คูมือการคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยี
และสารสนเทศดีเดน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน

คํานํา
กรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินการคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน มาตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เกิดการเรียนรู การวิเคราะหขอมูล การ
บริหารจัดเก็บขอมูล รวมทั้งประมวลผล เชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ และใชประโยชน
ขอมูลสารสนเทศฯ ในการปฏิบัติงานของจังหวัดและอําเภอ ดังนั้นปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนยสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาชุมชน จึงไดจัดกิจกรรมคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อให จั งหวั ด เกิด การพัฒ นาการใช ป ระโยชน จ ากเทคโนโลยี และสารสนเทศอย างต อเนื่ อ ง และคัด เลื อ ก
หนวยงานที่มีผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีและสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชนดีเดน พรอมทั้งเปนการ
เชิดชูเกียรติหนวยงาน และสรางขวัญกําลังใจในการทํางานเทคโนโลยีและสารสนเทศแกสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด
เอกสารฉบับนี้ หวังวาจะเปนประโยชนตอสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ในการขับเคลื่อนการ
คัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕61
ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
ธันวาคม 2560

สารบัญ
หนา

คํานํา
สารบัญ

สวนที่ 1 การจัดกิจกรรมคัดเลือกเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค
1.3 ขอบเขตดําเนินการ
1.4 ขั้นตอนดําเนินงาน
1.5 ระยะเวลาดําเนินการ
1.6 มาตรการจูงใจ
1.7 ปฏิทินการคัดเลือกกิจกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน
ประจําป พ.ศ. 2561
1.8 การติดตาม การรายงาน และการประเมินผล
1.9 การกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการดําเนินงาน
สวนที่ 2 กรอบประเมินผลการดําเนินงาน : การคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยี
และสารสนเทศดีเดน ประจําป พ.ศ.2561
เกณฑการคัดเลือกกิจกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 จําแนกเปน 4 ดาน
- ดานที่ 1 การบริหารระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ดานที่ 2 การบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ดานที่ 3 ดานการบริหารระบบสารสนเทศชุมชน
- ดานที่ 4 การบริหารการขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชน
( ขอมูล จปฐ.)

1
1
1
1
2
2
2
3
3

4
6
9
12

สวนที่ 1
การจัดทํากิจกรรมคัดเลือกเทคโนโลยี
และสารสนเทศดีเดน
ประจําป พ.ศ. 2561
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สวนที่ 1
การคัดเลือกกิจกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน
ประจําป พ.ศ. 2561
1.1 หลักการและเหตุผล
นโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 เปนการสรางความเขมแข็งภายใน เมื่อภายในเขมแข็งแลว
ตองเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในและเศรษฐกิจโลก เพื่อนําพาประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได
กอปรกับศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน มีวิสัยทัศนที่จะขับเคลื่อนองคกรใหมีมาตรฐาน ในระดับสากล
ด านบริ ห ารจั ด การขอมูล สารสนเทศ ด ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ภายในป 2564 . เพื่อให องคกรกาวย างเขาสู
Thailand 4.0
เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด มีก ารพั ฒ นาในการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีและสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จึงได
จัด ทําโครงการคัด เลือกกิจ กรรมงานเทคโนโลยี และสารสนเทศดี เ ด น มาตั้ งแต ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5
จากผลการดําเนินงานที่ผานมา ทําใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีการพัฒนาการใชระบบเทคโนโลยี และ
การใช ป ระโยชน จากขอมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒ นาชุ มชนอยางมีป ระสิ ทธิภ าพมากขึ้น เพื่อให เกิด ความ
ตอเนื่องในการพัฒนาดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และเชิดชูเกียรติหนวยงาน เปนการสรางขวัญกําลังใจใน
การทํ า งานเทคโนโลยี และสารสนเทศแก สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ในป ง บประมาณ พ.ศ.๒๕61
ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จึงไดจัดทําโครงการคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดนขึ้น
1.2 วัตถุประสงค
๑.2.1 เพื่อใหเกิดการพัฒนาการใชประโยชนจากเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางตอเนื่อง
1.2.2 เพื่ อคัด เลื อกหน ว ยงานที่ มีผ ลการดํ า เนิ น งานด า นเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศของ
กรมการพัฒนาชุมชนดีเดน
1.2.3 เพื่ อเชิ ด ชู เ กี ย รติ ห น ว ยงาน และสร า งขวั ญ กํ าลั ง ใจในการทํ า งานเทคโนโลยี แ ละ
สารสนเทศแกสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
1.3 ขอบเขตดําเนินการ
คัดเลือกสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่มีกิจกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน จาก ๗๖
จังหวัด ใน ๔ ดาน ประกอบดวย
1.3.1 ดานการบริหารระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3.2 ดานการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3.3 ดานการบริหารระบบสารสนเทศชุมชน
1.3.4 ดานการบริหารการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชน ( ขอมูล จปฐ.)
1.4 ขั้นตอนดําเนินงาน
1.4.1 การเตรียมความพรอม
1) กําหนดกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยี
และสารสนเทศดีเดน ประจําป พ.ศ.2561
2) จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินกิจกรรมฯ
การคัดเลือกกิจกรรมเทคโนโลยี และสารสนเทศดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561
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ที่กําหนด

