
 
 
 
 
 

ผลการดําเนนิงาน PMQA ขั้นตอนที่ 2 
 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5  
นครราชสีมา 

 
 
การสงตัวแทนเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการของกรม
ควบคุมโรค จํานวน 6 ครั้งเพื่อ 
  
 *รับทราบรายละเอียดตัวชี้วัดและมอบหมายการ   
   ตรวจประเมินไขว 
 *จัดลําดับความสําคัญโอกาสในการปรับปรุง 
 *จัดทําแผนปรับปรุงองคกรตามโอกาสในการ     
    ปรับปรุง 
 *รับการถายทอดความรูและแนวทางการ          
    ดําเนินงาน 



รายงานการประชุม PMQA กรมควบคมุโรค ครั้งที่ ๑ 
วันที่ ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ ณ โรงแรมริชมอนด กรุงเทพมหานคร 

     --------------    
รายชื่อผูเขารวมการประชุม 
 
๑. นายกิตติภพ  พุทธชนม          ตัวแทนหมวด ๑ 
๒. นส.ศริิวรรณ      อุทธา               ตัวแทนหมวด ๒ 
๓. นางนัชชา         พรหมพันใจ        ตัวแทนหมวด ๓ 
๔. นางนิ่มนวล       ปุณยหทัยพงศ    ตัวแทนหมวด ๔ 
๕. นางลักลีน    วรรณประพนัธ    ตัวแทนหมวด ๕ 
๖. นางวาณี       สุขพงษไทย     ตัวแทนหมวด ๖ 
๗. นางกัลยาณี   จันทิมา            ตัวแทนหมวด ๗ 
 
เนื้อหาการประชุมโดยสรุป 
 

๑. วิทยากรคือ อาจารยพรพรรณ ปริญญาธนกุลไดทบทวนปจจัยที่ใชในการประเมิน
กระบวนการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และไดบรรยาย การตอบคําถาม 
เกณฑการประเมิน ขั้นตอนการประเมินและการตรวจประเมิน หมวด ๑-๗   

 
๒. กรมไดช้ีแจงเกี่ยวกับ 

- template PMQA ป ๒๕๕๐ วาประกอบดวยการดําเนินงาน ๕ ขั้นตอน รวม ๒๕ คะแนน 
ตลอดจน แผน milestone การดําเนินงานทั้งปของกรม๔๙ 

  –นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานป ๕๐ 
-ช้ีแจงการจัดทําคํารับรอง PMQA ของหนวยงาน  
-ทบทวนภาพรวมแนวทางการดําเนินงาน PMQA 
-บรรยายวิธีระบุโอกาสในการปรับปรุง (OFI)  
-ช้ีแจงรางโอกาสในการปรับปรุงของกรม  
-มอบหมายการตรวจโอกาสในการปรับปรุงของแตละหนวยงาน  
-ช้ีแจงแบบฟอรมสําหรบัระบุโอกาสในการปรับปรุง 
-ฝกปฏิบัติการระบุโอกาสในการปรับปรุงของแตละหนวยงาน 

 
---------------- 

 
 

 
 
 

 



รายงานการประชุม PMQA กรมควบคุมโรค ครั้งที่ ๒ 
วันที่ ๘-๙ มกราคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรม ที เค พาเลซ  กรงุเทพมหานคร 

-------------------- 
รายชื่อผูเขารวมการประชุม 
๑. นายธีรวฒัน   วลัยเสถียร    ตัวแทนเขารวมเปนกรรมการกรม 
๒. นส.ศริิวรรณ      อุทธา                 ตัวแทนหมวด ๒ 
๓. นางนัชชา         พรหมพันใจ         ตัวแทนหมวด ๓ 
๔.นางนิ่มนวล     ปุณยหทัยพงศ     ตัวแทนหมวด ๔ 
๕. นางลักลีน     วรรณประพนัธ      ตัวแทนหมวด ๕ 
๖. นางวาณี        สขุพงษไทย       ตัวแทนหมวด ๖ 
๗. นางกัลยาณี     จันทิมา            ตัวแทนหมวด ๗ 
 
