
 



 

 

 

 

คู่มือกระบวนการท างาน 
กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 
 
การลงนามอนมุัติและประกาศใช ้

ปรับปรุงครั้งท่ี  4 
วันท่ีอนุมัติใช้ กันยายน 2563 
จัดท าโดย คณะท างานย่อยท่ี 9 กระบวนการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สอบทานโดย คณะท างานย่อยท่ี 9 กระบวนการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อนุมัติโดย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 

 
 
 

ประวัติการแก้ไข/ ปรับปรุง 

แก้ไขครั้งท่ี วันท่ีอนุมัติใช้ รายละเอียดการแกไ้ข/ ปรับปรุง 
1 22 ก.ย. 2560 - ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานในกระบวนการท างานย่อย 

- ปรับปรุงแบบฟอร์มการปฏิบัติงานในกระบวนการท างานย่อย 
- เพิ่มเติมเงื่อนไขของการด าเนินงานในกระบวนการท างานย่อย 

2 14 ก.ย. 2561 - ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานในกระบวนการท างานย่อย 
- ปรับปรุงแบบฟอร์มการปฏิบัติงานในกระบวนการท างานย่อย 
- เพิ่มเติมภาคผนวก 4 องค์ความรูท้ี่จ าเป็นในกระบวนการท างาน 

3 11 ก.ย. 2562 - เพิ่มข้อก าหนดของกระบวนการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ปรับปรุงระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคบั และคู่มือปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ปรับปรุงแบบฟอร์มการปฏิบัติงานในกระบวนการท างานย่อย 

4 ก.ย. 2563 - ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานในกระบวนการท างานย่อยและหนว่ยงานรับผิดชอบ 
- ปรับปรุงระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคบั และคู่มือปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 2 จาก 80 

 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาค 

ค ำน ำ 

  การจัดท าคู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าโดยคณะท างานย่อยที่ 9   
จากคณะท างานทบทวนกระบวนการที่ส าคัญและทบทวนปรับปรุงคู่มือกระบวนการท างานที่ส าคัญ แต่งตั้งตาม
ค าสั่ง ผวก.ที่ 444/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการทบทวนกระบวนการท างาน
ที่ส าคัญให้เป็นปัจจุบัน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความสม่ าเสมอ ชัดเจน เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันจนกระท่ังท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) ใน
อนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะท ำงำนย่อยที่ 9 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
พ.ศ. 2563 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมา/ความจ าเป็นและความส าคัญ 

ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ให้มี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานภายในองค์กรต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมแทบทั้งสิ้น ในทางตรงกัน
ข้ามเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะต้องสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่อความต้องการได้ตลอดเวลา  หากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดปัญหาจะต้องสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 

กปภ. เป็นหน่วยงานที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่ายและ
ความปลอดภัย รวมไปถึงการจัดท าแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังมีบุคลากร ผู้ใช้งานท่ีเกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก หากไม่มี
การบริหารจัดการที่ดีจะเป็นอุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานของ กปภ.  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว กปภ. จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท ากระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ
ชัดเจน เป็นมาตรฐานสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันที เพื่อให้ทุกระบบสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพสูงสุด
สอดคล้องกับนโยบาย และมีความทันสมัย สามารถยกระดับให้ กปภ. เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในอนาคต 

 

1.2 วัตถุประสงค ์

การจัดคูม่ือกระบวนการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถปุระสงค ์
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
2. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ 

มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายองค์กร 
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจกระบวนการในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนว่าต้องด าเนินการอย่างไร 

เมื่อใด และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนั้น และสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน 
4. เพื่อให้ผู้บริหารติดตามกระบวนการได้ทุกข้ันตอน 
5. เพื่อประกอบการตรวจสอบ สอบทานความถูกต้องของส านักตรวจสอบ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(สตง.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 8 จาก 80 

 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาค 

1.3 โครงสร้างการบริหารงาน 

- โครงสร้างการบริหารงานกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

โครงสร้างการบรหิารงานกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

รูปที่ 1-1 โครงสร้างการบริหารงานกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. การประปาส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่ โดย 

1.1 กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยสีารสนเทศมหีน้าท่ี ดังนี้ 

- งานข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 

1. ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาปรบัปรุงติดตั้งตรวจสอบบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหาร (EIS) ได้ ถูกต้อง ครบถ้วน 

2. พัฒนาปรับปรุงระบบคลังข้อมูลสารสนเทศ (SAP BW) ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็นคลังข้อมูลในการ
จัดท ารายงานสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บรหิารระดบัสูง (Decision Supporting System : DSS ) 

3. ติดตามการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อแสดงรายงานในระบบสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหาร (EIS) ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

4. สนับสนุนการปฏิบัติงาน Template ETL ที่เช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (EIS) 
5. การดูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารและระบบงานที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ 
6. จัดท าปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารคู่มือผู้ใช้งาน (User 

Manual) และคู่มือทางต้านเทคนิค (Technical Manual ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (EIS) 
7. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 9 จาก 80 

 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาค 

- งานบริการข้อมูลสารสนเทศ 
1. วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา บ ารุงรักษาโปรแกรมที่พัฒนาในระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ 

(Operation Information System: OIS) ตามความต้องการของผู้บริหารและหน่วยงานภายในและ
ระบบ Early warning ตามการบริหารความเสี่ยงของ กปภ. ประจ าปีงบประมาณ 

2. จัดท าปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (Operation Information 
System) คู่มือการใช้งาน (User Manual) และคู่มือทางด้านเทคนิค (Technical Manual) ระบบ
สารสนเทศด้านปฏิบัติการ (Operation Information System) และ ระบบ Early warning 

3. ติดตามและสอบทานข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (Operation Information System) 
เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน และทันกาล 

4. ตรวจสอบจัดท าข้อมูลและรายงานตามความต้องการของผู้ร้องขอจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
5. ประสานงานแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS-SOE 
6. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- งานแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. รวบรวมแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศของ กปภ. จัดท าทบทวน

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะสั้นและระยะยาวของ กปภ. จากหน่วยงานในสังกัด ผชท. พร้อมขอ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กปภ. และตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดของสายงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายระดับองค์กรและแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ประเมินความคุ้มค่าการลงทุนโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมสิารสนเทศท่ีส าคัญ 
4. จัดท าทบทวนติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและภูมิสารสนเทศ (SLA) 
5. ส ารวจความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปภ. และรายงานผล 
6. จัดท า/ทบทวนคู่มือกระบวนการด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. จัดท ารวบรวมติดตามและรายงานผลการประเมินตามระบบประเมินคุณภารัฐวิสาหกิจ 
8. จัดประชุมติดตามและรายงานผลการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลระบบสารสนเทศของ กปภ. (ITSC) 
9. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรค้านเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับ สวก. กปภ. 
10. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

1.2 กองคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีหน้าท่ี ดังนี ้
 - งานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จัดท ามาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ของ กปภ. 
2. จัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพิ่มเติมและทดแทนให้กับ กปภ. ตามความจ าเป็น 
3. จัดท าและปรับปรุงระบบทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ให้มีความทันสมัย มีข้อมูล

เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ 
4. รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งกระทรวงมหาดไทย 
5. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของ กปภ. ในการน าเสนอโครงการที่เกี่ยวกับการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ต่อ คณะกรรมการก ากับดูแลระบบสารสนเทศของ กปภ. (ITSC) 
6. ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยในการน าเสนอโครงการที่ เกี่ยวกับการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของ กปภ. ต่อคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 
7. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- งานศูนย์คอมพิวเตอร ์
1. บริหารและดูแลความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
2. ให้บริการเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Virtual Server) และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (PWA Mail) 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 10 จาก 80 

 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาค 

3. ดูแลรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบ (PWA Mail) ระบบ Virtual 
Machine ระบบ CIS และ ระบบ SAP 

4. บ ารุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบ SAP และระบบ Virtual Machine 
5. ส ารองข้อมูลระบบ SAP ระบบ CIS และระบบ Virtual Machine 
6. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
7. จัดหาศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองส าหรับระบบสารสนเทศท่ีส าคัญ 
8. จัดท าแผน BCP IT และทดสอบแผน 
9. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 - งานบริการคอมพิวเตอร ์
1. ให้บริการก าหนดสิทธิ์ตรวจสอบ แก้ไขการพิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งใน

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
2. ให้บริการติดตั้ งดูแลบ ารุงรักษาแก้ ไขปัญหาซ่อมบ ารุงและให้ค าปรึกษาการใช้เครื่ อง

ไมโครคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนกลาง 
3. ให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเบื้องต้นแก่ผู้ใช้งานในส่วนกลาง 
4. สนับสนุนการใช้งานซอฟท์แวร์ส าเร็จรูปและ ซอฟท์แวร์ Open Source 
5. จัดหาและให้บริการตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนกลาง 
6. ประสานงานกับงานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตั้งดูแลแก้ไขปัญหาการใช้

ซอฟท์แวร์ส าเร็จรูปให้แก่หน่วยงานในส่วนกลาง 
7. บริหารจัดการกระบวนการแก้ไขปัญหาและส่งต่อไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
8. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 - งานควบคุมความปลอดภัยและระบบเครือข่าย 
1. จัดท านโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และช้ันตอนแนวทางปฏิบัติการใช้งาน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยของ กปภ. 
2. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงหามาตรการป้องกัน ระบบเครือข่าย 
3. สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
4. เฝ้าระวังเหตุภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Incident) 
5. ตรวจสอบเฝ้าระวัง (Monitor) ควบคุมและบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
6. สนับสนุนและให้ค าปรึกษาการใช้งานระบบเครือข่ายให้แก่หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
7. ศึกษาเทคโนโลยีและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายให้ทันสมัย และมีความปลอดภัย 
8. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

1.3 กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศมีหน้าท่ี ดังนี้ 
 - งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ า 

1. ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง ทดสอบ บ ารุงรักษาโปรแกรมที่พัฒนาและโปรแกรม
ประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศส าหรับผู้ใช้น้ า (CIS) และระบบงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ควบคุมดูแลระบบสารสนเทศส าหรับผู้ใช้น้ า (CIS) ให้ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ให้บริการให้ค าปรึกษาแก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบงาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
4. ดูแลรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมในระบบงาน และจัดท าโครงสร้างข้อมูล     ของระบบงาน 

พร้อมท้ังจัดท า 
5. ปรับปรุง แก้ไข รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าในการใช้คู่มือการใช้ (User Manual) และคู่มือ

ทางด้านเทคนิค (Technical Manual) ระบบสารสนเทศส าหรับผู้ใช้น้ า (CIS) 
6. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 11 จาก 80 

 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาค 

 - งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์บรหิาร 1 
1. วิเคราะห์ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงโปรแกรมในระบบ SAP ตามความต้องการของผู้ใช้งานใน

ส่วนของระบบงานด้านการเงินและบัญชี (FI) ระบบงานด้านการบริหารพัสดุ (MM) 
2. รับแจ้ง ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา รวมทั้งให้ค าแนะน าให้กับผู้ใช้งานระบบ SAP  ในส่วนของ

ระบบงานด้านการเงินและบัญชี (FI) ระบบงานด้านการบริหารพัสดุ (MM) 
3. ท าการปรับแต่ง (Configuration) ระบบ SAP ในส่วนของระบบงานด้านการเงินและบัญชี (FI) 

ระบบงานด้านการบริหารพัสดุ (MM) เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการท างานในระบบ SAP 
4. ตรวจสอบ และก าหนดสิทธิการใช้งาน (Authorization) ของผู้ใช้งาน ระบบ SAP ในส่วนของ

ระบบงานด้านการเงินและบัญชี (FI) ระบบงานด้านการบริหารพัสดุ (MM) 
5. จัดท า ปรับปรุง แก้ไข รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าในการใช้คู่มือการใช้ (User Manual) และคู่มือ

ทางด้านเทคนิค (Technical Manual) ระบบงานด้านการเงินและบัญชี (FI) ระบบงานด้านการ
บริหารพัสดุ (MM) 

6. สนับสนุนโปรแกรมเช่ือมโยงระบบงานทางธุรกิจ (SAP) ด้านบัญชีและการเงิน (FI) ด้านการบริหาร
พัสดุ (MM) 

7. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
- งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์บรหิาร 2 

1. วิเคราะห์ออกแบบพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมในระบบ SAP ตามคามต้องการของผู้ใช้งานใน
ส่วนของระบบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) 

2. รับแจ้ง ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา รวมทั้งให้ค าแนะน าให้กับผู้ใช้งานระบบ SAP ในส่วนของ
ระบบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) 

3. ท าการปรับแต่ง (Configuration) ระบบ SAP ในส่วนของระบบงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR) เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการท างานในระบบ SAP 

4. ตรวจสอบและก าหนดสิทธิการใช้งาน (Authorization) ของผู้ใช้งาน ระบบ SAP ในส่วนของ
ระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) 

5. จัดท า ปรับปรุง แก้ไข รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าในการใช้คู่มือการใช้ (User Manual) และคู่มือ
ทางด้านเทคนิค (Technical Manual) ระบบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) 

6. สนับสนุนโปรแกรมเช่ือมโยงระบบงานทางธุรกิจ (SAP) ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) 
7. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

1.4 กองพัฒนาระบบสารสนเทศบริการมีหนา้ที่ ดังนี ้
- งานบริการเว็บไซต ์

1. จัดท าพัฒนาออกแบบดูแลปรับปรุงเว็บไซต์รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ กปภ. 
2. ด าเนินการให้บริการจัดสรรพื้นที่พร้อมให้ค าแนะน าในการจัดท าเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ 
3. ให้ความร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก พร้อมให้ความสนับสนุนในการ

ให้บริการด้านต่าง ๆ บนเว็บไซต์ กปภ. 
4. จัดหาดูแลรักษาและให้บริการการใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Sever) และ เว็บโฮสติ้ง (Web 

Hosting) ให้พร้อมใช้งาน 
5. ปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  - งานพัฒนาโปรแกรมประยุกต ์
1. วิเคราะห์ออกแบบพัฒนาติดตั้งทดสอบบ ารุงรักษาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
2. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์

เคลื่อนที่ 
3. ให้บริการให้ค าปรึกษาแก้ไขปัญหาและปรับปรุงแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 12 จาก 80 

 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาค 

4. ดูแลรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชันในระบบงาน รวมทั้งให้ค าแนะน าการใช้คู่มือการใช้งาน 
(User Manual) 

5. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 - งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์บรกิาร 

1. วางแผนวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาติดตั้งทดสอบโปรแกรมระบบสารสนเทศ กปภ. 
2. แก้ไขปรับปรุง บ ารุงรักษาและดูแลการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศของ กปภ.ให้ด าเนินไป

ด้วยความเรียบร้อย 
3. ให้บริการให้ค าปรึกษาแก้ไขปัญหาและปรับปรุงโปรแกรม ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
4. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในการพัฒนาโปรแกรม 
5. ดูแลรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมในระบบงาน พร้อมทั้งจัดท าปรับปรุงแก้ไขตลอดจนให้

ค าปรึกษาแนะน าในการใช้คู่มือส าหรับผู้ ใช้โปรแกรม (User's Manual) และคู่มือส าหรับ
ผู้พัฒนาโปรแกรม (Programmer's Manual) 

6. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
1.5 กองภูมิสารสนเทศมีหน้าที่ ดังนี้ 

- งานบริการแผนท่ี 
1. จัดท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูง (Aerial Photograph) 
2. ส ารวจและจัดท าแผนที่ด้วยเครื่องมือก าหนดต าแหน่งพื้นผิวโลก (GPS) 
3. ค านวณและปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ ด้วยวิธีการ 

Orthophoto Rectification และแปล/ตีความภาพถ่าย 
4. ส ารวจ/เก็บข้อมูลภาคสนามและปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่งของแผนท่ีแนวท่อประปา

ในระบบ GIS 
5. ออกแบบและผลิตแผนที่เฉพาะเรื่องเพื่อสนับสนุนการวางแผนออกแบบ/ปรับปรุงงานด้านต่าง ๆ 

ของ กปภ. 
6. จัดท าและให้บริการแผนท่ีในรูปแบบ Web Map Service 
7. วิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
8. เผยแพร่แผนท่ีในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ผ่านทางเว็บไซต์ 
9. จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์อุปกรณ์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิสารสนเทศ 
10. ปฏิบัติตามภารกิจท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- งานพัฒนาระบบภูมสิารสนเทศ 
1. ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาและทดสอบโปรแกรมประยุกต์ในระบบภูมิสารสนเทศ 
2. ดูแลและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบบริการข้อมูล และเครื่องแม่ข่ายใน

ความรับผิดชอบ 
3. ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยการเข้าถึงระบบภูมิสารสนเทศ และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
4. ให้ค าปรึกษาให้ความช่วยเหลือ แนะน าเทคนิคการใช้ระบบภูมิสารสนเทศแก้ไขปัญหาในด้านการ

ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ใช้งานระบบ 
5. สนับสนุนการประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศในด้านต่าง ๆ แก่หน่วยงานภายใน 
6. ประสานงานด้านการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภมูิสารสนเทศกับหน่วยงานภายนอก (เชิงเทคนิค) 
7. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- งานมาตรฐานและข้อมูลภูมสิารสนเทศ 
1. ปรับปรุงโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ (Data Structure & Dictionary) 
2. จัดท ามาตรฐานข้อมูล เกณฑ์การตรวจสอบข้อมูลพร้อมคู่มือ คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์และ

โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิสารสนเทศ 
3. จัดท าข้อมูลเบื้องต้นในการจัดท าระบบภูมิสารสนเทศ 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 13 จาก 80 

 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาค 

4. จัดท ามาตรฐานและก าหนดมาตรฐานการให้บริการข้อมูลกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก 
5. ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
6. ติดตามตรวจสอบรวบรวมข้อมูลและให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศของ การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา/กปภ.เขต 
7. รายงานความก้าวหน้าระบบภูมิสารสนเทศและส ารองข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา 
8. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

1.6 กองเทคโนโลยีสารสนเทศระบบประปามหีน้าท่ี ดังนี ้
 - งานพัฒนาเทคโนโลยผีลติจ่ายน้ า 

1. ศึกษาพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีระบบผลิตจ่ายน้ าเทคโนโลยีแบบจ าลองระบบจ่ายน้ า (hydraulic 
mode!) 

