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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๔ 

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗  

วันอังคารที่ ๒๔ มถิุนายน ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ หองประชุม  ชั้น ๓  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

---------------------------------------------------- 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคําสั่งที่ ๕๐๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการและหัวหนาคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ (PMQA) สํานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยแตงตั้งหัวหนาคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และใหผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เปนหัวหนา

คณะทํางานหมวด ๔ มีหนาที่จัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาองคกรในหมวดที่รับผิดชอบ จึงไดจัดทําคําสั่งแตงตั้ง

คณะทํางานฯ ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๒๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมี     

ผอ.ศสส.สป. เปนประธาน  ผอ.สทส. เปนรองประธานคนที่ ๑ และนายไพบูลย โพธิ์สุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการพิเศษ สดร.สป. เปนรองประธานคนที่ ๒ พรอมผูแทนหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย โดยมนีางสาวอนงครัตน ลือนาม นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ศสส.สป. เปนเลขานุการคณะทํางาน 

(เอกสาร ๑) 

  จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม   ……………………………………………………………………………………………………………………………......…… 

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

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

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ  

  ๒.๑ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๔ ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

         ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงาน กพร. ยังกําหนดใหหนวยงานระดับกรมดําเนินการ     

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยรักษามาตรฐานตามคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ      

การบริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่ง สป.มท. ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ จนครบ ๖ หมวด และในป พ.ศ. ๒๕๕๕ สป.มท. ไดผานเกณฑ        

การรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certifiled Fundamental Level : FL) แลว ทั้งนี้

สํานักงาน กพร. แจงวาจะดําเนินการตรวจรับรองฯ ใหครบทุกสวนราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หาก      

สวนราชการผานการตรวจรับรองฯ Certifiled FL แลว จะตองเขารับการตรวจรับรองฯ Certifiled FL ทุก ๓ ป 

   จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ   
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มติที่ประชุม   ……………………………………………………………......…………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

๒.๒ ตัวชี้วัดมิติภายในดานการพัฒนาองคการ ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของ สป.มท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    สํานักงาน กพร. กําหนดตัวชี้วัดมิติภายในดานการพัฒนาองคการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของทุกสวนราชการ ประจําปปงบประมาณ ๒๕๕๗ คือ ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

สมรรถนะองคการ (ทุนมนุษย สารสนเทศ  และวัฒนธรรม)  โดยความสําเร็จของการพัฒนาองคการ พิจารณาจากผล

สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ (Gap) ของบุคลากรตอความพึงพอใจในการพัฒนาองคการ ซึ่งประเมิน  

โ ด ย ใช แบบสํ า ร วจก า รพัฒน าอ งค ก า ร  (Organization Deveopment Survey) ผ า น ร ะบบออน ไลน 

(http://www.opdc.go.th/ges) ที่มีการประเมิน ๒ ครั้ง  โดยใชผลการสํารวจ ครั้งที่ ๑ (pre-test) ระหวางวันที่   

๑๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เปนฐานการประเมินเพื่อคนหาประเด็นที่ตองจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ ซึ่ง

พิจารณาจากขอคําถามที่มีคาสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ สูงที่สุด และการสํารวจครั้งที่ ๒ (post-test) 

ระหวางวันที่ ๑ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อประเมินผลลัพธของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ ซึ่งจะพิจารณา

จากคาเฉลี่ยสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญขององคการ (Gap) ในขอคําถามตามแผนพัฒนาสมรรถนะ

องคการ ที่สวนราชการสามารถลดลงได (เอกสาร ๒) 

    ศสส. จึงตองดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ (ดานสารสนเทศ) จํานวน     

๑ ขอ เพื่อสงให กพร.สป. ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แลวเสนอผูบริหารเห็นชอบ และสงใหสํานักงาน กพร. 

ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่ง กพร.สป. ไดดําเนินการรวบรวมและสงใหสํานักงาน กพร. เรียบรอยแลว

(เอกสาร ๓)  ทั้งนี้ เพื่อใหตัวชี้วัดฯ ดังกลาว ผานการประเมินฯ จึงขอความรวมมือใหผูบริหาร และขาราชการทุกคน

ของ สป.มท. เขาไปตอบแบบสํารวจฯ ครั้งที่ ๒ ดวย ซึ่ง กพร.สป. จะเวียนหนังสือไปแจงใหทราบโดยทั่วกันตอไป 

    จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ   

มติที่ประชุม ............................................................................................................................................................. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

...................................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๓.๑ ทบทวนระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ที่ไดพัฒนาแลว แยกตาม IT 

   สําหรับการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ฝายเลขาฯ ไดวิเคราะหและทบทวน

ระบบฐานขอมูลตาง ๆ ที่ใชงานอยูของปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖  ซึ่งสอดคลองตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ของ