เนื้อหาการประชุมโดยสรุป 
 

๑. วิทยากรคือ อาจารยพรพรรณ ปริญญาธนกุลไดทบทวนปจจัยที่ใชในการประเมิน
กระบวนการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และไดบรรยาย การตอบคําถาม 
เกณฑการประเมิน ขั้นตอนการประเมินและการตรวจประเมิน หมวด ๑-๗   

 
๒. สิ่งที่ สคร. ๕ จะตองดําเนินการตอไปคือ 

 
๒.๑ ใหรวมกันทบทวนและเขียนลักษณะสําคัญองคกร แลวเขียนรายงานตามแบบฟอรม 

๑ ซึ่ง นพ. ธรีวัฒนไดดําเนินการเสร็จแลว ซึ่งจะไดแจงเวียนใหกรรมการทุกทานพิจารณาอีก
ครั้ง เพื่อหาขอสรุปรวมกนั  

 
๒.๒ ใหกรรมการแตละหมวดของ สคร. ทบทวนและเขียนรายงานผลการดําเนินงานของ

องคกร ตามแบบฟอรม ๒ ทุกหมวด เสร็จแลวเมลให นพ.ธีรวฒันกอนวันที่ ๑๗ มค ๕๐ เพื่อ
เรียบเรียงและหาขอสรุปรวมกันในวันที่ ๑๙ มค ๕๐ 

 
๒.๓ ใหแตละหมวดเขียนจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง ตามแบบฟอรม ๓ พรอม

จัดลําดับความสําคัญ เสรจ็แลวเมลให นพ.ธีรวัฒน กอนวันที่ ๑๗ มค ๕๐ เพื่อเรียบเรียงและ
หาขอสรุปรวมกันในวันที่ ๑๙ มค ๕๐ 

 
 

 
-------------------------- 

 
 
 

 
 
 

 



รายงานการประชุม PMQA กรมควบคุมโรค ครั้งที่ ๓ 
 วันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐  ณ โรงแรมนารายณ กทม 

------------ 
รายชื่อผูเขารวมการประชุม 
 
๑ .ตัวแทนสํานักตางๆจากสวนกลางและสวนภูมิภาค ที่มาชวยประเมินกรม จํานวน ๓๕ คน 
๒. ตัวแทนคณะทํางานของสํานักตางๆจากสวนกลางและสวนภูมิภาค ที่เขามารวมเรียนรู  
    กระบวนการ ๓๕ คน 
๓. นพ ธีรวฒัน วลัยเสถียร ตัวแทน สคร. ๕ ชวยประเมินกรม 
๔. นางนิ่มนวล ตัวแทนคณะทํางาน สคร.๕ รวมเรยีนรู 
 
เนื้อหาการประชุมโดยสรุป 
 

๑. วิทยากรจากสวนกลาง (อาจารย พรพรรณ )ไดดาํเนินการประชุมโดยแบงคณะทํางาน
ออกเปน ๗ กลุมใหแตละกลุมอานรายงานแตละหมวดของทุกสํานัก แลวหา OFI แลว
นําเสนอเปนภาพรวมของกรม  

๒. หลังการนําเสนอครบทุกหมวดแลว ไดมองเห็นภาพรวม OFI ของกรม เสร็จแลวที่ประชุม
ไดมอบหมายให สํานักงาน กพร กรมควบคุมโรคนําเนื้อหาไปเรียบเรียงแลวเมลให
คณะทํางานทุกคนทราบตอไป ภายใน กพ.๕๐ 

๓. หลังจากนั้น วันที่ ๑-๒ มคี ๕๐ จะเชิญประชุมคณะทํางาน ๓๕ คนเพื่อจัดทํารายงาน OFI 
และ จัดลําดับ OFI ใหกรม 

๔. วันที่ ๑๕-๑๖ มีค ๕๐ เชิญคณะทํางานรวมจัดทําแผนปรับปรุงกรม 
๕. วันที่ ๒๔ เมย. ๕๐ อาจารยพรพรรณและสํานักงาน กพร. กรมจะมานิเทศติดตามงานที่ 

