สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
-รางขอกําหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

-ราง-
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ขอกําหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
2. ผูรับผิดชอบโครงการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ให
ดํา เนิ น การปฏิรูป ประเทศ ข. ดา นการบริหารราชการแผน ดิน กํา หนดให มี การนํา เทคโนโลยี ที่เหมาะสม
มาประยุกตใชในการบริหารราชการแผนดิน และการจัดทํา บริการสาธารณะ เพื่อประโยชนในการบริหาร
ราชการแผนดิน และเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนและใหมีการบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานรัฐ
ทุ กหนวยงานเขาดวยกัน เพื่อใหเป นระบบขอมูลเพื่อการบริหารราชการแผน ดินและการบริก ารประชาชน
โครงการพัฒ นาระบบติด ตามการดํ า เนินงานตามนโยบายรัฐ บาล จึง มี ความสํ า คั ญ ตอ การปฏิ บัติร าชการ
ตามภารกิจ โดยโครงการดังกลาวฯ ไดมีการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562-2565)
ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เพื่ อให ก ารดํา เนิน การติด ตามนโยบายและการสั่ง การของนายกรั ฐมนตรี เป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมกับกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร เห็นควร
พัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการจัดเก็บประมวลผลการติดตามการดํา เนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล และขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในวาระและสถานที่ตาง ๆ รวมถึงการขั บเคลื่อนการ
ดํา เนิน งานตามนโยบายรัฐบาลผา นคณะกรรมการตา ง ๆ และสามารถเชื่อ มโยงข อมู ลแหล งขอมู ลต า ง ๆ
ทั้งหนวยงานภาครัฐ ขอมูลในองคกร และขอมูลที่เปนสาธารณะ เพื่อประมวลผลการวิเคราะหปญหา สนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบาย และระบบจัดทํารายงานสรุปผูบริหาร (Executive Support System : ESS) สนับสนุน
การตัดสินใจในการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังสามารถจัดทําขอมูลสําหรับเผยแพรและ
สรางการรับรูใหกับประชาชนอีกดวย
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อเปนเครื่องมือในการติดตาม วิเคราะห วางแผน และขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลและขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีสนับสนุนการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี
4.2 เพื่อเผยแพรขอมูลผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและสรางการรับรูใหประชาชน
5. เปาหมาย
5.1 พัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการบูรณาการขอมูลและ
สารสนเทศ เชน การติดตามการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ติดตามผลการดําเนินงานตามขอสั่งการ
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ของนายกรัฐมนตรี ในวาระตาง ๆ การสรางการรับรูใหกับประชาชน เปนตน เพื่อเปนขอมูลสนับสนุน
การตัดสินใจบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี ประกอบดวยระบบยอย ดังนี้
- ระบบยอยในการบริหารจัดการสารสนเทศ
- ระบบยอยในการจัดทํารายงาน เพื่อสนับสนุนผูบริหาร (Executive Support System: ESS)
- ระบบยอยการสืบคน
- ระบบยอยในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
