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  รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study : IS) เรื่อง การจัดท าฐานข้อมูล
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุและธุรการ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร นักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 13 เป็น
การสร้างประสบการณ์ในการศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
หน่วยงาน เป็นการแปลความรู้ที่ได้รับจากการอบรมให้เป็นรูปธรรม เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
งานที่รับผิดชอบได้ 
  การจัดท ารายงานในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้รับความรู้ทางด้านวิชาการ แนวคิดด้านกลยุทธ์ 
จากท่านอาจารย์รัฐ  ธนาดิเรก และได้รับค าปรึกษาแนะน า ตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความ
เอาใจใส่จากท่านธัญลักษณ์  ครามะคร า ผู้อ านวยการส านักการคลัง ที่ช่วยให้รายงานมีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ช่วยประสานงานและอ านวยความ
สะดวกเป็นอย่างดี จึงขอแสดงความขอบคุณเป็นเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 

     

                                                                                  วิชชวุรรณ  อ าไพรัตน์ 



 

สารบัญ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
กิตติกรรมประกาศ 
สารบัญ 
บทที่ 1 บทน า 
 สภาพปัญหา/หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงค์ 2 
 การก าหนดเป้าหมาย 2 
 ขอบเขตของการศึกษา 2 
 นิยามศัพท์ 3 
บทที่ 2 การวิเคราะห์ 
 การน าหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา 4 
 แนวทาง/ข้อเสนอในการแก้ปัญหา 8 
 ปัจจัยความส าเร็จ 9 
บทที่ 3 การวางแผน 
 การก าหนดแผนปฏิบัติการ 10 
 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง 14 
บทที่ 4 สรุป 
 สรุปผลการศึกษา 17 
 การประเมินผล 18 
 ข้อเสนอแนะ 18 
บรรณานุกรม 20 
ประวัติผู้เขียนรายงานการศึกษาส่วนบุคคล 21 
 



๑          
    
  

   บทที่ 1 
                                                      บทน ำ  
 
  สภำพปัญหำ/หลักกำรและเหตุผล  

 

      การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังมีภารกิจที่ส าคัญได้แก่ การบริหารงบประมาณ การรับเงิน 
การตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงิน การพัสดุและธุรการ งานตามนโยบายของรัฐบาลและของ
กรุงเทพมหานครรวมถึงการให้ค าปรึกษา ตอบข้อหารือ พิจารณาปัญหาด้านการเงินการคลังของหน่วยงาน  
เพ่ือให้การปฏิบัติเกิดความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรี การ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังจึงมีกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งฯลฯ ที่เก่ียวข้องทุกกระบวนการขั้นตอน และมี
ความหลากหลายเกี่ยวข้องกับงานทุกด้านของกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ใน
งานที่เก่ียวข้องทุกๆ ด้าน  
  กรุงเทพมหานครได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เพ่ือเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร ด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน แตจ่ากการประเมินสภาพในการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่าการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของเจ้าหน้าที่ ประสบปัญหาความล่าช้าไม่คล่องตัวเท่าที่ควร เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครมีภารกิจที่หลากหลาย เกี่ยวข้องกับประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย จึงมีกฎหมาย ระเบียบ วิธีการ
ปฏิบัติแยกย่อยไปในแต่ละภารกิจ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถน ามาใช้ได้ถูกต้องด้วยความรวดเร็ว ท า
ให้ต้องมีการแก้ไขและท าซ้ า ซึ่งนอกจากผู้บังคับบัญชาจะต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานแล้ว ส่วนหนึ่ง
เกิดจากปัญหาการไม่มีเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หนังสือสั่ง
การ มติคณะรัฐมนตรี คู่มือการปฏิบัติงานฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ท าให้ไม่สะดวกในการ
ค้นหาและน ามาใช้อ้างอิง จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมามีเพียงการจัดท าในรูปแบบเอกสาร หนังสือคู่มือ (Text) 
ซึ่งมีข้อด้อยหลายประการดังนี้ 

1. การค้นหาเพ่ือศึกษาและน ามาใช้ประโยชน์ เกิดความล่าช้า เนื่องจากเอกสารต่างๆ มีเป็น 
จ านวนมาก ไม่สามารถรวบรวมให้ครบถ้วนในแต่ละหมวดหมู่ มีการจัดท าหนังสือรวบรวมระเบียบ กฎหมายฯลฯ  
เล่มใหม่ แต่ก็ยังต้องใช้เล่มเก่าประกอบกันไป ท าให้เอกสารกระจัดกระจาย ไม่สะดวกในการใช้งาน 

2. เมื่อมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง จะไม่สามารถรวบรวมไว้ในที่แห่งเดียวกัน ผู้ใช้งานจึงต้องมี 
  ระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี จึงจะสามารถหยิบใช้ได้รวดเร็ว บางครั้งเกิดความสับสนในการน ามาใช้ประกอบการ   
  ปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่ทราบว่าระเบียบ ค าสั่งใด มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว (โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานรุ่นใหม่) 

3. เกิดภาระในการจัดเก็บเอกสารจ านวนมาก เนื่องจากทุกหน่วยงานจ าเป็นต้องมีการจัดเก็บ 
  หนงัสือกฎหมาย กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ จ านวนมาก จากการปฏิบัติงาน 
  ที่ผ่านมาพบว่ามีการจัดเก็บของงานธุรการ และการจัดเก็บเป็นส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้มีเอกสาร 
  ในส านักงานมากเกินความจ าเป็น เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูล 
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วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง  
หนังสือสั่งการ มติ คณะรัฐมนตรี คู่มือ แบบฟอร์ม และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในด้านการเงิน การคลัง 
การงบประมาณ การพัสดุและธุรการ ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  

   2. เพ่ือสนับสนุนให้มีการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management – KM) ให้ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการคลังได้มีแหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงไดโ้ดยตรง ช่วยให้การค้นหาระเบียบ กฎหมายเพื่อน ามาใช้ใน
การปฏิบัติงานไดส้ะดวกรวดเร็วและถูกต้อง เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ 

   3. เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพิ่ม  
  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพ่ือเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับ  
  หน่วยงานภาครัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
  กำรก ำหนดเป้ำหมำย 

1. ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี  
ตลอดจนคู่มือ แนวทางปฏิบัติ ข้อหารือ และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง 
การงบประมาณ การพัสดุและธุรการ ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของ
กรุงเทพมหานคร มีการจัดการและให้บริการข้อมูลให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้โดยตรง โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล 
และปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ให้ข้อมูลมีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

       2.  มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และบริการข้อมูลความรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานได้รับ   
  ความสะดวก ประหยัดเวลาในการสืบค้นระเบียบ กฎหมาย สามารถดาวน์โหลดข้อมูลมาใช้อ้างอิงประกอบ   
  การปฏิบัติงานได้รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ช่วยเสริมศักยภาพในการเร่งรัดก่อหนี้และเบิก  
  จ่ายเงินไดร้วดเร็วเป็นไปตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร 
 3. สร้างภาพลักษณ์ความเห็นหน่วยงานทันสมัย ด้วยการมีระบบบริหารจัดการข้อมูลด้าน  
  การเงินการคลังด้วยระบบสารสนเทศ และเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครโดยรวม หน่วยงานต่างๆ สามารถ  
  เข้ามาใช้ประโยชน์ได้ 
   ด าเนินการโดยฝ่ายการคลัง ส านักงานเขตปทุมวัน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้อง เช่น ส านักการคลัง ส านักการศึกษา ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลกรุงเทพมหานคร หัวหน้าฝ่ายการคลังในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ฯลฯ เข้าร่วมเป็นคณะท างาน  
ก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

               การศึกษานี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) เป็นการ   
  รวบรวมความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge ) ซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ มารวมไว้ที่เดียวกัน เพ่ือ 
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สร้าง จัดระบบให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่ระบบสารสนเทศ 
สามารถน าไปเผยแพร่เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมยกระดับต่อไป ครอบคลุมความรู้ด้านการเงิน การคลัง 
การงบประมาณ การพัสดุธุรการ ซึ่งประกอบด้วย กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี 
ตลอดจนคู่มือ แนวทางปฏิบัติ ข้อหารือ และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดกรอบระยะเวลา
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
นิยำมศัพท์ 
           นยิามของค าศัพท์ที่ส าคัญท่ีน ามาใช้ในรายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ มีดังนี้ 

