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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 รายชื่อผู้จัดทำ

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงานการพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ หน่ วยงานมีการจั ดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลั กษณ์ อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอีย ดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานของกิ จ กรรม/กระบวนงานต่ างๆ ของหน่ ว ยงาน และสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนงาน
1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้
การทำงานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพื่อขอการรับ
บริการที่ตรงกับความต้องการ
1.3 เพื่อให้ ผู้ป ฏิบั ติงาน ของศูน ย์ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลั ดกระทรวง
คมนาคม สามารถนำคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการดิจิทัล ของสำนักงาน
ปลั ดกระทรวงคมนาคม ได้แ ก่ การพั ฒ นาระบบงานดิจิ ทั ล การนำระบบลงสู่ การปฏิ บั ติ และการติ ดตาม
ประเมิน ผล เพื่อให้ สำนัก/ศูน ย์/กลุ่ ม/กอง ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐ มนตรี
หน่วยงานในสังกัด ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ สามารถใช้ข้อมูล สารสนเทศ และบริการดิจิทัล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
คู่ มื อ การการพั ฒ นาระบบบริ ห ารและระบบบริก ารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ครอบคลุ ม ตั้ งแต่ ขั้ น ตอนการ
พิจารณาปัจจัยที่ทำให้เกิดการพัฒนาระบบ การจัดทำโครงการแผนงานเสนอผู้บริหาร การสำรวจความต้องการ
และกระบวนการปฏิบั ติงาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การจัดทำร่างระบบ การพัฒ นาระบบ การ
ทดสอบระบบ การติดตั้ง การจัดทำคู่มือและจัดฝึ กอบรม การเปิดใช้งานระบบ การดูแลรักษาระบบ การ
ประเมินผลวัดความพึงพอใจ การสรุปผลการประเมิน และการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
3. คำจำกัดความ
มาตรฐาน คือ สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์สำหรับเทียบกำหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิบั ติงาน (Performance Standard) เป็น ผลการปฏิบั ติงานในระดับ ใดระดับ หนึ่ ง
ซึ่งถือว่าเป็ น เกณฑ์ที่ น่ าพอใจหรื ออยู่ ในระดับที่ผู้ ป ฏิบัติงานส่ วนใหญ่ ทำได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณา
กำหนดมาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน
อส. หมายถึงกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและระบบริการอิเล็กทรอนิกส์
คส. หมายถึงกลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ศทส. หมายถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-2ระบบจำลอง (Prototype) หมายถึง ระบบสารสนเทศจำลองที่ไ ด้พัฒ นาขึ้น เพื่อ แสดงให้เ ห็น
ภาพรวมของระบบสารสนเทศ ใช้ในการนำเสนอผู้ใช้งานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องการของระบบ ก่อน
พัฒนางานอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้งานจริงต่อไป
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปลัดกระทรวงคมนาคม หรือรองปลัดกระทรวงคมนาคมที่ได้ รับมอบอำนาจ มีหน้าที่ในการให้ ความ
เห็นชอบโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม รับทราบการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ต่าง ๆ รวมถึง
การแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ ในระดับนโยบาย
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่เสนอโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ให้
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุป สรรค ต่าง ๆ ให้
ผู้บริหารรับทราบ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบริการและระบบริการอิเล็กทรอนิกส์ รับผิดชอบการจัดทำโครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ต่าง ๆ เสนอผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร พร้อมทั้งการบริหารโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม และแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ต่าง ๆ
นั ก วิช าการคอมพิ ว เตอร์ ชำนาญการและปฏิ บั ติการ รับ ผิ ดชอบในการสำรวจความต้ องการและ
กระบวนการปฏิบั ติงาน การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ การจัดทำร่างระบบงานดิจิทัล การพั ฒ นา การ
ทดสอบ การติดตั้ง การจัดทำคู่มือ จัดฝึกอบรม การนำระบบลงสู่การปฏิบัติ การดูแลรักษา การประเมินผล
และสรุปผลการประเมิน
บุคลากรของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี
เป็ น ผู้ ให้ ข้อมูล กระบวนการปฏิบั ติงาน ความต้องการต่าง ๆ รวมถึงเข้าร่วมพิจารณาผลการออกแบบ การ
ทดสอบระบบ รั บ การฝึ ก อบรม การใช้ งานระบบ การแจ้ งปั ญ หาข้ อ ผิ ด พลาดต่ า ง ๆ และการตอบแบบ
ประเมินผลความพึงพอใจการใช้งานระบบ
หน่วยงานในสังกัด เป็นผู้ให้ข้อมูลกระบวนการ ความต้องการ รวมถึงเข้าร่วมในการพิจารณาผลการ
ออกแบบ การทดสอบระบบ รับการฝึกอบรม การใช้งานระบบ การแจ้งปัญหาข้อผิดพลาดต่าง ๆ และการตอบ
แบบประเมินผลความพึงพอใจการใช้งานระบบ
ประชาชนทั่วไป เป็นผู้ใช้บริการข้อมูล สารสนเทศ และบริการดิจิทัล และตอบแบบประเมินผลความ
พึงพอใจ