สคร. ๕ ซึ่ง สคร.๕ ตองนําเสนอ ลักษณะสําคัญองคกรป ๕๐ และหมวด ๑-๗ ป ๔๙ ใน
ตารางแบบฟอรมใหมพรอมทั้ง OFI ดวย 

๖. วันที่ ๒๒-๒๔ พค. ๕๐ สํานักงาน กพร กรม นําเสนอเนื้อหาเรื่องแผนปรับปรุงกรมให
ผูบริหารทราบ 

๗. วันที่ ๓๐ มิย. ๕๐ นําเสนอแผนปรับปรุง OFI ให กพร. กลางรบัทราบ 
๘. วันที่ ๓๐ กย. ๕๐ สรุปประเมินผลการดําเนินการตามแผนปรับปรุงให กพร.กลางทราบ 

พรอมสงรายงานแตละหมวดป ๕๐ให สํานักงาน กพร กรมดวย 
 
ขอเสนอแนะจากอาจารยและผูตรวจประเมินตอการทํางาน PMQA ของ สคร. ๕ 
 
๑. รายงาน PMQA ของ สคร. ๕ ขาดความเชื่อมโยงระหวางหมวด เห็นควรใหคณะทํางาน 

PMQA ของ สคร. ๕ ไมควรแยกตามหมวด ทุกคนควรมาดูภาพรวมทุกหมวดดวยกัน และ
ควรมีการประชุมอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

๒. ควรเริ่มเตรียมเขียนรายงานของป ๕๐ ไดแลว และนํา OFI ที่เจอในป ๕๐ ไปเขียน
แผนปฏิบัติงานในป ๕๑ ตอไป 

๓. ควรบูรณาการงานอื่นๆเขามารวมกับงาน  PMQA เชน KM HRD เพื่อลดความซ้ําซอนและ
ภาระงาน 

 
--------------- 
 



รายงานการประชุม PMQA กรมควบคุมโรค ครั้งที่ ๔ 
วันที่ ๑-๒ มนีาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมเดอะริช นนทบุรี 

------------------------  
รายชื่อผูเขารวมการประชุม 

๑. คณะทํางานจากทุกสํานักงานที่เปนตัวแทนกรม ๓๕ คน 
๒. คณะทํางานจากทุกสํานักงานที่เปนตัวแทนสํานักงานจํานวน ๓๕ คน 
๓. นพ ธีรวัฒน วลัยเสถียร ตัวแทน สคร.๕ 
๔. คณะทํางานจากสํานักพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค 
 

เนื้อหาการประชุมโดยสรุป 
๑. คณะทํางานไดรวมกันทบทวนรายงานจุดแข็งและจุดออนของกรมควบคุมโรค ได

โอกาสในการปรับปรุงจํานวน ๖๘ เรื่อง 
 
๒. รวมกันกําหนดเกณฑของการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุง ไดผล

ดังน้ี 
เกณฑที่ ๑ ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 
เกณฑที่ ๒ ความยากงายในการดําเนินการ 
เกณฑที่ ๓ ผลลัพธตอองคกร 
เกณฑที่ ๔ ผลกระทบตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
เกณฑที่ ๕ งบประมาณในการดําเนินการ 
เกณฑที่ ๖ ระยะเวลาดําเนินการ 
เกณฑที่ ๗ ความพรอมของทรัพยากร/ขอมูล 
 ที่ประชุมไดเลือกเฉพาะเกณฑที่ ๑-๔ และใหรวมเกณฑที่ ๓ กบั ๔ เขาดวยกัน 
จึงเหลือเพียง ๓ เกณฑ 
 
๓. ใหคะแนนถวงน้ําหนักในแตละเกณฑ ดังน้ี 
เกณฑที่ ๑ ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ๐.๒ 
เกณฑที่ ๒ ความยากงายในการดําเนินการ       ๐.๓ 
เกณฑที่ ๓ ผลลัพธตอองคกร/ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย ๐.๕ 
 
๔. กําหนดใหแตละเกณฑมี ๓ ระดับตามนิยามดังน้ี 
เกณฑที่ ๑ ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 
ระดับที่ ๑ หมายถึง สอดคลองนอยกับยุทธศาสตร 
ระดับที่ ๒ หมายถึง สอดคลองไดบางกับยุทธศาสตร 
ระดับที่ ๓ หมายถึง สอดคลองอยางเต็มที่กับยุทธศาสตร 
 
