คูมือการคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยี
และสารสนเทศดีเดน
ประจําป พ.ศ. ๒๕6๒

ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน

คํานํา
กรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินการคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน มาตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เกิดการเรียนรูการวิเคราะหขอมูล การบริหาร
จัดเก็บขอมูล รวมทั้งประมวลผล เชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ และใชประโยชนขอมูล
สารสนเทศฯ ในการปฏิบัติงานของจังหวัดและอําเภอ ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ศูนยสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาชุมชน จึงไดจัดกิจกรรมคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อ ให จั งหวั ดเกิ ด การพั ฒ นาการใช ป ระโยชน จ ากเทคโนโลยี และสารสนเทศอย า งต อเนื่ อง และคัด เลื อ ก
หนวยงานที่มีผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีและสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชนดีเดน พรอมทั้งเปนการ
เชิดชูเกียรติหนวยงาน และสรางขวัญกําลังใจในการทํางานเทคโนโลยีและสารสนเทศแกสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด
เอกสารฉบับนี้ หวังวาจะเปนประโยชนตอสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ในการขับเคลื่อนการ
คัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕6๒
ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
มกราคม 256๒

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ 1 การคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน ประจําป พ.ศ. 256๒
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค
1.3 ขอบเขตดําเนินการ
1.4 ขั้นตอนดําเนินงาน
1.5 ระยะเวลาดําเนินการ
1.6 มาตรการจูงใจ
1.7 ปฏิทินการคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน
ประจําป พ.ศ. 256๒
1.8 การติดตาม การรายงาน และการประเมินผล
1.9 การกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการดําเนินงาน
สวนที่ 2 กรอบประเมินผลการดําเนินงาน : การคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยี
และสารสนเทศดีเดน ประจําป พ.ศ. 256๒
เกณฑการคัดเลือกกิจกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน
ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ จําแนกเปน 4 ดาน
- ดานที่ 1 ดานการบริหารระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ดานที่ 2 ดานการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ดานที่ 3 ดานการบริหารระบบสารสนเทศชุมชน
- ดานที่ 4 ดานการบริหารการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชน
(ขอมูล จปฐ./กชช.๒ค)
สวนที่ ๓ ภาคผนวก

1
1
1
1
2
2
2
3
3

4
๗
๑๐
1๔
๑๗

สวนที่ 1
การคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยี
และสารสนเทศดีเดน
ประจําป พ.ศ. 256๒
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สวนที่ 1
การคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน
ประจําป พ.ศ. 256๒
1.1 หลักการและเหตุผล
นโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 เปนการใชประโยชนจากเทคโนโลยีอยางเต็มศักยภาพในการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษย และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อน พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กอปรกับศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน มีวิสัยทัศนที่จะ
ขับ เคลื่อนองคกรให มีมาตรฐานในระดั บสากล ด านบริ หารจั ดการขอมูลสารสนเทศ ด วยเทคโนโลยี ดิจิ ทัล
ภายในป 2564 เพื่อใหองคกรกาวยางเขาสูองคกรดิจิทัล 4.0
เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ มชนจั ง หวั ด มี ก ารพั ฒ นาในการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีและสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จึงได
จัด ทําโครงการคัด เลื อกกิจกรรมงานเทคโนโลยี และสารสนเทศดี เ ด น มาตั้ งแต ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
จากผลการดําเนินงานที่ผานมา ทําใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีการพัฒนาการใชระบบเทคโนโลยีและการ
ใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อใหเกิดความตอเนื่องใน
การพัฒนาดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และเชิดชูเกียรติหนวยงาน เปนการสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศแกสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๒ ศูนยสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาชุมชน จึงไดจัดทําโครงการคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดนขึ้น
1.2 วัตถุประสงค
๑.2.1 เพื่อใหเกิดการพัฒนาการใชประโยชนจากเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางตอเนื่อง
1.2.2 เพื่อคัดเลือกหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน
1.2.3 เพื่ อเชิ ด ชู เ กี ย รติ ห น ว ยงาน และสร างขวั ญกํ า ลั งใจในการทํ างานเทคโนโลยี แ ละ
สารสนเทศแกสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน
คั ด เลื อ กสํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ที่ มี กิ จ กรรมเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศดี เ ด น
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./กชช.๒ค)
1.4 ขั้นตอนดําเนินงาน
1.4.1 การเตรียมความพรอม
๑) แตงตั้งคณะทํางานคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน ประจําป
พ.ศ. 256๒
๒) จั ด ทํ า เกณฑ ก ารคั ด เลื อ กและแนวทางการดํ า เนิ น กิ จ กรรมงานเทคโนโลยี
และสารสนเทศดีเดน ประจําป พ.ศ. 256๒
๓) ชี้แจงสรางความรู ความเขาใจ ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทราบ
การคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน ประจําป พ.ศ. 256๒
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1.4.2 การดําเนินงาน
1) สํ านั กงานพั ฒนาชุ มชนจั งหวั ด ดํ าเนิ น การพั ฒนางานเทคโนโลยี และสารสนเทศ
ตามแนวทางที่กําหนด
2) กรมฯ พิจารณาผลการคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน
3) ประกาศผลการคัดเลือก และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แกหนวยงานที่มีผลงานดีเดน
ประจําป พ.ศ. 256๒
๑.๔.๓ การติดตาม และประเมินผล
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บันทึกขอมูลในระบบรายงานของกรมฯ ตามที่กําหนด
รวมทั้งในรูปแบบเอกสารอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของ
1.5 ระยะเวลาดําเนินการ
1.5.1 จัดเก็บขอมูลกิจกรรม ระหวางเดือนกุมภาพันธ 256๒ – กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕6๒
1.5.2 ประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรมฯ เดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕6๒
1.5.3 มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ในงาน CD Day 201๙
1.6 มาตรการจูงใจ
ในป พ.ศ. 256๒ กรมการพัฒนาชุมชน ไดกําหนดมาตรการจูงใจสําหรับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ที่มีผลงานดีเดน ดังนี้
1.6.1 โลรางวัลดานการบริหารระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศดีเดน จํานวน 1 รางวัล
1.6.2 โลรางวัลดานการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดีเดน จํานวน 1 รางวัล
1.6.3 โลรางวัลดานการบริหารระบบสารสนเทศชุมชนดีเดน จํานวน 1 รางวัล
1.6.4 โลรางวัลดานการบริหารการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชนดีเดน
(ขอมูล จปฐ./กชช.๒ค) จํานวน 1 รางวัล
1.7 ปฏิทินการคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน ประจําป พ.ศ. 25๖๒
ระยะเวลา
ตุลาคม ๒๕๖๑ มกราคม 256๒

กิจกรรม
กําหนดกรอบแนวทาง
คัดเลือกกิจกรรมงาน
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศดีเดน
ประจําป พ.ศ. 25๖๒

