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บทสรุปสำหรับผูบริหาร
กองระบบเทคโนโลยีจราจร มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา สำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง
ตรวจสอบ บริหารจัดการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการจราจรและความปลอดภัย ระบบโครงข)ายสื่อสาร
ระบบกลองโทรทัศน+วงจรป,ด (CCTV) ระบบการจราจรและขนส)ง Intelligent Transport System (ITS) และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สินดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปBนศูนย+กลางการควบคุมโครงข)ายสื่อสารดวย
เสนใยนำแสง ระบบกลองโทรทัศน+วงจรป,ด (CCTV) และระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิทัล (Digital Trunked
Radio System) ของกรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง เปBนศูนย+กลางประสาน
และเชื่อมโยงขอมูลการจราจรกับหน)วยงานที่เกี่ยวของ พัฒนา บำรุงรักษาระบบโทรทัศน+วงจรป,ดและระบบ
เครือข)ายสื่อสารของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการ การปฏิบัติการและบริการประชาชน รวมทั้งเผยแพร)
ขอมูลแก)สาธารณชนทางสื่อต)าง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย โดยประกอบดวย
ส)วนราชการย)อย 4 ส)วน ไดแก) ฝQายบริหารงานทั่วไป ศูนย+ระบบจราจร กลุ)มงานเทคโนโลยีจราจร 1 และ
กลุ)มงานเทคโนโลยีจราจร 2
คู)มือการปฏิบัติงานของกองระบบเทคโนโลยีจราจร ประกอบไปดวยกระบวนงาน จำนวนรวม
17 กระบวนการ แยกตามภารกิจและหนาที่ ดังนี้
1. ฝQายบริหารงานทั่วไป ประกอบดวย 7 กระบวนการ ดังนี้
1.1 กระบวนการงานสารบรรณและธุรการ
1.2 กระบวนการงานการประชุม
1.3 กระบวนการงานการเจาหนาที่
1.4 กระบวนการงานงบประมาณ
1.5 กระบวนการงานการเงิน
1.6 กระบวนการงานทรัพย+สินและพัสดุ
1.7 กระบวนการงานการควบคุมดูแลยานพาหนะ
2. ศูนย+ระบบจราจร ประกอบดวย 5 กระบวนการ ดังนี้
2.1 กระบวนการงานติดตั้งระบบกลองโทรทัศน+วงจรป,ด (CCTV) ดานการจราจรและ
ดานการบริหารจราจร
2.2 กระบวนการงานพิจารณาขอความประชาสัมพันธ+บนระบบ Internet ผ)านเว็บไซต+
และ Application
2.3 กระบวนการรายงานข)าวสารการจราจรทางระบบ Internet ผ)านเว็บไซต+ และ
Application
2.4 กระบวนการงานบำรุงรักษาระบบกลองโทรทัศน+วงจรป,ด (CCTV) ดานการจราจร
และดานการบริหารจราจร และระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิทัล (Digital Trunked
Radio System)
2.5 กระบวนการงานบริหารและจัดการระบบกลองโทรทัศน+วงจรป,ด (CCTV) ดานการจราจร
และดานการบริหารจราจร และระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิทัล (Digital Trunked
Radio System)
1

3. กลุ)มงานเทคโนโลยีจราจร 1 และ 2 ประกอบดวย 5 กระบวนการ ดังนี้
3.1 กระบวนการงานติดตั้งระบบเครือข)ายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร
3.2 กระบวนการงานติดตั้งระบบกลองโทรทัศน+วงจรป,ด (CCTV)
3.3 กระบวนการงานบำรุงรักษาระบบเครือข)ายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร
3.4 กระบวนการงานบำรุงรักษาระบบกลองโทรทัศน+วงจรป,ด (CCTV)
3.5 กระบวนการงานใหบริการขอมูลภาพกลองโทรทัศน+วงจรป,ด (CCTV)

ความเปนมาและความสำคัญในการจัดทำคูมือ
ในการจัดทำคู)มือฉบับนี้เกิดขึ้นจากการที่ผูบริหารกรุงเทพมหานครไดใหความสำคัญกับแนวทาง
ปฏิบัติราชการของหน)วยงาน ซึ่งจักตองรวบรวมไวเพื่อใหผูปฏิบัติหนาที่หรือผูที่เกี่ยวของไดศึกษา และสามารถ
นำไปใชปฏิบัติงานไดอย)างมีประสิทธิภาพ โดยมอบสำนักงาน ก.ก. ทำเรื่องการจัดทำคู)มือการปฏิบัติงานของ
หน)วยงานบรรจุเปBนตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ+การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปaงบประมาณ พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค&
1. เพื่อใชเปBนเครื่องมือในการปฏิบัติงานภายในกองระบบเทคโนโลยีจราจรใหเปBนมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อเปBนแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยแสดงกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียดใหผูปฏิบัติงาน
ทราบว)าตองปฏิบัติงานอะไรบาง ปฏิบัติอย)างไร เรียงลำดับอย)างไร

ขอบเขตของกระบวนการ
การจัดทำคู)มือเล)มนี้เปBนการแสดงขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน
ระบบติดตามและประเมินผลของการปฏิบัติงานในหนาที่ ความรับผิดชอบของกองระบบเทคโนโลยีจราจร
สำนักการจราจรและขนส)ง ตามกระบวนงาน ดังนี้
1. ฝQายบริหารงานทั่วไป
2. ศูนย+ระบบจราจร
3. กลุ)มงานเทคโนโลยีจราจร 1
4. กลุ)มงานเทคโนโลยีจราจร 2
ฝ)ายบริหารงานทั่วไป
1. กระบวนการ งานสารบรรณและธุรการ โดยเริ่มตนจากการรับ-ส)งหนังสือจากหน)วยงาน
ต)าง ๆ การจำแนกประเภทหนังสือ/เอกสาร การจัดทำหนังสือ/เอกสารเสนอผูบริหารลงนาม จัดส)งหนังสือ/เอกสาร
และสิ้นสุดที่การเก็บรักษาหนังสือ/เอกสาร
2. กระบวนการ งานการประชุม โดยเริ่มตนจากการเตรียมการประชุม การดำเนินการประชุม
การสรุปรายงานการประชุม เสนอผูบริหารเพื่อทราบ และสิ้นสุดที่การเวียนแจงรายงานการประชุม
3. กระบวนการ งานการเจาหนาที่ โดยเริ่มตนจากการรับเรื่องการเลื่อนเงินเดือน และ
เลื่อนค)าจาง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ+ และสิทธิประโยชน+ต)าง ๆ ของบุคลากรในหน)วยงาน/
ตรวจสอบคุณสมบัติ จัดทำหนังสือ/เอกสารเสนอผูมีอำนาจ และสิ้นสุดที่การส)งหนังสือ/เอกสาร
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4. กระบวนการ งานงบประมาณ โดยเริ่มตนจากการจัดทำงบประมาณ การบันทึกขอมูล
งบประมาณ และเสนอคำของบประมาณต)อผูมีอำนาจ ส)งคำขอตั้งงบประมาณ การชี้แจงงบประมาณ และสิ้นสุด
ที่การบริหารงบประมาณ (การโอน จัดสรร ขอเงินงวด)
5. กระบวนการ งานการเงิน โดยเริ่มตนจากการตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร/หลักฐาน
การเบิกจ)าย การจัดทำฎีกาเบิกจ)ายเงิน เสนอผูอำนวยการกองเพื่อพิจารณา และสิ้นสุดที่การส)งฎีกาใหฝQายการคลัง
6. กระบวนการ งานทรัพย&สินและพัสดุ โดยเริ่มตนจากการจัดหาทรัพย+สิน/พัสดุ การควบคุม
และเก็บรักษาทรัพย+สิน/พัสดุ การเบิกจ)ายทรัพย+สิน/พัสดุ และสิ้นสุดที่การจำหน)ายทรัพย+สิน/พัสดุ
7. กระบวนการ งานการควบคุมดูแลยานพาหนะ โดยเริ่มตนจากการมอบหมายพนักงาน
ขับรถยนต+ดูแลรับผิดชอบรถราชการ ควบคุมดูแลพนักงานขับรถยนต+ใหดูแลสภาพรถใหพรอมใชงานและพรอม
ปฏิบัติงาน และมอบหมายเจาหนาที่ดูแลควบคุมตรวจสอบใบรายการการขอใชรถยนต+ กำกับดูแลการเบิกจ)าย
น้ำมันเชื้อเพลิงใหเปBนไปตามระเบียบขอบังคับ และสิ้นสุดที่การจัดทำรายงานผลการใชรถราชการทุกเดือน
ศูนย&ระบบจราจร
8. กระบวนการ งานติดตั้งระบบกลองโทรทัศน&วงจรป<ด (CCTV) ดานการจราจรและ
ดานการบริหารจราจร โดยเริ่มตนที่รับเรื่อง/สำรวจและตรวจสอบพื้นที่ ออกแบบจุดติดตั้ง/ประมาณราคา
ขออนุมัติโครงการ จัดทำงบประมาณ หาตัวผูรับจาง ลงนามในสัญญา สิ้นสุดที่ดำเนินการตามสัญญา
9. กระบวนการ งานพิจารณาขอความประชาสัมพันธ&บนระบบ Internet ผานเว็บไซต&
และ Application โดยเริ่มตนจากการรับเรื่องขอความประชาสัมพันธ+ พิจารณาขอความ แจงผูรับสิทธิ
ประชาสัมพันธ+ขอความ สิ้นสุดที่รายงานผลใหหน)วยงานทราบ
10. กระบวนการ รายงานขาวสารการจราจรทางระบบ Internet ผานเว็บไซต& และ
Application โดยเริ่มตนที่รวบรวมขอมูลสภาพจราจรจากกลอง CCTV/ข)าวสารอื่นๆ ประมวลผลสภาพการจราจร
รายงานสภาพการจราจรผ)านเว็บไซต+ และ Application สิ้นสุดที่ประชาชนรับข)าวสารสภาพการจราจร
11. กระบวนการ งานบำรุงรักษาระบบกลองโทรทัศน&วงจรป<ด (CCTV) ดานการจราจร
และดานการบริหารจราจร และระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System)
โดยเริ่มตนจากการสำรวจและตรวจสอบอุปกรณ+/สถานที่ ประมาณราคา จัดทำงบประมาณ หาตัวผูรับจาง
ลงนามในสัญญา สิ้นสุดที่ดำเนินการตามสัญญา
12. กระบวนการ งานบริหารและจัดการระบบกลองโทรทัศน&วงจรป<ด (CCTV)
ดานการจราจรและดานการบริหารจราจรและระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิทัล (Digital Trunked
Radio System) โดยเริ่มตนที่การตรวจสอบระบบฯ/การรับเรื่อง แจงผูรับจางดำเนินการแกไข ตรวจสอบ
การดำเนินงานของผูรับจาง สิ้นสุดที่การรายงานผลใหหน)วยงานทราบ
กลุมงานเทคโนโลยีจราจร 1 และ 2
13. กระบวนการ งานติดตั้งระบบเครือขายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มตนที่
รับเรื่อง/สำรวจและตรวจสอบพื้นที่ ออกแบบจุดติดตั้ง/ประมาณราคา จัดทำงบประมาณ หาตัวผูรับจาง
ลงนามสัญญา สิ้นสุดที่ดำเนินการตามสัญญา
14. กระบวนการ งานติดตั้งระบบกลองโทรทัศน&วงจรป<ด (CCTV) โดยเริ่มตนที่รับเรื่อง/
สำรวจและตรวจสอบพื้นที่ ออกแบบจุดติดตั้ง/ประมาณราคา จัดทำงบประมาณ หาตัวผูรับจาง ลงนามสัญญา
สิ้นสุดที่ดำเนินการตามสัญญา
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15. กระบวนการ งานบำรุงรักษาระบบเครือขายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร
โดยเริ่มตนที่รับเรื่อง/สำรวจและตรวจสอบพื้นที่ ประมาณราคา จัดทำงบประมาณ หาตัวผูรับจาง ลงนามสัญญา
สิ้นสุดที่ดำเนินการตามสัญญา
16. กระบวนการ งานบำรุงรักษาระบบกลองโทรทัศน&วงจรป<ด (CCTV) โดยเริ่มตนที่
รับเรื่อง/สำรวจและตรวจสอบพื้นที่ ประมาณราคา จัดทำงบประมาณ หาตัวผูรับจาง ลงนามสัญญา สิ้นสุดที่
ดำเนินการตามสัญญา
17. กระบวนการ งานใหบริการขอมูลภาพกลองโทรทัศน&วงจรป<ด (CCTV) โดยเริ่มตนที่
รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสาร/บันทึกขอมูล/ออกใบรับเรื่อง โหลดขอมูลภาพ (ได) ดำเนินการแจงซ)อม (ไม)ได)

กรอบแนวคิด
กองระบบเทคโนโลยีจราจร ไดกำหนดกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของกับกระบวนงานตามภารกิจ
ประกอบดวย ผูเกี่ยวของหรือผูมีส)วนไดส)วนเสีย ความตองการหรือความคาดหวัง กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
กระบวนงาน ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุมค)า ดังนี้
๑. กระบวนการ งานสารบรรณและธุรการ
ผูรับบริการ
ความตองการ/ความคาดหวัง
1. ผูบริหาร
การรับบริการดานงานสารบรรณ และธุรการ ถูกตอง
2. บุคลากรของหน)วยงานภายในและภายนอก
รวดเร็วและประหยัดทรัพยากร
3. ประชาชนทั่วไป
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว)าดวย การใหบริการดานงานสารบรรณ และ
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ ธุรการของหน)วยงานมีความถูกตอง
ที่แกไขเพิ่มเติม
ตามระเบียบงานสารบรรณ แลวเสร็จ
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว)าดวย ในระยะเวลาที่กำหนด
วิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แกไขเพิ่มเติม
- พรบ. ขอมูลข)าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
- ระเบียบว)าดวยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. 2544
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2. กระบวนการ งานการประชุม
ผูรับบริการ
บุคลากรของหน)วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว)าดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว)าดวย
วิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546
และที่แกไขเพิ่มเติม
3. กระบวนการ งานการเจาหนาที่
ผูรับบริการ
บุคลากรของหน)วยงาน
ขอกำหนดดานกฎหมาย
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กทม. พ.ศ. 2554
- กฎ ก.พ.ว)าดวยการเลื่อนเงินเดือน
พ.ศ. 2552
- หนังสือสำนักงาน ก.พ.
- หนังสือกรมบัญชีกลาง
- ระเบียบกระทรวงการคลังว)าดวยการ
เบิกจ)ายค)าตอบแทนพิเศษของขาราชการ
และลูกจางประจำ ผูไดรับเงินเดือนหรือ
ใกลถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน)ง
พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติมโดย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว)าดวย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ+
พ.ศ. 2536

ความตองการ/ความคาดหวัง
- การประชุมมีรายละเอียดขอมูลถูกตอง
- การดำเนินการประชุมเปBนไปดวยความเรียบรอย
ตามระเบียบวาระ
- ไดขอสรุป/มติที่ประชุม เพื่อแกไขปlญหา/พัฒนา
ตลอดจนมีการติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
ตามมติที่ประชุม
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
การประชุมบรรลุตามวัตถุประสงค+
ไดขอสรุป/มติที่ประชุม

ความตองการ/ความคาดหวัง
ไดรับการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ และเลื่อนค)าจาง
ลูกจางประจำ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ+
และสิทธิประโยชน+ตามสิทธิโดยเร็ว
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
บุคลากรไดรับการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการ และเลื่อนค)าจาง
ลูกจางประจำ การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ+ และ
สิทธิประโยชน+ต)าง ๆ ตามสิทธิ
โดยถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
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4. กระบวนการ งานการงบประมาณ
ผูรับบริการ
บุคลากรของหน)วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวของ
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว)าดวยการ
กำหนดประเภทรายรับ รายจ)าย และ
การปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ
พ.ศ. 2533 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว)าดวย
การรับเงิน การเบิกจ)ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
การนำส)งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว)าดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวง ออกตามความ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ความตองการ/ความคาดหวัง
มีงบประมาณเพียงพอต)อการสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการ และการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต)าง ๆ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- ไดรับงบประมาณเพียงพอต)อการ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ และ
การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ต)าง ๆ
- ใชจ)ายงบประมาณใหเหมาะสม
เปBนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวของ และทันกำหนดเวลา
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5. กระบวนการ งานการเงิน
ผูรับบริการ
บุคลากรของหน)วยงาน

ความตองการ/ความคาดหวัง
มีการเบิกจ)ายงบประมาณเพียงพอต)อการสนับสนุน
การปฏิบัติราชการ และการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมต)าง ๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
จัดทำฎีกาเบิกจ)ายเงินถูกตอง
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 ซึ่งแกไข ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
และเสร็จภายในระยะเวลา
เพิ่มเติม โดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
ที่กำหนด
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว)าดวย
การกำหนดประเภท รายรับ - รายจ)าย
และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ
พ.ศ. 2533 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว)าดวย
การรับเงิน การเบิกจ)ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
การนำส)งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว)าดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวง ออกตามความ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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6. กระบวนการ งานทรัพย&สินและพัสดุ
ผูรับบริการ
บุคลากรภายในหน)วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว)าดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวง ออกตามความ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
พ.ศ. 2543

ความตองการ/ความคาดหวัง
มีพัสดุเพียงพอต)อการสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
และการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต)าง ๆ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
ลงทะเบียนทรัพย+สินไดครบถวน เปBนการใชทรัพยากรที่มีอยู)
อย)างคุมค)า และประหยัด
ในระยะเวลาที่กำหนด

๗. กระบวนการ งานควบคุมดูแลยานพาหนะ
ผูรับบริการ
- ผูบริหาร และบุคลากรภายในหน)วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่องรถราชการ พ.ศ. 2529
และที่แกไขเพิ่มเติม
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง รถราชการ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2548

