สรุปบทเรียนผลการปฏิบตั ริ าชการตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ การชลประทาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ค่าคะแนน
สาเหตุของความสําเร็จ/ไม่สาํ เร็จ
ที่ได้
1. ตัวชี้วดั ตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการระดับสํานัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ตัวชี้วดั

สศส-1.1 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
- ระบบ RID Cloud
- ระบบฐานข้อมูลตะกอน
(Sediment)
- ระบบการชําระค่าไปรษณีย์
กรมชลประทาน

๕

สศส-1.2 ระดับความสําเร็จของการ
บํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

๕

สาเหตุของความสําเร็จ
- ผู้พัฒนาได้ศึกษาเทคโนโลยีอย่างละเอียด
ก่อนการพัฒนา พร้อมกับติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง
- เป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับเทคโนโลยี
และความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนในการ
พัฒนา
สาเหตุของความไม่สําเร็จ
- บุคลากรที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคมีการ
โยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ่อย ทําให้การ
ทํางานไม่ต่อเนื่อง บุคลากรทีม่ าปฏิบัติงาน
ต่อต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ ทําความ
เข้าใจ และสร้างความคุ้นเคยกับระบบงาน
สาเหตุของความสําเร็จ
- กําหนดแผนและแนวทางในการสํารอง
ระบบและข้อมูลได้ชัดเจน

ข้อเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วดั ฯ ในปีต่อไป
- ควรมีการจัดหาซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ ที่ผใู้ ห้บริการ
ต้องการและคุ้นเคยต่อการใช้งาน เช่น Windows
Server, SQL Server เป็นต้น
- ควรมีการจัดหาอุปกรณ์ประกอบที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่องแม่ข่ายเสมือนให้สามารถ
รองรับการให้บริการแก่ผู้ใช้งานที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น
ในทุก ๆ ปี เช่น RAM HDD เป็นต้น
- ควรมีการถ่ายทอดความรู้ ขัน้ ตอนการใช้งาน
ระบบงานแก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้มารับงานใหม่
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทํางาน ไม่ขาดช่วง
การทํางานเมื่อมีการโอนย้ายหรือลาออก
- ระบบฐานข้อมูลตะกอนควรเพิ่มการออกรายงาน
กําหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานและผู้แก้ไขข้อมูลให้ชัดเจน
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
- ควรจัดหาระบบสํารองอัตโนมัติ ซึ่งจะทําให้การ
สํารองระบบและข้อมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตัวชี้วดั
สศส.-1.3 ระดับความสําเร็จของการ
บํารุงรักษาระบบสื่อสารโทรคมนาคม
- ระบบ VDO Streaming
- ระบบโทรศัพท์เครือข่าย VoIP
- ระบบ VDO Conference

ค่าคะแนน
สาเหตุของความสําเร็จ/ไม่สาํ เร็จ
ที่ได้
5
สาเหตุของความสําเร็จ
- ผู้ปฏิบัติเข้าใจระบบเทคโนโลยีและ
ทดสอบระบบอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วดั ฯ ในปีต่อไป
- ศึกษา จัดหาเทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้ระบบมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สศส-2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5

สาเหตุของความสําเร็จ
- การทําความเข้าใจแก่ผู้รับบริการ ในเรื่อง
ข้อจํากัดต่างๆ ของการให้บริการ

- การจัดทํากระบวนการบริการให้เป็นระบบ มี
ขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ
จะได้ทราบ
- การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานในทุกเรื่องทุกระบบ
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

สศส-2.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

5

สาเหตุของความสําเร็จ
- การทําความเข้าใจแก่ผู้รับบริการ ในเรื่อง
ข้อจํากัดต่างๆ ของการให้บริการ

- การจัดทํากระบวนการบริการให้เป็นระบบ มี
ขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ
จะได้ทราบ
- การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานในทุกเรื่องทุกระบบ
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

สศส-3.1 ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการบริหารจัดการระบบเครือข่าย

๕

สาเหตุของความสําเร็จ
- มีการดําเนินการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบจากบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านทั้งจากภายใน

- การอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถที่
จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านเครือข่าย
- การจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้สนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั

ค่าคะแนน
ที่ได้

สาเหตุของความสําเร็จ/ไม่สาํ เร็จ

ข้อเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วดั ฯ ในปีต่อไป

องค์กรและภายนอกองค์กร
- กําหนดขั้นตอนและแผนการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนในการบริหารจัดการระบบ
เครือข่าย
สศส-3.2 จํานวนครั้งที่ระบบเครือข่าย
ทั้งระบบไม่สามารถใช้งานได้

๕

สศส-4.1 จํานวนโครงการศึกษา วิจัย
และพัฒนาที่แล้วเสร็จ
- โครงการศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. การศึกษาด้านเศรษฐกิจ
ดิจิตอล (Digital
Economy)