2. ก าหนดมาตรฐานในการจัดท าฐานข้อมูลระบบผลิตจ่ายน้ าและการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ระบบสื่อสาร
ผลิตจ่ายน้ า 

3. ติดตาม ประเมินผล และเผยแพร่ผลงานโครงการด้านเทคโนโลยีระบบผลิต-จ่ายน้ า 
4. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 - งานพัฒนาเทคโนโลยลีดน้ าสูญเสีย 
1. สนับสนุนศึกษาพัฒนาปรับปรุงการติดตั้งและใช้งานเทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการน้ าสูญเสีย 
2. ก าหนดแนวทางการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ าสูญเสีย 
3. ออกแบบพัฒนาติดตั้ง ระบบควบคุมการจ่ายน้ าแบบอัตโนมัติในระบบบริหารจัดการน้ าสูญเสีย 
4. รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ ประเมินผล และจัดท ารายงานน้ าสูญเสียพร้อมข้อเสนอแนะ ต่อผู้บริหาร 
5. จัดท าสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการน้ าสูญเสีย 
6. สนับสนุนการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการน้ าสูญเสีย ร่วมกับ กปภ.เขต 
7. ปฏิบัติภารกิจอ่ืน ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

- งานพัฒนาเทคโนโลยีควบคมุระยะไกล 
1. ศึกษาพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อการบริหาจัดการข้อมูลระยะไกล หรือ SADA รวมทั้ง

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
2. ก าหนดแนวทางการเช่ือมโยงข้อมูลจาก กปภ.สาขา เพื่อน าเข้าฐานข้อมูลที่ กปภ.สนญ. 
3. ศึกษาพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบผลิตระหว่าง กปภ.สาขา และการเช่ือมโยงข้อมูลจากระบบ

ภายนอก 
4. ดูแลปรับปรุงและให้บริการระบบประชุมทางไกล 
5. สนับสนุนการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการข้อมูลควบคุมติดตามระยะไกล 

หรือ SCADA เพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
6. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2. การประปาส่วนภูมิภาคเขต โดย  
2.1 กองเทคโนโลยีสารสนเทศเขต มีหน้าท่ี ดังนี้ 
- งานประมวลข้อมลู 

1) รวบรวม ตรวจสอบและประมวลข้อมูลสถิติตา่งๆ ผ่านระบบ On-Line 

2) รายงานข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาคเขต และการประปาส่วนภูมิภาคสาขา เพื่อน าเสนอต่อ
ผู้บริหาร รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 

3) น าเสนอข้อมูลผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ เพื่อให้บุคคลและหน่วยงานภายนอกรับทราบ 

4) ติดตามการน าเข้าข้อมลูทางด้าน EIS 

5) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 14 จาก 80 

 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาค 

- งานบริการคอมพิวเตอร์และเครอืข่าย 

1) ออกแบบ พัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวเนื่องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ ท้ังนี้
ให้ส่งคู่มือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบ พัฒนา ให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบและเก็บรักษา 

2) ให้ค าปรึกษา แนะน าในการดูแลแก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต
และการประปาส่วนภูมิภาคสาขา 

3) จัดท าแผนบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

4) บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และขอจัดสรรงบประมาณทางด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่การประปาส่วน
ภูมิภาคเขต และการประปาส่วนภูมิภาคสาขา 

5) รับผิดชอบ ควบคุมระบบเครือข่าย พัฒนาระบบเครือข่าย ประสานงานกับส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดูแลแก้ไขระบบเครือข่ายระยะใกล้และระยะไกล 

6) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 

  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 15 จาก 79 

 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาค 

1.4 ขอบเขตกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กระบวนการบริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่ายและความปลอดภัย รวมไปถึงการจัดท าแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อีกทั้งยังต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีกระบวนการท างานย่อย 7 กระบวนการ  

ตารางที่ 1-1  รายละเอียดของงานในแต่ละกระบวนการท างานย่อย 
ชื่อกระบวนการท างานย่อย รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าแผนงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ - จัดท า รวบรวม ทบทวนแผนปฏิบตัิการดิจิทลั และแผนปฏิบัติการประจ าปดี้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กปภ. 

- วิเคราะหค์วามคุ้มค่าการลงทุน (IT) 
- ติดตามประเมินผล (แผน IT) 

- กศผ. 
 

2. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ - วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้งระบบงาน 
- ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา ด้านซอฟต์แวร/์ฮารด์แวร ์
- จัดท าคู่มือ และอบรมระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปภ. 

- กพส. 
- กพบ. 

3. สนับสนุนฮารด์แวร์และเครือข่าย - จัดท ามาตรฐานคณุลักษณะเฉพาะฮารด์แวร์ 
- จัดหาระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ตอ่พ่วงและซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ 
- จัดหา บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
- การบริหารจัดการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร 
- การตรวจสอบสถานะ การท างานของอุปกรณ์ DMA 

- กคค.  
 
 
 

- กทป. 
4. สนับสนุนข้อมลูสารสนเทศ - จัดท า รวบรวม บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้กับหน่วยงานภายในและ

ภายนอก 
- กศผ. 
- กภส. 

5. ติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศ - ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ประเมินผลการด าเนินงาน ความคุม้ค่าโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- กศผ. 

6. ควบคุมความปลอดภยัและบริหารความเสีย่งเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ดูแลรักษาความปลอดภัยเครื่องแม่ข่าย ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบตัิการ และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

- ส ารองข้อมูล และระบบงานให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างต่อเนื่อง 
- วิเคราะหค์วามเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- กคค. 
 
 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 16 จาก 79 

 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาค 

1.5 ค าย่อ/ค าจ ากัดความ 

WSP = แผนการจดัการน้ าสะอาด (Water Safety Plan) 
TOR = ข้อก าหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference)  
MDES = กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and Society) 
SPEC = เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
ITSC = คณะกรรมการก ากับดูแลระบบสารสนเทศของ กปภ. 
คกก. = คณะกรรมการบรหิารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 
RTO/RPO = ค่า Recovery Time Objective/Recovery Point Objective คือค่าระยะเวลาที่ยอมรับได้

ในการกู้คืนระบบ/ค่าระยะทีย่าวนานท่ีสุดที่ยอมให้ข้อมลูสญูหาย 
Resource = ทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายที่ถูกน ามาใช้งาน  
Job Schedule = วัน เวลา ท่ีก าหนดไวส้ าหรับส ารองข้อมูล 
Job Policies = ข้อก าหนด กฎเกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้ใช้ส าหรับส ารองข้อมูล 
Log = รายละเอียดประวตัิการท างานของการส ารองข้อมลู 

1.6 ข้อก าหนดของกระบวนการการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในกระบวนการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ มีความต้องการ/ความคาดหวัง ข้อก าหนดกระบวนการท างาน และ
ตัววัดกระบวนการท างาน ดังแสดงในตารางที่ 1-2 

ตารางที่ 1-2 ความต้องการของลูกค้า/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี ข้อก าหนดกระบวนการท างาน และตัววัดกระบวนการท างาน 
ความต้องการ/ความคาดหวัง ข้อก าหนดกระบวนการท างาน ตัววัดกระบวนการท างาน 

1. บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อบริการประชาชนและมุง่
สู่ Thailand 4.0 

2. บริการข้อมลูสารสนเทศให้กับ
ลูกค้าทันต่อเหตุการณ์และข้อมูลที่
ได้รับถูกต้องแม่นย า 

3. ระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการติดต่อ
ประสานงานกับ กปภ. สามารถใช้
งานง่ายมีความรวดเร็ว 

4. ข้อมูลสารสนเทศมีความแม่นย า 
ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล 
ปลอดภัย เป็นความลับ และพร้อม
ใช้งาน 

5. ซอฟต์แวร์ใช้งานง่าย  มีมาตรฐาน
สามารถสนับสนุนได้ทุกหน่วยงาน 

6. ฮารด์แวร์มมีาตรฐานและมีบริการ
หลังการขาย 

1. มีข้อมูลสารสนเทศและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความ 
แม่นย า ถูกต้อง เช่ือถือได้ ทันกาล 
ปลอดภัย เป็นความลับ และพร้อม
ใช้งาน 

2. ฮารด์แวร์ ซอฟต์แวรล์ิขสิทธิ์และ
ระบบเครือข่ายเพียงพอและพร้อม
ใช้งาน 

3. การด าเนินโครงการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศบรรลตุาม
วัตถุประสงค์ 

4. มีการบูรณาการข้อมูลทุกดา้น
ตอบสนองความต้องการของผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

1. ระดับความพึงพอใจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากร 

2. ระดับความพึงพอใจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของลูกค้า 

3. ระดับความพึงพอใจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้ส่งมอบที่ส าคัญ 

 

 
ค าอธิบาย   ในการจัดท าตารางที่ 1-2 ให้น าข้อมูลจากแบบฟอรม์ที่ 5 ปัจจัยน าเข้าท่ีน ามาจดัท าข้อก าหนด 

- ความต้องการของลูกค้าและผู้มสี่วนได้ส่วน คอลัมน์ 3 
- ข้อก าหนดกระบวนการท างาน   คอลัมน์ 4 
- ตัววัดกระบวนการท างาน   คอลัมน์ 5 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 17 จาก 80 
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บทที่ 2 

กระบวนการท างาน 
  
2.1 กระบวนการท างานย่อยที่ 1 การจัดท าแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.1 ขอบเขตกระบวนการท างานย่อย 

- จัดท า รวบรวม ทบทวนแผนปฏิบตัิการดิจิทลั แผนปฏิบัติการประจ าปดี้านเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้อดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ กปภ. 
- วิเคราะหค์วามคุ้มค่าการลงทุนโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.1.2.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

2.1.2.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก พร้อมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) เพื่อน าไปก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร 

2.1.2.1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพันธกิจที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยทาง
ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ กปภ. สามารถบอกให้รู้ถึงหน่วยงานต้องการจะเป็นหรือไปให้ถึงในอนาคต 
และก าหนดขอบเขต บทบาท หน้าที่ให้ชัดเจน ครอบคลุม 

2.1.2.1.3 ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ขององค์กร   
โดยมีสิ่งทีต่้องพิจารณาดังนี ้

- วิสัยทัศน์องค์กร 
- นโยบายหรือความจ าเป็นเร่งด่วนจากภายนอก 
- ความคาดหวังจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ศักยภาพของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.2.1.4 ก าหนดเป้าประสงค์ให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเขียนในลักษณะสิ่งที่
ต้องการให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็น  

2.1.2.1.5 ก าหนดตัวช้ีวัดว่าจะวัดอย่างไรภายใต้เป้าประสงค์แต่ละประการ จะต้องสามารถวัดได้อย่าง
ชัดเจน เป็นรูปธรรม ซึ่งควรพิจารณาตัววัดได้ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ต้นทุน และเวลา  

2.1.2.1.6 ก าหนดค่าเป้าหมายหรือค่าที่ต้องการบรรลุให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด ซึ่งการตั้งค่าเป้าหมายควร
จะต้องสามารถก่อให้เกิดการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดได้ 
แต่จะต้องพิจารณาถึงศักยภาพขององค์กรด้วย 

2.1.2.1.7 ก าหนดกลยุทธ์หรือสิ่งที่จะต้องด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ กลยุทธ์แต่ละประการ
จะต้องสอดรับกับเป้าหมายที่องค์กรได้ก าหนดไว้ และควรจะต้องระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย 

2.1.2.1.8 น าเข้ากลั่นกรองเบื้องต้นในที่ประชุมในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อผ่านการกลั่นกรอง
แล้วจะต้องน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลระบบสารสนเทศ กปภ. ( ITSC) คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร และ
คณะกรรมการ กปภ. ต่อไป 
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ตารางที่ 2-1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจทิัล 
- ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

     

 
ภายใน ม.ค. 
(ก่อนปีแผน   

2 ปี) 

CP1: วิเคราะห์ปัจจยัแวดล้อมจาก
ภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกบั
หน่วยงาน 
CP2: วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส 
และภัยคุกคาม (SWOT) 

กศผ.  

 

 

ภายใน ก.พ. 
(ก่อนปีแผน   

2 ปี) 

ก าหนดวิสยัทัศน์ (Vision) และพันธกจิ
(Mission) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กศผ. ยุทธศาสตร์องค์กร (ระยะ 3 ปี) 
พ.ศ.2563-2565 ของ กปภ 

 ภายใน มี.ค. 
(ก่อนปีแผน    

2 ปี) 

ก าหนดประเด็นหลักจะต้องจัดท า 
ด าเนินการ หรือพัฒนา โดยพจิารณาจาก
พันธกิจที่ตั้งไว้ เพือ่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ไปในทิศทางที่ก าหนด 

กศผ. 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
- แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศไทย พ.ศ. 
2563-2565 
- แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
กระทรวงมหาดไทย 

 

 

ภายใน มิ.ย. 
(ก่อนปีแผน   

2 ปี) 

ก าหนดสิ่งที่หน่วยงานต้องการบรรลุ โดย
น าประเด็นยุทธศาสตร์มาพิจารณาว่าใคร
ได้รับประโยชน์ และได้รับประโยชน์
อย่างไร 

สายงาน ผชท. 
กทส.ข. 1-10 และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
 

 
CP3: ก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่
หน่วยงานสามารถปฏิบตัิไดบ้รรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือไม่ ซึ่ง
ต้องเป็นสิ่งที่สามารถวดัได้อยา่งชดัเจน 

กศผ. 
 
 

 
ก าหนดตัวเลขหรอืค่าของตัวชีว้ัด
ความส าเร็จที่ต้องการบรรลุ ทั้งในเชิง
คุณภาพ ปริมาณหรือในกรอบเวลา 

กศผ.  

 
ก าหนดสิ่งจะต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ของหน่วยงาน 

กศผ.  

 

 

 

ภายใน ส.ค. 
(ก่อนปีแผน   

2 ปี) 

กลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์โดยผู้บริหาร
สายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
น าเสนอต่อที่ประชุม ITS 
คณะอนุกรรมการ พัฒนาองค์กร และ
คณะกรรมการบริหาร กปภ. 

- กศผ. 
- ITSC 
- คณะอนุกรรมการ

พัฒนาองค์กร  
- คณะกรรมการ

บริหาร กปภ. 

 

 
ภายใน ก.ย. 
(ก่อนปีแผน   

2 ปี) 
จัดท าเอกสาร รูปเล่มแผนปฏิบัติการดิจทิัล กศผ.  

