คํารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร)

แผนปฏิ บตั ิ ราชการปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร
วิ สยั ทัศน์
• บริ การ ICT ที' เป็ นเลิ ศและเข้าถึงได้
พันธกิ จ
• กําหนดมาตรฐานและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ICT) ของกระทรวงสาธารณสุข ทีเ หมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์
• บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสุขภาพให้มคี ณ
ุ ภาพและเสถียรภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ระบบข้อมูลข่าวสารเพือ การบริหาร บริการ วิชาการ รวมทัง4
จัดหาซอฟท์แวร์ทเี หมาะสม เพือ เป็ นเครือ งมือสําคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติให้บรรลุพนั ธกิจของกระทรวงสาธารณสุข
• พัฒนาบุคลากรให้มสี มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ICT) ได้ตามมาตรฐานสอดคล้องกับสถานการณ์ อย่างเป็ นระบบและต่อเนือง
• บริการข้อมูลการสาธารณสุขทีค รอบคลุม ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ รวมทัง4 จัดให้มรี ะบบบริการประชาชน
ทีม ปี ระสิทธิภาพและได้รบั ความพึงพอใจจากประชาชนในทุกขัน4 ตอนบริการและเชือ มโยงบริการให้เข้าถึงส่วนภูมภิ าค
• พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศสาธารณสุข บริการเครือข่ายทีค รอบคลุม เหมาะสมและมีเสถียรภาพ รวมทัง4 เชือ มโยงระบบกับหน่วยงานอืน ๆทัวประเทศ

กําหนดมิ ติผลการปฏิ บตั ิ ราชการดังนี7
• มิตทิ ี 1 มิตดิ า้ นประสิทธิผลตามแผนปฏิบตั ริ าชการ นํ4าหนักในการคํานวณผลคะแนนร้อยละ 30 (2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชีว4 ดั )
• มิตทิ ี 2 มิตดิ า้ นคุณภาพการให้บริการ นํ4าหนักในการคํานวณผลคะแนนร้อยละ 25 (2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชีว4 ดั )
• มิตทิ ี 3 มิตดิ า้ นประสิทธิภาพของการปฏิบตั ริ าชการ นํ4าหนักในการคํานวณผลคะแนนร้อยละ 30 (4 เป้าประสงค์ 5 ตัวชีว4 ดั )
• มิตทิ ี 4 มิตดิ า้ นการพัฒนาองค์กร นํ4าหนักในการคํานวณผลคะแนน ร้อยละ 15 (2 เป้าประสงค์ 3 ตัวชีว4 ดั )
รวมจํานวนตัวชี7วดั ทัง7 หมด 12 ตัวชี7วดั
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คํารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร)

แผนที#ยุทธศาสตร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ# สาร
กระทรวงสาธารณสุข 2553
วิสยั ทัศน์ : บริการ ICT ที#เป็ นเลิศและเข้าถึงได้
ประสิทธิผลตาม
แผนปฏิบตั ิราชการ

1

30
3

คุณภาพการ
ให้บริการ

คุณภาพของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร

2

4

ความมีประสิทธิภาพของระบบ ICT
ด้านสาธารณสุข

บริหารจัดการการใช้
ประโยชน์จากระบบ ICT
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจต่อ
บริการด้าน ICT

25
5
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบตั ิราชการ

6

พัฒนาความเชื#อมโยง
เครือข่ายระบบ
สาธารณสุข

ระบบบริหาร
ความเสีย# งด้าน
ICT

7

พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
ด้านสาธารณสุข
ที#ตอบสนองกับความต้องการ
ของผูเ้ กี#ยวข้อง

8

30
9
พัฒนาองค์กร

มุ่งมันพั
# ฒนาสมรรถนะของ
ข้าราชการอย่างต่อเนือ# ง

15
9

10

บู รณาการ
กระบวนการจัดการ
ความรู ้

เสริมสร้าง
ศักยภาพในการ
ดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

คํารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร)

ตัวชี7วดั และเป้ าหมายตามแผนปฏิ บตั ิ ราชการปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
 ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ย่อย 4.3
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เป้ าประสงค์

ตัวชี7วดั

ข้อมูลพืน7 ฐาน
เกณฑ์การให้คะแนน
นํ7าหนัก เป้ าหมาย
(Baseline data)
(ร้อยละ) ปี 2553
2550 2551 2552 1 2 3 4 5

1. คุณภาพของระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร

1. ระดับคุณภาพความพร้อมใช้
งานของข้อมูลและสารสนเทศ

15

ระดับ 5

2.

2.

15

ระดับ 5

บริหารจัดการ
การใช้ประโยชน์
จากระบบ ICT
อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

ระดับความสําเร็จของการใช้
ประโยชน์จากระบบ ICT ในการ
ให้บริการ

10

-

-

-

1

5
5
5 1
(96. (87. (89.
90 63 10
%) %) %)

2

2

3

3

4

5

4

5

หมายเหตุ
- ผูเ้ ข้าถึงหรือเข้ามาใช้ขอ้ มูล
หมายถึงบุคคลภายในและ
ภายนอกองค์กร
- เก็บข้อมูลสถิตดิ ว้ ยโปรแกรม
จัดเก็บสถิตทิ างเว็บไซต์(ฟรี
ลิขสิทธิ F)
วัดระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบการประชุมทางไกล
(e-Conference)กระทรวง
สาธารณสุข
ระดับ 1 ศึกษาการเช่าบริการ
ระบบ e-Conference และจัดหา
ระบบมาทดลองใช้ เพือคัดเลือก
ระบบทีม ปี ระสิทธิภาพจากผูใ้ ห้เช่า
บริการ
ระดับ 2 ดําเนินการติดตัง4
อุปกรณ์นําเข้าข้อมูลและแสดงผล
ข้อมูล และทําระบบเชือมโยง
เครือข่ายอินทราเน็ต (MPLS)
กระทรวงสาธารณสุข
ระดับ 3 ทดสอบระบบ (สสจ.)
ระดับ 4 เปรียบเทียบผลการ
ทดสอบระบบและทําสัญญาเช่า

คํารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

 ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ย่อย 4.3
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เป้ าประสงค์

3. ความมี
ประสิทธิภาพของ
ระบบ ICT ด้าน
สาธารณสุข

ตัวชี7วดั

3. ดัชนีความมีประสิทธิภาพของ
ระบบ ICT ด้านสาธารณสุขใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2553

ข้อมูลพืน7 ฐาน
เกณฑ์การให้คะแนน
นํ7าหนัก เป้ าหมาย
(Baseline data)
(ร้อยละ) ปี 2553
2550 2551 2552 1 2 3 4 5

15

ระดับ 5

11

5
5
5 1
(85%) (90%) (99.55
%)

2

3

4

5

หมายเหตุ
ระดับ 5 ผูบ้ ริหารระดับสูงมีการ
ประชุมทางไกลผ่านระบบ eConference ทั วประเทศ
** เฉลีย คะแนนของ 2 ตัวชีว4 ดั
ย่อยเป็ นร้อยละ
1. จํานวนเวลา Internet
Downtime รวมทัง4 ปี ไม่เกินร้อยละ
5 ของจํานวนเวลาทัง4 ปี (วัด
Reliability ของระบบเครือข่าย)
เกณฑ์การให้คะแนน :
จํานวนเวลาInternet Downtime
ทัง4 ปี (นาที) น้อยกว่า
- ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 25
(131,400 นาที)
- ระดับ 2 น้อยกว่าร้อยละ 20
(105,120 นาที)
- ระดับ 3 น้อยกว่าร้อยละ 15
(78,840 นาที)
- ระดับ 4 น้อยกว่าร้อยละ 10
(52,560 นาที)
- ระดับ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5
(26,280 นาที)
2. ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน Security ของระบบ
เครือข่ายตามมาตรฐาน ISO

คํารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

4. ผูร้ บั บริการมี
ความพึงพอใจต่อ
บริการด้าน ICT

ตัวชี7วดั

4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูร้ บั บริการของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร

ข้อมูลพืน7 ฐาน
เกณฑ์การให้คะแนน
นํ7าหนัก เป้ าหมาย
(Baseline data)
(ร้อยละ) ปี 2553
2550 2551 2552 1 2 3 4 5

10

ร้อยละ
75

12

80

80

77.6 65

70

75

80

หมายเหตุ

เกณฑ์การให้คะแนน :
จํานวนครัง4 ในการปฏิบตั ิ
กิจกรรม
สําเร็จตามแผนและมีขอ้ มูล ไม่
น้อยกว่า
- ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
- ระดับ3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
85 จัดแบบสอบถามตามระเบียบ
วิธกี ารวิจยั
เกณฑ์การให้คะแนน :
- ระดับ 1 ผูร้ บั บริการมีความพึง
พอใจร้อยละ 65
- ระดับ 2 ผูร้ บั บริการมีความพึง
พอใจร้อยละ 70
- ระดับ 3 ผูร้ บั บริการมีความพึง
พอใจร้อยละ 75
- ระดับ 4 ผูร้ บั บริการมีความพึง
พอใจร้อยละ 80
- ระดับ 5 ผูร้ บั บริการมีความพึง
พอใจร้อยละ 85

คํารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
 ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ย่อย 4.3
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เป้ าประสงค์
5. พัฒนาความ
เชือมโยง
เครือข่ายระบบ
สาธารณสุข

ตัวชี7วดั

ข้อมูลพืน7 ฐาน
เกณฑ์การให้คะแนน
นํ7าหนัก เป้ าหมาย
(Baseline data)
(ร้อยละ) ปี 2553
2550 2551 2552 1 2 3 4 5

5. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเชือมโยง
เครือข่ายอินทราเน็ต
- โครงการเชือมโยงเครือข่าย
Internet เส้นที 1, 2
- โครงการเชือมโยงเครือข่าย
Frame relay สําหรับ รพศ./
รพท.
- โครงการเชือมโยงเครือข่าย
G-NODE สําหรับ สสจ.