5.2 จัดหาซอฟตแวรที่เกี่ยวของ
6. รายละเอียดขอบเขตของงาน
6.1 คุณสมบัติทั่วไปของระบบสารสนเทศในการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
เปนระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ในการติดตามการดํา เนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในวาระตาง ๆ เชน การตรวจราชการ การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่
การติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลผานคณะกรรมการตาง ๆ เปนตน รวมทั้งการเชื่อมโยง
กับหนวยงานที่รบั ผิดชอบ การแจงเตือน และเผยแพรผลงานดังกลาวผานเว็บไซต
6.1.1 มีลักษณะเปน Responsive Web Application ใชงานผาน Web Browser โดยสามารถ
ปรับเปลี่ยนหนา จอผู ใชงานใหเหมาะสมกับการแสดงผลบนอุปกรณที่แตกตา งกั น เชน คอมพิ วเตอรต้ังโตะ
โนตบุค โทรศัพทมือถือ และแท็บเล็ต และสามารถแสดงผลดวย Google Chrome, Microsoft Edge, Apple
Safari ไดเปนอยางนอย
6.1.2 สามารถรองรับการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบ API (Application Programming Interface)
หรือในรูปแบบ SOAP,REST เปนอยางนอย
6.1.3 สามารถจัดการสิทธิ์การเขาใชงานสวนตาง ๆ ของระบบ ในลักษณะ Role Based Access Control ได
6.2 ระบบยอยในการบริหารจัดการสารสนเทศ
เปนระบบในการสราง บันทึก แกไข แจงเตือน รายงาน และสามารถบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
ในการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในวาระตาง ๆ ดังนี้
6.2.1 จัดทําขอสั่งการในภารกิจตางๆ ของนายกรัฐมนตรี ประกอบดวย การตรวจราชการ การประชุม
คณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ การติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลผานคณะกรรมการตาง ๆ
เปนอยางนอย
6.2.1.1 จัดสรางการนําเขาขอมูลขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี รายละเอียดของรายการ
ขอมูล และความสัมพันธของขอมูลในมิติตาง ๆ ขอหนวยงานผูใชระบบงานหลักของ สลน. (Owner) อยางนอย
4 หนวยงาน
6.2.1.2 ทําการเชื่อมโยงขอสั่งการฯ กับหมวดหมู นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDG) และมิติขอมูลตาง ๆ ได
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6.2.1.3 สามารถแนบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (File) และสามารถ download เอกสารดังกลาว
กลับมาใชได โดยรองรับไฟลประเภทตาง ๆ ไดแก doc, docx, xls, xlsx, pdf, png, jpg, gift, avi, mpeg, mp3,
mp4 ไดเปนอยางนอย
6.2.1.4 หนวยงานหลัก/รอง เมื่อไดรับขอสั่งการรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล สามารถบันทึกและสงผลการดําเนินงานกลับได ตามสิทธิ์ที่กําหนด
6.2.1.5 สามารถสราง แกไข ลบ ปรับปรุง สง อนุมัติ เผยแพร ตามสิทธิ์ของผูใชงานในระบบฯ
6.2.1.6 จัดทําฟงกชั่นในการกําหนดเวลาการแจงเตือนขอสั่งการนายกรัฐมนตรี ดังนี้
- สามารถกําหนดระยะเวลาการแจงเตือน ลวงหนา เมื่อถึงเวลา และเกินเวลา
ที่กําหนดไดเปนอยางนอย
- สามารถแจงเตือนผานระบบฯ และผานแอพพลิเคชั่น อาทิ ไลน (LINE) และ
E-mail ไดเปนอยางนอย
6.2.1.7 จัดทํารายงานขอสั่งการนายกรัฐมนตรี ตามรัฐบาลและชวงเวลาที่กําหนด จําแนก
ตามมิติตางๆ ประกอบดวย 8 รายงาน เปนอยางนอย
- จัดทํารายงานจําแนกตามสถานะขอสั่งการ
- จัดทํารายงานจําแนกตามหนวยงาน
- จัดทํารายงานจําแนกตามหมวดหมู
- จัดทํารายงานจําแนกตามพื้นที่
