คูมือการปฏิบัติงาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว
กองนโยบายและแผนงาน

คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
กองนโยบายและแผนงาน

คำนำ
การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผนงาน สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว
ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามนโยบายของปลัดกรุงเทพมหานครใหมีการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานใหทันสมัยและเปนปจจุบัน
โดยใหมีการปรับปรุงคูมือทุก ๓ ปนอกจากนี้การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานเพื่อใหผูบังคับบัญชารวมทั้งผูปฏิบัติงานได
ใชเปนเครื่องมือในการทำงาน ผูบังคับบัญชาสามารถใชสอนงาน ตรวจสอบการทำงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับผูปฏิบัติงานสามารถทราบไดวางานที่ทำนั้นมีขอบเขตแคไหน ขอกำหนดที่สำคัญเปน
อยางไร หรือรายละเอียดของการทำงานแตละขั้นตอนเปนเชนไร
เนื้อหาในคูมือฉบับนี้ประกอบดวย สวนที่จำเปนและสำคัญตอการปฏิบัติงานหลายสวน เชน การกำหนด
ผังกระบวนการ ระยะเวลา ขั้นตอน รายละเอียดของการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงานในแตละขั้นตอนที่สำคัญ
โดยมีกระบวนงานประกอบดวย กระบวนงานตาง ๆ ของกลุมงานแผนงานและประเมินผล กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส เปนธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามแนวทางการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีสามารถตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนสามารถใชเปนแนวทางในการดำเนินการใหกับเจาหนาที่ที่อาจจะเขามาปฏิบัติหนาที่ใหม
เพื่อเกิดความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผนงาน และสามารถดำเนินการไดเปนอยางดี
คณะทำงานหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทาง
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหกองนโยบายและแผนงาน สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว
เปนสวนราชการที่มีศักยภาพสูงตอไป

คณะทำงานจัดทำคูมือกองนโยบายและแผนงาน
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ความเปนมาและความสำคัญในการจัดทำคูมือ

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรุงเทพมหานครไดกำหนดใหทุกหนวยงานของกรุงเทพมหานครจัดทำ
คูมือการปฏิบัติงานของหนวยงานใหเปนรูปแบบเดียวกัน ซึ่งหลักในการจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
เปนเครื่องมือที่สำคัญอยางหนึ่งในการทำงานทั้งระดับหัวหนางานและผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการจัดทำรายละเอียดของการ
ทำงานในหนวยงานนั้น ๆ อยางเปนระบบและครบถวน สามารถนำไปใชประโยชนไดหลายประการ เชน การสอนงานการ
ตรวจสอบการทำงาน การควบคุมงาน การติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานขององคกร เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทำงานที่มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด มีคำอธิบายตามที่
จำเปนเพื่อใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาดในการทำงาน ดังนั้นจึงจำเปนตองมีการจัดทำคูมือการ
ปฏิบัตงิ านของสำนักงาน ก.ก. ไวสำหรับเปนคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอยางเปนลายลักษณอักษรที่แสดงถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง กิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน และสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการ
บริหารคุณภาพการบริการทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพเกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลผลิตหรือ
การบริการที่มีคุณภาพและบรรลุขอกำหนดที่สำคัญของกระบวนงาน อีกทั้งเพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถ
ถายทอดใหกับผูที่เขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทำงานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

๑

วัตถุประสงคในการจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน
๑. เพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของสามารถทราบถึงความเชื่อมโยง
ของงานทั้งหมด เขาใจวาควรทำอะไรกอนและหลัง ควรปฏิบัติงานอยางไร เมื่อใด กับใคร
๒. เพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบถึงขั้นตอน รายละเอียดของการปฏิบัติงาน รวมถึงมาตรฐานคุณภาพงาน
ในขั้นตอนที่สำคัญ
๓. เพื่อใหผูบริหารสามารถติดตามงานไดทุกขั้นตอน
๔. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝกอบรม และเปนเอกสารอางอิงในการ
ทำงาน

๒

คำอธิบายสัญลักษณที่ใช
การเขียนแผนผังของกระบวนการ (Work Flow) มีสัญลักษณที่ใชเพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่ดำเนินการ ทิศทางของ
การปฏิบัติ การตัดสินใจ ฐานขอมูลที่เกี่ยวของ และรายงาน/เอกสารตางๆ ซึ่งมีคำอธิบายสัญลักษณที่ใช ดังตอไปนี้
สัญลักษณ

คำอธิบาย
จุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ
กระบวนการที่มีกิจกรรมยอยอยูภายใน
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ (Decision)
ฐานขอมูล (Database)
เอกสาร/รายงาน (Document)
เอกสาร/รายงานหลายแบบ/ประเภท (Multi Document)
ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน
ทิศทางการนำเขา/สงออกของเอกสาร/รายงาน/ฐานขอมูล
ที่อาจจะเกิดขึ้น
จุดเชื่อมตอระหวางขั้นตอน/กระบวนการ (Connector)

๓

หนาที่ความรับผิดชอบกองนโยบายและแผนงาน
กองนโยบายและแผนงาน มีอำนาจหนาที่ ดังนี้
๑. การศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตรดา นวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ
และการทองเที่ยว
๒. ประสาน และสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำของหนวยงาน และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานตามแผนของหนวยงาน รวบรวม วิเคราะห และพัฒนาฐานขอมูล
๓. ประสาน บูรณาการ นโยบายของรัฐบาลและนโยบายกรุงเทพมหานครใหมีเปาหมายในทิศทางเดียวกันเพื่อให
สวนราชการถือปฏิบัติ
๔. เปนศูนยรวมขอมูลสารสนเทศดานวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว
๕. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย
กลุมงานแผนงานและประเมินผล มีอำนาจหนาที่ ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตรดานวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ
และการทองเที่ยว
๒. ประสานและบูรณาการนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครเพื่อใหสวนราชการถือปฏิบัติ
๓. สนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงานใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนากรุงเทพมหานคร และแผนยุทธศาสตรชาติในดานตาง ๆ รวมถึงแผนพัฒนาดานนันทนาการ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม และ
การทองเที่ยว
๔. สงเสริมงานดานวิชาการ แผนงาน และการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
๕. จัดเตรียมขอมูลสำหรับการบริหารและการตัดสินใจของผูบริหาร
๖. เรงรัดและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสวนราชการใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่กำหนดไว
๗. ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของหนวยงาน
๘. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงาน
๙. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอำนาจหนาที่ ดังนี้
๑. ศึกษาวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติและพัฒนาระบบสารสนเทศ ดานวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ
และการทองเที่ยว
๒. กำหนดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการจัดเก็บขอมูล ออกแบบและพัฒนาฐานขอมูล
๓. สงเสริมการนำขอมูลสถิติและสารสนเทศของหนวยงานไปใชในการวางแผนและตัดสินใจ บริการขอมูล
องคความรู วิชาการดานสถิติและสารสนเทศ
๔. เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดทำมาตรฐานทางสถิติและสารสนเทศ
๕. รวบรวม วิเคราะห ออกแบบ วางระบบ พัฒนา และปรับปรุงฐานขอมูลของหนวยงาน
๖. จัดทำแผนโครงขายระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการของหนวยงาน
๗. ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล
๘. พัฒนาฐานขอมูลสถิติเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
๙. ประสานความรวมมือและเชื่อมโยงเครือขายขอมูลเพื่อใหปฏิบัตงิ านรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๑๐. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๔

ขอบเขตของกระบวนงาน
ขอบเขตของกระบวนงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป มีจุดเริ่มตนจากการทำหนังสือแจงสวนราชการ
ขอรายชื่อและจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการประจำป ทำหนังสือแจงสวนราชการจัดทำและสงโครงการยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำป
สงโครงการยุทธศาสตรที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำป ใหสำนักยุทธศาสตรและประเมินผลพิจารณาพรอมให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข พิจารณาวิเคราะหโครงการตามภารกิจประจำของหนวยงานและสงใหสวนราชการ
ปรับแกไขใหถูกตอง ทำหนังสือแจงสวนราชการปรับแกไขโครงการยุทธศาสตรใหถูกตองตามคำแนะนำของสำนัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล จัดประชุมคณะทำงานจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปเพื่อระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดมาตรการ เปาหมาย คำนิยาม โครงการ/กิจกรรม จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป
ของหนวยงานใหมีความถูกตอง สมบูรณตามรูปแบบที่กำหนด จัดทำหนังสือสงแผนปฏิบัติราชการประจำปใหสำนัก
ยุทธศาสตรและประเมินผลอยางเปนทางการ
ขอบเขตของกระบวนงานแปลงแผนไปสูการปฏิบัติและติดตามประเมินผล มีจุดเริ่มตนจากการทำหนังสือ
สงแผนปฏิบัติราชการประจำปใหผูบริหารและสวนราชการทราบ บันทึกตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมลงในระบบติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (Digital plans) แจงสวนราชการ/คณะทำงานจัดทำและติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการประจำป ใหดำเนินการบันทึกตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม บันทึกตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ในสวนที่
รับผิดชอบ รายงานผลการดำเนินงานลงในระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (Digital plans)
แจงสวนราชการ/ คณะทำงานจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำป รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมเปนประจำทุกเดือน ตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของสวนราชการ รายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในสวนที่รับผิดชอบ รายงานผลการดำเนินงาน/ ความคืบหนาตัวชี้วัดเปนรายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงาน/ ความคืบหนาตัวชี้วัดใหผูบริหารทราบ ประสานสวนราชการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำป พรอมจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานประกอบผลการดำเนินงาน ใหนักวิเคราะหนโยบายและแผนตรวจสอบ
เบื้องตน จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำป รับการตรวจประเมินผลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ปรับปรุง
เพิ่มเติม แกไขขอมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปหลังจากไดรบั การตรวจประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานผล
การปฏิบัติราชการประจำปฉบับสมบูรณ
ขอบเขตของกระบวนการการประเมินผลโดยการสำรวจความคิดเห็น กำหนดประเด็น/หัวขอแบบสอบถาม/
แบบสำรวจ กลุมเปาหมาย ประชากรและกลุมตัวอยาง สรางและจัดทำเครื่องมือที่ใชในการสำรวจ ทดสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือและปรับปรุงขอคำถาม จัดทำสำเนาแบบสอบถาม/แบบสำรวจพรอมกำหนดหมายเลขแบบสอบถาม/
แบบสำรวจ จัดทำหนังสือถึงสวนราชการเพื่อดำเนินการเก็บขอมูลโดยการทอดแบบสอบถาม/แบบสำรวจและสวน
ราชการสงแบบสอบถาม/แบบสำรวจ ที่จัดเก็บเรียบรอยแลวสงคืนกองนโยบายและแผนงาน ลงรหัสแบบสอบถาม/
แบบสำรวจ วิเคราะหขอมูลและประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สรุปและประเมินผลแบบสอบถาม/
แบบสำรวจตามประเด็นตัวชี้วัด และจัดทำรายงาน นำเสนอผลการดำเนินการรายงานผูบังคับบัญชา ทำหนังสือเวียนแจง
ผลการสำรวจใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ

๕

ขอบเขตของกระบวนงานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ประกอบดวย การวิเคราะหและออกแบบระบบการ
พัฒนาระบบรายงานและฐานขอมูล การนำเขาขอมูล การประมวลผลและรายงานผลการนำเสนอเผยแพรและใช
ประโยชน
ขอบเขตของกระบวนงานการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดวย
การประสานงาน แนะนำ และแกไขปญหาขอขัดของเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมประยุกต ระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร ที่หนวยงานจะนำมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว เพื่อใหสามารถ
ใชงานเครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความคุมคากับการลงทุน ประกอบดวย การแกไข
ปญหาคอมพิวเตอรและการแกไขปญหาอินเตอรเน็ต

๖

กรอบแนวคิด
กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป
ผูเกี่ยวของ
ผูรับบริการ
บุคลากรของหนวยงาน
ผูมีสว นไดสวนเสีย
บุคลากรที่มีรายชื่อในคำสั่ง
คณะกรรมการอำนวยการและ
คณะทำงานจัดทำและติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจำป
ขอกำหนด
ดานกฎหมาย
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ ๒๐ป (พ.ศ.๒๕๕๖ –
๒๕๗๕)แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำป

ขอกำหนดที่สำคัญ
ความตองการ

แนวทางในการปฏิบัติงานและจัดเก็บขอมูล
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมที่เหมาะสมตามภารกิจของหนวยงาน
และสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) แผนปฏิบตั ิราชการ
กรุงเทพมหานครประจำป แผนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ
ดำเนินการไดถกู ตองสอดคลอง
ตามยุทธศาสตร ตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๕๖ –
๒๕๗๕) แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจำป

ความคุมคา
มีแผนปฏิบัติราชการของ
หนวยงานที่สามารถนำไป
ปฏิบัติไดครบทุกดาน
ตามภารกิจของหนวยงาน

- จัดทำแผน ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ
ของกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป
(พ.ศ.๒๕๕๖– ๒๕๗๕) ภารกิจของหนวยงาน และนโยบายของผูบริหาร
- มีการประชุมคณะทำงานจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการประจำป
- จัดทำแผน ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กำหนด

ตัวชี้วัด
ภายใน
- รอยละ ๑๐๐ ของตัวชี้วัดและ โครงการ/
กิจกรรมสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของ
กรุงเทพมหานคร ภารกิจของหนวยงาน และ
นโยบายผูบริหาร
- รอยละ ๑๐๐ ของการจัดทำแผน ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
แลวเสร็จและสงถึงหนวยงาน/
สวนราชการที่เกี่ยวของภายในระยะเวลาที่
กำหนด

ผลกระบวนการ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำป ๑ ฉบับ

๗

กระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบตั ิและติดตามประเมินผล
ผูเกี่ยวของ
ผูรับบริการ
บุคลากรของหนวยงาน

ขอกำหนดที่สำคัญ

ความตองการ
แผนครอบคลุมทุกยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับภารกิจของ
หนวยงาน บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดทำแผน และ
บุคลากรอื่น ๆ ในหนวยงาน สามารถนำแผนไปปฏิบัติไดอยาง
บรรลุเปาหมาย และมีระบบการติดตามประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ

ผูมีสว นไดสวนเสีย
บุคลากรของหนวยงานและ
บุคลากรของสำนักยุทธศาสตร
และประเมินผล

ดำเนินการตามแผนไดถูกตองตามตัวชี้วัด รายงานผล และ
สามารถนำผลการรายงานไปใชประโยชนได

ขอกำหนด
ดานกฎหมาย
แผนปฏิบัติราชการประจำป

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ
บรรลุเปาหมายทุกตัวชี้วัด

- ดำเนินการตามขั้นตอนถูกตองตามหลักการ และสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๕๖– ๒๕๗๕) ภารกิจของหนวยงาน และนโยบาย
ของผูบริหาร
- มีโครงการ//กิจกรรมรองรับตามแผน สามารถดำเนินการตามแผน และ
ตัวชี้วัดกำหนด
- มีรูปแบบ ชองทางการติดตามประเมินผลที่สามารถตรวจสอบได

ตัวชี้วดั

ความคุมคา
แผนถูกนำไปใชอยางมี
ผลสัมฤทธิ์

ภายใน
- รอยละความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามตัวชี้วดั

ผลกระบวนการ
- สามารดำเนินโครงการ/กิจกรรมไดตาม
ตัวชี้วดั และเปาหมายที่กำหนด
- สามารถตรวจสอบผลการรายงานใน
ระบบและสามารถนำผลการดำเนินงาน
ไปใชประโยชนได

๘

กระบวนการการประเมินผลโดยการสำรวจความคิดเห็น
ผูเกี่ยวของ
ผูรับบริการ
- เด็ก เยาวชน ประชาชน
ผูรับบริการ

ผูมีสว นไดสวนเสีย
บุคลากรของหนวยงาน

ขอกำหนด
ดานกฎหมาย
แผนปฏิบัติราชการประจำป

ขอกำหนดที่สำคัญ

ความตองการ
- ทราบระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ
ในศูนยบริการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว
- ทราบความตองการในการพัฒนากิจกรรมเพื่อใหบริการ
ไดตรงตามความตองการของผูรับบริการ
- ทราบถึงพฤติกรรมการออกกำลังกายของผูรับบริการ

- ผูใชบริการมีความพึงพอใจจากการรับบริการในสถานบริการ
ดานการกีฬา และนันทนาการกรุงเทพมหานคร

เพื่อนำผลมาพัฒนาการใหบริการของหนวยงานใหเปนไปตาม
ตัวชี้วัดการปฏิบัตงิ าน และนำผลสรุปการประเมินไปปรับปรุงงาน
ดานกายภาพ ภาพลักษณ บุคลากร และคุณภาพการใหบริการ
ของหนวยงานใหดีขึ้น

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ
บรรลุเปาหมายทุกตัวชี้วัด

ความคุมคา
แผนถูกนำไปใชอยางมี
ผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัด
ภายใน
- รอยละของผูใชบริการมีความ
พึงพอใจจากการรับบริการใน
สถานบริการดานการกีฬา และ
นันทนาการกรุงเทพมหานคร

ผลกระบวนการ
พัฒนาการใหบริการเพื่อให
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ

๙

กระบวนงานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
ผูเกี่ยวของ
บุคลากรของหนวยงาน
ขอกำหนดดานกฎหมาย

ความตองการ
ฐานขอมูลที่สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน
ประสิทธิภาพของกระบวนการ

- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ ดำเนินการจัดทำฐานขอมูลไดถูกตอง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวด ๑
ครบถวนตามภารกิจของสำนักวัฒนธรรม
การเปดเผยขอมูลขาวสาร มาตรา ๙ กีฬา และการทองเที่ยว
- พระราชบัญญัติการการะทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

ความคุมคา
- มีฐานขอมูลที่เขาระบบบริการได

๑๐

กระบวนงานการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูเกี่ยวของ
ผูรับบริการ
บุคลากรของหนวยงาน

ผูมีสวนไดเสีย
ประชาชน

ขอกำหนดดานกฎหมาย

ความตองการ/ความคาดหวัง
๑. ผูปฏิบัติงานสามารถใชเครื่องมือของระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. หนวยงานไดรบั การสนับสนุนในการแกไขปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ไดรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และมีการแกไขปญหาอยางเปนระบบ และรวดเร็วขึ้น
๓. มีเครื่องคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อใชปฏิบัติงาน
๔. สามารถใชงานระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมราคา และสามารถใชงานไดเมื่อมีความจำเปนตองใช
ปฏิบตั ิงาน
๑. ไดรับบริการดวยความสะดวก ถูกตอง รวดเร็ว
๒. หนวยงานมีระบบขอมูลที่มีความทันสมัย และสนับสนุนการขอรับบริการ และสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว
ประสิทธิภาพของกระบวนการ

