
 

                     
 

 

 

“ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง  กระทรวงยุติธรรม” 
 

   

   

 

 

 

สรุปผลการสัมมนา 

MOJ e-Government Hub 
 

โครงการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง กระทรวงยุตธิรรม 

วันที่ 7 ตุลาคม 2552 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรม รามาการ์เด้นส์  

 

 

 

ช่ือเอกสาร (Document name)  สรุปผลการสมัมนา MOJ e-Government Hub 

สถานะ (Status)          ฉบบัร่าง          ฉบบักําลงัพิจารณา            ฉบบัเสร็จสมบรูณ์  

ชนิดเอกสาร (Document type)          รายงาน               เอกสารทางเทคนิค  

          คูมื่อ                  อ่ืนๆ …………………………… 

วนัท่ี  (Printed date)   14 ตลุาคม 2552 

 

 

   

  
 

 



 

                     
 

 

 

“ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง  กระทรวงยุติธรรม” 
 

   

บริษัท ท.ีเอ็น. อินฟอร์เมชัน่ ซิสเท็มส์ จํากดั                                                          ช่ือเอกสาร : สรุปผลการสมัมนา MOJ e-Government Hub 

สญัญาเลขที่ 55/2552 ลงวนัที่ 21 เมษายน 2552       

 

สารบัญ 

 

 

1. บทนํา .................................................................................................................................................................  1 

2. วัตถุประสงค์การสัมมนา .................................................................................................................................... 2 

3. รายละเอียดการสัมมนา ..................................................................................................................................... 3 

4. การดาํเนินงานสัมมนา ....................................................................................................................................... 7 

4.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ .......................................................................................................................... 7 

4.2 ระบบบริหารจดัการฐานข้อมลูกลางกระทรวงยตุิธรรม .................................................................................. 7 

4.3 แผนการดําเนินงานโครงการ .................................................................................................................... 12 

4.4 ปัจจยัในการดําเนินโครงการให้สาํเร็จ ....................................................................................................... 13 

4.5 ประโยชน์หลกัท่ีได้รับจากระบบบริหารจดัการฐานข้อมลูกลาง กระทรวงยตุิธรรม ......................................... 14 

5. สรุปการสัมมนา ............................................................................................................................................... 16 

6. การประเมินผลจากการสัมมนา ....................................................................................................................... 17 

6.1 แบบประเมินผล ...................................................................................................................................... 17 

6.2 การวิเคราะห์ข้อมลู .................................................................................................................................. 18 

6.3 ผลสรุปจากแบบประเมินผล ..................................................................................................................... 20 

6.4 ข้อสรุปจากการประเมินผล ....................................................................................................................... 22 

7. ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนา .................................................................................................................. 24 

8. ประเด็นคาํถาม................................................................................................................................................. 28 

9. ภาคผนวก ......................................................................................................................................................... 30 



 

                     
 

 

 

   “ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง  กระทรวงยุติธรรม” 

 

บริษัท ท.ีเอ็น. อินฟอร์เมชัน่ ซิสเท็มส์ จํากดั                                                          ช่ือเอกสาร : สรุปผลการสมัมนา MOJ e-Government Hub  

สญัญาเลขที่ 55/2552 ลงวนัที่ 21 เมษายน 2552      หน้า 1  

 

1. บทนํา 

 

ระบบบริหารจดัการฐานข้อมลูกลาง กระทรวงยตุธิรรม เป็นโครงการท่ีมีการพฒันาระบบงานใน

ด้านตา่งๆเพ่ือให้รองรับกบัการบริหารจดัการฐานข้อมลูและสารสนเทศของกระทรวงยตุธิรรม  ซึง่ประกอบ 

ด้วยงานหลกั 5 ระบบงาน คือ  ระบบการบริหารยทุธศาสตร์ระดบักระทรวง ระบบวางแผนและตดิตาม

งบประมาณ ระบบบริหารงานบญัชี /การเงิน และ การตดิตามการใช้จา่ยงบประมาณ  ระบบงานการ

เช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมลู ระบบข้อมลูสรุปผู้บริหาร 

 

การจดังานสมัมนา  MOJ e-Government Hub มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ ประชาสมัพนัธ์โครงการ โดย

เน้นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของการดําเนินงานให้แก่ผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องในโครงการ 

ดงันัน้ ทางบริษัท ที.เอ็น. อินฟอร์เมชัน่ ซิสเท็มส์ จํากดั จงึได้ร่วมกบักระทรวงยตุธิรรมในการจดังานครัง้นีข้ึน้ 

ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของงานด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง อนัจะชว่ยให้การดําเนินโครงการมีความราบร่ืน

และประสบความสําเร็จ 

 

บริษัท ที.เอ็น.อินฟอร์เมชัน่ ซิสเท็มส์ จํากดั จงึใคร่ขอนําสง่เอกสารรายงานสรุปผลการสมัมนา 

MOJ e-Government Hub ขึน้ โดยเอกสารฉบบันีจ้ะกลา่วถึง  ท่ีมาของโครงการ วตัถปุระสงค์ของโครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ภาพรวมของระบบบริหารจดัการฐานข้อมลูกลาง แผนการดําเนินงานโครงการและ

ประโยชน์ท่ีได้รับจากระบบ เป็นต้น 

 

 

คณะผู้จดัทําเอกสาร 
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2. วัตถุประสงค์การสัมมนา 

 

การจดัการสมัมนา MOJ e- Government Hub ได้จดัขึน้ในวนัพธุท่ี 7 ตลุาคม 2552 ณห้องแกรนด์ 

บอลรูม 1 ชัน้ G โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมีคณุสรุศษิฏ์ บวัทรัพย์ ผู้ อํานวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร สํานกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม เป็นประธานกลา่วเปิดงาน โดยวตัถปุระสงค์หลกัในการ

จดัสมัมนาครัง้นี ้คือ เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์และแนะนําโครงการอยา่งเป็นทางการ ทัง้นีเ้พ่ือให้ทีมงาน

การดําเนินงานของกระทรวงยตุธิรรม และทีมงานของบริษัท ที.เอ็น.อินฟอร์เมชัน่ ซิสเท็มส์ จํากดั มีความรู้

