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สวนที่ 1 : บทสรุปโครงการ
กําหนดแนวทางใหสว นราชการ/รัฐวิสาหกิจ จัดทํา สรุปโครงการทีข่ ออนุมัติ
โดยยอ ประกอบดวยประเด็นที่เปนสาระสําคัญ ดังนี้
1. ชื่อโครงการ และหนวยงานที่รับผิดชอบ
2. วัตถุประสงค และเปาหมายของโครงการ
3. ขอบเขตการดําเนินโครงการ กับหนาที่ความรับผิดชอบ
4. ระบบงานที่จะจัดทําในโครงการ
4.1 ระบบงานเดิมในปจจุบนั พรอมปญหาอุปสรรคและความจําเปนที่จะตอง
จัดทําโครงการ
4.2 ระบบงานใหมที่ขออนุมัติ
5. การออกแบบระบบงาน และเทคโนโลยีที่นาํ มาใช
5.1 ระบบปจจุบัน
5.2 ระบบที่ขออนุมัติ
6. การเตรียมขอมูลนําเขาของโครงการที่เสนอขออนุมัติ
6.1 ขอมูลดิบเกาในระบบเอกสาร หรือระบบคอมพิวเตอรทจี่ ดั เก็บในปจจุบนั
6.2 ขอมูลดิบซึ่งตองจัดเก็บใหม
6.3 อื่น ๆ
7. การเตรียมบุคลากรผูปฏิบัติงานในโครงการ
- ผูปฏิบัติงานคอมพิวเตอร
- แผนงานพัฒนาบุคลากร
8. วงเงินคาใชจา ย และแหลงที่มาของวงเงิน
- จําแนกวงเงินคาใชจายและแหลงที่มาของวงเงินเปนรายป
9. การเชื่อมโยงเครือขายภายใน และภายนอกหนวยงาน
- สถานภาพปจจุบัน
- รายละเอียดการขออนุมัติ
- แผนงานในอนาคต

-2ตัวอยาง : บทสรุปโครงการ
1. ชื่อโครงการและหนวยงานที่รับผิดชอบ
1.1 ชื่อโครงการ โครงการเสริมสรางระบบจัดเก็บขอมูลดานการบริหาร
รับผิดชอบ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2. วัตถุประสงค และเปาหมายของโครงการที่ขออนุมัติ
2.1 วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงวิธกี ารดําเนินงานใหมใหเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง โดยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการสรางระบบฐานขอมูลกลาง และการใหบริการของระบบคอมพิวเตอรที่หนวยงาน
ใชอยูในปจจุบนั
2.2 เปาหมาย
- ขยายฐานการจัดเก็บขอมูลใหครอบคลุมภารกิจของงานในหนาที่ความรับผิดชอบ จากเดิม
5 ฐานขอมูล เพิ่มเปน 10 ฐานขอมูล
- สามารถใหบริการตอบสนองความตองการแกผูใชบริการรวดเร็วขึ้นจากทีต่ องใชเวลา 5
ชั่วโมง คงเหลือไมเกิน 1 ชั่วโมง
ฯลฯ
3. ขอบเขตการดําเนินโครงการกับหนาที่ความรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีอํานาจหนาที่ในการควบคุม กํากับดูแล และ
ประสานงานใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดําเนินงานและพัฒนา
ระบบการขนสง และสื่อสารของประเทศใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นโยบายของรัฐบาล และแผนงานของกระทรวงคมนาคม การปฏิบัติหนาที่ดงั กลาวจําเปนจะตอง
มีการรวบรวมขอมูล เพื่อใชกําหนดนโยบาย ติดตาม/ประเมินผล โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่
เกี่ยวของกันหลายหนวยงาน จะตองจัดทําเปนระบบฐานขอมูลกลาง เพื่อใหทุกหนวยงานไดใช
ขอมูลบนฐานเดียวกัน สําหรับการวางแผน และบริหารงาน ทั้งในระดับหนวยงานยอย และระดับ
ภาพรวมของกระทรวง เปนไปอยางถูกตองและสอดคลองกัน ลดปญหาการจัดทําขอมูลที่ซา้ํ ซอน
และขาดการประสานงาน

-34. ระบบงานที่จะจัดทําในโครงการ
4.1 ระบบงานปจจุบัน
ระบบงาน
1. ระบบงานบัญชีเงินเดือน
เปนระบบงานที่จัดทําเพือ่ คํานวณรายไดรายจายของพนักงาน
2. ระบบงานบริหารบุคคล
เปนระบบงานที่จัดทําเพือ่ จัดเก็บขอมูลดาน
บุคคล เชน ขอมูลสวนบุคคล การทํางาน
การศึกษา เปนตน
3. ระบบงานบริหารวัสดุ
เปนระบบงานที่จัดทําเพือ่ ชวยการบริหาร
วัสดุและจัดเก็บรวบรวมขอมูลวัสดุ

ลักษณะงาน
- เปนงานประเภท On Line แบบ Batch
Processing

- เปนงานประเภท On Line แบบ Interactive
Processing

- เปนงานประเภท On Line แบบ Batch
Processing

4. ระบบงานบริหารครุภัณฑ
เปนระบบงานที่จัดทําเพือ่ ชวยการบริหารงาน - เปนงานประเภท On Line แบบ Interactive
ครุภัณฑและจัดเก็บรวบรวมขอมูลครุภัณฑ
Processing
ฯลฯ
ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ระบบคอมพิวเตอรที่ใชงานอยูในปจจุบัน มีอุปกรณจํานวนไมเพียงพอ และมีขีดความสามารถ
จํากัด ไมสามารถรองรับระบบงานทีม่ ีการพัฒนาปรับปรุงใหม ปริมาณขอมูลและจํานวนผูตองการ
ใชขอมูลที่เพิม่ ขึ้น ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดความลาชาในการประมวลผล

-44.2 ระบบงานที่ขออนุมัติ
(1) ระบบเงินเดือน
(2) ระบบงานบริหารบุคคล
(3) ระบบงานบริหารวัสดุ
(4) งานบริหารครุภัณฑ
(5) ระบบงานบัญชี
(6) งานจัดหา
(7) งานติดตามการสั่งการ
(8) งานกฎหมาย
(9) งานโครงการ
(10) ระบบขอมูลเพื่อการบริหาร
ฯลฯ
5. การออกแบบระบบงาน และเทคโนโลยีที่นํามาใช
5.1 ระบบปจจุบัน
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอรเครือขาย โดยมีเครื่องแมขายเปนเครื่องในระดับมินคิ อมพิวเตอร
ยี่หอ XX รุน XXXX มีลูกขายเชื่อมโยงเปนระบบ LAN กระจายตามหนวยงานตาง ๆ ภายในกรม
5.2 ระบบที่ขออนุมัติ
เปนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรในระดับมินิคอมพิวเตอรเพิ่มเติมอีก 1 ระบบ เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมี File Server หลัก ทําหนาทีเ่ ปน Host คอมพิวเตอร และ
ทํางานรวมกับมินิคอมพิวเตอรที่มีอยูเดิม ซึ่งในเครือขาย File Server หลักที่จัดหาเพิ่มเติมจะ
ประกอบดวย เครื่องไมโครคอมพิวเตอรทตี่ อเปนระบบ เพื่อใชงานหลักรวมกัน โดยทุกเครื่อง
สามารถเรียกเขาหาระบบได สําหรับโปรแกรมที่ใชงานจะเปนการพัฒนาเองบางสวน เชน ระบบงาน
บริหารทัว่ ไป (ระบบงานเงินเดือน ระบบบัญชี ระบบงานวัสดุ ฯลฯ) และจางพัฒนาโปรแกรม
ระบบงานเฉพาะดาน (ใหระบุชื่อระบบงานดวย)

