รายละเอียดตัวชี้วัด มิติภายในดานการพัฒนาองคการ (กรม)
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
น้ําหนัก : ร#อยละ 3
คําอธิบาย :
• ระบบสารสนเทศ เป$ น ทุ น ขององคการที่ ร วมถึ ง สารสนเทศ (Information) ความรู
(Knowledge) และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักขององคการ
• การพัฒนาทุนสารสนเทศใหมีคุณค?าและทันสมัย มีความต?อเนื่องทันเหตุการณ และสามารถใช
สารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการนําขอมูลเขา ผ?านระบบการประมวลผล คํานวณ วิเคราะหและแปล
ความหมายเป$นขอความที่สามารถนําไปใชประโยชนได จะช?วยใหองคการสามารถนําขอมูลมาตัดสินใจแกไข
ปDญหาที่เกิดขึ้นไดอย?างถูกตอง แม?นยํา และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณต?าง ๆ ที่เกิดขึ้นไดอย?างเหมาะสม
ดังนั้น ทุนสารสนเทศจึงเป$นโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญขององคการ ไม?ว?าจะเป$นดานขอมูล ระบบ และเครือข?าย
ที่จะสามารถส?งเสริมใหคนในองคการมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติงานไดอย?างมีประสิทธิภาพ
• ความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป$นการประเมินผลโดยใชการสํารวจความพึง
พอใจของผูใชงานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับการประเมินขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ เพื่อวัดเรื่องการจัดการสารสนเทศอย?างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยดานประสิทธิผล
จะมุ?งเนนที่ประโยชนของการใชงานสารสนเทศที่สะทอนในรูปแบบความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศ
ต?อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานขอมูล (Database) และระบบเครือข?าย (Network) และการทํางาน
อย? า งมี ป ระสิ ทธิภ าพ จะมุ? งเนนที่ คุณลั กษณะจํา เป$ น ต? อการใชงานระบบสารสนเทศผ? า นเว็บไซตและระบบ
Intranet ของหน?วยงาน
• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ แบ?งออกเป$น 2 ตัวชี้วัดย?อย ดังนี้
ตัวชี้วัด
9.1
9.2

ส?วนต?างระหว?างความเห็นและความสําคัญต?อความพึงพอใจของผูใชงาน
สารสนเทศ
จํานวนขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
รวม

น้ําหนัก
(ร#อยละ)
1.5
1.5
3
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รายละเอียดตัวชี้วัด มิติภายในดานการพัฒนาองคการ (กรม)
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ส-วนต-างระหว-างความเห็นและความสําคัญต-อความพึงพอใจของผู#ใช#งานสารสนเทศ
น้ําหนัก : ร#อยละ 1.5
คําอธิบาย :
ส?วนต?างระหว? างความเห็น และความสํา คัญต?อความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ เป$นการ
ประเมินโดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ ผ?านระบบออนไลน ซึ่งจะรวมอยู?ในแบบสํารวจ
การพัฒนาองคการ (Organization Deveopment Survey)
ขอคําถามในแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ ประกอบดวย 6 ขอคําถาม ดังนี้
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ2 ของส?วนราชการมีความพรอมใชงาน3 ช?วยใหขาพเจา
ปฏิบัติงานไดอย?างต?อเนื่อง
2. ส?วนราชการของขาพเจาสามารถจัดการแกไขปDญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิด
สถานการณฉุกเฉินไดในระยะเวลาที่เหมาะสม (เช?น ไฟดับ ไวรัส เป$นตน)
3. ขอมูล และสารสนเทศ4 ของส? วนราชการของขาพเจาไดถู กนํ ามาใชประโยชนในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของขาพเจา
4. ฐานขอมูล5 ของส?วนราชการ สามารถใชงานไดอย?างสะดวก เขาถึงไดง?าย คนหาขอมูลที่
ตองการไดรวดเร็ว
5. ฐานขอมู ล ของส? ว นราชการสามารถสนับ สนุ น การสื่ อสารองคความรู (KM) และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices)
6. เครือข?ายคอมพิวเตอร6 (Network) ของส?วนราชการ ช?วยอํานวยความสะดวกต?อการ
ปฏิบัติงานของขาพเจา
หมายเหตุ :
2
ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ หมายถึง ระบบขอมู ลและสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณดาน
ฮารดแวรที่เกี่ยวของกับการรวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร?ขอมูลและสารสนเทศ รวมทั้งโปรแกรม
ปฏิบัติการซอรฟแวรต?าง ๆ ภายในส?วนราชการ
3
ความพรอมใชงาน หมายถึง การที่ร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของส?ว นราชการ สามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใชงานไดเมื่อตองการ โดยสามารถเขาถึงหรือเรียกใชงานไดอย?างราบรื่น
4
ขอมูลและสารสนเทศ
ขอมูล (Data) หมายถึง ข?าวสาร เอกสาร ขอเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณใน
รูปแบบของตัวเลข ภาพ เสียง ตัวอักษร และสัญลักษณต?าง ๆ ของส?วนราชการ
สารสนเทศ (Information) หมายถึ ง ขอมูล ต?า ง ๆ ที่ไดผ? านการเปลี่ ยนแปลงหรื อมี การ
ประมวลผลหรือวิเคราะหสรุปผลดวยวิธีการต?าง ๆ แลวเก็บรวบรวมไว เพื่อนํามาใชประโยชนตามตองการ
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รายละเอียดตัวชี้วัด มิติภายในดานการพัฒนาองคการ (กรม)
5

