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คํานํา 

 มาตรฐานการให�บริการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับน้ีจัดทําข้ึน เพ่ือใช�เป'นแนวทาง  การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานด�านไอทีของสํานักยุทธศาสคร.และประเมินผล เพ่ือนําไปสู1เป2าหมาย   การ
ให�บริการแก1หน1วยงานต1างๆในสังกัดกรุงเทพมหานครให�ได�รับการบริการที่ดี (Best Services) โดยมีเน่ือหาที่
บ1งบอกถึงความสําคัญของการมีคู1มือมาตรฐานการให�บริการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              
และข้ันตอนการให�บริการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก1หน1วยงานต1างๆ ในสังกัดของ
กรุงเทพมหานคร คู1มือฉบับน้ีกองบริการระบบคอมพิวเตอร.ได�จัดทําข้ึนโดยรวบรวมข�อมูลจากประสบการณ.
ทํางานและอ�างอิงข�อมูลที่เป'นประโยชน.จากหน1วยงานภายนอก เพ่ือใช�เป'นแนวทางในการจัดทําคู1มือมาตรฐาน
การให�บริการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรุงเทพมหานคร เพ่ือใช�เป'นแนวทางในการ
ให�บริการแก1หน1วยงานต1างๆในสังกัดของกรุงเทพมหานคร 

  กองบริการระบบคอมพิวเตอร.หวังเป'นอย1างย่ิงว1า คู1มือฉบับน้ีจะช1วยให�บุคลากรข�าราชการที่ปฏิบติังาน
สายงานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะได�เข�าใจถึงข้ันตอนในการปฏิบัติงานการให�บริการงานด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก1หน1วยงานและตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน.ของการมีคู1มือ
มาตรฐานการให�บริการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือนําไปสู1การสร�างมาตรฐานในการทํางาน               
ให�เกิดข้ึนกับบุคลากรข�าราชการที่ปฏิบัติงานสายงานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให�มีมาตรฐาน   
ในการทํางานเป'นมาตรฐานเดียวกันอีกทั้งยังเป'นการสร�างภาพลักษณ.ในการทํางานอย1างเป'นมืออาชีพ 

 จึงขอขอบพระคุณเจ�าของข�อมูลและหน1วยงานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข�อง     
เป'นอย1างย่ิงไว� ณ ที่น้ี 
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หลักการและเหตุผล 

  ป�จจุบันรัฐบาลไทย โดย พณฯ ท�านนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ จันทร!โอชา) ได$ประกาศนโบาย 
“ไทยแลนด! ๔.๐” และ “เศรษฐกิจดิจิทัล” ในการขับเคลื่อนประเทศ เพ่ือให$เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
และสงัคมของประเทศอย�างย่ังยืน และเช่ือมโยงกบัโลกภายนอก เช�น เพ่ือนบ$าน อาเซียน และประชาคมโลกอื่นๆ                  
โดยรัฐบาลพยายามจะผลักดันประเทศให$เดินหน$าด$วยความรู$ทางวิทยาศาสตร! นวัตกรรมและเทคโนโลยี     
รวมถึงการใช$ประโยชน!จากเทคโนโลยีอย�างมีประสิทธิภาพและการเข$าถึงอย�างทั่วถึง โดยเน$นการพัฒนา             
โครงสร$างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข$อมูล ทุนมนุษย! และทรัพยากรอื่นๆ เพ่ือยกระดับการขับเคลื่อนในด$านต�างๆ
เหล�าน้ัน ให$มั่นคง แข็งแรง ย่ังยืน เพ่ือเปลี่ยนโฉมหน$าประเทศให$เปBนแกนนําหรือผู$นําในยุค Digital Transformation 

 กรุงเทพมหานครซึ่งเปBนหน�วยงานของรัฐบาลและอยู�ภายใต$การกํากับดูแลของรัฐบาล จึงจําเปBน  
ต$องมีนโยบายและแผนในการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมือง   
ให$สอดคล$องและเปBนไปในทิศทางเดียวกันกบัยุทธศาสตร!ชาติของรัฐบาล กรงุเทพมหานครจึงจําเปBนต$องนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข$ามาใช$เปBนเครื่องมือในการบริหารจัดการเมืองนอกจากกลไกหลัก   
ด$านนโยบายและด$านแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานครในด$านมิติต�างๆแล$ว เพ่ือให$การบริหารจัดการเมือง               
บรรลุวัตถุประสงค!หรือเปQาหมายที่ได$ประกาศให$ไว$กับประชาชนและสอดคล$องไปในทิศทางเดียวกันกับ      
การบรหิารงานของรฐับาลในป�จจุบัน สํานักยุทธศาสตร!และประเมินผลในฐานะซึ่งเปBนหน�วยงานหลกัและมีภารกิจ
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานด$านนโยบายและแผนพัฒนาของกรงุเทพมหานคร อีกทัง้ยังมหีน�วยงานซึง่อยู� 
ในการกํากับดูแล ซึง่มหีน$าที่ในกาํหนดมาตรฐาน ควบคุม ดูแล แก$ไข และให$บรกิารงานด$านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให$กบัหน�วยงานอื่นๆ ของกรุงเทพมหานครจําเปBนต$องเข$ามารับบทบาทหน$าทีเ่ปBนหน�วยงานหลกั  
ในการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข$ามาประยุกต!ใช$ในการทํางานให$เกิดข้ึนกบัหน�วยงานต�างๆ          
ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให$หน�วยงานต�างๆของกรุงเทพมหานครสามารถขับเคลื่อนงานด$านนโยบาย 
และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครได$อย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน!สูงสุดแก�ประชาชนที่อาศัยอยู�       
ในกรงุเทพมหานคร และพัฒนากรงุเทพมหานครให$ข้ึนไปสู�การเปBนมหานครแห�งเอเซีย มหานครแห�งความปลอดภัย 
มหานครแห�งการเรียนรู$ และมหานครแห�งโอกาสสําหรบัทกุๆ คน 

วัตถุประสงค� 

 เพ่ือใช$เปBนคู�มือในการปฏิบัติงานของเจ$าหน$าที่กองบริการระบบคอมพิวเตอร!ในการให$บริการ
งานด$านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับหน�วยงานในสังกัดของกรงุเทพมหานครให$ได$รับการบริการที่ดี                 
และมีมาตรฐานในการให$บริการอยู�บนมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือสร$างความน�าเช่ือถือ ความมั่นใจให$เกิดข้ึนกับ
หน�วยงานที่มารับการบริการและหน�วยงานสามารถเข$าถึงข$อมูลรายละเอียดการให$บริการ เช�น เจ$าหน$าที่
ผู$ดําเนินการ สาเหตุของป�ญหาที่เกิดข้ึน ข้ันตอนการแก$ไขป�ญหา ระยะเวลาที่ใช$ในการดําเนินการและข$อมูล
ประวัติการซ�อมย$อนหลังของหน�วยงานต�างๆของกรุงเทพมหานคร โดยหน�วยงานสามารถติดตามข$อมูล
การให$บริการได$สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลาผ�านช�องทางคิวอาร!โค$ด (QR Code) ของระบบโปรแกรมการบรหิาร
การจัดการงานซ�อม ซึง่เปBนการลดช�องว�างความไม�เข$าใจระหว�างผู$ให$บริการกับผู$ขอรบับริการและเปBนการสร$าง
ความพึงพอใจให$เกิดข้ึนกับหน�วยงานที่มารับการบรกิารแล$วนําไปสู�ภาพลักษณ!ของการให$การบรกิารที่ดี (Best 
Services) 
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การให�บริการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology 
Service : ICT Service)  

