แบบประเมินตนเอง เพือประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองค์ การทีดี
ของหน่ วยงานสั งกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
หน่ วยงานทีประเมินตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
นโยบายการกํากับดูแลองค์ การทีดีด้าน ด้านผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ชื อโครงการ พัฒนาช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการผ่านทางระบบ Internet
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 อสิ งทีปรากฏ
แน่ ใจ

คะแนน
ทีได้

1



ผอ.ศูนย์เทคโนฯ รับทราบ และเห็นชอบให้
ดําเนินการ พร้อมทั4งสนับสนุ นพื4นทีในเครื อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย(Web Server) ให้วาง
โปรแกรม



กําหนดผูร้ ับผิดชอบหลักในการพัฒนาโปรแกรม

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 ถุประสงค์ในการตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาลตาม
นโยบายการกํากับดูแลตนเองทีดีชดั เจน (1 คะแนน)
1.3.2 ระบุข4 นั ตอนการดําเนิ นงานชัดเจน (1 คะแนน)
1.3.3 ระบุเป้ าหมายทั4งเชิงปริ มาณและคุณภาพ (1 คะแนน)
*** 1.3.4 ระบุวิธีการประเมิน ตัวชี4วดั ความสําเร็ จของโครงการ และ
การติดตามผลทีชดั เจน (10 คะแนน)
1.3.5 ระบุผรู ้ ับผิดชอบโครงการ (1 คะแนน)
1.3.6 ผูบ้ ริ หารลงนามอนุ มตั ิโครงการ (1 คะแนน)



ไม่ มี

โดยให้ถือเป็ นตัวชี4วดั ระดับบุคคล
ผลการประเมินตนเอง
ไม่
หลักฐานหรื อสิงทีปรากฏ
แน่ ใจ
ของคุณปั ทมา มโนมัธย์ ตําแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ชาํ นาญการ










คะแนน
ทีได้
1
1

กําหนดแผนงาน วัตถุประสงค์และขั4นตอน
พร้อมระยะเวลาในการปฏิบตั ิ ไว้ใน Personal
Scorecard ตัวชี4วดั ระดับบุคคล ของปี งบประมาณ
พ.ศ.2553 และรายงานผลการปฏิบตั ิตามคํา
รับรองฯ แล้ว

1
1
1
10
1
1

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 นงานแต่ละขั4นตอน เสร็ จสิ4 นตาม
ระยะเวลาทีกาํ หนด (5 คะแนน)

ไม่ ใช่





ไม่
แน่ ใจ

ผลการประเมินตนเอง
หลักฐานหรื อสิ งทีปรากฏ

ระยะเวลาดําเนินการพัฒนาโปรแกรม 2 เดือน (มิ.ย.-ก.ค.53)
มีข4นั ตอนดังนี4
1. การวิเคราะห์ปัญหา เพือกําหนดการประมวลผลทีตอ้ งการ
2. การออกแบบขั4นตอนการทํางานของโปรแกรม เพือเป็ น
แนวทางการเขียนโปรแกรม
3. การลงรหัสโปรแกรม เพือเปลียนขั4นตอนการทํางานของ
โปรแกรมเป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ ง
4. การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม เพือให้โปรแกรม
กําหนดการทํางานของคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
5. การทําเอกสารประกอบโปรแกรมเพือให้ผเู้ กียวข้องได้
รู้จกั การใช้โปรแกรม นอกจากนี4 ยงั ใช้เอกสารประกอบการ
6. ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุ งโปรแกรม

คะแนน
ทีได้

5

5
5

ระยะเวลาดําเนินการบํารุ งรักษาโปรแกรมและฐานข้อมูล ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2553 เป็ นเวลา 3 เดือน (ก.ค.-ก.ย.53)

องค์ประกอบที 3 การติดตาม ประเมิน และรายงานผล (15 คะแนน)
ดัชนี
มี
3.1 การติดตาม ประเมินผลโครงการ
3.1.1 มีการปฏิบตั ิตามขั4นตอนการติดตาม 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

คะแนน
ทีได้

มีการปฏิบตั ิตามขั4นตอนและรายงานผลตามตัวชี4วดั ระดับ
บุคคล รอบ 9 เดือน เสนอหัวหน้ากลุ่มบริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือการจัดการ และ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร ลงนาม

5

และมีแนวทางการปรับปรุ ง หลังจากเปิ ดใช้งานและได้รับ
การเสนอแนะจากผูใ้ ช้งานทั4งเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องและ
ประชาชน

5

5

องค์ประกอบที 4 ผลสัมฤทธิ:ของโครงการ (50 คะแนน)
ดัชนี
ใช่
4.1 ผลสัมฤทธิ:ของโครงการ
4.1.1 โครงการบรรลุผลสําเร็ จตามตัวชี4วดั ทีระบุไว้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 (15 คะแนน)
4.1.2 โครงการสามารถตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล
ตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การทีดี ของสป.
(25 คะแนน)
4.1.3 โครงการ มีส่วนทําให้ภาพลักษณ์ในการเป็ น
องค์การธรรมาภิบาลของ สป. ดีข4 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

ช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการผ่านทาง
ระบบ Internet (โปรแกรมระบบการรับฟังและเรี ยนรู ้ความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย) พัฒนา
สําเร็ จเรี ยบร้อยพร้อมใช้งานได้แล้ว ที
http://ict3.moph.go.th/complain/

คะแนน
ทีได้

15
25

10

รวม 100คะแนน

ลงชือผู้รายงานผลการประเมินตนเอง

ลงชื อหัวหน้ าหน่ วยงาน

...................................................

...................................................

(นางปั ทมา มโนมัธย์)
ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชาํ นาญการ

(นายสิ นชัย ต่อวัฒนกิจกุล)
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
วัน เดือน ปี ทีประเมิน
.............................................

