การคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยี
และสารสนเทศดีเด่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

กลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
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ส่วนที่ 1
การคัดเลือกกิจกรรมเทคโนโลยี และสารสนเทศดีเด่น
ประจาปี พ.ศ. 2561
1.1 หลักการและเหตุผล
นโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 เป็นการสร้างความเข้มแข็งภายใน เมื่อภายในเข้มแข็งแล้ว
ต้องเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในและเศรษฐกิจโลก เพื่อนาพาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่ง ยืนได้
กอปรกับศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน มีวิสัยทัศน์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้มีมาตรฐาน ในระดับสากล
ด้านบริหารจัดการข้อมู ลสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีดิจิ ทัล ภายในปี 2564 . เพื่อให้องค์กรก้า วย่างเข้า สู่
Thailand 4.0
เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวัด มี ก ารพั ฒนาในการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จึงได้
จัดทาโครงการคัด เลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยี และสารสนเทศดีเด่น มาตั้ง แต่ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕5
จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ทาให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีการพัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยี และ
การใช้ป ระโยชน์ จากข้อ มูลสารสนเทศเพื่อการพั ฒนาชุม ชนอย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เ กิดความ
ต่อเนื่องในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และเชิดชูเกียรติหน่วยงาน เป็นการสร้างขวัญกาลังใจใน
การท างานเทคโนโลยี และสารสนเทศแก่ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ในปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕61
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทาโครงการคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยี และสารสนเทศ
ดีเด่น ขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์
๑.2.1 เพื่อให้เกิดการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
1.2.2 เพื่อ คัดเลือกหน่ว ยงานที่มี ผลการด าเนิ นงานด้า นเทคโนโลยี และสารสนเทศของ
กรมการพัฒนาชุมชนดีเด่น
1.2.3 เพื่อ เชิ ด ชู เ กี ยรติ ห น่ ว ยงาน และสร้ างขวั ญ ก าลัง ใจในการท างานเทคโนโลยี แ ละ
สารสนเทศแก่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
1.3 ขอบเขตดาเนินการ
คัดเลือกสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดที่มีกิจกรรมเทคโนโลยี และสำรสนเทศดีเด่น จำก ๗๖
จังหวัด ใน ๔ ด้ำน ประกอบด้วย
1.3.1 ด้านการบริหารระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3.2 ด้านการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3.3 ด้านการบริหารระบบสารสนเทศชุมชน
1.3.4 ด้านกำรบริหำรกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนเพื่อกำรพัฒนำชุมชน ( ข้อมูล จปฐ.)
1.4 ขั้นตอนดาเนินงาน
1.4.1 การเตรียมความพร้อม
1) กาหนดกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยี
และสารสนเทศดีเด่น ประจาปี พ.ศ.2561
2) จัดทาคู่มือแนวทางการดาเนินกิจกรรมฯ
การคัดเลือกกิจกรรมเทคโนโลยี และสารสนเทศดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2561
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1.4.2 การดาเนินงาน
1) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดาเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ ตามแนวทางกรมฯ
ที่กาหนด
2) คณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมฯ ดาเนินการตามรูปแบบ และวิธีการที่กาหนด
3) ประกาศผลการคัดเลือก และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น
ประจาปี พ.ศ.2561
1.4.3 การติดตาม และประเมินผล
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บันทึกข้อมูลในระบบรายงานของกรมฯ ตามที่กาหนด
รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.5 ระยะเวลาดาเนินการ
1.5.1 จัดเก็บข้อมูลกิจกรรม ระหว่างเดือนตุลาคม 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
ในปี พ.ศ. 2561 กรมการพัฒนาชุมชน ได้กาหนดมาตรการจูงใจสาหรับสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดที่มีผลงานดีเด่น ดังนี้
1.6.1 โล่รางวัลด้านการบริหารระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่น จานวน 1 รางวัล
1.6.2 โล่รางวัลด้านการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่น จานวน 1 รางวัล
1.6.3 โล่รางวัล ด้านการบริหารระบบสารสนเทศชุมชนดีเด่น จานวน 1 รางวัล
1.6.4 โล่รางวัลด้านการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. )
จานวน 1 รางวัล
1.7 ปฏิทินการคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยี และสารสนเทศดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 25๖1
ระยะเวลา
ตุลาคม ธันวาคม
2560

