
สรปุบทเรียนผลการปฏบิตัริาชการตามตัวชี้วัดตามคํารบัรองการปฏบิตัริาชการ และเงินทนุหมุนเวียนเพือ่การชลประทานประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2559 

ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
สาเหตุของความสําเร็จ สาเหตุของความไม่สําเร็จ 

ข้อเสนอแนะในการนําไปปรับปรุง
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ 

ในปีต่อไป 
 1.  ตัวชี้วัดตามคํารบัรองการปฏบิตัริาชการระดบัสาํนกั/กอง ปงีบประมาณ พ.ศ.2559 
ศทส-1.1  ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
  - ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 
  - ระบบฐานข้อมูลการเกษตร   
    (Mobile Application) 
  - ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการ   
    บริการด้านสารสนเทศ   
    ภูมิศาสตร์ 

5 -  มีการประสานงานกับผู้ใช้ระบบ เพื่อ
ความชัดเจนของความต้องการใช้งาน 
-  ผู้รับผิดชอบมีการพัฒนาศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างละเอียดก่อน
การพัฒนาระบบ  เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้งาน 
-  มีการวางแผนการทํางาน ร่วมมือร่วมใจ 
และมีความตั้งใจในการทํางาน 
-  มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่
กําหนดไว้เพื่อให้การทํางาน
เป็นไปตามลําดับขั้นตอน และ
สําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ศทส-1.2  ระดับความสําเร็จของ
การบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

5 -  ผู้รับผิดชอบมีการพัฒนาศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างละเอียดก่อน
การพัฒนาระบบ  เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้งาน 
-  มีการวางแผนการทํางาน ร่วมมือร่วมใจ 
และมีความตั้งใจในการทํางาน 
-  มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่
กําหนดไว้เพื่อให้การทํางาน
เป็นไปตามขั้นตอน และสําเรจ็
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

ศทส-1.3  ระดับความสําเร็จของ
การบํารุงรักษาระบบสื่อสาร

5 -  ผู้รับผิดชอบมีการพัฒนาศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างละเอียดก่อน

 ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ  อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อนํามาพัฒนาให้ระบบ



ตัวชี้วัด 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
สาเหตุของความสําเร็จ สาเหตุของความไม่สําเร็จ 

ข้อเสนอแนะในการนําไปปรับปรุง
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ 

ในปีต่อไป 

  -  ระบบ VDO Streaming 
  -  ระบบโทรศัพท์เครือข่าย VoIP 
  -  ระบบ VDO Conference 
  -  ระบบเครื่องเสียงภายใน-   
     ภายนอกอาคาร 
  -  ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม 
  -  ระบบ CCTV กรมชลประทาน 
     สามเสน 
  -  ระบบวิทยุสื่อสาร 

-  มีการวางแผนการทํางาน ร่วมมือร่วมใจ 
และมีความตั้งใจในการทํางาน 
-  มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

ศทส-2.1  ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4  ผู้รับบริการไม่เข้าใจในบริการ 
ข้อจํากัดระบบต่างๆ ของการ
ให้บริการ  และบางหน่วยงานไม่ได้
เกี่ยวข้องกับการใช้บริการในระบบ 

-  การจัดทําการบริการให้เป็น
ระบบมีขั้นตอนที่ชัดเจน 
-  ทําความเข้าใจแกผู่้รับบริการใน
เรื่องข้อจํากัดต่างๆ ของการ
ให้บริการ 

ศทส-2.2  ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการด้านสื่อสาร
โทรคมนาคม 

4  ผู้รับบริการไม่เข้าใจในบริการ 
ข้อจํากัดระบบต่างๆ ของการ
ให้บริการ  และบางหน่วยงานไม่ได้
เกี่ยวข้องกับการใช้บริการในระบบ 

-  ผลที่ได้ควรมาจากผู้ใช้บรกิาร
หลังการปฏิบัติงาน ณ ขณะนัน้ 
-  ทําความเข้าใจแกผู่้รับบริการใน
เรื่องข้อจํากัดต่างๆ ของการ
ให้บริการ 
 



