
มาตรฐานการพฒันาระบบขอมูลสารสนเทศ 

สํานกัยทุธศาสตรและประเมนิผล 
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มาตรฐานการพฒันาระบบขอมูลสารสนเทศ สํานกัยุทธศาสตรและประเมินผล 

การพฒันาระบบขอมูลสารสนเทศ ประกอบดวย การวิเคราะหและออกแบบระบบขอมูล

สารสนเทศ การพัฒนาระบบงานและฐานขอมูล การนําเขาขอมูล การประมวลผลและรายงาน  

การนําเสนอ เผยแพรและใชประโยชน และการดูแลระบบ ดังรูปภาพ 



เริ่ม

สํารวจขอมูลและวิเคราะหความ

เปนไปไดในการพัฒนาระบบ

คัดเลือกโครงการ/ขอมูล
โครงการ

วางแผนการพัฒนาระบบ

วิเคราะหออกแบบ

ระบบ

เอกสารรายงาน

การวิเคราะห

พิจารณา

ไมผาน

รายงานผล
เอกสารรายงานผลวิเคราะห/

ออกแบบระบบ

ผาน

หนวยงาน
ระยะเวลา

(วัน)

จํานวนผู

ปฎิบัติงาน

(คน)
ผูบริหาร สยป./

CIO สยป.
สวนราชการ IT สยป. หนวยงานที่เกี่ยวของสํานักงานเขต

กระบวนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ : กระบวนการยอยการวิเคราะหและออกแบบระบบขอมูลสารสนเทศ 3.1

- เอกสารสํารวจความตองการ

- รายงานปญหา

แผนการพัฒนาระบบ

3.1

10

5

15

10

5

5

5

5

5

5

ขอมูล
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3. กระบวนการพัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศ
3.1 กระบวนการยอยการวิเคราะหและออกแบบระบบขอมลูสารสนเทศ

ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

1. 

 

10 วัน 1.ศึกษาเอกสาร/ขอมูล/โปรแกรม

ฐานขอมูลเดมิ 

2.สํารวจความตองการของขอมูล

สําคัญในหนวยงานสังกัดกทม. 

และ/หรือ ของประชาชน 

3.วิเคราะหความเปนไปไดในการ

พัฒนาระบบ 

ความครอบคลุมตาม

ความตองการของ

ขอมูลในทุกระดับ 

- สวนราชการ IT 

สยป. 

-นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

-นักวิเคราะห

นโยบายและแผน 

-นักวิชาการแผนท่ี 

- แบบ

สํารวจ

ความ

ตองการ

ของขอมูล 

- 

2. 5 วัน 1.ทํารางโครงการโดยพิจารณาจาก

ผลการวิเคราะหความเปนไปไดใน

การพัฒนาระบบและการสํารวจ

ขอมูล 

2.คัดเลือกโครงการ/ขอมูล 

3.ดําเนินงานโครงการฯ 

โครงการท่ีไดสามารถ

ตอบความตองการ

ของขอมูลในทุก

ระดับ 

- -คณะทํางาน

บริหารฐานขอมลู 

- 

3. 

 

 

15 วัน วางแผนการพัฒนาระบบ 

 -แผนงาน 

 -ระยะเวลาดําเนินการ 

 -แนวทางการวิเคราะห 

ความครอบคลุมและ

ประสิทธิภาพของ

แผนการพัฒนาระบบ 

- -คณะทํางาน

บริหารฐานขอมลู 

แผนการ

พัฒนาระบบ 

- 

เริ่มตน

สํารวจขอมูลและ

วิเคราะห 

ความเปนไปไดในการ

พัฒนาระบบ 

คิดเลือกโครงการ 

/ขอมูล 

วางแผนการพัฒนา

ระบบ 
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ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

4. 

 

10 วัน 1.ทําการวิเคราะหระบบโดย

การศึกษาปญหา ศึกษาระบบงาน

เดิม 

2.กําหนดกรอบข้ันตอนการทํางาน

ของระบบ 

3.กําหนดแบบฟอรมขอมลูและการ

รายงาน 

4.ทดสอบระบบ 

5.ดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบ 

ความครอบคลุมและ

ประสิทธิภาพของ

แผนการพัฒนาระบบ 

- -คณะทํางาน

บริหารฐานขอมลู 

-กลุมงานระบบ

สารสนเทศ 

เอกสาร

ข้ันตอนการ

ทํางานของ

ระบบ 

- 

5. 

