×××ส รุ ป ผ ล ก า ร สั ม ม น า แลกเปลี ยนเรี ยนรู ้
ให้หน่ วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและ
จั ง หวั ด มี ค วามพร้อ มรั บ การประเมิ น ตรวจรั บ รองและ
มุ่งสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่งคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

เมือวันที ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ ฯ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทร ๐-๒๖๒๒-๐๙๖๐

สรุปผลการสัมมนาแลกเปลียนเรียนรูใ้ ห้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
มีความพร้อมรับการประเมินตรวจรับรองและมุ่งสู่
การเป็ นองค์กรแห่งคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เมือวันที ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
……………………..

๑. ความเป็ นมา
กระทรวงมหาดไทย จัดทําโครงการบูรณาการส่งเสริมสนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร
สถาบันดํารงราชานุ ภาพ และสํานั กพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สํานั กงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกันดําเนิ นงาน ซึงประกอบด้วยหลายกิจกรรมด้วยกัน เช่น การพัฒนาทีมงาน การแลกเปลียนเรียนรู ้ การประชุม
และนิ เทศงานจังหวัด และการติดตามผลการดําเนิ นงานตามกรอบแนวทาง PMQA โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรส่วนกลางและจังหวัดให้ มีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถนําเครืองมือในการบริหารจัดการทีเหมาะสมไป
ใช้เพือปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื อง
สําหรับการสัมมนาแลกเปลียนเรียนรูใ้ ห้หน่ วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดมีความ
พร้อมรับการตรวจรับรองและมุ่งสู่การเป็ นองค์กรแห่งคุ ณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เมือวันที ๑๙ เมษายน
๒๕๕๖ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุ งเทพมหานคร ได้เชิญหน่ วยงานทีได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐรายหมวด ประจําปี ๒๕๕๕ เพือเป็ นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) ให้
หน่ วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด

๒. สรุปผลการสัมมนา ฯ
นายจริ นทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็ นประธานการเปิ ดการสัมมนา
โดยเน้นยําให้ทุกส่วนราชการทีเข้าร่วมสัมมนา ฯ ให้ความสําคัญกับการดําเนิ นงานตามกรอบการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ซึงแต่ละหมวดมีความสําคัญ มีกลไก และกระบวนการทํางานทีชัดเจน เพือนําไปปรับปรุง
การทํางานให้เกิดประโยชน์ กบั ประชาชนในพืนที และขอบคุ ณส่วนราชการทีให้ความสําคัญส่งผูแ้ ทนร่วมเป็ น
วิทยากรบรรยาย/อภิปราย ให้ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา ฯ ประกอบด้วย กระทรวงพลังงาน กรมบัญชีกลาง กรมปศุสตั ว์
กรมการพัฒนาชุ มชน จังหวัดสมุ ทรสงคราม และผู้แทนจากสํานั กงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มาบอกเล่ า
ประสบการณ์วา่ ทําอย่างไร ถึงได้ประสบความสําเร็จจนได้รบั รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

๒

สรุปผลการบรรยาย/อภิปราย
หมวด ๑ รางวัลความเป็ นเลิศด้านการนําองค์การ
ที
๑.

๒.

๓.
๔.
๕.
๖.

๗.

๘.