ตัวชี้วัด 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
สาเหตุของความสําเร็จ สาเหตุของความไม่สําเร็จ 

ข้อเสนอแนะในการนําไปปรับปรุง
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ 

ในปีต่อไป 
ศทส-3.1  ระดับความสําเร็จใน
การดําเนินการบริหารจัดการระบบ
เครือข่าย 

5 -  ผู้รับผิดชอบมีการพัฒนาศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างละเอียดก่อน
การพัฒนาระบบ  เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้งาน 
-  มีการวางแผนการทํางาน ร่วมมือร่วมใจ 
และมีความตั้งใจในการทํางาน 
-  มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 -  การอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้
ความสามารถที่จําเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงานทางด้านเครือข่าย 
-  การจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้
สนับสนุนในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศทส-3.2  จํานวนครั้งที่ระบบ
เครือข่ายทั้งระบบไม่สามารถใช้
งานได้ 

5 -  ผู้รับผิดชอบมีการพัฒนาศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างละเอียดก่อน
การพัฒนาระบบ  เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้งาน 
-  มีการวางแผนการทํางาน ร่วมมือร่วมใจ 
และมีความตั้งใจในการทํางาน 
-  มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 -  คัดเลือกบรษิัทผู้รับจ้าง
บํารุงรักษาที่มีประสบการณ์เข้า
มาช่วยดูแลระบบ 
-  ควรซ้อมแผนฉุกเฉินหรือภัย
พิบัติ อยู่เสมอๆ 
-  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 
ให้มีความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ  
 

ศทส-4.1  ร้อยละของงานศึกษา
หรือวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตาม
แผนงาน 
โครงการศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  - โครงการ Internet of Things 

5 -  การเลือกหัวข้องานศึกษาวิจัยที่กําลัง
เป็นที่กล่าวถึงกันมาก ทําใหส้ามารถหา
ข้อมูลได้มากมายในสื่อประเภทต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์ เอกสาร งานสัมมนาในหัวข้อ
ดังกล่าว เป็นต้น 
-  การศึกษาเป็นไปในรูปแบบ 

-  ข้อมูลส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษ 
ซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีของหัวข้อที่
ต้องศึกษา ทําให้ยากต่อการทําความ
เข้าใจ 
-  การสรุปเป็นข้อเสนอแนะแก่
ผู้บริหารกรมฯ จําเป็นต้องมอง

-  ฝึกฝนทกัษะความรู้ ตลอดจน
คําศัพท์ด้านภาษาอังกฤษให้เพิ่ม
มากขึ้น 
-  เข้าร่วมรับฟังงานสัมมนาที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  เสมอ 
-  รับฟังข่าวสาร จากสื่อต่างๆ 



ตัวชี้วัด 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
สาเหตุของความสําเร็จ สาเหตุของความไม่สําเร็จ 

ข้อเสนอแนะในการนําไปปรับปรุง
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ 

ในปีต่อไป 

  - โครงการ Smart Network  
โครงการศึกษาด้านการสื่อสาร 
  - โครงการศึกษาการ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 
(Intercom) ผา่นเครือข่าย VPN 
โดยใช้ Software  
  - โครงการศึกษาระบบการบันทึก
ตัดแต่งเสียงเพื่อการผลิตสื่อฯ 

-  ผู้ทําการวิจัยโครงการต้องมีความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ  และ
พัฒนาศึกษาเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 
-  มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

ศทส-5.1  ร้อยละของบุคลากรที่
พึงพอใจการปฏิบัติงาน 

4.2282 บุคลากรมีความพอใจต่อการปฏิบัติงานใน
ระดับมากที่สุด (ร้อยละ 81.14)  ควร
ส่งเสริมมิติด้านเศรษฐกิจ 

ค่าคะแนนบางกิจกรรมกําหนดค่า
เป้าหมาย ร้อยละ 100  ซึ่งความ
เป็นจริงไม่สามารถควบคุมให้
บุคลากรพอใจได้ทั้ง 100% 