ความตองการ/ความคาดหวัง
- การรับบริการดานยานพาหนะ มีความรวดเร็ว
และปลอดภัย
- สภาพรถยนต+มีความพรอมใชงานตลอดเวลา
- พนักงานขับรถยนต+พรอมปฏิบัติงาน

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- การใหบริการดานยานพาหนะ
เปBนการใชทรัพยากรที่มีอยู)
สามารถตอบสนองต)อความตองการ อย)างคุมค)าและประหยัด
ของผูรับบริการไดรวดเร็วและปลอดภัย
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8. กระบวนการ งานติดตั้งระบบกลองโทรทัศน&วงจรป<ด (CCTV) ดานการจราจรและดานการบริหารจราจร
ผูรับบริการ
ความตองการ/ความคาดหวัง
- เจาหนาที่
- รายงานขอมูลสภาพการจราจรใหประชาชนผูใชรถ
ใชถนนรับทราบขอมูลสภาพการจราจรผ)านเว็บไซต+
และ Application
- ใชเปBนเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อแกไขปlญหา
การจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ความตองการ/ความคาดหวัง
- ประชาชน
- ไดรับขอมูลดานการจราจรที่ถูกตองในการบริหาร
- เจาหนาที่
จัดการจราจร
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร - จำนวนกลองที่ไดรับการติดตั้ง
ในจุดหรือทางแยกที่มีปlญหา
ราชการกรุงเทพมหานคร
การจราจรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง - ความพึงพอใจของผูรับบริการ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว)าดวยการจัดซื้อจัดจางและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวง ประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
9. กระบวนการ การพิจารณาขอความประชาสัมพันธ&บนระบบ Internet ผานเว็บไซต& และ Application
ผูรับบริการ
ความตองการ/ความคาดหวัง
- ประชาชน, เจาหนาที่
- เผยแพร)ขอมูลข)าวสารแก)ประชาชน
- หน)วยงานภาครัฐและเอกชน
- ประชาชนไดรับข)าวสารที่ถูกตองและรวดเร็ว
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ความตองการ/ความคาดหวัง
- ประชาชน
- ความชัดเจนและถูกตองของข)าวสารที่ตองการ
นำเสนอ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร - การพิจารณาขอความขอมูลข)าวสาร
ราชการกรุงเทพมหานคร
ที่เหมาะสมก)อนเผยแพร)แก)ประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๘
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๑0. กระบวนการ การรายงานขาวสารการจราจรทางระบบ Internet ผานเว็บไซต& และ Application
ผูรับบริการ
ความตองการ/ความคาดหวัง
- เจาหนาที่, ประชาชน
- เผยแพร)ขอมูลข)าวสารแก)ประชาชน
- หน)วยงานภาครัฐและเอกชน
- ประชาชนไดรับขอมูลข)าวสารที่ถูกตองและรวดเร็ว
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ความตองการ/ความคาดหวัง
- ประชาชน
- ไดรับข)าวสารที่ถูกตอง แม)นยำ รวดเร็ว
กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
- การพิจารณาขอความ ขอมูลข)าวสาร
ที่เหมาะสมก)อนเผยแพร)แก)ประชาชน

ความคุมคา

11. กระบวนการ งานบำรุงรักษาระบบกลองโทรทัศน&วงจรป<ด (CCTV) ดานการจราจร และระบบวิทยุสื่อสาร
เคลื่อนที่แบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System)
ผูรับบริการ
ความตองการ/ความคาดหวัง
- เจาหนาที่
- ระบบกลองโทรทัศน+วงจรป,ด (CCTV) ดานการจราจร
และระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิตอล สามารถ
ใชงานไดดีตลอดเวลา หากมีการขัดของสามารถ
ดำเนินการแกไขไดอย)างรวดเร็วเปBนไปตามระยะเวลา
ที่กำหนด
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ความตองการ/ความคาดหวัง
- ระบบกลองโทรทัศน+วงจรป,ด (CCTV) ดานการจราจร
- เจาหนาที่ตำรวจจราจร
และระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิตอล สามารถ
- เจาหนาที่ของ กทม. (หน)วยงานอื่น)
ใชงานไดดีตลอดเวลา สามารถรับขอมูลสภาพ
- ประชาชน
การจราจรและการสื่อสารไดอย)างต)อเนื่อง
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร - รอยละความสำเร็จในการจัดหา
ราชการกรุงเทพมหานคร
และติดตั้งตามกรอบเวลาที่สัญญา
พ.ศ. ๒๕๒๘
กำหนด
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว)าดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวง ออกตามความ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
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12. กระบวนการ งานบริหารและจัดการระบบกลองโทรทัศน&วงจรป<ด (CCTV) ดานการจราจร และระบบ
วิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System)
ผูรับบริการ
ความตองการ/ความคาดหวัง
- เจาหนาที่ของ กทม.
- ระบบกลองโทรทัศน+วงจรป,ด (CCTV) ดานการจราจร
- เจาหนาที่ตำรวจจราจร
หรือระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิตอล (Digital
Trunked Radio System) สามารถใชงานไดดี
ตลอดเวลา ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการ หากมีการขัดของ
สามารถดำเนินการแกไขไดอย)างรวดเร็วเปBนไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ความตองการ/ความคาดหวัง
- ประชาชน, เจาหนาที่
- ระบบกลองโทรทัศน+วงจรป,ด (CCTV) ดานการจราจร
สามารถใชงานไดดีตลอดเวลา สามารถรับขอมูล
สภาพการจราจรและการสื่อสารไดอย)างต)อเนื่อง
- ใหบริการจัดซ)อมอย)างรวดเร็ว ใชเครื่องมือและ
อุปกรณ+ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร - จำนวนการขัดของของกลองโทรทัศน+วงจรป,ด
ราชการกรุงเทพมหานคร
- จำนวนการขัดของของระบบวิทยุ
พ.ศ. ๒๕๒๘
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง - ความพึงพอใจของผูรับบริการ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว)าดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวง ประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
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13. กระบวนการ งานติดตั้งระบบเครือขายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร
ผูรับบริการ
ความตองการ/ความคาดหวัง
- เจาหนาที่ของ กทม.
- การสื่อสารผ)านทางระบบเครือข)ายสื่อสารเปBนไป
ดวยดี ไม)ขัดของ ทั้งขอมูลผ)านทางคอมพิวเตอร+และ
ระบบเลขหมายภายใน 4 หลัก
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ความตองการ/ความคาดหวัง
- เจาหนาที่ของ กทม.
- การสื่อสารผ)านทางระบบเครือข)ายสื่อสารเปBนไป
ดวยดี ไม)ขัดของ ทั้งขอมูลผ)านทางคอมพิวเตอร+และ
ระบบเลขหมายภายใน 4 หลัก
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- การติดต)อสื่อสารของ
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง - ความพึงพอใจของผูใชบริการ
กรุงเทพมหานครเปBนไปดวยความ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ
พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว)าดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวง ออกตามความ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- มาตรฐานการติดตั้งของ
การไฟฟrานครหลวง
- มาตรฐานงานบำรุงรักษาของ
กองระบบเทคโนโลยีจราจร
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๑4. กระบวนการ งานติดตั้งระบบกลองโทรทัศน&วงจรป<ด (CCTV)
ผูรับบริการ
ความตองการ/ความคาดหวัง
- ประชาชน เจาหนาที่ตำรวจ
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สินของประชาชน
- เจาหนาที่ตำรวจใชในการประกอบสืบสวนของคดี
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ความตองการ/ความคาดหวัง
- ประชาชน เจาหนาที่ตำรวจ
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สินของประชาชน
- เจาหนาที่ตำรวจใชในการประกอบสืบสวนของคดี
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง - ความพึงพอใจของผูใชบริการ
- ประชาชนมีความปลอดภัยขึ้น
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
เมื่อมีกลองโทรทัศน+วงจรป,ด (CCTV)
พ.ศ. 2560
- มีภาพเหตุการณ+ไวติดตาม
- ระเบียบกระทรวงการคลังว)าดวย
การก)อเหตุอาชญากรรมต)าง ๆ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
ของเจาหนาที่ตำรวจ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวง ออกตามความ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- มาตรฐานการติดตั้งของ
การไฟฟrานครหลวง
- มาตรฐานงานบำรุงรักษาของ
กองระบบเทคโนโลยีจราจร
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๑5. กระบวนการ งานบำรุงรักษาระบบเครือขายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร
ผูรับบริการ
ความตองการ/ความคาดหวัง
- เจาหนาที่ของ กทม.
- การสื่อสารผ)านทางระบบเครือข)ายสื่อสารเปBนไป
ดวยดี ไม)ขัดของ ทั้งขอมูลผ)านทางคอมพิวเตอร+และ
ระบบเลขหมายภายใน 4 หลัก
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ความตองการ/ความคาดหวัง
- เจาหนาที่ของ กทม.
- การสื่อสารผ)านทางระบบเครือข)ายสื่อสารเปBนไป
ดวยดี ไม)ขัดของ ทั้งขอมูลผ)านทางคอมพิวเตอร+และ
ระบบเลขหมายภายใน 4 หลัก
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- การติดต)อสื่อสารของ
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง - ความพึงพอใจของผูใชบริการ
กรุงเทพมหานครเปBนไปดวยความ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ
พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว)าดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวง ออกตามความ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- มาตรฐานการติดตั้งของ
การไฟฟrานครหลวง
- มาตรฐานงานบำรุงรักษาของ
กองระบบเทคโนโลยีจราจร
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๑6. กระบวนการ งานบำรุงรักษาระบบกลองโทรทัศน&วงจรป<ด (CCTV)
ผูรับบริการ
ความตองการ/ความคาดหวัง
- ประชาชน เจาหนาที่ตำรวจ
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สินของประชาชน
- เจาหนาที่ตำรวจใชในการประกอบสืบสวนของคดี
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ความตองการ/ความคาดหวัง
- ประชาชน เจาหนาที่ตำรวจ
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สินของประชาชน
- เจาหนาที่ตำรวจใชในการประกอบสืบสวนของคดี
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง - ความพึงพอใจของผูใชบริการ
- ประชาชนมีความปลอดภัยขึ้น
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
เมื่อมีกลองโทรทัศน+วงจรป,ด (CCTV)
พ.ศ. 2560
- มีภาพเหตุการณ+ไวติดตาม
- ระเบียบกระทรวงการคลังว)าดวย
การก)อเหตุอาชญากรรมต)าง ๆ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
ของเจาหนาที่ตำรวจ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวง ออกตามความ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- มาตรฐานการติดตั้งของ
การไฟฟrานครหลวง
- มาตรฐานงานบำรุงรักษาของ
กองระบบเทคโนโลยีจราจร
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๑7. กระบวนการ งานบริการขอมูลภาพจากกลองโทรทัศน&วงจรป<ด (CCTV)
ผูรับบริการ
ความตองการ/ความคาดหวัง
- ประชาชน เจาหนาที่ตำรวจ
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สินของประชาชน
- เจาหนาที่ตำรวจใชในการประกอบสืบสวนของคดี
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ความตองการ/ความคาดหวัง
- ประชาชน เจาหนาที่ตำรวจ
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สินของประชาชน
- เจาหนาที่ตำรวจใชในการประกอบสืบสวนของคดี
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- พรบ. ขอมูลข)าวสารของราชการ - รอยละความสำเร็จในการบริการ
พ.ศ. 2540
ขอมูลภาพ
- พรบ. ขอมูลส)วนบุคคล
- ความพึงพอใจของประชาชนและ
พ.ศ. 2562
เจาหนาที่ที่ไดรับขอมูลภาพ
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ขอกำหนดที่สำคัญ
กระบวนการ
1. งานสารบรรณ
และธุรการ

2. งานการประชุม

ขอกำหนดที่สำคัญ

ตัวชี้วัดกระบวนการ

1. รอยละ 100 ของการรับ
และส)งหนังสือ ไดรับการ
ลงทะเบียนถูกตองตาม
ระเบียบงานสารบรรณ
2. รอยละ 90 ของความ
ถูกตองของการจำแนก
ประเภทหนังสือตามระเบียบ
งานสารบรรณ ใหฝQาย/ศูนย+/
กลุ)มงาน หรือผูรับผิดชอบ
ดำเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
3. รอยละ 100 ของหนังสือ
ที่ดำเนินการเสนอผูมีอำนาจ
สั่งการภายในระยะเวลา
ที่กำหนด
4. รอยละ 90 ของหนังสือ
ไดรับ การเก็บรักษาถูกตอง
ตามระเบียบงานสารบรรณ
1. ประสานรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมจาก 1. รอยละ 90 ของการจัดทำ
ฝQาย/ศูนย+/กลุ)มงาน หรือผูเกี่ยวของ และจัดทำ ระเบียบวาระการประชุม
ส)งใหฝQาย/ศูนย+/กลุ)มงาน หรือ
ระเบียบวาระการประชุมได ถูกตอง ครบถวน
ผูเกี่ยวของ ก)อนการประชุม
และทันเวลา
อย)างนอย 1 วันทำการ
2. จัดทำสรุปรายงานการประชุมไดถูกตอง
2. รอยละ 80 ของการจัดทำ
ครบถวน ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญ และ
รายงานการประชุมเสนอ
ทันเวลา
3. เวียนแจงรายงานการประชุมใหทุกฝQาย/ศูนย+/ ผูบริหาร ภายใน 7 วันทำการ
นับถัดจากวันประชุม
กลุ)มงาน พรอมเสนอผูบริหาร
3. รอยละ 100 ของการ
เวียนแจงรายงานการประชุม
ใหทุกฝQาย/ศูนย+/กลุ)มงาน
พรอมเสนอผูบริหาร
1. รับและส)งหนังสือ โดยลงทะเบียนถูกตอง
ตามระเบียบงานสารบรรณ
2. ตรวจสอบ จำแนกประเภทหนังสือถูกตอง
ตามระเบียบงานสารบรรณ เพื่อใหฝQาย/ศูนย+/
กลุ)มงาน หรือผูรับผิดชอบดำเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. จัดทำหนังสือ เสนอผูมีอำนาจสั่งการ ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
4. เก็บรักษาหนังสือถูกตองตามระเบียบ
งานสารบรรณ
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กระบวนการ
3. งานการเจาหนาที่

4. งานงบประมาณ

ขอกำหนดที่สำคัญ

ตัวชี้วัดกระบวนการ

1. รอยละ 100 ของการ
ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติ
ครบถวนที่จะไดรับการ
เลื่อนเงินเดือน และเลื่อน
ค)าจาง การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ+ และ
สิทธิประโยชน+ต)าง ๆ
โดยถูกตองตามระเบียบ
กฎหมาย
2. รอยละ 100 ของการ
ส)งหนังสือ/เอกสารภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
1. จัดทำงบประมาณใหสอดคลองกับภารกิจของ 1. รอยละ 100 ของการ
หน)วยงาน เปBนไปตามแนวทางและหลักเกณฑ+ จัดทำงบประมาณใหสอดคลอง
การขอตั้งงบประมาณ
กับภารกิจของหน)วยงาน
2. บันทึกขอมูลงบประมาณถูกตอง แลวเสร็จ
เปBนไปตามแนวทางและ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
หลักเกณฑ+การขอตั้ง
3. การชี้แจงงบประมาณ มีขอมูล/เอกสาร
งบประมาณ
หลักฐานถูกตอง ครบถวน โดยระบุเหตุผล
2. รอยละ 100 ของการ
บันทึกขอมูลงบประมาณ
ความจำเปBนในการของบประมาณที่เหมาะสม
และผูมีอำนาจเห็นชอบ/อนุมัติ
ไดถูกตอง แลวเสร็จภายใน
4. การบริหารงบประมาณ ควบคุมการใชจ)าย
ระยะเวลาที่กำหนด
3. รอยละ 100 ของการ
งบประมาณใหเหมาะสม เปBนไปตามกฎหมาย
ชี้แจงงบประมาณ มีขอมูล/
ระเบียบที่เกี่ยวของ และทันกำหนดเวลา
เอกสารหลักฐานถูกตอง
ครบถวน โดยระบุเหตุผล
ความจำเปBนในการขอ
งบประมาณที่เหมาะสม และ
ผูมีอำนาจเห็นชอบ/อนุมัติ
4. รอยละ 100 ของการ
ควบคุมการใชจ)ายงบประมาณ
ใหเหมาะสม เปBนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ
และทันกำหนดเวลา

1. รับเรื่องการเลื่อนเงินเดือน และเลื่อนค)าจาง
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ+ และ
สิทธิประโยชน+ต)าง ๆ ตามสิทธิของบุคลากร
พรอมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีสิทธิ
โดยถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
2. จัดทำหนังสือ/เอกสาร เสนอผูมีอำนาจ
ลงนาม และส)ง ล.สจส. ภายในระยะเวลา
ที่กำหนด
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กระบวนการ
5. งานการเงิน

6. งานทรัพย+สินและ
พัสดุ

7. งานควบคุมดูแล
ยานพาหนะ

ขอกำหนดที่สำคัญ

ตัวชี้วัดกระบวนการ

1. ตรวจสอบงบประมาณที่ไดรับ และ
ตรวจเอกสารหลักฐานการเบิกจ)ายใหครบถวน
ถูกตองตามระเบียบการเงิน
2. จัดทำฎีกาเบิกจ)าย ใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด

1. รอยละ 90 ของการ
ตรวจสอบงบประมาณ และ
ตรวจเอกสารหลักฐานการ
เบิกจ)ายใหครบถวน ถูกตอง
ตามระเบียบการเงิน
2. รอยละ 100 ของการจัดทำ
ฎีกาเบิกจ)าย ใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
1. การจัดหาพัสดุ โดยมีเหตุผลและความจำเปBน 1. รอยละ 100 ของ
ที่เหมาะสม ถูกตองตามระเบียบ และเสร็จ
การจัดหาพัสดุ โดยมีเหตุผล
และความจำเปBน ถูกตองตาม
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. ดูแลรักษาทรัพย+สินใหอยู)ในสภาพพรอมใช ระเบียบและเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
งานตามอายุการใชงานของทรัพย+สิน แต)ละ
2. รอยละ 90 ของทรัพย+สิน
ประเภท
ไดรับการดูแลรักษาใหอยู)ใน
3. ดำเนินการเบิกจ)ายพัสดุให ฝQาย/ศูนย+/
สภาพพรอมใชงาน ตามอายุ
กลุ)มงาน อย)างเหมาะสม และเพียงพอ
การใชงานของทรัพย+สิน
4. จำหน)ายทรัพย+สินถูกตองตามระเบียบ
แต)ละประเภท
3. รอยละ 90 ของการเบิกจ)าย
พัสดุให ฝQาย/ศูนย+/กลุ)มงาน
อย)างเหมาะสม และเพียงพอ
4. รอยละ 100 ของทรัพย+สิน
ที่ถูกจำหน)าย ดำเนินการ
ถูกตองตามระเบียบ
1. การขอใชรถราชการเปBนไปตามระเบียบของ 1. รอยละ 90 ของจำนวน
รถยนต+มีความพรอมและ
ราชการ
เพียงพอต)อการใชงาน
2. รถยนต+ส)วนกลางมีสภาพการใชงานไดดี
2. ปริมาณการใชน้ำมัน
3.การเบิกจ)ายน้ำมันเชื้อเพลิงเปBนไปตาม
เชื้อเพลิงไม)เกินจำนวนที่ไดรับ
ระเบียบขอบังคับที่กำหนด
ตามที่กำหนด
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กระบวนการ
8. งานติดตั้งระบบ
กลองโทรทัศน+วงจรป,ด
(CCTV) ดานการจราจร
และดานการบริหาร
จราจร

9. พิจารณาขอความ
ประชาสัมพันธ+
บนระบบ Internet
ผ)านเว็บไซต+ และ
Application
10. การรายงาน
ข)าวสารการจราจร
ทางระบบ Internet
ผ)านเว็บไซต+ และ
Application
11. งานบำรุงรักษา
ระบบกลองโทรทัศน+วงจรป,ด (CCTV)
ดานการจราจรและ
ดานการบริหารจราจรและ
ระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่
แบบดิจิทัล (Digital
Trunked Radio
System)
12. งานบริหารและ
จัดการระบบ
กลองโทรทัศน+วงจรป,ด
(CCTV) ดานการจราจร
และดานการบริหาร
จราจร และระบบวิทยุ
สื่อสารเคลื่อนที่แบบ
ดิจิทัล (Digital Trunked
Radio System)

ขอกำหนดที่สำคัญ

ตัวชี้วัดกระบวนการ

ถูกตองตามมาตรฐานการติดตั้งและมาตรฐาน
1. จำนวนกลองที่ไดรับการ
ตามหลักวิศวกรรมที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปBนไปตาม ติดตั้งในจุดหรือทางแยก
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ที่มีปญ
l หาการจราจรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ไม)นอยกว)า
รอยละ 50 ของทางแยก
ที่ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
ทางแยก
2. ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการไม)นอยกว)า
รอยละ 80
ตรวจสอบและพิจารณาขอความใหเปBนไปตาม การพิจารณาขอความ ขอมูล
หลักเกณฑ+ที่กำหนด และหลักเกณฑ+ของ
ข)าวสารที่เหมาะสมก)อนเผยแพร)
หน)วยราชการอื่นที่เกี่ยวของกำหนด
แก)ประชาชน ดำเนินการแลว
เสร็จภายใน 3 วัน
ตรวจสอบและพิจารณาขอความใหเปBนไปตาม
หลักเกณฑ+ที่กำหนด และหลักเกณฑ+ของ
หน)วยราชการอื่นที่เกี่ยวของกำหนด

การพิจารณาขอความ ขอมูล
ข)าวสารที่เหมาะสมก)อนเผยแพร)
แก)ประชาชน ดำเนินการแลว
เสร็จภายใน 3 วัน

ถูกตองตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ

รอยละความสำเร็จในการ
จัดหาและติดตั้งตามกรอบเวลา
ที่สัญญากำหนด รอยละ 100

ถูกตองตามมาตรฐานการบำรุงรักษา และ
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมที่เกี่ยวของ

1. จำนวนการขัดของของ
กลองโทรทัศน+วงจรป,ดไม)เกิน
รอยละ 5 ต)อวัน
2. จำนวนการขัดของของ
ระบบวิทยุฯ ไม)เกินรอยละ 5
ต)อวัน
3. ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการไม)นอยกว)า
รอยละ 80
20

กระบวนการ
๑3. งานติดตั้งระบบ
เครือข)ายสื่อสารของ
กรุงเทพมหานคร
๑4. งานติดตั้งระบบ
กลองโทรทัศน+วงจรป,ด
(CCTV)
๑5. งานบำรุงรักษา
ระบบเครือข)ายสื่อสาร
ของกรุงเทพมหานคร
๑6. บำรุงรักษาระบบ
กลองโทรทัศน+วงจรป,ด
(CCTV)
๑7. งานใหบริการ
ขอมูลภาพจาก
กลองโทรทัศน+วงจรป,ด
(CCTV)

ขอกำหนดที่สำคัญ

ตัวชี้วัดกระบวนการ

ความถูกตองตามมาตรฐานการติดตั้งและ
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

รอยละความสำเร็จของ
งานติดตั้ง รอยละ 100

ความถูกตองตามมาตรฐานการติดตั้งและ
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

รอยละความสำเร็จของ
งานติดตั้ง รอยละ 100

ความถูกตองตามมาตรฐานการการบำรุงรักษา
และมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

รอยละความสำเร็จของ
งานบำรุงรักษา รอยละ 100

ความถูกตองตามมาตรฐานการบำรุงรักษาและ
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

รอยละความสำเร็จของ
งานบำรุงรักษา รอยละ 100

- พรบ. ขอมูลข)าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540
- พรบ. คุมครองขอมูลส)วนบุคคล พ.ศ. 2562

รอยละความสำเร็จของ
การใหบริการขอมูลภาพ
รอยละ 80
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คำจำกัดความ
1. งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต)การจัดทำ การรับ การส)ง
การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลายเอกสาร
2. การประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต) 2 คนขึ้นไปมาร)วมปรึกษาหารือ ชี้แจง อธิบาย เสนอแนะ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร)วมกันเพื่อใหการดำเนินงานขององค+กรบรรลุวัตถุประสงค+ตามที่กำหนดไว
3. รถยนต&สวนกลาง หมายถึง รถยนต+หรือรถจักรยานยนต+ที่จัดไวเพื่อใชในราชการของกรุงเทพมหานคร
หรือเพื่อกิจการอันเปBนส)วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร
4. การจัดซื้อจัดจาง หมายถึง การดำเนินการเพื่อใหไดมาซื้อพัสดุโดยการซื้อ จาง เช)า แลกเปลี่ยน
หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
5. พัสดุ หมายถึง สินคา งานบริการ งานก)อสราง งานจางที่ปรึกษาและงานจางออกแบบ หรือควบคุม
งานก)อสราง รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
6. การบริหารพัสดุ หมายถึง การเก็บ การบันทึก การเบิกจ)าย การยืม การตรวจสอบการบำรุงรักษา
และการจำหน)ายพัสดุ
7. ทรัพย&สิน หมายถึง สังหาริมทรัพย+และอสังหาริมทรัพย+
8. การจำหนาย หมายถึง การขายสินทรัพย+ แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพหรือทำลาย เนื่องจาก
ทรัพย+สินนั้นเกิดจากการใชงานนาน เสื่อมสภาพ
9. คณะกรรมการ หมายถึง คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการใหปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ
และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน
10. ผูรับจาง หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่กรุงเทพมหานครตกลงว)าจางตามสัญญา
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คำอธิบายสัญลักษณ&ที่ใช
การเขียนแผนผังของกระบวนการ (Work Flow) มีสัญลักษณ+ที่ใชเพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่
ดำเนินการ ทิศทางของการปฏิบัติ การตัดสินใจ ฐานขอมูลที่เกี่ยวของ และรายงาน/เอกสารต)าง ๆ
ซึ่งมีคำอธิบายสัญลักษณ+ที่ใช ดังต)อไปนี้

สัญลักษณ&

คำอธิบาย
จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ
กระบวนการที่มีกิจกรรมย)อยอยู)ภายใน
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ (Decision)
ฐานขอมูล (Database)
เอกสาร / รายงาน (Document)
เอกสาร รายงานหลายแบบ / ประเภท
(Multi Document)
ทิศทาง / การเคลื่อนไหวของงาน
ทิศทางการนำเขา / ส)งออกของเอกสาร /
รายงาน / ฐานขอมูล ทีอ่ าจจะเกิดขึ้น
จุดเชื่อมต)อระหว)างขั้นตอน /
กระบวนการ (Connector)
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คำอธิบายอักษรยอ
อักษรยอ
ผอ.สจส.
ล.สจส.
ฝกค.
CCTV
ศูนย+
กลุ)มงาน
ฝQาย
กทจ.
สจส.
สนง.ทองที่

คำอธิบาย
ผูอำนวยการสำนักการจราจรและขนส)ง
เลขานุการสำนักการจราจรและขนส)ง
ฝQายการคลัง สำนักงานเลขานุการ
กลองโทรทัศน+วงจรป,ด
ศูนย+ระบบจราจร
กลุ)มงานเทคโนโลยีจราจร 1 และ 2
ฝQายบริหารงานทั่วไป
กองระบบเทคโนโลยีจราจร
สำนักการจราจรและขนส)ง
สำนักงานเขตทองที่ ที่รับผิดชอบพื้นที่
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หนาที่ความรับผิดชอบ
หนวยงานรับผิดชอบ

หนาที่ความรับผิดชอบ

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา สำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง
ตรวจสอบ บริหารจัดการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการจราจร
และความปลอดภัย ระบบโครงข)ายสื่อสาร ระบบกลองโทรทัศน+วงจรป,ด (CCTV) ระบบการจราจรและขนส)ง Intelligent Transport
System (ITS) และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สินดวยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เปBนศูนย+กลางการควบคุมโครงข)ายสื่อสารดวยเสนใยนำแสง
ระบบกลองโทรทัศน+วงจรป,ด (CCTV) และระบบวิทยุส่ือสาร
เคลื่อนที่แบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System) ของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง
เปBนศูนย+กลางประสานและเชื่อมโยงขอมูลการจราจรกับหน)วยงาน
ที่เกี่ยวของ พัฒนา บำรุงรักษาระบบโทรทัศน+วงจรป,ดและระบบ
เครือข)ายสื่อสารของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการ
การปฏิบัติการและบริการประชาชน รวมทั้งเผยแพร)ขอมูล
แก)สาธารณชนทางสื่อต)าง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือ
ไดรับมอบหมาย โดยแบ)งส)วนราชการ ดังนี้
1. ฝQายบริหารงานทั่วไป
2. ศูนย+ระบบจราจร
3. กลุ)มงานเทคโนโลยีจราจร 1
4. กลุ)มงานเทคโนโลยีจราจร 2

ฝQายบริหารงานทั่วไป

มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
งานการประชุมการงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ
การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ งานอื่น ๆ ที่ไม)ไดอยู)ใน
ความรับผิดชอบของส)วนราชการใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ โดยแบ)งการปฏิบัติงานเปBนดังนี้
1. งานสารบรรณและธุรการ
2. งานการประชุม
3. งานการเจาหนาที่
4. งานงบประมาณ
5. งานการเงิน
6. งานทรัพย+สินและพัสดุ
7. งานการควบคุมดูแลยานพาหนะ
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หนวยงานรับผิดชอบ

หนาที่ความรับผิดชอบ

ศูนย+ระบบจราจร

มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษา สำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง
ตรวจสอบ บำรุงรักษา บริหารจัดการและพัฒนาระบบการจราจร
และขนส)งอัจฉริยะ [Intelligent Transport System (ITS)]
ต)าง ๆ ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพดาน
การจราจรและขนส)งอย)างสูงสุด รวมทั้งวิเคราะห+ผลกระทบ
การจราจรและขนส)ง โดยสืบเนื่องจากการใชเทคโนโลยีอัจฉริยะ
กำกับ ติดตั้งระบบกลองโทรทัศน+วงจรป,ด (CCTV) และระบบ
การจราจรขนส)งอัจฉริยะต)าง ๆ พรอมทั้งประสานงานดาน
การจราจรกับหน)วยงานอื่น และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. การติดตั้งระบบกลองโทรทัศน+วงจรป,ด (CCTV)
ดานการจราจร
2. การพิจารณาขอความประชาสัมพันธ+บนระบบ
Internet ผ)านเว็บไซต+ และ Application
3. รายงานข)าวสารการจราจรทางระบบ Internet
ผ)านเว็บไซด+ และ Application
4. การบำรุงรักษาระบบกลองโทรทัศน+วงจรป,ด (CCTV)
ดานการจราจรและดานบริหารจราจร และระบบ
วิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิทัล (Digital Trunked
Radio System)
5. การบริหารและจัดการระบบกลองโทรทัศน+วงจรป,ด
(CCTV) ดานการจราจร และระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่
แบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System)

กลุ)มงานเทคโนโลยีจราจร 1 และ 2

มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ
บริหารจัดการ และพัฒนาระบบควบคุมการจราจรใหสอดคลองกับ
สภาพการจราจร ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบควบคุมการจราจร
และอุปกรณ+สัญญาณไฟจราจรในพื้นที่ใหใชงานไดดีตลอดเวลา
การสำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง บริหารจัดการและพัฒนาบำรุงรักษา
ระบบโทรทัศน+วงจรป,ด และระบบเครือข)ายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร เปBนศูนย+กลางในการควบคุมการจราจร ประสานงานและ
เชื่อมโยงขอมูลการจราจรกับหน)วยงานอื่น ๆ รวมทั้งเผยแพร)ขอมูล
ทางสื่อต)าง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. การติดตั้งระบบเครือข)ายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร
2. การติดตั้งระบบกลองโทรทัศน+วงจรป,ด (CCTV)
3. งานบำรุงรักษาระบบเครือข)ายสื่อสารของ
กรุงเทพมหานคร
4. งานบำรุงรักษาระบบกลองโทรทัศน+วงจรป,ด (CCTV)
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หนวยงานรับผิดชอบ
กลุ)มงานเทคโนโลยีจราจร 1 และ 2
(ต)อ)

หนาที่ความรับผิดชอบ
5. งานบริการขอมูลภาพจากกลองโทรทัศน+วงจรป,ด
(CCTV)
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แผนผังกระบวนการ
๑. กระบวนการ งานสารบรรณและบริหารงานทั่วไป
ระยะเวลา จำนวนผูปฏิบัติงาน
(คน)

กองระบบเทคโนโลยีจราจร
ฝ'ายบริหารงานทั่วไป

หัวหนาฝ'ายบริหารงานทั่วไป

ผูอำนวยการกอง

ผูอำนวยการสำนัก/
รองผูอำนวยการสำนัก

เริ่ม
๑ วัน

1 คน

๑ วัน

๑ คน

รับและตรวจสอบหนังสือ/เอกสาร

จำแนกประเภทหนังสือ/เอกสาร
แกไข/เพิ่มเติม
จัดทำหนังสือ/เอกสารเสนอผูมีอำนาจ

3 วัน

๑ คน
เก็บรักษาหนังสือ/เอกสาร

๑ วัน

เสนอ

แกไข/เพิ่มเติม
พิจารณา

แกไข/เพิ่มเติม

พิจารณา

พิจารณา

๑ คน
สงหนังสือ/เอกสาร

๑ วัน

ทะเบียนรับ - สง

๑ คน
สิ้นสุด

เห็นชอบ/ทราบ/
ลงนาม/สั่งการ
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แผนผังกระบวนการ
2. กระบวนการ งานการประชุม
ระยะเวลา

จำนวนผูปฏิบัติงาน
(คน)

กองระบบเทคโนโลยีจราจร
ฝ'ายบริหารงานทั่วไป/หัวหนาฝ'ายบริหารงานทั่วไป
เริ่ม

3 วัน

๑ คน

เตรียมการประชุม
บันทึกการประชุม

๑ วัน

อย$างนอย 3 คน

ดำเนินการประชุม
รายงานการประชุม

7 วัน

1 วัน

๑ คน

1 คน

สรุปรายงานการประชุมและ
ติดตามผลตามมติที่ประชุม
เวียนแจงรายงาน
การประชุม
สิ้นสุด

เสนอ

แกไข/เพิ่มเติม
พิจารณา

ทราบ

ผูอำนวยการกอง
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แผนผังกระบวนการ
3. กระบวนการ งานการเจาหนาที่
ระยะเวลา

จำนวนผูปฏิบัติงาน
(คน)

กองระบบเทคโนโลยีจราจร
ฝ'ายบริหารงานทั่วไป/หัวหนาฝ'ายบริหารงานทั่วไป

ผูอำนวยการกอง

เริ่ม
๓ วัน

๒ คน

รับเรื่องการเลื่อนเงินเดือน และเลื่อนคาจาง
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและสิทธิประโยชน-ตาง ๆ ของบุคลากรในสวนราชการ

3 วัน

๑ คน

ตรวจสอบคุณสมบัติ

2 วัน

1 คน

จัดทำหนังสือ/เอกสาร เสนอผูมีอำนาจ

1 วัน

1 คน

สงหนังสือ/เอกสาร
สิ้นสุด

แกไข/เพิ่มเติม
พิจารณา
ทราบ/ลงนาม/
สั่งการ
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แผนผังกระบวนการ
4. กระบวนการ งานงบประมาณ
ระยะเวลา

จำนวนผูปฏิบัติงาน
(คน)

กองระบบเทคโนโลยีจราจร
ฝ'ายบริหารงานทั่วไป

ผูอำนวยการกอง

เริ่ม
แกไข/เพิ่มเติม

๓0 วัน

อย$างนอย 4 คน

จัดทำงบประมาณ

1 วัน

อย$างนอย 3 คน

บันทึกขอมูลงบประมาณ และเสนอคำของบประมาณ
ตอผูมีอำนาจ

7 วัน

1 คน

สงคำขอตั้งงบประมาณ

ชี้แจงงบประมาณ

15-30 วัน

1 คน

บริหารงบประมาณ
(การโอน จัดสรร ขอเงินงวด)
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สิ้นสุด

พิจารณา
ทราบ/ลงนาม/
สั่งการ

แผนผังกระบวนการ
5. กระบวนการ งานการเงิน
ระยะเวลา

จำนวนผูปฏิบัติงาน
(คน)

กองระบบเทคโนโลยีจราจร
ฝ'ายบริหารงานทั่วไป

ผูอำนวยการกอง

เริ่ม
๓ วัน

1 คน

ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร/
หลักฐานการเบิกจาย
ไม$เห็นชอบ/ไม$อนุมตั ิ

3 วัน
1 ชั่วโมง

๑ คน
1 คน

จัดทำฎีกาเบิกจายเงิน

สงฎีกาใหฝ9ายการคลัง สก.สจส.

