
ตัวชี้วัด น้ําหนัก คาคะแนน คาคะแนนเฉลี่ย

ผลการปฏิบัติราชการ (%) 1 2 3 4 5 ที่ได ถวงน้ําหนัก

ศทส-1.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ 9 ศึกษา ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง ประเมินผล พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 3 ระบบ 4.33 0.6186

ฐานขอมูลสารสนเทศ วิเคราะห ระบบ ระบบ และทดสอบ และจัดทํา  - ระบบจองหองประชุมออนไลนดําเนินการ

ความตองการ ระบบ คูมือ จัดทําคูมือ อยูในระดับที่ 5

ของระบบ  - ระบบฐานขอมูลการเกษตร  (Mobile 

Application) ดําเนินการติดตั้งและทดสอบ

อยูในระดับที่ 4

 - ระบบฐานขอมูลกลางเพื่อการบริการดาน

สารสนเทศภูมิศาสตร ดําเนินการติดตั้งและทดสอบ

อยูในระดับที่ 4

ศทส-1.2  ระดับความสําเร็จของการบํารุงรักษา 9 ศึกษา สํารอง ปรับปรุง ทดสอบ ประเมินผล การบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 5 0.7143

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ วิเคราะห ขอมูล ระบบ ระบบ และจัดทํา จํานวน 15 ระบบ ดําเนินการปรับปรุงระบบ

ปญหาความ คูมือ อยูในระดับที่ 5

ตองการ  - ระบบทะเบียนครุภัณฑ

ของระบบ  - ระบบฐานขอมูลจัดซื้อจัดจาง

 - ระบบฐานขอมูลการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห

ออนไลน

 - ระบบฐานขอมูลฝกอบรม

 - ระบบการใหบริการขอมูลเชิงพื้นที่ผานเครือขาย

ดวยโปรแกรมรหัสเปด

 - ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ

 - Web Mobile สมุดโทรศัพทกรมชลประทาน

 - ระบบฐานขอมูลสาธารณูปโภคกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รอบระยะเวลา  11  เดือน  (1  ตุลาคม  2558  ถึง  31  สิงหาคม  2559)
เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงาน
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 - ระบบตรวจสอบระยะเวลาการประเมินการเขา

สูตําแหนงรายบุคคล

 - ระบบฐานขอมูลน้ําทา Online

 - ระบบฐานขอมูลตะกอน

 - ระบบฐานขอมูลน้ําฝน Online

 - ระบบทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ

 - ระบบเว็บไซตคลังความรูศูนยเทคโนโลยีสารสน

เทศและการสื่อสาร

 - ระบบเว็บไซตคลังความรูกลาง

ศทส-1.3  ระดับความสําเร็จของการบํารุงรักษา 9 ศึกษา ออกแบบ ปรับปรุง ทดสอบ ประเมินผล ดําเนินการบํารุงรักษาระบบสื่อสาร  7  ระบบ 5 0.7143

ระบบสื่อสารโทรคมนาคม วิเคราะห ระบบ ระบบ ระบบ และจัดทํา และดําเนินการจัดทําคูมือ อยูในระดับที่ 5

รายละเอียด คูมือ  - ระบบ VDO Streaming

ของระบบ  - ระบบโทรศัพทผานเครือขาย VoIP

 - ระบบ VDO Conference

 - ระบบเครื่องเสียงภายใน-ภายนอกอาคาร

 - ระบบเครื่องเสียงหองประชุม

 - ระบบ CCTV  กรมชลประทานสามเสน

 - ระบบวิทยุสื่อสาร

ศทส-2.1  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 3 65 70 75 80 85 อยูระหวางดําเนินการ 1 0.0476

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ศทส-2.2  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 3 65 70 75 80 85 อยูระหวางดําเนินการ 1 0.0476

ดานการสื่อสารโทรคมนาคม

ศทส-3.1  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ 9 ศึกษา ออกแบบ บริหาร สํารอง ประเมินผล ดําเนินการจัดทําคูมือบางสวน  อยูในระดับที่ 4 4 0.5714

บริหารจัดการระบบเครือขาย วิเคราะห ระบบ จัดการ ระบบ และจัดทํา

ระบบ ระบบ คูมือ

ศทส-3.2  จํานวนครั้งที่ระบบเครือขายทั้งระบบ 9 10 8 6 4 2 จํานวนครั้งที่ระบบเครือขายทั้งระบบไมสามารถ 5 0.7143

ไมสามารถใชงานได ใชงานได 1 ครั้ง อยูในระดับที่ 5

ศทส-4.1  รอยละของงานศึกษาหรือวิจัยและ 3 50 75 100 100 100 ดําเนินการจัดทําโครงการ  4  โครงการ 5 0.2381

พัฒนาที่แลวเสร็จตามแผนงาน เสร็จกอน เสร็จกอน โครงการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

15-ก.ย. 1-ก.ย. 1. โครงการ Internet of Things (IoT) 

ดําเนินการแลวเสร็จ 100%

2. โครงการ Smart Network  ดําเนินการแลว

เสร็จ 100%

โครงการศึกษาดานการสื่อสาร

1. โครงการศึกษาการติดตอสื่อสารภายในองคกร

(Intercom) ผานเครือขาย VPN โดยใช Software

ดําเนินการแลวเสร็จ 100%

2. โครงการศึกษาระบบการบันทึกตัดแตงเสียง

เพื่อการผลิตสื่อฯ ดําเนินการแลวเสร็จ 100%
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ศทส-5.1  รอยละของบุคลากรที่พึงพอใจตอ 3 65 70 75 80 85 อยูระหวางดําเนินการ 1 0.0476

การปฏิบัติงาน

ศทส-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 0.0476

การจัดการความรู (KMA)

ศทส-7.1  คุณภาพเว็บไซตของสํานัก/กอง 3 10 30 50 70 100 ดําเนินการตามเกณฑที่กําหนดอยูในระดับ 4 0.1905

ที่ 4 (70%)

รวม 63 คาคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักรวม 3.9519

หมายเหตุ     กรณีที่คาน้ําหนักรวมไมถึง  100  ในการประเมินคาคะแนนตอนสิ้นปใหใชสูตรแปลงคาน้ําหนัก  ดังนี้

                 คะแนนถวงน้ําหนักสุทธิ  =  (คาน้ําหนักรวม  100 ÷ น้ําหนักรวมเทาที่ม)ี x ผลรวมของคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดเทาที่มี
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