-56. การเตรียมขอมูลนําเขาของโครงการที่เสนอขออนุมัติ
การเตรียมขอมูลนําเขาจะจัดทําโดย เจาหนาที่ของกรมเอง มี 2 ลักษณะ ดังนี้
6.1 เปนการนําเขาขอมูลจากเอกสารประจําวัน โดยบันทึกดวยวิธี Key in และโดยการ Scan
ในกรณีที่เปนขอมูลรูปภาพ
6.2 เปนการนําขอมูลทีม่ ีอยูแลวในระบบที่อยูในสื่อคอมพิวเตอร คือ Hard Disk และที่เก็บไว
ดวย Tape มาปรับปรุงและจัดทําขอมูลเพิม่ เติม
7. การเตรียมบุคลากรผูปฏิบัติงานในโครงการ
การดําเนินโครงการจะใชบุคลากรที่มตี ําแหนงงานและความรูดานคอมพิวเตอรโดยตรง ซึ่งมีอยู
เดิม จํานวน 8 คน (ไมรวมเจาหนาที่เตรียมขอมูลอีก 10 อัตรา) และมีแผนเพิม่ บุคลากรดาน
วิเคราะหระบบงานและเจาหนาทีโ่ ปรแกรม ในป 2541 - 2545 อีกจํานวน 15 คน เพือ่ เพิ่มความ
เขมแข็งของระบบงานใหสาํ เร็จไดตามเปาหมาย รวมทัง้ จัดใหมีการฝกอบรมดานคอมพิวเตอรใหกบั
ผูปฏิบัติงานและผูบริหารระดับตาง ๆ ใหมคี วามรู สามารถเรียกใชงานได
8. วงเงินคาใชจาย และแหลงที่มาของเงิน
เปนการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณและ Software ดวยเงินงบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2540 วงเงินรวมทั้งสิน้ XX ลานบาท จําแนกเปน
- คาใชจายดานการจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณและโปรแกรมสําเร็จรูป
XX ลานบาท
- คาจางพัฒนาโปรแกรมระบบงาน
XX ลานบาท
- คาติดตั้งระบบและเครือขาย
XX ลานบาท
- อื่น ๆ (ระบุ)
XX ลานบาท
9. การเชื่อมโยงเครือขายภายในและภายนอกหนวยงาน
การสรางฐานขอมูลยอย ซึ่งจัดทําเปนระบบ LAN ระดับกอง ปรากฎวาบางระบบงานในปจจุบัน
ยังใชงานเปนเอกเทศ การขออนุมัติครั้งนีจ้ ะขยายการเชื่อมโยงขอมูลระบบ LAN ของกองตาง ๆ เขา
ดวยกัน และเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอรหลักเดิมทีม่ ีอยู
สําหรับการเชื่อมโยงในอนาคต มีแผนจะขยายการเชือ่ มโยงเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ
ภายในกระทรวง เพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูล และการบริหารงานในภาพรวมตอไป

สวนที่ 2
รายละเอียด
โครงการที่เสนอขออนุมัติ

-71. ชื่อโครงการ
ใหชี้แจงลักษณะโครงการทีน่ ําเสนอ เชน
1.1 การนําเสนอโครงการในลักษณะแผนงาน ใหระบุลักษณะแผนงาน หนวยงาน และระยะ
เวลา เชน
- แผนแมบทของกระทรวงสาธารณสุข ระหวางป 2535 - 2539
- แผนแมบทของมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางป 2535 - 2539
- แผนงานประมวลผลดวยเครื่องจักร การทาอากาศยานแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ
2538 - 2540
- แผนแมบทของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ระหวางป 2540 - 2542
1.2 การนําเสนอโครงการปรับแผนงานเดิม ใหระบุลักษณะการปรับแผนงาน เชน
- โครงการปรับแผนแมบทของกระทรวงสาธารณสุข ป 2537 - 2539
- โครงการปรับแผนแมบทของมหาวิทยาลัยศิลปากร ป 2537 - 2538
- โครงการปรับแผนแมบทของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ป 2541 - 2542
1.3 การนําเสนอโครงการเฉพาะกิจ ใหระบุลักษณะโครงการ และวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
เชน
- โครงการจัดหาคอมพิวเตอรเพื่อใชเตรียมขอมูลของวิทยาศาสตรการแพทย
- โครงการจัดหาคอมพิวเตอรเพื่อใชในการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร
- โครงการเสริมสรางระบบจัดเก็บขอมูลดานการบริหาร
- โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร ชนิดพกพา (PC Notebook) สําหรับผูบริหาร
- โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ทดแทนเครื่องเดิมที่ลาสมัย และสําหรับหนวย
งานที่เปดขึ้นใหม

-82. สวนราชการ
ใหชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสวนราชการที่ขออนุมัติ ดังตอไปนี้
2.1 ชื่อสวนราชการ ชี้แจงชื่อสวนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือชื่อรัฐวิสาหกิจ และกระทรวงที่
สังกัด เชน
- กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ
- องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
2.2 สถานที่ตงั้ แจงสถานทีต่ ั้งของสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เชน
ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10900
ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210
2.3 หัวหนาสวนราชการ ระบุชื่อหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป เชน
นายสมพงษ ถีรวงศ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน หรือ
นายจุมพล เหราปตย
ผูอาํ นวยการองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
2.4 ผูรับผิดชอบโครงการ แจงชื่อผูรับผิดชอบโครงการ ตําแหนง และสถานที่ติดตอ
นายอรรถ สมราง
ผูอาํ นวยการกองแผนงาน
โทร. 5792990 หรือ
นายสายัณห มันตาวิจกั ษณ หัวหนากองวางแผนระบบ
โทร. 5051087

-93. ระบบงานปจจุบัน
ใหขี้แจงรายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ และระบบงานทีม่ ีอยู
กอนทีจ่ ะนําระบบงานใหมมาใช โดยเฉพาะอุปกรณคอมพิวเตอรที่มีอยูแลว ลักษณะงาน ปริมาณ
งาน ลักษณะการประมวลผลของแตละระบบงาน ตลอดจนปญหาอุปสรรคตาง ๆ ดังตอไปนี้
3.1 หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน ตัวอยาง :
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีอํานาจหนาที่ในการควบคุม กํากับดูแล และประสานงาน
ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดําเนินงานและพัฒนาระบบการขนสง
และสื่อสารของประเทศใหสอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของ
รัฐบาล และแผนงานของกระทรวงคมนาคม

