
รายงานการประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 

ครั้งที่ 1/2552 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2552 เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุมสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 

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

ผูมาประชุม 
1. นายเสฐียร  วัชราธิวัฒน   ประธานคณะทํางาน 
2. นายปญญา  ถนอมทรัพย   คณะทํางานและเลขานุการ 
3. นายพิชัย  จันทรทรัพย   คณะทํางาน 
4. นายกอง  อามระดิษฐ   คณะทํางาน 
5. นายธีรศักดิ์  ราชิวงค   คณะทํางาน 
6. นายทวี  คาํเครือ    คณะทํางาน 
7. นายบญุศักดิ์  สารยศ   คณะทํางาน 
8. นายสันติ  เอกะวิภาต   คณะทํางาน 
9. นายสงัด  โรจนติรนันท   คณะทํางาน 
10. นางสมควร  มั่นคง   คณะทํางาน 
11.  นางโสภา  บุณโยประการ   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
12.  นางสาวจิราภรณ  วรรธนบูรณ  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 
ผูไมมาประชุม 

1. นายพงษศกัดิ์  ดวงโยธา   คณะทํางาน (ไปราชการ) 
2. นายสันติ  ทิมเกลี้ยง   คณะทํางาน (ไปราชการ) 
3. นายมนตรี  วิริยจารี    คณะทํางาน (ไปราชการ) 
4. นายสุเมธ  มณีรัตนโสภณ   คณะทํางาน (ไปราชการ) 
5. นายสายชล   วงษเมือง   คณะทํางาน (ไปราชการ) 
6. นายกิตติชัย  คะอังก ุ   คณะทํางาน (ไปราชการ) 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นางรุจิรารัตน  กีเกียง   พนักงานราชการ 
 
เร่ิมประชุม เวลา 13.30 น. 
 

 นายเสฐียร... 
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นายเสฐียร  วัชราธิวัฒน  ประธานคณะทํางานฯ ทาํหนาที่ประธานในทีป่ระชุม กลาว

เปดการประชมุและดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงันี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองเพื่อทราบ 

1.1  ช้ีแจงกรอบการประเมนิการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
ของสํานักบรหิารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)  

  ประธาน แจงใหที่ประชุมทราบวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กําหนดรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ในมิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร โดยการวัดความสําเร็จของการดําเนินการและผลลัพธ

ของแผนพัฒนาองคกร เปนสําคัญ ทั้งนี้เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานตาง ๆ มีความเขาใจและนํา

เครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใชเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง   

เครื่องมือนั้นก็คือ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐใหมีระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศ ซึ่ง PMQA ประกอบดวย 2 สวน คือ 

สวนที่เปนลักษณะสําคัญขององคกร  และสวนที่เปนเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

ประกอบดวย 7 หมวด มีความเชื่อมโยงกันในเชิงระบบ ซึ่งทุกหนวยงานตองดําเนินการ โดยใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2552 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดเลือกดําเนินการ จํานวน 2 

หมวด คือ หมวดที่ 1 การนําองคกร  และหมวดที่ 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวน

ไดสวนเสีย และอีก 4 หมวด ใหดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสงผลลัพธถึง หมวดที่ 7 และตอง

ดําเนินการใหเปนผลสําเร็จภายในป พ.ศ. 2554  และเช่ือมโยงไปถึงการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการในระบบ   จําแหนงตําแหนงใหม  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551 นั่นคือ การ ถายทอดตัวชี้วัดไปสูรายบุคคล ซึ่งจะเริ่มใชในปงบประมาณ พ.ศ.2553  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเพื่อพิจารณา 
2.1  แผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสํานัก

บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 
ประธาน แจงใหที่ประชุมรวมกันพิจารณารางแผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552-2554 เพ่ือเปนทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพ่ือเสนอใหคณะกรรมการ

ติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ใหความเห็นชอบ

และอนุมัติโครงการ  
มติที่ประชุม   เห็นชอบตามรางแผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2552-2554   

