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สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้ถูก
จัดทาขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานที่เหมาะสมด้านการจัดการระบบสารสนเทศของสานักงาน และ
สอดรับกับตัวชี้วัดการพัฒนาสถาปั ตยกรรมองค์กรตามแผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่ ตาม
แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี สรอ. (พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๐) และเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการดาเนินงานตัวชี้วัดที่ ๔.๔ ในมิติ
ที่ ๔ มิติด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ของ ก.พ.ร. ด้วย จากการดาเนินการสารวจและ
วิเคราะห์สถานะสถาปัตยกรรมองค์กร พบว่าสถานะปัจจุบัน ของสถาปัตยกรรมองค์กร สรอ. (Current State
View of EGA Enterprise Architecture) เป็นไปตามรูปที่ ๑
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จากผลการสารวจพบประเด็นปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตามรายการต่อไปนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานหลายขั้นตอน
การปฏิบัติงานใช้กระดาษเป็นจานวนมาก
แอปพลิเคชันยังไม่ครอบคลุมถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่สาคัญ
ข้อมูลมีการจัดเก็บซ้าซ้อน
ขาดผู้รับผิดชอบข้อมูลสาหรับข้อมูลที่ใช้งานร่วมกัน เป็นต้น

สาหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต ของ สรอ. ประกอบขึ้นจากข้อเสนอแนะ
จากผลการวิ เ คราะห์ ส ถานะปั จ จุ บั น และแแนวทางการพั ฒ นาสถาปั ต ยกรรมในอนาคต (Architecture
Principle) ดังต่อไปนี้
๑) มุ่งเน้นไปสู่การเป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจในการทางาน (Data-driven Organization) และ
ลดการใช้กระดาษให้มากที่สุด
๒) กาหนดกระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน และรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓) ดาเนินการบริหารจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Single Source โดยมีการกาหนด Data Operation และ
Data Governance ที่เหมาะสม
๔) กาหนดกรอบการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เน้นการเชื่อมโยงระบบผ่าน API เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงการ
เปิดข้อมูลให้กับ Stakeholder ผ่าน Public API
๕) สร้างความตระหนักด้านมั่นคงปลอดภัยสาหรับการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์ทั้งทางด้านธุรกิจ ด้านแอป
พลิเคชัน ด้านข้อมูล และด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๖) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศโดยใช้ Cloud Computing เป็นหลัก และเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ซึ่งผลของการออกแบบเพื่อให้ เกิดความพร้อม ตอบสนองการใช้งานและทาให้ เกิด ความ
สะดวก รวดเร็ว รองรับการให้บริการแก่ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกได้ สามารถแสดงออกมาเป็นสถานะ
อนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร สรอ. (Future State View of EGA Enterprise Architecture) ดังรูปที่ ๒
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Research and
Development

Marketing/Planning

22 supporting processes in 2 categories

Build, Acquire and
Implement

Sell,Deliver, Service and
Support

Governance

Monitor, Evaluate and
Assess

Internal Support

ก หมายด้านความมั่นคง
ปลอดภัย

HR Management

Contact Center

Welfare
Management
Procurement
Management
Financial
Management
Asset
Management

Problem
Tracking
Customer
Management

CRM

EGA Back-end

Risk
Management

Project Tracking
Minute of
Meeting
Operation
Center

Supporting Applications
Traffic Mgt.

Telephone
System

Webmail/Mobile
Mail
Email Server
Software

LDAP

Firewall Mgt.

IP Phone System

Cloud Mgt.

Log Mgt.

Network
Monitoring

Identity Mgt.

Software Development
Tools

Uptime
Monitoring Tools

Database Mgt and
Data Integration Tools

Antivirus

ISO Document

Source Code Mgt.

Active Directory

Document
Management

Source Code Security
Scanner

Saraban

Intranet

Contact Center

Change
Management

Procurement
Management

E-learning

Application
Performance
Monitoring

API

Two-Factor
Authentication
Vulnerability
Scanner
Security
Monitoring

Knowledge
Management
Appointment
Management

Office Suite

VPN Mgt.

OpenID

Application

Businesses Applications

ระเบียบ
ความมั่นคงปลอดภัย

Hardware
Hardware Operating
(Server)
(Client) System
& Virtualization
Location Network

Data

Infrastructure

โครงสร้างองค์กร/
ตาแหน่ง

บุคลากร

ลูกค้า

ผู้ขาย/ผู้ประสาน
ความร่วมมือ

วัสดุ/ครุภัณ ์

สินค้า/บริการ

การเงิน

การขาย

องค์ความรู้

เอกสาร/รายงาน

Windows

(ISO/IEC 27001 for GCloud)

ความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์/
ตัวชี้วัดการ
ดาเนินงาน

สารบรรณ

ทรัพยากร

ประชาสัมพันธ์

Source Code/
Log File

Linux
Risk Management

Desktop
Computer

Web Server
Virtualization

Laptop

Database
Server
Anti-virus
Server

Tablet

LCD Monitor

Access Control

IP Phone

CCTV

Call Center

Print Server

E-Mail Server

Log Server

IP Phone
Server

CCTV
Server

Telephone
server

AD Server

LDAP Server

Storage Server

Backup Server

Monitor Server
Comliance

Internet Link

Wired LAN

Wireless LAN

IP Phone
Network

VLAN

VPN

Data Center

รูปที่ ๒ ภาพสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร สรอ.
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บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความเป็นมา
ตามกรอบแนวทางการดาเนินงานของสรอ. ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและให้บริการระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของภาครัฐ ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการวิจัยพัฒนา
และจัดทามาตรฐานแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
และการให้คาปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและบริการ ตลอดจนเร่งผลักดันให้
เกิดนโยบายสาคัญต่างๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาด้านรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์ให้มีความก้าวหน้าสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมุ่งปรับเปลี่ยนประเทศไทย
ไปสู่การบริหารจัดการที่ทันสมัย การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการสร้างความเท่าเทียม
กันในการได้รับบริการของภาครั ฐ โดยใช้ ICT หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือสาคัญ มีความมุ่งมั่นและ
เตรียมพร้อมในการทางานเพื่อยกระดับการบริการด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐในเชิงรุก ด้วย นอกจาก
ส านั กงานจะให้ ความส าคัญ กับ การพัฒ นาในด้ านต่ างๆของประเทศแล้ ว ยังมุ่งเน้น การพัฒ นา Smart eService ภายในองค์กรด้วยการผลักดันให้เกิดการบูรณาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนดาเนินงาน
เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจ ลดความซ้าซ้อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนการ
ดาเนิ น งานต่างๆ ภายในองค์กร ให้ เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ทันเวลา รองรับการให้ บ ริก ารแก่
ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกได้
ในการนี้ คณะกรรมการบริ ห ารส านั ก งาน จึ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นารั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ในรู ปแบบการบูร ณาการภายใน โดยเห็นชอบให้สานักงานดาเนินการศึกษาและจัดทาแนว
ทางการพัฒ นาสถาปั ตยกรรมองค์ กร (Enterprise Architecture) ภายในส านักงานขึ้นในปี ๒๕๕๘ เพื่อ
ยกระดับการดาเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งการดาเนินการนี้จะสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติงานของสรอ. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่ได้มีการกาหนด
ตัวชี้วัดการพัฒนาประสิทธิภาพสารสนเทศภาครัฐ ให้กับส่วนราชการระดับกรมจานวน ๑๔๖ ส่วนราชการ เพื่อ
สารวจสถานะภาพปัจจุบันของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาไปด้วยกัน
อัน จะน าไปสู่ การเป็ น “Single Government” ต่อไป โดยส านักงานได้กาหนดเป็นแผนกลยุทธ์ ประจาปี
๒๕๕๘ ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๔ ปี ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : Collaboration ด้วยดัง รูปที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : Transformation

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : Conneting

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน ICT
ของภาครัฐไปสู่ร ะบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ยุค ใหม่

สร้างกลไกเชื่อมโยงเพื่อนาไปสู่
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

Enabling Smart* and Open **
Government for the People
ยุทธศาสตร์ท ี่ ๔ : Readiness

ขับ เคลื่อน การพัฒนาอิเล็ก ทรอนกิ ส์
ให ้ม ีค ุ ภาพ มีความโปร่งใส เนน้ การมี
ส่วน ร่วม เพื่อยกระดับการบริการสู่
ป ระชาชน

ขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างมี
ส่วนร่วมด้วยนวัฒกรรมบริการรูปแบบใหม่
เป าหมาย :
๑) มีร ะบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐใน
รูปแบบใหม่ (Smart e-Service)
๒) ประชาชนได้ร ับความสะดวกและมีค ุณค่า
จากบริการของรัฐ
ผลผลิต :
จานวนระบบบริการภาครัฐในรูปแบบใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : Readiness
ผลักดันให้เกิดความพร้อม เพื่อ
รองรับแนวความคิดใหม่ของรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

แผนกลยุทธ์ ประจาปงบประมา ๒๕๕๘
ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมภายในองค์กรของ สรอ.

