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บทที ่1 ภาพรวมการทาํงานภายในระบบ 
เนื่ อ งด้วยค วาม ต้อ งการของฝ่ าย เลข านุ การการประชุ ม

คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร มีความจําเป็นต้องมีการ
จดัการขอ้มูลทีม่ีจาํนวนมากให้เป็นระบบ เพือ่ให้สบืคน้ขอ้มูลการประชุม และ
ตดิตามผลการดาํเนินงานตามมตขิองคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตไิด้
อยา่งรวดเร็ว และมีประสทิธภิาพ จึงทาํให้เกิดการพฒันาระบบฐานขอ้มูลและ
ตดิตามผลการดาํเนินการตามมตทิีป่ระชุม โดยระบบฐานขอ้มูลและตดิตามผล
การดําเนินการตามมติทีป่ระชุมแบ่งออกเป็น 8 ระบบย่อย คือ ระบบจดัการ
ผูใ้ช้และสทิธกิารใชง้านระบบ ระบบจดัการระเบียบวาระการประชุม ระบบขอ
บรรจุวาระการประชุม ระบบบนัทกึมตทิีป่ระชุมและแจ้งผลการประชุม ระบบ
แจ้งเตือนให้รายงานผลการดําเนินงาน ระบบบนัทึกความก้าวหน้า/ผลการ
ดาํเนินงาน ระบบสืบคน้มตทิีป่ระชุม ระบบสถิตขิอ้มูล ในแตล่ะระบบยอ่ยจะมี
ข ั้นตอนการทํางานที่แตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงค์ของการทํางาน ซึ่ง
วตัถุประสงค์หลกัของระบบฐานข้อมูลและติดตามผลการดําเนินการคือเป็น
ระบบที่ช่วยจดัเตรียมข้อมูลต ั้งแต่ก่อนที่จะดําเนินการประชุม รวมถึงการ
บนัทึกขอ้สรุปหรือมติทีป่ระชุม ตลอดจนตดิตามผลการดําเนินงานตามมติที่
ประชุม  และยงัสามารถแสดงรายงานหรือข้อมู ลที่ เป็นประโยชน์ต่อ
คณะกรรมการสทิธมินุษยชน เพือ่ความสะดวกตอ่การสบืคน้ขอ้มูลและตดิตาม
ผลการประชุม  

ระบบย่อยต่างๆ ภายในระบบฐานข้อมูลและติดตามผลการ
ดาํเนินการตามมตทิีป่ระชุมมีรายละเอยีดดงัตอ่ไปน้ี 

1.1 ระบบจดัการผูใ้ชแ้ละสทิธกิารใชง้านระบบ 
ระบบจดัการผูใ้ชแ้ละสทิธกิารใชง้าน คอืระบบทีช่ว่ยในการจดัการ

ผูใ้ช้งานระบบตลอดจนกําหนดสทิธกิารใช้งานตา่งๆ ภายในระบบฐานขอ้มูล
และติดตามผลการดําเนินการตามมติที่ประชุม โดยสิทธิการใช้งานภายใน
ระบบจะแบง่ออกเป็น 6 กลุม่ดงัน้ี 

1. กลุ่มผู้ใช้งานฝ่ายเลขานุการฯ (กอค.) คือ ผู้ใช้ระบบที่มีทําหน้าที่
ดูแล จดัการระบบ และกําหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ 
รวมถึงการบนัทึกและแก้ไขระเบียบวาระการประชุม มตทิีป่ระชุม 
และตรวจสอบตดิตามผลการดาํเนินการตามมตทิีป่ระชุม นอกจากน้ี
ยงัสามารถเสนอเรือ่งเขา้บรรจุในระเบียบวาระการประชุม เรียกดู
ขอ้มูลระเบียบวาระการประชุม มตทิีป่ระชุม รวมถงึการดาํเนินงาน
ตามมติทีป่ระชุม และยงัได้รบัข้อความแจ้งเตือนต่างๆ ทีเ่กีย่วกบั
การประชุม 
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2. กลุ่มผู้ใช้งานสํานัก/กลุ่มงาน/หน่วยงาน  คือ ผู้ใช้งานระบบที่
สามารถเสนอเรือ่งเขา้บรรจุในระเบียบวาระการประชุม และเป็นผู้
ไดร้บัมอบหมายใหด้าํเนินการตามมตทิีป่ระชุม โดยจะใชง้านระบบ
ฐานข้อมูลและติดตามผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมเพื่อ
รายงานผลการดําเนินการตามมตทิีป่ระชุม นอกจากน้ียงัสามารถ
เรียกดูข้อมูลระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม รวมถึงการ
ดาํเนินงานตามมตทิีป่ระชุม และยงัไดร้บัขอ้ความแจง้เตอืนตา่งๆ ที่
เกีย่วกบัการประชุม 