ฐานขอมู ล หมายถึ ง การรวบรวมขอมู ล ที่ เ กี่ ย วของกั น เขาไวดวยกั น อย? า งมี ร ะบบมี
ความสัมพันธระหว?างขอมูลต?าง ๆ ที่ชัดเจน โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรในการช?วยเก็บ รวมทั้งจัดเก็บอยู?ในแหล?งที่
ผูเกี่ยวของสามารถเขาใชไดโดยสะดวก (อยู?ในรูปแบบไฟล Microsoft Excel เป$นอย?างต่ํา)
6
เครื อ ข? า ยคอมพิ ว เตอร หมายถึ ง การเชื่ อ มโยงคอมพิ ว เตอร โปรแกรม เครื่ อ งพิ มพ หรื อ
อุปกรณเครือข?ายต?าง ๆ เขาดวยกันภายในส?วนราชการ เพื่อประโยชนในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
เกณฑ7การให#คะแนน :
การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคลองกับผลการสํารวจส?วนต?างระหว?างความเห็นและ
ความสําคัญต?อความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ (GAP) ครั้งที่ 1 โดยแบ?งเป$น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 : ส-วนต-างระหว-างความเห็นและความสําคัญต-อความพึงพอใจของผู#ใช#งานสารสนเทศ
(GAP) ครั้งที่ 1 น#อยกว-าหรือเท-ากับค-าเฉลี่ยกลาง
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

สูตรการคํานวณ
X2 ≥ Xmax

X2 ≤ X1

กรณีที่ 2 : ส-วนต-างระหว-างความเห็นและความสําคัญต-อความพึงพอใจของผู#ใช#งานสารสนเทศ
(GAP) ครั้งที่ 1 มากกว-าค-าเฉลี่ยกลาง
ระดับคะแนน
1

