
197 

 
ตัวชี้วัดที่ 27 : ระดับความส าเร็จของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ 
                  การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (น้ าหนัก 2 คะแนน) 
หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
แผนที่  11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
ลักษณะ เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
ระดับการวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของ สนง.สสอ.ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 

PMQA ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
ค านิยาม  ส่วนราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอ านาจเจริญ หมายถึง ส่วน

ราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560  
ที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
          1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 1  แห่ง  ท าทุกหมวด ประเมินหมวด 3,6 
          2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 7 แห่ง  ท าทุกหมวด ประเมินหมวด 3,6 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการ 
บริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย 1) ลักษณะ 
ส าคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ  
หมวด 1 การน าองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ 

หมวด 5การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
หมวด 7 ผลลัพธ์การ  

ด าเนินการ โดยด าเนินการในปี 2561- 2565 ดังนี้ 
1. จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร จ านวน 13 ข้อค าถาม และทบทวนทุกปี 
2. ด าเนินการภาคบังคับในปี 2561-2563 ปีละ 2 หมวด และป ี2564 -2565 ปีละ 6หมวด 

พ.ศ.  ภาคบังคับ 
2561  หมวด 1,หมวด 5 
2562  ประเมินหมวด 2,หมวด 4 

จังหวัดอ านาจเจริญ ท าทุกหมวด 1-7 
2563  ประเมินหมวด 3,หมวด 6 

จังหวัดอ านาจเจริญ ท าทุกหมวด 1-7 
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2564  ประเมินหมวด 1- 6 

จังหวัดอ านาจเจริญ ท าทุกหมวด 1-7 
2565  ประเมินหมวด หมวด 1- 7 

จังหวัดอ านาจเจริญ ท าทุกหมวด 1-7  
 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของ สนง.สสอ.ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 
PMQA ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  เกณฑ์เป้าหมายหมวด 1-7 (ประเมินหมวด 3,6 และ
Maintain หมวด 1 ,2,4, 5) 

ค านิยาม 3. น าผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (OFI) ในหมวดที่ด าเนินการมาจัดท าแผนพัฒนา 
องค์กร หมวดละ 1 แผน 
4. จัดท าตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการตามเกณฑ์หมวด 7 
5. ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร  6. ติดตามประเมินผล โดยทีม Internal Audit /กลุ่ม
พัฒนาระบบริหาร /ผู้ตรวจประเมินภายนอก 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563 
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เกณฑ์เป้าหมาย ท าหมวด 1-7 (ประเมินหมวด 3,6 และMaintain หมวด 1 ,2,4, 5) 
ปีงบประมาณ2562 ปีงบประมาณ2563 ปีงบประมาณ2564 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 70) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 90) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 90) 

 
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
เกณฑ์เป้าหมาย ท าหมวด 1-7 (ประเมินหมวด 3,6 และMaintain หมวด 1 ,2,4, 5) 
ปีงบประมาณ2562 ปีงบประมาณ2563 ปีงบประมาณ2564 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 40) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 90) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 80) 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
2. เพ่ือน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 มาใช้เป็นแนวทางในการ 
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรและเป็นบรรทัดฐานการติดตามและ 
ประเมินผลของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประชากร 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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กลุ่มเป้าหมาย 2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

จากรายงานผลการประเมินของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข 

แหล่งข้อมูล 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอที่ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของ สนง.สสอ.ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 
PMQA ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  เกณฑ์เป้าหมายหมวด 1-7 (ประเมินหมวด 3,6 และ
Maintain หมวด 1 ,2,4, 5) 

รายการข้อมูล 2  B= จ านวนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทั้งหมด 
สูตรค านวณ
ตัวช้ีวัด 

(A/B)x100 

ระยะเวลา
ประเมินผล  

รายงานผลจากการประเมิน 2 ครั้ง/ปี  

เกณฑ์การให้
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน  
รอบท่ี 1 (ต.ค. 2561- เมย. 2563) รอบท่ี 2 (พ.ค. - เมย. 2563) 