         ฐำนข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน น ามาเก็บรวบรวมเข้าไว้
ด้วยกันอย่างมีระบบ และข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั้น ต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานของ 
องค์กร ซึ่งข้อมูลจะมีความสัมพันธ์กันและเป็นที่ต้องการน ามาใช้ประโยชน์ในภายหลัง 2 

         ระบบสำรสนเทศ (Information system) หมายถึงระบบที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ ระบบ
คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ พนักงานที่เก่ียวข้อง  
และผู้เชี่ยวชาญในสาขา ทุกองค์ประกอบนี้ท างานร่วมกันเพ่ือก าหนด รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเพื่อ
สร้างสารสนเทศ และส่งผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้ให้ผู้ใช้เพ่ือช่วยสนับสนุนการท างาน การตัดสินใจ การวางแผน 
การบริหาร การควบคุม การวิเคราะห์และติดตามผลการด าเนินงานขององค์กร 3 

         ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Library) หมายถึงแหล่งความรู้ที่บันทึกไว้ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Saver) เพ่ือให้บริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 5 

 กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge management - KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ 
แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพ่ือให้เกิด ความรู้  
และปัญญา ในที่สุด 

 การจัดการความรู้ประกอบไปด้วยชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ เพ่ือที่จะระบุ 
สร้าง แสดงและกระจายความรู้ เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้และการเรียนรู้ภายในองค์กร อันน าไปสู่การจัดการ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการธุรกิจที่ดี องค์กรขนาดใหญ่โดย
ส่วนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรส าหรับการจัดการองค์ความรู้ โดยมักจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบการจัดการองค์ความรู้โดยปกติจะถูกจัดให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรและประสงค์ท่ีจะได้ผลลัพธ์เฉพาะด้าน เช่น เพ่ือแบ่งปันภูมิปัญญา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างาน เพ่ือความได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือเพ่ือเพ่ิมระดับนวัตกรรมให้สูงขึ้น 

 ความรู้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้สองประเภท คือ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) และความรู้แฝงเร้น หรือความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ความรู้ชัดแจ้งคือความรู้ที่เขียน
อธิบายออกมาเป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ ต ารา เว็บไซต์ Blog ฯลฯ ส่วนความรู้แฝงเร้นคือความรู้ 
ที่ฝังอยู่ในตัวคน บางครั้งก็ไม่สามารถถอดเป็นลายลักษณ์อักษรได้ ความรู้ที่ส าคัญส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นความรู้ 
แฝงเร้นอยู่ในคนท างานและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง จึงต้องอาศัยกลไกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คนได้พบกัน สร้างความ
ไว้วางใจกัน และถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันและกัน 4 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
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บทที่2 

กำรวิเครำะห์ 
 

 กำรน ำหลักวิชำกำรมำประยุกต์ใช้แก้ปัญหำ 
           กรุงเทพมหานครมีภารกิจประจ าและภารกิจในการพัฒนาเมืองที่ต้องด าเนินการควบคู่กันไป  
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. 2563 (Bangkok 2020) 
“กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค เจริญก้าวหน้าทัดเทียมเมืองชั้นน า มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็น 
มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ปัจจุบันกรุงเทพมหานครอยู่ในช่วงการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 – 2559) มียุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 1 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแบบบูรณาการ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค  
             ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพกรุงเทพมหานครเพ่ือการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
              เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
             ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม   
             ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์ 
                                 ทางวัฒนธรรม  

                    ยุทธศาสตรท์ี่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร 
โดยไดก้ าหนดวิธีการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 ไปสู่เป้าหมาย ดังนี้ 

                - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครในภาพรวม 
ด้วยการบริหารการจัดเก็บรายได้ การงบประมาณของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ (ป 5.5) 

 กลยุทธ์หลักที่ 3 บริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการเร่งรัดการก่อหนี้ การ 
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือกระจายเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจโดยรวมของกรุงเทพมหานคร 
อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นเกณฑ์ในการ 
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

               - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ 
การพัฒนาและบริหารมหานคร (ป 5.7) 

 กลยุทธ์หลักที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ 
ปฏิบัติราชการ 

 กลยุทธ์หลักที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่องค์กรชั้นเลิศด้าน 
บริการ (Best Service Organization) ด้วยบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
                   มีหน่วยงานน าแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไปปฏิบัติงานจริง เป็นหน่วยงานระดับส านัก 21 ส านัก 
และส านักงานเขต 50 เขต รวม 71 หน่วยงาน6 ในการปฏิบัติงานของทางราชการจ าเป็นต้องมี กฎหมาย ระเบียบ 
ค าสั่ง หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี คู่มือการปฏิบัติงาน ฯลฯ เข้ามาเกี่ยวข้องทุกกระบวนการขั้นตอน และในการ
ด าเนินการทุกภารกิจของกรุงเทพมหานครต้องมีงบประมาณในการบริหารจัดการ มีการด าเนินการด้านการเงินการ 

 



๕          
 
คลังเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง จึงต้องมี กฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี คู่มือการปฏิบัติงาน ฯลฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด
ความถูกต้องในการใช้จ่ายเงินของทางราชการ  

          จากการประเมินสถานการณ์โดยอาศัยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
โดยแยกตามปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องที่มีผลกระทบ ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และแนวทางในการบริหารจัดการ
ได้ดังนี้ 
 

สภาพปัญหา ผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) 

การบริหารจัดการแก้ไขปัญหา 

ปัจจัยภายในองค์กร 
1. ปัจจัยเรื่องคน (Man) 

1.1 ข้อจ ากัดด้านศักยภาพของ 
บุคลากรในการใช้ระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
- ผู้รับบริการ (ผู้เบิกเงิน) 
 

- ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้แก่บุคลากร  
  (กลุ่มผู้ปฏิบัติงานรุ่นเก่าอายุมาก) 
  ให้พัฒนารูปแบบการท างาน    
  ส่งเสริมให้สามารถน าระบบ  
  เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 
  ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.2 ความพร้อมของบุคลากรใน
หน่วยงาน ในการจัดการองค์
ความรู้ด้านการเงินการคลัง  
ที่จะน ามาพัฒนาให้เป็นระบบ 
ในรูปแบบของห้องสมุด 
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วย  
  การคลัง 
- หน่วยงานเทคโนโลยีของ  
  กรุงเทพมหานคร 
- ผู้รับบริการ (ผู้เบิกเงิน) 
 

- คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ใน 
  หน่วยงานและต่างหน่วยงาน โดย 
  พิจารณาให้ครอบคลุมขอบเขตของ   
  งาน และน าเสนอผู้บริหาร 
  ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือ 
  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นคณะ 
  ท างาน 
- พิจารณาจ้างบุคคลภายนอก   
  ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน    
  (Outsource) ให้เป็นผู้จัดท าระบบ  
  เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรูปแบบ 
  และขอบเขตของงานที่ 
  คณะกรรมการก าหนด 

2. ปัจจัยเรื่องเงิน (Money) 
2.1 ขาดการสนับสนุนทางด้าน  

นโยบายจากผู้บริหารในการรับรู้ 
ตัดสินใจ และผลักดันให้มีการ 

- ผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
- ผู้รับบริการ (ผู้เบิกเงิน) 

- ผู้ปฏิบัติงานต้องร่วมกันสะท้อน 
  ให้ผู้บริหารเห็นปัญหาและความ 
  ต้องการที่แท้จริง รวมถึงประโยชน์ 
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ปัญหา 
 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) 

 

    น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    มาใช้ในการบริหารจัดการและ 
    สนับสนุนงบประมาณ 

   ที่จะได้รับจากการน าเทคโนโลยี 
  มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

3. ปัจจัยเรื่องวัสดุอุปกรณ์ (Materials) 
3.1 ข้อจ ากัดในด้านทรัพยากรการ  

บริหาร ขาดเครื่องมือสนับสนุน 
      การปฏิบัติงานที่ทันสมัย 

 
 

 

- ผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
- ผู้รับบริการ (ผู้เบิกเงิน) 
 

- บริหารจัดการทรัพยากรด้วยการ  
  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน 
  การจัดการองค์ความรู้   
  (Knowledge Management) ให้  
  ผู้ปฏิบัติงานได้มีแหล่งข้อมูลที่  
  สามารถค้นหาและเข้าถึงได้สะดวก 