๑. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๑. หนวยงานมีเครื่องมือ (เครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมสำเร็จรูป
โปรแกรมประยุกต) ที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย
๒๕๔๐ หมวด ๑
เพื่อใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน
การเปดเผยขอมูลขาวสาร มาตรา ๙
๒. หนวยงานสามารถใชระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
๒. พระราชบัญญัติการการะทำความผิดเกี่ยวกับ ปฏิบตั ิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. หนวยงานสามารถเชื่อมตอเครือขายเพื่อใชงานระบบขอมูล
คอมพิวเตอร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ความคุมคา
๑. มีเครื่องคอมพิวเตอรท่มี ีคุณภาพเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน
๒. ระบบคอมพิวเตอรมีความทันสมัย และใชงานไดงาย
๓. มีโปรแกรมประยุกต โปรแกรมสำเร็จรูปที่ลิขสิทธิ์
ถูกตอง เพื่อใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๔. มีระบบขอมูลที่ความทันสมัย สำหรับใหบริการ
ประชาชน
๕. มีระบบอินเตอรเน็ตที่สามารถใชงานไดอยางคุมคา
เต็มประสิทธิภาพ

๑๑

คำจำกัดความ
“แผนปฏิบัติราชการประจำป” หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน
หนึ่งป เปนแผนที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูการปฏิบัติ โดยจะตองสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประกอบดวย ดาน มิติ เปาหมาย เปาประสงค มาตรการ ตัวชี้วัด คำนิยาม โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ที่จะตองดำเนินการ
ในปนั้น ๆ ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
“แปลงแผนไปสูการปฏิบัติและติดตามประเมินผล” หมายถึง การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำป โดยมีการรายงานและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อใหบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไวในแผน รวมถึงการรวบรวมผล
การดำเนินงานเปนเอกสาร/หลักฐาน เพื่อรับการตรวจประเมินผลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
“การสำรวจความคิดเห็น” หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนความคิดเห็นของบุคคลกลุมใดกลุม
หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวอยางใดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องที่ตองการใหกลุมบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับ
เรื่องนั้น ๆ ไดมสี วนรวมในการตัดสินใจ โดยใชวิธีการสอบถามความคิดเห็นจากแตละคนวามีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับ
เรื่องนั้น ๆ ซึ่งความคิดเห็นที่ผูเก็บรวบรวมขอมูลรวบรวมมานั้น ความคิดเห็นที่ไดของแตละคนอาจมีความแตกตางกันตาม
เหตุปจจัยที่เขามาเกี่ยวของของแตละบุคคล
“ระบบสารสนเทศ” (Information System หรือ IS) หมายถึง ระบบพื้นฐานของการทำงานเพื่อชวย
การตัดสินใจและการควบคุมในองคกร ในการทำงานของระบบสารสนเทศ ประกอบดวยกิจกรรม ๓ อยาง คือ
การนำขอมูลเขาสูระบบ (Input) การประมวลผล (Processing) และการนำเสนอผลลัพธ (Output)
“ขอมูลสารสนเทศ” หมายถึง ขอมูลที่ผานการประมวลผลแลวมีความหมาย มีคุณคา และเปน
ประโยชนตอผูใช สามารถนำไปใชในการดำเนินงานหรือการตัดสินใจไดทันที สารสนเทศที่ไดอาจ เปนตัวเลข ตัวหนังสือ
สัญลักษณ ภาพ หรือเสียงก็ได
“การวิเคราะหและการออกแบบระบบ” (System Analysis and Design) หมายถึง วิธีการที่ใชใน
การสรางระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม เพื่อชวยในการแกไขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยูแลวให ดีขึ้น
“การวิเคราะหระบบ” คือ การหาความตองการ (Requirements) ของระบบสารสนเทศวาคืออะไร
หรือตองการเพิ่มเติมอะไรเขามาในระบบ
“การออกแบบระบบ” คือ การนำเอาความตองการของระบบมาเปนแบบแผน หรือ เรียกวา
พิมพเขียวในการสรางระบบสารสนเทศนั้นใหใชงานไดจริง
“การประมวลผลขอมูล” (Data Processing) หมายถึงวิธีการจัดการกับขอมูล ซึ่งอาจเปนการบวก
ลบ คูณ หาร หรือการคำนวณ และเปรียบเทียบลักษณะตาง ๆ ที่กำหนดไวเพื่อใหขอมูลนั้น ๆ อยูในรูปแบบที่เปน
ประโยชนหรือตรงตามวัตถุประสงคของผูใชงาน
“การรายงานผล” หมายถึง ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อสรุปความสำคัญของขอมูลสารสนเทศ
ใหตรงสภาพที่เปนจริง ตามวัตถุประสงค กอนที่จะนำขอมูลมาใช

๑๒

แผนผังกระบวนงาน

กระบวนงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป
จำนวน
ระยะเวลา ผูปฏิบัติงาน
(คน)
๑๕ วัน

๑ คน

กองนโยบายและแผนงาน
กลุมงานแผนงานและประเมินผล

หนวยงาน
กองนโยบายและแผนงาน
ผูอำนวยการกอง
กลุมงานเทคโนโลยี
นโยบายและแผนงาน
สารสนเทศ

ผูอำนวยการสำนัก/รอง
ผูอำนวยการสำนัก

หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ

เริ่มตน

ทำหนังสือแจงสวนราชการขอรายชื่อและ
จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
และคณะทำงานจัดทำและติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการประจำป
๑๕ วัน

๑ คน
ทำหนังสือแจงสวนราชการจัดทำ
และสงโครงการยุทธศาสตร
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำป

๑วัน

๑ คน

สงโครงการยุทธศาสตรที่บรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำป ใหสำนักยุทธศาสตรและ
ประเมินผลพิจารณาพรอมใหขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแกไข

สยป.พิจารณา

๑๓

จำนวน
ระยะเวลา ผูปฏิบัติงาน
(คน)
๑๕ วัน

กองนโยบายและแผนงาน
กลุมงานแผนงานและประเมินผล

๕ คน
พิจารณาวิเคราะหโครงการตามภารกิจประจำ
ของหนวยงานและสงใหสวนราชการ
ปรับแกไขใหถูกตอง

๑๕ วัน

๑ คน
ทำหนังสือแจงสวนราชการปรับแกไข
โครงการยุทธศาสตรใหถูกตองตามคำแนะนำ
ของสำนักยุทธศาสตรและประเมินผล

๔ วัน
(๔ ดาน)

๕ คน
จัดประชุมคณะทำงานจัดทำและติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำป
เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดมาตรการ
เปาหมาย คำนิยาม โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
กองนโยบายและแผนงาน
ผูอำนวยการกอง
กลุมงานเทคโนโลยี
นโยบายและแผนงาน
สารสนเทศ

ผูอำนวยการสำนัก/รอง
ผูอำนวยการสำนัก

- ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
- แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕)
- แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำป
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- นโยบายของรัฐบาล/ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
- แผนตางๆ ที่เกี่ยวของ

หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ

๑๔

จำนวน
ระยะเวลา ผูปฏิบัติงาน
(คน)
๑๕ วัน

กองนโยบายและแผนงาน
กลุมงานแผนงานและประเมินผล

๕ คน
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปของ
หนวยงานใหมีความถูกตอง สมบูรณ
ตามรูปแบบที่กำหนด

๕ วัน

ผูอำนวยการสำนัก/รอง
ผูอำนวยการสำนัก

- ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
- แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕)
- แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำป
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- นโยบายของรัฐบาล/ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
- แผนตางๆ ที่เกี่ยวของ

๑ คน
จัดทำหนังสือสงแผนปฏิบัติราชการประจำป
ใหสำนักยุทธศาสตรและประเมินผล
อยางเปนทางการ

๑ วัน

หนวยงาน
กองนโยบายและแผนงาน
ผูอำนวยการกอง
กลุมงานเทคโนโลยี
นโยบายและแผนงาน
สารสนเทศ

๑ คน
นำแผนปฏิบัติราชการประจำปฉบับสมบูรณ
ลงเว็บไซตของหนวยงาน
สิ้นสุด

พิจารณา

แกไข/
เพิ่มเติม
เห็นชอบแผน/
ลงนาม

หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ

๑๕

กระบวนงานแปลงแผนไปสูการปฏิบัติและติดตามประเมินผล
จำนวน
ระยะเวลา ผูปฏิบตั ิงาน
(คน)
๑ วัน

๗วัน

นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน
๑คน

คณะทำงาน
จัดทำและ
ติดตาม
ประเมินผล
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจำป
และ
นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน
๕ คน

กองนโยบายและแผนงาน
กลุมงานแผนงานและประเมินผล
เริ่มตน
ทำหนังสือสงแผนปฏิบัติราชการประจำป
ใหผูบริหารและสวนราชการทราบ

- บันทึกตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรมลงในระบบ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร (Digital plans)
- แจงสวนราชการ/คณะทำงานจัดทำและ
ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจำป ใหดำเนินการบันทึกตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
- บันทึกตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม ในสวน
ที่รับผิดชอบ

หนวยงาน
กองนโยบายและแผนงาน
ผูอำนวยการกอง
กลุมงานเทคโนโลยี
นโยบายและแผนงาน
สารสนเทศ

ผูอำนวยการสำนัก/รอง
ผูอำนวยการสำนัก

แผนปฏิบัติราชการประจำป

หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ

๑๖

จำนวน
ระยะเวลา ผูปฏิบัติงาน
(คน)

