แบบฟอร0มรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดเฉลี่ยถ5วงน้ําหนัก
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
ผู,กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายนิทัศน รายยวา
ผู,จัดเก็บข,อมูล : นายสินชัย ตอวัฒนกิจกุล
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท0 : โทรศัพท0 : 025901217
คําอธิบาย :
• ระบบสารสนเทศ เป0 น ทุ น ขององคการที่ ร วมถึ ง สารสนเทศ (Information) ความรู
(Knowledge) และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักขององคการ
• การพัฒนาทุนสารสนเทศใหมีคุณคาและทันสมัย มีความตอเนื่องทันเหตุการณ และสามารถใช
สารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการนําขอมูลเขา ผานระบบการประมวลผล คํานวณ วิเคราะหและแปล
ความหมายเป0นขอความที่สามารถนําไปใชประโยชนได จะชวยใหองคการสามารถนําขอมูลมาตัดสินใจแกไข
ปIญหาที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
ดังนั้น ทุนสารสนเทศจึงเป0นโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญขององคการ ไมวาจะเป0นดานขอมูล ระบบ และเครือขาย
ที่จะสามารถสงเสริมใหคนในองคการมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
• ความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป0นการประเมินผลโดยใชการสํารวจความพึง
พอใจของผูใชงานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับการประเมินขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ เพื่อวัดเรื่องการจัดการสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยดานประสิทธิผล
จะมุงเนนที่ประโยชนของการใชงานสารสนเทศที่สะทอนในรูปแบบความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศ
ตอระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานขอมูล (Database) และระบบเครือขาย (Network) และการทํางาน
อยางมี ประสิทธิ ภาพ จะมุงเนนที่ คุณลักษณะจํ าเป0 นตอการใชงานระบบสารสนเทศผานเว็ บไซตและระบบ
Intranet ของหนวยงาน
• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ แบงออกเป0น 2 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้
9.1
9.2

ตัวชี้วัด
สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ
จํานวนขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
รวม

น้ําหนัก(ร,อยละ)
1.5
1.5
3

ข,อมูลผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ส5วนต5างระหว5างความเห็นและความสําคัญต5อความพึงพอใจของผู,ใช,งานสารสนเทศ
สํานักงาน ก.พ.ร. แจงวา คาเฉลี่ยกลางของทุกสวนราชการ = 1.4 และคาเฉลี่ยสูงสุดของคาเฉลี่ยสวน
ตางทุกสวนราชการ (Xmax) = 4.2

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ผลการประเมิน GES Online รอบที่ 1 ระหวางวันที่ 17 ธันวาคม 2555 – 4 มกราคม 2556
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีสวนตาง(Gap) = 1.5
ผลการประเมิน GES Online รอบที่ 2 ระหวางวันที่ 16 – 30 กันยายน 2556
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีสวนตาง(Gap) = 1.7 ** Gap เพิ่มขึ้น **
กรณีที่ 2 : ส5วนต5างระหว5างความเห็นและความสําคัญต5อความพึงพอใจของผู,ใช,งานสารสนเทศ (GAP) ครั้งที่ 1
มากกว5าค5าเฉลี่ยกลาง
ระดับคะแนน
1

สูตรการคํานวณ
X2 ≥ Xmax

2
3

X2 = X 1

4
5

X2 ≤ ค5าเฉลี่ยกลาง

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 คาสูงสุดของคาเฉลี่ยสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งที่ 1 ของทุกส5วนราชการ

ตัวชี้วัดที่ 9.2 จํานวนข,อมูลเชิงประจักษ0ด,านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
ดําเนินการได 10 ข,อดังนี้ เทียบคะแนนได 5 คะแนน
ข,อมูลเชิงประจักษ0ด,านประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ
1. มีฐานขอมูลที่ครอบคลุมที่ใชสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
2. มีระบบสนับสนุนการวิเคราะหผลการ
ดําเนินการ

เกณฑ0การตรวจประเมิน
มีฐานขอมูลที่ครอบคลุมอยางนอยทุกประเด็น
ยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
มีการนําขอมูลและสารสนเทศของสวนราชการ มา
ใชในการวิเคราะหผลการดําเนินการ และนําไป
ปรับปรุง/พัฒนางาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
3. มีระบบตรวจสอบความถูกตอง และความ
นาเชื่อถือของขอมูลที่จัดเก็บ ในระบบ
ฐานขอมูล

4.
5.