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

เริ่ม 

กลั่นกรอง 

พิจารณา 
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล 

จบ 

CP1,2 วิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก าหนดวิสัยทัศน์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

CP3 ก าหนดตัวชี้วัด 

ก าหนดเป้าประสงค์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก าหนดค่าเป้าหมาย 

ก าหนดกลยุทธ์ 
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2.1.2.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.2.2.1 ศึกษา วิเคราะห์  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ          
ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย    

ปี 2561-2564 แผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. และแผนแม่บทอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อท าความเข้าใจในวัตถุประสงค์ นโยบาย รวมถึง
รายละเอียดต่างๆ ของแผนแม่บทต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้ชัดเจน รวมไปถึงศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีเป็นในปัจจุบัน 

2.1.2.2.2 ก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ กปภ. 
และให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง
เทคโนโลยีและการสื่อสาร และกระทรวงมหาดไทย  

2.1.2.2.3 ก าหนด รวบรวมแผนงาน โครงการจากหน่วยงานต่างๆ และ ตัวช้ีวัด (KPI) ให้ชัดเจน สามารถ
วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในเชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณ ซึ่งโครงการที่เกิดขึ้นควรจะสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
หรือแผนยุทธศาสตร์องค์กรเป็นส าคัญ 

2.1.2.2.4 พิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการ จัดล าดับความส าคัญของโครงการ รวมไปถึงวงเงิน
งบประมาณของแต่ละโครงการหรือแผนงาน 

2.1.2.2.5 จัดท าร่างแผนปฏิบัติการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ รวมไปถึงตัวช้ีวัด (KPI) ของแต่ละ
โครงการหรือแผนงานให้ครบถ้วน ชัดเจน ใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร และน าเสนอผู้ว่าการให้ความเห็นชอบ 

2.1.2.2.6 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลระบบสารสนเทศของ กปภ. (ITSC) เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองร่างแผนปฏิบัติการ หากเห็นชอบจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร หากไม่ผ่านการเห็นชอบ
ต้องน ากลับไปทบทวน แผนปฏิบัติการเพื่อน าเสนออีกครั้ง 

2.1.2.2.7 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร เพื่อพิจารณากลั่นกรองร่างแผนปฏิบัติการ 
หากเห็นชอบจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ กปภ. หากไม่ผ่านการเห็นชอบต้องน ากลับไปทบทวน แผนปฏิบัติการ
เพื่อน าเสนออีกครั้ง 

2.1.2.2.8 น าเสนอต่อคณะกรรมการ กปภ. เพื่อพิจารณากลั่นกรองร่างแผนปฏิบัติการ หากเห็นชอบเข้าสู่
การพิจารณาของคณะกรรมการ กปภ. หากไม่ผ่านการเห็นชอบต้องน ากลับไปทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อน าเสนออีกครั้ง 

2.1.2.2.9 จัดท าเป็นรูปเล่มแผนปฏิบัติการและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อน าไปปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 20 จาก 80 
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ตารางที่ 2-2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
ภายใน ก.ย. 
(ก่อนปีแผน   

2 ปี) 

ศึกษา วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
เพื่อถ่ายทอดมาเป็นแผนปฏิบัติการ 

กศผ. 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล

ของ กปภ พ.ศ. 
ปี 2563-2565 

 
ภายใน ก.ย. 
(ก่อนปีแผน   

2 ปี) 

ก าหนดเป้าหมายทีจ่ะด าเนินการภายใน 1 
ปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

กศผ.  

 
ภายใน พ.ย. 
(ก่อนปีแผน   

2 ปี) 

CP1: ก าหนด รวบรวมแผนงาน 
โครงการ และ KPI ให้ชัดเจน วดัผลได้
อย่างเป็นรปูธรรม ซึ่งควรพิจารณาตัววัด
ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ต้นทุน 
และเวลา จากหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

กศผ. และ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 

ภายใน ม.ค. 
(ก่อนปีแผน) 

CP2: พิจารณา กลั่นกรองแผนงาน
โครงการ วงเงินงบประมาณ จัดล าดบั
ความส าคัญ โดยสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะกรรมการก ากับดูแล
ระบบสารสนเทศของ กปภ. 
คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร และ
คณะกรรมการ กปภ. 

สายงาน ผชท.  

 
ภายใน มี.ค. 
(ก่อนปีแผน) 

จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัตกิารประจ าป ี กศผ. 
 
 
 

 
ภายใน เม.ย. 
(ก่อนปีแผน) 

กลั่นกรอง พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัตกิาร  
คณะกรรมการก ากบั
ดูแลระบบสารสนเทศ 

 

 ภายใน พ.ค. 
(ก่อนปีแผน) 

กลั่นกรอง พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัตกิาร  
คณะอนุกรรมการ

พัฒนาองค์กร 
 

 ภายใน มิ.ย. 
(ก่อนปีแผน) 

พิจารณา เพือ่ให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการ กปภ.  

 

 

 

ภายใน ก.ค. 
(ก่อนปีแผน) 

จัดท าเอกสาร รูปเล่มแผนปฏิบัติการ และ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ ์น าไปปฏิบัต ิ

กศผ.  

 
 
 
 
 
 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

เริ่ม ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 

CP2 กลั่นกรอง 

ก าหนดเป้าหมาย 

CP1 ก าหนด
แผนงาน/โครงการ 

 

 

จัดท า(ร่าง) 
แผนปฏิบัติการ 

 

 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

กลั่นกรองร่าง 
แผนปฏิบัติการ 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จบ 

พิจารณา/ 
เห็นชอบ 

 

 กลั่นกรองร่าง 
แผนปฏิบัติการ 

 

กลั่นกรองร่าง 
แผนปฏิบัติการ 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 21 จาก 80 

 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค  

 

2.1.2.3 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลุงทุนโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.2.3.1 การศึกษารายละเอียดของโครงการ เป็นขั้นตอนการท าความเข้าใจโครงการที่จะต้องวิเคราะห์หรือ
ประเมิน เช่น หลักการและเหตุผล กระบวนการท างาน ต้นทุน ผลประโยชน์ของโครงการเอกสารส าคัญที่น ามาศึกษา           
คือแผนปฏิบัติการดิจิทัล แผนปฏิบัติการประจ าปี และ TOR ของโครงการ 

2.1.2.3.2 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและตั้งประเด็นค าถามเกี่ยวกับโครงการเพื่อน าไปสอบถามผู้มีส่วนไดเ้สยีกบั
โครงการ ขั้นตอนนี้ให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์กระบวนการท างานก่อนและหลังการเกิดขึ้นของโครงการเนื่องจากผู้
วิเคราะห์ต้องการทราบถึงกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น รวมถึง ต้นทุนและผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ แต่เพื่อความถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นจึงมีความจ าเป็นจะต้องตั้งประเด็นค าถามที่ผู้วิเคราะห์ยังไม่
เข้าใจเพื่อสอบถามผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ  

2.1.2.3.3 ประชุมหารือกับผู้มีส่วนได้เสียของโครงการและหรือผู้รับบริการตอบแบบสอบถามแล้วแต่กรณี  
สืบเนื่องจากข้อ 2.1.2.3.2 โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีเทคนิคเฉพาะ บางกรณีผู้วิเคราะห์ไม่
สามารถท าความเข้าใจได้เองจึงมีความจ าเป็นต้องให้ผู้รับผิดชอบโคร งการหรือผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการอธิบายถึง 
กระบวนการท างาน ต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถอธิบายถึง
ผลประโยชน์ของโครงการได้อย่างชัดเจน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแบบสอบถามเพื่อค านวณผลประโยชน์ของโครงการโดยให้
ผู้รับบริการจากโครงการเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 

2.1.2.3.4  ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากข้อ 2.1.2.3.3 ผู้วิเคราะห์
ต้องร้องขอเอกสารการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพิ่มเติมเพื่อน ามาวิเคราะห์ เช่น ข้อมูลทางสถิติของโครงการ ผัง
กระบวนการท างานกอ่นและหลังการเกิดขึ้นของโครงการ โดยผู้มีส่วนได้เสียจัดส่งให้ผู้วิเคราะห์ต่อไป 

2.1.2.3.5  สรุปและคัดกรองข้อมูลที่ส าคัญเพื่อน ามาวิเคราะห์โครงการ หลังจากท่ีได้รับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับโครงการ ผู้วิเคราะห์จ าต้องคัดกรองข้อมูลที่ส าคัญ เพื่อน ามาวิเคราะห์โครงการ 

2.1.2.3.6  วิเคราะห์ความคุ้มค่า น าข้อมูลที่คัดกรองแล้วมาวิเคราะห์หาต้นทุนที่แท้จริง ผลประโยชน์ของ
โครงการอันอาจจะเกิดจากกระบวนการท างานที่เปลี่ยนไปหลังจากเกิดโครงการหรือ อื่นๆ เมื่อวิเคราะห์แล้วจะแสดงค่าความ
คุ้มค่าของโครงการโดยผ่านเครื่องมือ NPV B/C หรือค่าความส าเร็จของโครงการรูปแบบอื่น เช่น การบรรยายเชิงคุณภาพ 
แล้วแต่กรณี 

2.1.2.3.7  จัดท ารายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่า คือการรวบรวมการวิเคราะห์ความคุ้มค่าโครงการ
สารสนเทศแต่ละโครงการเพื่อจัดท าให้เป็นรูปเล่มเดียวกัน 

2.1.2.3.8  เสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เสนอเล่มรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าโครงการสารสนเทศต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 22 จาก 80 

 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค  

 

ตารางที่ 2-3 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : ประเมินความคุ้มค่า  

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

1 วัน/ 
โครงการ 

-หลักการและเหตุผล 
-กระบวนการท างาน 
-ต้นทุน 
-ผลประโยชน ์             

กศผ. 
-แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
-แผนปฏิบัติการ 
-TOR ของโครงการ 

 

 
1 วัน/

โครงการ 

วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
-กระบวนการท างาน 
-ต้นทุน 
-ผลประโยชน ์     
ตั้งประเด็นค าถามเกี่ยวกับโครงการ      

กศผ. -แผนปฏิบัติการ 
-TOR ของโครงการ 

 

 
 1 วัน/

โครงการ 

ผู้เกี่ยวข้องกบัโครงการตอบประเด็น
ค าถามเกี่ยวกับ 
-กระบวนการท างาน 
-ต้นทุน 
-ผลประโยชน ์     
-ฯลฯ 

กศผ. 

-แผนปฏิบัติการ 
-TOR ของโครงการ 
-แบบฟอร์มค าถาม 
 

 

 1-2 วัน/
โครงการ 

ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการจัดเตรียม
เอกสารหรือข้อมูลที่เกีย่วข้องจากการ
ประชุมหารือส่งให้กับ ผู้วิเคราะหโ์ครงการ 

ผู้เกี่ยวข้องโครงการ 
เช่น 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้รับบริการจาก
โครงการ 

-ข้อมูลทางสถิตของ
โครงการ 
-ผังกระบวนการท างาน 

 

liffffff 

 

0.5 วัน/
โครงการ 

CP1: สรุปและคดักรองข้อมูลที่ส าคัญ
เพื่อน ามา วิเคราะห์โครงการ 

กศผ. 

-แผนปฏิบัติการ 
-TOR ของโครงการ 
-แบบฟอร์มค าถาม 
-ข้อมูลทางสถิติของ
โครงการ 
ผังกระบวนการท างาน 

 

 
1 วัน/ 

โครงการ 

CP2: วิเคราะห์ต้นทุน วิเคราะห์
ผลประโยชน์  ค านวณหาค่า B/C , NPV 
, ความส าเร็จ  

กศผ. 

 
-แผนปฏิบัติการ 
-TOR ของโครงการ 
-แบบฟอร์มสรุปข้อมูล 

 1 วัน/ 
โครงการ 

จัดท ารายงานความคุ้มค่าของโครงการ
และตรวจสอบความถกูต้องรายละเอยีด
โครงการ 

กศผ. เล่มรายงานการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่า 

 

 1-2 วัน/
โครงการ 

ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบตามล าดบั
ชั้น 

กศผ. 
เล่มรายงานการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่า 

ของโครงการ 

ของโครงการ 

ของโครงการ 

ไม่เห็นชอบ 

ครบถ้วน 

ไม่ครบถ้วน 
 

 

เริ่ม ศึกษารายละเอียด
โครงการ 

วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและต้ังประเด็น
ค าถามเกี่ยวกับโครงการเพื่อน าไป

สอบถาม ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ 
 

ประชุมหารือกับผู้มีส่วนได้
เสียของโครงการและหรือ

ผู้รับบริการตอบ
แบบสอบถามแล้วแต่กรณี 

จัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่า 

เสนอรายงาน
ต่อ

จบ 

เห็นชอบ 

ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ
จัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูล

ที่เกี่ยวข้อง 

CP1 สรุปและคัดกรอง
ข้อมูลที่ส าคัญเพื่อน ามา

วิเคราะห์โครงการ 
 

ตรวจสอบข้อมูล 

CP2 วิเคราะห์      
ความคุ้มค่า 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 23 จาก 80 

 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค  

 

2.1.3 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 

ตารางที่ 2-4 จุดอ่อน / ความเสีย่ง / ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขกระบวนการจดัท าแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 

ปัญหาอุปสรรค 
การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะ 

กระบวนการท างานย่อยที่ 1 การจัดท าแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ปล งอย่ า ง
รวดเร็วทั้งด้านซอฟต์แวร์ 
ฮาร์ดแวร์  เครือข่ายและ
ความปลอดภัย   

1. ทบทวนแผนปฏิบัติการทุกปี เพือ่ให้มี
ความเหมาะสมกับองค์กร ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และมีความคุม้ค่า 
2. ศึกษาแผนแม่บทฯ แผนยุทธศาสตร์ของ
ประเทศและแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. พัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ 
ก้าวทันตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 
2. เพิ่มความรู้ ทักษะในการจัดท า
แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.2  กระบวนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
2.2.1 ขอบเขตกระบวนการท างาน 

-  ครอบคลุมบุคลากรในกองพัฒนาระบบงานสารสนเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบงานและการ
ด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งระบบงานสารสนเทศของ กปภ. 
2.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาและการแก้ไข/ปรับปรุงระบบสารสนเทศจะด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารงานของกปภ. ตาม
แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวทางการปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยการออกแบบและ
พัฒนาระบบอาจแบ่งได้เป็นสองแนวทาง คือการด าเนินการออกแบบและพัฒนาระบบโดยพนักงานของการประปาส่วน
ภูมิภาคซึ่งจะด าเนินการเองในทุก ๆ ขั้นตอน และการด าเนินการจ้างเหมาวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ ตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

2.2.2.1 ตรวจสอบเอกสารโครงการและพิจารณาวิธีการพัฒนาโดยแบ่งเป็น 2 แนวทางคือ 1) การจ้างพัฒนา
ระบบ โดยการด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของทางราชการ 2) การพัฒนาเอง ซึ่ง
ทั้ง 2 แนวทาง ต้องด าเนินการตามขั้นตอนแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2.2.2.2 ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)ในการพัฒนาระบบหรือด าเนินโครงการ การก าหนดว่า
ปัญหาคืออะไรและตัดสินใจว่าการพัฒนาสร้างระบบสารสนเทศ หรือการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเป็นไปได้
หรือไม่โดยเสียค่าใช้จ่ายและเวลาน้อยที่สุด และได้ผลเป็นที่น่าพอใจโดยผู้พัฒนาระบบจะต้องก าหนดให้ได้ว่าการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและบุคลากรความเป็นไปได้ทางด้านบุคลากร คือ องค์กรมีบุคคลที่เหมาะสม
ที่จะพัฒนาและติดตั้งระบบเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่มีจะสามารถหาได้หรือไม่ จากท่ีใด และเมื่อท าการศึกษาความเป็นไปได้
แล้วต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาของทีมผู้พัฒนาระบบทราบเพื่อแจ้งหน่วยงานผู้ร้องขอทราบต่อไป 

2.2.2.3 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) การวิเคราะห์ระบบเริ่มตั้งแต่การศึกษาระบบการท างาน     
ของธุรกิจนั้นหลังจากนั้นก าหนดความต้องการของระบบใหม่ ซึ่งผู้พัฒนาระบบจะต้องใช้เทคนิคในการเก็บข้อมูล        
(Fact-Gathering Techniques) เมื่อจบขั้นตอนการวิเคราะห์แล้ว ผู้พัฒนาระบบจะต้องเขียนรายงานสรุปออกมาเป็น 
ข้อมูลเฉพาะของปัญหา (Problem Specification) 