กิจกรรม
กาหนดกรอบแนวทาง
คัดเลือกกิจกรรมงาน
เทคโนโลยี และ
สารสนเทศดีเด่น
ประจาปี พ.ศ. 25๖1

วิธีการ
1. แต่งตั้งคณะทางานคัดเลือกกิจกรรม
งานเทคโนโลยี และสารสนเทศดีเด่น
ประจาปี พ.ศ. 25๖1
2. ทบทวนและจัดทาเกณฑ์คัดเลือก
กิจกรรม
3. จัดทาคู่มือแนวทางการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
คณะทำงำน
คัดเลือกกิจกรรม
งำนเทคโนโลยี
ประจาปี พ.ศ.
2561

มกราคม –
กุมภาพันธ์
2561

สร้างความรู้
ความเข้าใจ
ทั่วทั้งองค์กร

1. จัดส่งคู่มือทางการคัดเลือกกิจกรรม
งานเทคโนโลยี และสารสนเทศดีเด่น
ประจาปี พ.ศ. 25๖1
ให้กับ สพจ. ดาเนินการ

ศูนย์สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาชุมชน
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ระยะเวลา
มกราคม –
กรกฎาคม
2561

กิจกรรม
สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ดาเนินการขับเคลื่อน
กิจกรรม

วิธีการ
1. ชี้แจงการดาเนินงาน แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ตามแนวทางกรมฯ
2.บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ลงในระบบ
ของกรมฯ ทั้ง 4 ด้าน และเอกสารอื่นๆ
ทีจ่ ะสามารถบ่งชี้ความสาเร็จของงานได้
3. ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล
ความก้าวหน้าของโครงการ
คณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมงาน
เทคโนโลยี ประจาปี พ.ศ. 25๖1
ดาเนินการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น
ประจาปี 2561 จานวน 4 ด้าน

สิงหาคม
2561

พิจารณาผลการ
คัดเลือกกิจกรรมงาน
เทคโนโลยี และ
สารสนเทศดีเด่น
ระดับจังหวัด
ประจาปี พ.ศ. 25๖1

สิงหาคม –
กันยายน
2561

ประกาศผล
1. แจ้งผลการคัดเลือกให้ สพจ. ทราบ
การคัดเลือกกิจกรรม 2. ประกาศผลทางเว็บไซต์กรมฯ
งานเทคโนโลยี และ
www.cdd.go.th
สารสนเทศดีเด่น
ระดับจังหวัด
ประจาปี พ.ศ. 25๖๐

ศูนย์สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาชุมชน

กันยายน
2561

มอบรางวัลแก่ สพจ.
ที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานดีเด่น
4 ด้าน

