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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จัดทาโดย...กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ส่วนที่สอง : ข้อมูลสาคัญของกระบวนการ
ความสาคัญของกระบวนการ : กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(งานบริการพัฒนาและบารุงรักษาระบบงานสารสนเทศ)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. พัฒนาระบบและบุคลากรด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
2. สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร และให้บริการด้านการรับส่ง
ข่าวสาร การติดตั้ง การตรวจซ่อม การบารุง รักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสารแก่ส่วน
ราชการต่าง ๆ และจังหวัด
3. กาหนดแนวทางและระเบียบในการจัดระบบ การสารวจ การจัดเก็บ การประมวล การใช้
ประโยชน์ และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และบริการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และเป็น
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของกระทรวง
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยคณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
หมวด 6 ได้มีการกาหนดกระบวนการของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกระบวนการทางานที่สาคัญ
และกระบวนการสนั บ สนุ น ที่ส าคัญ โดยพิจารณาจากการตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์และพันธกิจที่
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเน้นหนัก ตลอดทั้งพิจารณาจากความต้องการของผู้รับบริการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เป็นหน่วยงานที่ตอบสนองภารกิจ
ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในกระบวนการสนับสนุน ที่สาคัญ คือ กระบวนการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้จาแนก
กระบวนการออกเป็น 12 งานบริการ ดังนี้
1. งานบริการพัฒนาและบารุงระบบงานสารสนเทศ
2. งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
3. งานบริการพัฒนาและบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
4. งานเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม (ICT) มหาดไทย
5. งานตรวจสอบสถานะ การทางาน (Status) ของอุปกรณ์เครือข่า ยโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์สื่อสาร
6. งานตรวจซ่อมอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคม และอุปกรณ์สื่อสาร
7. งานระบบโทรศัพท์/โทรสารมหาดไทย
8. งานติดตั้งระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (MSAT)
9. งานติดตั้งระบบวีดิทัศน์ทางไกล
10. งานบริการการติดตั้ง/บารุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารเพื่อความมั่นคง (CCTV, Jammer)
11. งานฝึกอบรมความรู้ด้าน ICT
12. งานวิเคราะห์โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 - 2561 ได้กาหนดวิสัยทัศน์และ
พันธกิจไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการอานวยการและสนับสนุนการดาเนินการของ
กระทรวงและจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
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พันธกิจ (Mission)
1. จัดทาแผนนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการของกระทรวงและแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรและบริหาร
ทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์
2. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดาเนินการและ
ประสานการแปลงยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทายุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด และงบประมาณ ติดตามประเมินผล การบริหารและพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งประสาน
สนับสนุนการขับเคลื่อน ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
3. ส่งเสริมการอานวยความเป็นธรรม การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยใน
ระดับพื้นที่ งานการข่าวกรองของกระทรวง การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ
4. พัฒนาระบบการอานวยการ ระบบการบริห ารทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระเบียบ กฎหมายในความ
รับผิดชอบ เพื่อนาไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การการบูรณาการและประสานการจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์
เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในส่วนของงานบริการ
พัฒ นาและบ ารุ ง รั ก ษาระบบงานสารสนเทศ เป็ นกระบวนการเพื่อ สนั บสนุ น ที่ ส าคัญ ในการพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
ตามที่หน่วยงานร้องขอ รวมทั้งการบารุงรักษาระบบงานสารสนเทศ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องตามพันธกิจของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้อ 4
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2555) กล่าวว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นกระบวนการในการสร้างระบบ
สารสนเทศขึ้น มา เพื่อใช้แก้ปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศรวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้สามารถทางานแก้ ปัญหาการดาเนินงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน
โดยอาจนาเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยประมวลผล เรียบเรียง เปลี่ยนแปลงและจั ดเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้
สารสนเทศที่ถูกต้อง และเป็ น การเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการทางานขององค์กรอีกด้วย ซึ่งงานพัฒ นาระบบ
สารสนเทศจะมีกิจกรรมและขั้นตอนต่าง ๆ มากมาย รวมถึงความซับซ้อนของระบบงาน ดังนั้นการมีแนวทางที่
เป็นลาดับขั้นตอนที่ส่งผลต่อมาตรฐานของระบบงานจึงเป็น สิ่งที่นักวิเคราะห์ระบบต้องการ ทั้งนี้ก็เพื่อให้งาน
พัฒนาระบบเป็นไปในทิศทางเดียวกั นมีขั้นตอนลาดับกิจกรรมที่ต้องทาอย่ างชัดเจนในแต่ละขั้นตอน จึงเกิด
“วงจรการพัฒนาระบบ” ขึ้นมา
วงจรการพัฒนาระบบ หรือ SDLC เป็นวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นลาดับขั้นในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยกิจกรรม 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกาหนดความต้องการ (Requirement Definition)
2. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
3. การออกแบบระบบ (System Design)
4. การพัฒนาระบบ (System Development)
5. การทดสอบระบบ (System Testing)
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6. การติดตั้งระบบ (System Implement)
7. การบารุงรักษาระบบ (System Maintenance)
ขั้นตอนของ SDLC นั้น จัดเป็นวิธีการพัฒนาระบบแบบดั้งเดิม ซึ่งถือเป็นวิธีนิยมที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีกรอบการทางานที่มีโครงสร้างชัดเจน มีการลาดับกิจกรรมที่แน่นอน

วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC)
กิจกรรมในแต่ละขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดความต้องการ (Requirement Definition)
ในขั้นตอนนี้นักวิเคราะห์ระบบจะต้องค้นหาปัญหาและศึกษาทาความเข้าใจปัญหา
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทางานในระบบงานเดิม โดยนักวิเคราะห์ระบบจะต้องทาความเข้าใจปัญหา
อย่างถ่องแท้ คิดหาทางแนวทางและวัตถุประสงค์ในการแก้ ปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ ปัญหา
รวบรวมความต้องการและสรุปข้อกาหนดต่าง ๆ ให้ชัดเจน ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้ง
กาหนดแผนการดาเนินกิจกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนย่อย คือ
ขั้นตอนย่อยที่ 1 การกาหนดปัญหา (Problem Definition) เป็นขั้นตอน
ที่นักวิเคราะห์ระบบเข้าไปทาความเข้าใจปัญหา คือ การทาความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถ่องแท้ว่าปัญหา
ที่แท้จริงคืออะไร พร้อมทั้งคิดหาแนวทางหรือสถานการณ์ที่นักวิเคราะห์ระบบเชื่อว่าสามารถปรับปรุงระบบให้
ดีขึ้นโดยใช้ระบบสารสนเทศ และนักวิเคราะห์ระบบต้องค้นหาว่าธุรกิจต้องการอะไร เพื่อทาให้เป้าหมายบรรลุ
วัตถุประสงค์ ในขั้นตอนนี้นักวิเคราะห์ระบบจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ โดยการตรวจสอบ
เอกสาร การสัมภาษณ์ การออกแบบสอบถาม หรือสังเกตพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของธุรกิจ
ขั้นตอนย่อยที่ 2 การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) เป็น
ขั้นตอนที่นักวิเคราะห์ระบบทาการศึกษาความเป็นไปได้ ในการดาเนินการปรับปรุงระบบ พิจารณาถึงความ
พร้ อ มในด้ า นต่ า ง ๆ รวมถึ ง ความเสี่ ย งที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ ความล้ ม เหลวในการปรั บ ปรุ ง ระบบ โดย
ทาการศึกษาความเป็นไปได้ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น
- ความเป็นไปได้ทางเทคนิค คือ ความเป็นไปได้ของการปรับปรุงระบบหรือ
พัฒนาระบบใหม่ โดยนาเทคโนโลยีปัจจุบันมาใช้งาน หรือการอัปเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือตัดสินใจใช้
ในทางเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมด
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- ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ คือ ความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์
ด้วยการคานึงถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงาน ความคุ้มค่าของระบบด้วยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้
จากระบบกับค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุน
- ความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัติงาน คือ ความเป็นไปได้ของระบบใหม่ที่จะ
ให้สารสนเทศที่ถูกต้องตรงความต้องการของผู้ใช้งาน ทัศนคติ ทักษะกับระบบงานใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการทางานใหม่ว่าเป็นที่ยอมรับ หรือไม่
- ความเป็นไปได้ทางด้านเวลาในการดาเนินการ คือ ความเป็นไปได้ของ
ระยะเวลาในการดาเนินงานในการพัฒนาระบบใหม่
ขั้ น ตอนย่ อ ยที่ 3 การก าหนดความต้ อ งการของระบบ ( System
Requirements) เป็นขั้นตอนที่นักวิเคราะห์ระบบ ทาการวิเคราะห์ถึงการทางานของระบบเดิม เพื่อหาปัญหา
ที่เกิดขึ้นจริง ๆ และรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อจุดประสงค์ในการหาข้อสรุปที่ชัดเจนในด้านของความ
ต้องการ ระหว่างผู้พัฒนากับผู้ใช้งาน หรือเรียกว่า ข้อกาหนดความต้องการ (Requirement Specification)
เพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยนักวิเคราะห์ระบบจะต้องนาข้อกาหนดความต้องการเสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาและตัดสินใจในการดาเนินการพัฒนาระบบหรือล้มเลิกการพัฒนาระบบ
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
ในขั้นตอนนี้หลังจากที่ผู้บริหารได้ทาการตัดสินใจที่จะพัฒนาระบบงานหรือปรับปรุง
ระบบงานเดิม นักวิเคราะห์ระบบจะต้องดาเนินการวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน (Current System) เพื่อนามา
พัฒนาแนวคิดสาหรับระบบใหม่ (New System) วัตถุประสงค์หลักในการวิเคราะห์ระบบ คือ จะต้องศึกษาและ
ทาความเข้าใจในความต้องการต่างๆที่ได้รวบรวมมาจากกระบวนการขั้นตอน การกาหนดความต้องการ โดย
นักวิเคราะห์ระบบจะต้องนาข้อมูลความต้องการมาวิเคราะห์เพื่อประเมินว่าควรมีอะไรบ้างที่ระบบใหม่ต้อง
ดาเนินการ ด้วยการพัฒนาเป็นแบบจาลองลอจิคัล (Logical Model) ขึ้นมา ซึ่งได้แก่แบบจาลองแผนภาพ
กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) แบบจาลองกระบวนการ (Process Model) และแบบจาลองข้อมูล
(Data Model) เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบ (Design)
ในขั้น ตอนนี้ นักวิเคราะห์ ระบบจะต้องออกแบบระบบสารสนเทศที่จะพัฒ นาให้
สอดคล้องกับความต้องการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารขั้นตอนของการวิเคราะห์ ที่เป็นแบบจาลองเชิงตรรกะมา
พัฒนาเป็นแบบจาลองเชิงกายภาพ โดยแบบจาลองเชิงตรรกะที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ มุ่นเน้นว่ ามีอะไรที่
ต้องทาในระบบ ในขณะที่แบบจาลองเชิงกายภาพจะนาแบบจาลองเชิงตรรกะมาพัฒนาต่อด้วยการมุ่งเน้นว่า
ระบบจะด าเนิ น งานอย่ า งไร เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลตามความต้ อ งการ โดยการออกแบบระบบจะประกอบด้ ว ย
การออกแบบที่เกี่ย วข้องกั บฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่าย การออกแบบรายงาน การออกแบบ