ความเข้าใจในวตัถปุระสงค์ และหลกัการดําเนินงานโครงการอยา่งชดัแจ้งร่วมกนั เหลา่นีเ้พ่ือให้การดําเนิน

โครงการเป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

 

การสมัมนา MOJ e-Government Hub โครงการระบบบริหารจดัการฐานข้อมลูกลาง กระทรวง

ยตุธิรรม มีวาระในการสมัมนา ซึง่ได้นําเสนอในรายละเอียดตอ่ไป ดงันี  ้

 

• VDO Presentation 

- ท่ีมาของโครงการ 

- วตัถปุระสงค์ของโครงการ 

- เป้าหมายของโครงการ 

- ภาพรวมระบบงาน 

• แผนการดําเนินงานโครงการ 

• ประโยชน์หลกัท่ีได้รับจากระบบ 
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3. รายละเอียดการสัมมนา 

 

• รายละเอียดผู้เข้าร่วมสัมมนา 

 

ผู้ เข้าร่วมสมัมนาในครัง้นีป้ระกอบด้วยบคุลากรจากกระทรวงยตุธิรรมและ บริษัท ที.เอ็น.อินฟอร์

เมชัน่ ซิสเท็มส์ จํากดั ดงัตอ่ไปนี  ้

 

กระทรวงยุตธิรรม 

 

No. หน่วยงาน จาํนวน 

1 ผู้บริหารกระทรวงยุตธิรรม 2 คน 

2 หัวหน้าสาํนักงานรัฐมนตรีและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสาํนักงาน 

ปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

13 คน 

3 คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทาํงาน 37 คน 

4 ระดับกรม 39 คน 

 1) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2 คน 

 2) กรมบงัคบัคดี 4 คน 

 3) กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน 5 คน 

 4) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 5 คน 

 5) กรมคมุประพฤติ 5 คน 

 6) สถาบนันิตวิิทยาศาสตร์ 5 คน 

 7) กรมราชทณัฑ์ 5 คน 

 8) สํานกังานกิจการยตุธิรรม - 

 9) สํานกังานป.ป.ส. 5 คน 

 10) สํานกังานป.ป.ท. 3 คน 

5 สาํนักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรมและหน่วยงานอ่ืนๆ 15 คน 

รวมทัง้หมด 106 คน 

 

บริษัท ที.เอ็น.อินฟอร์เมช่ัน ซิสเทม็ส์ จาํกัด 
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No. ช่ือ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 คณุอศัวิน วราทร President 

2 คณุปราชญ์ กาญจนปัจจ์ Project Leader 

3 คณุสภุกฤษฎ์ิ โฆษิตสกลุ Project Manager 

4 คณุพรทิพย์ พนัธ์ศรีมงักร General Manager 

5 คณุบญุชว่ย นนัทสกลุการ General Manager 

6 คณุอารไดย เทียมเมือง General Manager 

7 คณุพงศ์สนัต์ ตฤณธวชั Senior Sale Manager 

8 คณุแสงสยาม วิริยะ Sale 

9 คณุชชัวาลย์ ศรีประทมุ Sale 

10 คณุรุ่งระวี ทองคงเหย้า Sale 

11 คณุธนวฒัน์ วงศ์ร่วมพิบลูย์ Consultant 

12 คณุทศันีย์ ยงัแหยม Consultant 

13 คณุนฐัวฒุิ ตัง้ไพศาลกลุ Consultant 

14 คณุพงษ์ธวชั นาวาประดษิฐ์ Consultant 

15 คณุศศปิระภา ลิม้วรนนัท์ Consultant 

16 คณุศริศกัดิ ์วอ่งจิตต์วฒุิไกร Consultant 

17 คณุกชกร เศรษฐวานิช Consultant 

18 คณุเทิดภมูิ ภคูสัมาส Consultant 

19 คณุกฤษณ์ พนัธุ์ทรัพย์ Consultant 

20 คณุนิตย์ คนัธวงศ์ Consultant 

21 คณุปรีชา พรพิทยาเลิศ Consultant 

22 คณุอญัญารัตน์ โชควิจิตรกลุ Training 

23 คณุนิสากร เศรษฐวรางกรู Change Management 

24 คณุสมุณฑา พลเสน Administrator 

25 คณุสชุาดา นามแดง Administrator 

26 คณุเบญจา ฮกเทียน Administrator 
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No. ช่ือ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

รวมทัง้หมด 26 คน 

 

 

สรุปจาํนวนผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเร่ืองการบริหารการเปล่ียนแปลง 

 

1) กระทรวงยตุธิรรม      106 คน 

2) บริษัท ที.เอ็น. อินฟอร์เมชัน่ ซิสเท็มส์ จํากดั   26 คน 

 

รวมจาํนวนผู้เข้าร่วมงานทัง้หมด    132 คน  
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• รายละเอียดการสัมมนา 

 

วาระในการสมัมนา MOJ e-Government Hub มีรายละเอียด ดงันี ้

 

เวลา หัวข้อ 

09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน และ รับประทานอาหารวา่ง 

09.30 - 09.45 น. VDO Presentation 

09.45 - 10.00 น. ผู้ อํานวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กลา่วรายงาน  

10.00 - 10.15 น. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสงู (CIO) ประจํา 

กระทรวงยตุธิรรม กลา่วเปิดงาน  “ MOJ e-Government Hub ” 

10.15 - 10.45 น.  เรียนเชิญผู้บริหารและตวัแทนจากสว่นราชการในสงักดักระทรวงยตุธิรรม  

ขึน้ถ่ายภาพร่วมกนั  

10.45 - 11.15 น. ผู้บริหาร TNIS Executive’s Talk 

11.15 - 11.30 น.  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสงู (CIO) ประจํา กระทรวงยตุธิรรม 

MOJ Executive’s Talk  

11.30 - 13.00 น. ปิดการประชมุ และเชิญผู้ เข้าร่วมประชมุรับประทานอาหารกลางวนั  

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 2 ชัน้ G 
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4. การดาํเนินงานสัมมนา 

 

การจดังานสมัมนา MOJ e-Government Hub ได้เร่ิมตัง้แตเ่วลา 9.00 น. โดยมีการรับประทาน