2.2.2.4 การออกแบบระบบ (System Design) ในการออกแบบระบบต้องค านึงถึงความปลอดภัย (Security) 
ของระบบด้วย เพื่อป้องกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น "รหัส" ส าหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ส ารองไฟล์ข้อมูลทั้งหมด เป็นต้น 
ผู้พัฒนาระบบจะต้องออกแบบฟอร์มส าหรับข้อมูลขาเข้า ( Input Format) ออกแบบรายงาน (Report Format) และ
การแสดงผลบนจอภาพ (Screen Format) หลักการการออกแบบฟอร์มข้อมูลขาเข้าคือ ง่ายต่อการ ใช้งาน และป้องกัน
ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ถัดมาระบบจะต้องออกแบบวิธีการใช้งาน ซึ่งการออกแบบแบ่งเป็น 2 ส่วน 

- การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) 
- การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) 

2.2.2.5 การพัฒนาระบบ (System Development) ผู้พัฒนาระบบจะเริ่มท าการพัฒนาระบบและจัดท า
เอกสารระบบ โดยผู้พัฒนาระบบต้องควบคุมดูแลการเขียนคู่มือซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานระบบ สารบัญ การ
อ้างอิง "Help" บนจอภาพ เป็นต้น ซึ่งจะครอบคลุมกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

2.2.2.6 การทดสอบระบบ (System Test) เป็นการทดสอบระบบงานว่าท างานถูกต้องหรือไม่ สามารถท างาน
ตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือไม่ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องและระบบงานที่
พัฒนาขึ้น 

2.2.2.7 การติดตั้งหรือการปรับเปลี่ยน (Installation, Conversion) ขั้นตอนนี้ผู้พัฒนาระบบ จะน าระบบใหม่
มาใช้แทนรูปแบบการท างานเดิมภายใต้การดูแลของผู้พัฒนาระบบ การป้อนข้อมูลต้องท าให้เรียบร้อย และในที่สุด
ผู้พัฒนาระบบจะเริ่มต้นการใช้งานระบบใหม่นี้ได้การน าระบบเข้ามาควรจะท าอย่างค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อย ที่ดีท่ีสุดคือ 
ใช้ระบบใหม่ควบคู่ไปกับระบบเก่าไปสักระยะหนึ่ง โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์ว่าตรงกันหรือไม่    
หากเรียบร้อยกส็ามารถน าระบบเดิมออกได้ และใช้ระบบใหม่ต่อไป  

2.2.2.8 การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance) เป็นขั้นตอนการดูแลระบบเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพ 
ในการท างานโดย แบ่งการบ ารุงรกัษาเป็น 2 ส่วน คือส่วนท่ีจ้างบรษิัทฯ ด าเนินการ และส่วนท่ีหน่วยงานด าเนินการ  
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2.2.2.9 ในการด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้พิจารณาด าเนินงานตามขั้นตอนกระบวนการในการ
พัฒนาระบบหรือตามข้อก าหนดในขอบเขตของงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ และอาจมีการจัดท ารายงานการ
ด าเนินงานตามความเหมาะสม 

2.2.2.10 ขั้นตอนกระบวนการในการพัฒนาระบบหรือตามข้อก าหนดในขอบเขตของงานตามกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างนั้น ๆ และอาจมีการจัดท ารายงานการด าเนินงานตามความเหมาะสม 

ตารางที่ 2-5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด/Control Point 

(CP) 
ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ตามแผนงาน
โครงการ 
 
 
 
 

กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
ตรวจสอบเอกสารโครงการและ
พิจารณาวธิีการพัฒนาโดย
แบ่งเป็น 2 แนวทางคือ  
1) การจ้างพัฒนาระบบ  
2) การพัฒนาเอง 
 
 
 
 
 

กพส. IT-FM-DEV-01  
 

 ตามแผนงาน
โครงการ 

ด าเนินการตามแนวทางหรือ
ระเบียบวธิีการในการจัดซ้ือจัด
จ้างของหน่วยงานภาครัฐ และ
ตามระเบียบ/ข้อบังคับ ที่ กปภ. 
ก าหนด 

กจห.  

 
 
 

 

ตามแผนงาน
โครงการ 

ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาระบบ และเมื่อ
ท าการศึกษาความเป็นไปได้แล้ว
ต้องรายงานผลการศึกษาให้
ผู้บังคับบัญชาของทีมผู้พัฒนา
ระบบทราบเพื่อแจ้งหน่วยงานผู้
ร้องขอทราบต่อไป 
 
 

ผู้พัฒนาระบบ  

 
 
 

ตามแผนงาน
โครงการ 

เก็บรวบรวมความต้องการของ
ระบบ จากหนว่ยงานผู้ร้องขอ 
 

ผู้พัฒนา
ระบบ/ 
ผู้ใช้งาน 

IT-FM-DEV-02  
 

 
 
 
 
 
 

ตามแผนงาน
โครงการ 

วิเคราะห์ความต้องการของระบบ
และออกแบบระบบ 
CP1: ยืนยันความต้องการของ
ผู้ใช้งานตามเอกสารการ
ออกแบบระบบงาน (DEV-FM-
007) เพื่อป้องกันการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการของ
ผู้ใช้งานในภายหลัง 
 
 

ผู้พัฒนาระบบ IT-FM-DEV-03 
 

เริ่ม 

ศึกษาความเป็นไปได้ 

เก็บรวบรวมความต้องการ 

CP1 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

ด าเนินการตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

พิจารณาวิธีการพัฒนา 

 พัฒนาเอง 

A 

ใช่ ไมใ่ช่ 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 26 จาก 80 

 

 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                      การประปาส่วนภูมิภาค  

 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด/Control Point 
(CP) 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 ตามแผนงาน

โครงการ 
เร่ิมท าการพัฒนาระบบและ
จัดท าเอกสารระบบ โดยผู้พัฒนา
ระบบต้องควบคุมดูแลการเขียน
คู่มือและเอกสารต่างๆ ใหถู้กต้อง
ครบถ้วน 
CP2: ควบคุมเวอร์ชันโปรแกรม 
คู่มือ และเอกสารตา่ง ๆ 

ผู้พัฒนาระบบ  
 
 
 

 ตามแผนงาน
โครงการ 

แจ้งผู้ใช้งานทดสอบระบบตาม
แนวทางการทดสอบระบบ 
CP3: ผู้ใช้งานทดสอบตามกรณี
ทดสอบ (DEV-FM-001) 
หลังจากทดสอบแล้วต้องมีการ
ยืนยันความถูกต้อง 

ผู้ใช้งาน IT-FM-DEV-04  
 
 

 
 
 
 

ตามแผนงาน
โครงการ 

น าระบบใหม่มาใช้แทนรูปแบบ
การท างานเดิมภายใต้การดูแล
ของผู้พัฒนาระบบ และเมื่อติดต้ัง
ใช้งานระบบใหม่เป็นที่เรียบร้อย
แล้วผู้พัฒนาระบบต้องรายงาน
ผลการด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาของทีมผู้พัฒนา
ระบบทราบเพื่อแจ้งหน่วยงานผู้
ร้องขอทราบต่อไป 

ผู้พัฒนาระบบ  

 ตามแผนงาน
โครงการ 

บ ารุงรักษาระบบ ตามข้อตกลงที่
ระบุในเอกสารการจัดท า
โครงการหรือ ตามแนวทางการ
ด าเนินการที่ก าหนด   
CP4: ท าการส ารองข้อมูล เพื่อ
ป้องกันข้อมูลสูญหายหากมีการ
แก้ไขและ เกิดปัญหาสารมารถ
ย้อนกลับได้ 

กพส.  

ค าอธิบายเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
IT-FM-DEV- 04  แบบฟอร์มทดสอบโปรแกรม 
IT-FM-DEV- 03 เอกสารการออกแบบระบบงาน (PROGRAM SPECIFICATION) 
IT-FM-DEV- 01 แบบฟอร์มค าขอพัฒนาระบบงานใหม่ 
IT-FM-DEV- 02 เอกสารความต้องการผู้ใช้งาน (User Requirement) 
2.2.3 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
ตารางที่ 2-6 จุดอ่อน / ความเสีย่ง / ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขกระบวนการจดัท าแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหต/ุ

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
1.พัฒนาระบบไม่ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน เช่น ผู้ใช้งาน
มีความต้องการเพิ่มเติม หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการ 

ให้หน่วยงานผู้ร้องขอตรวจสอบและยืนยัน
เอกสารการออกแบบระบบงาน (IT-FM-DEV-03)  
หากมีการยืนยัน ถึงจะเร่ิมพัฒนาระบบ 

ท าความเข้าใจกับหน่วยงานผู้ร้องขอ ให้ท าการ
ตรวจสอบเอกสารการออกแบบระบบให้
ละเอียด หากมีการเพิ่มเติม/แก้ไข ให้แจ้งทันที 

 

 

CP2 พัฒนาระบบ 

ระบบ 

CP3 ทดสอบระบบ 

CP4 บ ารุงรักษาระบบ 

ติดต้ังใช้งาน 

A 
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2.3 กระบวนการท างานย่อยที่ 3 การสนับสนุนฮาร์ดแวร์ สนับสนุนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ และเครือข่าย 

2.3.1 ขอบเขตกระบวนการท างานย่อย 
- จัดท ามาตรฐาน คณุลักษณะเฉพาะของฮาร์ดแวร์ 
- จัดหา บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบตรวจวดัและควบคุมสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย 
- บริหารจดัการระบบเครือข่าย และการสื่อสาร 

2.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.2.1 การจัดท ามาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของฮาร์ดแวร์ 

2.3.2.1.1 หน่วยงานต่างๆ ของ กปภ. ขอให้จัดท า 

2.3.2.1.2 MDES ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ 

2.3.2.1.3 ครบตามก าหนดระยะเวลา 6 เดือน (นับจาก MDES ประกาศ) 

2.3.2.1.4 จัดท าเพิ่มเติม/แก้ไข คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหาร 
ภารกิจของ กปภ. ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางฯของ MDES และตามกระแสเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

2.3.2.1.5 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในสายการผลิตและจ าหน่ายในปัจจุบันท่ีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กปภ. ว่ายังสามารถจัดซื้อได้หรือไม่ โดยการสอบถามจาก บริษัทผู้ผลิต/ตัวแทน
จ าหน่าย/Website/ Catalog 

2.3.2.1.6 ก าหนดราคากลางของคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กปภ. 
- กรณีที ่1 สอดคล้องกับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ MDES ให้ใช้ราคา

กลาง และคุณลักษณะเฉพาะคณุลกัษณะ เฉพาะของ MDES เป็นราคากลาง 
- กรณีที่ 2 ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ MDES         

ขอใบเสนอราคาจาก 3 บริษัท / 3 ผลิตภัณฑ์ ตามข้อก าหนดของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะต้องมีราคาและคุณลักษณะเฉพาะ
ใกล้เคียงกัน ให้ใช้ราคาต่ าสุดจาก 3 บริษัท/ผลิตภัณฑ์ เป็นราคากลาง 

2.3.2.1.7 จัดท าบันทึกขออนุมัติเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กปภ. 
แต่ละรายการเสนอผู้บริหารตามสายงาน 

2.3.2.1.8 น าเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว ประกาศบน Website ระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
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ตารางที่ 2-7 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดท ามาตรฐานคณุลักษณะเฉพาะของฮารด์แวร์ 
- ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : ร้อยละความสามารถในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 
ทุกวนั 

CP1: ตรวจสอบเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ท่ีมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบนั แบ่ง
ได้เป็น 3 กรณี ดังนี ้ 
1. หน่วยงานต่างๆ ของ กปภ. ขอให้จัดท า 
2. MDES ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับใหม ่
3. ครบตามก าหนดระยะเวลา 6 เดือน (นับจาก MDES 
ประกาศ) 

งานมาตรฐาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ กคค. 

-ประกาศคณุลักษณะ
เฉพาะฯของ MDES  
-บันทกึรอ้งขอจาก
หน่วยงานต่างๆ ของ 
กปภ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 50 วัน 
 ท าการ 

 

จัดท าเพิ่มเตมิ/แก้ไข คุณลกัษณะเฉพาะครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหาร ภารกิจของ 
กปภ.ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางฯของ MDES และตาม
กระแสเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

งานมาตรฐาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ กคค. 

-นโยบายผู้บริหาร 
-ประกาศคณุลักษณะ
เฉพาะฯของ MDES 

 
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในสายการผลิตและจ าหน่ายใน
ปัจจุบันที่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ กปภ.ว่ายังสามารถจดัซ้ือได้หรือไม่ 
โดยการสอบถามจาก บริษัทผู้ผลติ/ตัวแทน
จ าหน่าย/Website/ Catalog 

งานมาตรฐาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ กคค. 

-Catalogผลิตภัณฑ์ 
-ใบเสนอราคา 

 

 

CP2: ก าหนดราคากลางของคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์กปภ  
- กรณีท่ี 1 สอดคลอ้งกับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ MDES  
ให้ใช้ราคากลางและคุณลกัษณะเฉพาะคุณลักษณะเฉพาะ
ของ MDES เป็นราคากลาง 
- กรณีท่ี 2 ไม่สอดคลอ้งกับเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ MDES ขอใบ
เสนอราคาจาก 3 บริษัท / 3 ผลิตภัณฑ์ ตามข้อก าหนด
ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะต้องมีราคาและคุณลักษณะ
เฉพาะใกล้เคียงกนั ให้ใช้ราคาต่ าสดุจาก 3 บริษัท/
ผลิตภัณฑ์ เป็นราคากลาง 

งานมาตรฐาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ กคค. 

-ประกาศคณุลักษณะ
เฉพาะฯของ MDES 
-ใบเสนอราคา 
 

 5 วันท า
การ 

จัดท าบันทกึขออนมุัติเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์กปภ. 
แต่ละรายการเสนอผู้บริหารตามสายงาน 

งานมาตรฐาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ กคค. 

-บันทกึขออนุมัติคุณ
ลักษณะเฉพาะฯ 

 1 วันท า
การ 

( หลัง 
จาก

อนุมตัิ ) 

น าเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่พ่วง ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
ประกาศบน Website ระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

งานมาตรฐาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ กคค. 

 

นิยามค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
SPEC เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
MDES กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and Society) 

CP2 ก าหนดเกณฑ์ราคากลาง 
ของ กปภ. 

สอดคล้องกับ 
MDES 

เทียบ 3 ผลิตภัณฑ์
และเว็บไซต์ 

สอดคล้อง MDES 

ใช้ตาม MDES 
ประกาศ 

ไม่สอดคล้อง MDES 

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 
ที่มีอยู่ในสายการผลิตในปัจจุบัน 

เริ่ม 

CP1 ตรวจสอบ 
คุณลักษณะเฉพาะฯ 

จัดท าเพิ่มเติม/แก้ไข
คุณลักษณะเฉพาะฯ 

รายงานคุณลักษณะ
เฉพาะฯ เสนอผู้บริหาร 

จบ 

ประกาศใช้คุณลักษณะ
เฉพาะฯบน Website กคค.  
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2.3.2.2 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์ลิขสทิธิ ์

2.3.2.2.1 ส ารวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพิ่มเติม 

2.3.2.2.2 รวบรวมข้อมูลความต้องการระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จากทั้ง
ส่วนกลางและภูมิภาค 

2.3.2.2.3 วิเคราะห์ข้อมูล 
 - ด าเนินการวิเคราะห์ ตามเกณฑ์การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และรายการจ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่มีในครอบครองของผู้ร้องขอ / รายการ Spec. และราคาตามที่กระทรวง MDES ก าหนด โดยจะน า
ข้อมูลไปใช้ในการก าหนดขอบเขตงานการจัดหาต่อไป 
 - ด าเนินการวิเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์การใช้งานที่ กปภ.ก าหนด หากไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ 
Open Source แทนได้ ให้จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ตามความจ าเป็นจากวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยน าข้อมูลไปใช้ใน
การก าหนดขอบเขตงานการจัดหา  

2.3.2.2.4 ก าหนดขอบเขตงานจ้างในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ  
ที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ระยะเวลาการรับประกัน ค่าปรับกรณีท าผิดเง่ือนไขในข้อก าหนด รายงานอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
ที่ต้องจัดส่ง คุณสมบัติของผู้รับจ้าง การจ่ายเงิน การส่งมอบงาน   

2.3.2.2.5 น าเสนอคณะกรรมการก ากับดูแลระบบสารสนเทศของ กปภ. (ITSC) เพื่อให้ความเห็นชอบ หาก
วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท ต้องน าเสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบหากวงเงินต่ ากว่า 10 ล้านบาท
ต้องน าเสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบ จากนั้นส่ง กจห. เพื่อด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ต่อไป 

2.3.2.2.6 คณะกรรมการตรวจรับด าเนินการตรวจสอบสิ่งที่ผู้รับจ้างส่งมอบตามข้อก าหนดในขอบเขตงานจ้าง 
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ตารางที่ 2-8 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณต์่อพ่วงและซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ                        
- ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : ร้อยละความสามารถในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผังกระบวนการ ระยะ 
เวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

30 วัน 

ด้านการจัดหาระบบคอมพวิเตอรอ์ุปกรณ์ตอ่พ่วง 
การส ารวจและรวบรวมขอ้มูล มีขั้นตอนดังนี้ 
1. ส ารวจความตอ้งการระบบคอมพิวเตอรอ์ุปกรณ์ต่อ
พ่วงเพิ่มเติม 
2. รวบรวมขอ้มูลความต้องการระบบคอมพวิเตอร์
อุปกรณ์ต่อพว่งจากทั้งสว่นกลางและภูมิภาค 

งานมาตรฐาน
เทคโนฯ กคค. 

