การประชุมคณะทํางานขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปี 2554
เพือ่ ทบทวนยุทธศาสตร์และกําหนดองค์ความรูท้ จี่ าํ เป็นเพื่อดําเนินการในปี 2555
หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
วันที่ 15 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมการุง้ ศาลากลางจังหวัดอุทยั ธานี
------------------------------------ผูเ้ ข้าประชุม
1.นายอําพล จุมังมอ
2.นางสาวสุทธิ เสือทัพ
3.นางอารีรัตน์ พรหมสนธิ์
4.นางสาวสุวดี พิมพ์ขันธ์
5.นางสาวฉลองขวัญ แสนประสิทธิ์
6.นายเสริมศักดิ์ วิเชียรวรรณ
7.นางสาวชารินีย์ สาหร่ายทอง
8.นายศิริวัฒน์ อภิณหพานิชย์
9.นายจักรกฤษณ์ จิตตานันท์
10.นางดวงรัตน์ พิพัฒนชวลิตกุล
11.นางจิระภา วิวัฒนวานิช
12.นางสาวพรพรรณ บุญศรี
เริม่ ประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

ทีป่ ระชุม

สถิติจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าคณะทํางาน
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
นักวิชาการคลังชํานาญการ
นักวิชาการประมงชํานาญการ
นักวิชาการศาสนาชํานาญการ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน
นายช่างโยธาชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
เรือ่ ง ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.ในปีงบประมาณ 2554 จังหวัดได้คัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็น
3 องค์ความรู้ จาก 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทําแผนการจัดการความรู้
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ องค์ความรู้ที่เลือก คือ “การบริหารจัดการน้ําให้
ยั่งยืน”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสมดุลพื้นฐานของชีวิต องค์ความรูที่
เลือก มี 2 เรื่อง คือ “พัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ําให้มีคุณภาพ (มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย) และ “การส่งเสริมการบริหารจัดการทุนชุมชนในรูปแบบบูรณาการ
ทุน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน”
2.คณะทํางานดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ (KM TEAM)
ได้ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู้และปฏิบัติตามแผนได้ครบถ้วน
ทุกกิจกรรมและครอบคลุมกลุม่ เป้าหมายที่กําหนด ร้อยละ 100
ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร.ได้แจ้งกําหนดตรวจติดตามผลการดําเนินงานในวันที่
12 พฤษภาคม 2555 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยกัน
รับทราบ
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เรือ่ ง เพื่อพิจารณา

นางสาวพรพรรณ บุญศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ สนจ.

2.1 การทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์และพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ที่
จะนํามาจัดทําแผนการจัดการความรู้ของจังหวัดอุทัยธานี ประจําปี 2555
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 การดําเนินงานตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ รหัส IT7 การจัดทําแผนการจัดการความรู้ สํานักงาน
ก.พ.ร. ได้กําหนดแนวทางการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โดยจังหวัดจะต้องคัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็น 3 องค์ความรู้ จากอย่างน้อย
2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีมี 4 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ดังนี้
2.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเป็นระบบ สนับสนุนการดําเนินงานทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.2 สร้างเอกลักษณ์และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
จังหวัดอุทัยธานีให้มีลักษณะโดดเด่น
2.1.3 พัฒนากระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพและ
เพิ่มมูลค่า
2.1.4 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้
วัฒนธรรม รวมถึง โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
ทั้งนี้ สํานักงานจังหวัดได้สํารวจการจัดทําแผนการจัดการความรู้ของ
ส่วนราชการตามกรอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด
เพื่อนํามพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ที่สอดรับและเหมาะสมต่อการขับเคลื่อน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จึงขอให้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา
ซึ่งสํานักงานจังหวัดจะได้นําเสนอผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด และผู้บริหารสูงสุด
ด้านการจัดการความรู้ พิจารณาและแต่งตั้งคณะทํางานดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้ของจังหวัดอุทัยธานี ประจําปี 2555

-3ตารางคัดเลือกองคความรูของจังหวัดอุทัยธานี
หลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์ความรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็น
ระบบสนับสนุนการดําเนินงานทาง
เศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ความรู้
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
สาเหตุการเกิดมลพิษ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ทีม่ าขององค์ความรู้

ความมี
ประโยชน์
3

โอกาส
สําเร็จ
3

ผูบ้ ริหาร
สนับสนุน
3

งบประมาณ
สนับสนุน
3

รวม
12

อปท,ประชาชน,จนท

3

2

3

3

11

จนท.,โรงงาน

3

3

3

1

10

ประชาชน,จนท.