ศูนย์สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาชุมชน

สพจ. ที่ได้รับรางวัลดีเด่น 4 ด้าน
เข้ารับรางวัลดีเด่น

ผู้รับผิดชอบ
สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

ศูนย์สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาชุมชน

1.8 ระบบติดตาม การรายงาน และการประเมินผล
1.8.1 การติดตามโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศฯ
1.8.2 การติดตามจากเจ้าหน้าที่ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บันทึกข้อมูลไว้ระบบของกรมฯ
1.9 การกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดการดาเนินงาน
ระยะเวลาสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
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ส่วนที่ 2
กรอบการประเมินผลการดาเนินงาน : การคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยี และสารสนเทศดีเด่น
ประจาปี พ.ศ. 25๖1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมกำรพัฒนำชุมชน โดยศูนย์สำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำชุมชน กำหนด
กรอบกำรคัดเลือกกิจกรรมงำนเทคโนโลยี และสำรสนเทศดีเด่น เป็น 4 ด้าน ดังนี้
๑. ด้านการบริหารระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ด้านการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ด้านการบริหารระบบสารสนเทศชุมชน
4. ด้านการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ.)
เกณฑ์การคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยี และสารสนเทศดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 25๖1 จาแนกเป็น ๔ ด้าน
ดังนี้
ด้านที่ 1 การบริหารระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมกำรพั ฒ นำชุม ชน ได้พั ฒนำระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศ เพื่อ น ำมำใช้ ในกำรบริ ห ำรจั ดกำร
งำนภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ โดยติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint กับ
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ทุ ก เครื่ อ งที่ น ำมำใช้ ง ำน ซึ่ ง กำรติ ด ตั้ ง โปรแกรมป้ อ งกั น ไวรั ส ฯ จะต้ อ งตั้ ง ชื่ อ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ (Computer Name) และกำหนดชื่อกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ (workgroup) ตำมแนวทำงที่กรมฯ
ก ำหนด เพื่ อ ให้ โ ปรแกรมป้ อ งกั น ไวรั ส ฯ อั พ เดท ฐำนข้ อ มู ล และป้ อ งกั นไวรั ส คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ และมีกำรใช้ห้องประชุมออนไลน์ ( sessioncall ) เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับเจ้ำหน้ำที่พัฒนำ
ชุมชนทุกระดับในกำรติดต่อสื่อสำร ระหว่ำงส่วนกลำง จังหวัด และอำเภอ โดยไม่ต้องเดินทำงมำเพื่อประชุม
เพื่อรับนโยบำย หรือ ข้อรำชกำรอื่นๆ เป็นกำรประหยัดงบประมำณที่ใช้ในกำรเดินทำงมำรำชกำรด้วย
โดยมี เกณฑ์พิจารณาการให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การคัดเลือก
1.1 ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Name)
และกาหนดชื่อกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ (workgroup) ตามแนวทางที่กรมฯ กาหนด
1.2 ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่กรมการพัฒนาชุมชน
จัดหาให้ใช้งาน
1.3 ร้อยละของบุคลากรสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ลงทะเบียนใช้งานระบบระบุ
ตัวตนของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (Authentication)
1.๔ จานวนครั้งของการขอใช้งานห้องประชุมออนไลน์ (sessioncall) กรมการพัฒนาชุมชน
รวมคะแนน
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คาอธิบาย
ข้อ 1.๑ ตรวจสอบจากเครื่องคอมพิวเตอร์จังหวัดและอาเภอ ที่ตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Name)
และกาหนดชื่อกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ (Workgroup) ตามแนวทางที่กรมฯ กาหนด
ข้อ 1.๒ ตรวจสอบจากเครื่องคอมพิวเตอร์จังหวัดและอาเภอ ที่ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่กรมการพัฒนา
ชุมชนจัดหาให้ใช้งาน
(ข้อ ๑ - ๒ ตรวจสอบจากระบบโปรแกรม Web console)
ข้ อ 1.๓ ตรวจสอบจากการลงทะเบี ย นใช้ ง านระบบฯ ระหว่ า งเดื อ นมกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๑
ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ข้อ 1.๔ ตรวจสอบจากการใช้งานระบบฯ ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๑
(ตรวจสอบจากระบบการจองห้องประชุมออนไลน์และการใช้ระบบห้องประชุมออนไลน์)
ค่าคะแนน (ข้อ 1.๑ – 1.๓)
ร้อยละ ๘๐ - ๘๔
= 1 คะแนน
ร้อยละ ๘๕ - ๘๙
= 2 คะแนน
ร้อยละ ๙๐ - ๙๔
= 3 คะแนน
ร้อยละ ๙๕ - ๙๙
= 4 คะแนน
ร้อยละ ๑๐๐
= 5 คะแนน
ค่าคะแนน (ข้อ 1.๔)
จานวน ๒ ครั้ง
= 1 คะแนน
จานวน ๓ ครั้ง
= 2 คะแนน
จานวน ๔ ครั้ง
= 3 คะแนน
จานวน ๕ ครั้ง
= 4 คะแนน
จานวน ๖ ครั้ง
= 5 คะแนน
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกณฑ์การคัดเลือก
2.๑ การส่งเสริมและพัฒนาเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
2.๒ การใช้ประโยชน์จากระบบสานักงานอัตโนมัติ (OA)
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
80
20
100