สิ้นสุด

พิจารณา
เห็นชอบ/อนุมัติ
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แผนผังกระบวนการ
6. กระบวนการ งานทรัพย6สินและพัสดุ
ระยะเวลา

จำนวนผูปฏิบัติงาน
(คน)

กองระบบเทคโนโลยีจราจร
ฝ'ายบริหารงานทั่วไป
เริ่ม

15 - ๓0 วัน

1 คน

จัดหาทรัพย/สิน/พัสดุ

- วัน

1 คน

ควบคุมและเก็บรักษา
ทรัพย/สิน/พัสดุ

1 ชั่วโมง

1 คน

เบิกจ$ายทรัพย/สิน/พัสดุ

30 วัน

1 คน

จำหน$ายทรัพย/สิน/พัสดุ

สิ้นสุด
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แผนผังกระบวนการ
7. กระบวนการ งานการงานควบคุมดูแลยานพาหนะ
ระยะเวลา

จำนวนผูปฏิบัติงาน
(คน)

กองระบบเทคโนโลยีจราจร
ฝ'าย/ศูนย6/กลุ:มงาน

หน.ฝบท./หน.ศูนย6/หน.กจ.1/หน.กจ.2 และผูที่ไดรับมอบหมาย

เริ่ม
10 นาที

5 คน

มอบหมายพนักงานขับรถยนต/ดูแล
รับผิดชอบรถราชการ

ทุกวัน

6 คน

ควบคุมดูแลพนักงานขับรถยนต/
ใหพรอมในการปฏิบัติงาน

10 นาที

6 คน

ควบคุมตรวจสอบใบอนุญาตใชรถส$วนกลาง

อนุญาต

5 นาที

8 คน

การเบิกจ$ายน้ำมันเชื้อเพลิง

อนุมัติ

ทุกป5

1 คน

ควบคุมดูแลการตรวจสภาพรถราชการ
และดำเนินการต$อทะเบียนภาษีรถยนต/ประจำป5

7 คน

สรุปรายงานผลการใชรถราชการ
เปAนประจำทุกเดือน

ทุกเดือน

สิ้นสุด

ทราบ

พิจารณา
พิจารณา

พิจารณา

หมายเหตุ
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แผนผังกระบวนการ
8. กระบวนการ งานติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ดานการจราจรและดานการบริหารจราจร
ระยะเวลา จำนวน
(วัน) ผูปฏิบัติงาน
(คน)

ส*วนราชการ
ศูนยระบบจราจร

เริ่ม

15

4

รับเรื่อง/สำรวจและตรวจสอบพื้นที่

15

2

ออกแบบจุดติดตั้ง/ประมาณราคา

ผูอำนวยการ
กองระบบเทคโนโลยีจราจร

รผอ.สจส./ผอ.สจส.

หน*วยงานอื่น ๆ
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แผนผังกระบวนการ
8. กระบวนการ งานติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ดานการจราจรและดานการบริหารจราจร (ต*อ)
ระยะเวลา จำนวน
(วัน) ผูปฏิบัติงาน
(คน)

ส*วนราชการ
ศูนยระบบจราจร

ผูอำนวยการ
กองระบบเทคโนโลยีจราจร

รผอ.สจส./ผอ.สจส.

หน*วยงานอื่น ๆ

ไม)เหมาะสม
7

พิจารณา

2

เหมาะสม
7

2

ขออนุมัติโครงการ

ลงนาม
พิจารณา

พิจารณา
เห็นชอบ/อนุมัติ

สิ้นสุด
36

แผนผังกระบวนการ
8. กระบวนการ งานติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ดานการจราจรและดานการบริหารจราจร (ต*อ)
ระยะเวลา จำนวน
(วัน) ผูปฏิบัติงาน
(คน)

ส*วนราชการ
ศูนยระบบจราจร

ผูอำนวยการ
กองระบบเทคโนโลยีจราจร

รผอ.สจส./ผอ.สจส.

หน*วยงานอื่น ๆ

แก0ไข
30

4

จัดทำร)างข0อกำหนดขอบเขตของงาน

พิจารณา
ลงนาม
ลงนาม

30

2

ขอจัดสรรงบประมาณ

พิจารณา

ลงนาม
พิจารณา

สำนักงบประมาณฯ
ไม)เห็นชอบ
พิจารณา
เห็นชอบ/อนุมัติ

สิ้นสุด
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แผนผังกระบวนการ
8. กระบวนการ งานติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ดานการจราจรและดานการบริหารจราจร (ต*อ)
ระยะเวลา จำนวน
(วัน) ผูปฏิบัติงาน
(คน)

ส*วนราชการ
ศูนยระบบจราจร

60

4

หาผู0รับจ0าง

ตามสัญญา

ตามสัญญา

ผู0รับจ0างดำเนินการติดตั้งตามสัญญา

สิ้นสุด

ผูอำนวยการ
กองระบบเทคโนโลยีจราจร

รผอ.สจส./ผอ.สจส.

หน*วยงานอื่น ๆ
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แผนผังกระบวนการ
9. กระบวนการ งานพิจารณาขอความประชาสัมพันธบนระบบ Internet ผ*านเว็บไซต และ Application
ระยะเวลา
(วัน)

จำนวน
ผูปฏิบัติงาน
(คน)

ศูนยระบบจราจร

ส*วนราชการ/หน*วยงาน
ผูอำนวยการ
รผอ.สจส./ผอ.สจส.
กองระบบเทคโนโลยีจราจร

หน*วยงานภายใน กทม.

หน*วยงานภายนอก/
เอกชน

เริ่ม
1

2

รับเรื่อง/สั่งการ

ข0อความประชาสัมพันธ6

รับเรื่อง/สั่งการ

ข0อความ
ประชาสัมพันธ6

ข0อความ
ประชาสัมพันธ6

ไม)เหมาะสม
3

4

เหมาะสม
1

2

แจ0งลงประชาสัมพันธ6

สิ้นสุด

แจ0งผู0ส)งทราบ

พิจารณา

พิจารณาข0อความ

ลงนาม

แจ0งผู0ส)งทราบ
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แผนผังกระบวนการ
10. กระบวนการ รายงานข*าวสารการจราจรทางระบบ Internet ผ*านเว็บไซต และ Application
ระยะเวลา
(วัน)

จำนวน
ผูปฏิบัติงาน
(คน)

ศูนยระบบจราจร

ส*วนราชการ/หน*วยงาน
ผูอำนวยการ
รผอ.สจส./ผอ.สจส.
กองระบบเทคโนโลยีจราจร

หน*วยงานภายใน กทม.

เริ่ม
1

2

1

2

รับฟ8ง/ตรวจข)าวสารการจราจรและ
ข)าวที่มีผลกระทบต)อการจราจร

พิจารณาข0อความ

ทราบ
1

4

ลงประชาสัมพันธ6

สิ้นสุด

รวบรวมสถิติรายงาน

ทราบ
รวบรวมสถิติรายงาน

หน*วยงานภายนอก/
เอกชน
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แผนผังกระบวนการ
11. กระบวนการ งานบำรุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ดานการจราจรและดานการบริหารจราจร
และระบบวิทยุสื่อสารเคลือ่ นที่แบบดิจิทลั (Digital Trunked Radio System)
ระยะเวลา จำนวน
(วัน) ผูปฏิบัติงาน
(คน)

ส*วนราชการ
ศูนยระบบจราจร

ผูอำนวยการ
กองระบบเทคโนโลยีจราจร

รผอ.สจส./ผอ.สจส.

หน*วยงานอื่น ๆ

เริ่ม

15

4

สำรวจและตรวจสอบอุปกรณ6/สถานที่

7

2

ประมาณราคา
ลงนาม

30

4

จัดทำร)างข0อกำหนดขอบเขตของงาน

พิจารณา

เห็นชอบ
พิจารณา
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แผนผังกระบวนการ
11. กระบวนการ งานบำรุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ดานการจราจรและดานการบริหารจราจร
และระบบวิทยุสื่อสารเคลือ่ นที่แบบดิจิทลั (Digital Trunked Radio System) (ต*อ)
ระยะเวลา จำนวน
(วัน) ผูปฏิบัติงาน
(คน)

ส*วนราชการ
ศูนยระบบจราจร

ผูอำนวยการ
กองระบบเทคโนโลยีจราจร

รผอ.สจส./ผอ.สจส.

หน*วยงานอื่น ๆ

สก.สจส.
60

2

รวบรวบเอกสารหาผู0รับจ0าง

สรรหาผู0รับจ0าง
ได0ผู0รับจ0าง

ตามสัญญา

ตามสัญญา

ผู0รับจ0างดำเนินการตามสัญญา

สิ้นสุด
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แผนผังกระบวนการ
12. กระบวนการ งานบริหารและจัดการระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ดานการจราจรและดานการบริหารจราจร
และระบบวิทยุสื่อสารเคลือ่ นที่แบบดิจิทลั (Digital Trunked Radio System)
ระยะเวลา
(วัน)

จำนวน
ผูปฏิบัติงาน
(คน)

ศูนยระบบจราจร

ส*วนราชการ/หน*วยงาน
ผูอำนวยการ
รผอ.สจส./ผอ.สจส.
กองระบบเทคโนโลยีจราจร

หน*วยงานภายใน กทม.

หน*วยงานภายนอก/
เอกชน

แจ0งเหตุขัดข0อง

แจ0งเหตุขัดข0อง

เริ่ม
1

4

ตรวจสอบอุปกรณ6ในระบบฯ
ฯ

1

4

แจ0งเหตุขัดข0องไปยังผู0รับจ0าง

1

2

ตรวจสอบผลการจัดซ)อมของผู0รับจ0าง
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แผนผังกระบวนการ
12. กระบวนการ งานบริหารและจัดการระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ดานการจราจรและดานการบริหารจราจร
และระบบวิทยุสื่อสารเคลือ่ นที่แบบดิจิทลั (Digital Trunked Radio System) (ต*อ)
ระยะเวลา
(วัน)

1

จำนวน
ผูปฏิบัติงาน
(คน)

2

กลุ*มงานระบบจราจรอัจฉริยะ

ส*วนราชการ/หน*วยงาน
ผูอำนวยการ
รผอ.สจส./ผอ.สจส.
กองพัฒนาระบบจราจร

หน*วยงานภายใน กทม.

ไม)แล0วเสร็จ แจ0งผู0รบั จ0างอีกครั้ง
พิจารณาผลการซ)อม

แล0วเสร็จ
1

2

แจ0งผู0ร0องเรียนทราบ
ทราบ

ทราบ
7

2

รวบรวมข0อมูลรายงาน

สิ้นสุด

รวบรวมสถิติรายงาน

รวบรวมสถิติรายงาน

หน*วยงานภายนอก/
เอกชน

44

แผนผังกระบวนการ
๑3. กระบวนการ งานติดตั้งระบบเครือขายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา
(วัน)

จำนวน
ผู(ปฏิบัติงาน
(คน)

กลุมงานเทคโนโลยีจราจร 1 และ 2
เริ่ม

60

5

รับเรื่อง/สำรวจและ
ตรวจสอบพื้นที่

30

5

ออกแบบจุดติดตั้ง
ประมาณราคา

สวนราชการ
ผู(อำนวยการ
กองระบบเทคโนโลยีจราจร

ผอ.สจส. / รผอ.สจส.

หนวยงานอื่น ๆ
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แผนผังกระบวนการ
๑3. กระบวนการ งานติดตั้งระบบเครือขายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร (ตอ)
ระยะเวลา
(วัน)

จำนวน
ผู(ปฏิบัติงาน
(คน)

กลุมงานเทคโนโลยีจราจร 1 และ 2

สวนราชการ
ผู(อำนวยการ
กองระบบเทคโนโลยีจราจร

ผอ.สจส. / รผอ.สจส.

แก(ไข

หนวยงานอื่น ๆ

แก(ไข
ลงนาม

20

60

2

ขอจัดสรรงบประมาณ

5

ร'างขอบเขตของงานและจัดทำข(อกำหนด
รายการคุณลักษณะ (TOR)

พิจารณา

พิจารณา

เห็นชอบ/อนุมัติ
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แผนผังกระบวนการ
๑3. กระบวนการ งานติดตั้งระบบเครือขายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร (ตอ)
ระยะเวลา
(วัน)

จำนวน
ผู(ปฏิบัติงาน
(คน)

กลุมงานเทคโนโลยีจราจร 1 และ 2

30

5

หาผู(รับจ(าง

ตาม
สัญญา

ตามสัญญา

ผู(รับจ(างดำเนินการติดตั้ง ตามสัญญา

สิ้นสุด

สวนราชการ
ผู(อำนวยการ
กองระบบเทคโนโลยีจราจร

ผอ.สจส. / รผอ.สจส.

หนวยงานอื่น ๆ
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แผนผังกระบวนการ
๑4. กระบวนการ งานติดตั้งระบบกล(องโทรทัศน7วงจรป8ด (CCTV)
ระยะเวลา
(วัน)

จำนวน
ผู(ปฏิบัติงาน
(คน)

กลุมงานเทคโนโลยีจราจร 1 และ 2
เริ่ม

60

5

รับเรื่อง/สำรวจและ
ตรวจสอบพื้นที่

30

5

ออกแบบจุดติดตั้ง
ประมาณราคา

สวนราชการ
ผู(อำนวยการ
กองระบบเทคโนโลยีจราจร

ผอ.สจส. / รผอ.สจส.

หนวยงานอื่น ๆ
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แผนผังกระบวนการ
๑4. กระบวนการ งานติดตั้งระบบกล(องโทรทัศน7วงจรป8ด (CCTV) (ตอ)
ระยะเวลา
(วัน)

จำนวน
ผู(ปฏิบัติงาน
(คน)

กลุมงานเทคโนโลยีจราจร 1 และ 2

สวนราชการ
ผู(อำนวยการ
กองระบบเทคโนโลยีจราจร

ผอ.สจส. / รผอ.สจส.

แก(ไข

หนวยงานอื่น ๆ

แก(ไข
ลงนาม

20

60

2

ขอจัดสรรงบประมาณ

5

ร'างขอบเขตของงานและจัดทำข(อกำหนด
รายการคุณลักษณะ (TOR)

พิจารณา

พิจารณา

เห็นชอบ/อนุมัติ
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แผนผังกระบวนการ
๑4. กระบวนการ งานติดตั้งระบบกล(องโทรทัศน7วงจรป8ด (CCTV) (ตอ)
ระยะเวลา
(วัน)

จำนวน
ผู(ปฏิบัติงาน
(คน)

กลุมงานเทคโนโลยีจราจร 1 และ 2

30

5

หาผู(รับจ(าง

ตาม
สัญญา

ตามสัญญา

ผู(รับจ(างดำเนินการติดตั้ง ตามสัญญา

สิ้นสุด

สวนราชการ
ผู(อำนวยการ
กองระบบเทคโนโลยีจราจร

ผอ.สจส. / รผอ.สจส.

หนวยงานอื่น ๆ
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แผนผังกระบวนการ
๑5. กระบวนการ งานบำรุงรักษาระบบเครือขายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา
(วัน)

จำนวน
ผู(ปฏิบัติงาน
(คน)

กลุมงานเทคโนโลยีจราจร 1 และ 2
เริ่ม

60

5

รับเรื่อง/สำรวจและตรวจสอบอุปกรณ7
เพื่อบำรุงรักษา

30

5

กำหนดรายการ
ประมาณราคา

สวนราชการ
ผู(อำนวยการ
กองระบบเทคโนโลยีจราจร

ผอ.สจส. / รผอ.สจส.

หนวยงานอื่น ๆ
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แผนผังกระบวนการ
๑5. กระบวนการ งานบำรุงรักษาระบบเครือขายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร (ตอ)
ระยะเวลา
(วัน)

จำนวน
ผู(ปฏิบัติงาน
(คน)

กลุมงานเทคโนโลยีจราจร 1 และ 2

สวนราชการ
ผู(อำนวยการ
กองระบบเทคโนโลยีจราจร

ผอ.สจส. / รผอ.สจส.

แก(ไข

หนวยงานอื่น ๆ

แก(ไข
ลงนาม

20

60

2

ขอจัดสรรงบประมาณ

5

ร'างขอบเขตของงานและจัดทำข(อกำหนด
รายการคุณลักษณะ (TOR)

พิจารณา

พิจารณา

เห็นชอบ/อนุมัติ
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แผนผังกระบวนการ
๑5. กระบวนการ งานบำรุงรักษาระบบเครือขายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร (ตอ)
ระยะเวลา
(วัน)

จำนวน
ผู(ปฏิบัติงาน
(คน)

กลุมงานเทคโนโลยีจราจร 1 และ 2

30

5

หาผู(รับจ(าง

ตาม
สัญญา

ตามสัญญา

ผู(รับจ(างดำเนินการบำรุงรักษา ตามสัญญา

สิ้นสุด

สวนราชการ
ผู(อำนวยการ
กองระบบเทคโนโลยีจราจร

ผอ.สจส. / รผอ.สจส.

หนวยงานอื่น ๆ
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แผนผังกระบวนการ
๑6. กระบวนการ งานบำรุงรักษาระบบกล(องโทรทัศน7วงจรป8ด (CCTV)
ระยะเวลา
(วัน)

จำนวน
ผู(ปฏิบัติงาน
(คน)

กลุมงานเทคโนโลยีจราจร 1 และ 2
เริ่ม

60

5

รับเรื่อง/สำรวจและตรวจสอบอุปกรณ7
เพื่อบำรุงรักษา

30

5

กำหนดรายการ
ประมาณราคา

สวนราชการ
ผู(อำนวยการ
กองระบบเทคโนโลยีจราจร

ผอ.สจส. / รผอ.สจส.

