ซอฟแวรสําหรับงานของจังหวัด (Province Software)
1 พัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรของจังหวัด (Provincial Resource Planning) โดยผาน
ระบบเวบเซอรวิส ใหสามารถขยายการเชื่อมตอกับระบบงานยอยอืน่ ของรัฐบาลที่มอี ยูหลายรูปแบบและหลาย
ระบบ ซึ่งระบบจังหวัดอิเล็กทรอนิกส (e Province) มีลกั ษณะดังนี้
1. เปนซอฟแวรสําเร็จรูปที่พัฒนาโดยภาษา Visual Studio C#.net
2. ระบบศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัดโดยใชภาษาที่พฒ
ั นาเพื่อยกระดับเปนเวบเซอรวิส
3. ระบบบริหารงานพัสดุ
4. ระบบบริหารการจําหนายสินทรัพยชาํ รุด และหมดความจําเปน
5. ระบบบัญชี และการเงิน
6. ระบบสินทรัพยจังหวัด
7. ระบบงานพัสดุคงคลัง
8. ระบบเชื่อมตอกับบารโคด บัตรแมเหล็ก สมารทการด
9. สามารถเชื่อมตอไปยังระบบการบริหารงานบุคคลของราชการที่มีอยู
10. ระบบฐานขอมูล เปน SQL Server 2005 หรือเทียบเคียง
11. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในรูปของจังหวัดอัจฉริยะ (Provincial Intelligent System)
12. ระบบรายงานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ โดยนําขอมูลจาก ระบบศูนยปฏิบัติการจังหวัด และ
ทรัพยากรจังหวัด
2. พัฒนาระบบปฏิบัติการกลุมจังหวัดในรูปของเวบเซอรวิส เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบ
เครือขายระหวางศูนยขอมูลทั้ง 5 จังหวัด และกลุมจังหวัดอื่นทั่วประเทศไทยในอนาคต
3. พัฒนาระบบฐานขอมูล โครงการ-มาตรการ-แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร พรอมระบบติดตาม
และรายงานผลดวยระบบจังหวัดอัจฉริยะ(Provincial Intelligent System) พรอมระบบรายงานผลในรูปกราฟ
และหลายรูปแบบ โดยใชระบบ Intelligent Report และ Business Intelligent ของ Microsoft เพื่อชวยให
ผูบริหารมองเห็นความเคลื่อนไหวของแผนยุทธศาสตรระดับกระบวนงานที่มีความสําคัญและมีระดับวิกฤติสูง
ขั้นตอนการดําเนินการ(poc)49
การดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลจังหวัด ประจําป 2549
ขั้นตอนที่ 1
1.1 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลและนําเขาสูระบบฐานขอมูล (Database) อิเล็กทรอนิกสของศูนยปฏิบตั ิการจังหวัด
(POC) โดยใหครอบคลุมขอมูลทั้ง 3 สวน ไดอยางถูกตองและครบถวน เปนจํานวนรอยละ 100 ของขอมูลทั้งหมด ไดแก
* สวนที่ 1 ขอมูลจํานวน 45 กลุมเรื่อง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในคูมือการบริหารราชการจังหวัดแบบ

บูรณาการ ชุดที่ 2 การพัฒนาระบบฐานขอมูลจังหวัด (หมายเหตุ: การจัดเก็บขอมูลของแตละกลุม เรื่องใหดําเนินการตามคํา
นิยามทีก่ ําหนดเปนแนวทางโดยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยอยางเครงครัด)
* สวนที่ 2 ขอมูลตัวชี้วดั การบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการจํานวน 33
ตัวชี้วัดตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(หมายเหตุ: การจัดเก็บขอมูลของแต
ละตัวชี้วัดใหดําเนินการตามคํานิยามทีก่ ําหนดเปนแนวทางโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติอยางเครงครัด)
ทั้งนี้ ขอมูลของแตละฐานขอมูลควรมีขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 ป รวมถึงขอมูลลาสุดของ
ปงบประมาณปจจุบัน
* สวนที่ 3 ขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ ของกลุมจังหวัดและ
จังหวัด ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549
1.2 มีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรดานสารสนเทศที่จัดทําขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรดานสารสนเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ใหแลวเสร็จ
