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1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
เพื่อให้ การพัฒนาระบบฐานข้ อมูลของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม มีกระบวนการและแนวทาง
ในการพัฒนาอย่างถูกต้ อง สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ เป็ นข้ อมูลสารสนเทศในการ
สนับสนุนในการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และการให้ บริการประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต (Scope)
ขันตอนในการพั
้
ฒนาระบบฐานข้ อมูล ครอบคลุมถึงการพัฒนาระบบขึ ้นมาใหม่ และการดูแลบํารุงรักษาระบบเดิมให้
สามารถดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ทังในส่
้ วนของระบบฐานข้ อมูลที่พฒ
ั นาโดยสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
สําหรับหน่วยงานในสังกัด และระบบฐานข้ อมูลกลางที่นําไปประยุกต์ใช้ สําหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ
3. ความรั บผิดชอบ (Responsibility)
3.1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ในฐานะหน่วยงานที่
ดูแลรับผิดชอบด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบข้ อมูลสารสนเทศ นัน้ ๆ
3.2 ผู้ปฏิบตั ิในกระบวนการ ประกอบด้ วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลสารสนเทศในระบบฐานข้ อมูล
4. เอกสารอ้ างอิง (Reference)
4.1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม (พ.ศ.2550-2553)
4.2 สรุ ปผลการทบทวนและวิเคราะห์ระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศ และแผนปฏิบตั ิการระบบฐานข้ อมูลและสารสนเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
4.3 คําแถลงนโยบาย ของคณะรัฐมนตรี โดยนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ ท ◌ี ◌่ 18 กุมภาพันธ์
2551
4.4 แผนปฏิบตั ิราชการ พ.ศ.2551-2554 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
4.5 คูม่ ือการขออนุมตั ิโครงการจัดหาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT-MGNT01)
5. นิยาม (Definition)
5.1 หน่วยงาน: ส่วนราชการระดับสํานัก/ศูนย์ หรื อเทียบเท่า ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
ได้ แก่ สํานัก/ศูนย์ ในสังกัดส่วนกลาง สํานักงานสิง่ แวดล้ อมภาค 16 แห่ง สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมจังหวัด
75 จังหวัด
5.2 หน่วยงาน อืน่ ทีเ่ กี ย่ วข้อง : ส่วนราชการดับกรมหรื อเทียบเท่า รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน ในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม รวมทังหน่
้ วยงานราชการอื่น ๆ
5.2 การพัฒนาระบบฯ : การจัดซื ้อ การจ้ าง การจ้ างที่ปรึกษา การจ้ างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า และการ
จ้ างดูแล บํารุงรักษา “ระบบ”
5.3 ระบบฐานข้อมูล : ระบบการจัดเก็บข้ อมูลขององค์กรให้ เป็ นระเบียบ แยกแยกข้ อมูลตามประเภท ทําให้ ข้อมูลประเภทเดียวกัน
จัดเก็บอยู่ด้วยกัน สามารถค้ นหาและเรี ยกใช้ ได้ ง่าย ไม่ว่าจะนํ ามาพิมพ์ รายงาน นํ ามาคํานวณ หรื อนํ ามาวิเคราะห์ ซึ่ง
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ประกอบด้ วย 1) ฮาร์ ดแวร์ (Hardware) เครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประกอบ 2) โปรแกรม ( Program หรื อ Software) ซึง่ มี
หน้ าที่ควบคุมดูแลการสร้ างฐานข้ อมูล การเรี ยกใช้ ข้อมูล และ การจัดทํารายงาน เรี ยกว่า โปรแกรมบริ หารจัดการระบบจัดการ
ฐานข้ อมูล (Database Management System : DBMS) 3) ข้ อมูล (Data) 4) บุคลากร (Peopleware) คือ ผู้ใช้ งาน (User)
พนักงานปฏิบตั ิการ (Operator) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst) ผู้เขียนโปรแรมประยุกต์ใช้ งาน
(Programmer) และผู้บริ หารฐานข้ อมูล (Database Administrator : DBA) และ 5) ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน (Procedure) เป็ น
ขันตอนและวิ
้
ธีการต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อการทํางานที่ถกู ต้ องและเป็ นไปตามขันตอนที
้
่ได้ กําหนดไว้ เป็ นต้ น
5.4 แผน/โครงการ: ข้ อเสนอแผน/โครงการในการพัฒนาระบบฐานข้ อมูล รวมทังการจั
้
ดทําโครงการเพื่อขออนุมตั ิโครงการจัดหาด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ICT-MGNT012
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ชื่องาน: การขออนุมัตโิ ครงการจัดหาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สัญญลักษณ์ :