-113.3 ระบบหรืออุปกรณคอมพิวเตอรในปจจุบัน
ใหแสดงรายการอุปกรณ โดยระบุยหี่ อ รุน คุณลักษณะของอุปกรณ (Specification) จํานวน
สถานที่ติดตั้ง ชื่อระบบงานที่ใช และปที่ตดิ ตั้ง
ตัวอยาง :
รายการ
จํานวน
สถานที่ติดตั้ง/ชื่อระบบงาน
ติดตั้งใชงาน
เมื่อ(พ.ศ.)
1. File Server : ยี่หอ XX รุน XXXX 1 ชุด 1. ศูนยสารสนเทศ/ระบบงาน
2537
- CPU RISC/Speed …. MHz
บริหาร MIS
- RAM 128 MB
- Hard Disk 6 GB
- Tape 5 GB 4 MM
- CD-ROM Reader
- Monitor Console 14"
- Keyboard
2. File Server : ยี่หอ XX รุน XX
1 ชุด 1. ฝายเทคโนโลยีฯ/ระบบ GIS
2537
- CPU RISC/Speed …. MHz
- RAM 128 MB
- Hard Disk 10 GB
- Tape 5 GB 4 MM
- CD-ROM Reader
- Monitor VGA Color 21"
- Keyboard
7 ชุด 1. งานหองสมุด/ระบบงานหอง
3. Micro-computer : ยี่หอ YY
2537
- CPU 486 DX2/Speed..MHz
สมุด (2 ชุด)
- RAM 8 MB
2. ฝายอํานวยการผูบริหาร/ระบบ
- Hard Disk 170 MB
งานอํานวยการฯ (3 ชุด)
- Monitor VGA Color 14"
3. ฝายระบบสารสนเทศ/ระบบ
- Keyboard
งานวัสดุครุภัณฑ (1 ชุด)
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จํานวน

สถานที่ติดตั้ง/ชื่อระบบงาน

4. Micro-computer : ยี่หอ YY
- CPU 486 DX2/Speed .. MHz
- RAM 16 MB
- Hard Disk 170 MB
- Monitor VGA Color 14"
- Keyboard
5. High-End Micro-computer
: ยี่หอ YY
- CPU 586 Pentium/Speed …
MHz
- RAM 32 MB
- Hard Disk 500 MB
- Monitor VGA Color 20"
- Keyboard
6. Color Laser Printer : ยีห่ อ XX
- RAM 10 MB
- Speed 4 PPM
- Resolution 300 DPI
- Solid Ink Printer
7. Line Printer : ยี่หอ XX
- Speed in Draft 1000 LPM
8. UPS 5 KVA
UPS 3 KVA : ยี่หอ XX

3 ชุด

1. ศูนยสารสนเทศ/ระบบงาน
คอมพิวเตอร MIS และบันทึก
ขอมูล (3 ชุด)

2 ชุด

1. ศูนยสารสนเทศ/ฐานขอมูล
กฎหมายสิง่ แวดลอม/บริหาร
MIS

ติดตั้งใชงาน
เมื่อ (พ.ศ.)
2537

2538

1 เครื่อง 1. ศูนยสารสนเทศ

2538

1 เครื่อง 1. ศูนยสารสนเทศ

2538

1 เครื่อง 1. ศูนยสารสนเทศ
2 เครื่อง 1. ศูนยสารสนเทศ 1 เครื่อง
2. ฝายวิจัย 1 เครื่อง

2537
2538
2538
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9. Dot Matrix Printer : ยี่หอ XX
- Speed in draft 300 CPS
- 24 Pin
- 136 Column
10. CD-ROM Reader : ยี่หอ XX
- Online Reader 6 Disk
- Capacity 600 MB
11. Modem : ยี่หอ XX
- Speed 14,400 BPS
12. Software ป 2537
- Solaris 2.3 for Unlimited
User
- Oracle 7 for 16 Users
- ARC/INFO
- Microfocus COBOL
- Emulator-DL 200 for 10
Users
- Other Applicaiton
(1) Office automation
Software
(2) Backup Software
(3) Virus Software
(4) Utilities Software
(5) Graphic Software

จํานวน

สถานที่ติดตั้ง/ชื่อระบบงาน

5 เครื่อง 1. หองสมุด (2 เครื่อง)
2. ศูนยสารสนเทศ
3. ฝายอํานวยการบริหาร
(2 เครื่อง)
1 เครื่อง 1. ศูนยสารสนเทศ

4 ชุด

2 ชุด
2 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

1. ตอเชื่อมเครือขายระหวางกอง
กับศูนยสารสนเทศ
1. ศูนยสารสนเทศ

ติดตั้งใช
งาน
เมื่อ (พ.ศ.)
2537

2538

2538
2537

-143.4 ระบบงาน
อธิบายลักษณะงาน และวิธีการจัดเก็บและประมวลผลของระบบงานที่จัดทําดวยระบบ
คอมพิวเตอรทมี่ ีอยูในขอ 3.3 ตัวอยาง :
(1) งานเงินเดือน
ระบบงานบัญชีเงินเดือน เปนระบบงานที่จัดทําเพื่อ คํานวณรายได-รายจายของ
พนักงาน จัดทํารายละเอียดเงินเดือน เงินภาษี และจัดเก็บขอมูลเหลานี้ไวในแฟมขอมูล
ลักษณะงาน
เปนงานประเภท On-Line แบบ Batch Processing โดยนําขอมูลเงินเดือน การบรรจุ
แตงตั้ง การลาออก การโอนยายพนักงาน การลงโทษตัดเงินเดือน การปฏิบัติงานลวงเวลา การหัก
คาลดหยอนสวนบุคคล มาคํานวณเปนรายได-รายจายของพนักงานประจําเดือน และการรับเงิน
โบนัส แลวจัดพิมพเปนรายงานตาง ๆ ไดแก บัญชีรายละเอียดเงินเดือนพนักงาน SLIP เงินเดือน
พนักงาน รายละเอียดเงินฝากสงธนาคาร รายงานภาษีเงินไดของพนักงาน
(2) งานบริหารบุคคล
ระบบงานบริหารบุคคล เปนระบบงานที่จัดทําเพื่อจัดเก็บขอมูลดานบุคลากร ไดแก
ขอมูลสวนบุคคล การทํางาน การศึกษาและฝกอบรม การลงโทษ การมาปฏิบัติงาน และขอมูล
อัตรากําลัง ไดแก เลขอัตรา ปที่ไดรับอนุมตั ิอัตรา ฯ ไวในแฟมขอมูล เพื่อความสะดวกถูกตองและ
รวดเร็วในการคนหา สอบถาม จัดทํารายงาน จัดทําสถิติ ฯ เสนอผูบริหารและผูใชงานทั่วไปทั้ง
หนวยงานภายในและภายนอก
ลักษณะงาน
เปนงานประเภท On-Line แบบ Interactive Processing ทําการประมวลผลขอมูลทุกครั้ง
ที่มีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแกไขรายละเอียดของบุคลากร (พนักงานและลูกจาง) หรืออัตรากําลัง
โดยนําอัตราขอมูลมาจากคําสั่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงาน เชน การบรรจุแตงตั้ง การโอนยาย
การลาออก การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถูกลงโทษ เปนตน มาทําการประมวลผลขอมูลและจัดเก็บ
รวบรวมขอมูล แลวออกรายงานตาง ๆ ไดแก บัญชีถือจายเงินเดือนพนักงาน ประวัติยอพนักงาน
ประวัติการฝกอบรม ประวัตกิ ารทํางาน รายงานสรุปวันลาพนักงาน รายชื่อผูมีสิทธิไดรับพิจารณา
เลื่อนขั้น สถิตพิ นักงานดานตาง ๆ