3. กลุ่มผู้ใช้ประธาน กสม. คือ ผู้ใช้ระบบที่สามารถบรรจุเรื่องเข้า
ระเบียบวาระการประชุม และมีอํานาจในการอนุมตัิการเพิ่มวาระ
การประชุม ภายหลงัจากที่ผู้ใช้กลุ่มเลขาธิการ กสม. พิจารณา
กล ั่นกรองแล้วเห็นชอบเพิ่มเรื่องเข้าบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุม นอกจากน้ียงัสามารถเรียกดูขอ้มูลระเบียบวาระการประชุม 
มติทีป่ระชุม รวมถึงการดาํเนินงานตามมตทิีป่ระชุม และยงัไดร้บั
ขอ้ความแจง้เตอืนตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการประชุม 

4. กลุ่มผู้ใช้กสม. คือ  ผู้ ใช้ งานระบบซึ่ ง เป็นผู้ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยกลุ่มผู้ใช้กสม. จะ
สามารถขอบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุม และทําหน้าที่
รกัษาราชการแทนประธาน กสม. ในการอนุมตัิการเพิ่มวาระการ
ประชุม ภายหลงัจากทีผู่ใ้ชก้ลุม่เลขาธกิาร กสม. พจิารณากล ั่นกรอง
แล้วเห็นชอบเพิ่มเรื่องเข้าบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
นอกจากน้ียงัสามารถเรียกดูข้อมูลระเบียบวาระการประชุม มติที่
ประชุม รวมถึงการดําเนินงานตามมติที่ประชุม และยงัได้รบั
ขอ้ความแจง้เตอืนตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการประชุม 

5. กลุม่ผูใ้ช้เลขาธกิาร กสม. คือ ผูใ้ชร้ะบบทีส่ามารถขอบรรจุเรือ่งเขา้
ระเบียบวาระการประชุม และที่มีหน้าที่พิจารณากล ั่นกรองเรื่อง 
เพื่อเสนอตอ่ประธานกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติอนุมตัิเรือ่ง
ดงักล่าวบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม นอกจากน้ียงัสามารถ
เรียกดูข้อมูลระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม รวมถึงการ
ดาํเนินงานตามมตทิีป่ระชุม และยงัไดร้บัขอ้ความแจง้เตอืนตา่งๆ ที่
เกีย่วกบัการประชุม 

6. กลุ่มผูใ้ช้รองเลขาธกิาร กสม. และทีป่รกึษา กสม. คือ ผู้ใช้ระบบที่
สามารถขอบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุม และทําหน้าที่
รกัษาราชการแทนเลขาธกิาร กสม. หรือเป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายให้
ทาํหน้าทีแ่ทนเลขาธกิาร กสม. ในการพิจารณากล ั่นกรองเรือ่ง เพือ่
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เสนอต่อประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอนุมตัิเรื่อง
ดงักลา่วบรรจุเขา้ระเบียบวาระการประชุม นอกจากน้ียงัสามารถยงั
สามารถเรียกดขูอ้มูลระเบียบวาระการประชุม มตทิีป่ระชุม รวมถึง
การดําเนินงานตามมติที่ประชุม และยงัได้รบัข้อความแจ้งเตือน
ตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการประชุม 

 
ข ัน้ตอนกระบวนการทาํงานในระบบการจดัการผูใ้ชแ้ละสทิธกิาร

ใชง้านระบบสามารถแสดงตามแผนภาพและคาํอธบิายดา้นลา่ง ดงัน้ี 

 
รูปที ่1 - 1 แผนภาพจาํลองกระบวนการทาํงานภายในระบบการจดัการผูใ้ชแ้ละสทิธกิาร

ใชง้าน 
 

1. กระบวนการเพิม่ผูใ้ชง้านระบบ  
กลุ่มผู้ใช้ฝ่ายเลขานุการฯ (กอค.) มีสิทธิในการเพิ่มข้อมูล