กองนโยบายและแผนงาน
กลุมงานแผนงานและประเมินผล

๑ ครั้ง/
เดือน

คณะทำงาน
จัดทำและ
ติดตาม
ประเมินผล
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจำป
และ
นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน
๕ คน

๓เดือน/
ครั้ง

นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน
๕ คน

รายงานผลการดำเนินงาน/ ความคืบหนา
ตัวชี้วัดเปนรายไตรมาส

๓เดือน/
ครั้ง

นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน
๑ คน

รายงานผลการดำเนินงาน/ ความคืบหนา
ตัวชี้วัดใหผูบริหารทราบ

หนวยงาน
กองนโยบายและแผนงาน
ผูอำนวยการกอง
กลุมงานเทคโนโลยี
นโยบายและแผนงาน
สารสนเทศ

ผูอำนวยการสำนัก/รอง
ผูอำนวยการสำนัก

รายงานผลการดำเนินงานลงในระบบติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
(Digital plans)
- แจงสวนราชการ/ คณะทำงานจัดทำและ
ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจำป รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมเปนประจำทุกเดือน
- ตรวจสอบการรายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมของสวนราชการ
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ในสวนที่รับผิดชอบ

ทราบ

หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ

๑๗

จำนวน
ระยะเวลา ผูปฏิบัติงาน
(คน)
ตลอดทั้งป นักวิเคราะห
และเมื่อ นโยบายและ
ดำเนินการ
แผน
เสร็จสิ้น
๕ คน

๑๕ วัน

๑ วัน

นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน
๕ คน
นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน/
คณะกรรมการ
อำนวยการและ
คณะทำงาน
จัดทำและ
ติดตาม
ประเมินผล
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจำป

กองนโยบายและแผนงาน
กลุมงานแผนงานและประเมินผล
ประสานสวนราชการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำป พรอมจัดเก็บ
เอกสาร/หลักฐานประกอบผลการดำเนินงาน
ใหนักวิเคราะหนโยบายและแผน
ตรวจสอบเบื้องตน

หนวยงาน
กองนโยบายและแผนงาน
ผูอำนวยการกอง
กลุมงานเทคโนโลยี
นโยบายและแผนงาน
สารสนเทศ

ผูอำนวยการสำนัก/รอง
ผูอำนวยการสำนัก

- สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
- ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำป

รับการตรวจประเมินผลจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

ทราบ

หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ

๑๘

จำนวน
ระยะเวลา ผูปฏิบัติงาน
(คน)
๓วัน

นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน
๑ คน

กองนโยบายและแผนงาน
กลุมงานแผนงานและประเมินผล

ปรับปรุง เพิ่มเติม แกไขขอมูลการรายงานผล
การปฏิบัติราชการประจำปหลังจากไดรับการ
ตรวจประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานผลการ
ปฏิบตั ิราชการประจำปฉบับสมบูรณ

สิ้นสุด

หนวยงาน
กองนโยบายและแผนงาน
ผูอำนวยการกอง
กลุมงานเทคโนโลยี
นโยบายและแผนงาน
สารสนเทศ

ผูอำนวยการสำนัก/รอง
ผูอำนวยการสำนัก

หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ

๑๙

กระบวนงานการประเมินผลโดยการสำรวจความคิดเห็น
จำนวน
ระยะเวลา ผูปฏิบัติงาน
(คน)
๓ วัน

๑ คน

กองนโยบายและแผนงาน
กลุมงานแผนงานและประเมินผล
เริ่มตน
กำหนดประเด็น/หัวขอแบบสอบถาม/
แบบสำรวจ กลุมเปาหมาย ประชากร
และกลุมตัวอยาง

๗วัน

๑ คน
สรางและจัดทำเครื่องมือที่ใชในการสำรวจ

๕วัน

๑ คน
ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
และปรับปรุงขอคำถาม

๗วัน

๑ คน
จัดทำสำเนาแบบสอบถาม/แบบสำรวจ
พรอมกำหนดหมายเลขแบบสอบถาม/
แบบสำรวจ

หนวยงาน
กองนโยบายและแผนงาน
ผูอำนวยการกอง
กลุมงานเทคโนโลยี
นโยบายและแผนงาน
สารสนเทศ

ผูอำนวยการสำนัก/รอง
ผูอำนวยการสำนัก

หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ

๒๐

จำนวน
ระยะเวลา ผูปฏิบัติงาน
(คน)
๓๐วัน

กองนโยบายและแผนงาน
กลุมงานแผนงานและประเมินผล

๑ คน
จัดทำหนังสือถึงสวนราชการเพื่อดำเนินการ
เก็บขอมูลโดยการทอดแบบสอบถาม/
แบบสำรวจและสวนราชการสงแบบสอบถาม/
แบบสำรวจ ที่จัดเก็บเรียบรอยแลว
สงคืนกองนโยบายและแผนงาน

๙๐วัน

หนวยงาน
กองนโยบายและแผนงาน
ผูอำนวยการกอง
กลุมงานเทคโนโลยี
นโยบายและแผนงาน
สารสนเทศ
แบบสอบถาม/แบบสำรวจ

๕คน
ลงรหัสแบบสอบถาม/แบบสำรวจ

๒ วัน/
เรื่อง

๑ คน

๕วัน

๑ คน

วิเคราะหขอมูลและประมวลผลขอมูลโดยใช
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
สรุปและประเมินผลแบบสอบถาม/
แบบสำรวจตามประเด็นตัวชี้วดั
และจัดทำรายงาน

รายงานสรุปผลการสำรวจ (ตามดวย
หัวขอเรื่องที่ทำการสอบถาม/สำรวจ)

ผูอำนวยการสำนัก/รอง
ผูอำนวยการสำนัก

หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ

๒๑

จำนวน
ระยะเวลา ผูปฏิบัติงาน
(คน)
๑วัน

กองนโยบายและแผนงาน
กลุมงานแผนงานและประเมินผล

ผูอำนวยการสำนัก/รอง
ผูอำนวยการสำนัก

๑ คน
นำเสนอผลการดำเนินการ
รายงานผูบังคับบัญชา

๑วัน

หนวยงาน
กองนโยบายและแผนงาน
ผูอำนวยการกอง
กลุมงานเทคโนโลยี
นโยบายและแผนงาน
สารสนเทศ

๑ คน

ทำหนังสือเวียนแจงผลการสำรวจ
ใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ

สิ้นสุด

ทราบ

หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ

๒๒

กระบวนงานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
จำนวน
ระยะเวลา ผูปฏิบัติงาน
กองนโยบายและแผนงาน
(คน)
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐๐ วัน

๖ คน

เริ่มตน
ทำหนังสือเวียนแจงผลการสำรวจ
ใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ
วิเคราะหความตองการระบบ
ออกแบบระบบ
พัฒนาและทดสอบระบบ
ติดตั้งและนำไปใช
รายงานผล
สิ้นสุด

หนวยงาน
ผูอำนวยการกองนโยบาย
และแผนงาน

ผูอำนวยการสำนัก/รอง
ผูอำนวยการสำนัก

หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ

๒๓

การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : กระบวนงานยอยการแกไขปญหาดานคอมพิวเตอร
จำนวน
วัน

จำนวน
คน

กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูอำนวยการ
กองนโยบายและแผนงาน

ผูอำนวยการ
สำนัก

สำนักงานการ
เจาหนาที่
สนป.

สวนราชการ/
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

เริม

๑ วัน

๑ คน

ตรวจสอบและวิเคราะห
หาสาเหตุของปญหา

ฮารดแวร

A

สาเหตุ

- สวนราชการเจาของเครื่องคอมพิวเตอรมีหนังสือ
ขอใหดำเนินการแกไขปญหาเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร พรอมระบุรายละเอียดของปญหา
สวนราชการภายใน
สำนักวัฒนธรรม กีฬา
และการทองเที่ยว

ซอฟแวร

B

๒๔

การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : กระบวนงานยอยการแกไขปญหาดานคอมพิวเตอร (ตอ)
ผูอำนวยการ
สำนักงานการ สวนราชการ/
จำนวน จำนวน
ผูอำนวยการ
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองนโยบายและ
เจาหนาที่
หนวยงาน
วัน
คน
สำนัก
แผนงาน
สนป.
ที่เกีย่ วของ

A
ไมตองเปลี่ยน
๒ วัน

๑ คน
ดำเนินการ
ซอมแซม

ตองเปลี่ยน
อะไหล?

B
ตองเปลี่ยน

ออนไลน

แจง
สำนักยุทธศาสตรและ
ประเมินผลเพื่อดำเนินการ
ซอมแซม/แกไข

ประเภท
ซอฟแวร?

ไมออนไลน

จัดทำหนังสือแจงสำนักยุทธศาสตร
และประเมินผลเพื่อดำเนินการ
ซอมแซม/แกไข เสนอขอลงนาม

C

สวนราชการ
ภายในสำนัก
วัฒนธรรม กีฬา
และการ
ทองเที่ยว

ดำเนินการ
แกไขปญหา
พิจารณาเสนอ
ลงนาม

๒๕

การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : กระบวนงานยอยการแกไขปญหาดานคอมพิวเตอร (ตอ)
จำนวน
วัน

จำนวน
คน

กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูอำนวยการ
สำนักงานการ สวนราชการ/
ผูอำนวยการ
กองนโยบายและ
เจาหนาที่
หนวยงาน
สำนัก
แผนงาน
สนป.
ที่เกีย่ วของ

C
๑ วัน

๑ คน

ทำหนังสือแจงสวนราชการ
เจาของเครื่องคอมพิวเตอร

จัดทำหนังสือแจงผลการดำเนินการ
แกสวนราชการเจาของเครื่อง
คอมพิวเตอร เสนอขอลงนามหนังสือ

สิ้นสุด

ลงนาม
สวนราชการ
ภายในสำนัก
วัฒนธรรม กีฬา
และการ
ทองเที่ยว

๒๖

การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: กระบวนการยอยการแกไขปญหาอินเตอรเน็ต
จำนวน
วัน

จำนวน
คน

ผูอำนวยการ
กองนโยบายและแผนงาน

กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูอำนวยการ
สำนัก

สำนักงานการ
เจาหนาที่
สนป.