อภิปรายโดยนางวารุณี เตยต่อวงศ์ หัวหน้ากลุม่ พัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประเด็น
สิงทีได้จากวิทยากร
การบอกเล่า
y การดําเนิ นงานตามกรอบ PMQA และทบทวนการดําเนิ นงาน
ประสบการณ์ของ
อย่างต่อเนื อง
ความสําเร็จ
y ตังคณะทํางานรับผิดชอบแต่ละหมวด
y ทีมงานทีดี
y การได้รบั การสนับสนุ นงบประมาณ
y การปรับปรุงผลการดําเนิ นงาน ติดตามและทบทวนผลการ
ดําเนิ นการอย่างต่อเนื อง
จุดเด่นของการได้รบั
y ผูบ้ ริหารให้ความสําคัญในการถ่ายทอดนโยบายไปสู่ผปู ้ ฏิบตั ิ
รางวัล
และให้การสนับสนุ นทรัพยากรและเครืองมือสนับสนุ นการ
ดําเนิ นงานอย่างต่อเนื อง
y ผูบ้ ริหารมีความเข้าใจ PMQA เป็ นอย่างดี
จุดมุง่ เน้นเพือนําไปสู่รางวัล y รางวัลไม่ใช่สิงสําคัญแต่สิงสําคัญ คือการดําเนิ นงานทีบรรลุ
คุณภาพ
เป้าหมายและตอบสนองความต้องการของประชาชน
เทคนิ คการเขียน
y ตามกรอบของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยมีทีปรึกษา ให้
คําแนะนํา
เทคนิ คการนําเสนอ
y ผูบ้ ริหารร่วมในการนําเสนอ กระชับ และตรงประเด็น
แรงจูงใจการดําเนิ นงาน y การยกย่องชมเชยทีมงาน และบุคลากรผูร้ บั ผิดชอบ
y การให้รางวัลบุคลากรทีดําเนิ นการอย่างต่อเนื อง ทังเงินรางวัล
และการศึกษาดูงาน
ปั จจัยแห่งความสําเร็จ
y ผูน้ ําองค์กรมุง่ เน้นและจริงจังและให้ความสําคัญ
ของการได้รบั รางวัล
y ทีปรึกษาทีมีความรูค้ วามเข้าใจ
yปรับปรุงแผนการพัฒนาองค์กรทุกปี เพือตอบสนองความต้องการ
ของผูร้ บั บริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
y การสร้างแรงจูงใจ ให้กบั บุคลากร
การทําให้ PMQA
y การบูรณาการการทํางานตามกรอบ PMQA และเชือมโยงประสานเป็ น
มีชีวติ และยังยืนอยูใ่ น
เนื อเดียวกัน
องค์กร

๓

หมวด ๒ รางวัลความเป็ นเลิศด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
อภิปรายโดยนายกุลเศขร์ ลิมปิ ยากร ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร จากกรมบัญชีกลาง
ที
ประเด็น
๑. การบอกเล่า
ประสบการณ์ของ
ความสําเร็จ

๒. จุดเด่นของการได้รบั
รางวัล
๓. จุดมุง่ เน้นเพือนําไปสู่
รางวัลคุณภาพ
๔. เทคนิ คการเขียน
๕. เทคนิ คการนําเสนอ
๖. แรงจูงใจการ
ดําเนิ นงาน
๗. ปั จจัยแห่ง
ความสําเร็จของการ
ได้รบั รางวัล

สิงทีได้จากวิทยากร
y การทําความเข้าใจกับการดําเนิ นงานตามกรอบ PMQA อย่างจริงจัง
y การบูรณาการการดําเนิ นงานภายในหน่ วยงาน และศึกษาดูงานจาก
หน่ วยงานภายนอกทีได้รบั รางวัล
y ตังคณะทํางานรับผิดชอบแต่ละหมวด
y ทีมงานทีดี
y หลักการดําเนิ นงาน จุดด้อย คือ “โอกาสในการพัฒนา”
y หลักการสําคัญ คือ การกํากับแบบเข้าใจ คาดหวังได้ “Samart
Regulator และ Butler service”
y แลกเปลียนเรียนรูภ้ ายในองค์กร และเชิญบุคคลภายนอกให้ความรู ้
y แผนยุทธศาสตร์มีความยืดหยุน่ สามารถปรับได้ตามสถานการณ์ที
เปลียนแปลง
y การเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการดําเนิ นงานอย่างเป็ นระบบ
y รางวัลคือผลพลอยได้ แต่ทีสําคัญคือ การดําเนิ นงานทีบรรลุ
เป้าหมายและตอบสนองความต้องการของประชาชน
y ตามกรอบของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยให้คณะทํางานแต่ละหมวด
ร่วมกันยกร่างและนํามาบูรณาการร่วมกัน
y ผูบ้ ริหารร่วมในการนําเสนอ กระชับ และตรงประเด็น โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมนําเสนอ
y การยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ และให้รางวัล

