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(Purposee)

เพื่อใให้การพัฒนาระะบบเครือข่ายของสํานักงานปลัลัดกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ออม มีกระบวนกการและ
แนวทางในกการพัฒนาอย่างถู
ง กต้อง สอดคล้ล้องกับความต้อองการของผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถสนันับสนุนระบบงาานประยุกต์
ต่างๆที่ให้บริการบนเครื่องขข่ายอินเตอร์เน็ตและอิ
ต นเตอร์เน็ ตได้อย่างมีประะสิทธิภาพ ทั้งนีแ้ ละสนับสนุนกการดําเนินงานขของ
หน่วยงานในนสังกัดกระทรวงง และการให้บริการประชาชนไได้อย่างมีประสิสทธิภาพ
2. ขอบเขตต (Scope)
ขั้นตตอนในการพัฒนาระบบเครื
น
อข่าย
า ครอบคลุมกการพัฒนาระบบบเครือข่ายขึ้นมาาใหม่ และการดูดูแลบํารุงรักษารระบบ
เครือข่ายเดิมมบางส่วนให้สามารถใช้งานได้อย่
อ างต่อเนื่อง
3.ความรับผิดชอบ (Respponsibility)
3.11 ศูนย์เทคโนโลยียีสารสนเทศและการสื่อสาร สําานักงานปลัดกรระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแลละสิ่งแวดล้อม ในฐานะ
หน่วยงานทีด่ดูแลรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส
ะการสื่อสาร และหน่วยงานหลักที
ก ่รับผิดชอบด้ ้านเครือข่าย
3.22 ผู้ปฏิบัติในกระะบวนการ ประกกอบด้วย หน่วยยงานที่เกี่ยวข้องกั
ง บระบบเครือข่ขาย
4. เอกสารออ้างอิง (Refereence)
4.1 แผนแม่บทเทคโนโโลยีสารสนเทศแและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการสื่อสารร (พ.ศ.2550-22553)
4.2 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2551-22554 กระทรววงทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. นิยาม (DDefinition)
5.1 หน่น่วยงาน : ส่วนรราชการระบบสํานั
า ก/ศูนย์ หรือเเทียบเท่า ในสังกัดสํานักงานปลลัดกระทรวงทรัรัพยากรธรรมชาาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ สํานัก/ศูศูนย์ ในสังกัดส่วนกลาง สํานักง านสิ่งแวดล้อมภภาค 16 แห่งสํานักงานกระทรรวงทรัพยากรธรรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจจังหวัด 76 จังหวั
หด
5.2 หน่น่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง : ส่วนราชการระดับกรรมหรือเทียบเท่า รัฐวิสาหกิจแลละองค์กรมหาช นในสังกัดกระททรวง
ทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทัทัง้ หน่วยงานราชชการอื่นๆ
5.3 การรพัฒนาระบบ : การจัดซื้อ การรจ้าง การจ้างที่ ปรึกษา การจ้างออกแบบและคควบคุมงาน กา รแลกเปลี่ยน การเช่า และการร
จ้างดูแล บํารุงรักษา ระบบ
ห ง กลุ่มของคอมพิวเตอร์ร์หรืออุปกรณ์สอสารชนิ
ื่อ
ดต่าง ๆ ที่นํามาเชื่อมตต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ชในเครือข่าย
5.4 ระบบบเครือข่าย : หมายถึ
สามารถติดตต่อสื่อสาร แลกเเปลี่ยนข้อมูล และใช้
แ อุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกันในนเครือข่ายได้
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ชื่องาน การขอออนุมัติโครงกาารจัดหาด้านเทคคโนโลยีสารสนนเทศและการสือ่ อสาร
สััญญลักษณ์
เริ่ม/สิส้น้ สุด
หน่วยงาน
ย
ที่

กิจกรรม

6.1 เริ่มต้น
6.2 รวบรวมและ
วิเคราะห์คความต้องการ
6.3 จัดทําาข้อเสนอโครงกการ
6.4 ขออนนุมัติโครงการ
6.5 พัฒนาระบบเครือข่าย/
ขอเช่าาใช้บริการ
6.6 ให้บริรการระบบเครือข่
อ าย
6.7 สํารวจจความพึงพอใจจ
ในการรให้บริการและ
วิเคราะห์ข้อมูล
6.8 สิ้นสุดดกระบวนการ

ดําเนินนการ
ศศทส.
สปป.ทส.

