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ชื่อหน่วยงำน: ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ชื่อกระบวนงำน: พัฒนำระบบงำน 
 
วัตถุประสงค ์
1. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
2. เพ่ือให้การพัฒนาระบบงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลใช้งานได้งานจริงตรงตามความต้องการ 
3. เพ่ือลดความเสี่ยงและลดความเสียหายในระหว่างการพัฒนาระบบงาน 
4. เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานด้าน ITC ในการสนับสนุนงานด้านบริการและงานส่วนต่าง ๆ 
5. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการพัฒนาระบบงานมีความเชียวชาญในการบริหารจัดการ 
 
ขอบเขตของงำน 
1. ปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องตามนโยบายของกรมสรรพสามิต 
2. ครอบคลุมข้ันตอนการพัฒนาระบบงานตั้งแต่การก าหนดปัญหา ขั้นตอนการพัฒนาจนถึงการบ ารุงรักษา 
3. ก าหนดคุณลักษณะของระบบงานที่จะพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4. ก าหนดคุณลักษณะซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาระบบงาน 
5. ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาระบบงาน 
6. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
ค ำจ ำกัดควำม 
ล ำดับ ค ำศัพท์ ควำมหมำย 

1. ก าหนดปัญหา 
(Requirement) 

เก็บความต้องการของผู้ใช้ระบบงานจริง รวบรวมปัญหาของ
ระบบงานเดิม รับรู้สภาพของปัญหาที่เกิดขึ้น  

2. วิเคราะห์ (Analysis) วิเคราะห์ความต้องการและแยกแยะปัญหาที่เกิดข้ึน  
3. ออกแบบ (Design) ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบที่เก่ียวข้องกับฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ 

และระบบเครือข่าย  
4. พัฒนา (Development) พัฒนาโปรแกรมตามท่ีได้ออกแบบไว้ การเขียนชุดค าสั่งเพ่ือสร้าง

เป็นระบบงาน โดยสามารถน าเครื่องมือมาช่วยในการพัฒนา
ระบบงาน 

5. ทดสอบ (Testing) ทดสอบความถูกต้องจากการพัฒนาระบบงาน ว่าตรงตามความ
ต้องการหรือไม่  

6. การน าไปใช้ (Implement) ติดตั้งระบบให้เป็นไปตามท่ีออกแบบไว้  
7. การบ ารุงรักษา 

(Maintenance) 
กรณีเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจากระบบให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ หน้ำทีร่ับผิดชอบ 

1. เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องกับการใช้
ระบบงาน 

เก็บความต้องการของข้อมล และรวบรวมปัญหาของระบบงานเดิม 
รับรู้สภาพของปัญหาที่เกิดข้ึน 

2. เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศในการพัฒนา 

วิเคราะห์ความต้องการและแยกแยะปัญหาที่เกิดข้ึน เพ่ือสรุปเป็น
ข้อก าหนด และเสนอแนวทางแก้ไขตามความต้องการของผู้ใช้ 

3. เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศในการพัฒนา 

ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบที่เก่ียวข้องกับฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ 
และระบบเครือข่าย การออกแบบรายงาน การออกแบบหน้าจอ
อินพุตข้อมูล การออกแบบผังงานระบบ การออกแบบฐานข้อมูล 
และ 
การออกแบบโปรแกรม เป็นต้น 

4. เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศในการพัฒนา 

พัฒนาโปรแกรมตามท่ีได้ออกแบบไว้ การเขียนชุดค าสั่งเพ่ือสร้าง
เป็นระบบงาน โดยสามารถน าเครื่องมือมาช่วยในการพัฒนา
ระบบงาน 

5. เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องกับการใช้
ระบบงาน 

ทดสอบความถูกต้องจากการพัฒนาระบบงาน ว่าตรงตามความ
ต้องการหรือไม่ เมื่อพบข้อผิดพลาดต้องปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 

6. เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศในการพัฒนา 

ติดตั้งระบบให้เป็นไปตามท่ีออกแบบไว้ จัดท าคู่มือฝึกอบรมผู้ใช้ 

7. เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศในการพัฒนา 

กรณีเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจากระบบให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  
หากผู้ใช้มีความต้องการเพ่ิมเติมจ าเป็นต้องเขียนโปรแกรมเพ่ิม และ
วางแผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต รวมทั้งการบ ารุง 
รักษาระบบงานและอุปกรณ์ 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและรำยละเอียด 
ล ำดับ ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
�       

 
 

   

2.  

�                    
 

 
 

3 วัน ขอบเขตงานที่จะพัฒนา 
วัตถุประสงค์ และความจ าเป็น 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนา
ระบบงาน 

 

3.  

�                      
 

 

1 วัน เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

4.  

�           (Requirement)  
 
 
 

14 วัน เก็บความต้องการของผู้ใช้
ระบบงานจริง รวบรวมปัญหาของ
ระบบงานเดิม รับรู้สภาพของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น 

 

5.  

� �       (Analysis)  
 
 
 

30 วัน วิเคราะห์ความต้องการและ
แยกแยะปัญหาที่เกิดข้ึน 

 

6.  

  �    (Design)  
 
 
 

15 วัน ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบที่
เกีย่วข้องกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
และระบบเครือข่าย 

 

7.  

      (Development)  
 
 
 
 

90 วัน พัฒนาโปรแกรมตามท่ีได้ออกแบบ
ไว้ การเขียนชุดค าสั่งเพ่ือสร้าง 
เป็นระบบงาน โดยสามารถ 
น าเครื่องมือมาช่วยในการพัฒนา
ระบบงาน 

 

8.  

      (Testing)

 
 
 

15 วัน ทดสอบความถูกต้องจาก 
การพัฒนาระบบงาน  
ว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ 

 

9.  

         (Implement)  
 

2 วัน ติดตั้งระบบให้เป็นไปตามท่ี
ออกแบบไว้ 

 



แบบฟอร์มส ำหรับกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนของกรมสรรพสำมิต 
หน่วยงำน : ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กระบวนงำน : พัฒนำระบบงำน 
  

 6 - 4 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและรำยละเอียด 
ล ำดับ ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 
10.  

        �   (Maintenance)  
 
 
 

365 วัน กรณีเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจากระบบ
ให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 

 

11. 
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ผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในภำพรวม 

�       

�                    

�           (Requirement)

� �       (Analysis)

  �    (Design)

      (Development)

      (Testing)

         

�                      

          

       

   �   

�   

         (Implement)

        �   (Maintenance)
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กำรติดตำมประเมินผล 
1. ก าหนดระยะเวลาการท างานของแต่ละข้ันตอน ให้เสร็จตามก าหนดและรายงานผลความคืบหน้าเป็นระยะ 
2. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบงานแต่ละข้ันตอน 
3. ประเมินผลการปรับปรุงแก้ไขระบบงาน เพื่อให้กระบวนงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. รายงานผลการทดสอบระบบงาน เพื่อปรับปรุงก่อนใช้งานจริง 
5. รายงานผลการใช้งานระบบงานที่ใช้งาน ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

เอกสำรอ้ำงองิ 
1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตที่เก่ียวข้องกับระบบที่พัฒนา 
2. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
3. ระเบียบกรมสรรพสามิตที่เก่ียวข้อง 
4. คู่มือการใช้งานระบบงาน 
 
แบบฟอร์มที่ใช ้
1. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่พัฒนา  
2. แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 
 

ผู้จัดท ำ: ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ ผู้อนุมัติ  
ต ำแหน่ง: นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ต ำแหน่ง:  

วันที่จัดท ำ: 19 ธันวำคม 2561 วันที่อนุมัติ:  
 