อาหารวา่งร่วมกนั จากนัน้พิธีกรโดยคณุพงศ์สนัต์ ตฤณธวชั กลา่วนําเข้าสูง่านสมัมนาโดยเร่ิมจากการฉาย 

VDO Presentation เนือ้หาเก่ียวกบัท่ีมาของโครงการ เป้าหมาย วตัถปุระสงค์และภาพรวมของโครงการ 

จากนัน้ได้เรียนเชิญคณุสรุศษิฏ์ บวัทรัพย์ ผู้ อํานวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานกังาน

ปลดักระทรวงยตุธิรรม กลา่วรายงานถึงท่ีมาของโครงการ จากนัน้คณุพิษณโุรจน์  พลบัรู้การ  ผู้บริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสงู (CIO) ประจํากระทรวงยตุธิรรม กลา่วเปิดงาน “ MOJ e-Government Hub ” 

อยา่งเป็นทางการ ลําดบัตอ่มาได้จดัให้มีการถ่ายเพ่ือเป็นท่ีระลกึร่วมกนัระหวา่งผู้บริหารทางฝ่ายกระทรวง

ยตุธิรรมและผู้บริหารจากบริษัท ที.เอ็น.อินฟอร์เมชัน่ ซิสเท็มส์ จํากดั 

 

หลงัจากเสร็จสิน้พิธีการเปิดงานสมัมนาแล้วได้เข้าสูเ่นือ้หาของงานสมัมนา โดยพิธีกรได้กลา่วเรียน

เชิญคณุอศัวิน วราทร ผู้ อํานวยการโครงการ MOJ e-Government Hub และคณุปราชญ์ กาญจนปัจจ์ 

หวัหน้าโครงการ ขึน้กลา่วรายละเอียดของโครงการดงัตอ่ไปนี ้

 

4.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือปรับปรุงระบบสารสนเทศกลางเพ่ือการบริหารของกระทรวงยตุธิรรมให้สามารถแลกเปล่ียน

และเช่ือมโยงข้อมลูระหวา่งหนว่ยงานภายในสงักดักระทรวงยตุธิรรม 

2) เพ่ือพฒันาระบบบริหารจดัการฐานข้อมลูกลาง ให้สามารถเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมลูกบั

ระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารภาครัฐ 

 

4.2 ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางกระทรวงยุตธิรรม 

ระบบบริหารจดัการฐานข้อมลูกลางกระทรวงยตุธิรรมประกอบด้วยระบบตา่งๆดงันี ้

1) ระบบการบริหารยทุธศาสตร์ระดบักระทรวง 

2) ระบบวางแผนและตดิตามงบประมาณ 

3) ระบบบริหารงานบญัชี/การเงินและการตดิตามการใช้จา่ยงบประมาณ  

4) ระบบข้อมลูสรุปผู้บริหาร  

5) ระบบงานการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมลู 
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ภาพแสดงโครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบบริหารจดัการฐานข้อมลูกลางกระทรวงยตุิธรรม  

ท่ีมีการเช่ือมโยงระบบท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดเข้าด้วยกนั 

 

• ระบบบริหารยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง 

ระบบการบริหารยทุธศาสตร์ระดบักระทรวงเป็นระบบท่ีใช้ในการวางแผน จดัทํา ตดิตาม ควบคมุ 

ผลกัดนั แผนยทุธศาสตร์ ไปสูก่ารปฏิบตัจิริงและรองรับระบบการบริหารราชการตามขัน้ตอน  และ  

กระบวนการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ เพ่ือสามารถนํายทุธศาสตร์และตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานมาปรับแตง่

เช่ือมโยง ประเมินผลและวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล ได้อยา่งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
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ภาพแสดงกระบวนการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ 

 

• ระบบวางแผนและตดิตามงบประมาณ 

ระบบการวางแผนและตดิตามงบประมาณแบง่กลยทุธ์ดงัตอ่ไปนี  ้

การวางแผนยทุธศาสตร์ 

- กําหนดกรอบยทุธศาสตร์ท่ีต้องการ 

- กําหนดผลลพัธ์จากการดําเนินการตามยทุธศาสตร์ท่ีกําหนด  

- ประเมินความจําเป็นเร่งดว่นของแตล่ะยทุธศาสตร์เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ  

การวางแผนโครงการ  

- สร้างแผนงาน / โครงการท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ท่ีกําหนดขึน้  

- กําหนดเป็นผลผลิต / ผลลพัธ์ท่ีวดัผลได้ด้วยตวัชีว้ดั (KPIs) 

- จดัลําดบัความสําคญัของการใช้จา่ยงบประมาณในแตล่ะแผนงาน /โครงการ  
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การวางแผนการใช้จา่ยงบประมาณ 

- กําหนดแผนการใช้จา่ยงบประมาณสําหรับแผนงาน/โครงการหลกั ท่ีต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก 

- นําเสนอแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณให้กบัคณะกรรมการ 

- วางแผนการใช้จา่ยงบประมาณโดยละเอียด 

การนําไปใช้,วดัผล,ตดิตามและตรวจสอบ  

- ตดิตามความก้าวหน้าตามแผนยทุธศาสตร์ 

- ตดิตามและปรับปรุงแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

- วดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิาน 

- ตรวจสอบผลผลิต / ผลลพัธ์ และเช่ือมโยงข้อมลูกลบัไปสูก่ระบวนการวางแผน  

 

 

  
ภาพแสดงวงจรการวางแผนยทุธศาสตร์และงบประมาณ 
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• ระบบบริหารงานบัญชี/การเงนิและการตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณ  

ระบบบริหารงานบญัชี/การเงิน แบง่ออกเป็นระบบงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้องทัง้ระบบบญัชีลกูหนี ้ระบบ

บญัชีเจ้าหนี ้ระบบจดัซือ้ ระบบสินทรัพย์ถาวร ระบบบญัชีแยกประเภท และระบบงานบริหารพสัด ุซึง่

ระบบเหลา่นีจ้ะมีรูปแบบเดียวกบั GFMIS แตมี่รายละเอียดตามรูปแบบของกระทรวงยตุธิรรมโดยใช้ 

Software SAP 

 
ภาพแสดงกระบวนงานของระบบบริหารงานบญัชี/การเงินและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