พิจารณา ติดต่
ด อ/สื่อสาร
ผู้บริหาร/
หน่วยงาน
กรรรมการฯ
อื่น
ที่เกี่ยวข้อง

ประชาชน

เอกสารที่ใช้
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6.ขั้นตอนนการทํางาน (Procedure)
6.1 เริ่มต้น
การพัฒนาระบบฐาานข้อมูลสามารถถเริ่มต้นการดําเเนินการโดยศูนย์เทคโนโลยีสารรสนเทศและกา รสื่อสารซึ่งเป็นหน่วยงานที่
แ อม
มีหน้าที่รับผิดชอบด้านเทคโโนโลยีสารสนเททศและการสื่อสสาร ของสํานักงาานปลัดกระทรววงทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้
6.2 รวบรววมและวิเคราะหห์ความต้องการร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการรสื่อสาร ทําการรรวบรวมข้อมูลและวิ
แ เคราะห์ความต้
ว องการ โดดยการประชุมเจ้จ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องในนสังกัดสํานักงาานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแววดล้อม หรือวิเคราะห์
ค จากข้อมู ลสารสนเทศทีเกิ
่เ ดขึ้นในการ
ดําเนินงานขของหน่วยงานต่างๆหรื
า อความต้ต้องการใช้งานระะบบเครือข่ายของหน่วยงานในนสังกัดสํานักงานนปลัดกระทรวงง
ทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.3 จัดทําข้อเสนอโครงกาาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเจ้าหน้
ห าที่ผู้เกี่ยวข้อองจัดทําข้อเสนออโครงการ โดยมีมีรายละเอียดเกีกี่ยวกับองค์ประกอบ
โครงการดังนี้
1. ชื่อโครงการ
น ดเจนว่าต้องกการทําอะไร แก่ใใคร ที่ไหน
ต้องเขียนชั
2. หหน่วยงาน/ผู้รบผิ
บั ดชอบ
ต้องระบุไว้
ไ ชัดเจน เพื่อสะดวกในการติดดต่อประสาน ถ้าเป็
า นกลุ่มควรระะบุหัวหน้าโครง การและผู้ร่วมโครงการด้วย
3. รระยะเวลาดําเนินินโครงการ
ต้องระบุเวลาเริ
เ
่มต้น และะสิ้นสุด
4. หหลักการและเหหตุผล
ควรกล่าวถึ
ว งความเป็นมาา และความจําเเป็นที่ต้องดําเนินโครงการ
น
ถ้าไมม่ดําเนินโครงกาารจะส่งผลเสียหาย
ห หรือทํา
ให้การพัฒนนาหยุดชะงักได้อย่
อ างไร
5. วัตถุประสงค์
น ่ได้อย่างชัดเจน
ด ที่สําคัญคื อต้องสามารถวัวัดได้ รวมทั้งสอดคล้องกับกิจก รรม เป้าหมาย และชื่อ
ต้องเขียนผลที
โครงการด้วย

คู่มือขั้นตอนการปฏิบตั งิงาน (Proceddure Manual)
ชืองาน:
อ่
การพัฒ
ั นาระบบเคครือข่าย
สํานั
า กงานปลัดกระทรวงทรัพพยากรธรรมชชาติและสิ่งแววดล้อม

