
ประเด็นตรวจราชการ คณะ 3 
ประเด็น 4 QUALITY ORGANIZATION

PMQA
ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด

นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา



มาตรการส าคัญ

ส่งเสริม/สนับสนุน
ส่วนราชการ ผลิต/พัฒนา

ทีมตรวจประเมิน

ติดตาม
ประเมินผล

กระทรวง

Small success

1.หน่วยงานจัดท า ทบทวนลักษณะองค์กร 13 ข้อ
2.หน่วยงานประเมินตนเองในหมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
และ 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้

3.หน่วยงานน า OFI 3 ล าดับแรก มาจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
หมวดละ 1 แผน

4.มีตัวชี้วัดสะท้อนผลลัพธ์การด าเนินงาน
5.ส่งข้อมูล 5 แบบฟอร์ม ผ่าน web ทันเวลา ภายใน 2 มค 62

ไตรมาส 1

เป้าหมาย สสจ. 70%
สสอ. 40%

1.ส่วนราชการส่งรายงานผลการด าเนินงาน
แผนพัฒนาองค์การครบ 2 หมวด ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  (2 เม.ย. 62)
2.ส่วนราชการส่งรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด
ครบ 2 หมวด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (2 เม.ย. 62)

ไตรมาส 2



เกณฑ์ PMQA 5 ระดับ
จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กรได้ครบถ้วน  (13 ข้อ)

ประเมินองค์กรด้วยตนเองในหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน
หมวด 2: 13 ข้อ    หมวด 4: 14 ข้อ

จัดท าแผนพัฒนาองค์กรในหมวด 2,4 ได้ครบถ้วน

จัดท าตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวด 2,4 ได้ครบถ้วน

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5



แผนขับเคลื่อน PMQA เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมด าเนินการ พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1.ประกาศนโยบาย / MOU /ชี้แจงแนวทาง

2.แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างการเรียนรู้ ด าเนินการ

4.ด าเนินการตามเกณฑ์ก าหนด และรายงาน

5.จัดท าแผน/ติดตามการพัฒนาปรับปรุงองค์กร

6.เยี่ยมเสริมพลัง แลกเปลี่ยนเรียน 4 จังหวัด

7.รับการประเมิน External  Audit 

8.สรุปประเมินผลการพัฒนา



การด าเนินงาน PMQA ทั้ง 4 จังหวัด
ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2562

1. สสจ. ทุกแห่งด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน PMQA ทุกจังหวัด ในการ
ขับเคลื่อนงาน

2. มีพี่เลี้ยงระดับจังหวัดทุกจังหวัด
3. สสจ. ทุกแห่ง มีการชี้แจงแนวทางการตอบค าถาม และการจัดท าเอกสาร ตาม

หมวด 2 และ 4 ให้กับ สสอ. 
4. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ภายในจังหวัด และระหว่างจังหวัดใกล้เคียง 

บุรีรัมย์-สุรินทร์ และ นครราชสีมา-ชัยภูมิ  ในรอบ 6 เดือนแรก ทั้งระดับ สสจ.และ 
สสอ.



ผลการด าเนินงาน

ล าดับ จังหวัด
สสจ/
สสอ. 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ผลการ
ประเมินทั้ง 2 

ไตรมาส
สสจ. สสอ. สสจ. สสอ.

จ านวน จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)

1 นครราชสมีา 1/32 1 (100.00) 32 (100.00) 1 (100.00) 31 (96.87) ผ่าน

2 ชัยภูมิ 1/16 1 (100.00) 15 (93.75) 1 (100.00) 16 (100.00) ผ่าน

3 บุรีรัมย์ 1/23 1 (100.00) 20 (86.96) 1 (100.00) 20 (86.96) ผ่าน

4 สุรินทร์ 1/17 1 (100.00) 8 (47.06) 1 (100.00) 17 (100.00) ผ่าน

รวมเขต 9 4/88 4 (100.00) 75 (85.23) 4 (100.00) 84 (95.46) ผ่าน

ไตรมาส 1 และ 2 

แหล่งข้อมูล: รายงานผลการส่งข้อมูลจาก กพร.สป.



GAP ANALYSIS

1. เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในการด าเนินงาน และแบบฟอร์มในการจัดท า PMQA 
2. การบันทึกข้อมูลผ่าน website กพร.สป. มีความซับซ้อน ท าให้บันทึกได้ไม่

ครบถ้วน

ระดับจังหวัด

ระดับเขต

1. รูปแบบ/แนวทางการสนับสนุน พัฒนา PMQA ระดับเขตยังไม่ชัดเจน 
2. ยังไม่มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/Best Practice PMQA ระดับเขต
3. ยังไม่มี Reward หรือขวัญก าลังใจ ให้หน่วยงานท่ีผ่าน PMQA



ขอบคุณครับ


