รายงานการประชุม
คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุม ชั้น ๓ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-----------------------------------ผูมาประชุม
๑. น.ส.วรรณภา ขันติสมบูรณ
๒. นายไพบูลย โพธิ์สุวรรณ
๓. นางสุชาดา วัฒนา
๔. นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร

ผอ.สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สดร. สป.
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (แทน)
ผอ.สวนพัฒนาและบริหารจัดการความรู สดร.สป.
ผอ.ส ว นติ ด ตามประเมิ น ผลด า นสารสนเทศและ
การสื่อสาร ศสส.สป.
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ ศสส.สป.
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ศสส.สป.
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สตร.สป.
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สกถ.สป.
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กก.สป.
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กค.สป.
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กจ.สป.
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กต.สป.
นักประชาสัมพันธชํานาญการ สน.สป.
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ศปก.สป.
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กอป.สป.
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตส.สป.
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สดร.สป.
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ศสส.สป.
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กพร.สป.
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ศสส.สป.
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศสส.สป.

๕. นางบุษราคัม หวังศิริจิตร
๖. น.ส.ศิริพร สนธิรัตน
๗. นางชลัยรัตน ทรัพยประชา
๘. นายกีรติ บุญการณ
๙. น.ส.นวรัตน เหลี่ยมไทย
๑๐. นายมรกต ศรีตูมแกว
๑๑. น.ส.อริศรา ดวงสีใส
๑๒. นายวีรวิทย อัญมณีกุล
๑๓. นายรัฐพล เพรียวพานิช
๑๔. น.ส.สุนีรัตน พรไกวัล
๑๕. นายบัณฑิต สมถวิล
๑๖. นายนาทวัฒน แกวเทพ
๑๗. นางณหฤทัย หอมชื่น
๑๘. นางสาวอนงครัตน ลือนาม
๑๙. นางปรียาการย เกตุชู
๒๐. น.ส.สุภาพร จรัญวรพรรณ
๒๑. น.ส.ศิริเนตร แสนสายเนตร
ผูไมมาประชุม
๑. นายกฤษณ ธนาวณิช
ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
๒. นายทองสิน สัตยาพันธุ
ผอ.สวนยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร
๓. ผูแทน สนผ. สป.
สํานักนโยบายและแผน สป.

รองประธานคนที่ ๑
รองประธานคนที่ ๒
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

-๒สํานักกฎหมาย สป.
กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง มท.
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ศสส.สป.

๔. ผูแทน สกม. สป.
ติดราชการ
๕. ผูแทน ตภ.มท.
ติดราชการ
๖. ผูแทน สบจ.สป.
ติดราชการ
๗. นายทศพล นิติมณฑล
ผูเขารวมประชุม
๑. น.ส.ศิริพร หมื่นเดช
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กก.สป.
๒. นางจารุวรรณ วรุณันต
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สตร.สป.
๓. นายสุกฤษฏ ดวนสูง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สตร.สป.
๔. นายวีระพล ทิพยศรีบุตร พนักงานประจําสํานักงาน กอป.สป.
เริ่มประชุมเวลา
๑๐.๐๐ น.
น.ส.วรรณภา ขันติสมบูรณ ผูอํานวยการสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนประธานใน
ที่ประชุม และไดดําเนินการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน (น.ส.วรรณภา ขันติสมบูรณ) แจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจาก ผอ.ศสส. สป.
ประธาน ติดภารกิจสําคัญ จึงมอบหมายใหทําหนาทีป่ ระธานแทน และการประชุมครั้งนี้เปนการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๒๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ แตงตั้ง
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๔ เพื่อดําเนินการตามเกณฑที่กําหนด จึงขอเชิญ
คณะทํางานฯ ซึ่งประกอบดวยผูแทนของทุกกอง ศูนย สํานักเขารวมประชุมวันนี้ เพื่อทบทวนขอมูล ระบบฐานขอมูล
และพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดผลลัพธการดําเนินการที่สะทอนการดําเนินการ หมวด ๔
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องเพื่อทราบ
นางสาวอนงครัตน ลือนาม เลขานุการคณะทํางานฯ ไดดําเนินการแจงใหที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
๒.๑ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๔ ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เลขานุการคณะทํางานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงาน
กพร. ยังกําหนดใหหนวยงานระดับกรมดําเนินการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยรักษามาตรฐานตาม
คูมือคําอธิบายตั วชี้ วัดการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครั ฐ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่ง สป.มท. ได
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ จนครบ ๖ หมวด และในป
พ.ศ. ๒๕๕๕ สป.มท. ได ผ านเกณฑ การรั บรองคุ ณภาพการบริ หารจั ดการภาครั ฐระดั บพื้ นฐาน (Certifiled
Fundamental Level : FL) แลว ทั้งนี้สํานักงาน กพร. แจงวาจะดําเนินการตรวจรับรองฯ ใหครบทุกสวนราชการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หากสวนราชการผานการตรวจรับรองฯ Certifiled FL แลว จะตองเขารับการตรวจรับรองฯ
Certifiled FL ทุก ๓ ป
มติที่ประชุม รับทราบ

