คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
กระบวนการพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้
ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
มีนาคม 2561

คำนำ
สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ได้ดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)
หมวด 6 กำรจัดกำรกระบวนกำร ซึ่งเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) หมวด 6 ได้
กำหนดให้มีกำรจัดทำคู่มือกระบวนกำร
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มี
หน้ำที่เกี่ยวกับพัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย รวมทั้งให้คำปรึกษำแนะนำ หรือฝึกอบรมกำรใช้
คอมพิวเตอร์และกำรใช้โปรแกรม ได้จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรพัฒนำระบบบริหำรและระบบบริกำร
อิเล็กทรอนิกส์ และกำรประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำน ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำมำรถ
นำคู่มือดังกล่ำว ไปใช้ปฏิบัติงำนในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งกำรนำ
ระบบลงสู่กำรปฏิบัติ และกำรติดตำมประเมินผล เพื่อให้ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง ของสำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคม และสำนักงำนรัฐมนตรี หน่วยงำนในสังกัด ตลอดจนประชำชนทั่วไปได้ สำมำรถใช้ข้อมูล สำรสนเทศ
และบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
--------------------------------------

สารบัญ
1. วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน
2. ขอบเขต
3. คาจากัดความ
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
5. Work Flow กระบวนการ
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7. มาตรฐานงานพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้
8. ระบบติดตามและประเมินผล
9. เอกสารอ้างอิง
10. แบบฟอร์มที่ใช้
ภาคผนวก
- รายชื่อผู้จัดทา

หน้าที่
1
1
1
1
2
4
5
7
7
7

คู่มือการปฏิบัติงาน
การพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
1. วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สามารถนาคู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้
ของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ไปใช้ปฏิบัติงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศและบริการอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมทั้งการนาระบบลงสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล เพื่อให้ สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม และสานักงานรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัด ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ สามารถใช้
ข้อมูล สารสนเทศ และบริการอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
คู่มื อ การการพั ฒ นาระบบบริ ห ารและระบบบริ การอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ขั้น ตอนการ
พิจ ารณาปั จ จั ยที่ทาให้ เกิดการพัฒ นาระบบ การจัดทาโครงการแผนงานเสนอผู้บริห าร การส ารวจความ
ต้องการและกระบวนการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การจัดทาร่างระบบ การพัฒนาระบบ
การทดสอบระบบ การติดตั้ง การจัดทาคู่มือและจัดฝึกอบรม การเปิดใช้งานระบบ การดูแลรักษาระบบ การ
ประเมินผลวัดความพึงพอใจ การสรุปผลการประเมิน และการรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร
3. คาจากัดความ
อท. หมายถึงกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและระบบริการอิเล็กทรอนิกส์
ศทท. หมายถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบจาลอง (Prototype) หมายถึง ระบบสารสนเทศจาลองที่ไ ด้พัฒ นาขึ้น เพื่อ แสดงให้เ ห็น
ภาพรวมของระบบสารสนเทศ สาหรับ ใช้ใ นการนาเสนอให้ผู้ใ ช้ง านตรวจสอบความถูก ต้อ งการ ก่อ น
พัฒนาระบบสารสนเทศให้ใช้งานจริงต่อไป
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปลัดกระทรวงคมนาคม หรือรองปลัดกระทรวงคมนาคมที่ได้รับมอบอานาจ : ให้ความเห็นชอบ
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม และรับทราบรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ ในระดับนโยบาย
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : เสนอโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ให้หัวหน้า
ส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ต่าง ๆ ให้ผู้บริหาร
รับทราบ และแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ต่าง ๆ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบริการและระบบริการอิเล็กทรอนิกส์ : พิจารณาจัดทาโครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม รายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ต่าง ๆ เสนอผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร พร้อมทั้งบริหารโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม และแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ต่าง ๆ
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นักวิช าการคอมพิว เตอร์ ช านาญการและปฏิบัติการ : ส ารวจความต้องการและกระบวนการ
ปฏิบัติงาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การจัดทาร่างระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ การ
ติดตั้ง การจัดทาคู่มือและจัดฝึกอบรม การเปิดใช้งานระบบ การดูแลรักษาระบบ การประเมินผลวัดความพึง
พอใจ การสรุปผลการประเมิน
บุคลากรของ สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง ของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสานักงานรัฐมนตรี :
ให้ข้อมูลกระบวนการ ความต้องการ รวมถึงเข้าร่วมในการพิจารณาผลการออกแบบ การทดสอบระบบ รับการ
ฝึกอบรม การใช้งานระบบ การแจ้งปัญหาข้อผิดพลาดต่าง ๆ และการตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจการ
ใช้งานระบบ
หน่วยงานในสังกัด : ให้ข้อมูลกระบวนการ ความต้องการ รวมถึงเข้าร่วมในการพิจารณาผลการ
ออกแบบ การทดสอบระบบ รับการฝึกอบรม การใช้งานระบบ การแจ้งปัญหาข้อผิดพลาดต่าง ๆ และการตอบ
แบบประเมินผลความพึงพอใจการใช้งานระบบ
ประชาชนทั่วไป : ใช้บริการข้อมูล สารสนเทศ และบริการอิเล็กทรอนิกส์ และตอบแบบประเมินผล
ความพึงพอใจ
5. Work Flow กระบวนการ
ชื่อกระบวนการ : การพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้
ข้อกาหนดที่สาคัญ : ระบบสารสนเทศตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของการใช้งานระบบบริหารและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ของ
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ขั้นตอนการทางาน

ผังงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
(ตาแหน่ง/กลุ่ม/
ฝ่าย)

พิจารณา ปัจจัยที่ทาให้เกิดการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ อาทิ ความ
ต้องการ ปัญหา ข้อสั่งการของ
ผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ที่เกีย่ วข้อง
จัดทาโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

พิจารณาปัจจัยที่
ใช้ในการพัฒนา
ระบบ

ภายใน 1 วัน

อท.ศทท.

จัดทาโครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม

ภายใน 15 วัน

อท.ศทท.

ภายใน 1 วัน

ผู้บริหาร และ
อท.ศทท.

อย่างน้อย 1
เดือน

อท.ศทท.

เสนอโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
ให้ผู้บริหารพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหารพิจารณา
โครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม

เห็นชอบ

สารวจความต้องการและ
กระบวนการปฏิบัติงานกอง โดย
สัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากบุคลากร

สารวจความต้องการและ
กระบวนการปฏิบัติงาน

ไม่เห็นชอบ

สิ้นสุด
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ผังงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
(ตาแหน่ง/กลุ่ม/
ฝ่าย)

วิเคราะห์ และออกแบบระบบ

อย่างน้อย 1
เดือน

อท.ศทท.

จัดทา/ปรับปรุงระบบ
จาลอง (Prototype)

อย่างน้อย 1
เดือน

อท.ศทท.

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของ

อย่างน้อย 1 วัน

อท.ศทท. และ
ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

พัฒนา/แก้ไข ระบบ

อย่างน้อย 1
เดือน

อท.ศทท.

ทดสอบระบบ

อย่างน้อย
1 วัน

อท.ศทท. และ
ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการทางาน
นาผลจากการสารวจความต้องการ
และกระบวนการปฏิบัติงานมา
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ เช่นออกแบบโครงสร้าง
ฐานข้อมูล หน้าจอระบบ การ
รายงานผล ฯลฯ
จัดทา/ปรับปรุงระบบจาลอง
(Prototype) เพื่อแสดงภาพรวม
ของระบบสารสนเทศพัฒนา
ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ
จาลองกับผู้ใช้จากกองที่เกี่ยวข้อง

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

พัฒนา/แก้ไขระบบโดยการเขียน
โปรแกรม และ/หรือปรับปรุง
โครงสร้างฐานข้อมูล
ทดสอบระบบร่วมกับผู้ใช้งานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความถูกต้อง
และสามารถใช้งานได้จริง

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ติดตั้งระบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย รวมถึงการกาหนดค่าเริ่มต้น
ต่างๆ ของระบบเพื่อให้พร้อมในการ
ใช้งานจริง

ติดตั้งระบบ

จัดทาคู่มือผู้ใช้งานและจัดฝึกอบรม
ให้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

อย่างน้อย 1 วัน

อท.ศทท.ร่วมกับ
คท.ศทท.

