แบบขออนุมตั โิ ครงการ ปีงบประมาณ 2563
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
1.ชือ่ โครงการ
แบบอนุมตั โิ ครงการ
ปีงบประมาณ 2562
คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานรับผิดชอบ :
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และ
ภูมิสารสนเทศ

รหัสโครงการ : - เลขที่โครงการ ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการ
จัดเก็บระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะเวลาดำเนินการ : รุ่นแรก จัดวันที่ 7-8 กันยายน พ.ศ. 2563
รุ่นสอง จัดวันที่ 9-10 กันยายน พ.ศ. 2563
รุ่นสาม จัดวันที่ 11-12 กันยายน พ.ศ. 2563
และรุ่นต่อไปจัดตามวันที่ต่อเนื่อง

2. สถานภาพของโครงการ [] โครงการใหม่
[ ] โครงการต่อเนื่อง
3. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ : คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
4. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับกรอบนโยบาย แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
กรอบนโยบายมหาวิทยาลัย
(........)1.
(........)4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
✓ ด้านการจัดการศึกษา
(.....) 1.1 บุคลากร
(.....) 4.1 โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
(.....) 1.2 หลักสูตร
(.....) 4.2 โครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อความ
จงรักฯ
(.....) 1.3 สื่อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน
(.....) 4.3 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
และสร้างเครือข่ายด้านวัฒนธรรม
(.....) 1.4 เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ (........)5. ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
✓ 1.5 นักศึกษา
(.....)
(.....) 5.1 โครงการปรับปรุงพัฒนาแผนแม่บท
(........)2. ด้านการวิจยั
(.....) 5.2 โครงการพัฒนาบำรุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(.....) 2.1 บุคลากร
(.....) 5.3 โครงการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภายใน/นอก
(.....) 2.2 ระบบและกลไกการบริหารจัดการ
(.....) 5.4 โครงการพัฒนาความร่วมมือ
งานวิจัย
จัดลำดับมหาวิทยาลัย

(........)3.
✓ ด้านบริการวิชาการ
(.....)
✓ 3.1 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
(.....) 3.2 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
(.....) 3.3 โครงการสร้างเครือข่าย
(.....) 3.4 โครงการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนสู่บริการวิชาการ

(........) 6. ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(.....) 6.1 การสร้างค่านิยมองค์กร
(.....) 6.2 โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อการ
บริหาร
(.....) 6.3 โครงการบริหารจัดการการปฏิบัติ
อย่างมี ธรรมาภิบาลฯ
(.....) 6.4 โครงการบริหารจัดการทรัพย์สิน

5. ชือ่ โครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดเก็บระบบประปาด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
7. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการจัดเก็บระบบน้ำประปาในหน่วยงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง มีปัญ หาในการ
จัดเก็บหลายด้าน เช่น การจัดเก็บค่าน้ำประปาล่าช้า มีขั้นตอนในการจัดเก็บยุ่งยากไม่สามารถตรวจสอบความ
ผิ ด พลาดในการจั ด เก็ บ และการจั ด เก็ บ ค่ า น้ ำ ประปาไม่ ค รอบค ลุ ม ทั ่ ว พื ้ น ที ่ ใ ห้ บ ริ ก ารในปั จ จุ บั น
กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำระบบสารสนเทศโดยเฉพาะในรูปของ
โปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการในท้องถิ่นอย่างจริงจัง
โปรแกรมการจัดเก็บระบบน้ำประปาเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปที่เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บ ค่า
น้ำประปาที่มีประสิทธิภาพสูงและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการน้ำประปาในท้องถิ่น เนื่องจากการ ใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปดังกล่าวทำให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บ ลดจำนวนบุคลากรและระยะเวลาในการ
ดำเนินการจัดเก็บ ส่งผลให้โปรแกรมสำเร็จรูปดังกล่าวเป็นที่ต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
นำไปใช้อย่างเหมาะสมกับหน่วยงาน ทำให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งด้านการจัดเก็บที่พึ่งตนเองได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับทีม
พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดเก็บระบบน้ำประปา ได้นำโปรแกรมไปใช้งานจริงในหลายพื้นที่ ซึ่งมีผลการใช้
งานที่ตรงตามความต้องการของหน่วยงานในทุกด้าน ลดค่าใช้จ่ายในการจัด ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ง าน
สามารถลดขั้นตอนและข้อผิดพลาดในการทำงาน ง่ายต่อการตรวจสอบ และสามารถบริการ จัดการบุคลากรให้
เกิดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จึงได้จัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรม
จัดเก็บระบบน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ประโยชน์ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็ บ ค่า
น้ำประปาของหน่วยงานต่อไปในอนาคต