รูปที่ ๓ ภาพความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ศาสตร์ขององค์กร กับการพัฒนา EA
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๑.๒ วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑) เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต่อสถานะปัจจุบันสถาปัตยกรรมองค์กร (Current State
of Enterprise Architecture) ทั้ง ๕ ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอปพลิเคชัน
(Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย
(Security)
๒) เพื่ อ ก าหนดกรอบของสถานะอนาคตของสถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร (Future State of Enterprise
Architecture) ทั้ง ๕ ด้าน เพื่อนามาปรับปรุงประสิทธิภาพและให้เป็นไปตามเป้าหมายของสรอ.
๓) เพื่ อ วิ เ คราะห์ ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งสถานะปั จ จุ บั น และอนาคตของสถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร (Gap
Analysis)
๔) เพื่อกาหนดแผนการดาเนินงาน (Roadmap) ที่ส่งผลต่อการบรรลุถึงสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรม
องค์กร (Future State of Enterprise Architecture)
๑.๓ ขอบเขตการดาเนินงาน
จากกรอบสถาปั ต ยกรรมองค์ ก รของ สรอ. (ตามที่ แ สดงในรู ป ที่ ๘) คื อ “๓ มุ ม มอง
(Viewpoints) ๔ ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า (Development Processes) แ ล ะ ๕ ด้ า น (Sub
Architecutres/Models)” ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย ๓ มุ ม มอง (Viewpoints) อั น ได้ แ ก่ ๑) มุ ม มองผู้ บ ริ ห าร
หมายถึง มุมมองของ คณะกรรมการบริหาร ผู้อานวยการสานักงาน ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
และรองผู้อานวยการสานักงาน ผู้อานวยการฝ่ายและผู้จัดการส่วน ๒) มุมมองผู้ใช้งาน และ ๓) มุมมองเชิง
พัฒนา หมายถึง มุมมองของเจ้าหน้าที่บริหารจัดการทางธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
๔ กระบวนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ได้แก่ กระบวนการขั้นต้น (Initial) กระบวนการการออกแบบ
(Design) กระบวนการการปรั บ เปลี่ ย น (Transition) และกระบวนการการวั ด ผลประสิ ท ธิ ภ าพองค์ ก ร
(Measurement) และการศึกษาสถาปัตยกรรมองค์กรโดยแบ่งเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจ (Business) ด้าน
แอปพลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และด้านความมั่นคง
ปลอดภัย (Security)
ในปี ๒๕๕๘ นี้ ส านั กงานได้กาหนดขอบเขตการด าเนินการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์ กรให้
ครอบคลุมมุมมองทั้ง ๓ มุมมองและสถาปัตยกรรมองค์กรทั้ง ๕ ด้าน สาหรับกระบวนการพัฒนาจะครอบคุม ๒
กระบวน ประกอบไปด้วย ขั้นต้น (Initial) และขั้นการออกแบบ (Design)
๑.๔ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ในปี ๒๕๕๘ สอดคล้องกับ
กรอบของสถาปั ต กรรมองค์ กรและขอบเขตของการด าเนิน งาน ดังแสดงในรูป ที่ ๔ และให้ รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
(๑) ขั้นต้น (Initial)
 การศึกษา (Research) : รับนโยบายมาจากฝ่ายบริหาร อบรมและศึกษากรอบสถาปัตยกรรมองค์กร
ระดับสากล ศึกษาตัวอย่างสถาปัตยกรรมองค์การจากองค์กรอื่นๆ พัฒนากรอบสถาปัตยกรรมองค์กร
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
๑๐ | ห น้ า

สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 การระบุ (Indentify) : ก าหนดความต้ อ งการและขอบเขตของการจั ด ท าสถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร
(Requirement and Scope) ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) หลักการสถาปัตยกรรม (Architecture
Principle) ซึ่ ง จะให้ โ ครงร่ า งของสถาปั ต ยกรรมองค์ ก รในอนาคต (Future State Outline) และ
ตัวชี้วัดผลสาเร็จขององค์กร (Key Performance Indicator)
(๒) ขั้นการออกแบบ (Design)
 สถาปั ต ยกรรมปั จุ บั น (Current Architecure) : ส ารวจและวิ เ คราะห์ ส ถานะปั จ จุ บั น ของ
สถาปัตยกรรม (Current State of Enterprise Architecture) ซึ่งครอบคุลมทั้ง ๕ ด้าน ดังนี้ ด้าน
ธุ ร กิ จ (Business) ด้ า นแอปพลิ เ คชั น (Application) ด้ า นข้ อ มู ล (Data) ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
(Infrastructure) และด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย (Security) รวมทั้ ง ส ารวจประเด็ น ปั ญ หา ให้
ข้อเสนอแนะพร้อมทั้งความต้องการในอนาคต
 สถาปั ตยกรรมอนาคต (Future Architecure) : ออกแบบและแสดงให้ เห็ นถึงสถานะอนาคตของ
สถาปัตยกรรมองค์กร (Future State of Enterprise Architecture) ทั้ง ๕ ด้าน และวิเคราะห์ความ
แตกต่างของทั้งสองสถานะ (Gap Analysis)
 แผนการด าเนิ น งาน (Roadmap) : ก าหนดแผนการด าเนิ น งานเพื่ อ ใช้ ส าหรั บ ปรั บ เปลี่ ย น
สถาปัตยกรรมองค์กรจากปัจจุบันไปยังอนาคตตามที่ได้ออกแบบไว้
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รูปที่ ๔ ภาพขั้นตอนการดาเนินงาน