5 คะแนน 5 คะแนน 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.จัดท ารายงานลักษณะ
ส าคัญขององค์การครบ 
13 ค าถามภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  
(1 คะแนน)  
2.ประเมินองค์การ (Self 
Assessment)เทียบกับ
เกณฑฯ์ หมวด 3กับ
หมวด 6 ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดและ
คงรักษาสภาพ  

5.ส่งรายงานผล
การด าเนินงาน
แผนพัฒนา
องค์การครบ 2 
หมวด (หมวด 3,6)  
และคงรักษาสภาพ
(Maintain) หมวด 
หมวด 1,2,4,5 
ภายในระยะเวลาที่

6.มีผลการ
ด าเนินงาน
แผนพัฒนาองค์การ
ครบ 2 หมวด 
(หมวด 3,6) และคง
รักษาสภาพ
(Maintain) หมวด 
หมวด 1,2,4,5 
ภายในระยะเวลาที่

8.ส านักสาธารณสุข
อ าเภอด าเนินการ
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
ระดับ 5 (1คะแนน)  
ระดับ 4 
(0.8คะแนน)  
ระดับ 3 
(0.6คะแนน)  
ระดับ 2 
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(Maintain) หมวด 
1,2,4,5   
(1 คะแนน)  
3.จัดท าแผนพัฒนา
องค์การหมวด 3 กับ
หมวด 6  ได้ครบถ้วน 
(หมวดละ 1 แผน)
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด (1 คะแนน)  
4.ก าหนดตัวช้ีวัดหมวด 
3 กับหมวด 6 ได้
ครบถ้วน(บังคับหมวดละ 
2 ตัวช้ีวัด และก าหนด
เองหมวดละ 3 ตัวช้ีวัดที่
สอดคล้องกับ OFI) 
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด(1 คะแนน)  

ก าหนด  
(0.5 คะแนน)  
และส่งรายงานผล
การด าเนินงาน
ตัวชี้วัดครบ 2 
หมวด(หมวด 3,6) 
และคงรักษาสภาพ
(Maintain) หมวด 
1,2,4,5 ภายใน
ระยะเวลาที่
ก าหนด  
(0.5 คะแนน)  

ก าหนด  
(2 คะแนน)  
7.รายงานผลการ
ด าเนินงานตัวชี้วัด
ครบ2 หมวด(หมวด 
3,6)  และคงรักษา
สภาพ(Maintain) 
หมวด 1,2,4,5  
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  
(2 คะแนน)  

(0.4คะแนน)  
ระดับ 1 
(0.2คะแนน)  

 
 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของ สนง.สสอ.ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 

PMQA ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  เกณฑ์เป้าหมายหมวด 1-7 (ประเมินหมวด 3,6 และ
Maintain หมวด 1 ,2,4, 5) 

เอกสาร
สนับสนุน 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14DCdyR9keDOUDKZUfOtO-dnd-3CEQY1F 

รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
Baseline data หน่วย หน่วย 

วัด 
ผลการด าเนินงานในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
พ.ศ.2559 2560 2561 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

แห่ง - - 2 

 
วิธีการ
ประเมินผล 

ระดับคะแนน  เป็นจ านวน  5  คะแนน ดังนี้ 
รอบท่ี 1 (ต.ค. 2562- เมย. 2563)  5  คะแนน 

1.จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กรได้ครบถ้วน 
คะแนน ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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1 สนง.สสอ.จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กรได้ครบถ้วน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0.20 

คะแนน 
0.40 

คะแนน 
0.60 

คะแนน 
0.80 

คะแนน 
1 

คะแนน 
5 ค าถาม 7 ค าถาม 9 ค าถาม 11 ค าถาม 13 ค าถาม 
เกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 ค าถาม ต่อ 0.20 คะแนน 
(interval) 

 

 
 2.ประเมินองค์กรด้วยตนเองในหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน 

คะแนน ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1 สนง.สสอ.ประเมินองค์การ (Self Assessment) เทียบกับเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 หมวด 3 กับ หมวด 
6 ครบถ้วนได้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ม.ค.2563 

