
ประสบการณ/ความสําเร็จในการพัฒนา

องคกรดวย PMQA หรือ TQA

โดย

พันตํารวจเอก ทรงชัย   สิมะโรจน

นายแพทย(สบ 5) กลุมงานศัลยกรรม/QMR

โรงพยาบาลตํารวจ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ประสบการณ/ความสําเร็จในการพัฒนา

องคกรดวย PMQA หรือ TQA



POLICE  GENERAL HOSPITAL

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2551

ของ โรงพยาบาลตํารวจ

POLICE  GENERAL HOSPITAL

มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ

•  การเสริมสรางธรรมาภิบาล

•  ความพงึพอใจของผูรับบริการ

 มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร

• การบริหารจดัการองคการ

 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

•  การบริหารงบประมาณ

•  ประสิทธิภาพของการใชพลงังาน

มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

• ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก

ของโรงพยาบาลตาํรวจ



Balance  Score  Card

วัดผลแบบสมดุล

Balance  Score  Card

วัดผลแบบสมดุล

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ

การใหบรกิาร  

(วัดภายนอกองคกร)

น้ําหนกั : รอยละ 20

มี 2 ตัวชี้วัด

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ

การใหบรกิาร  

(วัดภายนอกองคกร)

น้ําหนกั : รอยละ 20

มี 2 ตัวชี้วัด

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนา

องคกร  (วัดภายในองคกร)

น้ําหนกั : รอยละ 25

มี 1 ตัวชี้วัด

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพ

ของการปฏบิัติราชการ

(วัดประสิทธภิาพ)

น้ําหนกั : รอยละ 10

มี 3 ตัวชี้วัด

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพ

ของการปฏบิัติราชการ

(วัดประสิทธภิาพ)

น้ําหนกั : รอยละ 10

มี 3 ตัวชี้วัด

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล

(วัดประสิทธิผล)

น้ําหนกั : รอยละ 45

มี 7 ตัวชี้วัด

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล

(วัดประสิทธิผล)

น้ําหนกั : รอยละ 45

มี 7 ตัวชี้วัด

การประเมินผลการปฏิบัตริาชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

โรงพยาบาลตํารวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 วัดผลใน 4 มิติ มี 13 ตัวชี้วัด  ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัตริาชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

โรงพยาบาลตํารวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 วัดผลใน 4 มิติ มี 13 ตัวชี้วัด  ดังนี้

มีการประเมินผลตามคํารับรองฯ ดังกลาว  3 ระยะ คือ รอบ6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน



Strategy  Map  ของโรงพยาบาลตํารวจ  สํานักงานตํารวจแหงชาติวิสัยทัศน : เปนองคกรที่มุงมั่นสูบริการประทับใจ วิทยาการทันสมัย ปลอดภัยไดมาตรฐาน เพื่อตํารวจและประชาชน

12.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)12.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
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การพัฒนาองคกรใหมีมาตรฐานและเปนเลิศดวย  PMQA  ทั้ง   7 หมวด

มิติ

ที่ 1

มิติ

ที่ 2

มิติ

ที่ 3

มิติ

ที่ 4

ผูเขารับการศกึษาและ

อบรมมีความรู 
ความสามารถตาม

สมัฤทธิผลของหลักสตูร

บุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมดานยุทธศาสตรและ

แผนงาน การจัดการ การบรหิารงาน-บุคคล งบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ

บุคลากรไดรับการฝกอบรมดานความรูและ

คุณธรรมจริยธรรม

3.1.1 ผูมารับบริการ
สขุภาพ 500,000 ราย

โรงพยาบาลตํารวจได

ผานการรับรอง

มาตรฐาน HA

(Hospital 

Accreditation)

การตรวจพิสูจนดานนิติเวช : 
วิเคราะหทางนิติวิทยาศาสตร  
55,000 ราย

3.21 การจัดทําแผนปรบัปรุงระบบงานตาม
ตัวชี้วัด PMQA

5.การเปดเผยขอมูลขาวสาร5.การเปดเผยขอมูลขาวสาร 6.การดาํเนินการตามมาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ6.การดาํเนินการตามมาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9.ประสทิธภิาพ

การใชพลังงาน

8.การเบิกจายเงิน

งบประมาณ

รายจายลงทนุ

10.การรักษามาตรฐาน

ระยะ

เวลาการใหบริการ



POLICE  GENERAL HOSPITAL

ตัวชี้วัดผลการปฏบิัติราชการ น้ําหนัก

(รอยละ)

ผลการดาํเนินงาน

คาคะแนนที่ได คะแนนถวงน้ําหนัก

มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล 30 1.4000

3.1.1 จํานวนผูมารับบริการ

สุขภาพ  500,000 ราย
10 5 0.5000

3.21 ระดับความสําเร็จของการ

จัดทําแผนการปรับปรุงระบบงาน

ตามตัวชี้วัด PMQA 

20 4.5 0.9000

ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ของ รพ.ตร.



