
รายงานการประชุม 

คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๔ 

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖  

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ หองประชุม  ชั้น ๓  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

------------------------------------ 

ผูมาประชุม 

 ๑. น.ส.วรรณภา ขันติสมบูรณ ผอ.สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป. รองประธานคนที ่๒ 

 ๒. นายทองสิน สัตยาพันธุ ผอ.สวนยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส. สป. คณะทํางาน 

 ๓. นางกาญจนา แจมมินทร ผอ.สวนพัฒนาและบริหารจัดการความรู สดร.สป. (แทน) คณะทํางาน 

 ๔. นางบุษราคัม หวังศิริจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ ศสส.สป. คณะทํางาน 

 ๕. น.ส.ศิริพร สนธิรัตน นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ศสส.สป. คณะทํางาน 

 ๖. นางชลัยรัตน ทรัพยประชา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สตร.สป. คณะทํางาน 

 ๗. นายกิจชัย กุลสัมฤทธิ ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สกถ.สป. คณะทํางาน 

 ๘. น.ส.นวรัตน เหลี่ยมไทย นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กก.สป. คณะทํางาน 

 ๙. น.ส.สุภาพร วงศชมภู นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กจ.สป. คณะทํางาน 

๑๐. น.ส.พิมพอัปสร บริบูรณรัตน นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กต.สป. คณะทํางาน 

๑๑. ร.ท.รัฐพล เพรียวพานิช นักประชาสัมพันธชํานาญการ สน.สป. คณะทํางาน 

๑๒. น.ส.สุนีรัตน พรไกวัล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ศปก.สป. คณะทํางาน 

๑๓. นายบัณฑิต สมถวิล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กอป.สป. คณะทํางาน 

๑๔. นายนาทวัฒน แกวเทพ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตส.สป. คณะทํางาน 

๑๕. นางณิรมล เกิดแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สดร.สป. คณะทํางาน 

๑๖. นางธัญลักษณ นันทมนตรี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สบจ.สป. คณะทํางาน 

๑๗. นางสาวอนงครัตน ลือนาม นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ศสส.สป. คณะทํางานและเลขานุการ 

๑๘. น.ส.ศิริเนตร แสนสายเนตร นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศสส.สป.  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 

  ๑. นายกฤษณ ธนาวณิช ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ติดราชการ 

  ๒. นายประเสริฐ แยมสรวล ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาและสงเสริมการบริหาร

ราชการจังหวัด  สบจ. สป. 

ติดราชการ 

  ๓. นางปรียาการย เกตุชู นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กพร.สป. ติดราชการ 

  ๔. น.ส.สุภาพร จรัญวรพรรณ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ศสส.สป. ติดราชการ 

  ๕. น.ส.หยาดพิรุณ ออนเม็ก นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ศสส.สป. ติดราชการ 

  ๖. ผูแทน สนผ. สป. สํานักนโยบายและแผน สป. ติดราชการ 

  ๗. ผูแทน สกม. สป. สํานักกฎหมาย สป. ติดราชการ 
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  ๘. ผูแทน กค. สป. กองคลัง สป. ติดราชการ 

  ๙. ผูแทน ตภ.มท. กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง มท. ติดราชการ 

๑๐. ผูแทน กพร.สป. กลุมพัฒนาระบบบริหาร สป. ติดราชการ 

๑๑. นางโชติกา บุญเหลือ นักประชาสัมพันธชํานาญการ สน.สป. ติดราชการ 

๑๒. นายสิริบูรณ ชูตระกูล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กอป.สป. ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม 

  ๑. น.ส.มณฑา แสงทอง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กก.สป.  

  ๒. น.ส.ศิริพร หมื่นเดช นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กก.สป.  

  ๓. นายสยาม อินทรสกุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กจ.สป.  

  ๔. น.ส.อริศรา ดวงสีใส นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กจ.สป.  

  ๕. น.ส.พิชฎา เจริญฤทธิ ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สบจ.สป.  