8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูประบบ น้ำประปา
8.2 เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีระบบโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้งานระบบประปา และการจัดเก็บรายได้ในงาน
หรือกองประปาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีใช้โปรแกรมระบบประปาใช้ในการจัดเก็บค่า น้ำประปาและ
พิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา
8.4 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ในการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน วิธีดำเนินการ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่จะนำไปใช้ในการจัดระบบการพิมพ์ใบเสร็จและจัดเก็บค่าน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
8.5 สร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. กลุม่ เป้าหมาย / ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
วิทยากร คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็บระบบประปา และบุคคลผู้สนใจ จำนวนรุ่นละ ๕๐ คน
10. ระยะเวลาการฝึกอบรม
รุ่นแรก จัดวันที่ 7-8 กันยายน พ.ศ. 2563
รุ่นสอง จัดวันที่ 9-10 กันยายน พ.ศ. 2563
รุ่นสาม จัดวันที่ 11-12 กันยายน พ.ศ. 2563
และรุ่นต่อไปจัดตามวันที่ต่อเนื่อง
สามารถติดตามรายละเอียดได้ ทางเว็บไซด์ www.mongkolonline.com และ http://reg-rdi.com/prapa
11. สถานที่ในการดำเนินงาน
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12. วิธกี ารสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
13.1 ชำระค่าลงทะเบียน สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชื่อบัญชี สมคิด สาลี และชลาวัล วรรณทอง บัญชีเลขที่ 4271266767
13.2 สามารถสมัครเข้าอบรม พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน ผ่านช่องทาง Id-Line คือ 0862493442
13.3 แจ้งความจำนงสมัคร โดยส่งใบตอบรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการได้ที่
- โทร. 064-3204627 ถึงคุณมงคล เดชสงคราม
- สมัครทาง E-mail ได้โดยส่งข้อมูลการสมัครมาที่ mongkol2510@gmail.com
- สมัครผ่านช่องทาง Id-Line คือ 0862493442
๑3. ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม
ผู้เข้าฝึกอบรมต้องชำระค่าลงทะเบียน ท่านละ 7,500 บาท สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย (รวมค่า เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา โปรแกรม เอกสารและคู่มือประกอบการฝึกอบรม อาหาร
ว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม)

14. ขัน้ ตอนและระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมและวางแผนในสาขาวิชาเพื่อแสดงความคิดเห็น
2 ประชุมนักศึกษาของสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
5 ส่งหนังสือเชิญไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 ดำเนินโครงการ
7 ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ
25 มิถุนายน 2563
4 กรกฎาคม 2563
19 กรกฎาคม 2563
5 สิงหาคม 2563
9 สิงหาคม 2563
7-14 กันยายน 2563
30 กันยายน 2563

15. ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
15.1 เชิงปริมาณ
1) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
15.2 เชิงคุณภาพ
1) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม และช่วยเหลือผู้เข้าอบรมจากที่เรียนมา
ได้ในระดับดี
2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และมีความพึงพอใจในการอบรมอยู่ในระดับดี
16. สิง่ ทีต่ อ้ งเตรียมสำหรับการเข้าอบรม
16.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Computer PC) หรือ โน๊ตบุ้ค (Notebook)
16.2 วิธีคิดค่าน้ำ
16.3 ลายเซ็นหัวหน้าส่วนการคลัง
16.4 โลโก้หน่วยงาน (ประทับตรายาง)
17. เนือ้ หาการฝึกอบรม
17.1 การติดตัง้ โปรแกรมสำเร็จรูปการจัดเก็บน้ำประปา
17.2 การบันทึกข้อมูลผู้ใช้น้ำ
17.3 การบันทึกข้อมูล ป31
17.4 การบันทึกข้อมูล ป32
17.5 การสืบค้นข้อมูลผู้ใช้น้ำ การยกเลิกการใช้น้ำ และผู้ใช้น้ำในทะเบียน
17.6 การตรวจสอบรายรับค่าน้ำประปา
17.7 การตรวจสอบผู้ค้างจ่ายค่าน้ำประปา
17.8 การพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปา
17.9 แบบรายงาน ป32 และ ป17
17.10 ใบแจ้งเตือนและแบบรายงานต่าง ๆ