กระทรวงมหาดไทย ป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ ๔

(IT๑ - IT๗) ของหนวยงานภายในสังกัด สป. และไดจัดทําแบบสํารวจการวิเคราะหและทบทวนขอมูลและระบบ

ฐานขอมูลประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อสํารวจถึงความจําเปนของฐานขอมูลที่มีอยูในแตละ IT (IT๑ - IT๗) 

ของหนวยงานภายในสังกัด สป. วามีความจําเปนตองปรับปรุง เพิ่มเติม หรือจัดทําใหมหรือไม และจะดําเนินการ

อยางไร สงใหหนวยงานตาง ๆ ไดทบทวนและสงขอมูลตอบกลับฝายเลขานุการฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ 

พฤษภาคม ๒๕๕๗ (เอกสาร ๔) ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะหและทบทวนขอมูลและระบบฐานขอมูล ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เอกสาร ๕) ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

   ๓.๑.๑ ขอมูลและระบบฐานขอมูลจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

   ๑. ขอมูลและระบบฐานขอมูลที่ตองการปรับปรุง จํานวน ๔ ฐานขอมูล ( น. ๑–๓) 

   ๒. ขอมูลและระบบฐานขอมูลทีไ่มตองการปรับปรุง จํานวน ๔๕ ฐานขอมูล (น. ๔–๒๒) 

   ๓. ขอมูลและระบบฐานขอมูลที่ตองการเพิ่มเติม จํานวน ๑ ฐานขอมูล (น. ๒๓) 

  ๓.๑.๒ ขอมูลและระบบฐานขอมูลที่ตองการพัฒนาใหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

จํานวน ๑ ฐานขอมูล (น. ๒๔) 

     ฝายเลขานุการฯ ไดนําระบบฐานขอมูลที่ไดจากการสรุปผลฯ ดังกลาวขางตน มาจําแนกให

สอดคลองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๔ ตามรหัส IT ไดดังนี้ 

IT๑ ระบบฐานขอมูลที่ชวยสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ    

มี ๔ ฐานขอมูล ดังนี้  

ยุทธศาสตร ระบบฐานขอมูล หนาที ่

๑. การสรางรากฐานการพัฒนาทีส่มดุลสูสังคม ๑) ระบบฐานขอมูลยาเสพติด (สนผ.สป.) ๑๗ 

๒. ความมั่นคงของรัฐ ๒) ระบบฐานขอมูลจุดผานแดน (กต.สป.) ๗ 

๓. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ๓) ระบบฐานขอมูลขอสั่งการในการประชุมกระทรวง (สนผ.สป.) ๑๗ 

๔) ฐานขอมูลขอมูลตัวชี้วัดตามคํารับรองการการปฏิบัติราชการ

ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย 

(กพร.สป.) 

๒๐ 

 

 

IT๒ ระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสรางคุณคา  มี ๑๑ ฐานขอมูล ดังนี้ 

กระบวนการ ระบบฐานขอมูล หนาที ่

๒. กระบวนการแปลงนโยบายและ

แผนงานสูการปฏิบัติ 

๑) ระบบฐานขอมูลการดําเนินงานที่เสนอตอคณะรัฐมนตรีและ

รัฐสภา (กก.สป.) 

๔ 

 

๒) ระบบฐานขอมูลขอสั่งการในการประชุมกระทรวง (สนผ.สป.) ๑๗ 
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กระบวนการ ระบบฐานขอมูล หนาที ่

๓. กระบวนการติดตามประเมินผล

แผนปฏิ บั ติ ร า ชก ารป ระจํ า ป ข อ ง

กระทรวง 

๓) ระบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ กระทรวงมหาดไทย (กพร.สป.) 

๒๒ 

๔. กระบวนการสนับสนุนการบริหาร

ราชการจังหวัด การจัดทําแผนและ

งบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด 

แผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดและ

กลุมจังหวัด 

๔) ระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนและจัดทํา

แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด (ศสส.สป., สบจ.สป.) 

๑๔, 

๑๙ 

๕) ระบบรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาจังหวัด/

กลุมจังหวัด (สบจ.สป) 

๑๘ 

 

๖) ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด 

๑๘ 

๖. กระบวนการพัฒนามาตรฐานและ

ระบบ การบริหารงานบุคคลทองถิ่น 

๗)  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (สกถ.สป.) 

๑๑ 

 

๘) ฐานขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําประมวล

จริยธรรม (สกถ.สป.) 

๑๑ 

๙ .  ก ร ะ บ ว น ก า ร ง า น ส ง เ ส ริ ม

ความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 

๙) ระบบฐานขอมูลจุดผานแดน (กต.สป.) ๗ 

๑๒. กระบวนการดําเนินการเรื่องราว

รองทุกขศูนยดํารงธรรม 

๑๐) ระบบฐานขอมูลเรื่องราวรองทุกข (สตร.สป.) ๗ 

๑๑) การพัฒนาระบบการตรวจราชการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

(E-Inspection) (สตร.สป.) 