 

-แบบส ารวจความตอ้งการ
ใช้งานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง 
-ข้อมูลครุภัณฑ์คอมฯ/
ข้อมูลพนักงานและลูกจ้าง 
จากระบบ SAP 

ด้านการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสทิธิ ์
การส ารวจและรวบรวมขอ้มูล มีขั้นตอนดังนี้ 
1. ส ารวจความตอ้งการใช้งานซอฟต์แวร์ลขิสิทธิ์ 
2. รวบรวมขอ้มูลความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิจ์ากทั้งส่วนกลางและภมูิภาค 

งานมาตรฐาน
เทคโนฯ กคค. 

 

-แบบส ารวจความตอ้งการ
ใช้งานซอฟตแ์วร์ลขิสิทธิ ์
-ทะเบียนข้อมูลซอฟตแ์วร์
ลิขสิทธิ ์

 

30 วัน 

CP1: ด้านการจดัหาระบบคอมพิวเตอรอ์ุปกรณ์ตอ่พ่วง 
ด าเนินการวิเคราะห์ ตามเกณฑ์การจัดสรรครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และรายการจ านวนเคร่ืองคอมฯและ
อุปกรณ์ท่ีมีในครอบครองของผู้ร้องขอ/ รายการ 
Spec. และราคากลางของ กปภ.ก าหนด โดยจะน า
ข้อมูลไปใช้ในการก าหนดขอบเขตงานการจัดหา 

งานมาตรฐาน
เทคโนฯ กคค. 

 
 

-เกณฑ์การจัดสรรครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ของ กปภ. 
-รายการ Spec. และกลาง
ของ กปภ. 

CP2: ด้านการจดัหาซอฟต์แวร์ลขิสิทธิ ์
ด าเนินการวิเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์การใช้งานท่ี 
กปภ.ก าหนด หากไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ Open 
Source แทนได้ ให้จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ตาม
ความจ าเป็นจากวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
โดยน าข้อมูลไปใช้ในการก าหนดขอบเขตงานการ
จัดหา 

งานมาตรฐาน
เทคโนฯ กคค. 

 

 

 

 

 

 

 
30 วัน 

ด้านการจัดหาระบบคอมพวิเตอรอ์ุปกรณ์ตอ่พ่วง 
ก า หน ดข อ บ เ ข ต ง าน จ้ า ง ใ น ก า ร จั ด ห า ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  ที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ 
ระยะเวลาการรับประกัน ค่าปรับกรณีท าผิดเงื่อนไขใน
ข้อก าหนด รายงานและอุปกรณ์ที่ต้องจัดส่ง คุณสมบัติ
ของผู้รับจ้าง การจ่ายเงิน การส่งมอบงาน   

งานมาตรฐาน
เทคโนฯ กคค. 

 
 

- 

ด้านการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสทิธิ ์
ก าหนดขอบเขตงานจ้างในการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์  
ที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ระยะเวลาการรับประกัน ค่าปรับ
กรณีท าผิดเงื่อนไขในข้อก าหนด รายงานและซอฟตแ์วร์
ลิขสิทธิ์ที่ต้องจัดส่ง คุณสมบัติของผู้รับจ้าง การจ่ายเงิน 
การส่งมอบงาน  
 
 

งานมาตรฐาน
เทคโนฯ กคค. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่ม 

ส ารวจและรวบรวมข้อมูล 

CP1,2 วิเคราะห์ 
ความต้องการใช้งาน 

จัดท ารายละเอียด 
ขอบเขตงานจ้าง (TOR) 

B A 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 31 จาก 80 
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ผังกระบวนการ ระยะ 
เวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 

10 วัน จัดท าบันทกึขออนมุัตกิารจดัสรรเสนอ ผวก. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

30 วัน 

-จัดท าแบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา รายงานการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 
-น าเสนอคณะกรรมการก ากับดูแลระบบสารสนเทศ
ของ กปภ. (ITSC) เพื่อให้ความเห็นชอบ 
- หากวงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท ต้องน าเสนอ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
-  หากวงเงินต่ ากว่ า  10 ล้ านบาทต้องน า เสนอ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบ (ตามแบบฟอร์มที่  
กระทรวงมหาดไทยก าหนด) จากนั้นส่ง ให้  

- งานมาตรฐาน 
เทคโนฯ กคค. 
 
 

-หนังสือขออนุมตัิ จัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์ลิขสทิธิ ์
 

 

90 วัน กจห. เพื่อด าเนนิการจัดหาผูร้ับจ้าง ตอ่ไป กองจัดหา 

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้ างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
-ระเบียบกระทรวง  การ
คลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
-ข้อบังคับการประปาส่วน
ภูมิภาคว่าด้วยการพัสดุ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

 

 

ตามข้อ 
ก าหนด 
ใน TOR 

คณะกรรมการตรวจรับด าเนินการตรวจสอบสิ่งที่ผู้
รับจ้างส่งมอบตามข้อก าหนดในขอบเขตงานจ้าง 

คณะกรรมการ
ตรวจรับ 

- เอกสารส่งมอบงานจากผู้
รับจ้าง 
- เอกสารตรวจรับงาน 

นิยามค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
TOR (Term of Reference) ขอบเขตงานจ้าง 
คกก. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 
  

จบ 

จัดหาผู้รับจ้าง 

ตรวจรับงานการจัดหา 

ขอความเห็นชอบ
จาก ITSC 

ต ่ากว่า 10 
ล้าน 

ผ่าน 

N 

เสนอ
มหาดไทย
เพือ่ทราบ 

ไม่ผ่าน 

จัดท าแบบรายงานสรุปโครงการ
เพื่อพิจารณา SPEC และราคาฯ 

ผ่าน 

ขออนุมัติ ผวก. 

Y 

 

B A 

ขอความเห็นชอบ 
จาก คกก. 

 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.3.2.3 การจัดหา บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

2.3.2.3.1 ส ารวจการท างานของอุปกรณ์ สถานท่ีติดตั้ง 

2.3.2.3.2 รวบรวมข้อมูลของระบบงานท่ีจะจ้างบ ารุงรักษา ได้แก่ ระยะเวลาการหมดรับประกัน ยี่ห้อ รุ่นของ
อุปกรณ์ที่จะบ ารุงรักษา  จ านวนอุปกรณ์ทั้งหมดของระบบงาน ระยะเวลาของท างานของอุปกรณ์  (ปี) จ านวนครั้งในการ
ซ่อมแซมแก้ไข 

2.3.2.3.3 ด าเนินการวิเคราะห์ระบบงานท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ถึงปัญหา อุปสรรคที่พบ และวิธีการแก้ไข รวมถึง
ซึ่งท่ีต้องปรับปรุง  โดยจะเป็นข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการก าหนดขอบเขตงานการจัดหาบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย 

2.3.2.3.4 ก าหนดขอบเขตงานจ้างในการจัดหาบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ที่ผู้รับจ้าง
ต้องปฏิบัติ ระยะเวลาการรับประกัน ค่าปรับกรณีท าผิดเง่ือนไขในข้อก าหนด รายงานและอุปกรณ์ที่ต้องจัดส่ง คุณสมบัติของผู้
รับจ้าง การจ่ายเงิน การส่งมอบงาน  

2.3.2.3.5 เสนอผู้บริหารในสายงาน เพื่ออนุมัติการจัดหาบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
และส่งต่อกองจัดหาเพื่อหาผู้รับจ้างคณะกรรมการตรวจรับด าเนินการตรวจสอบสิ่งที่ผู้รับจ้างส่งมอบกับข้อก าหนดในขอบเขต
งานจ้างตามแต่ละงวดงานตามตารางที่ 2-9 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดหา บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย 
  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตารางที่ 2-9 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดหาบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  
- ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : ร้อยละความสามารถในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                                  : ร้อยละของเหตุหยุดชะงัก (Downtime) ต่อปีในการให้บรกิารระบบเครือข่ายภายใน 
                                                   (LAN) และภายนอก ส านักงานใหญ่ (WAN) 

ผังกระบวนการ ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 30 วัน 

การส ารวจและรวบรวมขอ้มูล มีขั้นตอนดังนี้ 
1. ส ารวจการท างานของอุปกรณ์ สถานที่ตดิตั้ง 
2. รวบรวมขอ้มูลของระบบงานทีจ่ะจ้างบ ารุงรกัษา 
ได้แก่ ระยะเวลาการหมดรับประกนั ย่ีห้อ รุน่ของ
อุปกรณ์ทีจ่ะบ ารุงรักษา  จ านวนอุปกรณ์ทั้งหมดของ
ระบบงาน ระยะเวลาของท างานของอุปกรณ์(ปี) 
จ านวนครั้งในการซ่อมแซมแก้ไข 

งานบริการ
คอมพิวเตอร ์

 

-ขอบเขตงานจ้าง
(TOR) ของระบบงาน 
-บันทกึการซ่อมแซม
แก้ไขอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย 

 

15 วัน 

ด าเนินการวิเคราะห์ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ถึง
ปัญหา อุปสรรคที่พบ และวิธีการแก้ไข รวมถึงซ่ึงที่
ต้องปรับปรุง  โดยจะเป็นข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการ
ก าหนดขอบเขตงานการจัดหาบ ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
CP1: วิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์การใช้งานท่ี กปภ. 
ก าหนด หากไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์  Open 
Source แทนได้ให้จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ตาม
ความจ าเป็นจากวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
โดยน าข้อมูลไปใช้ในการก าหนดขอบเขตงานการ
จัดหา 

งานบริการ
คอมพิวเตอร ์

 

-บันทกึการซ่อมแซม
แก้ไขอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย 
 

 

30 วัน 

CP2: ก าหนดขอบเขตงานจ้างในการจัดหา
บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
ท่ีผู้รับจ้างต้องปฏิบัต ิระยะเวลาการรับประกัน 
ค่าปรับกรณีท าผิดเงื่อนไขในข้อก าหนด รายงาน
และอุปกรณ์ท่ีต้องจัดส่ง คุณสมบัติของผู้รบัจ้าง 
การจ่ายเงิน การส่งมอบงาน 

งานบริการ
คอมพิวเตอร ์

 

 

 

 

90 วัน 

เสนอผู้บริหารในสายงาน เพือ่อนุมัตกิารจัดหา
บ ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครือข่าย 
และส่งตอ่กองจัดหาเพื่อหาผูร้ับจ้าง 

 
งานบริการ

คอมพิวเตอร ์
 
 

กองจัดหา 
 

-บันทึกขออนุมัติการ
บ ารุงรักษาระบบงาน 
-ระเบียบส านกั
นายกรฐัมนตรวี่าด้วย
การพัสดดุ้วยวิธกีาร
ทางอเิล็กทรอนกิส ์
-ข้อบังคับการประปา
ส่วนภูมิภาคว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2557 

 

ตาม
ข้อก าหนด
ใน TOR 

CP3: คณะกรรมการตรวจรับด าเนินการตรวจสอบ
สิ่งท่ีผู้รับจ้างส่งมอบกับข้อก าหนดในขอบเขตงาน
จ้างตามแต่ละงวดงาน  
 
 
 
 

งานบริการ
คอมพิวเตอร ์
 
คณะกรรมการ
ตรวจรับ 

-เอกสารส่งมอบงาน
จากผูร้ับจ้าง 
-เอกสารตรวจรับระบบ 

นิยามค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
TOR (Term of Reference) ขอบเขตงานจ้าง 

CP2 จัดท ารายละเอียดขอบเขต
งานจ้าง(TOR) การจัดหา

บ ารุงรักษา 

เริ่ม 

ส ารวจและรวบรวมข้อมูล 

CP1 วิเคราะห์ระบบงาน 

จบ 

จัดหาผู้รับจ้าง 

CP3 ตรวจรับงานการจัดหา
บ ารุงรักษา 

 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ขออนุมัติการจ้าง 
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2.3.2.4 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร 

2.3.2.4.1 ศึกษา รวบรวมความต้องการใช้งานระบบเครือข่ายและการสื่อสารของ กปภ. โดยประสานข้อมูล
กับระบบสารสนเทศท่ีติดตั้งใช้งานในปัจจุบันและอนาคต 

2.3.2.4.2 ส ารวจการใช้งานและวิธีการใช้งานเครือข่ายเพื่อน าไปเป็นแนวทางการพัฒนาระบบเครือข่ายและ
การสื่อสาร 

2.3.2.4.3 น าข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินในการน าระบบเครือข่ายเข้าไปสนับสนุนให้การใช้งานระบบ
สารสนเทศของ กปภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาความเหมาะสมทั้งทางด้านเทคโนโลยีและด้านความคุ้มค่าใน
การลงทุนติดตั้งระบบ 

2.3.2.4.4 จัดท าแผนและแนวทางการด าเนินการพัฒนารวมถึงข้อมูลรายละเอียดในการพัฒนาเพื่อน าเสนอ
ผู้บริหารและคณะกรรมการก ากับดูแลระบบสารสนเทศ ของ กปภ. (ITSC) 

2.3.2.4.5 จัดท าขอบเขตงาน และด าเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบเครือข่าย
และการสื่อสาร พร้อมทั้งประเมินผลการด าเนินการ 

2.3.2.4.6 รายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 
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ตารางที่ 2-10 ขั้นตอนการปฏิบตังิานของการบริหารจดัการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร  
- ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : ร้อยละความสามารถในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                                  : ร้อยละของเหตุหยุดชะงัก (Downtime) ต่อปีในการให้บรกิารระบบเครือข่ายภายใน 
                                                   (LAN) และภายนอก ส านักงานใหญ่ (WAN) 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 
3 เดือน 

ศึกษา รวบรวมความตอ้งการใช้งานระบบ
เครือข่ายและการสือ่สารของ กปภ. โดยประสาน
ข้อมูลกับระบบสารสนเทศที่ติดตั้งใช้งานใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 
 

งานควบคุมความ
ปลอดภัยและ
ระบบเครอืข่าย 

กคค. 
 

ข้อมูลการติดตั้ง
ระบบสารสนเทศ 

   
1 เดือน 

ส ารวจการใช้งานและวิธกีารใช้งานเครือข่ายเพื่อ
น าไปเป็นแนวทางการพัฒนาระบบเครือข่ายและ
การสือ่สาร 

งานควบคุมความ
ปลอดภัยและ
ระบบเครอืข่าย 

กคค. 

เอกสารผลการ
ด าเนนิการระบบ
เครือข่ายที่มอียู่ 

 

 

 

1 เดือน 

น าข้อมูลมาวเิคราะห์และประเมนิในการน า
ระบบเครอืข่ายเข้าไปสนับสนุนให้การใช้งาน
ระบบสารสนเทศของ กปภ. เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ โดยพิจารณาความเหมาะสมทั้ง
ทางด้านเทคโนโลยีและด้านความคุ้มค่าในการ
ลงทุนตดิตั้งระบบ 
CP1: พิจารณาความความสามารถในการ
รองรับการใช้งานระบบเครือข่าย 
CP2: พิจารณาความเสี่ยงและความปลอดภัย
ในการใช้เครือข่าย 

งานควบคุมความ
ปลอดภัยและ
ระบบเครอืข่าย 

กคค. 
 
 

-รายงานผลการ
ประเมนิด้านระบบ
เครือข่าย 

 

 
1 เดือน 

จัดท าแผนและแนวทางการด าเนนิการพัฒนา
รวมถึงข้อมูลรายละเอียดในการพฒันาเพื่อ
น าเสนอผู้บริหาร ITSC 

งานควบคุมความ
ปลอดภัยและ
ระบบเครอืข่าย 

กคค. 
 