3.2 ความพร้อมของโครงสร้าง 
      พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีของ    
      กรุงเทพมหานคร 
 
 

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
- ผู้รับบริการ (ผู้เบิกเงิน) 
- หน่วยงานเทคโนโลยีของ  
  กรุงเทพมหานคร 

- ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง 
  พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีของ  
  กรุงเทพมหานครให้มีศักยภาพ 
  เพียงพอและมีความเสถียร 

4. ปัจจัยเรื่องการบริหาร (Management) 

4.1 ความถูกต้องของการใช้จ่ายเงิน
ของทางราชการให้เป็นไปตาม 
ที่ระเบียบ กฎหมาย ก าหนด  
และเกิดความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้  
 
 
 

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
- ผู้รับบริการ (ผู้เบิกเงิน) 
- หน่วยงานตรวจสอบ (ส านักงาน  
  ตรวจสอบภายใน, ส านักงาน 
  ตรวจเงินแผ่นดิน) 

- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ 
  ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยการคลังและ    
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
  กระบวนการเบิกจ่ายเงิน 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  สนับสนุนการปฏิบัติงานของ   
  เจ้าหน้าที่ 

4.2 ผู้รับบริการ (ผู้เบิกเงิน) ไม่ 
พึงพอใจในบริการ เนื่องจาก
ความล่าช้าในการเบิกจ่าย มี
ขั้นตอนและเอกสารมากเกิน
ความจ าเป็น 
 

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วย  
  การคลังและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
- ผู้รับบริการ (ผู้เบิกเงิน) 
 

- ปรับเปลี่ยนกระบวนการขั้นตอน  
  การปฏิบัติงาน แก้ไขแนวทาง  
  ปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้  
  โดยสะดวกรวดเร็ว 
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สภาพปัญหา 
 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) 

การบริหารจัดการแก้ไขปัญหา 

2. ปัจจัยภายนอกองค์กร   
2.1 การถ่ายโอนภารกิจจาก 
      ภาครัฐบาลสู่องค์กรปกครอง 
      สว่นท้องถิ่นมีเพ่ิมมากขึ้น  
     ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานต้อง   
     ศึกษาระเบียบ กฎหมาย วิธ ี
     ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามภารกิจที่     
     ได้รับมอบหมาย  

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
- ผู้รับบริการ (ผู้เบิกเงิน) 
 
 

 

 

 

 

- อบรมเสริมสร้างความรู้ความ   
  เข้าใจ เกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับ        
  มอบหมายเพ่ิมข้ึน 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  สนับสนุนการปฏิบัติงานของ   
  เจ้าหน้าที่ 
 

2.2 การปฏิบัติงานตามระบบการ 
      จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย   
      อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ซ้ าซ้อน 
      กับระบบงาน MIS ของ 
      กรุงเทพมหานคร 
 
 

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
- หน่วยงานเทคโนโลยีของ  
  กรุงเทพมหานคร 
- ผู้รับบริการ (ผู้เบิกเงิน) 
 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      
  กรุงเทพมหานคร (MIS) ให้  
  สามารถเชื่อมโยงกับระบบการ 
  จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย   
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพ่ือให้  
  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพียงระบบ  
  เดียว 

2.3 การเมืองท้องถิ่นแทรกแซงการ  
     ปฏิบัติงานของข้าราชการ   
     รวมถึงเรื่องการบริหาร 
     งบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน 
 
 
 
 
 
 

- ผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
- ผู้รับบริการ (ผู้เบิกเงิน) 
 

- สร้างความรู้ความเข้าใจในการ 
  ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความถูกต้อง  
  มีหลักในการท างานโดยยึดถือ      
  ระเบียบ กฎหมาย และค านึงถึง 
  ผลประโยชน์ของราชการเป็น 
  ส าคัญ 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  เพ่ือสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ศึกษา  
  เพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 

2.4 ความร่วมมือจากหน่วยงาน 
      ภายนอกในการเชื่อมโยง  
      สารสนเทศที่จ าเป็นต่อการ 
     ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร 

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
- ผู้รับบริการ (ผู้เบิกเงิน) 
- หน่วยงานภาครัฐอื่น 
 

 - สื่อสารท าความเข้าใจกับ      
  หน่วยงานอื่นให้เห็นความส าคัญ   
  และแบ่งปันข้อมูลเพ่ือประโยชน์ใน   
  การท างานบนพ้ืนฐานของการไม่    
  ละเมิดสิทธิ์ซึ่งกันและกัน 
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แนวทำง/ข้อเสนอในแก้ไขปัญหำ 
                                                  แนวคิดในการด าเนินการ 
                                    

สถานการณ์  กลยุทธ์  เป้าหมาย 

- ความต้องการเบิกจ่ายเงิน  - ก าหนดกลยุทธ์การใช้  - มีการจัดเก็บไว้ในระบบ 
  ได้ถูกต้องรวดเร็ว    เทคโนโลยีสารสนเทศมา    ฐานข้อมูลในลักษณะห้อง 
- ระเบียบกฎหมายที่ใช้    ช่วยจัดการฐานข้อมูล    สมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
  ปฏิบัติงานมีมากและไม่มีการ  - เพ่ือประสิทธิภาพแก่ผู้  - ให้บริการผ่านระบบ 
  รวบรวมให้อยู่ที่เดียวกัน    ปฏิบัติงานด้วยการสนับ    อินเตอร์เน็ตของกรุงเทพ 
- ความต้องการค้นหาระเบียบ   สนุนข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น    มหานคร 
  เพ่ือน ามาใช้ประกอบและ  - ลดภาระการจัดเก็บ  - ให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน 
  การอ้างอิงได้รวดเร็ว    เอกสารและลดความ    สามารถเข้าถึงได้ทุกสถาน 
- ความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดใน    ซ้ าซ้อนของข้อมูล    ที่ทุกเวลา 
  การเบิกจ่ายเงิน  - เสริมสร้างเป็นองค์กรแห่ง  - มีการดูแล ปรับปรุง แก้ไข 
- ทรัพยากรการบริหารมีจ ากัด    การเรียนรู้    เพ่ิมเติมข้อมูล ให้เป็น 
      ปัจจุบันอยู่เสมอ 

 
   ปัจจุบันองค์กรชั้นน าทั่วโลกใช้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ กระแสการใช้สื่อดิจิตอลแพร่หลาย แนวโน้มผู้บริโภคมีการใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น 
กรุงเทพมหานครก็ได้มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้ทุกหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่แล้ว จึงมีแนวคิดที่จะน าเอาวิธีการจัดการข้อมูลอย่างมีระบบในลักษณะห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้เพื่อ
พัฒนางาน เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร โดยการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ให้
ผู้ปฏิบัติงานได้มีแหล่งข้อมูลที่สามารถค้นหาและเข้าถึงได้สะดวกทุกเวลาที่ต้องการ  
   ลักษณะของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

          1. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ 
          2. ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ 

   3. บรรณารักษ์หรือบุคลากรของห้องสมุดสามารถแทรกการติดต่อระหว่างผู้ใช้ห้องสมุดได้ เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ใช้ได้โดยทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   4. ความสามารถในการจัดเก็บ รวบรวมและน าส่งสารสนเทศสู่ผู้ใช้โดยทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   ประโยชน์ของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 5 

   ประโยชน์ของการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ คือการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ ช่วยเพิ่มความ
รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล หรือค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาที่ต้องการ เป็นการแพร่กระจายความรู้ให้ผู้ใช้ได้รับ
ความสะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่เช่นเดียวกับการด าเนินงานขององค์กรในลักษณะ  
e – Office และ e – Commerce เป็นต้น 
 



๙          
   ข้อจ ากัด 

- ผู้ใช้ต้องมีอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 
- ผู้ใช้ต้องมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 

   เมื่อศึกษาถึงวิธีการในการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐอ่ืน และภาคเอกชนที่ประสบ
ความส าเร็จ พบว่าหน่วยงานดังกล่าวมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
มีการจัดการองค์ความรู้ที่ทันสมัยด้วยการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบดิจิตอล ให้บริการทางสารสนเทศ ตลอดจนให้บริการ
สื่อสาร ปรึกษา แนะน า บนพื้นฐานข้อมูลของผู้บริการ เช่น กระดานถามตอบ แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาในภาพรวมขององค์กร ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ลดกระบวนการท างานที่ซ้ าซ้อน และเป็น 
การเพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้ให้แก่บุคลากร  
               