๘ 

 

IT๓ ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน  มี ๒๕ ฐานขอมูล ดังนี้ 

กระบวนการ ระบบฐานขอมูล หนาที ่

๑. กระบวนการระบบงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส 

๑) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (กก.สป., กค, ศสส.สป.) ๑,๗,๑๕ 

๒. กระบวนการตรวจสอบภายใน ๒) ระบบการจัดเก็บรายงานผลการตรวจสอบภายในของกรม

และจังหวัด (ตภ.มท.) 

๑๙ 

 

๓) ระบบเว็บไซตของสวนตรวจสอบภายในระดับกรม สป. 

(www.audit.moi.go.th) (ตภ.สป.) 

๒๐ 

๓. กระบวนการบริหารงบประมาณ ๔) ระบบควบคุมการใชจายเงิน (กค.สป.) ๑ 

๕) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส 

(GFMIS) (กค.สป.) 

๖ 

๕. กระบวนการพัฒนาบุคลากร สป. ๖) ระบบฐานขอมูลรายชื่อผูผานการศึกษาระบบ E-learning 

(สดร.สป.) 

๑๐ 

 

๗) ระบบฐานขอมูลทรัพยากรสารนิเทศ (หองสมุด) (สดร.สป.) ๑๐ 
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กระบวนการ ระบบฐานขอมูล หนาที ่

๖. กระบวนการสนับสนุนเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๘) ระบบเว็บไซตของกระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th, 

www.mahadthai.com) (ศสส.สป.) 

๓ 

 

๙) ระบบการจัดเก็บและคนหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส (กก.สป., 

สตร.สป., สน.สป., ศสส.สป., กพร.สป.) 

๔,๘,๙,

๑๔,๒๒ 

๑๐) การสืบคนผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนและ

เหรียญราชการชายแดน (กจ.สป.) 

๕ 

 

๑๑) ระบบจองหองประชุม (กค.สป.) ๖ 

๑๒) การพัฒนาระบบการตรวจราชการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

(E-Inspection) (สตร.สป.) 

๘ 

๑๓) ระบบการจัดหาคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย (ศสส.สป.) ๑๑ 

๑๔) ระบบเว็บไซตอินทราเน็ตของกระทรวงมหาดไทย (ศสส.สป.) ๑๒ 

๑๕) ระบบฐานขอมูลศูนยปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC) (ศสส.สป.) ๑๒ 

๑๖) ระบบการถายทอดประชุม มท. ผานระบบ Video Streaming 

(ศสส.สป., ศสข.๔) 

๑๒,๑๗ 

๑๗) ระบบฐานขอมูลศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและ

จังหวัด (ศสส.สป.) 

๑๓ 

 

๑๘) ระบบการลงทะเบียนการเขาใชอินเทอรเน็ต (ศสส.สป.) ๑๔ 

๑๙) ระบบการตรวจซอมเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ ICT (ศสข.๔) ๑๕ 

๒๐) ระบบการติดตั้งเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ ICT (ศสข.๔) ๑๕ 

๒๑) ระบบการบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ ICT (ศสข.๔) ๑๖ 

๒๒) ระบบการตรวจซอมเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ ICT (ศสข.๔) ๑๖ 

๒๓) ระบบการติดตั้งเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ ICT (ศสข.๔) ๑๖ 

๒๔) เผยแพรผาน Web Site (intranet) (ศสข.๔) ๑๖ 

๒๕) ระบบการติดตั้งเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ ICT (ศสข.๔) ๑๗ 

๒๖) ระบบการติดตั้งเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ ICT (ศสข.๔) ๑๗ 

๒๗)ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานดานชาง (ศสส.) ๒๔ 

๗. กระบวนการสนับสนุนดานกฎหมาย ๒๘) ระบบฐานขอมูลดานกฎหมาย (มี Web Site/กระดานขาว

ขอมูลเปนปจจุบัน สืบคนงาย) (สกม.สป.) 

๑๐ 

๘. กระบวนการประชาสัมพันธ ๒๙) รายการวิทยุ On Web (สน.สป.) ๙ 

๓๐) ระบบประชาสัมพันธ (สน.สป.) ๙ 

๙. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ๓๑) ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (กจ.สป.) ๑ 

๓๒) ระบบฐานขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป

ของแตละบุคคล (IPA) (กจ.สป.) 

๕ 
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กระบวนการ ระบบฐานขอมูล หนาที ่

๓๓) ระบบตรวจสอบประวัติการไดรับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ (กจ.สป.) 

๕ 

๑๐. กระบวนการจัดทําคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการในสังกัด มท.และ สป.

มท. 

๓๔) ระบบฐานขอมูลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (กพร.สป.) 

