
ตัวช้ีวัด ค่าคะแนนท่ีได้ สาเหตุของความส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ ข้อเสนอแนะในการน าไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดฯในปีงบประมาณถัดไป

1. ตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ศทส-๑.๑ ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 5 สาเหตุของความส าเร็จ
 - โครงการพัฒนาBasemap ของกรม
ชลประทาน

  - ในการด าเนินงาน จ าเป็นต้องรวบรวมข้อมูลจากหลาย

หน่วยงาน ซ่ึงข้อมูลมีความหลากหลาย จะต้องมีการ

ปรับแต่งรูปแบบให้เหมาะสม และตรวจสอบความครบถ้วน

 สมบูรณ์ของข้อมูล

 - ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในการรวบรวม และ 

Clean ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสม

 - โครงการพัฒนาระบบสืบค้นและบริการภูมิ
สารสนเทศกลางกรมชลประทาน (IRRGIS 
PORTAL)

 - มีการศึกษา ค้นคว้า หาวิธีการในการพัฒนาระบบ 

ทดสอบระบบ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ีได้ออกแบบระบบไว้

 - ระบบสารสนเทศเข่ือนเชิงพ้ินท่ี  - การพัฒนาระบบเป็นไปตามแผน

สรุปบทเรียนผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดตามค ารับรองปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

การพัฒนาระบบเป็นไปตามแผน แต่ต้องมีการยกเลิกบาง
กิจกรรมออกไปเช่น การซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการ
พัฒนาระบบ เน่ืองจากได้มีการวางแผนการด าเนินงานท่ี
ควบคู่กับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นช่วงระยะเวลา
ตลอดปีงบประมาณ  เม่ือถึงเดือนมิถุนายน ศทส.ได้มีการ
โอนงบประมาณคืนส่วนกลาง ท าให้การด าเนินงานเป็นไป
ภายใต้ขีดจ ากัดด้านงบประมาณท่ีไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้



ศทส-๑.2 ระดับความส าเร็จของการ
บ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูล 5 สาเหตุของความส าเร็จ
 - บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ี

 - ด าเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะกรณี และการส ารอง

ข้อมูลและระบบเดิม เพ่ือให้ระบบสามารถใช้งานได้

 - การส ารองระบบเช่ือมโยงและแลกเปล่ียน
ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวกับอุทกภัย

 - ระบบมีการบ ารุงรักษาอย่างต่อเน่ืองท้ังด้าน Hardware

 และ software

 - การบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูล/เว็บไซต์ สาเหตุของความไม่ส าเร็จ
 -  ในกรณีท่ีเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลง ท าให้ระบบมี

ข้อจ ากัดในการใช้งาน และไม่สามารถท่ีจะUpdate

เทคโนโลยีน้ันๆได้ เน่ืองจากระบบเป็นการจ้างพัฒนาและ

ใช้Application เฉพาะด้าน ไม่มีการท า MA ในส่วนของ

Software และ Application

 

ศทส-๑.3 ระดับความส าเร็จของการ
บ ารุงรักษาระบบส่ือสารโทรคมนาคม 5 สาเหตุของความส าเร็จ

 - ระบบ VDO Conference  - ผู้รับผิดชอบมีการพัฒนาศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างละเอียดก่อน

ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือน ามาพัฒนาระบบ

 - มีการวางแผนการท างาน ร่วมมือร่วมใจ และมีความ
ต้ังใจในการท างาน
 - มีการติดตามอย่างต่อเน่ือง

การจ้างท่ีปรึกษาในการพัฒนาระบบ ควรต้องมีการวางแผน

ระยะยาวในเร่ืองของการบ ารุงรักษาระบบ หากไม่มีการ

วางแผน จัดสรรงบประมาณเผ่ือไว้ จะท าให้การบ ารุงรักษา

ขาดความต่อเน่ือง ระบบไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ



ศทส-2.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 4 สาเหตุของความไม่ส าเร็จ