จัดทาคู่มือและอบรม

คู่มือ 2 วัน
อบรม 1 วัน

อท.ศทท. และ
ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

จัดทาหนังสือแจ้งกอง เพื่อแจ้ง
กาหนดการเปิดใช้งานระบบอย่าง
เป็นทางการ

เปิดใช้งานระบบ

จัดทาหนังสือ
ภายใน 1 วัน และ
เปิดใช้งานระบบ
ตลอดเวลา

อท.ศทท.

ดูแลรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้
อย่างเต็มวิสยั สามารถ มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับการใช้งาน

ดูแลรักษาระบบ

ตลอดเวลา

อท.ศทท.

รับทราบปัญหา/
ความต้องการใหม่

ตลอดเวลา

อท.ศทท.

รับปัญหา/ความต้องการใหม่จากใน
การใช้งานระบบ
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ขั้นตอนการทางาน
วิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการใหม่ที่
ได้รับจากผู้ใช้งาน
พัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข ระบบโดย
การเขียนโปรแกรม
สารวจความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบ
โดยใช้แบบสอบถาม
ประมวลผลการสารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบ
สรุปรายงาผลการดาเนินงานให้
ผู้บริหารรับทราบ

ผังงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
(ตาแหน่ง/กลุ่ม/
ฝ่าย)

วิเคราะห์ปัญหาหรือ
ความต้องการใหม่

ปัญหาภายใน 10
นาที ความต้องการ
ใหม่ภายใน 2 ชัว่ โมง

อท.ศทท.

พัฒนา/ปรับปรุง/
แก้ไข ระบบ

ปัญหาใน 10 นาที
ความต้องการใหม่
ขึ้นกับเนื้องานอย่าง
น้อยภายใน 15 วัน

อท.ศทท.

สารวจความพึง
พอใจ

ภายใน 1 เดือน

อท.ศทท. และ
ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

ประมวลผลการ
สารวจ

ภายใน 2 วัน

อท.ศทท.

รายงาผลการ
ดาเนินงาน

ภายใน 1 วัน

อท.ศทท.

*** หมายเหตุ ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ สานักงานปลัดกรทรวงคมนาคม สานักงานรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัด และประชาชนที่ใช้
บริการข้อมูล สารสนเทศ และบริการอิเล็กทรอนิกส์

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การเริ่ ม ต้ น พั ฒ นาระบบสารสนเทศ มี ปั จ จั ย หลายอย่ า งที่ ผ ลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา อาทิ ความ
ต้องการ/ปัญหาการปฏิบัติงาน/ข้อสั่งการของผู้บริหาร/ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเป็นผู้พิจารณาปัจจัย
ต่างๆ เหล่ านี้ และจั ดทาเป็ นแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร โดยแผนงาน/
โครงการ จะต้องประกอบด้ ว ยเนื้ อหาหลั ก ได้แก่ หลั กการและเหตุ ผ ล วัตถุป ระสงค์ เป้าหมาย ขอบเขต
แผนงาน/โครงการ วงเงินงบประมาณ (หากมี) ระยะเวลาดาเนินการ ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ บุคลากร และ
แผนปฏิบัติงาน โดยจะเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ
เมื่อผู้บ ริห ารให้ ความเห็ นชอบแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิ ดชอบเริ่มปฏิบัติงานโดยสารวจเพื่อเก็บความ
ต้องการและกระบวนการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง และนามาวิเคราะห์และพร้อมออกแบบระบบสารสนเทศ
อาทิ หน้าจอที่ใช้ในการบันทึก แก้ไข และสืบค้น ข้อมูล รายงานต่าง ๆ รวมถึง ออกแบบโครงสร้างของ
โปรแกรม โครงสร้ างของระบบ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย และจัดเป็นระบบจาลอง (Prototype)
นาเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความถูกต้องมากที่สุด แล้วดาเนินการ
พัฒนาระบบตาม Prototype ที่ได้

5

เมื่อพัฒนาระบบตาม Prototype เรียบร้อยแล้ว จะเป็นการทดสอบระบบร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ที่ใช้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถู กต้องมาก
ที่สุด และระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตั้งระบบเพื่อใช้งานต่อไป
หลังจากพัฒนาระบบแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะจัดทาคู่มือสาหรับผู้ใช้งานระบบพร้อมจัด
ฝึกอบรม และนาระบบลงสู่การปฏิบัติต่อไป พร้อมการดูแลรักษาระบบ โดยหากมีข้อผิดพลาด/ความต้องการ
ใหม่เพิ่มเติม นักพัฒนาระบบก็ดาเนินการปรับปรุ ง/แก้ไข และดูแลรักษาให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างเป็น
ปกติเต็มวิสัยสามารถต่อไป
ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ จะประเมินผล
ความพึงพอใจพร้อมสรุปผลการประเมิน เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นและรายงานให้
ผู้บริหารรับทราบผลการดาเนินงาน
7. มาตรฐานงานพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้
ลาดับ