- จัดทํารายงานจําแนกตามนโยบายรัฐบาล หลัก/รอง
- จัดทํารายงานจําแนกตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป
- จัดทํารายงานจําแนกตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป
- จัดทํารายงานจําแนกตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)
ทั้งนี้ รายงานดังกลาวต องสามารถพิ มพ และ Export ข อมู ลรายงานออกใน
รูปแบบ File เชน .doc, .xls, .pdf ไดเปนอยางนอย
6.2.2 จัดทําการติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจําเดือน ดังนี้
6.2.2.1 จัดสรางการนําเขาขอมูลขอสั่งการรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ประจําเดือน และการสรางแบบอัตโนมัติได
6.2.2.2 ทําการเชื่อมโยงขอสั่งการกับหมวดหมู นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เป้ าหมายการพัฒนาทียังยืน (SDG) และมิตขิ อมูลตาง ๆ ได
6.2.2.3 สามารถแนบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (File) และสามารถ download เอกสารดังกลาว
กลับมาใชได โดยรองรับไฟลประเภทตาง ๆ ไดแก doc, docx, xls, xlsx, pdf, png, jpg, gift, avi, mpeg, mp3,
mp4 ไดเปนอยางนอย
6.2.2.4 หนวยงานหลัก/รอง เมื่อไดรับขอสั่งการรายงานผลการดํา เนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล สามารถบันทึกและสงผลการดําเนินงานกลับได ตามสิทธิ์ที่กําหนด
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6.2.2.5 จัดทําฟงกชั่นในการกําหนดเวลาการแจงเตือนการรายงานผลการดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาลประจําเดือน ดังนี้
- สามารถกําหนดระยะเวลาการแจงเตือน ลวงหนา เมื่อถึงเวลา และเกินเวลาที่กําหนดได
เปนอยางนอย
- สามารถแจงเตือนผานระบบฯ และผานแอพพลิเคชั่น อาทิ ไลน (LINE) และ E-mail
ไดเปนอยางนอย
6.2.2.6 สามารถสราง แกไข ลบ ปรับปรุง สง อนุมัติ เผยแพร ตามสิทธิ์ของผูใชงานในระบบฯ
6.2.2.7 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ตามรัฐบาลและชวงเวลาที่
กําหนด จําแนกตามมิติตางๆ ประกอบดวย 3 รายงาน เปนอยางนอย ดังนี้
- จัดทํารายงานจําแนกตามสถานะของการดําเนินงาน
- จัดทํารายงานจําแนกตามหนวยงาน
- จัดทํารายงานจําแนกตามนโยบายรัฐบาล
ทั้งนี้ รายงานดังกลาวตองสามารถพิมพ และ Export ขอมูลรายงานออกในรูปแบบ
File เชน .doc, .xls, .pdf ไดเปนอยางนอย
6.2.3 มีระบบบริหารจัดการหลังบาน (Back Office) จัดการขอมูล พารามิเตอร ความสัมพันธ
และสิทธิ์การเขาถึงขอมูล โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
- สามารถตั้งคาการใชงานระบบ (Parameter Setup) รวมทั้งสามารถกําหนดใหมี
ผูดําเนินการตั้งคาแตกตางกันในแตละหัวขอการตั้งคาได
- สามารถสรางผูใชงาน และกําหนดสิทธิ์ใหผูใชงานระบบฯ ไดแก สิทธิ์การบริหารจัดการระบบ
(Admin) สิทธิ์การจัดการขอมูล (User) ในการสราง บันทึก ลบ แกไข ปรับปรุง สง อนุมัติ และเผยแพรไดเปนอยางนอย
- สามารถกําหนดและสรางความสัมพันธของกลุมผูใชขอมูลได
6.3 ระบบยอยในการจัดทํารายงาน เพื่อสนับสนุนผูบริหาร (Executive Support System : ESS)
เปน ระบบสรุป รายงานการวิเ คราะหผ ลการดํา เนิน งานของรัฐ บาล สนั บสนุน การวางแผน
กลยุทธ (Strategic Planning Support) และการตัดสินใจ
6.3.1 จัดทําแผนภาพ (Dashboard) สรุปผลการดําเนินงานตามขอสั่งการนายกรัฐมนตรี ตาม
รัฐบาลและชวงเวลา ในรูปแบบ กราฟ ตาราง แผนภูมิ ดังนี้
- แสดงผลการดําเนินงานตามสถานะขอสั่งการนายกรัฐมนตรี
