
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนนิงาน PMQA ขั้นตอนที่ 2 
 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 
นครราชสีมา 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ PMQA  

สคร.5จํานวน 5 ครั้ง เพ่ือถายทอดความรูและ
แนวทางการดําเนินงานใหแกคณะทํางาน 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการ PMQA สคร. ๕ ครั้งที่ ๑ 
วันที่ ๑๕ ธค. ๔๙ เวลา ๙.๓๐-๑๕.๐๐ น  ณ หองประชมุราชพฤกษ  ชั้น ๓ 

----------------------------------   
รายชื่อผูเขารวมประชุม 
ธีรวัฒน วลัยเสถียร จันทกานต วลัยเสถียร น่ิมนวล พรายน้ํา นันทนภัส สุขใจ 
ไชยยันต นุตตะรังค กิตติภพ พุทธชนม บุญเลิศ ซินพรมราช ศรีสมร กมลเพ็ชร 
ไพโรจน พรหมพันใจ ศิริวรรณ อุทธา ธีรศักดิ์ พรหมพันใจ อรณิชา เบลล 
นัชชา พรหมพันใจ ชาลิดา โสรัตน สุทธิลักษณ หนูรอด วาณี สขุพงษไทย 
กัลยาณี จันทิมา จรัญญา สันติทวีชนะ กาญจนา ยังขาว นันทนา แตประเสริฐ 
จันทรกาญจน แสงรัตนชัย ทีมงานจัดการความรู สคร.๕  
 
เนื้อหาการประชุมโดยสรุป 
 
วาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 ประธานที่ประชุมโดย นายธีรวัฒน วลัยเสถียร ไดแจงใหที่ประชุมทราบในเรื่องตอไปน้ี
 -คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ PMQA สคร.๕ 
 -แผนปฏิบัติงาน PMQA ป ๒๕๕๐  
 
วาระที่ ๒ ประธานไดแจงเกี่ยวกับผลการวิเคราะหสวนขาดและโอกาสในการปรับปรุงของป ๔๙  

    เพื่อเปนขอมูลนําเขาในการประชุมตอไป 
 
วาระที่ ๓ ประธานไดแจงใหทราบเกี่ยวกับ Template ของกรมควบคุมโรค ซึ่งในป ๕๐ การ 

    ดําเนินงาน PMQA จะมีคาคะแนนถึง รอยละ ๒๕ 
 
วาระที่ ๔ คณุศิริวรรณ อทุธาไดแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการไปประชุมกรมเมื่อวันที่ ๗- 

    ๘ ธันวาคมที่ผานมา เกี่ยวกับการหาโอกาสในการปรับปรุงโดยใชหลัก ADLI  
 
วาระที่ ๕ ทีป่ระชุมไดแบงกลุมยอยตามหมวด ๗ กลุมเพื่อพิจารณาคําถามคําตอบเกี่ยวกับ 

ลักษณะสําคญัองคกร ที่เกี่ยวของกับหมวดของตนหลังจากน้ันไดนํามาหาขอสรุปรวมกนั 
ซึ่งประธานจะไดรวบรวมเรียบเรียงแลวแจงเวียนใหทุกคนพิจารณาความเหมาะสมอีกครัง้ 

 
วาระที่ ๖ เรื่องที่จะดําเนินการตอไป 
 -ขอใหประธานทุกหมวดไปรวมประชุมกรมในวันที่ ๘-๙ มกราคม ๕๐ เกี่ยวกับหลักสูตร
การประเมินองคกร เสร็จแลวใหอานทบทวนแกไขผลการประเมินหมวดของตนในปที่ผานมา
พรอมหาโอกาสในการปรับปรุง เพื่อนํามาประชุมรวมกันอีกครั้งในวันที่ ๑๙ มกราคม ๕๐ 
 
 -ขอใหคุณนันทนาชวยหาเอกสารเกาเกี่ยวกับการประเมินหา OFI ซึ่งไดรับแจกเมื่อการ
ประชุมกรมวนัที่ ๒๔ สิงหาคม ๔๘ เพื่อนํามาแจกกรรมการตอไป 
 
 -การติดตอประสานงานระหวางกันขอใหใชทางอีเมลเปนหลัก  
 -เน้ือหา/เอกสารตางๆท่ีเกี่ยวของกับการประชุม ประธานจะเมลใหตอไป 
 
    ----------------------------       
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการ PMQA สคร. ๕ ครั้งที่ ๒ 
วันที่ ๑๙ มค. ๒๕๕๐ เวลา ๙.๓๐-๑๕.๐๐ น     ณ หองประชุมราชพฤกษ ชั้น ๓ 

----------------------------------   
รายชื่อผูเขารวมประชุม 
นพ. ธีรวัฒน       วลัยเสถียร     ประธานคณะกรรมการ PMQA สคร.5  
นางจันทกานต    วลัยเสถียร      เลขาคณะกรรมการ PMQA สคร.5  
ผูรับผิดชอบแตละหมวดดังมีรายช่ือดังตอไปน้ี 
 