-บันทกึขออนุมัติ 
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร ์
-ระเบียบส านกั 

 

6 เดือน 

จัดท าขอบเขตงาน และด าเนนิโครงการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสูงในการพฒันาระบบเครอืข่ายและ
การสือ่สาร พรอ้มทั้งประเมินผลการด าเนินการ 

งานควบคุมความ
ปลอดภัยและ
ระบบเครอืข่าย 

กคค. 
 

TOR เอกสาร
น าเสนอ ITSC 

 

1 เดือน 

รายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินการให้
ผู้บริหารทราบ 

งานควบคุมความ
ปลอดภัยและ
ระบบเครอืข่าย 

กคค. 
 

เอกสารน าเสนอ
คณะกรรมการ 
ITSC 

 
  

ประเมินความเหมาะสม
ในการพัฒนาระบบ

เครือข่ายและการสื่อสาร 

เริ่ม 

ศึกษา รวบรวมความต้องการ 

ส ารวจการใช้งานระบบที่มีอยู่ 

จบ 

น าเสนอผู้บริหารเพื่อด าเนินการ
พัฒนาระบบเครือข่ายและการ

สื่อสาร 

ด าเนินการพัฒนา  

ประเมินความ
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

รวบรวมประกอบ
การศึกษาพัฒนา 

เหมาะสม 

ประเมินผลการด าเนินงาน  

รายงานผู้บริหาร 

CP1,2 
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2.3.2.5 การตรวจสอบสถานะ การท างานของอุปกรณ์ระบบ DMA 

2.3.2.5.1 เจ้าหน้าท่ีจะท าการตรวจสอบเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการรับ-ส่งข้อมูลของอุปกรณ์ระบบ DMA 
- Web Server 
- Database Server 
- Application Server 

2.3.2.5.2 ตรวจสอบสถานะ การสง่ข้อมูล ของอุปกรณ์ ระบบ DMA ที่ส่งมายัง Server ของ กปภ. 
  - กรณีมีข้อมูลหยุดส่งข้อมูลช่ัวคราว เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาเทคโนโลยีน้ าสูญเสีย กทน.จะการ

ตรวจสอบให้ในเบื้องต้น     
  - กรณีข้อมูลหยุดส่งเป็นเวลานาน จะแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบให้ตรวจสอบแก้ไข 

2.3.2.5.3 ตรวจสอบคุณภาพ-ความถูกต้องของข้อมูลที่อุปกรณ์ ระบบ DMA ส่งมายัง Server ของ กปภ. 
   - กรณีมีข้อมูลผิดพลาด หรือค่าความคลาดเคลื่อนสูงจะท าการแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบเพื่อ
ตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือวัด 

2.3.2.5.4 จัดท าสรุปรายงานประจ าเดือนน าเสนอสายงาน 
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ปกติ 

ตารางที่ 2-11 ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ การท างานของอุปกรณ์ระบบ DMA 
- ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : ร้อยละความสามารถในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

  

รายวัน 

เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบเครื่องแม่ข่ายที่
ให้บริการรับ-ส่งข้อมูลของอุปกรณ์ระบบ DMA 
- Web Server 
- Database Server 
- Application Server 

งานพัฒนา
เทคโนโลยีน  า
สูญเสีย กทน. 

 

 

รายวัน 
และ 

สัปดาห์  
 

CP1: ตรวจสอบสถานะ การส่งข้อมูล ของ
อุปกรณ์ ระบบ DMA ท่ีส่งมายัง Server ของ 
กปภ. 
- กรณีมีข้อมูลหยุดส่งข้อมูลชั่วคราว เจ้าหน้าที่จะ
ท าการตรวจสอบให้ในเบื องต้น  
- กรณีข้อมูลหยุดส่งเป็นเวลานาน จะแจ้งไปยัง
ผู้รับผิดชอบให้ตรวจสอบแก้ไข 

 

งานพัฒนา
เทคโนโลยีน  า
สูญเสีย กทน. 

รายงานผลการ
ตรวจสอบจาก
ระบบ dma-
monitor 

 

 

 

รายวัน 

และ 

สัปดาห์  

 

CP2: ตรวจสอบคุณภาพ-ความถูกต้องของข้อมูล
ท่ีอุปกรณ์ ระบบ DMAส่งมายัง Server ของ 
กปภ. 
- กรณีมีข้อมูลผิดพลาด หรือค่าความคลาดเคลื่อน
สูง จะท าการแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบ 
อุปกรณ์-เครื่องมือวัด  

งานพัฒนา
เทคโนโลยีน  า
สูญเสีย กทน. 

รายงานผลการ
ตรวจสอบจาก
ระบบ dma-
monitor 

 

 

ผิดปกต ิ

 

ผิดปกต ิ

ข้อมูลผิดปกติ 

แก้ไขได้ 

แก้ไขไม่ได้ 

แก้ไขได้ 

 

CP1 ตรวจสอบสถานะ การรับ-ส่งข้อมูล
ของ อุปกรณ์ระบบ DMA 

 

แจ้งเจ้าหน้าที่เขต 
ตรวจสอบ-แก้ไข 

ปกติ 

แก้ไขไม่ได้ 

แจ้งเจ้าหน้าที่เขต/ 
สาขา ตรวจสอบแก้ไข 

 

หยุดส่งข้อมูล 

ตรวจสอบความพร้อมเครื่องแม่ข่ายรับ-ส่ง 
ข้อมูลของอุปกรณ์ระบบ DMA 

 

CP2 ความถูกต้อง 
ของข้อมูล 

 
สถานะ 

การรับ-ส่งข้อมูล 

สถานะ 
เครื่องแม่

ข่าย 

แจ้งเจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบแก้ไข 

 

 

สถานะ 
การแก้ไข 

สถานะ 
การแก้ไข 

เริ่ม 

A 

 แจ้งเขตให้ด าเนินการท าเรื่อง
ซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ 

 

เขตแจ้ง งพส. เพื่อลงพื นที่
เข้าตรวจสอบ/แก้ไขอุปกรณ์ 
Data logger 

ปกติ 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง 

 

 

 

 
รายเดือน 

จัดท าสรุปรายงานประจ าเดือนเพื่อน าเสนอสาย
งาน 

งานพัฒนา
เทคโนโลยีน  า
สูญเสีย กทน. 

บันทึกข้อความ 

 

2.3.3 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 

ตารางที่ 2-12 จุดอ่อน / ความเสีย่ง / ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขกระบวนการสนับสนุนฮาร์ดแวร์และเครือข่าย 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมการจัดท ามาตรฐานคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 

จัดท าแผนการทบทวน Spec. 
ทบทวน Spec. ทุก 6 เดือน 

พัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้และ
ติดตามเทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ 

 

กิจกรรม การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
กระบวนการจดัหาล่าช้า มา
จากหลายสาเหตุ เช่น 
1.คณะกรรมการ ITSC จัด
ประชุมเดือนละครั้ง หาก
เดือนใดผู้บริหารระดับสูงไม่
ว่างจะถูกเลื่อนไป ท าให้การ
พิจารณาไม่ทันต่อการจัดหา
ตามแผนที่วางไว้ 
2. กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (MSDE) 
มีการทบทวน Specification 
และราคาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ทุกปี ท าให้ กปภ.
ต้องทบทวน Specification  
ของ กปภ. ให้มีความ
สอดคล้องกับ MSDE อย่าง
ทันท่วงที 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการจัดหา บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
รายการอุปกรณ์เครือข่ายหรือ
ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ครบ
ด้าน 

ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ตามทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 

1. ตรวจสอบเพิ่มเติมในรายการ
อุปกรณ์ที่มีการจัดหาระหวา่งปี
และประเมินวันหมดสัญญา
รับประกันก่อนการจัดหา/
บ ารุงรักษา 

 
 
 
 
 

รายงานสรุป  
น าเสนอสายงาน 

จบ 

A 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 39 จาก 80 

 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                      การประปาส่วนภูมิภาค 

 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร 
การพัฒนาระบบเครือข่าย
เป็ น ไปอย่ า งล่ า ช้ าและ ไ ร้
ทิศทาง 

มี IT Digital plan ปี 60-64 เร่งปรับปรุง IT Digital Plan ให้
ทราบแนวทางที่ชัดเจนและทัน
กาลในการพัฒนาและจัดการ
ระบบเครือข่าย 

 

 

 
 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 40 จาก 80 

 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค  

 

2.4 กระบวนการท างานย่อยที่ 4 การสนับสนุนข้อมลูสารสนเทศ   
2.4.1 ขอบเขตกระบวนการท างานย่อย 

กปภ. ได้จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศตามระบบสารสนเทศที่พัฒนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศตาม             
ความต้องการใช้งานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานภายในและภายนอกซึ่ง กปภ. ได้ปฏิบัติตามระเบียบการประปาส่วน
ภูมิภาค ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2543  ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2544   

2.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.4.2.1 การสนับสนุนข้อมลูสารสนเทศให้กับหน่วยงานภายใน 

2.4.2.1.1 หน่วยงานภายในแจ้งความต้องการข้อมูลมายังหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล 

2.4.2.1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลตรวจสอบรายการข้อมูลที่ต้องการ เป็นไปตามรายการข้อมูลที่
เผยแพร่ได้หรือไม่ 

2.4.2.1.3 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบข้อมูลพิจารณาข้อมูลว่ามีตามที่จัดเก็บไว้ในระบบสารสนเทศหรือไม่ 

2.4.2.1.4 กรณีเป็นข้อมูลที่ไม่มีในระบบสารสนเทศของ กศผ. และ กภส. สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะเป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับความต้องการข้อมูล 

2.4.2.1.5 กรณีมีข้อมูลในระบบสารสนเทศ หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติให้ข้อมูล พร้อมแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ให้ข้อมูลสารสนเทศต่อไป 

2.4.2.1.6 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบข้อมูลจัดท าข้อมูลตามต้องการ  ออกรายงานตามระบบสารสนเทศ และ
ตอบกลับ 
  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 41 จาก 80 

 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค  

 

ตารางที่ 2-13 ขั้นตอนการปฏิบตังิานการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศให้กับหน่วยงานภายใน 
- ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : ร้อยละ ของความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูล 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน /  
Control Point (CP) 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 

 
ตามก าหนด 

 
พิจารณาข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการ 

 

กศผ. 
กภส. 

-หนังสือขอ           
ข้อมูลฯ 
-แบบฟอร์มขอ
ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการขอ้มูลสารสนเทศและภูมิ
สารสนเทศที่เผยแพร่ได้ 
CP1: ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ
ตรงตามทีแ่ผยแพร่ได ้
 

คณะกรรมการ
พิจารณาข้อมูล
ข่าวสารของ 

กปภ. 
กภส. 

รายการขอ้มูลที่
เผยแพร่ได้ 
คู่มือการ

ด าเนินงานระบบ
ภูมิสารสนเทศ

(GIS) 
 

 

 

พิจารณาข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการ
ตามระบบสารสนเทศ 
CP2: ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศที่
ต้องการมีในระบบสารสนเทศ เพื่อ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 

กศผ. 
กทส.1-10 

ระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 

 

 
 
 
 

 

 
พิจารณาข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการ
นอกเหนือจากระบบสารสนเทศ 

กศผ. 
หนังสือขอ          
ข้อมูลฯ 

   

 

 

ตามแผนงาน 
พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับความ
ต้องการข้อมูล 

กศผ. 
กพส. 

ระบบสารสนเทศ 

 

ตามก าหนด 
แจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดท า
ข้อมูล 

กศผ. 
กภส. 

กทส.1-10 

หนังสือแจ้งให้
ข้อมูล 
E-mail 

 

ตามก าหนด 
จัดท ารายงาน/ขอ้มูลตรงตามความ
ต้องการ 

กศผ. 
กภส. 

กทส.1-10 

รายงาน/ข้อมูล 
ตามต้องการ 

 

ตามก าหนด ออกรายงาน/ข้อมูลตรงความต้องการ 
กศผ. 
กภส. 

กทส.1-10 

รายงาน/ข้อมูล
ตามต้องการ 

 

มีระบบ 
สารสนเทศรองรับ 

 

ใช่ 

ใช่ 

เริ่ม 
ความต้องการข้อมูล

สารสนเทศ             
 
 
 
 
 ไม่ใช่ 

 

มี ไม่มี 

 
 

ใช้เฉพาะกิจ 

ไม่ใช่ 

เข้ากระบวนการพัฒนา

ระบบงานสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

CP1 รายการ
ข้อมูลที่เผยแพร่

ได้ 

ไม่ 
 
 

แจ้งหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบข้อมูล 

 

 

 

 

 

อนุมัติ 
ใช่ 

จัดท ารายงาน/ข้อมูล

ตามความต้องการ 

 

 

 

 

 

รายงานข้อมูลตาม

ความต้องการ 
แจ้งผู้ขอข้อมูล 

CP2 มีระบบ
สารสนเทศรองรับ 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 42 จาก 80 

 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค  

 

2.4.2.2 การสนับสนุนข้อมลูสารสนเทศให้กับหน่วยงานภายนอก 

2.4.2.2.1  หน่วยงานภายนอกส่งหนังสือแจ้งความต้องการข้อมูลมายัง กปภ. (สผว.) หรือ กปภ.ข.1-10 (ธุรการ) 

2.4.2.2.2  ผวก. หรือ ผอ.กปภ.ข.1-10  พิจารณาให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ข้อมูล 

2.4.2.2.3  หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล ตรวจสอบรายการข้อมูลที่ต้องการเป็นไปตามรายการข้อมูลที่
เผยแพร่ได้หรือไม่ 

2.4.2.2.4  กรณีเป็นข้อมูลที่ไม่มีในระบบสารสนเทศของ กศผ. และ กภส. สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะเป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับความต้องการข้อมูล 

2.4.2.2.5  กรณีมีข้อมูลในระบบสารสนเทศ หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติให้ข้อมูล พร้อมแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ให้ข้อมูลสารสนเทศต่อไป 

2.4.2.2.6  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบข้อมูลพิจารณาข้อมูลตามที่จัดเก็บตามระบบสารสนเทศ 

2.4.2.2.7  กรณีมีข้อมูลในระบบสารสนเทศ หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติให้ข้อมูล พร้อมแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ให้ข้อมูลสารสนเทศต่อไป 

2.4.2.2.8  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบข้อมูลจัดท าข้อมูลตามต้องการ และออกรายงานตามระบบสารสนเทศ  

2.4.2.2.9  หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลเสนอ ผวก. หรือ ผอ.กปภ.ข.1-10 ลงนามในหนังสือส่งข้อมูล
สารสนเทศกลับหน่วยงานภายนอกท่ีขอข้อมูล 

 
  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 43 จาก 80 

 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค  

 

ตารางที่ 2-14 ขั้นตอนการปฏิบตังิานการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศให้กับหน่วยงานภายนอก 
- ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : ร้อยละ ของความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูล 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน /  
Control Point (CP) 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 

 
ตามก าหนด แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล 

สผว. ธุรการ 
(กปภ.ข.1-10) 

หนังสือขอข้อมูล 

 

 
ผวก. หรือ ผอ.กปภ.ข.1-10 ให้ความ
เห็นชอบแจ้งหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งให้
ข้อมูล 

 หนังสือขอข้อมูล 

 
 
 
 
 
 

รายการขอ้มูลสารสนเทศที่เผยแพร่ได้ 
CP1: ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ
ตรงตามทีแ่ผยแพร่ได ้

คณะกรรมการ
พิจารณาข้อมูล
ข่าวสารของ 

กปภ. 
กภส. 

รายการขอ้มูลที่
เผยแพร่ได้ 
คู่มือการ

ด าเนินงานระบบ
ภูมิสารสนเทศ

(GIS) 

 
 
 
 

พิจารณาข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการมี
ตามระบบสารสนเทศ 
CP2: ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศที่
ต้องการมีในระบบสารสนเทศ เพื่อ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 

กศผ. 
กทส.1-10 

ระบบ
สารสนเทศที่

เกี่ยวขอ้ง 

 
 

พิจารณาข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการ
นอกเหนือจากระบบสารสนเทศ 

กศผ. 
ระบบ

สารสนเทศที่
เกี่ยวขอ้ง 

 
ตามก าหนด 

แจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดท า
ข้อมูล 

กศผ. 
กพส. 

กทส.1-10 

หนังสือแจ้ง
หน่วยงานผู้ดูแล

ข้อมูล 

 ตามแผนงาน 
พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับความ
ต้องการข้อมูล 

กศผ. 
กพส. 

ระบบ
สารสนเทศ 

 ตามก าหนด 
จัดท ารายงาน/ขอ้มูล ตรงตามความ
ต้องการ 

กศผ. 
กพส. 