หนวยงานอื่น ๆ
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แผนผังกระบวนการ
๑6. กระบวนการ งานบำรุงรักษาระบบกล(องโทรทัศน7วงจรป8ด (CCTV) (ตอ)
ระยะเวลา
(วัน)

จำนวน
ผู(ปฏิบัติงาน
(คน)

กลุมงานเทคโนโลยีจราจร 1 และ 2

สวนราชการ
ผู(อำนวยการ
กองระบบเทคโนโลยีจราจร

ผอ.สจส. / รผอ.สจส.

แก(ไข

หนวยงานอื่น ๆ

แก(ไข
ลงนาม

20

60

2

ขอจัดสรรงบประมาณ

5

ร'างขอบเขตของงานและจัดทำข(อกำหนด
รายการคุณลักษณะ (TOR)

พิจารณา

พิจารณา

เห็นชอบ/อนุมัติ
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แผนผังกระบวนการ
๑6. กระบวนการ งานบำรุงรักษาระบบกล(องโทรทัศน7วงจรป8ด (CCTV) (ตอ)
ระยะเวลา
(วัน)

จำนวน
ผู(ปฏิบัติงาน
(คน)

กลุมงานเทคโนโลยีจราจร 1 และ 2

30

5

หาผู(รับจ(าง

ตาม
สัญญา

ตามสัญญา

ผู(รับจ(างดำเนินการบำรุงรักษา ตามสัญญา

สิ้นสุด

สวนราชการ
ผู(อำนวยการ
กองระบบเทคโนโลยีจราจร

ผอ.สจส. / รผอ.สจส.

หนวยงานอื่น ๆ
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แผนผังกระบวนการ
๑7. กระบวนการ งานบริการข(อมูลภาพกล(องโทรทัศน7วงจรป8ด (CCTV)
ระยะเวลา
(วัน)

จำนวน
ผู(ปฏิบัติงาน
(คน)

สวนราชการ
ผู(อำนวยการ
กองระบบเทคโนโลยีจราจร

กลุมงานเทคโนโลยีจราจร 1 และ 2
เริ่ม

3-5

2

ตาม
สัญญา

ตามสัญญา

รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสาร/
บันทึกข(อมูล/ออกใบรับเรื่อง

ให(

พิจารณา

ไม'ให(

ผอ.สจส. / รผอ.สจส.

หนวยงานอื่น ๆ
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แผนผังกระบวนการ
๑7. กระบวนการ งานบริการข(อมูลภาพกล(องโทรทัศน7วงจรป8ด (CCTV) (ตอ)
ระยะเวลา
(วัน)

จำนวน
ผู(ปฏิบัติงาน
(คน)

กลุมงานเทคโนโลยีจราจร 1 และ 2

ให(

3-5

2

ตาม
สัญญา

ตามสัญญา

ไม'ให(

สิ้นสุด

ดำเนินการโหลดข(อมูลภาพ

ได(

พิจารณภาพ

ไม'ได(

สวนราชการ
ผู(อำนวยการ
กองระบบเทคโนโลยีจราจร

ผอ.สจส. / รผอ.สจส.

หนวยงานอื่น ๆ
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แผนผังกระบวนการ
๑7. กระบวนการ งานบริการข(อมูลภาพกล(องโทรทัศน7วงจรป8ด (CCTV) (ตอ)
ระยะเวลา
(วัน)

จำนวน
ผู(ปฏิบัติงาน
(คน)

30

5

ตาม
สัญญา

ตามสัญญา

สวนราชการ
ผู(อำนวยการ
กองระบบเทคโนโลยีจราจร

กลุมงานเทคโนโลยีจราจร 1 และ 2

ได(

ไม'ได(

สิ้นสุด
ดำเนินการแจ(งซ'อม/จัดซ'อม

สิ้นสุด

ผอ.สจส. / รผอ.สจส.

หนวยงานอื่น ๆ
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
1. กระบวนการ งานสารบรรณและธุรการ
ที่
๑

ผังกระบวนการ
รับ-สงหนังสือจาก
หนวยงานตาง ๆ

๒

ระยะเวลา

รายละเอียดของงาน

๑ วัน

1. รับและสงหนังสือจากหนวยงาน
ตาง ๆ
ลงทะเบียนรับและสงหนังสือ
ตามระเบียบงานสารบรรณ
2. จำแนกประเภทหนังสือ
ตรวจสอบ จำแนกประเภทหนังสือ
ตามระเบียบงานสารบรรณ
ให#ฝ9ายบริหารงาน/กลุมงาน/ศูนย;
หรือผู#รับผิดชอบดำเนินการ

๑ วัน
จำแนกประเภทหนังสือ

๓

จัดทำหนังสือ/เอกสาร

2 วัน

3. จัดทำหนังสือ/เอกสาร
จัดทำหนังสือ/เอกสารตามที่
ได#รับมอบหมาย เสนอผู#มีอำนาจ
พิจารณาลงนาม

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
- รับและสงหนังสือ
โดยลงทะเบียน
ถูกต#องตามระเบียบ
งานสารบรรณ
- จำแนกประเภท
หนังสือ ตาม
ระเบียบงาน
สารบรรณ แล#วเสร็จ
ภายในระยะเวลา
ที่กำหนด
- จัดทำหนังสือ/
เอกสารที่ได#รับ
มอบหมายถูกต#อง
ตามระเบียบ
กฎหมาย ฯลฯ

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผู(รับผิดชอบ แบบฟอร+ม เอกสารอ(างอิง

- หัวหน#างาน
- เจ#าพนักงาน
ตรวจสอบการ
ธุรการ
ลงทะเบียนหนังสือ

-

- หัวหน#างาน
ตรวจสอบการ
จำแนกประเภท
หนังสือ

- เจ#าพนักงาน
ธุรการ

-

- หัวหน#างาน
- เจ#าพนักงาน
ตรวจสอบความ
ธุรการ
ถูกต#องของหนังสือ
กอนเสนอผู#มีอำนาจ
ลงนาม

-

- ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี
วาด#วย
งานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖
และที่แก#ไข
เพิ่มเติม
- ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร
วาด#วยวิธีปฏิบัติ
งานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก#ไข
เพิ่มเติม
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
1. กระบวนการ งานสารบรรณและธุรการ (ต/อ)
ที่

ผังกระบวนการ

๔

ระยะเวลา

รายละเอียดของงาน

๑ วัน

4. เสนอหนังสือ/เอกสาร
ตอผู#มีอำนาจ
เสนอหนังสือ/เอกสาร
ที่ดำเนินการแล#วเสร็จ เสนอ
ผู#บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
เพื่อพิจารณาลงนามถึงหนวยงาน/
ผู#ที่เกี่ยวข#อง
5. สงหนังสือ/เอกสาร
สงหนังสือ/เอกสารที่ผู#มีอำนาจ
พิจารณาลงนามแล#ว สงถึง
หนวยงานผู#เกี่ยวข#อง
6. การเก็บรักษาหนังสือ
สำรวจและคัดแยกหนังสือออกเปJน
หมวดหมู และจัดเรียงใสแฟLมหรือ
ตู#หนังสือ พร#อมทั้งจัดทำทะเบียน
คุมหนังสือ/เอกสาร เพื่อความสะดวก
ในการตรวจสอบหรือค#นหา

เสนอหนังสือ/เอกสาร
ตอผู!บริหาร
๕

สงหนังสือ/เอกสาร

๖

๑ วัน

๑ วัน
การเก็บรักษา
หนังสือ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

-

-

- เจ#าพนักงาน
ธุรการ

-

-

-

- เจ#าพนักงาน
ธุรการ

-

- เจ#าพนักงาน
ธุรการ

-

- สำรวจและ
คัดแยกหนังสือ
ออกเปJนหมวดหมู
เพื่อจัดเรียงใสแฟLม
ถูกต#องตามระเบียบ
งานสารบรรณ

- หัวหน#าฝ9าย
ตรวจสอบ
ความถูกต#องของ
หนังสือกอนเสนอ
ผู#มีอำนาจลงนาม

ผู(รับผิดชอบ แบบฟอร+ม เอกสารอ(างอิง

แฟLมหมวดหมู
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
2. กระบวนการ งานการประชุม
ที่

ผังกระบวนการ

๑

ระยะเวลา

รายละเอียดของงาน

๓ วัน

1. การเตรียมการประชุม
ตรวจสอบหนวยงาน/
สวนราชการ/ผู#ที่เกี่ยวข#อง และหารือ
ประธานการประชุม เพื่อกำหนดวัน
เวลา และสถานที่ ดำเนินการประชุม

๑ วัน

2. การดำเนินการประชุม
- ลงทะเบียนผู#เข#ารวมประชุม
- ดูแลอำนวยความสะดวก
ระหวางการประชุม
- บันทึกรายงานการประชุม

เตรียม
การประชุม

๒

ดำเนินการประชุม

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

- ประสาน
รายละเอียด
ที่เกี่ยวข#องกับ
การประชุม และ
จัดทำระเบียบวาระ
ได#ถูกต#อง ครบถ#วน
และทันเวลา
- จัดเจ#าหน#าที่ดูแล
อำนวยความสะดวก
ระหวางการประชุม
และบันทึกรายงาน
การประชุมจนกวา
จะเสร็จสิ้น
การประชุม

- หัวหน#างาน
ตรวจสอบความ
ถูกต#อง ครบถ#วน
ของระเบียบวาระ
การประชุม

- เจ#าพนักงาน
ธุรการ

-

-

- เจ#าพนักงาน
ธุรการ

-

ผู(รับผิดชอบ แบบฟอร+ม เอกสารอ(างอิง
- หนังสือ/
เอกสาร
- ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี
วาด#วยงาน
สารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ ถึง
ที่แก#ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร
วาด#วยวิธีปฏิบัติ
งานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๔๖
ถึงที่แก#ไขเพิ่มเติม
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
2. กระบวนการ งานการประชุม (ต/อ)
ที่

ผังกระบวนการ

3

ระยะเวลา

รายละเอียดของงาน

๗ วัน

3. จัดทำสรุปรายงานการประชุม
สรุปรายงานการประชุม
ให#ครบถ#วนครอบคลุมประเด็นสำคัญ
และจัดทำรายการประชุมให#ถูกต#อง
ตามระเบียบงานสารบรรณ

๑ วัน

4. เวียนแจ#งรายงานการประชุม
สงรายงานการประชุม
ให#ผู#บริหาร ฝ9ายบริหารงาน/
กลุมงาน/ศูนย;ฯ ทราบ พร#อม
กำหนดระยะเวลาในการแก#ไข
รายงานการประชุม

สรุปรายงาน
การประชุม
๔
เวียนแจ!งรายงาน
การประชุม

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

- จัดทำสรุปรายงาน
การประชุมถกต#อง
ครบถ#วน ในสาระ
สำคัญ และ
ตามระเบียบ
งานสารบรรณ
-

- หัวหน#าฝ9าย
ตรวจสอบความ
ถูกต#อง ครบถ#วน
ของรายงาน
การประชุม
กอนเสนอผู#บริหาร
-

ผู(รับผิดชอบ แบบฟอร+ม เอกสารอ(างอิง
- เจ#าพนักงาน
ธุรการ

-

- เจ#าพนักงาน
ธุรการ

-

- ภาพถายการ
ประชุม
- รายงานการ
ประชุม
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
3. กระบวนการ งานการเจ(าหน(าที่
ที่

ผังกระบวนการ

๑

ระยะเวลา

รายละเอียดของงาน

๓ วัน

1. เจ#าหน#าที่รับเรื่อง
- รับเรื่องการเลื่อนเงินเดือน
และเลื่อนคาจ#าง การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ; และ
สิทธิประโยชน;ตาง ๆ ของ
บุคลากรในหนวยงาน
- ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากร
ผู#มีสิทธิตามหลักเกณฑ;ตาง ๆ
ที่กำหนดหรือสิทธิที่ได#รับ
2. จัดทำหนังสือ/เอกสาร เสนอ
ผู#มีอำนาจ
จัดทำหนังสือ/เอกสาร เสนอ
ผู#มีอำนาจลงนาม

รับเรื่องการเลือ่ นเงินเดือน และ
เลื่อนคาจ!าง การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ- และสิทธิ
ประโยชน-ตางๆของบุคลากรใน
หนวยงาน/ตรวจสอบคุณสมบัติ

๒

๓

จัดทำหนังสือ/เอกสาร
เสนอผู!มีอำนาจ

สงหนังสือ/
เอกสาร

๒ วัน

๑ วัน

3. สงหนังสือ/เอกสาร
สงหนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวข#อง
ให#ฝ9ายการเจ#าหน#าที่ สก.สจส.

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผู(รับผิดชอบ แบบฟอร+ม เอกสารอ(างอิง
- เจ#าพนักงาน
ธุรการ

-

- หัวหน#างาน
- เจ#าพนักงาน
ตรวจสอบความ
ธุรการ
ถูกต#องของ หนังสือ/
เอกสาร กอนเสนอ
ผู#มีอำนาจ
- สงหนังสือ/เอกสาร
- เจ#าพนักงาน
ภายในระยะเวลา
ธุรการ
ที่กำหนด

-

- การตรวจสอบ
คุณสมบัติของ
ผู#มีสิทธิ เปJนไป
ด#วยความถูกต#อง
ตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข#อง
และภายในระยะ
เวลาที่กำหนด
-

- หัวหน#างาน
ตรวจสอบความ
ถูกต#องของ
คุณสมบัติของ
ผู#มีสิทธิ

-

- พรบ.ระเบียบ

ข#าราชการพล
เรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
- พรบ.ระเบียบ
ข#าราชการ กทม.
พ.ศ. ๒๕๕๒
- ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี
วาด#วยการขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ;
พ.ศ. ๒๕๓๖
- หนังสือ
สำนักงาน ก.พ.
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
4. กระบวนการ งานงบประมาณ
ที่

ผังกระบวนการ

๑

ระยะเวลา

รายละเอียดของงาน

๓๐ วัน

1. จัดทำงบประมาณ
- แจ#งหลักเกณฑ;และวิธีการจัดทำ
งบประมาณให#ฝ9ายบริหารงาน/
กลุมงาน/ศูนย; ทราบ
- จัดทำคำของบประมาณประจำปP
ของฝ9ายบริหารงาน/กลุมงาน/ศูนย;ฯ
สงภายในระยะเวลาที่กำหนด
- จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
จัดทำงบประมาณของหนวยงาน
ให#ถูกต#อง และเปJนไปตามหลักเกณฑ;
วิธีการจัดทำงบประมาณ
2. บันทึกข#อมูลงบประมาณ และ
เสนอคำของบประมาณตอผู#มีอำนาจ
- บันทึกคำขอตั้งงบประมาณ
ในระบบ MIS
- จัดทำหนังสือ พร#อมพิมพ;
คำขอตั้งงบประมาณจากระบบ MIS
เสนอผู#มีอำนาจเพื่อพิจารณาอนุมัติ/
ลงนาม

จัดทำงบประมาณ

๒

บันทึกข!อมูลงบประมาณ
และเสนอคำของบประมาณ
ตอผู!มีอำนาจ

๑ วัน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
- จัดทำงบประมาณ
ถูกต#องเปJนไปตาม
หลักเกณฑ; วิธีการ
จัดทำงบประมาณ

-

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผู(รับผิดชอบ แบบฟอร+ม เอกสารอ(างอิง

- หัวหน#างาน/กลุม - เจ#าพนักงาน
ธุรการ
/ศูนย; ตรวจสอบ
ความถูกต#องของ
การจัดทำงบประมาณ
ให#เปJนไปตาม
หลักเกณฑ; วิธีการ
จัดทำงบประมาณ

-

- เจ#าพนักงาน
ธุรการ

-

- แนวทางและ
หลักเกณฑ;
การขอตั้ง
งบประมาณ
ประจำปP

-

- แนวทางและ
หลักเกณฑ;
การขอตั้ง
งบประมาณ
ประจำปP
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
4. กระบวนการ งานงบประมาณ (ต/อ)
ที่

ผังกระบวนการ

๓

ชี้แจงงบประมาณ

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

3. สงคำขอตั้งงบประมาณ
สงคำขอตั้งงบประมาณประจำปP
ของหนวยงานทีด่ ำเนินการแล#วเสร็จ
ให#สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

-

-

4. ชี้แจงงบประมาณ
จัดเตรียมข#อมูลรายละเอียด
การของบประมาณ เพื่อเข#ารวมประชุม
ชี้แจงตอสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณสภากรุงเทพมหานคร
และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ

- จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการชี้แจง
งบประมาณได#ถูกต#อง
ทุกหมวดรายจาย

รายละเอียดของงาน

๑ วัน

๑ วัน

สงคำขอตั้งงบประมาณ

4

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระยะเวลา

- หัวหน#างาน
ตรวจสอบความ
ถูกต#องของข#อมูล/
เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการชี้แจง
งบประมาณ

ผู(รับผิดชอบ แบบฟอร+ม เอกสารอ(างอิง
- เจ#าพนักงาน
ธุรการ

- ผู#บริหาร
- เจ#าพนักงาน
ธุรการ

แบบ
ง. ๑๐๔,
ง. ๑๐๕,
ง. ๑๐๗,
ง. ๑๐๘,
ง. ๑๑๐,
ง. ๑๑๑,
ง. ๑๑๒,
ง. ๑๑๓
ราง
ข#อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจาย
ประจำปP

- แนวทางและ
หลักเกณฑ;
การขอตั้ง
งบประมาณ
ประจำปP

- แนวทางและ
หลักเกณฑ;
การขอตั้ง
งบประมาณ
ประจำปP
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
4. กระบวนการ งานงบประมาณ (ต/อ)
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
๑๕ - ๓๐
วัน

๕

บริหารงบประมาณ
(การโอน จัดสรร
ขอเงินงวด)

รายละเอียดของงาน
5. การบริหารงบประมาณ
ควบคุมการใช#จายงบประมาณ
ให#เหมาะสมและคุ#มคา และ
ทันกำหนดเวลา โดยใช#วิธีการโอน
จัดสรรเปลี่ยนแปลง และการ
ขอเงินงวดสำหรับเบิกจาย

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
- การขออนุมัติ
เงินงวด การโอน
งบประมาณ
การขอจัดสรร
การเปลี่ยนแปลง
ให#ถูกต#อง และ
เปJนไปตาม
ระเบียบข#อบังคับ
งบประมาณรายจาย
ประจำปPแล#วเสร็จ
ทันกำหนดเวลา

ระบบติดตาม/
ประเมินผล
- หัวหน#างาน
ตรวจสอบการ
ขอเงินงวดการ
ขอจัดสรรการ
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณอยาง
เหมาะสม

ผู(รับผิดชอบ แบบฟอร+ม เอกสารอ(างอิง
- เจ#าพนักงาน
ธุรการ

-

- ระเบียบ
ข#อบังคับ
งบประมาณ
รายจาย
ประจำปP
- หนังสือ
ขออนุมัติ
ตาง ๆ
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
5. กระบวนการ งานการเงิน
ที่

ผังกระบวนการ

๑

สงฎีกา

ผู(รับผิดชอบ แบบฟอร+ม เอกสารอ(างอิง

๑ วัน

1. ตรวจสอบความถูกต#อง
ตรวจสอบความถูกต#องของเอกสาร
ประกอบการเบิกจาย

- เอกสารประกอบ
- หัวหน#าฝ9ายตรวจสอบ - เจ#าพนักงาน
การเบิกจายครบถ#วน
ความครบถ#วน ถูกต#อง ธุรการ
ถูกต#องและเปJนไปตาม
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข#อง

-

๓ วัน

2. จัดทำฎีกาเบิกจาย
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข#องเพื่อจัดทำ
ฎีกาเบิกจาย เสนอตอผู#มีอำนาจเพื่อ
ลงนาม

- การเบิกจายเงิน
- หัวหน#าฝ9ายตรวจสอบ - เจ#าพนักงาน
ครบถ#วน ถูกต#อง
ความถูกต#องของฎีกา ธุรการ
กอนเสนอผู#มีอำนาจ
ทันตามกำหนดเวลา
และเปJนไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่ วข#อง

-

๑ วัน

3. สงฎีกา
สงฎีกาเบิกจาย ให#ฝ9ายการคลัง
สก.สจส.