- แสดงผลการดําเนินงานตามพื้นที่
- แสดงผลการดําเนินงานตามหมวดหมู
- แสดงผลการดําเนินงานตามหนวยงาน
- แสดงผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หลัก/รอง
- แสดงผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ 20 ปและแผนปฏิรูปประเทศ
- จัดทํารายงานจําแนกตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป
- จัดทํารายงานจําแนกตาม เป้ าหมายการพัฒนาทียังยืน (SDG)
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6.3.2 จัดทําแผนภาพ (Dashboard) สรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ตามรัฐบาล
และชวงเวลา ในรูปแบบ กราฟ ตาราง แผนภูมิ ดังนี้
- แสดงผลสถานะการรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หลัก/รอง
- แสดงผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หลัก/รอง
- แสดงผลการดําเนินงานยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนปฏิรูปประเทศ และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
6.3.4 จัดทํา รายงานเฉพาะกรณี มีรูป แบบการแสดงผลหัวขอ ประเด็น ตามที่ผูใชกํ าหนดใน
(Detail Design) และสามารถพิมพรายงาน Executive Summary ที่จัดทําไดในรูปแบบ File เชน .doc, .xls,
.pdf ไดเปนอยางนอย
6.3.3 จัดทําเทคนิคทางปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligent: AI) แบบ Text Classification และ
Text Extraction เปนอยางนอย เพื่อชวยทําการสรุปเนื้อหาในประเด็นสําคัญ สนับสนุนการจัดทํารายงานเฉพาะ
กรณีในประเด็นที่กําหนด
6.4 ระบบยอยการสืบคน
6.4.1 สามารถสืบคนขอมูล (Full Text Search) ไดสะดวกและรวดเร็ว ทั้งในรูปแบบ อย างงาย
(Simple Search) แบบมีเงื่อนไข (Advance Search) ตามเงื่อนไข (And/Or) ที่กําหนดตามตองการไดอยางแมนยํา
6.4.2 สามารถคนหาไดจากคําสําคัญ (Keyword) ตามชวงเวลาและในมิตติ าง ๆ เชน เนื้อหาขอสั่งการฯ
นโยบายรัฐบาล สถานะการดําเนินการ หมวดหมู ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
โครงการ เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDG) เปนตน
6.4.3 สามารถแสดงผลการคนขอมูลภาพรวมตามรายการที่คนและสามารถแสดงรายละเอียดขอมูล
แตละรายการ (Drill down) ได และสามารถพิมพ และ Export ขอมูล ออกในรูปแบบ File เชน .doc, .xls, .pdf
ไดเปนอยางนอย
6.4.4 สามารถสืบคนขอมูลจากไฟลภาพเอกสาร อาทิ .pdf, .img ดวยวิธี Optical Character
Recognition (OCR) พรอมการบริการระยะเวลา 1 ป รองรับการทํางานของ OCR ไดสูงสุด 5,000 หนาตอเดือน
ไดเปนอยางนอย
6.5 ระบบยอยในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
เปนระบบการเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและสรางการรับรูผลการดําเนินงานของรัฐบาลใหประชาชน
และสามารถติดตาม สอบถามขอมูลผานเว็บไซตได
6.5.1 ออกแบบเว็บไซต รูปแบบเนื้อหาสาระ และเทคนิคใหมีความนาสนใจ สวยงาม และเขาถึงงาย
นําเสนอสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพิจารณากอนพัฒนา
6.5.2 สามารถแสดงแผนภาพ (Dashboard) เพื่อใหประชาชนทราบผลการดําเนินงานของรัฐบาล
ในมิติตา ง ๆ ได
6.5.3 สามารถนําเขา/สงออกขอมูลในรูปแบบ Web Service และ RSS Feed ไดเปนอยางนอย
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6.5.4 สามารถสืบคนขอมูลผลการดําเนินงานของรัฐบาล รูปแบบตามขอ 6.4 โดยกําหนดสิทธิ์
ในการสืบคนขอมูลที่อยูในสถานะเผยแพรไดเทานั้น