๑.๕ องค์ประกอบของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
องค์ประกอบของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๕ บท โดยมีเนื้อหา
สาระสาคัญดังต่อไปนี้
บทที่ ๑ บทนา เป็นการกล่าวถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดาเนินงาน และขั้นตอนการพัฒนา
สถาปั ตยกรรมองค์กรของ สรอ. ซึ่งการพัฒ นาสถาปัตยกรรมองค์ กรนี้ต้ องมี ความสอดคล้ องกับนโยบาย
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนการดาเนินงานต่างๆ ของสานักงาน
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บทที่ ๒ ที่มาและกรอบสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. เกือบ ๓๐ ปีที่ผ่านมา ในระดับสากลมีการนาเสนอ
กรอบแนวคิดและหลักการในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละแนวคิดมีจุดเด่นที่แตกต่าง
กันไป ดังนั้นในการจัดทากรอบและหลักการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. จึงได้นาเอาจุดเด่นของแต่ละ
แนวคิดมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสานักงาน โดยประกอบไปด้วย ๓ แนวคิดหลักๆ อันได้แก่ The Zachman
Framework, The Open Group Architecture Framework (TOGAF) แ ล ะ Federal Enterprise
Architecture (FEA)
บทที่ ๓ การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กร สรอ. ในบทนี้จะกล่าวถึงผลการสารวจและ
ศึกษาข้อมูลทั้งในด้านธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งครอบคลุมนโยบาย/วิสัยทัศน์
พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี สรอ. (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) แผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) แผนบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศ สรอ. ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการจั ด ท ากระบวนการด าเนิ น งาน Business Process
Improvement (BPI) และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จากผลการสารวจและการศึกษาข้อมูลได้
ทาการวิเคราะห์ออกเป็น ๕ ด้านอันได้แก่ ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล
(Data) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) ทั้งนี้ได้รายงานถึง
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและให้ข้อเสนอแนะสาหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต
บทที่ ๔ การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคตของ สรอ. ในบทนี้จะพูดถึงการออกแบบสถาปัตยกรรม
องค์กรในอนาคต โดยได้น าเอาข้อเสนอแนะจากผลการวิเคราะห์ สถานะปัจจุบัน และแนวทางการพั ฒนา
สถาปัตยกรรมในอนาคต (Architecture Principle) มาใช้สาหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร
บทที่ ๕ แผนการดาเนินงาน (Roadmap) เป็นการกาหนดกรอบและแนวทางการนาเอาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยสนับสนุนและสร้างความเชื่อมโยงกับ กระบวนการการดาเนินงานขององค์กร เพื่อช่วยลด
ประเด็นปัญหาและช่วยยกระดับศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรให้ตอบสนองกับกระบวนการ
การปฏิบัติงานภายในสานักงาน
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บทที่ ๒ ที่มาและกรอบสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ.
๒.๑ ที่มากรอบสถาปัตยกรรมองค์กร
สถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร (Enterprise Architecture) คื อ กระบวนในการน าเอาเทคโน
สารสนเทศ (Information Technology: IT) มาสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานธุ ร กิ จ (Business) ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร แม้ว่าสถาปัตยกรรมองค์กรจะเน้นในเรื่องความสอดคล้องกัน
ของการดาเนินงานด้านธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไรก็ตามด้านความมั่นคงปลอดภัยก็ถือเป็นอีก
หนึ่งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ ซึ่งจะช่วยให้ทั้งการดาเนินงานธุรกิจและการบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครอบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นเวลาเกือบ ๓๐ ปีที่ผ่านมาที่นักวิจัยและนัก
ปฏิบั ติเริ่ มมีการศึกษาถึงการพัฒนาสถาปั ตยกรรมองค์กร จากอดีตจนถึงปัจจุบัน กรอบแนวความคิดและ
หลักการในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรถูกนาเสนอขึ้นมามากมาย โดย The Zachman Framework for
Enterprise Architecture ถือเป็นกรอบของสถาปัตยกรรมองค์กรแรกที่ถูกนาเสนอ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และ
เป็นกรอบแนวคิดที่ถูกนามาประยุกต์ใช้เป็นจานวนมาก นอกจากนี้ยังมีกรอบแนวคิดอื่นที่ได้ถูกนามาปรับใช้
เ ช่ น The Open Group Architecture Framework (TOGAF) แ ล ะ Federal Enterprise Architecture
(FEA) ซึง่ แต่ละแนวคิดมีใจความสาคัญดังต่อไปนี้
๒.๑.๑ The Zachman Framework
The Zachman Framework ดังแสดงตามรูปที่ ๕ เป็นแนวคิดที่พิจารณาอยู่ ๒ องค์ประกอบ
โดยองค์ประกอบแรกคือ 5W1H (ตามแนวนอนของรูป) เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับการสื่อสารโดยการสอบถามด้วย
๖ คาถามต่อไปนี้ ใคร (Who) ทาอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) ทาไม (Why) และอย่างไร (How)
คาถามเหล่านี้จะช่วยรวบรวมและวิเคราะห์ เรื่องราวหรือสิ่งต่างๆและการหาความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลของสิ่ง
เหล่านั้น องค์ประกอบที่สองคือ มุมมองผู้รับฟัง (ตามแนวตั้งของรูป) เป็นองค์ประกอบที่กล่าวถึงมุมมองของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับสถาปั ตยกรรมองค์กรในมุมมองต่างๆโดยประกอบไปด้วย ๖ มุมมองดังต่อไปนี้ มุมมองผู้บริหาร
(Executive) มุมมองผู้จัดการธุรกิจ (Business Mgnt.) มุมมองสถาปนิก (Architect) มุมมองวิศวกร (Engineer)
มุมมองช่างเทคนิค (Technician) และมุมมองระดับองค์กร (Enterprise) มุมมองเหล่านี้จะมองสิ่งที่ได้มาจาก
5W1H จากนามธรรมสู่รูปธรรมมากขึ้นตามลาดับ
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รูปที่ ๕ The Zachman Framework for Enterprise Architecture [๑]
๒.๑.๒ TOGAF Framework
TOGAF ให้ แนวทางในการจัดทาและการนาเอาสถาปัตกรรมองค์กรไปใช้งาน TOGAF แบ่ง
สถาปัตยกรรมองค์กรออกเป็น ๔ องค์ประกอบนั่นคือ
1) สถาปั ตยกรรมด้านธุรกิ จ (Business Architecture) : กล่ าวถึงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ องค์ กร (Business
Strategy and Tactic) กระบวนการธุ ร กิ จ (Business Processes) รวมไปถึ ง การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ
(Governance)
2) สถาปัตยกรรมด้านข้อมูล (Data Architecture) : อธิบายถึงโครงสร้างของข้อมูลทั้งในระดับ Logical และ
ระดับ Physical และครื่องมือ/กระบวนการในการบริหารจัดการข้อมูล
3) สถาปัตยกรรมด้านแอปพลิเคชัน (Application Architecture) : แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชันกับ
กระบวนการธุรกิจ และความเชื่อมโยงกันระหว่างแอปพลิเคชันกับแอปพลิเคชัน
4) สถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี (Technology Architecture) : อธิบายถึงการนาเอาซอฟต์แวร์ (Software)
และฮาร์ดแวร์ (Hardware) มาสนับสนุนการบริหารจัดการกับข้อมูล แอปพลิเคชัน และธุรกิจ ในส่วนนี้จะ
กล่าวรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) เช่นเครือข่าย (Network)
กระบวนการ (Process) และ มาตรตฐาน (Standard)
TOGAF Framework มี จุ ดเด่ นที่ ส าคั ญคื อการให้ แนวทางและรายละเอี ยดของการพั ฒ นา
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Development) ดังแสดงตาม รูปที่ ๖ โดยประกอบไปด้วย
ขั้นตอนต่อไปนี้
1) ขั้ นต้ น (Preliminary) : อธิ บายถึ งการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลง TOGAF เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บรู ปแบบการ
ดาเนินงานขององค์กร และระบุหลักการสถาปัตยกรรม (Architecture Principle) ซึ่งจะใช้เป็นโครงร่างใน
การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร
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2) วิสัยทัศน์สถาปัตยกรรม (Architecture Vision) : อธิบายถึงกิจกรรมในขั้นต้นของการพัฒนาสถาปัตยกรรม
ซึ่งประกอบไปด้วย การกาหนดขอบเขตของการพัฒนา (Scope) ระบุผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อการพัฒนา
(Stakeholders) การปรับปรุงหลักการสถาปัตยกรรมที่ได้รับมาจากขั้นต้น การจัดทาวิสัยทัศน์สถาปัตยกรรม
(Architecture Vision) ซึ่งเป็นการอธิบายพอสังเขปของสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคตและบอกถึงประโยชน์
ที่จะได้รับจากความสาเร็จของการพัฒนาสถาปัตยกรรม
3) สถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) : อธิบายการพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านธุรกิจเพื่อสนับสนุน
วิสัยทัศน์สถาปัตยกรรมตามที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า
4) สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ (Information System Architecture) : อธิบายการพัฒนาสถาปัตยกรรม
ด้านระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์สถาปัตยกรรม
5) สถาปั ต ยกรรมด้ า นเทคโนโลยี (Technology Architecture) : อธิ บ ายการพั ฒ นาสถาปั ต ยกรรมด้ า น
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์สถาปัตยกรรม
6) โอกาสและแนวทางการแก้ ปั ญหา (Opportunities and Solution) : วางแผนในการด าเนิ นการพั ฒ นา
สถาปัตยกรรมในด้านต่างๆตามที่ระบุไว้ พร้อมทั้งกาหนดรอบหรือระยะเวลาการส่งมอบงานตามแผนงาน
7) การวางแผนการเปลี่ยนแปลง (Migration Planning) : ให้รายละเอียดในการพัฒนาสถาปัตยกรรมเพื่อเปลี่ยน
จากสถาปัตยกรรมปัจจุบัน (Baseline/Current Architecture) ไปสู่สถาปัตยกรรมเป้าหมาย (Target/Future
Architecture)
8) การกากับดูแลการดาเนินการ (Implementation Governance) : เป็นการกากับดูแลการพัฒนาโครงการ
หรื อกิ จกรรมต่ างๆให้ ส อดคล้ องกั บสถาปั ตยกรรมที่ ได้ ออกแบบไว้ โดยมี ขั้ นตอนดั งนี้ ระบุ ทรั พยากร
(Resources) และทักษะ (Skill) ที่จาเป็นต่อการพัฒนาโครงการ ให้แนวทางในการนาเอาวิธีการแก้ไขปัญหา
ไปใช้ (Guide for applying solution) ทบทวนความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่กาลังพัฒนากับสถาปัตยกรรมที่
ออกแบบไว้ (Compliance Review)
9) การจัดการการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรม (Architecture Change Management) : เป็นการบริหารจัดการ
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสถาปัตยกรรมองค์กร
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รูปที่ ๖ TOGAF Architecture Development Method [๒]
๒.๑.๓ Federal Enterprise Architecture (FEA)
FEA ได้ให้แนวทางในการจัดทาและการนาเอาสถาปัตกรรมองค์กรไปใช้งาน ซึ่งแบ่งแบบจาลอง
การอ้างอิง (Consolidated Reference Models) ดังแสดงตาม รูปที่ ๗ ออกเป็น ๕ แบบจาลองประกอบไปด้วย
1) แบบจาลองอ้างอิงประสิทธิภาพองค์กร (Performance Reference Model) : กล่าวถึงวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายองค์กรกับองค์กรอื่น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการ
ติดตามและวัดประสิทธิภาพขององค์กร
2) แบบจาลองอ้างอิงธุรกิจ (Business Reference Model) : อธิบายถึงบริการต่างๆ (Business Services) ที่มี
การใช้ร่วมกันภายในองค์กรและระหว่างองค์กร และกระบวนการธุรกิจ
3) แบบจาลองอ้างอิงข้อมูล (Data Reference Model) : อธิบายถึงการบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดทั้งองค์กร
4) แบบจาลองอ้างอิงแอปพลิเคชัน (Application Reference Model) : ระบุถึงการนาเอาแอปพลิคชันมาใช้
งานให้สอดคล้องกับกระบวนการธุรกิจ
5) แบบจาลองอ้างอิงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Reference Model) : อธิบายถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆที่ถูกนามาใช้เพื่ออานวยความสะดวกต่อการบริหารจัดการกับธุรกิจ แอปพลิเคชัน ข้อมูล และความ
มั่นคงปลอดภัย
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6) แบบจาลองอ้างอิงความมั่นคงปลอดภัย (Security Reference Model) : กล่าวถึงการออกแบบและนาเอา
มาตรการควบคุม (Controls) ความมั่นคงปลอดภัยไปใช้เพื่อให้การดาเนินการด้านธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นไปด้วยการรักษาความลับ (Confidentiality) ความถูกต้อง (Integrity) ความพร้อมใช้
(Availability) ความโปร่งใส (Transparency) และตรวจสอบได้ (Accountability) รวมไปถึงการบริหาร
จัดการความเสี่ยง (Risk Management)