กทส.1-10 

รายงาน/ข้อมูล
ตามต้องการ 

 

 

 

ตามก าหนด 

- ออกรายงาน/ข้อมูลตรงความ
ต้องการ 
- ผวก. หรือ ผอ.กปภ.ข.1-10 ลงนาม
ในหนังสือตอบกลับ 

กศผ. 
กพส. 

กทส.1-10 

รายงาน/ข้อมูล
ตามต้องการ 

เร่ิม 
หนังสือขอข้อมูลจาก
หน่วยงานภายนอก             

 

 

 

 

 

ผวก.พิจารณาให้
ความเห็นชอบ ไม่ใช ่

ใช่ 

CP1 รายการ
ข้อมูลท่ีเผยแพร่ได้ 

ใช่ 

ไม่ใช ่

 

ไม่มี 
 
 

 

มี 

ใช่ 

แจ้งหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบข้อมูล 

 

 

 

 

 

ไม่ใช่ 

เข้ากระบวนการพัฒนา
ระบบ 

 

 

 

 

 

จัดท าข้อมูลตามระบบ
ท่ีต้องการ 

 

 

 

 

 

รายงาน/ข้อมูล    
ตามความต้องการ 

หนังสือตอบกลับ (ผวก. หรือ 
ผอ.กปภ.ข.1-10  ลงนาม) 

CP2 มีระบบสารสนเทศ 
รองรับ 

 

ใช้เฉพาะกิจ 
ท าได้เอง 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 44 จาก 80 

 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค  

 

2.4.3จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง  

ตารางที่ 2-15 จุดอ่อน / ความเสีย่ง / ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขกระบวนการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อยที่ 4 การสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ 

1. มีความต้องการรายงานที่
นอกเหนือจากรายงานที่
จัดเก็บ และไมไ่ดร้ับหนังสือ
ร้องขอข้อมูลจากหน่วยงาน
ภายใน 

1. หน่วยงานท่ีต้องการข้อมูลท าหนังสือขอ
ข้อมูล เพื่อหน่วยงานให้ข้อมูลเก็บไว้อ้างอิง 

1. จัดท าข้อมูลตามความต้องการ 
2. ส่งข้อมูลกลับให้  
    - หน่วยงานภายใน โดยหัวหน้า
หน่วยงานที่ เป็นหน่วยงานหลัก        
ที่ใช้/ดูแลข้อมูล เป็นผู้ลงนาม   
   - หน่ ว ย ง านภายนอก  โ ดย
หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นหน่วยงาน
หลักที่ใช้/ดูแลข้อมูล เป็นผู้เสนอ 
ผวก .  หรื อ  ผอ .  กปภ .ข . 1-10       
ลงนาม 

 

 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 45 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค  

 

2.5 กระบวนการท างานย่อยที่ 5 การติดตามโครงการระบบสารสนเทศ 
2.5.1 ขอบเขตกระบวนการท างานย่อย 

- ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.5.2.1 กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศผ.) โดยงานแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ รับข้อมูลผล
การด าเนินงานโครงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าเดือนจากส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  (สทส.) และส านักเทคโนโลยี      
ภูมิสารสนเทศ (สทภ.) โดยก าหนดให้ทั้งสองส านักส่งข้อมูลให้ กศผ. ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน ซึ่งประกอบด้วยตารางการ
ติดตามผลการด าเนินงานโครงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเดือนล่าสุด และส าเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ 
ส าเนาสัญญาจ้าง เอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ส าเนาเอกสารตรวจรับงานงวด , ส าเนาเอกสารที่ได้รับอนุมัติ/ชะลอ
โครงการ/ยกเลิกโครงการ พร้อมรายงานการประชุม ITSC 

2.5.2.2 ตรวจสอบข้อมูลโครงการที่ได้รับมาจาก สทส. และ สทภ. ว่าข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้อง และชัดเจน
หรือไม่ รวมถึงน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลเดือนก่อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ผิดปกติหรือไม่ 

2.5.2.3 เมื่อได้ท าการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากมีข้อสงสัยในตัวโครงการ หรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม ให้
ด าเนินการสอบถามข้อมูลจากเจ้าของโครงการโดยตรง หรือท าหนังสือสอบถามข้อมูลผ่านทาง ผชท.  โดยต้องแก้ไข           
และรวบรวมเอกสารข้อมูลต่างๆ รวมถึงบันทึกข้อมูลที่ได้แก้ไข และสอบถามเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 15 ของทุกเดือน 

2.5.2.4 สรุปผลการด าเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป และจัดเตรียมเอกสาร
ที่ใช้ส าหรับการประชุม 

2.5.2.5 น าข้อมูลเสนอคณะกรรมการก ากับดูแลระบบสารสนเทศของ กปภ. (ITSC) และคณะท างานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร 
  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 46 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค  

 

ตาราง 2-16 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการติดตามโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน  ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   

 

ไม่เกินวันที่ 3
ของทุกเดือน 

รับข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ
จาก สทส. และ สทภ. และติดตาม
ทวงถามหากเลยจากที่ก าหนด 

กศผ. 
บันทึกแจ้งส่งเอกสารข้อมูล
เดือนล่าสุด 

 

ผ่าน 

ไม่เกินวันที่ 5 
ของทุกเดือน 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
และรายละเอยีดเอกสารทีจ่ าเป็น 
CP1: ตรวจสอบรายละเอียดของ
โครงการ โดยเปรียบเทยีบกบัเดือน
ก่อน 
CP2: ตรวจสอบเอกสารที่
จ าเป็นต้องน ามาใช้อ้างอิงส าหรบั
โครงการต่างๆ เช่น เอกสารสญัญา
จ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็น
ต้น (CP) 

กศผ. 

      ส า เ น า สั ญ ญา จ้ า ง 
เ อ ก ส า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ  ส า เ น า
เอกสารตรวจรับงานงวด 
ส า เนา เอกสา รที่ ไ ด้ รั บ
อนุมัติ/ ชะลอโครงการ/ 
ยกเลิกโครงการ พร้อม
รายงานการประชุม ITSC 

 

 

 

ไม่เกินวันที่ 5 
ของทุกเดือน 

สอบถามผ่านเจา้ของโครงการ
โดยตรงหรือ บันทึกสอบถามข้อ
สงสัยผ่านทาง ผชท.  

กศผ. 

      บั น ทึ ก พ ร้ อ ม
ร า ย ละ เ อี ย ด ข้ อ ส ง สั ย
เกี่ ยวกับโครงการต่างๆ 
เอกสารข้อมูลตารางการ
ติ ด ต า ม โ ค ร งก า รด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

  
ไม่เกินวันที่ 7 
ของทุกเดือน 

 

บันทึก รวบรวม และสรุปผล
โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตั้งแต่ปีที่โครงการด าเนินการอยู่ถึงปี
ปัจจุบัน  
CP3: รวบรวมข้อมูลการติดตาม
โครงการ และเอกสารส าคัญที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด  

กศผ. 

เ อ ก ส า ร ร า ย ง า น ผ ล
โ ค ร ง ก า ร  ตั้ ง แ ต่ ปี ที่
ด าเนินการอยู่ถึงปีปัจจุบัน 
ดังนี้ 
-  ข้ อ มู ลต าร า งผลกา ร
ด าเนินงานโครงการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ต า ร า ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ความก้าวหน้าโครงการ
เดือนล่าสุดและเดือนก่อน
หน้า 
- รายงานสรุปผลสถานะ
โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ผ ล ก า ร
เบิกจ่าย 

 

ไม่เกินวันที่ 7 
ของทุกเดือน 

บั น ทึ ก ร า ย ง า น คว า ม ก้ า ว ห น้ า
โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านสายงานเสนอ ผชท. ในกรณีที่มี
การประชุม ITSC จะน าข้อมูลล่าสุด
มาจัดท าเอกสารน าเสนอในที่ประชุม
เพื่อทราบต่อไป 
 

กศผ. 

 

 

 

ไม่ผ่าน 

เริ่ม 

รับข้อมูล 

 

ยืนยัน 

สอบถามข้อมูลผ่านทาง 
เจ้าของโครงการ/ ผชท. 

CP1,2 ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

 

CP3 บันทึกและ
รวบรวมข้อมูล พร้อม
สรุปผล
ความก้าวหน้า
โครงการ 

บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา 

จบ 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 47 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค  

 

2.5.3 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง  
ตารางที่ 2-17 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหต/ุ

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อยที่ 5 การติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศ 
      การสื่ อส าร ระหว่ า ง
บุคคล  และการรายงาน
ข้อมูลมีความผิดพลาด และ
คลาดเคลื่อน 
 

    สอบทานกับหน่วยงานเจ้าของ
โครงการหรือแผนงาน เพื่อยืนยัน
ข้อมูลให้ถูกต้อง 

        ทบทวนแนวทางปฏิบัติ
และก าชับให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการหรือแผนงานตรวจสอบ 
ข้อมูลให้ถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ 

 

 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 48 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                      การประปาส่วนภูมิภาค  

 

2.6 กระบวนการท างานย่อยที่ 6 การควบคุมความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.6.1 ขอบเขตกระบวนการท างานย่อย 
- ดูแลรักษาความปลอดภัยเครื่องแม่ข่าย ระบบเครือข่าย ระบบปฏบิัติการ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
-  ส ารองข้อมูล และระบบงานใหส้ามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
- วิเคราะห์ความเสีย่งเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ควบคุมการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ 

2.6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.6.2.1 การดูแลความปลอดภัยระบบเครือข่าย 

2.6.2.1.1 รับข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและการสื่อสาร จากหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานเอกชน ข่าวสารด้านความมั่นคงจากสื่อต่างประเทศ 

2.6.2.1.2 รวบรวมและวิเคราะห์ผลกระทบท่ีมีต่อระบบสารสนเทศของ กปภ. และในภาพรวมของการใช้
งานเครือข่ายและการสื่อสาร 

2.6.2.1.3 น าข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบมาประเมินการด าเนินการ 
-  มีผลกระทบต้องด าเนินการแก้ไข 
- ไม่มีผลกระทบให้เก็บข้อมูลไว้เพื่อใช้ในการวิเคระห์ 

2.6.2.1.4 ก าหนดแนวทางการแก้ไขปรับปรุงด้านความปลอดภยั  

2.6.2.1.5 ก าหนดวิธีการแกไ้ขและปรับปรุงดา้นความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากข้ึน 
-  ใช้กระบวนการโดยปรับปรุงนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย 
-  ใช้เครื่องมือโดยจดัหาเครื่องมือเพือ่จัดการความปลอดภัย 

2.6.2.1.6 จัดท าแผนและแนวทางการด าเนินการพัฒนารวมถึงข้อมูลรายละเอียดในการพัฒนาเพื่อ
น าเสนอผู้บริหาร ITSC 

2.6.2.1.7 จัดท าขอบเขตงาน และด าเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงคใ์นการพัฒนาระบบเครือข่าย
และการสื่อสาร พร้อมทั้งประเมินผลการด าเนินงาน 

2.6.2.1.8 รายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

2.6.2.1.9 รวบรวมและวิเคราะห์ผลกระทบท่ีมีต่อระบบสารสนเทศของ กปภ. และในภาพรวมของการใช้
งานเครือข่ายและการสื่อสาร 
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ตารางที่ 2-18 ขั้นตอนการปฏิบตังิานของการดูแลความปลอดภัยระบบเครือข่าย  
- ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : ร้อยละของการป้องกันเหตกุารณล์ะเมิดความปลอดภัยในเครอืข่าย (Incident) 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
รายละเอียดงาน / Control 

Point(CP) 
ผู้รับผิดชอบ 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 

 
ทุกวัน 

รับข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภยัระบบ
เครือข่ายและการสื่อสาร จากหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ข่าวสารด้าน
ความมั่นคงจากสื่อต่างประเทศ 

งานควบคุม
ความ 

ปลอดภัยฯ 
กคค. 

ข้อมูลข่าวสาร 

 ทุก  
3 เดือน 

รวบรวมและวิเคราะห์ผลกระทบที่มีตอ่
ระบบสารสนเทศของ กปภ. และใน
ภาพรวมของการใช้งานเครือข่ายและ
การสื่อสาร 

งานควบคุม
ความ 

ปลอดภัยฯ 
กคค. 

เอกสารผลการ
วิเคราะห์
ผลกระทบ 

 

 1 เดือน 

CP: น าข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบ
มาประเมินการด าเนินการ 
- มีผลกระทบต้องด าเนินการแก้ไข 
- ไม่มีผลกระทบให้เก็บขอ้มูลไว้เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห ์

งานควบคุม
ความ 

ปลอดภัยฯ 
กคค. 

-รายงานผล
การประเมิน
ด้านระบบ
เครือข่าย 

 

 
3 เดือน 

ก าหนดแนวทางการแก้ไขปรับปรุงด้าน
ความปลอดภยั  

งานควบคุม
ความ 

ปลอดภัยฯ 
กคค. 

- 

 

1 เดือน 

ก าหนดวธิีการแก้ไขและปรับปรุงด้าน
ความปลอดภยัให้มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมมากขึ้น 
- ใช้กระบวนการโดยปรับปรุงนโยบาย
ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
- ใช้เครื่องมือโดยจัดหาเครื่องมือเพื่อ
จัดการความปลอดภยั 

งานควบคุม
ความ 

ปลอดภัยฯ 
กคค. 

 

 
 

จัดท าแผนและแนวทางการด าเนินการ
พัฒนารวมถึงข้อมูลรายละเอียดในการ
พัฒนาเพื่อน าเสนอผู้บริหาร ITSC 

งานควบคุม
ความ 

ปลอดภัยฯ 
กคค. 

TOR เอกสาร
น าเสนอ ITSC 

 

6 เดือน 

จัดท าขอบเขตงาน และด าเนินโครงการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร พร้อมทัง้
ประเมินผลการด าเนินงาน 

งานควบคุม
ความ 

ปลอดภัยฯ 
กคค. 

TOR สัญญาผล
การด าเนินงาน 

 

1 เดือน 

รายงานความก้าวหน้าและผลการ
ด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

งานควบคุม
ความ 

ปลอดภัยฯ 
กคค. 

เอกสาร
น าเสนอ
คณะกรรมการ 
ITSC 

ไม่มี 

มี 

เริ่ม 

รับข้อมูลด้านความปลอดภัยเครือข่าย 

รวบรวมและวิเคราะห์
ผลกระทบ 

จบ 

แก้ไข ปรับปรุงด้านความ
มั่นคงปลอดภัย 

น าเสนอผู้บริหารเพื่อด าเนินการพัฒนาระบบ
รักษาความปลอดภัยเครือข่าย 

CP มี
ผลกระทบ 

รายงานและ
เก็บรวบรวม 

ประเมินผลการด าเนินงาน  

รายงานผู้บริหาร 

วิธีการ 
ปรับปรุงนโยบาย
ความปลอดภัย 

ด าเนินการพัฒนา  
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2.6.2.2 การส ารองข้อมูลและระบบงาน 

2.6.2.2.1 ค านวณทรัพยากรที่ต้องใช้ (Resource) 

2.6.2.2.2 วางแผนการส ารองข้อมูล (Job Schedule) 

2.6.2.2.3 ก าหนดการส ารองข้อมูล (Job Policies) ที่เครื่องแม่ข่าย 

2.6.2.2.4 ตรวจสอบสถานะทรัพยากรของระบบส ารองข้อมูลดังนี้  
- ตรวจสอบเครื่องแม่ข่าย 
- ตรวจสอบทรัพยากรเครื่องอ่านเทป ม้วนเทป 
- ตรวจสอบการเช่ือมต่อระหว่างเครื่องแม่ข่ายกับเครื่องลูกข่าย 

2.6.2.2.5 ตรวจสอบสถานะ Log การท างานของระบบส ารองข้อมูลตามที่ได้ก าหนดไว้ในระบบ 
- กรณีที่ 1 ส าเร็จ – ระบบจะแสดงสถานะการส ารองข้อมูลได้ส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ 
- กรณีที่ 2 ไม่ส าเร็จ – ระบบจะแสดงสถานะการส ารองข้อมูลที่ผิดพลาด และด าเนินการแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้น เพื่อให้ระบบส ารองข้อมูลได้ส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ 

2.6.2.2.6 จัดท าสรุปรายงานประจ าเดือน เพื่อน าเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบ 
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ตารางที่ 2-19 ขั้นตอนการปฏิบตังิานของการส ารองข้อมูลระบบงาน                                                                     
- ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : ระยะเวลาที่ยอมรับได้ในการกู้คืนระบบในกรณีที่เกดิภัยพิบตัขิึ้น (RTO) 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 

 
รายป ี

ท าการประเมินค่า RPO/RTO ของแต่ละ
ระบบเพื่อท าการออกแบบและก าหนดการ
ส ารองข้อมูล ดังนี้ 
1. ค านวณทรัพยากรที่ต้องใช้ (Resource) 
2. วางแผนการส ารองข้อมูล (Job 
Schedule) 
3. ก าหนดการส ารองข้อมูล (Job 
Policies) ที่เครื่องแม่ข่าย 

งานศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
กคค. 