หมวด ประธาน เลขา สมาชิก 
๑ ไชยยันต กิตติภพ นันท บุญเลิศ 
๒ ไพโรจน ศิริวรรณ ธีรศักดิ์ จันทกานต 
๓ นัชชา สุทธิลักษณ ชาลิดา ธีรศักดิ์ 
๔ น่ิมนวล นันทนภัส ธีรศักดิ์ สุรนอง 
๕ ศรีสมร ลักลีน ไพโรจน อรณิชา 
๖ วาณี จันทรกาญจน สุพรรณ ี จรัญญา 
๗ กาญจนา กัลยาณี นันทนา  สุทธิลักษณ 

 
 
เนื้อหาการประชุมโดยสรุป 
 
วาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 ประธานที่ประชุมโดย นายธีรวัฒน วลัยเสถียร ไดแจงใหที่ประชุมทราบในเรื่องตอไปน้ี 
-รายงานการประชุมกรม วันที่ ๘-๙ มค ๕๐  
-ทบทวน template กรม ซึ่งปรับลดคะแนน PMQA เหลือ ๑๕ คะแนน อีก ๑๐ คะแนนใหเรื่อง
การจัดการความรู 
 
วาระที่ ๒ การติดตามและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติรับรอง 
 
วาระที่ ๓ ผลการทบทวนการปฏิบัติงานแตละหมวดและการหา OFI 
 ตัวแทนแตละหมวด ไดนําเสนอผลการทบทวนและ OFI รายละเอียดตามตารางแนบทาย 
 
วาระที่ ๔ การจัดลําดับสําคัญ OFI 
 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาและเห็นควรใหทําโครงการแกไข OFI ในเรื่อง การสราง
เครือขาย การจัดการความรูและการพฒันาทรัพยากรบุคคล   
 
วาระที่ ๕ เรือ่งอื่นๆ 
 ประธานขอใหแตละหมวด สงไฟลการประเมินจุดแข็งและ OFI ใหดวยเพื่อนําไปรวม
ประชุมกรมในวันที่ ๕-๖ กพ. ๕๐ 
 
    -----------------------------       
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการ PMQA สคร. ๕ ครั้งที่ ๓ 
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น   ณ หองประชุมราชพฤกษ ชั้น ๓  

-------------------   
รายชื่อผูเขารวมประชุม 
นพ ธีรวัฒน        วลัยเสถียร  ประธานคณะกรรมการ PMQA สคร. ๕ 
นางจันทกานต    วลัยเสถียร  เลขาคณะกรรมการ PMQA สคร. ๕ 
 
หมวด ประธาน เลขา สมาชิก 
๑ -- กิตติภพ นันท -- 
๒ ไพโรจน ศิริวรรณ ธีรศักดิ์ จันทกานต 
๓ นัชชา -- -- ธีรศักดิ์ 
๔ น่ิมนวล นันทนภัส ธีรศักดิ์ -- 
๕ ศรีสมร ลักลีน ไพโรจน อรณิชา 
๖ -- จันทรกาญจน สุพรรณ ี -- 
๗ กาญจนา -- -- -- 

 
เนื้อหาการประชุมโดยสรุป 
 
วาระที่ ๑ เรือ่งแจงเพื่อทราบ 
 ประธานที่ประชุมโดย นายธีรวัฒน วลัยเสถียร ไดแจงใหที่ประชุมทราบในเรื่องตอไปน้ี 
-ขณะนี้งานไอทีไดจัดทํา Website PMQA สคร.๕ แลว ขอใหชวยกันดูและเสนอแนะดวย 
-วันที่ ๒๔ เมษายน ๕๐ น้ี สํานัก กพร. กรม จะมาเยี่ยม สคร.๕ พรอมอาจารยพรพรรณ เพื่อมา
นิเทศติดตามและใหคําแนะนําเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาองคกร ขอใหทุกคนเขารวมประชุมดวย 
 
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติรับรอง 
 
วาระที่ ๓ รวมกันพิจารณาลักษณะสําคัญองคกร 
 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาและแกไขลักษณะสําคัญองคกรจนไดขอสรุปรวมกัน ดัง
รายละเอียดตามแบบฟอรมที่ ๑ ที่แนบ 
 
วาระที่ ๔ เรือ่งการจัดทาํแผนปรับปรุงองคกร 
 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาโอกาสในการปรับปรุงองคกรแตละหมวดพรอมทั้งจัดลําดับ
ความสําคัญโดยใชเกณฑของกรมควบคุมโรค ดังรายละเอียดตามแบบฟอรมที่ ๓ และ ๔ ที่แนบ 
 
วาระที่ ๕ วาระอื่นๆ 
 -ขอใหแตละหมวดไป Update เน้ือหาตามแบบฟอรมที่ ๒ และตามลักษณะสําคัญองคกร
ที่ตกลงรวมกัน แลวสงใหประธาน ภายใน เมษายนนี้  
 -ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาคาตอบแทนงาน Extra ดวยกัน 
 