1.4.2 การดําเนินงาน
1) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ ตามแนวทางกรมฯ

ประจําป พ.ศ.2561

2) คณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมฯ ดําเนินการตามรูปแบบ และวิธีการที่กําหนด
3) ประกาศผลการคัดเลือก และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แกหนวยงานที่มีผลงานดีเดน

1.4.3 การติดตาม และประเมินผล
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บันทึกขอมูลในระบบรายงานของกรมฯ ตามที่กําหนด
รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
1.5 ระยะเวลาดําเนินการ
1.5.1 จัดเก็บขอมูลกิจกรรม ระหวางเดือนตุลาคม 2560 – กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61
1.5.2 ประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรมฯ เดือน สิงหาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕61
1.5.3 มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ในงาน CD Day 2018
1.6 มาตรการจูงใจ
ในป พ.ศ. 2561 กรมการพัฒนาชุมชน ไดกําหนดมาตรการจูงใจสําหรับสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดที่มีผลงานดีเดน ดังนี้
1.6.1 โลรางวัลดานการบริหารระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศดีเดน จํานวน 1 รางวัล
1.6.2 โลรางวัลดานการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดีเดน จํานวน 1 รางวัล
1.6.3 โลรางวัล ดานการบริหารระบบสารสนเทศชุมชนดีเดน จํานวน 1 รางวัล
1.6.4 โลรางวัลดานการบริหารการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชน (ขอมูล จปฐ. )
จํานวน 1 รางวัล
1.7 ปฏิทินการคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน ประจําป พ.ศ. 25๖1
ระยะเวลา
ตุลาคม ธันวาคม
2560

กิจกรรม
กําหนดกรอบแนวทาง
คัดเลือกกิจกรรมงาน
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศดีเดน
ประจําป พ.ศ. 25๖1

วิธีการ
1. แตงตั้งคณะทํางานคัดเลือกกิจกรรม
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน
ประจําป พ.ศ. 25๖1
2. ทบทวนและจัดทําเกณฑคัดเลือก
กิจกรรม
3. จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
คณะทํางาน
คัดเลือกกิจกรรม
งานเทคโนโลยี
ประจําป พ.ศ.
2561

มกราคม –
กุมภาพันธ
2561

สรางความรู
ความเขาใจ
ทั่วทั้งองคกร

1. จัดสงคูมือทางการคัดเลือกกิจกรรม
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน
ประจําป พ.ศ. 25๖1
ใหกับ สพจ. ดําเนินการ

ศูนยสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาชุมชน

การคัดเลือกกิจกรรมเทคโนโลยี และสารสนเทศดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561
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ระยะเวลา
มกราคม –
กรกฎาคม
2561

กิจกรรม
สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ดําเนินการขับเคลื่อน
กิจกรรม

วิธีการ
1. ชี้แจงการดําเนินงาน แกผูเกี่ยวของ
ตามแนวทางกรมฯ
2.บันทึกขอมูลที่เกี่ยวของ ลงในระบบ
ของกรมฯ ทั้ง 4 ดาน และเอกสารอื่นๆ
ทีจ่ ะสามารถบงชี้ความสําเร็จของงานได
3. ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล
ความกาวหนาของโครงการ
คณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมงาน
เทคโนโลยี ประจําป พ.ศ. 25๖1
ดําเนินการคัดเลือกหนวยงานดีเดน
ประจําป 2561 จํานวน 4 ดาน

สิงหาคม
2561

พิจารณาผลการ
คัดเลือกกิจกรรมงาน
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศดีเดน
ระดับจังหวัด
ประจําป พ.ศ. 25๖1

สิงหาคม –
กันยายน
2561

ประกาศผล
1. แจงผลการคัดเลือกให สพจ. ทราบ
การคัดเลือกกิจกรรม 2. ประกาศผลทางเว็บไซตกรมฯ
งานเทคโนโลยีและ
www.cdd.go.th
สารสนเทศดีเดน
ระดับจังหวัด
ประจําป พ.ศ. 25๖๐