5

5 ระดับ

-

5

5

1

2

3

4

5

6. ระบบบริหารความ 6. ระดับความสําเร็จของระบบ
บริหารความเสีย งด้านเทคโนโลยี
เสีย งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ

5

5 ระดับ

-

5

5

1

2

3

4

5
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หมายเหตุ
ค่าระดับความสําเร็จ
- ระดับ 1 ทบทวนผลการดําเนินการ
เชือมโยงเครือข่ายอินทราเน็ต
สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/ทั วไป
- ระดับ 2 คัดเลือกหน่ วยงานทีจ ะ
เชือมโยงเครือข่ายอินทราเน็ตเพิม
- ระดับ 3 จัดทําข้อกําหนดการจ้าง
เพือใช้บริการเครือข่าย
- ระดับ 4 ควบคุมดําเนินการ
เชือมโยงเครือข่ายอินทราเน็ต
- ระดับ 5 ควบคุม กํากับ ติดตาม
การบริหาร จัดการเครือข่าย และ
นําผลการประเมินมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย
- ระดับ 1 การบริหารความเสีย ง
น้อยมาก
- ระดับ 2 การบริหารความเสีย ง
เบือ4 งต้นทีม รี ะบบ
- ระดับ 3 การเชือมโยงและบูรณา
การความเสีย งกับการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการ
จัดการทีด ี
- ระดับ 4 การบริหารความเสีย งที
สร้างมูลค่าเพิม แก่องค์กร

คํารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ยอ่ ย
4.1บริหารจัดการ

เป้ าประสงค์

ตัวชี7วดั

ข้อมูลพืน7 ฐาน
เกณฑ์การให้คะแนน
นํ7าหนัก เป้ าหมาย
(Baseline data)
(ร้อยละ) ปี 2553
2550 2551 2552 1 2 3 4 5

7. พัฒนาระบบงาน
7. ระดับความสําเร็จของการ
คอมพิวเตอร์ดา้ น
พัฒนาระบบงานด้าน
สาธารณสุขที
สาธารณสุข
ตอบสนองกับความ
ต้องการของ
ผูเ้ กีย วข้อง

10

5 ระดับ

5

5

1

2

3

4

8. เสริมสร้างศักยภาพ 8. ร้อยละความสําเร็จในการจัดหา
ในการดําเนินงาน
ทรัพยากรเปรียบเทียบกับแผน
อย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณทีไ ด้รบั อนุมตั ิ

5

ร้อยละ
85

-

90 99.93 75

80

85

90

โดยใช้หลักธรรมา
ภิบาล

14

5

หมายเหตุ

ั การ
- ระดับ 5 การปลูกฝงให้
บริหารความเสีย งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ นส่วนหนึงของ
วัฒนธรรมองค์กร (Value
Creation)
5 ค่าระดับความสําเร็จ
- ระดับ 1 การศึกษาถึงปญั หาของ
ระบบงานเดิมและศึกษาความ
เป็ นไปได้ของโครงการ
- ระดับ 2 การศึกษาและวิเคราะห์
ระบบใหม่
- ระดับ 3 การออกแบบระบบงาน
ใหม่
- ระดับ 4 การสร้างและทดสอบ
ระบบ
- ระดับ 5 การติดตัง4 ระบบและใช้
งานระบบ รวมถึงการวางแผน
บํารุงรักษาและสนับสนุ นระบบ
95
การรายงานผลการดํา เนิ น งาน
และการเบิ ก จ่ า ย ตามเป้ าหมาย
อัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม
สะสม ณ สิน4 ไตรมาส (%)
ไตรมาสที 1 เบิกจ่ายได้รอ้ ยละ 20
ไตรมาสที 2 เบิกจ่ายได้รอ้ ยละ 43
ไตรมาสที 3 เบิกจ่ายได้รอ้ ยละ 68
ไตรมาสที 4 เบิกจ่ายได้รอ้ ยละ 94

คํารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ยอ่ ย
4.4
พัฒนาระบบ

บริหารทรัพยากร
บุคคล

เป้ าประสงค์

9. มุง่ มั นพัฒนา
สมรรถนะของ
บุคลากรอย่าง
ต่อเนือง

ตัวชี7วดั

ข้อมูลพืน7 ฐาน
เกณฑ์การให้คะแนน
นํ7าหนัก เป้ าหมาย
(Baseline data)
(ร้อยละ) ปี 2553
2550 2551 2552 1 2 3 4 5

9. ระดับความสําเร็จของการแปลง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร (ฉบับที 2) ของ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 25522556 ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

5

5 ระดับ

-

-

1

2

3

4

10. ร้อยละของจํานวนบุคลากรทีไ ด้รบั
การพัฒนาด้าน ICT ตรงตาม
แผนพัฒนาบุคลากรด้าน ICT

5

ร้อยละ
80

90

90 101.9 70
6

75

80

85

15
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โดยกํ า หนดเกณฑ์ ใ ห้ ค ะแนน
ดังนี4
- ระดับ 1 เบิกจ่ายได้รอ้ ยละ 75
- ระดับ 2 เบิกจ่ายได้รอ้ ยละ 80
- ระดับ 3 เบิกจ่ายได้รอ้ ยละ 85
- ระดับ 4 เบิกจ่ายได้รอ้ ยละ 90
- ระดับ 5 เบิกจ่ายได้รอ้ ยละ 95
5 เกณฑ์การให้คะแนน :
- ระดับ 1 ทบทวนแผนกลยุทธ์
- ระดับ 2 กําหนดเป้าประสงค์และ
ผลผลิตหลัก
- ระดับ 3 กําหนดโครงการ ที
สอดคล้องเชือมโยงทิศทาง
เดียวกันทุกระดับ
- ระดับ 4 จัดทําแผนกํากับติดตาม
ประเมินผลและรายงาน
- ระดับ 5 สรุปรายงานและ
นําเสนอต่อคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ และ
ผูบ้ ริหารระดับสูง
90 ทัง4 บุคลากรใน ศทส./สป.และส่ว น
ภูมภิ าค
เกณฑ์การให้คะแนน :
- ระดับ 1 บุคลากรทีได้รบั การ
พัฒนาตามแผน ร้อยละ 70
- ระดับ 2 บุคลากรทีได้รบั การ

คํารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

ข้อมูลพืน7 ฐาน
เกณฑ์การให้คะแนน
นํ7าหนัก เป้ าหมาย
(Baseline data)
(ร้อยละ) ปี 2553
2550 2551 2552 1 2 3 4 5

ตัวชี7วดั

11. ร้อยละของบุคลากรทีผ า่ นระดับ

5

ร้อยละ
70

-

-

-

60

65

70

75

12. จํานวนครัง4 เฉลีย ต่อเดือนในการ
นําเข้าองค์ความรูท้ สี อดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ICT ให้เป็ น
ปจั จุบนั อยูเ่ สมอ

5

1 ครัง4

5

5

5

-

-

1

2

ขีดสมรรถนะทีส ว่ นราชการ
กําหนด(Competency Level)
วัดจากเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะหลักของข้าราชการพล
เรือน 5 เรือง ได้แก่
1) การมุง่ ผลสัมฤทธิ F
2) บริการทีดี
3) การสั งสมความเชีย วชาญใน
อาชีพ
4) จริยธรรม
5) ความร่วมแรงร่วมใจและ/หรือ
สมรรถนะตามทีสายงานกําหนด

 ประเด็น
10. บูรณาการ
ยุทธศาสตร์ยอ่ ย
กระบวนการ
4.2 พัฒนาระบบ
จัดการความรู้
บริหารจัดการ
ความรู้

นํ7าหนักรวม

100

16

หมายเหตุ

พัฒนาตามแผน ร้อยละ 75
- ระดับ 3 บุคลากรทีได้รบั การ
พัฒนาตามแผน ร้อยละ 80
- ระดับ 4 บุคลากรทีได้รบั การ
พัฒนาตามแผน ร้อยละ 85
- ระดับ 5 บุคลากรทีได้รบั การ
พัฒนาตามแผน ร้อยละ 90
80 เกณฑ์การให้คะแนน :
- ระดับ 1 บุคลากรทีผ า่ นระดับขีด
สมรรถนะทีส ่วนราชการกําหนด
ร้อยละ 60
- ระดับ 2 บุคลากรทีผ า่ นระดับขีด
สมรรถนะทีส ่วนราชการกําหนด
ร้อยละ 65
- ระดับ 3 บุคลากรทีผ า่ นระดับขีด
สมรรถนะทีส ่วนราชการกําหนด
ร้อยละ 70
- ระดับ 4 บุคลากรทีผ า่ นระดับขีด
สมรรถนะทีส ่วนราชการกําหนด
ร้อยละ 75
- ระดับ 5 บุคลากรทีผ า่ นระดับขีด
สมรรถนะทีส ่วนราชการกําหนด
ร้อยละ 80
3 วัดจากค่าเฉลีย ถ่วงนํ4 าหนักของง
ตัวชีว4 ดั ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ทสี อดคล้องกับองค์
ความรูท้ เี ลือก

คูม่ ือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ( สาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดของตัวชี้วัด
(KPI Template)