รูปที่ ๗ Federal Enterprise Architecture Framework : FEA [๓]
FEA ได้ให้แนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Development)
เช่นเดียวกับ TOGAF แต่มีขั้นตอนและรายละเอียดที่แตกต่างกันดังรายการต่อไปนี้
1) การระบุและทวนสอบ (Identify and Validate) : ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันระบุความต้องการ (Requirement)
และขอบเขต (Scope) ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร พร้อมทั้งทวนสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีความเข้าใจ
ต่อความต้องการตรงกัน ระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพองค์กร และระบุบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการอนุมัติ
(Approve) ความต้องการในการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรม
2) การวิจัยและการสืบค้น (Research and Leverage) : สารวจสิ่งที่องค์กรมีหรือองค์กรอื่นมี เพื่อระบุถึงโอกาส
ที่จะนาเอาสิ่งทีม่ ีอยู่แล้วมาปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการที่ได้ระบุไว้ในข้อแรก
3) การนิยามและการวางแผน (Define and Plan) : วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในด้านต่างๆ
เช่น ยุทธศาสตร์ (Strategy) ธุรกิจ (Business) ข้อมูล (Data) แอปพลิเคชัน (Application) โครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure) และความมั่นคงปลอดภัย (Security) จัดทาแนวทาง (Roadmap) และแผน (Plan) การ
ดาเนินงาน
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4) การลงทุนและการดาเนินการ (Invest and Execute) : ทาการตัดสินว่าจะลงทุนหรือดาเนินการตามแผนที่ได้
ระบุไว้หรือไม่ ย้อนกลับไปปรับปรุงแผนใหม่ในกรณีตัดสินใจไม่ดาเนินการ การตัดสินใจว่าไม่ลงทุนอาจเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น นโยบาย เทคโนโลยี กระบวนการ หรือทรัพยากร
5) การวัดผล (Perform and Masure) : วัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานในขั้นที่ ๔ ด้วยมาตรวัดที่ได้
กาหนดขึ้นในขั้นตอนที่ ๑ ผลจากการวัดสามารถนาไปปรับปรุงแผนการพัฒนาในรอบต่อไป
๒.๒ กรอบสถาปัตยกรรมองค์กร
ในการดาเนินการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ได้นาเอาข้อดีของกรอบแนวคิดของ
ทั้ง Zachman TOGAF และ FEA มาปรับปรุงให้กระชับและเข้าใจง่ายสอดคล้องกับรูปแบบการดาเนินงานของ
องค์กร โดยสามารถนามาจัดทาเป็นกรอบสถาปัตยกรรมองค์ กรของ สรอ. (EGA Enterprise Architecture
Framework) ได้เป็ น “๓ มุมมอง (Viewpoints) ๔ กระบวนการ (Processes) และ ๕ สถาปัตยกรรม
ย่อย/แบบจาลอง (Sub Architectures/Models)” ตามแสดงในรูปที่ ๘
๓ มุมมอง
3 Viewpoints

มุมมองผู้บริหาร
(Manager)

มุมมองผู้พัฒนา
Developer

มุมมองผู้ใช้งาน
User

๔ กระบวนการ
4 Processes

๕ แบบจาลอง
5 Models

ขั้น ต้น
Initial)

ด้านธุรกิจ
Business )

การออกแบบ
Design)
การปรับเปลี่ยน
Transition)
การวัดประสิทธิภาพองค์กร
Measurement)

ด้านแอปพลิเคชัน
Application)
ด้านข้อมูล
Data)
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
Infrastructure)
ด้านความมั่นคง
ปลอดภัย Security)

รูปที่ ๘ ภาพแสดงกรอบสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ.
มุมมองของสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. (EGA Enterprise Architecture ViewPoints)
สามารถแบ่งมุมมองออกเป็น ๓ มุมมองหลัก อันได้แก่ ๑) มุมมองผู้บริหาร ประกอบไปด้วย คณะกรรมการ
บริ ห าร อนุ ค ณะกรรมการบริ ห าร ผู้ อ านวยการส านั ก งาน (Chief Executive Officer : CEO) ผู้ บ ริ ห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) รองผู้อานวยการสานักงาน ผู้อานวยการ
ฝ่าย รองผู้อานวยการฝ่าย และและผู้จัดการส่วน ๒) มุมมองเชิงพัฒนา ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าทีพ่ ัฒนาธุรกิจ
เจ้ าหน้ าที่ด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ๓) มุ มมองผู้ ใช้ อ้างถึงผู้ ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านธุรกิจ และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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Business