ผู้ใช้งานระบบใหม่ผ่านกระบวนการน้ี โดยจะต้องทําการอนุมตัิ
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ผูใ้ช้งานระบบเพื่อให้ผูใ้ช้งานทีเ่พิ่มใหม่สามารถเข้าใช้งานระบบ
ได ้
2. กระบวนการกาํหนดสทิธใิหผู้ใ้ชง้านระบบ  

กลุ่มผู้ใช้ฝ่ายเลขานุการฯ (กอค.) มีสิทธิในการกําหนดและ
แก้ไขสทิธกิารใช้งานใหก้บัผูใ้ช้งานภายในระบบ โดยสทิธกิารใช้
งานระบบจะแบง่ออกเป็น 6 กลุม่ตามรายละเอยีดขา้งตน้ 
3. กระบวนการกาํหนดสทิธริกัษาการแทน  

ในกรณีที่กลุ่มผู้ใช้ประธาน กสม. หรือเลขาธิการ กสม. ติด
ราชการไม่สามารถดําเนินการภายในระบบได้ กลุ่มผู้ใช้ฝ่าย
เลขานุการฯ (กอค.) สามารถกาํหนดสทิธริกัษาการแทนใหก้บัผูใ้ช้
ในกลุ่มกสม. หรือกลุ่มรองเลขาธกิาร กสม.และทีป่รึกษา กสม. ที่
ได้รบัแต่งต ัง้ให้รกัษาการแทนประธานกรรมการหรือเลขานุการ 
กสม. เพื่อให้สามารถใช้งานในระบบได้เทียบเท่ากลุ่มสิทธิน ั้นๆ 
ในชว่งระยะทีร่กัษาการแทน โดยฝ่ายเลขานุการฯ (กอค.) ตอ้งระบุ
ช่วงเวลาเริ่มตน้และสิน้สุดการรกัษาการแทน ในการกําหนดสทิธิ
รกัษาการแทนประธาน กสม. ผูท้ีร่กัษาการแทนจะตอ้งอยูใ่นกลุ่ม
ผูใ้ช้กสม. เท่านั้น ส่วนการกําหนดสิทธริกัษาการแทนเลขาธกิาร 
กสม. ผูท้ีร่กัษาการแทนจะตอ้งอยูใ่นกลุ่มผูใ้ชร้องเลขาธกิาร กสม. 
และทีป่รกึษา กสม. เทา่นัน้ 
4. กระบวนการแกไ้ขผูใ้ชง้านระบบ 

กลุ่มผู้ใช้ฝ่ายเลขานุการฯ (กอค.) มีสิทธใินการแก้ไขหรือลบ
ขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 

 
1.2 ระบบจดัการระเบยีบวาระการประชุม 

ระบบจดัการระเบียบวาระการประชุม คอืระบบทีช่ว่ยในการบนัทกึ
รายละเอียดของข้อมูลก่อนทีจ่ะทําการประชุม โดยกลุ่มผู้ใช้ฝ่ายเลขานุการฯ 
(กอค.) สามารถจดัทาํระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนบนัทกึและแกไ้ขวาระ
การประชุมยอ่ยในแตล่ะการประชุม  ข ัน้ตอนกระบวนการทาํงานในระบบการ
จดัการผูใ้ชแ้ละสทิธกิารใชง้านระบบสามารถแสดงตามแผนภาพและคาํอธบิาย
ดา้นลา่ง ดงัน้ี 
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รูปที ่1 - 2 แผนภาพจาํลองกระบวนการทาํงานภายในระบบการจดัการระเบียบวาระการ

ประชุม 

1. กระบวนการสรา้งระเบียบวาระการประชุม  
ใช้สาํหรบับนัทกึรายละเอียดของขอ้มูลการประชุม และบนัทึก

วาระการประชุมหรือเลือกวาระการประชุมทีไ่ดร้บัการอนุมตัเิพือ่
จดัทาํระเบียบการประชุมทีจ่ะใชใ้นประชุมในคร ัง้น ัน้ เพือ่ใหผู้ร้ว่ม
ประชุมรบัทราบข้อมูลและเรื่องที่จะทําการประชุม ตลอดจน
สามารถแก้ไขหวัเรื่องหรือรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูล
สาํคญัทีใ่ชใ้นการสรา้งระเบียบวาระการประชุมมีรายละเอยีดดงัน้ี 

