สิ่งที่ส่งมำด้วย 2

แบบสำรวจข้อมูลกำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศภำครัฐ
ส่วนที่ 1 โครงสร้ำงหน่วยงำน และข้อมูลทั่วไป
ชื่อหน่วยงำน .................................................................................................................................................................................................
สังกัดกรม ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
สังกัดกระทรวง …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

 อยู่ในกรุงเทพมหานคร
 อยู่ในต่างจังหวัด โปรดระบุจังหวด ........................................................................................................

ประเภทหน่วยงำน

 มีสานักงานสาขาย่อย
 อยู่ในกรุงเทพมหานคร จานวน ....................................................................................................
 อยู่ในต่างจังหวัด จานวน .............................................................................................................
 ไม่มีสานักงานสาขาย่อย

ผู้บริหำรระดับ CIO

ชื่อ – สกุล ………………………………………………………………………………………………………………………………….
อีเมล์ …………………………………………………………………………………………………………………………………………
มือถือ ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท์ที่ทางาน ………………………………………………………………………………………………………………………..

ผู้บริหำรระดับ ผู้อำนวยกำร

ชื่อ – สกุล …………………………………………………………………………………......................................................

ศูนย์เทคโลยีสำรสนเทศและกำร

อีเมล์ ………………………………………………………………………………………………………………………………………...

สื่อสำร

มือถือ ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท์ที่ทางาน ………………………………………………………………………………………………………………………..

ผู้ประสำนงำนหลัก

ชื่อ – สกุล …………………………………………………………………………………………………………………………………

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ตาแหน่ง …………………………………………………………………………………………………………………………………...
อีเมล์ ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
มือถือ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท์ที่ทางาน ………………………………………………………………………………………………………………………

จำนวนข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่

สานักงานใหญ่

และลูกจ้ำงชั่วครำว (ประมำณ

 < 50

กำรณ์)

สานักงานสาขาย่อย จานวน (แต่ละสาขา)
 < 50

 50 -100
 50 -100

 101-200  201-500
 101-200  201-500

 501-1000

 > 1000

 501-1000

 > 1000
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ส่วนที่ 2 แบบสำรวจข้อมูลบทบำทของผูบ้ ริหำรสำรสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)
บทบำทของผูบ้ ริหำรสำรสนเทศ

CIO มีกำรปฏิบัตหิ น้ำทีต่ ำมทีไ่ ด้รับมอบหมำย

ระดับสูง (Chief Information

 กาหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

Officer : CIO)

สื่อสารของหน่วยงาน
 วางแผน/จัดทาแผนการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน
 เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณด้านไอทีให้กับหัวหน้าส่วนราชการ
 กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของหน่วยงาน
 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพของงานสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรฐานด้าน
ไอที รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อผู้บริหาร
หน่วยงาน

ส่วนที่ 3 แบบสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลสำรสนเทศภำครัฐ (NETWORK)
1. กำรใช้งำนเครือข่ำยสื่อสำร

 ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย GIN (ไม่ต้องตอบข้อ 4 และ 5 )

ข้อมูลในปัจจุบนั

 ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอื่น โปรดระบุวิธีการจัดหา (ไม่ต้องตอบข้อ 6 )

(วงจรสื่อสำรข้อมูลหลัก)

 หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้จัดหาวงจรสื่อสารข้อมูลให้
 หน่วยงานเป็นผู้จัดหาวงจรสื่อสารข้อมูลเอง โปรดระบุผู้ให้บริการเครือข่าย
 TOT

 CAT

 ผู้ให้บริการรายอื่น โปรดระบุ ………………………………………………………………………………..
2. กำรใช้งำนเครือข่ำยสื่อสำร

 ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย GIN (ไม่ต้องตอบข้อ 4 และ 5 )

ข้อมูลในปัจจุบนั

 ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอื่น โปรดระบุวิธีการจัดหา (ไม่ต้องตอบข้อ 6 )