 เปBนกระบวนการทีส่�งเสริม สนับสนุน กําหนดมาตรฐาน ควบคุมดูแล ประสานงาน แนะนํา และแก$ไข
ป�ญหาข$อขัดข$องเกีย่วกับโปรแกรมสําเรจ็รูป โปรแกรมประยุกต! ระบบการสื่อสารข$อมลูระบบเครือ่งคอมพิวเตอร! 
อุปกรณ!ต�อพ�วง และเครื่องมอืทันสมยัต�างๆ ทีห่น�วยงานจะนํามาใช$สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร
เพ่ือให$สามารถใช$งานเครื่องมือด$านเทคโนโลยีสารสนเทศได$อย�างมีประสิทธิภาพและคุ$มค�าแก�การลงทุน 
ประกอบด$วยการให$บริการด$านฮาร!ดแวร! (Hardware) การให$บริการด$านเครือข�าย (Network) การให$บริการ
ด$านระบบงานคอมพิวเตอร!เฉพาะกจิ (Computer System) โปรแกรมประยุกต! (Application) และโปรแกรม
สําเร็จรูป (Program Tools หรือ Utility Program) และการให$บริการด$านวิชาการ (Knowledge) ทั้งน้ี          
เพ่ือสนับสนุนการประยุกต!ใช$งานด$านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน�วยงานและผู$ปฏิบัติงาน อย�างเปBนระบบ    
มีข้ันตอนปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเปBนมืออาชีพ และสอดคล$องกบัมาตรฐานสากล 

 
 

 

 

 

 

รูปที่ ๑ การให$บริการด$านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

คําจํากัดความ 

 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การใช$วิทยาการคอมพิวเตอร!และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
มาประยุกต!ให$เกิดระบบสารสนเทศ เพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
ขององค!กร ประกอบด$วยระบบฮาร!ดแวร! ซอฟต!แวร! และเครือข�ายระบบคอมพิวเตอร!                       
 เครือข'ายระบบคอมพิวเตอร� หมายถึง การนําเครื่องคอมพิวเตอร!มาเช่ือมต�อเข$าด$วยกัน โดยอาศัย
ช�องทางการสื่อสารข$อมูลอย�างใดอย�างหน่ึง เช�น สายเคเบิล สายโทรศัพท! คลื่นวิทยุ คลื่นอินฟราเรด หรือ
สัญญาณดาวเทียมทําให$เครื่องคอมพิวเตอร!และเครื่องในเครือข�ายน้ันสามารถติดต�อและแลกเปลี่ยนข$อมูล 

การให�บริการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑. ดูแล แก$ไข สนับสนุน ๒. กําหนดคุณสมบัติเฉพาะ ๓. ความรู�ทางวิชาการ 

ฮาร!ดแวร! ซอฟต!แวร! เครือข�าย ฮาร!ดแวร! ซอฟต!แวร! ฮาร!ดแวร! ซอฟต!แวร! เครือข�าย 
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ข�าวสารระหว�างเครื่องคอมพิวเตอร! รวมทัง้การใช$ทรพัยากรของระบบร�วมกัน (Share Resource) ในเครือข�ายน้ัน
 เครือข'ายแบบ LAN หมายถึง ระบบเครอืข�ายคอมพิวเตอร!ที่ใช$เฉพาะบริเวณที่ใช$ในการเช่ือมต�อเครื่อง
คอมพิวเตอร!และอปุกรณ!ผ�านทางสายสัญญาณที่มีระยะทางไม�เกิน ๑๐๐ เมตร 
 อินเทอร�เน็ต (Internet) หมายถึง ระบบเครือข�ายให$บริการสารสนเทศของกรงุเทพมหานครทีเ่ช่ือมโยงกับ
เครือข�ายภายนอก เพ่ืออํานวยความสะดวกให$แก�ผู$ใช$ให$สามารถสื่อสารถึงกันได$                    อินทราเน็ต 
(Intranet) หมายถึง ระบบเครือข�ายการให$บริการสารสนเทศภายในของกรุงเทพมหานครเปBนบริการและการ
เช่ือมต�อของเครื่องคอมพิวเตอร!เหมอืนอินเทอร!เน็ต แต�จะเปqดให$ใช$เฉพาะหน�วยงานในกรงุเทพมหานครเท�าน้ัน
 การเชื่อมโยงเครือข'าย หมายถึง การสร$างเส$นทางการสื่อสารเพ่ือส�งข$อมูลจากอุปกรณ!หน่ึงไปยัง            
อีกอุปกรณ!หน่ึง          
 เคร่ืองคอมพิวเตอร�แม'ข'าย หมายถึง คอมพิวเตอร! ที่ทําหน$าที่ให$บริการทรพัยากร (Resource) ต�างๆ 
ซึ่งได$แก� หน�วยความจําหลัก หน�วยความจําสํารอง ฐานข$อมลู และโปรแกรมต�างๆ เปBนต$น                   
 ผู�ดูแลระบบเครือข'ายคอมพิวเตอร� หมายถึง ผู$ได$รับมอบหมายจากผู$บงัคับบญัชาให$มหีน$าที่ 
รับผิดชอบ ดูแล รักษาระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร! และสามารถเข$าถึงโปรแกรมรวมทัง้อุปกรณ!เครือข�าย
คอมพิวเตอร!เพ่ือการบรหิารจัดการ                                                                                                         
 การรักษาความปลอดภัย หมายถึง มาตรการที่ใช$ในการปกปQองทรัพยากรจากภัยคุกคามกายภาพ 
และระบบ ทัง้โดยเจตนาหรือไม�เจตนา เปBนวิธีการที่ช�วยลดความเสี่ยงด$านความปลอดภัย โดยจํากัดให$เฉพาะ  
ผู$ที่จําเปBนต$องใช$งาน         
 ระบบสารสนเทศ (Information System: IS) หมายถึง ระบบพ้ืนฐานของการทํางาน เพ่ือช�วยการ
ตัดสินใจ และการควบคุมในองค!กร ในการทํางานของระบบสารสนเทศประกอบด$วยกจิกรรม ๓ อย�าง คือ        
การนําเข$าข$อมลูสู�ระบบ (Input) การประมวลผล (Process) และการนําเสนอผลลพัธ! (Output)  
 ข�อมูลสารสนเทศ หมายถึง ข$อมูลทีผ่�านการประมวลผลแล$วมีความหมาย มีคุณค�า และเปBนประโยชน!
ต�อผู$ใช$ สามารถนําไปใช$ในการดําเนินการหรือการตัดสินใจได$ทันที สารสนเทศที่ได$อาจเปBนตัวเลข ตัวหนังสอื 
สัญลักษณ! ภาพ หรือเสียง          
 การนําเข�าข�อมูล (Input data) หมายถึง กระบวนการบันทึกข$อมลูเข$าสู�คอมพิวเตอร! เพ่ือการสร$าง
ฐานข$อมูลทีล่ะเอียด ถูกต$อง         
 การวิเคราะห�และการออกแบบระบบ (System Analysis and Design) หมายถึง วิธีการที่ใช$ในการ
สร$างระบบสารสนเทศข้ึนมาใหม� เพ่ือช�วยในการแก$ไขระบบสารสนเทศเดิมทีม่ีอยู�แล$วให$ดีข้ึน  
 การวิเคราะห�ระบบ คือ การหาความต$องการ (Requirements) ของระบบสารสนเทศว�าคืออะไรหรือ
เพ่ิมเติมอะไรเข$ามาในระบบ  
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 การออกแบบระบบ คือ การนําเอาความต$องการของระบบมาเปBนแบบแผน หรือเรียกว�าพิมพ!เขียว                         
ในการสร$างระบบสารสนเทศน้ันให$ใช$งานได$จรงิ       
 การประมวลผลข�อมูล (Data Processing) หมายถึง วิธีการจัดการกบัข$อมูลซึ่งอาจเปBนการคํานวณ 
และ/หรือเปรียบเทียบลักษณะต�างๆ เพ่ือให$ข$อมูลน้ันๆ อยู�ในรูปแบบทีเ่ปBนประโยชน! หรือตรงตามวัตถุประสงค!
ของผู$ใช$            
 การรายงานผล หมายถึง ข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือสรปุความสําคัญของข$อมลูสารสนเทศให$ตรงสภาพ  
ที่เปBนจรงิตรงตามวัตถุประสงค! ก�อนที่จะนําข$อมูลมาใช$                      
 การบริการ หมายถึง งานที่ปฏิบัติรับใช$ หรอื งานที่ให$ความสะดวกต�างๆ    
 คําว�า “การบริการ” ตรงกับภาษาอังกฤษว�า “Service” ในความหมายที่ว�าเปBนการกระทําที่เปvwยมไป
ด$วยความช�วยเหลือ การให$ความช�วยเหลือ การดําเนินการที่เปBนประโยชน!                                             
 มาตรฐานการให�บริการ หมายถึง แนวทาง (Solution) วิธีการ (Method) แนวทางปฏิบัติ (Framework) 
และข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Scenario) ที่มีแบบแผนและมีความชัดเจนในการดําเนินงานอย�างเปBนระบบ 
(System)                             
 ข�อตกลงการให�บริการ หมายถึง ลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Scenario) ที่มีการกําหนดระยะเวลา
และข้ันตอนการดําเนินการ ต้ังแต�เริม่ต้ังต$นให$บรกิารจนถึงดําเนินการแล$วเสร็จ    
 มาตรฐานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง แนวทาง (Solution) วิธีการ (Method) 
แนวทางการปฏิบัติงาน (Framework) และข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Scenario) ที่ได$รับการยอมรับ และมีการ
นําไปใช$ปฏิบัติอย�างแพร�หลายที่เกี่ยวข$องกับกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีการประยุกต!ใช$หรือนําเอา
เทคโนโลยีด$านคอมพิวเตอร! เทคโนโลยีด$านการสือ่สารข$อมลู เทคโนโลยีด$านการจัดเก็บและประมวลผลข$อมลู 
รวมถึงการประยุกต!ใช$เทคโนโลยีทันสมัยอื่นๆ เข$ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกจิหน$าที่ความรับผิดชอบ
ขององค!กร เพ่ือให$มีความสะดวก ถูกต$อง รวดเร็ว และปลอดภัยในการสนองตอบความต$องการใช$ข$อมูล                     
ของผู$บริหาร และการให$บริการประชาชน เช�น กระบวนการ SDLC หรือหลัก CMMI Framework เปBนต$น
 โปรแกรมประยุกต� หมายถึง ชุดคําสั่งที่เขียนข้ึนเพ่ือให$เครื่องคอมพิวเตอร!ทํางานตามวัตถุประสงค! 
เฉพาะอย�าง โปรแกรมประยุกต!อาจเขียนข้ึนโดยใช$โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร!   
 โปรแกรมสาํเร็จรูป หมายถึง ชุดคําสั่งทีเ่ขียนข้ึนเพ่ือใช$ในการทํางานประเภทต�างๆ โดยที่ผู$ใช$คนอื่นๆ 
สามารถนําโปรแกรมไปใช$กับข$อมลูของตนเองได$แต�จะไม�สามารถทําการดัดแปลงหรือแก$ไขโปรแกรมภายในได$
 โปรแกรมระบบ หมายถึง ชุดคําสั่งที่ทําหน$าที่ควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร!และอุปกรณ! 
ที่ต�อพ�วงกบัเครื่องคอมพิวเตอร! ทําหน$าที่เปBนตัวกลางในการติดต�อกบัฮาร!ดแวร!ของเครื่องและโปรแกรมใช$งานต�างๆ 