วิธีการ

ผูรับผิดชอบ

คณะทํางาน
1. แตงตั้งคณะทํางานคัดเลือก
กิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คัดเลือกกิจกรรม
งานเทคโนโลยี
ดีเดน ประจําป พ.ศ. 25๖๒
ประจําป พ.ศ.
2. ทบทวนและจัดทําเกณฑการ
256๒
คัดเลือกและแนวทางการดําเนิน
กิจกรรม
3. จัดทําคูมือการคัดเลือกกิจกรรมงาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน
ประจําป พ.ศ. 25๖๒

การคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน ประจําป พ.ศ. 256๒
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มกราคม –
สรางความรู
กุมภาพันธ 256๒ ความเขาใจ
ทั่วทั้งองคกร

1. จัดสงคูมอื การคัดเลือกกิจกรรมงาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน
ประจําป พ.ศ. 25๖๒
ใหกับ สพจ. ดําเนินการ
สํานักงานพัฒนาชุมชน 1. ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน
จังหวัด ดําเนินการ
ใหผูเกี่ยวของ ตามแนวทางกรมฯ
ขับเคลื่อนกิจกรรม
2. บันทึกขอมูลที่เกี่ยวของ ลงในระบบ
ของกรมฯ ทั้ง 4 ดาน และเอกสารอื่นๆ
ที่จะสามารถบงชี้ความสําเร็จของงานได

ศูนยสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาชุมชน

กุมภาพันธ –
กรกฎาคม 256๒

สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

3. ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล
ความกาวหนาของโครงการ
สิงหาคม 256๒

พิจารณาผลการ
คัดเลือกกิจกรรมงาน
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศดีเดน
ประจําป พ.ศ. 25๖๒

คณะทํางานคัดเลือกกิจกรรมงาน
ศูนยสารสนเทศเพื่อ
เทคโนโลยีฯ ประจําป พ.ศ. 25๖๒
การพัฒนาชุมชน
ดําเนินการคัดเลือกหนวยงานดีเดน
ประจําป พ.ศ. 256๒ จํานวน 4 ดาน

สิงหาคม –
กันยายน 256๒

ประกาศผล
การคัดเลือกกิจกรรม
งานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศดีเดน
ประจําป พ.ศ. 25๖๒

1. แจงผลการคัดเลือกให สพจ. ทราบ ศูนยสารสนเทศเพื่อ
2. ประกาศผลทางเว็บไซตกรมฯ
การพัฒนาชุมชน
www.cdd.go.th

กันยายน 256๒

มอบรางวัลแก สพจ.
ที่ไดรับรางวัล
หนวยงานดีเดน
4 ดาน

สพจ. ที่ไดรับรางวัลดีเดน 4 ดาน
เขารับรางวัลดีเดน

ศูนยสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาชุมชน

1.8 ระบบติดตาม การรายงาน และการประเมินผล
1.8.1 การติดตามโดยเจาหนาที่ของศูนยสารสนเทศฯ
1.8.2 การติดตามจากเจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จากการบันทึกขอมูลไวใน
ระบบของกรมฯ
1.9 การกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการดําเนินงาน
ระยะเวลาสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 256๒
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สวนที่ 2
กรอบการประเมินผลการดําเนินงาน : การคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน
ประจําป พ.ศ. 25๖๒
ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ กรมการพัฒนาชุมชน โดยศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กําหนด
กรอบการคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน แบงเปน 4 ดาน ดังนี้
๑. ดานการบริหารระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ดานการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ดานการบริหารระบบสารสนเทศชุมชน
4. ดานการบริหารการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชน (ขอมูล จปฐ./กชช.๒ค)
เกณฑการคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน ประจําป พ.ศ. 25๖๒ จําแนกเปน ๔ ดาน
รายละเอียดดังตอไปนี้
ดานที่ 1 ดานการบริหารระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมการพัฒ นาชุ มชน จั ด หาเครื่ องคอมพิว เตอร และอุป กรณคอมพิว เตอร และวงจรสื่ อ สั ญญาณ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง รวมถึงจัดหาโปรแกรมปองกันไวรัสใหแกหนวยงานในสังกัดกรมฯ ทั้งสวนกลางและ
สวนภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการสื่อสารภายในองคกร เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และประชาสัมพันธกิจกรรม
พัฒนาชุมชนใหแพรหลาย อยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บุคลากรกรมฯ
ควรมีความรูความเขาใจในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและมีแนวทางในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศ ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศภายใตหลักจริยธรรม
คาคะแนน
ที่
เกณฑการคัดเลือก
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๑ ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Anti Virus)
๒ ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการระบบเครือขาย (Internet)
ใหมีความมั่นคงปลอดภัย
๓ ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการหองประชุมออนไลน (Sessioncall)
รวมคะแนน
เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนน
เปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับของความสําเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
1