17 | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ( สาร

คูม่ ือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ( สาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชีว ัดเชิงคุณภาพ
มิตทิ ี 1 : มิตดิ ้ านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัตริ าชการ นํา หนักในการคํานวณผลคะแนนร้ อยละ 30
เป้าประสงค์ 1 : คุณภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้ บริ การข้ อมูลข่าวสาร
ตัวชีว ัดที 1 : ระดับคุณภาพความพร้ อมใช้ งานของข้ อมูลและสารสนเทศ
นํา หนัก : ร้ อยละ 15
หน่ วยวัด : ระดับ
คําอธิบาย : ระดับคุณภาพความพร้ อมใช้ งานของข้ อมูลและสารสนเทศ หมายถึง การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในองค์กรเพื(อเผยแพร่ สารสนเทศและองค์ความรู้ ให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงข้ อมูล ข่าวสารด้ านสาธารณสุขผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม โดยแบ่งระดับของคุณภาพดังนี 6
ระดับ 1 มีการกําหนดหน้ าที(ของผู้รับผิดชอบข้ อมูลและสารสนเทศ แต่ละกอง/สํานักฯ ภายใต้ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการดําเนินงานเผยแพร่ ระบบข้ อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ อย่างเป็ นระบบ
ระดับ 2 ดําเนินงานระดับ 1 และมีการเก็บรักษาและการดูแลข้ อมูลสารสนเทศ ไม่ให้ ข้อมูลชํารุ ด สูญหายหรื อถูก
เปลี(ยนแปลงแก้ ไขโดยไม่ทราบสาเหตุ สําหรับข้ อมูลและสารสนเทศที(ไม่มีประโยชน์แล้ ว ให้ ดําเนินการทําลายตามระเบียบ
ราชการ
ระดับ 3 ดําเนินงานระดับ 2 และมีการนําข้ อมูลสารสนเทศไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างเหมาะสม ตามกลุม่ เป้าหมาย
ระดับ 4 ดําเนินงานระดับ 3 และมีการทําข้ อมูลให้ เป็ นสารสนเทศ (MIS) เพื(อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริ หาร
ระดับ 5 ดําเนินงานระดับ 4 และมีความพร้ อมใช้ งานของข้ อมูลและสารสนเทศ สามารถแลกเปลี(ยนข้ อมูล
ระหว่างหน่วยงานได้ เพื(อการใช้ ประโยชน์ร่วมกันของข้ อมูล
วัตถุประสงค์ ของตัวชีว ัด : เพื(อพัฒนาคุณภาพความพร้ อมใช้ งานของข้ อมูลและสารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
แหล่ งข้ อมูล/วิธีการจัดเก็บ :
1. จัดเก็บสถิติการเข้ าใช้ งานเว็บไซต์ ด้ วยโปรแกรมฟรี ลิขสิทธิF
2. เนื 6อหาที(แสดงในหน้ าเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข
เกณฑ์ การให้ คะแนน/หรื อสูตรในการคํานวณ :
กํ า หนดเป็ นระดั บ ขั น6 ของคุ ณ ภาพ (Milestone) แบ่ ง เกณฑ์ ก ารให้ คะแนนเป็ น 5 ระดั บ พิ จ ารณาจาก
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี 6
ระดับขัน ของคุณภาพ (Milestone)
ระดับคะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ4
ระดับ 5
1

2


3



4




5
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คูม่ ือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ( สาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1
ระดับ1

2
ระดับ 2

เกณฑ์ การให้ คะแนน
3
ระดับ3

4
ระดับ4

5
ระดับ5

ข้ อมูลพืน ฐาน : ไม่มี เนื(องจากเป็ นตัวชี 6วัดใหม่ตามเกณฑ์ PMQA หมวด 4 ปี งบประมาณ พ.ศ.2553
ความถีในการจัดเก็บข้ อมูลและรายงาน : 6 เดือน , 9 เดือน และ 12 เดือน
เป้าหมาย : ระดับ 3
ผู้กาํ กับดูแลตัวชีว ัด :
1. นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร โทร 025901217
ผู้จัดเก็บข้ อมูล :
1. นายบุญชัย ฉัตรพิรุฬห์พนั ธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการพิเศษ โทร 025901212
2. นางมธุวีริญจ์ เกตุสิงห์น้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ
โทร 025901213
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คูม่ ือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ( สาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชีว ัดทีเป็ นขัน ตอนการดําเนินงาน
มิตทิ ี 1 : มิตดิ ้ านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัตริ าชการ นํา หนักในการคํานวณผลคะแนนร้ อยละ 30
เป้าประสงค์ 2 : บริ หารจัดการการใช้ ประโยชน์จากระบบ ICT อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ตัวชีว ัดที 2 : ระดับความสําเร็จของการใช้ ประโยชน์จากระบบ ICT ในการให้ บริ การ (วัดระดับความสําเร็ จของการพัฒนาระบบการ
ประชุมทางไกล(e-Conference) กระทรวงสาธารณสุข)

นํา หนัก : ร้ อยละ 15
หน่ วยวัด : ระดับ
คําอธิบาย : ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาระบบการประชุมทางไกล(e-Conference) กระทรวงสาธารณสุข หมายถึง การ
ดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ เพื(อให้ มีระบบ e-Conference ใช้ งานประชุมทางไกล ได้ ตลอดเวลาที(ต้องการ ทันต่อสถานการณ์เร่งด่วน
ฉุกเฉินที(ต้องการการตัดสินใจของผู้บริ หาร สําหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทังระดั
6 บหน่วยงานส่วนกลาง สํานัก/กอง
ระดับโรงพยาบาล ระดับสํานักงานสาธารณสุข(สสจ.) จนถึงระดับกรม

วัตถุประสงค์ ของตัวชีว ัด :
1. เพื(อเป็ นการเพิ(มศักยภาพในการบริ หารจัดการ การปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุขในทุกหน่วยงาน ให้ มี
ประสิทธิ ภาพยิ(งขึ 6น โดยสามารถทําการประชุม สัง( การ ชี 6แจงกระบวนงาน การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้ อย่าง
สะดวก รวดเร็ ว ประหยัดเวลา และค่าใช้ จ่ายในการเดินทางมาประชุมที(ส่วนกลาง โดยเมื(อประชุมแล้ วสามารถตัดสินใจและ
ดําเนินการในเรื( องต่าง ๆ ได้ ทนั ที
2. เพื(อเชื(อมโยงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทัง6 75 แห่ง และทุกที(ทํา
การของหน่วยงานในสังกัดทั(วประเทศ ที(มีการเชื(อมต่อเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตสามารถเข้ ารั บฟั งการถ่ายทอดนโยบาย และ
ประชุมทางไกลได้ พร้ อมกัน
3. เพื(อใช้ งานในการถ่ายทอดสัญญาณภาพ และเสียงของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักงานปลัดกระทรวง เช่น การ
มอบนโยบาย การสัง( การต่าง ๆ ของผู้บริ หารระดับสูง ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไปยังเจ้ าหน้ าที(ของกระทรวงสาธารณสุขในทุกที(ทําการ เพื(อเพิ(มประสิทธิภาพการสื(อสารภายในองค์กร และเพื(อประโยชน์ใน
การพัฒนาไปสูอ่ งค์กรแห่งการเรี ยนรู้
โดยมีเป้าหมายให้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง สามารถเข้ าร่ วมประชุมทางระบบการประชุมทางไกล
(Video/Web Conference) ได้ ภายในปี 2553
แหล่ งข้ อมูล/วิธีการจัดเก็บ :
1. เอกสารการจัดหาจัดจ้ างบริ การระบบประชุมทางไกล
2. ระบบประชุมทางไกล (e-Conference) ที(ทกุ หน่วยงานสามารถเข้ าใช้ งานได้ ตามสิทธิF
3. สถิติการเข้ าใช้ งานระบบประชุมทางไกล

เกณฑ์ การให้ คะแนน/หรื อสูตรในการคํานวณ :
กํ า หนดเป็ นระดั บ ขั น6 ของคุ ณ ภาพ (Milestone) แบ่ ง เกณฑ์ ก ารให้ คะแนนเป็ น 5 ระดั บ พิ จ ารณาจาก
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี 6
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ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ระดับ 1






ระดับขัน ของคุณภาพ (Milestone)
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ4












ระดับ 5



โดยที :
ขัน ตอน
ขันตอนที
6
(1

รายละเอียดการดําเนินการ
ศึกษาการเช่าบริ การระบบ e-Conference และจัดหาระบบมาทดลองใช้ เพื(อคัดเลือกระบบที(มี
ประสิทธิภาพจากผู้ให้ เช่าบริ การ
ขันตอนที
6
( 2 ดําเนินการติดตังอุ
6 ปกรณ์นําเข้ าข้ อมูลและแสดงผลข้ อมูล (เป็ นอุปกรณ์ที(ใช้ เพื(อนําและ
แสดงผลข้ อมูลต่างๆ ในการประชุม ไม่วา่ จะเป็ นเสียง ภาพนิ(ง ภาพเคลื(อนไหว หรื อข้ อมูลที(
เป็ นเอกสารสิ(งพิมพ์ จากที(หนึง( ไปยังอีกที(หนึง( โดยผ่านทางระบบโทรคมนาคม)
ขันตอนที
6
( 3 ทดสอบระบบ
ขันตอนที
6
(4