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ (Critical Success) 
  สิ่งส าคัญท่ีจ าเป็นในการที่จะสนับสนุนให้การจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง 
ด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุและธุรการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประสบความส าเร็จ 
ประกอบด้วย 

1) ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครมองเห็นประโยชน์และความส าคัญของการพัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีในการปฏิบัติราชการ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นการเสริมศักยภาพการบริหารคลัง
และการงบประมาณ ให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด กระจายรายได้เม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจ
โดยรวมของกรุงเทพมหานคร 

2) การได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักการคลัง ส านัก 
การศึกษา ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร หัวหน้าฝ่าย 
การคลังในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ฯลฯ เนื่องจากการก าหนดขอบข่ายของงานมีเนื้อหารายละเอียดที่จะต้องรวบรวม 
จัดเก็บ และจัดระบบให้เป็นหมวดหมู่จ านวนมาก จึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญ มีประสบการณ์  
รอบรู้ในงานด้านการเงินการคลัง และงานเกี่ยวกับด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2) การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครในการจ้างบุคคลภายนอกที่มีความ 
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Outsource) ให้เป็นผู้จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรูปแบบและขอบเขตของงาน 
ที่คณะท างานก าหนด 
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บทที่ 3 
กำรวำงแผน 

 
กำรก ำหนดแผนปฏิบัติกำร 
                     เพ่ือเป็นการจัดการความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Kn0wledge) ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  
ด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุและธุรการ ซึ่งมีจ านวนมากมายและอยู่กระจัดกระจาย โดยท าการ
รวบรวมไว้ในที่สะดวกในการเข้าถึง ด้วยวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 
สามารถให้บริการข้อมูลและบริหารจัดการระบบโดยเจ้าหน้าที่ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ระดับสูง จึงได้
น าเสนอแนวคิดในการจัดการความรู้ ตามโครงการ“การจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ด้าน
การเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุและธุรการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

1. การเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน 
1.1  จัดท าโครงการและแผนการด าเนินงาน 
1.2  ด าเนินการสรรหาบุคลากรผู้รู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  

ส านักการคลัง ส านักการศึกษา ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าฝ่ายการคลังในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ฯลฯ  

1.3  น าเสนอโครงการแกผู่้บริหารกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ความเห็นชอบ และพิจารณา 
อนุมัติแต่งตั้งเป็นคณะท างาน  

2. การก าหนดขอบเขตและคุณลักษณะเฉพาะของงาน  
2.1  ประชุมกับคณะท างานในการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ มติ 

คณะรัฐมนตรี ตลอดจนคู่มือ แนวทางปฏิบัติ ข้อหารือ และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการ
คลัง การงบประมาณ การพัสดุและธุรการ  

2.2 ประชุมกับคณะท างาน เพื่อท าการจัดระบบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่  
2.2  ประสานงานกับส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร เพ่ือเตรียมความ 

 พร้อมของระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร รองรับการพัฒนาฐานข้อมูล 
2.3  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตและคุณลักษณะของงาน (TOR)  

3. การด าเนินการตามข้ันตอนของข้อบัญญัติพัสดุ เพ่ือให้ได้ผู้รับจ้างท าระบบห้องสมุด 
อิเล็กทรอนิกส์ (E- Library) ท าการเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Saver) ให้บริการข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร 

4. การติดตามประเมินผล 
4.1  ส านักงานเขตปทุมวันท าการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบดูแลระบบงาน  
4.2  ผู้รับจ้างท าการฝึกอบรมเจ้าหน้าผู้ดูแลระบบงาน เพ่ือท าหน้าที่ ปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อมูล  

ให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
4.3  ติดตามผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
4.4  น าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป 
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๑๔          
แนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
   ในการด าเนินการตามโครงการนี้ พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน พร้อม
แนวทางในการป้องกันแก้ไข ดังนี้ 
 

 
ความเสี่ยง 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
        แนวทางการแก้ไข  โอกาส 

ที่จะเกิด 
   ผล 
กระทบ 

 คะแนน 

1. การไม่ได้รับความร่วมมือจาก 
    บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    เข้าร่วมเป็นคณะท างาน 

2 3 6 -สร้างความเข้าใจให้เห็นความส าคัญ 
 และประโยชน์ของการท างานร่วมกัน 
 เพ่ือเป็นการพัฒนางานด้านการเงิน 
 การคลัง ซึ่งหากด าเนินการส าเร็จแล้ว  
 ก็จ าเป็นประโยชน์แก่ทุกหน่วยงาน 
 ส่งผลดีต่อกรุงเทพมหานครโดยรวม 

2. ผู้บริหารไม่เห็นความส าคัญของ 
    การพัฒนาระบบเทคโนโลยี  
    สารสนเทศ ท าให้ไม่ได้รับ 
    งบประมาณมาด าเนินการ 
 
 

3 3 9 -น าเสนอแนวคิด ข้อมูล เหตุผลความ 
 จ าเป็น และประโยชน์ที่ 
 กรุงเทพมหานครจะได้รับจากการ 
 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน   
 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นการ  
 เสริมศักยภาพการบริหารการคลังและ 
 และการงบประมาณ เพื่อมุ่งสู่การเป็น 
 หน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ 

3. ความไม่พร้อมของระบบเทคโนโลยี 
    สารสนเทศของกรุงเทพมหานคร  
    ท าให้การบริการไม่มีความเสถียร  
    ให้บริการได้ไม่ต่อเนื่อง 
 

2 3 6 -เสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบขอ 
 จัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงและ 
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี 
 ของกรุงเทพมหานครให้มีศักยภาพ 
 เพียงพอและมีความเสถียร 

4. ขาดผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ 
    ก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) 
    ท าให้ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ครอบ 
    คลุมเนื้อหาที่ต้องการ เนื่องจากมี 
    รายละเอียดด้านเทคโนโลยีมาก 

3 3 9 -แต่งตั้งผู้มีความรู้ความช านาญด้าน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมเป็น 
 คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของ  
 งาน (TOR) 
-ศึกษาเทียบเคียงจากประกาศ TOR 
 ของหน่วยงานอ่ืนที่เคยด าเนินการและ 
 ประสบผลส าเร็จแล้ว 
-สอบถามรายละเอียดจากผู้ประกอบ 
 การโดยตรงให้มากรายที่สุด 

 



๑๕          
 

ความเสี่ยง 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
        แนวทางการแก้ไข  โอกาส 

ที่จะเกิด 
   ผล 
กระทบ 

 คะแนน 

5. กระบวนการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธี 
    อิเล็กทรอนิกส์ (e- Auction) หากมี 
    ผู้ทักท้วงการประกาศ TOR อาจท า 
    ต้องมีการแก้ไขหลายครั้ง ท าให้ 
    ระยะเวลาด าเนินการไม่เป็นไปตาม 
    แผนปฏิบัติการ 

3 2 6 -แต่งผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้า  
 ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
-ก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) 
 ให้มีรายละเอียดครบถ้วน ครอบคลุม  
 เนื้อหา ให้ตรงตามความต้องการ และ 
 ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนท าการ  
 ประกาศ TOR 

6. ราคากลางที่ก าหนดอาจสูงหรือต่ า  
    เกินไป ท าให้ต้องมีการแก้ไขหรือขอ 
    จัดสรรงบประมาณเพ่ิม 

1 3 3 -ท าการสืบราคาและรายละเอียดจาก 
 ผู้ประกอบการโดยตรงให้มากรายที่สุด    
 ก่อนด าเนินการจัดหา 

7. มีงานนโยบายของผู้บริหารหรืองาน 
    เร่งด่วนจ านวนมากหรือสถานการณ์ 
   ความไม่สงบของบ้านเมือง ซึ่งไม่อาจ 
   คาดการณ์ได้ล่วงหน้า ท าให้การ 
   ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน 

3 2 6 -จัดระบบงานและแบ่งเวลาการท างาน 
 ให้เหมาะสม 
-ให้มีการท างานล่วงเวลา 
-หากไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน อาจ 
 ต้องมีการปรับแผนการปฏิบัติงาน 

8. เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความร่วมมือดูแล 
   ระบบ ในการปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไข 
   ข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