คะแนนที่ได้

2.๑ การส่งเสริมและพัฒนาเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
การส่งเสริมและพัฒนาเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๑) ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์
๓0
๒) ความต่อเนื่องในการปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์
20
๓) ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลตามภารกิจของกรม
18
๔) ความครบถ้วนและถูกต้องของเว็บลิงค์ที่ทาการเชื่อมโยง
12
รวมคะแนน
80
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คาอธิบาย
ข้อ 1) ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ คิดคะแนนจากข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ โดยมี
หัวข้อครบถ้วนและถูกต้อง (30 คะแนน) ดังนี้
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน (2 คะแนน)
- โครงสร้างของหน่วยงาน อัตรากาลัง ผู้บริหาร อานาจหน้าที่ (3 คะแนน)
- ข้อมูลติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทร โทรสาร แผนที่ตั้ง (2 คะแนน)
- Emailของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้ดูแลเว็บไซต์ (๑ คะแนน)
- ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน (4 คะแนน)
- ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมคาอธิบาย (๑๕ คะแนน)
- ผลงานวิจัย บทความ กรณีศึกษา องค์ความรู้ที่ได้มาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (๓ คะแนน)
ข้อ 2) ความต่อเนื่องในการปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ คิดคะแนนจากข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ โดยมีหัวข้อที่
ดูความต่อเนื่องในการปรับปรุงเนื้อหา (20 คะแนน) ดังนี้
- การปรับปรุงข้อมูลข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง (๑๐ คะแนน)
- การปรับปรุงข้อมูลประกาศ หนังสือสั่งการ (๕ คะแนน)
- การปรับปรุงข้อมูลสาหรับดาวน์โหลดให้เป็นปัจจุบัน (5 คะแนน)
ข้อ ๓) ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลตามภารกิจของกรม คิดคะแนนจากข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ โดย
มีข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง (18 คะแนน) ดังนี้
- หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (3 คะแนน)
- ผลิตภัณฑ์สัมมาชีพ (3 คะแนน)
- ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัด (3 คะแนน)
- การดาเนินงานประชารัฐรักสามัคคี (SE) (3 คะแนน)
- ข้อมูล จปฐ. (3 คะแนน)
- ข้อมูล กชช.๒ค. (3 คะแนน)
ข้อ 4) ความครบถ้วนและถูกต้องของเว็บลิงค์ที่ทาการเชื่อมโยง คิดคะแนนจากข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ โดย
มีข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง (12 คะแนน) ดังนี้
- เว็บลิงค์กรมการพัฒนาชุมชน สานัก/กอง/ศูนย์ภายในกรมการพัฒนาชุมชน (4 คะแนน)
- เว็บลิงค์สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ (4 คะแนน)
- เว็บลิงค์หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง (4 คะแนน)
2.2 การใช้ประโยชน์จากระบบสานักงานอัตโนมัติ (OA)
ระบบสานักงานอัตโนมัติ (Office Automatic หรือ OA) เป็นระบบโปรแกรมสานักงานที่อาศัย
เครื่องมืออัตโนมัติ มีจุดมุ่งหมายให้เป็นระบบที่ไม่ใช้กระดาษ ส่งข่าวสารถึง กันด้วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
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แทน และเป็นระบบเฉพาะที่ใช้สาหรับการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพและ
ได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบ จึงต้องมีการวัดความสาเร็จจากการใช้งานระบบ โดยมีประเด็นดังนี้
- การใช้ประโยชน์จากระบบสานักงานอัตโนมัติ (OA) วัดจากจานวนร้อยละของบุคลากรที่เป็นสมาชิก
ในระบบ OA ของจังหวัด โดยนาจานวนบุคลากรจากข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่ (จ.๑๘) มาเทียบกับจานวน
บุคลากรที่เป็นสมาชิกในฐานข้อมูลระบบ OA
การใช้ประโยชน์จากระบบสานักงานอัตโนมัติ (OA) มีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
1) จานวนร้อยละของบุคลากรที่เป็นสมาชิกในระบบ OA ของจังหวัด
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
20
20

คาอธิบาย
ข้อ 1) คานวณร้อยละของบุคลากรที่เป็นสมาชิกในระบบ OA โดยนาจานวนบุคลากรของจังหวัดตาม จ.๑๘
จากทางกองการเจ้าหน้าที่ มาคานวณตามสูตร
ร้อยละของบุคลากรที่เป็นสมาชิกในระบบ OA = จานวนบุคลากรของจังหวัดที่เป็นสมาชิกในระบบ OA x 100
จานวนบุคลากรของจังหวัดที่ตาม จ.๑๘
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ร้อยละ 100
ได้ 20 คะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 95 ขึ้นไป ได้ 16 คะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้ 12 คะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป ได้ 8 คะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้ 4 คะแนน
ต่ากว่าร้อยละ 80
ได้ 0 คะแนน
แหล่งข้อมูล
- เว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด
- ฐานข้อมูล OA
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารระบบสารสนเทศชุมชน
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้จัดทาศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์
กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่มีเอกภาพ ลดความซ้าซ้อนและไม่สอดคล้องกันของข้อมูลหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในกรมการพัฒนาชุมชน ด้วยการบริหารจัดการฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ (CDD Center) เพื่อให้
หน่วยงานในสัง กัดทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และทุกส่วนราชการได้ใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการดาเนินงาน
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เกณฑ์การคัดเลือก
5

