
แผนกระบวนการตามภารกจิของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ชื่อกระบวนการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตังิาน :   การติดตามเฝ้าระวังและแจ้งเหตุปัญหาด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          

2. ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

- ผู้บริหารองค์การ 
- ประชาชน 
- หน่วยงานในสังกัด สป.กค. 
- ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 

 

3. ตัวชี้วดั : ระดับความส าเร็จของการติดตามเฝ้าระวังและแจ้งเหตุปัญหาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

              รายละเอียดการวดัผล/เกณฑ์การวัดผลการด าเนนิการ  : 

 ระดับที่ 1 มีการศึกษากรอบการท างาน วิเคราะห์และออกแบบระบบ     
 ระดับที่ 2 มีการพัฒนากระบวนงานส าหรับการติดตามเฝ้าระวังและแจ้งเหตุปัญหา   
 ระดับที่ 3 มีการพัฒนาระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังแบบอัตโนมัติ     
 ระดับที่ 4 มีการพัฒนากลุ่ม Line ส าหรับการแจ้งปัญหา      
 ระดับที่ 5 มีการจัดท ารายงานเหตุปัญหา        
             . 

4. แนวทางการน าเทคโนโลยีดิจทิลัมาใช้ในการจัดการกระบวนการ :   

1. น าเอาระบบ Application Monitoring มาใช้ในการตรวจสอบเฝ้าระวังระบบต่าง ๆ แบบอัตโนมัต ิ    
2. น าเอาระบบ Line มาเพิ่มช่องทางการสื่อสารส าหรับการแจ้งเหตุปัญหา  

5. วิธีการลดขั้นตอนในการปฏิบตังิาน : 
 1. น าเอาระบบตรวจสอบเฝ้าระวังแบบอัตโนมัตมิาแทนการตรวจสอบรายระบบในแบบManual   
2. แจ้งเหตุปัญหาได้โดยตรงกับผู้ดูแลระบบ ผ่านทางระบบ Line      . 

  



6. แผนการด าเนนิงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 

1. ศึกษากรอบการด าเนินงาน             -  
 
 
 

ศทส. 
 

 

2. วิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ             - 
3. พัฒนากระบวนงานส าหรับการติดตาม
เฝ้าระวังและแจ้งเหตุปัญหาด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

            - 

4. พัฒนาระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังแบบ
อัตโนมัติ 

            - 

5. พัฒนากลุ่ม Line ส าหรับการแจ้งปัญหา             - 
6. จัดท ารายงานเหตุปัญหา             - 
              

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถ ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และปัญหาที่เกิดขึ้น 
สามารถได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์              
                   
   



ผลกระบวนการตามภารกิจ 

หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ปีงบประมาณ 2564  

ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการติดตามเฝ้าระวังและแจ้งเหตุปัญหาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

รหัสตัวชี้วัด ศทส.3/1.2  

แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล  

มิติการประเมินผล มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  

เป้าประสงค์ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง  

น้้าหนัก (ร้อยละ) 10  

ค้าอธิบาย การติดตามเฝ้าระวังและแจ้งเหตุปัญหาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้ระบบ Application Monitoring มาใช้ตรวจสอบเฝ้าระวังระบบต่างๆ 
แบบอัตโนมัติ และมีการน าเอาแอพพลิเคชั่น Line Official ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความคุ้นเคย และใช้งานเป็นประจ าอยู่แล้ว มาเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรับแจ้งปัญหา  
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแจ้งปัญหาได้อย่างชัดเจน ง่าย สะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น  

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ระดับคะแนนตัวชี้วัด ระดับผลการด้าเนินงาน ค้าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 

1 1  มีการศึกษากรอบการท างาน วิเคราะห์และออกแบบระบบ  

2 2  มีการพัฒนากระบวนงานส าหรับการติดตามเฝ้าระวังและแจ้งเหตุปัญหา  

3 3  มีการพัฒนาระบบตรวจสอบและเฝ้าระบบแบบอัตโนมัติ  

4 4  มีการพัฒนากลุ่ม Line ส าหรับการแจ้งปัญหา  

5 5  มีการจัดท ารายงานเหตุปัญหา  

เงื่อนไข (ถ้ามี) 
 

หน่วยวัด ระดับความส าเร็จ  

เป้าหมายปีปัจจุบัน 5  

ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี) -  

ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 2 ปี (ถ้ามี) -  

ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) -  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงาน/เอกสาร  



ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นายปริญญา ปรีดียานนท์  เบอร์ติดต่อ 3306  

ผู้สนับสนุน นายอนุวัฒน์ บัวไสว  เบอร์ติดต่อ 2646  

รายงานผลการด้าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ผลการด้าเนินงาน 5 5 5 5 

รายละเอียดการด้าเนินงาน 

1. ด าเนินการศึกษากรอบการท างาน 
วิเคราะห์และออกแบบระบบ โดย
พิจารณากรอบการท างาน ครอบคลุม
ระบบงานเทคโนโลยีสารเทศที่ส าคัญของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และ
ด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบ ทั้งใน
ส่วน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์เครื่องมือ 
กระบวนงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
2. พัฒนากระบวนงานส าหรับการติดตาม
เฝ้าระวังและแจ้งเหตุปัญหา เช่น ขั้นตอน
ของผู้ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และแจ้ง
เหตุปัญหาไปยังผู้ดูแลระบบงาน ก าหนด
รูปแบบและเงื่อนไขการแจ้งปัญหา การ
ให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนงานแก่ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
3. พัฒนาระบบตรวจสอบและเฝ้าระบบ
แบบอัตโนมัติ โดยการพัฒนาระบบ 
Application Monitoring ผ่านเครื่องมือ 
ManageEngine Application 
Manager ที่มีการเชื่อมโยงไปยัง
ระบบงานเทคโนโลยีสารเทศที่ส าคัญของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพ่ือให้
สามารถตรวจสอบเฝ้าระวังระบบงาน
ดังกล่าว ได้ในแบบอัตโนมัติ  
 