• ระบบข้อมูลสรุปผู้บริหาร  

ระบบทัง้หมดท่ีทําในระบบ ERP จะทําฐานข้อมลูขึน้ไปในระบบข้อมลูสรุปผู้บริหาร ซึง่ผู้บริหาร

สามารถเรียกดขู้อมลูตา่งๆได้ 
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ภาพแสดงระบบข้อมลูสรุปผู้บริหาร 

 

4.3 แผนการดาํเนินงานโครงการ 

การดําเนินงานโครงการมี 5 ขัน้ตอน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี  ้

1) การเตรียมความพร้อมของโครงการ (Project Preparation Phase) 

2) การออกแบบระบบงาน (Business Blueprint Phase) 

3) การพฒันา ตดิตัง้และทดสอบระบบงาน (Realization Phase) 

4) การเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานจริง (Final Preparation Phase) 

5) การใช้งานจริงและการสนบัสนนุ (Go Live& Support Phase)  
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ภาพแสดงแผนการดําเนินงานโครงการ 

 

4.4 ปัจจัยในการดาํเนินโครงการให้สาํเร็จ 

 

1) การมีสว่นร่วมและให้การสนบัสนนุของผู้บริหาร และ การส่ือสารภายในกระทรวงยตุธิรรมเป็นสิ่ง

สําคญัในการผลกัดนัโครงการไปสูค่วามสําเร็จ 

2) การออกแบบระบบให้สามารถรองรับการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมลูกบัระบบสารสนเทศสว่น

ราชการภายในสงักดัและหนว่ยงานกลางภาครัฐให้มีความยืดหยุน่และเหมาะสม เป็นปัจจยัท่ี

สําคญัมากในการประสบความสําเร็จร่วมกนั 

3) ระบบบริหารจดัการฐานข้อมลูกลางมีการเปล่ียนแปลงการปฏิบตังิานภายในกระทรวงยตุธิรรม  

การมอบหมายผู้ รับผิดชอบ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ควรเป็นผู้ ท่ีจะปฏิบตังิานจริงในระบบ ไมโ่ยกย้าย

เปล่ียนแปลงไปมา 

4) การสร้างความเข้าใจแก่สว่นราชการภายใต้สงักดักระทรวงยตุธิรรมท่ียงัไมไ่ด้เร่ิมใช้ระบบใน

โครงการระยะปัจจบุนั ยงัคงต้องดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือไมก่่อให้เกิดความเข้าใจท่ีผิดพลาด 
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4.5 ประโยชน์หลักท่ีได้รับจากระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง กระทรวงยุตธิรรม 

 

1) สามารถเช่ือมโยงข้อมลูและแลกเปล่ียนข้อมลูระหวา่งกระทรวงยตุธิรรมและสว่นราชการในสงักดั

กบัหนว่ยงานบริการสนเทศภาครัฐ  

2) สามารถขบัเคล่ือนและเช่ือมโยงยทุธศาสตร์ระดบักระทรวง และถ่ายทอดลงสูส่ว่นราชการภายใน

สงักดั เพ่ือนําไปสูก่ารปฏิบตังิานให้เกิดผลจริง ตามหลกั Balance Scorecard 

3) สามารถเช่ือมโยงการบริหารเชิงยทุธศาตร์เข้ากบัระบบการบริหารงบประมาณ ซึง่จะทําให้เกิด

การบรูณาการและนําไปสูก่ารบรรลเุป้าประสงค์ของการบริหารผลการดําเนินการ (Performance 

Goal) และ การบริหารการเงินการคลงั (Monetary Goal) ของประเทศ 

4) สามารถนําข้อมลูจากระบบไปวิเคราะห์และรายงานผลให้กบัหนว่ยงานภายนอก เพ่ือลดการ

ปฏิบตังิานท่ีซํา้ซ้อน ลา่ช้าและไมมี่ประสิทธิภาพเทา่ท่ีควร 

 

หลงัจากท่ีคณุอศัวิน วราทร ผู้ อํานวยการโครงการ MOJ e-Government Hub   และคณุปราชญ์  

กาญจนปัจจ์ หวัหน้าโครงการ  กลา่วจบ ได้เรียนเชิญ คณุพิษณโุรจน์ พลบัรู้การ ผู้บริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดบัสงู (CIO) ประจํากระทรวงยตุธิรรม ขึน้กลา่วถึงรายละเอียดเพิ่มเตมิ ดงัตอ่ไปนี ้

 

• ความเป็นมา 

            จากกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบบัท่ี๒) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ -

๒๕๕๖ ซึง่มีเป้าหมายหลกัให้ประเทศไทยเป็นสงัคมอดุมปัญญาด้วย ICT โดยยดึหลกัธรรมมาภิบาล เพ่ือ

การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภาครัฐตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

• สิ่งท่ีส่วนราชการจะได้รับ 

1) การใช้งานผา่น Web Portal 

2) รองรับการเช่ือมโยงผา่น MOJ e-Government Hub ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

 - ระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  (Government Fiscal Management 

Information System: GFMIS) 

- ระบบ e-Budgeting  

- ระบบบริหารยทุธศาสตร์องค์การภาครัฐ (Government Strategic Management System : GSMS) 

- ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคลระดบักรม (Department Personal Information System : DPIS)  
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• แผนขยายระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง 

ปีงบประมาณ 2553 

 - สํานกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม 

 - กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน 

 - กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

ปีงบประมาณ 2554 

 - ครอบคลมุทกุสว่นราชการของกระทรวงยตุธิรรม 
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5. สรุปการสัมมนา 

 

จากการจดังานสมัมนา MOJ e-Government Hub โครงการระบบบริหารจดัการฐานข้อมลูกลาง  

กระทรวงยตุธิรรม ในครัง้นีไ้ด้รับความสนใจเป็นอยา่งดีย่ิงจากทีมงานทัง้ 2 ฝ่าย ท่ีมีความตัง้ใจในการ

ร่วมมือ  กนัผลกัดนัให้โครงการนีสํ้าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี  นอกจากนีย้งัสง่ผลให้ผู้บริหารและคณะทํางานมี