หน้าจอนาเข้าข้อมูล การออกแบบรูปแบบข้อมูลที่นาเข้าและรูปแบบการรับ ข้อมูล การออกแบบผังระบบงาน
การออกแบบฐานข้อมูล การสร้างต้นแบบและการออกแบบโปรแกรม
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development)
เป็นขั้นตอนที่มีการนาเอาระบบที่ได้ออกแบบไว้จากขั้นตอนออกแบบมาทบทวนเพื่อ
กาหนดการจั ดทาซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรม และการทดสอบโปรแกรม ใน
กระบวนการนี้ทีมงานโปรแกรมเมอร์จะต้องพัฒนาโปรแกรมตามที่นักวิเคราห์ระบบได้ออกแบบไว้ การเขียน
ชุดคาสั่งเพื่อสร้างเป็นระบบงานทางคอมพิวเตอร์ขึ้นมา โดยโปรแกรมเมอร์สามารถนาเครื่องมือเข้ามาช่วยใน
การพัฒนาโปรแกรม เพื่อช่วยให้ระบบงานสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้นและมีคุณภาพ และในกระบวนการนี้จะต้อง
จัดทาเอกสารโปรแกรมควบคู่ไปกั บการพัฒนาโปรแกรมเพื่อทาให้ง่ ายต่อการตรวจสอบและแกไข้ ข้อ กาหนด
เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม ผู้บริหารขององค์กรจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกวิธีการพัฒนาโปรแกรม บางองค์กรอาจ
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มี ที ม งานพั ฒ นาโปรแกรมในองค์ ก ร หรื อ ซื้ อ ซอฟต์ แ วร์ ส าเร็ จ รู ป มาใช้ หรื อ จ้ า งบริ ษั ท ที่ รั บ พั ฒ นาระบบ
โดยเฉพาะ
ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบ (System Testing)
เมื่อโปรแกรมได้พัฒนาขึ้นมาแล้ว ยังไม่สามารถนาระบบไปใช้งานได้ทันที จาเป็นต้อง
ดาเนินการทดสอบระบบก่อนที่จะนาระบบไปใช้งานจริง การทดสอบเบื้องต้นด้วยการสร้างข้อมูลจาลองขึ้นมา
เพื่อตรวจสอบการทางานของระบบงาน หากพบข้อผิดพลาดก็ทาการปรับปรุงแก้ ไขให้ถูกต้อง การทดสอบ
ระบบจะมีการตรวจสอบไวยากรณ์ของภาษาที่ใช้ และตรวจสอบว่าระบบทางานตรงกั บความต้องการของผู้ใช้
หรือไม่
ขั้นตอนที่ 6 การติดตั้งระบบ (System Implement)
เมื่อทาการทดสอบระบบจนมั่ นใจว่าระบบที่ได้รับการทดสอบนั้นพร้อมที่จะนาไป
ติดตั้ งเพื่ อใช้งานบนสถานการณ์จ ริ ง จึ งน าระบบไปติดตั้ ง การติดตั้ งระบบคือ การเปลี่ ยนการทางานจาก
ระบบงานเดิมไปเป็นระบบงานใหม่ แต่การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ย่ อมมีผลกระทบต่อผู้งานบางกลุ่ม ที่ยังคงมี
ความคุ้นเคยกับวิธีการดาเนินงานแบบเก่า รวมทั้งข้อจากัดในเรื่องของความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึง
ควรเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการติดตั้งด้วย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 แนวทางดังนี้
- การติดตั้งแบบทันทีทันใด (Direct Installation) เป็นวิธีการติดตั้งระบบ
ใหม่ทันทีและยกเลิกการใช้งานระบบเก่าทันทีเช่นเดียวกัน
- การติดตั้งแบบขนาน (Parallel Installation) เป็นวิธีการติดตั้งระบบใหม่
ไปพร้อม ๆ กับการใช้งานระบบเก่า จนกว่าผู้ใช้และผู้บริหารจะมีความพอใจระบบใหม่ จึงตัดสินใจหยุดใช้งาน
ระบบเก่า
- การติ ด ตั้ ง แบบน าร่ อ ง (Single Location Installation/Pilot
Installation) เป็นวิธีการติดตั้งที่มีการใช้งานระบบงานใหม่เพียงหน่วยเดียวขององค์กรก่อนเพื่อเป็นการนาร่อง
แล้วจึงค่อยปรับเปลี่ยนทั้งหมดเมื่อเห็นวาระบบใหม่นั้นลงตัวแล้ว
- การติดตัง้ แบบทยอยติดตั้งเป็นระยะ (Phased Installation) เป็นวิธีการที่
ติดตั้งระบบใหม่เพียงบางส่วนก่อนระยะหนึ่งควบคู่ไปกับการใช้งานระบบเก่า แล้วจึงค่อย ๆ ทยอยใช้ระบบงาน
ใหม่เพิ่มขึ้นทีละส่วนจนกระทั่งครบทุกส่วนของระบบงานใหม่อย่ างเต็มรูปแบบในการใช้งานระบบใหม่ทดแทน
ระบบงานเดิม นักวิเคราะห์ระบบจาเป็นต้องมีการแปลงข้อมูลจากระบบงานเดิมมาให้อยู่ในรูปแบบที่ระบบใหม่
สามารถนาไปใช้งานได้ และในขั้นตอนนี้นักวิเคราะห์ระบบจะต้องดาเนินการจัดทาเอกสารคู่มือระบบ รวมถึง
การฝึกอบรมผู้ใช้
ขั้นตอนที่ 7 การบารุงรักษา (Maintenance)
หลังจากที่ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ได้ถูกนาไปใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากพบ
ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจากการทางานของระบบงานใหม่ นักวิเคราะห์ระบบจึงจาเป็นต้องดาเนินการ
ติดตามและแก้ไขให้ถูกต้อง รวมถึงกรณีที่ข้อมูลจัดเก็บมีปริมาณมากขึ้น การขยายระบบเครือข่า ยเพื่อรองรับ
เครื่ องลู กข่ายที่มีจานวนมากขึ้น บางกรณีอาจจาเป็นต้องเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม หากผู้ใช้มีความต้องการ
เพิ่มขึ้น ดังนั้นในขั้นตอนของการกาหนดความต้องการนักวิเคราะห์ระบบจึงจาเป็นต้องมีการจัดทาเอกสาร
ข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายถึงขอบเขตในการพัฒนาระบบงาน และกรณีที่มีการแก้ไขหรือพัฒนาระบบงานเพิ่ม
(ที่มา : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2555))
สาหรับกระบวนการงานบริการพัฒนาและบารุงรักษาระบบงานสารสนเทศ ได้วิเคราะห์และจัดทา
ข้อมูลสาคัญของกระบวนการดังนี้
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ความต้องการ
ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริการ ได้แก่ หน่วยงานใน
หน่วยงานมีโปรแกรม
สังกัด สป.มท., กรม/รัฐวิสาหกิจ ใน ระบบงานสารสนเทศที่
สังกัด มท., จังหวัด และผู้บริหาร
ตอบสนองภารกิจ เพื่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ หน่วยงาน นาไปใช้ในการ
ในสังกัด สป.มท., กรม/รัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติงาน และมีการ
ในสังกัด มท., จังหวัด และผู้บริหาร บารุงรักษาระบบงาน
สารสนเทศที่พัฒนาด้วย
ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลผลิตของ
กระบวนการ
- โปรแกรมระบบงาน
สารสนเทศที่พัฒนา
แล้วเสร็จตามความ
ต้องการที่หน่วยงาน
ร้องขอ พร้อมการ
บารุงรักษาระบบงาน
สารสนเทศ

