
ตัวชี้วดั น้้าหนัก ค่าคะแนน ค่าคะแนนเฉล่ีย
ผลการปฏบิติัราชการ (%) 1 2 3 4 5 ที่ได้ ถ่วงน้้าหนัก

สศส-1.1  ระดับความส้าเร็จของการพฒันาระบบ 9 ศึกษา ออกแบบ พฒันา ติดต้ัง ประเมินผล ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 5 0.7031
ฐานข้อมูลสารสนเทศ วเิคราะห์ ระบบ ระบบ และทดสอบ และจัดท้า  - ระบบ RID Cloud ด้าเนินการอยู่ในขั้นตอน

ความต้องการ ระบบ คู่มือ ประเมินผลและจัดท้าคู่มือ (ระดับ 5)
ของระบบ  - ระบบฐานข้อมูลตะกอน (Sediment) อยู่ใน

ขั้นตอนประเมินผลและจัดท้าคู่มือ (ระดับ 5)
 - ระบบการช้าระค่าไปรษณีย์ กรมชลประทาน
ด้าเนินการประเมินผลและจัดท้าคู่มือ (ระดับ 5)

สศส-1.2  ระดับความส้าเร็จของการบ้ารุงรักษา 9 ศึกษา ส้ารอง ปรับปรุง ทดสอบ ประเมินผล ประเมินผลและจัดท้าคู่มือ 5 0.7031
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ วเิคราะห์ ข้อมูล ระบบ ระบบ และจัดท้า

ปญัหาความ คู่มือ
ต้องการ

ของระบบ
สศส-1.3  ระดับความส้าเร็จของการบ้ารุงรักษา 9 ศึกษา ออกแบบ ปรับปรุง ทดสอบ ประเมินผล ระบบส่ือสารโทรคมนาคม  3  ระบบ 5 0.7031
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม วเิคราะห์ ระบบ ระบบ ระบบ และจัดท้า 1.ระบบ VDO Streaming

รายละเอียด คู่มือ 2.ระบบโทรศัพทเ์ครือข่าย VoIP
ของระบบ 3.ระบบ VDO Conference

ทั้ง 3 ระบบ อยู่ในขั้นตอนประเมินผลและจัดท้า
คู่มือ

สศส-2.1  ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการ 3 65 70 75 80 85 อยู่ระหวา่งการด้าเนินการรวบรวมสรุปผลแบบ 1 0.0469
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบถาม

รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามตวัชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รอบระยะเวลา  11  เดอืน  (1  ตลุาคม  2557  ถึง  31 สิงหาคม  2558)
เปา้หมาย/เกณฑ์การใหค้ะแนน

ผลการด้าเนินงาน
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สศส-2.2  ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ 3 65 70 75 80 85 อยู่ระหวา่งการด้าเนินการรวบรวมสรุปผลแบบ 1 0.0469
ด้านการส่ือสารโทรคมนาคม สอบถาม

สศส-3.1  ระดับความส้าเร็จในการด้าเนินการ 9 ศึกษา ออกแบบ บริหาร แผน ประเมินผล ด้าเนินการประเมินผลและจัดท้าคู่มือ 5 0.7031
บริหารจัดการระบบเครือข่าย วเิคราะห์ ระบบ จัดการ ส้ารองการ และจัดท้า

ระบบ ระบบ ใหบ้ริการ คู่มือ

สศส-3.2  จ้านวนคร้ังที่ระบบเครือข่ายทั้งระบบ 9 10 8 6 4 2 สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 5 0.7031
ไม่สามารถใช้งานได้

สศส-4.1  ร้อยละของงานศึกษาวจิัยและพฒันา 3 50 75 100 100 100 ด้าเนินการจัดท้าโครงการ 4 โครงการ 5 0.2344
ที่แล้วเสร็จตามแผนงาน เสร็จก่อน เสร็จก่อน โครงการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

15-ก.ย. 1-ก.ย. 1. โครงการศึกษาด้านเศรษฐกิจดิจิตอล
(Digital Economy) 

2.โครงการศึกษานโยบาย BYOD  
โครงการศึกษาด้านการส่ือสาร
1. โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการให้
บริการ VDO Streaming 
2. โครงการศึกษาการรับ-ส่งข้อมูลด้วยคล่ืนวทิยุ
และ GPRS 
ทั้ง  4  โครงการ ด้าเนินการเสร็จ 100%
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สศส-5.1  ร้อยละของข้าราชการในส้านัก/กอง 1 60 65 70 75 80 ด้าเนินการจัดท้าข้อมูลจากผลการประเมิน 5 0.0781
ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กร สมรรถนะในระบบ Epp+  (รอบที่ 1)
คาดหวงั

สศส-5.2  ร้อยละของบคุลากรที่พอใจต่อการ 3 65 70 75 80 85 อยู่ระหวา่งด้าเนินการ 1 0.0469
ปฏบิติังาน

สศส-6.1  ค่าเฉล่ียคะแนนการตรวจประเมิน 3 1.00-1.50 1.51-2.00 2.01-2.50 2.51-3.00 3.01-5.00 อยู่ระหวา่งด้าเนินการ 1 0.0469
การจัดการความรู้ (KMA)
สศส-7.1  คุณภาพเวบ็ไซต์ของส้านัก/กอง 3 10 30 50 70 100 ด้าเนินการตามเกณฑ์ที่ก้าหนดในระดับ 4(70%) 4 0.1875

รวม 64 ค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักรวม 4.2031

หมายเหตุ     กรณีที่ค่าน้้าหนักรวมไม่ถึง  100  ในการประเมินค่าคะแนนตอนส้ินปใีหใ้ช้สูตรแปลงค่าน้้าหนัก  ดังนี้
                 คะแนนถ่วงน้้าหนักสุทธ ิ =  (ค่าน้้าหนักรวม  100 ÷ น้้าหนักรวมเทา่ที่ม)ี x ผลรวมของค่าคะแนนถ่วงน้้าหนักของตัวชี้วดัเทา่ที่มี


