
ศทส.-1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) (หน่วย : ระดับ)

25 ระดับ 1-3 ระดับ 1-4 ระดับ 1-5 จัดท าคู่มือและอบรมการใช้งาน และปรับปรุงระบบตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานหลังการอบรมการใช้งาน 75.00 18.7500

ศทส.-2 ร้อยละความส าเร็จในการให้บริการระบบเครือข่ายได้
อย่างต่อเน่ือง (หน่วย : ระดับ)

25 ร้อยละ 70 ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 สามารถให้บริการระบบเครือข่ายได้ร้อยละ 99.42
99.42 24.8550

ศทส.-3 ร้อยละความพึงพอใจต่อการบริการของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

10 ร้อยละ 70 ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 การรายงานเป็นรายปี ช่วงเดือนกันยายน 2565 โดยจะนัด
ประชุมคณะท างาน พร้อมท้ังแจ้งเวียนส านัก/กอง ตอบแบบ
ส ารวจความพึงพอใจ ภายในเดือน พฤษภาคม 2565 และให้
ส านัก/กอง ตอบกลับภายใน 20 สิงหาคม 2565 เพ่ือรวบรวมผล
การส ารวจและรายงานตัวช้ีวัดภายในเดือนกันยายน 2565

0.00 0.0000

ศทส.4 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ
ส านัก(หน่วย : ร้อยละ)

10

ไตรมาส 1  1-12 13-22 23-32 0.00 0.0000
ไตรมาส 2 25-34 35-44 54-54 เดือนมีนาคม 2565 มีการด าเนินการอยู่ในช่วงร้อยละ 29.07 50.00 5.0000
ไตรมาส 3 48-57 58-67 68-77 เดือนมิถุนายน 2565 มีการด าเนินการอยู่ในช่วงร้อยละ 61.26 75.00 7.5000
ไตรมาส 4 71-80 81-90 90-100 เดือนกรกฎาคม 2565 มีการด าเนินการอยู่ในช่วงร้อยละ 45.62 0.00 0.0000

ศทส.-5 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
(หน่วย : ร้อยละ)

5 ร้อยละ 70 ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 กรมโดย สบค เป็นผู้ประเมิน
0.00 0.0000

ศทส.-6 ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการ
ความรู้ระดับส านัก/กอง

5 ระดับ 1-3 ระดับ 1-4 ระดับ 1-5 1. จัดท าแผนการจัดการความรู้
2. จัดกิจกรรม Km Day 0.00 0.0000

ศทส.-7 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาเป็นกลไกลหลักในการด าเนินงาน(Digitalize 
Process)

10 ระดับ 1-3 ระดับ 1-4 ระดับ 1-5 1. ด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุงกระบวนงาน
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผน
3. น ากระบวนงานท่ีเลือกปรับปรุง พัฒนา ทดลองใช้  และอยู่
ระหว่างการเช่ือมโยงข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของ ศทส.

0.00 0.0000

ศทส.-8 การปรับปรุงกระบวนงาน/พัฒนานวัตกรรม 10 ระดับ 1-3 ระดับ 1-4 ระดับ 1-5 1. CKO และ KM TEAM ประชุมเพ่ือคัดเลือกกระบวนงาน โดย
ใช้ผลการส ารวจความพึงพอใจของ ศทส. ปี 2564 มาเป็นข้อมูล
ประกอบในการคัดเลือก และ ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
(Design Tninking) ในการวิเคราะห์ วางแผนปรับปรุง
กระบวนงานท่ีเลือก
2. จัดท าแผนปรับปรุงกระบวนงาน ตามแนวทางของ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Tninking)
3. ด าเนินการปรับปรุงกระบวนงานหลัก หรือ สนับสนุนตาม
แผน/พัฒนานวัตกรรมจากกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design
 Thinking)

0.00 0.0000

รวม 100 43.6050
กรณีท่ีค่าน้ าหนักรวมไม่ถึง 100 ในการประเมินค่าคะแนนตอนส้ินปีให้ใช้สูตรแปลงค่าน้ าหนัก ดังน้ี 
ค่าคะแนนถ่วงน ้าหนักสุทธิ   =  (100 / น้ าหนักรวมเท่าท่ีมี) x ผลรวมของคะแนนถ่วงน้ าหนักเท่าท่ีมี  = 43.6050

ค่าคะแนนท่ีได้ ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง
ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก ใช้ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

ถ่วงน้ าหนัก
น ้าหนัก
 (%)

แบบรายงานผลตัวชี วัดระดับส้านัก/กอง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมชลประทาน

รอบระยะเวลา 10 เดือน  (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กรกฎาคม 65)

ตัวชี วัด เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลคะแนน

เป้าหมายข้ันต้น
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายข้ันสูง
(100 คะแนน)ช่ือรหัส

ผลการด้าเนินงาน
ท่ีได้


