
 
 
 
 
 

ผลการดําเนนิงาน PMQA ขั้นตอนที่ 4 
 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5  
นครราชสีมา 

 
รายงานผลการจัดทําแผนปรับปรุงองคกรที่สอดคลอง
กับการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุง
จํานวน 2 แผนคือ 
 
 1.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน  
         การวางแผนและการดําเนินงาน 
 
 2.โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
         ของบุคลากร 
 
ไดจัดสงไปยัง กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค

เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2550 
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แบบฟอรมที่ 4 

 

แบบฟอรมรายงานสรปุผลการจัดลําดับความสําคัญ 

ของโอกาสในการปรับปรุงองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานรายงานสรุปสรุปผลผลการการจัดลําดับความสําคัญจัดลําดับความสําคัญ  

ของของโอกาสในการปรับปรุงองคกรโอกาสในการปรับปรุงองคกร  

 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 55 นครราชสีมา นครราชสีมา  
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เกณฑที่สวนราชการใชในการจัดลําดับความสําคญัโอกาสในการปรับปรุงองคกร ไดแก  

 

    เกณฑที ่๑ ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร                     คาถวงน้ําหนัก       ๐.๒ 
    เกณฑที ่๒ ความยากงายในการดําเนินการ                           คาถวงน้ําหนัก       ๐.๓ 
    เกณฑที ่๓ ผลลัพธตอองคกร/ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย    คาถวงน้ําหนัก       ๐.๕ 
 

   กําหนดใหแตละเกณฑมี ๓ ระดับคะแนน ตามนิยามดังน้ี 
    เกณฑที ่๑ ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 
       ระดับที่ ๑ หมายถงึ สอดคลองนอยกับยุทธศาสตร 
       ระดับที่ ๒ หมายถงึ สอดคลองไดบางกับยุทธศาสตร 
       ระดับที่ ๓ หมายถงึ สอดคลองอยางเต็มที่กับยุทธศาสตร 
 
    เกณฑที ่๒ ความยากงายในการดําเนินการ 
       ระดับที่ ๑ หมายถงึ ตองใชความรวมแรงรวมใจจากคนทุกระดับและหนวยงานภายนอก 
       ระดับที่ ๒ หมายถงึ ตองใชคนมาก งบมาก เทคนิคทางวิชาการมาก 
       ระดับที่ ๓ หมายถงึ ใชงบประมาณนอย คนนอย 
 
     เกณฑที ่๓ ผลลัพธตอองคกร/ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 
        ระดับที่ ๑ หมายถงึ กระทบบางกลุมงานในองคกร 
        ระดับที่ ๒ หมายถงึ กระทบทุกคนในองคกร 
        ระดับที่ ๓ หมายถงึ กระทบถึงผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

 

ลําดับความสําคัญโอกาสในการปรับปรุงองคกร 3 ลําดับแรกของแตละหมวด มีดังน้ี 

ลําดับ 1.1 แม สคร. 5 มีการทบทวนและปรับปรุงการปฏบัิติงานภายในแตไมชดัเจนวา สคร.5 

ไดนําผลการทบทวนนี้ไปปรับปรุงและนาํไปสูการปฏิบัตใินสวนของผูเก่ียวของ

อยางไร   

ลําดับ 1.2 แม สคร.5 มีการจัดการกับผลกระทบเชิงลบที่เกิดข้ึนและมกีารเตรยีมการเชิงรุกแต

ไมชัดเจนวา สคร.5 ไดมีการทบทวนกระบวนงาน ตัวชีว้ัดและเปาประสงคดังกลาว

ใหเห็นถึงการคาดการณลวงหนาถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนทัง้ในปจจุบันและอนาคต

อยางไร 

หมวด 1 

ลําดับ 1.3 ไมชัดเจนวา สคร. 5 มีแนวทางที่เปนระบบในการหาความตองการของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสยีมากําหนดในเรื่องวสิัยทัศน เปาประสงคระยะสั้น และระยะ

ยาว คานยิมและผลการดําเนินการทีค่าดหวังไวอยางไร 

ลําดับ 2.1        แมสคร.5 จะแสดงประเดน็และเปาหมายเชิงยุทธศาสตร รวมถึงระบุลําดบั

ความสําคญัของเปาประสงค แตไมชัดเจนวาสิง่ที่ระบดุังกลาว สอดคลองกับ

ระยะเวลาของเปาหมายแตละปอยางไร ในการทาํใหกลยทุธบรรลุเปาหมาย 

หมวด 2 

ลําดับ 2.2      แมสคร.5 จะกําหนดประเดน็ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธ

หลัก และแผนปฏิบัติการ แตไมมีขอมูลสารสนเทศที่แสดงถงึแผนพฒันาทรัพยากร

บุคคลที่ตอบสนองเปาประสงคเชิงยทุธศาสตร กลยทุธหลกัและแผนปฏิบัติการ 
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ลําดับ 2.3         แมคณะกรรมการของสคร.5 จะไดกลาวถึงการรวบรวมขอมูลจากปจจยัที่

หลากหลาย ทัง้ขอมูลผูรับบรกิาร ผูมีสวนไดสวนเสยี ครอบคลุมถึงเรื่องสภาพการ

แขงขันทั้งภายในภายนอก และลักษณะเฉพาะของสคร.5 รวมถึงจุดแข็ง จุดออน

ของสวนราชการหรือองคกรอ่ืนที่ปฏิบัติงานเก่ียวของกัน แตไมชัดเจนวาขอมูลที่

ไดรวบรวมดังกลาวครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายโดยเฉพาะผูรับบริการและผูมีสวน

เสียหรือไมและไมชัดเจนวาไดนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหในการวางแผน

ยุทธศาสตรของสคร.5 อยางไร รวมทั้งขาดการศึกษาวิเคราะหถึงโอกาสในการ

ปรับเปลี่ยนทรพัยากรที่มีอยูไปใชในการบริการ หรือกิจกรรมที่สาํคัญกวา 

ลําดับ 3.1  แมสคร.5 จะกําหนดกลุมผูรับบริการกลุมและกลุมผูมีสวนไดสวนเสยี ตาม

หนวยงานทีส่ังกัดภายในกระทรวงสาธารณสุขและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 

แตไมมีขอมูลสารสนเทศที่แสดงถึงวิธีการพิจารณาผูรับบริการที่พึงมแีละคาดวาจะ

มีในอนาคต 

ลําดับ 3.2 ขาดเจาภาพหลักที่รับผิดชอบในการตดิตอกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

เชน กระบวนการรับขอรองเรยีน ขอเสนอแนะตางๆ 

หมวด 3 

ลําดับ 3.3     แมสคร.5 กําหนดวิธีการรับฟงและการเรยีนรู กําหนดวิธีทบทวนและปรับปรุง

งาน แตไมชดัเจนวาสคร.5 มีวิธีการอยางไรในการทบทวนและปรับปรุงวิธีการรับ

ฟงและการเรยีนรูใหเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ  

ลําดับ 4.1      แมสคร.5 จะมีกระบวนการวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมา แตไมชัดเจนวา 

ไดนําผลจากการวิเคราะหมาใชในการทบทวนผลการดําเนินการและวางแผนเชิง

ยุทธศาสตรอยางไร  

ลําดับ 4.2     แมสคร.5 มีวิธีการเลือกขอมูลและสารสนเทศ แตไมชัดเจนวา สคร.5 มีวิธีการ

อยางไรในการใชขอมูลและสารสนเทศเหลานีม้าสนับสนุนการตัดสินใจในสคร.5 

และสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม  

หมวด 4 

ลําดับ 4.3     แมสคร.5 มีสถติิผลการดําเนินงานในปทีผ่านมา ผลการดาํเนินงานตาม 

Department Scored, Balance Scorecard, PMQA และผลการนําเสนอผลงาน

ทางวชิาการเปรียบเทยีบระหวางสํานักงานปองกันควบคุมโรคในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประชุมวิชาการระดับภาค เพ่ือเปรียบเทยีบกับ

หนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกัน แตไมชดัเจนในวิธีการที่เลอืกขอมูลสารสนเทศ

ดังกลาววาสามารถนํามาเปรียบเทียบเพื่อสนบัสนุนการตัดสนิใจในสคร.5 และ

สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมไดอยางไร 

หมวด 5 ลําดับ 5.1   แมสคร.5 จะกําหนดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีวิธีการ

ยกยองชมเชย การใหรางวัลและสิ่งจูงใจ เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรมีขวญักําลังใจ 

มีการทาํงานอยางมีประสิทธิผล แตไมชัดเจนวาไดดําเนินการครอบคลุมทุกกลุม 

และผลการประเมินไดมีการแจงกลับเพ่ือใหเกิดการพฒันาและปรับปรุงการทาํงาน

ใหแกบุคลากรรายบุคคลอยางไร นอกจากนี้ยงัไมชัดเจนวา วธีิการยกยองชมเชยฯ

ดังกลาว สนับสนุนใหบุคลากรของสคร.5 มีจิตสํานึกในการทํางาน ที่มุงเนน

ผลประโยชนและความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร 
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ลําดับ 5.2      แมสคร.5 จะมีการดาํเนินการเรื่องการสงเสริมสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย 

การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานและอุปกรณใหเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงาน แตไมชัดเจนวา บุคลากรของสคร.5 มีสวนรวมในการสงเสริมและ