สถาปั ตยกรรมย่ อยและแบบจาลองอ้า งองค์ กรของ สรอ. (EGA Enterprise Reference
Models) ประกอบไปด้วย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล
(Data) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) ตามที่แสดงในรูปที่
๙
Strategy
Business Process

Application

Governance
Supporting Application

Business Application

Application Programming Interface

Data
Infrastructure

Non Relational Database

Relational Database

Security

Risk Management

Operating System
Hardware

Complianace

Network
Facility

รูปที่ ๙ EGA Enterprise Reference Model
จากรูปที่ ๙ ด้านธุรกิจแบ่งออกเป็นสองหมวดประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์ (Strategy) และ
กระบวนการธุรกิจ (Business Process) ด้านแอปพลิเคชันแบ่งออกเป็นสามหมวดประกอบไปด้วย แอปพิเค
ชันธุรกิจ (Business Application) แอปพลิเคชันสนับสนุน (Supporting Application) และส่วนต่อประสาน
โปรแกรมประยุกต์ (Application Programming Interface) ด้านข้อมูลแบ่งออกเป็นสองหมวดประกอบไป
ด้ ว ย ข้ อ มู ล ที่ ถู ก จั ด เก็ บ ในแบบฐานข้ อ มู ล (Relational Database) และข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ไ ด้ จั ด เก็ บ ในรู ป แบบ
ฐานข้ อ มู ล (Non Relational Database) ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานแบ่ ง ออกเป็ น สี่ ห มวดประกอบไปด้ ว ย
ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เครือข่าย (Network) และระบบอานวยการ
(Facility) ด้านความมั่นคงปลอดภัยประกอบไปด้วย ธรรมาภิบาล (Governance) การบริหารจัดการความ
เสี่ ย ง (Risk Management) และความสอดคล้ อ งกั บ กฎระเบี ย บ (Compliance) โดยแต่ ล ะมุ ม มองของ
สถาปัตยกรรมองค์กรนั้น จะมีมุมมองต่อแบบจาลอง (Enterprise Reference Models) ที่แตกต่างกันตามที่
แสดงในรูปที่ ๑๐
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Viewpoint/
Model

Business

Application

Data

Infrastructure

Security

Manager

Work
Products

Work
Products

Work
Products

Work
Products

Work
Products

Developer

Work
Products

Work
Products

Work
Products

Work
Products

Work
Products

User

Work
Products

Work
Products

Work
Products

Work
Products

Work
Products

รูปที่ ๑๐ Work Products ของมุมมอง (Viewpoint) ในแต่ละแบบจาลอง (Reference Model)
กระบวนกาพั ฒ นาสถาปั ต ยกรรมองค์ ก รของ สรอ. (EGA Enterprise Architecture
Development Processes) ตามที่แสดงในรูปที่ ๑๑

Development Processes
1

Initial

Scope, Stakeholders, Architecture
Principle, and Key performance
Performance indicator

2

Design

Current and future
Future state
Statesarchitecture
of EA, Gap
views, Prioritization,
andand
Road
map
Analysis,
Prioritization,
Roadmap

33

Transition
Transition

Transition plan
Transition
plan and
and Implementation
Implementation
Governance
Governance

44

Measurement
Measurement

Performance Measurement
Measurement and
Performance
and Continual
Continual
Improvement
Improvement

รูปที่ ๑๑ EGA Enterprise Architecture Development Process
กระบวนกาพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรถูกกาหนดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Work Product) ของแบบจาลองในมุมมองต่างๆ โดยสามารถแบ่งกระบวนการการพัฒนา
สถาปัตยกรรมออกเป็น ๔ กระบวนการหลัก อันได้แก่ กระบวนการขั้นต้น (Initial) กระบวนการการออกแบบ
(Design) กระบวนการการปรั บ เปลี่ ย น (Transition) และกระบวนการการวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพองค์ ก ร
(Measurement) ซึ่งกระบวนการขั้นต้นจะกล่าวถึง ขอบเขตของการจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร (Scope) ผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ ง (Stakeholders) หลั ก การสถาปั ต ยกรรม (Architecture Principle) ซึ่ ง จะให้ โ ครงร่ า งของ
สถาปั ต ยกรรมองค์ ก รในอนาคต (Future State Outline) และตั ว ชี้ วั ด ผลส าเร็ จ ขององค์ ก ร ( Key
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Performance Indicator) กระบวนการการออกแบบจะกล่ า วถึ ง สถานะปั จ จุ บั น และอนาคตของ
สถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร (Current and Future States of Enterprise Architecture) การวิ เ คราะห์ ค วาม
แตกต่างของทั้งสองสถานะ (Gap Analysis) การจัดเรียงลาดับและเลือกโครงการที่ต้องการจะปรับเปลี่ยน
(Prioritization) และแผนการดาเนินงาน (Roadmap) ส่วนกระบวนการการปรับเปลี่ยนจะกล่าวถึง แผนการ
ปรับเปลี่ยน (Transition Plan) และการกากับดูแลการพัฒนาโครงการ (Implementation Governance)
และสุ ด ท้ า ยคื อ กระบวนการการวั ด ผลประสิ ท ธิ ภ าพองค์ ก รจะกล่ า วถึ ง การวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพองค์ ก ร
(Performance Measurement) ซื่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดผลสาเร็จขององค์กรตามที่ระบุไว้ในกระบวนการ
ขั้นต้น และการปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
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บทที่ ๓ การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กร
การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรจัดทาขึ้นเพื่อให้สานักงาน สามารถยกระดับสถานะปัจจุบัน
ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้นั้น จาเป็นต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
ทั้งในด้านธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัย โดยเริ่มสารวจและรวบรวมข้อมูลโครงสร้าง
องค์กร (ภาคผนวก ก) นโยบาย/วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี สรอ. (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) แผน
กลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘
– ๒๕๖๐) แผนบริหารจัดการระบบสารสนเทศ สรอ. ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการจัดทากระบวนการ
ดาเนินงาน Business Process Improvement (BPI) และนโยบายความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ จากผล
การสารวจและการศึกษาข้อมูลได้ทาการวิเคราะห์ออกเป็น ๕ ด้านอันได้แก่ ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอป
พลิ เคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และด้านความมั่นคง
ปลอดภัย(Security) ดังแสดงในรูปที่ ๑๒
Business
Application
Data
Infrastructure
Security

