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แบบสํารวจขอมูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
สวนที่ 1 โครงสรางหนวยงาน และขอมูลทั่วไป
ชื่อหนวยงาน ศูนย*เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สังกัดกรม สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สังกัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

อยูในกรุงเทพมหานคร
อยูในตางจังหวัด โปรดระบุจังหวัด นนทบุรี
ประเภทหนวยงาน
มีสํานักงานสาขายอย
อยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน ...................................................
อยูในตางจังหวัด จํานวน 76 จังหวัด (ประกอบดวย รพ.สต 9,760 แหง
สบ.ชุมชน 198 แหง รพช. 738 แหง รพศ. 25 แหง รพท. 70 แหง สสจ. 75 แหง
สสอ. 878 แหง รวม 11,744 แหง)
ไมมีสํานักงานสาขายอย
ผูบริหารระดับ CIO
ชื่อ – สกุล นายสุเทพ วัชรป7ยานันทน8
อีเมล8 w-suthep@hotmail.com
มือถือ 0818987788
โทรศัพท8ที่ทาํ งาน 025901703
ผูบริหารระดับ ผูอํานวยการ ชื่อ – สกุล นายพลวรรธน8 วิทูรกลชิต
ศูนย*เทคโลยีสารสนเทศและ อีเมล8 polawat.w@gmail.com
การสื่อสาร
มือถือ 0831610788
โทรศัพท8ที่ทาํ งาน 025901214
ผูประสานงานหลัก
ชื่อ – สกุล นางสาวสุวนั ต8นา เสมอเนตร
ศูนย*เทคโนโลยีสารสนเทศ ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร8ชํานาญการพิเศษ
อีเมล8 suwanna@health.moph.go.th
มือถือ 0811686462
โทรศัพท8ที่ทาํ งาน 025901208
จํานวนขาราชการ
สํานักงานใหญ
เจาหนาที่
< 50 50 -100
101-200
201-500
501-1000
และลูกจางชั่วคราว
> 1000
(ประมาณการณ*)
สํานักงานสาขายอย จํานวน (แตละสาขา) ถาเปQน รพ.สต./สสช. ประมาณ ไมเกิน
10 คน
< 50
50 -100 101-200
201-500
501-1000
> 1000
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สวนที่ 2 แบบสํารวจขอมูลบทบาทของผูบริหารสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)
บทบาทของผูบริหาร
CIO มีการปฏิบัติหนาที่ตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
สารสนเทศระดับสูง
กําหนดวิสัยทัศน8 วัตถุประสงค8 นโยบาย และการบริหารจัดการดานเทคโนโลยี
(Chief Information
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน
Officer : CIO)
วางแผน/จัดทําแผนการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หนวยงาน
เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณดานไอทีใหกับหัวหนาสวนราชการ
กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการพัฒนางานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพของงานสารสนเทศและการสื่อสารใหเปQนไป
ตามมาตรฐานดานไอที รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนางานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตอผูบริหารหนวยงาน
สวนที่ 3 แบบสํารวจขอมูลระบบเครือขายสื่อสารขอมูลสารสนเทศภาครัฐ (NETWORK)
1. การใชงาน
ใชงานผานระบบเครือขาย GIN (ไมตองตอบขอ 4 และ 5 )
เครือขายสื่อสาร
ใชงานผานระบบเครือขายอื่น โปรดระบุวิธีการจัดหา (ไมตองตอบขอ 6 )
ขอมูลในปNจจุบัน
หนวยงานตนสังกัดเปQนผูจัดหาวงจรสื่อสารขอมูลให
(วงจรสื่อสารขอมูล
หลัก)
หนวยงานเปQนผูจัดหาวงจรสื่อสารขอมูลเอง โปรดระบุผูใหบริการเครือขาย
TOT
CAT
ผูใหบริการรายอื่น โปรดระบุ ……………………………………
2. การใชงาน
ใชงานผานระบบเครือขาย GIN (ไมตองตอบขอ 4 และ 5 )
เครือขายสื่อสาร
ใชงานผานระบบเครือขายอื่น โปรดระบุวิธีการจัดหา (ไมตองตอบขอ 6 )
ขอมูลในปNจจุบัน
หนวยงานในสังกัดเปQนผูจัดหาวงจรสื่อสารขอมูลให
(วงจรสื่อสารขอมูล
สํารอง)
หนวยงานเปQนผูจัดหาวงจรสื่อสารขอมูลเอง โปรดระบุผูใหบริการเครือขาย
TOT
CAT
ผูใหบริการรายอื่น โปรดระบุ ……………………………………………………
3. วัตถุประสงค*การ
ใชเพื่อรับ-สงขอมูลภายในหนวยงานอยางเดียวเทานัน้ (Intranet)
ใชงาน
ใชเพื่อรับ-สงขอมูลภายในหนวยงาน และระหวางหนวยงานภายนอกดวย
เครือขายสื่อสาร
ใชเพื่อรับ-สงขอมูลกับหนวยงานที่ใหบริการระบบฐานขอมูลพิเศษ ไดแก
ขอมูลสารสนเทศ
ของหนวยงาน
ระบบฐานขอมูล GFMIS ของกรมบัญชีกลาง
ระบบฐานขอมูลทะเบียนราษฏร8 ของกรมการปกครอง
ระบบฐานขอมูลสุขภาพแหงชาติ ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
ระบบฐานขอมูล National Single Window (NSW) ของกรมศุลกากร
ระบบฐานขอมูล eSAR ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)
ระบบฐานขอมูล GSMS ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)
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4. กรณีที่หนวยงาน
เปQนผูจัดหาวงจร
สื่อสารขอมูลเพื่อใช
งานเอง