-๓๒.๒ ตัวชี้วัดมิติภายในดานการพัฒนาองคการ ตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ สป.มท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เลขานุการคณะทํางานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาสํานักงาน กพร. กําหนดตัวชี้วัดมิติภายใน
ดานการพัฒนาองคการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการ ประจําปปงบประมาณ ๒๕๕๗ คือ ตัวชี้วัดที่ ๖
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคการ (ทุนมนุษย สารสนเทศ และวัฒนธรรม) โดยความสําเร็จของการพัฒนา
องคการ พิจารณาจากผลสวนตางระหวางความเห็ นและความสําคัญ (Gap) ของบุ คลากรตอความพึงพอใจในการพัฒนา
องค การ ซึ่ งประเมิ นโดยใช แบบสํ ารวจการพั ฒนาองค การ (OrganizationDeveopmentSurvey) ผ านระบบออนไลน
(http://www.opdc.go.th/ges) ที่มีการประเมิน ๒ ครั้ง โดยใชผลการสํารวจ ครั้งที่ ๑ (pre-test) ระหวางวันที่ ๑๖–๓๐
กันยายน ๒๕๕๖ เปนฐานการประเมินเพื่อคนหาประเด็นที่ตองจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ ซึ่งพิจารณาจากขอคําถาม
ที่มีคาสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ สูงที่สุด และการสํารวจครั้งที่ ๒ (post-test) ระหวางวันที่ ๑–๑๕ กันยายน
๒๕๕๗ เพื่อประเมินผลลัพธของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ ซึ่งจะพิจารณาจากคาเฉลี่ยสวนตางระหวางความเห็น
และความสําคัญขององคการ (Gap) ในขอคําถามตามแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ ที่สวนราชการสามารถลดลงได
ศสส. ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ (ดานสารสนเทศ) จํานวน ๑ ขอ สงให
กพร.สป. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แลวเสนอผูบริหารเห็นชอบ และสงใหสํานักงาน กพร. เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๕๗ ซึ่ง กพร.สป. ไดดําเนินการรวบรวมและสงใหสํานักงาน กพร. เรียบรอยแลว ทั้งนี้ เพื่อใหตัวชี้วัดฯ ดังกลาว ผานการ
ประเมินฯ จึงขอความรวมมือใหผูบริหาร และขาราชการทุกคนของ สป.มท. เขาไปตอบแบบสํารวจฯ ครั้งที่ ๒ ดวย ซึ่ง
กพร.สป. จะเวียนหนังสือไปแจงใหทราบโดยทั่วกันตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ ทบทวนระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
เลขานุการคณะทํางานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ไดวิเคราะหและทบทวนระบบฐานขอมูล
ตาง ๆ ที่ใชงานอยูของปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งสอดคลองตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ของกระทรวงมหาดไทย ป พ.ศ.
๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ ๔(IT๑ - IT๗) ของหนวยงานภายในสังกัด
สป. และไดจัดทําแบบสํารวจการวิเคราะหและทบทวนขอมูลและระบบฐานขอมูลประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อ
สํารวจถึงความจําเปนของฐานขอมูลที่มีอยูในแตละ IT (IT๑ - IT๗) ของหนวยงานภายในสังกัด สป. วามีความจําเปนตอง
ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือจัดทําใหมหรือไม และจะดําเนินการอยางไร สงใหหนวยงานตาง ๆ ไดทบทวนและสงขอมูลตอบกลับ
ฝายเลขานุการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะหและทบทวนขอมูลและระบบ
ฐานขอมูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ ดังมีรายละเอียดดังนี้
๓.๑.๑ ขอมูลและระบบฐานขอมูลจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
๑. ขอมูลและระบบฐานขอมูลที่ตองการปรับปรุง จํานวน ๘ ฐานขอมูล ( น. ๑–๕)
๒. ขอมูลและระบบฐานขอมูลทีไ่ มตองการปรับปรุง จํานวน ๒๘ ฐานขอมูล (น. ๖–๑๗)
๓. ขอมูลและระบบฐานขอมูลที่ตองการยกเลิก จํานวน ๕ ฐานขอมูล (น. ๑๘-๒๐)
๓.๑.๒ ข อ มู ล และระบบฐานข อ มู ล ที่ ต อ งการพั ฒ นาใหม ประจํ า ป ง บประมาณ
๒๕๕๗ จํานวน ๒ ฐานขอมูล (น. ๒๑)