ตัวชี้วัดผลการปฏบิัติราชการ น้ําหนัก

(รอยละ)

ผลการดาํเนินงาน

คาคะแนนที่ได คะแนนถวงน้ําหนัก

มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบรกิาร 20 0.8430
5 ระดับความสําเร็จในการเปดเผย

ขาวสารขอมูลของราชการ
10 3.5700 0.3570

6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามมาตรการปองกันและปราบปราม

การทุจริต

4.8600

6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม

มาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

5 4.7200 0.2360

6.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเรื่อง

กลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การ

ปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิ

ชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมลูการจัดซื้อ

จัดจาง

5 5.0000 0.2500

ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ของ รพ.ตร.



ตัวชี้วัดผลการปฏบิัติราชการ น้ําหนัก

(รอยละ)

ผลการดาํเนินงาน

คาคะแนนที่ได คะแนนถวงน้ําหนัก

มิติที่ 3ดานประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติราชการ

25 0.6602

8รอยละอัตราการเบิกจายงบประมาณ

รายจายลงทุน
9 1.0000 0.0900

9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ

สวนราชการ

9 2.4540 0.2209

10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย

ถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการใหบริการ

7 4.9900 0.3493



ตัวชี้วัดผลการปฏบิัติราชการ น้ําหนัก

(รอยละ)

ผลการดาํเนินงาน

คาคะแนนที่ได คะแนนถวงน้ําหนัก

มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร 25 1.1242

12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

25 4.4964
12.1 ระยะเวลาการสงรายงานการประเมินองคกรดวย

ตนเอง
1.5 5.0000 0.0750

12.2 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความ

ครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมินองคกร

ดวยตนเอง

7 4.1380 0.2897

12.3 ผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวย

ตนเองตามเกณฑ  7 หมวด
16.5 4.6027

12.3.1 ผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกร

ดวยตนเองตามเกณฑ 7 หมวด
9 4.4800 0.4032

12.3.2 ความครบถวนของหลักฐานประกอบผลการ

ประเมินองคกรดวยตนเอง
7.5 4.7500 0.3563



ตัวชี้วัดผลการปฏบิัติราชการ น้ําหนัก

(รอยละ)
ผลการดําเนินงาน

คาคะแนนที่ได คะแนนถวงน้ําหนัก

มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล 30 1.4000

มิติที่ 2 ดานคุณภาพการ

ใหบริการ

20 0.8430

มิติที่ 3ดานประสิทธิภาพของ

การปฏิบัติราชการ

25 0.6602

มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร 25 1.1242

น้ําหนักรวม 100 คาคะแนนที่ได 4.0274
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การบริหารกระบวนการ 

กระบวนการบริหารลูกคา

การวางระบบบริหาร
จัดการสินทรัพยที่จบัตอง

ไมได

ทุนมนุษย

ทุนขอมูลสารสนเทศ        
&ทุนความรู

ทุนองคกร

เพิ่มความพรอมเชิง  
ยุทธศาสตร

เพิ่มคุณคา

Value 
Creation

การพัฒนาขั้นตอนการทํางานใหดีขึ้น

Reengineering 
Lean Enterprise      
Six Sigma TQM

ลดตนทุน & ความ
สูญเสยี

ลดรอบระยะเวลา
ดําเนินการ

เพิ่มผลผลติ

สํานักงานตํารวจแหงชาติสูองคกรที่มุงเนนยุทธศาสตร
Strategy-focused Organization

สํานักงานตํารวจแหงชาติสูองคกรที่มุงเนนยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติสูองคกรที่มุงเนนยุทธศาสตร
StrategyStrategy--focused Organizationfocused Organization

เพิ่มความพึงพอใจ
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การดูแลผูรับบริการ

ความโปรงใส มีสวนรวม
เพิ่มความไววางใจ

ประสิทธิภาพ
efficiency

คุณภาพ
quality

ขีดสมรรถนะ
capacity-
building

effectiveness

PMQAPMQA
แผนภาพที่ 5 : สํานักงานตาํรวจแหงชาติสูองคกรที่มุงเนนยทุธศาสตร

211



ตัวชี้วัดที่  3.1.22.1 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

องคกรแบบองครวมมุงเนน  Output ,Outcome  และ Impact 

โดยมีคูเทียบเคียง  ( Benchmarking )