ระบบศูนย8แลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุตธิ รรม(DXC) ของสํานักงานกิจการยุติธรรม
ระบบฐานขอมูลเครือขายสารสนเทศสนับสนุนภารกิจของคณะรัฐมนตรี (CABNET)
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค)
ระบบศูนย8แลกเปลี่ยนขอมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (DXC) ของ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค8การมหาชน) (สสนก.)
ระบบศูนย8เชื่อมตอขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐเพื่อการเตือนภัยน้ําทวมและดินถลม
(NDWC) ของศูนย8เตือนภัยพิบัติแหงชาติ
ระบบบริการเสริมของ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส8 (องค8การมหาชน) (สรอ.)
ไดแก
G-Cloud
GIN Web Conference
Government Security Mornitoring
ระบบเชื่อมโยงสารบรรณอิเล็กทรอนิกส8 ตามมาตรฐาน TH e-GIF (eCMS ๒.๐)
ใชเพื่อรับ-สงขอมูลเพื่อวัตถุประสงค8อื่น โปรดระบุ เจาหนาที่หาความรูเพิ่มเติม
จาก INTERNET
4.1 ประเภทและขนาดเครือขาย
Leased Line (Fiber Optic, MPLS)
จํานวนวงจร (Link) ทั้งหมด 5 ลิงค8
ความเร็ว (Bandwidth) 600 Mbps จํานวน 3 ลิงค8
ความเร็ว (Bandwidth) 150 Mbps จํานวน 1 ลิงค8 (GNODE)
ความเร็ว (Bandwidth) 160 Mbps จํานวน 1 ลิงค8 (CAT MPLS)
ความเร็ว (Bandwidth) …………….…………...... Mbps จํานวน ……………….……........ ลิงค8
ADSL
จํานวนวงจร (Link) ทั้งหมด ………………………………………...………………................... ลิงค8
ความเร็ว (Bandwidth) ……………………...... Mbps จํานวน …………..………….……........ ลิงค8
ความเร็ว (Bandwidth) ……………………...... Mbps จํานวน …………..………….……........ ลิงค8
ขนาดความเร็วอินเตอร8เน็ต (Internet Bandwidth) 600/100 Mbps
4.2 งบประมาณทีใ่ ชประจําปR 2557
งบประมาณรวม ในการจัดหาวงจรสื่อสารและอินเตอร8เน็ต จํานวน ………………………. บาท
วงจรสื่อสารขอมูล (Intranet/ Internet) จํานวน 35,215,885.80 บาท
บริการอินเตอร8เน็ต จํานวน 3,211,320.00 บาทและสนับสนุนอินเตอร8เน็ตให
หนวยงานสวนภุมิภาค จํานวน 11,744 แหง จํานวน 132,534,000 บาท
คาใชจายหมวดอืน่ .. …………………………… จํานวน …………………………….. บาท
คาใชจายหมวดอืน่ ………………………… จํานวน ……………..…………….. บาท