(วงจรสื่อสำรข้อมูลสำรอง)

 หน่วยงานในสังกัดเป็นผู้จัดหาวงจรสื่อสารข้อมูลให้
 หน่วยงานเป็นผู้จัดหาวงจรสื่อสารข้อมูลเอง โปรดระบุผู้ให้บริการเครือข่าย
 TOT

 CAT

 ผู้ให้บริการรายอื่น โปรดระบุ ………………………………………………………………………………..
3. วัตถุประสงค์กำรใช้งำน

 ใช้เพื่อรับ-ส่งข้อมูลภายในหน่วยงานอย่างเดียวเท่านั้น (Intranet)

เครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลสำรสนเทศ

 ใช้เพื่อรับ-ส่งข้อมูลภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานภายนอกด้วย

ของหน่วยงำน

 ใช้เพื่อรับ-ส่งข้อมูลกับหน่วยงานที่ให้บริการระบบฐานข้อมูลพิเศษ ได้แก่
 ระบบฐานข้อมูล GFMIS ของกรมบัญชีกลาง
 ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ของกรมการปกครอง
 ระบบฐานข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 ระบบฐานข้อมูล National Single Window (NSW) ของกรมศุลกากร
 ระบบฐานข้อมูล eSAR ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)
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 ระบบฐานข้อมูล GSMS ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)
 ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม(DXC) ของสานักงานกิจการยุติธรรม
 ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศสนับสนุนภารกิจของคณะรัฐมนตรี (CABNET)
ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค)
 ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้า (DXC) ของสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)
 ระบบศูนย์เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อการเตือนภัยน้าท่วมและดินถล่ม (NDWC)
ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
 ระบบบริการเสริมของ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้แก่
 G-Cloud  GIN Web Conference  Government Security Mornitoring
 ระบบเชื่อมโยงสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐาน TH e-GIF (eCMS ๒.๐)
 ใช้เพื่อรับ-ส่งข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โปรดระบุ ……………………………………………………………………….
4. กรณีที่หน่วยงำนเป็นผูจ้ ดั หำ

4.1 ประเภทและขนำดเครือข่ำย

วงจรสื่อสำรข้อมูลเพื่อใช้งำนเอง

 Leased Line (Fiber Optic, MPLS)
จานวนวงจร (Link) ทั้งหมด ………………………………………..……………..………………................... ลิงค์
ความเร็ว (Bandwidth) ……………….....…………...... Mbps จานวน …………..………….……........ ลิงค์
ความเร็ว (Bandwidth) ……………….....…………...... Mbps จานวน …………..………….……........ ลิงค์
ความเร็ว (Bandwidth) ……………….....…………...... Mbps จานวน …………..………….……........ ลิงค์
ความเร็ว (Bandwidth) ……………….....…………...... Mbps จานวน …………..………….……........ ลิงค์
 ADSL
จานวนวงจร (Link) ทั้งหมด ………………………………………..……………..………………................... ลิงค์
ความเร็ว (Bandwidth) ……………….....…………...... Mbps จานวน …………..………….……........ ลิงค์
ความเร็ว (Bandwidth) ……………….....…………...... Mbps จานวน …………..………….……........ ลิงค์
 ขนาดความเร็วอินเตอร์เน็ต (Internet Bandwidth) …………………………………………………………… Mbps
4.2 งบประมำณที่ใช้ประจำปี 2557
 งบประมาณรวม ในการจัดหาวงจรสื่อสารและอินเตอร์เน็ต จานวน ……………………………………. บาท
 วงจรสื่อสารข้อมูล จานวน ……………………………………………………………………………. บาท
 บริการอินเตอร์เน็ต จานวน …………………………………………..……………………………… บาท
 ค่าใช้จ่ายหมวดอื่น …………………….………………… จานวน ……………..………………….. บาท
ค่าใช้จ่ายหมวดอื่น ……………………………………… จานวน ……………..………………….. บาท