-15(3) งานบริหารวัสดุ
ระบบงานบริหารวัสดุ เปนระบบงานที่จัดทําเพื่อชวยการบริหารงานวัสดุและจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลวัสดุ ไดแก การจัดทําคลังวัสดุ การรับ - จายวัสดุ การตรวจสอบยอดวัสดุคงเหลือ การ
คํานวณมูลคาวัสดุคงเหลือ การทําบัญชีวสั ดุคงเหลือ
ลักษณะงาน
เปนงานประเภท On-Line แบบ Batch Processing โดยนําขอมูลการรับ-จายวัสดุ
รหัส/ชื่อวัสดุ การโอนวัสดุระหวางคลังวัสดุตาง ๆ มาทําการคํานวณยอดวัสดุคงเหลือ มูลคาวัสดุ
คงเหลือ บัญชีวัสดุคงเหลือ และออกรายงานตาง ๆ ไดแก รายงานการเบิกจายวัสดุ รายงานยอด
วัสดุคงเหลือ
(4) งานบริหารครุภณ
ั ฑ
ระบบงานบริหารครุภัณฑ เปนระบบงานทีจ่ ัดทําเพื่อชวยการบริหารงานครุภัณฑ และ
จัดเก็บรวบรวมขอมูลครุภัณฑ ไดแก การจัดทําทะเบียนครุภัณฑ การควบคุม การรับโอนยายและ
แทงจําหนายครุภัณฑ การคิดคาเสื่อมราคาของครุภัณฑ
ลักษณะงาน
เปนงานประเภท ON-Line แบบ Interactive Processing ทําการประมวลผลทุกครั้งที่มี
การเพิม่ เติมเปลี่ยนแปลง หรือแกไขรายละเอียดของครุภัณฑ โดยนําขอมูลการโอนยาย การตัด
จําหนาย การตัดคาเสื่อมราคาของครุภัณฑรายการตาง ๆ มาทําการประมวลผลและออกรายงาน
ตาง ๆ ไดแก รายงานสรุปยอดครุภัณฑ รายงานยอดจําหนายครุภัณฑ รายงานการโอนยาย
รายงานคาเสือ่ มราคา
3.5 ปริมาณงาน : ตัวอยาง
ชื่อระบบงาน
1.
2.
3.
4.

งานบริหารบุคคล
งานเงินเดือน
งานบริหารวัสดุ
งานบริหารครุภัณฑ
รวม

SOURCE
PROGRAM(MB)
2.78
1.52
1.57
1.99
7.89

ปริมาณขอมูล
(MB)
20.88
1.99
9.01
12.92
44.80

ปริมาณงานรวม
(MB)
23.66
2.51
10.58
14.91
52.66

-163.6 โครงรูปและการเชื่อมโยงอุปกรณคอมพิวเตอร
ใหแสดงโครงรูป และการเชื่อมโยงของอุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชงานอยูในปจจุบัน
3.7 บุคลากรดานระบบสารสนเทศ
ใหแสดงรายละเอียดเกีย่ วกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในปจจุบนั ของโครงการ โดยแสดงจํานวน
ตําแหนง หรือระดับความรูดานคอมพิวเตอร
3.8 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิ าน
ใหแสดงปญหาและอุปสรรคของระบบงานปจจุบนั ทีท่ ําใหจําเปนตองจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ใหม
ตัวอยาง 1 :
(1) ระบบคอมพิวเตอรในปจจุบันมีอุปกรณไมเพียงพอตอการใชงาน และมีประสิทธิภาพต่ํา
เชน TERMINAL, และ DISK STORAGE เนื่องจากปจจุบันมีปริมาณงาน และขอมูลมากขึ้น
ประกอบกับผูใ ชงานมีความตองการใชขอมูล และรายงานตาง ๆ เปนการเรงดวน ทําใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความลาชา ไมสะดวก
(2) ระบบคอมพิวเตอรในปจจุบัน มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพจัดในดานตาง ๆ เนื่อง
จากเปนเครื่องขนาดเล็ก เชน ระบบการจัดการและควบคุมการปฏิบัติงาน ความเร็วในการ
ประมวลผล UTILITY SOFTWARE ที่ใช ทําใหไมเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปจจุบัน ซึง่ มี
ปริมาณขอมูลและโปรแกรมระบบงานตาง ๆ เพิม่ มากขึ้น
(3) ปจจุบันมีหนวยงานที่ตองการใชงานคอมพิวเตอรมากขึน้ แตดวยมีขอจํากัดทัง้ ดาน
อุปกรณ และ SOFTWARE ดังไดกลาวไวในขอ (1) และ (2) แลว ทําใหแผนงานตาง ๆ ตองเลื่อน
ออกไปไมสามารถตอบสนองความตองการของผูใชได
ตัวอยางที่ 2
(1) ปญหาดานผูบ ริหารตองการขอมูลเพื่อการจัดใชทรัพยากรอยางประหยัด แตปจจุบนั
ผูบริหารไมสามารถหาขอมูลได ซึ่งจะทําไดเมื่อเวลาลวงเลยไปแลว ไมทันเวลากอใหเกิดปญหาและ
อุปสรรค คือ

-17- การกําหนดปริมาณทรัพยากรในการใชงานมักจะประสบปญหาอยูเ สมอวา ไมสอดคลอง
กับความตองการ เชน วัสดุบางอยางมีอยูใ นคลังพัสดุมาก แตนาํ ไปใชนอย หรือบางอยางสั่งซื้อนอย
แตมีการใชมาก ทําใหเกิดดําเนินงานหยุดชะงักกอใหเกิดผลเสียไมนอยกวารอยละ 40 ของคาใชจาย
ทั้งหมด
- การหาวิธีการจัดทรัพยากรใหมทดแทนทรัพยากรที่กาํ ลังจะหมดไป เพื่อใหการดําเนินการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพยังไมอาจจะทําได เนื่องจากขาดขอมูลดานสถานภาพของทรัพยากรนัน้ ๆ
(2) ปญหาดานการทํางานซ้ําซอนทําใหงานมากโดยไมจําเปน แตละระบบใชเวลาดําเนินการ
ชามาก และบางครั้งผิดพลาด เชน จากการที่หนวยงานหนึง่ ไมจําเปนตองจัดเก็บขอมูลเอง แต
สามารถขอไปยังหนวยงาน ฯ อื่นที่จัดเก็บไวแลวได หากตองมาจัดเก็บขอมูลเองจะทําใหเกิดการ
ทํางานซ้ําซอนทําใหเสียเวลาเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1 เดือน เปนตน
(3) ปญหาดานเอกสารบางระบบไดพบวา เพือ่ สามารถมีเอกสารยืนยันการดําเนินการตองมี
เอกสารถึง 8 หรือ 10 ชุด ซึ่งเกินกวากระดาษคารบอนใชได จึงตองคัดลอกกันหลายครั้ง และ
เอกสารบางประเภท มีเอกสารจํานวนมาก จึงเกิดอุปสรรคในการคนหาหรือติดตามได
(4) ปญหาดานการจัดเวลาการใชอุปกรณ เนื่องจากการดําเนินการดานตาง ๆ เปนไปอยางลาชา
การจัดบริการดานนี้ จึงทําไดยาก และไมสามารถคาดการณลวงหนาได
(5) ปญหาดานการซอมบํารุง ขาดการติดตามและตรวจสอบถึงวัสดุที่ใชการซอม ทําใหการ
ปฏิบัติงานตองหยุดชะงัก และลาชา