- แผนบริหาร
ความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ตารางส ารอง
ข้อมูลระบบ
ต่างๆ  

 

รายวัน 

CP: ตรวจสอบสถานะทรัพยากรของ
ระบบส ารองข้อมูล ดังนี ้
1. ตรวจสอบเครื่องแม่ข่าย  
2. ตรวจสอบทรัพยากรเครื่องอ่านเทป 
ม้วนเทป 
3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่
ข่ายกบัเครื่องลูกข่าย 

งานศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
กคค. 

รายสถานะการ
ให้บริการของ
ระบบงาน ห้อง
ศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
(COP-FM-10) 

 

รายวัน 

ตรวจสอบสถานะ Log การท างานของ
ระบบส ารองข้อมูลตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
ระบบ 
- กรณีที่ 1 ส าเร็จระบบแสดงสถานะการ
ส ารองข้อมูลได้ส าเร็จตามที่ก าหนดไว ้
- กรณีที่ 2 ไม่ส าเร็จระบบแสดง
สถานะการส ารองข้อมูลที่ผิดพลาด และ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้
ระบบส ารองข้อมูลได้ส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ 
 

งานศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
กคค. 

รายงานการ
ทบทวน Log 
ของระบบงาน
ห้องศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
(COP-FM-11) 

 

 

 

 

รายเดือน 

จัดท าสรุปรายงานประจ าเดือนเพื่อน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชารับทราบ 
 
 
 
 
 

งานศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
กคค. 

-บันทึกตาราง
แสดงการส ารอง
ข้อมูลระบบ 
(COP-FM-04) 

นิยามค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 
RTO/RPO  ค่า Recovery Time Objective/Recovery Point Objective คือค่าระยะเวลาที่ยอมรับได้ในการกู้คืน

ระบบ/ค่าระยะที่ยาวนานท่ีสุดที่ยอมให้ข้อมูลสญูหาย 
Resource ทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายที่ถูกน ามาใช้งาน  
Job Schedule วัน เวลา ท่ีก าหนดไวส้ าหรับส ารองข้อมูล 
Job Policies ข้อก าหนด กฎเกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้ใช้ส าหรับส ารองข้อมูล 
Log  รายละเอียดประวตัิการท างานของการส ารองข้อมลู 

ไม่ส าเร็จ 

ส าเร็จ 

เริ่ม 

ออกแบบและก าหนดการส ารองข้อมูล 

CP ตรวจสอบสถานะ
ทรัพยากร 

แก้ไขปัญหา ส ารองข้อมูล 

ตรวจสอบสถานะ Log 
การท างาน 

สรุปรายงาน 

จบ 
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2.6.2.3 การตรวจสอบสถานะความพร้อมเคร่ืองแม่ข่ายและอุปกรณ์ 

2.6.2.3.1 ตรวจสอบอุณหภูมิและความช้ืนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์  ตรวจสอบโหลดการใช้งานระบบส ารอง
ไฟฟ้า (UPS) พร้อมรายงานสถานะ 

2.6.2.3.2 ตรวจสอบโหลดการใช้งาน 
- CPU 
- Memory 
- Disk 
- Network ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายภายในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบ Monitor 

2.6.2.3.3 ตรวจสอบสถานะการท างานของ Antivirus ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ 
พร้อมรายงานสถานะการท างานรายเดือน 

2.6.2.3.4 เจ้าของระบบตรวจสอบตามคูม่ือการตรวจสอบระบบฯ ของแต่ละระบบงานสารสนเทศ 
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ตารางที่ 2-20 ขั้นตอนการปฏิบตังิานของการตรวจสอบสถานะความพร้อมเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณใ์นห้องศูนย์                 
- ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : ร้อยละของความพร้อมใช้งานเครื่องแม่ข่าย (Uptime Guarantee) 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
รายละเอียดงาน / Control 

Point(CP) 
ผู้รับผิดชอบ 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

รายวันและ
รายเดือน 

ตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นห้องศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
ตรวจสอบโหลดการใช้งานระบบส ารอง
ไฟฟ้า (UPS) 
พร้อมรายงานสถานะ 
หมายเหต:ุ 
- กรณีสถานะไม่ปกติ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
ศูนย์คอมพิวเตอร์จะท าการแก้ไขปัญหา 
เบื้องต้นก่อนแจ้งบริษัทผู้รับจ้าง
บ ารุงรักษาให้เข้ามาด าเนินการแก้ไขให้
แล้วเสร็จ (สถานะเป็นปกต)ิ 

งานศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

-รายงาน
ตรวจสอบความ
พร้อมอุปกรณ์
ในห้องศูนย์
คอมพิวเตอร์
รายวันและราย
เดือน 

 

รายวัน 

ตรวจสอบโหลดการใช้งาน 
- CPU 
- Memory 
- Disk 
- Network 
ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายภายใน
ห้องศูนย์คอมพิวเตอร ์
โดยใช้ระบบ Monitor 
หมายเหต:ุ 
- กรณีสถานะไม่ปกติ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
ศูนย์คอมพิวเตอร์จะท าการแก้ไขปัญหา 
เบื้องต้นก่อนแจ้งบริษัทผู้รับจ้าง
บ ารุงรักษาให้เข้ามาด าเนินการแก้ไขให้
แล้วเสร็จ (สถานะเป็นปกต)ิ 

งานศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

- รายงาน
สถานะการ
ให้บริการ
ระบบงานหลัก
และระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

 

 

 รายเดือน 

ตรวจสอบสถานะการท างานของ 
Antivirus ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายว่าพร้อมใช้งานหรอืไม่ พร้อม
รายงานสถานะการท างานรายเดือน 
หมายเหต:ุ 
- กรณีสถานะไม่ปกติ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
ศูนย์คอมพิวเตอร์จะด าเนินการแก้ไข
ปัญหาให้กลบัมาใช้งานได้ตามปกต ิ

งานศูนย์
คอมพิวเตอร์  

- รายงานการ
ตรวจสอบ
โปรแกรม
ป้องกันไวรัส
ส าหรับเครื่อง
แม่ข่าย ราย
เดือน 

 

รายวัน 

- เจ้าของระบบตรวจสอบตามคู่มือการ
ตรวจสอบระบบฯ ของแต่ละระบบงาน
สารสนเทศ 
 
 
 
 

ผู้ดูแล
ระบบงาน
สารสนเทศ 

(User) 

- รายงานการ
ตรวจสอบความ
พร้อมใช้ของแต่
ละระบบงาน
สารสนเทศ 

 
นิยามค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 
บริษัท  ผู้รับจ้างท่ีได้รับการพิจารณาคดัเลอืกและได้ลงนามเป็นคู่สญัญากับ กปภ. ในการบ ารุงรักษาเครื่องแมข่่าย

และอุปกรณ์ภายในห้องศูนย์คอมพิวเตอร ์
 

ปกติ 

ไม่ปกติ 

ปกติ 

ไม่ปกติ 

เริ่ม 

ตรวจสอบความพร้อมใช้
งานห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 

แจ้งบริษัท 

ตรวจสอบสถานะ           
การท างานของ Antivirus 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

สถานะ 

ตรวจสอบความพร้อมใช้
งานระบบสารสนเทศของ

แต่ละหน่วยงาน 

สถานะ 

ตรวจสอบสถานะ
เครื่องแม่ข่าย 

แจ้งบริษัท 

จบ 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 54 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                      การประปาส่วนภูมิภาค  

 

2.6.3 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 

ตารางที่ 2-21 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปญัหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขกระบวนการควบคุมความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยง 
จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 

ปัญหาอุปสรรค 
การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรม การปฏิบัติงานของการดูแลความปลอดภัยระบบเครือขา่ย 
1. มีการพัฒนาระบบเครือข่าย
อย่างต่อเนื่องท าให้ระบบรักษา
ความปลอดภัย อาจเกดิช่องโหว่
ได ้

1. มีการจัดท าขั้นตอนการทดสอบ
การตรวจสอบช่องโหว่ ในระบบ
รักษาความปลอดภัยเครือข่ายปีละ
1 ครั้ง 

1. เพิ่มจ านวนการตรวจสอบ
ช่องโหว่ในรอบป ี
2. เพิ่มระบบช่วยอ านวยความ
สะดวกในการดูแลความ
ปลอดภัยเครือข่าย 

 

กิจกรรม การปฏิบัติงานของการส ารองข้อมูลระบบงาน 
1. การส ารองข้อมูลไมส่ าเร็จ 
   - การเช่ือมต่อผิดพลาด 
   - ทรัพยากรไม่เพียงพอ 

1. มีการตั้ง Job Policy เพื่อ
ส ารองข้อมูลให้ท างานแบบ
อัตโนมัต ิ
2. เมื่อระบบส ารองข้อมูลไมส่ าเร็จ 
ระบบจะท าการส ารองข้อมูลซ้ า 
3. ตรวจสอบสถานะการท างาน
ของระบบส ารองข้อมลูและสรุป
รายงานประจ าเดือนเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
4. มีโปรแกรม Monitor ไว้
ตรวจสอบการท างานเพื่อความ
สะดวกของผูดู้แลระบบ 

1. ตรวจสอบทรัพยากรของ
ระบบส ารองข้อมูล ( Hard disk 
Tape) 
2. ตรวจสอบการเช่ือมต่อ
ระหว่างเครื่องแม่ข่ายกับเครื่อง
ลูกข่าย ของระบบส ารองข้อมูล 
3. ปรับปรุงแก้ไขคู่มือตรวจสอบ
ระบบส ารองข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานแทนได ้

 

กิจกรรม การตรวจสอบสถานะความพร้อมเคร่ืองแม่ข่ายและอุปกรณ์ในห้องศูนย์ 
1. ผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินการ
แก้ไขล่าช้าหลังจากได้มีการแจ้ง
ปัญหาแล้ว 

1. มีสัญญาการว่าจ้างบริษัท ซึ่งมี
เงือ่นไขการปรับและอตัราค่าปรับ
เขียนไว้ 
 

1. ทบทวนปรับปรุงสัญญา ให้
เป็นปัจจุบันเพื่อให้ครบถ้วน
ถูกต้องตามขอบเขตงานหรือ
เป้าหมายทีเ่ปลี่ยนแปลง 

 

2.  พนักงานไม่ ได้ตรวจสอบ
ระบบ 

2. คู่มือการตรวจสอบสถานะของ
ระบบงาน 

1. สร้างความตระหนักในการ
ตรวจสอบระบบอย่างสม่ าเสมอ 
ให้กับพนักงาน 

 

 
 
 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 55 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                      การประปาส่วนภูมิภาค  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 56 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                      การประปาส่วนภูมิภาค  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 57 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาสว่นภมูิภาค  

 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 58 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาสว่นภมูิภาค  

 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 59 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาสว่นภมูิภาค  

 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 60 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาสว่นภมูิภาค  

 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 61 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาสว่นภมูิภาค  

 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 62 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                      การประปาส่วนภูมิภาค  

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ  

และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 63 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค  

 

2.1 กระบวนการสนับสนุนฮาร์ดแวร์ สนับสนุนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ ์และเครือข่าย 

ระเบียบ / ข้อบังคับ / ค าสั่ง / คู่มือการปฏิบัติงาน เลขที ่ ลงวันที ่
1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ์
- 31 มกราคม 2549 

2. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมภิาควา่ด้วยการพสัดุ ปี 2557 2557/ข02 12 พฤษภาคม 2557 
3. เกณฑ์การจัดสรรครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ ป ี2563 (ปรับเปลีย่นทุกปี) มท55031-1/354 26 มิถุนายน 2563 
4. เกณฑ์กรอบการจดัสรรซอฟต์แวรพ์ื้นฐานของ กปภ. มท55031-3/96 30 เมษายน 2562 

 
2.2 กระบวนการการสนับสนุนขอ้มูลสารสนเทศ   

ระเบียบ / ข้อบังคับ / ค าสั่ง / คู่มือการปฏิบัติงาน เลขที ่ ลงวันที ่
1. ค าสั่งการประปาส่วนภูมภิาค เรื่องก าหนดอัตราค่าบริการข้อมูลแผนท่ี

ดิจิตอล 
107/2553 1 กุมภาพันธ์ 2553 

 
 

 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 64 จาก 80 
 

 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                      การประปาส่วนภูมิภาค  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 

ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 65 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                    การประปาส่วนภูมิภาค  

 

DEV-FM-001 แบบฟอร์มทดสอบโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 66 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                    การประปาส่วนภูมิภาค  

 

DEV-FM-007 เอกสารการออกแบบระบบงาน (PROGRAM SPECIFICATION) 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 67 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                    การประปาส่วนภูมิภาค  

 

 
 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 68 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                    การประปาส่วนภูมิภาค  

 

 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 69 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                    การประปาส่วนภูมิภาค  

 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 70 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                    การประปาส่วนภูมิภาค  

 

DEV-FM-008 เอกสารการออกแบบระบบงาน (PROGRAM SPECIFICATION) 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 71 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                    การประปาส่วนภูมิภาค  

 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 72 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                    การประปาส่วนภูมิภาค  

 

DEV-FM-010 เอกสารการออกแบบระบบงาน (PROGRAM SPECIFICATION)

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 73 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                    การประปาส่วนภูมิภาค  

 

COP-FM-10 รายงานสถานะ การให้บริการระบบงานห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ V.2.1

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 74 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                    การประปาส่วนภูมิภาค  

 

COP-FM-11 รายงานการทบทวน Log ของระบบงานห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ V.2.1 

 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 75 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                    การประปาส่วนภูมิภาค  

 

 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 76 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                    การประปาส่วนภูมิภาค  

 

COP-FM-14 แบบฟอร์มตรวจสอบอปุกรณ์เครือข่ายภายใน (LAN) 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 77 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                    การประปาส่วนภูมิภาค  

 

แบบสั่งซื้อแผนที่แนวท่อประปา ในรูแบบดิจติอล ของ กปภ. 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 78 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                    การประปาส่วนภูมิภาค  

 

บันทึกข้อตกลงการซื้อขายข้อมลูแผนท่ีดิจิทัล 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 79 จาก 80 
 

 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                      การประปาส่วนภูมิภาค  

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 

แบบฟอร์มชี้แจงการปรับปรุงคู่มือกระบวนการท างานที่ส าคัญ 

ประจ าปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 
แบบฟอร์มชี้แจงการปรับปรุงคู่มือกระบวนการท างานที่ส าคัญ ประจ าปี 2563 

กระบวนการ บริหารจัดเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 80 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                    การประปาส่วนภูมิภาค  

 

ล าดับที่ กระบวนการ
ท างานย่อย 

การทบทวน ปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง ผลของการ
ปรับปรุงที่คาดว่า

จะได้รับ 
1 
 

บทที ่1 - ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน 
 

- มีการก าหนดโครงสร้าง
ของสายงานใหม่ 

- ปรับปรุงให้ถูกต้อง 

2 
 

บทที ่1 - ปรับปรุงขอบเขตกระบวนการ
และผู้รับผิดชอบ 
 

- มีการก าหนด
โครงสร้างของสายงาน
ใหม่ 

- ปรับปรุงให้ถูกต้อง 

3 
 

การจัดท า
แผนด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ปรับปรุงผู้รับผิดชอบในการ
ก าหนดเป้าประสงค์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- เพ่ือให้ครอบคลุมถึง
ผู้เกี่ยวข้อง 

- ข้อมูลครบถ้วนมาก
ขึ้นในการก าหนด 
เป้าประสงค์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 
 

การพัฒนา
บุคลากรด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ยกเลิกกระบวนการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการก าหนด
โครงสร้างของสายงาน
ใหม่ โดยโอนงานให้ 
กพท. เป็นผู้ด าเนินการ 

- ปรับปรุงให้ถูกต้อง 

5 
 

ภาคผนวก 2 - ปรับปรุง เกณฑ์การจัดสรร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2563 

- ปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน 

- เอกสารเป็นปัจจุบนั 

6 
 

ภาคผนวก 3 - ปรับปรุง แบบฟอร์มให้เป็น
ปัจจุบัน 

- ปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน 

- เอกสารเป็นปัจจุบนั 

 