1 3 3 -สร้างความรู้ความเข้าใจให้เห็นความ 
 ส าคัญของโครงการ และประโยชน์ที่ 
 ทุกฝ่ายจะได้รับร่วมกัน 
-จัดให้มีระบบการท างานและตรวจสอบ 
 จากผู้ร่วมงาน โดยผู้บังคับบัญชา 
 ควบคุมดูแล และสร้างแรงจูงใจในการ 
 ท างาน 
 

 
หมายเหตุ   โอกาสที่จะเกิด  มีค่าตั้งแต่ 1 - 5  แสดงถึง  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากน้อยไปหามาก 
               ผลกระทบ       มีค่าตั้งแต่ 1 - 5  แสดงถึง  ผลกระทบของความเสี่ยงต่อความส าเร็จ ของโครงการ 
              จากน้อยไปหามาก 
 
 
 
 



๑๖          
   จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการพบความเสี่ยงสูงสุด 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. หากผู้บริหารกรุงเทพมหานครไม่เห็นความส าคัญของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ก็จะท าให้ไม่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้ง
คณะท างานด้วย จึงต้องมีการน าเสนอแนวคิด ข้อมูล เหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ที่กรุงเทพมหานครจะได้รับ    
เป็นการเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการคลังและการงบประมาณ เพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ 

2. การที่หน่วยงานขาดผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการก าหนดร่างขอบเขตของงาน  
(TOR) เนื่องจากมีรายละเอียดด้านเทคโนโลยีมาก อาจท าให้รายละเอียดของงานไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ครอบคลุม
เนื้อหาที่ต้องการ จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือที่ดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นกรรมการ 
จึงต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้เห็นประโยชน์และความส าคัญของโครงการ และผลประโยชน์โดยรวมของ
กรุงเทพมหานคร รวมถึงต้องท าการศึกษาเทียบเคียงจากประกาศ TOR ของหน่วยงานอ่ืนที่เคยด าเนินการและ
ประสบผลส าเร็จมาแล้ว และท าการสอบถามรายละเอียดจากผู้ประกอบการโดยตรงให้มากรายที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗          
    บทที่ 4  

สรุปผลของกำรศึกษำ 
 
สรุปผลกำรศึกษำ 
       กรุงเทพมหานครเป็นราชการบริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศ
ไทย ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และกลยุทธ์ด้านต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมาย แต่
ข้อเท็จจริง ปรากฏว่ากรุงเทพมหานครยังไม่มีการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านการคลัง
การงบประมาณมาใช้อย่างเต็มรูปแบบและมีความโดดเด่นเพียงพอ ในขณะที่ปัจจัยภายในและภายนอก และ
สิ่งแวดล้อมทุกด้านมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางกระแสการแข่งขันทางด้านคุณภาพของหน่วยงาน
ภาครัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ และการแข่งขันในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEN 
Economic Community : AEC) ซึ่งจะเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2558 นี้ 
       ปัจจุบันมีการน าระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS 2) มา
ใช้ปฏิบัติงาน แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานด้านการคลังการงบประมาณได้อย่างสมบูรณ์ ผู้ศึกษา
จึงได้พิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสม เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนางาน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเป็นต้นแบบมหานคร โดยเฉพาะงานด้านการคลังการงบประมาณไปสู่เป้าหมาย 
พร้อมยกระดับให้เป็นหน่วยงานแถวหน้าในภูมิภาค  และส่งเสริมให้มีการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 
ด้วยการจัดท าฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุและธุรการ ไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยได้มีการศึกษาถึงวิธีการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐอื่น และภาคเอกชนที่ประสบผลส าเร็จ มา
เป็นแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนางาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อกรุงเทพมหานคร และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ดังนี้   
       1. สร้างภาพลักษณ์ความเป็นหน่วยงานที่ทันสมัย ด้วยการบริหารจัดการข้อมูลระบบ
สารสนเทศ 
         2. ตอบสนองแนวคิดเรื่องส านักงานไร้กระดาษ ลดภาระการจัดเก็บเอกสารและความซ้ าซ้อน
ของข้อมูล ช่วยให้การจัดส านักงานตามระบบ 5 ส ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยและง่ายขึ้น 
       3. ช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสายงานการเงินการคลัง ให้สามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       4. ส่งเสริมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดหาประจ าโต๊ะท างานของ
เจ้าหน้าทีแ่ต่ละคน และมีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       5. เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ หน่วยงานอื่นๆ สามารถเข้ามาใช้บริการข้อมูลร่วมกันได้ ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครโดยรวม 
       6. ช่วยเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในการเร่งรัดก่อหนี้
และเบิกจ่ายเงินให้รวดเร็วขึ้น 
 
 
 
กำรประเมินผล 



๑๘          
       การประเมินผลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของโครงการ เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
แนวทางหรือไม่ โครงการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนใดหรือไม่ เพื่อให้
ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลในการศึกษาวิเคราะห์  ประกอบการวางแผนและตัดสินใจด าเนินโครงการต่อไปใน
อนาคต โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
            เครื่องมือและวิธีการประเมินผล   
       - ท าแบบสอบถามออนไลน์ โพสต์ขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการข้อมูล  
                   ตัวชีว้ัดความส าเร็จ  
                - ร้อยละของผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด   
                    เป้าหมาย  
      - ร้อยละ 70 
       การวิเคราะห์และแปรผล  
                - คะแนนสูงสุด หมายถึงพึงพอใจมากที่สุด คะแนนต่ าสุดหมายถึงพึงพอใจน้อยที่สุด คะแนนที่
ได้รับจากผู้เข้าใช้บริการแต่ละรายน ามาประมวลผลร่วมกัน จะได้คะแนนเฉลี่ยที่แสดงถึงระดับความพึงพอใจ
โดยรวม ใช้เกณฑ์การวัดตามระบบ Likert Scales แบ่งเป็น ๕ ระดับ ก าหนดช่วงคะแนน ดังนี้ 
                    คะแนนค าตอบ                     ช่วงคะแนนเฉลี่ย                       ระดับความพึงพอใจ 
                          ๕                                 ๔.๒๑ - ๕.๐๐                              มากที่สุด 
                          ๔                                 ๓.๔๑ - ๔.๒๐                                มาก  
                          ๓                                 ๒.๖๑ - ๓.๔๐                             ปานกลาง 
                          ๒                                 ๑.๘๑ - ๒.๖๐                                 น้อย 
                          ๑                                 ๑.๐๐ - ๑.๘๐                               น้อยที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
                    เมื่อได้ด าเนินโครงการแล้ว เห็นควรให้มีการศึกษาและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
ได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการขยายฐานการให้บริการไปสู่ช่องทางอ่ืนๆ ดังนี้ 

1. พัฒนาต่อไปในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ทีเ่กี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ 
กรุงเทพมหานคร เช่น กรมบัญชีกลาง  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม longdo law กฎหมายไทย  
ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการข้อมูลแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง  
น าไปสู่การพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์  
(e – Government) ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
                     2. เมื่อมีผู้เข้าใช้งานในระบบมากข้ึน ควรพัฒนาให้ผู้ที่มีความสนใจอยากจะสอบถามปัญหาการ
ปฏิบัติงานในลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการท างาน ด้วยการจัดท ากระดานสนทนา  
(web board) ชุมชนการเรียนรู้ (blog) ให้เป็นลักษณะของเว็บไซต์ที่ใช้ส าหรับการแลกเปลี่ยนสนทนา การพูดคุย 
อภิปรายในสังคมออนไลน์ เป็นการจัดให้มีเวทีของการแบ่งปันความรู้ที่อยู่ในตัวผู้ปฏิบัติ เกิดเป็นชุมชนนักปฏิบัติ  
 



๑๙          
(Community of Practice - COP) ขึ้นในสังคมออนไลน์ จะท าให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ที่ลึกซึ้งข้ึนเรื่อยๆ ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนสถานภาพของความรู้ทั้ง 2 ประเภท ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการความรู้ (Kn0wledge Management)  
อย่างยั่งยืน  

3. ควรพัฒนาให้มีการสร้างตัวนับสถิติ (Counter) ส าหรับนับจ านวนผู้เข้ามาใช้งานในระบบ  
เก็บเป็นสถิติเพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์ และปรับปรุง พัฒนางานต่อไป  

4. ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์สูง มีทักษะการท างานและความรู้มากกว่า โดยเฉพาะความรู้ 
ชนิดฝังลึก (Tacit Kn0wledge) ส่วนใหญ่จะมีอายุมากและไม่ค่อยสนใจเรียนรู้เทคโนโลยี แต่ผู้ปฏิบัติงานรุ่นใหม่  
มีประสบการณ์และความรู้ทั้ง 2 ประเภทน้อยกว่า ส่วนใหญ่มีความสนใจและสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีได้รวดเร็ว  
ถ้าหากสามารถเชื่อมโยงให้คนสองกลุ่มมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ก็จะท าให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่ 
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท างานของบุคคลและของหน่วยงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร  
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๒๑          
ประวัติผู้เขียนเอกสำรรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล 

 
ชื่อ – นำมสกุล  นางวิชชุวรรณ  อ าไพรัตน์ 
 
วุฒิกำรศึกษำ   บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
ประสบกำรณ์กำรรับรำชกำร 
 

วัน เดือน ปี ต าแหน่ง สังกัด 

22 มิ.ย. 2524 เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 งานคลัง เขตธนบุรี 

1  ต.ค. 2526 เจ้าหน้าที่พัสดุ 2 งานคลัง เขตธนบุรี 

1  ต.ค. 2529 เจ้าหน้าที่พัสดุ 3 งานคลัง ส านักงานเขตธนบุรี 

21 เม.ย. 2532 นักวิชาการเงินและบัญชี 3 ส านักงานเลขานุการ 
ส านักการศึกษา 

16 เม.ย.2533 นักวิชาการเงินและบัญชี 3 หมวดบัญชีและงบประมาณ 
งานคลัง  
ส านักงานเขตจอมทอง 

1  พ.ย. 2533 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี 4 หมวดบัญชีและงบประมาณ 
งานคลัง  
ส านักงานเขตจอมทอง 

1  ต.ค. 2537 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี 5 
 

งานบัญชีงบประมาณและการเงิน 
ฝ่ายการคลัง  
ส านักงานเขตจอมทอง 

23 ส.ค. 2542 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี 6 
 

ฝ่ายการคลัง  
ส านักงานเขตจอมทอง 

1 ส.ค. 2549 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ว 
 

ฝ่ายการคลัง  
ส านักงานเขตจอมทอง 

23 ก.พ. 2554 นักวิชาการเงินและบัญชี 7 
(หัวหน้าฝ่ายการคลัง) 

ฝ่ายการคลัง  
ส านักงานเขตปทุมวัน 
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เหตุกำรณ์ส ำคัญในชีวิตรำชกำร 

     - ข้าราชการกรุงเทพมหานครดีเด่นระดับหน่วยงาน ส านักงานเขตจอมทอง ประจ าปี 2549 
                  - ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีสองขั้น ปี 2527, 2540,  2544, 2546, 2548, 
2549, 2555 รวม 7 ครั้ง 
 
ต ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน 
            นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
  หัวหน้าฝ่ายการคลัง 
  ส านักงานเขตปทุมวัน 
 
สถำนที่ท ำงำน 
  เลขที ่216/1 จุฬา ซอย 5 
  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 

 



 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

  กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ในการดูแลประชาชนหลากหลายรูปแบบตั้งแต่เกิดจนตาย 
จึงมีภารกิจที่เก่ียวข้องมากมาย ซึ่งผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 12 ปี ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบริหารและปฏิบัติ
ราชการ ในการปฏิบัติงานของทางราชการ จ าเป็นต้องมีงบประมาณในการบริหารจัดการ มีการด าเนินการ
ด้านการเงินการคลัง เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ไปสู่เป้าหมาย การปฏิบัติงานของหน่วยการคลังจึงมี
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนคู่มือการปฏิบัติงาน เข้ามาเก่ียวข้องทุก
กระบวนการขั้นตอน     
 ผู้ศึกษาได้ประเมินสภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงาน พบว่าปัญหา
ความล่าช้าไม่คล่องตัวในการเบิกจ่ายเงิน ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถค้นหาข้อกฎหมาย 
ระเบียบ วิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่อน ามาใช้ประกอบอ้างอิงในการปฏิบัติงานได้รวดเร็ว บางครั้งเกิดการผิดพลาด
และต้องท าซ้ า จึงได้ท าการวิเคราะห์ปัญหาโดยแยกตามปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบ ผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) และพิจารณาหาแนวทางในการบริหารจัดการ จึงได้เกิดแนวคิดในการน ากลยุทธ์การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยจัดการฐานข้อมูลในลักษณะห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และให้บริการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ในการด าเนินการจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากร
ของหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักการคลัง ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร ฯลฯ เนื่องจาก
การก าหนดขอบข่ายของงานมีเนื้อหาและรายละเอียดที่ต้องด าเนินการรวบรวมจัดเก็บจ านวนมาก และเป็น
งานที่เก่ียวข้องด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องให้ผู้มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็น
คณะท างาน เมื่อท าการก าหนดรูปแบบรายละเอียดและขอบข่ายของงานแล้ว จึงท าการหาตัวผู้รับจ้างท า
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ตามข้ันตอนของข้อบัญญัติพัสดุต่อไป และเม่ือจัดท าระบบแล้วเสร็จ ก็จะมี
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้เป็นผู้ดูแลระบบงาน ท าหน้าที่ปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อมูลให้มีความ
ถูกต้อง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 เมื่อโครงการนี้ด าเนินการแล้วเสร็จ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบการ
จัดการฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี คู่มือ แบบฟอร์ม แนว
ทางการปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีแหล่งข้อมูลที่สามารถค้นหาและเข้าถึงได้โดยตรง ด้วยความสะดวก
รวดเร็วประหยัด เวลา และเป็นประโยชน์โดยรวมให้หน่วยงานอื่นๆ สามารถเข้ามาใช้บริการข้อมูลร่วมกัน
ได้ เป็นปัจจัยเสริมช่วยให้การเร่งรัดก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินได้รวดเร็วเป็นไปตามเป้าหมายของ
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ความเห็นหน่วยงานทันสมัย กรุงเทพมหานครมีการ
บริหารจัดการข้อมูลด้านการเงินการคลังด้วยระบบสารสนเทศ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับมหา
นครชั้นน าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ 
ประกวดราคาซ้ือระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
๑. ความเป็นมา  
การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการ
จัดการกฟผ.แม่เมาะมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) ดังนั้น การพัฒนาในทุกยุทธศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยส าคัญได้แก่ ความรู้ 
(Knowledge) เป็นฐานหลักในการพัฒนา หากขาดความรู้ก็ไม่อาจด าเนินการพัฒนาให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ ดังนั้น จึงก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาโดยมุ่งเน้นปฏิบัติการทางด้าน
การจัดการความรู้เพื่อใช้เป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนา โดยมุ่งเน้นสร้างระบบย่อยด้านความรู้ 
(Knowledge Subsystem) ซึ่งเปน็องค์ประกอบของการเรียนรู้ที่มีล าดับความส าคัญต่อการน า
สถานศึกษาสู่การเป็นองค์กรเรียนรู้ ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวได้ถูกก าหนดไว้แล้วใน ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ได้แก่ การจัดท าห้องสมุดชุมชนรองรับการพัฒนาองค์กรเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
แผนงานจัดท าห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์รองรับการพัฒนาองค์กรเรียนรู้เพื่อให้บริการบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและชุมชน รวมทั้งพัฒนาห้องสมุดให้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนสถานศึกษาสู่
การเป็นองค์กรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ 
๒. วัตถุประสงค์  
จัดท าห้องสมุดที่ทันสมัยมีศักยภาพในการผลิตสื่อและให้บริการเผยแพร่องค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบ เช่น การเรียนรู้ตามอัธยาศัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการ
พัฒนาองค์กรเรียนรู้ได้ 
๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 
๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซือ้ของกรม 
๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  
ผู้เข้าประกวดราคาต้องศึกษารายละเอียดขั้นตอนของขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะตามเอกสารดังแนบเพื่อให้สามารถจัดท าระบบงานได้ถูกต้องตามคุณลักษณะที่ก าหนด โดย
มีขอบเขตงานเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาระบบงานส าหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนกิสท์ี่
ประกอบด้วยไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมระบบงาน ดังนี้ 
17.1 ไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับงานจัดเก็บและสืบค้นองค์ความรู้ จ านวน 76 เครื่อง 
พร้อมการติดต้ังระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้า 
17.2 ระบบบรกิารคลังข้อมูลความรู้ ประกอบด้วย  
- ระบบบริการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ติดต้ังบนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 1 ชุด  
- ระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลด้วยคล่ืนความถี่วิทยุพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 76 ชุด  
ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
 