กันยายน
2561

มอบรางวัลแก สพจ.
ที่ไดรับรางวัล
หนวยงานดีเดน
4 ดาน

สพจ. ที่ไดรับรางวัลดีเดน 4 ดาน
เขารับรางวัลดีเดน

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

ศูนยสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาชุมชน

ศูนยสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาชุมชน

ศูนยสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาชุมชน

1.8 ระบบติดตาม การรายงาน และการประเมินผล
1.8.1 การติดตามโดยเจาหนาที่ของศูนยสารสนเทศฯ
1.8.2 การติดตามจากเจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บันทึกขอมูลไวระบบของกรมฯ
1.9 การกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการดําเนินงาน
ระยะเวลาสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

การคัดเลือกกิจกรรมเทคโนโลยี และสารสนเทศดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561

สวนที่ 2
กรอบการประเมินผลการดําเนินงาน : การคัดเลือกกิจกรรม
งานเทคโนโลยี และสารสนเทศดีเดน
ประจําป พ.ศ. 25๖1
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สวนที่ 2
กรอบการประเมินผลการดําเนินงาน : การคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน
ประจําป พ.ศ. 25๖1
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการพัฒนาชุมชน โดยศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กําหนด
กรอบการคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยี และสารสนเทศดีเดน เปน 4 ดาน ดังนี้
๑. ดานการบริหารระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ดานการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ดานการบริหารระบบสารสนเทศชุมชน
4. ดานการบริหารการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชน (ขอมูล จปฐ.)
เกณฑการคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน ประจําป พ.ศ. 25๖1 จําแนกเปน ๔ ดาน
ดังนี้
ดานที่ 1 การบริหารระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมการพั ฒ นาชุ มชน ได พัฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อนํ า มาใช ในการบริ ห ารจั ด การ
งานภายในองคกรอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส ESET Endpoint กับ
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ทุ ก เครื่ อ งที่ นํ า มาใช ง าน ซึ่ ง การติ ด ตั้ ง โปรแกรมป อ งกั น ไวรั ส ฯ จะต อ งตั้ ง ชื่ อ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร (Computer Name) และกําหนดชื่อกลุมเครื่องคอมพิวเตอร (workgroup) ตามแนวทางที่กรมฯ
กํ า หนด เพื่ อ ให โ ปรแกรมป อ งกั น ไวรั ส ฯ อั พ เดท ฐานข อ มู ล และป อ งกั น ไวรั ส คอมพิ ว เตอร ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และมีการใชหองประชุมออนไลน ( sessioncall ) เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาที่พัฒนา
ชุมชนทุกระดับในการติดตอสื่อสาร ระหวางสวนกลาง จังหวัด และอําเภอ โดยไมตองเดินทางมาเพื่อประชุม
เพื่อรับนโยบาย หรือ ขอราชการอื่นๆ เปนการประหยัดงบประมาณที่ใชในการเดินทางมาราชการดวย
โดยมี เกณฑพิจารณาการใหคะแนน ดังนี้
เกณฑการคัดเลือก
1.1 รอยละของเครื่องคอมพิวเตอรทตี่ ั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร (Computer Name)
และกําหนดชื่อกลุมเครื่องคอมพิวเตอร (workgroup) ตามแนวทางที่กรมฯ กําหนด
1.2 รอยละของเครื่องคอมพิวเตอรทตี่ ิดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสที่กรมการพัฒนาชุมชน
จัดหาใหใชงาน
1.3 รอยละของบุคลากรสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ลงทะเบียนใชงานระบบระบุ
ตัวตนของผูใชงานอินเทอรเน็ต (Authentication)
1.๔ จํานวนครัง้ ของการขอใชงานหองประชุมออนไลน (sessioncall) กรมการพัฒนาชุมชน
รวมคะแนน
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คําอธิบาย
ขอ 1.๑ ตรวจสอบจากเครื่องคอมพิวเตอรจังหวัดและอําเภอ ที่ตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร (Computer Name)
และกําหนดชื่อกลุมเครื่องคอมพิวเตอร (Workgroup) ตามแนวทางที่กรมฯ กําหนด
ขอ 1.๒ ตรวจสอบจากเครื่องคอมพิวเตอรจังหวัดและอําเภอ ที่ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสที่กรมการพัฒนา
ชุมชนจัดหาใหใชงาน
(ขอ ๑ - ๒ ตรวจสอบจากระบบโปรแกรม Web console)
ข อ 1.๓ ตรวจสอบจากการลงทะเบี ย นใช ง านระบบฯ ระหว า งเดื อ นมกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๑
ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ขอ 1.๔ ตรวจสอบจากการใชงานระบบฯ ระหวางเดือนมกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๑
(ตรวจสอบจากระบบการจองหองประชุมออนไลนและการใชระบบหองประชุมออนไลน)
คาคะแนน (ขอ 1.๑ – 1.๓)
รอยละ ๘๐ - ๘๔
= 1 คะแนน
รอยละ ๘๕ - ๘๙
= 2 คะแนน
รอยละ ๙๐ - ๙๔
= 3 คะแนน
รอยละ ๙๕ - ๙๙
= 4 คะแนน
รอยละ ๑๐๐
= 5 คะแนน
คาคะแนน (ขอ 1.๔)
จํานวน ๒ ครั้ง
= 1 คะแนน
จํานวน ๓ ครั้ง
= 2 คะแนน
จํานวน ๔ ครั้ง
= 3 คะแนน
จํานวน ๕ ครั้ง
= 4 คะแนน
จํานวน ๖ ครั้ง
= 5 คะแนน
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ดานที่ 2 ดานการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกณฑการคัดเลือก
2.๑ การสงเสริมและพัฒนาเว็บไซตสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
2.๒ การใชประโยชนจากระบบสํานักงานอัตโนมัติ (OA)
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
80
20
100