6.5.5 จัดทําระบบตอบคําถามอัจฉริยะ (Chat bot) สามารถรองรับการเขาใจในใจความของ
คําถามและนําเสนอขอมูลที่สัมพันธกับคําถามได โดยใชเทคนิคทางปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligent : AI)
แบบ Natural Language Processing และรองรับการถามตอบคําถามเปนภาษาไทยได
6.5.6 มีฟงกชันใหผูเยี่ยมชมเว็บไซตสามารถเผยแพรเนื้อหา (Share Content) ขอมูลบนเว็บไซต
ไปยัง Social Media ได
6.6 จัดหาซอฟตแวรที่เกี่ยวของ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก)
6.6.1 เครื่องมือที่ใชพัฒนาระบบงาน (Low-Code Platform) จํานวน 1 ชุด เพื่อใหสามารถ
พัฒนาตอยอด หรือการปรับปรุงระบบฯ ได
6.6.2 ซอฟตแวรที่เปนเครื่องมือ (Tools) สําหรับการจัดทํารายงานในรูปแบบ Dashboard จํานวน 1 ชุด
6.7 ฝกอบรมดานเทคนิค สําหรับเจาหนาที่ และผูดูแลระบบ
6.7.1 ผูร ับจางตองจัดใหมีการฝกอบรมบุคลากรในกลุมงานตาง ๆ ใหมีความรูความเขาใจ
ในการบริหารจัดการระบบฯ ดูแลขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
- หลักสูตรสําหรับผูดูแลระบบฯ ในการบริหารจัดการระบบ/ขอมูล (Back Office)
จํานวนไมนอยกวา 10 คน อยางนอย 1 ครั้ง
- หลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบฯ จํานวนไมนอยกวา 60 คน อยางนอย 1 ครั้ง
- หลักสูตรการใชงานเครื่องมือที่ใชพัฒนาระบบงาน (Low-Code Platform) จํานวน
ไมนอ ยกวา 10 คน 1 ครั้ง
- หลักสูตรการใชงานซอฟตแวรที่เปนเครื่องมือ (Tools) สําหรับการจัดทํารายงานในรูปแบบ
Dashboard จํานวนไมนอยกวา 10 คน 1 ครั้ง
- จัดทําวิดีโอชวยสอนทุกหลักสูตร สําหรับการเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนผูใชงาน
6.7.2 ผู รั บ จ า งต อ งเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบค า ใช จ า ยในการฝ ก อบรมทั้ ง หมด ได แ ก ค า วิ ท ยากร
คาเอกสารคูมือ คาอาหาร วาง คาสถานที่ฝกอบรม เปนตน
6.8 ขอกําหนดและเงื่อนไขการบํารุงรักษาระบบ
6.8.1 การใหบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข ผูรับจางตองทําการบํารุงรักษาซอมแซมแกไข
ระบบใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีดังเดิมตลอดระยะเวลาที่รับประกัน โดยระยะเวลาที่รับประกันจะเริ่มนับถัดจาก
วันตรวจรับงานและเปนระยะเวลา 1 ป
6.8.2 ระหวางรับประกันผลงาน ผูรับจางตองจัดสงพนักงานเขาดําเนินการบํารุงรักษาระบบ
เปนประจําในเวลาทําการปกติอยางนอย 4 ครั้งในระยะเวลา 1 ป
6.8.3 ในกรณีที่ระบบงานในโครงการ เกิดขัดของ ทําใหไมสามารถใชงานได ผูรับจางจะตอง
ดําเนินการแกไข ใหเรียบรอยภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ไดรับแจง
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7 . ขั้นตอนการดําเนินการของผูรับจาง
7.1 ประชุมโครงการและจัดทําแผนการดําเนินงาน
7.1.1 รวบรวมความต อ งการอย า งละเอี ย ดจากผู ใ ช ง านและผู เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ความต อ งการ
ดานกระบวนงานและความตองการดานเทคนิค
7.1.2 ศึกษากระบวนงานของระบบตาง ๆ ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหนวยงานที่เกี่ยวของ
7.1.3 กําหนดแผนงานการจัดเตรียมขอมูล วางแผนออกแบบ วิเคราะหและจัดวางระบบ
ฐานขอมูล วางแผนในการติดตั้งระบบทั้งฮารดแวร ซอฟตแวร และทดสอบระบบฯ วางแผนระบบการรักษา
ความปลอดภัยของขอมูล
7.1.4 วางแผนการประเมิน ผลการดํา เนิ นงานในแตล ะขั้น ตอน ให เ หมาะสมและรองรั บ กั บ
วัตถุประสงคของโครงการฯ ตามขอ 4.
