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ระบบฐานข้ อมู ลการดําเนิ นงานที่เสนอต่ อคณะรั ฐมนตรี และรั ฐสภา กระทรวงมหาดไทย
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บทคัดย่ อ

งานวิ จั ย นี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ออกแบบและพั ฒ นาระบบฐานข้ อมู ล การดํ า เนิ น งานที่ เ สนอ
ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ สภา กระทรวงมหาดไทย สํ า หรั บ การจัด เก็ บ ข้ อ มูล เรื่ อ งเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี
และรั ฐสภา และทํ าการหาประสิท ธิ ภาพและความพึงพอใจของระบบที่ พัฒนาขึน้ เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัย
คือ ระบบฐานข้ อมูลการดําเนิ นงานที่เสนอต่อคณะรั ฐมนตรี และรั ฐสภา กระทรวงมหาดไทย ทําการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้ านคอมพิวเตอร์ และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อประเมินการ
ใช้ งานระบบ ที่ประเมินโดยเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูทําหน้ าที่บันทึกข้ อมูลของหน่วยงานระดับจังหวัด กรมและรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สถิติที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั
พบว่า ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพในการพัฒ นาระบบฐานข้ อ มูล การดํ าเนิ น งานที่ เ สนอต่ อคณะรั ฐ มนตรี
และรัฐสภา กระทรวงมหาดไทยอยู่ในเกณฑ์ดี คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.14 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.64 และผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ งานระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี คือ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิตเท่ากับ 4.28 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74

ABSTRACT
The objective of this research was to develop the Database system of operations to the Cabinet
and Parliament of Ministry of Interior. It used to storage the data of Cabinet and Parliament. After
developed system then find the efficiency and satisfaction. The tools used in this research were the
Database system of operations to the Cabinet and Parliament of Ministry of Interior, the questionnaire to
assess efficiency of system evaluated by the experts in computer and the questionnaire to evaluate
satisfaction for using system evaluated by users of Ministry of interior. Arithmetic Mean, Standard
Deviation were statistical methods to analyze data. The results of this research were found that the
effective assessment result in the development system was effective in good, Arithmetic Mean was 4.14,
and Standard Deviation was 0.64. The results of satisfaction assessment using the system were
effective in good, Arithmetic Mean was 4.28, and Standard Deviation was 0.74.
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คํานํา
ระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยผู้ประสานงานคณะรั ฐมนตรี และรั ฐสภา พ.ศ. 2551 กําหนดให้
ส่วนราชการจัดให้ มีผ้ ูประสานงานเกี่ยวกับการเสนอเรื่ องต่อคณะรัฐมนตรี และรั ฐสภา เรี ยกว่า “ผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา (ปคร.)” และให้ รัฐมนตรี เจ้ าสังกัดแต่งตัง้ ผู้ประสานงานของส่วนราชการจากข้ าราชการ
ประจํ าผู้ดํ ารงตํ าแหน่ งระดับ 10 หรื อ ข้ าราชการประจํ าผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ ง ที่ เ ที ย บเท่ า เมื่ อได้ มี ก ารแต่ ง ตัง้
ผู้ประสานงานแล้ วให้ นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ทราบ โดยอํานาจหน้ าที่ของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา
มีหน้ าที่ ในการประสานงานและให้ คําแนะนํ าแก่ หน่ วยงานในสังกัด เกี่ ยวกับการจัดทํ าเรื่ องเสนอ/การจัดทํ า
ความเห็ น/การจัด ทํ าคํ าชี แ้ จง ต่ อคณะรั ฐ มนตรี การจัด ทํ าคํ าตอบกระทู้ ถ าม การดํ าเนิ น การตามข้ อ หารื อ
ของสมาชิกวุฒิสภา/สภาผู้แทนราษฏร การดําเนิ นการตามที่ คณะกรรมาธิ การร้ องขอ และงานอื่น ๆ ในภารกิ จ
ของคณะรั ฐมนตรี และรั ฐสภา เพื่ อให้ สามารถสืบค้ นและติ ดตามผลการดําเนิ นงาน เพื่ อเป็ นการแก้ ไขปั ญหา
ความเดื อดร้ อนของประชาชนในด้ านต่ าง ๆ กระทรวงมหาดไทยได้ แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการผู้ป ระสานงาน
คณะรั ฐมนตรี และรั ฐสภาประจํากระทรวงมหาดไทยขึน้ โดยมีนายประชา เตรั ตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็ นประธา กรรมการและมีรองอธิ บดีกรมทุกกรม หน่วยงานรั ฐวิสาหกิ จในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ได้ รับ
มอบหมายร่ วมเป็ นกรรมการ มี ห น้ าที่ ใ นการประสานการดํ า เนิ น การในภารกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ องระหว่ า ง
กระทรวงมหาดไทยกับคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา รวมทังติ
้ ดตามความคืบหน้ าเรื่ องที่เสนอต่อคณะรั ฐมนตรี และ
เรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับรัฐสภา
จากลัก ษณะปั ญ หาดัง กล่าวได้ มี ผ้ ูที่ไ ด้ ทํ าการวิ จัย ในลัก ษณะที่ ใ กล้ เคี ย งกัน เช่ น สํ านัก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี (2551) ได้ พฒ
ั นาระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา เพื่อใช้ สําหรับประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ

อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิจยั ครัง้ นี ้เพื่อพัฒนาระบบระบบฐานข้ อ มูล การดําเนิ น งานที่ เ สนอต่อคณะรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ สภา
ของกระทรวงมหาดไทย โดยประมวลผลข้ อมูลแบบเรี ยลไทม์ (Real time) ซึง่ ระบบจะแสดงผลในรู ปแบบเว็บเบส
แอพลิเคชัน (Web based Application) ที่พัฒนาโดยภาษาเอเอสพีดอทเน็ต (Asp.net) และใช้ ฐานข้ อมูล
เอสคิวแอลเซิฟเวอร์ 2005 (SQL server 2005) ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ เจ้ าหน้ าที่ของจังหวัด 76 จังหวัด
และเจ้ าหน้ าที่ ข องกรมและรั ฐ วิ ส าหกิ จในสังกัด กระทรวงมหาดไทย โดยข้ อมูล ที่ จัดเก็ บ ในระบบฐานข้ อ มูล
ประกอบด้ วยข้ อมูล 5 ประเภท ประกอบด้ วย การจัดทําเรื่ องเสนอต่อ ครม. และการจัดทําคําชี ้แจง การตอบกระทู้
ถามเพื่ อ ตอบในราชกิ จ านุ เ บกษาและเพื่ อ ตอบในที่ ป ระชุ ม สภา การดํ า เนิ น การตามข้ อหารื อของ
สมาชิ กสภาผู้แทนราษฏรและสมาชิ กวุฒิสภา การดําเนิ นการตามที่ กรรมาธิ การและสมาชิ กวุฒิสภาร้ องขอ
การดําเนินการตามที่ กรรมาธิ การและสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรร้ องขอ สําหรั บข้ อมูลสําคัญที่จัดเก็บในระบบ
ฐานข้ อมูลประกอบไปด้ วย วัน ที่ หนังสือหน่ วยงานที่ ร้ องขอให้ ดํ าเนิ นการ วันที่ เสนอ ครม. ชื่ อหน่วยงานที่
ร้ องขอให้ ดําเนินการ เลขที่หนังสือของหน่วยงานที่ร้องขอให้ ดําเนินการ ไฟล์เอกสารแนบ(ถ้ ามี) ข้ อสรุ ปโดยย่อ
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หน่ วยงานดําเนิ น การหลัก หน่วยงานสนับ สนุนหรื อหน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้ อง สถานะการดํ าเนิ น งาน ผลการ
ดําเนินงาน เอกสารแนบผลการดําเนินงาน (ถ้ ามี) และหมายเหตุ
ระบบที่พัฒนาขึน้ มีการแสดงผลการดําเนินงานเพื่อให้ ผ้ ูบริ หารสามารถติดตามผลการดําเนินงานและ
ตรวจสอบว่าเรื่ องใดที่มีปัญหาไม่สามารถดําเนินการได้ หรื อล่าช้ าเพราะสาเหตุใด จะได้ หาวิธีการในการแก้ ไข
ปั ญหาร่ วมกัน ซึง่ สถานะดังกล่าวประกอบ 3 สถานะ ดังต่อไปนี ้
สถานะยังไม่เริ่ มดําเนินการ คือ เรื่ องดังกล่าวยังไม่ได้ เริ่ มดําเนินการ แต่ได้ บนั ทึกเรื่ องเข้ าสูร่ ะบบแล้ ว
สถานะอยู่ระหว่างดําเนินการ คือ เรื่ องดังกล่าวอยู่ระหว่างการหาข้ อสรุ ป อยู่ระหว่างนําเข้ า ครม. หรื ออยู่
หว่างการพิจารณาของกฤษฏีกา เป็ นต้ น
สถานะดําเนิ นการแล้ วเสร็ จ คือ เรื่ องดังกล่าวดําเนิ นการแล้ วเสร็ จ พร้ อมกับแนบผลการดําเนิ นงาน
ประกอบในระบบ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. ระบบระบบฐานข้ อมูลการดําเนิ นงานที่ เสนอต่อคณะรั ฐมนตรี และรั ฐสภา ของกระทรวงมหาดไทย
