
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

รอบ

ประ

เมิน

กิจกรรม หลักฐานการดําเนินงาน

มิติการพัฒนาองค์กร

ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาดิจิทัลระดับหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน 1 ระดับ

1

กอง/สํานัก มีการประชุมชี้แจง เรื่อง การใช้ระบบดิจิทัลของหน่วยงาน - กอง/ สํานัก จัดประชุมชี้แจง เรื่อง การใช้ระบบดิจิทัลขอหน่วยงาน

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ที่ 

http://www1.ldd.go.th/WEB_CIT/DG2561/Page.html

- รายงานการประชุมชี้แจง  เรื่อง การใช้ระบบดิจิทัลของหน่วยงาน

ส่งรายงาน e-Mail Address cit_4@ldd.go.th

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

ระดับ

2

กอง/สํานัก มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบระบบดิจิทัลของหน่วยงาน - กอง/ สํานัก มอบหมายผู้รับผิดชอบระบบดิจิทัลของหน่วยงาน - แบบฟอร์มมอบหมายผู้รับผิดชอบระบบดิจิทัลของหน่วยงาน

ส่งแบบฟอร์ม e-Mail Address cit_5@ldd.go.th

ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2560

ระดับ

3

กอง/สํานัก มีการใช้ระบบดิจิทัล  จํานวน 1 ระบบ คือ ระบบ 

e-Document (มีจํานวนเอกสารไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง)

- กอง/ สํานัก ใช้ระบบ e-Document โดยให้ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับผิดชอบในการเวียนหนังสือ ผ่านระบบ e-Document

(มีจํานวนหนังสือเวียน ไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง)

- ศทส. ประเมินผลการใช้ระบบดิจิทัล โดยตรวจจํานวนหนังสือเวียน ไม่

น้อยกว่า 30 เรื่อง บนระบบ e-Document

ระดับ

4

กอง/สํานัก มีการใช้ระบบดิจิทัล  จํานวน 1 ระบบ คือ ระบบ 

e-Document (มีจํานวนเอกสารไม่น้อยกว่า 40 เรื่อง)

- กอง/ สํานัก ใช้ระบบ e-Document โดยให้ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับผิดชอบในการเวียนหนังสือ ผ่านระบบ e-Document

(มีจํานวนหนังสือเวียน ไม่น้อยกว่า 40 เรื่อง)

- ศทส. ประเมินผลการใช้ระบบดิจิทัล โดยตรวจจํานวนหนังสือเวียน ไม่

น้อยกว่า 40 เรื่อง บนระบบ e-Document

ระดับ

5

- กอง/สํานักส่วนกลาง มีการใช้ระบบดิจิทัล จํานวน 2 ระบบ คือ 

ระบบ e-Document (มีจํานวนเอกสาร ไม่น้อยกว่า 40 เรื่อง) และ

ระบบ e-Meeting (มีการประชุมผ่านระบบ e-Meeting ไม่น้อยกว่า

1 ครั้ง)

- กอง/สํานักส่วนกลาง ใช้ระบบดิจิทัล จํานวน 2 ระบบ ได้แก่

  1) ระบบ e-Document โดยให้ฝ่ายบริหารทั่วไปรับผิดชอบในการ

  เวียนหนังสือผ่านระบบ e-Document (มีจํานวนหนังสือเวียน

  ไม่น้อยกว่า 40 เรื่อง) 

  2) ระบบ e-Meeting ให้กอง/ สํานัก นําวาระการประชุมและเอกสาร

  ประกอบการประชุมเข้าสู่ระบบ e-Meeting โดยจัดประชุมผ่านระบบ

  e-Meeting ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

- ศทส. ประเมินผลการใช้ระบบดิจิทัล จํานวน 2 ระบบ ได้แก่

  1) ระบบ e-Document ศทส. ตรวจจํานวนหนังสือเวียน ไม่น้อยกว่า

  40 เรื่อง บนระบบ e-Document

  2) ระบบ e-Meeting ศทส. ตรวจวาระการประชุม และเอกสาร

  ประกอบการประชุม บนระบบ e-Meeting มีการประชุมผ่านระบบ

  ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

- สพข. 1 - 12 มีการใช้ระบบดิจิทัลจํานวน 2 ระบบ คือ 

ระบบ e-Document (มีจํานวนเอกสารไม่น้อยกว่า 40 เรื่อง) และ

โครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน (มีการบันทึกข้อมูล

ในระบบ ไม่น้อยกว่า 30% ของรายงานผลการปฏิบัติงาน สงป.301)