เปรี ยบเทียบผลการทดสอบระบบและทําสัญญาเช่า

ขันตอนที
6
(5

ผู้บริ หารระดับสูงมีการประชุมทางไกลผ่านระบบ e-Conference ทัว( ประเทศ

1
ระดับ1

2
ระดับ 2

เกณฑ์ การให้ คะแนน
3
ระดับ3

4
ระดับ4

5
ระดับ5

ข้ อมูลพืน ฐาน : ไม่มี เนื(องจากเป็ นตัวชี 6วัดใหม่ตามเกณฑ์ PMQA หมวด 4 ปี งบประมาณ พ.ศ.2553
ความถีในการจัดเก็บข้ อมูลและรายงาน : 6 เดือน , 9 เดือน และ 12 เดือน
เป้าหมาย : ระดับ 5
ผู้กาํ กับดูแลตัวชีว ัด :
1. นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร โทร 025901217
ผู้จัดเก็บข้ อมูล :
1. นางสาวสุวนั ต์นา เสมอเนตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการพิเศษ โทร 025901208
2. นางปั ทมา มโนมัธย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ
โทร 025901169
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ตัวชีว ัดเชิงคุณภาพ
มิตทิ ี 2 : มิตดิ ้ านคุณภาพการให้ บริการ นํา หนักในการคํานวณผลคะแนนร้ อยละ 25
เป้าประสงค์ 3 : ความมีประสิทธิภาพของระบบ ICT ด้ านสาธารณสุข
ตัวชีว ัดที 3 : ดัชนีความมีประสิทธิภาพของระบบ ICT ด้ านสาธารณสุข ในปี งบประมาณ พ.ศ.2553
นํา หนัก : ร้ อยละ 15
หน่ วยวัด : ระดับ
คําอธิบาย : ดัชนีความมีประสิทธิภาพของระบบ ICT สาธารณสุข หมายถึง ข้ อมูลบ่งชี 6ถึงมีความเสถียรภาพของระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที(ให้ บริ การแก่เจ้ าหน้ าที(สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตลอดจนประชาชนผู้รับบริ การข้ อมูลข่าวสาร ได้ อย่างต่อเนื(อง มีความสะดวก รวดเร็ วในการเข้ าถึงบริ การตามสิทธิF และมีความ
ปลอดภัยในข้ อมูลข่าวสารที(เผยแพร่ ผ่านทางระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์ ของตัวชีว ัด : เพื(อควบคุมและรักษาระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ บริ การแก่เจ้ าหน้ าที( ตลอดจนประชาชน
ผู้รับบริ การข้ อมูลข่าวสารได้ อย่างต่อเนื(อง ด้ วยความสะดวก รวดเร็ วในการเข้ าถึงบริ การตามสิทธิFและมีความปลอดภัยในข้ อมูล
ข่าวสารที(เผยแพร่ ผ่านทางระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
แหล่ งข้ อมูล/วิธีการจัดเก็บ :
เฉลี(ยคะแนนของ 2 ตัวชี 6วัดย่อยเป็ น ระดับ
1) จํานวนเวลา Internet Downtime รวมทังปี
6 ไม่เกินร้ อยละ 5 ของจํานวนเวลาทังปี
6 หมายถึง จํานวนระยะเวลา
ที(ช่องทางการเชื(อมต่อ Internet ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่สามารถให้ บริ การได้ ตามปกติ รวมทังปี
6
ขอบเขต :
1) ในการตรวจสอบการ Downtime ของบริ การ Internet สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นับเวลาเป็ นนาที
2) จํานวนเวลาทังหมดตั
6
งแต่
6 วนั ที( 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที( 30 กันยายน 2553 (365 วัน) เท่ากับ 525,600 นาที
3) จํานวนเวลาร้ อยละ 5 ของจํานวนเวลาทังหมดเท่
6
ากับ 26,280 นาที
4) จํานวนเวลา Downtime ไม่นบั จากเหตุการณ์ ไฟดับ , ISPระงับบริ การเพราะปรับปรุ งระบบ , ท่อสื(อสาร
Internet ข้ ามประเทศขัดข้ อง
5) ตรวจสอบจากกราฟ Cacti ที( http://203.157.14.249/cacti/ ทัง6 2 ISP คือบริ ษัท สามารถ อินโฟเนต จํากัด
และ บริ ษัททริ ปเปิ ลที อินเทอร์ เน็ต จํากัด
เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชีวัดที 1 จํานวนเวลา Downtime ทังปี (นาที) น้ อยกว่ า
1
2
3
4
5
ร้ อยละ 25
ร้ อยละ 20
ร้ อยละ 15
ร้ อยละ 10
ร้ อยละ 5
131,400 นาที
105,120 นาที
78,840 นาที
52,560 นาที
26,280 นาที
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2) ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน Security ของระบบเครื อข่ ายตามมาตรฐาน ISO หมายถึง การ
ดําเนินงานด้ าน Security ของระบบเครื อข่ายตามแผนปฏิบตั กิ าร การรักษาความมัน( คงปลอดภัยของระบบเครื อข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของกลุม่ คอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย ซึง( มีกิจกรรมดังนี 6
1. การตรวจสอบช่องโหว่ระบบเครื อข่าย (Network)
2. การตรวจสอบระบบ Antivirus Server
3. การทดสอบความเร็ วการใช้ งาน Internet
4. การตรวจสอบปริ มาณ Internet Traffic
5. การตรวจสอบปริ มาณ Intranet Traffic
6. การสํารองข้ อมูลสําคัญ (Backup) และการทดสอบกู้คืน(Recovery)
7. การตรวจสอบระบบการจัดเก็บ Log ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550
8. การตรวจสอบการปฏิบตั ิงานซ่อมบํารุ งระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
กิจกรรมทัง6 8 กิจกรรมเป็ นไปตามมาตรฐาน ISO 27001 ที(มีเป้าหมายเพื(อรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ บาง
กิจกรรมมีโปรแกรมช่วยในการจัดเก็บสถิติ ผลการปฏิบตั ิงาน บางกิจกรรมต้ องจัดเก็บหลักฐานเป็ นหน้ าจอแสดงผล ณ ขณะ
เวลาที(ปฏิบตั ิ โดยหลักฐานต่างๆ กําหนดให้ จดั เก็บไว้ กบั ผู้รับผิดชอบ(ผู้ปฏิบตั ิ)ที(ระบุไว้ ในแผนปฏิบตั ิการ
การให้ คะแนนกําหนดเป็ นระดับขันของความสํ
6
าเร็ จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้ คะแนนเป็ น 5 ระดับ พิจารณา
จากความก้ าวหน้ าของขันตอนการดํ
6
าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี 6
ระดับขัน ของความสําเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน
ขัน ตอนที 1 ขัน ตอนที 2 ขัน ตอนที 3 ขัน ตอนที 4 ขัน ตอนที 5
1

2


3



4




5





โดยที :
ขัน ตอน
ขันตอนที
6
(1
ขันตอนที
6
(2

รายละเอียดการดําเนินการ
ศึกษามาตรฐาน ISO 27001 เกี(ยวกับกิจกรรมการรักษาความมัน( คงปลอดภัยของระบบ
เครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทําแผนปฏิบตั ิการ การรักษาความมัน( คงปลอดภัยของระบบเครื อข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ขันตอนที
6
(3
ขันตอนที
6
(4
ขันตอนที
6
(5

ผู้รับผิดชอบหรื อได้ รับมอบหมาย ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน และมีการจดบันทึกหรื อจัดเก็บ
หลักฐาน
รวบรวมผลการปฏิบตั ิกิจกรรมและหลักฐานการปฏิบตั ิ ในรู ปแบบดิจิตอลไฟล์ หรื อเอกสารของ
ทัง6 8 กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบหรื อได้ รับมอบหมาย สรุ ปผลการปฏิบตั ิกิจกรรมตามรอบระยะเวลา เสนอหัวหน้ า
กลุม่ คอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย

เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชีวัดย่ อยที 2ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน Security
1
2
3
4
5
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

เกณฑ์ การให้ คะแนน/หรื อสูตรในการคํานวณ : เฉลี(ยคะแนนของ 2 ตัวชี 6วัดย่อย
เกณฑ์ การให้ คะแนน
1
2
3
4
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

5
ระดับ 5

ข้ อมูลพืน ฐาน : ไม่มี เนื(องจากเป็ นตัวชี 6วัดใหม่ตามเกณฑ์ PMQA หมวด 4 ปี งบประมาณ พ.ศ.2553
ความถีในการจัดเก็บข้ อมูลและรายงาน : 6 เดือน , 9 เดือน และ 12 เดือน
เป้าหมาย : ระดับ 3
ผู้กาํ กับดูแลตัวชีว ัด :
1. นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร โทร 025901217
ผู้จัดเก็บข้ อมูล :
1. นายบุญชัย ฉัตรพิรุฬห์พนั ธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการพิเศษ โทร 025901212
2. นายราชิ ปาลือชา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ โทร 025901169
3. นายชวลิต ลิ 6มปิ ยินทรากูล เจ้ าพนักงานเครื( องคอมพิวเตอร์ ชํานาญงาน โทร 025901201
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ตัวชีว ัดเชิงคุณภาพ
มิตทิ ี 2 มิตดิ ้ านคุณภาพการให้ บริการ นํา หนักในการคํานวณผลคะแนนร้ อยละ ร้ อยละ 25
เป้าประสงค์ : 4 ผู้รับบริ การมีความพึงพอใจต่อบริ การด้ าน ICT
ตัวชีว ัดที 4 : ร้ อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริ การของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร
(ด้ านการให้ บริ การซ่อมบํารุ งรักษา)
นํา หนัก : ร้ อยละ 10
หน่ วยวัด : ร้ อยละ
คําอธิบาย : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริ การของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร(ด้ านการให้ บริ การซ่อม
บํารุ งรักษา) หมายถึง ผู้รับบริ การซ่อมบํารุ งระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายจากเจ้ าหน้ าที(บริ ษัทที(ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื(อสารจ้ างไว้ ให้ บริ การแก่เจ้ าหน้ าที(หน่วยงานส่วนกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความพึงพอใจในการ
ให้ บริ การในแต่ละครัง6 เป็ นระดับใด โดยแบ่งระดับความพึงพอใจไว้ 3 ระดับ ได้ แก่
3 = พอใจมาก
2 = พอใจ
1 = ไม่พอใจ
วัตถุประสงค์ ของตัวชีว ัด : เพื(อให้ ทราบถึงคุณภาพการให้ บริ การซ่อมบํารุ งของเจ้ าหน้ าที(บริ ษัท เป็ นแนวทางในการจ้ าง และ
แนวทางในการให้ บริ การซ่อมบํารุ งต่อไป
แหล่ งข้ อมูล/วิธีการจัดเก็บ :
1. แจกแบบสอบถามไปพร้ อมกับใบแจ้ ง ซ่อมโดยให้ ช่ าง/เจ้ าหน้ าที( บ ริ ษัท ถื อ ไปให้ ผ้ ูรับ บริ ก ารตอบทุก ครั ง6 ที(
ให้ บริ การซ่อมบํารุ ง
2. รวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้ อมูล ทุกสิ 6นเดือน
เกณฑ์ การให้ คะแนน/หรื อสูตรในการคํานวณ :
เกณฑ์ การให้ คะแนน
1
2
3
4
5
ร้ อยละ 65
ร้ อยละ 70
ร้ อยละ 75
ร้ อยละ 80
ร้ อยละ 85