6.

7.

8.

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูล
และการจัดเก็บขอมูล รวมถึงการดําเนินการตาม
แผนการจัดเก็บและตรวจสอบขอมูลแตละประเภทใน
ระบบฐานขอมูล ในระยะเวลาที่เหมาะสม
มีระบบการตรวจสอบสิทธิ์การเขาถึง (Login) ที่
สามารถ Verify User name และ Password
มีการอัพเดทขอมูลที่จําเป0นอยางสม่ําเสมอ
มีการตรวจรอบของการจัดเก็บขอมูลแตละประเภท
และทันทวงที
พรอมที่จะนําไปใชประโยชนอยูเสมอ
มีระบบสืบคนขอมูลบนเว็บไซตของสวน
มีระบบการสืบคนขอมูล (Search Engine) บน
ราชการที่มีประสิทธิภาพ
เว็บไซตของสวนราชการ ที่สามารถคนหาไดถูกตอง
สอดคลองกับความตองการ และในระยะเวลาที่
เหมาะสม
มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยี
มีการนําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอรองเรียนจาก
สารสนเทศจากขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/
ผูใชงานสารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้น
ขอรองเรียนของผูใชงาน
มีแนวทาง/มาตรการปpองกันความเสียหาย
มีการสํารองขอมูลสารสนเทศ (back up) ในระบบ
และมีการสํารองขอมูลสารสนเทศ
Intranet อยางนอย 2 ครั้ง/สัปดาห และ
(Backup)
ในระบบ Internet อยางนอย 1-2 ครั้ง/เดือนหรือ
ตามความเหมาะสมของแตละหนวยงาน ซึ่งสามารถ
พิจารณาจากความสําคัญ ปริมาณงาน Transaction
และสถิติความเสียหายที่พบในอดีตที่ผานมา
มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย
มีระบบการตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบ
ของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
ความปลอดภัยของเครือขายครอบคลุมทุกโฮสต
(Host) รวมถึงเสนทางที่ขอมูลอาจเดินทาง เพื่อ
ปpองกันทรัพยากร ระบบสารสนเทศ และขอมูลบน
เครือขายภายในสวนราชการ
มีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใชงานระบบ
สารสนเทศของสวนราชการ และตรวจตราการ
ละเมิดความปลอดภัยที่มีตอระบบขอมูล ที่เป0นไป
ตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทํา ความผิด เกี่ ยวกับ
คอมพิว เตอร พ.ศ. 2550

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
9. มีแผนบริหารความเสี่ยงดานคอมพิวเตอร
และสารสนเทศ

10. มีระบบ Access Right ที่ถูกตองและ
ทันสมัย

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

มีแผนบริหารความเสี่ยงดานคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ และกระบวนการที่แสดงถึงการ
ตอบสนองตอการบุกรุกที่เสี่ยงตอการทํางานของ
ระบบสารสนเทศ ที่ครอบคลุมถึงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องภายใตภาวะวิกฤต (เชน
ไฟไหม น้ําทวม แผนดินไหว เป0นตน) เพื่อใหสามารถ
ลดความเสียหายไดอยางรวดเร็ว รวมถึงการปpองกัน
เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและดําเนินการตามแผน
มีการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลและระบบขอมูล
ใหเหมาะสมกับการเขาใชงานของผูใชงานระบบและ
หนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานกอนเขาใชระบบสารสนเทศ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรหัสผาน (Password) เมื่อ
ผูใชงานระบบลาออก พนจากตําแหนง หรือยกเลิก
การใชงาน และมีการทบทวนสิทธิ์การเขาถึงอยาง
สม่ําเสมอ

เกณฑ0การคํานวณคะแนนตัวชี้วัดที่ 9 :
การคํานวณตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป0นการ
คํานวณจากคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ 9.1 และ 9.2 ดังนี้
ตัวชี้วัด
9.1

สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ
ตอความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ

9.2

จํานวนขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ
รวม

โดยที่ :
W หมายถึง
SM หมายถึง
i หมายถึง

น้ําหนักรอยละ
(Wi)
1.5

คะแนนที่ไดรับ
(SMi)
SM1

คะแนนถวงน้ําหนัก
(Wi x SMi)
(W1 x SM1)

1.5

SM2

(W2 x SM2)

∑ Wi

น้ําหนักของตัวชี้วัด
คะแนนที่ไดจากการเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด
ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน

∑ (Wi x SMi)
∑ Wi

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
∑ (Wi x SMi)
∑ Wi

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข,อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
9. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงสารสนเทศ

น้ําหนัก
(ร,อยละ)
3

9.1 สวนตางระหวางความเห็นและ
ความสําคัญตอความพึงพอใจของผูใชงาน
สารสนเทศ
9.2 จํานวนขอมูลเชิงประจักษดาน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

1.5

รอบแรก 1.5
รอบสอง 1.7

2.8519

0.0428

1.5

10 ขอ

5.0000

0.0750

ผลการดําเนินงาน ค5าคะแนนที่ได,

ค5าคะแนน
ถ5วงน้ําหนัก
0.1178

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได,ดําเนินการ :
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดจัดประชุมคณะทํางานพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันศุกรที่ 15 มีนาคม 2556 ณ หองประชุมชัยนาท
นเรนทร เพื่อพิจารณา ทบทวน
1) แผนบริหารความเสี่ยงดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2) แผนแกไขปIญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศ (IT Contingency Plan) ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบดวย
กรณีอัคคีภัย กรณีภัยธรรมชาติเชน อุทกภัย กรณีถูกโจรกรรมขอมูล(Hack) เป0นตน
3) ฐานขอมูลใหมีความครอบคลุมอยางนอยทุกประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4) ระบบงาน INTRANET ของแตละสํานัก/กลุม/กอง ที่มีอยู และคัดเลือก ระบบใบแจงเงินเดือน
Online ใหเป0นระบบ INTRANET ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และจัดประชุมครั้งที่ 2/2556 วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมไมดาอูโน งามวงศวาน เพื่อ
1) ชี้แจงและหารือเรื่องการเป•ดใหบริการ ระบบแจงเงินเดือนออนไลน ของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
2) มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ
3) แนวทางการเพิ่มความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ (User Satisfaction) ในการสํารวจความพึง
พอใจของผูใชงานสารสนเทศ (GES Online)

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

4) ซอมแผนแกไขปIญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบฐานขอมูล
และสารสนเทศ (IT Contingency Plan) ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5) รายงานผลการประเมินขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศของ หนวยงาน
ระดับสํานัก/กอง/กลุม
และจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและแบบฟอรมตางๆ ประกอบการจัดทําตัวชี้วัดของทุกสํานัก/กอง พบวา
ไดรับความรวมมือเป0นอยางดี ไดรับกลับมาครบถวน
ตารางผลสํารวจส5วนที่ 3 Information Capital Survey
ผลสํารวจความพึงพอใจของผู,ใช,งานสารสนเทศ โดยเฉลี่ย
[ข ้อมูลจาก http://www.boonmas.com/ges/admin.php?mod=report_lst เมือ
% 16 ต.ค.56]
รอบแรก

System

Database

Network

11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของส่วนราชการมีความพร ้อมใช ้
งาน ช่วยให ้ข ้าพเจ ้าปฏิบต
ั งิ านได ้
อย่างต่อเนือ
% ง
12. ส่วนราชการของข ้าพเจ ้า
สามารถจัดการแก ้ไขปั ญหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเมือ
% เกิด
สถานการณ์ฉุกเฉินได ้ในระยะเวลา
ทีเ% หมาะสม (เช่น ไฟดับ ไวรัส เป็ น
ต ้น)
เฉลีย
!
13. ข ้อมูลและสารสนเทศ ของ
ส่วนราชการของข ้าพเจ ้าได ้ถูก
นํ ามาใช ้ประโยชน์ในการสนั บสนุน
การปฏิบต
ั งิ านของข ้าพเจ ้า
14. ฐานข ้อมูล ของส่วนราชการ
สามารถใช ้งานได ้อย่างสะดวก
เข ้าถึงได ้ง่าย ค ้นหาข ้อมูลที%
ต ้องการได ้รวดเร็ว
15. ฐานข ้อมูลของส่วนราชการ
% สารองค์
สามารถสนับสนุนการสือ
ความรู ้ (KM) และการแลกเปลีย
% น
เรียนรู ้ในเรือ
% งของวิธก
ี ารปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี% ี
(Best/Good Practices)
เฉลีย
!
16. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Network) ของส่วนราชการ ช่วย
อํานวยความสะดวกต่อการ
ปฏิบต
ั งิ านของข ้าพเจ ้า
เฉลีย
!
เฉลีย
! ภาพรวม