- สงฎีกาเบิกจาย
ทันตามกำหนดเวลา

-

จัดทำฎีกาเบิกจายเงิน

๓

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

รายละเอียดของงาน

ตรวจสอบความถูกต#อง
ของเอกสาร/หลักฐาน
การเบิกจาย

๒

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระยะเวลา

-

- เจ#าพนักงาน
ธุรการ

- หนังสือเอกสาร
- ระเบียบ กทม.
วาด#วยการรับเงิน
การเบิกจายเงินฯ
พ.ศ. ๒๕๓๐ และ
ที่แก#ไขเพิ่มเติม
- หนังสือเอกสาร
- ระเบียบ กทม.
วาด#วยการรับเงิน
การเบิกจายเงินฯ
พ.ศ. ๒๕๓๐ และ
ที่แก#ไขเพิ่มเติม
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
6. กระบวนการ งานทรัพย+สินและพัสดุ
ที่

ผังกระบวนการ

๑
จัดหาทรัพย;สิน/
พัสดุ

ระยะเวลา

รายละเอียดของงาน

15 - 30
วัน

1. การจัดหาทรัพย;สินและพัสดุ
- จัดหาทรัพย;สินตามวิธีการตาม
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ#างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด#วยการจัดซือ้
จัดจ#างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง
- ตรวจสอบงบประมาณ และ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ; และราคามาตรฐาน
- จัดทำรายงานขอความเห็นชอบ
จัดซื้อ-จัดจ#าง ตอผู#มีอำนาจ
- ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ#าง และ
ลงนามสัญญาตอผู#มีอำนาจ
- ตรวจรับพัสดุ และรายงานผู#มีอำนาจ
สั่งซื้อ-สั่งจ#างทราบ
- ตรวจสอบความถูกต#องของเอกสาร
และขออนุมัตเิ บิกจายเงิน พร#อมบันทึก
รายการในระบบ MIS

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
- กระบวนการจัดหา
ทรัพย;สินถูกต#อง
ตามระเบียบ และ
แล#วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผู(รับผิดชอบ แบบฟอร+ม เอกสารอ(างอิง

- หัวหน#างานตรวจสอบ - เจ#าพนักงาน
ความครบถ#วน ถูกต#อง ธุรการ

-

- พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ#าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
วาด#วยการจัดซื้อ
จัดจ#างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และ
กฎกระทรวง
- ระเบียบ กทม.
วาด#วยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน ฯ
พ.ศ. 2555 และ
ที่แก#ไขเพิ่มเติม
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
6. กระบวนการ งานทรัพย+สินและพัสดุ (ต/อ)
ที่

ผังกระบวนการ

2

ระยะเวลา

รายละเอียดของงาน

--

2. การควบคุมและเก็บรักษาทรัพย;สิน/
พัสดุ
- บันทึกรายการทรัพย;สินที่ได#รบั หรือ
มีอยูในระบบ MIS 2
- เขียนรหัสทรัพย;สิน ประกอบด#วย
ปP พ.ศ. ที่ได#รับ รหัสหนวยงาน
เลขประเภทครุภณ
ั ฑ; และลำดับเลขที่
ของครุภัณฑ;

1 ชั่วโมง

3. การเบิกจายทรัพย;สิน/พัสดุ
- รับใบขอเบิกจากสวน/กลุม/ฝ9าย
- ตรวจสอบรายการทรัพย;สินและ
เบิกจายทรัพย;สินตามรายการที่ขอเบิก
- ทำใบเบิก-จายในระบบ MIS 2
- สงมอบทรัพย;สิน
- บันทึกรายการในระบบ MIS 2
- ลงรายการตัดจายในบัญชีคุม

ควบคุมและเก็บรักษา
ทรัพย;สิน/พัสดุ

3

เบิกจายทรัพย;สิน/
พัสดุ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

-

-

ผู(รับผิดชอบ แบบฟอร+ม เอกสารอ(างอิง
- เจ#าพนักงาน
ธุรการ

- พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ#างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวง
การคลังวาด#วยการ
จัดซื้อจัดจ#างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

- หัวหน#างานตรวจสอบ - เจ#าพนักงาน
- การเบิก-จายพัสดุ
ตามความจำเปJนในการ ความถูกต#องของการ ธุรการ
ใช#งาน และบันทึก
เบิก-จายทรัพย;สิน
การเบิก-จายด#วยความ
ถูกต#องตามรายการ
และระเบียบที่เกี่ยวข#อง

- พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ#างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวง
การคลังวาด#วยการ
จัดซื้อจัดจ#างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
6. กระบวนการ งานทรัพย+สินและพัสดุ (ต/อ)
ที่

ผังกระบวนการ

4

จำหนายทรัพย;สิน/
พัสดุ

ระยะเวลา

รายละเอียดของงาน

30 วัน

4. การจำหนายทรัพย;สิน/พัสดุ
- ตรวจสอบรายการทรัพย;สินทีห่ มด
ความจำเปJนตอการใช#งานและรายงานผล
ตอผู#มีอำนาจ
- ขออนุมัติจำหนายทรัพย;สินตอ
ผู#มีอำนาจอนุมตั ิ
- จำหนายด#วยวิธีการโอนให#หนวยงาน
สวนราชการ เสนอเรื่องถึงปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
- จำหนายด#วยวิธีการขายทอดตลาด
เสนอเรื่องถึงผู#มีอำนาจอนุมัติ พร#อม
แนบเอกสารของคณะกรรมการรักษา
ทรัพย;สินของหนวยงาน
- ตัดจายรายการในระบบ MIS 2

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผู(รับผิดชอบ แบบฟอร+ม เอกสารอ(างอิง

- การจำหนาย
- หัวหน#างานตรวจสอบ - เจ#าพนักงาน
ทรัพย;สินถูกต#องตาม ความครบถ#วน ถูกต#อง ธุรการ
ข#อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
การพัสดุ พ.ศ. 2538
ถึงที่แก#ไขเพิ่มเติม
และได#รับอนุมตั ิจาก
ผู#มีอำนาจ ภายใน
กำหนด

-

- พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ#าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
วาด#วยการจัดซื้อ
จัดจ#างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ
พ.ศ. 2560
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
7. กระบวนการ งานการควบคุมดูแลยานพาหนะ
ที่

ผังกระบวนการ

๑

ระยะเวลา
10 นาที

1. มอบหมายพนักงานขับรถยนต;ดูแล
รับผิดชอบรถราชการ
ดูแลตรวจสอบความเรียบร#อยของ
รถราชการ

ทุกวัน

2. จัดเตรียมรถและพนักงานขับรถยนต;
ให#พร#อมปฏิบัติงาน

10 นาที

3. ตรวจสอบความถูกต#องของข#อมูล
เชน วัน เวลา และสถานที่ที่ไปปฏิบัติงาน
เสนอผู#บังคับบัญชาพิจารณาลงนาม
อนุญาตในใบขอใช#รถราชการ

มอบหมายพนักงาน
ขับรถยนต;ดูแล
รับผิดชอบรถราชการ

๒

๓

4

ควบคุมดูแลพนักงานขับรถยนต;
ให#พร#อมในการปฏิบตั ิงาน
ควบคุมตรวจสอบใบอนุญาต
ใช#รถสวนกลาง

การเบิกจายน้ำมันเชื้อเพลิง

รายละเอียดของงาน

4. ดำเนินการทำเรื่องขออนุมัติเบิกจาย
น้ำมันเชื้อเพลิงให#เปJนไปตามระเบียบ
ข#อบังคับ และตามจำนวนที่ได#รับอนุมัติ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

- รถราชการได#รับการ
ตรวจสอบเพื่อความ
ปลอดภัยในการ
ให#บริการ
- มีการปฏิบัติตามคูมือ
การใช#รถสวนกลาง

ตรวจสอบ
ความสัมพันธ;กัน
ระหวางสถานที่ที่ไป
กับจำนวนเลขไมล;

ผู(รับผิดชอบ แบบฟอร+ม เอกสารอ(างอิง
- เจ#าหน#าที่
ที่ได#รบั มอบหมาย
- พนักงาน
ขับรถยนต;

-

- ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร
วาด#วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับรถราชการ
ของกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2529
- เจ#าหน#าที่
- คูมือการใช#รถ
ที่ได#รบั มอบหมาย
สวนกลางของ
- พนักงาน
สำนักงาน
ขับรถยนต;
- เจ#าหน#าที่
ใบรายงาน เลขานุการ สำนัก
ที่ได#รบั มอบหมาย ใช#รถแบบ 3, การจราจรและ
ขนสง
แบบ 4
- เจ#าหน#าที่
ที่ได#รบั มอบหมาย

-
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
7. กระบวนการ งานการควบคุมดูแลยานพาหนะ (ต/อ)
ที่

ผังกระบวนการ

5

ระยะเวลา

รายละเอียดของงาน

ทุกปP

5. ทำหนังสือขอตอทะเบียนภาษีรถยนต;
ประจำปPถึงกองทะเบียนทรัพย;สินและ
พัสดุ สำนักการคลัง ภายในกำหนดเวลา

ทุกเดือน

6. จัดทำสรุปรายงานผลการใช#รถราชการ
ในการปฏิบัติงานเปJนประจำทุกเดือน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผู(รับผิดชอบ แบบฟอร+ม เอกสารอ(างอิง

ควบคุมดูแลการตรวจสภาพ
รถราชการและดำเนินการ
ตอทะเบียนภาษีรถยนต;ประจำปP

6
สรุปรายงาน
การใช#รถราชการ
เปJนประจำทุกเดือน

ใบรายงานการใช#รถ
แบบ 3 แบบ 4

- เจ#าหน#าที่
ที่ได#รบั มอบหมาย
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
8. กระบวนการ งานติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ดานการจราจรและดานการบริหารจราจร
ที่
1

ผังกระบวนการ

เริ่ม

ระยะ
รายละเอียดของงาน
เวลา
(วัน)
15 - รับเรื่องการขอติดตั้ง
- สำรวจและตรวจสอบสถานที่
- บันทึกผังสังเขป

มาตรฐาน
คุณภาพ

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

- วิศวกรไฟฟา
- วิศวกรโยธา
- นายช*างไฟฟา
- นายช*างโยธา

รับเรื่อง/สำรวจและตรวจสอบพื้นที่
2

ออกแบบจุดติดตั้ง/ประมาณราคา

3

15

- ออกแบบ กำหนดจุดติดตั้ง
- ประมาณราคา

7

- ประเมินความเหมาะสม

- หัวหน3าศูนย5ฯ
ร*วมพิจารณาและ
วิเคราะห5ผล

- วิศวกรไฟฟา
- วิศวกรโยธา

7

- รวบรวมเอกสารทั้งหมด
ทำคำชี้แจงเหตุผลและความ
จำเป9น
- รายละเอียดการใช3งบประมาณ
- กรอบระยะเวลาดำเนินการ

- หัวหน3าศูนย5
ตรวจสอบความ
ถูกต3องของข3อมูล/
เอกสาร

- วิศวกรไฟฟา
- วิศวกรโยธา

พิจารณา
4

ขออนุมัติโครงการ

ผูรับผิดชอบ

- วิศวกรไฟฟา
- วิศวกรโยธา

แบบฟอรม เอกสารอางอิง
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
8. กระบวนการ งานติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ดานการจราจรและดานการบริหารจราจร (ต7อ)
ที่

ผังกระบวนการ

5

จัดทำร*างข3อกำหนดขอบเขตของงาน

6

ขอจัดสรรงบประมาณ

ระยะ
รายละเอียดของงาน
เวลา
(วัน)
30 - แต*งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
ข3อกำหนดขอบเขตของงาน
- จัดทำร*างข3อกำหนดขอบเขต
ของงาน
- จัดทำและรวบรวมเอกสาร
พร3อมขออนุมัติข3อกำหนด
ขอบเขตของงาน
30

- รวบรวมเอกสารทั้งหมด
- รายละเอียดการใช3งบประมาณ
- กรอบระยะเวลาดำเนินการ
- จัดทำเอกสารคำขอรับ
งบประมาณ หรือหนังสือ
ขอจัดสรรงบประมาณ หรือ
การให3สิทธิเอกชนดำเนินการ

มาตรฐาน
คุณภาพ
- ดำเนินการ
ให3เป9นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข3องกำหนด

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

- หัวหน3าศูนย5ฯ
ตรวจสอบความ
ถูกต3องของข3อมูล/
เอกสาร

- วิศวกรไฟฟา
- วิศวกรโยธา
- นายช*างไฟฟา
- นายช*างโยธา

- หัวหน3าศูนย5
ตรวจสอบความ
ถูกต3องของข3อมูล/
เอกสาร

- วิศวกรไฟฟา
- วิศวกรโยธา

แบบฟอรม เอกสารอางอิง
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
8. กระบวนการ งานติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ดานการจราจรและดานการบริหารจราจร (ต7อ)
ที่

ผังกระบวนการ

7

หาผู3รับจ3าง

8

ผู3รับจ3างดำเนินการติดตั้งตามสัญญา

สิ้นสุด

ระยะ
รายละเอียดของงาน
เวลา
(วัน)
60 - แต*งตั้งคณะกรรมการประมาณ
ราคากลาง
- จัดทำเอกสารเพื่อขอความ
เห็นชอบใช3ราคากลาง
- จัดทำเอกสารและรวบรวม
เพื่อการขอจ3าง นำเรียนผู3มีอำนาจ
ตามวงเงิน เพื่อเห็นชอบ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ3างจนได3ตัว
ผู3รับจ3าง พร3อมลงนามในสัญญา

มาตรฐาน
คุณภาพ

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

- ดำเนินการ
ให3เป9นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข3องกำหนด

- หัวหน3าศูนย5ฯ
ตรวจสอบความ
ถูกต3องของข3อมูล/
เอกสาร

- วิศวกรไฟฟา
- วิศวกรโยธา
- นายช*างไฟฟา
- นายช*างโยธา

ตาม - ดำเนินการควบคุมงานให3เป9นไป - หลักวิศวกรรม
สัญญา ตามสัญญากำหนด
ทีเ่ กี่ยวข3อง และ
มาตรฐานที่กำหนด
ในสัญญา

- หัวหน3าศูนย5ฯ
กำกับและควบคุม
การดำเนินงานของ
เจ3าหน3าที่

- วิศวกรไฟฟา
- วิศวกรโยธา
- นายช*างไฟฟา
- นายช*างโยธา

แบบฟอรม เอกสารอางอิง
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
9. กระบวนการ งานพิจารณาขอความประชาสัมพันธระบบ Internet ผ7านเว็บไซต และ Application
ที่
1

ผังกระบวนการ

เริ่ม

รับข3อความประชาสัมพันธ5

2

ระยะ
รายละเอียดของงาน
เวลา
(วัน)
1 - รับเรื่องการขอให3
ประชาสัมพันธ5ข3อความจาก
หน*วยงานภายในของกรุงเทพมหานคร หรือหน*วยงานภายนอก
หรือเอกชน โดยต3องส*งเอกสาร
เรียนผู3อำนวยการสำนักการจราจร
และขนส*ง
3

พิจารณาข3อความ

- ตรวจสอบความถูกต3องของ
ข3อความ ความเหมาะสมในการ
ใช3คำ และรายละเอียดภาพ
ประกอบต*าง ๆ ให3ถูกต3อง
เหมาะสม
- หากถูกต3อง หรือไม*ถูกต3อง
รายงานผลให3ผู3อำนวยการกอง
ระบบเทคโนโลยีจราจรพิจารณา
- แจ3งผลการพิจารณา
ให3เจ3าของเรื่องทราบ

