7. แผนผังขั้น
ตอนการทํางาน
(WORKCHART) การจัดทําแผนผังขั้นตอนการทํางานเปนการ

อธิบายขัน้ ตอนการทํางานอยางละเอียดวาใครทําอะไร ทีไ่ หน
อยางไร เมือ่ ใด โดยสามารถจัดทําไดในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การใช
เนื้อความอธิบาย การใชตารางอธิบาย การใชแผนภูมิ ในโอกาสนีไ้ ด
สุมเลือกตัวชี้วัดที่ถดู จัดใหอยูในแบบฟอรมแบบประเมินผลสัมฤทธิ์
มาจัดทําแผนผังขั้นตอนเพื่อจัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติในแตละ
เรื่อง คือ
7.1

กระบวนการบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือสื่อสาร

7.2

กระบวนการงานซอมอุปกรณเครือขายโทรคมนาคมและอุปกรณสื่อสาร

7.3

กระบวนการงานเชื่อมโยงเครือขาย ICT มหาดไทย

7.4

กระบวนการติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมแบบเคลื่อนที่

7.5

กระบวนการติดตั้งระบบการประชุมวีดทิ ัศนทางไกล (VCS)
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7.6

กระบวนการโครงการฝกอบรม

7.7

กระบวนการการจัดวาระงานใหผูบังคับบัญชา

7.8

กระบวนการเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานพิมพหนังสือราชการ

7.9

กระบวนการเจาหนาที่ผูบริหารงานรับ-สงขาว

7.10

กระบวนการจัดซื้อพัสดุแบบตกลงราคา

7.11

กระบวนการจัดซื้อพัศดุแบบสอบราคา

7.12

กระบวนการจัดซื้อพัศดุแบบกรณีพิเศษ

7.13

กระบวนการจัดซื้อพัศดุแบบวิธีพเิ ศษ

ดังนัน้ จะเห็นไดวา การจัดทํากระบวนการหรือแผนผังขั้นตอนการทํางาน จะตองสอดคลองกับตัวชี้วดั เชน
ความหมาย, วัตถุประสงค, เกณฑการใหคะแนน, หนวยวัด และเงือ่ นไขตาง ๆ เปนตน การจัดทํากระบวนการหรือ
แผนผังขั้นตอนการทํางานจึงมีสวนสําคัญที่จะใหการจัดทําตัวชี้วัดมีความสมบูรณขึ้น
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7.1 กระบวนการ

บํารุงรักษาระบบ/อุปกรณ/เครื่องมือสือ่ สาร

หนวยงานที่รับผิดชอบ : ผูดแู ลระบบ/อุปกรณ/เครื่องมือ............
ผลผลิต : การบํารุงรักษาระบบ/อุปกรณ/เครื่องมือ.........
หนวยงาน/ผูร ับบริการ
1. ผูขอรับบริการ

2. ผูดูแลระบบ

ขัน้ ตอนงาน
หนวยงาน/สวนราชการ ทีม่ ีระบบ/อุปกรณ/เครื่อง
มือ.....ติดตั้งใชงาน
จัดทําแผนงานการบํารุงรักษา
กอนเริ่มตนปงบประมาณ (ภายในเดือน ก.ย.)
เสนอแผนงานตอหัวหนาหนวยงาน
กอนเริ่มตนปงบประมาณ (กอน 1 ต.ค.)
ปฏิบัตงิ านตามแผน รายวัน/รายสัปดาห/รายเดือน
และบันทึกผลการปฏิบัติงาน (แบบ ร.2) (เริ่มตน 1 ต.ค.)
นําเสนอรายงานรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.)
(ภายใน 10 เม.ย.)
นําเสนอรายงานรอบ 6 เดือน ครัง้ ที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)
(ภายใน 10 ต.ค.)
สรุปผลการปฏิบัติงานทั้งป 12 เดือน พรอมขอ
เสนอแนะ (ภายใน 10 ต.ค.)