 

 



- ๕ - 

 

 

การออกแบบและพัฒนากระบวนการการให�บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2. การออกแบบและพัฒนากระบวนการการให�บริการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กรอบแนวคิดกระบวนการ : การให�บรกิารด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู�เก่ียวข�อง ความต�องการ/ความคาดหวัง 

ผู�รบับริการ 
1. ผู�บรหิารกรงุเทพมหานคร 
2. CIO ระดับสํานัก 
3. ผู�ใช�งานระบบ(สํานัก/สํานักงานเขต) 
4. ประชาชน 

 
1. ผู�ใช�งานสามารถใช�เครื่องมือของระบบ                
    สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานได�    
    อย1างมีประสิทธิภาพ 
2. มีข้ันตอนและมาตรฐานการให�บริการอย1างมอือาชีพ 
    และสอดคล�องกบัมาตรฐานสากล 
3. หน1วยงานได�รับการสนับสนุนในการแก�ไขป[ญหา  
    ต1างๆได�รวดเร็วและมีประสทิธิภาพมากข้ึน 

ข�าราชการ 

งบประมาณ 

ขั้นตอนทํางาน 

กฎหมาย, ระเบียบ
ข�อบญัญตัิ และ

นโยบายผู�ว1า กทม. 

ระบบสารสนเทศ 

    การดูแล แก�ไข  
บํารุงรักษาและสนบัสนุน 

การกําหนดมาตรฐาน
คุณสมบตัิเฉพาะ 

ความรู�วิชาการ 

การบริการดี            
มีมาตรฐาน+ข�อกําหนด

คุณสมบตัิเฉพาะ+ 

บทความวิชาการและ
คําปรึกษาด�านเทคนคิ 

สะดวก รวดเร็ว   
ทันต1อการใช�งาน   

และ                  
สอดคล�องกบั

เทคโนโลยีในป:จจุบนั 

มีประสิทธิภาพด ี
, ข�อมูล

คุณสมบตัิเฉพาะ
และเชิงเทคนดิ
ชัดเจน ทนัสมัย     

+               
ไม1เกิดป:ญหาซ้ํา
และแก�ไขตรง

ประเด็น 
การพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ 
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ผู�เก่ียวข�อง ความต�องการ/ความคาดหวัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    และมกีารแก�ไขป[ญหาอย1างเป'นระบบและรวดเร็วข้ึน 
4. มีการอัพเดรทซอฟต.แวร.อย1างสม่ําเสมอ และการ 
    อัพเดรทหรือปรบัปรุงซอฟต.แวร.เป'นรุ1นล1าสุดจะไม1 
    ก1อให�เกิดป[ญหาต1อการปฏิบัติงาน 
5. ระบบสารสนเทศมีการปลอดภัยต1อการใช�งานจาก 
    ภัยคุกคามต1างๆ เช1น ไวรัสหรือเวิร.มแวร. 
6. ผู�ปฏิบัติงานของหน1วยงานมีทักษะในการแก�ป[ญหา 
    เกี่ยวกับระบบงานในเบือ้งต�นได�มากข้ึน 
7. สามารถป2องกันความเสียหายของระบบข�อมลูได� 
8. บุคลากรมีทักษะในการต1อยอดของข�อมูลเพ่ือตอบโจทย. 
    ของผู�บรหิารหน1วยงานได� 
9. มีเครื่องคอมพิวเตอร.และอุปกรณ.คอมพิวเตอร.ที่ม ี
    คุณภาพและประสทิธิภาพเพ่ือใช�ในการปฏิบัติงาน 
    และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
10.สามารถใช�งานระบบเครือข1ายการสื่อสารข�อมูล 
    ได�อย1างมปีระสิทธิภาพ คุ�มราคา และสามารถใช�งานได� 
    เมื่อมีความจําเป'นต�องใช�ปฏิบัติงาน 
 

