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สรุปสาระสําคัญ
การประชุมหารือแนวทางการประเมินสถานะองคการ กปส. ตามเกณฑ PMQA 4.0
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันศุกรที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 - 14.30 น.
ณ หองประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ
--------------------------------------ผูเขารวมประชุมสวนกลาง
ประธาน
1. นางสุดฤทัย เลิศเกษม
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
สทท.
2. นางสุพัชรินทร ชาญชางเหล็ก
นักสื่อสารมวลชนชํานาญการ
3. นางสาวศุภลักษณ เวชกามา
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
4. นางสาวนภรัชต พิมพพันธุ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
5. นายรักษสิทธิ สิทธิทูล
นักสื่อสารมวลชนชํานาญการ
6. นางสาวนิศานาถ สนธิเณร
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
7. นางสาวกานตวดี เพิ่มผล
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
สวท.
8. นายภูดิท ศิริวุฒิ
นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ
สนข.
9. นางสาวเพ็ญนภา เข็มตรง
นักสื่อสารมวลชนชํานาญการ
10. นายเจษฎา ชาลีมี
นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ
11. นางสาวธัญชนก ฟองตุน
นักวิชาการคอมพิวเตอร
สปต.
12. นายสุรศักดิ์ หรรษาชลีกร
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
13. นางสาวนันทมนัส โพธิเสถียร
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
14. นางสาวพิมพสุดา นวมภา
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
15. นายรัชพล พงษนิกร
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
ศสช.
16. นายเสมอ นิ่มเงิน
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ
17. นางสาวภิญญา แซแต
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
18. นางสาวสโรชา ชามทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
กกจ.
19. นางสาวทัดดาว เสมมา
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
20. นางสาวณิศรา วงศจิรสกุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สพป.
21. นางวรรรี วงศรักไทย
ผอ.สวนเครือขายการประชาสัมพันธ
22. นางรุงนภา นรารัตนกุล
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
23. นางชัชพร ศฤงคารจินดา
นักประชาสัมพันธชํานาญการ

สปช. ...
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สปช.
24. นางเอมอร นริศรางกูร
25. นางสาวปุญดาริกา จารุสกุล
26. นางวันเพ็ญ ภูชางทอง
สนผ.
27. นางเรือนเพ็ชร แหลมทองมงคล
28. นางพิชญา นิลมณี
29. นางสาวกรกมล เนียมละมุน
30. นางสาวสุดาภรณ กรรณเลขา
31. นางสาวณัฐนรี สงธาดา
32. นางสาวนิพัทธา อินทรักษา
33. นางสาววชิรา สุวรรณวงศ
34. นางสาววรปญญ จิตราวุธ
สลก.
35. นายชัยวัฒน บุญชวลิต
36. นางสาวณัฐธิดา สงวนถอย
สพท.
37. นายรหัท อุดมเวศย
กพร. และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
38. นางวาสนา เชิญขวัญ
39. นางสาวธนภร โสมะทัต
40. นางสาวกุลปราณี ชาลีวงศ
41. นางสุภารัตน แผนเงิน
42. นายวานิชย นิลประเสริฐ
43. นางสาวชนิตตา อินทรเขายอย
44. นางสาวประณิตา สุนทรเวช
ผูเขารวมประชุมสวนภูมิภาค
สปข.1
45. นายพรพิทักษ แมนศิริ
46. นางสาวนลิน มาคเชนทร
47. นางสาวทิวาพร แสนเมืองชิน
48. นางอชิรญาณ มังธานี
49. นางสาวณิชานันณ มากทอง
50. นางสาวณัณธกาญพร มวงนิกร
51. นางสาวทรงรัตน ทิพวงษ
52. นายชยุต อนุสุริยา
53. นางจันทิมา จันทรเต็ม

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ร.ผอ.สนผ.
ผอ.สผค.
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
เลขานุการกรม
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
วิศวกรไฟฟาชํานาญการพิเศษ
ผอ.กพร.
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักประชาสัมพันธ

ผอ.สปข 1
ร.ผอ.สวนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ
ผอ.สวนขาวและรายการภูมิภาค
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
นักสื่อสารมวลชนชํานาญการ