y ผูบ้ ริหารให้ความสําคัญ
การดําเนิ นการในรูปแบบของคณะทํางาน
y ทีปรึกษาของกรมฯ สามารถประสานเชือมโยงการดําเนิ นงานกับผูบ้ ริหาร
ระดับสูง
y ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร
y ความเข้าใจในบทบาทภารกิจขององค์กร
๘. การทําให้ PMQA มี y การดําเนิ นการตามกรอบ PMQA เป็ นเครืองมือทีสามารถนํามาใช้
ชีวติ และยังยืนอยูใ่ น
ประโยชน์ และลดขันตอนการดําเนิ นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์กร
y มุง่ สู่เป้าหมายเดียวกัน คือลูกค้าสามารถคาดหวังได้

๔

หมวด ๓ รางวัลความเป็ นเลิศด้านการให้ความสําคัญกับผูร้ บั บริการและผูม้ ีสว่ นได้
อภิปรายโดยนางสาวจุฑามาส มาฆะลักษณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ และ
นางสาวสุวสั สา ลิมสัจจาพาณิชย์ เภสัชกรชํานาญการ จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุมทรสงคราม
ที
ประเด็น
สิงทีได้จากวิทยากร
๑. การบอกเล่า
y การดําเนิ นในรูปของคณะกรรมการและคณะทํางาน
ประสบการณ์ของ
y หลักคิด “”คิดเล็กๆ แต่ทาํ ให้สาํ เร็จ”
ความสําเร็จ
y จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
y จัดกลุ่มผูร้ บั บริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ตามภารกิจของหน่ วยงาน
y เรียนรูผ้ รู้ บั บริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
y แลกเปลียนความรูห้ รือทักษะระหว่างบุคลากรภายในจังหวัดผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ทีจังหวัดจัดขึน
y ทีมงานทีดี
๒. จุดเด่นของการได้รบั
y การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
รางวัล
y มุง่ สู่เป้าหมายเดียวกัน คือ เพือการบริการประชาชน
๓. จุดมุง่ เน้นเพือนําไปสู่
y รางวัลไม่ใช่สิงสําคัญแต่เป็ นผลพลอยได้ แต่ทีสําคัญคือสามารถ
รางวัลคุณภาพ
บริการประชาชนได้ตรงตามความต้องการ
๔. เทคนิ คการเขียน
y ตามกรอบของสํานักงาน ก.พ.ร. และศึกษาเพิมเติมจากสถาบันเพิม
ผลผลิตแห่งชาติ
๕. เทคนิ คการนําเสนอ
y ผูบ้ ริหาร และทีมงานร่วมกันนําเสนอให้เนื อหากระชับและตรง
ประเด็นมากทีสุด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมในการนําเสนอ
๖. แรงจูงใจการ
y แรงจูงใจในการพัฒนาชุมชนและท้องถินร่วมกันทังภาครัฐ เอกชน และ
ดําเนิ นงาน
ประชาชน
y สร้างความรัก ความสามัคคี และผูกพันระหว่างคณะทํางานและบุคลากร
ของส่วนราชการ
๗. ปั จจัยแห่งความสําเร็จ y การนํา “วิสยั ทัศน์” มาเป็ นโจทย์หลักเพือหาคําตอบ
ของการได้รบั รางวัล
y ผู้บ ริ ห ารของจัง หวัด ร่ ว มพัฒ นาองค์ก ร (PMQA)
y คณะทํางานจากทุกส่วนราชการมีความมุง่ มันตังใจเรียนรูร้ ่วมกัน
๘. การทําให้ PMQA มี y การพัฒนาคุณภาพ PMQA ให้สอดคล้องและเป็ นไปในทิศทาง
ชีวติ และยังยืนอยูใ่ น
เดียวกันกับการบริหารราชการตามภารกิจอย่างต่อเนื อง
องค์กร