ข้อกาหนดสาคัญ
หน่วยงานมีระบบงาน
สารสนเทศเพื่อ
นาไปใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน และมีการ
บารุงรักษาระบบงาน
สารสนเทศด้วย

กระบวนการ
งานบริการ
พัฒนาและ
บารุงรักษา
ระบบงาน
สารสนเทศ

หน่วยงานดาเนินงาน
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เป็นหน่วยดาเนินงาน
และรับผิดชอบ กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (งานบริการพัฒนา
และบารุงรักษาระบบงานสารสนเทศ)
ผลผลิตของกระบวนการ
ผลผลิตของกระบวนการ คือ โปรแกรมระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาแล้วเสร็จตามความต้องการที่
หน่วยงานร้องขอ และมีการบารุงรักษาระบบงานสารสนเทศ ตามมาตรฐานการพัฒนาและการบารุงรักษา
ระบบงานสารสนเทศของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป้าหมายของกระบวนการ
หน่ ว ยงานที่ร้ องขอระบบงานสารสนเทศ จะได้รับการบริการในการพัฒ นาและบารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ ตามกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจะมีโปรแกรม
ระบบงานสารสนเทศตามที่ ต้องการ เพื่อ รองรับภารกิ จ และการปฏิบัติง าน ทาให้ เกิ ดประสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลในการดาเนินงานโดยมีการประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ หน่วยงานในสังกัด สป.มท., กรม/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด มท.,
จังหวัด และผู้บริหาร ที่ร้องขอระบบงานสารสนเทศ
ความต้องการของผู้รับบริการ
ความต้องการของผู้รับบริการ คือ หน่วยงานมีโปรแกรมระบบงานสารสนเทศที่ตอบสนองภารกิจ เพื่อ
นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน และมีการบารุงรักษาระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาด้วย
ความรู้และทักษะที่สาคัญของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ผู้ปฏิบัติงานกระบวนการนี้ต้องมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ และ
การบ ารุ ง รั ก ษาระบบงานสารสนเทศ อี ก ทั้ งมี ค วามรู้ ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ โปรแกรม
ระบบงานสารสนเทศที่ทันสมัย ซึ่งสามารถนามาปรับประยุกต์ใช้ในการดาเนินการตามกระบวนการนี้ได้
ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการนี้พิจารนาจากความต้องการของผู้รับริการที่ต้องการมีโปรแกรม
ระบบงานสารสนเทศที่ ตอบสนองภารกิจ เพื่ อนาไปใช้ในการปฏิบัติ งาน และมีการบารุง รักษาระบบงาน
สารสนเทศที่พัฒนาด้วย และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ หน่วยงานในสังกัด สป.มท., กรม/
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด มท., จังหวัด และผู้บริหาร ที่ร้องขอระบบงานสารสนเทศ ซึ่งต้องการให้ดาเนินการจัดทา
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ระบบงานสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ทาให้
การบริหารจัดการภายในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16
สิงหาคม 2548 ทาให้หน่วยงานมีระบบงานสารสนเทศช่วยอานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
การบริหารงานภายในหน่วยงาน และเป็นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยยกระดับ
การบริหารการจัดการการปฏิบัติงานในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
จึ ง กาหนดข้อ ก าหนดส าคั ญ ของกระบวนการ คือ หน่ ว ยงานมีร ะบบงานสารสนเทศเพื่ อน าไปใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงาน และมีการบารุงรักษาระบบงานสารสนเทศด้วย
ความท้าทายของกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (งานบริการ
พัฒนาและบารุงรักษาระบบงานสารสนเทศ)
เนื่องจากบุคลากรในตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทีม่ ีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศมีจานวนจากัด และขาดการสนับสนุนเรื่องการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม ทาให้
การดาเนินงานตามกระบวนนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ถึงแม้ว่ามีการดาเนินการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ก็
ทาได้เพียงระบบงานที่ไม่ใหญ่มากนัก อีกทั้ งหน่วยงานราชการจานวนมากในปัจจุบันไม่มีความสามารถที่จะ
พัฒนาระบบงานหรือ SW เอง ทาให้ต้องว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing) เข้ามาดาเนินการในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเกือบทั้งหมดขององค์กร
การจ้ างบริ ษัทภายนอก (Outsourcing) หมายถึง การจ้างบุคคลภายนอกมาดาเนิน งานที่เป็ น
กระบวนการภายในของหน่วยงาน โดยช าระค่าจ้างเสมือนเป็นงานบริการ โดยมีวัตถุประสงค์หลายประการ
ได้แก่ ลดความเสี่ยงในการดาเนินการบางอย่าง ลดค่าใช้จ่าย ลดความจาเป็นที่จะต้องลงทุนในด้านที่ควบคุม
ยาก ลดความจาเป็นทางด้านบุคลากร ซึ่งสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ใช้คาที่มีความหมายคล้ายกัน
ก็คือ การใช้บริการ offshore
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แนวทางในการออกแบบกระบวนการ (Flow Chart)
เริ่มต้น
หน่วยงานต่าง ๆ มีหนังสือขอรับการสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

พัฒนาได้
ตามคาร้องขอ

No

Yes
ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
การประมวลผลทางด้านข้อมูลเข้า (input) ข้อมูลออก (output)
ออกแบบโครงสร้างของข้อมูล ขั้นตอนการดาเนินงาน (Flow Chart)
ออกแบบฐานข้อมูล ออกแบบรายงาน ออกแบบหน้าจอโปรแกรม
พัฒนาโปรแกรมโดยสร้างโปรแกรมตามทีไ่ ด้ออกแบบไว้/ปรับปรุง/เพิ่มเติม
ทดสอบการใช้งาน และติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนา
จัดทาคู่มือการใช้งานของโปรแกรม
สทส.ศสส. แจ้งหนังสือกลับไปยังหน่วยงานที่ร้องขอรับการสนับสนุน ฯ