เกณฑที่ ๒ ความยากงายในการดําเนินการ 
ระดับที่ ๑ หมายถึง ตองใชความรวมแรงรวมใจจากคนทุกระดับ และหนวยงานภายนอก 
ระดับที่ ๒ หมายถึง ตองใชคนมาก งบมาก เทคนิคทางวิชาการมาก 
ระดับที่ ๓ หมายถึง ใชงบประมาณนอย คนนอย 
 
เกณฑที่ ๓ ผลลัพธตอองคกร/ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ระดับที่ ๑ หมายถึง กระทบบางหนวยงานในกรม 
ระดับที่ ๒ หมายถึง กระทบทุกคนในกรม 
ระดับที่ ๓ หมายถึง กระทบถึงผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 
๕. นําโอกาสในการปรับปรุง ๖๘ เรื่องมาจัดลําดับความสําคัญตามเกณฑเพื่อนําไปทํา

แผนปรับปรุงตอไป 



รายงานการประชุม PMQA กรมควบคุมโรค ครั้งที่ ๕ 
วันที่ ๑๖ มนีาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรม เดอะรชิ นนทบุร ี

------------------------  
รายชื่อผูเขารวมการประชุม 
 

๑. คณะทํางานจากทุกสํานักงานที่เปนตัวแทนกรม ๓๕ คน 
๒. คุณศิริวรรณ อุทธา ตัวแทน สคร.๕ 
๓. คณะทํางานจากสํานักพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค 

 
เนื้อหาการประชุมโดยสรุป 
 

๑. ที่ประชุมไดรวมกันนําโอกาสในการปรับปรุงองคกรของกรมควบคุมโรคจากการ
ประชุมครั้งที่ ๔ จํานวน ๖๘ เรื่องมาจัดลําดับความสําคัญตามเกณฑและ
พิจารณาความเหมาะสม  

 
๒. ที่ประชุมไดอภิปราย และลงมติคัดเลือกมา ๒ เรื่องเพื่อทําแผนปรับปรุงในป ๕๐ 

คือ  
 
 ๒.๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
  (Performance Management System: PMS) 
 ๒.๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 
๓. หลังจากนั้นที่ประชุมไดนัดหมายเพื่อรวมกันจัดทําแผนพัฒนาองคกรใน

รายละเอียดทั้ง ๒ แผนตอไป 
 

---- 
 



รายงานการประชุม PMQA กรมควบคุมโรค ครั้งที่ ๖ 
วันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแกวฮิลส รีสอรท จ.เพชรบรูณ 

------------------------  
รายชื่อผูเขารวมการประชุม 
 

๑. คณะทํางานจากทุกสํานักงานที่เปนตัวแทนกรม ๓๕ คน 
๒. คุณศิริวรรณ อุทธา ตัวแทน สคร.๕ 
๓. คณะทํางานจากสํานักพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค 

 
เนื้อหาการประชุมโดยสรุป 
 
     ที่ประชุมไดรวมกันระดมสมองเพื่อเขียนรายงาน PMQA ของกรมในหัวขอตอไปน้ี 

๑. สรุปภาพรวมลักษณะสําคญัขององคกร กรมควบคมุโรค 
๒. สรุปภาพรวมรายงานผลการดําเนินการขององคกร กรมควบคุมโรค 
๓. ทบทวนลักษณะสําคัญองคกร กรมควบคุมโรค 
 -ลักษณะองคกร 
 -ความทาทายตอองคกร 
๔. แบงกลุมทบทวนรายงานผลการดําเนินการขององคกร กรมควบคุมโรค  
 หมวด ๑ การนําองคกร 
 หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
 หมวด ๓ การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
 หมวด ๕ การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
 หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ 
          หมวด ๗ ผลลัพธการดําเนินการ  
๕. อภิปรายผลการดําเนินการเบื้องตน 
๖. สรุปผลการจัดทํารายงานผลการดําเนินการเบื้องตน 
 

-----------------   
 