-35. Work Flow กระบวนงาน
ชื่อกระบวนการ คือ การพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
ข้อกำหนดที่สำคัญ คือ ระบบงานดิจิทัลตอบสนองต่อการปฏิบัติงานทำให้ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัด คือ ร้อยละความพึงพอใจของการใช้งานระบบงานดิจิทัล ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ขั้นตอนการทำงาน

ผังงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
(ตำแหน่ง/กลุ่ม/
ฝ่าย)

เริ่มต้น

พิจารณาปัจจัยที่ทำให้เกิดการพัฒนา
ระบบงานดิจิทลั เช่น ความต้องการ
ปัญหา ข้อสั่งการของผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

พิจารณาปัจจัยที่ทำให้เกิด
การพัฒนาระบบงานดิจิทัล

ภายใน 1 วัน

อส.ศทส.

จัดทำโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

จัดทำโครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม

ภายใน 15 วัน

อส.ศทส.

ผู้บริหารพิจารณา โครงการ/
แผนงาน/กิจกรรม

ภายใน 7 วัน

ผู้บริหาร และ
อส.ศทส.

สำรวจความต้องการและ
กระบวนการปฏิบัติงาน

อย่างน้อย 1
เดือน

อส.ศทส.

วิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบงานดิจิทัล

อย่างน้อย 1
เดือน

อส.ศทส.

จัดทำ/ปรับปรุงระบบ
จำลอง (Prototype)

อย่างน้อย 1
เดือน

อส.ศทส.

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของ

อย่างน้อย 3 วัน

อส.ศทส.และ
ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

เสนอโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ให้
ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

สำรวจความต้องการ และ
กระบวนการปฏิบัติงานของ สำนัก/
ศูนย์/กลุม่ /กอง โดยการสัมภาษณ์เก็บ
ข้อมูลจากบุคลากร
นำผลจากการสำรวจมาวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบงานดิจิทลั เช่น
ออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูล
หน้าจอระบบ รายงานต่าง ๆ ฯลฯ
จัดทำ/ปรับปรุงระบบจำลอง
(Prototype) เพื่อแสดงภาพรวม
ของระบบงานดิจิทัล
ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ
จำลองกับผู้ใช้งาน

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

-4ขั้นตอนการทำงาน

ผังงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
(ตำแหน่ง/กลุ่ม/
ฝ่าย)

พัฒนา/แก้ไข ระบบงานดิจิทัล โดย
การเขียนโปรแกรม และ/หรือปรับปรุง
โครงสร้างฐานข้อมูล

พัฒนา/แก้ไข
ระบบงานดิจิทัล

อย่างน้อย 2
เดือน

อส.ศทส.

ทดสอบ

อย่างน้อย
7 วัน

อส.ศทส.และ
ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

ทดสอบระบบร่วมกับผู้ใช้งานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความถูกต้อง และ
สามารถใช้งานได้จริง
ติดตั้งระบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย รวมถึงกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ
ของระบบเพื่อให้พร้อมในการใช้งาน

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

อย่างน้อย 1 วัน

อส.ศทส.ร่วมกับ
คส.ศทส.

จัดทำคู่มือและฝึกอบรม

คู่มือ 2 วัน
อบรม 1 วัน

อส.ศทส. และ
ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

เปิดใช้ระบบงานดิจิทัล

จัดทำหนังสือ
ภายใน 1 วัน และ
เปิดใช้งานระบบ
ตลอดเวลา

อส.ศทส.

ดูแลรักษาระบบงาน
ดิจิทัล

ตลอดเวลา

อส.ศทส.

รับทราบปัญหา/
ความต้องการใหม่

ตลอดเวลา

อส.ศทส.

วิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการใหม่
ที่ได้รับจากผู้ใช้ระบบงานดิจิทัล

วิเคราะห์ปัญหา/ความ
ต้องการใหม่

ปัญหาภายใน 30
นาที ความต้องการ
ใหม่ภายใน 2 ชัว่ โมง

อส.ศทส.

พัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข ระบบงาน
ดิจิทัล โดยการเขียนโปรแกรม

พัฒนา/ปรับปรุง/
แก้ไขระบบงานดิจิทัล

ปัญหาใน 10 นาที
ความต้องการใหม่
ขึ้นกับเนื้องานอย่าง
น้อยภายใน 15 วัน

อส.ศทส.

สำรวจความพึงพอใจผู้ใช้ระบบงาน
ดิจิทัล โดยใช้แบบสอบถาม

สำรวจความพึงพอใจ

ภายใน 1 เดือน

อส.ศทส. และ
ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

จัดทำคู่มือผู้ใช้งานและจัดฝึกอบรมให้
ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
จัดทำหนังสือแจ้ง สำนัก/ศูนย์/กลุม่ /
กอง ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งกำหนดการ
เปิดใช้ระบบงานดิจิทลั อย่างเป็น
ทางการ
ดูแลรักษาระบบ ให้สามารถใช้งานได้
อย่างเต็มวิสยั สามารถ มีความทันสมัย
สอดคล้องกับการใช้งาน
รับปัญหา/ความต้องการใหม่ จากการ
ใช้ระบบงานดิจิทัล

ติดตั้งระบบ

-5ขั้นตอนการทำงาน

ประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบงานดิจิทัล
สรุปรายงาผลการดำเนินงานให้
ผู้บริหารรับทราบ

ผังงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
(ตำแหน่ง/กลุ่ม/
ฝ่าย)

ประมวลผลการสำรวจ

ภายใน 2 วัน

อส.ศทส.

รายงานผลการ
ดำเนินงาน

ภายใน 1 วัน

อส.ศทส.

สิ้นสุด

6. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
การเริ่มต้นพัฒนาระบบงานดิจิทัล มีปัจจัยหลายอย่างที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนา เช่น ความต้ องการ/
ปัญหาการปฏิบัติงาน/ข้อสั่งการของผู้บริหาร/ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและ
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเป็นผู้พิจารณาปัจจัยต่างๆ เหล่านั้น
และจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยแผนงาน/โครงการ จะต้อง
ประกอบด้วยเนื้อหาหลักได้แก่ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตแผนงาน/โครงการ วงเงิน
5
งบประมาณ (หากมี) ระยะเวลาดำเนินการ ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ
บุคลากร และแผนปฏิบัติงาน โดยจะ
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ
เมื่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเริ่มปฏิบัติงานโดยสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลความ
ต้องการและกระบวนการปฏิ บั ติงานของผู้ ที่ เกี่ยวข้อง นำมาวิเคราะห์ และออกแบบระบบงานดิ จิทัล เช่ น
หน้าจอบันทึก แก้ไข และสืบค้นข้อมูล รายงานต่าง ๆ รวมถึงการออกแบบโครงสร้างของโปรแกรม โครงสร้าง
ของระบบระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย และจัดเป็นระบบจำลอง (Prototype) นำเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อถูกต้องไม่มีข้อบกพร่องแล้วจึงพัฒ นาเป็นระบบงานดิจิทัลตาม Prototype ที่ได้
ออกแบบไว้
เมื่อพัฒนาระบบงานดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็นการทดสอบระบบร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ กับผู้ที่ใช้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความถูกต้องมากที่สุด
และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจึงติดตั้งระบบงานดิจิทัลต่อไป
ทั้งนี้ หลังจากพัฒ นาระบบงานดิจิทัลแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะจัดทำคู่มือสำหรับผู้ใช้งาน
ระบบ จัดฝึกอบรม และนำระบบลงสู่การปฏิบัติ พร้อมการดูแลรักษาระบบงานดิจิทัล โดยหากมีข้อผิดพลาด/
ความต้องการใหม่เพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ก็จะปรับปรุง/แก้ไข และดูแลรักษาให้ระบบงานดิจิทัลให้สามารถใช้งานได้
อย่างเป็นปกติเต็มวิสัยสามารถต่อไป

-6อนึ่ง ในแต่ละปีงบประมาณกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ จะประเมินผล
ความพึงพอใจ ประมวลผล และสรุปผลการประเมิน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขให้ระบบงานดิจิทัล
มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมรายงานให้ผู้บริหารรับทราบผลการดำเนินงาน
7. มาตรฐานคุณภาพงาน
ลำดับ

ผังงาน

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
(ตำแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)