5. แผนกำรใช้งำนระบบเครือข่ำย

 หน่วยงานใช้งานผ่านระบบเครือข่ายปัจจุบัน

สื่อสำรข้อมูลของหน่วยงำน

 สนใจใช้เครือข่าย GIN โปรดระบุปีงบประมาณ

 ปี 2558

 ปี 2559

 ปี 2560

 สนใจใช้เครือข่าย GIN ทดแทนเครือข่ายสื่อสารข้อมูลปัจจุบันทั้งหมด
 สนใจใช้เครือข่าย GIN เพิ่มเติมจากเครือข่ายสื่อสารข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ โปรดระบุ
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วงจรสื่อสำรข้อมูลที่ตอ้ งกำรใช้งำน
จานวนวงจร (Link) ทั้งหมด ………………………………………..……………..………………................... ลิงค์
ความเร็ว (Bandwidth) ……………….....…………...... Mbps จานวน …………..………….……........ ลิงค์
ความเร็ว (Bandwidth) ……………….....…………...... Mbps จานวน …………..………….……........ ลิงค์
ความเร็ว (Bandwidth) ……………….....…………...... Mbps จานวน …………..………….……........ ลิงค์
ขนำดควำมเร็วอินเตอร์เน็ต (Internet Bandwidth) ………………………………………………… Mbps
6. ควำมพึงพอใจสำหรับกำรใช้

 พึงพอใจมากที่สุด

 พึงพอใจมาก

 พึงพอใจปานกลาง

 พึงพอใจน้อย

งำนเครือข่ำย GIN ปัจจุบัน

 ไม่พึงพอใจ โปรดระบุสาเหตุ ……………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. ข้อเสนอแนะสำหรับระบบ

ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………………………….………………………

เครือข่ำย GIN

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ส่วนที่ 4 แบบสำรวจข้อมูลระบบบริกำรคลำวด์ภำครัฐ (GOVERNMENT CLOUD SERVICE)
1. ศูนย์ขอ้ มูลสำรสนเทศหลัก

 ไม่มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหลัก (Main Site Data Center)

(MAIN SITE DATA CENTER)

 มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหลัก (Main Site Data Center) เป็นของหน่วยงานเอง โปรดระบุ
 หน่วยงานเป็นเจ้าของศูนย์ข้อมูลหลัก (Main Site Data Center)
ขนาดพื้นที่ศูนย์ข้อมูลหลัก (Main Site Data Center) …………..………………..…………….. ตร.ม.
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ……………………………………….………..………. server
 หน่วยงานเช่าใช้ศูนย์ข้อมูลหลัก (Main Site Data Center) จากผู้ให้บริการ
ชื่อผู้ให้บริการ ………………………………………………………………………………………………...…..
ขนาดพื้นที่ศูนย์ข้อมูลหลัก (Main Site Data Center) …………..…………………….….…... ตร.ม.
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ……………………………………….……………….. server

2. ศูนย์ขอ้ มูลสำรสนเทศสำรอง

 ไม่มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศสารอง (Backup Data Center)

(BACKUP SITE DATA

 มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศสารอง (Backup Data Center) โปรดระบุ

CENTER)

ขนาดพื้นที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศสารอง (Backup Data Center) ……………….…………………..… ตร.ม.
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) …………………………..…………….………………………… server

3. งบประมำณที่ใช้ประจำปี
2557 ในกำรดำเนินงำน

 งบประมาณประจาปีรวม ในการดาเนินงาน จานวน …………………………….………….……………………. บาท
 งบสาหรับการดาเนินงาน ศูนย์ Data Center จานวน ………………………..……….…………………. บาท
 งบจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
จานวนเครื่องแม่ข่าย (Server) …………………………………………………………………………… Server
จานวนงบประมาณที่ใช้ …………………………………………………………………………………….… บาท
 ค่าใช้จ่ายหมวดอื่น …………………………………… จานวนงบประมาณ ……………..………………….. บาท
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ค่าใช้จ่ายหมวดอื่น …………………………………… จานวนงบประมาณ ……………..…..…………….. บาท
ค่าใช้จ่ายหมวดอื่น ………………………….……… จานวนงบประมาณ ……………..…………………... บาท
4. กำรรับรู้และกำรใช้งำนบริกำร

 ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) (ไม่ต้องตอบข้อ 5 กับ 7)

คลำวด์ภำครัฐ (G-CLOUD)

 ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud)
 ไม่เคยใช้บริการคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud)
 ใช้บริการคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) จานวน …………………………….…………………………… VM
 ใช้บริการคลาวด์ของผู้ให้บริการรายอื่น โปรดระบุ…………………………………จานวน………….…….……… VM

5. ลักษณะกำรใช้งำน

 เว็บไซต์หน่วยงาน จานวน ………………. VM  ระบบงานภายในหน่วยงาน จานวน ……….......…. VM
 ระบบสาหรับให้บริการประชาชน จานวน ………………. VM
 ระบบสารอง (Backup) จานวน ………. VM

6. แผนกำรจัดหำเครื่องแม่ข่ำย

 อื่นๆ โปรดระบุ ..................... จานวน ……………. VM

 ไม่มีการเพิ่มจานวนเครื่องแม่ข่าย
 หน่วยงานมีแผนจัดหาเครื่องแม่ข่ายเพิ่มจานวน………………………………………………………………….Servers
 หน่วยงานสนใจใช้บริการคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud)
 สนใจใช้บริการ G-Cloud ในปีงบประมาณ 2558 จานวน …………………………………… VM
 สนใจใช้บริการ G-Cloud ในปีงบประมาณ 2559 จานวน …………………………………… VM
 สนใจใช้บริการ G-Cloud ในปีงบประมาณ 2560 จานวน …………………………………… VM

7. ควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบ

 พึงพอใจมากที่สุด

 พึงพอใจมาก

 พึงพอใจปานกลาง

 พึงพอใจน้อย

บริกำรคลำวด์ภำครัฐ

 ไม่พึงพอใจ โปรดระบุสาเหตุ ……………………………………….........................................................................

(GOVERNMENT CLOUD

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SERVICE)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. ข้อเสนอแนะสำหรับระบบ

ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………………………….………………………

บริกำรคลำวด์ภำครัฐ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(GOVERNMENT CLOUD

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SERVICE)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ส่วนที่ 5 แบบสำรวจข้อมูลระบบเว็บไซต์บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ (E-GOVERNMENT SERVICE)
1. ข้อมูลระบบเว็บไซต์บริกำรของ
หน่วยงำน

 ไม่มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไม่ต้องตอบข้อ 4, 5 และ 7 )
 มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน โปรดระบุ
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 เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่หรือดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวน ……..……………… เว็บไซต์
 เว็บไซต์เพื่อให้บริการ e-Service
 ให้บริการกับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สังกัดภายในหน่วยงาน จานวน …………………… เว็บไซต์
 ให้บริการกับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สังกัดหน่วยงานภายนอก จานวน ………………… เว็บไซต์
 ให้บริการกับภาคธุรกิจและประชาชน จานวน ………………………..…………………….… เว็บไซต์
2. กำรรับรู้และกำรพัฒนำเว็บไซต์

 ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

ของหน่วยงำน ตำมมำตรฐำน

 ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

เว็บไซต์ภำครัฐ (GOVERNMENT

 ยังไม่ได้พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐาน จานวน ………………………………..……………… เว็บไซต์

WEBSITE STANDARD)

 พัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานแล้ว จานวน …………….………………………..…………….… เว็บไซต์

3. กำรรับรู้และเชื่อมโยงเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน เข้ำกับระบบเว็บไซต์กลำง
บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ

 ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Gov Portal)
(ไม่ต้องตอบข้อ 7 )
 ทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Gov Portal)

