
 

แบบฟอร์ม 5 แผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
 

ชื่อส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน   ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/กลุ่มงาน  นางปราณี   มองเพชร 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เชื่อมกับ 
หมวด 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(ตัวชี้วัดและเป้าหมาย) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

IT 1.การเลือก รวบรวม  ตัวชี้วดัผลการด าเนินงาน เพ่ือติดตามผลการปฏบิัติการ และผลการด าเนินการโดยรวม ซ่ึงรวมถึงการติดตามความก้าวหน้า ในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติราชการ 
      1.1. ก าหนดรายการตัวช้ีวัดและก าหนด
ประเภทตัววัด 

หมวด 1 
หมวด 2 
หมวด 5 

             -ได้รายการตัวช้ีวัด 
-ได้แบบฟอร์มที่ใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูล 
-ผู้เกี่ยวข้องมีความ
เข้าใจ 
-มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบส าเร็จ 
-ด าเนินการตามแผน 
-รวบรวมผลการ
วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุง
เสนอผู้บริหาร 

คณะท างาน 
PMQA 

      1.2. ประชุมชี้แจงการจดัเกบ็ตัวช้ีวัด             
      1.3. ทบทวน/ปรับปรุง Template การ
รายงานผล 

            

      1.4. บันทึกผลตัวช้ีวัด และค านิยามใน KPI 
online 

            

      1.5. รายงานผลตัวช้ีวัด 
 

             

      1.6. รวบรวมข้อมลูพร้อมตรวจสอบข้อมูล 
 

             

      1.7. สรุปผลการวิเคราะห์และปรับปรุงผล
การด าเนินงาน 

             

IT 2.วิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินงาน  เพ่ือประเมินผลส าเร็จของส่วนราชการ  ความก้าวหน้า ในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติท่ีดี และน าไปสู่การปรับปรุงต่อเน่ือง 
      2.1. ประชุมเพื่อพิจารณาขั้นตอนการ
วิเคราะห์ ทบทวน 
 
 
 

หมวด 1 
หมวด 2 
หมวด 5 
 
 
 
 
 

            แสดงให้เห็นถึงระบบ
การวิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินการที่น าไปสู่
การปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

คณะท างาน 
PMQA  

     2.2 ประชุมเพื่อคัดเลือกข้อมลูจากผลการ
ด าเนินงานย้อนหลัง 
 

            เปรียบเทยีบข้อมูลเพื่อ
น าไปสู่การคาดการณ์
หรือปรับปรุง 



     2.3. วิเคราะห์ ทบทวน ผลการด าเนินงาน
เทียบกับตัวช้ีวัดปีก่อนหน้า 

 
 

            ผลการทบทวนไปใช้ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และปรับปรุงองค์กร 

     2.4. สรุปผลการคาดการณ์อนาคต เพื่อแจ้ง
ผู้บริหาร 

            น าไปสู่การจัดท า
สารสนเทศในการ
วางแผนยุทธศาสตร ์

IT 3.การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือให้ประซาซน เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และใช้บริการ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

     3.1.วิเคราะห์ข้อมลูที่จ าเป็น หรือความรู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใหป้ระซาซนเข้าค้นหา หรือสืบค้น
ไต ้

หมวด 1 
หมวด 2 
หมวด 5  

 

            - มีฐานข้อมูลเพื่อ ให้
ประซาซนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร หรือบริการ
ผ่าน ระบบ IT ที่ครอบ 
คลุม ถูกต้อง และ 
ทันสมัย 
- รายงานผลการ 
วิเคราะห์ข้อมูล ท่ี
จ าเป็นหรือ ความรู้
เพื่อให้ ประซาซน
ค้นหาได ้

คณะท างาน 
PMQA 

     3.2. ปรับปรุงระบบสืบคัน ข้อมูล ความรู้ที่
ได้ จัดท าไว ้ให้ครบถ้วน  

            

