
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ศทส-๑.๑ ระดับความส าเร็จของการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

๙ ศึกษาวิเคราะห์

ความต้องการ

ของระบบ

ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ติดต้ังและ

ทดสอบระบบ

ประเมินผลและ

จัดท าคู่มือ
จัดท ำคู่มือ

๕ ๐.๔๕

ศทส-๑.๒ ระดับความส าเร็จของการบ ารุงรักษา

ระบบฐานข้อมูล

๙ ศึกษาวิเคราะห์

ความต้องการ

ของระบบ

ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ติดต้ังและ

ทดสอบระบบ

ประเมินผลและ

จัดท าคู่มือ
จัดท ำคู่มือ

๕ ๐.๔๕

ศทส-๑.๓ ระดับความส าเร็จของการบ ารุงรักษา

ระบบส่ือสารโทรคมนาคม

๙ ร้อยละ

ความพึงพอใจ

๐-๒๐

ร้อยละ

ความพึงพอใจ

๒๑-๔๐

ร้อยละ

ความพึงพอใจ

๔๑-๖๐

ร้อยละ

ความพึงพอใจ

๖๑-๘๐

ร้อยละ

ความพึงพอใจ

๘๑-๑๐๐

ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับกำรบ ำรุงรักษำ
ระบบส่ือสำรโทรคมนำคม อยู่ในระดับ 5 ๕ ๐.๔๕

ศทส-๒.๑ ร้อยละของความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร

๓ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับกำรบริกำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
อยู่ในระดับ 4

๔ ๐.๑๕

ศทส-๓.๑ ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ

บริหารจัดการระบบเครือข่าย

๙ ศึกษาวิเคราะห์

ความต้องการ

ของระบบ

ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ติดต้ังและ

ทดสอบระบบ

ประเมินผลและ

จัดท าคู่มือ
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

๕ ๐.๔๕

ศทส-๓.๒ จ านวนคร้ังท่ีระบบเครือข่ายท้ังระบบ

ไม่สามารถใช้งานได้

๙ ๑๐ คร้ัง ๘ คร้ัง ๖ คร้ัง ๔ คร้ัง ๒ คร้ัง ระบบเครือข่ำยกรมชลประทำน สำมำรถใช้งำน
ได้อย่ำงต่อเน่ือง ๕ ๐.๔๕

ศทส-๔.๑ ระดับความส าเร็จของการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้

๙ ศึกษาวิเคราะห์

ความต้องการ

ของระบบ

ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ติดต้ังและ

ทดสอบระบบ

ประเมินผลและ

จัดท าคู่มือ
จัดท ำคู่มือ

๕ ๐.๔๕

รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฎิบัติราชการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

ผลการด าเนินงาน
ค่าเฉล่ีย

ถ่วงน  าหนัก

ค่าคะแนน

ท่ีได้
                               

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนนน้ าหนัก

(%)



๑ ๒ ๓ ๔ ๕

รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฎิบัติราชการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

ผลการด าเนินงาน
ค่าเฉล่ีย

ถ่วงน  าหนัก

ค่าคะแนน

ท่ีได้
                               

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนนน้ าหนัก

(%)

ศทส-๔.๒ คุณภาพเว็บไซต์ 

ส านัก/กอง

๓ ๑๐ ๓๐ ๕๐ ๗๐ ๑๐๐ จัดท ำคู่มือ
๕ ๐.๑๕

ศทส-๕.๑ ระดับความส าเร็จของการพัฒนา

และปรับปรุงกระบวนงานบนฐานดิจิทัล

เทคโนโลยีและสารสนเทศ

๓ ศึกษาวิเคราะห์

ความต้องการ

ของระบบ

ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ติดต้ังและ

ทดสอบระบบ

ประเมินผลและ

จัดท าคู่มือ
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

๕ ๐.๑๕

ศทส-๖.๑ ร้อยละของบุคลากรท่ีพึงพอใจต่อ

การปฏิบัติงาน

๓ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ รอผลประเมินจำกกรม
๑ ๐.๐๓

ศทส-๗.๑ ร้อยละของงานศึกษา หรือวิจัยและ

พัฒนาท่ีแล้วเสร็จตามแผนงาน

๓ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐

เสร็จก่อน

๑๕ ก.ย.

๑๐๐

เสร็จก่อน

๑ ก.ย.

1.โครงกำร Mobile Streaming
2.โครงกำร Big Data
3.กำรน ำกลอง CCTV ช่วยบริหำรจัดกำรน  ำและ
ช่วยตัดสินใจ
4.กำรศึกษำระบบป้องกันฟ้ำผ่ำระบบส่ือสำร
โทรคมนำคม
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

๕. ๐.๑๕

ศทส-๗.๒ ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน 

(Work Manual)  ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จตาม

แผน

๓ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

๕ ๐.๑๕

ค่าคะแนนเฉล่ียถ่วงน้ าหนักรวม

ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักสุทธิ

๓.๔๘

๔.๘๓๓๓

รวม ๗๒