2


3



4




5
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ขอ ๑
คาคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
จังหวัดสรางความรู ความเขาใจ การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Anti Virus)
2
จัดทําฐานขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรใหเปนปจจุบันผานระบบออนไลน
3
รอยละ 100 ของเครื่องคอมพิวเตอร ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส ตามแนวทางที่กรมฯ กําหนด
4
ตรวจสอบการใชงานระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Remote Administrator
Web console หรือ ESET Security Management Center)
5
สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน สงใหกรมฯ
ขอ ๒
คาคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
จังหวัดสรางความรู ความเขาใจการบริหารจัดการระบบเครือขาย (Internet) ใหมีความมั่นคง
ปลอดภัย
2
สรางกลไกการบริหารจัดการระบบเครือขาย (Internet) ใหมีความมั่นคงปลอดภัย
3
จัดทําทะเบียนผูใชงานระบบ Login เขาสูระบบอินเทอรเน็ตหนวยงาน
4
ตรวจสอบปริมาณการใชงานระบบเครือขาย (Bandwidth)
5
สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน สงใหกรมฯ
ขอ ๓
คาคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
จังหวัดสรางความรู ความเขาใจการใชระบบหองประชุมออนไลน (Sessioncall)
2
มีการใชงานผานระบบหองประชุมออนไลน (Sessioncall) อยางนอย 6 - 8 ครั้ง
3
มีการใชงานผานระบบหองประชุมออนไลน (Sessioncall) อยางนอย 9 - 10 ครั้ง
4
จัดทําทะเบียนการใชงานผานระบบหองประชุมออนไลน (Sessioncall)
5
สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน สงใหกรมฯ
คําอธิบายคาคะแนน : เกณฑการคัดเลือกฯ ดานการบริหารระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอ ๑ ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Anti Virus)
๑. จัดกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจการติดตั้งและการใชงานโปรแกรมปองกันไวรัสตามแนวทาง
ที่กรมฯ กําหนด เชน ประชุม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือชองทางอื่น
๒. บันทึกจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่นํามาใชปฏิบัติงานราชการ ผานระบบออนไลนทาง URL :
https://goo.gl/forms/eJuGc4l2eqE4C5eW2 พรอมสรุปจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร ตามเอกสารแนบ
๓. ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสตามแนวทางที่กรมฯ กําหนด ใหกับเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง
ที่นํามาใชงาน (๑๐๐%) โดยกรมฯ จะเก็บขอมูลการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส ทางโปรแกรมบริหารจัดการ
เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Remote Administrator Web console หรือ ESET Security Management
Center) ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
๔. ตรวจสอบจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่อัปเดตฐานขอมูลไวรัส และจัดเก็บรายงานคอมพิวเตอร
ที่ติดไวรัสภายใน ๓๐ วัน โดยตรวจสอบและจัดเก็บรายงานทางโปรแกรม Remote Administrator Web
console หรือ ESET Security Management Center อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
๕. สงรายงานผลการดําเนินงานตามคาคะแนน 1, ๒, 4 พรอมแนบหลักฐานเชิงประจักษ ทางระบบ
OA เจาหนาที่กลุมงานพัฒนาระบบเครือขาย
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ขอ ๒ ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการระบบเครือขาย (Internet) ใหมีความมั่นคงปลอดภัย
๑. จัดกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจการใชงานระบบอินเทอรเน็ต ใหแกเจาหนาที่ระดับอําเภอ
เชน ประชุม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือชองทางอื่น
๒. สรางกลไกในการบริหารจัดการระบบเครือขาย เชน มีคําสั่งผูรับผิดชอบ จัดสรรงบประมาณ
ติดตามประเมินผล หรืออื่นๆ
๓. สํารวจรายชื่อเจาหนาที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด, อําเภอ ที่ใชงานระบบ Login เพื่อเขาสูระบบ
อินเทอรเน็ต (Authentication) พรอมสรุปเปนไฟลเอกสาร
๔. ทดสอบความเร็วในการใชงานอินเทอรเน็ตระดับจังหวัด, อําเภอ อยางนอย ๓ ครั้ง (สองเดือน
1 ครั้ง) ผานทาง URL : https://speedtest.adslthailand.com หรือ https://speedtest.net โดยรวบรวม
เปนภาพถายหรือเอกสารสงใหกรมฯ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๕. สงรายงานผลการดําเนินงานตามคาคะแนน 1 - 4 พรอมแนบหลักฐานเชิงประจักษ ทางระบบ
OA เจาหนาทีก่ ลุมงานพัฒนาระบบเครือขาย
ขอ ๓ ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการหองประชุมออนไลน (Sessioncall)
๑. จั ด กิจ กรรมสร างความรู ความเขาใจการใช ร ะบบห องประชุ มออนไลน เช น ประชุ ม จั ด เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู หรือชองทางอื่น
๒. จังหวัดขอจองหองประชุมออนไลน และมีการใชงานผานระบบหองประชุมออนไลน อยางนอย
6 - 8 ครั้ง โดยกรมฯ จะตรวจสอบจากปฏิทินการใชงานในระบบฯ
๓. จังหวัดขอจองหองประชุมออนไลน และมีการใชงานผานระบบหองประชุมออนไลน อยางนอย
9 - 10 ครั้ง โดยกรมฯ จะตรวจสอบจากปฏิทินการใชงานในระบบฯ
๔. จัดทําทะเบียนกิจกรรมทีใ่ ชงานผานระบบหองประชุมออนไลน พรอมระบุชื่อกิจกรรม
๕. สงรายงานผลการดําเนินงานตามคาคะแนน 1, 4 พรอมแนบหลักฐานเชิงประจักษ ทางระบบ
OA เจาหนาทีก่ ลุมงานพัฒนาระบบเครือขาย
หมายเหตุ
จังหวัดดําเนินการจัดเก็บและบันทึกขอมูล ระหวางวันที่ ๑ กุมภาพันธ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พรอมสง
เอกสารหลั กฐาน ให กรมฯ ภายในวั น ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กรณีที่กรมฯ ตรวจสอบผลการดํ าเนิ นงาน
ในระบบโปรแกรม ไมตองสงหลักฐานเชิงประจักษ
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ดานที่ 2 ดานการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกณฑการคัดเลือก
๑. การสงเสริมและพัฒนาเว็บไซตสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
2. การใชประโยชนจากระบบสํานักงานอัตโนมัติ (OA)
3. การใชประโยชนจากระบบประชุมทางไกล (Conference)
รวม

คะแนนเต็ม
50
20
30
100

คะแนนที่ได

๑. การสงเสริมและพัฒนาเว็บไซตสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
การสงเสริมและพัฒนาเว็บไซตสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีเกณฑการพิจารณาใหคะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
๑.๑ ความครบถวนและถูกตองของขอมูลพื้นฐานในเว็บไซต
10
๑.๒ ความตอเนื่องในการปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต
20
๑.๓ ความครบถวนและถูกตองของขอมูลตามภารกิจของกรม
15
๑.๔ ความครบถวนและถูกตองของเว็บลิงคที่ทําการเชื่อมโยง
5
รวม
50
คําอธิบาย
ขอ ๑.๑ ความครบถวนและถูกตองของขอมูลพื้นฐานในเว็บไซต คิดคะแนนจากขอมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต โดย
มีหัวขอครบถวนและถูกตอง (10 คะแนน) ดังนี้
- วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน (2 คะแนน)
- โครงสรางของหนวยงาน อัตรากําลัง ผูบริหาร อํานาจหนาที่ (2 คะแนน)
- ขอมูลติดตอ ประกอบดวย ที่อยู เบอรโทร โทรสาร แผนที่ตั้ง (1 คะแนน)
- Email ของหนวยงานที่รับผิดชอบ ผูดูแลเว็บไซต (๑ คะแนน)
- ขอมูลการบริการตามภารกิจของหนวยงาน พรอมคําอธิบาย (2 คะแนน)
- ผลงานวิจัย บทความ กรณีศึกษา องคความรูที่ไดมาจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ (2 คะแนน)
ขอ ๑.๒ ความตอเนื่องในการปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต คิดคะแนนจากขอมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต โดยมีหัวขอ
ที่ดูความตอเนื่องในการปรับปรุงเนื้อหา (20 คะแนน) ดังนี้
- การปรับปรุงขอมูลขาวกิจกรรมประชาสัมพันธหนวยงานอยางตอเนื่อง (๑0 คะแนน)
- การปรับปรุงขอมูลประกาศ หนังสือสั่งการ (๕ คะแนน)
- การปรับปรุงขอมูลสําหรับดาวนโหลดใหเปนปจจุบัน (5 คะแนน)
ขอ ๑.๓ ความครบถวนและถูกตองของขอมูลตามภารกิจของกรม คิดคะแนนจากขอมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต
โดยมีขอมูลครบถวนและถูกตอง (15 คะแนน) ดังนี้
- ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี (3 คะแนน)
- หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง (2 คะแนน)
- ผลิตภัณฑสัมมาชีพ (2 คะแนน)
- ผลิตภัณฑ OTOP เดนของจังหวัด (2 คะแนน)
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- การดําเนินงานประชารัฐรักสามัคคี (SE) (2 คะแนน)
- ขอมูล จปฐ. (2 คะแนน)
- ขอมูล กชช.๒ค. (2 คะแนน)
ขอ 1.4 ความครบถวนและถูกตองของเว็บลิงคที่ทําการเชื่อมโยง คิดคะแนนจากขอมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต
โดยมีขอมูลครบถวนและถูกตอง (5 คะแนน) ดังนี้
- เว็บลิงคกรมการพัฒนาชุมชน สํานัก/กอง/ศูนยภายในกรมการพัฒนาชุมชน (2 คะแนน)
- เว็บลิงคสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ (2 คะแนน)
- เว็บลิงคหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ (1 คะแนน)
2. การใชประโยชนจากระบบสํานักงานอัตโนมัติ (OA)
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automatic หรือ OA) เปนระบบโปรแกรมสํานักงานที่อาศัย
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
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
๒.๑ จํานวนรอยละของบุคลากรที่เปนสมาชิกในระบบ OA ของจังหวัด
20
รวม
20
คําอธิบาย
ขอ 2.1 คํานวณรอยละของบุคลากรที่เปนสมาชิกในระบบ OA โดยนําจํานวนบุคลากรของจังหวัดตาม จ.๑๘
จากทางกองการเจาหนาที่ มาคํานวณตามสูตร
รอยละของบุคลากรที่เปนสมาชิกในระบบ OA = จํานวนบุคลากรของจังหวัดที่เปนสมาชิกในระบบ OA x 100
จํานวนบุคลากรของจังหวัดที่ตาม จ.๑๘
โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
รอยละ 100
ได 20 คะแนน
ตั้งแตรอยละ 95 ขึ้นไป ได 16 คะแนน
ตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป ได 12 คะแนน
ตั้งแตรอยละ 85 ขึ้นไป ได 8 คะแนน
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป ได 4 คะแนน
ต่ํากวารอยละ 80
ได 0 คะแนน
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3. การใชประโยชนจากระบบประชุมทางไกล (Conference)
ระบบประชุมทางไกลผานอินเทอรเน็ต (Conference) เปนระบบที่สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
ราชการของเจาหนาที่ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคใหสามารถติดตอสื่อสารและรับทราบแนวนโยบายของ
ผูบริหารไดอยางทันทวงที รวมถึงเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันได สงผลใหการดําเนินงานตาม
ภารกิจ และยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพและ
ไดรับประโยชนสูงสุดจากระบบ จึงตองมีการวัดความสําเร็จจากการใชงานระบบ โดยมีประเด็นดังนี้
- การใชประโยชนจากระบบประชุมทางไกล (Conference) วัดจากทักษะในการใชงาน
(30 คะแนน) โดยดูจากองคประกอบ ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
3.1 แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
3.2 การแนะนําการใชงานแกบุคลากรที่เกี่ยวของ
3.3 การเตรียมความพรอมระบบ
3.4 การสื่อสารและโตตอบกับสวนกลาง
3.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
รวม