-๔ฝายเลขานุการฯ ไดนําระบบฐานขอมูลที่ไดจากการสรุปผลฯ ดังกลาวขางตน
มาจําแนกใหสอดคลองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๔ ตามรหัส IT ไดดังนี้
๑. IT๑ ระบบฐานขอมูลที่ชวยสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติราชการ มี ๔ ฐานขอมูล ดังนี้
ยุทธศาสตร
๑. การสรางรากฐานการพัฒนาทีส่ มดุลสูสังคม
๒. ความมั่นคงของรัฐ
๓. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ระบบฐานขอมูล
๑) ระบบฐานขอมูลยาเสพติด (สนผ.สป.)
๒) ระบบฐานขอมูลจุดผานแดน (กต.สป.)
๓) ระบบฐานขอมูลขอสั่งการในการประชุมกระทรวง (สนผ.สป.)
๔) ฐานขอมูลขอมูลตัวชี้วัดตามคํารับรองการการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย (กพร.สป.)

หนาที่
๑๖
๙
๑๖
๔

๒. IT๒ ระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสรางคุณคา
มี ๘ ฐานขอมูล ดังนี้
กระบวนการ
๒. กระบวนการแปลงนโยบายและ
แผนงานสูการปฏิบัติ

ระบบฐานขอมูล
๑) ระบบฐานขอมูลการดําเนินงานที่เสนอตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
(กก.สป.)
๒) ระบบฐานขอมูลขอสั่งการในการประชุมกระทรวง (สนผ.สป.)
๓) ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดและกลุม จังหวัด

๔. กระบวนการสนับสนุนการบริหาร
ราชการจังหวัด การจัดทําแผนและ
งบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดและ
กลุมจังหวัด
๖. กระบวนการพัฒ นามาตรฐานและ ๔) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ระบบ การบริหารงานบุคคลทองถิ่น
ทองถิ่น (สกถ.สป.)
๕) ฐานข อ มู ล องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ จั ด ทํ า ประมวลจริ ย ธรรม
(สกถ.สป.)
๙ . ก ร ะ บ ว น ก า ร ง า น ส ง เ ส ริ ม ๖) ระบบฐานขอมูลจุดผานแดน (กต.สป.)
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
๑๒. กระบวนการดําเนินการเรื่องราว ๗) ระบบฐานขอมูลเรื่องราวรองทุกข (สตร.สป.)
รองทุกขศูนยดํารงธรรม
๘) การพั ฒ นาระบบการตรวจราชการด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(E-Inspection) (สตร.สป.)

