
ตัวชี้วดั น้้ำหนัก ค่ำคะแนน ค่ำคะแนนเฉล่ีย
ผลกำรปฏบิติัรำชกำร (%) 1 2 3 4 5 ที่ได้ ถ่วงน้้ำหนัก

ศทส-1.1  ระดับควำมส้ำเร็จของกำรพฒันำระบบ 9 ศึกษำ ออกแบบ พฒันำ ติดต้ัง ประเมินผล พฒันำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 3 ระบบ 3.33 0.4757
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ วเิครำะห์ ระบบ ระบบ และทดสอบ และจัดท้ำ  - ระบบจองหอ้งประชุมออนไลน์ด้ำเนินกำร

ควำมต้องกำร ระบบ คู่มือ ติดต้ังและพฒันำระบบ อยู่ในระดับที่ 4
ของระบบ  - ระบบฐำนข้อมูลกำรเกษตร  (Mobile 

Application) ด้ำเนินกำรศึกษำวเิครำะหร์ะบบ
อยู่ในระดับที่ 3
 - ระบบฐำนข้อมูลกลำงเพื่อกำรบริกำรด้ำน
สำรสนเทศภมูิศำสตร์ ด้ำเนินกำรพฒันำโปรแกรม
อยู่ในระดับที่ 3

ศทส-1.2  ระดับควำมส้ำเร็จของกำรบ้ำรุงรักษำ 9 ศึกษำ ส้ำรอง ปรับปรุง ทดสอบ ประเมินผล กำรบ้ำรุงรักษำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 4 0.5714
ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ วเิครำะห์ ข้อมูล ระบบ ระบบ และจัดท้ำ จ้ำนวน 15 ระบบ ด้ำเนินกำรปรับปรุงระบบ

ปญัหำควำม คู่มือ อยู่ในระดับที่ 4
ต้องกำร  - ระบบทะเบยีนครุภณัฑ์

ของระบบ  - ระบบฐำนข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้ำง
 - ระบบฐำนข้อมูลกำรเพำะปลูกพชืรำยสัปดำห์
ออนไลน์
 - ระบบฐำนข้อมูลฝึกอบรม
 - ระบบกำรใหบ้ริกำรข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่ำนเครือข่ำย
ด้วยโปรแกรมรหสัเปดิ
 - ระบบติดตำมผลกำรปฏบิติัรำชกำร
 - Web Mobile สมุดโทรศัพทก์รมชลประทำน
 - ระบบฐำนข้อมูลสำธำรณูปโภคกรมชลประทำน

รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามตวัชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รอบระยะเวลา  10  เดอืน  (1  ตลุาคม  2558  ถึง  31  กรกฎาคม  2559)
เปำ้หมำย/เกณฑ์กำรใหค้ะแนน

ผลกำรด้ำเนินงำน
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 - ระบบตรวจสอบระยะเวลำกำรประเมินกำรเข้ำ
สู่ต้ำแหน่งรำยบคุคล
 - ระบบฐำนข้อมูลน้้ำทำ่ Online
 - ระบบฐำนข้อมูลตะกอน
 - ระบบฐำนข้อมูลน้้ำฝน Online
 - ระบบทะเบยีนลูกหนี้เงินยืมรำชกำร
 - ระบบเวบ็ไซต์คลังควำมรู้ศูนย์เทคโนโลยีสำรสน
เทศและกำรส่ือสำร
 - ระบบเวบ็ไซต์คลังควำมรู้กลำง

ศทส-1.3  ระดับควำมส้ำเร็จของกำรบ้ำรุงรักษำ 9 ศึกษำ ออกแบบ ปรับปรุง ทดสอบ ประเมินผล ด้ำเนินกำรบ้ำรุงรักษำระบบส่ือสำร  7  ระบบ 4 0.5714
ระบบส่ือสำรโทรคมนำคม วเิครำะห์ ระบบ ระบบ ระบบ และจัดท้ำ และท้ำกำรทดสอบระบบ อยู่ในระดับที่ 4