ปรับปรุงในเรื่องตางๆดังกลาวอยางไร 

  
ลําดับ 5.3          แมสคร.5 จะกําหนดโครงสรางแบงกลุมงาน ตามภารกิจ และจัดตาม

ยุทธศาสตร แตไมชัดเจนวาโครงสรางดังกลาว สงเสริมใหบุคลากรเกิดการกระจาย

อํานาจในการตดัสินใจ นวตักรรม และทันตอความตองการของผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสยีอยูเสมออยางไร นอกจากนี้ไมชัดเจนและไมมีขอมูลสารสนเทศที่

แสดงถึงสคร.5 ไดคํานึงถึงวัฒนธรรมและความคดิของบุคลากรและชุมชนซึ่ง 

สคร.5 มีปฏสิมัพันธดวยมาพจิารณา เน่ืองจากสคร.5 มีหนวยงานในสังกัดที่อยู

นอกสํานักงานดวย 

ลําดับ 6.1 ไมแนใจวามีวิธีการในการนาํการปรับปรุงกระบวนการทีส่รางคุณคามาเผยแพร 

แลกเปลี่ยนประสบการณภายในหนวยงานและระหวางหนวยงานอยางไร 

ลําดับ 6.2      ไมชัดเจนวาสคร.5มีแนวทางอยางไรในการออกแบบและบูรณาการ

กระบวนการสนบัสนุนที่เก่ียวของกับสวนราชการอื่นซึ่งอาจเปนอุปสรรคตอการ

บรรลุพันธกิจ  

หมวด 6 

ลําดับ 6.3 สคร.5 มีตัวชี้วดัที่สําคัญที่ใชในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการสนบัสนุน

เฉพาะเรื่องงบประมาณ วสัด ุ ครภุัณฑซึ่งไมครอบคลุมทุกกระบวนการสนบัสนุนที่

กลาวมา 

ลําดับ 7.1 ขาดการนําเสนอตัวชี้วดัทีส่ําคญัของผลการดาํเนินการดานความผาสุก ความพึง

พอใจและไมพึงพอใจของบุคลากรทุกกลุม 

ลําดับ 7.2 ขาดการนําเสนอขอมูลความพงึพอใจและไมพึงพอใจทีค่รอบคลุมผูรับบริการทุก

กลุม 

หมวด 7 

ลําดับ 7.3 ขาดการนําเสนอขอมูลที่ครบถวนในบางตัวชี้วดัเชน รอยละทีล่ดลงของอัตราการ

เพ่ิมจากการเจบ็ปวยดวยโรคหลอดเลือดสมอง ฯ ในดานผลลัพธในชวง 3 ป 

ลักษณะแนวโนม ผลการเปรียบเทียบ  

 

 
 
 
 
 
  



แผนปรับปรุงองคกร สคร. 5 ป 2550 แผนที่ 1 
 

หนวยงาน สาํนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  กรมควบคุมโรค               โอกาสในการปรับปรงุ หมวด 4 ลําดับ 4.1, 4.2  
ชื่อแผนปรับปรุง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการวางแผนและการดําเนินงาน    ผูรับผิดชอบงานหลัก คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาฐานขอมูลใหพรอมใชงานและสนบัสนุนการทํางานขององคกร                งบประมาณ 20,000 บาท 
ตัวชี้วดัหลักของแผนงาน รอยละของการใชประโยชนระบบสารสนเทศ สคร.5                         ระยะเวลาดาํเนินการ พ.ค. - ก.ย. 2550 
รายละเอียดโดยยอ พัฒนาฐานขอมูลใหครอบคลุม ทันสมัย พรอมใชงานและสนับสนนุการดําเนินงาน          หนวยงาน สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา   
                            ของบุคลากร ใหสามารถบรรลตุัวชีว้ัดตามยทุธศาสตรได                                           วันที่จัดทาํ 24 เมษายน 2550 
  
       

ปงบประมาณ 2550 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริ่มตน สิ้นสดุ พ.ค.

50 
มิ.ย. 
50 

ก.ค. 
50 

ส.ค. 
50 

ก.ย. 
50 

ผลลัพธ/ดชันี
ความกาวหนา ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ งบประ

มาณ 

1.แตงตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบ
สารสนเทศ (ปรับปรุงคาํสั่ง) 
 