ที่

กิจกรรม

เริ่ ม/สิ ้นสุด

ดําเนินการ

พิจารณา

หน่วยงาน

ศทส.
สป.ทส.

ผู้บริ หาร/
กรรมการฯ

ติดต่อ/สื่อสาร

หน่วยงาน ประชาชน
อื่น
ที่เกี่ยวข้ อง

เอกสารที่ใช้

6.1 เริ่มต้ น
6.2

รวบรวมและวิเคราะห์ความ
ต้ องการ

6.3 จัดทําข้ อเสนอโครงการ
No

6.4 พิจารณา แผน/โครงการ
6.5 พัฒนาระบบฯ
6.6 นําเข้ าข้ อมูล/สอบทานข้ อมูล

6.7 ให้ บริการข้ อมูลสารสนเทศ
6.8 บํารุงรักษาระบบ
6.9 สิ ้นสุดกระบวนการ
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6. ขัน้ ตอนการทํางาน (Procedure)
6.1 เริ่มต้ น
การพัฒนาระบบฐานข้ อมูล สามารถเริ่มต้ นการดําเนินการได้ ใน 2 กรณี ได้ แก่
1) เริ่ มต้ นโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึง่ เป็ นหน่วยงานที่มีหน้ าที่รับผิดชอบด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม และบูรณาการภาพรวมของกระทรวงฯ
2) เริ่ มต้ นโดยหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และสังกัดกระทรวง ที่ต้องการ
ระบบฐานข้ อมูล สําหรับสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
6.2 รวบรวมและวิเคราะห์ ความต้ องการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําการสํารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ความต้ องการ โดยการประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม หรื อวิเคราะห์จากข้ อมูลสารสนเทศที่เกิดขึ ้นในการดําเนินงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ หรื อความต้ องการใช้ ข้อมูลสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการและบริ การประชาชน
6.3 จัดทําข้ อเสนอโครงการ
หน่วยงานที่ประสงค์จะพัฒนาระบบฐานข้ อมูล จะต้ องจัดทําข้ อเสนอโครงการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบโครงการ
ดังนี ้
1. ชื่อโครงการ
ต้ องเขี ยนชัดเจนว่าต้ องการทํ าอะไร แก่ใ คร ที่ไ หน เช่น “โครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลบุคลากร สํา นักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม” เป็ นต้ น
2. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
ต้ องระบุไว้ ชดั เจน เพื่อสะดวกในการติดต่อประสาน ถ้ าเป็ นกลุม่ ควรระบุหวั หน้ าโครงการและผู้ร่วมโครงการด้ วย
3. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ต้ องระบุเวลาเริ่มต้ น และสิ ้นสุด
4. หลักการและเหตุผล
ควรกล่าวถึงความเป็ นมา และความจําเป็ นที่ต้องดําเนินโครงการ ถ้ าไม่ดําเนินโครงการจะส่งผลเสียหาย หรื อทําให้
การพัฒนาหยุดชะงักได้ อย่างไร
5. วัตถุประสงค์
ต้ องเขี ยนผลที่ ได้ อย่างชัดเจน ที่ สําคัญคื อต้ องสามารถวัดได้ รวมทัง้ สอดคล้ องกับกิจกรรม เป้าหมาย และชื่ อ
โครงการด้ วย
6. เป้าหมาย
้ องสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรม
ต้ องระบุอย่างเป็ นรูปธรรม และถ้ าเป็ นเชิงปริมาณได้ จะยิ่งดี รวมทังต้
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7. สถานที่ดําเนินงาน