ผู�มสี1วนได�เสีย 
1. ผู�รับจ�าง 
2. ประชาชน 

 
1. ได�รับความสะดวก ถูกต�อง รวดเร็วและชัดเจน 
    ในการประสาน หรอืขอรบัการบรกิาร 
2. หน1วยงานมีระบบข�อมูลที่มีความทันสมัยและ 
    สนับสนุนการขอรบับริการ และสามารถเข�าถึงข�อมูล 
    ได�อย1างสะดวกและปลอดภัย 
3. โปร1งใส ตรวจสอบและติดตามผลได� 
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ข�อกําหนดด�านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ�มค1า 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
    แห1งชาติ ฉบับที่ 12    
    พ.ศ.2560-2564 
2. แผนพัฒนาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ 
   และสังคม  
3. แผนแม1บทเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   และการสื่อสารกรุงเทพมหานคร 
   ระยะ 5 ปb พ.ศ. 2561-2565 
4. พระราชบญัญัติว1าด�วยการ 
    กระทําผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอร.  
    พ.ศ.2560และพ.ศ.2561 
5. มาตรการ/มาตรฐานเกี่ยวกับ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศของกทม.  
    ที่ตามนโยบายของผู�บริหาร 
6. พระราชบญัญัติการจดัซือ้จัดจ�าง 
    และการบริหารพัสดุภาครัฐ  
    พ.ศ.2560 
7. พระราชบญัญัติข�อมลูข1าวสาร 
   ของราชการ พ.ศ.2540 
 
 
 
 
 
 
 

1. หน1วยงานมีเครื่องมือ(เครื่อง   
    คอมพิวเตอร. อุปกรณ.ต1อพ1วง  
    โปรแกรมสําเรจ็รปู โปรแกรม 
    ประยุกต.) ที่มปีระสทิธิภาพ 
    และมีความปลอดภัย เพ่ือใช� 
    สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
2. หน1วยงานสามารถใช�ระบบ 
    สารสนเทศเพ่ือสนับสนันในการ 
   ปฏิบัติงานได�อย1างมีประสิทธิภาพ 
3. หน1วยงานสามารถเช่ือมต1อ 
    เครือข1ายเพ่ือใช�งานระบบข�อมลู 
    ได�อย1างมีประสิทธิภาพ 
4.  บุคลากรของหน1วยงานมีความรู�  
     ความสามารถในการแก�ป[ญหา 
     เบื้องต�นของระบบเทคโนโลยี 
     สารสนเทศได� 

1. มีเครื่องคอมพิวเตอร. และ 
    อุปกรณ.ต1อพ1วงทีม่ีคุณภาพ 
    เพ่ือใช�ในการปฏิบัติงาน 
2. ระบบคอมพิวเตอร.มีความ 
    ทันสมัยใช�งานง1ายและ  
    ปลอดภัยต1อการใช�งาน 
3. มีโปรแกรมสําเรจ็รปู โปรแกรม 
    ประยุกต.ทีม่ีลิขสิทธ์ิถูกต�อง  
    เพ่ือใช�สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
4. ลดความผิดพลาดในการทํางาน 
    ด�วยระบบสารสนเทศที่ไม1ถูกต�อง 
    ตามข้ันตอนการปฏิบัติ 
5. ระบบข�อมลูมีความทันสมัย 
    สําหรบัให�บริการประชาชน 
6. ผู�ปฏิบัติงานมทีักษะการใช�งาน 
    สารสนเทศเพ่ิมข้ึน 
7. ผู�ใช�งานมคีวามปลอดภัยในการ 
    เช่ือมโยงข�อมลูผ1านระบบ 
    เครือข1ายสาธารณะ 
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ข�อกําหนดท่ีสําคัญ 

กระบวนการ ข�อกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดข�อกําหนด 

การให�บริการด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 
 

1. มีแผนแม1บทเทคโนโลยี 
    สารสนเทศกรุงเทพมหานคร  
    เพ่ือเป'นกรอบในการพัฒนา 
    ของทุกหน1วยงาน 
2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
    เพ่ือใช�ในการบรหิารจัดการ 
    การให�บริการด�านเทคโนโลยี 
    สารสนเทศและการสื่อสาร 
    แก1หน1วยงานกรงุเทพมหานคร 
3. มีการส1งเสริมการใช�งาน ICT  
    เพ่ือการปฏิบัติงานและประโยชน. 
    ขององค.กร 
4. มีโครงข1ายการสือ่สารทีร่วดเร็ว 
    และครอบคลุมทกุพ้ืนที่บรกิาร 
    ของกรุงเทพมหานคร 
5. มมีาตรฐานการให�บริการ    
    ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
    และการสื่อสารที่สอดคล�องกบั 
    แนวปฏิบัติ(Framework) และ 
    มาตรฐานสากล 
 
 

1. มีการจัดทําแผนแม1บท IT กทม. 
    อย1างต1อเน่ือง 
2. ทุกหน1วยงานมกีารทําแผน 
    แม1บท IT ที่สอดคล�องกับแผน 
    แม1บท IT กทม. 
3. ทุกหน1วยงานมเีครื่องคอมพิวเตอร. 
   และอุปกรณ.ต1อพ1วงที่ม ี
   ประสิทธิภาพที่ใช�ในการปฏิบัติงาน 
4. หน1วยงานได�รับการบริการ 
    ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    และการสื่อสาร อย1างทั่วไป  
    มีความสะดวก รวดเร็ว  
    มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน 
    การการันต.คุณภาพการให�บริการ 
5. มีระบบสารสนเทศที่ให�บริการแก1 
    หน1วยงานในการเข�าถึง และสืบค�น 
    ข�อมูลการเข�ารับการบริการ 
    ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    และการสื่อสาร 

 

กระบวนการการให�บริการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. การให�บริการดูแล แก�ไข บํารุงรักษาและสนับสนุนการให�บริการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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1.1 กระบวนการย1อยการให�บรกิาร ดูแล แก�ไข บํารุงรกัษา และสนับสนุนเครือ่งคอมพิวเตอร.และอปุกรณ.ต1อพ1วง 

ที่ 
 

ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดงาน ผู�รับผิดชอบ 
เอกสาร/

แบบฟอร@ม 

1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

1. เจ�าหน�าท่ีท่ีบริการบันทึก
รายละเอียดตามหนังสือ
บันทึกของหน1วยงานหรือใบ
รับแจ�งป[ญหาบนฐานข�อมูล
ของโปรแกรมการจัดการ
งานซ1อม                             
2. เจ�าหน�าท่ีท่ีบริการออกใบ
รับเคร่ืองซ1อมพร�อมรหัส  
คิวอาร.โค�ด เพ่ือให�หน1วยงาน
ใช�ในการติดตามสถานะการ
ซ1อมเคร่ืองคอมพิวเตอร.และ
อุปกรณ.ต1อพ1วง                                   
3. ตรวจสอบการันตีภายใน 
30 วัน บนเงือ่นไขป[ญหาเดิม 
ถ�าเข�าเงื่อนไขเจ�าหน�าท่ี
ผู�รับผิดชอบจะออกบริการ
แบบ On Site Service    
4. ถ�าไม1เข�าเงื่อนไข
หน1วยงานท่ีขอรับบริการ
จะต�องนําเคร่ือง
คอมพิวเตอร.และอุปกรณ. 
ต1อพ1วงมาส1งซ1อมท่ีจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ และเจ�าหน�าท่ีผู�รับ
ผิดขอบจะดําเนินการแก�ไข
ตามคู1มือแนวทางการแก�ไข
ป[ญหาตามประเภทของ
อุปกรณ.                              
5. ถ�ามีการเปลี่ยนอะไหล1
เจ�าหน�าท่ีท่ีบริการต�องแจ�ง
ไปท่ีหน1วยจัดซื้ออะไหล1และ
ติดต้ังอะไหล1ทดแทนเมื่อ
จัดซื้ออะไหล1เรียบร�อยแล�ว  
                            

1. ฝmายช1างฯ     
2. ฝmายบริการ 1                    
3. ฝmายบริการ 2 
โดยแบ1งตามพ้ืนท่ี
ท่ีรับผิดชอบของ 
แต1ละฝmาย 