หนาที่
๖
๑๖
๑๖

๑๒
๑๒
๙
๙
๑๐

๓. IT๓ ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน มี
๒๗ ฐานขอมูล ดังนี้
กระบวนการ
๑. กระบวนการระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส
๒. กระบวนการตรวจสอบภายใน

ระบบฐานขอมูล
๑) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (กก.สป., กค.สป., ศสส.สป.)
๒) ระบบการจัดเก็บรายงานผลการตรวจสอบภายในของกรมและจังหวัด (ตภ.มท.)
๓) ระบบเว็บไซตของสวนตรวจสอบภายในระดับกรม สป. (www.audit.moi.go.th) (ตภ.สป.)

หนาที่
๑,๙,
๑๖
๓
๑๗

-๕กระบวนการ
๓. กระบวนการบริหารงบประมาณ
๕. กระบวนการพัฒนาบุคลากร สป.
๖. กระบวนการสนับสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระบบฐานขอมูล
หนาที่
๔) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) (กค.สป.)
๙
๕) ระบบควบคุมการเบิกจายงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กค.สป.) ๒๑
๖) ระบบฐานขอมูลรายชื่อผูผานการศึกษาระบบ E-learning (สดร.สป.)
๑๑
๗) ระบบฐานขอมูลทรัพยากรสารนิเทศ (หองสมุด) (สดร.สป.)
๑๒
๘) ระบบเว็บไซตของกระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th,
๒
www.mahadthai.com) (ศสส.สป.)
๙) ระบบการจัดเก็บและคนหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส (กพร.สป., กก.สป.,
๕,๖,
สน.สป., ศสส.สป.)
๑๑,๑๕
๑๐) การสืบคนผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนและเหรียญราชการชายแดน (กจ.สป.) ๗
๑๑) ระบบจองหองประชุม (กค.สป.)
๘
๑๒) การพั ฒ นาระบบการตรวจราชการด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (E- ๑๐
Inspection) (สตร.สป.)
๑๓) ระบบการจัดหาคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย (ศสส.สป.)
๑๓
๑๔) ระบบเว็บไซตอินทราเน็ตของกระทรวงมหาดไทย (ศสส.สป.)
๑๓
๑๕) ระบบฐานขอมูลศูนยปฏิบตั ิการกระทรวงมหาดไทย (MOC) (ศสส.สป.)
๑๔
๑๖) ระบบการถายทอดประชุม มท. ผานระบบ Video Streaming (ศสส.สป.)
๑๔
๑๗) ระบบฐานขอมูลศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด (ศสส.สป.)
๑๕

๑๘) ระบบการลงทะเบียนการเขาใชอินเทอรเน็ต (ศสส.สป.)
๑๙) ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานดานชาง (ศสส.)
๗. กระบวนการสนับสนุนดานกฎหมาย ๒๐) ระบบฐานขอมูลดานกฎหมาย (มี Web Site/กระดานขาวขอมูลเปน
ปจจุบัน สืบคนงาย) (สกม.สป.)
๘. กระบวนการประชาสัมพันธ
๒๑) รายการวิทยุ On Web (สน.สป.)
๒๒) ระบบประชาสัมพันธ (สน.สป.)
๙. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒๓) ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (กจ.สป.)
๒๔) ระบบฐานขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปของแตละ
บุคคล (IPA) (กจ.สป.)
๒๕) ระบบตรวจสอบประวัติการไดรับพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ (กจ.สป.)
๑๐. กระบวนการจั ดทํ าคํ ารั บรองการ ๒๖) ระบบฐานขอมูลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (กพร.สป.)
ปฏิบัติราชการในสังกัด มท.และ สป.มท. ๒๗) ระบบฐานขอมูลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน (กพร.สป.)

