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คูมือการปฏิบัตงิ าน (Work Manual)
การจัดทําแผนปฏิบัติการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยางเปน
ลายลักษณอักษร ที่แสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอน การปฏิบัติงาน การจัดทําโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
เกิ ด ผลงานที่ ไ ด ม าตรฐานเป น ไปตามเป า หมาย ได ผ ลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพและบรรลุ ข อ กํ า หนดที่ สํ า คั ญ ของ
กระบวนการ
1.2 เพื่ อ ทราบถึ ง จํ านวนโครงการด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ของศู น ย เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.3 เพื่อสามารถติดตามผลการดําเนินการของโครงการใหเปนไปตามแผนที่ไดกําหนดไว
2. ขอบเขต
คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ
แสดงถึ ง ขั้ น ตอนกระบวนการทํ า งาน ของการจั ดทํา แผนปฏิ บัติก ารฯ เริ่ มจากการตรวจสอบโครงการด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการที่ไดรับงบประมาณ จากนั้นจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการฯ แลวจัดประชุม
คณะทํ า งานแผนยุ ทธศาสตร ศทส. เพื่ อพิจ ารณา (ราง)แผนปฏิบัติการฯ หากไมผานการพิจารณา ใหแกไข
ปรั บ ปรุ ง เมื่ อผ า นการพิ จ ารณา ให จั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ และเผยแพร แ ผนปฏิ บั ติ การฯ ลงเว็ บ ไซต ส ว น
ยุทธศาสตรและมาตรฐานเทคโนโลยี สุดทายติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
3. คําจํากัดความ
3.1 หลักการเหตุผล คือ สวนสําคัญที่แสดงถึงปญหาความจําเปนหรือความตองการที่ตองมีการจัดทํา
โครงการขึ้นเพื่อแกปญหา หรือสนองความตองการขององคการ ชุมชน หรือทองถิ่นนั้นๆ
3.2 นโยบาย คือ แนวทางหรือกรอบที่กําหนดขึ้นเพื่อใชในการดําเนินงานหรือปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย
ตามตองการ
3.3 วิสัยทัศน คือ ทิศทางที่องคกรวางแผนวาจะไปใหถึงในอนาคต ใหเปนแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจที่
ผูนําองคกรใชในการกระตุนและขับเคลื่อนพนักงานทุกคนใหไปในทิศทางเดียวกัน เปนการแสดงเปาหมายของ
องคกรที่สื่อสารใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย ไมวาจะเปนลูกคา คูคา หรือผูถือหุนไดรับรู การสรางวิสัยทัศนองคกร
ตองมีความชัดเจน มีความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้น และสามารถจับตองได
3.4 พั น ธกิ จ คือ การกํ า หนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหนา ที่ขององคก าร ในลัก ษณะอาณัติ
(Mandate) เพื่อใหองคการบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว หรือเปนพันธกิจตามยุทธศาสตร แผนชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรี
3.5 ยุทธศาสตร คือ ทิศทาง นโยบาย และกระบวนการ ที่องคการตัดสินใจเลือก เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อตอบสนองความตองการและ ความคาดหวังของผูมีสวนเกี่ยวของ โดย
มีอนาคตเปนตัวกําหนด
3.6 เปาประสงค คือ เปาหมายขององคกร ผลลัพธในขั้นตอนสุดทายของแตละยุทธศาสตร ที่ผูบริหาร
และบุคคลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ เลือกหรือกําหนดไวตองการอยากใหเปน
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3.7 แผนปฏิบัติการฯ คือ แผนปฏิบัติการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจําป
งบประมาณ
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตรและมาตรฐานเทคโนโลยี รับทราบผลการรายงานแผนปฏิบัติการ
ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารกรมชลประทาน
4.2 หั ว หน า ฝ า ยยุ ท ธศาสตร ตรวจสอบความถู ก ต อ งของแผนปฏิ บั ติ ก ารด า นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกรมชลประทาน
4.3 เจาหนาที่ฝายยุทธศาสตร ปฏิบัติการจัดทําคูมือแผนปฏิบัติการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกรมชลประทาน
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สรุปกระบวนการ การจัดทําแผนปฏิบัติการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําปงบประมาณ
กระบวนการจําทําแผนปฏิบัติการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมชลประทาน
ประจําปงบประมาณ ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1. ตรวจสอบโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ศทส. ที่ไดรับงบประมาณ
2. จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการฯ
3. จัดประชุมคณะทํางานแผนยุทธศาสตร ศทส.
4. พิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติการฯ
5. แกไข ปรับปรุง
6. จัดทําแผนปฏิบัติการฯ
7. เผยแพรแผนปฏิบัติการฯ ผานทางเว็บไซตสวนยุทธศาสตรและมาตรฐานเทคโนโลยี
8. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

