แบบประเมินตนเอง เพือ ประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การทีด ี
ของหน่ วยงานสั งกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
หน่ วยงานทีประเมินตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
นโยบายการกํากับดูแลองค์ การทีดีด้าน ด้านองค์การ
ชื อโครงการ ปรับปรุ งระบบเครื อข่ายเพือให้หน่วยงานสามารถใช้งานระบบ GFMIS
องค์ประกอบที 1 แผนและผู้รับผิดชอบงาน (20 คะแนน)
ดัชนี
มี
1.1 ผู้บริหารรับทราบรายละเอียดและสนับสนุนการดําเนินงาน
1.1.1 ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงานรับทราบรายละเอียดของ
โครงการ (1 คะแนน)
1.1.2 ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงานให้การสนับสนุ นการดําเนิ นงาน
โครงการ (1 คะแนน)
1.2 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบ หรื อทีมงานโครงการ
1.2.1 ผูร้ ับผิดชอบโครงการทุกคนต้องรู ้ เข้าใจ

ไม่ มี

ผลการประเมินตนเอง
ไม่
หลักฐานหรื อสิงทีปรากฏ
แน่ ใจ

คะแนน
ทีได้

1



ตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ตัวชี3วดั ที 5
ระดับความสําเร็ จในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
การเชือมโยงเครื อข่ายอินทราเน็ต



มีการจัดทําคําสังสํานักงานปลัดกระทรวง

1



1

รายละเอียดของโครงการชัดเจน (1 คะแนน)
ดัชนี
มี
1.2.2 มีการแบ่งงาน มอบหมายหน้าทีรับผิดชอบชัดเจน
(1 คะแนน)
1.2.3 ผูร้ ับผิดชอบ หรื อทีมงานโครงการมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงาน
โครงการตามบทบาทหน้าทีทีได้รับมอบหมาย (1 คะแนน)
1.3 กําหนดแผนงาน/โครงการ เป็ นกรอบการดําเนินงาน
1.3.1 ระบุวตั ถุประสงค์ในการตอบสนองต่อหลักการธรรมาภิบาล
ตามนโยบายการกํากับดูแลตนเองทีดีชดั เจน (1 คะแนน)
1.3.2 ระบุข3 นั ตอนการดําเนิ นงานชัดเจน (1 คะแนน)
1.3.3 ระบุเป้ าหมายทั3งเชิงปริ มาณและคุณภาพ (1 คะแนน)
*** 1.3.4 ระบุวิธีการประเมิน ตัวชี3วดั ความสําเร็ จของโครงการ และการ
ติดตามผลทีชดั เจน (10 คะแนน)
1.3.5 ระบุผรู ้ ับผิดชอบโครงการ (1 คะแนน)
1.3.6 ผูบ้ ริ หารลงนามอนุ มตั ิโครงการ (1 คะแนน)












ไม่ มี

สาธารณสุ ข แต่งตั3งคณะกรรมการ อันเกียวข้อง
ผลการประเมินตนเอง
ไม่
หลักฐานหรื อสิงทีปรากฏ
แน่ ใจ
กับการจัดซื3 อจัดจ้าง เช่น
คําสังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ที
2059/2552 สัง ณ วันที 28 สิ งหาคม 2552

มีการกําหนดเป็ นขั3นตอนการปฏิบตั ิงานในตัวชี3วดั
ที 5 ตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของ
ศทส.สป.สธ. และกลุ่มคอมพิวเตอร์และเครื อข่าย
มอบหมายให้ คุณชวลิต ลิ3มปิ ยินทรากูล เจ้า
พนักงานเครื องคอมพิวเตอร์ชาํ นาญงาน เป็ นผู้
ตรวจสอบหลัก ดังนี3
1. การตรวจสอบระบบเครื อข่าย (Network
Monitor) รวมทั3งดําเนินการแก้ไขปั ญหาทันที
2. เฝ้ าระวัง Traffic ของข้อมูลทีวงิ ผ่าน Router
ว่ามีอตั ราการส่ งข้อมูลมาก น้อยเพียงใด และ
ตรวจสอบได้วา่ เกิดปั ญหา รวมทั3งดําเนินการแก้ไข
ปัญหาทันที
3. ประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข้องขยาย