7.2 สํารวจ วิเคราะหและออกแบบ ตามแผนงานที่วางไว
7.2.1 ศึกษาและวิเคราะหขอมูล (System Analysis) เพื่อการออกแบบ (Detail Design) และพัฒนา
ระบบ (Software Design) กําหนดรายการของขอมูล (Attribute) ในแตละฐานขอมูล และความสัมพันธของ
ฐานขอมูล (Database Design) กําหนดคําสั่ง หรือฟงกชั่นในการทํางาน รูปแบบการแสดงผล และรูปแบบรายงาน
7.2.2 ออกแบบระบบงานโดยออกแบบใหรองรับ งานความตองการของผูใชงาน และสามารถ
ทํางานตอบสนองทางเทคนิคไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งจัดทําเอกสารความตองการซอฟตแวรของระบบ
(Application Design Book หรือ ADB) ซึ่งเปนเอกสารที่สรุปถึงความตองการในเชิงซอฟตแวรของระบบ
7.2.3 จัดทําโปรแกรมตนแบบ (Prototype) นําเสนอสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอนุมัติกอน
การพัฒนาระบบงานจริง
7.3 พัฒนาระบบงานตามโปรแกรมตนแบบ (Prototype)
ดําเนินการพัฒนาระบบฯ ตามโปรแกรมตนแบบ (Prototype) และใชงานไดจริงตามเปาหมาย
การพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามการดําเนินงานของรัฐบาล ประกอบดวย
- ระบบยอยในการบริหารจัดการสารสนเทศ
- ระบบยอยในการจัดทํารายงาน เพื่อสนับสนุนผูบริหาร (Executive Support System: ESS)
- ระบบยอยการสืบคน
- ระบบยอยในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
7.4 ทดสอบระบบที่ไดพัฒนาตามโครงการ
ทดสอบระบบแบบต อเนื่ อ ง (Incremental Testing) และทดสอบอยา งต อเนื่ องทั้ ง ระบบ
(System Integration Test) สามารถเชื่อมตอกับระบบอื่น ๆ หรือบริการที่เกี่ยวของ ผูรับจางตองดําเนินการ
ทดสอบระบบงานเพื่อใหไดระบบการทํางานที่ถูกตองตามความตองการและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
7.4.1 ทําการทดสอบระบบยอย (Unit Testing) ขณะทําการพัฒนาระบบ ใหกระบวนการทํางาน
ของแตละระบบยอยที่พัฒนาเปนไปตามขอกําหนดความตองการ
7.4.2 จัดทําวิ ธีการทดสอบ Test Scenario & Cases สําหรับการทดสอบ และรายละเอียด
ของแผนงานทดสอบ
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7.4.3 ดําเนินการทดสอบ Integration Test ในทุก Module ตาม Test Scenario
7.4.4 ดําเนินการทดสอบ Function Test ของระบบเพื่อใหแนใจวาระบบทํางานไดถูกตองสมบูรณ
7.4.5 ดําเนินการทดสอบระบบแบบ end-to-end เพื่อใหแนใจวากระบวนการตาง ๆ มีการไหล
ของขอมูลถูกตอง
7.4.6 ดําเนินการทดสอบ User Acceptance Test ที่ครอบคลุมฟงกชันการทํางานและ
แกไขและติดตาม Defect ที่เกิดขึ้น
7.4.7 ดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ (Performance Testing)
7.4.8 จัดการติดตาม Defect
7.4.9 ดําเนินการทดสอบระบบ Incremental Testing / System Integration Test
7.5 ติดตั้งซอฟตแวรที่เกี่ยวของ
7.5.1 ดําเนินการติดตั้งซอฟตแวรที่เกี่ยวของในการทํางานทั้งในสวนของ Clients และ Servers
7.5.2 บริหารจัดการ Source Code และเตรียมพรอมสําหรับการทํา Release Management
เพือ่ สามารถติดตั้งใน Production
7.5.3 ทดสอบความพรอมสุดทายกอนเริ่มใชงานจริง (Production Validation Report)