หมวด เกณฑ์การให้คะแนน 
0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 

หมวด2 5 ค าถาม 7ค าถาม 9 ค าถาม 11ค าถาม 13 ค าถาม 

หมวด4 6 ค าถาม 8ค าถาม 10ค าถาม 12ค าถาม 14 ค าถาม 

เกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 ค าถาม ต่อ 0.10 คะแนน 
(interval) 

  
 
 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของ สนง.สสอ.ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 
PMQA ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  เกณฑ์เป้าหมายหมวด 1-7 (ประเมินหมวด 3,6 และ
Maintain หมวด 1 ,2,4, 5) 

 3.สนง.สสอ.จัดท าแผนพัฒนาองค์การของหมวด 3 กับ หมวด 6 ครบถ้วนได้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 2 ม.ค.2563 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1  

พ.ศ. หน่วยงาน เกณฑ์การให้คะแนน 
0.50 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2562 สนง.สสอ. มีแผน 1 มีแผน 2 
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หมวด หมวด 

 

 
4 สนง.สสอ.จัดท าตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ OFI ของหมวด 3 กับ หมวด 6 ครบถ้วนได้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 2 ม.ค.2563 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1 หมวด เกณฑ์การให้คะแนน 

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 
หมวด3 1 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 

หมวด6 1 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ตัวชี้วัด ต่อ 0.10 คะแนน 
(interval) 

 
 

 
5 ส่งรายงานผลการด าเนินงานแผนพัฒนาองค์การครบ 2 หมวด (หมวด 3,6)  และคงรักษา
สภาพ(Maintain) หมวด 1 ,2,4,5 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ระยะเวลา หน่วยงาน เกณฑ์การให้คะแนน 
0.50 

คะแนน 
1 

คะแนน 
รอบ 3 เดือน สนง.สสอ. ส่งหลัง 2 ม.ค.63 ส่งภายใน 2 ม.ค.63 
รอบ 6 เดือน สนง.สสอ. ส่งหลัง 2 เม.ย.63 ส่งภายใน 2 เม.ย.63 

 

 
 
 
 
 

 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของ สนง.สสอ.ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 
PMQA ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  เกณฑ์เป้าหมายหมวด 1-7 (ประเมินหมวด 3,6 และ
Maintain หมวด 1 ,2,4, 5) 

 รอบท่ี 2 (พ.ค. - ก.ย. 2563)  5  คะแนน 
6 สนง.สสอ.ด าเนินงานแผนพัฒนาองค์การครบ 2 หมวด (หมวด 3,6) และคงรักษาสภาพ
(Maintain) 1 ,2,4, 5ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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ระยะเวลา หน่วยงาน เกณฑ์การให้คะแนน 

0.50 
คะแนน 

1 
คะแนน 

หมวด3 สนง.สสอ. ด าเนินการไม่ครบ ด าเนินการครบ 
หมวด6 สนง.สสอ. ด าเนินการไม่ครบ ด าเนินการครบ  

 7.สนง.สสอ.ส่งรายงานผลการด าเนินงานแผนพัฒนาองค์การครบ 2 หมวด (หมวด 3,6) และ
คงรักษาสภาพ(Maintain) 1 ,2,4, 5ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลา หน่วยงาน เกณฑ์การให้คะแนน 
0.50 

คะแนน 
1 

คะแนน 
รอบ 9 เดือน สนง.สสอ. ส่งหลัง 2 ก.ค.63 ส่งภายใน 2 ก.ค.63 

รอบ 12 
เดือน 

สนง.สสอ. ส่งหลัง 25 ก.ย.63 ส่งภายใน 25 ก.ย.63 

 

 8.ส านักสาธารณสุขอ าเภอด าเนินการผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 1  คะแนน 
หมวด ผ่านตัวช้ีวัด 

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 
หมวด3 1 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 

หมวด6 1 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 
 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ 
ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

นายทนงศักดิ์   พลอาษา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
โทรศัพท์ที่ท างาน  0-4552-3250 ต่อ 304   โทรศัพท์มือถือ 08-1076-1153 
E-mail: konpcu@hotmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นายทนงศักดิ์   พลอาษา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
โทรศัพท์ที่ท างาน  0-4552-3250 ต่อ 304   โทรศัพท์มือถือ 08-1076-1153 
E-mail: konpcu@hotmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

 