(15 วัน)
(15 วัน)
(6 เดือน)
(6 เดือน)
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7.2

กระบวนงาน งานซอมอุปกรณเครือขายโทรคมนาคมและอุปกรณสื่อสาร

หนวยงาน/ผูร ับบริการ

ขัน้ ตอนงาน

1. ผูใชบริการแจงการขัดของ

ผูใชบริการแจงการขัดของ/
ศสส.ตรวจพบการขัดของ

2. ศสส. (งานตรวจซอมอุปกรณ

ขออนุมตั ิซอ ม

เครือขายโทรคมนาคมและ
อุปกรณสื่อสาร)
3. ศสส. (งานตรวจซอมอุปกรณ

เดินทางไปตรวจซอม
(ตางจังหวัด)/ภายในจังหวัด

เครือขายโทรคมนาคมและ
อุปกรณสื่อสาร)
4. ศสส. (งานตรวจซอมอุปกรณ

ศสส. ตรวจซอม
และรายงานผล

เครือขายโทรคมนาคมและ
อุปกรณสื่อสาร)

(1 ชม.)

(11 ชม.)

(1 ชม.)

รวมระยะเวลา 13 ชั่วโมง
1. นับเมื่ออุปกรณ (อะไหล) พรอม (ไมรออะไหล)
2.
3. ไมนบั วันเดินทาง
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หมายเหตุ

7.3

กระบวนการ งานเชื่อมโยงเครือขาย ICT มหาดไทย

หนวยงาน/ผูร ับบริการ
1. สวนราชการขอเชื่อมโยง

2. ศสส.(งานเชื่อมโยงเครือขาย
ICT มหาดไทย)

3. ศสส.(งานเชื่อมโยงเครือขาย
ICT มหาดไทย)

4. ศสส.(งานเชื่อมโยงเครือขาย
ICT มหาดไทย)

ขัน้ ตอนงาน
สวนราชการขอเชือ่ มโยง

กําหนดรูปแบบดานวิศวกรรม
การเชื่อมโยงรวมกับผูเกี่ยวของ

กําหนดรูปแบบดานวิศวกรรม
การเชือ่ มโยงรวมกับผูเกี่ยวของ

หนวยงานที่ขอเชื่อมโยง
จัดหาอุปกรณ

5. ศสส.(งานเชื่อมโยงเครือขาย

หนวยงานที่ขอเชื่อมแจง
ความพรอมเพื่อติดตั้ง

ICT มหาดไทย)

6. ศสส.(งานเชื่อมโยงเครือขาย

ดําเนินการติดตั้งเชื่อมโยง
อุปกรณ/ทดสอบ/รายงานผล

ICT มหาดไทย)

(1 วัน) (7 วัน) (2 วัน) (2 วัน) (5 วัน)

รวมระยะเวลา 17 วัน
ั วันเดินทาง
1.ไมนบ
2. ผูขอรับบริการ (หนวยงาน/สวนราชการ) เปนผูจ ัดหาอุปกรณเชื่อมโยง
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หมายเหตุ

7.4

กระบวนการติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมแบบเคลื่อนที่
1. รถยนตสื่อสารดาวเทียมถึงพื้นที่

ณ จุดติดตัง้
2. หาทิศทางการรับ-สง สัญญาณดาวเทียม

และเริ่มการติดตั้ง

1 ชั่วโมง

3. เชื่อมตอระบบไฟฟาทองถิ่นกับรถยนตสื่อสาร

ดาวเทียม

1 ชั่วโมง

4. ปรับจานสายอากาศ รับ-สงสัญญาณดาวเทียม

1 ชั่วโมง

เพื่อเชื่อมโยงสัญญาณกับสถานีแมขาย
่ ปรับระดับ
5. ประสานงานกับสถานีแมขาย เพือ
สัญญาณใหไดมาตรฐานและเชื่อมโยงระบบ
ขอมูล ภาพ และเสียงระหวางสถานีแมขายกับ
รถยนตสอื่ สารดาวเทียม
6. เชื่อมโยงระบบขอมูล ภาพ และเสียงจากรถยนต