 
 
 
คุณลักษณะทั่วไป 
1. เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาระบบงานส าหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
ไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมระบบงาน ดังนี้ 
- ไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับงานจัดเก็บและสืบค้นองค์ความรู้ จ านวน 76 เครื่อง 
- ระบบบริการคลังข้อมูลความรู้ จ านวน 1 ระบบ 
2. ครุภัณฑ์ไมโครคอมพิวเตอร์ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะทั่วไปไม่น้อยกว่าดังนี้  
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลมีการจัดจ าหน่ายแพร่หลายทั่วโลก 
- บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 Series 
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลไม่น้อยกว่า FCC UL 
 
คุณลักษณะทางเทคนคิไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับงานจัดเก็บและสืบค้นองค์ความรู้  
1. Microprocessor เทียบเท่าหรือดีกว่า Core i 3 ความเร็วของสัญญาณนาฬิกาไม่ต่ ากว่า 3.0 
GHz และ Chip Set เป็นแบบ Intel H61หรือดีกว่า  
2. มีหน่วยความจ า L3 Cache ไม่ต่ ากว่า 3 MB 



3. หน่วยความจ าหลักเป็นแบบ DDR3 Front Side Bus 1,066 MHz ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 GB 

หรือดีกว่า  
4. มีพอร์ตสื่อสารแบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ช่อง 
5. หน่วยควบคุมการแสดงผลแบบ Intel HD Graphic หรือดีกว่า มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบVGA หรือ 
DVI 
6. ส่วนควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์บันทึกข้อมูลส ารอง (Disk Controller) เป็นแบบ SATA หรือ
ดีกว่า 
7. Expansion Slots แบบ PCI Express x16ไม่น้อยกว่า 1 Slot และ PCI Express x1ไม่น้อยกว่า 
2 Slot  
8. ระบบเสียงแบบ Onboard หรือดีกว่าพร้อมชุดหูฟัง 
9. Hard disk Drive ความจุ ไม่น้อยกว่า 500 GB SATA 7200 rpm 
10. มี DVD-RW  
11. จอภาพสี LCD ขนาดไม่ต่ ากว่า 18 นิ้วความละเอียดไม่น้อยกว่า 1366 x 768 จุด ที่ความถี่ 
60Hz  
12. Network Interface ขนาด 10/100/1000 Mbpsจ านวน 1 พอร์ต 
13. ต้องท าการติดต้ังโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับบริหารจัดการแฟ้มข้อมูลลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โดยมีคุณลักษณะของโปรแกรมดังนี้ 

- เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ท าหน้าที่บริหารจัดการแฟ้มข้อมูลที่บันทึกอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้ 
สะดวกต่อการจัดเก็บและสืบค้นแฟ้มข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
- สามารถบันทึกงานเป็น Project File เพื่อแก้ไขและเรียกใช้ภายหลังได้ 
- สามารถน าเข้าแฟ้มข้อมูลจากหน้าต่างเปิดแฟ้มข้อมูล (Open File Dialog) ของ Windows โดย
เลือกน าเข้าทีละแฟ้มข้อมูลหรือหลาย ๆ แฟ้มข้อมูลพร้อม กันได้ 
- สามารถน าเข้าแฟ้มข้อมูลโดยวิธีการลากและวาง (Drag & Drop) 
- สามารถน าเข้าแฟ้มข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากเครื่องอ่านเอกสาร (Scanner) และสามารถ
ท างานร่วมกับเครื่องอ่านเอกสารทีม่ีไดรฟ์เวอร์มาตรฐานแบบ TWAIN เพื่อใช้ส าหรับจัดท าเอกสาร
แบบกระดาษให้เป็นเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- สามารถสร้างและแก้ไขข้อมูลส าหรับสร้างค าที่ใช้ในการค้นหา เช่น ชื่อเรื่อง (Title) และ
รายละเอียด (Description) ได้ 
- สามารถบันทึกแฟ้มข้อมูลที่ก าหนดไว้ใน Project File ลงบนแผ่น CD ได้ 
- สามารถลบแผ่นที่เป็น CD-RW ได ้
- สามารถติดตั้งโปรแกรมสืบค้นข้อมูลลงบนแผ่นซีดีที่ท าการบันทึกข้อมูลและสามารถท างานแบบ 
Auto run โดยไม่ต้องติดต้ังโปรแกรมสืบค้นใด ๆ ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสืบค้นข้อมูล
ดังกล่าวต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 
- สามารถเลือกเงื่อนไขในการค้นหาได้จากชื่อแฟ้มข้อมูล (File Name) ชื่อเรื่อง (Title) 
รายละเอียด (Description) ที่ก าหนดขึ้นเองได้ 
- สามารถแสดงตัวอย่างแฟ้มข้อมูลรูปภาพที่ถูกเลือกในรูปแบบ Thumbnail 
- สามารถแสดงข้อมูลคุณสมบัติของแฟ้มข้อมูลเอกสารที่ถูกเลือก ได้แก่ ชื่อแฟ้มข้อมูล (File 
Name) ขนาดแฟ้มข้อมูล (Size) ประเภทแฟ้มข้อมูล (Type) ชื่อเรื่อง (Title) และรายละเอียด 
(Description) 
- สามารถท าการคัดลอกแฟ้มข้อมูล (Copy) ที่สืบค้นได้ไปยังอุปกรณ์ส ารองข้อมูล เช่น Harddisk 
หรือ Flash Drive ที่ติดตั้งอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ สืบค้นข้อมูลได้ 
- การเปิดแฟ้มข้อมูลที่สืบค้นได้เพื่อใช้งานต้องเปิดโดยโปรแกรมที่ใช้สร้างแฟ้มข้อมูลนั้นหรือเปิด
จากโปรแกรมที่ถูกตั้งไว้ให้เป็นโปรแกรมหลัก(Default) 
 
คุณลักษณะทางเทคนคิระบบบริการคลังข้อมูลความรู้ 
1. เป็นระบบจัดเก็บและให้บริการเผยแพร่องค์ความรู้ ประกอบด้วย 
- ระบบบริการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ติดต้ังบนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 1 ชุด  
- ระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลด้วยคล่ืนความถี่วิทยุพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
จ านวน 76 ชุด  

2. ระบบบริการเผยแพร่องค์ความรู้ มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้  
- เป็นระบบงานส าหรับจัดเก็บและให้บริการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้แบบWeb Based Services
แบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนองค์ความรู้ทั่วไป และส่วนงานวิจัย โดยต้องพัฒนาระบบงานตามที่
สถานศึกษาก าหนด รวมทั้งให้บริการบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบงานไม่น้อยกว่า 3 ปี 
- สามารถลงทะเบียนสมาชิกและก าหนดสิทธิในการใช้โดยแยกประเภทสมาชิกเป็นสองประเภท 
ได้แก่ ผู้ให้บริการข้อมูลและผู้รับบริการข้อมูล 
- ผู้ให้บริการข้อมูลสามารถ Upload ข้อมูลองค์ความรู้เพื่อจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่
ท าหน้าที่เป็นแม่ข่ายองค์ความรู้ (KM Server) ได้ 
- ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ตามค าสืบค้น (Keyword) เพื่อแสดงผลและท าการ 
Download ข้อมูลองค์ความรู้ ได้ 
- การแสดงผลข้อมูลแบบ Video ผ่านระบบเครือข่ายต้องแสดงผลผ่านระบบ Streaming Server 
- มีระบบ Backend เพื่อใช้ส าหรับบริหารจัดการระบบโดยมีการก าหนดสิทธิการใช้งานด้วยรหัสผ่าน 
3. ระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลด้วยคล่ืนความถี่วิทยุ มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้  
3.1 เป็นระบบงานที่ออกแบบส าหรับจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสาร รูปภาพ วิดีโอ ที่ท าการสืบค้น
แฟ้มข้อมูลได้โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุแบบ RFID (Radio Frequency Identification) สามารถ