(E-GOV PORTAL :

 ยังไม่ได้เชื่อมโยงเข้ากับระบบ e-Gov Portal จานวน ……………………….…………….… เว็บไซต์

เว็บไซต์ WWW.EGOV.GO.TH)

 เชื่อมโยงเข้ากับระบบ e-Gov Portal แล้ว จานวน ……………………….…………….….… เว็บไซต์

4. วิธีกำรเข้ำใช้งำนระบบเว็บไซต์
บริกำร (E-SERVICE) ของหน่วยงำน

 เข้าใช้งานระบบด้วย Username และ Password
 กาหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานตามสิทธิของแต่ละเว็บไซต์ จานวน …………..…….………… เว็บไซต์
 กาหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบด้วยวิธี Single Sign-on
 ใช้ Single Sign-on ของหน่วยงาน จานวน …………….………..…………….… เว็บไซต์
 ใช้ Single Sign-on ของ สรอ. จานวน …………….…………………………….… เว็บไซต์
 เข้าใช้งานระบบด้วยวิธีอื่นๆ ระบุ …………….…………….………………….…………………………………………………

5. กำรตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล

 ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก

ผ่ำนเลขทีบ่ ัตรประจำตัวประชำชน

 มีการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก

13 หลัก

 ไม่มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ (Offline Mode)
 เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์แบบ online
 เชื่อมโยงผ่านเครือข่าย GIN

6. แผนกำรเชื่อมโยงเว็บไซต์ของ

 เชื่อมโยงผ่านเครือข่ายอื่น

 ไม่สนใจเชื่อมโยงเว็บไซต์ เข้ากับระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Gov Portal)

หน่วยงำน เข้ำกับระบบเว็บไซต์กลำง  สนใจเชื่อมโยงเว็บไซต์ เข้ากับระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Gov Portal)
บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ
 ปี 2558 จานวน ……………………….…………….….… เว็บไซต์
(E-GOV PORTAL :
เว็บไซต์ WWW.EGOV.GO.TH)
7. ควำมพึงพอใจสำหรับกำรใช้

 ปี 2559 จานวน ……………………….…………….….… เว็บไซต์
 ปี 2560 จานวน ……………………….…………….….… เว็บไซต์
 พึงพอใจมากที่สุด

 พึงพอใจมาก

 พึงพอใจปานกลาง

 พึงพอใจน้อย
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บริกำรระบบเว็บไซต์กลำงบริกำร

 ไม่พึงพอใจ โปรดระบุสาเหตุ ……………………………………….........................................................................

อิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(E-GOV PORTAL :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เว็บไซต์ WWW.EGOV.GO.TH)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. ข้อเสนอแนะสำหรับระบบเว็บไซต์ ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………………………….………………………
กลำงบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(E-GOV PORTAL :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เว็บไซต์ WWW.EGOV.GO.TH)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ส่วนที่ 6 แบบสำรวจข้อมูลระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E – MAIL)
1. กำรใช้งำนระบบ E-MAIL ใน

 ไม่มีการใช้งานระบบ E-Mail

ปัจจุบัน

 มีการใช้งานระบบ E-Mail
 ใช้งานผ่าน Free E-Mail
 GMail

 Hotmail

 Yahoo Mail

 อื่นๆ ระบุ ........................

 ใช้งานผ่านระบบ MailGoThai (ไม่ต้องตอบข้อ 3 และ 4 )
 ใช้งานผ่านระบบ E-Mail ที่หน่วยงานเป็นผู้ดาเนินการเอง โปรดระบุวิธกี าร (ไม่ต้องตอบข้อ 5 )
 หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้จัดหาระบบ E-Mail ให้ใช้งาน โปรดระบุ โดเมน @…………………..
 หน่วยงานเป็นผู้จัดหาระบบ E-Mail เอง โปรดระบุ โดเมน @……………………………………….
2. จำนวนบัญชีรำยชื่อผู้ใช้งำน

 < 50

 50 -100

 101-200  201-500

 501-1000

 > 1000

ระบบ E-MAIL
3. กรณีที่หน่วยงำนเป็น

3.1 ประเภทของระบบ E-Mail

ผู้ดำเนินกำรจัดหำระบบ E-MAIL

 Open Source  MS – Exchange  Lotus Note  Zimbra  อื่นๆ ระบุ ........................