ขั้นตอนที่ 2
2.1 ระบบฐานขอมูล(Database) และความพรอมใชงานของขอมูล
1) มีระบบในการตรวจสอบ(Verify) เพื่อทําใหมั่นใจไดวาขอมูลที่นําเขาสูระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ของศูนยปฏิบตั กิ ารจังหวัด(POC) เชื่อถือได เที่ยงตรง
2) มีระบบการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน(Update) เชน มีการระบุผูรับผิดชอบในการปรับปรุงขอมูล
กําหนดความถี่ในการปรับปรุงขอมูลอยางเหมาะสมและทันตอเหตุการณปจจุบนั เปนตน
3) ทบทวน/สํารวจความตองการ Information และรูปแบบการนําเสนอขอมูลทีผ่ ูบริหารจังหวัดในแตละ
ระดับตองการ โดยนําขอมูล (Data) ตามขั้นตอนที่ 1 มาประมวลผลใหอยูในรูป Information พรอมทั้งนําเสนอใหอยูใน
รูปแบบของตาราง กราฟ แผนภูมิ หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามผลสํารวจความตองการของผูบริหารจังหวัดไดอยางถูกตอง ครบถวน
และเปนที่ยอมรับ
4) ศูนยปฏิบัตกิ ารจังหวัด(POC) มีการใหบริการในรูปแบบ Web-based Services สําหรับ
4.1 ผูบริหารจังหวัด เพื่อใชเรียกดูการนําเสนอขอมูลที่ไดสํารวจไวตามขอ 3
4.2 หนวยงานเจาของขอมูล เพื่อปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน(Update หรือนําขอมูลเขาสู
ระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของศูนยปฏิบัตกิ ารจังหวัด (POC)
5) จังหวัดจัดใหมกี ารนําเสนอขอมูลสารสนเทศผานสือ่ หรือชองทางตาง ๆ เชน จัดใหมี Management
Cockpit หรือ Operation War Room หรือ Display หนาจอแสดงผลผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ
ขั้นตอนที่ 3
3.1 มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย(Security) ของระบบสารสนเทศ
1) มีการกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่ดูแลระบบเครื่อง

เจาหนาที่พัฒนาระบบงาน
2) มีระบบรักษาความปลอดภัยที่อนุญาตใหผูที่เกีย่ วของ/ผูที่รับผิดชอบ สามารถเขาสูระบบ
(Accessability) ไดตามระดับหรือขอบเขตความรับผิดชอบ
3.2 มีระบบการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ
1) มีการบริหารความเสีย่ งเพื่อกําจัด/องกันหรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบตาง ๆ โดยสามารถ
ฟนฟูระบบสารสนเทศและการสํารองและกูคืนขอมูลจากความเสียหาย (Back up and Recovery)
2) มีการจัดทําแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ
(Contingency Plan) เชน การเกิดภัยธรรมชาติ อัคคีภยั การกอการราย เปนตน
ขั้นตอนที่ 4
4.1 มีระบบสารสนเทศในการบริหารงานภายในองคกร เชน นํามาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในดานการ
บริหารงานบุคคล ระบบการจัดเก็บเอกสารเปนแบบ Paperless ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เปนตน
4.2 มีระบบเตือนภัย (Warning System) โดยพิจารณาตามเรื่องที่สาํ คัญและกอใหเกิดความเสียหายมากในแตละ
จังหวัด หรือมีการปรับปรุงระบบเตือนภัยที่จัดทําขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 5
5.1 ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรดานสารสนเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดแลวเสร็จและมีผลการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
5.2 มีฐานขอมูลทีส่ ําคัญไมต่ํากวา 3 เรื่องที่ใชระบบ Geographic Information System(GIS) ที่สามารถ Drill
down ขอมูลลงไปถึงระดับตําบลไดอยางชัดเจนไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนตําบลทีม่ ีอยูทงั้ หมดในจังหวัด