2.2 การจัดทํา... 
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2.2 การจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร (Organizational Profile) 
      ประธาน ช้ีแจงใหที่ประชุมทราบวา การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) ในขณะนี้ ยังไมมีแนวทางที่ชัดเจนจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช แตสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) ก็ตองเตรียมความพรอมในการดําเนินการ 

ฉะนั้น จึงขอยึดแนวทางการดําเนินการตามคูมือที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด แนวทางที่ไดจากการ

ฝกอบรม   ซึ่งในเบื้องตนกอนที่จะดําเนินการตาง ๆ ไดนั้นตองตอบคําถามการจัดทําลักษณะสําคัญ

ขององคกร จํานวน 15 ขอ  โดยขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาการดําเนินการตอบคําถามดังกลาว 

ซึ่งที่ประชุมไดรวมกันพิจารณา และไดขอสรุป  ดังนี้ 
 

คําถาม ขอสรุปในการดําเนินการ 
ขอ 1  

• พันธกิจและหนาทีต่ามกฎหมาย

ของสวนราชการคืออะไรบาง  
 
• พันธกิจ 
 
• มีแนวทางและวิธีการอยางไรใน

การใหบริการแกผูรับบริการ 

 
 ภารกิจและหนาทีต่ามกฎกระทรวงการแบง
สวนราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืช 
 พันธกิจตามแผนการปฏบิัตริาชการ 4 ป ของ

กรมอุทยาน แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
 นัดประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือรวมกันกําหนด

รายละเอียด ในวันที่ 23 เมษายน 2552   

เวลา 09.00 น.  และใหคณะทํางานฯ
จัดเตรียมขอมูลมาดวย 

ขอ 2 วิสัยทัศน เปาประสงคหลัก 

วัฒนธรรม และคานิยมของสวนราชการ

ที่กําหนดไว 

 วิสัยทัศน พันธกิจ ใหใชของกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไปกอน 

 วัฒนธรรมและคานิยม ยังไมมีการกําหนด แต

จะกําหนดในอนาคต 

ขอ 3  ลักษณะโดยรวมของบุคลากรใน

สวนราชการเปนอยางไร เชน ระดบั

การศึกษา อายุ สายงาน ระดับ ตาํแหนง

ขอกําหนดพิเศษในการปฏบิัติงาน  

 มอบหมายใหผูชวยเลขานุการคณะทํางานฯ 

ดําเนนิการ 
 ขอกําหนดพิเศษในการปฏบิัติ ไมม ี

ขอ 4 สวนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ 

และส่ิงอํานวยความสะดวกที่สําคัญ

อะไรบาง ในการใหบริการและการ

ปฏิบัติงาน 

 ใหทุกสวน/กลุม สํารวจเทคโนโลยี อุปกรณ 

และส่ิงอํานวยความสะดวก ที่มีแลวสงขอมูลให

ผูชวยเลขานุการคณะทํางานฯ     ภายในวนัที่ 

8 เมษายน 2552 

 
ขอ 5... 
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คําถาม ขอสรุปในการดําเนินการ 

ขอ 5 สวนราชการดําเนินการภายใต

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่

สําคัญอะไรบาง 

 ใหทุกสวน/กลุม จัดทําขอมลูในสวนที่เก่ียวของ

ที่ยึดถือและปฏิบัติอยู โดยสงขอมูลตามตาราง

ในเอกสารประกอบการประชุม สงให 
     ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน ภายในวนัที่  
     8 เมษายน 2552  