 ขอ้มูลระเบียบวาระการประชุม 
1) การประชุมคร ัง้ที ่
2) วนัทีป่ระชุม 
3) วนัทีบ่นัทกึขอ้มูล 
4) ผูเ้ขา้รว่มการประชุม 
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ขอ้มูลวาระการประชุม 
1) ลาํดบัทีข่องวาระ 
2) ประเภทวาระ 
3) หวัเรือ่งวาระ 
4) ผูนํ้าเสนอวาระ 
5) หน่วยงานผูนํ้าเสนอวาระ 
6) สาระสาํคญัของวาระ 
7) ประเด็นเรือ่งของวาระ 

2. กระบวนการแกไ้ขระเบียบวาระการประชุม  
กลุ่มผูใ้ช้ฝ่ายเลขานุการฯ (กอค.) สามารถแก้ไขระเบียบวาระ

การประชุมโดยทําการคน้หาและเลือกระเบียบวาระการประชุมที่
ต้องการ และทําการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดรวมถึงวาระการ
ประชุมภายในระเบียบวาระการประชุมนัน้ได ้

 
 

3. กระบวนการออกรายงานระเบียบวาระการประชุม  
กลุ่มผู้ใช้ฝ่ายเลขานุการฯ (กอค.) สามารถทําการค้นหาและ

เลือกระเบียบวาระการประชุม เพื่อออกรายงานระเบียบวาระการ
ประชุมในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word สําหรบัเป็นข้อมูล
ข ัน้ตน้ในการจดัทาํเอกสารทีใ่ชใ้นการประชุม 
4. กระบวนการอนุมตัริะเบียบวาระการประชุม  

ภายหลงัจากทีก่ลุ่มผูใ้ช้ฝ่ายเลขานุการฯ (กอค.) สรา้งระเบียบ
วาระการประชุมแล้ว สามารถเสนอขออนุมตัิระเบียบวาระการ
ประชุมโดยมีกระบวนการดงัน้ี 

1) กลุม่ผูใ้ชฝ่้ายเลขานุการฯ (กอค.) เสนอขออนุมตัริะเบียบ
วาระการประชุม 

2) กลุ่มผู้ใช้ฝ่ายเลขาธิการ กสม. พิจารณากล ั่นกรอง
ระเบียบวาระการประชุม หากเห็นชอบสามารถเสนอขอ
อนุมตัริะเบียบวาระการประชุม 
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3) กลุ่มผู้ใช้ฝ่ายประธาน กสม. พิจารณาระเบียบวาระการ
ประชุมและอนุมตัริะเบียบวาระการประชุม 

4) กลุ่มผู้ใช้ฝ่ายเลขาธิการ กสม. รบัทราบผลการอนุมตัิ
ระเบียบวาระการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ระบบขอบรรจุวาระการประชุม 
ผูใ้ชภ้ายในระบบฐานขอ้มูลและการตดิตามผลการดาํเนินการตามมตทิี่

ประชุมสามาถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม โดยต้องผ่าน
ความเห็นชอบและอนุมตัิจากกลุ่มผู้ใช้ประธาน กสม. โดยกระบวนการขอ
บรรจุวาระการประชุมและข ัน้ตอนการอนุมตัสิามารถอธบิายไดต้ามแผนภาพ
และรายละเอยีดดา้นลา่ง ดงัน้ี 
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รูปที ่2 - 3 แผนภาพจาํลองกระบวนการทาํงานภายในระบบขอบรรจุวาระการประชุม 

 

1. กระบวนการขอบรรจุวาระการประชุม  
กระบวนการขอบรรจุวาระการประชุมเป็นกระบวนการที่ให้

ผู้ใช้ระบบสามารถเสนอเรื่องเพื่อขอบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุม โดยผู้ใช้ระบบทําการกรอกข้อมูลวาระการประชุมและ
เอกสารแนบ เพื่อนําเสนอเรื่องให้กลุ่มผู้ใช้ระบบประธาน กสม.
และเลขาธกิาร กสม. อนุมตัติอ่ไป โดยระบบจะทาํการแจง้เตอืนใน
รูปแบบอีเมล์ไปยงัผู้ใช้ในกลุ่มเลขาธิการ กสม. หากมีเรื่องขอ
บรรจุทีย่งัไมไ่ดร้บัการพจิารณากล ั่นกรอง 

 
2. กระบวนการอนุมตัขิอบรรจุวาระการประชุม  

กระบวนการอนุมตัขิอบรรจุวาระการประชุมมีข ัน้ตอนดงัน้ี 
1) กลุ่มผู้ใช้ระบบเลขาธิการ กสม. สามารถพิจารณา

กล ั่นกรองเรื่องขอบรรจุวาระการประชุมและให้ความ
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เห็นชอบผ่านทางระบบ เพื่อเสนอขออนุมตัิบรรจุเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมตอ่ไป 

2) กลุ่มผู้ใช้ระบบประธาน กสม. สามารถพิจารณาและ
อนุม ัติเรื่องขอบรรจุวาระการประชุมที่ได้รบัความ
เห็นชอบจากกลุม่ผูใ้ชง้านระบบเลขธกิาร กสม.  