5. แผนการใชงาน

หนวยงานใชงานผานระบบเครือขายปxจจุบัน
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ระบบเครือขายสื่อสาร
ขอมูลของหนวยงาน

6. ความพึงพอใจ
สําหรับการใชงาน
เครือขาย GIN
ปNจจุบัน
7. ขอเสนอแนะ
สําหรับระบบ
เครือขาย GIN

สนใจใชเครือขาย GIN โปรดระบุปyงบประมาณ
ปy 2558
ปy 2559 ปy 2560
สนใจใชเครือขาย GIN ทดแทนเครือขายสื่อสารขอมูลปxจจุบันทัง้ หมด
สนใจใชเครือขาย GIN เพิ่มเติมจากเครือขายสื่อสารขอมูลปxจจุบนั ที่มีอยู โปรดระบุ
วงจรสื่อสารขอมูลที่ตองการใชงาน
จํานวนวงจร (Link) ทั้งหมด 76
ลิงค8
ความเร็ว (Bandwidth) 4
Mbps จํานวน 76
ลิงค8
ความเร็ว (Bandwidth) ………………..………...... Mbps จํานวน …………..….……........ ลิงค8
ความเร็ว (Bandwidth) ………………...………...... Mbps จํานวน …………….……........ ลิงค8
ขนาดความเร็วอินเตอร*เน็ต (Internet Bandwidth) 300/50 Mbps
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจนอย
ไมพึงพอใจ โปรดระบุสาเหตุ ………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะ ควรใหครอบคลุมถึงทุกหนวยงานในตางจังหวัด เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ระดับตําบล
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สวนที่ 4 แบบสํารวจขอมูลระบบบริการคลาวด*ภาครัฐ (GOVERNMENT CLOUD SERVICE)
1. ศูนย*ขอมูล
สารสนเทศหลัก
(MAIN SITE
DATA CENTER)

2. ศูนย*ขอมูล
สารสนเทศ
สํารอง
(BACKUP SITE
DATA CENTER)

ไมมีศูนย8ขอมูลสารสนเทศหลัก (Main Site Data Center)
มีศูนย8ขอมูลสารสนเทศหลัก (Main Site Data Center) เปQนของหนวยงานเอง โปรดระบุ
หนวยงานเปQนเจาของศูนย8ขอมูลหลัก (Main Site Data Center)
ขนาดพื้นที่ศูนย8ขอมูลหลัก (Main Site Data Center) 24 ตร.ม.
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร8แมขาย (Server) 36 server
หนวยงานเชาใชศูนย8ขอมูลหลัก (Main Site Data Center) จากผูใหบริการ
ชื่อผูใหบริการ ………………………………………………………………………………………...…..
ขนาดพื้นที่ศูนย8ขอมูลหลัก (Main Site Data Center) ………….…………….…... ตร.ม.
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร8แมขาย (Server) ………………………….……………….. server
ไมมีศูนย8ขอมูลสารสนเทศสํารอง (Backup Data Center)
มีศูนย8ขอมูลสารสนเทศสํารอง (Backup Data Center) โปรดระบุ
ขนาดพื้นที่ศูนย8ขอมูลสารสนเทศสํารอง (Backup Data Center) ……………….………..… ตร.ม.
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร8แมขาย (Server) ………………………….………………………… server

3. งบประมาณที่
ใชประจําปR 2557
ในการดําเนินงาน

งบประมาณประจําปyรวม ในการดําเนินงาน จํานวน …………………………-….…………………. บาท
งบสําหรับการดําเนินงาน ศูนย8 Data Center จํานวน …(ยังไมมีการจัดเก็บขอมูล)… บาท
งบจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร8แมขาย (Server)
จํานวนเครื่องแมขาย (Server) ………………………-…………………………………… Server
จํานวนงบประมาณที่ใช …………………………-………………………………………….… บาท
คาใชจายหมวดอื่น …………………… จํานวนงบประมาณ ……………..………………….. บาท
คาใชจายหมวดอื่น ………………………… จํานวนงบประมาณ ……………..…..…………….. บาท
คาใชจายหมวดอื่น …………………… จํานวนงบประมาณ ……………..…………………... บาท

4. การรับรูและ
การใชงานบริการ
คลาวด*ภาครัฐ
(G-CLOUD)