17.11 การสำรองข้อมูล
18. คุณลักษณะของโปรแกรม
18.1 สามารถพิ ม พ์ ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น ต้ น ขั ้ ว และใบแจ้ ง หนี้ ค ่ า น้ ำ ประปาในใบเดี ย วกั น ด้ ว ยเครื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์ (การพิมพ์ใบเสร็จใช้กับเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็มแคร่สั้น (Epson-Lp 310) หรือรุ่นอื่น ๆ แต่ต้องเป็น
แบบหัวเข็มแคร่สั้น)
18.2 สามารถพิมพ์บาร์โค๊ดลงในใบเสร็จและใบแจ้งหนี้ได้
18.3 สามารถคำนวณค่าน้ำประปาได้โดยอัตโนมัติ
18.4 สามารถตรวจสอบและพิมพ์รายงาน ป31 ป32 และ ป17 ได้
18.5 สามารถออกใบเสร็จรับเงินค่าขยะในใบเดียวกันได้
18.6 สามารถเก็บประวัติเพื่อตรวจสอบและพิมพ์ทะเบียนคุมผู้ใช้น้ำประปาทั้งหมด
18.7 สามารถเก็บประวัติเพื่อตรวจสอบและพิมพ์ผู้ใช้น้ำที่เป็นลูกหนี้ค้างชำระค่าน้ำ
18.8 สามารถเก็บประวัติเพื่อตรวจสอบและพิมพ์รายชื่อผู้ใช้น้ำที่เลขมาตรคงที่
18.9 สามารถสรุปยอดรายรับค่าน้ำแต่ละเดือนได้
18.10 สามารถสรุปยอดตั้งเก็บค่าน้ำแต่ละเดือนได้
18.11 สามารถสรุปยอดค้างจ่ายค่าน้ำแต่ละเดือนและรวมทั้งหมดได้
18.12 สามารถออกใบแจ้งเตือนผู้ที่ค้างชำระค่าน้ำประปาได้
18.13 สามารถบันทึกการรับเงินโดยการสแกนบาร์โค๊ดที่ใบเสร็จได้
18.14 โปรแกรมรองรับการจดเลขมาตรด้วยโทรศัพท์มือถือ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ แบบย่อ (เหมือนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) เพื่อรับชำระเงินที่สำนักงาน
19. วิทยากร
19.1 คุณมงคล เดชสงคราม
19.2 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎบุรีรัมย์
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
20.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีใช้โปรแกรมระบบประปาใช้ในการจัดเก็บค่า
น้ำประปาและ พิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา
20.2 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการได้ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติจริงในการบริการวิชาที่เรียนมา
20.3 สร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22.0 เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีระบบโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้งานระบบประปา และการจัดเก็บรายได้ในงาน
หรือกองประปาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ หากจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมต่ำกว่า ๕๐ ท่าน ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ขอสงวนสิทธิ์ให้เข้าร่วม
การอบรมในรุ่นถัดไปแทน

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรือ่ ง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดเก็บระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
สาขาวิชาภูมศิ าสตร์และภูมสิ ารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
ณ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์หงส์พนั ธ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันทีห่ นึง่
08.00 – 08.30 น. : ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. : เปิดอบรมฯ และกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมฯ
หัวข้ออบรม : การจัดการข้อมูลขององค์กรปกครองท้องถิ่นในยุคดิจิตอล
: องค์กรปกครองท้องถิ่นกับการจัดเก็บประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
: การบันทึกข้อมูลผู้ใช้น้ำ และการบันทึกข้อมูล ป31 และ ป32
: การสืบค้นข้อมูลผู้ใช้น้ำยกเลิกการใช้น้ำและผู้ใช้น้ำในทะเบียน
วันที่สอง
หัวข้ออบรม : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
: การตรวจสอบรายรับค่าน้ำประปาและผู้ค้างจ่ายค่าน้ำประปา
: การออกแบบรายงาน ป32 และ ป17
: การพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปา และการออกใบเตือน
: การออกแบบรายงานต่างๆ และการสำรองข้อมูล
หมายเหตุ กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
วิทยากรโดย
คุณมงคล เดชสงคราม
และคณาจารย์สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

