
ตัวชี้วัด น้ําหนัก คาคะแนน คาคะแนนเฉลี่ย

ผลการปฏิบัติราชการ (%) 1 2 3 4 5 ที่ได ถวงน้ําหนัก

สศส-1.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ 9 ศึกษา ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง ประเมินผล ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 3 0.4219

ฐานขอมูลสารสนเทศ วิเคราะห ระบบ ระบบ และทดสอบ และจัดทํา  - ระบบ RID Cloud ดําเนินการอยูในขั้นตอน

ความตองการ ระบบ คูมือ การพัฒนาระบบ (ระดับ 4)

ของระบบ  - ระบบฐานขอมูลตะกอน (Sediment) อยูใน

ขั้นตอนศึกษาวิเคราะห (ระดับ 1)

 - ระบบการชําระคาไปรษณีย กรมชลประทาน

ดําเนินการติดตั้งและทดสอบระบบ (ระดับ 4)

สศส-1.2  ระดับความสําเร็จของการบํารุงรักษา 9 ศึกษา สํารอง ปรับปรุง ทดสอบ ประเมินผล ดําเนินการปรับปรุงระบบ เพื่อเตรียมการทดสอบ 3 0.4219

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ วิเคราะห ขอมูล ระบบ ระบบ และจัดทํา ระบบ

ปญหาความ คูมือ

ตองการ

ของระบบ

สศส-1.3  ระดับความสําเร็จของการบํารุงรักษา 9 ศึกษา ออกแบบ ปรับปรุง ทดสอบ ประเมินผล ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  3  ระบบ 3 0.4219

ระบบสื่อสารโทรคมนาคม วิเคราะห ระบบ ระบบ ระบบ และจัดทํา 1.ระบบ VDO Streaming

รายละเอียด คูมือ 2.ระบบโทรศัพทเครือขาย VoIP

ของระบบ 3.ระบบ VDO Conference

ทั้ง 3 ระบบ อยูในขั้นตอนปรับปรุงระบบ

สศส-2.1  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 3 65 70 75 80 85 อยูระหวางการดําเนินการ 1 0.0469

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รอบระยะเวลา  7  เดือน  (1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  เมษายน  2558)
เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงาน
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สศส-2.2  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 3 65 70 75 80 85 อยูระหวางการดําเนินการ 1 0.0469

ดานการสื่อสารโทรคมนาคม

สศส-3.1  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ 9 ศึกษา ออกแบบ บริหาร แผน ประเมินผล ดําเนินการบริหารจัดการระบบ 3 0.4219

บริหารจัดการระบบเครือขาย วิเคราะห ระบบ จัดการ สํารองการ และจัดทํา

ระบบ ระบบ ใหบริการ คูมือ

สศส-3.2  จํานวนครั้งที่ระบบเครือขายทั้งระบบ 9 10 8 6 4 2 สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง 5 0.7031

ไมสามารถใชงานได

สศส-4.1  รอยละของงานศึกษาวิจัยและพัฒนา 3 50 75 100 100 100 ดําเนินการจัดทําโครงการ 4 โครงการ 2.7 0.1266

ที่แลวเสร็จตามแผนงาน เสร็จกอน เสร็จกอน โครงการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

15-ก.ย. 1-ก.ย. 1. โครงการศึกษาดานเศรษฐกิจดิจิตอล

(Digital Economy) ดําเนินการแลวเสร็จ 70%

2.โครงการศึกษานโยบาย BYOD ดําเนิน  

การแลวเสร็จ 100%

โครงการศึกษาดานการสื่อสาร

1. โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให

บริการ VDO Streaming ดําเนินการแลวเสร็จ

75%

2. โครงการศึกษาการรับ-สงขอมูลดวยคลื่นวิทยุ

และ GPRS ดําเนินการแลวเสร็จ 75%
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สศส-5.1  รอยละของขาราชการในสํานัก/กอง 1 60 65 70 75 80 อยูระหวางดําเนินการ 1 0.0156

ที่ผานการประเมินสมรรถนะในระดับที่องคกร

คาดหวัง

สศส-5.2  รอยละของบุคลากรที่พอใจตอการ 3 65 70 75 80 85 อยูระหวางดําเนินการ 1 0.0469

ปฏิบัติงาน

สศส-6.1  คาเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมิน 3 1.00-1.50 1.51-2.00 2.01-2.50 2.51-3.00 3.01-5.00 อยูระหวางดําเนินการ 1 0.0469

การจัดการความรู (KMA)

สศส-7.1  คุณภาพเว็บไซตของสํานัก/กอง 3 10 30 50 70 100 ดําเนินการตามเกณฑที่กําหนดในระดับ 4(70%) 4 0.1875

รวม 64 คาคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักรวม 2.9078

หมายเหตุ     กรณีที่คาน้ําหนักรวมไมถึง  100  ในการประเมินคาคะแนนตอนสิ้นปใหใชสูตรแปลงคาน้ําหนัก  ดังนี้

                 คะแนนถวงน้ําหนักสุทธิ  =  (คาน้ําหนักรวม  100 ÷ น้ําหนักรวมเทาที่ม)ี x ผลรวมของคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดเทาที่มี
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