3) กลุ่มผู้ใช้ระบบเลขาธิการ กสม. รบัทราบผลการอนุมตัิ
เรือ่งขอบรรจุวาระการประชุม 

4) ระบบจะทาํการเพิ่มเรือ่งขอบรรจุวาระการประชุมเขา้ใน
ระเบียบการประชุมโดยอตัโนมตั ิ

ระบบจะทาํการตรวจสอบเรือ่งทีม่ีการขอบรรจุวาระการประชุม
ในทุกๆ วนั หากพบว่ามีเรื่องที่ยงัไม่ได้รบัการพิจารณาอยู่ใน
ข ัน้ตอนใดระบบจะทําการแจ้งเตือนกลุ่มผู้ใช้ระบบทีเ่กี่ยวขอ้งใน
รปูแบบอเีมล์ 

 
1.4 ระบบบนัทกึมตทิีป่ระชุมและการแจง้ผลการประชุม 

ภายหลงัจากทีม่ีการจดัประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีไ่ดส้รา้ง
ขึน้แล้ว กลุ่มผูใ้ชร้ะบบฝ่ายเลขานุการฯ (กอค.) สามารถนําขอ้มูลมตทิีป่ระชุม
มาบนัทึกภายในระบบฐานข้อมูลและติดตามผลการดําเนินการตามมติที่
ประชุมผ่านระบบบนัทึกมติที่ประชุมและแจ้งผลการประชุม ซึ่งหากว่ามติที่
ประชุมนั้นต้องมีการแจ้งมติทีป่ระชุมหรือมีการดําเนินการตามมติทีป่ระชุม
เพิ่มเติมกลุ่มผู้ใช้ระบบฝ่ายเลขานุการฯ (กอค.) สามารถบนัทึกการแจ้งมติที่
ประชุมได้โดยตรงผ่านระบบน้ี โดยสามารถแสดงข ัน้ตอนและกระบวนการ
ทาํงานไดต้ามแผนภาพและรายละเอยีดดา้นลา่ง ดงัน้ี 
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รูปที ่2 – 4 แผนภาพจาํลองกระบวนการทาํงานภายในระบบบนัทกึมตทิีป่ระชุมและการ

แจง้ผลการประชุม 
 

1. กระบวนการบนัทกึมตทิีป่ระชุม  
กลุ่มผู้ใช้ระบบฝ่ายเลขานุการฯ (กอค.) สามารถค้นหาการ

ประชุมหรือระเบียบวาระการประชุมทีต่อ้งการ และทําการบนัทึก
ข้อมูลมติที่ประชุม โดยมีรายละเอียดข้อมูลมติที่ประชุมที่ต้อง
บนัทกึดงัตอ่ไปน้ี 

1) ความเห็นทีป่ระชุม 
2) มตทิีป่ระชุม 
3) เงือ่นไขตามมตทิีป่ระชมุ 
4) คาํสาํคญั 
5) ประเภทการดาํเนินงาน (1. ไม่แจ้งมตแิละไม่ตดิตาม 

2. แจง้มต ิ3. แจง้มตแิละตดิตามผล) 
6) ผู้รบัผิดชอบแจ้งมติซึ่งเป็นผู้ใช้ระบบในกลุ่มฝ่าย

เลขานุการฯ (สาํหรบัประเภทการดาํเนินงานแบบแจ้ง
มต ิและแจง้มตแิละตดิตามผล) 
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2. กระบวนการบนัทกึการแจง้มตทิีป่ระชุม  

หากทีป่ระชุมลงมตใิห้วาระการประชุมใดๆ มีการดําเนินงาน
ในรูปแบบแจ้งมติหรือแจ้งมตแิละติดตามผล กลุ่มผู้ใช้ระบบฝ่าย
เลขานุการฯ (กอค.) สามารถทําการบนัทึกข้อมูลการแจ้งมติที่
ประชุม โดยมีรายละเอยีดขอ้มูลทีต่อ้งบนัทกึดงัน้ี 