ผังงาน

ระยะเวลา

1

พิจารณาปัจจัยที่
ใช้ในการพัฒนา
ระบบ

2

จัดทาโครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม

3

ผู้บริหาร
พิจารณา

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

4

สารวจความต้องการและ
กระบวนการปฏิบัติงาน

5

วิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบ

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
(ตาแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)

ภายใน 1 วัน

พิจารณา ปัจจัยที่ทาให้เกิด
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
อาทิ ความต้องการ ปัญหา
ข้อสั่งการของผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบที่พัฒนามีความ
สอดคล้องกับปัจจัยใน
การพัฒนาระบบ

ภายใน 15 วัน

จัดทาโครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม

โครงการมีรายละเอียดอย่าง
น้อย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
อท.ศทท.
ขอบเขตงาน งบประมาณ
และผู้รับผิดชอบ

ภายใน 1 วัน

เสนอโครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม ให้ผู้บริหารพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหาร และ
อท.ศทท.

ผลสารวจมีความถูกต้อง
และครบถ้วน

อท.ศทท.

สอดคล้องกับความต้องการ
ระบบและกระบวนการ
ปฏิบัติงาน

อท.ศทท.

อท.ศทท.

สิ้นสุด

อย่างน้อย 1
เดือน

อย่างน้อย 1
เดือน

สารวจความต้องการและ
กระบวนการปฏิบัติงานกอง
โดยสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจาก
บุคลากร
นาผลจากการสารวจความ
ต้องการและกระบวนการ
ปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ
เช่นออกแบบโครงสร้าง
ฐานข้อมูล หน้าจอระบบ การ
รายงานผล ฯลฯ

6

ลาดับ

ผังงาน

6

จัดทา/ปรับปรุงระบบ
จาลอง (Prototype)

ระยะเวลา

อย่างน้อย 1 วัน

จัดทา/ปรับปรุงระบบจาลอง
(Prototype) เพื่อแสดง
ภาพรวมของระบบสารสนเทศ
พัฒนา
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ระบบจาลองกับผู้ใช้จากกองที่
เกี่ยวข้อง

อย่างน้อย 1
เดือน

พัฒนา/แก้ไขระบบโดยการ
เขียนโปรแกรม และ/หรือ
ปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูล

อย่างน้อย 1
เดือน

ไม่ถูกต้อง

7

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของ

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
สอดคล้องกับความต้องการ
ระบบและกระบวนการ
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
(ตาแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)
อท.ศทท.

ระบบจาลองมีความถูกต้อง

อท.ศทท. และ
ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

มีคุณลักษณะการทางาน
ครบถ้วนตามระบบจาลอง

อท.ศทท.

ถูกต้อง

8

พัฒนา/แก้ไข ระบบ

ไม่ถูกต้อง

9

ทดสอบระบบ

อย่างน้อย
1 วัน

ทดสอบระบบร่วมกับผู้ใช้งานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความ
ระบบสารสนเทศมีความ
ถูกต้อง และสามารถใช้งานได้ ถูกต้อง
จริง

อท.ศทท. และ
ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

อย่างน้อย 1 วัน

ติดตั้งระบบที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย รวมถึง
การกาหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ
ของระบบเพื่อให้พร้อมในการ
ใช้งานจริง

ระบบสารสนเทศพร้อมใช้
งาน

อท.ศทท.ร่วมกับ
คท.ศทท.

คู่มือ 2 วัน
อบรม 1 วัน

จัดทาคู่มือผู้ใช้งานและจัด
ฝึกอบรมให้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

คู่มือถูกต้อง ครอบคลุมการ
ใช้งานระบบ และ
ผู้ใช้งานมีความรู้และเข้าใจ
ระบบ

อท.ศทท. และ
ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานระบบ
ได้

อท.ศทท.