การรับรู้และความเข้าใจย่ิงขึน้ถึง ท่ีมาของโครงการ วตัถปุระสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ 

ภาพรวมของระบบบริหารจดัการฐานข้อมลูกลาง แผนการดําเนินงานโครงการและประโยชน์ท่ีได้รับจาก

ระบบ รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ตอบข้อซกัถามเพ่ือ เสริมสร้างความเข้าใจย่ิงขึน้ นอกจากนีไ้ด้มีการร่วม

รับประทานอาหารวา่ง และอาหารกลางวนัร่วมกนัจงึทําให้เกิดความคุ้นเคยซึง่กนัและกนั โดยจะสง่ผลตอ่

การดําเนินงานอยา่งราบร่ืนตอ่ไป 

  

ดงันัน้ จงึถือได้วา่การจดังานสมัมนาในครัง้นีป้ระสบความสําเร็จตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ี

มีการวางไว้ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของกลยทุธ์ท่ีสําคญัในการดําเนินงานด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง อยา่งไร

ก็ตาม การดําเนินโครงการจะประสบความสําเร็จได้ด้วยดีนัน้ ต้องอาศยัความร่วมมือและการสนบัสนนุจาก

ผู้บริหาร รวมไปถึงผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในโครงการทกุทา่น ทีมงานบริษัทท่ีปรึกษาฯ บริษัท ที.เอ็น. อินฟอร์

เมชัน่ ซิสเท็มส์ จํากดั จงึขอขอบคณุทกุทา่นท่ีมีสว่นชว่ยให้การสมัมนาในครัง้นีสํ้าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 
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6. การประเมินผลจากการสัมมนา 

6.1 แบบประเมินผล 

5 4 3 2 1
ดีมาก ดี พอใช้ น้อย น้อยมาก

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา

1.1 ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของการสัมมนาโดยรวมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการสัมมนา

2.1 วิทยากร

2.1.1 วิทยากรมีความรู้ความชํานาญในหัวข้อที่บรรยายเป็นอย่างดี

2.1.2 วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้น่าสนใจและเข้าใจง่าย

2.1.3 วิทยากรสามารถตอบคําถามข้อสงสัยของท่านได้อย่างชัดเจน

2.2 เนื้อหา

2.2.1 เนื้อหาของการสัมมนากระชับ  ได้ใจความ  และเข้าใจง่าย

2.2.2 เนื้อหาครอบคลุม ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา

2.3 เวลา

2.3.1 ระยะเวลาในการบรรยายแต่ละหัวข้อเหมาะสม  และครอบคลุมเนื้อหาการบรรยาย

2.3.2 ระยะเวลาในการสัมมนามีความเหมาะสม  และครอบคลุมเนื้อหาการสัมมนา

2.4 สถานที่จัดการสัมมนา (รวมถึงการบริการอาหารว่าง)

2.4.1 สถานที่ จัดการสัมมนามีอากาศถ่ายเท  แสงสว่างเพียงพอ  มีขนาด  และอุณหภูมิ ที่เหมาะสม เอื้อ

ต่อการเข้าร่วมสัมมนา

2.4.2 ท่านได้รับความสะดวกในการใช้สถานที่

2.5 เอกสารประกอบการสัมมนา

2.5.1 เอกสารมีความชัดเจน เหมาะสมและช่วยเพิ่มความเข้าใจในหัวข้อการสัมมนา

2.6 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

2.6.1 มีความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  และใช้ได้อย่างเหมาะสม

2.7 กระบวนการจัดสัมมนา

2.7.1 การให้บริการของเจ้าหน้าที่

2.7.2 การลงทะเบียนหน้างาน

2.7.3 พิธีกรและขั้นตอนการดําเนินการมีความเหมาะสม

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําไปใช้ประโยชน์หลังการสัมมนา

3.1 ท่านสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

3.2 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการดําเนินการสัมมนา (รวมถึงวิทยากร หัวข้อการสัมมนา สถานที่ 

อุปกรณ์ ระยะเวลา เอกสารประกอบการสัมมนา และกระบวนการจัดสัมมนา )

ข้อเสนอแนะ:

สิ่งที่ควรปรับปรุง:

ระดับความคิดเห็น

แบบสอบถามการสัมมนา

MOJ  e – Government  Hub

                        วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2552  เวลา 9.00 - 13.00 น.                      

ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์  

ลําดับ รายละเอียด
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6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูตามลกัษณะของเคร่ืองมือและเทคนิควิธีการประเมินการสมัมนาใช้หลกัการ

ดงันี ้

 

การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม 

 

1. เม่ือรวบรวมข้อมลูได้จากแบบสอบถามซึง่มีลกัษณะเป็นข้อคําถามแบบให้เลือกคําตอบหลายๆ  

คําตอบ และมีลกัษณะของคําตอบแบบท่ีสามารถเรียงเป็นคะแนนตามลําดบัความสําคญัได้  ดงัท่ีใช้กนัใน

แบบประเมินโครงการหรือแบบประเมินรายวิชานัน้  ผู้ รับผิดชอบจะนําข้อมลูท่ีได้ไปเทียบคา่คะแนนแจงนบั

ความถ่ี ( Tally) และวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิได้แก่ คา่เฉล่ีย  หรือท่ีเรียกวา่ คา่มธัยมฐานเลขคณิต 

(Arithmetic Mean) และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) เพ่ือจะนําผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ี

ได้ไปเขียนเป็นรายงานสรุปตอ่ไป 

 

ทัง้นีบ้ริษัทท่ีปรึกษาฯ ใช้การวดัผลข้อมลูตา่งๆ เป็นคะแนน  หลงัจากนัน้จะนําข้อมลูดงักลา่วนีม้า

วิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์ในการแสดงลําดบัความสําคญั  (5 อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก , 4 อยูใ่นเกณฑ์ดี, 3 อยูใ่น

เกณฑ์ปานกลาง, 2 อยูใ่นเกณฑ์พอใช้, 1 อยูใ่นเกณฑ์ควรปรับปรุง)      

          

นอกจากนัน้บริษัทฯ ท่ีปรึกษายงัได้ใช้คา่ร้อยละ และวิธีทางสถิตเิบือ้งต้น ได้แก่ ตวักลางเลขคณิต 