-184. ระบบงานใหม
ใหชี้แจงวัตถุประสงค เปาหมาย นโยบาย ประเภทการขออนุมัติ ระบบงาน แผนการดําเนินงาน
ตลอดจนคาใชจาย สถานทีต่ ิดตั้ง และบุคลากร ดังนี้
4.1 วัตถุประสงค
ตัวอยาง :
- เพื่อปรับปรุงวิธีการดําเนินงานใหมใหดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบตอเนื่องสัมพันธซึ่งกัน
และกัน และใชประโยชนรวมกัน
- เพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมระบบการดําเนินการไดดียิ่งขึ้น เนื่องจากมีขอมูลแสดง
สถานภาพการดําเนินงานอยูตลอดเวลาถึงการเปลีย่ นแปลงจากการดําเนินงาน
- เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํารายงานประเภทตาง ๆ สําหรับผูบริหารใชในการตัดสินใจได
รวดเร็วขึ้น โดยสามารถเรียกใช และคัดเลือกเฉพาะขอมูลที่ตองการในการจัดทํารายงานประเภท
ตาง ๆ ไดตามความตองการ ตลอดเวลาและรวดเร็ว เนือ่ งจากมีพรอมอยูแลวในระบบคอมพิวเตอร
- เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพดียงิ่ ขึ้น เนือ่ งจากสามารถทราบ
สถานภาพของหนวยงานอยูต ลอดเวลา ทําใหสามารถจัดสรรทรัพยากรใหนําไปใชงานไดอยางเต็มที่
และมีประสิทธิภาพ
ฯลฯ
4.2 เปาหมาย
ตัวอยาง
- ขยายฐานการจัดเก็บขอมูลใหครอบคลุมภาระกิจของงานในหนาที่ความรับผิดชอบจากเดิม 5
ฐานขอมูล เพิม่ เปน 10 ฐานขอมูล
- สามารถใหบริการตอบสนองความตองการแกผูใชบริการรวดเร็วขึ้น จากตองใชเวลา 5 ชั่วโมง
คงเหลือไมเกิน 1 ชั่วโมง
- สามารถลดจํานวนวัสดุที่สํารองไวใชงานในลักษณะวัสดุคงคลังไดไมนอยกวารอยละ 40

-19- สามารถควบคุมการดําเนินงานและการใชขอมูลของสวนราชการที่เกี่ยวของไดอยางทั่วถึง
สามารถขยายพื้นที่การควบคุมไดมากกวารอยละ 60
ฯลฯ
4.3 นโยบายคอมพิวเตอรของหนวยงาน
ตัวอยาง
- ระบบคอมพิวเตอรมีการเก็บขอมูลรวบรวมเปนสวนกลาง และใชงานรวมกัน
- การสรางขอมูลจะปอนเขาจากตําแหนงทีเ่ ปนผูรับผิดชอบโดยตรง
- การปอนขอมูลจะใชบุคลากรทีท่ ําหนาที่เดิมอยูแลว
- บุคลากรทางสถิติจะทําหนาที่ควบคุมเครื่องและการใชเครื่อง
4.4 ประเภทการขออนุมัติ
ใหชี้แจงลักษณะการขออนุมัติ รายละเอียดของระบบหรืออุปกรณคอมพิวเตอรทขี่ ออนุมัติ
Configuration ของระบบหรืออุปกรณคอมพิวเตอร การคํานวณเนื้อทีใ่ น DISK ดังตอไปนี้
4.4.1 ลักษณะการขออนุมัติ ชี้แจงลักษณะการไดมาซึ่งระบบหรืออุปกรณคอมพิวเตอรที่ขอ
อนุมัติ เชน
- ขออนุมัติจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร
- ขออนุมัติเชาระบบคอมพิวเตอร
- ขออนุมัติตอสัญญาเชาระบบคอมพิวเตอร
- ขออนุมัติรับบริจาคระบบคอมพิวเตอร
- ขออนุมัติจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรแบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key)
4.4.2 การวิเคราะหออกแบบระบบ
ใหแสดงเหตุผลถึงความเหมาะสมในการเลือกใชเทคโนโลยีของระบบ Hardware
Software และ Communication ที่เสนอขออนุมัติ
4.4.3 รายละเอียดระบบหรืออุปกรณคอมพิวเตอรที่ขออนุมัติ
ใหแสดงจํานวน และคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณที่ขออนุมัติจัดหา

-20ตัวอยาง
(1) Server 1 ระบบ ประกอบดวย
- หนวยประมวลกลาง (CPU) จํานวนไมนอยกวา 2 Processor
- หนวยความจําหลักไมนอยกวา 64 MB สามารถขยายไดไมนอยกวา 512 MB
- Disk จํานวนไมนอยกวา 4 Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 6 GB
- FDDI Interface
(2) Backup Tape เปนแบบ DAT TAPE สามารถใชกับ Cartridge Tape ที่มีความจําไม
นอยกวา 2 GB
(3) LAN Workstation จํานวน 40 ชุด แตละชุดประกอบดวย
- หนวยประมวลผลกลางเปน Microprocessor Pentium 90 หรือสูงกวา
- หนวยความจําไมนอยกวา 16 MB
- Hard Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 800 MB
- มี Multmedia Set
- จอภาพไมตา่ํ กวา 17 นิ้ว แบบ SVGA 1 MB RAM พรอม Controller แบบ 32 Bit
- LAN Card สําหรับ TCP/IP IPX Protocal
(4) เครื่องพิมพสี จํานวน 40 เครื่อง
- ความเร็วในการพิมพไมตา่ํ กวา 300 CPS
- ความละเอียด (Resolution) ไมนอยกวา 400 DPI
(5) Scanner แบบ Color Image Scanner จํานวน 1 เครื่อง
- สามารถกวาดภาพขนาด A4 ได
- ความละเอียดของภาพ (Resolution) ไมต่ํากวา 200 DPI
- ความเร็วในการ Scan ภาพขนาด A4 20 แผนตอนาที ที่ความละเอียด 200 จุดตอ
นิ้ว
(6) Optical Disk Drive พรอม Software จํานวน 1 หนวย
- แบบ JUKE BOK ความจุไมนอยกวา 10 GB
- มี Drive ไมนอยกวา 2 Drive