สวนราชการ/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

เริ่ม

๑ วัน

ตรวจสอบและวิเคราะหหาสาเหตุ
ของปญหาและ แนะนำวิธีแกไข
ปญหาในเบื้องตน

๑ คน

แกไขปญหาเรียบรอย

ปญหาไดรับ
การแกไข?

ยังแกไขปญหาไมได

ขออนุญาตใชรถยนตเพื่อ
เดินทางไปตรวจสอบและ
แกไขปญหา

D

E

- สวนราชการที่มีปญหา
อินเตอรเน็ตแจงปญหามายัง
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวนราชการภายใน
สำนักวัฒนธรรม กีฬา
และการทองเที่ยว

อนุญาต

๒๗

การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: กระบวนการยอยการแกไขปญหาอินเตอรเน็ต (ตอ)
จำนวน
วัน

จำนวน
คน

กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

D

ผูอำนวยการ
กองนโยบายและแผนงาน

ผูอำนวยการ
สำนัก

สำนักงานการ
เจาหนาที่
สนป.

สวนราชการ/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

E
ตรวจสอบและ
วิเคราะหปญหา

๑ วัน

๒ คน

ไมใช

ปญหาเกิดจาก
ระบบของ
ผูใหบริการหรือไม

ใช

แจงผูใหบริการ
อินเตอรเน็ตดำเนินการ
แกไขปญหา

ดำเนินการ
แกไขปญหา

ใหคำแนะนำ
สิ้นสุด

สวนราชการภายใน
สำนักวัฒนธรรม กีฬา
และการทองเที่ยว

๒๘

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

กระบวนงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป
ที่

ผังกระบวนการ

๑.
จัดทำคำสั่งแตงตัง้
คณะกรรมการอำนวยการ
และคณะทำงานจัดทำและ
ติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำป

๒.
ประสานสวนราชการจัดทำและ
สงโครงการยุทธศาสตร
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำป

๓.

สงโครงการยุทธศาสตรทบี่ รรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการประจำป
ใหสำนักยุทธศาสตรและ
ประเมินผลพิจารณาพรอมให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

๑๕ วัน ทำหนังสือแจงสวนราชการในสังกัด สวท.
เพื่อขอรายชื่อขาราชการเขารวมเปน
คณะทำงานจัดทำและติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการประจำปเพื่อจัดทำคำสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการและ
คณะทำงานจัดทำและติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการประจำป โดยให
ผูอำนวยการสำนักเปนผูลงนามในคำสั่งฯ
๑๕ วัน ทำหนังสือแจงสวนราชการจัดทำโครงการ
ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำป
และสงใหกองนโยบายและแผนงานตรวจสอบ
ความสอดคลองของยุทธศาสตรและแผนที่
เกี่ยวของในเบื้องตนกอนนำโครงการฯ สงให
สำนักยุทธศาสตรและประเมินผลพิจารณา
ตอไป
๑ วัน รวบรวมโครงการยุทธศาสตรจากสวนราชการ
ที่ผานการพิจารณาวิเคราะหความสอดคลอง
โดยนักวิเคราะหนโยบายและแผนในเบื้องตน
สงใหสำนักยุทธศาสตรและประเมินผลเพื่อ
พิจารณาใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผูรบั ผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

สวนราชการ
สงรายชื่อ
ขาราชการ
เขารวม
คณะทำงาน
แผนฯ
ตามกำหนด

ความถูกตอง
ของคำสั่งฯ

นักวิเคราะห
นโยบาย
และแผน

สวนราชการ
สงโครงการ
ยุทธศาสตร
ตามกำหนด

ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ครบถวนและ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร

นักวิเคราะห ตามที่สยป.
นโยบาย
กำหนด
และแผน

- หนังสือจากสวน
ราชการ
สงรายชื่อขาราชการเขา
รวมเปนคณะทำงานฯ
- คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
อำนวยการและ
คณะทำงานฯ
- หนังสือแจงสวน
ราชการจัดทำและสง
โครงการยุทธศาสตร

สงโครงการ
ยุทธศาสตร
ครบถวนตาม
กำหนด

ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ครบถวนและ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร

นักวิเคราะห
นโยบาย
และ
แผน

- หนังสือสงโครงการ
ยุทธศาสตรใหสำนัก
ยุทธศาสตรและ
ประเมินผล

๒๙

ที่

๔.

ผังกระบวนการ

วิเคราะหโครงการ
ตามภารกิจประจำของหนวยงาน
และสงใหสวนราชการ
ปรับแกไขใหถูกตอง

๕.
ปรับแกไขโครงการ
ยุทธศาสตร
ใหถูกตองตามคำแนะนำ
ของสำนักยุทธศาสตร
และประเมินผล

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

๑๕ วัน พิจารณาวิเคราะหโครงการตามภารกิจประจำ
ของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
และแผนตางๆ ดังนี้
- ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๘๐)
- แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป
(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๗๕)
- แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจำป
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- นโยบายของรัฐบาล/ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร
- แผนตางๆ ที่เกี่ยวของ
และสงใหสวนราชการปรับแกไขใหถูกตอง
๑๕ วัน หลังจากที่สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล
ไดพิจารณาโครงการยุทธศาสตรของ
หนวยงานแลว กลุมงานแผนงานและ
ประเมินผลจะทำหนังสือแจงสวนราชการ
เพื่อปรับแกไขโครงการยุทธศาสตรใหถูกตอง
ตามคำแนะนำของสำนักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

โครงการ/
กิจกรรม
สอดคลองกับ
ภารกิจหนาที่
ยุทธศาสตร
และแผนที่
เกี่ยวของ

ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ครบถวนและ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร

นักวิเคราะห ตามที่สยป.
นโยบาย
กำหนด
และแผน

- หนังสือสงโครงการ
ตามภารกิจประจำของ
หนวยงาน
- แบบวิเคราะหความ
สอดคลองของโครงการ/
กิจกรรม

โครงการ/
กิจกรรม
สอดคลองกับ
ภารกิจหนาที่
ยุทธศาสตรและ
แผนที่เกี่ยวของ

ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ครบถวนและ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร

นักวิเคราะห
นโยบาย
และแผน

- หนังสือแจงสวน
ราชการปรับแกไข
โครงการยุทธศาสตร

ผูรบั ผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

๓๐

ที่

๖.

ผังกระบวนการ

จัดประชุมคณะทำงานจัดทำ
และติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการประจำป
เพื่อระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับตัวชี้วัดมาตรการ
เปาหมาย คำนิยาม
โครงการ/กิจกรรม

ระยะ
เวลา
๔ วัน

รายละเอียดงาน

ทำหนังสือเชิญประชุม
(๔ ดาน) คณะทำงานจัดทำและติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปเพื่อระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัด
มาตรการ เปาหมาย คำนิยาม
โครงการ/กิจกรรม โดยจัด
ประชุมแยกเปนแตละดาน
ตามภารกิจที่เกี่ยวของของ
หนวยงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

คณะทำงานฯ
เขารวมประชุม
และมีความ
เขาใจอยาง
ถูกตองและ
เปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
รวมถึงการ
จัดทำขอมูล
รายละเอียด
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจำป

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผูรบั ผิดชอบ

แบบฟอรม

- คณะทำงานฯ นักวิเคราะห ตามที่สยป.
เขารวมการ
นโยบายและ กำหนด
ประชุมครบ
แผน
ทุกดาน
- โครงการ/
กิจกรรม
คำนิยามตัวชี้วัด

เอกสารอางอิง

- หนังสือเชิญประชุม
คณะทำงานฯ
- ใบลงลายมือชื่อ
- เอกสารขอมูล รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม คำนิยาม
ตัวชี้วัด มาตรการ เปาหมาย

๓๑

ที่

๗.

ผังกระบวนการ

จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปของหนวยงานใหมี
ความถูกตอง สมบูรณตาม
รูปแบบที่กำหนด

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

๑๕ วัน - วิเคราะหความสอดคลอง
ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปกบั แผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร
รวมถึงการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกของหนวยงาน
(SWOT) ผลการดำเนินงาน
ของปที่ผานมา รวมถึงหัวขอ
อื่นๆ ตามรูปแบบที่สำนัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล
กำหนด
- รวบรวมขอมูลโครงการ/
กิจกรรม ตัวชี้วัด การกำหนด
คำนิยาม คาเปาหมาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จาก
คณะทำงานฯ ของแตละดาน
เพื่อรวบรวมสงใหนักวิเคราะห
นโยบายและแผนที่เปน
ผูรับผิดชอบแผนในภาพรวม
ของแตละป เพื่อจัดทำเปน
แผนปฏิบัติราชการประจำป

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

แผนปฏิบัติ
ตรวจสอบ
ราชการ
ความถูกตอง
ประจำปที่มี
และสมบูรณ
หัวขอถูกตอง
ครบถวนและ
สงใหสำนัก
ยุทธศาสตรและ
ประเมินผล
ตามกำหนด

ผูรบั ผิดชอบ

แบบฟอรม

นักวิเคราะห ตามที่สยป.
นโยบายและ กำหนด
แผน

เอกสารอางอิง

- หนังสือขอสงแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจำป
- แผนปฏิบัติราชการ
ประจำป

๓๒

ที่

๘.