2.๑ การสงเสริมและพัฒนาเว็บไซตสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
การสงเสริมและพัฒนาเว็บไซตสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีเกณฑการพิจารณาใหคะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑) ความครบถวนและถูกตองของขอมูลพื้นฐานในเว็บไซต
๒) ความตอเนื่องในการปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต
๓) ความครบถวนและถูกตองของขอมูลตามภารกิจของกรม
๔) ความครบถวนและถูกตองของเว็บลิงคที่ทําการเชื่อมโยง
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
๓0
20
18
12
80

คําอธิบาย
ขอ 1) ความครบถวนและถูกตองของขอมูลพื้นฐานในเว็บไซต คิดคะแนนจากขอมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต โดยมี
หัวขอครบถวนและถูกตอง (30 คะแนน) ดังนี้
- วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน (2 คะแนน)
- โครงสรางของหนวยงาน อัตรากําลัง ผูบริหาร อํานาจหนาที่ (3 คะแนน)
- ขอมูลติดตอ ประกอบดวย ที่อยู เบอรโทร โทรสาร แผนที่ตั้ง (2 คะแนน)
- Emailของหนวยงานที่รับผิดชอบ ผูดูแลเว็บไซต (๑ คะแนน)
- ขาวสารและประกาศของหนวยงาน (4 คะแนน)
- ขอมูลการบริการตามภารกิจของหนวยงาน พรอมคําอธิบาย (๑๕ คะแนน)
- ผลงานวิจัย บทความ กรณีศึกษา องคความรูที่ไดมาจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ (๓ คะแนน)
ขอ 2) ความตอเนื่องในการปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต คิดคะแนนจากขอมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต โดยมีหัวขอที่
ดูความตอเนื่องในการปรับปรุงเนื้อหา (20 คะแนน) ดังนี้
- การปรับปรุงขอมูลขาวกิจกรรมประชาสัมพันธหนวยงานอยางตอเนื่อง (๑๐ คะแนน)
- การปรับปรุงขอมูลประกาศ หนังสือสั่งการ (๕ คะแนน)
- การปรับปรุงขอมูลสําหรับดาวนโหลดใหเปนปจจุบัน (5 คะแนน)
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ขอ ๓) ความครบถวนและถูกตองของขอมูลตามภารกิจของกรม คิดคะแนนจากขอมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต โดย
มีขอมูลครบถวนและถูกตอง (18 คะแนน) ดังนี้
- หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง (3 คะแนน)
- ผลิตภัณฑสัมมาชีพ (3 คะแนน)
- ผลิตภัณฑ OTOP เดนของจังหวัด (3 คะแนน)
- การดําเนินงานประชารัฐรักสามัคคี (SE) (3 คะแนน)
- ขอมูล จปฐ. (3 คะแนน)
- ขอมูล กชช.๒ค. (3 คะแนน)
ขอ 4) ความครบถวนและถูกตองของเว็บลิงคที่ทําการเชื่อมโยง คิดคะแนนจากขอมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต โดย
มีขอมูลครบถวนและถูกตอง (12 คะแนน) ดังนี้
- เว็บลิงคกรมการพัฒนาชุมชน สํานัก/กอง/ศูนยภายในกรมการพัฒนาชุมชน (4 คะแนน)
- เว็บลิงคสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ (4 คะแนน)
- เว็บลิงคหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ (4 คะแนน)
2.2 การใชประโยชนจากระบบสํานักงานอัตโนมัติ (OA)
ระบบสํ า นั ก งานอั ต โนมั ติ (Office Automatic หรื อ OA) เป น ระบบโปรแกรมสํ า นั ก งานที่ อ าศั ย
เครื่องมืออัตโนมัติ มีจุดมุงหมายใหเปนระบบที่ไมใชกระดาษ สงขาวสารถึงกันดวยขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
แทน และเปนระบบเฉพาะที่ใชสําหรับการติดตอสื่อสารภายในหนวยงาน เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพและ
ไดรับประโยชนสูงสุดจากระบบ จึงตองมีการวัดความสําเร็จจากการใชงานระบบ โดยมีประเด็นดังนี้
- การใชประโยชนจากระบบสํานักงานอัตโนมัติ (OA) วัดจากจํานวนรอยละของบุคลากรที่เปนสมาชิก
ในระบบ OA ของจังหวัด โดยนําจํานวนบุคลากรจากขอมูลของกองการเจาหนาที่ (จ.๑๘) มาเทียบกับจํานวน
บุคลากรที่เปนสมาชิกในฐานขอมูลระบบ OA
การใชประโยชนจากระบบสํานักงานอัตโนมัติ (OA) มีเกณฑการพิจารณาใหคะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
1) จํานวนรอยละของบุคลากรที่เปนสมาชิกในระบบ OA ของจังหวัด
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
20
20