-21(7) Digitizer จํานวน 1 เครื่อง
- ขนาดพื้นที่ใชงานไมต่ํากวา 36 X 48 นิ้ว
- มีความละเอียดของตารางพิกัดไมต่ํากวา 10,160 เสนตอนิ้ว
- มีความคลาดเคลื่อนไมเกิน + 0.004 นิ้ว
- อัตราการสงขอมูลไมนอยกวา 200 จุดพิกัดตอวินาที
(8) SOFTWARE
(1) SYSTEM SOFIWARE (ระบุชื่อ Software และจํานวนที่จะจัดหา)
- OPERATING SYSTEM, UTILITIES
(2) SOFTWARE PACKAGE (ระบุชื่อ Software และจํานวนที่จะจัดหา)
- RELATIONAL DATABASE MANAGEMENT SYSTEM (RDBMS)
- GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)
- STATISTICAL ANALYSIS
- OFFICE SYSTEM
- SOFTWARE อื่น ๆ ไดแก DATA ENTRY, SPREAD SHEET และ DATA
COMMUNICATION
4.4.4 โครงรูปและการเชื่อมโยงอุปกรณคอมพิวเตอร
ใหแสดงโครงรูป และการเชื่อมโยงอุปกรณของอุปกรณคอมพิวเตอรที่ขออนุมัติจดั หาและ
ระบบปจจุบัน โดยแยกสีหรือลักษณะของเสนใหเห็นชัดเจน
ตัวอยาง

-244.5 ระบบงานและปริมาณงานที่จะดําเนินการ
ใหระบุชื่อระบบงาน พรอมคําอธิบายลักษณะงาน ปริมาณงาน วิธีการประมวลผล และระบุ
ความถี่ในการใชขอมูล โดยจําแนกใหชัดเจนในกรณีที่มรี ะบบงานที่ตอ งดําเนินการตอเนื่องจาก
ระบบคอมพิวเตอรเดิม และระบบใหม
4.5.1 ชื่อระบบงาน ลักษณะงาน และปริมาณงาน
ตัวอยาง : ชื่อระบบงาน
(1) ระบบงานเงินเดือน
(2) ระบบงานบริหารบุคคล
(3) ระบบงานบริหารวัสดุ
(4) งานบริหารครุภัณฑ
(5) ระบบงานบัญชี
(6) งานจัดหา
(7) งานติดตามการสั่งการ
(8) งานกฎหมาย
(9) งานโครงการ
(10)ระบบขอมูลเพื่อการบริหาร
ฯลฯ
ตัวอยาง : รายละเอียดลักษณะงาน ปริมาณงาน วิธกี ารประมวลผล
และความถี่ในการใชขอมูลของระบบงานเงินเดือน
ระบบงานเงินเดือน เปนระบบงานที่จัดทําเพื่อคํานวณรายได-รายจาย
ของพนักงาน จัดทํารายละเอียดเงินเดือน เงินภาษี และจัดเก็บขอมูลเหลานี้ไวในแฟมขอมูล
ลักษณะงาน
เปนงานประเภท On-Line แบบ Batch Processing โดยนําขอมูล
เงินเดือน การบรรจุแตงตั้ง การลาออก การโอนยายพนักงาน การลงโทษตัดเงินเดือน การปฏิบัติงาน
ลวงเวลา การหักคาลดหยอนสวนบุคคล มาคํานวณเปนรายได-รายจายของพนักงานประจําเดือน
และการรับเงินโบนัส แลวจัดพิมพเปนรายงานตาง ๆ ไดแก บัญชีรายละเอียดเงินเดือนพนักงาน
SLIP เงินเดือนพนักงาน รายละเอียดเงินฝากสงธนาคาร รายงานภาษีเงินไดของพนักงาน

-25ปริมาณงานตอป
ปริมาณขอมูลของระบบงานเงินเดือน จะเปนไปตามจํานวนพนักงาน
องคการทีม่ ีอยูป จจุบันและทีจ่ ะเพิ่มขึน้ ตอป ปริมาณขอมูลของแฟมขอมูลหลักมีขอมูล จํานวน
2,142 รายการ คิดเปนเนื้อที่ 0.64 MB และแฟมขอมูลเคลื่อนไหวจะมีขอมูล จํานวน 3,089 รายการ
คิดเปนเนื้อที่ 3.25 MB รวมปริมาณขอมูลของระบบงานเงินเดือนจะเปนเนื้อที่ 3.89 MB
ความถี่ในการใชขอมูล
ทําการประมวลผล และจัดพิมพรายงานตาง ๆ เปนประจําทุกเดือน ๆ ละ
ครั้ง
ฯลฯ
4.5.2 ระบบงานและขอมูลนําเขา
ใหแสดงความพรอมของขอมูลที่จะนําเขาวาเปนระบบขอมูลที่มอี ยูแลวในระบบ
Manual หรืออยูในสื่อคอมพิวเตอร หรือตองเริ่มบันทึกขอมูลใหม การนําเขาจะจัดทําเองหรือจางทํา
ฯลฯ พรอมระบุวิธีการถายโอนขอมูลเดิม เขาสูระบบคอมพิวเตอรที่ขออนุมัติใหม และระยะเวลาที่ใช
ในการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลดังกลาว
4.5.3 การคํานวณเนื้อที่ DISK
ใหจําแนกตามวัตถุประสงคการใชงาน ดังนี้
(1) เนื้อที่สาํ หรับการจัดเก็บโปรแกรม
(2) เนื้อที่สาํ หรับการจัดเก็บขอมูล ใหแสดงปริมาณขอมูลของระบบงานที่จะจัดเก็บ
เพื่อรองรับงานในปจจุบัน และประมาณการลางหนา 3 ป โดยใหแสดงจําแนกเปนรายป
(3) เนื้อที่สาํ หรับการประมวลผล (Working Area)
(ดูตัวอยางประกอบ)
(4) อื่น ๆ (ระบุ)
ตัวอยาง 1 :

-26ตัวอยาง 1 :
ระบบงาน และปริมาณขอมูลที่เก็บเพื่อคํานวณเนื้อที่ Disk Storages
(1) ระบบงานเงินเดือน
ป
จํานวนรายการตอป จํานวนอักขระตอรายการ (Byte) ปริมาณขอมูล (MB)
2537
4,300
761
3.20
2538
4,778
761
3.55
2539
5,231
761
3.89
(2) ระบบงานบริหารบุคคล
ป
จํานวนรายการตอป จํานวนอักขระตอรายการ (Byte) ปริมาณขอมูล (MB)
2537
1,839
7,050
12.96
2538
2,022
7,050
14.25
2539
2,022
7,050
14.25

-27เนื้อที่ DISD STORAGE (MB) ที่จะตองใชในปจจุบนั ในระยะ 5 ปขางหนา
ตัวอยาง 2

ระบบงาน

1. ระบบงานที่ทําในปจจุบัน
5 ระบบ
2. ระบบงานใหมทกี่ ําลังพัฒนาเพื่อ
ประยุกตใชกับระบบคอมพิวเตอร
2.1 ระบบบริหารบุคคลประมาณ
300% ของระบบบัญชี
เงินเดือน
2.2 ระบบมิเตอรคงคลัง
งบประมาณ 30% ของ
ระบบพิมพบิล
2.3 ระบบบริหารหมอแปลง
ประมวล 25% ของ
ระบบพิมพบิลคาไฟฟา
รวม
2.4 เนื้อที่สําหรับ Output File
ประมาณ 30%
รวม
3. เนื้อที่วางสํารองสําหรับการ
Process ประมาณ 40%