คะแนน
4 3 2

1

3.1 ข้อมูลการดาเนินกิจกรรมวันครบรอบโครงการพัฒนาผู้นาอาสาพัฒนา
ชุมชน
3.2 ข้อมูลการประเมินผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน
3.3 ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3.4 ข้อมูลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ)
3.5 ข้อมูลยอดจาหน่าย OTOP
รวมคะแนน
ข้อ 3.1 ข้อมูลการดาเนินกิจกรรมวันครบรอบโครงการพัฒนาผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน หมายถึง การดาเนิน
กิจกรรมวันครบรอบโครงการพัฒนาผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน เช่น กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมแสดงพลัง
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ หรือกิจกรรมอื่นๆ โดยอาจจะมีงบประมาณ หรือ ไม่มี
งบประมาณก็ได้
เกณฑ์คะแนน
ได้ 5 คะแนน จังหวัดดาเนินกิจกรรมและรายงานผล ตามที่ กรมฯ กาหนด
ได้ 0 คะแนน จังหวัดไม่ดาเนินกิจกรรมตามที่ กรมฯ กาหนด
ข้อ 3.2 ข้อมูลการประเมินผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน หมายถึง งานอาสาพัฒนาชุมชน ที่แสดงถึงความเสียสละ
ความสุขสบายหรือประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่พึงจะเกิดขึ้นในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพ
ความเป็นอยู่และการดารงชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน ตาบล ประกอบด้วย การจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช๒ค/อื่นๆ
การขับเคลื่อนแผนชุมชน, การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน, การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ, การส่งเสริมวิถี
ประชาธิปไตย, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด , การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน, การส่งเสริมอาชีพ, การส่งเสริมทุนชุมชน
เกณฑ์คะแนน
ได้ 5 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานได้ รายละ 90 ขึ้นไป ของจานวนเป้าหมาย
ได้ 4 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานได้ รายละ 80-89 ขึ้นไป ของจานวนเป้าหมาย
ได้ 3 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานได้ รายละ 70-79 ขึน้ ไป ของจานวนเป้าหมาย
ได้ 2 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานได้ รายละ 60-69 ขึ้นไป ของจานวนเป้าหมาย
ได้ 1 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานได้ รายละ 50-59 ขึ้นไป ของจานวนเป้าหมาย
ข้อ 3.3 ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมายถึง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่ดาเนินการตามแนวทาง
ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยเป็นการรวมตัวกันของประชาชนในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในด้านเงินทุน การประหยัดทรัพย์ แล้วนามาสะสมรวมกันทีละเล็กละน้อยอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้เป็นทุน
สาหรับสมาชิกที่มีความจาเป็น/เดือดร้อน กู้ยืมไปใช้ในการลงทุน/พัฒนาอาชีพ หรือเพื่อสวัสดิการของครอบครัว
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ได้ 5 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานได้ รายละ 90 ขึ้นไป ของจานวนเป้าหมาย
ได้ 4 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานได้ รายละ 80-89 ขึ้นไป ของจานวนเป้าหมาย
ได้ 3 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานได้ รายละ 70-79 ขึ้นไป ของจานวนเป้าหมาย
ได้ 2 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานได้ รายละ 60-69 ขึ้นไป ของจานวนเป้าหมาย
ได้ 1 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานได้ รายละ 50-59 ขึ้นไป ของจานวนเป้าหมาย
ข้ อ 3.4 ข้ อมู ลโครงการแก้ ไขปั ญหาความยากจน หมายถึ ง หมู่ บ้ านที่ ได้ รั บการสนั บสนุ นงบประมาณ โดย
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2536 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540
ให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) โดยมอบให้กรมการพัฒนาชุมชน
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการ จานวน 10,412 หมู่บ้าน
เกณฑ์คะแนน
ได้ 5 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานได้ รายละ 90 ขึ้นไป ของจานวนเป้าหมาย
ได้ 4 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานได้ รายละ 80-89 ขึ้นไป ของจานวนเป้าหมาย
ได้ 3 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานได้ รายละ 70-79 ขึ้นไป ของจานวนเป้าหมาย
ได้ 2 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานได้ รายละ 60-69 ขึ้นไป ของจานวนเป้าหมาย
ได้ 1 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานได้ รายละ 50-59 ขึ้นไป ของจานวนเป้าหมาย
ข้อ 3.5 ข้อมูลยอดจาหน่าย OTOP หมายถึง ผลรวมการจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ประจาปีงบประมาณ 2561 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กรกฎาคม 2561 ของกลุ่ม OTOP ที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย ยอดจาหน่าย
ภายในประเทศ และยอดจาหน่ายในต่างประเทศ
เกณฑ์คะแนน
ได้ 5 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานทันตามเวลาที่กาหนด ทุกเดือน
ได้ 4 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานไม่ทันตามเวลาที่กาหนด 1 เดือน
ได้ 3 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานไม่ทันตามเวลาที่กาหนด 2 เดือน
ได้ 2 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานไม่ทันตามเวลาที่กาหนด 3 เดือน
ได้ 1 คะแนน จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานไม่ทันตามเวลาที่กาหนด 4 เดือน
ด้านที่ 4 การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพือ่ การพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ.)
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพั ฒ นาชุ มชน ได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการพัฒ นาชนบท
แห่งชาติ (กชช.) ให้จัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจาทุกปี โดยให้ดาเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533
เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทนาข้อมูล จปฐ. ไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาชนบททุกระดับ การกาหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งการอนุมัติ
โครงการและการติดตามการพัฒนาชนบท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2536
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เกณฑ์การคัดเลือก