ระบุสถานที่ดําเนินโครงการจากเล็กไปหาใหญ่ เช่น จากโรงเรี ยน หมูบ่ ้ าน ตําบล อําเภอ ถึงจังหวัด เป็ นต้ น
8. วิธีดําเนินงาน
ในส่วนนี ้อาจเรี ยกว่าแผนการดําเนินงานซึง่ มักจะเขียนในรูปตารางดังที่เห็นทัว่ ไป โดยมีสาระสําคัญ ๆ ดังนี ้
1) วิธีการ เขียนให้ เห็นกิจกรรมและขันตอนการดํ
้
าเนินงานอย่างเป็ นลําดับ ระบุแนวทางและวิธีการโดยละเอียด โดย
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรม
2) ระยะเวลา เป็ นระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมย่อย
3) สถานที่ เป็ นสถานที่ของแต่ละกิจกรรมย่อย
4) ผู้เกี่ยวข้ อง ระบุผ้ เู กี่ยวข้ องทุกฝ่ ายตามกิจกรรมย่อย
9. งบประมาณ
ระบุงบประมาณทังหมดและแหล่
้
งที่มา รวมทังแบ่
้ งเป็ นหมวด ๆ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานหรื อต้ นสังกัดกําหนด
10. การติดตามประเมินผล
ควรระบุประเด็นที่สําคัญ ๆ เช่น ประเมินประเด็นสําคัญอะไรบ้ าง ประเมินโดย ใคร ใช้ รูปแบบหรื อแนวทางอย่างไร
เครื่ องมือเก็บข้ อมูลเป็ นแบบใด เป็ นต้ น
11. ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
ต้ องระบุให้ ชดั เจนว่าเมื่อถึงเวลาที่กําหนดจะเกิดประโยชน์อะไรบ้ าง ทังประโยชน์
้
หรื อผลที่ได้ โดยตรงและโดยอ้ อม
12. ตัวชี ้วัดความสําเร็จของโครงการ
เป็ นกําหนดให้ ผ้ รู ับผิดชอบโครงการระบุตวั ชี ้วัดความสําเร็ จของโครงการ โดยอาจจะระบุตวั ชี ้วัดในลักษณะผลผลิต
ผลลัพธ์ ผลกระทบ หรื อระบุในลักษณะงบประมาณ เวลา ผลที่ได้ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ ในการจัดทําข้ อเสนอโครงการ จะต้ องทําตามแบบข้ อเสนอโครงการ (แบบ ICT-MGNT01-F01 สําหรับโครงการที่มีมลู ค่า
เกิน 5 ล้ านบาท และ แบบ ICT-MGNT01-F02 สําหรับโครงการที่มีมลู ค่าภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้ านบาท ) ที่กําหนด ไว้ ในคู่มือการขอ
อนุมตั ิโครงการจัดหาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT-MGNT01) โดยจะต้ องมีความสอดคล้ องกับแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง หรื อเป็ นโครงการจัดหาที่ใช้ งบประมาณเหลือจ่ายของหน่วยงาน หน่วยงานจะต้ องให้ หลักการและ
เหตุผลในการจัดหาประกอบ โดยมีเอกสารหลักฐานที่มาของความจําเป็ น เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริ หารหรื อคณะกรรมการฯ ที่
เกี่ยวข้ อง ต่อไป
6.4 พิจารณาโครงการ
เมื่อหน่วยงานได้ จดั ทําข้ อเสนอโครงการฯ แล้ ว ให้ นําเสนอผู้บริ หารของหน่วยงานเพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการฯ และนําเสนอ
เพื่อพิจารณา ตามคูม่ ือการขออนุมตั ิโครงการจัดหาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT-MGNT01) ในกรณีที่เป็ นการขออนุมตั ิ
โครงการเพื่อประกอบการจัดทําคําของบประมาณประจําปี หน่วยงานจะต้ องดําเนินการตามขันตอนที
้
่เกี่ยวข้ องทุกขันตอนจนแล้
้
วเสร็ จ
้ ด้ วย รวมทังผ่