รวมทั้งสิ้น

ปจจุบัน
จํานวน
จํานวน
ผูใชไฟ
ผูใชไฟ
700,000 900,000
ราย
ราย
842,710

1,053,417

2535
จํานวน
ผูใชไฟ
700,000
ราย

จํานวน
ผูใชไฟ
900,000
ราย

-

-

2536-2539
จํานวน
จํานวน
ผูใชไฟ
ผูใชไฟ
700,000 900,000
ราย
ราย

รวม
จํานวน
ผูใชไฟ
700,000
ราย

จํานวน
ผูใชไฟ
900,000
ราย

-

-

842,710

1,053,417

115,000

147,243

-

-

115,000

147,243

96,250

122,703

-

-

96,250

122,703

4,428
274,374

-

-

3,444
1,057,404

4,428
1,327,791

842,710

1,053,417

3,444
214,694

252,911
1,095,621

315,927
1,369,344

64,558
279,252

82,312
356,686

126,988
126,988

159,296
159,296

444,457
1,501,861

557,535
1,885,326

438,380

547,606

111,901

142,674

220,112

276,112

770,393

966,392

1,534,001

1,916,950

2,272,254

2,851,718

391,153

499,360

347,100

435,408

-284.6 บุคลากร
ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรที่ใชปฏิบัติงานในโครงการ โดยแสดงจํานวน
ตําแหนง หรือระดับความรูดานคอมพิวเตอร ทั้งที่มีอยูในปจจุบนั และแผนงานดานบุคลากรของ
หนวยงานพรอมการพัฒนาบุคลากร
ตัวอยาง 1 :
ตําแหนง
จํานวนบุคลากรสะสม (คน)
ปจจุบัน ป 2541 ป 2542 ป 2543 ป 2544
1. หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร
1
1
2. เจาหนาทีว่ ิเคราะหระบบ
2
1
3
3. เจาหนาที่โปรแกรมระบบ
2
1
1
2
6
4. เจาหนาที่เขียนโปรแกรม
4
2
6
5. เจาหนาที่คุมเครื่อง
1
1
2
6. เจาหนาที่เตรียมขอมูล
10
2
2
1
15
รวม
18
5
3
5
33

หมายเหตุ กรณีผูปฏิบัติงานมิไดมีตําแหนงทางคอมพิวเตอรโดยตรงดังกลาวในตัวอยาง 1
ขางตน ใหดูตัวอยาง 2 ประกอบ

-29ตัวอยาง 2 กรณีผูปฏิบัติงานมิไดมีตําแหนงทางคอมพิวเตอรโดยตรง และหนวย
งานไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอรให ขอใหแสดงรายละเอียด
ของตําแหนง ดังนี้
ตําแหนง
1. นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7

จํานวน
(คน)
2

2. นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6

5

3. นักวิชาการสิ่งแวดลอม 5

4

4. นักวิชาการสิ่งแวดลอม 4

5

5. บรรณารักษ 6
6. บรรณารักษ 4
7. เจาหนาที่ธรุ การ 4
8. เจาหนาที่ธรุ การ 3
9. เจาหนาที่พมิ พดีด 4

1
1
1
1
1

รวม

21

หนาที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานดานการวิเคราะหระบบงาน การออกแบบระบบ
การจัดโครงสรางระบบงาน การตรวจสอบประเมินผล และ
ควบคุมการปฏิบัติงานของทุกระบบงาน
ปฏิบัติงานดานการวิเคราะหระบบงาน การออกแบบระบบ
ควบคุมการปฏิบัติงานบางระบบงาน และดูแลระบบสถิติ
ประเมินผลของระบบงาน
ปฏิบัติงานดานการเขียนโปรแกรมระบบ ควบคุมการ
ปฏิบัติงานบางระบบงานและดูแลระบบการประมวลผล
ดานเครือขาย และเทคนิคการทํางาน การตรวจสอบขอมูล
ระบบ
ปฏิบัติงานดานการเขียนโปรแกรมระบบ ผูชวยควบคุมการ
ปฏิบัติงานบางระบบงานและดูแลระบบการประมวลผล
ดานเครือขาย และเทคนิคการทํางาน การตรวจสอบขอมูล
ระบบการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป
ปฏิบัติงานวิเคราะหระบบหองสมุดและงานบริการ
ปฏิบัติงานจัดเตรียมขอมูลหองสมุดและงานบริการ
ตรวจสอบขอมูลและรายงานขอมูล
เตรียมขอมูลและรายงานขอมูล
บันทึกขอมูล

-30ตัวอยาง 3 : แผนการพัฒนาบุคลากร
จัดฝกอบรมบุคลากรตั้งแตผูปฏิบัติงานจนถึงระดับผูบริหาร ทัง้ นี้ระบบการใช
เครื่องคอมพิวเตอรของบุคลากร แบงการใชเปน 3 ระบบ ตามสภาพการทํางานของผูบ ริหาร
ระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง และผูปฏิบัตงิ าน คือ
3.1 ระดับการใชงานแบบสวนบุคคล
3.2 ระดับการใชงานแบบกลุม
3.3 ระดับการใชงานแบบระบบองคกร
ในการฝกอบรม ไดกําหนดหลักสูตรสําหรับบุคลากรไวดังนี้ คือ
หัวขอเรื่อง
ความรูคอมพิวเตอรสําหรับผูบริหาร
Introduction to PC DOS and Window
Microsoft Office - Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Microsoft Power Point
Fundamental Database
Database Concept
Query Language
Introduction to Host Computer
Transaction Processing
Data Communication
Computer Network Concept
UNIX Users
UNIX Administration
การใชงานระบบ LAN
LAN Administration
Windows for Workgroup
Installation and Management Internet Software
การทําหนังสืออิเล็กทรอนิกสและการพิมพไรกระดาษ

ระยะเวลา
ผูเขารับการฝกอบรม
(ชั่วโมง
18
ผูบริหาร
18
เจาหนาที่ทั่วไป
18
ผูปฏิบัติงาน

12
18
18
36
24
18
12
18
24
18
24
12
12
30

เจาหนาที่ในระบบ MIS
เจาหนาที่ในระบบ MIS
เจาหนาที่ในระบบ MIS
เจาหนาที่ในระบบ MIS
เจาหนาที่ในระบบ MIS
เจาหนาที่ในระบบ MIS
เจาหนาที่ในระบบ MIS
ผูปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ในระบบ MIS
ผูปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ในระบบ MIS
ผูปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ในระบบ MIS
เจาหนาที่ในระบบ MIS

-324.8 คาใชจาย
(1) แสดงแหลงทีม่ าของคาใชจา ย เชน เงินงบประมาณแผนดิน เงินรายได หรือการรับ
บริจาค ฯลฯ
(2) แสดงวงเงินคาใชจายรวมทัง้ สิ้นของโครงการในสวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
และ/หรืออุปกรณ และแสดงรายละเอียดจําแนกเปนรายการ จํานวนหนวยที่จัดหา
ราคาตอหนวย ราคารวมแตละรายการ สําหรับกรณีโครงการที่มีระยะเวลา
ดําเนินงานมากกวา 1 ป ใหแสดงคาใชจาย จําแนกเปนรายป
(3) สําหรับการจัดหา Software สามารถจัดหาไดทั้งชนิด Full Pack และชนิด License
โดยไมจําเปนตองจัดหาตามจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอยูท ั้งหมด หนวยงาน
สามารถพิจารณาจากจํานวนผูใชขณะหนึง่ ๆ พรอมกัน (Concurrent User) ของแตละ
โปรแกรม
หมายเหตุ
- Software ชนิด Full Pack จะประกอบดวย สื่อโปรแกรม (Program Media) เอกสาร
คูมือ และสิทธิการใชโปรแกรม (License)
- Software ชนิด License หมายถึง เอกสารแสดงสิทธิการใชโปรแกรม
ตัวอยาง :