Yes

ต้องการ
การบารุงรักษา

No
จบการทางาน
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานตามกระบวนการที่ผ่านมา
ส่ ว นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ออกแบบ พั ฒ นาระบบ
สารสนเทศของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด สาหรับประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การดาเนินงานตามกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (งานบริการ
พัฒนาและบารุงรักษาระบบงานสารสนเทศ) ที่ผ่านมามีดังนี้
ปี พ.ศ. 2552 จานวน 4 ระบบ ได้แก่ ระบบรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด, ระบบฐานข้อมูลรายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร, ระบบฐานข้อมูลตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน และฐานข้อมูลตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงมหาดไทย
ปี พ.ศ. 2553 จานวน 3 ระบบ ได้แก่ การสืบค้นผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญ
ราชการชายแดน, ระบบฐานข้อมูลความต้องการของประชาชนระดับครัวเรือน( Family Folder ) จังหวัด
ชายแดนภาคใต้สาหรับจัดเก็บข้อมูล และระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ปี พ.ศ. 2554 จ านวน 5 ระบบ ได้แก่ โครงการเฉลิ มพระเกียรติครบ 7 รอบพระชันษา, ระบบ
ฐานข้ อ มู ล จุ ด ผ่ า นแดน, ระบบฐานข้ อ มู ล ยาเสพติ ด , ระบบฐานข้ อ มู ล รายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการศึ ก ษาผ่ า นระบบ
E-Learning และระบบสืบค้นหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดต่อราชการ
ปี พ.ศ. 2555 จานวน 3 ระบบ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลการดาเนินงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและ
รั ฐ สภา, ระบบควบคุ มการใช้จ่ า ยงบประมาณ และระบบฐานข้อ มูล ศูน ย์ข้อ มูล กลางกระทรวงมหาดไทย
(สาหรับประชาชนทั่วไป)
ปี พ.ศ. 2556 จานวน 1 ระบบ ได้แก่ ระบบรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ กระทรวงมหาดไทย
ปี พ.ศ. 2557 จ านวน 2 ระบบ ได้ แ ก่ ระบบควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณของส านั ก งาน
ปลั ดกระทรวงมหาดไทย ระบบรายงานผลการดาเนินการตามนโยบายรัฐ บาล และระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานด้านช่าง
ปี พ.ศ. 2558 จานวน 3 ระบบ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลกระบวนการสร้างคุณค่าและสนับสนุนตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ระบบรายงานผลเรื่ องร้ องเรี ยนการทุจริตและประพฤติมิช อบ กระทรวงมหาดไทย และระบบติดตามผล
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ส่วนที่สาม : กระบวนการดาเนินงาน
แผนภาพแสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC MODEL
กระบวนการ : กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (งานบริการพัฒนาและบารุงรักษาระบบงานสารสนเทศ)
ผลผลิต : โปรแกรมระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาแล้วเสร็จตามความต้องการที่หน่วยงานร้องขอ และมีการบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ตัวชี้วัดผลผลิต : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารสนเทศตามความต้องการของหน่วยงานทีร่ ้องขอ
ผลลัพธ์ : โปรแกรมระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้วเสร็จตามความต้องการที่หน่วยงานร้องขอสามารถใช้งานได้
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของโปรแกรมระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้วเสร็จตามความต้องการที่หน่วยงานร้องขอสามารถใช้งานได้
ข้อกาหนดที่สาคัญ : หน่วยงานมีระบบงานสารสนเทศเพื่อนาไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน และมีการบารุงรักษาระบบงานสารสนเทศด้วย
ตัวชี้วัดกระบวนการ : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารสนเทศตามความต้องการของหน่วยงานที่ร้องขอ
Supplier
Input
Process
Output
Customer
1. ผู้บริหาร
1. ข้อมูลความ
โปรแกรม
1.
หน่วยงานใน
1. รับเรื่องจากหน่วยงานที่ร้องขอ
ของมท.
ต้องการของ
ระบบงาน
สังกัด มท.
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2. หน่วยงาน ผู้ใช้งาน
สารสนเทศ
2. จังหวัด
ในสังกัด มท. 2. เจ้าหน้าที่
3. ผู้บริหาร
2. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ การประมวลผลทางด้านข้อมูลเข้า (input) ข้อมูลออก (output)
3. จังหวัด
ผู้เชี่ยวชาญใน
และเจ้าหน้าที่
ผลผลิ
ต
:
รายละเอี
ย
ดความต้
อ
งการของหน่
ว
ยงาน
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4. เจ้าหน้าที่
การพัฒนาระบบ
ของ ศสส.
หน่วยงานที่ร้องขอ
ของ ศสส.
3. อุปกรณ์
3. ออกแบบโครงสร้างของข้อมูล, ขั้นตอนการดาเนินงาน (Flow Chart), ออกแบบฐานข้อมูล, ออกแบบรายงาน, ออกแบบหน้าจอโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทั้ง
ฮาร์ดแวร์และ
ผลผลิต : รายละเอียดโครงสร้างของข้อมูล เป้าหมาย : มีรูปแบบโครงสร้างของข้อมูลในการพัฒนาระบบโปรแกรม ข้อกาหนดสาคัญ : ครบถ้วน ตัวชี้วัด : ร้อยละของการออกแบบโครงสร้างของข้อมูล
ซอฟต์แวร์
4. พัฒนาโปรแกรมโดยสร้างโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบไว้/ปรับปรุง/เพิ่มเติม
ผลผลิต : ระบบโปรแกรมที่ถูกพัฒนา เป้าหมาย : มีระบบโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบไว้ ข้อกาหนดสาคัญ : ครบถ้วน ตัวชี้วัด : ร้อยละของการพัฒนาระบบโปรแกรมตามที่ออกแบบไว้

5. ทดสอบการใช้งาน และติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนา
ผลผลิต : ระบบโปรแกรมที่พัฒาแล้วเสร็จ เป้าหมาย : มีการทดสอบและติดตั้งระบบโปรแกรม ข้อกาหนดสาคัญ : ครบถ้วน ตัวชี้วัด : ร้อยละของการทดสอบและติดตั้งระบบโปรแกรม

6. จัดทาคู่มือการใช้งานของโปรแกรมระบบงาน
ผลผลิต : คู่มือการใช้งานโปรแกรม เป้าหมาย : มีการฝึกอบรมการใช้งานของโปรแกรม ข้อกาหนดสาคัญ : ครบถ้วน ตัวชี้วัด : ร้อยละของคู่มือการใช้งานโปรแกรม

7. ส่งมอบโปรแกรมระบบงาน พร้อมการบารุงรักษา
ผลผลิต : โปรแกรมระบบงาน พร้อมการบารุงรักษา เป้าหมาย : มีการส่งมอบโปรแกรมระบบงาน พร้อมการบารุงรักษา ข้อกาหนดสาคัญ : ครบถ้วน ตัวชี้วัด : ร้อยละของโปรแกรมระบบงาน พร้อมการบารุงรักษา