ข้ อมูลพืน ฐาน :
2551
ระดับ 4
ความถีในการจัดเก็บข้ อมูลและรายงาน : 6 เดือน , 9 เดือน และ 12 เดือน
เป้าหมาย : ร้ อยละ 75
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2552
ระดับ 4

คูม่ ือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
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ผู้กาํ กับดูแลตัวชีว ัด :
1. นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร โทร 025901217
ผู้จัดเก็บข้ อมูล :
1. นายบุญชัย ฉัตรพิรุฬห์พนั ธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการพิเศษ โทร 025901212
2. นายราชิ ปาลือชา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ โทร 025901169
3. นายชวลิต ลิ 6มปิ ยินทรากูล เจ้ าพนักงานเครื( องคอมพิวเตอร์ ชํานาญงาน โทร 025901201
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ตัวชีว ัดทีเป็ นขัน ตอนดําเนินงาน
มิติที 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ นํา หนักในการคํานวณผลคะแนนร้ อยละ ร้ อยละ 30

เป้าประสงค์ 5 : พัฒนาความเชื(อมโยงเครื อข่ายระบบสาธารณสุข
ตัวชีว ัดที 5: ระดับความสําเร็ จในการปรับปรุ งประสิทธิภาพการเชื(อมโยงเครื อข่ายอินทราเน็ต
นํา หนัก : ร้ อยละ 5
หน่ วยวัด : ระดับ
คําอธิบาย : ความสําเร็ จในการปรับปรุ งประสิทธิภาพการเชื(อมโยงเครื อข่ายอินทราเน็ต หมายถึง การดําเนินงานตามขันตอน
6
ต่างๆ จนเชื(อมโยงเครื อข่ายอินทราเน็ต และอินเตอร์ เน็ต ได้ สาํ เร็ จ ให้ บริ การและตรวจสอบปริ มาณการใช้ บริ การได้
ในปี งบประมาณ 2553 กําหนดให้ ดําเนินการเชื(อมโยงเครื อข่าย ดังนี 6
1. เครื อข่ายสารสนเทศภาครัฐ(GINet) ในส่วนของบริ การ G-Node Service ดังนี 6
1.1 บริ การ G-Node Service สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข ที(ความเร็ ว 20 Mbps. และการ
ใช้ บริ การ Internet 10/50 Mbps จํานวน 1 วงจร
1.2 บริ การ G-Node Service สําหรับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที(ความเร็ ว 960 Kbps. จํานวน 71
1.3 บริ การ G-Node Service สําหรับโรงพยาบาลศูนย์ ที(ความเร็ ว 960 Kbps. จํานวน 11 วงจร
2. เครื อข่าย Intranet MPLS ความเร็ ว 20 Mbps. ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร สําหรับใช้ เชื(อมโยง
เครื อข่ายกับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทัว( ไป
3. เครื อข่าย Intranet MPLSความเร็ ว 128 Kbps. สําหรับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทัว( ไป จํานวน 35 แห่ง
4. เครื อข่าย Internet เส้ นทางที( 1 ที(ความเร็ ว 120/20Mbps. สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5. เครื อข่าย Internet เส้ นทางที( 2 ที(ความเร็ ว 150/20Mbps. สําหรับหน่วยระดับกรม ภายในกระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ ของตัวชีว ัด : เพื(อควบคุมประสิทธิภาพการเชื(อมโยงเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ทงเครื
ั 6 อข่ายอินทราเน็ต(INTRANET)
และเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต(INTERNET) ให้ มีใช้ งานได้ อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื(อง
แหล่ งข้ อมูล/วิธีการจัดเก็บ :
1. งานพัสดุ ฝ่ ายบริ หารทัว( ไป
2. เว็บไซต์สถิติปริ มาณการใช้ บริ การเครื อข่าย Intranet และ Internet
เกณฑ์ การให้ คะแนน/หรื อสูตรในการคํานวณ :
กํ า หนดเป็ นระดับ ขัน6 ของความสํ า เร็ จ (Milestone) แบ่ ง เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนเป็ น 5 ระดับ พิ จ ารณาจาก
ความก้ าวหน้ าของขันตอนการดํ
6
าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี 6
ระดับขัน ของความสําเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน
ขัน ตอนที 1 ขัน ตอนที 2 ขัน ตอนที 3 ขัน ตอนที 4 ขัน ตอนที 5
1

2


3



4




5
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คูม่ ือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
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โดยที :
ขัน ตอน
ขันตอนที
6
(1

รายละเอียดการดําเนินการ
1. ทบทวนผลการดําเนินการเชื(อมโยงเครื อข่ายอินทราเน็ตสําหรับสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัว( ไป
ขันตอนที
6
( 2 2. คัดเลือกหน่วยงานที(จะเชื(อมโยงเครื อข่ายอินทราเน็ตเพิ(มเติมในปี งบประมาณ 2553
3. มีการวิเคราะห์ระบบ Internet และระบบ Application ของกระทรวงสาธารณสุขใน
ปี งบประมาณที(ผ่านมา รวมทังตรวจสอบ
6
speed ในแต่ละหน่วยงาน
ขันตอนที
6
( 3 4. จัดทําข้ อกําหนดการจ้ างเพื(อใช้ บริ การเครื อข่ายสําหรับหน่วยงานในส่วนภูมิภาคกับ
กระทรวงสาธารณสุข (GInet)
5. จัดทําข้ อกําหนดการจ้ างเพื(อใช้ บริ การเครื อข่ายสําหรับ รพศ./รพท. (GIGABIT WAN)
6. ประสานหน่วยงานให้ ดําเนินการตามเงื(อนไขข้ อตกลงในสัญญา
ขันตอนที
6
( 4 7. ควบคุมดําเนินการเชื(อมโยงเครื อข่ายอินทราเน็ต และประเมินระดับความเร็ วในการรับส่ง
ข้ อมูลผ่านเครื อข่าย
8. ประสานงานดูแลการเชื(อมโยงระหว่างหน่วยงานในกระทรวงฯและ Node ของผู้ให้ บริ การ
ในจังหวัดให้ เป็ นไปตามสัญญา
ขันตอนที
6
( 5 9. ควบคุม กํากับ ติดตามการบริ หารจัดการเครื อข่าย และนําผลการประเมินมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุ งประสิทธิภาพเครื อข่าย
10.ควบคุมหน่วยงานที(ดําเนินการจ้ างเหมาให้ ปฏิบตั ิตามเงื(อนไขสัญญา
1
ระดับ 1

