คูมือการปฏิบัติงาน

เลขทีเ่ อกสาร

หนวยงาน : กลุมงานนโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (บผ.)
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนงาน : วิเคราะหความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล

แกไขครัง้ ที.่ ......

1. วัตถุประสงค (ของการกระบวนงาน)
1.1 เพื่อสํารวจความตองการดานครุภัณฑคอมพิวเตอร
1.2 เพื่อสํารวจความตองการใชงานดานระบบสารสนเทศ ของกระทรวงพาณิชย
1.3 เพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับทักษะดานดิจิทัลตามที่ ก.พ. กําหนด (ศทส. รวมกับ สจบ.)
2. ขอบเขต (อธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแตจุดเริ่มตนถึงจุดสิ้นสุด)
สํารวจความตองการและจัดทําคําของบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย
เพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ และติดตามผลการดําเนินโครงการ การเบิกจายงบประมาณ
3. คําจํากัดความ (อธิบายความหมายของคําศัพทเฉพาะกรณีที่มิไดเปนที่เขาใจโดยทั่วไป เชน คําเฉพาะ เปนตน)
3.1 ความตองการดานครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร หมายถึง ความตองการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอร เชน เครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน โนตบุค อุปกรณปองกันเครือขาย เปนตน
3.2 ความตองการใชงานดานระบบสารสนเทศ หมายถึง ความตองการในการพัฒนาระบบเพื่อใชในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
3.3 แผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับทักษะดานดิจทิ ลั ตามที่ ก.พ. หมายถึง แผนพัฒนาบุคคลากรดาน
ทักษะดิจิทัล ประกอบดวย 2 กลุม กลุมผูใชงานทั่วไปและกลุมบุคลากรทีป่ ฏิบัติหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยจัดทําแผนรวมกับ สจบ.
4. ความรับผิดชอบ (ระบุถึงบุคคลที่มหี นาทีร่ ับผิดชอบตั้งแตผูอนุมัติถึงผูปฏิบัติ วาตําแหนงอะไรและมีหนาที่อะไร)
กิจกรรม
จัดทําหนังสือเพื่อสํารวจความตองการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
- หนวยงานใน สป. (ผอ.อนุมตั ิ)
- อธิบดีกรม (ผอ., ปลัด อนุมัติ)
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรและระบบงาน ตามที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณ
การติดตามแผนงานโครงการที่ได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

เปาหมายของกิจกรรม
จัดทําคําของบประมาณเสนอตอ
สํานักงบประมาณ

ผูรบั ผิดชอบ
วิไลวัลย/นริศรา

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามที่รับ
จัดสรรไดตรงแผนงานที่ไดวางไว

คณะกรรมการราง/คณะกรรมการ
พิจารณาผล/คณะกรรมการตรวจรับ

ติดตามการดําเนินโครงการและการ
เบิกจายงบประมาณ

เนตรภา
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5. ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน
5.1 ผังกระบวนการ (เขียน Work flow)
วิเคราะหความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล
START

ดานอุปกรณคอมพิวเตอร และระบบฯ

สํารวจความ
ตองการ

ดานการพัฒนาทักษาดิจิทัลของบุคลากร

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลอง
กับทักษะดานดิจิทัลตามที่ ก.พ.
กําหนด รวมกับ สจบ.

ทบทวนขอมูลทะเบียนคอมพิวเตอร
และระบบฯ
จัดประเภทคอมพิวเตอรและอุปกรณที่
ซื้อทดแทนตามหลักเกณฑราคากลาง
ศึกษาหาขอมูลความรูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีของเครื่องคอมพิวเตอร
และอปกรณที่มีอยในปจจบัน
คนควาหาขอมูลคุณสมบัติเฉพาะ
( Specification ) ราคา ( Price list )
จากชองทางตางๆ ตามเกณฑ
ราคากลาง ฯ
เปรียบเทียบเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณแตละรายการ ที่มีความ
ใกลเคียงกันอยางนอย ๓ ยี่หอ
ิ ั 
สรุปความตอง และจัดทําแผนงาน
โครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ

ปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอของ CIO Board

พิจารณาใหความ
เห็นชอบโดย
CIO Board

เห็นชอบ

1

ไมเห็นชอบ/แกไข
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1

ไมไดรับจัดสรร

สํานักงบพิจาณา
จัดสรร
งบประมาณ

END

ไดรับจัดสรร
ลดวงเงิน
ไดรับ
เต็มวงเงิน

ลดจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณ

ใช

ขออนุมัติหลักการ

กองบริหารการคลัง แตงตั้งคณะกรรมการฯ
จัดทํารางขอบเขตงาน(TOR)
คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตงาน(TOR)
และกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ

คณะกรรมการราง (TOR)
ทบทวนราง (TOR)
ขออนุมัติ
หลักการ

ไมผานการพิจารณา

ผานการพิจารณา
กองบริหารการคลัง
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ติดตามผลการดําเนินโครงการ
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5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กลุมงานนโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (บผ.) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย ดูแลภาพเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีวิธีปฏิบัติงานดังนี้
1) สํารวจความตองการใน 2 สวน
1.1) ความตองการใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอร ดานการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานหรือ
การให บ ริ ก ารประชาชน ในภาพรวมของกระทรวง โดยดํ า เนิ น การจั ด ทํ า บั น ทึ ก เพื่ อ สอบถามความต อ งการของ
หนวยภายใตสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย และกรมภายใตสังกัดกระทรวงพาณิชย
1.2) ความตองการในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ดานทักษะดิจิทัล ไมวา
จะเปนผูปฏิบัติงานทั่วไป หรือบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แลวจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
2) ทบทวนครุภัณฑ และระบบงานเดิม และระบบงานใหมที่ไดมีการสํารวจ ดังนี้
2.1) ทบทวนครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีการขอซื้อทดแทน ซึ่งการซื้อทดแทนไดตองมีอายุการใชงาน
มากกวา 7 ป
2.2) ทบทวนครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีการขอซื้อใหมตามเหตุผลความจําเปนความตองการใชงาน
2.3) วิเคราะหการขอพัฒนาระบบงานใหมหรือการการงบเพื่อบํารุงรักษาระบบงานเดิม
3) ดํ า เนิ น การจํ า แนกประเภทครุ ภั ณ ฑค อมพิ ว เตอรที่ ไ ด ต ามเกณฑ ร าคากลางที่ ก ระทรวงดิจิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด
4) ศึกษาและคนหาความรูใหม ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน ไมวาจะเปนคุณสมบัติ
อุปกรณ ราคา เพื่อจะใหไดครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพ สอดคลองกับเกณฑราคากลาง ทันตอยุค
สมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยหายี่หอตาง ๆ อยางนอย 3 ยี่หอ เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ
5) จัดทําเอกสารสรุปความตองการและจัดทําแผนงานโครงการ เพื่อเสนอคําของบประมาณดังกลาวให CIO
Board พิจารณาเห็นชอบ หากเห็นชอบก็ดําเนินการจัดสงคําของบประมาณเพื่อใหสํานักงบพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตอไป แตหากไมเห็นเห็นชอบ/ปรับกรุงแกไข ก็ดําเนินการปรับแกไขตามความเห็น
ของ CIO Board แลวเสนอให CIO Board พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6) ในสวนการพิจารณาจัดสรรสํานักงานประมาณนั้นแบงเปน 2 สวน คือ
6.1) การไมไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบ ถือวางจบกระบวนการทํางาน
6.2) การไดรับจัดสรรงบประมาณ อาจจะไดรับเต็มวงเงินที่ขอไป หรือลดวงเงินจากที่ขอ หากไดรับเต็ม
วงเงินสามารถดําเนินการขออนุมัติหลักการในการดําเนินการตอไดเลย แตหากมีการปรับลดวงเงินจาก
ที่ขอ ตองดําเนินการเกลี่ยเงินหรือลดจํานวนความตองการที่ไดขอไดเพื่อใหสอดคลองกับจํานวนเงิน
7) ดําเนินการขออนุมัติหลักการเพื่อดําเนินโครงการ ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจาง โดยกองบริหารการ
คลังจะดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการในสวน 3 สวน คือ (1) จัดทํารางขอบเขตงาน
(TOR) (2) คณะกรรมการพิจารณาผล (3) คณะกรรมการตรวจรับ
8) หลั ง จากที่ มี ก ารดํ าเนิ นการโครงการตามที่ ได มี การขออนุ มั ติ แ ล ว นั้น ต อ งมี ก ารติ ด ตามการดํา เนิ น
โครงการวาเปนไปตามแผนงานหรือโครงการที่ไดวางแผนไวหรือไม
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6. มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (ตองเปนมาตรฐานที่ไดจากการนําความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูม ี
สวนไดสวนเสียมาวิเคราะหเพื่อจัดทําเปนขอกําหนด และนํามาจัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน)
6.1 ขอกําหนดที่สําคัญ
ขั้นตอนและกิจกรรมตามปฏิทินงบประมาณ
6.2 ตัวชี้วัดที่สําคัญ
สามารถจัดเตรียมรายละเอียดและเสนอคําของบประมาณตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
6.3 จุดควบคุม
เวลาที่ใชในการจัดเตรียมรายละเอียดคําของบประมาณตรงตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ระบบติดตามประเมินผล
ในการจัดทําคําของบประมาณ กลุมงานนโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (บผ.) มีการสํารวจคําขอ
งบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อขอรับจัดสรรงบจากสํานักงบประมาณ
8. เอกสารอางอิง
8.1 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. 2560
8.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
8.3 การกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
9. การจัดเก็บและเขาถึงเอกสาร (ระบุการเก็บเอกสารที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นโดยกําหนด ชื่อ

เอกสาร สถานที่เก็บ และผูมีสิทธิ์เขาถึงเอกสาร)
ชื่อเอกสาร

1. ระเบียบ
2. คําของบประมาณ

สถานทีเ่ ก็บ
กลุม บผ.
กลุม บผ.

ผูรบั ผิดชอบ
กลุม บผ.
กลุม บผ.

10. แบบฟอรมที่ใช (ถามี)
แบบฟอรมการจัดทําคําของบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การจัดเก็บ