เริ่มต้น

1

พิจารณาปัจจัยที่ทำให้เกิด
การพัฒนาระบบงานดิจิทัล

2

จัดทำโครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม

3

ผู้บริหารพิจารณา

ภายใน 1 วัน

พิจารณาปัจจัยที่ทำให้เกิด
การพัฒนาระบบงานดิจิทัล
เช่น ความต้องการ ปัญหา
ข้อสั่งการของผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ระบบงานดิจิทัลที่พัฒนามี
ความสอดคล้องกับปัจจัยที่
ทำให้เกิดการพัฒนา
ระบบงานดิจิทัล

ภายใน 15 วัน

จัดทำโครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม

โครงการมีรายละเอียด
อย่างน้อย วัตถุประสงค์
อส.ศทส.
เป้าหมาย ขอบเขตงาน
งบประมาณและผู้รับผิดชอบ

ภายใน 7 วัน

เสนอโครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม ให้ผู้บริหาร
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหาร และ
อส.ศทส.

ผลสำรวจมีความถูกต้อง
และครบถ้วน

อส.ศทส.

สอดคล้องกับความต้องการ
และกระบวนการปฏิบัติงาน

อส.ศทส.

สอดคล้องกับความต้องการ
ระบบและกระบวนการ
ปฏิบัติงาน

อส.ศทส.

ไม่เห็นชอบ
สิ้นสุด

เห็นชอบ

4

สำรวจความต้องการและ
กระบวนการปฏิบัติงาน

อย่างน้อย 1 เดือน

5

วิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบ

อย่างน้อย 1 เดือน

6

จัดทำ/ปรับปรุงระบบ
จำลอง (Prototype)

อย่างน้อย 1 เดือน

ไม่ถูกต้อง

7

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ถูกต้อง

อย่างน้อย 3 วัน

สำรวจความต้องการ และ
กระบวนการปฏิบัติงานของ
สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง โดย
การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจาก
บุคลากร
นำผลจากการสำรวจมา
วิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบงานดิจิทัล เช่น
ออกแบบโครงสร้างระบบ
ฐานข้อมูล หน้าจอระบบ
รายงานต่าง ๆ ฯลฯ
จัดทำ/ปรับปรุงระบบจำลอง
(Prototype) เพื่อแสดง
ภาพรวมของระบบงาน
ดิจิทัล
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ระบบจำลองกับผู้ใช้งาน

ระบบจำลองมีความถูกต้อง

อส.ศทส.

อส.ศทส. และ
ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

-7ลำดับ

8

9

ผังงาน

พัฒนา/แก้ไข
ระบบงานดิจิทลั
ไม่ถูกต้อง
ทดสอบระบบ
ถูกต้อง

10

ติดตั้งระบบ

11

จัดทำคู่มือและอบรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
(ตำแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)

อย่างน้อย 2 เดือน

พัฒนา/แก้ไข ระบบงาน
ดิจิทัล โดยการเขียน
โปรแกรม และ/หรือ
ปรับปรุงโครงสร้าง
ฐานข้อมูล

ระบบงานดิจิทัลมี
คุณลักษณะการทำงาน
ครบถ้วนตามระบบจำลอง

อส.ศทส.

อย่างน้อย
7 วัน

ทดสอบระบบร่วมกับ
ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เกิดความถูกต้อง และ
สามารถใช้งานได้จริง

ระบบงานดิจิทัลมีความ
ถูกต้อง

อส.ศทส. และ
ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

อย่างน้อย 1 วัน

ติดตั้งระบบที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย รวมถึง
กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ ของ
ระบบเพื่อให้พร้อมในการใช้
งาน

ระบบงานดิจิทัลมีความ
พร้อมใช้งาน

อส.ศทส.ร่วมกับ
คส.ศทส.

คู่มือ 2 วัน
อบรม 1 วัน

จัดทำคู่มือผู้ใช้งานและจัด
ฝึกอบรมให้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

คู่มือถูกต้องครอบคลุมการใช้
อส.ศทส.และ
งานระบบ และผู้ใช้งานมี
ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
ความรู้และเข้าใจระบบ