สปข.2 ...
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สปข.2
54. นางอัจฉรา ศิริจันทร
55. นางสาวลักษณวตี นามศรี
56. นางสาวนันทนภัส พิมพา
57. นางสาวเบญจวรรณ สุภาพ
สปข.3
58. นางราตรี จักรแกว
59. นางสาวอุไร สมภารจันทร
สปข.4
60. นายนิพนธ วัฒนประเสริฐ
61. นายปยะ เหลาบุรินทร
สปข.5
62. น.ส.เจริญศรี หงษประสงค
63. นางจีลาภรณ โชติชวย
64. นางสาวบุษบัน สุวรรณนพ
สปข. 6
65. นางสาวจุฬาทิพย จิตติถาวร
สปข. 7
66. นางสาวสุกัญญา ติณสุวรรณ
สปข.8
67. นางสาวปาริชาติ อัฒจักร
68. นางสาวพิชชาพร ทับทิมดี
ส.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี
69. นางกมลพร คํานึง
ส.ปชส.จังหวัดขอนแกน
70. นายพิชัย ศิริสม
71. นางสาววราภรณ คงสมของ
ส.ปชส.จังหวัดจันทบุรี
72. นายวิจิตร ภักนิกร
ส.ปชส.จังหวัดกาญจนบุรี
73. นายวิรัช โตะถม
ส.ปชส.จังหวัดภูเก็ต
74. นางดัชนี สัจจะบุญทวี
สรุปสาระสําคัญการประชุม

นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
ผอ.สวนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
ผอ.เขต 5
นักสื่อสารมวลชนชํานาญการ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักสื่อสารมวลชนชํานาญการ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี
นักประชาสัมพันธชํานาญการ

1. ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวัตถุประสงคของการประชุมในวันนี้ ดังนี้
1.1 ชี้แจงหลักเกณฑ PMQA 4.0 ของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดประชุมชี้แจงสวนราชการไปแลวเมื่อวันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2564
1.2 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนด/บังคับทุกสวนราชการใหกําหนด PMQA 4.0 เปนตัวชี้วัด
ระดับองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่ง กปส. (โดย กพร.) ไดดําเนินการจัดสงขอมูลใหสํานักงาน
ก.พ.ร. เรียบรอยแลว
1.3 ...
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1.3 วั น นี้ จ ะมี การทบทวนขอมูล ที่ สํานั ก/กอง ได สงขอมูล มาในแบบฟอรมการประเมิ น
สถานะองคการในการเปนราชการ 4.0 (แบบฟอรมที่ 3) วาชิ้นงานหรือสินคาหรือผลิตภัณฑของสํานัก/กอง
ที่สงมาเปนไปตามเกณฑของสํานักงาน ก.พ.ร. หรือไม และภายหลังจากการประชุมในวันนี้ จะมอบหมายให
ทุกสํานัก/กอง กลับไปทบทวนขอมูลอีกครั้งหนึ่ง แลวสงกลับมาให กพร. ประมวลรวบรวมในภาพรวมของกรมฯ
เสนอ อปส. และกรอกเขาระบบการประเมินของ สํานักงาน ก.พ.ร. ตามลําดับตอไป
1.4 แนวทางการพั ฒ นากรมฯ เพื่ อ ให ได ผ ลงานโดดเด น / Master Piece/ผลงานระดั บ
Premium จึงขอใหทุกสํานัก/กอง นําเกณฑ PMQA 4.0 หรือเรียกใหเขาใจงายคือวิธีการที่กําหนดไวไปใช