โดยกําหนด 5 ตวัเลือกตัง้แต ่ 1-5  ให้คะแนนเตม็เทา่กบั 5 คา่เฉล่ียตวักลางเลขคณิตเทา่กบั 3.00 และแบง่

เขตคําตอบของคา่เฉล่ียตวักลางเลขคณิต ดงันี  ้ 
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คา่เฉล่ียตัง้แต ่   4.21 – 5.00  คดิเป็นร้อยละ 90.01 – 100 อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก  

คา่เฉล่ียระหวา่ง 3.41 – 4.20 คดิเป็นร้อยละ 80.01 – 90 อยูใ่นเกณฑ์ดี 

คา่เฉล่ียระหวา่ง 2.61 – 3.40 คดิเป็นร้อยละ 70.01 – 80 อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง 

คา่เฉล่ียระหวา่ง 1.81 – 2.60 คดิเป็นร้อยละ 60.01 – 70 อยูใ่นเกณฑ์ดีพอใช้ 

คา่เฉล่ียต่ํากวา่  1.00 – 1.80 คดิเป็นร้อยละ น้อยกวา่ 60 อยูใ่นเกณฑ์ต้องปรับปรุง 

 

         2. การวิเคราะห์ข้อมลูในกรณีแบบสอบถามเป็นคําถามปลายเปิด (Opened-ended Questions) 

เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมเขียนพรรณนาแสดงความคดิเห็นของตนเองแล้วเก็บรวบรวมผลเพ่ือนําไปปรับปรุง

ตอ่ไป 
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6.3 ผลสรุปจากแบบประเมินผล 

 

ลาํดับ รายละเอียด ค่าเฉล่ีย เกณฑ์ 

1 ความคิดเหน็เก่ียวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 3.9625 ด ี

1.1 ความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาของการสัมมนาโดยรวมบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา 3.9625 ดี 

2 ความคิดเหน็เก่ียวกับการดาํเนินการสัมมนา 4.0063 ด ี

2.1 วิทยากร 4.1292 ด ี

2.1.1 วิทยากรมีความรู้ความชํานาญในหวัข้อท่ีบรรยายเป็นอยา่งดี  4.1875 ดี 

2.1.2 วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้นา่สนใจและเข้าใจง่าย   4.0875 ดี 

2.1.3 วิทยากรสามารถตอบคําถามข้อสงสยัของทา่นได้อยา่งชดัเจน  4.1125 ดี 

2.2 เนือ้หา 3.9688 ด ี

2.2.1 เนือ้หาของการสมัมนากระชบั  ได้ใจความ  และเข้าใจง่าย  3.9625 ดี 

2.2.2 เนือ้หาครอบคลมุ ตรงตามวตัถปุระสงค์ของการจดัสมัมนา  3.9750 ดี 

2.3 เวลา 3.7375 ด ี

2.3.1 ระยะเวลาในการบรรยายแตล่ะหวัข้อเหมาะสม  และครอบคลมุ

เนือ้หาการบรรยาย 3.7250 ดี 

2.3.2 ระยะเวลาในการสมัมนามีความเหมาะสม  และครอบคลมุ

เนือ้หาการสมัมนา 3.7500 ดี 

2.4 สถานท่ีจัดการสัมมนา (รวมถงึการบริการอาหารว่าง) 4.0750 ด ี

2.4.1 สถานท่ี (อากาศถ่ายเท  แสงสวา่งเพียงพอ  ขนาด  และอณุหภมูิ) 

เอือ้ประโยชน์ในการเข้าร่วมสมัมนา 4.0500 ดี 

2.4.2 ทา่นได้รับความสะดวกในการใช้สถานท่ี 4.1000 ดี 

2.5 เอกสารประกอบการสัมมนา 4.0125 ด ี

2.5.1 เอกสารมีความชดัเจน เหมาะสมและชว่ยเพิ่มความเข้าใจใน

หวัข้อการสมัมนา 4.0125 ดี 

2.6 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.1000 ด ี

2.6.1 มีความพร้อมของอปุกรณ์โสตทศันปูกรณ์  และใช้ได้อยา่ง

เหมาะสม 4.1000 ดี 
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ลาํดับ รายละเอียด ค่าเฉล่ีย เกณฑ์ 

2.7 กระบวนการจัดสัมมนา 4.0208 ด ี

2.7.1 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 4.0750 ดี 

2.7.2 การลงทะเบียนหน้างาน 4.0375 ดี 

2.7.3 พิธีกรและขัน้ตอนการดําเนินการมีความเหมาะสม 3.9500 ดี 

3 ความคิดเหน็เก่ียวกับการนําไปใช้ประโยชน์หลังการ

สัมมนา 3.9063 ด ี

3.1 ทา่นสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ปฏิบตังิานได้อยา่งเหมาะสม 3.8000 ดี 

3.2 ความพงึพอใจโดยรวมตอ่การดําเนินการสมัมนา (รวมถึง

วิทยากร หลกัสตูร สถานท่ี อปุกรณ์ ระยะเวลา เอกสาร

ประกอบการสมัมนา และกระบวนการจดัสมัมนา) 4.0125 ดี 

 



 

                     
 

 

 

   “ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง  กระทรวงยุติธรรม” 

 

บริษัท ท.ีเอ็น. อินฟอร์เมชัน่ ซิสเท็มส์ จํากดั                                                          ช่ือเอกสาร : สรุปผลการสมัมนา MOJ e-Government Hub  

สญัญาเลขที่ 55/2552 ลงวนัที่ 21 เมษายน 2552      หน้า 22  

6.4 ข้อสรุปจากการประเมินผล 

 

จากการประเมินผลจากแบบสอบถามข้างต้น กลา่วได้วา่ คา่เฉล่ียอยูใ่นเกณฑ์ดี ผู้ เข้าร่วมสมัมนามี

ความพงึพอใจในการสมัมนา โดยแบง่รายละเอียดได้ ดงัตอ่ไปนี  ้

1) การบรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการ 

ความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาของการสมัมนาโดยรวมบรรลตุามวตัถปุระสงค์ของโครงการอยูใ่น