รูปที่ ๑๒ ภาพแสดงรายการสถาปัตยกรรมองค์กรในด้านต่างๆที่มีการสารวจ
ผลจากการส ารวจข้ อ มู ล สถานะปั จ จุ บั น ของสถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร สรอ. พบว่ า มี ก าร
ประยุกต์ใช้ระเบียบ หลักการ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ มา
เป็นหลักเกณ ์ในการควบคุมบริการ กระบวนการทางธุรกิจ แอปพลิเคชัน ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน ของ
ส านั ก งาน ให้ เ กิ ด ความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และมี ค วามพร้ อ มในการให้ บ ริ ก ารด้ ว ย ซึ่ ง สามารถแสดง
สถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมภายองค์กรดังแสดงตามรูปที่ ๑ ความเชื่อมโยงสถาปัตยกรรมองค์กรด้าน
ต่างๆดังแสดงตาม ภาคผนวก ข
นอกจากนี้ TOWS Matrix ถูกใช้เพื่อวิเคราะห์และประเมิน หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค และกาหนดเป็นกลยุทธ์ สาหรับการพัฒนาสถาปัตยกรรมภายในองค์กรของ สรอ. โดยการลดหรือ
กาจัดจุดอ่อนที่เป็นอยู่ การรับมือกับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่างๆ การสร้างความได้เปรียบและเสริมจุดแข็งและ
โอกาสที่มี อันจะนาไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพและสนับสนุนการดาเนินงานภายในสานักงาน ให้สามารถ
นาไปขับเคลื่อนภารกิจ ยุทธศาสตร์ และโครงการหลักของสานักงาน ลดความซ้าซ้อน สร้างมูลค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป
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๓.๑ ด้านธุรกิจ (Businesses)
การสารวจและวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจนั้น ประกอบไปด้วย
สองส่วนหลักดังต่อไปนี้ (๑ ยุทธศาสตร์ และ (๒) กระบวนการดาเนินงานภายในสานักงาน
ยุทธศาสตร์ (Strategy)
สานักงานได้มีการกาหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พร้อมทั้งการกาหนดตัวชี้วัดผล
การดาเนินงานขึ้นมีเพื่อวัดประสิทธิภาพขององค์กร
เปาหมาย/วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานกลางของประเทศด้านการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสมบูรณ์และมั่นคงปลอดภัย
ภารกิจ ประกอบไปด้วย
๑) พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
๒) ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
๓) ให้คาปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
๔) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และจั ดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐ บาลอิเล็ กทรอนิกส์
ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน เพื่อบรรลุภารกิจและวิสัยทัศน์ขององกรค์
สานักงานมีการกาหนดยุทธศาสตร์องค์กรในระยะ ๔ ปี และกลยุทธ์รายปี นอกจากนี้ยังมีการกาหนดตัวชี้วัด
เพื่อวัดประสิทธิภาพองค์กรทั้งในระยะ ๔ ปี และรายปีเช่นเดียวกัน รูปที่ ๑๓ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผน
ยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์และเป้าหมาย
ความสาเร็จโครงการประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ขณะที่ รูปที่ ๑๓แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายความสาเร็จ
โครงการกับส่วนงานที่รับผิดชอบ
จากรู ป ที่ ๑๓ แสดงให้ เ ห็ น ว่า แผนยุท ธศาสตร์ ๔ ปี ประกอบด้ ว ยยุ ท ธศาสตร์ ๔ ด้ า นดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ICT ของภาครั ฐ ไปสู่ ร ะบบรัฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ ยุคใหม่
(Transformation) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ สร้ า งกลไกเชื่ อ มโยงเพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นารั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Connecting) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรมบริการรูปแบบ
ใหม่ (Collaboration) และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ผลักดันให้เกิดความพร้อมเพื่อรองรับแนวความคิดใหม่ของรัฐบาล
อิเล็ กทรอนิ กส์ (Readiness) ตัว ชี้วัด ของแผนยุทธศาสตร์ ๔ มีอยู่ด้ว ยกัน ๖ ตัว ชี้วัด ตัว ชี้วัดแผนกลยุทธ์
ประจาปี ๒๕๕๘ มีอยู่ด้วยกัน ๕ ตัวชี้วัด และเป้าหมายความสาเร็จโครงการประจาปี ๒๕๕๘ มีอยู่ด้วยกัน ๒๑
ข้อ ซึ่งเป้าหมายความสาเร็จนี้จะครอบคลุมบริการโครงการของสานักงานดังต่อไปนี้

๒๔ | ห น้ า

แผนยุทธศาสตร์ ๔ ป
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ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ๔ ป

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน ICT ของ
ภาครัฐไปสู่ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ยุคใหม่(Transformation)

บริการ

เปาหมายความสาเร็จประจาป

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ประจาป

ลดความซ้าซ้อนของมูลค่าการ
จัดหาและดาเนินการระบบ ICT
ภาครัฐ

จานวนเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนการบูรณาการข้อมูล,
กระบวนการ และบริการ

ร้อยละความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่ได้รับบริการจาก สรอ.

จานวนงบประมาณด้าน ICT ของ
ภาครัฐที่สามารถบูรณาการและ
ประหยัดได้

[GIN] มีหน่วยงานภาครัฐใช้
เครือข่าย GIN

[GIN] มีความต่อเนื่องในการ
ให้บริการเครือข่าย GIN

GIN

[G-Cloud] มีระบบบน GCloud เป็นจานวนสะสม

[GIN] มีปริมาณการใช้งานรวม
ต่อปี (Utilization) ของ
เครือข่าย GIN

G-Cloud

[G-Cloud] มีความต่อเนื่อง
ในการให้บริการ G-Cloud

[G-Cloud] ระดับความสาเร็จ
ของการยกระดับคุณภาพบริการ
G-Cloud

G-CERT

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างมี
ส่วนร่วมด้วยนวัตกรรมบริการรูปแบบ
ใหม่(Collaboration)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ผลักดันให้เกิดความพร้อมเพื่อรองรับ
แนวความคิดใหม่ของรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (Readiness)

จานวนชุดข้อมูลพื้นฐานภาครัฐ
(Data Set) เพื่อใช้ในการ
เชื่อมโยงข้อมูล

จานวนระบบบริการภาครัฐใน
รูปแบบใหม่

จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่
สร้างความพร้อมให้แก่ผู้มีส่วน
ร่วม (ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน)

จานวนระบบงานหรือ e-Service ที่มี
การเชื่อมโยงข้อมูลด้านบุคคลหรือใช้
ประโยชน์จากบัตร Smart Card ผ่าน
เครื่องมือของ สรอ.

ระดับความสาเร็จในการจัดทา
มาตรฐานข้อมูลบน data.go.th

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
สร้างกลไกเชื่อมโยงเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Connecting)

[MailGoThai] มีผู้ใช้งาน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
สะสม

[G-CERT] มีการส่งเสริมสนับสนุน
ให้การตรวจสอบและให้คาปรึกษา
ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยแก่
หน่วยงานภาครัฐ

MailGoThai

[Platform] มีหน่วยงานภาครัฐ
ใช้งานโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ข้อมูลของ สรอ.

[MailGoThai] มีความต่อเนื่อง
ในการให้บริการ MailGoThai

[AccessChannel]
จานวน Mobile
Application ที่ สรอ.
สนับสนุนการพัฒนา

[AccessChannel] มี e-Service ที
มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านบุคคลหรือ
ใช้ประโยชน์จากบัตร Smart Card
ผ่านเครื่องมือของ สรอ.

Platform

[SmartCitizen] มี Kiosk
ต้นแบบนาร่องให้กับ
หน่วยงาน

[AccessChannel] มีระบบ
ให้บริการในรูปแบบ SaaS
จานวนสะสม

AccessChannel

จานวน Mobile Application ที่ สรอ.
สนับสนุนการพัฒนา

[R&D] มีกรอบแนวทางการ
พัฒนามาตรฐานและต้นแบบที่
เกี่ยวข้องกับระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

[R&D] ระดับความสาเร็จในการ
จัดทามาตรฐานข้อมูลบน
data.go.th

SmartCitizen

รูปที่ ๑๓ ไดอะแกรมความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั องค์กรและบริการ
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ระดับความสาเร็จในการพัฒนา EA
ภายในองค์กรของ สรอ.

[e-GovCap] มีบุคลากรภาครัฐ
ได้รับสาระความรู้

[Policy] มีข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย เกี่ยวกับแนวทางในการ
พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

[R&D] ระดับความสาเร็จในการ
พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
(EA) ของ สรอ.