รอบสอง

ส่วนกลาง

ส่วนกลาง
ภูมภ
ิ าค

ส่วนกลาง

ส่วนกลาง
ภูมภ
ิ าค

ความเห็นด ้วย
ความสําคัญ

6.9
8.3

6.8
8.6

6.5
8.3

6.9
8.4

Gap

1.4

1.8

1.8

1.5

ความเห็นด ้วย
ความสําคัญ

6.4
8.1

6.6
8.4

6.2
8.1

6.7
8.3

Gap

1.7

1.8

1.9

1.6

Gap
ความเห็นด ้วย
ความสําคัญ

1.6
6.9
8.1

1.8
6.9
8.4

1.9
6.7
8.1

1.6
7
8.2

Gap

1.2

1.5

1.4

1.2

ความเห็นด ้วย
ความสําคัญ

6.6
8.2

6.6
8.4

6.5
8.2

6.7
8.2

Gap

1.6

1.8

1.7

1.5

ความเห็นด ้วย
ความสําคัญ

6.4
8

6.6
8.2

6.5
8

6.7
8.1

Gap

1.6

1.6

1.5

1.4

Gap
ความเห็นด ้วย
ความสําคัญ

1.5
7.2
8.4

1.6
7.1
8.5

1.5
6.9
8.4

1.4
7.1
8.3

Gap

1.2

1.4

1.5

1.2

Gap
ความเห็ นด้วย
ความสําค ัญ

1.2
6.7
8.2

1.4
6.8
8.4

1.5
6.5
8.2

1.2
6.8
8.2

Gap

1.5

1.6

1.7

1.4

** สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหใชเฉพาะคาคะแนนจากสวนกลางเทานั้น **

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ป`จจัยสนับสนุนต5อการดําเนินงาน :
1. หนวยงานสวนกลาง ใหความรวมมือเป0นอยางดีในการรับตัวชี้วัดนี้ เป0นตัวชีว้ ัดในระดับสํานัก/กอง
2. เทคโนโลยีสารสนเทศดานเครือขายคอมพิวเตอร มีแผนดําเนินการและไดรับงบประมาณในการเชาใชบริการ
ตอเนื่องทุกปƒงบประมาณ
อุปสรรคต5อการดําเนินงาน :
1. มาตรฐานและความรูสึกเพียงพอ หรือพอใจของแตละบุคคล ไมสามารถนํามาเป0นบรรทัดฐานเดียวกันได จึง
เป0นการยากที่จะจัดสรรทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหทุกคนรูสึกพึงพอใจ
2. งานของแตละบุคคล มีความจําเป0นใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกตางกัน มากนอยตางกัน ทั้งเรื่อง
ขอมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน และเรื่องของHardware ที่แมจะจัดสรรใหครอบคลุมแลว แตเมื่อเกิดปIญหา
เจาหนาที่ไมสามารถแกปIญหาไดดวยตนเอง เป0นเหตุใหไมรูสึกพึงพอใจ
3. บุคลากรที่มีหนาที่ซอมบํารุงเครื่องใหแกบุคลากร มีจํานวนนอย ไมสามารถซอมบํารุงใหไดทันทีทันใจ ก็เป0น
เหตุใหไมรูสึกพึงพอใจ
4. กฎ ระเบียบดานพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง ที่เนนราคาต่ําสุด เป0นสาเหตุให หนวยงานราชการสวนใหญ ไดของที่
มีคุณภาพต่ํา ไมทนทาน การบริการไมดีพอ มาใชงาน
ข,อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานต5อไป :
หลักฐานอ,างอิง :