 

5 วัน 1.สรุปผลการดําเนินการวิเคราะห

และออกแบบระบบ 

2.บันทึกนําเรียนผูบริหาร 

1.มีการวิเคราะหและ

ออกแบบระบบได

ครอบคลมุตามความ

ตองการของขอมูลใน

ทุกระดับ 

2.ประสิทธิภาพของ

แผน 

- -คณะทํางาน

บริหาร

ฐานขอมูล 

-กลุมงานระบบ

สารสนเทศ 

เอกสารราย

งานผลการ

ดําเนินงาน 

- 

วิเคราะหระบบ

รายงานผล

3.1
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หนวยงานที่

เกี่ยวของ

เริ่ม

ออกแบบฐานขอมูล

หนวยงาน
ระยะเวลา

(วัน)

จํานวนผู

ปฎิบัติงาน

(คน)
ผูบริหาร สยป./

CIO สยป.
สวนราชการ IT สยป. สํานัก/สํานักงาน/กอง สํานักงานเขต

กระบวนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ : กระบวนการยอยการพัฒนาระบบงานและฐานขอมูล 3.2

รูปแบบฐานขอมูล

พิจารณา

พัฒนาโปรแกรม

ทดสอบโปรแกรม/ฐานขอมูล โปรแกรม

ทดสอบ

ติดตั้งโปรแกรม

อบรมบุคลากร

ฐานขอมูล

ไมผาน

ผาน

ผาน

ไมผาน

รายงานผล

รายงาน/คูมือพัฒนาระบบงาน

เอกสารรายงานผล

- หลักสูตร/คูมือการฝกอบรม

- โปรแกรม

3.2

1010

1030

1020

บุคลากร

ดาน IT

5 10

10

35
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        3.       กระบวนการพัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศ 
                 3.2 กระบวนการยอยการพัฒนาระบบงานและฐานขอมูล 

ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

1.  

 

 

 

 

 

10 วัน 1.ออกแบบฐานขอมูล 

2.นําเสนอเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

ความชัดเจนความ

ครอบคลมุของ

รูปแบบในการ

ออกแบบฐานขอมูล 

- สวนราชการ IT 

สยป. 

-นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

-นักวิชาการแผนท่ี 

 

- รูปแบบฐานขอมูล 

2.  

 

 

 

 

30 วัน พัฒนาโปรแกรม คุณภาพและ

ประสิทธิภาพของ

โปรแกรม 

- สวนราชการ IT 

สยป. 

-นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

 

-  

3.  

 

20 วัน ทดสอบโปรแกรม/ฐานขอมูล 1.ความเช่ือมั่นของ

โปรแกรม 

2.คุณภาพและ

ประสิทธิภาพของ

โปรแกรม 

- สวนราชการ IT 

สยป. 

-นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

-นักวิชาการแผนท่ี 

-  

เริ่มตน

ออกแบบฐานขอมูล

พัฒนาโปรแกรม

ทดสอบโปรแกรม

2 - 88 



ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

4.  

 

 

 

5 วัน ติดตั้งโปรแกรม ประสิทธิภาพของ

โปรแกรม 

- สวนราชการ IT 

สยป. 

- นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

- เจาพนักงาน 

เครื่อง

คอมพิวเตอร 

-  

5.  

 

 

 

 

10 วัน 1.จัดทําหลักสตูร 

2.เตรียมการฝกอบรม 

3.ดําเนินการฝกอบรม 

บุคลากรมีความรู

เก่ียวกับโปรแกรม  

- สวนราชการ IT 

สยป. 

-นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

-นักทรัพยากร

บุคคล 

-นักวิเคราะห

นโยบายและแผน 

-  

6.  5 วัน 1.สรุปผลการดําเนินการพัฒนา

ระบบงานและฐานขอมูล 

2.บันทึกนําเรียนผูบริหาร 

-ความเช่ือมั่นของการ

พัฒนา/คุณภาพ/

ประสิทธิภาพของ

โปรแกรม 

-บุคคลากรมีความรู

เก่ียวกับโปรแกรม 

- สวนราชการ IT 

สยป. 

-นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

-นักทรัพยากร

บุคคล 

-  

 

 

ติดตั้งโปรแกรม

อบรมบุคลากร

รายงานผล

3.2
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เริ่ม

เปดใชงานระบบ

หนวยงาน
ระยะเวลา

(วัน)

จํานวนผู

ปฎิบัติงาน

(คน) ผูบริหาร สยป./CIO สยป.สวนราชการ IT สยป. สํานักงานเขต หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูรับบริการ

กระบวนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ : กระบวนการยอยนําเขาขอมูล 3.3

- คูมือการใชงาน

- ฐานขอมูล

- โปรแกรม

รวบรวม/บันทึกขอมูล

ตรวจสอบขอมูล

แฟมขอมูลแตละประเภท

ทดสอบ

นําขอมูลเขาสูระบบ

ระบบฐานขอมูล

ผาน

ไมผาน

รายงานผล
เอกสารรายงานผล/

เสนอผูบริหาร

3.3

1030

1020

1010

1030

35

ระบบฐานขอมูล

 

 

ระยะ 
เวลา 

2 - 90 



3. กระบวนการพัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศ
3.3 กระบวนการยอยการนําเขาขอมลู

ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

1. 

 

30 วัน เปดใชงานระบบ ระบบมีประสิทธิภาพ

ไดมาตรฐาน 

- สวนราชการ IT 

สยป. 

-นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

-นักวิชาการแผนท่ี 

- - 

2. 

 

 

20 วัน 1.รวบรวมขอมูลในทุกระดบั 

(แขวง/เขต/กทม.) 

2.บันทึกขอมูลลงระบบ 

-ความครอบคลุมของ

ขอมูลในทุกระบบ 

-ความครบถวนของ

ขอมูล 

- สวนราชการ IT 

สยป. 

-นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

-นักวิเคราะห

นโยบายและ

แผน 

-นักวิชาการโสต

ทัศนศึกษา 

-เจาพนักงานสถิต ิ

-นายชางสํารวจ 

-เจาพนักงาน

หองสมุด 

-นักวิชาการแผนท่ี 

- 

เริ่มตน

เปดใชงานระบบ

รวบรวม/

บันทึกขอมูลลงระบบ
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ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

3.  

 

 

 

10 วัน 1.ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

2.พิจารณาผลการตรวจสอบขอมลู

ดวยโปรแกรม 

ความถูกตองของ

ขอมูล 

-  สวนราชการ ITสยป. 

-นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

-นักวิเคราะห

นโยบายและแผน 

-นักวิชาการโสต

ทัศนศึกษา 

-เจาพนักงานสถิต ิ

-นายชางสํารวจ 

-เจาพนักงาน

หองสมุด 

-นักวิชาการแผนท่ี 

-  

4.  

 

 

 

30 วัน นําเขาขอมูล ความครอบคลุม

ความถูกตองของ

ขอมูล 

- สวนราชการ IT สยป. 

-นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

-นักวิเคราะห

นโยบายและแผน 

-นักวิชาการโสต

ทัศนศึกษา 

-เจาพนักงานสถิต ิ

-นายชางสํารวจ 

-เจาพนักงาน

หองสมุด 

-นักวิชาการแผนท่ี 

-  

ตรวจสอบขอมูล

นําเขาขอมูล
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ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

5.  5 วัน 1.สรุปผลการดําเนินการนําเขา 

ขอมูล 

2.บันทึกนําเรียนผูบริหาร 

-ความครอบคลุม

ความถูกตองของ

ขอมูล 

-ความเช่ือมั่นในตัว

ขอมูล 

-ประสิทธิภาพของ

โปรแกรม 

- สวนราชการ IT 

สยป. 

-นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

-นักวิเคราะห

นโยบายและ

แผน 

-นักวิชาการโสต

ทัศนศึกษา 

-เจาพนักงานสถิต ิ

-นายชางสํารวจ 

-เจาพนักงาน

หองสมุด 

-นักวิชาการแผนท่ี 

-  

 
 

 

รายงานผล

3.3
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หนวยงานที่

เกี่ยวของ

เริ่ม

หนวยงาน
ระยะเวลา

(วัน)

จํานวนผู

ปฎิบัติงาน

(คน) ผูบริหาร สยป./CIO สยป. สวนราชการ IT สยป. สํานัก/สํานักงาน/กอง สํานักงานเขต

กระบวนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ : กระบวนการยอยการประมวลผลและรายงาน 3.4

พิจารณา

พัฒนาระบบรายงาน

ผาน

ไมผาน

รายงานผล
เอกสารรายงานผล

เสนอผูบริหาร

3.4

ขอมูล

ประมวลผล
ฐานขอมูล

- โปรแกรม

- แฟมขอมูล

วิเคราะหออกแบบ

ระบบงาน

ทดสอบ

ผาน

ไมผาน

รวบรวมขอมูล/ตรวจสอบขอมูล

- สารสนเทศสําหรับผูบริหาร ESS

- สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ DSS

- สารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS

- สารสนเทศ IS

- สารสนเทศ GIS ฐานขอมูลสารสนเทศ

- เอกสารรายงานผล

- ระบบรายงานขอมูลสารสนเทศ

- โปรแกรม

15 5

20 10

30 10

30 15

5 5
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       3.       กระบวนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
                 3.4 กระบวนการยอยการประมวลผลและรายงาน 

ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

1.  

 

 

 

 

 

15 วัน รวบรวมและตรวจสอบขอมลูในทุก

ระดับ (กอง/เขต/สํานัก) 

ความถูกตองของ

ขอมูล 

- สวนราชการ IT สยป. 

-นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

-นักวิเคราะห

นโยบายและแผน 

-นักวิชาการโสต

ทัศนศึกษา 

-เจาพนักงานสถิต ิ

-นายชางสํารวจ 

-เจาพนักงาน

หองสมุด 

-นักวิชาการแผนท่ี 

-  

2.  

 

 

 

 

 

 

20 วัน ประมวลผลโดยระบบโปรแกรม ประสิทธิภาพของ

ระบบประมวลผล 

- สวนราชการ IT สยป. 

-นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

-นักวิเคราะห

นโยบายและแผน 

-นักวิชาการโสต

ทัศนศึกษา 

-เจาพนักงานสถิต ิ

-นายชางสํารวจ 

-เจาพนักงาน

-  

เริ่มตน

รวบรวม/

ตรวจสอบขอมูล

ระบบประมวลผล
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ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

หองสมุด 

-นักวิชาการแผนท่ี 

3. 

 

30 วัน 1.ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

2.พิจารณาผลการตรวจสอบขอมลู

ดวยโปรแกรม 

รูปแบบระบบ

รายงานท่ีม ี

ประสิทธภาพ 

- สวนราชการ IT สยป. 

-นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

-นักวิเคราะห

นโยบายและแผน 

-นักวิชาการโสต

ทัศนศึกษา 

-เจาพนักงานสถิต ิ

-นายชางสํารวจ 

-เจาพนักงาน

หองสมุด 

-นักวิชาการแผนท่ี 

- 

4. 

 

30 วัน พัฒนาระบบรายงาน -มีระบบประมวลผล

และออกแบบ

รายงานท่ีงายตอการ

ทําความเขาใจและมี

ประสิทธิภาพ 

-มีระบบสารสนเทศ

สําหรับผูบรหิาร 

- สวนราชการ IT สยป. 

-นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

-นักวิเคราะห

นโยบายและแผน 

-นักวิชาการโสต

ทัศนศึกษา 

-เจาพนักงานสถิต ิ

-นายชางสํารวจ 

-เจาพนักงาน

- 

วิเคราะห ออกแบบ 

ระบบรายงาน 

พัฒนาระบบรายงาน 
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ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

หองสมุด 

-นักวิชาการแผนท่ี 

5. 