ใช้งำนเอง

3.2 งบประมำณที่ใช้ประจำปี 2557
 งบประมาณรวม ในการดาเนินการระบบ E-Mail จานวน ………………………………….…………………. บาท

4. แผนกำรใช้งำนระบบ E-MAIL

 หน่วยงานใช้งานผ่านระบบ E-Mail ปัจจุบัน

ของหน่วยงำน

 ใช้งานผ่านระบบ MailGoThai โปรดระบุปีงบประมาณ  ปี 2558

 ปี 2559

 ปี 2560

 สนใจใช้ระบบ MailGoThai เป็นอีเมล์หลักเพื่อทดแทนระบบ E-Mail ปัจจุบันทั้งหมด
 สนใจใช้ระบบ MailGoThai เพื่อเป็น E-Mail สารอง โปรดระบุ
จานวนบัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน ………………………………………..……………..………………...................
โดเมนที่ต้องการใช้งาน @………………………………………..……………..………………………………...
5. ควำมพึงพอใจสำหรับกำรใช้งำน  พึงพอใจมากที่สุด

 พึงพอใจมาก

 พึงพอใจปานกลาง

 พึงพอใจน้อย
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ระบบ MAILGOTHAI ปัจจุบัน

 ไม่พึงพอใจ โปรดระบุสาเหตุ ……………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. ข้อเสนอแนะสำหรับระบบ

ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………………………….………………………

MAILGOTHAI

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ส่วนที่ 7 แบบสำรวจข้อมูลกำรจัดทำข้อมูลของศูนย์ปฏิบตั กิ ำรระดับกรม (DEPARTMENT OPERATION CENTER : DOC)
กำรจัดทำข้อมูลของศูนย์ปฏิบตั กิ ำร  มีการทบทวนข้อมูลให้มีความครบถ้วนเป็นไปตามแนวทางในการจัดทาข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับ
กรมตามที่กาหนด
ระดับกรม (DEPARTMENT
OPERATION CENTER : DOC)

 มีแผนในการบูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เชื่อมกับศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง
(MOC)
 มีการปรับปรุงฐานข้อมูลของทุกเรื่องให้ความทันสมัย (Update)
 มีการกาหนดลาดับชั้นของการเข้าถึงข้อมูล
 มีคู่มือการใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการ

หำกมีข้อสงสัย ในรายละเอียดของแบบสอบถาม ติดต่อ :
1. นางสาวจารุนันท์ ตันเจริญผล
โทรศัพท์ 0 2141 6670
2. นางอาทิตยา สุธาธรรม
โทรศัพท์ 0 2141 6815
3. นางสาวสิริกาญจน์ สุขผล
โทรศัพท์ 0 2141 6845
(รับผิดชอบการตรวจประเด็นที่ 1 : บทบาทของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง)
4. นางสาวลัดดา แจ้งเกษมสุข
โทรศัพท์ 0 2141 6905
5. นางสุรีพร พรโสภณวิชญ์
โทรศัพท์ 0 2142 1030
(รับผิดชอบการตรวจประเด็นที่ 5 : รายงานสถานการณ์จัดทาข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม )
6. นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล
โทรศัพท์ 0 2612 6000 ต่อ 3001
7. นายพลากร บุปผาธนากร
โทรศัพท์ 0 2612 6000 ต่อ 2501
(รับผิดชอบการตรวจประเด็นที่ 2 : โครงสร้างพี้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 : ระบบเว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
4 : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสาร

หน้า 8 จาก 8