1. หนังสือ
บันทึกของ
หน1วยงาน   
2. เอกสาร
การ
ปฎิบัติงาน
ของ
เจ�าหน�าท่ี
ผู�รับผิดชอบ         
3.คู1มือ
แนวทางการ
แก�ไขป[ญหา 
Computer 
4. คู1มือ
แนวทางการ
แก�ไขป[ญหา 
Monitor           
5. คู1มือ  
แนวทางการ
แก�ไขป[ญหา 
Printer              
6. คู1มือ
แนวทางการ
แก�ไขป[ญหา 
Scanner   
7. คู1มือ
แนวทางการ
แก�ไขป[ญหา 
UPS ไม1ใช1  

ใช1  

ไม1เข�าเงื่อนไข 

ใช1  

ไม1ใช1  

ไม1ใช1  

เร่ิมต�น 

หนังสือบันทกึแจ�งของหน1วยงาน/
ใบรับแจ�งป:ญหา 

การันตี 
30 วัน 

เก็บข�อมูลป:ญหา/ความต�องการ 

ป:ญหา
Compute

เข�าเงื่อนไข เจ�าหน�าที ่

On Site Service 

ใช1  เจ�าหน�าที่แก�ไขตามคู1มือแนว
ทางการแก�ไขป:ญหา Computer 

ระบบฐานข�อมูล     
จดัการงานซ1อม 

  ป:ญหา 
Monitor  

เจ�าหน�าที่แก�ไขตามคู1มือแนว
ทางการแก�ไขป:ญหา Monitor 

 

  ป:ญหา 
Printer 

เจ�าหน�าที่แก�ไขตามคู1มือแนว
ทางการแก�ไขป:ญหา Printer 

ใบรับเคร่ืองและรหัสคิวอาร@โค�ด 
 



 

ใช1  

ใช1  
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ที่ 
 

ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดงาน ผู�รับผิดชอบ แบบฟอร@ม 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ถ�าเป'นการขอการสนับสนุน
เคร่ืองคอมพิวเตอร.หรือ
อุปกรณ.ต1อพ1วงเจ�าหน�าท่ีท่ี
บริการจะต�องเตรียมเคร่ือง
คอมพิวเตอร.หรืออุปกรณ. 
ต1อพ1วงและจัดทําหนังสือ
การยืมมอบไว�ให�หน1วยงาน              
7. ถ�าเป'นการสนับสนุนวัสดุ
คอมพิวเตอร.เจ�าหน�าท่ีท่ี
บริการจะต�องทํารายการ
เบิกจ1ายวัสดุให�กับหน1วยงาน
และทําการติดต้ังให�หน1วยงาน
และหน1วยงานเซ็นต.รับมอบ                 
8. เจ�าหน�าท่ีท่ีควบคุมวัสดุ
คอมพิวเตอร.จะต�องทําการ
ปรับปรุงยอดเบิกจ1ายวัสดุ
คอมพิวเตอร.ให�เป'นป[จจุบัน                 
9. เจ�าหน�าท่ีท่ีบริการจะต�อง
ตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร.หรือ
อุปกรณ.ต1อพ1วงก1อนส1งมอบ
หน1วยงาน                           
10. เจ�าหน�าท่ีท่ีบริการ
ปรับปรุงข�อมูลการซ1อมบน
ระบบโปรแกรมการจัดการ
งานซ1อม                                 
11. เจ�าหน�าท่ีท่ีบริการแจ�ง
หน1วยงานมารับและส1งมอบ
เอกสารท่ีเกี่ยวข�อง                                  
12. ระยะเวลาการบริการ
ซ1อมประมาณ 2- 3 วัน   
กรณีต�องจัดหาซื้ออะไหล1
ทดแทน ระยะเวลาการ
บริการซ1อมประมาณ 3 เดือน 

  

ไม1ใช1  
ใช1  

ใช1  

ไม1ใช1  

ป:ญหา  
UPS 

 

บันทกึรายละเอียดการแก�ไข
ลงระบบสารสนเทศจัดการ

งานซ1อม 

ระบบฐานข�อมูล     
จดัการงานซ1อม 

จัดทาํหนังสือสรุปรายงานผล/
หนังสือยืม 

แจ�งหน1วยงาน 

สนบัสนนุ 
H/W 

เตรียม H/W
หรือวัสด ุ

จัดทาํหนังสือยืม 
หรือใบเบิกจ1ายวัสด ุ

หนังสือสรุปรายงานผล/  
หนังสือยืม 

แก�ไขได�
เลย 

ขั้นตอนจัดหา
อะไหล1ทดแทน 

ไม1ใช1  

เปลี่ยนอะไหล1
ทดแทน 

ตรวจสอบคุณภาพ              

  ป:ญหา 
Scanner 

เจ�าหน�าที่แก�ไขตามคู1มือแนว
ทางการแก�ไขป:ญหา Scanner 

เจ�าหน�าที่แก�ไขตามคู1มือแนว
ทางการแก�ไขป:ญหา UPS 

ไม1ใช1  

ปรับปรุงยอดเบิกจ1ายวัสดุ             
ระบบฐานข�อมูล     
คลงัวัสดคุอมฯ 
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1.2 กระบวนการย1อยการให�บรกิาร ดูแล แก�ไข บํารุงรกัษา และสนับสนุนซอฟต.แวร. 

ที่ 
 

ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดงาน ผู�รับผิดชอบ 
เอกสาร/

แบบฟอร@ม 

1.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

1. เจ�าหน�าท่ีท่ีบริการบันทึก
รายละเอียดตามหนังสือ
บันทึกของหน1วยงานหรือใบ
รับแจ�งป[ญหาบนฐานข�อมูล
ของโปรแกรมการจัดการ
งานซ1อม                                 
2. เจ�าหน�าท่ีท่ีบริการออกใบ
รับเคร่ืองซ1อมและรหัสคิวอาร.
โค�ด เพ่ือให�หน1วยงานใช�ใน
การติดตามสถานะการซ1อม
เคร่ืองคอมพิวเตอร.และ
อุปกรณ. ต1อพ1วง                                   
3. ตรวจสอบการันตีภายใน 
30 วัน บนเงื่อนไขป[ญหา
เดิม ถ�าเข�าเงื่อนไขเจ�าหน�าท่ี
ท่ีบริการจะออกบริการแบบ 
On Site Service           
4. ถ�าไม1เข�าเงื่อนไขหน1วยงาน
ท่ีขอรับบริการจะต�องนํา
เคร่ืองคอมพิวเตอร.และ
อุปกรณ.ต1อพ1วงมาส1งซ1อม   
ท่ีจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และ
เจ�าหน�าท่ีที่บริการจะ
ดําเนินการแก�ไขตามคู1มือ
แนวทางการแก�ไขป[ญหา
ตามประเภทของซอฟต.แวร.
ต1างๆ                                         
5. ถ�าแก�ไขตามแนวทาง
คู1มือไม1ได�เจ�าหน�าท่ีท่ีบริการ
จะทําการ reinstallation 
Software                        

1. ฝmายช1างฯ     
2. ฝmายบริการ 1                    
3. ฝmายบริการ 2 
โดยแบ1งตามพ้ืนท่ี
ท่ีรับผิดชอบของ 
แต1ละฝmาย 

1. หนังสือ
บันทึกของ
หน1วยงาน   
2. เอกสารการ
ปฎิบัติงาน
ของเจ�าหน�าท่ี
ผู�รับผิดชอบ         
3.คู1มือ
แนวทางการ
แก�ไขป[ญหา 
OS             
4. คู1มือ
แนวทางการ
แก�ไขป[ญหา 
office           
5. คู1มือ  
แนวทางการ
แก�ไขป[ญหา 
driver    
ของอุปกรณ.            
6. คู1มือ
แนวทางการ
แก�ไขป[ญหา 
virus 
computer   
7. คู1มือ
แนวทางการ
แก�ไขป[ญหา 
Internet   
8.คู1มือ
แนวทางการ
แก�ไขป[ญหา 
Portal 