2
ระดับ 2

เกณฑ์ การให้ คะแนน
3
ระดับ 3

4
ระดับ 4

5
ระดับ 5

ข้ อมูลพืน ฐาน :
2551
2552
ระดับ 5
ระดับ 5
ความถีในการจัดเก็บข้ อมูลและรายงาน : 6 เดือน , 9 เดือน และ 12 เดือน
เป้าหมาย : ระดับ 5
ผู้กาํ กับดูแลตัวชีว ัด :
1. นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร โทร 025901217
ผู้จัดเก็บข้ อมูล :
1. นายบุญชัย ฉัตรพิรุฬห์พนั ธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการพิเศษ โทร 025901212
2. นางนวลพร ฟั กเล็ก เจ้ าพนักงานธุรการชํานาญงาน โทร 025902196
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คูม่ ือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ( สาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชีว ัดเชิงคุณภาพ
มิตทิ ี 3 : มิตดิ ้ านประสิทธิภาพของการปฏิบัตริ าชการ นํา หนักในการคํานวณผลคะแนนร้ อยละ ร้ อยละ 30
เป้าประสงค์ : 6 ระบบบริ หารความเสี(ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชีว ัดที 6 : ระดับความสําเร็ จของระบบบริ หารความเสี(ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นํา หนัก : ร้ อยละ 5
หน่ วยวัด : ระดับ
คําอธิบาย : ความสําเร็ จของระบบบริ หารความเสี(ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีแผนบริ หารความเสี(ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อแผนบริ หารความเสี(ยงด้ านการปฎิบตั ิการ (ระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศ)
และดําเนินการครบถ้ วนทุกกิจกรรมที(กําหนดไว้ ในแผน
วัตถุประสงค์ ของตัวชีว ัด : เพื(อสร้ างความตระหนักถึงความสําคัญและกระตุ้นให้ ข้าราชการทุกคนของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นถึงความจําเป็ นในการระมัดระวังต่อสถานการณ์ที(คกุ คามต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน การ
บริ หารงานและอาจทําให้ เกิดความเสียหายต่อระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศซึง( เป็ นเครื( องมือที(สําคัญที(สดุ ในการให้ บริ การ
ประชาชนและการตัดสินใจของผู้บริ หารสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนคณะรัฐบาล ผู้บริ หารประเทศ
แหล่ งข้ อมูล/วิธีการจัดเก็บ :
แผนบริ ห ารความเสี( ย งด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จะทํ าให้ เจ้ าหน้ าที( ทุก คนที( เกี( ยวข้ องทราบถึงแนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้ านฐานข้ อมูลสารสนเทศ ซึง( จะถือเป็ นส่วนหนึ(งของการปฏิบตั ิงานเพื(อหลีกเลี(ยงความเสี(ยงต่าง ๆ หรื อลดความ
รุ นแรงของผลเสียหายต่าง ๆ ที(อาจเกิดขึ 6นต่อระบบปฏิบตั ิราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึง( กําหนดประเด็น
หลักในการบริ หารความเสี(ยงดังต่อไปนี 6
1. การกําหนดสิทธิ (Access Right) ในการอ่าน เขียนหรื อใช้ งานในระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศสําหรับผู้ใช้ งาน
(User) กลุม่ ต่าง ๆ
2. การทบทวนกระบวนการหรื อระบบในการสํารองและกู้คืนข้ อมูล(Backup and Recovery Procedures) ตาม
มาตรการบริ หารความเสี(ยงของระบบสารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2552
3. การทดสอบความมัน( คงของระบบสารสนเทศ (Security Audit Procedure) ซึง( เป็ นไปตามระเบียบของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้ วยการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ขององค์กร พ.ศ.
2552 และกระบวนการหรื อมาตรการด้ านความปลอดภัยระบบสารสนเทศที(เกี(ยวข้ อง
4. ทบทวนและปรับปรุ งแผนการจัดการหรื อแก้ ไขปั ญหาภัยภิบตั ิ (Contingency Plan) ปี งบประมาณ 2552 เพื(อ
เป็ นกรอบและแนวทางในการดําเนินการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาจากภัยภิบตั ิ
ค่ าระดับความสําเร็จ
ระดับที 1 การบริหารความเสียงน้ อยมาก
มีการบริ หารความเสี(ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีแนวทางบริ หารความเสี(ยงในเชิงรับ/ในระดับเบื 6องต้ น
การบริ หารความเสี(ยงยังไม่เป็ นระบบ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่มีคณะทํางานเพื(อจัดการความเสี(ยงใน
รู ปแบบบูรณาการและไม่มีการจัดทําคูม่ ือการบริ หารความเสี(ยง
ระดับที 2 การบริหารความเสียงเบือ งต้ นทีมีระบบ
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คูม่ ือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ( สาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

มีการบริ หารความเสี(ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที(เป็ นกลยุทธ์ ระยะสัน6 ระบุความเสี(ยงจากต้ นเหตุเป็ นส่วน
ใหญ่ แต่ยังมีกระบวนการบริ หารความเสี(ยงแยกเป็ นส่วนๆ มีการจัดทําคู่มือการบริ หารความเสี(ยงแล้ วแต่ผลการ
บริ หารความเสี(ยงที(เกิดขึ 6นจริ งด้ อยกว่าแผนฯ และไม่ตา่ งจากอดีตที(ผ่านมาก่อนที(จะทําการบริ หารความเสี(ยง
ระดับที 3 การเชือมโยงและบูรณาการความเสียงกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจัดการทีดี
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการบริ หารความเสี(ยงครบถ้ วนตามที(กําหนดในระดับที( 2 และ การ
บริ หารความเสี(ยงเป็ นกลยุทธ์หรื อการดําเนินงานที(ตอ่ เนื(องทังองค์
6 กร มีการบริ หารความเสี(ยงแบบบูรณาการ รวมถึง
มีการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื(อการจัดการที(ดีตามที(กําหนดของระดับ 3 และผลการบริ หารความเสี(ยงที(
เกิดขึ 6นจริ งไม่เป็ นไปตามแผนฯ แต่ดีขึ 6นจากอดีตก่อนที(จะทําการบริ หารความเสี(ยง
ระดับที 4 การบริหารความเสียงทีสร้ างมูลค่ าเพิมแก่ องค์ กร
มีการบริ หารความเสี(ยงครบถ้ วนตามที(กําหนดในระดับที( 3 ซึง( กลยุทธ์การบริ หารความเสี(ยง เชื(อมโยงกับการ
กําหนดนโยบาย/กลยุทธ์/การวางแผน/การลงทุนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีการทบทวนการบริ หารความเสี(ยงอย่างสมํ(าเสมอ และทําการปรับปรุ งเมื(อจําเป็ น รวมถึงมีการบริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื(อการจัดการที(ดีตามที(กําหนดของระดับ 4 และผลการบริ หารความเสี(ยงที(เกิดขึน6 จริ งใกล้ เคียงหรื อ
ดีกว่าแผนฯ และดีขึ 6นจากอดีตก่อนที(จะทําการบริ หารความเสี(ยง
ระดับที 5 การปลูกฝั งให้ การบริ หารความเสี ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นส่ วนหนึงของวัฒนธรรมองค์ กร
(Value Creation)
มีการบริ หารความเสี(ยงครบถ้ วนตามที(กําหนดในระดับที( 4 และมีกระบวนการบริ หารความเสี(ยงเป็ น
กิจกรรมประจําวันของทุกหน่วยงาน และมีการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื(อการจัดการที(ดีตามที(กําหนดของระดับ 5
เกณฑ์ การให้ คะแนน/หรื อสูตรในการคํานวณ :
กํ า หนดเป็ นระดับ ขัน6 ของความสํ า เร็ จ (Milestone) แบ่ ง เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนเป็ น 5 ระดับ พิ จ ารณาจาก
ความก้ าวหน้ าของขันตอนการดํ
6
าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี 6
ระดับขัน ของความสําเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน
ขัน ตอนที 1 ขัน ตอนที 2 ขัน ตอนที 3 ขัน ตอนที 4 ขัน ตอนที 5
1

2


3



4




5






1
ระดับ 1

2
ระดับ 2

เกณฑ์ การให้ คะแนน
3
ระดับ 3
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4
ระดับ 4

5
ระดับ 5

คูม่ ือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ( สาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข้ อมูลพืน ฐาน :
2551
ระดับ 5

2552
ระดับ 5

ความถีในการจัดเก็บข้ อมูลและรายงาน : 6 เดือน , 9 เดือน และ 12 เดือน
เป้าหมาย : ระดับ 5
ผู้กาํ กับดูแลตัวชีว ัด :
1. นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร โทร 025901217
ผู้จัดเก็บข้ อมูล :
1. นายบุญชัย ฉัตรพิรุฬห์พนั ธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการพิเศษ โทร 025901212
2. นางมธุวีริญจ์ เกตุสิงห์น้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ
โทร 025901213
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คูม่ ือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ( สาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชีว ัดเชิงคุณภาพ
มิตทิ ี 3 มิตดิ ้ านประสิทธิภาพของการปฏิบัตริ าชการ นํา หนักในการคํานวณผลคะแนนร้ อยละ ร้ อยละ 30
เป้าประสงค์ ที 7 : พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ด้านสาธารณสุขที(ตอบสนองกับความต้ องการของผู้เกี(ยวข้ อง
ตัวชีว ัดที 7 : ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาระบบงานด้ านสาธารณสุข
นํา หนัก : ร้ อยละ 10
หน่ วยวัด : ระดับ
คําอธิบาย : ความสําเร็ จของการพัฒนาระบบงานด้ านสาธารณสุข หมายถึง สามารถถ่ายทอดโปรแกรมไปยังหน่วยงานต่างๆ
เช่น โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้ ใช้ งานโปรแกรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ ของตัวชีว ัด : เพื(อพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ด้านสาธารณสุขที(ตอบสนองกับความต้ องการของผู้เกี(ยวข้ อง
แหล่ งข้ อมูล/วิธีการจัดเก็บ :
นับจํานวนหน่วยงานที(นําโปรแกรมไปใช้ ประโยชน์ โดยเน้ น 3 โปรแกรมดังนี 6
1) จํานวนหน่วยงานที(ใช้ โปรแกรมระบบฐานข้ อมูลสถานีอนามัย และหน่วยบริ การปฐมภูมิ (JHCIS) ให้ สามารถ
รองรับกับการเปลี(ยนแปลงต่าง ๆ โดยใช้ เทคโนโลยี Open Source เป็ นเครื( องมือในการพัฒนาทังหมด
6
โดยภาษาที(ใช้ ในการ
ติดต่อกับผู้ใช้ งาน (Front-end) ใช้ ภาษา JAVA และ ในส่วนของฐานข้ อมูล (Back-end) (Database Management System)
ใช้ MySQL สามารถทํางานบนระบบปฏิบตั ิการ (Operating System) ที(หลากหลาย และทํางานได้ ทงแบบ
ั6
Stand alone,
Client/Server รวมถึงการถ่ายโอนข้ อมูล จากระบบเดิม (HCIS) มาสูร่ ะบบใหม่(JHCIS) ได้ และสามารถรองรับการรวม
ฐานข้ อมูลระดับ CUP ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ที(ยงั คงต้ องสนับสนุนให้ เจ้ าหน้ าที(สถานีอนามัยทํางานได้ อย่างต่อเนื(อง
2) จํานวนหน่วยงานที(เข้ ารับการอบรมและได้ ปรับปรุ งฐานข้ อมูลตามมาตรฐานใหม่ในระบบสารสนเทศเพื(อการ
บริ หารจัดการสาธารณสุขตามชุดมาตรฐานข้ อมูลสถานีอนามัยและศูนย์สขุ ภาพ ชุมชน (18 แฟ้ม) ผ่านระบบเครื อข่าย
(PROVIS) และ
3) จํานวนหน่วยงานที(ได้ รับการปรับปรุ งฐานข้ อมูลตามระเบียบใหม่ระบบบริ หารงานบุคคลส่วนภูมิภาค (PIS)
เกณฑ์ การให้ คะแนน/หรื อสูตรในการคํานวณ : เฉลี(ยคะแนนของ 3 ตัวชี 6วัด
ตัวชีว ัดย่ อยที 1 จํานวนหน่วยงานที(ใช้ โปรแกรม
เกณฑ์ การให้ คะแนน
1
2
3
500 หน่วย
600 หน่วย
700 หน่วย

