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ความจ าเป็นและประโยชน์ในการจัดท า  
Enterprise Architecture ของหน่วยงานภาครัฐ 
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การพัฒนาสู่องค์กรดจิิทัลภาครัฐ 



การจัดท าแผนยุทธศาสตร์องค์กร 
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ท่ีมา: กองแผนงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 3 
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3 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 

กระบวนการ 
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โครงสร้างระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน 



การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ที่มา:  (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560-2564 
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ที่มา: Michael E. Porter “Competitive Advantage : Creating and Sustaining superior Performance”(1985). 6 



โซ่คุณค่าจากยุทธศาสตร์ถึงผลผลิต/ผลลัพธ ์

แผนยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน 

โครงการไอที
ปัจจุบันของ
หน่วยงาน 

การวางแผนยุทธศาสตร์ไอที                                           การวางแผนไอทีประจ าปี 
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ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 

ที่มา: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2551-2554 
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ความต้องการ 
ไอท ี

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ไอที   
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บุคลากรด้านไอซีทีมีจ านวนจ ากัด 

ภัยคุกคามในโลก Cyber 

ระบบ  ICT มีความหลากหลายรูปแบบ พัฒนาตามความต้องการแต่ละหน่วยงาน 

อุปกรณ์เริ่มล้าสมัย เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว 

งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

กฎระเบียบยังไม่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ 
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สถาปัตยกรรมองค์กรในด้านต่างๆ ที่มีการส ารวจ 
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ที่มา:  สถาปัตยกรรมองค์กรของอีจีเอ (EGA Enterprise Architecture)   https://www.ega.or.th/th/content/890/3925/  
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EGA Enterprise Reference Model 

10 ที่มา:  สถาปัตยกรรมองค์กรของอีจีเอ (EGA Enterprise Architecture)   https://www.ega.or.th/th/content/890/3925/  
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ที่มา:  (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560-2564 

ตัวอย่างรูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศทั่วไป 
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• Services defined as units of business logic, but… 
• Flow of control – bound into service logic 
• Transformation of data formats bound into service logic 
• Tight coupling between services makes them fragile 



การประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture : SOA) 

ที่มา:  (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560-2564 13 

• Services defined as units of business logic separated from… 
• Flow of control and routing 
• Data transformation and protocol transformation  

ออกเอกสาร 

จดทะเบียน 
รับช าระ

ค่าธรรมเนียม 

รับและตรวจสอบ
เอกสาร 

ยื่นค าร้อง 

ปรับปรุงข้อมูล 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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   สถานะ คุณสมบัติ  
   ขีดความสามารถของ 
     -  Application 
     -  Data 
     -  Infrastructure 
     -  Security 

     ความสัมพันธ์ระหว่าง 
     กระบวนงาน  ระบบงาน   
     ข้อมูล  เครือข่ายและ 
     หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

   ก าหนดทิศทางของ     
องค์กรด้านภารกิจและ 

IT ในอนาคต 

การใช้ IT ร่วมกัน
อย่างคุ้มค่า 

การใช้ IT ให้เต็ม
ประสิทธิภาพ 



ขอบคุณครับ 
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