1) เลขทีห่นงัสอืแจง้มต ิ
2) วนัเดอืนปีทีอ่อกหนงัสอืแจง้มต ิ
3) หน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหด้าํเนินการ 
4) อีเมล์ ผูร้บัผิดชอบ (สามารถเลือกจากผู้ใช้ระบบหรือ

กรอกเพิม่เตมิในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูใ้ชร้ะบบ) 
5) เบอร์โทรศพัท์ของผู้รบัผิดชอบ (สามารถเลือกจาก

ผูใ้ช้ระบบหรือกรอกเพิ่มเตมิในกรณีทีไ่ม่ได้เป็นผูใ้ช้
ระบบ) 

6) กาํหนดวนัทีแ่ลว้เสร็จ (สาํหรบักรณีทีม่ตทิีป่ระชุมเป็น
ประเภทแจง้มตแิละตดิตามผล) 

 
1.5 ระบบแจง้เตอืนใหร้ายงานผลการดาํเนินงาน 

ระบบแจง้เตือนให้รายงานผลการดาํเนินงานเป็นเครือ่งมือชว่ยอาํนวย
ความสะดวกให้กบักลุ่มผู้ใช้ ฝ่ายเลขานุการฯ (กอค.) ในการแจ้งเตือน
ผูร้บัผดิชอบตามมตทิีป่ระชุมใหร้ายงานผลการดาํเนินงานตามมตทิีป่ระชุม อีก
ท ัง้ยงัสามารถตรวจสอบสถานะการแจง้เตอืนในแตล่ะการดาํเนินการตามมตทิี่
ประชุม อีกท ัง้ยงัสามารถสง่ขอ้ความแจ้งเตือนเฉพาะกิจในกรณีอืน่ๆ ไดต้าม
ตอ้งการ โดยสามารถแสดงกระบวนการทาํงานตามแผนภาพและรายละเอียด
ดา้นลา่ง ดงัน้ี 
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ระบบฐานขอ้มูลและติดตามผลการดาํเนินการตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 

 
รูปที ่2 – 5 แผนภาพจาํลองกระบวนการทาํงานภายในระบบแจง้เตอืนใหร้ายงานผลการ

ดาํเนินงาน 
 

1. กระบวนการกาํหนดรูปแบบขอ้ความแจง้เตอืน  
กลุ่มผู้ใช้ระบบฝ่ายเลขานุการฯ (กอค.) สามารถกําหนด

รูปแบบขอ้ความแจ้งเตือนท ัง้ในรูปแบบขอ้ความส ัน้ (SMS) และ
อีเมล์เพื่อใช้เป็นรูปแบบให้ระบบสร้างข้อความแจ้งเตือนให้
รายงานผลการดาํเนินงานเพือ่สง่ไปยงัผูร้บัผดิชอบตดิตามผลการ
ดาํเนินงาน (ผูร้บัผดิชอบแจง้มตทิีป่ระชุม) และผูร้บัผดิชอบปฏบิตัิ
ตามมตทิีป่ระชุม 
2. กระบวนการแจง้เตอืนใหร้ายงานผลการดาํเนินงาน  

ในกรณีที่ใกล้วนัครบกําหนดให้รายงานผลการดําเนินงาน
ตามทีบ่นัทึกข้อมูลไว้ในการแจ้งมติทีป่ระชุม ระบบแจ้งเตือนให้
รายงานผลการดําเนินงานจะทําการส่งข้อความแจ้งเตือนท ั้งใน
รูปแบบขอ้ความส ัน้ (SMS) และอเีมล์ไปยงัผูร้บัผดิชอบตดิตามผล
การดําเนินงาน (ผู้รบัผิดชอบแจ้งมติที่ประชุม) และผู้รบัผิดชอบ
ปฏิบตัิตามมติที่ประชุมจํานวน 2 คร ั้ง คือ วนัก่อนครบกําหนด 
และวนัครบกาํหนด 
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ระบบฐานขอ้มูลและติดตามผลการดาํเนินการตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 

 
 

3. กระบวนการตรวจสอบสถานะการแจง้เตอืนผลการดาํเนินงาน  
กลุ่มผู้ใช้ระบบฝ่ายเลขานุการฯ (กอค.) สามารถตรวจสอบ

สถานะการแจ้งเตือนผลการดําเนินการได้โดยเลือกการประชุม/
ระเบียบวาระการประชุมและมตทิีป่ระชุมทีต่อ้งการ จากนั้นระบบ
จะแสดงสถานการแจง้เตอืนใหร้ายงานผลการดาํเนินงานท ัง้ 2 คร ัง้ 
คอื วนักอ่นครบกาํหนด และวนัครบกาํหนด 
4. กระบวนการแจง้เตอืนเฉพาะกจิ  