3

Work Flow กระบวนการ การจัดทําแผนปฏิบัติการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําปงบประมาณ
เวลา
ตรวจสอบโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ ศทส. ที่ไดรับงบประมาณ

7 วัน

จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการฯ

60 วัน

จัดประชุมคณะทํางานแผนยุทธศาสตร ศทส.

1 วัน

5 วัน
1 วัน

พิจารณา
(ราง) แผนปฏิบัติการฯ

No

แกไข ปรับปรุง

Yes
จัดทําแผนปฏิบัติการฯ

10 วัน

เผยแพรแผนปฏิบัติการฯ ผานทางเว็บไซต
สวนยุทธศาสตรและมาตรฐานเทคโนโลยี

2 วัน

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

รวมเวลาทั้งหมด 86 วัน
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ตามไตรมาส

5. Work Flow กระบวนการ
ชือ่ กระบวนการ : คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ : รอยละ 100 ของการจัดทําคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ เสร็จ
ทันตามระยะเวลา
ลําดับที่

1

ผังกระบวนการ
ตรวจสอบโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ ศทส. ที่ไดรับงบประมาณ

จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการฯ
2

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่ฝาย
ยุทธศาสตร

7 วัน

ตรวจสอบโครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในป
นั้นๆ ที่ไดรับงบประมาณ

ตรวจสอบการไดรับ
งบประมาณจากโครงการได
ครบถวนถูกตอง

60 วัน

นําโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ที่ไดรับงบประมาณมา จัดทํา
(ราง)แผนปฏิบัติการฯ

นําโครงการดานเทคโนโลยี เจาหนาที่ฝาย
สารสนเทศและการสื่อสารมา ยุทธศาสตร
จัดทําแผนปฏิบัติการฯได
ถูกตอง

1

5

1

3

4

1 วัน

จัดประชุมคณะทํางานแผนยุทธศาสตร
ศทส.

พิจารณา
(ราง) แผนปฏิบัติการฯ

1 วัน

คณะทํางานแผนยุทธศาสตร ของ ศทส. ได
รวมกันพิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติการฯ
เพื่อใหความเห็นชอบ

5 วัน

แกไข ปรับปรุง (ราง) แผนปฏิบัติการฯ ให
ถูกตองตามมติที่ประชุม

Yes
No

จัดประชุมคณะทํางานแผนยุทธศาสตร ของ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่ไดมีมติ
รวมกัน

เลขา
คณะทํางานและ
เจาหนาที่

คณะทํางานแผน
(ราง) แผนปฏิบัติการฯ ไดรับ ยุทธศาสตร
ความเห็นชอบ
ศทส.