สร้างความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่ทุก
ท่านให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่างๆ อย่างจริงจัง 

ศทส-6.1  ค่าเฉลี่ยคะแนนการ
ตรวจประเมินการจัดการความรู้ 
(KMA) 

5 -  กรมฯ มีนโนบายในการดําเนินการ
จัดการความรู้อย่างชัดเจน 
-  มีการแต่งคณะทํางานตามแนวทางที่ 
กรมฯ กําหนด 
-  มีแผนกิจกรรมการดําเนินการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.
2559  

 
 

-  ทบทวนคําสัง่แต่งตั้ง
คณะทํางานใหม่ โดยผลัดเปลีย่น
หมุนเวียนประธานทีมงานการ
จัดการความรู้รวมถึงเจ้าหน้าที่
ภายใน  โดยแต่งตั้งผู้อํานวยการ
ส่วน/ฝ่าย ให้รบัผิดชอบในฐานะ
ประธานทีมงานจัดการความรู้ 
พร้อมเจ้าหน้าที่ในส่วนนั้นๆ ซึ่งจะ



ตัวชี้วัด 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
สาเหตุของความสําเร็จ สาเหตุของความไม่สําเร็จ 

ข้อเสนอแนะในการนําไปปรับปรุง
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ 

ในปีต่อไป 
-  มีการดําเนินการตามแผนกิจกรรมการ
ดําเนินการที่กําหนดไว้ครบทุกขั้นตอน 
-  ผู้บริหารการจัดการความรู้สูงสุด มี
นโยบายการดําเนินการจัดการความรู้
ชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 
-  คณะทํางานส่วนใหญใ่ห้ความร่วมมือใน
การทํางาน 
-  เจ้าหน้าทีส่ว่นใหญ่ให้ความร่วมมือใน
กิจกรรม 
- มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

-  ควรมีการสนับสนุนรางวัลเป็น
พิเศษสําหรับทมีงานจัดการ
ความรู้ที่ช่วยงานและเจ้าหน้าที่
บางท่านที่มีจิตอาสาช่วยงาน แม้
ไม่ได้เป็นคณะทํางาน เพื่อเป็น
การกระตุ้นให้เห็นว่าการจัดการ
ความรู้เป็นสิ่งสําคัญและผู้ทีอ่ยู่ใน
ทีมงานจัดการความรู้ก็มีภารกิจ
งานหลักที่ต้องทําเช่นกัน แต่มี
ความสามารถในการจัดสรรและ
บริหารเวลาในการดําเนินกิจกรรม
ได้ 

ศทส-7.1  คณุภาพเว็บไซต์ของ
สํานัก/กอง 

5 -  กําหนดผู้รับผิดชอบพร้อมหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจนและ ตรวจสอบ 
ปรับปรุงข้อมูล 
-  การกําหนดรอบเวลาการปรับปรุงข้อมูล
ให้ชัดเจนควรตรวจสอบอยู่สม่ําเสมอ 
- ผู้พัฒนา 
-  ผู้รับบริการต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง 

-  ความร่วมมอืของเจ้าหน้าที่ในแต่
ละส่วนที่จะให้ข้อมูล และ/หรือ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานของ
ตนเอง 
-  ความใส่ใจของผู้บังคับบัญชาที่จะ
ตรวจสอบอยู่เสมอ 

-  มีการระบุผูร้ับผิดชอบ และ
รอบระยะเวลาให้ชัดเจน 
-  นําเทคนิคใหม่ๆ ในการพัฒนา
เว็บไซต์ให้น่าสนใจอยู่เสมอ เช่น  
เทคนิคด้านรูปภาพ e-book    
วิดิโอหรือภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ 



ตัวชี้วัด 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
สาเหตุของความสําเร็จ สาเหตุของความไม่สําเร็จ 

ข้อเสนอแนะในการนําไปปรับปรุง
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ 

ในปีต่อไป 
 2.  ตัวชี้วัดตามแผนยทุธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
  - - ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

จากเงินทุนหมุนเวียน 
 