ในการปฏิบัติงานจริง (In Process) ซึ่งเรื่องนี้ อปส.ไดมีขอสั่งการแลว และกพร.ไดแจงเวียนทางอินทราเน็ต
กปส. เรียบรอยแลว เพื่อใหไดผลงานตามเกณฑและจะทําใหกรมฯ มีคะแนนสูงขึ้น นั่นหมายความวา กรมฯ
กําลั งปรับ องคการ (ทั้งระบบงาน/คน/เงิน) ให เขาสูระบบราชการ 4.0 เพื่อในป ตอไป (ป 2565) จะได มี
ชิ้ น งาน/ผลิ ตภั ณ ฑ โดดเด น มาใช ในการนํ า เสนอตามเกณฑ PMQA 4.0 ได และถ าผลงานโดดเด น กรมฯ
อาจสงเขาประกวดและได รับรางวัลเพื่ อเป นเครื่องหมายรับรองสถานะของ กปส. สูสายตาประชาชนและ
หนวยงานภายนอก
2. ผอ. กพร.ไดแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
หลักการของ PMQA 4.0 และเกณฑการใหคะแนน
2.1 สวนราชการตองมีชิ้นงาน/ผลิตภัณฑที่โดดเดน เนนการใหบริการประชาชนในยุค 4.0
ซึ่งตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
2.2 สํานักงาน ก.พ.ร. จะใหคะแนนสวนราชการในการพัฒนาองคการ ซึ่งมี 3 ระดับ
- ระดับพื้นฐาน (Basic) 300 - 399 คะแนน
- ระดับกาวหนา (Advance) 400 - 499 คะแนน
- ระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance) 500 คะแนนขึ้นไป
2.3 เดิม PMQA แบงออกเปน 7 หมวด (เรื่อง) ในแตละหมวดจะมีขอยอย ๆ ซึ่งหมายถึง
วิธีการทํางานซึ่งสวนราชการตองนําไปใชในการทํางานจริง (In Process)
2.4 ตอมารัฐบาลไดมีนโยบาย Thailand 4.0 สํานักงาน กพร. จึงนําหมวดตาง ๆ ทั้ง 7 หมวด
ของ PMQA มาผสมผสานกับนโยบาย Thailand 4.0 จึงกลายเปน PMQA 4.0 ซึ่งเนนในหลักการสําคัญของ
ราชการ 4.0 ใน 3 เรื่อง ไดแก
1) การเป ด กว างเชื่ อ มโยงข อ มู ล ทั้ ง หน ว ยงานภายในและภายนอกองค ก าร
เกี่ยวของกับ PMQA หมวด 1, 2, 4, 6
2) การทํ า งานโดยยึ ด ประชาชนเป น ศู น ย ก ลาง เกี่ ย วข อ งกั บ PMQA หมวด
3,5,6,7
3) การเปนหนวยงานที่ทันสมัยและมีขีดสมรรถนะสูง เกี่ยวของกับ PMQA หมวด
1,2,4,5,6,7
3. นางสาวกุลปราณี ชาลีวงศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให PMQA 4.0 (การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองคการเปน 4.0) เปนตัวชี้วัดบังคับของทุกสวนราชการ โดยมีเปาหมายใหสวนราชการ
มีคะแนนผลการประเมินที่ดีขึ้นเมื่อเทียบจากผลคะแนน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย กปส. มีคะแนน
282.31 คะแนน ซึ่งจัดอยูในกลุมที่ 1 (ซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 242.40) สําหรับเกณฑการประเมิน
ตัวชี้วัด PMQA 4.0 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้
เกณฑการประเมิน ...
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เปาหมายขั้นตน (50)
240 คะแนน