- สพข. 1 - 12 ใช้ระบบดิจิทัล จํานวน 2 ระบบ ได้แก่

  1) ระบบ e-Document โดยให้ฝ่ายบริหารทั่วไปรับผิดชอบในการ

  เวียนหนังสือ ผ่านระบบ e-Document (มีจํานวนหนังสือเวียน

  ไม่น้อยกว่า 40 เรื่อง)

  2) โครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน ทําการบันทึกข้อมูล

  ในระบบ ไม่น้อยกว่า 30% ของรายงานผลการปฏิบัติงาน สงป.301

  

- ศทส. ประเมินผลการใช้ระบบดิจิทัล จํานวน 2 ระบบ ได้แก่ 

  1) ระบบ e-Document ศทส. ตรวจจํานวนหนังสือเวียน ไม่น้อยกว่า

  40 เรื่อง บนระบบ e-Document

  2) โครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน ศทส. ตรวจผลการ

  บันทึกข้อมูลบนระบบ ไม่น้อยกว่า 30% ของรายงานผลการ

  ปฏิบัติงาน สงป.301

(รอบการประเมินที่ 1 ประเมินผลการใช้งานระบบดิจิทัล ระหว่าง

เดือน มกราคม – มีนาคม 2561

ศทส. ตรวจผลการใช้งานระบบดิจิทัล ภายในสัปดาห์ที่ 4 ของ

มีนาคม 2561)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตัวชี้วัดเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับสํานัก/กอง ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดิจิทัลระดับหน่วยงาน” รอบการประเมินที่ 1 และ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เกณฑ์การให้คะแนน



ตัวชี้วัด
หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

รอบ

ประ

เมิน

กิจกรรม หลักฐานการดําเนินงานเกณฑ์การให้คะแนน

2 ระดับ

1

กอง/สํานัก มีการใช้ระบบดิจิทัล จํานวน 1 ระบบ คือ ระบบ 

e-Document (มีจํานวนเอกสารไม่น้อยกว่า 40 เรื่อง)

- กอง/ สํานัก ใช้ระบบ e-Document โดยให้ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับผิดชอบในการเวียนหนังสือ ผ่านระบบ e-Document

(มีจํานวนหนังสือเวียน ไม่น้อยกว่า 40 เรื่อง)

- ศทส. ประเมินผลการใช้ระบบดิจิทัล โดยตรวจจํานวนหนังสือเวียน ไม่

น้อยกว่า 40 เรื่อง บนระบบ e-Document

ระดับ

2

กอง/สํานัก มีการใช้ระบบดิจิทัล จํานวน 1 ระบบ คือ ระบบ 

e-Document (มีจํานวนเอกสารไม่น้อยกว่า 50 เรื่อง)

- กอง/ สํานัก ใช้ระบบ e-Document โดยให้ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับผิดชอบในการเวียนหนังสือ ผ่านระบบ e-Document

(มีจํานวนหนังสือเวียน ไม่น้อยกว่า 50 เรื่อง)

- ศทส. ประเมินผลการใช้ระบบดิจิทัล โดยตรวจจํานวนหนังสือเวียน ไม่

น้อยกว่า 50 เรื่อง บนระบบ e-Document

ระดับ

3

กอง/สํานัก มีการใช้ระบบดิจิทัล จํานวน 1 ระบบ คือ ระบบ 

e-Document (มีจํานวนเอกสารไม่น้อยกว่า 60 เรื่อง)

- กอง/ สํานัก ใช้ระบบ e-Document โดยให้ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับผิดชอบในการเวียนหนังสือ ผ่านระบบ e-Document

(มีจํานวนหนังสือเวียน ไม่น้อยกว่า 60 เรื่อง)