ไม1ใช1  

ใช1  

ไม1เข�าเงื่อนไข 

ใช1  

ไม1ใช1  

ไม1ใช1  

เร่ิมต�น 

หนังสือบันทกึแจ�งของหน1วยงาน/
ใบรับแจ�งป:ญหา 

การันตี 
30 วัน 

เก็บข�อมูลป:ญหา/ความต�องการ 

ป:ญหา   
os 

เข�าเงื่อนไข เจ�าหน�าที ่

On Site Service 

ใช1  เจ�าหน�าที่แก�ไขตามคู1มือแนว
ทางการแก�ไขป:ญหา OS 

ระบบฐานข�อมูล     
จดัการงานซ1อม 

ป:ญหา  
office 

เจ�าหน�าที่แก�ไขตามคู1มือแนว
ทางการแก�ไขป:ญหา office  

 

ป:ญหา 
driver 

เจ�าหน�าที่แก�ไขตามคู1มือแนว
ทางการแก�ไขป:ญหา driver 

ใบรับเคร่ืองและรหัสคิวอาร@โค�ด 
 



 

 

ใช1  

ใช1  

ใช1  

ใช1  

ใช1  

ใช1  
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ที่ 
 

ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดงาน ผู�รับผิดชอบ แบบฟอร@ม 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

6. เจ�าหน�าท่ีท่ีบริการจะต�อง
ตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร.หรือ
อุปกรณ.ต1อพ1วงก1อนส1งมอบ
หน1วยงาน                               
7. เจ�าหน�าท่ีท่ีบริการจะต�อง
ดําเนินการปรับปรุงข�อมูล
การแก�ไขในระบบโปรแกรม
การจัดการงานซ1อม             
9. เจ�าหน�าท่ีท่ีบริการจะต�อง
แจ�งหน1วยงานมารับและส1ง
มอบเอกสารต1างๆท่ีเกี่ยวข�อง                   
10. ระยะเวลาในการแก�ไข
ซอฟต.แวร. ประมาณ  1-2 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ใช1  

ไม1ใช1  

 

บันทกึรายละเอียดการแก�ไข
ลงระบบสารสนเทศจัดการ

งานซ1อม 

ระบบฐานข�อมูล     
จดัการงานซ1อม 

จัดทาํหนังสือสรุปรายงานผล 
 

แจ�งหน1วยงาน 

ป:ญหา 
MIS 

หนังสอืสรุปรายงานผล 

 

ไม1ใช1  
Reinstallation 

Software/Configu
ration 

ป:ญหา 
Virus 

เจ�าหน�าที่แก�ไขตามคู1มือแนว
ทางการแก�ไขป:ญหา Virus 

ไม1ใช1  

เจ�าหน�าที่แก�ไขตามคู1มือแนว
ทางการแก�ไขป:ญหา MIS 

สําเร็จ 

ป:ญหา 
Internet 

ป:ญหา 
Portal 

เจ�าหน�าที่แก�ไขตามคู1มือแนว
ทางการแก�ไขป:ญหา Portal 

ทดสอบการใช�งานโปรแกรม 

เจ�าหน�าที่แก�ไขตามคู1มือแนว
ทางการแก�ไขป:ญหา Internet 

ไม1ใช1  

ไม1ใช1  
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1.3 กระบวนการย1อยการให�บรกิาร ดูแล แก�ไข บํารุงรกัษา และสนับสนุนเครอืข1าย 

ที่ 
 

ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดงาน ผู�รับผิดชอบ 
เอกสาร/

แบบฟอร@ม 

1.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

1. เจ�าหน�าท่ีท่ีบริการทําการ
บันทึกรายละเอียดตาม
หนังสือบันทึกของหน1วยงาน
หรือใบรับแจ�งป[ญหาบน
ฐานข�อมูลของโปรแกรม
การจัดการงานซ1อม                                 
2. เจ�าหน�าท่ีท่ีบริการออกใบ
รับเคร่ืองซ1อมพร�อมรหัสคิว
อาร.โค�ด เพ่ือให�หน1วยงานใช�
ในการติดตามสถานะการ
ซ1อมเคร่ืองคอมพิวเตอร.และ
อุปกรณ.ต1อพ1วง                                   
3. ตรวจสอบการันตีภายใน 
30 วัน บนเงื่อนไขป[ญหา
เดิมและถ�าเข�าเงื่อนไข
เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบจะ
ออกบริการแบบ On Site 
Service                      
3.1 ขอเชื่อมต1อระบบ
เครือข1าย Internet ส1วนกลาง
ของกรุงเทพมหานคร    
กรณียังไม1มี IP Address 
หน1วยงานจะต�องดําเนินการ
ดังนี้                                    
3.1.1 กรอกแบบฟอร.ม    
คําขอ IP Address ได�ท่ี 
http://circular.bangkok.go.
th/bmacircle/eform.html 
3.1.2 เจ�าหน�าท่ีท่ีบริการ 
ทําการ Configuration 
ระบบ MIS , Daily Plan 
and Internet   

1. ฝmายช1างฯ     
2. ฝmายบริการ 1                    
3. ฝmายบริการ 2 
โดยแบ1งตามพ้ืนท่ี
ท่ีรับผิดชอบของ 
แต1ละฝmาย                   
4. กองควบคุม
ระบบคอมพิวเตอร. 

1. หนังสือ
บันทึกของ
หน1วยงาน     
2. เอกสารการ
ปฎิบัติงานของ
เจ�าหน�าท่ี
ผู�รับผิดชอบ         
3.คู1มือแนวทาง
การแก�ไขป[ญหา 
OS             
4. คู1มือ
แนวทางการ
แก�ไขป[ญหา 
office           
5. คู1มือแนวทาง
การแก�ไข
ป[ญหา driver    
ของอุปกรณ.            
6. คู1มือ
แนวทางการ
แก�ไขป[ญหา 
virus 
computer   
7. คู1มือ
แนวทางการ
แก�ไขป[ญหา 
Internet      
8. คู1มือ
แนวทางการ
แก�ไขป[ญหา 
Portal 

ไม1ใช1  

ใช1  

ไม1มี  

ไม1เข�าเงื่อนไข  

เร่ิมต�น 

หนังสือบันทกึแจ�งของหน1วยงาน/
ใบรับแจ�งป:ญหา 

การันตี 30 
วัน 

เก็บข�อมูลป:ญหา/ความต�องการ 

ขอเชื่อมต1อ
ระบบเครือข1าย 

Internet 

เข�าเงื่อนไข เจ�าหน�าที ่

On Site Service 

มี  

ระบบฐานข�อมูล     
จดัการงานซ1อม 

 

ใบรับเคร่ืองและรหัสคิวอาร@โค�ด 
 

มี  IP 
Address 

กรอกรายละเอียดหน1วยงาน
และค1า Mac Address  ใน

แบบฟอร@มคําขอ 

เจ�าหน�าทีC่onfiguration    
MIS , Daily Plan เมื่อได�รับ 

IP Address 

ส1งค1า Mac 
Address ของ 

Network Adapter 

สําเนาบตัร
ข�าราชการ 



ไม1ใช1  

- 1๔ - 

 

ที่ 
 

ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดงาน ผู�รับผิดชอบ 
เอกสาร/

แบบฟอร@ม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 กองควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร.จะตรวจสอบ
ข�อมูลและกําหนดหมายเลข
ไอพีแอดเดรสและกําหนด
สิทธิการใช�งาน                     
3.1.4 เจ�าหน�าท่ีท่ีบริการ
ทดสอบการเชื่อมต1อเครือข1าย 
MIS, Daily Plan and 
Internet                      
3.2 ขอเชื่อมต1อระบบ
เครือข1าย Internet ส1วนกลาง
ของกรุงเทพมหานคร            
กรณีมี IP Address แล�วแต1
การ.ด Network Adapter 
เสียจึงขอเปลี่ยนหมายเลข 
Mac Address เพ่ือให�คง
สิทธิเดิมในการเชื่อมต1อ
เครือข1าย 