สูตรการคํานวณ
X2 ≥ Xmax

2
3

X2 = X1

4
5

X2 ≤ ค-าเฉลี่ยกลาง
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หมายเหตุ :
X1 คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ ครั้งที่ 1 (15 – 30 ธ.ค. 55)
X2 คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ ครั้งที่ 2 (1 – 15 ก.ย. 56)
Xmax คือ ค?าสูงสุดของค?าเฉลี่ยส?วนต?างระหว?างความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งที่ 1 ของทุกส-วน
ราชการ
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจงใหทราบค?าเฉลี่ยกลาง และค?า Xmax พรอมผลการสํารวจครั้งที่ 1 ผ?าน
ระบบออนไลน
เงื่อนไข :
1. ตัวชี้ วัด 9.1 หากมี ผูตอบนอยกว?าจํ านวนกลุ?มตั วอย? างตามหลักสถิ ติที่กําหนดไว (สามารถ
ตรวจสอบจํานวนผูตอบขั้นต่ําของแต?ละส?วนราชการไดจากหนาเว็บไซตระบบการสํารวจออนไลน) จะไดคะแนน
ตัวชี้วัดนี้เท?ากับ 1.0000 คะแนน เนื่องจากไม?สามารถนําผลการสํารวจมาใชเป$นตัวแทน ในการประเมินผลได
2. ส?วนต?างระหว?างความเห็นและความสําคัญต?อความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ (GAP)
มีค?าสูงสุดเท?ากับ 5 (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนนอยสุด) ทั้งนี้ หากส?วนต?างมีค?าสูง แสดงว?าสิ่งที่
บุคลากรในองคการมีความเห็นกับความสําคัญที่องคการมุ?งเนนมีความแตกต?างกันมาก ดังนั้น หน?วยงานควร
ดําเนินการพัฒนาองคการโดยการหาสาเหตุของปDญหาและดําเนินการแกไข
ตัวชี้วัดที่ 9.2 จํานวนข#อมูลเชิงประจักษ7ด#านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
น้ําหนัก : ร#อยละ 1.5
คําอธิบาย :
• การคํานวณตัวชี้วัดที่ 9.2 จํานวนขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
เป$นการประเมินจากหลักฐาน ณ ส?วนราชการ ว?ามีหลักฐานเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
ใน 10 ขอ โดยมีแนวทางการตรวจประเมินเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ดังนี้
ข#อมูลเชิงประจักษ7ด#านประสิทธิภาพ
เกณฑ7การตรวจประเมิน
ของระบบสารสนเทศ
1. มีฐานขอมูลที่ครอบคลุมที่ใชสนับสนุนการ
 มีฐานขอมูลที่ครอบคลุมอย?างนอยทุกประเด็น
ปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานไดอย?างเหมาะสม
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ข#อมูลเชิงประจักษ7ด#านประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ
2. มีระบบสนับสนุนการวิเคราะหผลการ
ดําเนินการ
3. มีระบบตรวจสอบความถูกตอง และความ
น?าเชื่อถือของขอมูลที่จัดเก็บ ในระบบ
ฐานขอมูล

เกณฑ7การตรวจประเมิน
 มีการนําขอมูลและสารสนเทศของส?วนราชการ มาใชใน
การวิเคราะหผลการดําเนินการ และนําไปปรับปรุง/
พัฒนางาน
 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลและ
การจัดเก็บขอมูล รวมถึงการดําเนินการตามแผนการ
จัดเก็บและตรวจสอบขอมูลแต?ละประเภทในระบบ
ฐานขอมูล ในระยะเวลาที่เหมาะสม
 มีระบบการตรวจสอบสิทธิ์การเขาถึง (Login) ที่สามารถ
Verify User name และ Password

4. มีการอัพเดทขอมูลที่จําเป$นอย?างสม่ําเสมอและ  มีการตรวจรอบของการจัดเก็บขอมูลแต?ละประเภท
ทันท?วงที
พรอมที่จะนําไปใชประโยชนอยู?เสมอ
5. มีระบบสืบคนขอมูลบนเว็บไซตของส?วน
 มีระบบการสืบคนขอมูล (Search Engine) บนเว็บไซต
ราชการที่มีประสิทธิภาพ
ของส?วนราชการ ที่สามารถคนหาไดถูกตองสอดคลอง
กับความตองการ และในระยะเวลาที่เหมาะสม
6. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจาก  มีการนําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอรองเรียนจาก
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ ขอรองเรียนของ
ผูใชงานสารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้น
ผูใชงาน
7. มีแนวทาง/มาตรการปvองกันความเสียหายและ  มีการสํารองขอมูลสารสนเทศ (back up) ในระบบ
มีการสํารองขอมูลสารสนเทศ (Backup)
Intranet อย?างนอย 2 ครั้ง/สัปดาห และในระบบ
Internet อย?างนอย 1-2 ครั้ง/เดือนหรือตามความ
เหมาะสมของแต?ละหน?วยงาน ซึ่งสามารถพิจารณาจาก
ความสําคัญ ปริมาณงาน Transaction และสถิติความ
เสียหายที่พบในอดีตที่ผ?านมา
8. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของ
 มีระบบการตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความ
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
ปลอดภัยของเครือข?ายครอบคลุมทุกโฮสต (Host)
รวมถึงเสนทางที่ขอมูลอาจเดินทาง เพื่อปvองกัน
ทรัพยากร ระบบสารสนเทศ และขอมูลบนเครือข?าย
ภายในส?วนราชการ
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รายละเอียดตัวชี้วัด มิติภายในดานการพัฒนาองคการ (กรม)
ข#อมูลเชิงประจักษ7ด#านประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ

เกณฑ7การตรวจประเมิน
 มีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใชงานระบบ
สารสนเทศของส?วนราชการ และตรวจตราการละเมิด
ความปลอดภัยที่มีต?อระบบขอมูล ที่เป$นไปตาม พ.ร.บ.
ว?าดวยการกระทําความผิด เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550

9. มีแผนบริหารความเสี่ยงดานคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ

 มีแผนบริหารความเสี่ยงดานคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ และกระบวนการที่แสดงถึงการตอบสนอง
ต?อการบุกรุกที่เสี่ยงต?อการทํางานของระบบสารสนเทศ
ที่ครอบคลุมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอย?าง
ต?อเนื่องภายใตภาวะวิกฤต (เช?น ไฟไหม น้ําท?วม
แผ?นดินไหว เป$นตน) เพื่อใหสามารถลดความเสียหายได
อย?างรวดเร็ว รวมถึงการปvองกันเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น
และดําเนินการตามแผน

10. มีระบบ Access Right ที่ถูกตองและทันสมัย

 มีการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลให
เหมาะสมกับการเขาใชงานของผูใชงานระบบและหนาที่
ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานก?อนเขา
ใชระบบสารสนเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
รหัสผ?าน (Password) เมื่อผูใชงานระบบลาออก พน
จากตําแหน?ง หรือยกเลิกการใชงาน และมีการทบทวน
สิทธิ์การเขาถึงอย?างสม่ําเสมอ

เกณฑ7การให#คะแนน :
เกณฑการใหคะแนนตั ว ชี้ วั ด ที่ 9.2
สารสนเทศ มีดังนี้
การประเมิน

น้ําหนัก

9.2 จํานวนขอมูลเชิงประจักษดาน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

1.5

จํ า นวนขอมู ล เชิ งประจั กษดานประสิ ทธิ ภ าพของระบบ

1
≤6

เกณฑ7การให#คะแนน
2
3
4
7
8
9

5
10

เกณฑ7การคํานวณคะแนนตัวชี้วัดที่ 9 :
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รายละเอียดตัวชี้วัด มิติภายในดานการพัฒนาองคการ (กรม)
การคํานวณตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป$นการ
คํานวณจากค?าคะแนนถ?วงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ 9.1 และ 9.2 ดังนี้
ตัวชี้วัด
9.1

9.2

ส?วนต?างระหว?างความเห็นและ
ความสําคัญต?อความพึงพอใจของ
ผูใชงานสารสนเทศ
จํานวนขอมูลเชิงประจักษดาน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
รวม

โดยที่ :
W หมายถึง
SM หมายถึง
i หมายถึง
∑ (Wi x SMi)
∑ Wi

น้ําหนักรอยละ
(Wi)
1.5

คะแนนที่ไดรับ
(SMi)
SM1

คะแนนถ?วงน้ําหนัก
(Wi x SMi)
(W1 x SM1)

1.5

SM2

(W2 x SM2)

∑ Wi

∑ (Wi x SMi)
∑ Wi

น้ําหนักของตัวชี้วัด
คะแนนที่ไดจากการเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของแต?ละตัวชี้วัด
ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน
ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
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