คําอธิบาย
ขอ 1) คํานวณรอยละของบุคลากรที่เปนสมาชิกในระบบ OA โดยนําจํานวนบุคลากรของจังหวัดตาม จ.๑๘
จากทางกองการเจาหนาที่ มาคํานวณตามสูตร
รอยละของบุคลากรที่เปนสมาชิกในระบบ OA = จํานวนบุคลากรของจังหวัดที่เปนสมาชิกในระบบ OA x 100
จํานวนบุคลากรของจังหวัดที่ตาม จ.๑๘
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โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
รอยละ 100
ตั้งแตรอยละ 95 ขึ้นไป
ตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป
ตั้งแตรอยละ 85 ขึ้นไป
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
ต่ํากวารอยละ 80

ได 20 คะแนน
ได 16 คะแนน
ได 12 คะแนน
ได 8 คะแนน
ได 4 คะแนน
ได 0 คะแนน

แหลงขอมูล
- เว็บไซตสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด
- ฐานขอมูล OA
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ดานที่ 3 ดานการบริหารระบบสารสนเทศชุมชน
ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ไดจัดทําศูนยขอมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใชประโยชน
กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อใหมีฐานขอมูลที่มีเอกภาพ ลดความซ้ําซอนและไมสอดคลองกันของขอมูลหนวยงาน
ตางๆ ภายในกรมการพัฒนาชุ มชน ด วยการบริห ารจัด การฐานขอมูลแบบรวมศูนย (CDD Center) เพื่อให
หนวยงานในสังกัดทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และทุกสวนราชการไดใชประโยชนในการแกไขปญหาและ
พัฒนาการดําเนินงาน
เกณฑการคัดเลือก
5