1. ด าเนินการติดตามเฝ้าระวังและแจ้ง
เหตุปัญหาด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ส าคัญของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และ
จัดท ารายงานสรุปเหตุปัญหา เป็นราย
เดือน  
2. ปรับปรุงระบบตรวจสอบและเฝ้า
ระบบแบบอัตโนมัติ และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในกลุ่ม Line MOF Incident 
Report ให้ถูกต้อง ทันสมัย สอดคล้อง
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ส าคัญของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง  

3. พัฒนาระบบตรวจสอบและเฝ้าระบบ
แบบอัตโนมัติ โดยการพัฒนาระบบ 
Application Monitoring ผ่านเครื่องมือ 
ManageEngine Application 
Manager ที่มีการเชื่อมโยงไปยัง
ระบบงานเทคโนโลยีสารเทศที่ส าคัญของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพ่ือให้
สามารถตรวจสอบเฝ้าระวังระบบงาน
ดังกล่าว ได้ในแบบอัตโนมัติ  
4. พัฒนากลุ่ม Line MOF Incident 
Report เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้ง
ปัญหาไปยังผู้รับผิดชอบดูแลระบบงาน
เทคโนโลยีสารเทศที่ส าคัญของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง และเชิญผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมกลุ่ม  
5. ด าเนินการติดตามเฝ้าระวังและแจ้ง
เหตุปัญหาด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ส าคัญของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และ
จัดท ารายงานสรุปเหตุปัญหา เป็นรายเดือน  

1. ด าเนินการศึกษากรอบการท างาน 
วิเคราะห์และออกแบบระบบ โดย
พิจารณากรอบการท างาน ครอบคลุม
ระบบงานเทคโนโลยีสารเทศที่ส าคัญของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และ
ด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบ ทั้งใน
ส่วน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์เครื่องมือ 
กระบวนงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
2. พัฒนากระบวนงานส าหรับการติดตาม
เฝ้าระวังและแจ้งเหตุปัญหา เช่น ขั้นตอน
ของผู้ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และแจ้ง
เหตุปัญหาไปยังผู้ดูแลระบบงาน ก าหนด
รูปแบบและเงื่อนไขการแจ้งปัญหา การ
ให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนงานแก่ผู้
ที่เกีย่วข้อง เป็นต้น  
3. พัฒนาระบบตรวจสอบและเฝ้าระบบ
แบบอัตโนมัติ โดยการพัฒนาระบบ 
Application Monitoring ผ่านเครื่องมือ 
ManageEngine Application 
Manager ที่มีการเชื่อมโยงไปยัง
ระบบงานเทคโนโลยีสารเทศที่ส าคัญของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพ่ือให้
สามารถตรวจสอบเฝ้าระวังระบบงาน
ดังกล่าว ได้ในแบบอัตโนมัติ  
 



4. พัฒนากลุ่ม Line MOF Incident 
Report เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้ง
ปัญหาไปยังผู้รับผิดชอบดูแลระบบงาน
เทคโนโลยีสารเทศที่ส าคัญของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง และเชิญผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมกลุ่ม 5. ด าเนินการ
ติดตามเฝ้าระวังและแจ้งเหตุปัญหาด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ส าคัญของส านักงานปลดั
กระทรวงการคลัง และจัดท ารายงาน
สรุปเหตุปัญหา เป็นรายเดือน  

4. พัฒนากลุ่ม Line MOF Incident 
Report เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้ง
ปัญหาไปยังผู้รับผิดชอบดูแลระบบงาน
เทคโนโลยีสารเทศที่ส าคัญของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง และเชิญผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมกลุ่ม 5. ด าเนินการ
ติดตามเฝ้าระวังและแจ้งเหตุปัญหาด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ส าคัญของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง และจัดท ารายงาน
สรุปเหตุปัญหา เป็นรายเดือน 6. 
ปรับปรุงระบบตรวจสอบและเฝ้าระบบ
แบบอัตโนมัติ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
กลุ่ม Line MOF Incident Report ให้
ถูกต้อง ทันสมัย สอดคล้องกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ส าคัญของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง  

คะแนนตัวชี้วัด 5 5 5 5 

คะแนนถ่วงน้้าหนัก 0.5 0.5 0.5 0.5 

ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน 1. กระบวนงานส าหรับการติดตามเฝ้า
ระวังและแจ้งเหตุปัญหา    

 



ไฟล์เอกสาร/หลักฐานตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จของการติดตามเฝ้าระวังและแจ้งเหตุปัญหาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

รหัสตัวช้ีวัด : ศทส.3/12 
 
การพัฒนากระบวนงานสำหรับการติดตามเฝ้าระวังและแจ้งเหตุปัญหา 

 

 การพัฒนาระบบตรวจสอบและเฝ้าระบบแบบอัตโนมัติ 

 

 



 

การพัฒนากลุ่ม Line MOF Incident Report 

                  

    

 



ตัวอย่างรายงานสรุปเหตุปัญหา รายเดือน 

 

 



 

 