ขอ 6 โครงสรางองคกรและวิธีการ

จัดการ ทีแ่สดงถึงการกํากับดูแล

ตนเองที่ดีเปนเชนไร 

 ใหงานแผนงานฯ จดัเตรียมขอมูลในสวนของ

การกํากับดูแลตนเองที่ด ีเชน การควบคุม

ภายใน การปองกันปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบ ฯลฯ 

ขอ 7 สวนราชการหรือองคกรที่

เก่ียวของในการใหบริการหรือสง

มอบตอกัน มหีนวยงานใดบาง และ

มีบทบาทอยางไรในการปฏบิัติงาน

รวมกัน 
ขอ 8 กลุมผูรับบริการ และผูมีสวน

ไดสวนเสียหลกัของสวนราชการคือ

ใครบาง และมีความตองการและ

ความคาดหวดัที่สําคญัอะไรบาง 

 นัดประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือรวมกันกําหนด

รายละเอียด ในวันที่ 23 เมษายน 2552   

เวลา 09.00 น.  และใหคณะทํางานทุกทาน
จัดเตรียมขอมูลมาดวย 

 
 นัดประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือรวมกันกําหนด

รายละเอียด ในวันที่ 23 เมษายน 2552   

เวลา 09.00 น.  และใหคณะทํางานฯ
จัดเตรียมขอมูลมาดวย 

ขอ 9  ถึง ขอ 15 ความทาทายตอ

องคกร  

 มอบหมายใหเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 
จัดเตรียมขอมูลที่เก่ียวของและนําเสนอในที่

ประชุม วันที่ 23 เมษายน 2552 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ และขอใหฝายเลขานุการจดัเตรยีมขอมูลท่ีเก่ียวของ อาทิ 

คํานิยามและตัวอยางตาง ๆ ที่เก่ียวของในการตอบคําถาม สงใหคณะทํางานฯ เพ่ือจัดเตรียมขอมูล

ประกอบการกาํหนดรายละเอียดในการตอบคําถาม ในวนัที่ 23 เมษายน 2552 
2.3 การประชาสัมพันธการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  (PMQA) ของ 

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 
ประธาน ช้ีแจงใหที่ประชุมทราบวา เพ่ือเปนการใหความรู PMQA เบื้องตนแก

กลุมผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และขาราชการเจาหนาที่ในสังกัด ในประเด็นตาง ๆ อาทิ เหตุผลความ

จําเปนในการทํา PMQA ความมุงมั่นดวยใจที่ทุกคนตองกาวเดินไปพรอม ๆ กัน แนวทางการ

ดําเนินการมีข้ันตอนที่ทุกคนมีสวนเกี่ยวของอยางไร   ในการตรียมความพรอมและเพื่อใหการ

ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14  

(ตาก)  ประสบ...
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(ตาก) ประสบความสําเร็จ  จึงควรที่จะมีการกําหนดรูปแบบหรือวิธีการที่จะถายทอดหรือ

ประชาสัมพันธในบุคลากรในองคกรไดรับทราบ เขาใจ เกิดการเรียนรู และรวมมือในการดําเนินการ

ตามแนวทางที่กําหนด เพ่ือนําไปสูผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว 
มติที่ประชุม  รับทราบ และเห็นชอบใหดําเนินการจัดทําส่ือประชาสัมพันธผาน

ชองทางตาง ๆ ไดแก  www.dnp.go.th/tak  จดหมายขาวใหความรูเปนประจําทุกเดือน การจัดบอรด

ประชาสัมพันธ เปนตน 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องอื่น ๆ  

ประธาน ขอความเห็นที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) เพ่ือของบประมาณ

สนับสนุนจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ซึ่งจะทําใหไดคําตอบตามแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ไดในหลาย ๆ ประเด็น และเปนทิศทางใหสํานัก

บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) ใชในการปฏิบัติงานตอไป 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบหมายใหฝายเลขานุการจัดทํารางโครงการดังกลาว

เพ่ือพิจารณาเสนอกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช   
 

ประธาน กลาวขอบคุณคณะทํางานทุกทานที่ใหความรวมมือในการประชุมครั้งนี้ 

และหวังเปนอยางยิ่งวาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ PMQA ของสํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 14 (ตาก) จะประสบความสาํเร็จ จากความรวมมือของทุกทาน 

 
เลิกประชุม  เวลา 16.00 น. 
 
         ผูจดรายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวจิราภรณ  วรรธนบูรณ) 
                                                           นักจดัการงานทั่วไป  
                                                   คณะทาํงานและผูชวยเลขานุการ 
 
 
                                                                                     

 

http://www.dnp.go.th/tak