ทบทวนและปรับปรุง

สารวจความพึงพอใจ
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คาอธิบาย SIPOC
กระบวนการ : กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (งานบริการพัฒนา
และบารุงรักษาระบบงานสารสนเทศ)
ผลผลิต : โปรแกรมระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาแล้วเสร็จตามความต้องการที่หน่วยงานร้องขอ
ตัวชี้วัดผลผลิต : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารสนเทศตามความต้องการของ
หน่วยงานที่ร้องขอ
ผลลัพธ์ : โปรแกรมระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้วเสร็จตามความต้องการที่หน่วยงานร้องขอสามารถใช้งานได้
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของโปรแกรมระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้วเสร็จตามความต้องการที่หน่วยงานร้องขอ
สามารถใช้งานได้
ข้อกาหนดที่สาคัญ : หน่วยงานมีระบบงานสารสนเทศเพื่อนาไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้
ตัวชี้วัดกระบวนการ : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารสนเทศตามความต้องการของ
หน่วยงานที่ร้องขอ
ผู้ผลิตของกระบวนการ (Supplier) คือ
1. ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย
2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
3. จังหวัด
4. เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูลนาเข้าของกระบวนการ (Input)
1. ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน
2. เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ
3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการแต่ละขั้นตอน มีดังนี้
1. รับเรื่องจากหน่วยงานที่ร้องขอ
หน่วยงานที่ร้องขอส่งหนังสือมาถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อขอรับการสนับสนุน ระบบโปรแกรม มีเป้าหมายผลผลิตขั้นตอน คือ มีหนังสือ
ของหน่ ว ยงานที่ ขอรั บ การสนั บ สนุ น ซึ่ง มี ร ายละเอี ยดระบบที่ห น่ว ยงานต้ องการ วิธี การปฏิบั ติง าน คื อ
เจ้าหน้าที่ธุรการจะรับหนังสือที่หน่วยงานส่งมาให้ทั้งทางไปรษณีย์ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
ข้อกาหนดที่สาคัญของขั้นตอนนี้ คือ ครบถ้วน ตัวชี้วัดของขั้นตอนนี้ คือ ร้อยละของหน่วยงานที่ร้องขอ
ข้อพึงระวังในการดาเนินงานของขั้นตอนนี้ คือ ส่วนใหญ่หน่วยงานที่ร้องขอจะไม่ได้ระบุความ
ต้องการมาพร้อมกับหนังสือ จะแจ้งเพียงว่าต้องการพัฒนาระบบอะไร เจ้าหน้า ที่ผู้รับผิดชอบต้องประสานงาน
เพื่อขอข้อมูลความต้องการเพิ่มเติม
2. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ การประมวลผลทางด้านข้อมูลเข้า (input) ข้อมูลออก
(output)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานงานกับหน่วยงานที่ร้องขอ เพื่อขอทราบความต้องการเกี่ยวกับ
ระบบที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม มีเป้าหมายผลผลิตขั้นตอน คือ มีรายละเอียดความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งมี
ข้อมูลเข้า (input) ข้อมูลออก (output) วิธีการปฏิบัติงาน คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการศึกษาและ
วิเคราะห์ความต้องการที่หน่วยงานให้ข้อมูลมา แล้วทาการประมวลผลข้อมูลที่ต้องนาเข้า (input) และข้อมูล
ออก (Output) เพื่อนาไปดาเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยมีข้อกาหนดที่สาคัญของขั้นตอนนี้ คือ ครบถ้วน
ตัวชี้วัดของขั้นตอนนี้ คือ ร้อยละของความต้องการของหน่วยงาน
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ข้อพึงระวังในการดาเนินงานของขั้นตอนนี้ คือ หน่วยงานที่ร้องขอจะแจ้งความต้องการไม่
ครบถ้วนในครั้งแรก ๆ ทาให้ต้องมีการดาเนินการปรับปรุงข้อมูล ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถดาเนินการ
ออกแบบโครงสร้างได้ตรงตามเวลาที่กาหนดไว้ ทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินการขั้น ตอนต่อไป หรือกรณี
เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับทราบความต้องการของหน่วยงานที่ร้องขอแล้ว เห็นว่าข้อมูลมีความซับซ้อน
และต้องใช้โ ปรแกรมที่มีป ระสิ ทธิภ าพเกินกว่า ที่เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิ ดชอบจะดาเนินการให้ ได้ ก็จะแนะนาให้
หน่วยงานใช้วิธีการจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing) ดาเนินการ ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่ตรงกับที่
หน่วยงานต้องการ
3. ออกแบบโครงสร้างของข้อมูล , ขั้นตอนการดาเนินงาน (Flow Chart), ออกแบบฐานข้อมูล ,
ออกแบบรายงาน, ออกแบบหน้าจอโปรแกรม
เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบดาเนินการออกแบบโครงสร้างข้อมูล , Flow Chart, ออกแบบ
ฐานข้ อ มู ล , ออกแบบรายงาน, ออกแบบหน้ า จอโปรแกรมตามความต้ อ งการของหน่ ว ยงานที่ เ สนอมา
มีเป้าหมายผลผลิตขั้นตอน คือ มีรายละเอียดโครงสร้างของข้อมูล ซึ่งมีรูปแบบโครงสร้างของข้อมูลในการพัฒนา
ระบบโปรแกรม วิธีการปฏิบัติงาน คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างข้อมูล ,
Flow Chart, ออกแบบฐานข้อมูล, ออกแบบรายงาน, ออกแบบหน้าจอโปรแกรมตามความต้องการที่หน่วยงาน
ให้ ข้อมู ล มา แล้ ว ให้ ห น่ ว ยงานที่ร้ อ งขอตรวจสอบและให้ ความเห็ นชอบรูปแบบของโครงสร้ างของข้อมูล ,
ฐานข้อมูล , รายงาน และหน้ าจอโปรแกรม ที่เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการออกแบบไว้ เมื่อหน่วยงานที่ร้องขอ
เห็นชอบแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะได้นาโครงสร้างของข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในการพัฒนาระบบโปรแกรมใน
ขั้นตอนต่อไป โดยมีข้อกาหนดที่สาคัญของขั้นตอนนี้ คือ ครบถ้วน ตัวชี้วัดของขั้นตอนนี้ คือ ร้อยละของการ
ออกแบบโครงสร้างของข้อมูล
ข้อพึงระวังในการดาเนินงานของขั้นตอนนี้ คือ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิ ดชอบได้ออกแบบ
โครงสร้างของข้อมูลตามที่หน่วยงานที่ร้องขอให้ความเห็นชอบมาเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานที่ร้องขอจะต้องไม่ขอ
ปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมโครงสร้างดังกล่าวอีก เนื่องจากการออกแบบโครงสร้างจะต้องทาใหม่เกือบทั้งหมด
แม้จะเป็นการขอเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยก็ตาม ซึ่งผลกระทบที่ตามมาก็คือทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินการ
ดังนั้น หากหน่วยงานต้องการจะปรับแก้โครงสร้างใดก็ตามควรจะต้องดาเนินการก่อนที่จะให้ความเห็นชอบ ซึ่ง
เมื่อให้ความเห็นชอบแล้ว ถือว่าอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเริ่มดาเนินการในขัน้ ตอนต่อไปได้
4. พัฒนาโปรแกรมโดยสร้างโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบไว้/ปรับปรุง/เพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการพัฒนาโปรแกรมตามรูปแบบโครงสร้างทั้งหมดที่หน่วยงานได้
ให้ความเห็นชอบแล้ว มีเป้าหมายผลผลิตขั้นตอน คือ มีระบบโปรแกรมที่ถูกพัฒนา ซึ่งมีระบบโปรแกรมตามที่ได้
ออกแบบไว้ วิธีการปฏิบัติงาน คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการเขียนโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบโครงสร้าง
ข้อมูล, ออกแบบฐานข้อมูล, ออกแบบรายงาน และออกแบบหน้าจอโปรแกรมตามรูปแบบที่หน่วยงานให้ความ
เห็ น ชอบไว้ แล้ ว เมื่อพัฒ นาแล้ว เสร็ จ จะนาระบบโปรแกรมดังกล่ าวไปนาเสนอ เพื่อ ให้ หน่ว ยงานทาการ