1 สัปดาห พ.ค. พ.ค. -     คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ 

นิ่มนวล ทุกกลุมงาน 20,000 

2.วิเคราะหขอมลูที่จาํเปนใน
หนวยงาน 
 

3 สัปดาห พ.ค. พ.ค.   ---     ไดขอมูลที่จาํเปน คณะกรรมการ ทุกกลุมงาน  

3.จัดทํา/พัฒนา/ปรับปรุง ฐานขอมูล
ที่จําเปน และเผยแพรขอมูลทาง 
website หนวยงาน 
 

4 เดือน มิ.ย. ก.ย.   ---- ---- ---- ---- ฐานขอมูลบน 
website หนวยงาน 

คณะกรรมการ ทุกกลุมงาน  

4.ประชาสัมพันธใหผูใชขอมูล 
(User)กลุมตางๆ ทราบ 
 

3 เดือน ก.ค. ก.ย.   ---- ---- ---- สํารวจการรับรูของ
ผูใชขอมูล (User) 

คณะกรรมการ ทุกกลุมงาน  

5.นําเสนอขอมูลใหผูเกี่ยวของ
นําไปใชในการตัดสินใจและ
สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม 

3 เดือน ก.ค. ก.ย.   ---- ---- ---- รายงานขอมูล คณะกรรมการ ทุกกลุมงาน  

6.ประเมินผลการใชประโยชนระบบ
สารสนเทศ สคร.5 
 

1 สัปดาห ก.ย. ก.ย.       -- รายงานการประเมิน คณะกรรมการ ทุกกลุมงาน  

7.จัดทํารายงาน 
 

1 สัปดาห ก.ย. ก.ย.       -- รายงานสรุปผล คณะกรรมการ ทุกกลุมงาน  

 



แผนปรับปรงุองคกร สคร.5 ป 2550 แผนที่ 2 
 

หนวยงาน สาํนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา  กรมควบคุมโรค              โอกาสในการปรบัปรุง หมวด 5 ลําดับ 5.1   
ชื่อแผนปรับปรุง โครงการพัฒนาระบบบรหิารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร              ผูรับผิดชอบงานหลัก คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาผลงานของบุคลากรใหมีประสทิธิภาพ                งบประมาณ 29,290 บาท 
ตัวชี้วดัหลักของแผนงาน คูมือพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของบคุลากร              ระยะเวลาดาํเนินการ พ.ค.-ก.ย. 2550 
รายละเอียดโดยยอ ปรับปรงุผลการปฏิบัตงิานโดยเชื่อมโยง  เปาหมายขององคกรสูเปาหมาย หนวยงาน สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา   
ของบุคคล ประเมินผลงานเทยีบกับเปาหมาย สรางความรูสึกผูกพันธตอเปาหมายขององคกร วันที่จัดทาํ 24 เม.ย. 2550 
 
       

ปงบประมาณ 2550 กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริ่มตน สิ้นสดุ 
พ.ค.
50 

มิ.ย. 
50 

ก.ค. 
50 

ส.ค. 
50 

ก.ย. 
50 

ผลลัพธ/ดชันี
ความกาวหนา 

ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ งบประ
มาณ 

1.แตงตั้งคณะกรรมการพฒันา
ทรัพยากรบคุคล 

1 สัปดาห พ.ค. พ.ค. -     คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ 

ลักลีน วรรณ-
ประพันธ 

ทุกกลุมงาน 29,290 

2.ศึกษาขอมูลองคกร 1 สัปดาห พ.ค. พ.ค.  -     ไดขอมูลองคกร คณะกรรมการ ทุกกลุมงาน  
3.วิเคราะหภารกิจหลัก ผลลัพธ
สําคญัและตัวชีว้ัดผลงานของ
หนวยงาน 

2 สัปดาห พ.ค. พ.ค.    --     รายงานการ
วิเคราะห 

คณะกรรมการ ทุกกลุมงาน  

4.รวบรวมตัวชี้วดัผลงานตําแหนง
งาน 

2 สัปดาห มิ.ย. มิ.ย.  --    รายงานตัวชี้วัด
ผลงาน 

คณะกรรมการ ทุกกลุมงาน  

5.จัดทําสรุปตัวชี้วัดผลงาน
หนวยงานและตําแหนงงาน 

2 สัปดาห มิ.ย. มิ.ย.     ---    สรุปผลตัวชีว้ัด คณะกรรมการ ทุกกลุมงาน  

6.ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วดัผลงาน 

2 สัปดาห ก.ค. ก.ค.   ---   รายงานการประเมิน คณะกรรมการ ทุกกลุมงาน  

7.การแจงกลับผลการประเมิน 1 เดือน ก.ค. ส.ค.        -- --     รายงาน คณะกรรมการ ทุกกลุมงาน  
8.การยกยองชมเชย การพิจารณา
ความดคีวามชอบ 

2 สัปดาห ส.ค. ส.ค.         --  รายงาน คณะกรรมการ ทุกกลุมงาน  

9.จัดทํารายงานสรุปผล 1 เดือน ก.ย. ก.ย.     ----- รายงาน คณะกรรมการ ทุกกลุมงาน  
 