เกณฑ์ดี 

2) ความคดิเห็นเก่ียวกบัการดําเนินการสมัมนา 

• วิทยากร จากการประเมินแบบสอบถาม ผู้ เข้าร่วมสมัมนาสว่นใหญ่มีความพงึพอใจเป็นอยา่ง ดี และ

ให้ความคดิเห็นวา่วิทยากรมีความรู้ ความชํานาญ ความพร้อมในการสมัมนา และเตรียมการสอน

มาเป็นอยา่งดี  สามารถถ่ายทอดความรู้ ตอบคําถาม  และยกตวัอยา่งอธิบายได้อยา่งชดัเจน  

• เนือ้หา เนือ้หาของการสมัมนามีความกระชบั ได้ใจความ เข้าใจง่าย มีเนือ้หาครอบคลมุ ตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจดัสมัมนา 

• เวลา ผู้ เข้าร่วมสมัมนามีความพงึพอใจในชว่งเวลา ทัง้ระยะเวลาในการบรรยายและระยะเวลา

ในการสมัมนา พร้อมทัง้ให้ความเห็นวา่มีความเหมาะสมดี ครอบคลมุเนือ้หาท่ีบรรยาย 

• สถานทีจ่ดัการสมัมนา ผู้ เข้าร่วมสมัมนาได้รับความสะดวกจากสถานท่ีเป็นอยา่ง ดี ทัง้การบริการ

อาหารวา่ง อาหารกลางวนั สถานท่ี อากาศถ่ายเท แสงสวา่งเพียงพอ รวมไปถึงอณุหภมูิห้องท่ีมี

ความเหมาะสม เอือ้ประโยชน์ในการเข้าร่วมสมัมนา  

• เอกสารประกอบการสมัมนา ผู้ เข้าร่วมสมัมนามีความพงึพอใจในเนือ้หา เอกสารท่ีมีความ

กระชบั ชดัเจน ซึง่ชว่ยเพิ่มความเข้าใจในแตล่ะหวัข้อการสมัมนาเป็นอยา่งดี 

• อปุกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ผู้ เข้าร่วมสมัมนามีความพงึพอใจในการเตรียม ความพร้อมของอปุกรณ์

โสตทศันปูกรณ์เป็นอยา่งดี  และใช้ได้อยา่งเหมาะสม 

• กระบวนการจดัสมัมนา ผู้ เข้าร่วมสมัมนามีความพงึพอใจใน การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  การ

ลงทะเบียนหน้างานเป็นอยา่งดี รวมไปถึงพิธีกรและขัน้ตอนการดําเนินการมีความเหมาะสม 
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3) ความคดิเห็นเก่ียวกบัการการนําไปใช้ประโยชน์หลงัการสมัมนา 

• ประโยชน์หลงัการสมัมนา ผู้ เข้าร่วมสมัมนามีความพงึพอใจตอ่การดําเนินการสมัมนาโดย

รวมอยูใ่นเกณฑ์ดี รวมทัง้วิทยากร หลกัสตูร สถานท่ี อปุกรณ์ ระยะเวลา เอกสาร ประกอบการ

สมัมนา และกระบวนการจดัสมัมนา  รวมไปถึงสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปปฏิบตังิานได้อยา่ง

เหมาะสม ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากย่ิงขึน้ 
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7. ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนา 
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8. ประเดน็คาํถาม 

 

1. โดยหลักแล้วมีส่วนราชการท่ีได้พัฒนาระบบสารสนเทศหลายๆ รูปแบบเข้าด้วยกันซึ่ง 

ตามหลักแล้วความเส่ียงท่ีจะทาํให้โครงการไม่ประสบความสาํเร็จมีหรือไม่และทาํอย่างไร 

ตอบ ปัจจบุนัการพฒันาระบบสารสนเทศของสว่นราชการ ควรต้องยดึหลกั /อ้างอิงตามแนวทาง

แผนปฏิบตัริาชการ 4 ปี/ประจําปี เป็นแกนหลกัในการดําเนินงาน โดยอาจจะมีรูปแบบหรือรายละเอียดของ

ระบบฯ ท่ีแตกตา่งกนัได้  และควรจะต้องอยูภ่ายใต้กรอบของระเบียบข้อบงัคบัของสว่นราชการเป็นหลกั จะ

ได้มีมาตรฐานเดียวกนั จงึจะทําให้การพฒันาระบบสารสนเทศประสบความสําเร็จหรือลดความเส่ียงท่ีจะ

เกิดขึน้กบัโครงการ หากมีการพฒันาฯ ท่ีมิได้อ้างอิงตามท่ีกลา่วมา หรือ จดัทําตามนโยบายรัฐบาลเพียง

อยา่งเดียว ก็จะเกิดความเส่ียงสงูท่ีจะทําให้โครงการไมป่ระสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
 

2. การออกแบบครัง้นีต้้องแก้ไขระเบียบต่างๆ บ้างหรือไม่ 

ตอบ การออกแบบระบบได้ถกูจดัทําให้อยูบ่นพืน้ฐานของระเบียบข้อบงัคบัของสว่นราชการเป็น

หลกั คงไมมี่การเปล่ียนแปลง/แก้ไขระเบียบใดๆ แตอ่าจจะมีบางสว่นท่ีสง่ผลกระทบขัน้ตอนการปฏิบตังิาน 
 

3. เน่ืองจากโครงการมีการเช่ือมโยงทัง้ระบบงานภายในและภายนอก แล้วมีแผนการในการ

เช่ือมโยงกับระบบ MOJ e-government Hub อย่างไร 

ตอบ ในโครงการจะมีการกําหนดรูปแบบการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมลูกบัระบบทัง้ภายใน

และภายนอก เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั ดงันัน้หากหนว่ยงานใดท่ีมีการพฒันาระบบเองและอยูภ่ายใต้

มาตรฐานท่ีกําหนด ก็สามารถทําการเช่ือมโยงกบัระบบ MOJ e-government Hub ได้ หรือ หากต้องการมี

ระบบท่ีอยูใ่นรูปแบบเดียวกนักบัสป.กระทรวงยตุธิรรม ก็สามารถเช่ือมโยงกบัระบบฯ ได้เชน่กนั ทัง้นีต้้องมี