รหหัส : ICT – 01/54
0
หน้
ห า : 4/5

6. เป้าหมาาย
ต้องงระบุอย่างเป็นรูปธรรม ควรเป็นข้อมูลเชิงปริมมาณ รวมทั้งต้องสอดคล้
ง
องกับวัตถุประสงค์แลละกิจกรรม
7. สถานที่ดดําเนินงาน
ระบุบุสถานที่ดําเนินโครงการจากเล็
โ
กไปหาใหญ่ เช่น จากโรงเรียน หมู่บ้าน ตําบลล อําเภอ ถึงจังหหวัด เป็นต้น
8. วิธีดําเนินนงาน
ในส่วนนี้อาจเรียกว่าแผนการดําเนินนงานซึ่งมักจะเเขียนในรูปตาราางดังที่เห็นทั่วไปป โดยมีสาระสําาคัญดังนี้
ง นลําดับ ระบบุแนวทางและวิธธีี การโดยละเอียด
ย โดย
1) วิธีการ เขียนให้ห้เห็นกิจกรรมแลละขั้นตอนการดดําเนินงานอย่างเป็
สอดคล้อองกับวัตถุประสสงค์และกิจกรรมม
แต่ละกิจกรรมยย่อย
2) ระยะเวลา เป็นระยะเวลาของ
น
3) สถานที่ เป็นสถถานที่ของแต่ละกิจกรรมย่อย
4) ผู้เกี่ยวข้อง ระบบุผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามกิจกรรรมย่อย
9. งบประมมาณ
ระบุบุงบประมาณทั้งหมดและแหล่
ง
งที่มา รวมทั้งแบบ่งเป็นหมวดๆตามเกรณฑ์ที่หน่วยงานหรือต้นสสังกัดที่กําหนด
10. การติดดตามประเมินผล
ควรรระบุประเด็นที่สํสาคัญๆเช่น ประเมินประเด็นสํ าคัญอะไรบ้าง ประเมินโดย ใคคร ใช้รูปแบบหรืรือแนวทางอย่างไร เครื่องมือ
เก็บข้อมูลเป็ป็นแบบใด เป็นต้ตน
11. ผลที่คาาดว่าจะได้รับ
ต้องงระบุให้ชัดเจนว่ว่าเมื่อถึงเวลาทีกํก่ าหนดจะเกิดปประโยชน์อะไรบ้บ้าง ทั้งประโยชนน์หรือผลที่ได้โดดยตรงและโดยอ้อ้อม
12. ตัวชี้วัดดความสําเร็จของโครงการ
เป็นนการกําหนดให้ผูผู้รับผิดชอบโครงการ โดยอาจจจะระบุตัวชี้วัดความสําเร็จของโโครงงาน โดยต้อองระบุตัวชี้วัดในนลักษณะ
ก
ประมมาณ เวลา ผลทีได้
่ไ เป็นต้น
ผลผลิต ผลลัลัพธ์ ผลกระทบบ หรือระบุในลักษณะงบ
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6.4 พิจารรณาโครงการ
เมื่อไได้จัดทําข้อเสนนอโครงการฯ แล้ล้ว ให้นําเสนอผูผู้ บริหารอนุมัติโครงการเพื
ค
่อจะไได้ดําเนินโครงกการขั้นต่อไป หาากผู้บริหารไม่
อนุมัติโครงกการจะส่งกลับมาทบทวนข้อเสนนอโครงการใหมม่และหลังจากทบทวนใหม่แล้วจะนํ
จ าเสนอเพื่อ ขออนุมัติโครงกการใหม่อีกครั้ง
6.5 พัฒนนาระบบเครือข่าย/เช่าใช้บริการ
เมื่อผู้บริหารอนุมัตโครงการฯแล้
โิ
วจะเข้
จ าสู้กระบวนนการจ้างพัฒนาาหรือเช่าใช้ระบบเครือข่ายที่มคี คุณสมบัติตามโคครงการที่ขอ
อนุมัติ
อ าย
6.6 ให้บริการระบบเครือข่
เมื่อเสสร็จสิ้นกระบวนกการจ้างพัฒนาเช่าใช้ระบบเครืออข่ายแล้ว ศูนย์เทคโนโลยีสารสสนเทศและการรสื่อสารจะเปิดให้บริการ
เครือข่ายแลละอินเตอร์เน็ตกับหน่วยงานภายใต้สังกัดทั้งหมมด
6.7 สํารววจความพึงพอใใจในการให้บริการและวิเคราาะห์ข้อมูล
หลังจากที่ให้บริการรระบบเครือข่ายไไปสักระยะหนึ่ง ศทส.จะทําการรสํารวจความพึงพอใจในการให้
ง
ห้บริการจากหนน่วยงาน
ค สรุปผล เพื
เ ่อนําผลการวิ เคราะห์ไปใช้ในการกํ
น าหนด TO
OR ในปีถัดไป
ผู้รับบริการ และนํามาวิเคราะห์