สนง.อุตสาหกรรม

3

2

3

3

11

จนท.,ประกอบการ

สนง.อุตสาหกรรม

3

2

3

3

11

จนท.,ผู้ประกอบการ

สนง. ประมงจังหวัด

3

3

3

3

12

ประชาชน,จนท.

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สนง.อุตสาหกรรม

การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ สนง.ประมงจังหวัด
น้ํา โดยชุมชนมีส่วนร่วม

2.สร้างเอกลักษณ์และเชื่อมโยงการ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี
ให้มีลักษณะโดดเด่น
3.พัฒนากระบวนการการผลิตด้าน
พัฒนากระบวนการผลิตด้าน
การเกษตรให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่า มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
4.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สุขภาพ
การผลิตสัตว์น้ําให้มีคุณภาพ
(มาตรฐาน GAP)
การศึกษา การเรียนรู้ วัฒนธรรม
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้
ทั่วถึงและเป็นธรรม

คะแนน
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ประเด็นยุทธศาสตร์
4.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สุขภาพ
การศึกษา การเรียนรู้ วัฒนธรรม
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้
ทั่วถึงและเป็นธรรม (ต่อ)

องค์ความรู้

หน่วยงานรับผิดชอบ

คะแนน

ทีม่ าขององค์ความรู้

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดอุทัยธานี

สนง.พัฒนาสังคมจังหวัด

ความมี
ประโยชน์
3

การส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และ
มาตรฐานตรงกับความต้องการ
ของตลาดและผู้บริโภค
สัมมพุทธยันตี 2,600 ปี แห่ง
การตรัสรู้ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ประจําปี 2555
ปกครองควบคุมผู้ต้องขังด้วย
ความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติ

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

3

3

3

3

12

สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด

3

3

3

1

10

เรือนจําจังหวัดอุทัยธานี

3

3

3

3

12

ประชาชน,จนท.

3

3

3

3

12

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน,
ผู้รับบริการ

3

3

3

3

12

3

2

3

1

9

การพัฒนาคุณภาพการจัดทํา
สนง.แรงงานจังหวัด
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน
จังหวัดอุทัยธานี
สนง.จัดหางานจังหวัด
สถานการณ์ด้านแรงงานของ
สํานักงานจัดหารงานจังหวัด
อุทัยธานี
การพัฒนาความรู้ในกฎหมาย
สน.คลังจังหวัด
ระเบียบ การเงิน การบัญชี การ
พัสดุ และการควบคุมภายใน

โอกาส
สําเร็จ
3

ผูบ้ ริหาร
สนับสนุน
3

งบประมาณ
สนับสนุน
2

รวม
11

ผู้สูงอายุ
ผู้ประกอบการ OTOP,
จนท.พช.

สถานประกอบการ,

ประชาชน,นร.,นศ
ผู้รับบริการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
1.ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ
สนับสนุนการดําเนินงานทางเศรษฐกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สุขภาพ
การศึกษา การเรียนรู้ วัฒนธรรม
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้
ทั่วถึงและเป็นธรรม (ต่อ)

พิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ จํานวน 3 องค์ความรู้ จาก 2 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
องค์ความรู้
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

หน่วยงานรับผิดชอบ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

การผลิตสัตว์น้ําให้มีคุณภาพ
(มาตรฐาน GAP)
การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด
และผู้บริโภค

สนง.ประมงจังหวัด
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

และให้สํานักงานจังหวัดเป็นผู้นําเสนอผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด และ
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ พิจารณาและแต่งตั้งคณะทํางาน
เลิกประชุมเวลา 11.45 น.
---------------------------

พรพรรณ บุญศรี
(นางสาวพรพรรณ บุญศรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
ผู้จดบันทึกการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมคณะทํางานขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ครั้งที่ 1/2555
วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP จังหวัดอุทัยธานี เวลา 09.00 น.
*********************************
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง เพื่อทราบ
2.1 การดําเนินงาน ตามตัวตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ประจําปี 2555 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ รหัส IT 1 – IT7

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
...................................

การประชุมคณะทํางานขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ครั้งที่ 1/2555
วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP จังหวัดอุทัยธานี เวลา 09.00 น.
ผูเ้ ข้าประชุม
1.นายอําพล จุมังมอ
2.น.ส.ฤกษ์ขวัญ คงพิทักษ์
3.น.ส.สุทธิ เสือทัพ
4.นางอารีรัตน์ พรหมสนธิ์
5.นางสาวสุวดี พิมพ์ขันธ์
6.น.ส.ฉลองขวัญ แสนประสิทธิ์
7.นายเสริมศักดิ์ วิเชียรบรรณ
8.นางสาวณัสณันท์ สาหร่ายทอง
9.นายศิริวัฒน์ อภิณหพานิช
10.นายจักรกฤษณ์ จิตตานันท์
11.นางดวงรัตน์ พิพฒนชวลิตกุล
12.นางจิระภา วิวัฒนวานิช
13.นางสาวพรพรรณ บุญศรี

สถิติจังหวัดอุทัยธานี
ประธาน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
สํานักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
นักวิชาการคลังชํานาญการ
สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
นักวิชาการประมงชํานาญการ
สํานักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
นายช่างโยธาชํานาญงาน
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
นักวิชการสถิติชํานาญการ
สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี

-2เริม่ ประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรือ่ ง ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ

ประธาน

จังหวัดมีคําสั่งที่ 863/2555 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555
แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อให้การดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”
(PMQA) ของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working
Team) มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งการ
ประชุมในวันนี้เป็นการประชุมคณะทํางาน หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ รหัส IT 1 – IT 7 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ทีป่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 2
เลขานุการ

รหัส

แนวทางการดําเนินการ

รับทราบ
เรือ่ ง เพื่อทราบ
2.1 จังหวัดมีการดําเนินงานตามตัวตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ประจําปี 2555 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้ รหัส IT 1 – IT7 ดังนี้

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่
ครบถ้วน
IT1 จังหวัดต้องมีระบบฐานข้อมูล A แสดงระบบฐานข้อมูลผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ
ผลการดําเนินงานตามแผน
แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ดําเนินงานของตัวชี้วัดตามคํารับรอง
ราชการ รวมทั้งผลการ
การปฏิบัติราชการ ประจําปี 2555
ดําเนินงานของตัวชี้วัดตามคํา
และข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี
รับรองการปฏิบัติราชการ ที่
(พ.ศ. 2552 – 2554)
ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย
IT2 จังหวัดต้องมีระบบฐานข้อมูล A
เพื่อการพัฒนาจังหวัด ที่
ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย

การดําเนินงานของจังหวัด

1.ระบบฐานข้อมูลผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์
– ระบบฐานข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรน้ํา
จังหวัดอุทัยธานี
- เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี
2.ฐานข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ ผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปี 2552-2554
ครบถ้วนและอยู่ระหว่างการบันทึก
ข้อมูลของปี 2555
ระบบฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลาง
แสดงระบบฐานข้อมูลศูนย์ขอ้ มูล
กลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ปี
ประจําปี 2555 และข้อมูลย้อนหลัง 2552 -2554 ครบถ้วน อยู่ระหว่าง
การบันทึกข้อมูลปี 2555
อย่างน้อย 3 ปี
(พ.ศ. 2552 – 2554)

-2รหัส

แนวทางการดําเนินการ

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่
ครบถ้วน
IT3 จังหวัดต้องมีระบบสารสนเทศ A แสดงระบบฐานข้อมูลสถิตผิ ลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP) ประจําปี
และสามารถคํานวณสถิติ
2555 โดยดําเนินการตาม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP)
กระบวนการกําหนดไว้ 5 ขั้นตอน
ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และ
ทันสมัย
(สํานักงานคลังจังหวัด)