สื่อสารดาวเทียม ไปยังจุดใหบริการ

1 ชั่วโมง

2.30 ชั่วโมง

้ อยูก บั ผูใชบริการ)
7. ใชงานจริง (ขึน
 ังคับบัญชาเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
8. รายงานผลตอผูบ

30 นาที

ขั้นตอนการติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (MSAT) มีขั้นตอนรวม 7 ชั่วโมง
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7.5 กระบวนการติดตั้งระบบการประชุมวีดิทัศนทางไกล (VCS)
1. ติดตั้งระบบการประชุมวีดิทัศนทางไกล (VCS)

ณ จุดติดตัง้

1.30 ชัว่ โมง

2. ตรวจสอบเครือขายหลัก เครือขายสํารอง
(ดาวเทียม IDSN)

1 ชัว่ โมง

3. เชื่อมตอสัญญาณภาพ เสียง อุปกรณ

1 ชัว่ โมง

โสตทัศนูปกรณ
4. ติดตั้งชุดควบคุมการประชุมแบบหลายจุด
(MCU)

30 นาที

5. ประสานงานกับเจาหนาที่ผูขอใชบริการ

30 นาที

(สวนกลาง/ภูมภ
ิ าค)

6. ทดสอบระบบภาพและเสียง

1 ชัว่ โมง

 ับผูใชบริการ)
7. ใชงานจริง (ขึ้นอยูก

8. รายงานผลตอผูบังคับบัญชาเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
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30 นาที

7.6 กระบวนการ โครงการฝกอบรม
ั นาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กยส.
หนวยงานที่รับผิดชอบ : ศูนยพฒ
ผลผลิต : การฝกอบรม
หนวยงาน/ผูร ับบริการ
1. ผูขอรับบริการ

2. ศูนยพัฒนาบุคลากรฯ

ขัน้ ตอนงาน
หนวยงาน/สวนราชการ ศึกษา
ผูขอรับบริการ (หนวยงาน/สวนราชการ)
วิเคราะห และกําหนด
เสนอความตองการเพือ่ เขารับการฝก
หรื
อ
หลักสูตร
อบรม
ขออนุมัติโครงการฝกอบรม (ประมาณการคาใชจา ย / จัดหาวิทยากร
/ กําหนดสถานที่ ระยะเวลาการฝกอบรม)

3. ศูนยพัฒนาบุคลากรฯ

แจงหนวยงานสงรายชือ่ ผูขอเขาฝกอบรม และ จัดทําทะเบียน
รายชือ่ /กลุม /รุน

4. ศูนยพัฒนาบุคลากรฯ
และฝายบริหารฯ

จัดทําเอกสารคูมอื การฝกอบรมตามหลักสูตร
(ทําตามกระบวนการจัดซื้อ/จัดจาง)
ฝกอบรมตามหลักสูตร
- จัดเตรียมหองฝกอบรม / เอกสาร / อาหาร / งานบริการ
ผูเขาฝกอบรม วิทยากร ประธาน
- ควบคุมการลงทะเบียน การฝกอบรม
- จัดทําคํากลาวรายงาน และคํากลาวพิธีเปด/ปด
- บริหารการเบิกจายเงินงบประมาณ (เงินยืมทดรองราชการ
/ สงเอกสารหลักฐานการเบิกจายเงิน)
- จัดทําวุฒิบัตร (เสนอ ปมท. ลงนาม)

5. ศูนยพัฒนาบุคลากรฯ

ประเมินผลหลักสูตร / วิทยากร / เอกสาร / สถานที่ / การบริหารของ
ทีมงานฝกอบรม / ระบบ Network
และบันทึกผลการดําเนินงานในแตละหลักสูตร

6. ศูนยพัฒนาบุคลากรฯ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)

ประเมินผลการดําเนินงาน : ตามระดับขัน้ ความสําเร็จของงาน (Milestone)
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7.7 กระบวนการ จัดทําวาระงานของผูบ ังคับบัญชา
หนวยงานที่รับผิดชอบ : เจาหนาที่ผูจดั ทําวาระงาน
ผลผลิต : วาระงานของผูบริหาร
หนวยงาน/ผูร ับบริการ