12

เปิดใช้งานระบบ

จัดทำหนังสือ
ภายใน 1 วัน และ
เปิดใช้งานระบบ
ตลอดเวลา

13

ดูแลรักษาระบบ

ตลอดเวลา

14

รับทราบปัญหา/
ความต้องการใหม่

ตลอดเวลา

15

วิเคราะห์ปัญหา/
ความต้องการใหม่

ปัญหาภายใน 10
นาที ความต้องการ
ใหม่ภายใน 2
ชั่วโมง

พัฒนา/ปรับปรุง/
แก้ไข ระบบ

ปัญหาใน 10 นาที
ความต้องการใหม่
ขึ้นกับเนื้องานอย่าง
น้อยภายใน 15 วัน

16

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

จัดทำหนังสือแจ้ง สำนัก/
ศูนย์/กลุ่ม/กอง ที่เกีย่ วข้อง
เพื่อแจ้งกำหนดการเปิดใช้
ระบบงานดิจิทัลอย่างเป็น
ทางการ
ดูแลรักษาระบบ ให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างเต็มวิสัย
สามารถ มีความทันสมัย
สอดคล้องกับการใช้งาน
รับปัญหา/ความต้องการ
ใหม่ จากการใช้ระบบงาน
ดิจิทัล
วิเคราะห์ปัญหา/ความ
ต้องการใหม่ ที่ได้รับจาก
ผู้ใช้ระบบงานดิจิทัล
พัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข
ระบบงานดิจิทัล โดยการ
เขียนโปรแกรม

ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานระบบ
ได้

อส.ศทส.

ระบบสามารถใช้งานได้อย่าง
อส.ศทส.
ต่อเนื่อง เต็มวิสัยสามารถ
ปัญหา/ความต้องการใหม่ มี
ความชัดเจนถูกต้อง

อส.ศทส.

ผลการวิเคราะห์มีความ
ถูกต้องแก้ไขปัญหาและ
อส.ศทส.
ตอบสนองความต้องการใหม่
ได้
ระบบงานดิจิทัลรองรับการ
ใช้งานของผู้ใช้

อส.ศทส.

-8ลำดับ

ผังงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
(ตำแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ภายใน 1 เดือน

สำรวจความพึงพอใจผู้ใช้
ระบบงานดิจิทัล โดยใช้
แบบสอบถาม

แบบสำรวจความพึงพอใจ
และกลุ่มเป้าหมายที่สำรวจ
สะท้อนให้บริการระบบ
สารสนเทศอย่างแท้จริง

อส.ศทส. และ
ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

การประมวลผลมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์

อส.ศทส.

17

สำรวจความพึง
พอใจ

18

ประมวลผลการสำรวจ

ภายใน 2 วัน

ประมวลผลการสำรวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน
ดิจิทัล

19

สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน

ภายใน 1 วัน

สรุปรายงาผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน
ให้ผู้บริหารรับทราบ
สะท้อนความเป็นจริง

อส.ศทส.

สิ้นสุด

*** หมายเหตุ ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานปลัดกรทรวงคมนาคม สำนักงานรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัด และประชาชนที่ใช้
บริการข้อมูล สารสนเทศ และบริการดิจิทัล

8. ระบบติดตามประเมินผล
ในการติดตามและประเมิน ผลการดำเนินงานตามกระบวนงานการพัฒ นาระบบบริห ารและระบบ
บริ ก ารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะมี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ใช้ ในการในการติ ด ตามและบริห ารงาน และเมื่ อ มี ก ารใช้
ระบบงานดิจิทัลจะมีการประเมินผลความพึงพอใจทุกปี เพื่อนำมาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง /แก้ไข ระบบงาน
ดิจิทัลให้มีความทันสมัยตรงกับความต้องการมากที่สุด
9. เอกสารอ้างอิง
หนังสือการสั่ง การของผู้บ ริหาร ความต้องการของบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ฯลฯ
10. แบบฟอร์มที่ใช้
ไม่มี
----------------------------------------

-9-

ภาคผนวก

ภาคผนวก รายชื่อผู้จัดทำ
กลุ่มพัฒนาระบบริหารและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายศักดิ์ณรงค์ หมวดโพธิ์กลาง
นางสาวอัชฌาพร สาระวรรณ
นางสาวเพ็ญพร รุ่งเมือง
นางสาวจารุนันท์ บุญวิทยาลิขิต
นางสาวนิภาวรรณ รอดสาย

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

- 10 ๖. นางสาวพัสตราพร สนิทอินทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

---------------------------------------------------------

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 รายชื่อผู้จัดทำ

ภาคผนวก 1
รายชื่อผู้จดั ทำ

ภาคผนวก 1 รายชื่อผู้จัดทำ
รายชื่อผู้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มพัฒนาระบบริหารและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายศักดิ์ณรงค์ หมวดโพธิ์กลาง
นางสาวอัชฌาพร สาระวรรณ
นางสาวเพ็ญพร รุ่งเมือง
นางสาวจารุนันท์ บุญวิทยาลิขิต
นางสาวนิภาวรรณ รอดสาย
นางสาวพัสตราพร สนิทอินทร์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