เกณฑการประเมิน
เปาหมายมาตรฐาน
(75)
-

เปาหมายขั้นสูง
(100)
350 คะแนน

3.2 ผลคะแนน PMQA 4.0 ของกรมประชาสัมพันธ ยอนหลัง 3 ป
ผลการประเมินสถานะกรมประชาสัมพันธเปนราชการ 4.0 ยอนหลัง
ป 2561
ป 2562
ป 2563
229.76 คะแนน
327.26 คะแนน
282.31 คะแนน
4. ที่ ป ระชุ ม ได ร วมหารื อแนวทางการประเมิ น สถานะองคก าร กปส. ตามเกณฑ PMQA 4.0
ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบฟอร ม การประเมิ น สถานะองค ก ารในการเป น ราชการ 4.0
(แบบฟอรมที่ 3) สรุปได ดังนี้
4.1 ที่ประชุมไดรวมกันกําหนด (ราง) ชิ้นงานเบื้องตนของ กปส. สําหรับใชในการประเมิน
สถานะองคการ กปส. ตามเกณฑ PMQA 4.0 สรุปไดดังนี้
หมวด PMQA
หมวด 1 การนํา
องคการ

ชิ้นงาน/สอดคลองกับเกณฑ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
1. โครงสรางใหม (เกณฑ 1.1.2)
กพร./กกจ.
2. การบริหารจัดการขอมูลขาวสาร (1.4.3)
สนข.
3. การบริหารจัดการขาวปลอม (Fake NEWS) (1.4.3)
สนข.
4. แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม กปส. (1.2.1)
กกจ.
5. ผลคะแนน ITA (1.2.2) (1.2.6)
กกจ.
6. ระบบการติ ด ตามงบลงทุ น ในเว็ บ ไซต อิ น ทราเน็ ต กรมฯ ศสช./กคล.
(1.2.3)
7. แผนบริหารควบคุมภายใน (1.2.4)
กพร.
8. เว็บไซต กปส. (1.2.5)
ศสช./กคล.
9. แอปพลิเคชั่นแสดงขอมูลภาษีไปไหนในเว็บไซต กปส. (1.2.5) กกจ.
10. แผนพัฒนาเครือขายกรมประชาสัมพันธ (1.3.1)
สพป.
11. โครงการบริหารจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นตอสังคม สนผ.
จากการดําเนินงานของ กปส. (1.4.1)
12. จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบ สทท.
จากการดําเนินงานกอสรางอาคาร NBT(1.4.1)
13. ตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของการบริหารประเด็นขอมูล สนข.
ขาวสาร ของกปส. (1.4.3)

หมวด 2 ...
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หมวด PMQA

ชิ้นงาน/สอดคลองกับเกณฑ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หมวด 2 การวางแผน 1. ยุทธศาสตร กปส. (2.1.1)
สนผ.
เชิงยุทธศาสตร
2. แผนยุทธศาสตร กปส.(2.1.2)
สนผ.
3. การรับฟงความคิดเห็นจัดทํารางแผนปฏิบัติการ กปส. จาก สนผ.
บุคลากรทุกภาคสวน (2.1.3)
4. ใชเครื่องมือ SWOT/TOWS วิเคราะห องคการ (2.1.3)
สนผ.
5. แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ กปส. (2.2.2)
สนผ.
6. แผนปฏิบัติราชการระยะยาว กปส. พ.ศ. 2563 - 2580
(2.2.2)
7. แผนการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤติ (2.4.1)
8. แผน BCP กปส.(2.4.1)
9. ระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กปส. (2.4.2)
10. ทบทวนแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป แ ละแผนปฏิ บั ติ
ราชการระยะ 3 ป
หมวด 3 การใหความ 1. ผลศึกษาสํารวจวิจัยความตองการรับชมขาวและรายการ
สําคัญกับผูรับบริการ ของ สทท. (NBT) (3.1.1) (3.1.2) (3.2.1) (3.2.2)
และผูมีสวนไดสวนเสีย 2. ฐานขอมูลการเปนภาคีเครือขาย (3.1.1)
3. ฐานขอมูลผูสื่อขาวตางประเทศ (3.1.1)
4. บัตรผูสื่อขาวตางประเทศ (3.1.2) (3.1.3)
5. บัตรประจําตัวสื่อมวลชนในประเทศ (3.1.2) (3.1.3)
6. Pulse Survey (3.1.3)
7. ฐานขอมูลรองเรียน สวท. (3.2.1) (3.2.2)
8. Application Radio Thailand (3.3.2)
9. E-Learning (3.3.2)
10. ระบบการจัดการขอรองเรียน (3.4.1)
11. ขอกําหนดการจัดการขอรองเรียน (3.4.2)
12. ฐานขอมูลขอรองเรียน (3.4.3)
13. การรองเรียนผานชองทางเว็บไซต กปส. (3.4.5)
14. ระบบการรายงานผลการดํ าเนิ น งานภายใต แผนปฏิ บั ติ
ราชการ กปส. (4.1.1) (4.2.1)
หมวด 4 การวัดวิเคราะห 1. ระบบการรายงานผลการดํ า เนิ น งานภายใต แ ผนปฏิ บั ติ
และจัดการความรู
ราชการ กปส. (4.1.1) (4.2.1)

สนผ.
สนข.
กพร.
สนผ.
สนผ.
สทท.
สปต.
สปต.
สปต.
สพป.
สนผ.
สวท.
สวท.
สปช.
สลก./ศสช.
สลก.
สลก.
สลก./ศสช.
สนผ./ศสช.
สนผ./ศสช.

2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารแผนปฏิบัติ ศสช./สนผ.
ราชการและงบประมาณ (4.1.2)
3. ระบบติ ดตามและประเมิน ผลการปฏิ บัติงานระดับ บุคคล ศสช./กกจ.
(4.1.3)
4. Private...
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หมวด 5 การมุงเนน
บุคลากร

4. Private Cloud Computer , Web Application,
Database , Social Listening (4.2.3)

ศสช.