-33ตัวอยาง 1 โครงการทีม่ ีระยะดําเนินการ 1 ป
ที่
รายการ
จํานวน ราคา/หนวย
หนวย
(พันบาท)
1 Main Server
1
4,500
2 Disk Storage
1
400
3 Backup Tape
1
80
4 CD-ROM
1
70
5 Console
1
50
6 PC Server
20
150
7 คอมพิวเตอร PC
255
75
8 Graphic Server
3
2,550
9 Workstation : GR
25
350
10 Line Printer
1
200
11 Printer
200
17.5
12 Laser Printer
30
20
13 Color inkjet Printer
27
35
14 Plotter/Scaner
3
300
15 Plotter
28
175
16 Digitizer
34
175
17 Scanner
26
30
18 Mobile Presenter
5
195
19 Uninterupting Power S
4+20
200/70
20 Application Softwares
All
15,000
21 Communicaiton &
All
8,000
Network
22 Installation & ect
All
1.5%
รวมราคาประมาณการ (พันบาท)

รวม
(พันบาท)
4,500
400
80
70
50
3,000
19,125
7,650
8,750
200
3,500
600
945
900
4,900
5,950
780
975
2,200
15,000
8,000
900
88,475

หมายเหตุ

-34ตัวอยาง 2 : คาใชจายเฉพาะดาน Software ใหแสดงรายละเอียด ดังนี้
รายการSoftware
1. ชุดโปรแกรมการพิมพตาราง
คํานวณ และกราฟฟค
2. โปรแกรมควบคุมระบบเครือขาย
สําหรับระบบทีม่ ีลูกขายไมเกิน 25 ชุด
3. โปรแกรมจัดการฐานขอมูล
Database
4.1 โปรแกรมสําหรับแมขาย
4.2 โปรแกรมสําหรับลูกขาย
ไมเกิน 10 ชุด
4. โปรแกรมตารางคํานวณ Spread
Sheet
4.1 โปรแกรมสําหรับลูกขาย
4.2 โปรแกรมสําหรับลูกขาย
ไมเกิน 5 ชุด
5. โปรแกรมการคํานวณสถิติ
6. โปรแกรมการออกแบบดาน
สถาปตยกรรม และวิศวกรรม
7. Utilities
- Anti Virus
- Tools
8. Compiler
- ภาษา C
- CoBol
9. โปรแกรมจัดทํา Front - end
10 โปรแกรม Design and
reverse engineering

จํานวน

Full Pack
ราคา/
หนวย

จํานวน
เงิน

จํานวน

License
ราคา/
หนวย

จํานวน
เงิน

รวมเงิน
ทั้งสิ้น

160

9,500

1,520,000

90

1,900

171,000

1,691,000

5

70,000

350,000

-

-

-

350,000

5

19,000

95,000

-

-

-

95,000

5

88,000

440,000

-

-

-

440,000

5

6,500

32,500

-

-

-

32,500

5
160

8,000
37,000

40,000
5,920,000

-

-

-

40,000
5,920,000

4

40,000

160,000

-

-

-

160,000

160
160

5,000
5,000

800,000
800,000

90
-0

1,000
1,000

90,000
90,000

890,000
890,000

2
2
1

14,000
14,000
150,000

28,000
28,000
150,000

-

-

-

28,000
28,000
150,000

1

200,000

200,000

-

-

-

200,000

หมายเหตุ (1) การจัดหา Software สามารถจัดหาไดทั้งชนิด Full Pack และชนิด License โดยไมจําเปนตองจัดหาตามจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร
ที่มีอยูทั้งหมด หนวยงานสามารถพิจารณาจากจํานวนผูใชงานขณะหนึ่ง ๆ พรอมกัน (Concurrent User) ของแตละโปรแกรม
(2) Software ชนิด Full Pack จะประกอบดวย สื่อโปรแกรม (Program Media) เอกสารคูมือ และสิทธิการใช โปรแกรม (License)
(3) Software ชนิด License หมายถึงเอกสารแสดงสิทธิการใชโปรแกรม

-354.9 แผนการดําเนินงานและระยะเวลาดําเนินงาน
ใหแสดงรายละเอียด และระยะเวลาดําเนินงานของแตละกิจกรรมเพื่อการจัดหา
ติดตั้งและใชงานระบบคอมพิวเตอรที่ขออนุมัติตั้งแตขั้นตอนการเสนอโครงการ
ตัวอยาง :
เดือน
กิจกรรม

การเสนอโครงการ
1. เสนอคณะกรรมการฯ
สํานักงาน
2. เสนอสํานักงบประมาณ
การดําเนินการจัดหาเครื่อง
1. การดําเนินการจัดหา
และติดตั้งเครื่อง
2. การฝกอบรม
3. การพัฒนาระบบงาน
4. ทดสอบระบบงาน
5. ปฏิบัติงานจริง
ฯลฯ
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-364.10 ระบบโครงขาย แผนงานในอนาคต
แสดงแผนการเชื่อมโยงเครือขายระหวางหนวยงานภายใน และหนวยงาน
ภายนอกที่เกีย่ วของ โดยระบุระยะเวลาทีค่ าดวาจะดําเนินการ

-375. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ใหชี้แจงรายละเอียดดังนี้
- ระยะเวลาทีค่ ุมทุน (Payback Period) (ถามี)
- ผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return) (ถามี)
- อัตราสวนระหวางผลประโยชนตอเงินทุน (Benefit/Cost Ratio) (ถามี)
- ผูไดรับประโยชนจากโครงการ
ฯลฯ
ตัวอยาง
5.1 รัฐวิสาหกิจ สามารถพิจารณาผลประโยชนที่จะไดรับในแงตัวเงิน ดังนี้
- ผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน ปละ
123,770,000 บาท
- คาใชจายในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
153,695,800 บาท
- ประมาณการคาใชจายในการดําเนินงาน ปละ
4,000,000 บาท
157,695,800 บาท
คาใชจายรวม
- ระยะเวลาคืนทุน
= 157,695,800/123,770,000
= 1.27 ป
- ผลตอบแทนการลงทุน
= 123,770,000/157,695,800
= 0.785
- อุปกรณดังกลาวประมาณระยะเวลาการใชงาน 10 ป
- อัตราสวนผลประโยชนตอเงินทุน = (123,770,000 x 10)/157,695,800+(4,000,000 x 10)
= 6.261
5.2 สวนราชการอาจจะไมสามารถคํานวณผลประโยชนในแงตวั เงินได จึงอาจแสดง
ผลประโยชนทจี่ ะไดรับ ดังนี้
- มีระบบฐานขอมูลเพื่อใหผูบริหารใชในการตัดสินใจไดรวดเร็วขึ้น
- สามารถใหบริการแกผูมาติดตอไดรวดเร็วขึ้นในเวลาที่เทากัน สามารถใหบริการจาก
20 คน เปน 50 คน หรือจากการใชเวลาคนละ 5 นาที คงเหลือคนละ ไมเกิน 2 นาที
ฯลฯ