มาตรฐาน
คุณภาพ

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ
- วิศวกรไฟฟา
- วิศวกรโยธา

- หัวหน3าศูนย5ฯ
ตรวจสอบความ
ถูกต3องของข3อมูล/
เอกสาร และ
ให3ความเห็นประกอบ

- วิศวกรไฟฟา
- วิศวกรโยธา
- นายช*างไฟฟา
- นายช*างโยธา

แบบฟอรม เอกสารอางอิง
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
9. กระบวนการ งานพิจารณาขอความประชาสัมพันธระบบ Internet ผ7านเว็บไซต และ Application (ต7อ)
ที่

ผังกระบวนการ

3

แจ3งลงประชาสัมพันธ5

สิ้นสุด

ระยะ
รายละเอียดของงาน
เวลา
(วัน)
1 - แจ3งผู3เกี่ยวข3องดำเนินการ
ลงข3อความประชาสัมพันธ5
- ตรวจสอบความถูกต3องของ
ข3อความ

มาตรฐาน
คุณภาพ

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ
- นายช*างไฟฟา
- นายช*างโยธา

แบบฟอรม เอกสารอางอิง
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
10. กระบวนการ รายงานข7าวสารการจราจรทางระบบ Internet ผ7านเว็บไซต และ Application
ที่
1

ผังกระบวนการ

เริ่ม

รับฟFง/ตรวจข*าวสารการจราจรและ
ข*าวที่มีผลกระทบต*อการจราจร

2

ระยะ
รายละเอียดของงาน
เวลา
(วัน)
1 - เจ3าหน3าที่ประจำศูนย5รับฟFง
ข*าวสารของทางราชการ หรือ
สื่อวิทยุที่รายงานข*าวด3าน
การจราจร หรือตรวจสอบข*าวสาร
จากเว็บไซต5ที่เชื่อถือได3
- ได3รับการประสานจากเจ3าหน3าที่
ตำรวจของกองบังคับการตำรวจจราจร
1

พิจารณาข3อความ

- ตรวจสอบความถูกต3องของ
ข3อความ และข*าวสาร
ที่เป9นประโยชน5ต*อประชาชน

มาตรฐาน
คุณภาพ

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ
- นายช*างไฟฟา
- นายช*างโยธา

- หัวหน3าศูนย5ฯ
- นายช*างไฟฟา
ตรวจสอบความ
- นายช*างโยธา
ถูกต3องของข3อมูล/
เอกสาร และ
ให3ความเห็นประกอบ

แบบฟอรม เอกสารอางอิง
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
10. กระบวนการ รายงานข7าวสารการจราจรทางระบบ Internet ผ7านเว็บไซต และ Application (ต7อ)
ที่

ผังกระบวนการ

3

ลงประชาสัมพันธ5

สิ้นสุด

ระยะ
รายละเอียดของงาน
เวลา
(วัน)
1 - ดำเนินการลงข3อความหรือ
ข*าวสารการจราจรในระบบ
- ตรวจสอบความถูกต3องของ
ข3อความในระบบ
- รวบรวมสถิติการเสนอข*าวสาร
ต*อผู3อำนวยการกองระบบเทคโนโลยีจราจร และ
ผู3อำนวยการสำนักการจราจร
และขนส*ง ทราบทุก ๆ 7 วัน

มาตรฐาน
คุณภาพ

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

- หัวหน3าศูนย5ฯ
ตรวจสอบความ
ถูกต3องของข3อมูล/
เอกสาร

- นายช*างไฟฟา
- นายช*างโยธา

แบบฟอรม เอกสารอางอิง
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
11. กระบวนการ งานบำรุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ดานการจราจรและดานการบริหารจราจร
และระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System)
ที่
1

ผังกระบวนการ

เริ่ม

ระยะ
รายละเอียดของงาน
เวลา
(วัน)
15 - ดำเนินการสำรวจข3อมูลของ
อุปกรณ5ที่ต3องดำเนินการบำรุง
รักษา
- จัดทำบัญชีอุปกรณ5

มาตรฐาน
คุณภาพ

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

- หัวหน3าศูนย5ฯ
กำกับและควบคุม
พร3อมให3คำแนะนำ

- วิศวกรไฟฟา
- วิศวกรโยธา
- นายช*างไฟฟา
- นายช*างโยธา

- หัวหน3าศูนย5ฯ
กำกับและควบคุม
พร3อมให3คำแนะนำ

- วิศวกรไฟฟา
- วิศวกรโยธา

สำรวจและตรวจสอบอุปกรณ5/สถานที่

2

ประมาณราคา

- ทำการประมาณราคาค*าใช3จ*าย
ในการบำรุงรักษา
- จัดหาเอกสารประกอบการ
ประมาณราคา เช*น แหล*งที่มา
ของราคา

แบบฟอรม เอกสารอางอิง
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
11. กระบวนการ งานบำรุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ดานการจราจรและดานการบริหารจราจร
และระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System) (ต7อ)
ที่

ผังกระบวนการ

3

จัดทำร*างข3อกำหนดขอบเขตของงาน

4

รวบรวมเอกสารหาผู3รับจ3าง

ระยะ
รายละเอียดของงาน
เวลา
(วัน)
30 - แต*งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
ข3อกำหนดขอบเขตของงาน
- จัดทำร*างข3อกำหนดขอบเขต
ของงาน

60

- จัดทำและรวบรวมเอกสาร
การขอจ3าง โดยชี้แจงเหตุผล
ความจำเป9นประกอบการขอจ3าง
ต*อผู3มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ3าง
ตามวงเงิน
- ผู3มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ3าง
ตามวงเงิน มอบสำนักงาน
เลขานุการดำเนินการสรรหา
ผู3รับจ3าง

มาตรฐาน
คุณภาพ

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

- ดำเนินการ
- หัวหน3าศูนย5ฯ
ให3เป9นไปตาม
กำกับและควบคุม
กฎหมาย ระเบียบ พร3อมให3คำแนะนำ
ที่เกี่ยวข3องกำหนด

- วิศวกรไฟฟา
- วิศวกรโยธา
- นายช*างไฟฟา
- นายช*างโยธา

- ดำเนินการ
ให3เป9นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข3องกำหนด

- วิศวกรไฟฟา
- วิศวกรโยธา

- หัวหน3าศูนย5ฯ
ตรวจสอบความ
ถูกต3องของข3อมูล/
เอกสาร

แบบฟอรม เอกสารอางอิง
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
11. กระบวนการ งานบำรุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ดานการจราจรและดานการบริหารจราจร
และระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System) (ต7อ)
ที่

ผังกระบวนการ

5

ผู3รับจ3างดำเนินการตามสัญญา

สิ้นสุด

ระยะ
รายละเอียดของงาน
มาตรฐาน
เวลา
คุณภาพ
(วัน)
ตาม - ดำเนินการควบคุมงานให3เป9นไป - หลักวิศวกรรม
สัญญา ตามสัญญากำหนด
ทีเ่ กี่ยวข3อง และ
มาตรฐานที่กำหนด
ในสัญญา

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

- หัวหน3าศูนย5ฯ
กำกับและควบคุม
การดำเนินงานของ
เจ3าหน3าที่

- วิศวกรไฟฟา
- วิศวกรโยธา
- นายช*างไฟฟา
- นายช*างโยธา

แบบฟอรม เอกสารอางอิง
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
12. กระบวนการ งานบริหารและจัดการระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ดานการจราจรและดานการบริหารจราจร
และระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System)
ที่
1

ผังกระบวนการ

เริ่ม

ตรวจสอบอุปกรณ5ในระบบฯ

2

แจ3งเหตุขัดข3องไปยังผู3รับจ3าง

ระยะ
รายละเอียดของงาน
เวลา
(วัน)
1 - เป9นการตรวจสอบอุปกรณ5
ในระบบ โดยเจ3าหน3าที่ประจำ
ศูนย5ควบคุม พร3อมรายงานผล
ในกลุ*มเจ3าหน3าที่
- ได3รับแจ3งเหตุขัดข3องของระบบ
หรืออุปกรณ5จากเจ3าหน3าที่หรือ
หน*วยงานที่เกี่ยวข3อง
- เจ3าหน3าที่ดำเนินการ
ออกเอกสารใบแจ3งซ*อม พร3อม
ส*งใบแจ3งเหตุขัดข3องไปยัง
ผู3รับจ3าง

มาตรฐาน
คุณภาพ

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

- หัวหน3าศูนย5ฯ
ตรวจสอบและ
รับทราบเหตุขัดข3อง

- วิศวกรไฟฟา
- วิศวกรโยธา
- นายช*างไฟฟา
- นายช*างโยธา

- วิศวกรไฟฟา
- วิศวกรโยธา
- นายช*างไฟฟา
- นายช*างโยธา

แบบฟอรม เอกสารอางอิง
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
12. กระบวนการ งานบริหารและจัดการระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ดานการจราจรและดานการบริหารจราจร
และระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System) (ต7อ)
ที่

ผังกระบวนการ

3
รับเรื่อง/สำรวจและตรวจสอบพื้นที่
4
พิจารณาผล
การซ*อม
5

ระยะ
รายละเอียดของงาน
เวลา
(วัน)
1 - ผู3รับจ3างดำเนินการตรวจสอบ
และจัดซ*อม
- รายงานผลการจัดซ*อมพร3อม
จัดส*งรายละเอียดการแก3ไข
ให3เจ3าหน3าที่ประจำศูนย5
1 - เจ3าหน3าที่ฯ ดำเนินการ
ตรวจสอบการจัดซ*อม
- หากไม*แล3วเสร็จแจ3งผู3รับจ3าง
ดำเนินการแก3ไข
1

แจ3งผู3ร3องเรียนทราบ

- หากดำเนินงานแล3วเสร็จ
แจ3งผลการจัดซ*อมให3ผู3แจ3งเหตุ
หรือหน*วยงานที่แจ3งเหตุ
การขัดข3องทราบ

มาตรฐาน
คุณภาพ

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

- เงื่อนไขระยะเวลา
เป9นไปตามสัญญา
กำหนด

ผูรับผิดชอบ
- วิศวกรไฟฟา
- วิศวกรโยธา
- นายช*างไฟฟา
- นายช*างโยธา

- หัวหน3าศูนย5ฯ
ตรวจสอบและกำกับ
ให3เป9นไปตามสัญญา
กำหนด

- วิศวกรไฟฟา
- วิศวกรโยธา
- นายช*างไฟฟา
- นายช*างโยธา
- วิศวกรไฟฟา
- วิศวกรโยธา
- นายช*างไฟฟา
- นายช*างโยธา

แบบฟอรม เอกสารอางอิง
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
12. กระบวนการ งานบริหารและจัดการระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ดานการจราจรและดานการบริหารจราจร
และระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System) (ต7อ)
ที่

ผังกระบวนการ

6

รวบรวมข3อมูลรายงาน

สิ้นสุด

ระยะ
รายละเอียดของงาน
เวลา
(วัน)
7 - รวบรวมสถิติการเสนอข*าวสาร
ต*อผู3อำนวยการกองระบบเทคโนโลยีจราจร และ
ผู3อำนวยการสำนักการจราจร
และขนส*ง ทราบทุก ๆ 7 วัน

มาตรฐาน
คุณภาพ

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

- หัวหน3าศูนย5ฯ
ตรวจสอบความ
ถูกต3องของข3อมูล/
เอกสาร

- นายช*างไฟฟา
- นายช*างโยธา

แบบฟอรม เอกสารอางอิง

86

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
๑3. กระบวนการ งานติดตั้งระบบเครือขายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา
(วัน)

รายละเอียด
ของงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผู,รับผิดชอบ

แบบฟอร0ม เอกสารอ,างอิง

๖๐

- รับเรื่องขอรองเรียนประชาชน
- รับนโยบายผูบริหาร
- สำรวจกายภาพ
- ประเมินความเหมาะสมเบื้องตน
- รวบรวมความเห็นอื่น ๆ
นำขอมูลที่สำรวจและตรวจสอบ
มาออกแบบทิศทางการติดตั้ง
ตามสภาพกายภาพใหเหมาะสม
ในการใชงาน
- ออกแบบรายละเอียด
- ประมาณราคา

-

-

- วิศวกรไฟฟ-า
- วิศวกรโยธา
- นายช/างไฟฟ-า

-

-

- วิศวกรไฟฟ-า
- วิศวกรโยธา
- นายช/างไฟฟ-า

-

-

๑
เริ่มตน
๒

๓

รับเรื่อง/สำรวจและ
ตรวจสอบพื้นที่

ออกแบบจุดติดตั้ง
ประมาณราคา

๓๐

ความถูกตองตาม
กฎหมาย เป9นไป
ตามหลักวิศวกรรม
และมาตรฐาน
ที่เกี่ยวของ
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
๑3. กระบวนการ งานติดตั้งระบบเครือขายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร (ตอ)
ที่

ผังกระบวนการ

๔

ระยะ
รายละเอียด
เวลา
ของงาน
(วัน)
๒๐ - จัดทำขอกำหนดเฉพาะงาน
- ขอจัดสรรงบประมาณ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ความถูกตองตาม
กฎหมาย ขอบัญญัติฯ

-

พัสดุ

ขอจัดสรรงบประมาณ
๕

รางขอบเขตของงานและ
จัดทำขอกำหนดรายการ
คุณลักษณะ (TOR)

๖
หาผูรับจาง

6๐

- ตรวจสอบรูปแบบรายการ
- แต/งตั้งคณะกรรมการกำหนด
ขอบเขตงาน และราคากลาง
- คณะกรรมการกำหนดขอบเขต
งานและราคากลาง

๓๐

-ประกวดราคาดวยวิธีการ
ทางอิเลคทรอนิคสA (E-Auction)

- ขอบัญญัติฯ พัสดุ

งานธุรการ/
- สัญญา
ฝกค.สก.สจส.
ตรวจสอบตาม
ระเบียบ และ
ขอบัญญัติฯ
ที่เกี่ยวของ
- ขอบัญญัติฯ พัสดุ งานธุรการ/
- สัญญา
ฝกค.
ตรวจสอบตาม
ระเบียบ และ
ขอบัญญัติฯ
ที่เกี่ยวของ

ผู,รับผิดชอบ
- หัวหนาศูนยAฯ

และสำนัก
งบประมาณ
กทม.

แบบฟอร0ม เอกสารอ,างอิง
- แบบ
คำขอฯ
- แบบ
ง.๒๐๒

-

- วิศวกรไฟฟ-า
- วิศวกรโยธา
- นายช/างไฟฟ-า

-

- ระเบียบฯ
ว/าดวยการ
ประมูลฯ และ
งานจางเหมา
ก/อสรางฯ

- คณะกรรมการ
ตามสัญญา

-

- ระเบียบฯ
ว/าดวยการ
ประมูลฯ และ
งานจางเหมา
ก/อสรางฯ
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
๑3. กระบวนการ งานติดตั้งระบบเครือขายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร (ตอ)
ที่

ผังกระบวนการ

7

ผูรับจางดำเนินการติดตั้ง
ตามสัญญา
8
สิ้นสุด

ระยะ
รายละเอียด
เวลา
ของงาน
(วัน)
ตาม เมื่อจัดจาง และลงนามสัญญาแลว
สัญญา - ควบคุมงาน และตรวจการจาง
ตามสัญญา
- รายงานผลการจางและการ
ตรวจรับต/อผูสั่งจาง
- รวบรวมเอกสารการเบิกจ/ายเงิน
เพื่อส/งทำฎีกาจ/ายเงิน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
- มาตรฐานงานทาง
ของ กทม.
- คู/มือก/อสรางงาน
สาธารณูปโภค
- ขอบัญญัติฯ พัสดุ
- สัญญา

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผู,รับผิดชอบ

- วิศวกรไฟฟ-า
งานธุรการ/
ฝกค.สก.สจส. - วิศวกรโยธา
ตรวจสอบตาม - นายช/างไฟฟ-า
ระเบียบ และ
ขอบัญญัติฯ
ที่เกี่ยวของ

แบบฟอร0ม เอกสารอ,างอิง
-

- ระเบียบฯ
ว/าดวยการ
รับเงินจ/ายเงิน
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
๑4. กระบวนการ งานติดตั้งระบบกล,องโทรทัศน0วงจรป8ด (CCTV)
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา
(วัน)

รายละเอียด
ของงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผู,รับผิดชอบ

แบบฟอร0ม เอกสารอ,างอิง

๖๐

- รับเรื่องขอรองเรียนประชาชน
- รับนโยบายผูบริหาร
- สำรวจกายภาพ
- ประเมินความเหมาะสมเบื้องตน
- รวบรวมความเห็นอื่น ๆ
นำขอมูลที่สำรวจและตรวจสอบ
มาออกแบบทิศทางการติดตั้ง
ตามสภาพกายภาพใหเหมาะสม
ในการใชงาน
- ออกแบบรายละเอียด
- ประมาณราคา

-

-

- วิศวกรไฟฟ-า
- วิศวกรโยธา
- นายช/างไฟฟ-า

-

- คู/มือสำรวจ
(อยู/ระหว/าง
ปรับปรุง)

- วิศวกรไฟฟ-า
- วิศวกรโยธา
- นายช/างไฟฟ-า

-

- เกณฑAการ
ประเมินความ
เหมาะสมฯ

๑
เริ่มตน
๒

๓

รับเรื่อง/สำรวจและ
ตรวจสอบพื้นที่

ออกแบบจุดติดตั้ง
ประมาณราคา

๓๐

ความถูกตองตาม
กฎหมาย เป9นไป
ตามหลักวิศวกรรม
และมาตรฐาน
ที่เกี่ยวของ

(อยู/ระหว/าง
จัดทำ)
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
๑4. กระบวนการ งานติดตั้งระบบกล,องโทรทัศน0วงจรป8ด (CCTV) (ตอ)
ที่

ผังกระบวนการ

๔

ระยะ
รายละเอียด
เวลา
ของงาน
(วัน)
๒๐ - จัดทำขอกำหนดเฉพาะงาน
- ขอจัดสรรงบประมาณ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ความถูกตองตาม
กฎหมาย ขอบัญญัติฯ

-

พัสดุ

ขอจัดสรรงบประมาณ
๕

รางขอบเขตของงานและ
จัดทำขอกำหนดรายการ
คุณลักษณะ (TOR)

๖
หาผูรับจาง

6๐

- ตรวจสอบรูปแบบรายการ
- แต/งตั้งคณะกรรมการกำหนด
ขอบเขตงาน และราคากลาง
- คณะกรรมการกำหนดขอบเขต
งานและราคากลาง

๓๐

-ประกวดราคาดวยวิธีการ
ทางอิเลคทรอนิคสA (E-Auction)

- ขอบัญญัติฯ พัสดุ

งานธุรการ/
- สัญญา
ฝกค.สก.สจส.
ตรวจสอบตาม
ระเบียบ และ
ขอบัญญัติฯ
ที่เกี่ยวของ
- ขอบัญญัติฯ พัสดุ งานธุรการ/
- สัญญา
ฝกค.
ตรวจสอบตาม
ระเบียบ และ
ขอบัญญัติฯ
ที่เกี่ยวของ

ผู,รับผิดชอบ
- หัวหนาศูนยAฯ

และสำนัก
งบประมาณ
กทม.