ในระบบเว็บเบสแอพพลิเคชัน (Web based Application)
2. แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่ อประเมิน ประสิทธิ ภาพของระบบระบบระบบฐานข้ อ มูล
การดําเนิ นงานที่ เสนอต่อคณะรั ฐมนตรี และรั ฐสภา ของกระทรวงมหาดไทย ซึง่ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้ านการ
เขียนโปรแกรม 5 ท่าน โดยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2552
: 74) ซึ่งกําหนดระดับความคิดเห็นเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยให้ นํา้ หนักคะแนนระดับ 5 ระดับ
โดยการประเมินผลระบบแบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน คือ
2.1 ประเมินด้ านความรวดเร็ วในการประมวลผล
2.2 ประเมินด้ านความสวยงานและรู ปแบบของส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface)
2.3 ความถูกต้ องของข้ อมูลและการนําไปใช้ ประโยชน์ (Usability)
3. แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้ งานระบบ ซึง่ ประเมินโดยผู้ใช้ งานของจังหวัด กรม
และรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย ที่ ทํ า หน้ าที่ บั น ทึ ก ข้ อมู ล เข้ าสู่ ร ะบบ โดยแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2552 : 74) ซึง่ กําหนดระดับความคิดเห็น
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยให้ นํ ้าหนักคะแนนระดับ 5 ระดับ
การประเมินผลเครื่ องมือในการวิจัย
สําหรับการประเมินผลเครื่ องมือในการวิจยั จะใช้ คา่ ทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครัง้ นี ้
ใช้ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ในการวัดค่ากลางของข้ อมูล โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic
mean) หรื อค่าเฉลี่ย (Mean = (x�) ) และวัดการกระจายของข้ อมูลโดยใช้ คา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation :SD) โดยกําหนดเกณฑ์ ซึง่ แปลความหมายค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบ่งเป็ น 5 ระดับ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ
,2552 : 75) ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระบบที่พฒ
ั นามีความพึงพอใจระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระบบที่พฒ
ั นามีความพึงพอใจระดับดี
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ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระบบที่พฒ
ั นามีความพึงพอใจระดับน้ อยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระบบที่พฒ
ั นามีความพึงพอใจระดับน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระบบที่พฒ
ั นามีความพึงพอใจระดับน้ อยที่สดุ