คะแนน
ทีได้
1
1

1
1
1
1
1
1

ความเร็ว (bandwidth) เพือให้หน่วยงานสามารถส่ ง
ข้อมูลในระบบ GFMIS ได้ทนั เวลา

องค์ประกอบที 2 การดําเนินงานตามแผน (15 คะแนน)
ดัชนี
ใช่
2.1 การดําเนินงานตามโครงการ
2.1.1 มีระยะเวลาการดําเนินงานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (5
คะแนน)
2.1.2 การมีส่วนร่ วมของผูเ้ กียวข้องทีระบุในแผนไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 90 (5 คะแนน)
2.1.3 การดําเนิ นงานแต่ละขั3นตอน เสร็ จสิ3 นตาม
ระยะเวลาทีกาํ หนด (5 คะแนน)






ไม่ ใช่

ไม่
แน่ ใจ

ผลการประเมินตนเอง
หลักฐานหรื อสิ งทีปรากฏ

ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน (ปี งบประมาณ พ.ศ.2553)
เจ้าหน้าทีทีได้รับคําสังแต่งตั3ง มีส่วนร่ วมดําเนิ นงาน
ครบถ้วน
และสามารถดําเนิ นงานในแต่ละขั3นตอนเสร็ จสิ3 นทัน
กําหนดเวลา
ดูได้จากเอกสารการจัดซื3 อจ้าง ทีงานพัสดุ ฝ่ ายบริ หารทัว ไป

คะแนน
ทีได้

5
5

5

องค์ประกอบที 3 การติดตาม ประเมิน และรายงานผล (15 คะแนน)
ดัชนี
มี
3.1 การติดตาม ประเมินผลโครงการ
3.1.1 มีการปฏิบตั ิตามขั3นตอนการติดตาม ประเมินผลที
ระบุไว้ในแผน (5 คะแนน)
3.1.2 มีการรายงานผลต่อผูบ้ ริ หาร/ผูเ้ กียวข้อง
(5 คะแนน)
3.1.3 มีการนําข้อมูลทีได้รับจากการประเมินผลมา
ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุ ง หรื ออย่างน้อยต้องมีแผน หรื อระบุ
แนวทางการปรับปรุ งได้ (5 คะแนน)



ไม่ มี

ไม่
แน่ ใจ

ผลการประเมินตนเอง
หลักฐานหรื อสิ งทีปรากฏ

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองฯ ปี งบประมาณ
พ.ศ.2553





คะแนน
ทีได้

5
5

เข้าร่ วมประชุมหารื อเกียวกับการบูรณาการเครื อข่ายสื อสาร
ข้อมูลเชือมโยงหน่ วยงานภาครัฐ กับระบบบริ หารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิ กส์(GFMIS) เมือวันที 13
ก.ค. 53 ตามหนังสื อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสาร ที ทก 0203.3/1511 ลงวันที 22 มิ.ย.53

5

องค์ประกอบที 4 ผลสัมฤทธิ:ของโครงการ (50 คะแนน)
ดัชนี
ใช่
4.1 ผลสัมฤทธิ:ของโครงการ
4.1.1 โครงการบรรลุผลสําเร็ จตามตัวชี3วดั ทีระบุไว้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 (15 คะแนน)
4.1.2 โครงการสามารถตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล
ตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การทีดี ของ สป.
(25 คะแนน)
4.1.3 โครงการ มีส่วนทําให้ภาพลักษณ์ในการเป็ น
องค์การธรรมาภิบาลของ สป. ดีข3 นึ ในสายตาของเจ้าหน้าที
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูร้ ับบริ การ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และ/หรื อ
ประชาชนทัว ไป (10 คะแนน)





ไม่ ใช่

ไม่
แน่ ใจ

ผลการประเมินตนเอง
หลักฐานหรื อสิ งทีปรากฏ

คะแนน
ทีได้

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข มีเครื อข่ายอินทราเน็ต
และอินเทอร์ เน็ต ให้หน่วยงานทั3งในอาคารสํานักงานปลัดฯ
และหน่ วยงานในสังกัด ส่ วนภูมิภาค ใช้งานรับ-ส่ งข้อมูลใน
ระบบ GFMIS ได้อย่างต่อเนื อง ช่วยให้ สป.สธ. ได้รับผล
การปฏิบตั ิงานทีถูกต้อง ทันเวลา

15

25



10

รวม 100คะแนน

ลงชือผู้รายงานผลการประเมินตนเอง
...................................................
(นายชวลิต ลิ3มปิ ยินทรากูล)
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานเครื องคอมพิวเตอร์ ชาํ นาญงาน

ลงชื อหัวหน้ าหน่ วยงาน
...................................................
(นายสิ นชัย ต่อวัฒนกิจกุล)
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