- ศทส. ประเมินผลการใช้ระบบดิจิทัล โดยตรวจจํานวนหนังสือเวียน ไม่

น้อยกว่า 60 เรื่อง บนระบบ e-Document

ระดับ

4

กอง/สํานัก มีการใช้ระบบดิจิทัล จํานวน 1 ระบบ คือ ระบบ 

e-Document (มีจํานวนเอกสารไม่น้อยกว่า 70 เรื่อง)

- กอง/ สํานัก ใช้ระบบ e-Document โดยให้ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับผิดชอบในการเวียนหนังสือ ผ่านระบบ e-Document

(มีจํานวนหนังสือเวียน ไม่น้อยกว่า 70 เรื่อง)

- ศทส. ประเมินผลการใช้ระบบดิจิทลั โดยตรวจจํานวนหนังสือเวียน ไม่

น้อยกว่า 70 เรื่อง บนระบบ e-Document

ระดับ

5

- กอง/สํานักส่วนกลาง มีการใช้ระบบดิจิทัล จํานวน 2 ระบบ คือ 

ระบบ e-Document (มีจํานวนเอกสาร ไม่น้อยกว่า 70 เรื่อง) และ

ระบบ e-Meeting (มีการประชุมผ่านระบบ e-Meeting ไม่น้อยกว่า

1 ครั้ง)

- กอง/สํานักส่วนกลาง ใช้ระบบดิจิทัล จํานวน 2 ระบบ ได้แก่

  1) ระบบ e-Document โดยให้ฝ่ายบริหารทั่วไปรับผิดชอบในการ

  เวียนหนังสือผ่านระบบ e-Document (มีจํานวนหนังสือเวียน

  ไม่น้อยกว่า 70 เรื่อง) 

  2) ระบบ e-Meeting ให้กอง/ สํานัก นําวาระการประชุมและเอกสาร

  ประกอบการประชุมเข้าสู่ระบบ e-Meeting โดยจัดประชุมผ่านระบบ

  e-Meeting ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

- ศทส. ประเมินผลการใช้ระบบดิจิทัล จํานวน 2 ระบบ ได้แก่

  1) ระบบ e-Document ศทส. ตรวจจํานวนหนังสือเวียน ไม่น้อยกว่า

  70 เรื่อง บนระบบ e-Document

  2) ระบบ e-Meeting ศทส. ตรวจวาระการประชุม และเอกสาร

  ประกอบการประชุม บนระบบ e-Meeting มีการประชุมผ่านระบบ

  ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

- สพข. 1 - 12 มีการใช้ระบบดิจิทัลจํานวน 2 ระบบ คือ 

ระบบ e-Document (มีจํานวนเอกสารไม่น้อยกว่า 70 เรื่อง) และ

โครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน (มีการบันทึกข้อมูล

ในระบบ ไม่น้อยกว่า 80% ของรายงานผลการปฏิบัติงาน สงป.301)

- สพข. 1 - 12 ใช้ระบบดิจิทัล จํานวน 2 ระบบ ได้แก่

  1) ระบบ e-Document โดยให้ฝ่ายบริหารทั่วไปรับผิดชอบในการ

  เวียนหนังสือ ผ่านระบบ e-Document (มีจํานวนหนังสือเวียน

  ไม่น้อยกว่า 70 เรื่อง)

  2) โครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน ทําการบันทึกข้อมูล

  ในระบบ ไม่น้อยกว่า 80% ของรายงานผลการปฏิบัติงาน สงป.301

- ศทส. ประเมินผลการใช้ระบบดิจิทัล จํานวน 2 ระบบ ได้แก่ 

  1) ระบบ e-Document ศทส. ตรวจจํานวนหนังสือเวียน ไม่น้อยกว่า

  70 เรื่อง บนระบบ e-Document

  2) โครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน ศทส. ตรวจผลการ

  บันทึกข้อมูลบนระบบ ไม่น้อยกว่า 80% ของรายงานผลการ

  ปฏิบัติงาน สงป.301

(รอบการประเมินที่ 2 ประเมินผลการใช้งานระบบดิจิทัล ระหว่างเดือน

 เมษายน – กันยายน 2561

ศทส. ตรวจผลการใช้งานระบบดิจิทัล ภายในสัปดาห์ที่ 4 ของ

กันยายน 2561)
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