1. ผูขอรับบริการ
2. จนท.ผูจัดทําวาระงาน

3. จนท.ผูจัดทําวาระงาน

ขัน้ ตอนงาน

ผูบังคับบัญชากําหนดงาน
และสั่งการ

หรือ

รับเรื่องวาระงาน นําเรียนผูบังคับบัญชา
เพื่อพิจารณา

พิจารณาตนเรื่อง/เรื่องเดิม ความตองการ
ของผูบังคับบัญชา และ ลงนัดวาระงาน
ประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่ วของ แจงกําหนดวาระงาน

4. หนวยงานที่เกีย่ วของ
และ จนท.ผูจัดทํา
วาระงาน

จัดเตรียมเอกสาร/วาระงาน ตามนัดหมาย

นําเรียนผูบังคับบัญชา กอนถึงวัน/เวลานัดหมาย

5. จนท.ผูจัดทําวาระงาน

เตรียมความพรอม (เอกสาร/การเดินทาง)
ใหผูบังคับบัญชา เพื่อปฏิบัติภารกิจตามวาระ
งานและบันทึกผลการปฏิบัติงาน

6. จนท.ผูจัดทําวาระงาน

(1) (2) (3)

(4)

(5) ระดับขัน้ ของความสําเร็จ (Milestone)

ประเมินผลการดําเนินงาน : ตามระดับขัน้ ความสําเร็จของงานคิดเปน รอยละของจํานวนครั้งที่
ดําเนินการ
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7.8 กระบวนการ งานพิมพหนังสือราชการทั่วไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ : เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานพิมพหนังสือราชการ
ผลผลิต : งานพิมพหนังสือราชการทั่วไป
หนวยงาน/ผูร ับบริการ

1. ผูขอรับบริการ
2. จนท.ผูปฏิบัติงาน

ขัน้ ตอนงาน

เจาของเรื่องสงตนฉบับราง เพือ่ จัดพิมพ
หนังสือราชการ
ตรวจสอบเนื้อหาตนฉบับราง

พิมพหนังสือ
3. จนท.ผูปฏิบัติงาน
พิมพหนังสือ

พิมพหนังสือราชการ

4. จนท.ผูปฏิบัติงาน

ตรวจทานงานพิมพ แกไขและจัดสง
หนังสือราชการใหเจาของเรื่อง

พิมพหนังสือ
5. ผูรับบริการ

ดําเนินการตามหนังสือราชการ

5 นาที

20 นาที

5 นาที

- คาเฉลี่ยระยะเวลาการพิมพหนังสือราชการทั่วไป 30 นาที / แผน
- เริ่มนับเวลาเมื่อไดรบั ตนฉบับรางเพื่อจัดพิมพ
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7.9 กระบวนการ งานรับ-สงขาว(เอกสาร/หนังสือ) ผานโทรสาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ : เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรับ-สงขาว(เอกสาร/หนังสือ)ผานโทรสาร
ผลผลิต : งานรับ-สงขาว(เอกสาร/หนังสือ)ผานโทรสาร
หนวยงาน/ผูร ับบริการ

ขัน้ ตอนงาน
ผูขอรับบริการสงขาวเขามายังหนวยงาน

1. ผูขอรับบริการ
2. จนท.ผูปฏิบัติงานฯ

3. จนท.ผูปฏิบัติงานฯ

พิจารณา/ตรวจสอบ เนื้อหา ผูสง จุดหมาย
ปลายทาง และลงทะเบียนรับตนฉบับราง
จัดสงขาวผานทางโทรสาร ไปยังจุดหมายปลายทาง
พิมพหนังสือราชการ