ถูกต้อง

10

11

12

13

14

ติดตั้งระบบ

จัดทาคู่มือและอบรม

เปิดใช้งานระบบ

ดูแลรักษาระบบ

รับทราบปัญหา/
ความต้องการใหม่

จัดทาหนังสือ
จัดทาหนังสือแจ้งกอง เพื่อแจ้ง
ภายใน 1 วัน
กาหนดการเปิดใช้งานระบบ
และเปิดใช้งาน
อย่างเป็นทางการ
ระบบตลอดเวลา

ตลอดเวลา

ตลอดเวลา

ดูแลรักษาระบบให้สามารถใช้
งานได้อย่างเต็มวิสัยสามารถ มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับ
การใช้งาน

ระบบสามารถใช้งานได้อย่าง
อท.ศทท.
ต่อเนื่อง เต็มวิสัยสามารถ

รับปัญหา/ความต้องการใหม่
จากในการใช้งานระบบ

ปัญหา/ความต้องการใหม่ มี
ความชัดเจนถูกต้อง

อท.ศทท.

7

ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ
(ตาแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)

ผังงาน

ระยะเวลา

วิเคราะห์ปัญหาหรือ
ความต้องการใหม่

ปัญหาภายใน
10 นาที ความ
ต้องการใหม่
ภายใน 2 ชัว่ โมง

16

พัฒนา/ปรับปรุง/
แก้ไข ระบบ

ปัญหาใน 10
นาที ความ
ต้องการใหม่
พัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข ระบบ
ขึ้นกับเนื้องาน
โดยการเขียนโปรแกรม
อย่างน้อยภายใน
15 วัน

ระบบสารสนเทศรองรับการ
ใช้งานของผู้ใช้

อท.ศทท.

17

สารวจความพึง
พอใจ

ภายใน 1 เดือน

สารวจความพึงพอใจผู้ใช้งาน
ระบบ โดยใช้แบบสอบถาม

แบบสารวจความพึงพอใจ
และกลุ่มเป้าหมายที่สารวจ
สะท้อนให้บริการระบบ
สารสนเทศอย่างแท้จริง

อท.ศทท. และ
ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

18

ประมวลผลการ
สารวจ

ภายใน 2 วัน

ประมวลผลการสารวจความพึง การประมวลผลมีความ
พอใจของผู้ใช้งานระบบ
ถูกต้อง สมบูรณ์

อท.ศทท.

ภายใน 1 วัน

สรุปรายงาผลการดาเนินงาน
ให้ผู้บริหารรับทราบ

อท.ศทท.

15

19

รายงาผลการ
ดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

วิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการ
ใหม่ที่ได้รับจากผู้ใช้งาน

ผลการวิเคราะห์มีความ
ถูกต้องแก้ไขปัญหาและ
อท.ศทท.
ตอบสนองความต้องการใหม่
ได้

รายงานผลการดาเนินงาน
สะท้อนความเป็นจริง

*** หมายเหตุ ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ สานักงานปลัดกรทรวงคมนาคม สานักงานรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัด และประชาชนที่ใช้
บริการข้อมูล สารสนเทศ และบริการอิเล็กทรอนิกส์

8. ระบบติดตามและประเมินผล
ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามกระบวนการการพัฒนาระบบบริหารและระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้ จะมีการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อใช้ในการในการติดตามและ
บริ ห ารงาน และเมื่อมีการใช้งานระบบสารสนเทศจะมีการประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
สารสนเทศทุก ๆ ปี เพื่อนามาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง /แก้ไข ระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยตรงกับ
ความต้องการมากที่สุด
9. เอกสารอ้างอิง
หนังสื อข้อสั่ งการของผู้ บริหาร ความต้องการของบุคลากรของ สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
10. แบบฟอร์มที่ใช้
ไม่มี
------------------------------------------------

ภาคผนวก

รายชื่อผู้จัดทา
กลุ่มพัฒนาระบบริหารและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นายศักดิ์ณรงค์ หมวดโพธิ์กลาง
นางสาวจุฑารัตน์ คันธีระ
นางสาวภคมน ทองคาฟู
นายวีรวัฒน์ จีนอนันต์
นางสาวเพ็ญพร รุ่งเมือง
นางสาวจารุนันท์ บุญวิทยาลิขิต
นายอิสระ วัฒนโชติภิญโญ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

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