ไมทราบขอมูลเกี่ยวกับบริการคลาวด8ภาครัฐ (G-Cloud) (ไมตองตอบขอ 5 กับ 7)
ทราบขอมูลเกี่ยวกับบริการคลาวด8ภาครัฐ (G-Cloud)
ไมเคยใชบริการคลาวด8ภาครัฐ (G-Cloud)
ใชบริการคลาวด8ภาครัฐ (G-Cloud) จํานวน 24 VM
ใชบริการคลาวด8ของผูใหบริการรายอื่น โปรดระบุ……………………จํานวน……….……… VM
เว็บไซต8หนวยงาน จํานวน ……. VM
ระบบงานภายในหนวยงาน จํานวน 24 VM
ระบบสําหรับใหบริการประชาชน จํานวน ………………. VM
ระบบสํารอง (Backup) จํานวน ……. VM
อื่นๆ โปรดระบุ ................. จํานวน ………. VM
ไมมีการเพิ่มจํานวนเครื่องแมขาย
หนวยงานมีแผนจัดหาเครื่องแมขายเพิ่มจํานวน…………………-……………….Servers
หนวยงานสนใจใชบริการคลาวด8ภาครัฐ (G-Cloud)
สนใจใชบริการ G-Cloud ในปyงบประมาณ 2558 จํานวน 12 VM

5. ลักษณะการใช
งาน

6. แผนการจัดหา
เครื่องแมขาย
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7. ความพึงพอใจ
ในการใชระบบ
บริการคลาวด*
ภาครัฐ
(GOVERNMENT
CLOUD
SERVICE)
8. ขอเสนอแนะ
สําหรับระบบ
บริการคลาวด*
ภาครัฐ
(GOVERNMENT
CLOUD
SERVICE)

สนใจใชบริการ G-Cloud ในปyงบประมาณ 2559 จํานวน ……………………… VM
สนใจใชบริการ G-Cloud ในปyงบประมาณ 2560 จํานวน ……………………… VM
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจนอย
ไมพึงพอใจ โปรดระบุสาเหตุ ……………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขอเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

สวนที่ 5 แบบสํารวจขอมูลระบบเว็บไซต*บริการอิเล็กทรอนิกส*ภาครัฐ (E-GOVERNMENT SERVICE)
1. ขอมูลระบบเว็บไซต*
ไมมีเว็บไซต8ของหนวยงาน (ไมตองตอบขอ 4, 5 และ 7 )
บริการของหนวยงาน
มีเว็บไซต8ของหนวยงาน โปรดระบุ
เว็บไซต8เพื่อเผยแพรหรือดาวน8โหลดขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวน 2 เว็บไซต8
เว็บไซต8เพื่อใหบริการ e-Service
ใหบริการกับขาราชการ/เจาหนาที่ สังกัดภายในหนวยงาน จํานวน 10 เว็บไซต8
ใหบริการกับขาราชการ/เจาหนาที่ สังกัดหนวยงานภายนอก จํานวน ………………… เว็บไซต8
ใหบริการกับภาคธุรกิจและประชาชน จํานวน ………………………..…………………….… เว็บไซต8
2. การรับรูและการ
พัฒนาเว็บไซต*ของ
หนวยงาน ตาม
มาตรฐานเว็บไซต*
ภาครัฐ
(GOVERNMENT
WEBSITE
STANDARD)
3. การรับรูและ
เชื่อมโยงเว็บไซต*ของ
หนวยงาน เขากับ
ระบบเว็บไซต*กลาง
บริการอิเล็กทรอนิกส*
ภาครัฐ
(E-GOV PORTAL :
WWW.EGOV.GO.TH)

ไมทราบขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานเว็บไซต8ภาครัฐ
ทราบขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานเว็บไซต8ภาครัฐ
ยังไมไดพัฒนาใหเปQนไปตามมาตรฐาน จํานวน ………………………………..……………… เว็บไซต8
พัฒนาเว็บไซต8ตามมาตรฐานแลว จํานวน 1 เว็บไซต8