5. ฐานขอมูลรวมสื่อ กปส. (4.2.3)
6. ระบบสารสนเทศที่ ส ามารถติ ด ตามความก าวหน าในการ
ดํ า เนิ น งาน ทั้ งผลผลิ ต และการใช จ ายเงิ น เปรี ย บเที ย บกั บ
คาเปาหมายที่ตั้งไว (4.2.3)
7. องคความรูตาง ๆ ที่บรรจุอยูในเว็บเพจการจัดการความรู
(KM ) ของกรมฯ และเว็บไซตของสํานัก/กอง ตาง ๆ (4.3.1)
8. เว็บไซต PRD KM กรมประชาสัมพันธ (4.3.3)
9. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ Mobile Application
สั่งการลงนามอิเล็กทรอนิกส (4.4.3)
10. เชื่อมโยงขอมู ลทะเบีย นสื่อมวลชน กปส. กับ ฐานขอมู ล
ประชาชนของกรมการปกครอง (Linkage Center) (4.4.3)
11. IT Contingency Plan
12. มีระบบสํารองขอมูล, ระบบปองกันอัคคีภัย, มีซอฟทแวร
ปองกันไวรัสคอมพิวเตอร (4.4.1)
13. มีการใชระบบ Cloud Computing จัดเก็บฐานขอมูลและ
ใหบริการสารสนเทศ (4.4.1)
14. แผนพัฒนาดิจิทัล กปส. พ.ศ. 2563 - 2565 (4.4.2)
1. กรอบอัตรากําลังและอัตรากําลังทีป่ ฏิบัติงานจริง (5.1.1)
2. รอยละของตําแหนงวางที่รอการจัดสรร (5.1.1)
3. ความสําเร็จของการเกลี่ยตําแหนงภายในกรมฯ (5.1.1)
4. จํานวนหลักสูตรที่ขาราชการและบุคลากรผานการอบรม (5.1.1)
5. ผลการประเมินสมรรถนะของขาราชการ (5.1.1)
6. ผลสํารวจความคิดเห็นตอการบริหารทรัพยากรบุคคล (5.1.3)
7. การมอบรางวัล การประกาศเกียรติคุณและเสื้อสามารถ (5.1.4)
8. แผนรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งอายุ ข องกรมฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2566 (5.1.5)
9. แผนกลยุ ท ธ การบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล HR Scorecard
ประจําป และผลการดําเนินงานตามแผน (5.2.1)
10. ระบบที่พัฒนาใหสอดคลองตอการใชงาน (ระบบ Big data)
บุคลากรจางเหมาบริการ (5.2.1)
11. จัดสวัสดิการตรวจสุขภาพ (5.2.2)
12. อินเทอรเนตไรสาย (5.2.2)
13. การจัดรถรับสงบุคลากร (5.2.2)
14. ระบบรักษาความปลอดภัย (5.2.2)

ศสช.
ศสช.
กกจ./ศสช.
ศสช./กกจ.
สลก./ศสช.
ศสช.
ศสช.
ศสช.
ศสช.
ศสช.
กกจ.
กกจ.
กกจ.
กกจ.
กกจ.
กกจ.
กกจ.
กกจ.
กกจ.
กกจ.
สลก.
ศสช.
สลก.
สลก.
15. ฐานขอมูล...
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หมวด PMQA

ชิ้นงาน/สอดคลองกับเกณฑ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
15. ฐานขอมูลการลา การประเมินผลและการเลื่อนเงินเดือน กกจ./ศสช.
ขอมูลการฝกอบรม Big data ดานบุคลากร (5.2.4)
16. ผลสํ ารวจความพึ งพอใจและผลสํารวจความผูกพั น ของ กกจ.
ขาราชการและบุคลากร กปส. (5.3.1)
1 7 . แผน ป ฏิ บั ติ ก ารพั ฒ น าบุ คลากร กป ส. ป ระจํ า ป
งบประมาณ(5.4.1) (5.4.2)
18. โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากร กปส. ประจํ าป งบประมาณ
(5.4.1) (5.4.3)
19. แผนการพั ฒ นาทั ก ษะด า นดิ จิ ทั ล ระดั บ องค ก ร กปส.
ประจําปงบประมาณ (5.4.2) (5.4.3)
20. หลักสูตรการฝกอบรมจาก สปช. และภายนอก (5.4.4)

หมวด PMQA
หมวด 6 การมุงเนน
ระบบการปฏิบัติการ

1. การใหบริการจัดทําบัตรประจําตัวสื่อมวลชน (6.1.1) (6.2.1)
2. เทคโนโลยีการประชุมทางไกลระหวางประเทศผานจอภาพ
ได แก โปรแกรม Webinar Zoom Interprefy Microsoft Team
WebEx (6.1.4) (6.2.1)
3. การจัดฝกอบรม/เสวนาระหวางประเทศ (6.1.4)
4. ระบบ E-Learning (6.2.1)
5. การประชุมระหวางประเทศทางไกลผานจอภาพ (6.3.2)
6. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (6.3.2)

กกจ.
กกจ.
กกจ.
สปช.
สพป.
สปต.
สปต.
สปช.
สปต.
สลก.