การดําเนินงานของจังหวัด
- ดําเนินการขั้นตอนที่ 1 ครบถ้วน โดยมีการ
จัดประชุมคณะทํางานจัดทําสถิตมิ วลรวม
จังหวัดรายสาขา เพื่อทบทวนผลการจัดทํา
GPP ในปีที่ผ่านมา ระบุปัญหา/อุปสรรค
พร้อมทั้งวางแผนการดําเนินงานปรับปรุงการ
จัดเก็บข้อมูลและกระบวนการในการ
ดําเนินงานให้มีคุณภาพเพิ่มและประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
- ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการขั้นตอนที่2 - 5

IT4 จังหวัดต้องมีระบบเทคโนโลยี A
สารสนเทศเพือ่ ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
อย่างเหมาะสม

แสดงรายการและรายละเอียดของ
ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนสามารถ
สืบค้นหรือขอข้อมูลได้ผ่านทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

www.uthaithani.go.th
ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
แสดงความคิดเห็นดังนี้
1.Face book บน
http:/thebest.uthaithani.go.th
2.กระดานสนทนาประสาอุทัย
3. ข้อมูลจัดซือ้ จัดจ้าง สรุปผลการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ของส่วนราชการ
4.ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และ
ระบบเตือนภัย
5.ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดและส่วน
ราชการ

IT5 จังหวัดต้องมีระบบการติดตาม A
เฝ้าระวัง และเตือนภัย
(Warning System) เช่น การ
กําหนดระบบการเตือนภัยแบบ
สัญญาณไฟจราจร การจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการ (Operation
Room) ,Management
Cockpit, War Room) ที่บ่งชี้
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
D

แสดงระบบการติดตามเฝ้าระวัง และ
เตือนภัย (warning System)
ซึ่งประกอบด้วย
• การติดตามเฝ้าระวังการ
เตือนภัยการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/ตัวชี้วัด
• การเตือนภัยธรรมชาติ

1.ระบบเตือนภัยตามยุทธศาสตร์/
แผนงาน เรื่อง งบประมาณ
2.ระบบเตือนภัยธรรมชาติ เรื่อง น้ําท่วม
ภัยแล้ง

แสดงการรายงานหรือนําเสนอข้อมูล
ให้ผู้บริหารผ่านระบบสารสนเทศ
สําหรับผู้บริหาร (Executive
information System : EIS)
หรือระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
(Geographic Information
System : GIS

แสดงข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ
1.งบประมาณ
2.ภัยแล้ง
3.น้ําท่วม
4.ภัยหนาว
5.GPP
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ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่
ครบถ้วน
L
แสดงรายละเอียดการปรับปรุงระบบ
การติดตามเฝ้าระวัง และเตือนภัยให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมที่เคย
มีอยู่
IT6 จังหวัดต้องมีระบบบริหาร
A
• แสดงการทบทวนความ
ความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูล
เพียงพอของการรักษาความมั่นคง
และสารสนเทศ
และปลอดภัย (Security)
ของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
• แสดงระบบรักษาความ
มั่นคงและปลอดภัย (Security)
ของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
• แสดงผลการกําหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ความมั่นคงและปลอดภัย
(Security) ของฐานข้อมูลและ
สารสนเทศชองจังหวัด
• แสดงรายละเอียดแผน
แก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่
แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับ
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
(IT Contingency Plan)
D

การดําเนินงานของจังหวัด
-มีการบันทึกข้อมูลระดับน้ํา
ในแต่ละวันเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและ
ทันต่อเหตุการณ์
-อยู่ระหว่างการดําเนินการ
ทบทวนแผนแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์ข้อมูล
จังหวัดอุทัยธานี
-มีการสํารองข้อมูลลงแผ่น CD และ
จัดเก็บข้อมูลใน External Hard Disk
-มีผังการกําหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรณี
เกิดปัญหาภัยพิบัติในห้องศูนย์ปฏิบัติการ
จังหวัด (POC)
-แผนแก้ไขภัยพิบัติ มีมาตรการ 4 ด้าน
1.การตรวจสอบและสรุปสาเหตุเบื้องต้น
2.การแจ้งเหตุ
3.การประเมินสถานการณ์
4.แนวทางการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุใน
กรณีต่างๆ
-กรณีมสี ถานการณ์ความไม่แน่นอนและ
ภัยพิบัติที่จะเกิดกับระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ จะดําเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติกรณีเกิดเหตุในกรณีต่างๆ