ผังกระบวนการ

จัดทำหนังสือสงแผนปฏิบัติ
ราชการประจำป
ใหสำนักยุทธศาสตร
และประเมินผล
อยางเปนทางการ

๙.

ระยะ
เวลา

๑ วัน

๑วัน
นำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปฉบับ
สมบูรณ
ลงเว็บไซตของ
หนวยงาน

รายละเอียดงาน

ทำหนังสือสงแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปใหสำนัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล
โดยใหผูอำนวยการสำนัก
พิจารณาลงนามในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำป และสงให
สำนักยุทธศาสตรและ
ประเมินผลตอไป
นำ file แผนปฏิบตั ิราชการ
ประจำป Upload ขึ้น
website ของหนวยงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผูรบั ผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

สงแผนปฏิบัติ ตรวจสอบ
ราชการให
ความถูกตอง
สำนัก
และสมบูรณ
ยุทธศาสตรและ
ประเมินผล
ไดตามกำหนด

นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน

- หนังสือขอสงแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจำปใหสำนัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล
- แผนปฏิบัติราชการ
ประจำป

มี file ให
สามารถ
download
มาใชงานได

นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน

- file แผนปฏิบัติราชการ
ประจำป

ตรวจสอบได
ทางหนา
website ของ
หนวยงาน

๓๓

กระบวนงานการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติและติดตามประเมินผล
ที่

ผังกระบวนการ

๑.

ระยะ
เวลา
๑ วัน

สงแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปใหผูบริหาร
และสวนราชการ

๒.

บันทึกตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม
ลงในระบบติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
(Digital plans)
- แจงสวนราชการ/คณะทำงาน
จัดทำและติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการประจำป
ใหดำเนินการบันทึกตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
- บันทึกตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม
ในสวนที่รับผิดชอบ

๗ วัน

รายละเอียดงาน
- ทำหนังสือสงแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปใหผูบริหาร
หนวยงานและสวนราชการ
ในสังกัดทราบ

- แจงสวนราชการ/คณะ
ทำงานฯ ดำเนินการบันทึก
ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม
ในสวนที่เกี่ยวของ
- บันทึกตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมในสวนที่กลุมงาน
แผนงานและประเมินผล
รับผิดชอบ
- ชี้แจงการบันทึกขอมูลลงใน
ระบบติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
(Digital plans)เพื่อใหเกิด
ความถูกตอง ครบถวน
สมบูรณ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
สวนราชการไดรับ
แผนปฏิบัติ
ราชการประจำป
และดำเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของ
ไดอยางถูกตอง
ครบถวน
มีการลงขอมูลใน
ระบบติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร
(Digital plans)

ระบบติดตาม/
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม
เอกสารอางอิง
ประเมินผล
นักวิเคราะห
- แผนปฏิบัติราชการ
นโยบายและ
ประจำป
แผน
- หนังสือสงแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปใหผูบริหาร
หนวยงานและสวนราชการ
ในสำนักวัฒนธรรม กีฬา
และการทองเที่ยว
ตรวจสอบ
นักวิเคราะห ตามระบบ - หนังสือหรือชองทาง
ในระบบ
นโยบายและ ติดตามและ สื่อสารอื่นเพื่อแจงสวน
Digital plan แผน
ประเมินผล ราชการ/คณะทำงานฯ
แผนพัฒนา ดำเนินการบันทึกตัวชี้วัด
กรุงเทพ
โครงการ/กิจกรรมในสวนที่
มหานคร
เกี่ยวของ
(Digital plans)

๓๔

ที่
๓.

๔.

ระยะ
รายละเอียดงาน
เวลา
๑ เดือน/ - แจงสวนราชการ/ คณะ
รายงานผลการดำเนินงานลงใน
ครั้ง ทำงานฯ รายงานผลการ
ระบบติดตามและประเมินผล
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
เปนประจำทุกเดือน
(Digital plans)
- มีการตรวจสอบการรายงาน
- แจงสวนราชการ/ คณะทำงาน
ผลการดำเนินโครงการ/
จัดทำและติดตามประเมินผล
กิจกรรมของสวนราชการ
แผนปฏิบัติราชการประจำป
ผานทางระบบติดตามและ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/
ประเมินผลแผนพัฒนา
กิจกรรมเปนประจำทุกเดือน
กรุงเทพมหานคร (Digital
- ตรวจสอบการรายงานผลการ
plans)
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมของ
- กลุมงานแผนงานและ
สวนราชการ
ประเมินผลรายงานผลการ
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม ในสวนที่รับผิดชอบ
ในสวนที่รับผิดชอบ
ผังกระบวนการ

รายงานผลการดำเนินงาน/
ความคืบหนา
ตัวชี้วดั เปนรายไตรมาส

๓ เดือน/ รายงานผลการดำเนินงาน/
ครั้ง ความคืบหนาตัวชี้วัดเปน
รายไตรมาสลงในระบบติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร
(Digital plans)

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
มีการรายงานผล
การดำเนินงาน
อยางตอเนื่อง
ถูกตอง ครบถวน
สมบูรณ สามารถ
นำไปใชประโยชน
ได

ระบบติดตาม/
ประเมินผล
ระบบติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา
กรุงเทพ
มหานคร
(Digital plans)

มีการรายงานผล
การดำเนินงาน
อยางตอเนื่อง
ถูกตอง ครบถวน
สมบูรณ สามารถ
นำไปใชประโยชน
ได

ระบบติดตาม นักวิเคราะห
และประเมินผล นโยบายและ
แผนพัฒนา แผน
กรุงเทพ
มหานคร
(Digital plans)

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม
- นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน
- คณะ
ทำงานฯ

เอกสารอางอิง

ตามระบบ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
กรุงเทพ
มหานคร
(Digital plans)

- print out จากระบบ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนากรุงเทพ
มหานคร(Digital plans)

ตามระบบ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
กรุงเทพ
มหานคร
(Digital plans)

- print out จากระบบ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนากรุงเทพ
มหานคร(Digital plans)

๓๕

ที่
๕.

๖.

๗.

ผังกระบวนการ
รายงานผลการดำเนินงาน /
ความคืบหนาตัวชี้วัด
ใหผูบริหารทราบ

ประสานสวนราชการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำป พรอมจัดเก็บ
เอกสาร/หลักฐานประกอบ
ผลการดำเนินงาน
ใหนักวิเคราะหนโยบายและ
แผนตรวจสอบเบื้องตน
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการประจำป

ระยะ
รายละเอียดงาน
เวลา
๓ เดือน/ครั้ง - ติดตาม/ตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดจากระบบ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
(Digital plans)
- จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน ความคืบหนา
ตัวชี้วดั ใหผูบริหารทราบ
ตลอดทั้งป - ประสานสวนราชการ
และเมื่อ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ดำเนินการ ราชการประจำป พรอม
เสร็จสิ้น จัดเก็บเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบผลการดำเนินงานให
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ตรวจสอบในเบื้องตน
๑๕ วัน

- รวบรวมผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมจากสวน
ราชการในสังกัดเพื่อนำมา
สรุปผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำป

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
มีการรายงานผล
การดำเนินงาน
อยางตอเนื่อง
ถูกตอง ครบถวน
สมบูรณ สามารถ
นำไปใชประโยชน
ได

ระบบติดตาม/
ประเมินผล
ระบบติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา
กรุงเทพ
มหานคร
(Digital plans)

มีผลการ
ดำเนินงานพรอม
เอกสารหลักฐาน
ครบถวนทุก
โครงการ/
กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ

เกณฑการให
คะแนนจาก
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

ผลการดำเนินงาน เกณฑการให
บรรลุเปาหมาย คะแนนจาก
ทุกตัวชี้วัด
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

นักวิเคราะห ตามระบบ
นโยบายและ ติดตามและ
แผน
ประเมินผล
แผนพัฒนา
กรุงเทพ
มหานคร
(Digital plans)

- หนังสือรายงาน
ความกาวหนาผลการ
ดำเนินงานเสนอ
ผูอำนวยการสำนักฯ
- Print out การรายงานผล
การดำเนินงานตัวชี้วดั จาก
ระบบเพื่อเสนอผูอำนวยการ
สำนักฯ
- นักวิเคราะห ตามรูปแบบ - เอกสารหลักฐานการ
นโยบายและ ที่หนวยงาน ดำเนินงานตามตัวชี้วัด
แผน
ที่เปน
โครงการ/กิจกรรม
- คณะทำงาน เจาภาพหลัก
แผนฯ
ในการตรวจ
กำหนด

นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน

- สรุปผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำป

๓๖

ที่
๘.