๑๕
๒๑
๑๒
๑๐
๑๑
๑
๗
๗
๔
๔

๔. IT๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารและรับบริการผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม มี ๗ ฐานขอมูล ดังนี้
กระบวนการ
ระบบฐานขอมูล
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ให ๑) ระบบฐานขอมูลตาม พรบ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ (กก.สป.)
บริการประชาชน
๒) การสืบคนผูไ ดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนและเหรียญราชการ
ชายแดน (กจ.สป.)
๓) ระบบสืบคนขอมูลหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อติดตอราชการ (ศสส.สป.)

หนาที่
๖
๗
๑๓

-๖กระบวนการ
ระบบฐานขอมูล
กระบวนการสนั บ สนุ น เทคโนโลยี ๔) ระบบเว็บไซตของกระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th,
สารสนเทศ
www.mahadthai.com) (ศสส.สป.)
กระบวนการประชาสัมพันธ
๕) รายการวิ ท ยุ On Web (สน.สป.)
๖) ระบบประชาสั ม พั น ธ (สน.สป.)
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
๗) ระบบตรวจสอบประวัติการไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ (กจ.สป.)

หนาที่
๓
๑๐
๑๑
๗

๕. IT๕ ระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย (Warning System) มี ๓ ฐานขอมูล ดังนี้
กระบวนการ
กระบวนการสนั บ สนุ น เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กระบวนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการในสังกัด มท.และ สป.มท.

ระบบฐานขอมูล
หนาที่
๑) ระบบฐานขอมูลศูนยปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC) (ศสส.สป.)
๑๔
๒) ระบบฐานขอมูลศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด (ศสส.สป.) ๑๕
๓) ฐานขอมูลขอมูลตัวชี้วัดตามคํารับรองการการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ๔
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย (กพร.สป.)

๖. IT๖ ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ จํานวน
๒๙ ฐานขอมูลใน IT๑ - IT๕ ซึ่งอยูในเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สป. ที่รับผิดชอบโดยตรง และเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่หนวยงานนํามาใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สป. ชวยดูแล
๗. IT๗ แผนการจัดการความรู และนําแผนไปปฏิบัติ จํานวน ๓ องคความรู ซึ่ง
อยูในความรับผิดชอบของสถาบันดํารงราชานุภาพ สป.
ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ ขอความรวมมือใหหนวยงานที่รับผิดชอบ ดําเนินการ
ปรับปรุงขอมูล ในระบบฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน เพื่อใหสอดคลองและบรรลุเปาหมายตรงตามที่สํานักงาน กพร. ได
กําหนดไววา “เนนระบบฐานขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่มีความพรอม
ใชงานและปลอดภัย โดยสามารถนํามาใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการแสดงใหเห็นวา มีการนําขอมูลมาใช
ในการตัดสินใจหรือการบริหารจัดการอยางไร” และขอใหคณะทํางานฯ ตรวจสอบสรุปผลการวิเคราะหและทบทวน
ขอมูลและระบบฐานขอมูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วาครบถวนและถูกตองหรือไมประการใด แลวสงขอมูล
ตอบกลับฝายเลขานุการฯ ภายในวันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบ โดยฝายเลขานุการฯ จะจัดทํารายงานการประชุมใหแลวเสร็จ พรอมทั้งทบทวน
แกไข และปรับปรุงตารางสรุปผลการวิเคราะหและทบทวนขอมูลและระบบฐานขอมูลของ สป.มท. ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ แลวจัดสงใหทุกหนวยงานตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และรับรองผลการทบทวนนี้ตอไป
๓.๒ คัดเลือกตัวชี้วัดผลลัพธการดําเนินการที่สะทอนการดําเนินการ หมวด ๔
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงาน กพร.
กําหนดใหหนวยงานระดับกรมดําเนินการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยรักษามาตรฐานตามคูมือคําอธิบาย
ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกําหนดใหมีตัวชี้วัดแนะนําหมวดละ ๕
ตัวชี้วัด สําหรับหมวด ๔ พรอมทั้งชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
๑) ร อยละของความครอบคลุ มถู กต อง และทั นสมั ยของฐานข อมู ลที่ สนั บสนุ น
ยุทธศาสตรอยางนอย ๑ ประเด็นยุทธศาสตร