7.5.4 นําระบบใหมที่พัฒนาและผานการทดสอบแลว มาใชงานจริง (Roll Out)
7.6 จัดทําเอกสาร พรอมซอฟตแวรที่พัฒนา
หลังจากที่พัฒนา ติดตั้ง และทดสอบจนสามารถใชงานไดแลว ใหสงมอบเอกสาร คูมือพรอมทั้ง
โปรแกรมประยุกตในรูปแบบดิจิทัลไฟล ดังนี้
7.6.1 เอกสารการพัฒนาระบบฯ ประกอบดวยเอกสารอยางนอยดังนี้
7.6.1.1 เอกสารแสดง Data Flow และ ER-Diagram
7.6.1.2 เอกสารแสดง Use Case Diagram
7.6.1.3 เอกสารคําอธิบาย (Data Dictionary) และหรือ Data Catalog เอกสาร System
Design Document อธิบายการออกแบบและวางโครงสรางระบบ
7.6.2 คูมือปฏิบัติงานสําหรับผูดูแลระบบ (Admin Manual)
7.6.3 คูมือปฏิบัติงานสําหรับผูใชงาน (User Manual) ทุกระดับการใชงาน
7.6.4 วีดีโอชวยสอนระบบสารสนเทศ รองรับการปรับเปลี่ยนผูใชงานระบบฯ ในอนาคต
7.6.5 คูมือ Installation and Configuration Document ซึ่งมีรายละเอียดการติดตั้งระบบ
รวมถึงการกําหนดคาพารามิเตอร เพื่อพรอมใชงานจริง
7.7 ฝกอบรมดานเทคนิค สําหรับเจาหนาที่ และผูดูแลระบบ
ผูรับจางจัดทํา แผนการฝกอบรมบุคลากร ใหกลุมงานตาง ๆ ที่เกี่ยวข องทั้ งผูใชงานและผูดูแล
ระบบ ประกอบดวย จํานวนผูเขารับการอบรม กําหนดชวงเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม เอกสารประกอบการ
ฝกอบรม รวมทั้งตองจัดทําวีดิโอหรือโปรแกรมชวยสอนทุกหลักสูตร
7.8 ประเมินผลโครงการ และตรวจรับงาน
จัดทํารายงานสรุปผล ในระหวางการดําเนินการในแตละขั้นตอนตลอดโครงการและตรวจรับงาน
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8. ตารางการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการจัดทําโครงการพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เปนเวลา 240 วัน
ลักษณะงาน

60

100

ระยะเวลา/วัน
140
170

200

240

1. ประชุมโครงการและวางแผนโครงการใน
ภาพรวมของระบบ
2. สํารวจ วิเคราะห ออกแบบระบบและ
จัดทําโปรแกรมตนแบบ
3. จัดทําเอกสารผลการศึกษา และนําเสนอ
โปรแกรมตนแบบ (Prototype)
4. พัฒนาระบบงานตามโปรแกรมตนแบบ
(Prototype)
5. ติดตั้งฮารดแวรและซอฟตแวรที่เกี่ยวของ
6. ทดสอบระบบ Incremental Testing /
System Integration Test
7. จัดทําเอกสาร การออกแบบวิเคราะห คูมือ
การใชงาน การติดตั้ง และเอกสารการดูแลระบบ
8. ฝกอบรม สําหรับเจาหนาที่ผูใชงาน และ
ผูดูแลระบบ
9. จัดทํารายงานสรุปประเมินผล ในระหวาง
การดําเนินการในแตละขั้นตอนตลอด
โครงการและตรวจรับงาน
9. งบประมาณ
ใชงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 วงเงินงบประมาณ 6,000,000 บาท (หกลานบาทถวน)
รวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาใชจายทั้งปวงแลว
10. การสงมอบและการชําระเงิน
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตกลงจะชําระเงินโดยแบงการชําระเปน 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จํ า นวนเงินรอยละ 30 ระยะเวลาดํา เนิน การภายใน 140 วัน นั บ ถัด จากวั น ลงนาม
ในสัญญา เมื่อดําเนินการตามขอ 7.1 - 7.2 แลวเสร็จ พรอมสงมองเอกสารที่เกี่ยวของ