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
5
5
5
10
5
30

คําอธิบาย
ขอ 3.1 แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ หมายถึง สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดทําคําสั่งแตงตั้ง/มอบหมาย
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานระบบประชุมทางไกล (Conference)
ขอ 3.2 การแนะนําการใชงานแกบุคลากรที่เกี่ยวของ หมายถึง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองมีการแนะนํา
วิธีการใชงานแกบุคลากรในหนวยงานใหสามารถใชงานระบบได หากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหลักติดภารกิจอื่น
บุคลากรในหนวยงานก็สามารถใชงานระบบได
ขอ 3.3 การเตรียมความพร อมระบบ หมายถึง ทุกครั้งที่มีการประชุ มทางไกล (Conference) เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบตองดําเนินการทดสอบระบบ (ภาพ เสียง สื่อสัญญาณอินเทอรเน็ต) กอนการประชุม 30 นาที
ขอ 3.4 การสื่อสารและโต ต อบกั บสวนกลาง หมายถึง ในระหวางการประชุม เมื่อต องมีการโต ต อบกับ
สวนกลาง ผูใชงาน (ผูพูด) สามารถควบคุมอุปกรณเปด-ปดไมโครโฟน เพื่อสื่อสารโตตอบกับสวนกลางไดโดยไม
มีการสะดุด
ขอ 3.5 สรุ ปและรายงานผลการดํ า เนิ น งาน หมายถึง สํ านั กงานพัฒ นาชุ มชนจั งหวั ด ส งรายงานผลการ
ดําเนินงานระบบประชุมทางไกล (Conference) ใหกรมฯ ภายในกรกฎาคม 2562
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ดานที่ 3 ดานการบริหารระบบสารสนเทศชุมชน
ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ไดจัดทําศูนยขอมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใชประโยชน
กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อใหมีฐานขอมูลที่มีเอกภาพ ลดความซ้ําซอนและไมสอดคลองกันของขอมูลหนวยงาน
ตางๆ ภายในกรมการพัฒนาชุมชน ดวยการบริหารจัดการฐานขอมูลแบบรวมศูนย (CDD Center) เพื่อให
หนวยงานในสังกัดทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และทุกสวนราชการไดใชประโยชนในการแกไขปญหาและ
พัฒนาการดําเนินงาน
คะแนน
เกณฑการคัดเลือก
5 4 3 2 1 0
1. ขอมูลการดําเนินกิจกรรมวันครบรอบโครงการพัฒนาผูนําอาสาพัฒนาชุมชน
2. ขอมูลผลการดําเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
3. ขอมูลผูนํา ขอมูลกลุมองคกร เครือขายและชุมชน
4. ขอมูลผลการประเมินผูนําอาสาพัฒนาชุมชน
5. ขอมูลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
6. ขอมูลกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
7. ขอมูลโครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ)
8. ขอมูลศูนยจัดการกองทุนชุมชน
9. ขอมูลเครือขายกองทุนชุมชน
10. ขอมูลยอดจําหนาย OTOP
11. ขอมูลผลตรวจสุขภาพกองทุนแมของแผนดิน
คําอธิบาย
ขอ 1. ขอมูลการดําเนินกิจกรรมวันครบรอบโครงการพัฒนาผูนําอาสาพัฒนาชุมชน หมายถึง การ
ดําเนินกิจกรรมวันครบรอบโครงการพัฒนาผูนําอาสาพัฒนาชุมชน เชน กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมแสดงพลัง
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ กิจกรรมสาธารณะประโชยน หรือกิจกรรมอื่นๆ โดยอาจจะมีงบประมาณ หรือ ไมมี
งบประมาณก็ได
เกณฑคะแนน
ได 5 คะแนน จังหวัดดําเนินกิจกรรมและรายงานผล ตามที่ กรมฯ กําหนด
ได 0 คะแนน จังหวัดไมดําเนินกิจกรรมตามที่ กรมฯ กําหนด
ขอ 2. ขอมูลผลการดําเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน หมายถึง การบันทึกผลการ
ดําเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ประกอบดวย การรับสมัครกลุมเปาหมายเพื่อเขาสูระบบการ
ประเมินตามระบบมาตรฐานงานพัฒนาชุมชน และการบันทึกผลการประเมินกลุมเปาหมายที่สมัครเขาสูระบบ
มาตรฐานงานพัฒนาชุมชนวาผานเกณฑการประเมินหรือไม

การคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน ประจําป พ.ศ. 256๒

ห น า | 11
เกณฑคะแนน
ได 5 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 90 ขึ้นไป ของจํานวนเปาหมาย
ได 4 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 80-89 ของจํานวนเปาหมาย
ได 3 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 70-79 ของจํานวนเปาหมาย
ได 2 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 60-69 ของจํานวนเปาหมาย
ได 1 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 0-59 ของจํานวนเปาหมาย
ขอ 3. ขอมูลผูนํา ขอมูลกลุมองคกร เครือขายและชุมชน หมายถึง การบันทึกผลการดําเนินงานของ
ผูนํา ขอมูลกลุมองคกร เครือขายและชุมชน ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป ตําแหนงในปจจุบัน ความสามารถพิเศษ
และการดําเนินงานองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน
เกณฑคะแนน
ได 5 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 90 ขึ้นไป ของจํานวนเปาหมาย
ได 4 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 80-89 ของจํานวนเปาหมาย
ได 3 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 70-79 ของจํานวนเปาหมาย
ได 2 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 60-69 ของจํานวนเปาหมาย
ได 1 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 0-59 ของจํานวนเปาหมาย
ขอ 4. ขอมูลผลการประเมินผูนําอาสาพัฒนาชุมชน หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน ทั้ง 10 ประการ คือ การจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท (จปฐ. / กชช 2ค. / อื่นๆ)
การขั บ เคลื่ อ นแผนชุ ม ชน การขั บ เคลื่ อ นศู น ย เ รี ย นรู ชุ ม ชน การส ง เสริ ม วิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปองกันแกไขปญหา
ยาเสพติด การแกไขปญหาความยากจน การสงเสริมอาชีพ และการสงเสริมทุนชุมชน
เกณฑคะแนน
ได 5 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 90 ขึ้นไป ของจํานวนเปาหมาย
ได 4 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 80-89 ของจํานวนเปาหมาย
ได 3 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 70-79 ของจํานวนเปาหมาย
ได 2 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 60-69 ของจํานวนเปาหมาย
ได 1 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 0-59 ของจํานวนเปาหมาย
ขอ 5. ขอมูลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การบันทึกผลการดําเนินงานหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบดวย การบันทึกผลการประเมินความ "อยูเย็น เปนสุข" หรือ ความสุขมวลรวมของหมูบาน
ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) และการบันทึกผลปรอทวัดความสุขของหมูบาน
เกณฑคะแนน
ได 5 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 90 ขึ้นไป ของจํานวนเปาหมาย
ได 4 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 80-89 ของจํานวนเปาหมาย
ได 3 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 70-79 ของจํานวนเปาหมาย
ได 2 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 60-69 ของจํานวนเปาหมาย
ได 1 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 0-59 ของจํานวนเปาหมาย
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ขอ 6. ขอมูลกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต หมายถึง กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ที่ดําเนินการตาม
แนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน โดยเปนการรวมตัวกันของประชาชนในการชวยเหลือตนเองและชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในดานเงินทุน การประหยัดทรัพย แลวนํามาสะสมรวมกันทีละเล็กละนอยอยางสม่ําเสมอเพื่อใช
เปนทุนสําหรับสมาชิกที่มีความจําเปน/เดือดรอน กูยืมไปใชในการลงทุน/พัฒนาอาชีพ หรือเพื่อสวัสดิการของ
ครอบครัว
เกณฑคะแนน
ได 5 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 90 ขึ้นไป ของจํานวนเปาหมาย
ได 4 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 80-89 ของจํานวนเปาหมาย
ได 3 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 70-79 ของจํานวนเปาหมาย
ได 2 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 60-69 ของจํานวนเปาหมาย
ได 1 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 0-59 ของจํานวนเปาหมาย
ขอ 7. ขอมูลโครงการแกไขปญหาความยากจน หมายถึง หมูบานที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2536 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540
ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินงานโครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) โดยมอบใหกรมการพัฒนาชุมชน
เปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ จํานวน 10,412 หมูบาน
เกณฑคะแนน
ได 5 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 90 ขึ้นไป ของจํานวนเปาหมาย
ได 4 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 80-89 ของจํานวนเปาหมาย
ได 3 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 70-79 ของจํานวนเปาหมาย
ได 2 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 60-69 ของจํานวนเปาหมาย
ได 1 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 0-59 ของจํานวนเปาหมาย
ขอ 8. ขอมูลศูนยจัดการกองทุนชุมชน หมายถึง การบันทึกผลการดําเนินงานของศูนยจัดการ
กองทุนชุมชน ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป คณะกรรมการบริหารศูนยจัดการกองทุนชุมชน การบริการจัดการ
ศูนยจัดการกองทุนชุมชน กลุม/องคกร/กองทุน ที่รวมดําเนินการ เงินทุนดําเนินการของศูนยจัดการกองทุน
ชุมชนและที่มาของทุนดําเนินการ กิจกรรมของศูนยจัดการกองทุนชุมชน การจัดทําทะเบียนเอกสารของศูนย
จัดการกองทุนชุมชน และการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
เกณฑคะแนน
ได 5 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 90 ขึ้นไป ของจํานวนเปาหมาย
ได 4 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 80-89 ของจํานวนเปาหมาย
ได 3 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 70-79 ของจํานวนเปาหมาย
ได 2 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 60-69 ของจํานวนเปาหมาย
ได 1 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 0-59 ของจํานวนเปาหมาย
ขอ 9. ขอมูลเครือขายกองทุนชุมชน หมายถึง การบันทึกผลการดําเนินงานของเครือขายกองทุน
ชุมชน ประกอบดวย ประเภทเครื อขายและระดับ เครือขาย ขอมูลทั่วไป คณะกรรมการ สมาชิ กเครือขาย
เงินทุนดําเนินการของเครือขาย กิจกรรมของเครือขาย และการบริหารจัดการเครือขาย
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เกณฑคะแนน
ได 5 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 90 ขึ้นไป ของจํานวนเปาหมาย
ได 4 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 80-89 ของจํานวนเปาหมาย
ได 3 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 70-79 ของจํานวนเปาหมาย
ได 2 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 60-69 ของจํานวนเปาหมาย
ได 1 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 0-59 ของจํานวนเปาหมาย
ขอ 10. ขอมูลยอดจําหนาย OTOP หมายถึง ผลรวมการจําหนายสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
(OTOP) ประจําปงบประมาณ 2562 ระหวางเดือน ตุลาคม 2561 - กรกฎาคม 2562 ของกลุม OTOP ที่
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ของกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบดวย ยอดจําหนาย
ภายในประเทศ และยอดจําหนายในตางประเทศ
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
ขอ 11. ขอมูลผลการตรวจสุขภาพกองทุนแมของแผนดิน หมายถึง การบันทึกผลการดําเนินงาน
ของการตรวจสุขภาพกองทุนแมของแผนดิน ประกอบดวยขอมูลทั่วไป ขอมูลพื้นฐานของหมูบานกองทุนแมของ
แผนดิน และการประเมินสถานะเพื่อการพัฒนากองทุนแมของแผนดิน 4 ดาน 19 ตัวชี้วัด
เกณฑคะแนน
ได 5 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 90 ขึ้นไป ของจํานวนเปาหมาย
ได 4 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 80-89 ของจํานวนเปาหมาย
ได 3 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 70-79 ของจํานวนเปาหมาย
ได 2 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 60-69 ของจํานวนเปาหมาย
ได 1 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานได รอยละ 0-59 ของจํานวนเปาหมาย
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ดานที่ 4 ดานการบริหารการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชน (ขอมูล จปฐ./กชช.๒ค)
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชน ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ
(กชช.) ใหจั ดเก็บขอมูล ความจํ าเปน พื้นฐาน (จปฐ.) เป นประจํ าทุกป และคณะรั ฐมนตรี มีมติ เมื่อวั นที่ 22
กันยายน 2530 อนุ มัติ ใหมีการจั ดเก็บขอมูล กชช. 2ค ผนวกกับขอมูล จปฐ. เปน ประจํ าทุก 2 ป โดยให
ดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2533 เปนตนไป เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ชนบทนําขอมูล จปฐ. และขอมูล กชช. ๒ค ไปใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาชนบททุกระดับ การกําหนด
นโยบายแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งการอนุมัติโครงการและการติดตามการพัฒนาชนบท ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2536
เกณฑการคัดเลือก

