Scope of QMS 
ขอบข่ายระบบการ
บริหารคุณภาพ 

4.4 QMS and its 
processes  
ระบบการบริหารคุณภาพ
และกระบวนการ 

5.1 Leadership and 
Commitment  
ความเป็นผู้น าและ
ความมุ่งมั่น 

5.2 Quality policy 
นโยบายคุณภาพ  

5.3 Roles, 
responsibilities 
and authorities
บทบาท หน้าที่ความ
รับผิดชอบ และ
อ านาจหน้าที ่

6.1 Actions 
to address 
risks and 
opportunity  
การปฏิบัติการ
เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงและ
โอกาส 

6.2 Quality 
objectives 
วัตถุประสงค์
คุณภาพ  

6.3 Planning 
of changes  
การวางแผน
เปลี่ยนแปลง 

7.1 Resources  
ทรัพยากร 

7.2 
Competence 
ความสามารถ 

7.3 Awareness
ความตระหนัก 

7.4 
Communicatio
n   
การสื่อสาร 

7.5  
Documented 
information    
เอกสาร
สารสนเทศ 

8.1 Operational 
planning and 
control  
การวางแผนและ
การควบคุมการ
ด าเนินการ 

8.2 Requirements 
for products / 
services  
ข้อก าหนดผลิตภัณฑ์
และบริการ 

8.3 Design and 
development 
การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ  

8.4 Control of 
externally provided 
products and services   
การควบคุมผลิตภัณฑ์และ
บริการจากภายนอก  

9.1 Monitoring, 
measurement, 
analysis and 
evaluation  
การเฝ้าระวัง
ติดตาม การวัด 
การวิเคราะห์ และ 
การประเมิน  

10.1 General  
ทั่วไป 

9.2 Internal 
audit  
การตรวจประเมิน
ภายใน  

9.3 
Management 
review  
การทบทวนฝ่าย
บริหาร  

9 Performance 
evaluation  

ประเมินสมรรถนะ   

10 Improvement  
การปรับปรุง 

10.2 
Nonconformity 
and corrective 
action  
สิ่งที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดและ
กิจกรรมการแก้ไข  

10.3 Continual 
improvement  
การปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง  

8.5 Production 
and service 
provision   
การผลิตและการ
ให้บริการ  

8.6 Release of 
products and 
services   
การตรวจปล่อย
ผลิตภัณฑ์และบริการ  

8.7 Control of 
nonconforming 
outputs   
การควบคุมผลลัพธ์ทีไ่ม่
เป็นไปตามข้อก าหนด  



คน 

กระบวน
กำร 

- สรา้งคา่นยิม ACCEPT 
- ปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรม ความโปรง่ใส ธรรมาภบิาล  
  (ผลการส ารวจคณุธรรมและความโปรง่ใส โดย ป.ป.ช. 83.96%) 
- ผล FPRI การควบคมุภายใน 4.18 การบรหิารความเสีย่ง 4.3 
- การปฏบิัตติาม พรบ.ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

- Organizational Profile 
- Business Process Flow 
- Quality tools 
- Systematic thinking 
- PDCA Cycle for CQI 
- R2R 
- IQA/Surveillance 



2548 2549 2551 2552 2555 2558 2561 

1. ISO9001:2000 
ส ำนกังำนสว่นกลำง 

ISO9001:2000 
ส ำนกังำนเขต 6 แหง่ 

2. ISO9001:2008 

3. ISO9001:2008 

4. ISO9001:2008 

5. ISO9001:2015 

2557 

ISO Journey 

1. ISO27001:2013 
ระบบบรหิำรควำมม ัน่คง 
ปลอดภยัสำรสนเทศ 

ส ำหรบัศนูยค์อมพวิเตอร ์





องค์
ควำมรู ้

แลก 
เปลีย่น
เรยีนรู ้

- Document Control Center (DCC) 
- Strategy Plan/Policy/Change 
- Challenge 

- CoP (ใน/นอก)  
- Improve work instruction (WI) in 

DCC 




