ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จ้างบารุงรักษาระบบ Cognos 11 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของ ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค
1. ความเป็นมา
1. กรมควบคุมโรคได้พัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรคซึ่งเป็นระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ผู้บริหารขึ้น โดยมี Software Tools ‘Cognos’ เป็นอุปกรณ์หลักในการดาเนินงานเพื่อนาเอาข้อมูลของกรมฯ
มาใช้ประโยชน์ในลักษณะรายงานรูปแบบต่าง ๆ
2. ในการใช้งานระบบดังกล่ าว ศูนย์สารสนเทศได้รับมอบหมายให้ เป็นผู้ ดูแลรักษาการทางานของ
ระบบ Cognos ให้ ส ามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับการปรับปรุงให้ มีประสิ ทธิภาพทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา แต่เนื่องจากระบบนี้เป็นระบบที่มีการสร้างขึ้นโดยเฉพาะ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแล
โดยผู้ชานาญการที่สามารถเข้าใจถึงการปฏิบัติงานของระบบและสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องโดยเร็ว ซึ่ง
ปั จ จุ บั น กรมควบคุ ม โรคไม่ ส ามารถด าเนิ น การดั ง กล่ า วได้ ด้ ว ยตนเองได้ จึ งมี ค วามจ าเป็ น จะต้ อ งสรรหา
ผู้ชานาญการหรือบริษัทที่มีผู้ชานาญการเข้ามาทาการบารุงรักษาระบบงานการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ให้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อบารุงรักษาระบบ Cognos ให้มีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา
2. ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหาร จากระบบศูนย์ปฏิบัติการกรม อย่างต่อเนื่อง
และคุ้มค่า
4. เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา รวมทั้งจั ดเตรียม
รายงานสาหรับจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นเครื่องมือรวมทั้งแหล่งข้อมูลให้แก่ผู้บริหาร นักวิเคราะห์ ให้สามารถวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
ได้หลายมิติ หลายรูปแบบและหลายมุมมอง ซึ่งจะทาให้การตัดสินใจของผู้บริหารมีความแม่นยาและถูกต้องมาก
ยิ่งขึ้น
6. เพื่อให้สามารถบริการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว
7. เพื่อสนั บ สนุ น การใช้ข้อมูล สารสนเทศร่ว มกัน จะทาให้ มีส ารสนเทศเพื่ อสนั บสนุ นการวางแผน
นโยบายและตัดสินใจร่วมกันได้มากขึ้น
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ การพัฒนาและบารุงรักษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ตรงมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับ
จากวันยื่นเอกสารสอบราคา
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศเผยแพร่การ
สอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
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4. ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็ น ผู้ ได้รับ เอกสิ ทธิ์ห รือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ ยอมขึ้นศาลไทยเว้น แต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานในการบารุงรักษาระบบ Cognos ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน ซึ่งมีหนังสือรับรองผลงาน อย่างน้อย 1 สัญญา และมีวงเงินสัญญาไม่น้อยกว่า 100,000
บาท
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
4.1. ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งดู แ ล บ ารุ ง รั ก ษา และซ่ อ มแซมแก้ ไขระบบงาน Cognos11 ซึ่ ง ติ ด ตั้ ง อยู่ บ น
โปรแกรม VMware ของกรมควบคุม โรค แบ่ งเป็ น Application Server และ Database Server ที่ ท างาน
ร่วมกัน มีขอบเขต ดังนี้
4.1.1 ต้องดาเนินการตรวจสอบ ดูแล แก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นทั้งหมดของระบบงานให้สามารถ
ใช้งานได้เป็นปกติ โดยเริ่มดาเนินการในทันที โดยแบ่งประเภทของความเสียหายดังนี้
4.1.1.1 Critical ข้อผิดพลาดร้ายแรง ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ หรืออาจส่งผล
ให้ระบบหรืออุปกรณ์เกิดปัญหา เช่น เกิดความเสียหายในระบบ Application, ฐานข้อมูลเกิดความเสียหายหรือ
ข้อมูลสูญหาย, อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ (ต้องดาเนินการย้ายระบบ) ให้เริ่มดาเนินการแก้ไขทันที นับจากที่
ได้รับแจ้ง และดาเนินการแก้ไขระบบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 วันทาการ
4.1.1.2 Medium ข้อผิ ดพลาดหนัก ที ส่งผลต่อการใช้งานระบบแต่ไม่ส่ งผลต่อความ
เสียหายของข้อมูล ระบบโปรแกรมหรือ อุปกรณ์ เช่น เชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้, ข้อมูลไม่แสดงผล, เซอร์วิสไม่
ทางาน ให้ดาเนินการแก้ไขระบบภายใน 3 ชม. นับจากที่ได้รับแจ้ง และดาเนินแล้วเสร็จภายใน 3 วันทาการ
4.1.1.3 Normal ข้ อ ผิ ด พลาดไม่ ร้ า ยแรงที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การแสดงผลข้ อ มู ล หรื อ