คะแนน
4 3 2

1

3.1 ขอมูลการดําเนินกิจกรรมวันครบรอบโครงการพัฒนาผูนําอาสาพัฒนา
ชุมชน
3.2 ขอมูลการประเมินผูนําอาสาพัฒนาชุมชน
3.3 ขอมูลกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
3.4 ขอมูลโครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ)
3.5 ขอมูลยอดจําหนาย OTOP
รวมคะแนน
ขอ 3.1 ขอมูลการดําเนินกิจกรรมวันครบรอบโครงการพัฒนาผูนําอาสาพัฒนาชุมชน หมายถึง การดําเนิน
กิจ กรรมวั น ครบรอบโครงการพัฒ นาผู นํ าอาสาพัฒ นาชุ มชน เช น กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมแสดงพลั ง
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ กิจกรรมสาธารณะประโยชน หรือกิจกรรมอื่นๆ โดยอาจจะมีงบประมาณ หรือ ไมมี
งบประมาณก็ได
เกณฑคะแนน
ได 5 คะแนน จังหวัดดําเนินกิจกรรมและรายงานผล ตามที่ กรมฯ กําหนด
ได 0 คะแนน จังหวัดไมดําเนินกิจกรรมตามที่ กรมฯ กําหนด
ขอ 3.2 ขอมูลการประเมินผูนําอาสาพัฒนาชุมชน หมายถึง งานอาสาพัฒนาชุมชน ที่แสดงถึงความเสียสละ
ความสุขสบายหรือประโยชนสวนตน เพื่อประโยชนสวนรวมที่พึงจะเกิดขึ้นในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพ
ความเปนอยูและการดํารงชีวิตของประชาชนในหมูบาน ตําบล ประกอบดวย การจัดเก็บขอมูล จปฐ./กชช๒ค/อื่นๆ
การขับเคลื่อนแผนชุมชน, การขับเคลื่อนศูนยเรียนรูชุมชน, การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ, การสงเสริมวิถี
ประชาธิปไตย, การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ, การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด, การแกไขปญหาความ
ยากจน, การสงเสริมอาชีพ, การสงเสริมทุนชุมชน
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เกณฑคะแนน
ได 5 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รายละ 90 ขึ้นไป ของจํานวนเปาหมาย
ได 4 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รายละ 80-89 ขึ้นไป ของจํานวนเปาหมาย
ได 3 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รายละ 70-79 ขึ้นไป ของจํานวนเปาหมาย
ได 2 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รายละ 60-69 ขึ้นไป ของจํานวนเปาหมาย
ได 1 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รายละ 50-59 ขึ้นไป ของจํานวนเปาหมาย
ขอ 3.3 ขอมูลกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต หมายถึง กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ที่ดําเนินการตามแนวทาง
ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยเปนการรวมตัวกันของประชาชนในการชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและ
กันในดานเงินทุน การประหยัดทรัพย แลวนํามาสะสมรวมกันทีละเล็กละนอยอยางสม่ําเสมอเพื่อใชเปนทุน
สําหรับสมาชิกทีม่ ีความจําเปน/เดือดรอน กูยืมไปใชในการลงทุน/พัฒนาอาชีพ หรือเพื่อสวัสดิการของครอบครัว
เกณฑคะแนน
ได 5 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รายละ 90 ขึ้นไป ของจํานวนเปาหมาย
ได 4 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รายละ 80-89 ขึ้นไป ของจํานวนเปาหมาย
ได 3 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รายละ 70-79 ขึ้นไป ของจํานวนเปาหมาย
ได 2 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รายละ 60-69 ขึ้นไป ของจํานวนเปาหมาย
ได 1 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รายละ 50-59 ขึ้นไป ของจํานวนเปาหมาย
ข อ 3.4 ข อมู ลโครงการแก ไขป ญหาความยากจน หมายถึ ง หมู บ านที่ ได รั บการสนั บสนุ นงบประมาณ
โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2536 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540
ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินงานโครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) โดยมอบใหกรมการพัฒนาชุมชน
เปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ จํานวน 10,412 หมูบาน
เกณฑคะแนน
ได 5 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รายละ 90 ขึ้นไป ของจํานวนเปาหมาย
ได 4 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รายละ 80-89 ขึ้นไป ของจํานวนเปาหมาย
ได 3 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รายละ 70-79 ขึ้นไป ของจํานวนเปาหมาย
ได 2 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รายละ 60-69 ขึ้นไป ของจํานวนเปาหมาย
ได 1 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รายละ 50-59 ขึ้นไป ของจํานวนเปาหมาย
ขอ 3.5 ขอมูลยอดจําหนาย OTOP หมายถึง ผลรวมการจําหนายสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)
ประจําปงบประมาณ 2561 ระหวางเดือน ตุลาคม 2560 - กรกฎาคม 2561 ของกลุม OTOP ที่ไดรับการ
ขึ้นทะเบียนเปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ของกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบดวย ยอดจําหนาย
ภายในประเทศ และยอดจําหนายในตางประเทศ
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เกณฑคะแนน
ได 5 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานทันตามเวลาที่กําหนด ทุกเดือน
ได 4 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานไมทันตามเวลาที่กําหนด 1 เดือน
ได 3 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานไมทันตามเวลาที่กําหนด 2 เดือน
ได 2 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานไมทันตามเวลาที่กําหนด 3 เดือน
ได 1 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานไมทันตามเวลาที่กําหนด 4 เดือน
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ดานที่ 4 การบริหารการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชน (ขอมูล จปฐ.)
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒ นาชุ มชน ได รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการพั ฒ นาชนบท
แหงชาติ (กชช.) ใหจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) เปนประจําทุกป โดยใหดําเนินการตั้งแต ป พ.ศ. 2533
เปนตนไป เพื่อสงเสริมและสนับสนุ นใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชนบทนําขอมูล จปฐ. ไปใช
ประโยชนในการวางแผนพัฒนาชนบททุกระดับ การกําหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งการอนุมัติ
โครงการและการติดตามการพัฒนาชนบท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2536
เกณฑการคัดเลือก
4.1 ผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ.
4.2 นําเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพขอมูล จปฐ.
4.3 ระยะเวลาสงคํารับรองคุณภาพขอมูล จปฐ.
4.4 ความถูกตองของคํารับรองคุณภาพขอมูล จปฐ.
4.5 การใชประโยชนของขอมูล จปฐ.
รวมคะแนน