     ----------    
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการ PMQA  สคร. 5 ครั้งที่ 4  
วันที่ 24 เมษายน 2550 เวลา 9.30-15.00 น ณ หองประชุมราชพฤกษ ชั้น ๓ 

เพื่อรับการนิเทศงานจาก กลุมพัฒนาระบบบริการ กรมควบคุมโรค 
------------     

รายชื่อผูเขารวมการประชุม 
1. นายสมชาย ตั้งสุภาชัย  ผอ สคร.5 
2. นายธีรวัฒน วลัยเสถียร ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน PMQA สคร.5 
3. คณะกรรมการประเมินองคกรหมวดที่ 1-7 งาน PMQA สคร.5 
4. นางจันทกานต วลัยเสถียร เลขานุการคณะกรรมการดําเนินงาน PMQA สคร.5 
5. อาจารยพรพรรณ ปริญญาธนกุล วิทยากรจากสวนกลาง 
6. คณะตรวจเยี่ยมจาก กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค 
 

เนื้อหาการประชุมโดยสรุป 
 ผอ สคร.5 ไดกลาวเปดการประชุมและกลาวถึงความเปนมาของการดําเนินงาน 
PMQA ของ สคร.5 นครราชสีมา 
 
 นพ.ธีรวัฒน วลัยเสถียร ประธานคณะทํางาน ไดนําเสนอความกาวหนาการดําเนินงาน
ในหัวขอตอไปน้ี 
 
 -แบบฟอรมที่ 1 ลักษณะสําคัญองคกร 
 -แบบฟอรมที่ 3 รายงานสรุปผลการประเมินองคกรดวยตนเอง และตารางการ
จัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกร 
 -แบบฟอรมที่ 4 รายงานสรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุง 
 -แบบฟอรมที่ 5 แผนปรับปรุงองคกร  
 
 หลังจากนั้นวิทยากรและคณะตรวจเยี่ยมไดใหขอเสนอแนะ มีการอภิปราย ซักถามขอ
สงสัยตางๆ จนกระทั่งหมดเวลา ไดขอสรุปวา แผนปรับปรุงองคกรที่ สคร.5จะดําเนินการในป 
2550 มี 2 แผนคือ 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการดําเนินงาน 
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สคร.5 

 
ซึ่งทั้ง 2 แผนจะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นในปงบประมาณ 2550 พรอมจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงานใหกรมทราบตอไป 
 
    ---------------------   
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการ PMQA  สคร. 5 ครั้งที่ 5 
วันที่ 13-14 กันยายน 2550 เวลา 9.30-16.00 น ณ หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 3 
เรื่องการเขยีนรายงานการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ป  2550 
------------     

รายชื่อผูเขารวมการประชุม 
นพ. ธีรวัฒน       วลัยเสถียร     ประธานคณะกรรมการ PMQA สคร.5  
นางจันทกานต    วลัยเสถียร      เลขาคณะกรรมการ PMQA สคร.5  
 
ผูรับผิดชอบแตละหมวดดังมีรายช่ือดังตอไปน้ี 
 
หมวด ประธาน เลขา สมาชิก 
๑ ไชยยันต กิตติภพ นันท บุญเลิศ 
๒ ไพโรจน ศิริวรรณ ธีรศักดิ์ จันทกานต 
๓ นัชชา สุทธิลักษณ ชาลิดา ธีรศักดิ์ 
๔ น่ิมนวล นันทนภัส ธีรศักดิ์ สุรนอง 
๕ ศรีสมร ลักลีน ไพโรจน อรณิชา 
๖ วาณี จันทรกาญจน สุพรรณ ี จรัญญา 
๗ กาญจนา กัลยาณี นันทนา  สุทธิลักษณ 
 

เนื้อหาการประชุมโดยสรุป 
 นพ.ธีรวัฒน วลัยเสถียร ประธานคณะกรรมการ PMQA สคร.5 ไดกลาวเปดการ
ประชุมและไดสรุปความกาวหนาการดําเนินงาน PMQA ของหนวยงานจนถึงปจจุบัน ซึ่ง
เหลือขั้นตอนสุดทายคือการเขียนรายงานแตละหมวดพรอมทัง้รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปรับปรุงองคกร 2 แผนคือโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
วางแผนและการดําเนินงาน และโครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร หลังจากนั้นที่ประชุมไดแบงเปนกลุมยอย 7 กลุมตามหมวดและรวมกันทบทวน
และเขียนรายงานแตละหมวด 
 
 ในวันที่สองของการประชุมเมื่อทุกหมวดไดทบทวนและเขียนรายงานเสร็จแลว ไดมี
การนําเสนอรายงานแตละหมวดตอที่ประชุมใหญเพื่อมองภาพรวมและความเชื่อมโยง
รวมกัน หลังจากนั้นไดมีการสรุปผลการดําเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของ สคร.5 ป 2550 ออกมาเปนรูปเลม 
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