 - ผู้รับบริการไม่เข้าใจในบริการ ข้อจ ากัดระบบต่างๆ ของ
การ ให้บริการ และบางหน่วยงานไม่ได้เก่ียวข้องกับการใช้
บริการในระบบ

 - ผลท่ืได้ควรมาจากผู้ใช้บริการหลังการปฏิบัติงาน ณ 
ขณะน้ัน

 - ท าความเข้าใจแก่ผู้รับบริการในเร่ืองข้อจ ากัดต่างๆ ของ
การ ให้บริการ

ศทส-3.1 ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินการบริหารจัดการระบบเครือข่าย 5 สาเหตุของความส าเร็จ

 - บุคลากรมีความรับผิดชอบต่องานท่ีท าเป็นอย่างดี ท าให้
งานส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ท าการส ารวจอุปกรณ์
เครือข่าย ท่ีช ารุด และท าการปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึน  และ
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมในการปรับปรุงระบบเครือข่ายให้
มีประสิทธิภาพสามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง และมี
ประสิทธิภาพ

 - ควรมีงบประมาณ ท่ีเพียงพอในการจัดหา อุปกรณ์ ใน
การบริหารระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ทดแทนของเดิมท่ี
หมดอายุการใช้งานไม่เหมาะสมต่อเทคโนโลยีปัจจุบัน 
รวมท้ังอุปกรณ์ใหม่ๆ ท่ีทางกรมฯ ไม่มี

ศทส-3.2 จ านวนคร้ังท่ีระบบเครือข่ายท้ัง
ระบบไม่สามารถใช้งานได้ 5 สาเหตุของความส าเร็จ

 - มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง และมีอุปกรณ์ Load 
Balance ในการบริหารจัดการล้ิง 2 ล้ิง หาก ล้ิงใดล้ิงหน่ึง
เกิด Down Time ยังสามารถใช้งานอีกล้ิงหน่ึงได้ อีกท้ัง มี
การท า Redundant อุปกรณ์ส าคัญ ๆ หากอุปกรณ์เกิด
ขัดข้อง สามารถทดแทนได้ทันที

 - ควรมีงบประมาณ ท่ีเพียงพอในการจัดหา อุปกรณ์ ใน
การบริหารระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ทดแทนของเดิมท่ี
หมดอายุการใช้งานไม่เหมาะสมต่อเทคโนโลยีปัจจุบัน 
รวมท้ังอุปกรณ์ใหม่ๆ ท่ีทางกรม ฯ ไม่มี



ศทส-4.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ 5 สาเหตุของความส าเร็จ
 - ปรับปรุงฐานข้อมูลเว็บไซต์คลังความรู้ของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้มี
องค์ความรู้ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ี
ครอบคลุมงานด้านชลประทาน เพ่ือสนับสนุน
งานด้านบริหารจัดการน้ า

 - มีแหล่งข้อมูลให้ศึกษาค้นคว้า รวบรวม จากอินเตอร์เน็ต
 จัดท าสรุป หรือน ามาทดลองปฏิบัติ

 - องค์ความรู้มีการเปล่ียนแปลงตามเทคโนโลยี ซ่ึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องศึกษา ค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆท่ีสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน อย่างสม่ าเสมอ

 - การพัฒนาระบบบริหารการฝึกอบรม  แบบ
ออนไลน์

 - มีการวางแผนการท างาน ร่วมมือร่วมใจ และมีความ
ต้ังใจในการท างาน

 - ควรด าเนินการตามแผนปฏิบัติการท่ีก าหนดไว้เพ่ือให้
การท างานเป็นไปตามล าดับข้ันตอน และส าเร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด

 - การปรับปรุงระบบฐานข้อมูล/เว็บไซต์
ศทส-4.2. คุณภาพเว็บไซต์ส านัก/กอง 5 สาเหตุของความส าเร็จ

 - มีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้
ศทส-5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนงานบนฐานดิจิทัล
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 5 สาเหตุของความส าเร็จ

บุคลากรมีการใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ ในการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการท างาน และลดข้ันตอนการ
ท างานให้ง่ายข้ึน

ควรมีงบประมาณในการจัดหา Storage เพ่ิมเติม เพ่ือ
รองรับการเติบโตของระบบงานในแต่ละปี



ศทส-6.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงาน 5 สาเหตุของความส าเร็จ

(รอผล
ประเมินจาก 

สบค.)