1

คาคะแนน
2
3
4

5

คําอธิบาย
ขอ 4.1 ผลการจัดเก็บขอมูล หมายถึง จํานวนครัวเรือน/หมูบานที่จังหวัดจัดเก็บและบันทึกขอมูลในระบบ
โปรแกรมบั น ทึ ก และประมวลผลข อ มู ล ออนไลน (ebmn.cdd.go.th) เที ย บกั บ จํ า นวนครั ว เรื อ น
เปาหมาย ประจําป พ.ศ. 256๑ ที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรร ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0405.6/
ว 5๗๑๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ประจําป
พ.ศ.256๑
ขอ 4.2 นําเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพขอมูล หมายถึง การนําเสนอผลการจัดเก็บและรับรอง
คุณภาพขอมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0405.6/ว 5๗๑๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม 2560
เรื่อง การจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 256๑
ขอ 4.3 ระยะเวลาสงคํารับรองคุณภาพขอมูล หมายถึง การสงคํารับรองคุณภาพขอมูล จปฐ. ป 256๑
ระดับจังหวัด ใหกรมการพัฒนาชุมชน ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0405.6/ว 5๗๑๕ ลงวันที่ ๖
ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 256๑
ขอ 4.4 ความถูกตองของคํารับรองคุณภาพขอมูล หมายถึง ขอมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ในระบบโปรแกรม
บันทึกและประมวลผลขอมูลออนไลน (ebmn.cdd.go.th) ตรงกับคํารับรองคุณภาพขอมูล จปฐ.
ระดับจังหวัด
ขอ 4.5 การใชประโยชนของขอมูล หมายถึง การรายงานการใชประโยชนจากขอมูลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สวนราชการ และภาคเอกชน ใหกรมการพัฒนาชุมชนทราบ พรอมหลักฐานเชิงประจักษ
(เชน สําเนาหนังสือขอขอมูล สําเนาโครงการ เอกสารสรุปผล ภาพถาย เปนตน)
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คาคะแนน
ขอ 4.1 ไดคะแนน 5 คะแนน
ไดคะแนน 4 คะแนน
ไดคะแนน 3 คะแนน
ไดคะแนน 2 คะแนน
ไดคะแนน 1 คะแนน
ขอ 4.2 ไดคะแนน 5 คะแนน
ไดคะแนน 4 คะแนน
ไดคะแนน 3 คะแนน
ไดคะแนน 2 คะแนน
ไดคะแนน 1 คะแนน
ขอ 4.3 ไดคะแนน 5 คะแนน
ไดคะแนน 4 คะแนน
ไดคะแนน 3 คะแนน
ไดคะแนน 2 คะแนน
ไดคะแนน 1 คะแนน
ขอ 4.4 ไดคะแนน 5 คะแนน
ไดคะแนน 4 คะแนน
ไดคะแนน 3 คะแนน
ไดคะแนน 2 คะแนน