แบบฟอร0ม เอกสารอ,างอิง
- แบบ
คำขอฯ
- แบบ
ง.๒๐๒

-

- วิศวกรไฟฟ-า
- วิศวกรโยธา
- นายช/างไฟฟ-า

-

- ระเบียบฯ
ว/าดวยการ
ประมูลฯ และ
งานจางเหมา
ก/อสรางฯ

- คณะกรรมการ
ตามสัญญา

-

- ระเบียบฯ
ว/าดวยการ
ประมูลฯ และ
งานจางเหมา
ก/อสรางฯ
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
๑4. กระบวนการ งานติดตั้งระบบกล,องโทรทัศน0วงจรป8ด (CCTV) (ตอ)
ที่

ผังกระบวนการ

7

ผูรับจางดำเนินการติดตั้ง
ตามสัญญา
8
สิ้นสุด

ระยะ
รายละเอียด
เวลา
ของงาน
(วัน)
ตาม เมื่อจัดจาง และลงนามสัญญาแลว
สัญญา - ควบคุมงาน และตรวจการจาง
ตามสัญญา
- รายงานผลการจางและการ
ตรวจรับต/อผูสั่งจาง
- รวบรวมเอกสารการเบิกจ/ายเงิน
เพื่อส/งทำฎีกาจ/ายเงิน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
- มาตรฐานงานทาง
ของ กทม.
- คู/มือก/อสรางงาน
สาธารณูปโภค
- ขอบัญญัติฯ พัสดุ
- สัญญา

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผู,รับผิดชอบ

- วิศวกรไฟฟ-า
งานธุรการ/
ฝกค.สก.สจส. - วิศวกรโยธา
ตรวจสอบตาม - นายช/างไฟฟ-า
ระเบียบ และ
ขอบัญญัติฯ
ที่เกี่ยวของ

แบบฟอร0ม เอกสารอ,างอิง
-

- ระเบียบฯ
ว/าดวยการ
รับเงินจ/ายเงิน
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
๑5. กระบวนการ งานบำรุงรักษาระบบเครือขายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา
(วัน)

รายละเอียด
ของงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผู,รับผิดชอบ

แบบฟอร0ม เอกสารอ,างอิง

๖๐

- รับเรื่องขอรองเรียนประชาชน
- รับนโยบายผูบริหาร
- สำรวจกายภาพ
- ประเมินความเหมาะสมเบื้องตน
- รวบรวมความเห็นอื่น ๆ
นำขอมูลที่สำรวจและตรวจสอบ
มาออกแบบทิศทางการติดตั้ง
ตามสภาพกายภาพใหเหมาะสม
ในการใชงาน
- ออกแบบรายละเอียด
- ประมาณราคา

-

-

- วิศวกรไฟฟ-า
- วิศวกรโยธา
- นายช/างไฟฟ-า

-

- คู/มือสำรวจ
(อยู/ระหว/าง
ปรับปรุง)

- วิศวกรไฟฟ-า
- วิศวกรโยธา
- นายช/างไฟฟ-า

-

- เกณฑAการ
ประเมินความ
เหมาะสมฯ

๑
เริ่มตน
๒

รับเรื่อง/สำรวจและ
ตรวจสอบพื้นที่

๓๐

๓
ประมาณราคา

ความถูกตองตาม
กฎหมาย เป9นไป
ตามหลักวิศวกรรม
และมาตรฐาน
ที่เกี่ยวของ

(อยู/ระหว/าง
จัดทำ)
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
๑5. กระบวนการ งานบำรุงรักษาระบบเครือขายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร (ตอ)
ที่

ผังกระบวนการ

๔

ระยะ
รายละเอียด
เวลา
ของงาน
(วัน)
๒๐ - จัดทำขอกำหนดเฉพาะงาน
- ขอจัดสรรงบประมาณ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ความถูกตองตาม
กฎหมาย ขอบัญญัติฯ

-

พัสดุ

ขอจัดสรรงบประมาณ
๕

รางขอบเขตของงานและ
จัดทำขอกำหนดรายการ
คุณลักษณะ (TOR)

๖
หาผูรับจาง

6๐

- ตรวจสอบรูปแบบรายการ
- แต/งตั้งคณะกรรมการกำหนด
ขอบเขตงาน และราคากลาง
- คณะกรรมการกำหนดขอบเขต
งานและราคากลาง

๓๐

-ประกวดราคาดวยวิธีการ
ทางอิเลคทรอนิคสA (E-Auction)

- ขอบัญญัติฯ พัสดุ

งานธุรการ/
- สัญญา
ฝกค.สก.สจส.
ตรวจสอบตาม
ระเบียบ และ
ขอบัญญัติฯ
ที่เกี่ยวของ
- ขอบัญญัติฯ พัสดุ งานธุรการ/
- สัญญา
ฝกค.
ตรวจสอบตาม
ระเบียบ และ
ขอบัญญัติฯ
ที่เกี่ยวของ

ผู,รับผิดชอบ
- หัวหนาศูนยAฯ

และสำนัก
งบประมาณ
กทม.

แบบฟอร0ม เอกสารอ,างอิง
- แบบ
คำขอฯ
- แบบ
ง.๒๐๒

-

- วิศวกรไฟฟ-า
- วิศวกรโยธา
- นายช/างไฟฟ-า

-

- ระเบียบฯ
ว/าดวยการ
ประมูลฯ และ
งานจางเหมา
ก/อสรางฯ

- คณะกรรมการ
ตามสัญญา

-

- ระเบียบฯ
ว/าดวยการ
ประมูลฯ และ
งานจางเหมา
ก/อสรางฯ

94

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
๑5. กระบวนการ งานบำรุงรักษาระบบเครือขายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร (ตอ)
ที่

ผังกระบวนการ

7

ผูรับจางดำเนินการติดตั้ง
ตามสัญญา
8
สิ้นสุด

ระยะ
รายละเอียด
เวลา
ของงาน
(วัน)
ตาม เมื่อจัดจาง และลงนามสัญญาแลว
สัญญา - ควบคุมงาน และตรวจการจาง
ตามสัญญา
- รายงานผลการจางและการ
ตรวจรับต/อผูสั่งจาง
- รวบรวมเอกสารการเบิกจ/ายเงิน
เพื่อส/งทำฎีกาจ/ายเงิน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
- มาตรฐานงานทาง
ของ กทม.
- คู/มือก/อสรางงาน
สาธารณูปโภค
- ขอบัญญัติฯ พัสดุ
- สัญญา

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผู,รับผิดชอบ

- วิศวกรไฟฟ-า
งานธุรการ/
ฝกค.สก.สจส. - วิศวกรโยธา
ตรวจสอบตาม - นายช/างไฟฟ-า
ระเบียบ และ
ขอบัญญัติฯ
ที่เกี่ยวของ

แบบฟอร0ม เอกสารอ,างอิง
-

- ระเบียบฯ
ว/าดวยการ
รับเงินจ/ายเงิน
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
๑6. กระบวนการ งานบำรุงรักษาระบบกล,องโทรทัศน0วงจรป8ด (CCTV)
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา
(วัน)

รายละเอียด
ของงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผู,รับผิดชอบ

แบบฟอร0ม เอกสารอ,างอิง

๖๐

- รับเรื่องขอรองเรียนประชาชน
- สำรวจกายภาพ
- ประเมินความเหมาะสมเบื้องตน
- รวบรวมความเห็นอื่นๆ

-

-

- วิศวกรไฟฟ-า
- วิศวกรโยธา
- นายช/างไฟฟ-า

-

- คู/มือสำรวจ
(อยู/ระหว/าง
ปรับปรุง)

๓๐

- ออกแบบรายละเอียด
- ประมาณราคา

- วิศวกรไฟฟ-า
- วิศวกรโยธา
- นายช/างไฟฟ-า

-

- เกณฑAการ
ประเมินความ
เหมาะสมฯ

๔
เริ่มตน

๕

๖

รับเรื่อง/สำรวจและ
ตรวจสอบพื้นที่

ประมาณราคา

ความถูกตองตาม
กฎหมาย เป9นไป
ตามหลักวิศวกรรม
และมาตรฐาน
ที่เกี่ยวของ

(อยู/ระหว/าง
จัดทำ)
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
๑6. กระบวนการ งานบำรุงรักษาระบบกล,องโทรทัศน0วงจรป8ด (CCTV) (ตอ)
ที่

ผังกระบวนการ

๔

ระยะ
รายละเอียด
เวลา
ของงาน
(วัน)
๒๐ - จัดทำขอกำหนดเฉพาะงาน
- ขอจัดสรรงบประมาณ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ความถูกตองตาม
กฎหมาย ขอบัญญัติฯ

-

พัสดุ

ขอจัดสรรงบประมาณ
๕

รางขอบเขตของงานและ
จัดทำขอกำหนดรายการ
คุณลักษณะ (TOR)

๖
หาผูรับจาง

6๐

- ตรวจสอบรูปแบบรายการ
- แต/งตั้งคณะกรรมการกำหนด
ขอบเขตงาน และราคากลาง
- คณะกรรมการกำหนดขอบเขต
งานและราคากลาง

๓๐

-ประกวดราคาดวยวิธีการ
ทางอิเลคทรอนิคสA (E-Auction)

- ขอบัญญัติฯ พัสดุ

งานธุรการ/
- สัญญา
ฝกค.สก.สจส.
ตรวจสอบตาม
ระเบียบ และ
ขอบัญญัติฯ
ที่เกี่ยวของ
- ขอบัญญัติฯ พัสดุ งานธุรการ/
- สัญญา
ฝกค.
ตรวจสอบตาม
ระเบียบ และ
ขอบัญญัติฯ
ที่เกี่ยวของ

ผู,รับผิดชอบ
- หัวหนาศูนยAฯ

และสำนัก
งบประมาณ
กทม.

แบบฟอร0ม เอกสารอ,างอิง
- แบบ
คำขอฯ
- แบบ
ง.๒๐๒

-

- วิศวกรไฟฟ-า
- วิศวกรโยธา
- นายช/างไฟฟ-า

-

- ระเบียบฯ
ว/าดวยการ
ประมูลฯ และ
งานจางเหมา
ก/อสรางฯ

คณะกรรมการ
ตามสัญญา

-

- ระเบียบฯ
ว/าดวยการ
ประมูลฯ และ
งานจางเหมา
ก/อสรางฯ
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
๑6. กระบวนการ งานบำรุงรักษาระบบกล,องโทรทัศน0วงจรป8ด (CCTV) (ตอ)
ที่

ผังกระบวนการ

7

ผูรับจางดำเนินการติดตั้ง
ตามสัญญา
8
สิ้นสุด

ระยะ
รายละเอียด
เวลา
ของงาน
(วัน)
ตาม เมื่อจัดจาง และลงนามสัญญาแลว
สัญญา - ควบคุมงาน และตรวจการจาง
ตามสัญญา
- รายงานผลการจางและการ
ตรวจรับต/อผูสั่งจาง
- รวบรวมเอกสารการเบิกจ/ายเงิน
เพื่อส/งทำฎีกาจ/ายเงิน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
- มาตรฐานงานทาง
ของ กทม.
- คู/มือก/อสรางงาน
สาธารณูปโภค
- ขอบัญญัติฯ พัสดุ
- สัญญา

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผู,รับผิดชอบ

- วิศวกรไฟฟ-า
งานธุรการ/
ฝกค.สก.สจส. - วิศวกรโยธา
ตรวจสอบตาม - นายช/างไฟฟ-า
ระเบียบ และ
ขอบัญญัติฯ
ที่เกี่ยวของ

แบบฟอร0ม เอกสารอ,างอิง
-

- ระเบียบฯ
ว/าดวยการ
รับเงินจ/ายเงิน
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
๑7. กระบวนการ งานให,บริการข,อมูลภาพกล,องโทรทัศน0วงจรป8ด (CCTV)
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา
(วัน)

รายละเอียด
ของงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผู,รับผิดชอบ

แบบฟอร0ม เอกสารอ,างอิง

-

-

- เจาหนาที่
ประจำศูนยA CCTV

-

- แผ/นพับ
การใหขอมูล
CCTV

- ผูควบคุมงาน - เจาหนาที่
ประจำศูนยA CCTV
สัญญาจาง
บริหารจัดการ
ศูนยAฯ
- เจาหนาที่
รับผิดชอบ
พื้นที่

-

- พรบ.ขอมูล
ข/าวสารของ
ทางราชการ
พ.ศ. 2540
- พรบ.คุมครอง
ขอมูล
ส/วนบุคคล
พ.ศ. 2562
- เอกสารจาก
สน.พื้นที่

เริ่มตน

1

รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสาร/
บันทึกขอมูล/ออกใบรับเรื่อง

2
ให

ไม/ให
พิจารณา

1

- รับแจงความประสงคAจาก
ประชาชนหรือหน/วยงาน
- ตรวจสอบขอมูลกลอง CCTV
- ออกเลขรับแจง
พิจารณารายละเอียด การขอ
ขอมูลภาพ

- พรบ.ขอมูล
ข/าวสารของ
ทางราชการ
พ.ศ. 2540
- พรบ.คุมครอง
ขอมูลส/วนบุคคล
พ.ศ. 2562
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
๑7. กระบวนการ งานให,บริการข,อมูลภาพกล,องโทรทัศน0วงจรป8ด (CCTV) (ตอ)
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา
(วัน)

3
ให

ไมให

สิ้นสุด
4

1
ดำเนินการโหลดขอมูลภาพ

5

1
ได

พิจารณาภาพ

ไม/ได

รายละเอียด
ของงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

- กรณีไม/สามารถใหขอมูลภาพ
แจงใหประชาชน หรือผูขอภาพ
พรอมอธิบายเหตุผล ถือเป9นสิ้นสุด
กระบวนงาน
- กรณีใหขอมูลภาพส/งดำเนินการ
ขั้นถัดไป

- พรบ.ขอมูล
ข/าวสารของ
ทางราชการ
พ.ศ. 2540
- พรบ.คุมครอง
ขอมูลส/วนบุคคล
พ.ศ. 2562
- สัญญา
- รายการเลขที่
กทจ. 002-16/61

ดำเนินการโหลดขอมูลภาพ
จากกลองฯ ณ ศูนยA CCTV
หากไม/สามารถดำเนินการได
ใหผูรับจางบำรุงรักษาฯ
ดำเนินการโหลดขอมูลภาพ
ตรวจสอบขอมูลภาพ
- ได คือไดขอมูลภาพตามที่แจงขอ
ขอมูลภาพ
- ไม/ได คือไม/ไดมูลภาพตามที่แจง
เนื่องจากระบบกลองฯ ขัดของ

-

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผู,รับผิดชอบ

แบบฟอร0ม เอกสารอ,างอิง

- ผูควบคุมงาน - เจาหนาที่
ประจำศูนยA CCTV
สัญญาจาง
บริหารจัดการ
ศูนยAฯ

-

-

- ผูควบคุมงาน
สัญญาจาง
บำรุงรักษา
CCTV

- วิศวกรไฟฟ-า
- วิศวกรโยธา
- นายช/างไฟฟ-า
- นายช/างโยธา

-

- รายการเลขที่
กทจ. 002-16/61

-

- เจาหนาที่
ประจำศูนยA CCTV

-
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
๑7. กระบวนการ งานให,บริการข,อมูลภาพกล,องโทรทัศน0วงจรป8ด (CCTV) (ตอ)
ที่

ผังกระบวนการ

6
ได

ไมได

สิ้นสุด

7
ดำเนินการแจงซอม/จัดซอม
8
สิ้นสุด

ระยะ
เวลา
(วัน)

รายละเอียด
ของงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

- ไดภาพ ดำเนินการแจงประชาชน
หรือผูขอมารับภาพ เมื่อมารับภาพแลว
สิ้นสุดกระบวนงาน
- ไม/ไดภาพ ประสานศูนยAควบคุม
และสั่งการ CCTV ออกใบแจงซ/อม
และแจงผูรับจางบำรุงรักษาฯ
เพื่อดำเนินการจัดซ/อม เขาสู/
กระบวนงานการบำรุงรักษาระบบ
กลองฯ
ตาม ผูรับจางดำเนินการจัดซ/อม และ
- สัญญา
เงื่อนไข แจงผลการจัดซ/อมใหศูนยA CCTV - รายการเลขที่
สัญญา ทราบ
กทจ. 002-16/61
ศูนยA CCTV บันทึกขอมูลการ
จัดซ/อม ถือสิ้นสุดกระบวนงาน

-

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผู,รับผิดชอบ

แบบฟอร0ม เอกสารอ,างอิง

- ผูควบคุมงาน - เจาหนาที่
ประจำศูนยA CCTV
สัญญาจาง
บริหารจัดการ
ศูนยAฯ

-

-

- ผูควบคุมงาน
สัญญาจาง
บำรุงรักษา
CCTV
-

-

- รายการเลขที่
กทจ. 002-16/61

-

-

- วิศวกรไฟฟ-า
- วิศวกรโยธา
- นายช/างไฟฟ-า
- นายช/างโยธา
-
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