  ๖. น.ส.ฉัตติมา สถาจิตรกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สบจ.สป.  

  ๗. น.ส.ศศินี โพธิ์ทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สบจ.สป.  

  ๘. นายสรนันท วัฒนพานิช ปลัดอําเภอ ชรก.สตร. สตร.สป.  

  ๙. นายกฤษดา เจริญพิบูลย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สตร.สป.  

๑๐. นายสุทธิศักดิ์ ธาราศักดิ ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สตร.สป.  

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

   นายทองสิน สัตยาพันธุ ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร เปน

ประธานในที่ประชุม และไดดําเนินการประชุม ดังนี ้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 ประธาน (นายทองสิน สัตยาพันธุ) แจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจาก ผอ. ศสส. สป. 

ประธาน ติดภารกิจสําคัญ จึงมอบหมายใหทําหนาที่ประธานแทน และการประชุมครั้งนี้เปนการประชุมครั้งที่ 

๑/๒๕๕๖ 

 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคําสั่งที่ ๑๐๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ 

๒๕๕๖   แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๔ เพื่อดําเนินการตาม

เกณฑที่กําหนด  จึงขอเชิญคณะทํางานฯ  ซึ่งประกอบดวยผูแทนของทุกกอง ศูนย สํานักเขารวมประชุมวันนี้ 

เพื่อทบทวนขอมูล ระบบฐานขอมูล และพิจารณาคัดเลือกตัวชี้ วัดผลลัพธการดําเนินการที่สะทอน             

การดําเนินการ หมวด ๔ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ 

    นางสาวอนงครัตน ลือนาม เลขานุการคณะทํางานฯ แจงเรื่องผลการตรวจรับรอง

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certifiled Fundamental Level : FL)  ประจําปงบประมาณ 
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พ.ศ. ๒๕๕๕ วาสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผานการตรวจฯ เรียบรอยแลว และจะเขารับรางวัลจาก 

สํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งผลการตรวจฯ สามารถดูไดที่เว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

   เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๔ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

     ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   สํานักงาน กพร.  ยังกําหนดใหหนวยงานระดับกรมดําเนินการ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยรักษามาตรฐานตามคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งฝายเลขาฯ ไดศึกษาทบทวนพรอมเปรียบเทียบกับ Excel file 

ของ สํานักงาน กพร. แลว พบวาเกณฑที่กําหนดใหดําเนินการ จะเหมือนกับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ทุกประการ 

โดยกําหนดการใหคะแนน  ในประเด็น A เทากับ ๐.๖ คะแนน ประเด็น D เทากับ ๐.๔ คะแนน แตถาเปน ADL จะ

กําหนดให A เทากับ ๐.๕ คะแนน     D เทากับ ๐.๓ คะแนน และ L เทากับ ๐.๒ คะแนน 

    โดยการรายงานผลการประเมินตนเองในแตละรอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ที่จะตองสงให สํานักงาน กพร. ตรวจรับรองฯ นั้น จะใชรูปแบบตามตาราง Self Certified FL 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

   ๓.๑ ทบทวนระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  

 นางสาวอนงครัตน ลือนาม  เลขานุการคณะทํางานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา 

ไดวิเคราะห ทบทวนขอมูล และระบบฐานขอมูลตาง ๆ ที่ใชงานอยูของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด-

กระทรวงมหาดไทย ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งสอดคลองตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ของสํานักงานปลัด-

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  หมวด

ที่ ๔ แยกตาม IT๑ – IT๗  รวมทั้งสิ้น ๓๙ ฐานขอมูล ซึ่งฝายเลขานุการฯ ไดจัดทําแบบสํารวจการวิเคราะหและ

ทบทวนขอมูลและระบบฐานขอมูลประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อสํารวจถึงความจําเปนของฐานขอมูล

ที่มีอยูในแตละ IT (IT๑ - IT๗) ของหนวยงานภายในสังกัด สป. วามีความจําเปนตองปรับปรุง เพิ่มเติม หรือ