2

แกไข ปรับปรุง
5
2

6

แกไข ปรับปรุง ขอมูล (ราง)
แผนปฏิบัติการฯ ถูกตอง
ครบถวน

เจาหนาที่ฝาย
ยุทธศาสตร

2

6

7

8

10

จัดทําแผนปฏิบัติการเนื้อหา สมบูรณ
ครบถวน ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร

แผนปฏิบัติการฯ ถูกตอง
สมบูรณ

เจาหนาที่ฝาย
ยุทธศาสตร

2

เผยแพรแผนปฏิบัติการฯ ผานทางเว็บไซต
สวนยุทธศาสตร

เผยแพรแผนปฏิบัติการฯ
เพื่อถายทอดสูการปฏิบัติ

เจาหนาที่ฝาย
ยุทธศาสตร

จัดทําแผนปฏิบัติการฯ

เผยแพรแผนปฏิบัติการฯ ผานทาง
เว็บไซต
สวนยุทธศาสตรและมาตรฐาน

ติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ

ตามไตร
มาส

ติดตามผลการดําเนินงานของโครงการตามที่ ติดตามโครงการตาม
แผนปฏิบัติการฯ ไดกําหนด
แผนปฏิบัติการฯไดครบถวน
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เจาหนาที่ฝาย
ยุทธศาสตร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนปฏิบัติการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ
รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เอกสาร / ระเบียบ /
ผูรับผิดชอบ
แบบฟอรมที่ใช
1. ตรวจสอบโครงการดาน 1. ตรวจสอบโครงการดานเทคโนโลยี เลมงบประมาณรายจาย เจาหนาที่ฝายยุทธศาสตร
และรายละเอียดประกอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ สารสนเทศและการสื่อสาร ของ
การสื่อสารของ ศทส. ที่ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ งบประมาณรายจาย
ไดรับงบประมาณ
สื่อสารในปนั้นๆ ที่ไดรับงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
โดยสามารถตรวจสอบโครงการได
ดังนี้
1.1 เลมงบประมาณรายจายและ
รายละเอียดประกอบงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ (เลม
ขาวคาดเขียว) ของปนั้นๆ
1.2 งบประมาณอื่นๆ ใหสอบถาม
รายละเอียดจากฝายการเงินของ
ศทส.
2. รวบรวมโครงการที่เกี่ยวของกับ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และไดรับงบประมาณ ของ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารลงใน Microsoft word
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เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน
-ตองตรวจสอบโครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จากแหลงงบประมาณ
1.เลมงบประมาณรายจายและ
รายละเอียดประกอบงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ
2.เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
3.งบประมาณอื่น ๆ (สอบถามจากฝาย
การเงินของ ศทส. โดยรวบรวมเฉพาะ
โครงการที่ไดรับงบประมาณเทานั้น
-ระยะเวลาขึ้นอยูกับการพิจารณา
งบประมาณของรัฐบาล(ประมาณตน
ปงบประมาณนั้น ๆ )

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เอกสาร / ระเบียบ /
ผูรับผิดชอบ
แบบฟอรมที่ใช
2. จัดทํา (ราง)แผนปฏิบัติ จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการฯ ตาม -ขอมูลโครงการที่รวบรวม เจาหนาที่ฝายยุทธศาสตร
ได
การฯ
หัวขอดังนี้
-แผนปฏิบัติการดิจิทัล
1. หลักการและเหตุผล
ระยะเวลา 5ปกรม
2. วิสัยทัศนดานเทคโนโลยี
ชลประทาน
สารสนเทศและการสื่อสาร
3. พันธกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ -แผนยุทธศาสตร ศทส.
และการสื่อสาร
4. นโยบายดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
5. จัดกลุม แผนงาน/โครงการให
สอดคลองตามประเด็นยุทธศาสตร
6. นําโครงการในขั้นตอนที่ 5 มาจัด
อยูในรูปแบบตารางโดยมีเนื้อหาใน
ตารางดังนี้
6.1 โครงการ/กิจกรรม
6.2 ตัวชี้วัด
6.3 ปงบประมาณ โดยแบงเปน
เดือนตามปงบประมาณ (ต.ค.-ก.ย.)
6.4 ผูร ับผิดชอบ
6.5 หมายเหตุ
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เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน
ขอมูลโครงการครบถวนถูกตอง
สอดคลองกับยุทธศาสตร