ไดคะแนน 1 คะแนน

เมื่อขอมูลมีจํานวนครัวเรือน มากกวา 100.00% ของจํานวนเปาหมาย
เมื่อขอมูลมีจํานวนครัวเรือน 99.81% - 100.00% ของจํานวนเปาหมาย
เมื่อขอมูลมีจํานวนครัวเรือน 99.61% - 99.80% ของจํานวนเปาหมาย
เมื่อขอมูลมีจํานวนครัวเรือน 99.41% - 99.60% ของจํานวนเปาหมาย
เมื่อขอมูลมีจํานวนครัวเรือน นอยกวา 99.41% ของจํานวนเปาหมาย
เมื่อนําเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพขอมูล จปฐ. ระดับจังหวัด
ภายในวันที่ 30 เมษายน 256๑
เมื่อนําเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพขอมูล ระดับจังหวัด
วันที่ 1-๓ พฤษภาคม 25๖๑
เมื่อนําเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพขอมูล ระดับจังหวัด
วันที่ ๔-๘ พฤษภาคม 256๑
เมื่อนําเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพขอมูล ระดับจังหวัด
วันที่ 9-1๑ พฤษภาคม 256๑
เมื่อนําเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพขอมูลระดับจังหวัด
ตั้งแตวันที่ 1๔ พฤษภาคม 256๑
เมื่อสงคํารับรองคุณภาพขอมูล จปฐ. ระดับจังหวัด
ภายในวันที่ 30 เมษายน 256๑
เมื่อสงคํารับรองคุณภาพขอมูล จปฐ. ระดับจังหวัด
วันที่ 1-๓ พฤษภาคม 25๖๑
เมื่อสงคํารับรองคุณภาพขอมูล จปฐ. ระดับจังหวัด
วันที่ ๔-๘ พฤษภาคม 256๑
เมื่อสงคํารับรองคุณภาพขอมูล จปฐ. ระดับจังหวัด
วันที่ 9-1๑ พฤษภาคม 256๑
เมือ่ สงคํารับรองคุณภาพขอมูล จปฐ. ระดับจังหวัด
ตั้งแตวันที่ 1๔ พฤษภาคม 256๑
เมื่อขอมูล จปฐ. ในระบบ ตรงกับคํารับรองคุณภาพขอมูลทั้งหมด
เมื่อขอมูล จปฐ. ในระบบ ไมตรงกับคํารับรองคุณภาพขอมูล จํานวน 1 ขอ
และแกไขภายใน 3 วันหลังจากที่กรมฯ แจง
เมื่อขอมูล จปฐ. ในระบบ ไมตรงกับคํารับรองคุณภาพขอมูล จํานวน 2 ขอ
และแกไขภายใน 3 วันหลังจากที่กรมฯ แจง หรือ จํานวน 1 ขอ และแกไข
4-6 วันหลังจากที่กรมฯ แจง
เมื่อขอมูล จปฐ. ในระบบ ไมตรงกับคํารับรองคุณภาพขอมูล จํานวน 3 ขอ
และแกไขภายใน 3 วันหลังจากที่กรมฯ แจง หรือ จํานวน 2 ขอ และแกไข
4-6 วั น หลั งจากที่กรมฯ แจ ง หรื อ จํ านวน 1 ขอ และแกไขเกิน 6 วั น
หลังจากที่กรมฯ แจง
เมื่อขอมูล จปฐ. ในระบบ ไมตรงกับคํารับรองคุณภาพขอมูล จํานวนมากกวา
3 ขอ หรื อ จํ านวน 3 ขอ และแกไข 4-6 วันหลั งจากที่กรมฯ แจง หรื อ
จํานวน 2 ขอ และแกไขเกิน 6 วันหลังจากที่กรมฯ แจง
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ขอ 4.5 ไดคะแนน 5 คะแนน เมื่ อ รายงานการใช ป ระโยชน จ ากข อมู ล จปฐ. ขององค กรปกครองส ว น
ทองถิ่น คณะกรรมการหมูบาน สวนราชการ ภาคเอกชน และบริษัท ประชา
รัฐรักสามัคคี จํากัด
ไดคะแนน 4 คะแนน เมื่ อ รายงานการใช ป ระโยชน จ ากข อมู ล จปฐ. ขององค กรปกครองส ว น
ทองถิ่น คณะกรรมการหมูบาน สวนราชการ และภาคเอกชน
ไดคะแนน 3 คะแนน เมื่ อ รายงานการใช ป ระโยชน จ ากข อมู ล จปฐ. ขององค กรปกครองส ว น
ทองถิ่น คณะกรรมการหมูบาน และสวนราชการ
ไดคะแนน 2 คะแนน เมื่ อ รายงานการใช ป ระโยชน จ ากข อมู ล จปฐ. ขององค กรปกครองส ว น
ทองถิ่น และคณะกรรมการหมูบาน
ไดคะแนน 1 คะแนน เมื่ อ รายงานการใช ป ระโยชน จ ากข อมู ล จปฐ. ขององค กรปกครองส ว น
ทองถิ่น
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายชัยยา
นางสาวทิพพรรณ
นายอดิศร
นางกาญจนาวรรณ
คณะผูจัดทํา
นายสุริยา
นายโกวิทย
นางสาวปวีณรัตน
นายอรรถพงศ
นายเสกสรร
นายมนตรี

ขําสะอาด
ไชยูปถัมภ
สุทธิเลิศ
ชวยมั่นคง

ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบเครือขาย
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบเทคโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการกลุมงานระบบสารสนเทศชุมชน

บุญเรืองยศศิริ
ยอดวิทยา
บุตรวงศ
สงวนเดือน
ประวิเศษ
อําพันทอง

ผูอํานวยการกลุมงานประสานแผนและขอมูล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

****************************************
ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