1

คาคะแนน
2
3
4

5

1. ผลการจัดเก็บขอมูล
1.1 ขอมูล จปฐ.
1.2 ขอมูล กชช. 2ค

2. นําเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพขอมูล
2.1 ขอมูล จปฐ.
2.2 ขอมูล กชช. 2ค

3. ระยะเวลาสงคํารับรองคุณภาพขอมูล
3.1 ขอมูล จปฐ.
3.2 ขอมูล กชช. 2ค

4. ความถูกตองของคํารับรองคุณภาพขอมูล
4.1 ขอมูล จปฐ.
4.2 ขอมูล กชช. 2ค

5. การใชประโยชนของขอมูล
รวมคะแนน
คําอธิบาย
ขอ 1 ผลการจัดเก็ บขอมูล หมายถึง จํานวนครัวเรือน/หมูบานที่จังหวัดจัด เก็บและบันทึกขอมูลในระบบ
โปรแกรมบั น ทึ กและประมวลผลขอ มูล ออนไลน เทีย บกับ จํ านวนครั ว เรื อ นเป าหมาย ป 2562 ที่
กรมการพัฒนาชุมชนจั ดสรร ตามหนั งสื อสั่งการ ที่ มท 0405.6/ว 5519 ลงวั นที่ 27 กัน ยายน
2561 เรื่อง การจัดเก็บขอมูล จปฐ. และขอมูล กชช. 2ค ป 2562
ขอ 2 นํา เสนอผลการจั ดเก็ บและรับรองคุ ณภาพขอมูล หมายถึง การนํ าเสนอผลการจัดเก็บและรั บรอง
คุณภาพขอมูล จปฐ./กชช. 2ค ระดับจังหวัด ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0405.6/ว 5519 ลงวันที่ 27
กันยายน 2561 เรื่อง การจัดเก็บขอมูล จปฐ. และขอมูล กชช. 2ค ป 2562 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
ขอ 3 ระยะเวลาสงคํ า รั บรองคุ ณ ภาพขอมู ล หมายถึง การส งคํารั บ รองคุณภาพขอมูล จปฐ./กชช. 2ค
ป 2562 ระดับจังหวัด ใหกรมการพัฒนาชุมชน ตามกําหนดในหนังสือสั่งการ ที่ มท 0405.6/ว5519
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ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่อง การจัดเก็บขอมูล จปฐ. และขอมูล กชช. 2ค ป 2562 และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ
ขอ 4 ความถูกตองของคํารับรองคุณภาพขอมูล หมายถึง ขอมูล จปฐ./กชช. 2ค ระดับจังหวัด ในระบบ
โปรแกรมบันทึกและประมวลผลขอมูลออนไลน ตรงกับคํารับรองคุณภาพขอมูลฯ ระดับจังหวัด
ขอ 5 การใชประโยชนของขอมูล หมายถึง หมายถึง การรายงานการใชป ระโยชนจ ากขอมูลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ และภาคเอกชน ใหกรมการพัฒนาชุมชนทราบ พรอมหลักฐานเชิง
ประจักษ (เชน สําเนาหนังสือขอขอมูล สําเนาโครงการ เอกสารสรุปผล ภาพถาย เปนตน)
คาคะแนน
ขอ 1.1 ไดคะแนน
ไดคะแนน
ไดคะแนน
ไดคะแนน
ไดคะแนน

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เมื่อขอมูลมีจํานวนครัวเรือน ตั้งแต 99.01% ของจํานวนเปาหมาย
เมื่อขอมูลมีจํานวนครัวเรือน 96.01% - 99.00% ของจํานวนเปาหมาย
เมื่อขอมูลมีจํานวนครัวเรือน 93.01% - 96.00% ของจํานวนเปาหมาย
เมื่อขอมูลมีจํานวนครัวเรือน 90.01% - 93.00% ของจํานวนเปาหมาย
เมื่อขอมูลมีจํานวนครัวเรือน ไมเกิน 90.00% ของจํานวนเปาหมาย

ขอ 1.2 ไดคะแนน 5 คะแนน เมื่อขอมูลมีจํานวนหมูบานครบตามจํานวนเปาหมายหรือตามขอเท็จจริงโดย
มีหลักฐานการลักษณะปกครองทองที่
ไดคะแนน 4 คะแนน เมื่อขอมูลมีจํานวนหมูบาน 99.00% - 99.99% ของจํานวนเปาหมาย
ไดคะแนน 3 คะแนน เมื่อขอมูลมีจํานวนหมูบาน 97.00% - 98.99% ของจํานวนเปาหมาย
ไดคะแนน 2 คะแนน เมื่อขอมูลมีจํานวนหมูบาน 95.00% - 96.99% ของจํานวนเปาหมาย
ไดคะแนน 1 คะแนน เมื่อขอมูลมีจํานวนหมูบาน นอยกวา 95.00% ของจํานวนเปาหมาย
ขอ 2

ไดคะแนน 5 คะแนน เมื่อนําเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพขอมูลฯ ระดับจังหวัด ภายใน
วันทีก่ ําหนด
ไดคะแนน 4 คะแนน เมื่อนําเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพขอมูลฯ ระดับจังหวัด หลั ง
วันที่กําหนดไมเกิน 3 วันทําการ
ไดคะแนน 3 คะแนน เมื่อนําเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพขอมูล จปฐ. ระดับจังหวัด หลัง
วันที่กําหนดไมเกิน 6 วันทําการ
ไดคะแนน 2 คะแนน เมื่อนําเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพขอมูล จปฐ. ระดับจังหวัด หลัง
วันที่กําหนดไมเกิน 9 วันทําการ
ไดคะแนน 1 คะแนน เมื่อนําเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพขอมูล จปฐ. ระดับจังหวัด หลัง
วันที่กําหนดเกิน 9 วันทําการ