๕

สาเหตุของความสําเร็จ
- มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสม ซึ่งมีแผนงานสํารองในการ
แก้ไขและกู้คืนระบบให้สามารถกลับมา
ทํางานได้อย่างปกติ เช่น ระบบไฟฟ้า
สํารอง การป้องกันการรบกวนระบบจาก
ภายนอก (Fire Wall) การป้องกันไวรัส
สําหรับระบบรวม และการกรองอีเมล์
(Spam Mail) เป็นต้น
- มีการปรับปรุงการ Config อุปกรณ์ซึ่ง
อาจเกิดผลกระทบต่อการใช้งาน เมื่อมี
ความจําเป็น
สาเหตุของความสําเร็จ
- เนื่องจากเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นนโยบาย
ใหม่ทใี่ ช้ปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง
ทุกคนสนใจ มีการสัมมนาและให้ความรู้
กันมากมาย การค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ใน
การศึกษาจึงสามารถทําได้โดยง่าย

- คัดเลือกบริษัทผู้รับจ้างบํารุงรักษาที่มี
ประสบการณ์เข้ามาช่วยดูแลระบบ
- การซ้อมแผนฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ควรให้มีความถี่
มากขึ้น
- การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้มีความรูใ้ น
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
- ปรับปรุงระบบปรับอากาศให้ดีกว่านี้

- ควรพิจารณาศึกษาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น
- การศึกษาและทํางานเป็นทีมจะช่วยประหยัดเวลา
ในการดําเนินการได้มาก หัวข้อเรื่องควรเป็นสิ่งที่
กําลังเป็นที่กล่าวถึงเพื่อการหาข้อมูลได้โดยง่าย

ตัวชี้วดั

ค่าคะแนน
ที่ได้

สาเหตุของความสําเร็จ/ไม่สาํ เร็จ

ข้อเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วดั ฯ ในปีต่อไป

- หลายหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ให้
ความสนใจและนําไปใช้เพื่อประหยัด
งบประมาณด้านการจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และให้ความสะดวกสบาย
แก่ผู้ใช้งานจึงมีกรณีศึกษาให้สามารถ
เรียนรู้ได้

2. การศึกษานโยบาย BYOD
- โครงการศึกษาด้านสื่อสาร
1. การศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ
VDO Streaming
2. การรับ-ส่งข้อมูลด้วย
คลื่นวิทยุ และ GPRS
สศส-5.1 ร้อยละของข้าราชการใน
สํานัก/กอง ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ในระดับที่องค์กรคาดหวัง
- ผลการประเมินสมรรถนะใน
ระบบ EPP+ (รอบที่ 2 )

5

สาเหตุของความสําเร็จ
- ข้าราชการทุกคนในศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีผลการ
ประเมินสมรรถนะเท่ากับหรือมากกว่า
ระดับที่องค์กรคาดหวัง

- แจ้งเวียนหลักสูตรออนไลน์ e – learning เพื่อให้
ข้าราชการได้ทราบและเข้าอบรม เพื่อเสริมจุดแข็ง
สมรรถนะให้มากกว่าเดิม

สศส-5.2 ร้อยละของบุคลากรที่พอใจ
ต่อการปฏิบัติงาน
- ตามแผนกลยุทธ์เสริมสร้าง
ความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
ประจําปี พ.ศ. 2558

4.061

สาเหตุของความสําเร็จ
- ผู้บริหารในทุกระดับชั้นให้ความสนใจ

- ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าทีค่ วรให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างจริงจัง
- ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงสถานที่
ทํางาน

สศส-6.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจ
ประเมินการจัดการความรู้(KMA)

5

สาเหตุของความสําเร็จ
- ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ความสนใจ
และสนับสนุน

- ทบทวนทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้ระดับ
กรม (KM Teamwork)
- ทบทวนคณะทํางานเพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้าง

ตัวชี้วดั

ค่าคะแนน
ที่ได้

สาเหตุของความสําเร็จ/ไม่สาํ เร็จ
- มีคณะทํางานคลอบคลุมทุกส่วน/ฝ่าย
- แผนการจัดการความรู้เป็นไปตามที่ทีม
การจัดการความรู้กรมฯ กําหนด
- องค์ความรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผน
คํารับรองการปฏิบัติราชการ
- มีการดําเนินงานตามแผนกิจกรรมการ
จัดการความรู้ครบถ้วนเป็นไปตามกําหนด

สสส-6.2 คุณภาพเว็บไซต์ของสํานัก/
กอง

๕

สาเหตุของความสําเร็จ
- มีทีมงาน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
โดยเฉพาะ
- การยึดถือตามมาตรฐานเว็บไซต์คุณภาพ
รัฐ ตามข้อกําหนดต่างๆ

ข้อเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วดั ฯ ในปีต่อไป
การแบ่งส่วนราชการที่กําหนดใหม่
- มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน
- ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนที่กําหนด

- นําเทคนิคใหม่ๆ มาใช้งาน
- จัดหาโปรแกรมหรือ tools เพื่อช่วยในการ
ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น
- เพิ่มความสวยงามนอกจากเนื้อหา

๒. โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจําปี พ.ศ.2558
1. การบริหารจัดการสารสนเทศ

5.00

สาเหตุของความสําเร็จ
- มีผู้รับผิดชอบในการปรับปรุง จัดทํา แผน
แม่บทและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ
เงินทุนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง

- แผนงาน/โครงการ ควรมีการดําเนินการอย่างเป็น
รูปธรรมที่ได้รับความคิดเห็น ความต้องการ จาก
ผู้รับผิดชอบด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ชลประทาน ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในการร่วมกําหนดแผนงาน/
โครงการที่มคี วามจําเป็น