ไมทราบขอมูลเกี่ยวกับระบบเว็บไซต8กลางบริการอิเล็กทรอนิกส8ภาครัฐ (e-Gov Portal)
(ไมตองตอบขอ 7 )
ทราบขอมูลเกี่ยวกับระบบเว็บไซต8กลางบริการอิเล็กทรอนิกส8ภาครัฐ (e-Gov Portal)
ยังไมไดเชื่อมโยงเขากับระบบ e-Gov Portal จํานวน ……………………….…………….… เว็บไซต8
เชื่อมโยงเขากับระบบ e-Gov Portal แลว จํานวน 3 เว็บไซต8
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4. วิธีการเขาใชงาน
ระบบเว็บไซต8บริการ
(E-SERVICE) ของ
หนวยงาน

5. การตรวจสอบขอมูล
สวนบุคคลผานเลขที่
บัตรประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก

6. แผนการเชื่อมโยง
เว็บไซต*ของหนวยงาน
เขากับระบบเว็บไซต*
กลางบริการ
อิเล็กทรอนิกส*ภาครัฐ
(E-GOV PORTAL :
เว็บไซต*
WWW.EGOV.GO.TH)
7. ความพึงพอใจ
สําหรับการใชบริการ
ระบบเว็บไซต*กลาง
บริการอิเล็กทรอนิกส*
ภาครัฐ
(E-GOV PORTAL :
เว็บไซต*
WWW.EGOV.GO.TH)
8. ขอเสนอแนะสําหรับ
ระบบเว็บไซต*กลาง
บริการอิเล็กทรอนิกส*
ภาครัฐ
(E-GOV PORTAL :
เว็บไซต*
WWW.EGOV.GO.TH)

เขาใชงานระบบดวย Username และ Password
กําหนดสิทธิ์การเขาใชงานตามสิทธิของแตละเว็บไซต8 จํานวน 3 เว็บไซต8
กําหนดสิทธิ์การเขาใชงานระบบดวยวิธี Single Sign-on
ใช Single Sign-on ของหนวยงาน จํานวน …………….………..…………….… เว็บไซต8
ใช Single Sign-on ของ สรอ. จํานวน …………….…………………………….… เว็บไซต8
เขาใชงานระบบดวยวิธีอื่นๆ ระบุ …………….…………….………………….…………………………………………………
ไมมีการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลผานเลขที่บตั รประจําตัวประชาชน 13 หลัก
มีการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลผานเลขที่บตั รประจําตัวประชาชน 13 หลัก
ไมมีการเชื่อมโยงกับฐานขอมูลทะเบียนราษฏร8 (Offline Mode)
เชื่อมโยงกับฐานขอมูลทะเบียนราษฏร8แบบ online
เชื่อมโยงผานเครือขาย GIN
เชื่อมโยงผานเครือขายอื่น
ไมสนใจเชื่อมโยงเว็บไซต8 เขากับระบบเว็บไซต8กลางบริการอิเล็กทรอนิกส8ภาครัฐ (e-Gov Portal)
สนใจเชื่อมโยงเว็บไซต8 เขากับระบบเว็บไซต8กลางบริการอิเล็กทรอนิกส8ภาครัฐ (e-Gov Portal)
ปy 2558 จํานวน 1 เว็บไซต8
ปy 2559 จํานวน ……………………….…………….….… เว็บไซต8
ปy 2560 จํานวน ……………………….…………….….… เว็บไซต8
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจ
นอย
ไมพึงพอใจ โปรดระบุสาเหตุ ……………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขอเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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สวนที่ 6 แบบสํารวจขอมูลระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส* (E – MAIL)
1. การใชงาน
ระบบ E-MAIL ใน
ปNจจุบัน

2. จํานวนบัญชี
รายชื่อผูใชงาน
ระบบ E-MAIL
3. กรณีที่
หนวยงานเปQน
ผูดําเนินการจัดหา
ระบบ E-MAIL ใช
งานเอง
4. แผนการใชงาน
ระบบ E-MAIL
ของหนวยงาน