หากกลุ่มผู้ใช้ระบบฝ่ายเลขานุการฯ (กอค.) ต้องการจะแจ้ง
เตือนผู้เกี่ยวข้องกบัการประชุมในกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก
กระบวนการที่ได้กล่าวมาข้างต้น  กลุ่มผู้ใช้งานระบบฝ่าย
เลขานุการฯ (กอค.) สามารถทาํการแจ้งเตือนเฉพาะกิจไดโ้ดยทํา
การผู้รบัการแจ้งเตือน(ผู้ใช้งานระบบ) หรือระบุเบอร์โทรศพัท์ที่
ตอ้งการ พรอ้มท ัง้กรอกขอ้ความแจ้งเตือนลงในระบบ ระบบจะสง่
ขอ้ความแจง้เตอืนไปยงัผูร้บั 
5. กระบวนการบนัทกึหนงัสอืตดิตามการดาํเนินการ  

กลุ่มผูใ้ช้ระบบฝ่ายเลขานุการฯ (กอค.) สามารถบนัทกึหนงัสือ
ตดิตามการดาํเนินการได ้เพือ่ใหส้ามารถสืบคน้ขอ้มูลในภายหลงั 
โดยทําการเลือกการประชุม/ระเบียบวาระการประชุม และมติที่
ประชุมที่ต้องการ จากนั้นบ ันทึกข้อมูลหนังสือติดตามการ
ดาํเนินการดงัน้ี  

1) หนงัสอืแจง้เตอืนคร ัง้ที ่
2) เลขทีห่นงัสอื 
3) วนัเดอืนปีทีอ่อกหนงัสอื 
4) จาํนวนวนัทีต่อ้งรายงานผล 

 
1.6 ระบบบนัทกึความกา้วหน้าและผลการดาํเนินงาน 

ภายหลงัจากทีผู่้รบัผิดชอบดําเนินการตามมติที่ประชุมซึ่งอยู่ในกลุ่ม
ผูใ้ช้สาํนกั/กลุ่มงาน/หน่วยไดด้าํเนินการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายเรียบรอ้ยแล้ว 
สามารถบนัทึกผลการดําเนินงานผา่นทางระบบบนัทึกความก้าวหน้าและผล
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ระบบฐานขอ้มูลและติดตามผลการดาํเนินการตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 

การดําเนินงาน เพื่อให้ผู้ใช้ระบบสามารถสืบค้นข้อมูลในภายหลงัได้ โดย
สามารถแสดงข ั้นตอนและกระบวนการทํางานได้ตามแผนภาพและ
รายละเอยีดดา้นลา่ง ดงัน้ี 

 
รูปที ่2 – 6 แผนภาพจาํลองกระบวนการทาํงานภายในระบบบนัทกึความกา้วหน้า/ผลการ

ดาํเนินงาน 
 

1. กระบวนการเพิม่/แกไ้ขบนัทกึผลการดาํเนินงาน  
ผูร้บัผดิชอบการดําเนินการตามมตทิีป่ระชุมทีอ่ยู่ในกลุ่มผู้ใช้

ระบบสาํนกั/กลุ่มงาน/หน่วย สามารถบนัทึกผลการดําเนินงานใน
ระบบ โดยการคน้หาการประชุม/ระเบียบวาระการประชุม และมติ
ทีป่ระชุมทีต่้องการ และทําการบนัทึกข้อมูลผลการดําเนินงานที่
ตนเองไดร้บัมอบหมายและสามารถแนบไฟล์เอกสารประกอบผล
การดําเนินงานได้ ในกรณีที่ผู้รบัผิดชอบดําเนินการตามมติที่
ประชุมมิใช่ผู้ใช้ระบบ กลุ่มผู้ใช้ระบบฝ่ายเลขานุการฯ (กอค.) 
สามารถบนัทกึข้อมูลผลการดาํเนินงานแทนได ้โดยมีรายละเอียด
ขอ้มูลทีต่อ้งบนัทกึดงัน้ี 
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ระบบฐานขอ้มูลและติดตามผลการดาํเนินการตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 