งวดที่ 2 จํา นวนเงินรอยละ 40 ระยะเวลาดําเนินการภายใน 200 วัน นับ ถัดจากวัน ลงนาม
ในสัญญา เมื่อดําเนินการตามขอ 7.3 - 7.5 แลวเสร็จ พรอมสงมอบเอกสารที่เกี่ยวของ
งวดที่ 3 จํ า นวนเงินร อ ยละ 20 ระยะเวลาดํ า เนินการภายใน 240 วั น นับ ถัด จากวั น ลงนาม
ในสัญญา เมื่อดําเนินการตามขอ 7.6 - 7.8 แลวเสร็จ พรอมสงมอบเอกสารที่เกี่ยวของ
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11. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
11.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
11.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
11.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
11.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
11.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบ ริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
11.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
11.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
11.8 ไมเป นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขา ยื่นขอเสนอใหแกสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ณ วั นประกาศประกวดราคาอิ เล็กทรอนิก ส หรื อไมเ ป น ผูก ระทํ า การอั น เป น การขั ดขวาง
การแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
11.9 ไมเป นผู ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่ งอาจปฏิ เสธไมยอมขึ้ นศาลไทย เว นแต รัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
11.10 ผูยื่ นข อ เสนอต อ งลงทะเบี ย นในระบบจัด ซื้อ จั ด จ า งภาครั ฐ ดวยอิ เล็ กทรอนิ กส (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
11.11 มี ผ ลงานการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที ่ม ีมูล คา ไม นอ ยกว า 2,000,000 บาท
(สองลา นบาทถวน) ตอหนึ่งสัญญา จํานวนไมนอยกวา 1 โครงการ ในชวงเวลาไมเกิน 3 ป นับแตวันตรวจรับ
งานงวดสุดทาย จนถึงวันยื่นซองประกวดราคา กับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานที่จัดตั้งโดยรัฐ
หรือภาคเอกชน โดยมีหนังสือรับรองผลงานที่เปนตนฉบับมาแสดง หรือสําเนาสัญญาหรือขอตกลงที่ดําเนินการ
ในกรณีแสดงผลงานดวยสําเนาสัญญาหรือขอตกลงที่ดําเนินการ ใหแนบสําเนาใบตรวจรับงานงวดสุดทายจาก
หนวยงานเจา ของโครงการ หรือหลักฐานการเสียภาษีของกรมสรรพากรในงานงวดสุดท ายของโครงการนั้น
มาแสดงในวันยื่นเสนอราคาดวย
11.12 ตองสงตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของขอบเขตของงานแตละหัวขอ พรอมแคตตาล็อก (ถามี) โดย
ในตารางเปรียบเทียบจะตองอางอิงถึงเอกสารหรือแคตตาล็อกที่นําเสนอ โดยทํา Highlight ระบุหนาและขอใหชัดเจน
12. ลิขสิทธิ์ความเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์ในผลงานตองเปนกรรมสิทธิ์ของผูวา จาง และขอสงวนสิทธิ์มิใหผูรับจางนําไปใชโดยไมไดรับ
ความยินยอมจากผูวาจางกอน
---------------------------------------------------------------------------