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลจากการออกแบบระบบ
การใช้ ง านระบบระบบฐานข้ อ มูล การดํ า เนิ น งานที ่ เ สนอต่อ คณะรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ สภา ของ
กระทรวงมหาดไทย แบ่งผู้ใช้ งานออกเป็ น 2 กลุม่ โดยแบ่งตามสิทธิ์และหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับระบบ คือ
1. กลุม่ ผู้ใช้ งานทัว่ ไป คือ ผู้ที่ทําหน้ าที่ในการเรี ยกดูข้อมูลจากระบบระบบฐานข้ อมูล การดําเนิ น งานที่
เสนอต่อคณะรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ สภา ของกระทรวงมหาดไทย ตัวอย่างเช่น ผู้บริ หารระดับกระทรวง ผู้อํานวยการ
สํานัก/กอง หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ กํากับดูแลเรื่ องที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา

Figure 1 the list of menu

หน้ าแรกของระบบจะประกอบไปด้ วยเมนูหลัก ซึง่ จะแบ่งเมนูตามหมวดหมูข่ องเรื่ อง
ซึง่ แบ่งออกเป็ น 5 ประเภท

Figure 2 the details of data
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หลังจากที่เลือกหัวข้ อที่ต้องการดูรายละเอียด จากนันระบบจะแสงดรายละเอี
้
ยดของเรื่ องนัน้ ๆ
ตัวอย่างเช่น วันที่หนังสือหน่วยร้ องขอ เรื่ อง วันที่เสนอ ครม. ฯลฯ

2. กลุม่ ผู้บนั ทึกข้ อมูล คือ ผู้ที่ทําหน้ าที่บนั ทึก แก้ ไข และลบข้ อมูล ซึง่ ผู้ใช้ งานที่ทําหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูลใน
ระดับของกรมและรั ฐวิสาหกิ จ คือ เจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจากหัวหน้ าหน่วยงาน ให้ ทําหน้ าที่ หน้ าที่ การ
จัดเตรี ยมข้ อมูล หรื อเจ้ าหน้ าที่ ที่เ ป็ นของเจ้ าของเรื่ องโดยตรง ตัวอย่างเช่น เจ้ าหน้ าที่ วิเ คราะห์ ระบบ นิ ติก ร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนในระดับจังหวัด ผู้ใช้ งานที่ทําหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูล คือ นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย โดยต้ องทําการกรอกชื่อผู้ใช้ งานและรหัสผ่าน สําหรับเข้ าสูร่ ะบบ

Figure 3 Screen of login
หน้ าจอสําหรับใส่ชื่อผู้ใช้ งานและรหัสผ่าน สําหรับผู้ใช้ งานระบบที่ทําหน้ าที่บนั ทึก แก้ ไข ข้ อมูล
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Figure 4 Screen of input data
หน้ าจอสําหรับกรอกข้ อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น วันที่หนังสือหน่วยร้ องขอ เรื่ อง
วันที่เสนอ ครม. เอกสารแนบ สรุ ปสาระสําคัญ ผลการดําเนิน ฯลฯ
3. ระบบได้ ออกแบบการค้ นหาข้ อมูลสําหรับผู้ใช้ งาน โดยสามารถค้ นหาข้ อมูลได้ ตาม วันที่หนังสือของ
หน่วยงานร้ องขอ ชื่อเรื่ อง หน่วยงานร้ องขอ เลขที่หนังสือของหน่วยงานร้ องขอ และหน่วยงานดําเนินการ