รำยละเอียด คู่มือ  - ระบบ VDO Streaming
ของระบบ  - ระบบโทรศัพทผ่์ำนเครือข่ำย VoIP

 - ระบบ VDO Conference
 - ระบบเคร่ืองเสียงภำยใน-ภำยนอกอำคำร
 - ระบบเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม
 - ระบบ CCTV  กรมชลประทำนสำมเสน
 - ระบบวทิยุส่ือสำร

ศทส-2.1  ร้อยละควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำร 3 65 70 75 80 85 อยู่ระหวำ่งด้ำเนินกำร 1 0.0476
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ศทส-2.2  ระดับควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำร 3 65 70 75 80 85 อยู่ระหวำ่งด้ำเนินกำร 1 0.0476
ด้ำนกำรส่ือสำรโทรคมนำคม

ศทส-3.1  ระดับควำมส้ำเร็จในกำรด้ำเนินกำร 9 ศึกษำ ออกแบบ บริหำร ส้ำรอง ประเมินผล ด้ำเนินกำรส้ำรองระบบ  อยู่ในระดับที่ 4 4 0.5714
บริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำย วเิครำะห์ ระบบ จัดกำร ระบบ และจัดท้ำ

ระบบ ระบบ คู่มือ

ศทส-3.2  จ้ำนวนคร้ังที่ระบบเครือข่ำยทั้งระบบ 9 10 8 6 4 2 จ้ำนวนคร้ังที่ระบบเครือข่ำยทั้งระบบไม่สำมำรถ 5 0.7143
ไม่สำมำรถใช้งำนได้ ใช้งำนได้ 1 คร้ัง อยู่ในระดับที่ 5

ศทส-4.1  ร้อยละของงำนศึกษำหรือวจิัยและ 3 50 75 100 100 100 ด้ำเนินกำรจัดท้ำโครงกำร  4  โครงกำร 3.5 0.1667
พฒันำที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน เสร็จก่อน เสร็จก่อน โครงกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

15-ก.ย. 1-ก.ย. 1. โครงกำร Internet of Things (IoT) 
ด้ำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
2. โครงกำร Smart Network  ด้ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ 100%
โครงกำรศึกษำด้ำนกำรส่ือสำร
1. โครงกำรศึกษำกำรติดต่อส่ือสำรภำยในองค์กร
(Intercom) ผ่ำนเครือข่ำย VPN โดยใช้ Software
ด้ำเนินกำรแล้วเสร็จ 75%
2. โครงกำรศึกษำระบบกำรบนัทกึตัดแต่งเสียง
เพื่อกำรผลิตส่ือฯ ด้ำเนินกำรแล้วเสร็จ 75%
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ศทส-5.1  ร้อยละของบคุลำกรที่พงึพอใจต่อ 3 65 70 75 80 85 อยู่ระหวำ่งด้ำเนินกำร 1 0.0476
กำรปฏบิติังำน

ศทส-6.1  ค่ำเฉล่ียคะแนนกำรตรวจประเมิน 3 1.00-1.50 1.51-2.00 2.01-2.50 2.51-3.00 3.01-5.00 อยู่ระหวำ่งด้ำเนินกำร 1 0.0476
กำรจัดกำรควำมรู้ (KMA)
ศทส-7.1  คุณภำพเวบ็ไซต์ของส้ำนัก/กอง 3 10 30 50 70 100 ด้ำเนินกำรตำมเกณฑ์ที่ก้ำหนดอยู่ในระดับ 4 0.1905

ที่ 4 (70%)

รวม 63 ค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักรวม 3.4519

หมำยเหตุ     กรณีที่ค่ำน้้ำหนักรวมไม่ถึง  100  ในกำรประเมินค่ำคะแนนตอนส้ินปใีหใ้ช้สูตรแปลงค่ำน้้ำหนัก  ดังนี้
                 คะแนนถ่วงน้้ำหนักสุทธ ิ =  (ค่ำน้้ำหนักรวม  100 ÷ น้้ำหนักรวมเทำ่ที่ม)ี x ผลรวมของค่ำคะแนนถ่วงน้้ำหนักของตัวชี้วดัเทำ่ที่มี