๕

หมวด ๕ รางวัลความเป็ นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
อภิปรายโดยดร. ขนิฎฐา กาญจนรังษีนนท์ ทีปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน จากกรมการพัฒนาชุมชน
ที
ประเด็น
๑. การบอกเล่า
ประสบการณ์ของ
ความสําเร็จ

สิงทีได้จากวิทยากร
y พัฒนาตามเกณฑ์ PMQA มาอย่างต่อเนื องอย่างเป็ นระบบ
y จัดทําในรูปของคณะทํางานทีมีเจ้าหน้าทีจากทุกสํานัก/กอง
y สร้างกระบวนการเรียนรู ้ PMQA ซึงเริมตังแต่ระดับพืนฐาน

y ทีมงานทีดี

๒. จุดเด่นของการได้รบั
รางวัล

๓. จุดมุง่ เน้นเพือนําไปสู่

รางวัลคุณภาพ
๔. เทคนิ คการเขียน
๕. เทคนิ คการนําเสนอ
๖. แรงจูงใจการ
ดําเนิ นงาน

๗. ปั จจัยแห่งความสําเร็จ
ของการได้รบั รางวัล

๘. การทําให้ PMQA มี
ชีวติ และยังยืนอยูใ่ น
องค์กร

y แรงบันดาลใจเกิดจากการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามตัวชีวดั
y ทํางานเชิงรุกทีไม่ตอ้ งรอการสังการจากสํานักงาน ก.พ.ร.
y สร้างเครืองมือช่วยวิเคราะห์ PMQA โดยการจัดทํา ADLI Model คือ
A = การตังเป้าหมาย D = การปฏิบตั ิงาน L = การติดตามและปรับปรุง
I = การมุ่งสู่ความสําเร็จขององค์กร
y มี ร ะบบและนวัตกรรมด้านการบริ หารทรัพยากรบุ คคลที สอดคล้อ งกับ
ยุทธศาสตร์
y สร้างนวัตกรรมที เกิดขึ นจากการดําเนิ นงานตามกรอบแนวทาง PMQA
เช่น ระบบการประเมินการปฏิบตั ิราชการระดับบุคคล ระบบรองรับภาวะ
ฉุกเฉิน แผนการบริหารลูกค้า ระบบการจัดการข้อร้องเรียน เป็ นต้น
y นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็ นเครืองมือในการสร้างนวัตกรรม และ
การ ดําเนิ นงานอย่างเป็ นระบบทุกขันตอน
y รางวัลคือผลพลอยได้ แต่ทีสําคัญคือ การดําเนิ นงานทีบรรลุเป้าหมายและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
y ตามกรอบของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยทีปรึกษาของกรม ฯ เป็ นผูใ้ ห้
คําแนะนํา
y ผูบ้ ริหารร่วมในการนําเสนอ กระชับ และตรงประเด็น โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ร่วมนําเสนอ
y ชมเชย และมอบรางวัลให้ผปู้ ฏิบตั ิงานทุกระดับ
y ส่งเสริมความก้าวหน้าให้กบั บุคลากรทุกระดับ
y มีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการที มีความเที ยงตรง และเที ยง
ธรรม
y ความเป็ นผูใ้ ห้บริการ
y ทีปรึกษาสามารถประสานเชือมโยงการดําเนิ นงานกับผูบ้ ริหารระดับสูง
y มีระบบสือสารยุทธศาสตร์หลากหลายวิธีและเน้นให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจง่าย
y ความเข้าใจในบทบาทภารกิจขององค์กร
y ผูบ้ ริหารให้การสนับสนุ น
yการปฏิบตั ิงานต้องเชือมโยง PMQA ให้เข้ากับสิงทีส่วนราชการดําเนิ นการ
อยูใ่ ห้สอดคล้องและเป็ นเนื อเดียวกัน
yการสร้างนวัตกรรมเพือพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื อง