การพิจารณาในรายละเอียดตอ่ไป 
 

4. ทางบริษัทในฐานะท่ีเป็นผู้วางระบบนําร่องของ GFMIS หรือ กพร. มีแนวคิดอย่างไรใน

การจัดการกับตัวชีวั้ด 

ตอบ โดยหลกัการแล้วตวัชีว้ดัทัง้ในสว่นของสํานกังบประมาณ หรือ สําหนกังานก.พ.ร.มาจาก

จดุเร่ิมต้นเดียวกนั คือ แผนบริหารราชการแผน่ดนิ /แผนปฏิบตัริาชการ 4 ปี/ประจําปี หากสว่นราชการ

สามารถกําหนดความสมัพนัธ์และบรูณาการตวัชีว้ดัร่วมกนัได้ ตวัชีว้ดัก็จะมีความชดัเจนและมุง่ไปใน

ทิศทางเดียวกนั  
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5. เม่ือใส่ข้อมูลเสร็จแล้วภายใต้ Software จะมาสามารถส่งต่อไป GFMIS ได้อัตโนมัติ  ใช่

หรือไม่ 

ตอบ ระบบได้ถกูออกแบบมาเพ่ือลดความซํา้ซ้อนในการปฏิบตังานในระบบ GFMIS และสามารถ

เช่ือมโยงกบัระบบ GFMIS ได้โดยอตัโนมตั ิทัง้นีต้้องอยูภ่ายใต้ข้อกําหนดของระบบ GFMIS  

 

6. ในกรมบางอย่างมี  Software ทัง้คดีแพ่งและคดีอาญา ซึ่งบริษัทจะสร้างการเช่ือมโยงไปท่ี

ทัง้สองอันนีใ้ช่หรือไม่ 

ตอบ ระบบท่ีได้จดัทําขึน้นี ้ยดึหลกัตามมาตรฐานเดียวกนักบัระบบฯ ของสว่นราชการสว่นกลาง 

ดงันัน้ระบบสามารถเช่ือมโยงได้ ถ้าข้อมลูดงักลา่วเก่ียวข้องกบัข้อมลูท่ีต้องใช้ในระบบของสว่นราชการ

สว่นกลาง (ทัง้นีข้อดขู้อมลูในรายละเอียดจงึจะสามารถสรุปได้อยา่งชดัเจน)  

 

7. ในช่วงท่ีส่วนราชการจะมีการปรับแผนกันใหม่ทางบริษัทท่ีปรึกษา ที.เอ็น.ฯ จะเข้ามา

ตดิตามด้วย หรือไม่ 

 ตอบ ในชว่งท่ีสว่นราชการมีการปรับแผนฯ บริษัทท่ีปรึกษา สามารถเข้าร่วมสงัเกตการณ์และให้

ข้อคดิเห็นได้ภายใต้ขอบเขตของการดําเนินงานโครงการ 

 

8. เวลาจะทาํให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของงาน เป้าประสงค์หลัก งบประมาณท่ีได้รับจริงไม่เป็น

อย่างท่ีคิด  ระบบจะสามารถแสดงผลได้หรือไม่ 

ตอบ ระบบสามารถรองรับในสว่นของการแสดงข้อมลูทัง้ท่ีเป็นเงินในงบประมาณทีได้รับการจดัสรร

จริงและ/หรืองบประมาณท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรฯ (ข้อมลูวา่ง) รวมถึงข้อมลูงบประมาณท่ีมาจากแหลง่เงินอ่ืน 

ขึน้อยูก่บัข้อมลูท่ีผู้ปฏิบตังิานทําการบนัทกึลงในระบบทัง้หมด 
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9. การวางยุทธศาสตร์จะมี 2 ส่วนคือยุทธศาสตร์ท่ีกาํหนดโดย กพร. แผนบริหารราชการ

แผ่นดนิ โดยท่ีผ่านมาจะมีปัญหาเน่ืองจากต้องกาํหนดตามนโยบาย 2 กรอบ คือแผนงบประมาณ

แผ่นดนิ และการจัดทาํงบประมาณ ซึ่งทัง้ 2 ส่วนนีจ้ะไม่สอดคล้องกัน จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา

ในส่วนของผู้วางแผนและผู้บริหาร จึงอยากให้หาข้อยุตใิห้ชัดเจน เพราะท่ีผ่านมาเป็นปัญหามาก

ในทางปฏิบัต ิ

ตอบ นโยบายของสํานกังานก.พ.ร. และ สํานกังบประมาณในการประเมินผลมีความชดัเจนขึน้จาก

เดมิ ทัง้นีใ้นสว่นของเป้าประสงค์ /เป้าหมายเร่ิมเป็นไปทิศทางเดียวกนัมากขึน้กวา่ในอดีต  เพียงแควิ่ธีการ

ตดิตามและประเมินผลเทา่นัน้ท่ีมีความแตกตา่งกนั อนาคตมีความเป็นไปได้ท่ีจะสอดคล้องกนั 

 

10. สารสนเทศในเร่ืองของคนมีความสาํคัญมาก เป็นตัวท่ีจะประเมินผลงานในแต่ละบุคคล

และเช่ือมโยงในระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งจะนําไปสู่การได้รับทัง้คน งาน เงนิ 

 ตอบ ในปัจจบุนัการประเมินผลงานในเร่ืองของงานและเงินเร่ิมมีความชดัเจนมากขึน้ แตสํ่าหรับ

เร่ืองคนยงัอยูใ่นชว่งการปรับเปล่ียนระดบัของสํานกังานก.พ. ยงัคงต้องตดิตามความชดัเจนตอ่ไป ทัง้นีก้าร

โยกย้ายตําแหนง่ในสว่นราชการก็เป็นปัจจยัสําคญัอยา่งนงึ ท่ีทําให้การประเมินผลงานบคุคลท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์และเช่ือมโยงในระดบัยทุธศาสตร์กบัสว่นของงานและเงินเป็นไปได้ยาก 

 

9. ภาคผนวก 

 

• เอกสารแนบ 1 เอกสาร Presentation 

• เอกสารแนบ 2 รายช่ือผู้ เข้าร่วมงานสมัมนา 
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เอกสารแนบ 2 

 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมงานสัมมนา 
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