• แสดงผลการปฏิบัติตาม
แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์
ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่
อาจจะเกิดกับระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ (IT Contingency Plan)
• แสดงผลการดําเนินการตาม
ระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย
-มีการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้และกําหนด
• แสดง Access Rights ที่
สิทธิการใช้ระบบฐานข้อมูลให้เป็น
ถูกต้องและทันสมัย
ปัจจุบันอยู่เสมอ

-4-

รหัส

แนวทางการดําเนินการ

IT7 จังหวัดต้องจัดทําแผนการ
จัดการความรู้

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่
ครบถ้วน
A แสดงแผนการจัดการความรู้ (KM
Action Plan) อย่างน้อย 3 องค์
ความรู้ ตามแนวทางที่กําหนด

D

ทีป่ ระชุม

รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
โดยดําเนินกิจกรรมตามแผนการ
จัดการความรู้ได้สําเร็จ
รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 10.00 น.
พรพรรณ บุญศรี
(นางสาวพรพรรณ บุญศรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
ผู้จดบันทึกการประชุม

การดําเนินงานของจังหวัด
จังหวัดได้คัดเลือกแผนการจัดการความรู้
3 องค์ความรู้ จาก 2 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ
สนับสนุนการดําเนินงานทางเศรษฐกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ความรู้ เรื่อง
“การบริหารจัดการขยะมูลฝอย”
2.ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ สุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้
วัฒนธรรม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทาง
สังคมให้ทั่วถึง และเป็นธรรม องค์ความรู้
เรื่อง “การผลิตสัตว์น้ําให้มีคุณภาพ
(มาตรฐาน GAP) และ องค์ความรู้
เรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตรงกับความ
ต้องการของตลาดและผู้บริโภค”
อยู่ระหว่างดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้

ระเบียบวาระการประชุมคณะทํางานขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ครั้งที่ 2/2555
วันที่ 3 กรกฎาคม 2555
ณ ห้องประชุมการุง้ ศาลากลางจังหวัดอุทยั ธานี เวลา 09.00 น.
*********************************
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้จังหวัดอุทัยธานี
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบสนับสนุนการดําเนินงานทางเศรษฐกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์ความรู้ เรื่อง “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย”
2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สุขภาพ การศึกษา
การเรียนรู้ วัฒนธรรม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้ทั่วถึง และเป็นธรรม
องค์ความรู้ เรื่อง “การผลิตสัตว์น้ําให้มีคุณภาพ (มาตรฐาน GAP) และ
องค์ความรู้ เรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี ุณภาพ และมาตรฐาน
ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค”

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อพิจารณา
การทบทวนและปรับปรุงแผนการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศูนย์ข้อมูลจังหวัดอุทัยธานี เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
...................................

รายงานการประชุมคณะทํางานขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ครั้งที่ 2/2555
วันที่ 3 กรกฎาคม 2555
ณ ห้องประชุมการุ้ง ศาลากลางจังหวัดอุทยั ธานี
ผูเ้ ข้าประชุม
1.นายอําพล จุมังมอ
2.น.ส.ฤกษ์ขวัญ คงพิทักษ์
3.น.ส.สุทธิ เสือทัพ
4.นางอารีรัตน์ พรหมสนธิ์
5.นางสาวสุวิมล พรมอ่อน
6.น.ส.ฉลองขวัญ แสนประสิทธิ์
7.นายกําพล เชื้อแพ่ง
8.นายเสริมศักดิ์ วิเชียรบรรณ
9.นางสาวณัสณันท์ สาหร่ายทอง
10.นายศิริวฒ
ั น์ อภิณหพานิช
11.นายจักรกฤษณ์ จิตตานันท์
12.นางดวงรัตน์ พิพฒนชวลิตกุล
13.นางสาวพรพรรณ บุญศรี
14.นางสาวจินดานันท์ หมูพ่ ยัคฆ์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1.นายสันต์ กองสมบัติ
2.นางสาวศิริวัฒน์ โตวิจารณ์

สถิติจังหวัดอุทัยธานี
ประธาน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
สํานักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
นักวิชาการคลังชํานาญการ
สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
สํานักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
นายช่างโยธาชํานาญงาน
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี

-2เริม่ ประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรือ่ ง ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ

ประธาน

จังหวัดได้รับสรุปผลการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) จากการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (Fundamental Level)
มีคะแนนเฉลี่ย 97.40 โดยในหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ไม่มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา จึงแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ

ทีป่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ทีป่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รับทราบ
เรือ่ ง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
รับรองรายงานการประชุม
เรือ่ ง เพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้จังหวัดอุทัยธานี
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบสนับสนุนการดําเนินงานทางเศรษฐกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์ความรู้ เรื่อง “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย”
2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สุขภาพ การศึกษา
การเรียนรู้ วัฒนธรรม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้ทั่วถึง และเป็นธรรม
องค์ความรู้ เรื่อง “การผลิตสัตว์น้ําให้มีคุณภาพ (มาตรฐาน GAP) และ องค์ความรู้เรื่อง
“การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน
ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค”

นางสาวฤกษ์ขวัญ คงพิทกั ษ์
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี รับผิดชอบ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม การดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนา
ชํานาญการ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบสนับสนุนการดําเนินงานทาง
เศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ องค์ความรู้ เรื่อง “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย”
มีผลการดําเนินงานระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2555 ดังนี้ การบ่งชี้ความรู้
การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวล
และกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้
นางสาวสุวมิ ล พรหมอ่อน
สํานักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี รับผิดชอบการดําเนินงานตามแผนการ
เจ้าพนักงานประมงปฏิบตั ิงาน จัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สุขภาพ การศึกษา
การเรียนรู้ วัฒนธรรม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้ทั่วถึง และเป็นธรรม
องค์ความรู้ เรื่อง “การผลิตสัตว์น้ําให้มีคุณภาพ (มาตรฐาน GAP) มีผลการดําเนินงาน
ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2555 ดังนี้ มีการบ่งชี้ความรู้ การสร้างและ
แสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

-3นายกําพล เชือ้ แพ่ง
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี รับผิดชอบการดําเนินงานตาม
นักวิชการพัฒนาชุมชน แผนการจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สุขภาพ
การศึกษา การเรียนรู้ วัฒนธรรม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้ทวั่ ถึง
ชํานาญการ
และเป็นธรรม องค์ความรู้ เรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี ุณภาพ และ
มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค” มีผลการดําเนินงานระหว่าง
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2555 การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
ระเบียบวาระที่ 5

เรือ่ ง เพื่อพิจารณา
การทบทวนและปรับปรุงแผนการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศูนย์ข้อมูลจังหวัดอุทัยธานี เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556

เลขานุการ

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารขอทบทวนแผนการแก้ไขปัญหาภัย
พิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ข้อมูลจังหวัดอุทัยธานี ประจําปี พ.ศ. 2553 2554 ดังนี้
1.การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง
- ภัยที่เกิดจากบคุลากรของหน่วยงาน
- ภัยทิ่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์
- ภัยที่เกิดจากระบบไฟฟ้า
- ภัยทิ่เกิดจากการโจรกรรม
2.แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ
- การเตรียมการเบื้องต้น
- การกําหนดผูร้ ับผิดชอบ
- สถานที่สํารองข้อมุล
- แนวทางการปฏิบัติ
3.แผนทําให้ระบบคอมพิวเตอร์กลับคืนสู่สภาพเดิม
4.การติดตามและรายงานผล

มติที่ประชุม

การทบทวนและปรับปรุงแผนการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศูนย์ข้อมูลจังหวัดอุทัยธานี เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556
ให้มีการปรับปรุงการกําหนดผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติ
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายผู้รับผิดชอบ และควรยกเลิกสถานทีส่ าํ รองข้อมูล
กรณีเกิดภัยพิบัติ เนื่องจากขณะนี้มีการสํารองข้อมูลไว้ในเครื่องสํารองข้อมูลภายนอก
External Hard Disk ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการปรับปรุงแผนฯ ดังกล่าว
และนําเสนอผูว้ ่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
พรพรรณ บุญศรี
(นางสาวพรพรรณ บุญศรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
ผู้จดบันทึกการประชุม