ติดตั้งใช้งานบนระบบปฏิบัติงานแบบ Opensource และแบบ Microsoft Windows ได้ 

ประกอบด้วย 
- เครื่องอ่าน RFID จ านวน 76 ชุด 
- โปรแกรมจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล จ านวน 76 ชุด 
- บัตร RFID จ านวน 100 บัตร 
4. เครื่องอ่าน RFID มีคุณลักษณะดังนี้ 
4.1 มีอุปกรณ์ส าหรับอ่าน/เขียนบัตร RFID แบบความถี่สูง ท างานที่ความถี่ 13.56 MHz 
4.2 รองรับการท างานตามมาตรฐาน ISO14443 Type A (Mifare) ใช้งานร่วมกับบัตร Mifare ได ้
4.3 อัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูล (Buad Rate) ไม่น้อยกว่า 9,600 bps 
4.4 ระยะอ่านสูงสุด 3 - 5 ซม. 
4.5 มี USB Port ส าหรับเชื่อมต่อกบัคอมพิวเตอร์ 
5. โปรแกรมจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล มีคุณลักษณะดังนี้ 
5.1 สามารถอ่าน/เขียน ข้อมูลชื่อและรหัสของบัตร 
5.2 สามารถพักการใช้งานบัตร 
5.3 สามารถลบข้อมูลบัตรและแฟ้มข้อมูลของบัตร 
5.4 สามารถน าข้อมูลบัตรที่สูญหายมาลงทะเบียนสร้างบัตรใหม่ได้ 
5.5 สามารถส ารองข้อมูลบัตรและแฟ้มข้อมูลของบัตรได้ 

5.6 สามารถแสดงข้อมูลและรายละเอียดของบัตรได้ 
5.7 สามารถแสดงผลแฟ้มข้อมูลเอกสาร วิดีโอ รูปภาพ ได้ 
5.8 สามารถเพิ่มหรือลบเขตข้อมูล (Fields) 
5.9 สามารถก าหนดและลบผู้ใช้งาน (User) ได้ 
5.10 สามารถปรับแต่งหน้าต่างแสดงผล และสามารถปรับแต่ง Theme หน้าต่างระบบได้ 
5.11 สามารถปรับแต่งรูปภาพเหตุการณ์ของ RFID เช่น พบบัตร ไม่รองรับบัตร เป็นต้น 
5.12 สามารถตั้งค่าระบบ (Configuration) ได้โดยตรงจากโปรแกรมระบบงาน เช่น 
- การเชื่อมต่อกับ RFIDเช่น ความเร็ว พอร์ต เป็นต้น 
- ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ - ตั้งค่าการแสดงผล 
- ตั้งค่าเครือข่าย - แสดงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 
- ตั้งเวลา - ปรับความดังเสียง 
- ส ารอง/คืนค่า ข้อมูลบัตร 
6. สามารถรองรับแฟ้มข้อมูลเอกสาร รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ไม่น้อยกว่าดังนี้ 
- เอกสารแบบ doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, swf 
- รูปภาพแบบ jpg, bmp, png, tiff 
- เสียงแบบ mp3, wav, ogg 
- ภาพเคล่ือนไหวแบบ mpg, avi, wmv, mov, flv, mp4, dat, 3gp 
 
คุณลักษณะการบ ารุงรักษา 
ต้องรับประกันความเสียหายของอุปกรณ์ทาง Hardware เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี รวมทั้ง
ให้บริการบ ารุงรักษาไมโครคอมพิวเตอร์และระบบงานแบบ Onsite Services ครอบคลุมการ
บ ารุงรักษาทั้งแบบ Preventive และ Corrective Maintenance ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีขอบข่ายการ
บริการไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้ 
1. Preventive Maintenance 
1.1 ให้บริการตรวจสอบ บ ารุงรักษา ณ สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1เดือน ต่อ 1 คร้ัง 
1.2 ให้บริการตรวจสอบ บ ารุงรักษา ไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้ 
- ความบกพร่องด้าน Hardware 
- ความบกพร่องด้าน Software ได้แก่ Operating Software, Application Software  
2. Corrective Maintenance 
2.1 ให้บริการแก้ไขปัญหาความบกพร่องอันเนือ่งมาจากการใช้งานตามปกติเมื่อได้รับแจ้ง 
2.2 กรณีเกิดความบกพร่องที่ต้องใช้เวลาซ่อมแซมนานเกิน 1 สัปดาห์ต้องจัดหาอุปกรณ์มาทดแทน
ใช้งานจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จ 

3. ต้องจัดท า Maintenance Card บันทึกรายละเอียดการตรวจสอบ (Functional Check) และการ
ให้บริการ อื่น ๆ ทุกคร้ังหลังให้บริการ 
4. เจ้าหน้าที่ซึ่งท าหน้าที่บริการจะต้องเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานประจ าของผู้เสนอราคา โดยต้องไม่
เป็นการจ้างช่วงจากผู้อื่น และต้องเป็นผู้ที่ความช านาญในการบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ โดยต้องส่ง
เอกสารแสดงประวัติการท างาน วุฒิการศึกษา แนบพร้อมใบเสนอราคา 
5. เจ้าหน้าที่ซึ่งท าหน้าที่บริการต้องเป็นบุคคลเดียวกันตามเสนอในข้อ 4 และในกรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลง เจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งต่อสถานศึกษาทุกคร้ัง 
6. ผู้เสนอราคาต้องจัดท าแผนการให้บริการ (Service Plan) พร้อมตารางแสดงขั้นตอนวิธีในการ
บริการอุปกรณ์เคร่ืองมือที่ใช้ตรวจสอบ ระยะเวลาในการให้บริการที่ท าเป็นประจ า (Routine 
Maintenance ) อย่างเป็นระบบและชัดเจนแนบพร้อมใบเสนอราคา 

คุณลักษณะอ่ืน ๆ  
1. ต้องติดต้ังระบบเครือข่ายตามคุณลักษณะดังนี ้



1.1 ติดตั้งระบบเครือข่ายแบบ Cat.5E Star Topology ใช้สาย UTP พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

Face Plate, PVC Box, Modular Jack, RJ45 Plug โดยต้องมีจ านวนพอเพียงกับการใช้งาน 
1.2 ติดตั้งสายไฟฟ้าพร้อมเต้ารับที่มีคุณภาพสูงตามจ านวนคอมพิวเตอร์ 
1.3 คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ Switch ต้องจัดเก็บไว้ในตู้ Wall Rack พร้อมอุปกรณ์ Path 
Panel และ Wire Management Panel 
2. ผู้เสนอราคาต้องท าการติดต้ังระบบงานบนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สถานศึกษาจัดเตรียมให้โดยใช้ 
Virtual Machine (VMware) สร้างคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนส าหรับระบบบริการเผยแพร่ข้อมูล
องค์ความรู้ รวมทั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนส าหรับระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลด้วยคล่ืนความถี่
วิทยุ ทั้งนี้การปรับแต่งระบบ (Configuration) จะต้องไม่สง่ผลกระทบต่อระบบงานอื่นที่ติดตั้งใช้
งานภายในสถานศึกษา 
3. ต้องให้บริการบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบบริการเผยแพร่องค์ความรู้ ตามรูปแบบที่สถานศึกษา
ก าหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
4. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์ที่มีผลงานการจ าหน่าย ติดตั้ง และให้บริการ
บ ารุงรักษาโดยต้องแสดงส าเนาเอกสารหนังสือคู่สัญญาที่เป็นหน่วยงานราชการหรือเอกชน 
5. ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไมโครคอมพิวเตอร์จากบริษัทเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์หรือผู้จัดจ าหน่ายในประเทศไทย(Authorized Distributors)โดยมีหนังสือแต่งตั้ง
ตัวแทนจ าหน่ายแสดงเป็นหลักฐาน 

6. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นรุ่นทีอ่ยู่ในสายการผลิตปัจจุบันและเป็นเครื่องใหม่ที่ยังมิได้ติดตั้งใช้
งานมาก่อนและไม่เป็นเคร่ืองที่ถูกน ามาดัดแปลงหรือปรับปรุงใหม่ โดยต้องมีหนังสือรับรองจาก
บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้จัดจ าหน่ายในประเทศไทย(Authorized Distributors)  
๕. ระยะเวลาด าเนินการ  
ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  
งวดเดียว ภายใน ๑๒๐ วัน 
๗. วงเงินในการจัดหา  
เงินงบประมาณโครงการ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความ
คิดเห็น  
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ 
สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๓๓-๐๗๓๗ 
โทรสาร ๐-๕๔๓๓-๐๗๓๗ 
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 
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