ตัวชี้วัดที่  3.1.22.2 : ระดับความสําเร็จของการวางแผน

ปรับปรุงองคกรสูการจัดการผลกระทบทางลบตอองคกร 

และสังคม ( แผนพัฒนาองคกรและ CSR)

ตัวชี้วัดที่  3.1.22.3 : ระดับความสําเร็จของการสราง

ความสัมพันธกับผูรับบริการหลักและผูมีสวนไดสวนเสีย

ขององคกร (CRM และ CEM )



16/6/2551

CRM : Customer Relationship Management  เปนการจัดการ

สรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

ขององคกร  หรือเปนการบรหิารงานลูกคาสัมพันธ

♥ ระดับความสําเร็จของการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการหลักและ      
ผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร  เปนกระบวนการจัดการในการสราง

ความสัมพันธ  เพื่อกอใหเกิดภาพลักษณที่ดี  ลดผลกระทบทางลบตอ

องคกร  นําไปสูความสําเร็จของการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย            

อยางมีประสิทธิภาพ

14
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15

CSR (Corporate Social Responsibility)

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร  คือ การปฎิบัติงาน

ขององคกรหรือหนวยงานอยางรูหนาที่และใหความสาํคัญ

ตอสังคม มีความรับผิดชอบดวยความรอบคอบอยาง

ตอเนื่อง มีเหตุผลตามหลักจริยธรรมและการกํากับดูแล

ตนเองที่ดีเปนสวนสําคญั โดยไมสรางผลกระทบในทางลบ

ตอสังคม







ธุรกิจโลกธุรกิจโลก

ธุรกิจการผลิตธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการธุรกิจการบริการ

• ผลิตอาหาร
• ผลิตโทรศัพท
• ผลิตเฟอรนิเจอร
• ผลิตรถยนต
• ผลิตเสื้อผา

• ลงทุนสูง
• ปรับตัวยาก
• กาํไรนอย
• เสี่ยงสงู

• สายการบิน
• สปา
• โรงแรม
• มหาวิทยาลัย
• สถานที่ทองเที่ยว

• ลงทุนนอย
• ปรับตัวงาย
• กาํไรสูง
• เสี่ยงนอย



80 % ของความพึงพอใจ                ไมบอกตอ

20 % ของความไมพึงพอใจ บอกตอ 30 เทา ขึน้
ไป 

ลงหนังสือพิมพหนา 1 ฟรีทุกวัน



ภาพลักษณ

พฤติกรรม การแสดงออก การสราง

ใสใจบริการ

ถูกใจ ติดใจ ประทับใจ

ดีกวาที่คิด
ไมติดขัด

อยางที่คาด

สุภาพกวา   
ที่เห็น

?



Road map การพัฒนาองคกรของโรงพยาบาลตํารวจ

โรงพยาบาล

ตํารวจ

3

6

5

1

2

4

2552 2553 2554



2222

โรงพยาบาลตํารวจ เรื่อง

หมวด 3
-การพัฒนาคุณภาพบริการจายยา
ผูปวยนอกโรงพยาบาลตํารวจ

หมวด 6

+กระบวนการสรางคุณคา

-การรักษามาตรฐานระยะเวลา
การใหบริการคัดกรอง(ณ จุดคัดแยก)

-การจัดการขอรองเรียน
+กระบวนการสนับสนุน

-การปรับลดเวลารอคอยผลตรวจ
ทางชีวเคมี











1.ไดรับการถายทอดตัวชี้วัดลาชา และขาดความชัดเจนทําให
ระยะเวลาในการปฏิบัตินอย  ผลของงานจึงอาจไมครบถวน
สมบูรณ

2.แนวทางดําเนินการและการประเมินผลตามตัวชี้วัด

เปลี่ยนไปจากเดิม  ทําใหตองเสียเวลาในการศึกษาและเรียนรู
ใหม



I = Integrity  คือ  การทํางานอยางมีศักดิ์ศรี

A = Activeess  คือ  ขยันตัง้ใจทํางาน

M = Morality คือ  มีศีลธรรม  มีคุณธรรม

R = Relevancy  คือ  รูทันโลก  ปรับตัวทนัโลกใหตรงกับสังคม

E = Efficiency  คือ  มุงเนนประสิทธิภาพ

A = Accountability  คือ  รับผิดชอบตอผลงาน  ตอสังคม

D = Democracy  คือ  มีใจและการกระทําที่ปนประชาธิปไตย  มีสวนรวม  โปรงใส

Y = Yield  คือ  มีผลงาน  มุงเนนผลงาน

 ฉันพรอมทํางานเพื่อประชาชน  ฉนัพรอมทาํงานเพื่อแผนดิน