ขอ 3

ไดคะแนน
ไดคะแนน
ไดคะแนน
ไดคะแนน
ไดคะแนน

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เมื่อสงคํารับรองคุณภาพขอมูลฯ ระดับจังหวัด ภายในวันทีก่ ําหนด
เมื่อสงคํารับรองคุณภาพขอมูลฯ ระดับจังหวัด หลังวันที่กําหนดไมเกิน 3 วันทําการ
เมื่อสงคํารับรองคุณภาพขอมูลฯ ระดับจังหวัด หลังวันที่กําหนดไมเกิน 6 วันทําการ
เมื่อสงคํารับรองคุณภาพขอมูลฯ ระดับจังหวัด หลังวันที่กําหนดไมเกิน 9 วันทําการ
เมื่อสงคํารับรองคุณภาพขอมูลฯ ระดับจังหวัด หลังวันที่กําหนดเกิน 9 วันทําการ
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ขอ 4

ไดคะแนน 5 คะแนน เมื่อขอมูลฯ ในระบบ ตรงกับคํารับรองคุณภาพขอมูลทั้งหมด
ไดคะแนน 4 คะแนน เมื่อขอมูลฯ ในระบบ ไมตรงกับคํารับรองคุณภาพขอมูล จํานวน 1 ขอ และ
แกไขภายใน 3 วันหลังจากที่กรมฯ แจง
ไดคะแนน 3 คะแนน เมื่อขอมูลฯ ในระบบ ไมตรงกับคํารับรองคุณภาพขอมูล จํานวน 2 ขอ และ
แกไขภายใน 3 วันหลังจากที่กรมฯ แจง หรือ จํานวน 1 ขอ และแกไข 4-6
วันหลังจากที่กรมฯ แจง
ไดคะแนน 2 คะแนน เมื่อขอมูลฯ ในระบบ ไมตรงกับคํารับรองคุณภาพขอมูล จํานวน 3 ขอ และ
แกไขภายใน 3 วันหลังจากที่กรมฯ แจง หรือ จํานวน 2 ขอ และแกไข 4-6
วันหลังจากที่กรมฯ แจง หรือ จํานวน 1 ขอ และแกไขเกิน 6 วันหลังจากที่
กรมฯ แจง
ไดคะแนน 1 คะแนน เมื่อขอมูลฯ ในระบบ ไมตรงกับคํารับรองคุณภาพขอมูล จํานวนมากกวา 3
ขอ หรือ จํานวน 3 ขอ และแกไข 4-6 วัน หลังจากที่กรมฯ แจง หรื อ
จํานวน 2 ขอ และแกไขเกิน 6 วันหลังจากที่กรมฯ แจง

ขอ 5

ไดคะแนน 5 คะแนน เมื่อมีห นังสื อส งรายงานการใช ป ระโยชน จ ากขอมูลฯ พร อมหลั กฐานเชิ ง
ประจักษ จํานวนมากกวา 3 ครั้ง
ไดคะแนน 4 คะแนน เมื่อมีห นังสื อส งรายงานการใช ป ระโยชน จ ากขอมูลฯ พร อมหลั กฐานเชิ ง
ประจักษ จํานวน 3 ครั้ง
ไดคะแนน 3 คะแนน เมื่อมีห นังสื อส งรายงานการใช ป ระโยชน จ ากขอมูลฯ พร อมหลั กฐานเชิ ง
ประจักษ จํานวน 2 ครั้ง
ไดคะแนน 2 คะแนน เมื่อมีห นังสื อส งรายงานการใช ป ระโยชน จ ากขอมูลฯ พร อมหลั กฐานเชิ ง
ประจักษ จํานวน 1 ครั้ง
ไดคะแนน 1 คะแนน เมื่อไมมีหนังสือสงรายงานการใชประโยชนจากขอมูลฯ พรอมหลักฐานเชิง
ประจักษ
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ภาคผนวก
การติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส ตามแนวทางที่ กรมฯ กําหนด
๑. การตั้งชื่อคอมพิวเตอรและการกําหนดเวิรกกรุป สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอําเภอ
อักษรยอและรหัสจังหวัด
ลําดับที่
จังหวัด
Workgroup
การตั้ง Computer Name
1
กระบี่
กบ_01
KBI_01
CDDKRABI
2
กาญจนบุรี
กจ_02
KRI_02
CDDKANCHANABURI
3
กาฬสินธุ
กส_03
KSN_03
CDDKALASIN
4
กําแพงเพชร
กพ_04
KPT_04
CDDKAMPHAENGPHE
5
ขอนแกน
ขก_05
KKN_05
CDDKHONKAEN
6
จันทบุรี
จบ_06
CTI_06
CDDCHANTHABURI
7
ฉะเชิงเทรา
ฉช_07
CCO_07
CDDCHACHOENGSAO
8
ชลบุรี
ชบ_08
CBI_08
CDDCHONBURI
9
ชัยนาท
ชน_09
CNT_09
CDDCHAINAT
10
ชัยภูมิ
ชย_10
CPM_10
CDDCHAIYAPHUM
11
ชุมพร
ชพ_11
CPN_11
CDDCHUMPHON
12
เชียงราย
ชร_12
CRI_12
CDDCHIANGRAI
13
เชียงใหม
ชม_13
CMI_13
CDDCHIANGMAI
14
ตรัง
ตง_14
TRG_14
CDDTRANG
15
ตราด
ตร_15
TRT_15
CDDTRAT
16
ตาก
ตก_16
TAK_16
CDDTAK
17
นครนายก
นย_17
NYK_17
CDDNAKHONNAYOK
18
นครปฐม
นฐ_18
NPT_18
CDDNAKHONPATHOM
19
นครพนม
นพ_19
NPM_19
CDDNAKHONPHANOM
20
นครราชสีมา
นม_20
NMA_20
CDDKORAT
21
นครศรีธรรมราช
นศ_21
NRT_21
CDDNAKHONSI
22
นครสวรรค
นว_22
NSN_22
CDDNAKHONSAWAN
23
นนทบุรี
นบ_23
NBI_23
CDDNONTHABURI
24
นราธิวาส
นธ_24
NWT_24
CDDNARATHIWAT
25
นาน
นน_25
NAN_25
CDDNAN
26
บุรีรัมย
บร_26
BRM_26
CDDBURIRAM
27
บึงกาฬ
บก_27
BUK_27
CDDBUENGKAN
28
ปทุมธานี
ปท_28
PTE_28
CDDPATHUMTHANI
29
ประจวบคีรีขันธ
ปข_29
PKN_29
CDDPRACHUAP
30
ปราจีนบุรี
ปจ_30
PRI_30
CDDPRACHIN
31
ปตตานี
ปน_31
PTN_31
CDDPATTANI
32
พระนครศรีอยุธยา
อย_32
AYA_32
CDDAYUTTHAYA
33
พะเยา
พย_33
PYO_33
CDDPHAYAO
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ลําดับที่
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

จังหวัด
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ
แพร
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แมฮองสอน
ยโสธร
ยะลา
รอยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลําปาง
ลําพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม*
สมุทรสาคร
สระแกว
สระบุรี
สิงหบุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎรธานี
สุรินทร
หนองคาย
หนองบัวลําภู