 3.2.1 เจ�าหน�าท่ีท่ีบริการ
จะต�องส1งค1าหมายเลข Mac 
Address ของการ.ด Network 
adapter                           
3.2.2 สําเนาบัตรข�าราชการ
ของผู�ใช�งานและรับรอง
สําเนาถูกต�องส1งให�กับกอง
ควบคุมระบบคอมพิวเตอร. 
3.2.3 กองควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร.ตรวจสอบ
ข�อมูลและกําหนดสิทธิการ
ใช�งาน                                  
3.2.4 เจ�าหน�าท่ีท่ีบริการทํา
การ Configuration MIS, 
Daily Plan and Internet 

  
 

กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร@                                            
ตรวจสอบข�อมูลและกําหนดสิทธกิารใช�

งาน 

ขอ User ID and 
Password to use 
Internet ,Email 

New 
User 

ใช1  

ใช1  

ทําหนังสือบันขอ User 
Name and Password 

กรอกฟอร@มแบบขอรหัส Use-
ID และสําเนาบตัรข�าราชการ 

กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร@
ตรวจสอบข�อมูลและกําหนด

ส1งสําเนาบตัร
ข�าราชการ 

เบอร@โทรศัพท@มอืถือ 

เบอร@โทรศัพท@
หน1วยงาน 

ผู�ใช�จะได�รับ User-ID and 
Password และ Email Address
ผ1านช1องทาง SMS หรือเอกสารลับ 

 

ไม1ใช1  

เจ�าหน�าที่ทดสอบการเชือ่มต1อเครือข1าย 
MIS , Daily Plan and Internet 
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ที่ 
 

ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดงาน ผู�รับผิดชอบ 
เอกสาร/

แบบฟอร@ม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 การขอ User-ID และ 
Password เพ่ือเป�ดใช�งาน
ระบบ Internet และ Email 
Address                                
3.3.1  กรณีสมัครสมาชิกใหม1      
3.3.1.1 หน1วยงานทําหนงัสือ
บันทึก เพ่ือขอเป�ดใช�บริการ 
Internet มาท่ีกองควบคุม
ระบบคอมพิวเตอร.                 
3.3.1.2 กรอกแบบฟอร.มขอ
รหัส User-ID และ Password 
3.3.1.3 กองควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร.ตรวจสอบข�อมลู
และออกรหัส User-ID และ 
Password                            
3.3.1.4 ผู�สมัครขอใช�บริการ 
Internet จะได�รับ User-ID 
และ Password และ Email 
Address ผ1านทาง SMS หรือ 
เอกสารลับ                               
5. เจ�าหน�าท่ีท่ีบริการทําการ
บันทึกรายละเอียดการ
ดําเนินการลงในระบบ
โปรแกรมการจัดการงานซ1อม 
6. เจ�าหน�าท่ีท่ีบริการทํา
หนังสือสรุปรายงานผล                  
7. เจ�าหน�าท่ีท่ีบริการแจ�ง
หน1วยงานพร�อมส1งหนังสือ
สรุปรายงานผล 

  
 

ทดสอบการใช�งานเครือข1าย 
MIS ,Daily Plan or Internet 

บันทกึรายละเอียดการ
ดําเนินการลงระบบโปรแกรม

การจัดการงานซ1อม 

ระบบฐานข�อมูล     
จดัการงานซ1อม 

จัดทาํหนังสือสรุปรายงานผล 
 

หนังสอืสรุปรายงานผล 
 

แจ�งหน1วยงาน 



ไม1สอดคล�อง  

ไม1สอดคล�อง  
สอดคล�อง 
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2. การกําหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของฮาร.ดแวร. 

2.1 กระบวนการย1อยการกําหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของเครือ่งคอมพิวเตอร.และอปุกรณ.ต1อพ1วง 

 

ที่ 
 

ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดงาน ผู�รับผิดชอบ 
เอกสาร/

แบบฟอร@ม 

2.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

1. เจ�าหน�าท่ีท่ีได�รับการ
แต1งต้ังเป'นกรรมการเก็บ
รายละเอียดความต�องการ
ของหน1วยงานท่ีต�องการใช�
งานฮาร.ดแวร.                           
2. นําข�อมูลความต�องการ
ของหน1วยงานวิเคราะห.และ
ออกแบบ เพ่ือให�ได�ข�อสรุป
ของฮาร.ดแวร.ท่ีตรงกับความ
ต�องการและเกิดประโยชน.
สูงสุดต1อการใช�งาน                                   
3. ศึกษาข�อมูลเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีของฮาร.ดแวร.   
ในนป[จจุบัน (Trend)                            
4. ศึกษาเปรียบเทียบ
คุณสมบัติเฉพาะของ
ฮาร.ดแวร.กับมาตรฐาน
ฮาร.ดแวร.ของกระทรวง
ดิจิทัลและสังคม                   
5. ปรับรายละเอียด
คุณสมบัติเฉพาะความ
ต�องการของฮาร.ดแวร.ของ
หน1วยงานให�สอดคล�องกับ
หลักเกณฑ.ของกระทรวง
ดิจิทัลและสังคมท่ีหน1วยงาน
ของรัฐต�องถือปฏิบัติ            
6. ปรับรายละเอียด
คุณสมบัติเฉพาะของ
ฮาร.ดแวร.ให�เป�ดกว�างตาม
ระเบียบการพัสดุ พ.ศ.2560 

1. ฝmายช1างฯ    
2. ฝmายบริการ 1                    
3. ฝmายบริการ 2. 
โดยแบ1งตามพ้ืนท่ี
ท่ีรับผิดชอบของ 
แต1ละฝmาย                
4. ฝmายเทคนิค
และผลิตสื่อ 

1. หนังสือ
บันทึกแต1งต้ัง
เข�าร1วมเป'น
คณะกรรมการ
ของหน1วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของ H/W 

เร่ิมต�น 

หนังสือบันทกึของหน1วยงาน 

เก็บข�อมูลความต�องการของ
หน1วยงาน 

มาตรฐาน 
กระทรวงDC 

ศึกษาข�อมูลเกี่ยวกบัเทคโนโลยีที่มี
อยู1ในป:จจุบนั 

วิเคราะห@และออกแบบ
คุณสมบตัิเฉพาะของฮาร@ดแวร@ 
ตามความต�องการของหน1วยง 

ระเบียบ   
การพัสด ุ

ปรับให�สอดคล�องกับระเบียบ
การพัสดุ พ.ศ.  2560 

ปรับให�สอดคล�องกับมาตรฐาน 
กระทรวงดิจิทัลและสังคม  

และความต�องการหน1วยงาน 

ส1งให�หน1วยงานพิจารณา 

สอดคล�อง 

รายละเอียด
คุณสมบัติฌฉพาะ H/W 
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2.2 กระบวนการย1อยการพัฒนาระบบงานสารสนเทศให�แก1หน1วยงาน 

 

ที่ 
 

ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดงาน ผู�รับผิดชอบ 
เอกสาร/

แบบฟอร@ม 

2.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

1. เจ�าหน�าท่ีท่ีได�รับการ
แต1งต้ังเป'นคณะกรรมการ
เก็บรวบรวมความต�องการ
และกระบวนการการทํางาน
ของหน1วยงาน                           
2. การวิเคราะห.และ
ออกแบบกระบวนการ
ทํางานของหน1วยงาน      
ในรูปแบบของระบบ
สารสนเทศ                                   
3. ทบทวนความต�องการ
และกระบวนการทํางานให�
ครอบคลุมการทํางานจริง                            
4. จัดทําระบบฐานข�อมูล
สารสนเทศ                   
5. จัดทําต�นแบบระบบ
สารสนเทศของหน1วยงาน
(Prototype)                 
6. นําเสนอหน1วยงานพิจารณา 
Prototype ระบบงาน                       
7. กระบวนการเขียนโค�ด 
(Coding Program)                    
8. นําเสนอหน1วยงานเพ่ือ
ทดสอบและหาข�อผิดพลาด
และปรับปรุงแก�ไข                
9. การติดต้ังและต้ังค1าของ
ระบบสารสนเทศให�หน1วยงาน 
10. จัดทําคู1มือการใช�งาน
ระบบสารสนเทศและคู1มือ
อ�างอิงระบบสารสนเทศ    
11. ระยะเวลาต้ังแต1  1 ปb 
ข้ึนไป 