้ านกระบวนการการอนุมตั ิวงเงิน
โดยให้ ระยะเวลามีความสอดคล้ องกับปฏิทินการจัดทําคําของบประมาณประจําปี นันๆ
งบประมาณและผ่านกระบวนการจัดหาตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
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6.5 พัฒนาระบบฯ
หน่วยงานเจ้ าของโครงการฯ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะมีส่วนร่ วมในการพัฒนาระบบฯ ตามแผนการ
ดําเนินงานโครงการฯ และทบทวนวงจรของการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
าง ๆ
ได้ แก่ 1) การกําหนดและเลือกโครงการ 2) การเริ่ มต้ นและวางแผนโครงการ 3) การวิเคราะห์ระบบ 4) การออกแบบระบบ 5) การพัฒนา
และติดตังระบบ
้
และ 6) การบํารุงรักษาระบบ ซึง่ สามารถนํารูปแบบต่าง ๆ มาใช้ ในการพัฒนาระบบฯ อาทิ เช่น รูปแบบนํ ้าตก (Waterfall
Model) รูปแบบโปร์ โตไทต์ (Rapid Prototyping Model) รูปแบบขดลวด (Spiral Model) เป็ นต้ น
6.6 นําเข้ าข้ อมูลและสอบทานข้ อมูล
หน่วยงานเจ้ าของข้ อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง มีหน้ าที่ในการนําเข้ าข้ อมูลสูร่ ะบบฐานข้ อมูลอย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่องและเป็ น
ปั จจุบนั ทังนี
้ ้ต้ องมีกระบวนการสอบทานข้ อมูลเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะมีส่วน
ร่วมในการดําเนินการ
6.7 ให้ บริการข้ อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานเจ้ าของข้ อมูลสามารถแลกเปลี่ยนและให้ บริ การข้ อมูลสารสนเทศ ผ่านระบบฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ประชาชน
ตลอดจนการสนับสนุนผู้บริ หาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง มีหน้ าที่ในการนําเข้ าข้ อมูลสู่ระบบฐานข้ อมูลอย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่องและเป็ น
ปั จจุบนั ทังนี
้ ้ต้ องมีกระบวนการสอบทานข้ อมูลเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะมีส่วน
ร่วมในการดําเนินการ
6.8 บํารุ งรั กษาระบบ
การบํารุ งรักษาระบบฯ เป็ นขัน้ ตอนการดูแลระบบฯ เพื่อป้องกันและแก้ ไขข้ อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิ ภาพและรองรับการ
ขยายหรื อเงื่อนไขความต้ องการที่เพิ่มขึน้ ในการดําเนินการโดยศูนย์สารสนเทศและการสื่อสารทําหน้ าที่ในการดูแลในส่วนของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ส่วนหน่วยงานเจ้ าของระบบฯ มีหน้ าที่ในการดูแลเรื่ องข้ อมูลสารสนเทศ หรื อควบคุมการจ้ างดําเนินการ
7. เอกสารแนบท้ าย (Attachment)
7.1 แบบฟอร์ มข้ อเสนอโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีมลู ค่าการจัดหาในวงเงินเกินกว่า 5 ล้ านบาท
ICT-MGNT01-F01
7.2 แบบฟอร์ มข้ อเสนอโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีมลู ค่าการจัดหาภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้ านบาท
ICT-MGNT01-F02
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