4. จนท.ผูปฏิบัติงานฯ

จัดสงขาวแลวเสร็จ ตรวจสอบผูรับ
ลงทะเบียนผลการสงขาว และจัดเก็บขาว

5. ผูรับบริการ

ไดรับขาวผานทางโทรสาร

1 นาที 2 นาที

- คาเฉลี่ยระยะเวลาการรับ-สงขาว (เอกสาร/หนังสือ) ผานโทรสาร 3 นาที / แผน
- เริ่มนับเวลาตั้งแตไดรบั ขาวจากผูขอรับบริการเรียบรอยแลว
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7.10 กระบวนการ จัดซื้อพัสดุแบบตกลงราคา
หนวยงานที่รับผิดชอบ : เจาหนาที่พสั ดุ
ผลผลิต : การจัดหาพัสดุ
หนวยงาน/ผูร ับบริการ

รายการ

1. เจาหนาที่พัสดุ
1. ติดตอรานคาขอใบเสนอราคา

ิ ารจัดซื้อเพื่อเปรียบเทียบราคากับการ
2. ตรวจสอบประวัตก
จัดซื้อครั้งที่ผานมา/กําหนดราคาของการจัดซื้อที่เหมาะสม/
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑของกรมบัญชีกลาง

3. ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ

4. ออกใบสั่งซื้อ

5. แจงผูขายใหลงนามในใบสั่งซื้อ

(5 วัน)

(5 วัน)

(3 วัน)

(3 วัน)
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(1 วัน)

รวม 17

7.11 กระบวนการ จัดซื้อพัสดุแบบสอบราคา
หนวยงานที่รับผิดชอบ : เจาหนาที่พสั ดุ
ผลผลิต : การจัดหาพัสดุ
หนวยงาน/ผูร ับบริการ
1. เจาหนาที่พัสดุ

รายการ
1. ประกาศหาผูขาย

ิ ารจัดซื้อเพื่อเปรียบเทียบราคากับการจัดซื้อครั้ง
2. ตรวจสอบประวัตก
ที่ผานมา/กําหนดราคาของการจัดซื้อที่เหมาะสม/ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของกรมบัญชีกลาง
3. ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ

4. ออกใบสัง่ ซื้อ

5. แจงผูขายใหลงนามในใบสัง่ ซื้อ

(10 วัน) (5 วัน) (3 วัน) (1 วัน) (3 วัน)

- 128 -

รวม 22 วัน

7.12 กระบวนการ จัดซื้อพัสดุแบบกรณีพิเศษ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : เจาหนาที่พสั ดุ
ผลผลิต : การจัดหาพัสดุ
หนวยงาน/ผูร ับบริการ
1. เจาหนาที่พัสดุ

รายการ

1. ติดผูขายที่เปนหนวยงานราชการ/รัฐวิสตอาหกิจ ที่ไดรับสิทธิพิเศษตามมติ ครม.
2. ตรวจสอบประวัติการจัดซื้อเพื่อเปรียบเทียบราคากับการจัดซือ
้

ครั้งที่ผานมา/กําหนดราคาของการจัดซื้อที่เหมาะสม/ราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑของกรมบัญชีกลาง
3. ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ

4. ออกใบสัง่ ซื้อ

5. แจงผูขายใหลงนามในใบสัง่ ซือ้

(10 วัน) (5 วัน) (3 วัน) (5 วัน) (3 วัน)
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รวม 22 วัน

7.13 กระบวนการ จัดซื้อพัสดุแบบวิธีพิเศษ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : เจาหนาที่พสั ดุ
ผลผลิต : การจัดหาพัสดุ
หนวยงาน/ผูร ับบริการ

1. เจาหนาที่พัสดุ

รายการ
1. ติดตอผูขายทางดานเทคนิคเฉพาะทาง 15 วัน

2. ตรวจสอบประวัตก
ิ ารจัดซื้อเพื่อเปรียบเทียบราคากับการจัดซือ้

ครั้งที่ผานมา/กําหนดราคาของการจัดซื้อที่เหมาะสม/ราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑของกรมบัญชีกลาง 5 วัน
3. ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ 3 วัน

(15 วัน) (5 วัน) (3 วัน)

รวม 23 วัน

- 130 -