1. ฝmายบริการ 1                    
2. ฝmายบริการ 2 
โดยแบ1งตามพ้ืนท่ี
ท่ีรับผิดชอบของ 
แต1ละฝmาย 

1. หนังสือ
บันทึกแต1งต้ัง
เข�าร1วมเป'น
คณะกรรมการ
ของหน1วยงาน
2. เอกสารต1างๆ
ท่ีเกี่ยวข�องกับ
ระบบงาน    
3. เอกสารการ
สัมภาษณ. 
เจ�าหน�าท่ีของ
หน1วยงานใน
กระบวนการ
ทํางานของ
ระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เร่ิมต�น 

หนังสือบันทกึของหน1วยงาน 

เก็บรวบรวมข�อมูลความต�องการ
และกระบวนการทํางานของระบบ

จัดทาํระบบฐานข�อมูลสารสนเทศ
ของหน1วยงาน 

วิเคราะห@และออกแบบความ
ต�องการและกระบวนการทํางาน

ของหน1วยงาน 

ทบทวนความต�องการ
และกระบวนการทํางาน
ของระบบสารสนเทศ 

เอกสารต1างๆ
ของหน1วยงาน 

เอกสารสัมภาษณ@
กระบวนการทํางาน 

จัดทําต�นแบบระบบสารสนเทศ
ของหน1วยงาน (Prototype) 

นําเสนอหน1วยงานพิจารณา
ระบบงาน 



พบข�อผิดพลาด 

ไม1พบข�อผดิพลาด 
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ที่ 
 

ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดงาน ผู�รับผิดชอบ 
เอกสาร/

แบบฟอร@ม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กระบวนการเขียนโค�ด  (Coding 
Program) 

นําเสนอและทดสอบการทํางานเพ่ือหา
ข�อผิดพลาดของระบบงานสารสนเทศ 

หาข�อผิดพลาดการ
ทํางานระบบงาน

สารสนเทศ 

Installation And Configuration 
for use 

จัดทําคู1มือ User Manualและ
คู1มือ System Reference 

ส1งมอบระบบสารสนเทศ                    
ให�หน1วยงาน 
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3. กระบวนการให�ความรู�ทางวิชาการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ที่ 
 

ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดงาน ผู�รับผิดชอบ 
เอกสาร/

แบบฟอร@ม 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

1. เจ�าหน�าท่ีได�รับมอบหมาย
ให�เขียนบทความทางวิชาการ
หรือให�ตอบประเด็นข�อ
ซักถามของหน1วยงาน                                                 
2. เก็บรวบรวมประเด็น
คําถามและเทคนิคการใช�งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารท่ีหน1วยงานให�ความ
สนใจ                                        
3. การวิเคราะห.และจัดกลุ1ม
ประเด็นท่ีหน1วยงานสนใจท่ี
เกี่ยวกับความรู�ด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร   
4. ศึกษาหาความรู�ด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือเป'นข�อมูลสําหรับ
เขียนบทความหรือตอบประเด็น
ข�อซักถามของหน1วยงาน                                
5. เขียนบทความทางวิชาการ 
เพ่ือเผยแพร1หน1วยงานของ
กรุงเทพมหานครผ1านทาง
ช1องทาง Social Network   
6. ระยะเวลาท่ีใช� 15 วัน 

 

 

 

 

 

 

1. ฝmายช1าง         
คอมพิวเตอร.    
2. ฝmายบริการ 1                    
3. ฝmายบริการ 2 
4. ฝmายเทคนิคและ
ผลิตสือ่ 

1. หนังสือ
บันทึกขอให�ส1ง
บทความทาง
วิชาการ      
2. เอกสาร
สรุปประเด็น
ด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เร่ิมต�น 

หนังสือบันทกึของหน1วยงานหรือ
การตอบข�อเทคนคิทางโทรศัพท@ 

เก็บรวบรวมประเด็นคําถามและ
ความต�องการด�านเทคนคิของ

หน1วยงาน 

วิเคราะห@และจดักลุ1มความรู�ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

ศึกษาหาความรู�ด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตาม

กระแส(Trend)ของโลก 

เขียนบทความเผยแพร1ผ1านทาง
ช1องทาง Social Network และ

วารสารไมโครวิช่ัน 



- 2๐ - 

 

ความหมายของคู1มือมาตรฐานการให�บริการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
1. เปรียบเสมือนแผนทีบ่อกเส�นทางการทํางานที่มจีุดเริม่ต�นและสิ้นสุดของกระบวนการ 
2. ระบุถึงข้ันตอนและรายละเอียดของกระบวนการต1างๆ ขององค.กรและวิธีควบคุมกระบวนการน้ัน 
3. จัดทําข้ึนสําหรบัลักษณะงานที่ซบัซ�อน มหีลายข้ันตอนและเกี่ยวข�องกับคนหลายคน 

  4. สามารถปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน                                              
เหตุผลของการจัดทําคู1มือมาตรฐานการให�บริการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                           
 1. เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป'นมาตรฐานเดียวกัน                                                 
 2. ผู�ปฏิบัติงานทราบและเข�าใจลําดับข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

3. ผู�ปฏิบัติงานทราบว1ามีหน1วยงานใดทีเ่กี่ยวข�องการปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือให�การปฏิบัติงานสอดคล�องกับนโยบาย วิสัยทัศน. ภารกิจและเป2าหมายขององค.กร 
5. เพ่ือให�ผู�บริหารติดตามงานได�ทกุข้ันตอน 
6. เพ่ือใช�เป'นเอกสารอ�างอิงในการปฏิบัติงานของหน1วยงาน 

 7. เพ่ือใช�เป'นสื่อกลางในการประสานงานกบัหน1วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข�อง                          
ประโยชน@ท่ีได�รับจากการทําคู1มือมาตรฐานการให�บริการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. ได�งานที่มีคุณภาพและเสรจ็ตามเวลาที่กําหนด 
2. ผู�ปฏิบัติงานไม1เกิดความสบัสนในการปฏิบัติงาน 
3. หน1วยงานอื่นเข�าใจข้ันตอนการทํางานอย1างชัดเจน 
4. เจ�าหน�าที่สามารถทํางานแทนกันได� 
5. เจ�าหน�าทีส่ามารถเริม่ปฏิบัติงานได�อย1างถูกต�องและรวดเร็วเมือ่มีการโยกย�ายสับเปลีย่นตําแหน1งงาน 
6. แก�ป[ญหาข้ันตอนการทํางานที่ซบัซ�อน                                                                                       
7. ลดข�อผิดพลาดจากการทํางานที่ไม1เป'นระบบ 
8. ช1วยเสริมสร�างความมั่นใจในการทํางาน 
9. ช1วยให�เกิดความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงาน 
10. ช1วยลดความขัดแย�งที่อาจเกิดข้ึนการทํางาน 
11. ช1วยลดการตอบคําถาม 
12. ช1วยลดเวลาในการสอนงาน 
13. ช1วยให�การปฏิบัติงานมีมาตรฐานและมีการทําปฏิบัติงานอย1างมืออาชีพ                                                                  
14. ทําให�การออกแบบระบบงานใหม1และปรบัปรุงระบบงานสามารถทําได�ง1ายข้ึน 
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