 - บุคลากรมีความพอใจต่อการปฏิบัติงานในแต่ละด้านอยู่
ในระดับดีมาก

 - สร้างความเข้าใจต่อเจ้าหน้าท่ีทุกท่านให้ความร่วมมือ 
และให้ความส าคัญในกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง

สาเหตุของความไม่ส าเร็จ
 - แต่ละกิจกรรมก าหนดค่าเป้าหมายร้อยละ 100 ซ่ึง
ความป็นจริงไม่สามารถควบคุมให้บุคลากรพอใจได้ท้ัง 
100%

ศทส-7.1 ร้อยละของงานศึกษา หรือ วิจัย
และพัฒนาท่ีแล้วเสร็จตามแผนงาน 5 สาเหตุของความส าเร็จ
 - โครงการศึกษาด้านสารสนเทศ เร่ือง 
เทคโนโลยี Big Data (Big Data & Analytics)

 - การเลือกหัวข้องานศึกษาวิจัยท่ีก าลังเป็นท่ีกล่าวถีงใน 
ปัจจุบัน ท าให้สามารถหาข้อมูลได้มากมายในส่ือประเภท
ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เอกสารงานสัมมนาในหัวข้อดังกล่าว 
เป็นต้น

 - หม่ันเข้าร่วมรับฟังงานสัมมนาท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 และติดตามข่าวสาร จากส่ือต่างๆ ตลอดจนวารสารด้าน
เทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ

 - โครงการ Mobile Streaming  - การศึกษาเป็นไปในรูปแบบ Documentary Research 
 ท าให้ไม่ต้องใช้เวลามาก

 - ต้องหม่ันฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษให้เพ่ิมมากข้ึน 
โดยเฉพาะค าศัพท์เทคนิคใหม่ๆ ท่ีไม่เคยพบมาก่อน

 - การน ากล้อง CCTV มาช่วยในการบริหาร
น้ าและช่วยตัดสินใจ สาเหตุของความไม่ส าเร็จ
 - การศึกษาระบบป้องกันฟ้าผ่าระบบส่ือสาร
โทรคมนาคม

 - การท าความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่จ าเป็นต้องใช้เวลา 
 และต้องฝึกปฏิบัติใช้งานจริง
 - การน าเทคโนโลยีไปใช้ในองค์กร จ าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณ และการฝึกอบรมบุคคลากรใน
การใช้งานเทคโนโลยีใหม่ตามโครงการศึกษา



ศทส-7.2 ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน    
 ( Work Manual ) ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผน 5 สาเหตุของความส าเร็จ

 - บุคลากร มีมุมมองในการจัดท าคู่มือดังกล่าว เป็นการ
มองงานในอดีตท่ีเคยท าผิดพลาด น ามาเป็นบทเรียน
สะท้อนไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นน้ันอีก หรือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานหรือน าไปปรับปรุงเปล่ียนแปลง
การท างาน ให้มุ่งไปสู่การท างานท่ีดีกว่าเดิม

2. ตัวช้ีวัดเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวช้ีวัดท่ี 4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ 5 สาเหตุของความส าเร็จ
 - แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการ
สารสนเทศ

 - มีผู้รับผิดชอบในการปรับปรุง ทบทวน แผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการสารสนเทศ เงินทุนหมุนเวียนอย่างต่อเน่ือง

ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน ควรมีการเตรียม
ข้อมูลในส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงให้ศูนย์ฯ