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เอกสาร / ระเบียบ /
ผูรับผิดชอบ
แบบฟอรมที่ใช
3. จัดประชุมคณะทํางาน 1. จัดทําไฟลนําเสนอ (ราง)
1. ไฟลนําเสนอ (ราง)
เจาหนาที่ฝายยุทธศาสตร
แผนยุทธศาสตร
แผนปฏิบัติการฯ
แผนปฏิบัติการฯ
2. นัดวัน เวลา ที่จะจัดประชุม และ 2. บันทึกแจงเวียนการจัด
ทําการจองหองประชุม
ประชุมคณะทํางานแผน
3. ทําบันทึกแจงเวียนการจัดประชุม ยุทธศาสตร
คณะทํางานแผนยุทธศาสตร

เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน
คณะทํางานควรครบองคประชุม

4. พิจารณา (ราง)
แผนปฏิบัติการฯ

พิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติการฯ
เพื่อใหความเห็นชอบ

(ราง) แผนปฏิบัติการฯ

เจาหนาที่ฝายยุทธศาสตร
และคณะทํางาน

(ราง) แผนปฏิบัติการฯ ผานการ
พิจารณาเห็นชอบ

5. แกไข ปรับปรุง

แกไข ปรับปรุง (ราง) แผนปฏิบัติการ (ราง) แผนปฏิบัติการฯ
ฯ ถูกตอง ตามมติที่ประชุม

เจาหนาที่ฝายยุทธศาสตร

แกไข ปรับปรุง (ราง) แผนปฏิบัติการฯ
ไดถูกตองครบถวน

6. จัดทําแผนปฏิบัติการฯ จัดทําแผนปฏิบัติการฯ
1. โครงการถูกตอง สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
2. งบประมาณโครงการถูกตอง
3. เนื้อหาตางๆ ถูกตองตามมติที่
ประชุม

(ราง) แผนปฏิบัติการฯ

เจาหนาที่ฝายยุทธศาสตร

แผนปฏิบัติการฯ ถูกตอง สมบูรณ

7. เผยแพร แผนปฏิบัติ
การฯผาน เว็บไซต

แผนปฏิบัติการฯ

เจาหนาที่ฝายยุทธศาสตร

เผยแพรแผนปฏิบัติการฯ อยางถูกตอง

นําแผนปฏิบัติการฯเผยแพรผาน
เว็บไซตสวนยุทธศาสตรและ
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รายละเอียดงาน
สวนยุทธศาสตรและ
มาตรฐานเทคโนโลยี

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มาตรฐานเทคโนโลยี
http://ictstrategy.rid.go.th/main

เอกสาร / ระเบียบ /
แบบฟอรมที่ใช

8. ติดตามผลการ
ติดตามผลการดําเนินงาน โครงการ แผนปฏิบัติการฯ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ ตามไตรมาส โดยแบงเปน 4 ไตรมาส
การฯ
ดังนี้
1. ต.ค. – ธ.ค. 2. ม.ค. – มี.ค.
3. เม.ย. – มิ.ย. 4. ก.ค. – ก.ย.
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ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่ฝายยุทธศาสตร

เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

ติดตามทุกๆ โครงการตามที่แผนปฏิบัติ
การฯ ไดกําหนด

7. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ
การติดตามแผนงาน /
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ

มาตรฐาน/คุณภาพ
งาน
แผนงานโครงการ
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร มีการ
นําไปใชงานและ
สามารถรายงาน
ผลไดอยางรวดเร็ว
และถูกตอง

วิธีการติดตาม
ประเมินผล
ติดตามโครงการ
ภายใตแผนปฏิบัติ
การดานระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารกรม
ชลประทาน
ประจําป
งบประมาณ
อยางตอเนื่อง

ตัวชี้วัด

ผูติดตาม/
ประเมินผล
ระดับความสําเร็จ เจาหนาที่ฝาย
ของจํานวนโครงการ ยุทธศาสตร
ที่ดําเนินการแลว
เสร็จ

9. เอกสารอางอิง
เลมงบประมาณรายจายและรายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
10. แบบฟอรมที่ใช
-
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