1

ค่าคะแนน
2
3
4

5

4.1 ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
4.2 นาเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ.
4.3 ระยะเวลาส่งคารับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ.
4.4 ความถูกต้องของคารับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ.
4.5 การใช้ประโยชน์ของข้อมูล จปฐ.
รวมคะแนน
คาอธิบาย
ข้อ 4.1 ผลการจัดเก็บข้อมูล หมายถึง จานวนครัวเรือน/หมู่บ้านที่จังหวัดจัดเก็บและบันทึกข้อมูลในระบบ
โปรแกรมบั น ทึ กและประมวลผลข้ อ มู ล ออนไลน์ (ebmn.cdd.go.th) เที ย บกั บ จานวนครั ว เรื อ น
เป้าหมาย ประจาปี พ.ศ. 256๑ ที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรร ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0405.6/
ว 5๗๑๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจาปี
พ.ศ.256๑
ข้อ 4.2 นาเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล หมายถึง การนาเสนอผลการจัดเก็บและรับรอง
คุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0405.6/ว 5๗๑๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม 2560
เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 256๑
ข้อ 4.3 ระยะเวลาส่งคารับรองคุณภาพข้อมูล หมายถึง การส่ง คารับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ปี 256๑
ระดับจังหวัด ให้กรมการพัฒนาชุมชน ตามหนัง สือสั่งการ ที่ มท 0405.6/ว 5๗๑๕ ลงวันที่ ๖
ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 256๑
ข้อ 4.4 ความถูกต้องของคารับรองคุณภาพข้อมูล หมายถึง ข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ในระบบโปรแกรม
บันทึกและประมวลผลข้อมูลออนไลน์ (ebmn.cdd.go.th) ตรงกับคารับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ.
ระดับจังหวัด
ข้อ 4.5 การใช้ประโยชน์ของข้อมูล หมายถึง การรายงานการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่วนราชการ และภาคเอกชน ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ พร้อมหลักฐานเชิง ประจักษ์
(เช่น สาเนาหนังสือขอข้อมูล สาเนาโครงการ เอกสารสรุปผล ภาพถ่าย เป็นต้น)
ค่าคะแนน
ข้อ 4.1 ได้คะแนน 5 คะแนน เมื่อข้อมูลมีจานวนครัวเรือน มากกว่า 100.00% ของจานวนเป้าหมาย
ได้คะแนน 4 คะแนน เมื่อข้อมูลมีจานวนครัวเรือน 99.81% - 100.00% ของจานวนเป้าหมาย
ได้คะแนน 3 คะแนน เมื่อข้อมูลมีจานวนครัวเรือน 99.61% - 99.80% ของจานวนเป้าหมาย
ได้คะแนน 2 คะแนน เมื่อข้อมูลมีจานวนครัวเรือน 99.41% - 99.60% ของจานวนเป้าหมาย
ได้คะแนน 1 คะแนน เมื่อข้อมูลมีจานวนครัวเรือน น้อยกว่า 99.41% ของจานวนเป้าหมาย
ข้อ 4.2 ได้คะแนน 5 คะแนน เมื่อนาเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด
ภายในวันที่ 30 เมษายน 256๑
ได้คะแนน 4 คะแนน เมื่อนาเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล ระดับจังหวัด
วันที่ 1-๓ พฤษภาคม 25๖๑
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ได้คะแนน 3 คะแนน เมื่อนาเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล ระดับจังหวัด