1) เลขทีห่นงัสอืรายงานผลการดาํเนินงาน 
2) ชือ่เรือ่งหนงัสอื 
3) วนัเดอืนปีทีอ่อกหนงัสอื 
4) ผลการดาํเนินการ (เป็นตวัเลือก ดาํเนินการแล้ว หรือ 

อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ) 
5) รายละเอยีดการดาํเนินการ 

2. กระบวนการแจง้เตอืนการบนัทกึผลการดาํเนินงาน  
เมือ่มีการบนัทกึผลการดาํเนินการในแตล่ะมตทิีป่ระชุม ระบบ

จะทาํการสง่ขอ้ความอีเมล์แจง้เตอืนผูร้บัผดิชอบตดิตามผลของมติ
น ัน้และอเีมล์ทีก่าํหนดคา่ไวภ้ายในระบบอกีจาํนวน 2 อเีมล์ 
3. กระบวนการพมิพ์ผลการดาํเนินงาน  

กลุ่มผูใ้ช้ระบบฝ่ายเลขานุการฯ (กอค.) สามารถพิมพ์เอกสาร
ผลการดาํเนินการทีผู่ร้บัผดิชอบดาํเนินการตามมตทิีป่ระชุมไดท้าํ
การบนัทกึได ้โดยทาํการเลือกคน้หาการประชุม/ระเบียบวาระการ
ประชุม และมตทิีป่ระชุมทีต่อ้งการ และส ั่งพมิพ์ผลการดาํเนินการ 

 
 

1.7 ระบบสบืคน้มตทิีป่ระชุม 
เพือ่ใหผู้ใ้ชร้ะบบฐานขอ้มูลและการตดิตามผลการดาํเนินการตามมตทิี่

ประชุมสามารถคน้หาขอ้มูลมตกิารประชุมยอ้นหลงัไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
จงึไดม้ีการพฒันาระบบสืบคน้มตทิีป่ระชุม โดยสามารถอธบิายดว้ยแผนภาพ
และรายละเอยีด ดงัน้ี 
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ระบบฐานขอ้มูลและติดตามผลการดาํเนินการตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 

 
รูปที ่2 – 7 แผนภาพจาํลองกระบวนการทาํงานภายในระบบสืบคนืมตทิีป่ระชุม 

 

1. กระบวนการคน้หามตทิีป่ระชุม  
ผูใ้ชร้ะบบสามารถคน้หาขอ้มูลมตทิีป่ระชุม โดยใชเ้งือ่นไขการ

คน้หาในการสบืคน้ขอ้มูลโดยตวัเชือ่มและ/หรือได ้รวมถงึสามารถ
ค้นหาข้อมูลในรูปแบบ Fulltext Search ได้ โดยเงื่อนไขการ
คน้หาดงัน้ี 

1) ชือ่เรือ่งวาระการประชุม 
2) ชว่งเวลาการประชุม 
3) ผูไ้ดร้บัมอบหมายใหด้าํเนินการตามมตทิีป่ระชุม 
4) คาํสาํคญั 
5) ประเภทการดาํเนินงาน 
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ระบบฐานขอ้มูลและติดตามผลการดาํเนินการตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 

1.8 ระบบสถติขิอ้มลู 
ระบบสถติขิอ้มูลใชส้าํหรบัออกรายงานเชงิสถติใิหผู้ใ้ชร้ะบบฐานขอ้มูล

และการตดิตามผลการดาํเนินการตามมตทิีป่ระชุมสามารถนําขอ้มูลดงักลา่วไป
ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยสามารถออกรายงานในรูปแบบตารางและกราฟแท่ง
หรือกราฟวงกลม โดยสามารถอธบิายดว้ยแผนภาพและรายละเอยีด ดงัน้ี 

 
รูปที ่2 – 8 แผนภาพจาํลองกระบวนการทาํงานภายในระบบสถติขิอ้มูล 

 

1. กระบวนการรายงานสถติขิอ้มูล  
ผู้ใช้ระบบต้องกรอกข้อมูลเงื่อนไขเพื่อใช้ในการประมวลผล

และแสดงรายงานสถิติข้อมูล ตวัอย่างเช่น ช่วงเวลาของข้อมูลที่
ตอ้งการจดัทาํรายงาน เป็นตน้  
2. กระบวนการ Export รายงานสถติขิอ้มูล  

หลงัจากที่ออกรายงานสถิติข้อมูลแล้วผู้ใช้ระบบสามารถ 
export ข้ อ มู ล ร าย งาน ใน รู ป แ บ บ  Microsoft Word ห รื อ 
Microsoft Excel ได ้
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