-๗ฝายเลขานุ การคณะทํางานฯ ชี้แจงวา รอยละของความครอบคลุมถูกตอง และ
ทันสมัยของฐานขอมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตรอยางนอย ๑ ประเด็นยุทธศาสตร พิจารณาจากยุทธศาสตร ๓ ยุทธศาสตร
จะเห็นวายุทธศาสตรที่ ๑ มีระบบฐานขอมูลฐานขอมูลยาเสพติด ยุทธศาสตรที่ ๒ มีระบบฐานขอมูลจุดผานแดน สวน
ยุทธศาสตรที่ ๓ มีระบบฐานขอมูลอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวเห็นวา ไมเหมาะสม เนื่องจากการจะทําให
ระบบฐานขอมูล มีความครอบคลุมถูกตอง และทันสมัย คอนขางจะเปนไปไดยาก เพราะการที่จะทําใหขอมูลมีความ
ครอบคลุมถูกตอง และทันสมัยนั้นตองอาศัยหนวยงานที่ดูแลระบบฐานขอมูลนั้นดําเนินการ ซึ่งหากหนวยงานไมไดให
ความสําคัญในการดําเนินการดังกลาว การประเมินผลในตัวชี้วัดนี้ก็จะไมครบถวนตามประเด็นที่กําหนดไว
๒) รอยละความพึงพอใจของผูเขาถึงหรือเขามาใชขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซตของ
สวนราชการ
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ชี้แจงวา รอยละความพึงพอใจของผูเขาถึงหรือเขามาใช
ขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซตของสวนราชการ พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม เนื่องจาก ศสส.สป. ไดดําเนินการตั้งแต
ป พ.ศ. ๒๕๕๕ และบุคคลภายนอกไดตอบแบบสํารวจฯ บนเว็บไซต www.moi.go.th ไวแลว
๓) รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ชี้แจงวา รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
เปดเผยขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวเห็นวา ไมเหมาะสม
เนื่องจากขอมูลไมเปนปจจุบัน และวิธีการวัด/การประเมินไมสามารถควบคุม/รูแหลงที่มาของผูแสดงความคิดเห็นได
๔) ระดับความสําเร็จของการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐตามมาตรฐานขอมูล statXML
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ชี้แจงวา ระดับความสําเร็จของการบูรณาการขอมูลสถิติ
ภาครัฐ ตามมาตรฐานขอมูล statXML เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาไมเหมาะสม เนื่องจากระบบรายงานผลการดําเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาจั งหวั ด/กลุมจังหวั ด ของสํ านั กพั ฒนาและส งเสริ มการบริ หารราชการจั งหวั ด (สบจ.) จะไม
ดําเนินการนําเขาขอมูลแลว ทําใหไมมีขอมูลที่จะนําไปใชเพื่อนําเขาในสูระบบ StatXML ได
๕) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผน
จัดการความรูอยางนอย ๓ องคความรู
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ชี้แจงวา รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จจาก
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนจัดการความรูอยางนอย ๓ องคความรู เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาไมเหมาะสม
เนื่องจากมีโอกาสจะไมผาน ซึ่งผูแทน สดร.สป. ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวาไมสามารถดําเนินงานไดครบ ๓ องคความรู
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ไดเสนอตัวชี้วัดที่ ๒ ซึ่งมีการดําเนินการไวเรียบรอยแลว
เพื่อใหคณะทํางานฯ รวมกันพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ ใหเลือกตัวชี้วัดที่ ๒ รอยละความพึงพอใจของผูเขาถึงหรือเขามาใชขอมูลขาวสาร
ผ านทางเว็ บไซต ของส วนราชการ เป นตั วชี้ วั ดผลลั พธ การดํ าเนิ นการที่ สะท อนการดํ าเนิ นการหมวด ๔ ตามที่
ฝายเลขานุการฯ นําเสนอ โดยให ศสส.สป. รับผิดชอบดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องอื่นๆ
นายไพบูลย โพธิ์สุวรรณ รองประธานคนที่ ๒ ไดชี้แจงเปนประเด็นตาง ๆ ดังนี้