จัดทําใหมหรือไม และจะดําเนินการอยางไร สงใหหนวยงานตาง ๆ  ไดทบทวนและสงขอมูลตอบกลับฝาย

เลขานุการฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เรียบรอยแลว ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะหและ

ทบทวนขอมูลและระบบฐานขอมูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

   ๓.๑.๑ ขอมูลและระบบฐานขอมูลจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

          ๑. ขอมูลและระบบฐานขอมูลที่ตองการปรับปรุง จํานวน ๙ ฐานขอมูล 

          ๒. ขอมูลและระบบฐานขอมูลทีไ่มตองการปรับปรุง จํานวน ๒๕ ฐานขอมูล 

          ๓. ขอมูลและระบบฐานขอมูลที่ตองการยกเลิก จํานวน ๑ ฐานขอมูล 

  ๓.๑.๒ ขอมูลและระบบฐานขอมูลที่ตองการพัฒนาใหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

จํานวน ๕ ฐานขอมูล 

 ฝายเลขานุการฯ ไดนําระบบฐานขอมูลที่ไดจากการสรุปผลฯ ดังกลาวขางตน มา

จําแนกใหสอดคลองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๔ ตามรหัส IT ไดดังนี้ 
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๑. IT๑ ระบบฐานขอมูลที่ชวยสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติราชการ มี ๔ ฐานขอมูล 

๒. IT๒ ระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสราง

คณุคา มี ๑๑ ฐานขอมูล 

๓. IT๓ ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน มี 

๒๕ ฐานขอมูล 

๔. IT๔  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล 

ขาวสารและรับบริการผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม  มี ๘ ฐานขอมูล 

๕. IT๕  ระบบการตดิตาม เฝาระวัง และเตือนภัย (Warning System)  มี ๓ 

ฐานขอมูล 

 ๖. IT๖ ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ จํานวน 

๓๙ ฐานขอมูลใน IT๑ - IT๕  ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 

 ๗. IT๗  แผนการจัดการความรู และนําแผนไปปฏิบัติ  จํานวน ๓ องคความรู 

ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสถาบันดํารงราชานุภาพ สป. 

  ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ ขอความรวมมือใหหนวยงานที่รับผิดชอบ ดําเนินการ

ปรับปรุงขอมูลในระบบฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน เพื่อใหสอดคลองและบรรลุเปาหมายตรงตามจุดเนนในการ

ตรวจรับรอง Certified FL หมวด ๔ ที่สํานักงาน กพร. ไดกําหนดไววา “เนนระบบฐานขอมูลที่ถูกตอง 

ครบถวน ทันสมัย รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่มีความพรอมใชงานและปลอดภัย โดยสามารถ

นํามาใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการแสดงใหเห็นวามีการนําขอมูลมาใชในการตัดสินใจหรือการ

บริหารจัดการอยางไร” 

มติที่ประชุม  

  ที่ประชุมเห็นชอบ โดยฝายเลขานุการฯ จะจัดทํารายงานการประชุมใหแลวเสร็จภายใน ๑ 

สัปดาห แลวสงใหทุกหนวยงานทบทวนและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในตารางสรุปผลการวิเคราะหและ

ทบทวนขอมูลและระบบฐานขอมูลของ สป.มท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวสงกลับคืนให ศสส.สป. 

ภายในวันศุกรที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  

 ๓.๒ คัดเลือกตัวชี้วัดผลลัพธการดําเนินการที่สะทอนการดําเนินการ หมวด ๔ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   สํานักงาน กพร.  กําหนดใหหนวยงานระดับกรม

ดําเนินการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยรักษามาตรฐานตามคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งกําหนดใหมีตัวชี้วัดแนะนําหมวดละ ๕ 

ตัวชี้วัด สําหรับหมวด ๔ มีดังนี ้

๑) รอยละของความครอบคลุมถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลที่สนับสนุน

ยุทธศาสตรอยางนอย ๑ ประเด็นยุทธศาสตร 
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๒) รอยละความพึง พอใจของผูเขาถึงหรือเขามาใชขอมูลขาวสารผานทาง

