แบบฟอร1มรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดเฉลี่ยถ=วงน้ําหนัก
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 14 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
ผู.กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสินชัย ตอวัฒนกิจกุล
ผู.จัดเก็บข.อมูล : นางสาวสุวนั ตนา เสมอเนตร
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสุรีรัตน สกุเกตุ
นางทิพยวรรณ ยงศิริวิทย
นางป'ทมา มโนมัธย
โทรศัพท1 : 025901214
โทรศัพท1 : 025901212
คําอธิบาย :
• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ วัดจากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชงาน
สารสนเทศ (User Satisfaction) และขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
• การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เปFนการวัดที่มุงเนนเรื่องการจัดการ
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยดานประสิทธิผลจะมุงเนนที่ประโยชนของการใชงาน
สารสนเทศ ซึ่งสะทอนในรูปแบบความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศตอระบบสารสนเทศ(Systems)
ระบบฐานขอมูล (Database) และระบบเครือขาย (Network) และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพโดยมุงเนนที่
คุณลักษณะจําเปFนตอการใชงานระบบสารสนเทศผานเว็บไซตและระบบ Intranet ของหนวยงาน
แบบสํารวจความพึงพอใจของผู.ใช.งานสารสนเทศ
(น้ําหนักร.อยละ 50)
1. ระบบสารสนเทศที่มีชวยใหขาพเจาสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง
2. ขาพเจาสามารถคนหาขอมูลผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับใชในการทํางานไดงาย สะดวก และ
รวดเร็ว
3. ระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนํามาใช
สนับสนุนการทํางานไดเปFนอยางดี
4. ระบบฐานขอมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสาร
องคความรู และการแลกเปลีย่ นในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่
ดี (Best/Good Practices) ภายในสวนราชการ
5. ระบบฐานขอมูลสนันสนุนตอการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรของสวนราชการ
6. ระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายใน
สวนราชการ (Network) ชวยอํานวยความสะดวกตอการ
ทํางานของขาพเจา

ข.อมูลเชิงประจักษ1ด.านประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ (น้ําหนักร.อยละ 50)
1. มีฐานขอมูลทีค่ รอบคลุมที่ใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน
2. มีระบบตรวจสอบความถูกตอง และความ
นาเชื่อถือของขอมูลที่จัดเก็บ ในระบบฐานขอมูล
3. มีการอัพเดทขอมูลที่จาํ เปFนอยางสม่ําเสมอและ
ทันทวงที
4. มีระบบสืบคนขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
5. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากขอคิดเห็น/
ขอเสนอแนะ/ ขอรองเรียนของผูใชงาน
6. มีจํานวนผูเขาใชระบบ Intranet ไมนอยกวา
รอยละ 50 ของบุคลากรในหนวยงาน
7. มีจํานวนผูเขาใชระบบ Internet เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับป_ที่ผานมา
8. มีแนวทาง/มาตรการปaองกันความเสียหาย
และมีการสํารองขอมูลสารสนเทศ (Backup)
9. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของ
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
10. มี ระบบ Access Right ที่ถูกตองและทันสมัย

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ1การให.คะแนน :
ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย คือ
ตัวชี้วัดที่ 14.1 สวนตางระหางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ และ
ตัวชี้วัดที่ 14.2 จํานวนขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด

ร.อยละ

ผลการ
ดําเนินงาน

(Wi)

คะแนนที่
ได.รับ (SMi)

คะแนนถ=วง
น้ําหนัก
(Wi x SMi)

14. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุงสารสนเทศ

5

0.1375

14.1 สวนตางระหวางความเห็นและ
ความสําคัญตอความพึงพอใจของ
ผูใชงานสารสนเทศ
14.2 จํานวนขอมูลเชิงประจักษ
ดานประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ

2.5

2.50

2.5000

0.0625

2.5

ผานการ
ตรวจ
8 ขอ

3.0000

0.0750

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 14.1 ส=วนต=างระห=างความเห็นและความสําคัญต=อความพึงพอใจของผู.ใช.งานสารสนเทศ ใชการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ (จะรวมอยูในแบบสํารวจ Organization Development
Survey) ซึ่งจะมีการประเมิน 2 ครั้ง โดยเปรียบเทียบ Gap จากการสํารวจการพัฒนาองคการ ครั้งที่ 1 และครั้ง
ที่ 2

หมายเหตุ :

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

X1 คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ ครั้งที่ 1 (1 – 15 ธ.ค. 54)
X2 คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ ครั้งที่ 2 (15 – 30 พ.ย. 55)
ข.อมูลผลการดําเนินงาน :
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการใหเจาหนาที่ในสังกัดเขารวมประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชงานสารสนเทศโดยใชแบบสํารวจการพัฒนาองคการ(Organization Development Survey) ซึ่งเปFนการ
สํารวจผานระบบออนไลน(GES Survey Online) โดยสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดเปaาหมายผูตอบแบบประเมิน
352 คน
รอบแรกระหวางวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2554 ผลคือมีเจาหนาที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขารวม
ตอบแบบประเมินจํานวน 713 คน คิดเปFน 202.56% และผลสํารวจสรุปวาพบ Gap เฉลี่ยภาพรวม = 0.4
รอบสองระหวางวันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2555 ผลคือมีเจาหนาที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขา
รวมตอบแบบประเมินจํานวน 950 คน คิดเปFน 269.89% และผลสํารวจสรุปวาพบ Gap เฉลี่ยภาพรวม = 0.5