นอกเหนือจากปัญหาข้อ 1 และ 2 เช่น รายงานสถานการณ์โรคแสดงผลไม่ถูกต้อง, การคานวณผลของรายงาน
ไม่ถูกต้อง แต่ระบบยังสามารถใช้งานได้ปกติ ให้ดาเนินการแก้ไขภายใน 1วันทาการ นับจากที่ได้รับแจ้ง หรือถ้า
ไม่สามารถดาเนินการได้ให้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง แล้วเสร็จ ณ วันที่เข้าปฏิบัติงานที่กรมควบคุมโรค ในกรณี
ต้องรอการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่วมกันกับกรมควบคุมโรค ทาให้ไม่สามารถแก้ไขได้ถูกต้องให้
แสดงผลการดาเนินงานแก้ไขในรายงานประจาเดือน
4.1.2 ต้องส่ งเจ้ าหน้ าที่ เข้าดาเนิน การติดตั้ง (Reinstall) โปรแกรมประยุกต์ที่ บารุงรักษาให้
สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม อันเนื่องมาจากการชารุด บกพร่อง หรือขัดข้องของโปรแกรมประยุกต์ ฮาร์ดแวร์ หรื อ
ซอฟต์แวร์
4.1.3 ตรวจสอบ Automatic Job ในการประมวลผลเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นข้อมูลล่าสุดตาม
ระบบงานต้นทาง หากพบว่าบาง Job ประมวลผลไม่สาเร็จต้องดาเนินการแก้ไขและรายงานผลให้กรมฯ ทราบ
ด้วย
4.2 ผู้ รั บ จ้ างต้ อ งตรวจสอบการท างานของระบบฐานข้ อ มู ล ได้ แ ก่ การ Update ข้ อ มู ล ให้ เป็ น
ปัจจุบัน การตั้งเวลาทางานต่างๆ ของระบบฯ รวมทั้งให้ความรู้แก่บุคลากรศูนย์สารสนเทศในการดูแลระบบฯ
4.3 การให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหา กรมควบคุมโรคสามารถแจ้งหรือสอบถามได้ทั้ง ทางโทรศัพท์
โทรสาร และทางอีเมล์ เมื่อผู้รับจ้างได้รับแจ้งแล้วจะต้องปฏิบั ติการแก้ไขปัญหาให้ทันที กรณีที่ไม่สามารถ
ให้บริการแก้ไขปัญหาทางผ่านทางการ Remote ผู้รับจ้างต้องส่งเจ้าหน้าที่ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่กรมควบคุม
โรคทันที พร้อมทั้งเก็บข้อมูลของปัญหาและใส่ไว้ในรายงานประจาทุกเดือน
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4.4 จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน Application Cognos เพื่อเป็นบุคลากรหลักใน
การประสานงานและแก้ไขปัญหาในข้อ 4.1 – 4.3 รวมถึงการเข้าปฏิบัติงาน ณ กรมควบคุมโรคอย่างน้อย 1
วันทุก ๆ 2 เดือน เพื่อบารุงรักษาและตรวจเช็คระบบให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณสมบัติ
ดังนี้
4.4.1 จบการศึกษาอย่างน้อย ปริญญาตรีสาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
4.4.2 มีป ระสบการณ์การทางานด้านระบบ Web Application หรือระบบฐานข้อมูล
อย่างน้อย 2 ปี
4.4.3 มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
4.4.4 มีประสบการณ์ด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์ Cognos BI ซอฟท์แวร์ เวอร์ชั่น 11 ไม่
น้อยกว่า 2 ปี
4.4.5 มีประสบการณ์ในการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการ
ตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารเกี่ยวกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข
4.5 ดาเนินงานการจัดทาแบบฟอร์มในการรับเรื่อง และ แก้ไขปัญหา เพื่อบันทึกและรายงานผล
การดาเนินการแก้ไขทุกครั้งที่ได้รับแจ้ง และรวบรวมส่งพร้อมรายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน
4.6 การฝึกอบรม
4.6.1 วิธีการติดตั้งโปรแกรม Cognos และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
4.6.2 อบรมและให้ ค าปรึ ก ษาการพั ฒ นาโมเดล และรายงาน ด้ ว ยโปรแกรม
Framework Manager, Transformer, Cognos Connection, Report Studio
4.6.3 อบรมบุคลากรศูนย์สารสนเทศให้มีความรู้เพียงพอในการใช้งาน ดูแลรักษา และ
แก้ไขปัญหาของระบบ
4.7 จัดทารายงานสรุปการดาเนินงาน
4.7.1 จั ด ท ารายงานประจ ารายเดื อ นเพื่ อ แสดงรายละเอี ย ดการด าเนิ น งานการ
บารุงรักษาระบบ และปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
4.7.2 เมื่อปรับปรุงรายงานแดชบอร์ดเสร็จสิ้น ให้จัดทารายงานแสดงรายละเอียดของ
การพัฒนาโดยระบุถึงข้อมูลที่นามาใช้คานวณผลของรายงาน พร้อมทั้งแสดงสูตรการคานวณอย่างครบถ้วน
4.7.3 รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรศูนย์สารสนเทศ (ถ้ามี)
4) ระยะเวลาการดาเนินการและส่งมอบ
งบประมาณปี พ.ศ. 2561 (ระยะเวลา 1๑ เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด
30 กันยายน 2562
5) งบประมาณ
2๓๑,000.00 บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
6) เงื่อนไขการส่งมอบและชาระเงิน
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบเอกสารการดาเนินงานบารุงรักษาข้อที่ 4.๗ จานวน 2 ชุด กรมควบคุม
โรคจะจ่ายเมื่อผู้รั บ จ้ างได้ดาเนิน งานแต่ละเดือนแล้ วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับ ได้ทาการตรวจรับ
ถูกต้องแล้ว
การเบิกจ่ายสามารถเบิกค่าใช้จ่ายร้อยละ 100 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาโดยแบ่งออกเป็น
รายเดือน จานวน 1๑ เดือน (เดือนละ 2๑,๐00 บาท )