อักษรยอและรหัสจังหวัด
การตั้ง Computer Name
พง_34
PNA_34
พท_35
PLG_35
พจ_36
PCK_36
พล_37
PLK_37
พบ_38
PBI_38
พช_39
PNB_39
พร_40
PRE_40
ภก_41
PKT_41
มค_42
MKM_42
มห_43
MDH_43
มส_44
MSN_44
ยธ_45
YST_45
ยล_46
YLA_46
รอ_47
RET_47
รน_48
RNG_48
รย_49
RYG_49
รบ_50
RBR_50
ลบ_51
LRI_51
ลป_52
LPG_52
ลพ_53
LPN_53
ลย_54
LEI_54
ศก_55
SSK_55
สน_56
SNK_56
สข_57
SKA_57
สต_58
STN_58
สป_59
SPK_59
สส_60
SKM_60
สค_61
SKN_61
สก_62
SKW_62
สบ_63
SRI_63
สห_64
SBR_64
สท_65
STI_65
สพ_66
SPB_66
สฎ_67
SNI_67
สร_68
SRN_68
นค_69
NKI_69
นภ_70
NBP_70

Workgroup
CDDPHANGNGA
CDDPHATTHALUNG
CDDPHICHIT
CDDPHITSANULOK
CDDPHETCHABURI
CDDPHETCHABUN
CDDPHRAE
CDDPHUKET
CDDMAHASARAKHAM
CDDMUKDAHAN
CDDMAEHONGSON
CDDYASOTHON
CDDYALA
CDDROIET
CDDRANONG
CDDRAYONG
CDDRATCHABURI
CDDLOPBURI
CDDLAMPANG
CDDLAMPHUN
CDDLOEI
CDDSISAKET
CDDSAKONNAKHON
CDDSONGKHLA
CDDSATUN
CDDSAMUTPRAKAN
CDDSAMUTSONGKHR
CDDSAMUTSAKHON
CDDSAKAEO
CDDSARABURI
CDDSINGBURI
CDDSUKHOTHAI
CDDSUPHANBURI
CDDSURATTHANI
CDDSURIN
CDDNONGKHAI
CDDNONGBUA
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อักษรยอและรหัสจังหวัด
Workgroup
การตั้ง Computer Name
71
อางทอง
อท_71
ATG_71
CDDANGTHONG
72
อุดรธานี
อด_72
UDN_72
CDDUDON
73
อุตรดิตถ
อต_73
UTT_73
CDDUTTARADIT
74
อุทัยธานี
อน_74
UTI_74
CDDUTHAITHANI
75
อุบลราชธานี
อบ_75
UBN_75
CDDUBON
76
อํานาจเจริญ
อจ_76
ACR_76
CDDAMNATCHAROEN
หมายเหตุ : อําเภอใหใชรหัสตามพื้นที่การจัดเก็บขอมูล จปฐ. หรือเลขรหัสของอําเภอนั้นๆ ตัวอยางเชน จังหวัด
อํานาจเจริญ รหั สจั งหวัด อจ_76 หรือ ACR_76 รหัสอําเภอเมืองฯ 01 ชื่อคอมพิวเตอร คื อ อจ_760101 หรื อ
ACR_760101 (สวนเลข 01 ตัวหลัง คือจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงาน)
๒. การตั้งชื่อคอมพิวเตอรและการกําหนดเวิรกกรุป กลุมงาน/ฝาย สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ลําดับที่
ผูบริหาร/กลุมงาน/ฝาย
รหัสกลุมงาน
หมายเหตุ
91
๑
พัฒนาการจังหวัด
- การตั้งชื่อคอมพิวเตอร
91
๒
ฝายอํานวยการ
ใหใชอักษรยอของแตละจังหวัด
92
๓
กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
- การกําหนดเวิรกกรุป
93
๔
กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ใหใชเวิรกกรุปของแตละจังหวัด
94
๕
กลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน
ลําดับที่

จังหวัด

๓. การตั้งชื่อคอมพิวเตอรและการกําหนดเวิรกกรุป ศูนยศึกษาฯ และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
อักษรยอและรหัส
ลําดับที่
หนวยงาน
Workgroup
การตั้ง Computer Name
ศสบ01
CDR01
๑ ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
CDREGION
ศชบ02
CDR02
๒ ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
CDREGION
ศอบ03
CDR03
๓ ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
CDREGION
ศอด04
CDR04
๔ ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
CDREGION
ศลป05
CDR05
๕ ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนลําปาง
CDREGION
ศพล06
CDR06
๖ ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
CDREGION
ศพบ07
CDR07
๗ ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
CDREGION
ศนศ08
CDR08
๘ ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
CDREGION
ศยล09
CDR09
๙ ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
CDREGION
ศนย10
CDR10
๑๐ ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
CDREGION
ศนม11
CDR11
๑๑ ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
CDREGION
ACA_0304 CDDTRAIN
๑๒ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
หมายเหตุ : ตัวอักษรและตัวเลข 5 ตัว คือชื่อคอมพิวเตอร (ศสบ01 และ CDR01) และใหใสตัวเลข 2 ตัวหลัง
คือ จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร โดยเรียงลําดับตามจํานวนเครื่องที่มีในหนวยงาน เชน ศสบ0101, ศสบ0102
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กรณีมีปญหาการใชงานโปรแกรมฯ ใหติดตอประสานงาน
๑. บริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จํากัด
- นายศักดิ์ชัย สุวรรณทะ (บอย) โทร. 09-0806-0148
- นายอนุรัตน วงพิเดช (หนึ่ง) โทร. 08-1751-7025
- Call Center โทร. 02-683-5100 กด 1
๒. ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
- นางสาวปวีณรัตน บุตรวงศ โทร. 02-141-6252, 08-0623-7478
- เจาหนาที่กลุมงานพัฒนาระบบเครือขาย
*************
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เอกสารแนบ
แบบสํารวจขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรที่นํามาใชปฏิบัติงาน ประจําป 256๒
1) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด.............................................................
๒) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ..............................................................
จังหวัด........................................
๓) ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน.................................................................
๔) วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

ที่

ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร

1 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ
2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
3 เครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว
(ตั้งโตะและโนตบุก)

เครื่องทั้งหมด
(จํานวน)

เครื่องที่ติดตั้งโปรแกรม
เครื่องที่ใชงานไดปกติ เครื่องที่ชํารุด (ใชงานไมได)
ปองกันไวรัสที่กรมฯ จัดหาให
(จํานวน)
(จํานวน)
(จํานวน)

หมายเหตุ

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายชัยยา
นางกาญจนวรรณ
นางสาวทิพพรรณ
นายอดิศร
นายชาคริต

ขําสะอาด
ชวยมั่นคง
ไชยูปถัมภ
สุทธิเลิศ
ถิระสาโรช

ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
ผูอํานวยการกลุมงานระบบสารสนเทศชุมชน
ผูอํานวยการกลุมงานขอมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบท
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบเครือขาย

คณะผูจัดทํา
นายสุริยา
นางสาวปวีณรัตน
นางสาวปภาวรินท
นายอรรถพงศ
นายเสกสรร
นายมนตรี

บุญเรืองยศศิริ
บุตรวงศ
ปานนี้
สงวนเดือน
ประวิเศษ
อําพันทอง

ผูอํานวยการกลุมงานประสานแผนและขอมูล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

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