เว็บไซตของสวนราชการ 

๓) รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม 

พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

๔) ระดับความสําเร็จของการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐตามมาตรฐานขอมูล 

statXML 

 ๕) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตาม

แผนจัดการความรูอยางนอย ๓ องคความรู 

 นางบุษราคัม หวังศิริจิตร  ไดชี้แจงรายละเอียดของแตละตัวชี้วัด ดังนี้ 

 ๑) รอยละของความครอบคลุมถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลที่สนับสนุน

ยุทธศาสตรอยางนอย ๑ ประเด็นยุทธศาสตร พิจารณาจากยุทธศาสตร ๓ ยุทธศาสตร จะเห็นวายุทธศาสตรที่ 

๑ มีระบบฐานขอมูลฐานขอมูลยาเสพติด ยุทธศาสตรที่ ๒ มีระบบฐานขอมูลจุดผานแดน สวนยุทธศาสตรที่ ๓ 

มีระบบฐานขอมูลอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวเห็นวาไมควรเลือก เนื่องจากการจะทําใหระบบ

ฐานขอมูล มีความครอบคลุมถูกตอง และทันสมัย คอนขางจะเปนไปไดยาก เพราะหลักเกณฑการประเมินใน

ประเด็นความครอบคลุมถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลไมชัดเจน อาจทําใหเกิดปญหาในการตีความและ

การดําเนินการ  

๒) รอยละความพึงพอใจของผูเขาถึงหรือเขามาใชขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซต

ของสวนราชการ พิจารณาแลวเห็นวาควรเลือก เนื่องจากป พ.ศ. ๒๕๕๕  ศสส.สป. ไดดําเนินการจัดทําแบบ

สํารวจความพึงพอใจบนเว็บไซต www.moi.go.th เพื่อใหบุคคลภายนอกไดตอบแบบสํารวจฯ ไวแลว 

๓) รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม 

พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐   เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาไมควรเลือก เนื่องจากวิธีการวัด/การ

ประเมิน พิจารณาจากผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการเปดเผยขอมูลขาวสารของทาง

ราชการ จากสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่ง

อาจเกิดปญหาในประเด็นหนวยงานไมสามารถควบคุม/รูแหลงที่มาของผูแสดงความคิดเห็น 

๔) ระดับความสําเร็จของการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ ตามมาตรฐานขอมูล 

statXML เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาไมควรเลือก เนื่องจากเกณฑการวัดความครอบคลุมถูกตอง และทันสมัย อีก

ทั้งขอมูลฯ ดังกลาว จังหวัดจะเปนผูนําเขาขอมูล ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไมมีแผนหรือแนวทาง

กําหนดการนําเขาขอมูลที่ชัดเจน จึงอาจทําใหขอมูลไมครอบคลุมถูกตอง และทันสมัย 

 ๕)  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตาม

แผนจัดการความรูอยางนอย ๓ องคความรู เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาไมควรเลือก ซึ่งผูแทน สดร.สป. ไดให

ขอมูลเพิ่มเติมวาการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูในปนี้มีการจัดกิจกรรมถึง ๗๕ กิจกรรม บาง

กิจกรรมยังมีปญหาเกี่ยวกับความพรอมดานงบประมาณและสถานที่ จึงเกรงวาอาจไมบรรลุตามตัวชี้วัด 

 

 

http://www.moi.go.th/
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มติที่ประชุม 

ที่ประชุมเห็นชอบ ใหเลือกตัวชี้วัดที่ ๒ รอยละความพึงพอใจของผูเขาถึงหรือเขามาใช

ขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซตของสวนราชการ เปนตัวชี้วัดผลลัพธการดําเนินการที่สะทอนการดําเนินการ

หมวด ๔  โดยให ศสส.สป. รับผิดชอบดําเนินการตอไป 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ  

 ไมมี 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 

 

 

(น.ส.อนงครัตน ลือนาม) 

นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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