ไมมีการใชงานระบบ E-Mail
มีการใชงานระบบ E-Mail
ใชงานผาน Free E-Mail
GMail
Hotmail
Yahoo Mail อื่นๆ ระบุ ........................
ใชงานผานระบบ MailGoThai (ไมตองตอบขอ 3 และ 4 )
ใชงานผานระบบ E-Mail ที่หนวยงานเปQนผูดําเนินการเอง โปรดระบุวิธีการ (ไมตองตอบขอ 5 )
หนวยงานตนสังกัดเปQนผูจัดหาระบบ E-Mail ใหใชงาน โปรดระบุ โดเมน @…………………..
หนวยงานเปQนผูจัดหาระบบ E-Mail เอง โปรดระบุ โดเมน @……………………………………….
< 50 50 -100
101-200
201-500
501-1000
> 1000
3.1 ประเภทของระบบ E-Mail
Open Source MS – Exchange Lotus Note Zimbra อื่นๆ ระบุ ........................
3.2 งบประมาณทีใ่ ชประจําปR 2557
งบประมาณรวม ในการดําเนินการระบบ E-Mail จํานวน ………………………………….…………………. บาท
หนวยงานใชงานผานระบบ E-Mail ปxจจุบัน
ใชงานผานระบบ MailGoThai โปรดระบุปyงบประมาณ ปy 2558
ปy 2559
ปy 2560
สนใจใชระบบ MailGoThai เปQนอีเมล8หลักเพื่อทดแทนระบบ E-Mail ปxจจุบันทัง้ หมด
สนใจใชระบบ MailGoThai เพื่อเปQน E-Mail สํารอง โปรดระบุ
จํานวนบัญชีรายชื่อผูใชงาน ………………………………………..……………..………………...................
โดเมนที่ตองการใชงาน @………………………………………..……………..………………………………...

5. ความพึงพอใจ
สําหรับการใชงาน

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
ไมพึงพอใจ โปรดระบุสาเหตุ
ระบบ
1) ชองคนหา Mail ไมมีประสิทธิภาพ คนหาไมคอยพบ
MAILGOTHAI
2) User สราง Group Mail เองไดบางไมไดบาง
ปNจจุบัน
6.
ขอเสนอแนะ
สําหรับระบบ
MAILGOTHAI

พึงพอใจนอย

ขอเสนอแนะ
1) การรับสงขอมูล ชาเมื่อเปรียบเทียบกับ mail อื่นๆ
2) การ scan mail ขยะ ยังพบมาก
3) ปรับเกี่ยวกับใชงานผาน device เชน การเป7ดอานจดหมาย แตฉบับ เป7ดยาก
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สวนที่ 7 แบบสํารวจขอมูลการจัดทําขอมูลของศูนย*ปฏิบัติการระดับกรม (DEPARTMENT OPERATION CENTER :
DOC)
การจัดทําขอมูล
มีการทบทวนขอมูลใหมีความครบถวนเปQนไปตามแนวทางในการจัดทําขอมูลของศูนย8ปฏิบัติการ
ของศูนย*
ระดับกรมตามที่กําหนด
ปฏิบตั ิการระดับ
มีแผนในการบูรณาการระบบศูนย8ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เชื่อมกับศูนย8ปฏิบัติการระดับ
กรม
(DEPARTMENT
กระทรวง (MOC)
OPERATION
มีการปรับปรุงฐานขอมูลของทุกเรื่องใหความทันสมัย (Update)
CENTER : DOC)
มีการกําหนดลําดับชั้นของการเขาถึงขอมูล
มีคูมือการใชงานระบบศูนย8ปฏิบัติการ
หากมีขอสงสัย ในรายละเอียดของแบบสอบถาม ติดตอ :
1. นางสาวจารุนันท8 ตันเจริญผล
โทรศัพท8 0 2141 6670
2. นางอาทิตยา สุธาธรรม
โทรศัพท8 0 2141 6815
3. นางสาวสิริกาญจน8 สุขผล
โทรศัพท8 0 2141 6845
(รับผิดชอบการตรวจประเด็นที่ 1 : บทบาทของผูบริหารสารสนเทศระดับสูง)
4. นางสาวลัดดา แจงเกษมสุข
โทรศัพท8 0 2141 6905
5. นางสุรีพร พรโสภณวิชญ8
โทรศัพท8 0 2142 1030
(รับผิดชอบการตรวจประเด็นที่ 5 : รายงานสถานการณ8จดั ทําขอมูลของศูนย8ปฏิบัติการระดับกรม )
6. นายพลากร บุปผาธนากร
โทรศัพท8 0 2612 6000 ตอ 2501
(รับผิดชอบการตรวจประเด็นที่ 2 : โครงสรางพี้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 : ระบบเว็บไซต8กลางบริการอิเล็กทรอนิกส8ภาครัฐ
4 : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส8กลางเพื่อการสื่อสาร
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