     3.3. จัดท าฐานข้อมูลหรือ ความรู้ในระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ประซาซน เข้า
สืบค้นได้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ 
พ.ค.2540  

            

    3.4. สรุปผลการด าเนินการ ให้บริการสืบค้น
ข้อมูล หรือความรู้แก่ประซาซน ผา่นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

            

IT 4. การจัดท าระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) 
    4.1. จัดท าระบบตดิตาม เฝ้าระวัง และเตือน
ภัย (Warning System) ทีม่ีความส าคัญต่อการ
ด าเนินการตามประเด็น ยุทธศาสตร์ มีตัวช้ีวัด 
เงื่อนไขการ ติดตาม/เตือนภัย วิธกีารเตือนภยั 
มาตรการทีต่้องด าเนินการ เมื่อเกิดภัยขึ้นใน
ระดับต่างๆ  

หมวด 2             - มีระบบตดิตาม เฝ้า
ระวัง และ เตือนภัยที่มี 
ประสิทธิภาพ 
- ระบบติดตาม เฝ้า
ระวัง และ เตือนภัย 
(Warning System) ที่
มี ความส าคญัต่อการ 
ด าเนินการตาม 
ประเด็นผลการ
ทบทวน ไปใช้ในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
และปรับปรุงองค์กร 

คณะท างาน 
PMQA 

    4.2. จัดท าข้อมลูความถี่ และ สารสนเทศ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเตือนภยั ที่ท าไว้ เซ่น 
ข้อมูลความถี่และความเสยีหายของภัยที่เกิด 

             

    4.3. จัดท ารายงานผลการ ตดิตาม เฝ้าระวัง
และ เตือนภัย น าเสนอผู้บริหารทราบ  
 

             



       

        เห็นชอบด าเนินการ 

  

 ลงนาม………….....เทอดศักดิ์……………… 

       (นายเทอดศักดิ์   จุลนีย์) 

     สาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน                             

  วันที…่…27……/……ธันวาคม.…../……2561…... 

    4.4. สรุปผลการจดัท าระบบ การติดตาม 
เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) โดย
ครอบคลมุถึงผลส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ ปรบัปรุงระบบ
ในปีต่อไป 

             น าไปสู่การจัดท า
สารสนเทศในการ
วางแผนยุทธศาสตร ์
 

IT 5. การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูล และ สารสนเทศ 

    5.1 จัดท าระบบรักษา ความมัน่คงและ 
ปลอดภัย (Security) ของระบบฐานข้อมูล 
สารสนเทศ  

หมวด 1 
หมวด 2 
หมวด 5 

            -มีระบบบริหารความ
เสี่ยงของ ระบบ
ฐานข้อมูล และ
สารสนเทศ ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
-รายงานผลการ 
ทบทวนนโยบาย ความ
มั่นคงของระบบ
ฐานข้อมูล และ
สารสนเทศ ตามกรอบ
มาตรฐานท่ีก าหนด 

คณะท างาน 
PMQA 

    5.2 ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ของ 
บุคลากรในการด าเนินการ ดา้นความมั่นคง
ปลอดภัย ส าหรับสารสนเทศ ของหน่วยงาน
อย่างซัดเจน 

            

    5.3 จัดท าแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์
ความไม่แน่นอนและภัยพิบัต ิทีอ่าจจะเกิดกับ
ระบบ ฐานข้อมูล และ สารสนเทศ  

            

   5.4 ปฏิบัติตามแผนแก้ไข ปญัหาจากสถาน 
การณ์ ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกดิ
กับระบบ ฐานข้อมูล และ สารสนเทศ 

            

  5.5 สรุปผลการปฏิบัตติาม แผนแก้ไขบัญหา
จาก สถานการณ์ความไม่แน่นอนและภยัพบิัติที่ 
อาจจะเกิดกับระบบ ฐานข้อมลูและ สารสนเทศ 
หรือมีการซักซ้อม ด าเนินการตามแผน  

            