๖

หมวด ๖ รางวัลความเป็ นเลิศด้านการจัดการกระบวนการ
อภิปรายโดยนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุม่ พัฒนาระบบบริหาร จากกรมปศุสตั ว์
ที
ประเด็น
สิงทีได้จากวิทยากร
๑. การบอกเล่า
y ดําเนิ นการในรูปของคณะทํางานทีคัดเลือกจากผูบ้ ริหารและบุคลากรระดับปฏิบตั ิ
ประสบการณ์ของ
y การดําเนิ นงานยึดกรอบ PMQA เป็ นหลัก
ความสําเร็จ
y ความมุง่ มันของบุคลากรในการแสวงหาความรู ้ ความเข้าใจและทุ่มเทใน การทํางาน
y ระดมสมองและวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของ
ผูร้ บั บริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
y การเปิ ดโอกาสให้ภาคประชาขนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย
y การให้ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
y การจัดทําแผนปรับปรุงองค์กร การปรับปรุงองค์กรดําเนิ นการตามเกณฑ์ PMQA
y ทีมงานทีดี
๒. จุดเด่นของการ
y มีกฎหมายเป็ นเครืองมือในการปฏิบตั ิงาน
ได้รบั รางวัล
y การมีเป้าหมายเดียวกันคือ ประชาชน
y การให้ความสําคัญกับการออกแบบระบบงานและการจัดการกระบวนการ
เป็ นอย่างยิง
๓. จุดมุง่ เน้นเพือนําไปสู่ y รางวัลคือผลพลอยได้ แต่ทีสําคัญคือ การดําเนิ นงานทีบรรลุเป้าหมาย
รางวัลคุณภาพ
และตอบสนองความต้องการของประชาชน
๔. เทคนิ คการเขียน
y ตามกรอบของสํานักงาน ก.พ.ร. และเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพือ
สร้างความรูค้ วามเข้าใจ
๕. เทคนิ คการนําเสนอ y ผูบ้ ริหารร่วมในการนําเสนอ กระชับและตรงประเด็น โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ร่วมนําเสนอ
๖. แรงจูงใจการ
y การยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ และให้รางวัล
ดําเนิ นงาน
๗. ปั จจัยแห่ง
y ผูบ้ ริหารให้ความสําคัญ และสนับสนุ นทรัพยากรอย่างต่อเนื อง
ความสําเร็จของการ y มีงบประมาณสนับสนุ นการพัฒนางานวิจยั อย่างต่อเนื อง
ได้รบั รางวัล
yร่วมมือจากบุคลากร รวมทังบุคลากรมีความเชียวชาญตามสาขาอาชีพ
yระบบการผลิตทีได้มาตรฐาน และผูร้ บั บริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถเข้าถึงได้
yปรับปรุงกระบวนการให้บริการอย่างต่อเนื อง
yปฏิบตั ิการเชิงรุกด้วยเทคนิ ครูเ้ ร็ว เข้าถึงเร็ว และ X – Ray พืนที
y มีเครือข่ายการดําเนิ นงานในระดับพืนที
๘. การทําให้ PMQA y ปรับทัศนคติของบุคลากรให้เห็นว่าการดําเนิ นงานตามกรอบ PMQA
มีชีวติ และยังยืนอยู่
เป็ นเครืองมือที ช่วยแบ่งเบาภารกิจ และลดขันตอนการดําเนิ นงานได้
ในองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ

๗

๓. ผลการสํ
ผ
ารวจความต้องการของ
อ
รับการสนับั สนุน
๓.๑ ผลการสํารวจความมต้องการขออรับการสนันับสนุ นการพ
พัฒนาคุณภาพการบริ
ภ
ห
หาร
จัดกาารภาครัฐ เมืมือวันที ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
๒
ณ โรงงแรมรอยัลริเวอร์
เ
การประชชุ มสัมมนาแลลกเปลียนเรียนรู
ย ใ้ ห้หน่ วยงงานในสังกัดกกระทรวงมหาดไทยและจังหวั
หด
เมือวันั ที ๑๙ เมษาายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรอยัยัลริเวอร์ ซึงไได้รบั ความสนนใจจากกรมในนสังกัดกระทรรวงมหาดไทยและ
จังหวัดั ส่งผูแ้ ทนเขข้าร่วมประชุ มจํ
ม านวน ๒๘๒๒ คน จากเป้าหมายกํ
า
าหนนดไว้ ๒๖๐ คนน ซึงการสัมมนา
ม ฯ สํานั กงาน
ง
ปลัดกระทรวงมหาด
ก
ดไทย ได้สาํ รววจความต้องกาารรับการสนับสนุ
บ นจากกระะทรวงมหาดไททยเพือจะได้ให้การสนับสนุ นได้
น
ตรงกับั ความต้องกาารของกรมในสัสังกัดและจังหววัด ผลการสํารวจสรุ
ร ปได้ดงั นี
(๑) ผลปรระเมินความพพึงพอใจ ภาพรวมผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนนามีความพึงพอใจในเนื
ง
อ
อหา
สาระะ วิธีการ/เทคนิ ค ความเเหมาะสมของระยะเวลา แลละเอกสารประะกอบการสัมมมนา อยูใ่ นระะดับเกณฑ์ดี – ดี
มาก คิคดเป็ นร้อยละะ ๙๐.๐๐ รายยละเอียดปราากกฎตามตาารางที ๑ และะแผนภูมิที ๑
ตารางทีที ๑ แสดงผผลการสํารวจจความพึงพออใจผูเ้ ข้าร่วมสั
ม มมนาแลลกเปลียนเรียนรู
ย ้ฯ
ประเด็น
น้อย น้นอย
พอใใช้
ดี
ดีมากก
มาก
๑. เนื อหาสาระะของการสัมมนาแลกเปลี
ม
ยนเรียนรู ้ ๐๐.๐๐ ๐.๐๐
๐
๓.๓๓๓
๓๖.๖๗
๖
๖๐.๐๐๐
๒. วิธีการ/เทคคนิ คในการแลกเปลียนเรียนรู ้
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๔.๔๔ ๔๘.๘๘๙ ๓๖.๖๗๗
๓. ความเหมาาะสมของระยยะเวลาทีจัด
๓.๓๓ ๑๒๒.๒๒ ๒๒.๒๒๒ ๔๘.๘๘๙ ๑๓.๓๔๔
๔. คุณภาพเอกสสารทีใช้สมั มนนา ฯ
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๑.๑๑ ๕๔.๔๔๔ ๓๔.๔๕๕
๕. การจัดสัมมนาครั
ม
งนี ตรรงตามความต้องการ
๑.๑๑ ๒.๒๒
๒
๑๓.๓๓ ๔๖.๖๖๗ ๓๖.๖๗๗
๖. ภาพรวมขอองการจัดสัมมนาครั
ม
งนี
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐..๐๐ ๖๑.๑๑๑ ๒๘.๘๙๙
แผนภูมิมิที ๑ แสดงผผลการสํารวจความพึงพอใจผู
พ
เ้ ข้าร่วมสั
ว มมนาแลลกเปลียนเรีรียนรู ้ ฯ