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นรวมกันใหทุก สํานัก/กอง กลับไปทบทวนชิ้นงานฯ ในภารกิจ
ที่เกี่ยวของอีกครั้งใหครอบคลุมตามเกณฑ PMQA 4.0 ในหมวด 1 – หมวด 6
4.2. ที่ประชุมไดรวมกันกําหนดหนวยงานเจาภาพและหนวยงานรวมดําเนินการ โดยขอให
หน ว ยงานร ว มดํ าเนิ น การส งข อ มู ล ตามแบบฟอร ม การประเมิ น สถานะองค ก ารในการเป น ราชการ 4.0
(แบบฟอรมที่ 3) ใหหนวยงานเจาภาพเพื่อรวบรวมสง กพร. ภายในวันที่ 28 มกราคม 2564 ดังนี้
4.2.1 กพร. เปนหนวยงานเจาภาพ 4 หมวด ไดแก
- หมวด 1 การนําองคการ โดยมีหนวยงานรวมดําเนินการคือ สนผ. กกจ.
และ สพป.
- หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมี
หนวยงานรวมดําเนินการคือ สทท. สวท. สนข. ศสช. สพป. สปต. สปช. สลก.
- หมวด 6 การมุงเนน ระบบปฏิบัติการ โดยมีห น วยงานที่หน วยงานรว ม
ดําเนินการคือ สทท. สวท. สนข. ศสช. สพป. สปต. สปช. สลก.
- หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ
4.2.2 สนผ. เป น เจ า ภาพหลั ก หมวด 2 การวางแผนเชิ งยุ ท ธศาสตร โดยมี
หนวยงานรวมดําเนินการคือ สนผ. กกจ. สพป.
4.2.3 ศสช. ...
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4.2.3 ศสช. เปนเจาภาพหลักหมวด 4 การวัดวิเคราะหและการจัดการความรู
โดยมีหนวยงานรวมดําเนินการคือ สนผ. กกจ.
4.2.4 กกจ. เป น เจาภาพหลักหมวด 5 การมุ งเน น บุ คลากร โดยมี หน วยงาน
รวมดําเนินการคือ ศสช. สปช.
4.3 ที่ประชุมไดมีความเห็นรวมกันโดยขอใหหนวยงานสวนภูมิภาคจัดทําขอมูลตามแบบฟอรม
การประเมิ น สถานะองคการในการเป น ราชการ 4.0 (แบบฟอรมที่ 3) ส ง กพร. โดยตรงภายในวัน ที่ 28
มกราคม 2564
5. มติที่ประชุม
5.1 ที่ประชุมรับทราบในหลักการ PMQA 4.0 และการกําหนดเปนตัวชี้วัด ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ตามเกณฑของสํานักงาน ก.พ.ร.
5.2 มอบหมายใหทุกสํานัก/กอง ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคนําเกณฑ PMQA 4.0 ไปใช
ในการปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จ ที่ หน วยงานรั บผิ ด ชอบ (In Process) เพื่ อดําเนิ น งานให ไดชิ้ น งาน สิน ค า
ผลิ ต ภั ณ ฑ หรื อ ผลงาน ตามขั้ น ตอน วิ ธี ก ารที่ กํ าหนดไวในเกณฑ PMQA 4.0 พรอ มทั้ งทบทวนชิ้ น งานฯ
ที่ เกี่ ย วข อ งเพิ่ มเติ ม และจั ด ทํ า ข อ มู ล ตามแบบฟอรมการประเมิน สถานะองค การในการเป น ราชการ 4.0
(แบบฟอรมที่ 3) สงให กพร. ภายในวันที่ 28 มกราคม 2564
-----------------------------------------------------

แบบฟอรมที่ 3

นางสาวกุลปราณี ชาลีวงศ
ผูบันทึกการประชุม
การประเมินสถานะองคการ กปส.
ตามเกณฑ PMQA 4.0