4
800 หน่วย

5
> 900 หน่วย

ตัวชีว ัดย่ อยที 2 จํานวนหน่วยงานที(เข้ ารับการอบรมและได้ ปรับปรุ งฐานข้ อมูลตามมาตรฐานใหม่ในระบบ
สารสนเทศเพื(อการบริ หารจัดการสาธารณสุขตามชุดมาตรฐานข้ อมูลสถานีอนามัยและศูนย์สขุ ภาพ ชุมชน (18 แฟ้ม)
ผ่านระบบเครื อข่าย (PROVIS)
เกณฑ์ การให้ คะแนน
1
2
3
4
5
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คูม่ ือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ( สาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

30 หน่วย

40 หน่วย

50 หน่วย

60 หน่วย

70 หน่วย

ตัวชีว ัดย่ อยที 3 จํานวนหน่วยงานที(ได้ การปรับปรุ งฐานข้ อมูลตามระเบียบใหม่ระบบบริ หารงานบุคคลส่วนภูมิภาค (PIS)
เกณฑ์ การให้ คะแนน
1
2
3
4
5
40 หน่วย
60 หน่วย
80 หน่วย
100 หน่วย
>100 หน่วย
สรุ ปคะแนนรวมทัง 3 ตัวชีว ัด เต็ม 25 คะแนน
เกณฑ์ การให้ คะแนน
1
2
3
5 คะแนน
10 คะแนน
15 คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

4
20 คะแนน
ระดับ 4

5
25 คะแนน
ระดับ 5

ข้ อมูลพืน ฐาน :
2551
ระดับ 5

2552
ระดับ 5

ความถีในการจัดเก็บข้ อมูลและรายงาน : 6 เดือน , 9 เดือน และ 12 เดือน
เป้าหมาย : ระดับ 5
ผู้กาํ กับดูแลตัวชีว ัด :
1. นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร โทร 025901217
ผู้จัดเก็บข้ อมูล :
1. นางทิพย์วรรณ ยงศิริวิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการพิเศษ โทร 025901210
2. นางสาวจริ ยา มอบนริ นทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ โทร 025901209
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คูม่ ือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ( สาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชีว ัดเชิงปริมาณ
มิตทิ ี 3 : มิตดิ ้ านประสิทธิภาพของการปฏิบัตริ าชการ นํา หนักในการคํานวณผลคะแนนร้ อยละ ร้ อยละ30
เป้าประสงค์ 8 : เสริ มสร้ างศักยภาพในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชีว ัดที 8 : ร้ อยละความสําเร็ จในการจัดหาทรัพยากรเปรี ยบเทียบกับแผนงบประมาณที(ได้ รับอนุมตั ิ
นํา หนัก : ร้ อยละ 5
หน่ วยวัด : ร้ อยละ
คําอธิบาย : ความสําเร็ จในการจัดหาทรัพยากรเปรี ยบเทียบกับแผนงบประมาณที(ได้ รับอนุมตั ิ หมายถึง สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณที(ได้ รับจัดสรร เพื(อจัดหาทรัพยากร มาสนับสนุนการปฏิบตั ิราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ ตาม
เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม ณ สิ 6นไตรมาส (%)ตามที(คณะรัฐมนตรี กําหนด
ไตรมาสที( 1 เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 20
ไตรมาสที( 2 เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 43
ไตรมาสที( 3 เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 68
ไตรมาสที( 4 เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 94
วัตถุประสงค์ ของตัวชีว ัด : เพื(อควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แหล่ งข้ อมูล/วิธีการจัดเก็บ :
1. รายงานงบประมาณรายจ่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร ปี 2553
2. ใช้ ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบ GFMIS
เกณฑ์ การให้ คะแนน/หรื อสูตรในการคํานวณ :
สูตรการคํานวณ จํานวนงบประมาณเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม ณ สิ 6นไตรมาส x 100
จํานวนเงินงบประมาณที(ได้ รับจัดสรรทังหมด
6
หลักการคิดร้ อยละ
เช่น ณ สิ 6นไตรมาสที( 2 สามารถเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม ได้ ร้อยละ 43 จะเทียบเท่ากับ เกณฑ์คะแนน
ระดับ 3 หรื อ ร้ อยละ 85
ดังนัน6

ร้ อยละที(ทําได้ จริ ง =

จํานวนงบประมาณเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม ณ สิ 6นไตรมาสที( 2 x 100
จํานวนเงินงบประมาณที(ได้ รับจัดสรรทังหมด
6

X 85

43
1
ระดับ1
ร้ อยละ 75

เกณฑ์ การให้ คะแนน
2
3
ระดับ 2
ระดับ3
ร้ อยละ 80
ร้ อยละ 85
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4
ระดับ4
ร้ อยละ 90

5
ระดับ5
ร้ อยละ 95

คูม่ ือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ( สาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข้ อมูลพืน ฐาน :
ตัวชีว ัด
ร้ อยละความสําเร็ จในการจัดหาทรัพยากร
เปรี ยบเทียบกับแผนงบประมาณที(ได้ รับ
อนุมตั ิ

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2550
-

2551
99.97%

2552
99.93%

ร้ อยละทีเพิมขึน
(ร้ อยละ)
2551
2552
- 0.04

ความถีในการจัดเก็บข้ อมูลและรายงาน : 6 เดือน , 9 เดือน และ 12 เดือน
เป้าหมาย : ระดับ 3 หรื อ ร้ อยละ 85
ผู้กาํ กับดูแลตัวชีว ัด :
1. นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร โทร 025901217
ผู้จัดเก็บข้ อมูล :
1. นางสุรีรัตน์ สกุเกตุ เจ้ าพนักงานธุรการชํานาญงาน โทร 025902196
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คูม่ ือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ( สาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชีว ัดทีเป็ นขัน ตอนดําเนินงาน
มิตทิ ี 3 : มิตดิ ้ านประสิทธิภาพของการปฏิบัตริ าชการ นํา หนักในการคํานวณผลคะแนนร้ อยละ ร้ อยละ30
เป้าประสงค์ 8 : เสริ มสร้ างศักยภาพในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชีว ัดที 9 : ระดับความสําเร็จของการแปลงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ( สาร (ฉบับที( 2) ของกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2552-2556 ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

นํา หนัก : ร้ อยละ 5
หน่ วยวัด : ระดับ
คําอธิบาย : ความสําเร็จของการแปลงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ( สาร (ฉบับที( 2) ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2552-2556 ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ หมายถึง หน่วยงานสามารถนําแผนแม่บทไปดําเนินการจัดทําแผนปฏิบตั ิการของหน่วยงานได้
วัตถุประสงค์ ของตัวชีว ัด : เพื(อให้ กระทรวงสาธารณสุขมีการดําเนินงานด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสารที(
มัน( คงปลอดภัย มีการวางแผนการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ และเป็ นประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบตั ิราชการให้ บรรลุ
วิสยั ทัศน์ของหน่วยงาน และวิสยั ทัศน์ของกระทรวงสาธารณสุขได้
แหล่ งข้ อมูล/วิธีการจัดเก็บ : ผลการดําเนินงานของกลุม่ บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื(อการจัดการ
เกณฑ์ การให้ คะแนน/หรื อสูตรในการคํานวณ :
กํ า หนดเป็ นระดับ ขัน6 ของความสํ า เร็ จ (Milestone) แบ่ ง เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนเป็ น 5 ระดับ พิ จ ารณาจาก
ความก้ าวหน้ าของขันตอนการดํ
6
าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี 6
ระดับขัน ของความสําเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน
ขัน ตอนที 1 ขัน ตอนที 2 ขัน ตอนที 3 ขัน ตอนที 4 ขัน ตอนที 5
1

2


3



4




5





โดยที :
ขัน ตอน
รายละเอียดการดําเนินการ
ขันตอนที
6
( 1 ทบทวนแผนแม่บทฯ
ขันตอนที
6
( 2 แผนงานที(สอดคล้ องเชื(อมโยงไปในทิศทางเดียวกันทุกระดับ
ขันตอนที
6
(3
ขันตอนที
6
(4

จัดทําแผนกํากับ ติดตาม
ติดตามประเมินผล และรายงาน

ขันตอนที
6
(5

สรุ ปรายงาน นําเสนอ ต่อผู้บริ หารระดับสูง

1
ระดับ1

เกณฑ์ การให้ คะแนน
2
3
ระดับ 2
ระดับ3
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4
ระดับ4