ตรวจสอบ หากหน่วยงานมีความประสงค์จะให้ทาการปรับปรุง หรือเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็จะนา
ข้อเสนอดังกล่าวมาปรับปรุ ง หรือเพิ่มเติมให้ แล้วเสร็จ แล้วนาไปนาเสนอหน่วยงานให้ความเห็นชอบ เมื่อ
หน่วยงานให้ความเห็นชอบระบบโปรแกรมดังกล่าวแล้ว ถือว่าขั้นตอนนี้แล้วเสร็จ โดยมีข้อกาหนดที่สาคัญของ
ขั้นตอนนี้ คือ ครบถ้วน ตัวชี้วัดของขั้นตอนนี้ คือ ร้อยละของการพัฒนาระบบโปรแกรมตามที่ออกแบบไว้
ข้อพึงระวังในการดาเนินงานของขั้นตอนนี้ คือ ในการขอปรับปรุง หรือเพิ่มเติมการพัฒนา
โปรแกรมของหน่วยงาน ควรให้มีความชัดเจน และครบถ้วนในการแจ้งความประสงค์ในรอบแรก เพื่อไม่ให้เกิด
ความล่าช้าของการดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
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5. ทดสอบการใช้งาน และติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนา
เจ้ าหน้ า ที่ผู้ รั บ ผิ ด ชอบนาระบบโปรแกรมที่ผ่ านการปรับปรุง หรือเพิ่ม เติมเรีย บร้อยแล้ ว
ด าเนิ น การทดสอบการใช้ ง านในเครื่ อ งที่ ด าเนิ น การพั ฒ นา เมื่ อ ทดสอบจนพร้ อ มใช้ ง านแล้ ว เจ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบจะนาระบบโปรแกรมไปติดตั้ง ณ สถานที่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานระบุ มีเป้าหมาย
ผลผลิ ต ขั้ น ตอน คื อ ระบบโปรแกรมที่ พั ฒ าแล้ วเสร็ จ ซึ่ งมี การทดสอบและติ ดตั้ งระบบโปรแกรม วิ ธี ก าร
ปฏิ บั ติ ง าน คื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การน าระบบโปรแกรมที่ พั ฒ นาแล้ ว เสร็ จ ไปท าการติ ด ตั้ ง
ณ สถานที่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานระบุ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ร้องขอทาการใช้งาน
ระบบโปรแกรมเสมือนจริง เพื่อทาการตรวจสอบว่าโปรแกรมที่พัฒนามีความพร้อมในการใช้งานแล้ว หากไม่มี
ข้อขัดข้องใด ๆ เพื่อให้แก้ไขหรื อปรั บ ปรุง ถือว่าขั้นตอนนี้ส าเร็จลุ ล่ วงด้วยดี โดยมีข้อกาหนดที่สาคัญของ
ขั้นตอนนี้ คือ ครบถ้วน ตัวชี้วัดของขั้นตอนนี้ คือ ร้อยละของการทดสอบและติดตั้งระบบโปรแกรม
ข้อพึงระวังในการดาเนินงานของขั้นตอนนี้ คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องสอบถามข้อมูลจาก
หน่ ว ยงานในเรื่ อ งสถานที่ แ ละอุป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ห น่ ว ยงานระบุ ว่ า มี ความพร้ อ มในการติ ดตั้ ง และมี
คุณลักษณะที่มีความเหมาะสมกับระบบโปรแกรมที่พัฒนาไว้เพียงใดไว้ตั้งแต่ขั้นตอนศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการของหน่วยงานที่ร้องขอ เพราะจะทาให้สามารถออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมได้อย่างเหมาะสม
6. จัดทาคู่มือการใช้งานของโปรแกรมระบบงาน
เจ้ า หน้ าที่ผู้ รั บ ผิ ด ชอบดาเนิ นการจั ดท าคู่มื อการใช้ง านของโปรแกรมระบบงานที่พั ฒ นา
มีเป้าหมายผลผลิตขั้นตอน คือ คู่มือการใช้งานโปรแกรม ซึ่งมีการฝึกอบรมการใช้งานของโปรแกรม วิธีการ
ปฏิบัติงาน คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าไปใช้งานโปรแกรมระบบงานที่พัฒนา แล้วทาการจัดเก็บหน้าจอ
โปรแกรมในการใช้งานจริงทุกขั้นตอน แล้วนามาจัดทาเป็นคู่มือการใช้งานโปรแกรม โดยมีการอธิบายขั้นตอน
การใช้งานอย่างละเอียดทุกขั้นตอน พร้อมทั้งมีคาอธิบายโครงสร้างของข้อมูลทั้งหมด จัดทาเป็นรูปเล่มพร้อม
น าไปใช้ใ นการฝึ กอบรมการใช้งานให้ กับผู้ ใช้งานโปรแกรม และจั ดทาเป็นไฟล์ เพื่อน าเสนอไว้ บนหน้าจอ
โปรแกรมระบบงานให้ ส ามารถดาวน์ โ หลดไปใช้งานได้อีกด้ว ย โดยมีข้อกาหนดที่ส าคัญของขั้นตอนนี้ คือ
ครบถ้วน ตัวชี้วัดของขั้นตอนนี้ คือ ร้อยละของคู่มือการใช้งานโปรแกรม
ข้อพึงระวังในการดาเนินงานของขั้นตอนนี้ คือ การจัดทาคู่มือต้องให้มีความสมบูรณ์ โดย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องอธิบายการใช้งานโปรแกรมให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน พร้อมทั้งคาอธิบายในแต่ละ
ขั้นตอนต้องละเอียด และเข้าใจได้ง่าย ซึ่งจะทาให้การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม และการนาโปรแกรมไปใช้
งานจริงประสบผลสาเร็จด้วยดี
7. ส่งมอบโปรแกรมระบบงาน พร้อมการบารุงรักษา
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการทาหนังสือส่งมอบโปรแกรมระบบงานที่พัฒ นาแล้วเสร็จ โดย
ให้ผู้ อานวยการศูน ย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สป. ลงนามถึงผู้บริหารของหน่วยงานที่ร้องขอ
มีเป้าหมายผลผลิตขั้นตอน คือ โปรแกรมระบบงาน พร้อมการบารุงรักษา ซึ่งมีการส่งมอบโปรแกรมระบบงาน
พร้อมการบารุงรักษา วิธีการปฏิบัติงาน คือ เจ้าหน้ าที่ผู้รับผิดชอบทาหนังสือถึงหน่วยงานที่ร้องขอ แจ้งการส่ง
มอบโปรแกรมระบบงานที่พัฒนาแล้วเสร็จให้หน่วยงานได้รับทราบ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่ง
เมื่อหน่ ว ยงานที่ร้ อ งขอน าระบบไปใช้ งานแล้ ว หากเกิด ป้ญหาในการใช้ง าน สามารถแจ้งศู นย์เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สป. เพื่อดาเนินการบารุงรักษาโปรแกรมระบบงานได้ โดยมีข้อกาหนดที่สาคัญของ
ขั้นตอนนี้ คือ ครบถ้วน ตัวชี้วัดของขั้นตอนนี้ คือ ร้อยละของโปรแกรมระบบงาน พร้อมการบารุงรักษา
ข้อพึงระวังในการดาเนินงานของขั้นตอนนี้ คือ เมื่อหน่วยงานที่ร้องขอนาโปรแกรมระบบไปใช้
งานจริงแล้ว หากเกิดปัญหาในการใช้งาน เห็นควรแจ้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ทราบ
เพื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
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ส่วนที่สี่ : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
- แนวทางการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้การดาเนินการและการให้บริการดีขึ้น
มีการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของกระบวนการนี้ปีละ 2 ครั้ง เพื่อรับฟังความพึง
พอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อจะนามาปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น และรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการทางโทรศัพท์ ซึ่งหากมีสิ่งใดที่สามารถดาเนินการปรับปรุงได้ก็จะดาเนินการให้
อย่างทันท่วงที
- การเผยแพร่และนากระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงไปสู่การปฏิบัติ
จัดทาคู่มือกระบวนการบริการนี้ เพื่อนาไปจัดเก็บไว้ในฐานข้ อมูล คู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สถาบันดารงราชานุภาพ สป. จะได้นาไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
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ภาคผนวก
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ผนวก 1
ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ของโปรแกรมที่พัฒนา
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ระบบรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
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ระบบรายงานผลการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
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ผนวก 2
ตัวอย่างคู่มือการใช้งานโปรแกรม
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คู่มือการใช้งาน
ระบบรายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย

ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ http://www.anticor.moi.go.th/ ลงในช่อง Address Bar แล้วกดเลือกที่ Link ของระบบงานฯ
หรือพิมพ์ http://103.28.101.10/complain/login.php ลงในช่อง Address Bar
เพื่อเข้าระบบงานฯ โดยตรง
2. จะปรากฏหน้าจอดังรูป พิมพ์ชอื่ ผู้ใช้งานในช่อง Username และ รหัสผ่านในช่อง Password ตามที่ได้แจ้งให้ทราบ กดที่ปุ่ม
“Login” เพื่อเข้าสู่ระบบ

1

พิมพ์ชื่อผู้ใช้งาน
และรหัสผ่าน ที่นี่

2
3. หน้าจอสาหรับผูด้ ูแลระบบจะแสดงข้อมูลดังนี้

กดที่ปุ่ม “Login”
เพื่อเข้าสู่ระบบ

1
2

3

1) ดูข้อมูลของแต่ละหน่วยงานด้วยการเลือกที่เมนูด้านบน
2) เลือกแสดงผลกราฟเฉพาะข้อมูลที่ต้องการจากแถบสีด้านข้าง
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3) ตารางแสดงข้อมูลประเภทผู้ถูกร้องเรียนแบ่งตามหัวข้อ โดยเลือกดูข้อมูลย้อนหลังจากการเปลี่ยนเดือนและปี แล้ว
กดปุ่ม “ดูข้อมูล” ที่ด้านใต้ของตาราง (สาหรับกรมอื่น และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเลือกดูข้อมูลจาแนกรายหน่วยงาน
โดยการเลือกหน่วยงานที่ต้องการ ก่อนกดปุ่ม “ดูข้อมูล”) หรือดูข้อมูลในรูปแบบรายงานสถิติ โดยการกดที่รูปเอกสาร

กดเพื่อดูข้อมูลสถิติ
เลือกเดือนและปี

เลือกหน่วยงาน

กดเพื่อดูข้อมูล

หน้าแสดงข้อมูลในรูปแบบรายงานสถิติ สามารถเลือกดูข้อมูลย้อนหลัง ได้ด้วยวิธีเดียวกับการดูข้อมูลในรูปแบบกราฟ

22

4. หน้าจอสาหรับผู้บันทึกข้อมูลจะแสดงข้อมูลดังนี้

1) ตารางแสดงข้อมูลที่หน่วยงานได้ทาการบันทึกแล้ว สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้จากกดเลือกที่สญ
ั ลักษณ์ที่อยู่ใน
แถวของชุดข้อมูลนั้น

2) กรอกข้อมูลลงตามแบบฟอร์มด้านล่าง พร้อมชื่อและตาแหน่งของผู้นาเข้าข้อมูล ก่อนกดที่ปุ่ม “บันทึก”

--------------------------------------------------------------------------------------
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