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข.อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด
(ร.อยละ)
14.1 สวนตางระหวางความเห็นและ
2.5
ความสําคัญตอความพึงพอใจของ
ผูใชงานสารสนเทศ

ผลการดําเนินงาน ค=าคะแนนที่ได.
2.50

2.5000

ค=าคะแนน
ถ=วงน้ําหนัก
0.0625

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 14.2 จํานวนข.อมูลเชิงประจักษ1ด.านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ใชการประเมินจาก
หลักฐาน ณ สวนราชการวามีหลักฐานเชิงประจักษใน 10 รายการดังกลาวขางตนจริงหรือไม
เกณฑ1การให.คะแนน :
1
≤6 ขอ

2
7 ขอ

ระดับคะแนน
3
8 ขอ

4
9 ขอ

5
10 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ข.อมูลเชิงประจักษ1ด.านประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ
1. มีฐานขอมูลที่ครอบคลุมที่ใชสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
2. มีระบบตรวจสอบความถูกตอง และความ
นาเชื่อถือของขอมูลที่จัดเก็บ ในระบบฐานขอมูล

3. มีการอัพเดทขอมูลที่จาํ เปFนอยางสม่ําเสมอ
และทันทวงที
4. มีระบบสืบคนขอมูลที่มีประสิทธิภาพ

5. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ ขอรองเรียนของ
ผูใชงาน
6. มีจํานวนผูเขาใชระบบ Intranet ไมนอยกวา
รอยละ 50 ของบุคลากรในหนวยงาน

7. มีจํานวนผูเขาใชระบบ Internet เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับป_ที่ผานมา

ผลการดําเนินงาน (มี = ) ตามเกณฑ1การตรวจประเมิน
มี ฐ านขอมู ล ที่ ค รอบคลุ ม อยางนอยทุ ก ประเด็ น ยุ ท ธศาสตรของ
แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลและการจัดเก็บขอมูล
รวมถึ งการดํ าเนิ นการตามแผนการจั ดเก็ บและตรวจสอบขอมู ลแต
ประเภทในระบบฐานขอมูล ในระยะเวลาที่เหมาะสม
มีระบบการตรวจสอบสิทธิ์การเขาถึง (Login) ที่สามารถ Verify User
name และ Password
มีการตรวจรอบของการจัดเก็บขอมูลของแตละประเภท update
ขอมูล พรอมที่จะนําใชประโยชนอยูเสมอ
มีระบบการสืบคนขอมูล (Search Engine) ที่สามารถคนหาไดใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
มีระบบการสืบคนขอมูล (Search Engine) ที่สามารถคนหาไดอยาง
ถูกตองสอดคลองกับความตองการ
มี ก ารนํ า ขอคิ ด เห็ น /ขอเสนอแนะ/ขอรองเรี ย นจากผู ใชงาน
สารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้น
มีจํานวนบุคลากรเขาใชระบบ Intranet หรือระบบที่รองรับการ
ทํางาน Back Office (เชน ระบบงานสารบรรณ ระบบบัญชีและ
การเงิน ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจาง ระบบงานบุคลากร
ระบบงานพัสดุ เปFนตน) ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนบุคลากร
ทั้งหมดในหนวยงาน ทั้งนี้ จะตรวจสอบจากระบบการเขา Login
มี ข อมู ล เปรี ย บเที ย บจํ า นวนผู เขาใชระบบ Internet เพิ่ ม ขึ้ น
จากป_ที่ผานมา โดยอางอิงจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
มีการสํารองขอมูลสารสนเทศ (back up) ในระบบ Intranet อยาง
นอย 2 ครั้ง/สัปดาห หรือตามความเหมาะสมของแตละหนวยงาน ซึ่ง
สามารถพิจารณาจากความสําคัญ ปริมาณงาน Transaction และ
สถิติความเสียหายที่พบในอดีตที่ผานมา
มีการสํารองขอมูลสารสนเทศ (back up) ในระบบ Internet อยาง
นอย 1-2
ครั้ ง /เดื อ น หรื อ ตามความเหมาะสมของ
แตละหนวยงาน ซึ่งสามารถพิจารณาจากความสําคัญและสถิติความ
เสียหายที่พบในอดีตที่ผานมา
มีระบบการตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความปลอดภัยของ
เครือขายครอบคลุมทุกโฮสต (Host) รวมถึงเสนทางที่ขอมูลอาจ
เดิ น ทาง เพื่ อ ป' อ งกั น ทรั พ ยากร ระบบสารสนเทศ และขอมู ล บน
เครือขายภายในหนวยงาน
มีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใชงานระบบสารสนเทศของ
หนวยงาน และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยที่มีตอระบบขอมูล
ที่เปFนไปตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550
มี แ ผนบริ ห ารความเสี่ ย งดานคอมพิ ว เตอรและสารสนเทศ และ
กระบวนการที่แสดงถึงการตอบสนองตอการบุกรุกที่เสี่ยงตอการทํางาน
ของระบบสารสนเทศ เพื่อลดความเสียหายไดอยางรวดเร็ว รวมถึงการ
ปaองกันเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและดําเนินการตามแผน
มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ รวมถึงการซอมแผน อยาง
นอยป_ละ 1 ครั้ง
มีการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลใหเหมาะสมกับการ
เขาใชงานของผูใชงานระบบและหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ใน
การปฏิบัติงานกอนเขาใชระบบสารสนเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกรหัสผาน (Password) เมื่อผูใชงานระบบลาออก พนจากตําแหนง
หรือยกเลิกการใชงาน และมีการทบทวนสิทธิ์การเขาถึงอยางสม่ําเสมอ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
8. มีแนวทาง/มาตรการปaองกันความเสียหาย
และมีการสํารองขอมูลสารสนเทศ (Backup)

9. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของ
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ

10. มีระบบ Access Right ที่ถูกตองและ
ทันสมัย

ตัวชี้วัด/ข.อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
14.2 จํานวนขอมูลเชิงประจักษดาน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

น้ําหนัก
(ร.อยละ)
2.5

ผลการดําเนินงาน ค=าคะแนนที่ได.
ผานการตรวจ
8 ขอ

3.0000
ผลการตรวจประเมิน
โดย สํานักงาน
ก.พ.ร.

ค=าคะแนน
ถ=วงน้ําหนัก
0.0750

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได.ดําเนินการ :
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ไดถายทอดตั ว ชี้ วั ด นี้ ล งสู ระดั บ สํ า นั ก/กอง/กลุ ม เพื่ อ ใหทุ ก
หนวยงานสวนกลางในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบรวมกัน ดําเนินงานโดยมุงเนนเรื่อง
การจั ดการสารสนเทศอยางมีป ระสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผล ประโยชนของการใชงานสารสนเทศ ทั้งระบบ
(System) ระบบฐานขอมูล(Database) ระบบเครือขาย(Network) และคุณลักษณะจําเปFนตอการใชงาน
สารสนเทศผานเว็บไซตและระบบ Intranet ของหนวยงาน
โดยการประเมินจะใชรายละเอียดประเด็นการประเมินตามขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ ตามที่ สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดทั้ง 10 ประเด็น เปFนเกณฑในการใหคะแนนหนวยงาน โดยมี
น้ําหนักคะแนนรอยละ 5 แบงน้ําหนักคะแนนประเด็นละ 0.50 คะแนน ทั้งนี้หากทุกหนวยงานดําเนินการไดครบ
ตามประเด็ น ที่ สํ า นักงาน ก.พ.ร.กํา หนดก็ จ ะสงผลตอคะแนนของตั ว ชี้วั ด ระดั บ ความสํ าเร็ จ ของการพั ฒ นา
ปรับปรุงสารสนเทศของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตอไป ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได
มอบหมายให ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปFนเจาภาพในการจัดทํากรอบการประเมิน แบบฟอรม
ในการประเมินตนเอง แบบฟอรมจัดเก็บหลักฐาน แบบสํารวจขอมูลสารสนเทศ และดําเนินการรวบรวมผลการ
ดําเนินงานจากทุกหนวย นํามาสรุปรวมเปFนภาพของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปNจจัยสนับสนุนต=อการดําเนินงาน : ทุกหนวยงานสวนกลาง ใหความรวมมือสงเจาหนาที่เขารวมเปFน
คณะทํางานและตอบแบบประเมิน แบบสํารวจ สงกลับมายังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อุปสรรคต=อการดําเนินงาน : บางหนวยงานที่มีทรัพยากรจํานวนมาก ทั้งคน และของ แตขาดเจาหนาที่ในการ
ดําเนินงานดานคอมพิวเตอรและเครือขาย ทําใหการดําเนินงานตัวชี้วัดนี้เปFนการเพิ่มภาระใหเจาหนาที่บางคน
และทําใหไมสามารถรวบรวมขอมูลที่แทจริงไดอยางครบถวน
ข.อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานต=อไป : ในการกําหนดประเด็นการพิจารณาเชิงประจักษควรใหเหมาะสม
และสามารถใชเปFนมาตรฐานเดียวกันไดทุกหนวยงานทั้งในระดับกรมและระดับสํานัก/กลุม
หลักฐานอ.างอิง : ไฟลเอกสารจากหนวยงานที่สงเขา mail ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ และไฟลผลสรุป
ขอมูลสารสนเทศ ซึ่งแสดงไวในหนาเว็บไซตของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข http://ops.moph.go.th
ภายใตกรอบ PMQA
Update 23 มกราคม 2556
เวลา 13.00 น.