Figure 5 Screen of Searching
หน้ าจอสําหรับสืบค้ นข้ อมูล โดยระบบได้ จดั ทําตัวเลือกในการช่วยค้ นหาข้ อมูล
ผลจากการประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ
การประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้ านคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับระบบฐานข้ อมูล การดําเนิ น งาน
ที่ เสนอต่อคณะรั ฐมนตรี และรั ฐสภา ของกระทรวงมหาดไทย มีผลการประเมินดังต่อไปนี ้ ด้ านความรวดเร็ ว
ในการประมวลผล ผลการประเมินพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45
ซึง่ อยู่ในเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพในระดับดี ด้ านความสวยงานและรู ปแบบของส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User
Interface) ผลการประเมินพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 ซึง่ อยู่ใน
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพในระดับ ดี ความถู ก ต้ องของข้ อ มูล และการนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ (Usability)
ผลการประเมินพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ การ
ประเมินประสิทธิ ภาพในระดับดี สรุ ปผลการประเมินประสิทธิ ภาพของระบบทัง้ 3 ด้ าน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.14 และมีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 ซึง่ อยู่ในเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพในระดับดี
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบจากคะแนนเฉลี่ยประสิทธิภาพในแต่ละด้ านพบว่า ด้ านความถูกต้ องของข้ อมูล
และการนําไปใช้ ประโยชน์ (Usability) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ ส่วนด้ านความสวยงานและรู ปแบบของส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้ (User Interface) มีคา่ เฉลี่ยตํ่ากว่าด้ านอื่น ๆ แสดงให้ เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญให้ ความสนใจในการนําข้ อมูลไปใช้
ประโยชน์ และความน่าเชื่อถือของข้ อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้ อมูล ส่วนผลการประเมินในด้ านความสวยงาม
และรู ปแบบของส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) ที่ตํ่ากว่าด้ านอื่น ๆ ซึง่ อาจเป็ นเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญมองว่า
เมื่ อ ระบบมี ค วามถู ก ต้ อ ง การใช้ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถตอบสนองการใช้ ง านให้ กับ ผู้ ใช้ ง านได้
อย่างถูกต้ อง ในส่วนของการปรับปรุ งหน้ าจอให้ สวยงามเป็ นเรื่ องที่สามารถพัฒนาต่อไปได้
ผลจากการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาระบบ
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การนําระบบฐานข้ อ มูล การดําเนิ น งานที่ เ สนอต่อคณะรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ สภา ของกระทรวงมหาดไทย
ที่ พัฒ นาขึ น้ ไปทํ า การประเมิ น ผลความพึ ง พอใจจากเจ้ าหน้ า ที่ ข องจัง หวัด กรมและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสัง กั ด
กระทรวงมหาดไทย พบว่ า ระบบที่ พั ฒ นาขึ น้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในระดับ ดี มี ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต เท่ า กับ 4.28
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบจากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละประเด็นพบว่า ประเด็นข้ อมูลที่ได้ จากการ
ประมวลผลของระบบสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.35 ซึง่ แสดง
ให้ เห็ น ว่ า ระบบที่ พั ฒ นาขึ น้ สามารถนํ า ไปใช้ และมี ป ระโยชน์ ต่ อ ผู้ บริ หารและหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย

สรุ ป
การนําระบบที่พฒ
ั นาขึ ้นไปทําการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้ านการเขียนโปรแกรม ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับที่ดี และเมื่อนําระบบระบบฐานข้ อมูล การดําเนิ น งานที่ เ สนอต่อคณะรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ สภา
ของกระทรวงมหาดไทย ไปให้ ผ้ ูที่ทําหน้ าที่ บันทึกข้ อมูลและทํ าการประเมินความพึงพอใจในการใช้ งานระบบ
ดังกล่าว ผลการประเมินอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สดุ ดังนันจึ
้ งสรุ ปได้ วา่ ระบบฐานข้ อมูล การดําเนิ น งาน
ที่ เ สนอต่อ คณะรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ สภา ของกระทรวงมหาดไทย เป็ นระบบที่ มีความเหมาะสมที่ จะนํ าไปใช้
ประโยชน์ในการจัดเก็บข้ อมูลที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี แหละรัฐสภาพของกระทรวงมหาดไทยได้ เป็ นอย่างดี
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