ผังกระบวนการ
การตรวจติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจำป
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ

๙.
ปรับปรุง เพิ่มเติม แกไข
ขอมูลการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการประจำป
หลังจากไดรับการตรวจ
ประเมินผล เพื่อจัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ

ระยะ
รายละเอียดงาน
เวลา
๑ วัน - รวบรวมผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม พรอมจัดเตรียม
เอกสาร หลักฐาน จากแตละสวน
ราชการ แยกตามตัวชี้วัดเพื่อใช
ประกอบการตรวจประเมินผล
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
- จัดทำ presentation เพื่อ
นำเสนอผลการดำเนินงานตอ
คณะผูตรวจฯ
-จัดทำรายงานผลการตรวจ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการใหผูบริหารทราบ
๓ วัน ปรับปรุง เพิ่มเติม แกไขขอมูล
การรายงานผลการปฏิบัตริ าชการ
ประจำปหลังจากไดรับการตรวจ
ประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานผล
การปฏิบัติราชการประจำป
ฉบับสมบูรณ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
- มีผลการ
ดำเนินงานพรอม
เอกสารหลักฐาน
ครบถวนทุก
โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ
- ผลการ
ดำเนินงานบรรลุ
เปาหมาย
ทุกตัวชี้วัด
รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ
ฉบับสมบูรณ

ระบบติดตาม/
ประเมินผล
เกณฑการให
คะแนนจาก
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

- นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน
- คณะกรรมการ
อำนวยการและ
คณะทำงาน
จัดทำและ
ติดตาม
ประเมินผล
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจำป
นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน

ตามที่สกก.
กำหนด

- สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำป
- เอกสารหลักฐานการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม
- สรุปรายงานผลการ
ตรวจติดตามประเมินผล
เสนอผูบริหาร

ตามที่สกก.
กำหนด

รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการฉบับสมบูรณ

๓๗

กระบวนงานการประเมินผลโดยการสำรวจความคิดเห็น
ที่

ผังกระบวนงาน

๑.
กำหนดประเด็น/
หัวขอแบบสอบถาม/
แบบสำรวจ
กลุมเปาหมาย ประชากร
และกลุมตัวอยาง

๒.

การสรางและจัดทำเครื่องมือ
ที่ใชในการสำรวจ

๓.
ทดสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ
และปรับปรุงขอคำถาม

ระยะ
รายละเอียดของงาน
เวลา
๓ วัน - กำหนดประเด็น/หัวขอของ
แบบสอบถาม/แบบสำรวจ
- กำหนดระเบียบวิธีการสำรวจ
กลุมเปาหมาย ประชากร และ
ขนาดกลุมตัวอยาง วิธีการเลือก
กลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจาก
ตัวชี้วดั ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำป
๗ วัน สรางและจัดทำเครื่องมือ
(แบบสอบถาม/แบบสำรวจ)
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
๕ วัน ตรวจสอบ ปรับปรุงขอคำถามให
เหมาะสม หาคุณภาพของ
แบบสอบถาม โดยการ
นำไปทดลองใช (Try-out)กับ
บุคคลที่ไมใชกลุมตัวอยาง

มาตรฐาน
ระบบติดตาม/
คุณภาพงาน
ประเมินผล
กำหนดประเด็น/
หัวขอ
แบบสอบถาม/
แบบสำรวจไดตรง
ตามตัวชี้วดั ที่
เกี่ยวของ

- การวิเคราะหคา
ความเที่ยง
(Reliability)ของ
แบบสอบถาม/
แบบสำรวจ มีคา
มากกวา ๐.๗
- คาอำนาจจำแนก
ของขอคำถามราย
ขอ มีคาตั้งแต
๐.๒๐ขึ้นไป

ผูรับผิดชอบ
นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน

นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน
นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง
- สรุปประเด็น/หัวขอ
แบบสอบถาม/แบบ
สำรวจ
- กลุมเปาหมาย
ประชากร และกลุม
ตัวอยาง

แบบสอบถาม/ ผลการวิเคราะห
แบบสำรวจ คา Reliability

๓๘

ที่
๔.

๕.

๖.

ผังกระบวนงาน
จัดทำสำเนาแบบสอบถาม/
แบบสำรวจ พรอมกำหนด
หมายเลขแบบสอบถาม/
แบบสำรวจ

จัดทำหนังสือถึงสวนราชการ
เพื่อดำเนินการเก็บขอมูลโดย
การทอดแบบสอบถาม/
แบบสำรวจ

ลงรหัสแบบสอบถาม/
แบบสำรวจ

ระยะ
เวลา
๗ วัน

๑ วัน

รายละเอียดของงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

จัดทำสำเนาแบบสอบถาม/
แบบสำรวจตามจำนวนกลุม
ตัวอยางที่จะทำการสำรวจพรอม
กำหนดหมายเลขแบบสอบถาม/
แบบสำรวจ

- ทำหนังสือถึงสวนราชการที่จะเขา
ทำการเก็บขอมูลโดยการทอด
แบบสอบถาม/แบบสำรวจ
โดยกำหนดหัวขอเรื่อง จำนวน
ระยะเวลาในการจัดเก็บ
- ใหสว นราชการดำเนินการจัดเก็บ
แบบสอบถาม/แบบสำรวจที่จัดเก็บ
เรียบรอยแลวสงคืน
กองนโยบายและแผนงาน
๙๐ วัน - เก็บรวบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถาม/แบบสำรวจ
- บรรณาธิกร ลงรหัสขอมูลดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน

สวนราชการ
สามารถจัดเก็บ
แบบสอบถาม/
แบบสำรวจสงให
กองนโยบายและ
แผนงานไดตาม
กำหนด

สามารถ
นักวิเคราะห
ดำเนินการได นโยบายและ
ตามระยะเวลา แผน
ที่กำหนด

สามารถลงรหัสได
อยางถูกตองและ
ทันตาม
กำหนดเวลา

นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน

- หนังสือแจง
สวนราชการเพื่อ
ดำเนินการเก็บ
ขอมูลโดยการ
ทอด
แบบสอบถาม/
แบบสำรวจ
ตาม
- ขอมูลใน
แบบสอบถาม/ โปรแกรม
แบบสำรวจ Excel

๓๙

ที่
๗.

๘.

๙.

ผังกระบวนงาน
วิเคราะหขอมูลและ
ประมวลผลขอมูลโดยใช
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
สรุปและประเมินผล
แบบสอบถาม/
แบบสำรวจตามประเด็น
ตัวชี้วัด
และจัดทำรายงาน
นำเสนอผลการดำเนินการ
รายงานผูบังคับบัญชา

๑๐.
เวียนแจงผล
การสำรวจให
สวนราชการ
ที่เกี่ยวของทราบ

ระยะ
รายละเอียดของงาน
เวลา
๒ - วิเคราะหขอมูล และ
เรื่อง/ ประมวลผลขอมูลหาคาสถิติ
วัน ของขอมูล ดวยโปรแกรมสถิติ
สำเร็จรูป
๕วัน

จัดทำสรุปผลการสำรวจ
แบบสอบถาม/แบบสำรวจ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
ประมวลผลได
อยางถูกตอง

ระบบติดตาม/
ผูรับผิดชอบ
ประเมินผล
นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง
- Output จาก
โปรแกรมสำเร็จรูปทาง
สถิติ

นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน

รายงานสรุปผลการ
สำรวจ (ตามดวยหัวขอ
เรื่องที่ทำการสอบถาม/
สำรวจ)

๑ วัน ทำหนังสือเสนอผูบริหารทราบ

นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน

- หนังสือรายงาน
ผูบริหาร

๑ วัน ทำหนังสือเวียนแจงสวนราชการ
แจงสรุปผลการสำรวจ เพื่อนำไป
ปรับปรุง พัฒนากิจกรรม และ
การใหบริการตอไป

นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน

- หนังสือเวียนแจง
สวนราชการ

๔๐

กระบวนงานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
ที่
๑.

ผังกระบวนงาน
เริ่ม

ระยะเวลา

รายละเอียดของงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

๓.

๔.

ประมวลผลโดยระบบ
โปรแกรม

วิเคราะห ออกแบบ
ระบบรายงาน

พัฒนาระบบรายงาน

ผูรับผิดชอบ

๑๕ วัน

รวบรวมและตรวจสอบ
ขอมูลในทุกสวนราชการ

ความถูกตองของขอมูล

- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร
- นักวิชาการสถิติ

๒๐ วัน

ประมวลผลโดยระบบ
โปรแกรม

ประสิทธิภาพของระบบ
ประมวลผล

- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

๓๐ วัน

๑. ตรวจสอบความถูกตอง รูปแบบระบบรายงานที่มี
ของขอมูล
ประสิทธิภาพ
๒. พิจารณาผลการ
ตรวจสอบขอมูลดวย
โปรแกรม
พัฒนาระบบรายงาน
- มีระบบประมวลผล
และออกแบบรายงานที่
งายตอการทำความเขาใจ
- มีระบบสารสนเทศ
สำหรับผูบริหาร

รวบรวม/ตรวจสอบ
ขอมูล
๒.

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

๓๐ วัน

- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร
- นักวิชาการสถิติ
- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง
แฟมขอมูล

๔๑

กระบวนงานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ (ตอ)
ที่

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา

รายละเอียดของงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

๕.

รายงานผล

๕ วัน

๑. สรุปผลการ
ดำเนินการประมวลผล
และรายงานผล
๒. บันทึกนำเรียน
ผูบริหาร

- มีระบบประมวลผล
และออกแบบรายงานที่
งายตอการทำความเขาใจ
- ความเชื่อมั่นในระบบ
การประมวลผลและ
รายงานผล
- ความถูกตองของขอมูล
- ประสิทธิภาพของ
ระบบประมวลผลและ
รายงานผล

End

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ
- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร
- นักวิชาการสถิติ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง
เอกสารรายงานผลการ
ดำเนินงาน

๔๒

กระบวนงานการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ : กระบวนการยอยการแกไขปญหาคอมพิวเตอร
ที่
๑.

ผังกระบวนงาน
ตรวจสอบและวิเคราะห
หาสาเหตุของปญหา

สาเหตุ
๓.
ตองเปลี่ยน
อะไหล?