-๘๑. การประชุ มครั้ งนี้ มุ งเน นการเข าสู เกณฑรางวั ล เพราะสํ านั กงานปลั ดกระทรวง
มหาดไทยผานเกณฑระดับพื้นฐาน (FL) แลว จึงขอความเห็นจากคณะทํางานฯ วาควรนําเอาเกณฑรางวัลมาใชใน
การดําเนินการหรือไม ซึ่งรองประธานฯ เสนอวาควรใชเกณฑรางวัล (PL) มาดําเนินการ เพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึง
การดํ าเนิ นการของคณะทํางานฯ ที่ มีความกาวหน าขึ้นมากกว าการดํ าเนิ นการที่ผ านมา แต เนื่ องจากขอมูลที่
ดําเนินการอยูในปจจุบันยังไมเพียงพอที่จะนําไปดําเนินการใหถึงเกณฑรางวัลได อีกทั้งในป พ.ศ. ๒๕๕๗ จะไมมี
การสงเพื่อขอรับรางวัลแลว จึงเห็นวาจะตองมีการดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑรางวัล ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอไป
๒. เนื่องจากการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร หมวด ๒ อยูในระหวางดําเนินการ ซึ่งจะ
แลวเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน จึงทําให หมวด ๖ ไมสามารถกําหนดกระบวนการของหนวยงานไดวากระบวนการ
ใดเปนกระบวนการสนับสนุน หรือกระบวนการสรางคุณคาได ทั้งนี้ ในการจัดทําฐานขอมูลตองผานกระบวนการคิด
จากหมวด ๓ และหมวด ๖ หากไดขอมูลที่ชัดเจนแลว หมวด ๔ ก็สามารถนํามาใชในดําเนินการจัดทําฐานขอมูล
ตอไป โดยดูจากความตองการของหมวด ๓ และหมวด ๑ LD๔ ที่กําหนดการติดตามตัวชี้วัดสําคัญของหนวยงาน ซึ่ง
ทําใหเห็นถึงความกาวหนาในการดําเนิ นการแลว หากสามารถกําหนดกระบวนการใหอยางชัดเจน ก็สามารถ
ดําเนินการในสวนอื่น ๆ ไดตอไป
๓. การซั กซ อมกรอบความคิ ดให อยู ในเกณฑ ระดั บก าวหน า ต องมี การหารื อกั นใน
คณะทํางานฯ เพื่อใหทราบถึงเกณฑการวัด วิเคราะห และการนําไปใช ซึ่งจะทําใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
การเชื่อมโยงกันระหวางฐานขอมูลกับการจัดการความรู (KM) ยังไมชัดเจน เนื่องจากการดําเนินการการจัดการ
ความรู (KM) ทําไดยาก เพราะตองนําหมวด ๗ กับหมวด ๖ มาเชื่อมโยงกันใหได และรูปแบบก็ยาก ที่ผานมาก็ยังไม
มีการดําเนินการในสวนนี้ ดังนั้น หากจะตองดําเนินการในเรื่องการเชื่อมโยงระหวางหมวดใหได รองประธานฯ เสนอ
ใหมีการหารือกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน และทําใหเห็นถึงการเชื่อมโยงในแตละหมวดกับหมวด ๔ แลว
นําไปสูการนําไปใชงานไดอยางไร
มติที่ประชุม เห็นชอบ เพื่อนําไปดําเนินการตอไป
เลิกประชุมเวลา
๑๑.๓๐ น.

(น.ส.อนงครัตน ลือนาม)
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
ผูบันทึกรายงานการประชุม