 

 

5 วัน 1.สรุปผลการดําเนินการนําเขา 

ขอมูล 

2.บันทึกนําเรียนผูบริหาร 

-ความครอบคลุม

ความถูกตองของ

ขอมูล 

-ความเช่ือมั่นในตัว

ขอมูล 

-ประสิทธิภาพของ

โปรแกรม 

- สวนราชการ IT 

สยป. 

-นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

-นักวิเคราะห

นโยบายและแผน 

-นักวิชาการโสต

ทัศนศึกษา 

-เจาพนักงานสถิต ิ

-นายชางสํารวจ 

-เจาพนักงาน

หองสมุด 

-นักวิชาการแผนท่ี 

- 

รายงานผล 

3.4 
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ผูรับบริการ

รายงานผล

เริ่ม

นําเสนอเผยแพร

หนวยงาน
ระยะเวลา

(วัน)

จํานวนผู

ปฎิบัติงาน

(คน) ผูบริหาร สยป./CIO สยป. สวนราชการ IT สยป. สํานัก/สํานักงาน/กอง สํานักงานเขต

กระบวนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ : กระบวนการยอยการนําเสนอ เผยแพร และใชประโยชน 3.5

พิจารณา
ไมผาน

ผาน

เอกสารรายงานผล

- รูปแบบการรายงานผลขอมูล

- ฐานขอมูล

- โปรแกรม

3.5

- เอกสารรายงานผล

- แฟมขอมูลแตละประเภท

- โปรแกรม/CD

- เว็บไซต, GIS

ฯลฯ

กําหนดรูปแบบนําเสนอ

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

30 10

5 5

30 10

5 3
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        3.      กระบวนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
                 3.5 กระบวนการยอยการนําเสนอ เผยแพร และการใชประโยชน 

ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

1.  

 

 

 

 

 

30 วัน สรางและออกแบบรูปแบบของการ

นําเสนอ เผยแพร ใชประโยชนของ

ขอมูล ผานชองทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ 

มีรูปแบบการ

นําเสนอ เผยแพร ใช

ประโยชนของขอมูล 

ท่ีนาสนใจ 

- สวนราชการ IT 

สยป. 

-นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

-นักวิเคราะห

นโยบายและแผน 

-นักวิชาการโสต

ทัศนศึกษา 

-เจาพนักงานสถิต ิ

-นายชางสํารวจ 

-เจาพนักงาน

หองสมุด 

-นักวิชาการแผนท่ี 

-  

2.  

 

 

 

 

 

 

5 วัน นําเสนอรูปแบบการนําเสนอ 

เผยแพร ใชประโยชน ตอ

คณะทํางานบรหิารฐานขอมลู 

มีรูปแบบการ

นําเสนอ เผยแพร ใช

ประโยชนของขอมูล 

ท่ีนาสนใจ 

- สวนราชการ IT 

สยป. 

-นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

-นักวิเคราะห

นโยบายและแผน 

-นักวิชาการโสต

ทัศนศึกษา 

-เจาพนักงานสถิต ิ

- - 

เริ่มตน

กําหนดรูปแบบ

การนําเสนอ เผยแพร

และใชประโยชน

นําเสนอตอคณะทํางาน
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ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

-นายชางสํารวจ 

-เจาพนักงาน

หองสมุด 

-นักวิชาการแผนท่ี 

3.  

 

 

 

30 วัน นําเสนอเผยแพร ผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

มีรูปแบบการ

นําเสนอ เผยแพร ใช

ประโยชนของขอมูล 

ท่ีนาสนใจบนสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

- สวนราชการ IT 

สยป. 

-นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

-นักวิเคราะห

นโยบายและแผน 

-นักวิชาการโสต

ทัศนศึกษา 

-เจาพนักงานสถิต ิ

-นายชางสํารวจ 

-เจาพนักงาน

หองสมุด 

-นักวิชาการแผนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

-  

นําเสนอเผยแพร
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ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

4.  5 วัน 1.สรุปผลการดําเนินการนําเสนอ

เผยแพร ใชประโยชน 

2.บันทึกนําเรียนผูบริหาร 

 

 

มีรูปแบบการ

นําเสนอ เผยแพร ใช

ประโยชนของขอมูล 

ท่ีนาสนใจบนเว็บไซต 

- สวนราชการ IT 

สยป. 

-นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

-นักวิเคราะห

นโยบายและแผน 

-นักวิชาการโสต

ทัศนศึกษา 

-เจาพนักงานสถิต ิ

-นายชางสํารวจ 

-เจาพนักงาน

หองสมุด 

-นักวิชาการแผนท่ี 

-  

 

รายงานผล

3.5
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เริ่ม

หนวยงาน
ระยะเวลา

(วัน)

จํานวนผู

ปฎิบัติงาน

(คน) ผูบริหาร สยป./CIO สยป. สวนราชการ IT สยป. สํานัก/สํานักงาน/กอง สํานักงานเขต

กระบวนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ : กระบวนการยอยการดูแลระบบ 3.6

กําหนดแนว

ทางปฎิบัติ

แตงตั้งคณะทํางานดูแลระบบ

ปฏิบัติการดูแลระบบ

ตามแนวทาง

ประเมินผล

- เอกสารแนวทางปฏิบัติการดูแลระบบ

  (การกูขอมูล/สํารองขอมูล/บุกรุกขอมูล)

- โปรแกรม

เอกสารรายงานผล

- ระบบปฏิบัติการดูแลระบบ

- คูมือการดูแลระบบ

3.6

ประชุมคณะทํางานฯ

จัดทําคูมือ

- เอกสารรายงาน

- คูมือการดูแลระบบ

พิจารณา

คําสั่งแตตั้งคณะทํางาน

ไมอนุมัติ

อนุมัติ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

10 3

30 10

15 5

30 5

5 3
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.        3.      กระบวนการพัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศ 
   3.6 กระบวนการยอยการดูแลระบบ 

ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

1. 

 

 

 

10 วัน จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดูแล

ระบบ 

มีคณะทํางานเฉพาะ

ดานในการดูแลระบบ 

- สวนราชการ IT 

สยป. 

-นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

-เจาพนักงาน 

เครื่อง

คอมพิวเตอร 

- 

2. 

 

 

30 วัน 1. ประชุมคณะทํางานฯ จัดทําคูมอื

2. จัดทําคูมือการดูแลระบบ

มีคูมือการดูแลระบบ 

สําหรับใชเปน

แนวทางปฏิบัติการ

ดูแลระบบ 

- สวนราชการ IT

สยป. 

-นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

-เจาพนักงาน 

เครื่อง

คอมพิวเตอร 

- 

3. 

 

 

15 วัน กําหนดแนวทางปฏิบัติการดูแล

ระบบ 

- มีแนวทางการ

ปฏิบัติการ ดูแล

ระบบท่ีงายตอ 

- การปฏิบัติการดูแล

ระบบ 

- สวนราชการ IT 

สยป. 

-นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

-เจาพนักงานเครื่อง

คอมพิวเตอร 

- 

เริ่มตน

แตงตั้งคณะทํางาน

ดูแลระบบ

ประชุมคณะทํางานฯ

จัดทําคูมือ

กําหนดแนวทางปฏิบัติ

การดูแลระบบ
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ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

4. 30 วัน ปฏิบัติการดูแลระบบ มีแนวทางการ

ปฏิบัติการดูแลระบบ

ท่ีมีประสิทธิภาพและ

งายตอการปฏิบัติการ

ดูแลระบบ 

- สวนราชการ IT 

สยป. 

-นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

-เจาพนักงาน 

เครื่อง

คอมพิวเตอร 

- 

5. 5 วัน 1.สรุปผลการดําเนินการดูแลระบบ 

2.บันทึกนําเรียนผูบริหาร 

มีคูมือ/แนวทางการ

ปฏิบัติการดูแลระบบ

ท่ีมีประสิทธิภาพและ

งายตอการปฏิบัติการ

ดูแลระบบ 

- สวนราชการ IT 

สยป. 

-นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

-เจาพนักงาน 

เครื่อง

คอมพิวเตอร 

- 

ปฏิบัติการดูแลระบบ

ตามแนวทาง

รายงานผล

3.6
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