ระยะเวลา

รายละเอียดของงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ผูรับผิดชอบ
ประเมินผล
- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

๒ ชั่วโมง ตรวจสอบความผิดปกติของ
เครื่องคอมพิวเตอรและ
วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา

การตรวจสอบและวิเคราะห
ปญหาดานคอมพิวเตอรที่มี
ประสิทธิภาพ

๒ ชั่วโมง สาเหตุเกิดจากฮารดแวรหรือ
ซอฟแวร

การตรวจสอบและวิเคราะห
ปญหาดานคอมพิวเตอรที่มี
ประสิทธิภาพ

- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

๒ ชั่วโมง - หากสาเหตุเกิดจากฮารดแวร การตรวจสอบและวิเคราะห
ตองวิเคราะหเพิ่มเติมวาการ
ปญหาดานคอมพิวเตอรที่มี
ประสิทธิภาพ
ซอมแซมจำเปนตองเปลี่ยน
อะไหลหรือไม
- หากตองเปลี่ยนอะไหล
จำเปนตองแจงสำนัก
ยุทธศาสตรฯ เพื่อดำเนินการ
ซอมแซมเนื่องจากทางกอง
นโยบายและแผนงาน ไมมี
อะไหลที่จะเปลี่ยนให
- หากไมจำเปนตองเปลี่ยน
อะไหลสามารถดำเนินการ
ซอมแซมไดทันที

- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

๔๓

กระบวนงานการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ : กระบวนการยอยการแกไขปญหาคอมพิวเตอร (ตอ)
ที่

ผังกระบวนงาน

๔.

ระยะเวลา
๑ วัน

ดำเนินการ
ซอมแซม

๕.
ประเภท
ซอฟแวร?

รายละเอียดของงาน

ดำเนินการซอมแซมใหกลับมาใชงานได
ตามปกติ โดยใชวิธีการตาง ๆ เชน การ
แกไขการเชื่อมตอของอุปกรณตาง ๆ การ
ตั้งคาของอุปกรณตาง ๆ เปนตน
หลังจากนั้นใหคำแนะนำการดูแลรักษา
แกเจาหนาที่ผูใชงาน
๒ ชั่วโมง หากสาเหตุเกิดจากซอฟแวรตองวิเคราะห
เพิ่มเติมวาเปนซอฟแวรประเภทออนไลน
หรือไมออนไลน
- หากตองเปนซอฟแวรประเภทออนไลน
เชน ระบบ MIS ระบบ webportal เปน
ตน จำเปนตองแจงสำนักยุทธศาสตรฯ
ดำเนินการแกไขเนื่องจากเปนผูดูแลระบบ
ดังกลาว
- หากเปนซอฟแวรประเภทไมออนไลน
เชน windows , Microsoft Office
สามารถดำเนินการแกไขไดทันที

ระบบ
มาตรฐานคุณภาพงาน ติดตาม/ ผูรับผิดชอบ
ประเมินผล
การซอมแซมและ
- นักวิชาการ
บำรุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรที่มี
ประสิทธิภาพ
การตรวจสอบและ
วิเคราะหปญหาดาน
คอมพิวเตอรที่มี
ประสิทธิภาพ

- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

๔๔

กระบวนงานการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ : กระบวนการยอยการแกไขปญหาคอมพิวเตอร (ตอ)
ที่

ผังกระบวนงาน

๖.

รายละเอียดของงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

๑ วัน

ดำเนินการแกไขใหซอฟแวรกลับมา
ใชงานไดตามปกติ ดวยวิธกี ารตางๆ
เชน recovery , setting หรือ
แกไขคาตางๆ เปนตน หลังจากนั้น
ใหคำแนะนำการใชงานที่ถูกตอง
และการปองกันปญหาแกเจาหนาที่
ผูใชงาน
แจงสำนักยุทธศาสตรและ
ประเมินผลเพื่อดำเนินการแกไข
เครื่องคอมพิวเตอรที่ตองมีการ
เปลี่ยนอะไหลและแกไขซอฟแวร
ประเภทออนไลนไดแกระบบ MIS
ระบบ webportal เปนตน

การดูแล และบำรุงรักษา
ซอฟแวรท่มี ีประสิทธิภาพ

- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

มาตรฐานการดูแล และ
บำรุงรักษา เครื่อง
คอมพิวเตอรและระบบ
ตางๆ ของสำนัก
ยุทธศาสตรและ
ประเมินผล

- สำนัก
ยุทธศาสตรและ
ประเมินผล

ดำเนินการ
แกไขปญหา

๘.

๑ วัน
แจงสำนักยุทธศาสตรและ
ประเมินผลเพื่อดำเนินการ
ซอมแซม/แกไข

๑ วัน
ทำหนังสือแจงสวนราชการ
เจาของเครื่องคอมพิวเตอร

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ระยะเวลา

แจงผลการดำเนินการแกไขปญหา
คอมพิวเตอรแกสวนราชการเจาของ
เครื่องคอมพิวเตอร

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม เอกสารอางอิง

๔๕

กระบวนงานการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ : กระบวนการยอยการแกไขปญหาอินเตอรเน็ต
ที่

ผังกระบวนงาน

๑.
ตรวจสอบและวิเคราะหหา
สาเหตุของปญหา และ
แนะนำวิธีแกไขปญหา
ในเบื้องตน

๒.
ปญหาไดรับ
การแกไข?

ระยะเวลา

รายละเอียดของงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

๒ ชั่วโมง ตรวจสอบและวิเคราะหหาสาเหตุ การตรวจสอบ วิเคราะห
ของปญหา และแนะนำวิธีแกไข
และแกไขปญหาดาน
ปญหาในเบื้องตน โดยอาจเปนการ Network ที่มีประสิทธิภาพ
ประสานงานทางโทรศัพท หรือการ
สื่อสารผานโปรแกรมแชท

๑ ชั่วโมง จากการตรวจสอบและแกไขปญหา การตรวจสอบ วิเคราะห
ในเบื้องตนแลว สามารถแกไข
และแกไขปญหาดาน
ปญหาไดหรือไม
Network ที่มีประสิทธิภาพ
- หากแกไขปญหาไดเรียบรอย
สิ้นสุดกระบวนงาน
- หากยังแกไขปญหาไมได ทางกลุม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศจะเขาไป
แกไขปญหาให ณ หนวยงานที่มี
ปญหาอินเตอรเน็ต

ระบบติดตาม/
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง
ประเมินผล
- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

๔๖

กระบวนงานการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ : กระบวนการยอยการแกไขปญหาอินเตอรเน็ต (ตอ)
ที่
๓.

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา

รายละเอียดของงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง

ขออนุญาตใชรถยนตเพื่อ
เดินทางไปตรวจสอบและ
แกไขปญหา

๓ ชั่วโมง ขออนุญาตผูอำนวยการกองนโยบาย
และแผนงาน เพื่อใชรถยนตเดินทาง
ไปแกปญหาอินเตอรเน็ต
ณ หนวยงานที่มีปญหา

ตรวจสอบและ
วิเคราะหปญหา

๑ ชั่วโมง ตรวจสอบและวิเคราะหหาสาเหตุของ
ปญหา โดยตรวจสอบจากคุณภาพ
สัญญาณอินเตอรเน็ต คุณลักษณะ
เฉพาะของอุปกรณ การตั้งคาตาง ๆ

การตรวจสอบ และ
วิเคราะห ปญหาดาน
Network ที่มี
ประสิทธิภาพ

- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

การตรวจสอบ และ
วิเคราะห ปญหาดาน
Network ที่มี
ประสิทธิภาพ

- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

ปญหาเกิดจาก
ระบบของ
ผูใหบริการหรือไม

๑ ชั่วโมง จากการตรวจสอบและวิเคราะห
ปญหา เพื่อหาสาเหตุ
- หากปญหาเกิดจากผูใหบริการ
อินเตอรเน็ต จะทำการติดตอ
ประสานงานผูใหบริการอินเตอรเน็ต
เพื่อใหดำเนินการแกไขปญหา
- หากปญหาไมไดเกิดจากผูใหบริการ
อินเตอรเน็ต สามารถดำเนินการแกไข
ไดทันที

๔.

๕.

๔๗

กระบวนงานการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ : กระบวนการยอยการแกไขปญหาอินเตอรเน็ต (ตอ)
ที่
๖.

ผังกระบวนงาน
แจงผูใหบริการอินเตอรเน็ต
ดำเนินการ
แกไขปญหา

๗.
ดำเนินการ
แกไขปญหา

๘.
ใหคำแนะนำ

ระยะเวลา

รายละเอียดของงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

๑ ชั่วโมง กรณีที่ปญหาเกิดจากระบบของผู
ใหบริการอินเตอรเน็ต ตองแจงไปยัง
ผูใหบริการ โดยใหรายละเอียดตาง ๆ
ของปญหา
๒ ชั่วโมง ดำเนินการแกไขปญหาโดยวิธีการตาง ๆ
เชน การตรวจสอบ ตั้งคา และแกไข
อุปกรณ Network ตาง ๆ

๑ ชั่วโมง หลังจากแกไขปญหาตาง ๆ เรียบรอยแลว
ใหคำแนะนำแกเจาหนาที่ผูใชงาน ในการ
ดูแล บำรุงรักษา และการปองกันมิใหเกิด
ปญหาในครั้งตอไป

การบำรุงรักษา และ
ซอมแซมแกไขระบบ
อินเตอรเน็ตที่มี
ประสิทธิภาพ

ระบบติดตาม/
ผูรับผิดชอบ
ประเมินผล
- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

แบบฟอรม เอกสารอางอิง

๔๘