5
ระดับ5

คูม่ ือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ( สาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข้ อมูลพืน ฐาน : ความถีในการจัดเก็บข้ อมูลและรายงาน : 6 เดือน , 9 เดือน และ 12 เดือน
เป้าหมาย : ระดับ 3
ผู้กาํ กับดูแลตัวชีว ัด :
1. นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร โทร 025901217
ผู้จัดเก็บข้ อมูล :
1. นางสาวสุวนั ต์นา เสมอเนตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการพิเศษ โทร 025901208
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คูม่ ือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ( สาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชีว ัดเชิงคุณภาพ
มิตทิ ี 4 : มิตดิ ้ านการพัฒนาองค์ กร นํา หนักในการคํานวณผลคะแนนร้ อยละ ร้ อยละ 15
เป้าประสงค์ 9 : มุง่ มัน( พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื(อง
ตัวชีว ัดที 10 : ร้ อยละของจํานวนบุคลากรที(ได้ รับการพัฒนาด้ าน ICT ตรงตามแผนพัฒนาบุคลากรด้ าน ICT
นํา หนัก : ร้ อยละ 5
หน่ วยวัด : ระดับ
คําอธิบาย : จํานวนบุคลากรที(ได้ รับการพัฒนาด้ าน ICT ตรงตามแผนพัฒนาบุคลากรด้ าน ICT หมายถึง บุคลากรของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร เรี ยกว่า บุคลากรภายใน และบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เรี ยกว่า
บุคลากรภายนอก ได้ รับการอบรม สัมมนา ตามแผนพัฒนาบุคลากรด้ าน ICT ประจําปี พ.ศ.2552-2555
วัตถุประสงค์ ของตัวชีว ัด : เพื(อพัฒนาสมรรถนะให้ ข้าราชการ/บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ให้ มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิผล นําระบบ ICT มาใช้ ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานให้ มีคณ
ุ ภาพมากยิ(งขึ 6น
แหล่ งข้ อมูล/วิธีการจัดเก็บ : จํานวนบุคลากรที(ลงทะเบียนเข้ าร่ วมการอบรม/สัมมนา
เกณฑ์ การให้ คะแนน/หรื อสูตรในการคํานวณ :
สูตร ร้ อยละของบุคลากรที(เข้ ารับการอบรม =
จํานวนผู้เข้ ารับการอบรม X 100
.
จํานวนผู้เข้ ารับการอบรมที(กําหนดเป้าหมายในแผน
เกณฑ์ การให้ คะแนน
1
2
3
4
5
ระดับ1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ร้ อยละ 70
ร้ อยละ 75
ร้ อยละ 80
ร้ อยละ 85
ร้ อยละ 90
ข้ อมูลพืน ฐาน : ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 มีจํานวนบุคลากรที(ได้ รับการพัฒนาด้ าน ICT ร้ อยละ 101.96
ความถีในการจัดเก็บข้ อมูลและรายงาน : 6 เดือน , 9 เดือน และ 12 เดือน
เป้าหมาย : ร้ อยละ 80
ผู้กาํ กับดูแลตัวชีว ัด :
1. นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร โทร 025901217
ผู้จัดเก็บข้ อมูล :
1. นางสาวสุวนั ต์นา เสมอเนตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการพิเศษ โทร 025901208
2. นางสาวณัฐพร นํ 6าใจดี เจ้ าพนักงานธุรการชํานาญงาน โทร 025901207
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คูม่ ือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ( สาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชีว ัดเชิงคุณภาพ
มิตทิ ี 4 : มิตดิ ้ านการพัฒนาองค์ กร นํา หนักในการคํานวณผลคะแนนร้ อยละ ร้ อยละ 15
เป้าประสงค์ 9 : มุง่ มัน( พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื(อง
ตัวชีว ัดที 11 : ร้ อยละของบุคลากรที(ผ่านระดับขีดสมรรถนะที(สว่ นราชการกําหนด(Competency Level)
นํา หนัก : ร้ อยละ 5
หน่ วยวัด : ระดับ
คําอธิบาย : บุคลากรที(ผ่านระดับขีดสมรรถนะที(สว่ นราชการกําหนด(Competency Level) หมายถึง บุคลากรของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร ได้ รับผลการประเมินระดับพฤติกรรม และสมรรถนะตามมาตรฐานของสํานักงาน ก.พ.
ผ่านตามเกณฑ์ที(กําหนด
วัตถุประสงค์ ของตัวชีว ัด : เพื(อให้ บคุ ลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสารมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการ
เหมาะสมตามเกณฑ์ที( ก.พ. กําหนด
แหล่ งข้ อมูล/วิธีการจัดเก็บ :
แนวทางในการประเมินสมรรถนะของส่วนราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการกําหนด
ว่า ส่วนราชการจะต้ องจัดให้ มีการประเมินสมรรถนะเป็ นส่วนหนึง( ของการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ โดยให้ นําคะแนนที(ได้
จากการประเมินสมรรถนะไปใช้ ในการคิดคํานวณคะแนนผลการปฏิบตั ิราชการ และการประเมินสมรรถนะนี 6อย่างน้ อยต้ องมีการ
ประเมินสมรรถนะหลัก 5 เรื( อง ซึง( อิงกับพจนานุกรมสมรรถนะมาตรฐานของสํานักงาน ก.พ. โดยสมรรถนะหลักดังกล่าว
ประกอบด้ วย
1. การมุง่ ผลสัมฤทธิF
2. บริ การที(ดี
3. การสัง( สมความเชี(ยวชาญในอาชีพ
4. จริ ยธรรม
5. ความร่ วมแรงร่ วมใจและ/หรื อ สมรรถนะตามที(สายงานกําหนด
เกณฑ์ การให้ คะแนน/หรื อสูตรในการคํานวณ :
- ระดับ 1 บุคลากรที(ผ่านระดับขีดสมรรถนะที(สว่ นราชการกําหนด ร้ อยละ
- ระดับ 2 บุคลากรที(ผ่านระดับขีดสมรรถนะที(สว่ นราชการกําหนด ร้ อยละ
- ระดับ 3 บุคลากรที(ผ่านระดับขีดสมรรถนะที(สว่ นราชการกําหนด ร้ อยละ
- ระดับ 4 บุคลากรที(ผ่านระดับขีดสมรรถนะที(สว่ นราชการกําหนด ร้ อยละ
- ระดับ 5 บุคลากรที(ผ่านระดับขีดสมรรถนะที(สว่ นราชการกําหนด ร้ อยละ

1
ระดับ1
ร้ อยละ 60

เกณฑ์ การให้ คะแนน
2
3
ระดับ 2
ระดับ3
ร้ อยละ 65
ร้ อยละ 70
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60
65
70
75
80

4
ระดับ4
ร้ อยละ 75

5
ระดับ5
ร้ อยละ 80

คูม่ ือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ( สาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข้ อมูลพืน ฐาน : ความถีในการจัดเก็บข้ อมูลและรายงาน : 6 เดือน , 9 เดือน และ 12 เดือน
เป้าหมาย : ร้ อยละ 70
ผู้กาํ กับดูแลตัวชีว ัด :
1. นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร โทร 025901217
ผู้จัดเก็บข้ อมูล :
1. นางสาวสุวนั ต์นา เสมอเนตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการพิเศษ โทร 025901208
2. นางมธุวีริญจ์ เกตุสิงห์น้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ
โทร 025901213
3. นางสาววันเพ็ญ เบญจวิกรัย เจ้ าพนักงานธุรการชํานาญงาน
โทร 025902197
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คูม่ ือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ( สาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชีว ัดเชิงปริมาณ
มิตทิ ี 4 : มิตดิ ้ านการพัฒนาองค์ กร นํา หนักในการคํานวณผลคะแนนร้ อยละ ร้ อยละ 15
เป้าประสงค์ 10 : บูรณาการกระบวนการจัดการความรู้
ตัวชีว ัดที 12 : จํานวนครัง6 เฉลี(ยต่อเดือนในการนําเข้ าองค์ความรู้ ที(สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ICT
ให้ เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ
นํา หนัก : ร้ อยละ 5
หน่ วยวัด : ระดับ
คําอธิบาย : จํานวนครัง6 เฉลี(ยต่อเดือนในการนําเสนอองค์ความรู้ ที(สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ICT ให้ เป็ นปั จจุบนั อยู่
เสมอ หมายถึง จํานวนองค์ความรู้ หรื อเรื( องทังหมดที
6
(เผยแพร่ใน KMBlog ของศูนย์เทคโนฯ http://203.157.19.120/km_ict/
หารด้ วยจํานวนเดือนในรอบครึ(งปี แรกของปี งบประมาณ พ.ศ.2553 เฉลี(ยเป็ นจํานวนเรื( องต่อเดือน (6 เดือน ตุลาคม 2552 มีนาคม 2553) โดยเรื( องที(นํามาคิดนันจะเป็
6
นเรื( องที(สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ICT ของศูนย์เทคโนฯ ได้ แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ ย่อย 4.1 บริ หารจัดการโดยใช้ หลักธรรมาภิบาล
4.2 พัฒนาระบบบริ หารจัดการความรู้
4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
4.4 พัฒนาระบบบริ หารทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์ ของตัวชีว ัด : เพื(อสนับสนุนให้ เกิดการแบ่งปั น แลกเปลี(ยนความรู้ โดยนําเอาระบบเทคโนโลยีมาใช้ เป็ นเครื( องมือ
แหล่ งข้ อมูล/วิธีการจัดเก็บ : ระบบ KM’s cop online (Weblog) ที( http://network.moph.go.th/km_ict/
เกณฑ์ การให้ คะแนน/หรื อสูตรในการคํานวณ :
เกณฑ์ การให้ คะแนน
1
2
3
4
5
0 ครั ง
0 ครั ง
1 ครั ง
2 ครั ง
3 ครั ง
ข้ อมูลพืน ฐาน : ความถีในการจัดเก็บข้ อมูลและรายงาน : 6 เดือน , 9 เดือน และ 12 เดือน
เป้าหมาย : เฉลี(ยเดือนละ 1 ครัง6
ผู้กาํ กับดูแลตัวชีว ัด :
1. นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร โทร 025901217
ผู้จัดเก็บข้ อมูล :
1. นางสาวสุวนั ต์นา เสมอเนตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการพิเศษ โทร 025901208
2. นางรุ่ งนิภา อมาตยคง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ
โทร 025901201
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