๘
(๒) หลัง การหลัง การสัม มนาสามารถใช้ป ระโยชน์ ไ ด้จ ากทุ ก หมวด รายละเอี ย ด
ปรากกฎตามตารางที ๒
ตารางที ๒ แสดงผลการสํารวจการใช้ประโยชน์เนือหาการอภิปราย
เรือง
หมวด PMQA (คน)
หมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หมวด ๖ อืน ๆ
๗. หลังการสัมมนาสามารถใช้
๔๗
๔๘
๓๔
๓๑
๘
๔๒
ประโยชน์จากหมวดใด
(๓) ความต้องการให้ส่วนกลางช่วยเหลือ โดยจังหวัดประสบปั ญหา PMQA ทุกหมวด
อันดับแรกคือ หมวด ๑ รองลงมาหมวด ๖ และต้องการให้ส่วนกลางช่วยเหลื อทุ กหมวดเช่นกัน อันดับแรก คื อ
หมวด ๑ รองลงมาหมวด ๒ รายละเอียดปรากกฎตามตารางที ๓
ตารางที ๓ แสดงผลการสํารวจความต้องการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง
เรือง
หมวด PMQA (คน)
หมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ หมวด๔ หมวด๕ หมวด ๖ อืน ๆ
๒๖
๒๐
๒๘
๓๐
๓๕
๑.จังหวัดประสบปั ญหา PMQA หมวดใด ๓๗
๒. หมวดใดทีต้องการให้ส่วนกลาง
๑๕
๑๒
๑๐
๗
๘
๒๕
ช่วยเหลือ
(๔) ความต้องการขอรับการสนับสนุนของจังหวัดรายหมวด รายละเอียดปรากกฎ
ตามตารางที ๔
ตารางที ๔ แสดงผลการสํารวจความต้องการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางเป็ นรายหมวดของแต่
ละจังหวัด
จํานวน
หมวดต้องการให้
สนับสนุ น
จังหวัด
หมวด ๑
๑๖ จังหวัด

หมวด ๒

๑๓ จังหวัด

หมวด ๓
หมวด ๔

๒ จังหวัด
๙ จังหวัด

หมวด ๕

๘ จังหวัด

หมวด ๖

๙ จังหวัด

จังหวัดทีขอรับการสนับสนุ น
กาฬสินธุ ์ เชียงใหม่ ชุมพร นครนายก นราธิวาส บึงกาฬ บุรีรมั ย์
อยุธยา พัทลุง เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม ระนอง สระบุรี
ร้อยเอ็ด ประจวบคีรีขนั ธ์
กระบี มหาสารคาม ระนอง ชัยนาท ปราจีนบุรี แม่ฮ่องสอน
สุราษฎร์ธานี อุตรดิตถ์ ปทุมธานี แพร่ ระยอง ลําพูน สมุทรสาคร
ชัยนาท ภูเก็ต
ตราด เพชรบูรณ์ สมุทรสาคร อุตรดิตถ์ นครปฐม บึงกาฬ
แม่ฮ่องสอน ระนอง หนองคาย
กาฬสินธุ ์ ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี สมุทรสาคร สุโขทัย ศรีสะเกษ
อุตรดิตถ์ อํานาจเจริญ
เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด ภูเก็ต นครปฐม ราชบุรี ลําปาง
สุโขทัย สุราษฎร์ธานี และระนอง

๙
(๕) ข้อเสนอแนะทีต้องการให้พิจารณาช่วยเหลือจังหวัด
๑) ควรประชุมชีแจงผูบ้ ริหารจังหวัดให้คุณค่าและความสําคัญกับ PMQA มากขึน
หรือการถ่ายทอด video conference เพือให้ผบู้ ริหารลงมากํากับดูแลเอง
๒) จัดอบรมเจ้าหน้าทีด้าน PMQA ของแต่ละส่วนราชการและสํานักงานจังหวัด
๓) กระทรวงมหาดไทยต้องประกาศนโยบายทีชัดเจนเกียวกับ PMQA
๔) ส่วนกลางควรออกไปชีแจงเสนอแนะจังหวัดให้ถียิงขึนเพือให้เกิดความรูค้ วาม
เข้าใจทีดีขึน
๕) ผูบ้ ริหารเห็นความสําคัญของ PMQA
๖) กระทรวงมหาดไทยควรตังงบประมาณสนับสนุ นจังหวัดและมีรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที
ชัดเจน

..............................................