๒๑ 

 

๓๕) ระบบฐานขอมูลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

ของหนวยงาน (กพร.สป.) 

๒๑ 

 

IT๔  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล ขาวสารและรับ

บริการผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม  มี ๘ ฐานขอมูล ดังนี้ 

กระบวนการ ระบบฐานขอมูล หนาที่ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให

บริการประชาชน 

๑) ระบบฐานขอมูลตาม พรบ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ (กก.สป.) ๔ 

๒) การสืบคนผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนและ

เหรียญราชการชายแดน (กจ.สป.) 

๕ 

๓) ระบบสืบคนขอมูลหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทยเพื่อติดตอราชการ (ศสส.สป.) 

๑๑ 

 

๔) การนําเขาระบบขอมูลภาครัฐกับสํานักงานสถิติแหงชาติ 

(ระบบรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาจังหวัดและ

กลุมจังหวัด) (ศสส.สป., สบจ.สป.) 

๑๓,๑๙ 

กระบวนการสนับสนุน เทคโน โลยี

สารสนเทศ 

๕) ระบบเว็บไซตของกระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th, 

www.mahadthai.com) (ศสส.สป.) 

๓ 

 

กระบวนการประชาสัมพันธ ๖) รายการวิทยุ On Web (สน.สป.) ๙ 

๗) ระบบประชาสัมพันธ (สน.สป.) ๙ 

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ๘) ระบบตรวจสอบประวัติการไดรับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ (กจ.สป.) 

๕ 

 

 

IT๕  ระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย (Warning System)  ม ี๓ ฐานขอมูล ดังนี้ 

กระบวนการ ระบบฐานขอมูล หนาที่ 

กระบวนการสนับสนุน เทคโน โลยี

สารสนเทศ 

๑) ระบบฐานขอมูลศูนยปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC) (ศสส.สป.) ๑๒ 

๒) ระบบฐานขอมูลศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและ

จังหวัด (ศสส.สป.) 

๑๓ 

กระบวนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการในสังกัด มท.และ สป.มท. 

๓) ฐานขอมูลขอมูลตัวชี้วัดตามคํารับรองการการปฏิบัติราชการ

ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย 

(กพร.สป.) 

๒๐ 
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IT๖  ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ  จํานวน ๔๖ ฐานขอมูล

ใน IT๑ - IT๕  ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 

IT๗  แผนการจัดการความรู และนําแผนไปปฏิบัติ  จํานวน ๓ องคความรู ซึ่งอยูใน    

ความรับผิดชอบของสถาบันดํารงราชานุภาพ สป. 

 ทั้งนี้  ฝายเลขานุการฯ  ขอความรวมมือใหหนวยงานที่รับผิดชอบ  ดําเนินการปรับปรุงขอมูล 

ในระบบฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน เพื่อใหสอดคลองและบรรลุเปาหมายตรงตามที่สํานักงาน กพร. ไดกําหนดไววา 

“เนนระบบฐานขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่มีความพรอมใชงานและ

ปลอดภัย โดยสามารถนํามาใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการแสดงใหเห็นวา มีการนําขอมูลมาใชในการ

ตัดสินใจหรือการบริหารจัดการอยางไร” และขอใหคณะทํางานฯ ตรวจสอบสรุปผลการวิเคราะหและทบทวนขอมูล

และระบบฐานขอมูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วาครบถวนและถูกตองหรือไมประการใด แลวสงขอมูลตอบ

กลับฝายเลขานุการฯ ภายในวันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม   …………………………………………………………......……………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

๓.๒ คัดเลือกตัวชี้วัดผลลัพธการดําเนินการที่สะทอนการดําเนินการ หมวด ๔ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   สํานักงาน กพร.  กําหนดใหหนวยงานระดับกรมดําเนินการ     

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยรักษามาตรฐานตามคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งกําหนดใหมีตัวชี้วัดแนะนําหมวดละ ๕ ตัวชี้วัด สําหรับหมวด ๔ 

มีดังนี ้

๑) รอยละของความครอบคลุมถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร

อยางนอย ๑ ประเด็นยุทธศาสตร 

๒) รอยละความพึงพอใจของผูเขาถึงหรือเขามาใชขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซตของ  

สวนราชการ 

๓) รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.ขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๔) ระดับความสําเร็จของการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐตามมาตรฐานขอมูล statXML 

๕) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนจัดการ

ความรูอยางนอย ๓ องคความรู 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเลือกตวัชี้วัดที่เหมาะสม ๑ ตัว 
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มติที่ประชุม   ……………………………………………………………………………………………………………......…………………… 

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

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

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

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

 

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องอื่นๆ (ถามี)  

……………………………………………......…………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

มติที่ประชุม   ………………………………………………………………………......………………………………………………………… 

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

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

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

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

 