วันที่ ๔-๘ พฤษภาคม 256๑
ได้คะแนน 2 คะแนน เมื่อนาเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล ระดับจังหวัด
วันที่ 9-1๑ พฤษภาคม 256๑
ได้คะแนน 1 คะแนน เมื่อนาเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลระดับจังหวัด
ตั้งแต่วันที่ 1๔ พฤษภาคม 256๑
ข้อ 4.3 ได้คะแนน 5 คะแนน เมื่อส่งคารับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด
ภายในวันที่ 30 เมษายน 256๑
ได้คะแนน 4 คะแนน เมื่อส่งคารับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด
วันที่ 1-๓ พฤษภาคม 25๖๑
ได้คะแนน 3 คะแนน เมื่อส่งคารับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด
วันที่ ๔-๘ พฤษภาคม 256๑
ได้คะแนน 2 คะแนน เมื่อส่งคารับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด
วันที่ 9-1๑ พฤษภาคม 256๑
ได้คะแนน 1 คะแนน เมื่อส่งคารับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด
ตั้งแต่วันที่ 1๔ พฤษภาคม 256๑
ข้อ 4.4 ได้คะแนน 5 คะแนน เมื่อข้อมูล จปฐ. ในระบบ ตรงกับคารับรองคุณภาพข้อมูลทั้งหมด
ได้คะแนน 4 คะแนน เมื่อข้อมูล จปฐ. ในระบบ ไม่ตรงกับคารับรองคุณภาพข้อมูล จานวน 1 ข้อ
และแก้ไขภายใน 3 วันหลังจากที่กรมฯ แจ้ง
ได้คะแนน 3 คะแนน เมื่อข้อมูล จปฐ. ในระบบ ไม่ตรงกับคารับรองคุณภาพข้อมูล จานวน 2 ข้อ
และแก้ไขภายใน 3 วันหลังจากที่กรมฯ แจ้ง หรือ จานวน 1 ข้อ และแก้ไข
4-6 วันหลังจากที่กรมฯ แจ้ง
ได้คะแนน 2 คะแนน เมื่อข้อมูล จปฐ. ในระบบ ไม่ตรงกับคารับรองคุณภาพข้อมูล จานวน 3 ข้อ
และแก้ไขภายใน 3 วันหลังจากที่กรมฯ แจ้ง หรือ จานวน 2 ข้อ และแก้ไข
4-6 วันหลัง จากที่กรมฯ แจ้ง หรือ จานวน 1 ข้อ และแก้ไ ขเกิน 6 วัน
หลังจากที่กรมฯ แจ้ง
ได้คะแนน 1 คะแนน เมื่ อ ข้ อ มู ล จปฐ. ในระบบ ไม่ ต รงกั บ ค ารั บ รองคุ ณ ภาพข้ อ มู ล จ านวน
มากกว่า 3 ข้อ หรือ จานวน 3 ข้อ และแก้ไข 4-6 วันหลังจากที่กรมฯ แจ้ง
หรือ จานวน 2 ข้อ และแก้ไขเกิน 6 วันหลังจากที่กรมฯ แจ้ง
ข้อ 4.5 ได้คะแนน 5 คะแนน เมื่ อ รายงานการใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อมู ล จปฐ. ขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน ส่วนราชการ ภาคเอกชน และบริษัท ประชา
รัฐรักสามัคคี จากัด
ได้คะแนน 4 คะแนน เมื่ อ รายงานการใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อมู ล จปฐ. ขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน ส่วนราชการ และภาคเอกชน
ได้คะแนน 3 คะแนน เมื่ อ รายงานการใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อมู ล จปฐ. ขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน และส่วนราชการ
ได้คะแนน 2 คะแนน เมื่ อ รายงานการใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อมู ล จปฐ. ขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น และคณะกรรมการหมู่บ้าน
ได้คะแนน 1 คะแนน เมื่ อ รายงานการใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อมู ล จปฐ. ขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
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