[e-GovCap] มีฐานข้อมูล
บุคลากรภาครัฐที่ใช้บริการกับ
สรอ. บนระบบ CRM

[e-GovCap] มีระบบ Self
Learning System สาหรับการ
พัฒนาทักษะบุคลากรด้าน ICT

R&D

e-GovCap

Policy
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แสดงจำนวนเป้ำหมำยควำมสำเร็ จโครงกำรที่ได้ รับผิดชอบ
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รูปที่ ๑๔ ภาพแสดงจานวนเป้าหมายความสาเร็จโครงการที่ได้รับผิดชอบโดยส่วนงานต่างๆ
กระบวนการธุรกิจ (Business Process)
ในส่วนที่สองพิจารณาถึง กระบวนการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น ๒ หมวดตามรูปที่ ๑๕
ประกอบด้ ว ย หมวดกระบวนการหลั ก (Core Business Process) และหมวดกระบวนการสนั บ สนุ น
(Supporting Processes) หมวดกระบวนการหลักจานวน ๑๔ กระบวนการปฎิบัติงานซึ่งกระจายอยู่ภายใน ๔
หมวดย่อยประกอบด้วย การตลาดและการวางแผน (Marketing and Planning) การวิจัยและพัฒนาต้นแบบ
(Research and Development) การพั ฒ นา (Build, Acquire, and Implement) และการขาย (Sell,
Deliver, Service, and Support) หมวดกระบวนการสนั บสนุ น จ านวน ๒๒ กระบวนการปฏิบั ติง าน ซึ่ง
กระจายอยู่ภายใน ๒ หมวดย่อยประกอบด้วย การสนับสนุนภายใน (Internal Support) และการติดตาม
(Monitor, Evaluate, and Assess)
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PC-C01
กาหนดนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

PC-C02
กาหนดยุทธ์ศาสตร์และ
แผนกลยุทธ์

PC-C03
วิจัยตลาด

PC-C04
บริหารการตลาด

PC-C05
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณ ์ /บริก าร

PC-C06
จัดทาต้นแบบและมาตรฐาน

PC-C07
วิเคราะห์และออกแบบ
ผลิตภัณ ์/บริก าร

PC-C08
บริหารโครงการ
ผลิตภัณ ์/บริก าร ช่วงพัฒนา

PC-C09
พัฒ นาผลิตภัณ ์/บริก าร
ช่วงพัฒนา

PC-C010
ผลิตภัณ ์/บริก ารช่วงพัฒ นา

PC-C11
บริหารการขาย

PC-C12
บริหารโครงการ

PC-C13
ออกแบบ ควบคุม
ผลิตภัณ ์/บริก าร

PC-C14
บริก ารหลังการขาย

PC-S01

PC-S02

PC-S03

PC-S04

Internal Support

Supporting Process

/
PC-S05

PC-S06

PC-S07

PC-S08

PC-S09

PC-S10

PC-S11

PC-S12

PC-S13

PC-S14

PC-S15

PC-S16

PC-S19

PC-S20

PC-S21

Monitor,
Evaluate and
Assess

PC-S17

PC-S18

รูปที่ ๑๕ ภาพรวมของกระบวนการธุรกิจ [๘]
ตารางที่ ๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานและส่วนงานเพื่อแสดงให้เห็น
ว่าแต่ละส่วนงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับ กระบวนการปฏิบัติงานใดบ้าง รูปที่ ๑๖ แสดงจานวนส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการปฏิบัติงานซึ่งชี้ให้เห็นว่าแต่ละกระบวนการจะมีหลายส่วนงานเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระบวนการ
บริหารเทคโนโลยีและการสื่อสาร (PC-S06) มีส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจานวน ๓ ฝ่าย ๑๖ ส่วนงาน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๓.๓๓ ของส่วนงานทั้งหมด ขณะที่รูปที่ ๑๗ แสดงจานวนกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับส่วน
งานซึ่งชี้ให้เห็นว่า ส่วนงานสนับสนุนและบริการด้านเทคนิค (ENT) มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน
มากที่สุดคือ ๑๒ กระบวนการซึง่ คิดเป็นร้อยละ ๓๓ ของกระบวนการทั้งหมด
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ส่วนวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล

ส่วนกฎหมาย

ส่วนพัฒนาองค์กร

ฝ่ายอานวยการ

ส่วนเลขานุการผู้บริหาร

บริหารงานทั่วไปและอานวยการ

ส่วนจัดซื้อและพัสดุ

ส่วนการเงินและบัญชี

ฝ่ายบริหารประสิทธิภาพ

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนจัดการแอปพลิเคชัน

ส่วนจัดการคุณภาพ

ส่วนพัฒนาแอปพลิเคชัน 1

ส่วนพัฒนาแอปพลิเคชัน 2

ส่วนความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาและจัดการ

ส่วนสนับสนุนและบริการด้านเทคนิค

ส่วนโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ

ส่วนระบบสารสนเทศ

ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฝ่ายวิศวกรรมและ

ส่วนศูนย์บริการลูกค้า

ส่วนที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนบริหารโครงการ

ส่วนการตลาดและการสื่อสาร

ส่วนจัดการความรู้และสารสนเทศ

ส่วนมาตรฐาน

ฝ่ายบริการให้คาปรึกษา

ส่วนพัฒนาธุรกิจ

ส่วนวิจัยและพัฒนา

กำหนดนโยบำยรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดยุทธศำสตร์และแผนกลยุทธ์
วิจัยตลำด
บริหำรกำรตลำด
วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์/บริกำร
จัดทำต้นแบบและมำตรฐำน
วิเครำะห์และออกแบบบริกำร/ผลิตภัณฑ์
บริหำรโครงกำรผลิตภัณฑ์/บริกำร ช่วงพัฒนำ
พัฒนำผลิตภัณฑ์/บริกำรช่วงพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์/บริกำรช่วงพัฒนำ
บริกำรกำรขำย
บริหำรโครงกำร
ออกแบบ ควบคุมผลิตภัณฑ์/บริกำร
บริหำรหลังกำรขำย
บริหำรและพัฒนำบุคลำกร
บริหำรงำนจัดซือ้ จัดจ้ำง
บริหำรงำนพัสดุ
บริหำรสำนักงำน
กระบวนกำรบริกำรเงินและบัญชี
บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
บริหำรลูกค้ำสัมพันธ์
งำนประชำสัมพันธ์
บริหำรควำมมั่นคง ปลอดภัยระบบสำรสนเทศ
กระบวนกำรบริหำรกำรเปลีย่ นแปลง
บริหำรองค์ควำมรู้
กระบวนกำรบริหำรฝ่ำยอำนวยกำร
บริหำรงำนแผนนโยบำยและงบประมำณ
บริหำรควำมเสีย่ ง
กระบวนกำรบริหำรงำนสำรบรรณ
จัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ
กำรพัฒนำองค์กร
สำรวจควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำร
ประเมินควำมสอดคล้องกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกีย่ วข้อง
ประเมินผลกำรให้บริกำร
กำรติดตำมและตรวจสอบภำยใน
กำรจัดกำรระบบมำตรฐำน

ส่วนสถาปัตยกรรมและต้นแบบ

PC-C01
PC-C02
PC-C03
PC-C04
PC-C05
PC-C06
PC-C07
PC-C08
PC-C09
PC-C10
PC-C11
PC-C12
PC-C13
PC-C14
PC-S01
PC-S02
PC-S03
PC-S04
PC-S05
PC-S06
PC-S07
PC-S08
PC-S09
PC-S10
PC-S11
PC-S12
PC-S13
PC-S14
PC-S15
PC-S16
PC-S17
PC-S18
PC-S19
PC-S20
PC-S21
PC-S22

ส่วนประสานความร่วมมือ

กระบวนการธุรกิจ/ส่วนงาน

ฝ่ายนวัตกรรม

ส่วนบริหารความเสี่ยง

ส่วนนโยบายรัฐ บาลอิเล็กทรอนิกส์

รหัส

ส่วนยุทธศาสตร์

ฝ่ายนโยบายและ
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ตารางที่ ๑ ตารางความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานและส่วนงาน

แสดงจานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

18
16
14
12
10

8
6
4
2

รูปที่ ๑๖ ภาพแสดงจานวนส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
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แสดงจานวนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
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รูปที่ ๑๗ ภาพแสดงจานวนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับส่วนงาน
ผลการสารวจพบประเด็นปัญหาหลักๆในด้านธุรกิจ (Business) สามารถสรุปรายละเอียดได้
ดังนี้
๑) กระบวนการปฏิบัติงานภายในสานักงาน ใช้เวลาในการติดต่อประสานงานระหว่างกระบวนการหรือระหว่าง
ส่วนงานค่อนข้างมาก ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ใช้เวลามาก คือ
 กระบวนการปฏิบัติงานที่ต้องประสานงานกันระหว่างกระบวนการหรือระหว่างส่วนงานยังใช้ช่องทาง
ผ่านการประชุม หรือผ่านทางเอกสาร (กระดาษ) หรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็น
ส่วนใหญ่ นอกเหนือจากที่ใช้ระยะเวลาประสานงานที่ค่อนข้ างมากแล้ว ยังอาจเกิดการสูญหายของ
ข้อมูลหรือข้อมูล ไม่ครบถ้ ว นตามที่กาหนดไว้ด้วย เช่น กระบวนการบริหารงานแผนนโยบายและ
งบประมาณ (PC-S13) ขั้ น ตอนการโอนงบประมาณยั ง ส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นทางกระดาษแจ้ ง ให้ กั บ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบ (ข้อมูลจากผู้ที่ดาเนินการส่งให้ส่วนงานยุทธศาสตร์ และส่วนงานการเงินและ
บัญชี) หรือกระบวนการบริหารงานพัสดุ (PC-S03) ขั้นตอนการตรวจนับครุภัณ ์ประจาปียังคงใช้
กระดาษในการจดบันทึกครุภัณ ์ที่ตรวจสอบและจะนาข้อมูลที่จดบันทึกบนกระดาษมาบันทึกข้อมูล
ลงในระบบต่ อ ไป ซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม านั้ น อาจบั น ทึ ก ไม่ ค รบถ้ ว นหรื อ บั น ทึ ก ผิ ด ส่ ง ผลให้ ต้ อ งกลั บ ไป
ตรวจสอบใหม่อีกครั้ง เป็นต้น
 กระบวนการการปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอน เช่น การขออนุมัติ หลายขั้นตอน และการใช้กระดาษเพื่อ
เสนอพิ จ ารณา ตั ว อย่ า ง กระบวนการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร (PC-S01) หรื อ กระบวนการ
บริหารงานจัดซื้อและจัดจ้าง (PC-S02) เป็นต้น
๒) ขาดความเชื่อมโยงของกระบวนการ ในกรณีส่งต่อข้อมูลไปยังกระบวนการหรือส่วนงานถัดไปหากต้องการ
จะทราบข้อมูลต้องติดตามกับส่วนงานที่รับเรื่อง ส่งผลให้ไม่สามารถทราบสถานะการดาเนินงาน หรือข้อมูล
ต่างๆได้ ยกตัวอย่างเช่น กระบวนการบริหารงานแผนนโยบายและงบประมาณ (PC-S13) การขอตรวจสอบ
งบประมาณคงเหลือระหว่างปี หากส่วนงานใดต้องการทราบสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณต้องประสาน
ติดต่อกับส่วนงานการเงินและบัญชี เป็นต้น
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๓.๒ ด้านแอปพลิเคชัน (Application)
จากผลการส ารวจด้ า นแอปพลิ เ คชั น พบว่ า ส านั ก งานได้ น าเอาแอปพลิ เ คชั น มาใช้ เ พื่ อ
ด าเนิ น การภายในองค์ ก ร โดยแบ่ ง ออกเป็ น ๓ หมวดหมู่ ดั ง ต่ อ ไปนี้ (๑) แอปพลิ เ คชั น ธุ ร กิ จ (Business
Applications) (๒) แอปพลิเคชันสนับสนุน (Supporting Applications) และ (๓) ส่วนต่อประสานโปรแกรม
ประยุ ก ต์ (Application Programming Interface - API) รู ป ที่ ๑๘ แสดงภาพรวมของแอปพลิ เ คชั น ที่ ใ ช้
ดาเนินงาน โดยแยกแอปพลิเคชันตามหมวดหมู่
ตารางที่ ๒ แสดงรายการของแปพลิ เคชันธุรกิจ ซึ่งอ้างอิงแอปพลิเคชันที่ถูกนามาใช้ เ พื่อ
ตอบสนองทางด้านธุรกิจ เช่น งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานจัดซื้อจัดจ้าง และงานการเงินและบัญชี เป็นต้น
โดยแบ่งออกเป็น (๑) แอปพลิเคชันภายในองค์กร เป็นแอปพลิเคชันที่สานักงานใช้เพื่อดาเนินกิจการภายใน
องค์กร และ (๒) แอปพลิเคชันภายนอกองค์กร เป็นแอปพลิเคชันที่สานักงานใช้เพื่อรายงานผลการดาเนินงาน
และงบประมาณต่อภาครัฐ ตารางที่ ๓ แสดงรายการของแอปพลิเคชันสนับสนุน ซึ่งอ้างถึงแอปพลิเคชันที่ใช้
เพื่องานสนั บ สนุ น ถูกแบ่ งออกเป็ น ๔ ประเภทประกอบไปด้ว ย (๑) Software Enginnering-ซอร์ฟแวร์ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอปบพิลเคชันรวมไปถึงฐานข้อมูล (๒) Network (๓) Security และ (๔) Supporting
ตารางที่ ๔ แสดงรายการของ API ซึ่งอ้างถึง Software Component หรือ Web Service ที่ใช้เป็นตัวกลาง
ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชัน
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HR Mgt.

Asset Mgt.

EGA Back-end

Minute of
Meeting

Appointment
Mgt.

ระบบ e-GP

ระบบ e-SAR

Welfare Mgt.

Contact
Center

Saraban

Operation
Center

ISO
Document

ระบบศูนย์กากับ
ดูแลการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ

ระบบ MOC

Procurement

Problem
Tracking

Risk Mgt.

Intranet

Document
Mgt.

ระบบ
E-budgetting

ระบบการวิเคราะห์
ความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาล

Financial Mgt.

Customer
Mgt.

Project
Tracking

Knowledge
Mgt.

ระบบ PART

แอปพลิเคชันภายนอกองค์กร

แอปพลิเคชันภายในองค์กร

Businesses Applications
Software
Development
Tools

Uptime
Monitoring
Tools

Network
Monitoring

Antivirus

VUlnerability
Scanner

Office Suite

Database Mgt.
and Data
Integration

Traffic
Management

Active Directory

Security
Monitoring Tool

Webmail/
Mobile Mail

Source Code
Management

VPN Software

LDAP

Firewall
Management
Tool

Email Server
Software

Source Code
Security
Scanner

Telephone
System

Log
Management
Tool

Firewall
Monitoring Tool

Cloud
Management

Application
Performance
Monitoring

IP Phone
System

Two-Factor
Authentication

Software Enginnering

Security

Network

Supporting Applications
OpenID

API

รูปที่ ๑๘ ภาพรวมของแอปพลิชันทีใ่ ช้สาหรับการดาเนินงาน
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๑๙ Business Applications ภายในองค์กร

ประเภท

ชื่อแอปพลิเคชัน
Human Resource Management
System
Welfare Management System
Procurement Management System
Financial Management System
Asset Management System
Contact Center System
Problem Tracking System
Customer Management System
EGA Back-end System
Saraban System
Risk Management System
Project Tracking System
Minute of Meeting System
Operation Center System
Intranet System
Knowledge Management System
Appointment Management System
ISO Document System
Document Management System

๗ Business Applications ภายภายนอกองค์กร

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ระบบศูนย์กากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ
ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์
(e-budgetting)
ะบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและ
ประเมินผล (PART)
ระบบรายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-SAR)
ระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (MOC)
ระบบการวิเคราะห์ความเสีย่ งตามหลักธรร
มาภิบาล

รายละเอียด
แอปพลิเคชันที่บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมงานในด้าน
ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ เงินเดือน และการอบรม
แอปพลิเคชันที่บริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมงานในด้านสวัสดิการ
ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
แอปพลิเคชันที่บริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้าง
แอปพลิเคชันที่บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี
แอปพลิเคชันที่บริหารจัดการงานพัสดุ ครุภัณ ์
แอปพลิเคชันที่บริหารจัดการงานศูนย์บริการลูกค้า
แอปพลิเคชันที่บริหารจัดการงานศูนย์บริการลูกค้า
แอปพลิเคชันที่บริหารจัดการงานฝ่ายบริการให้คาปรึกษา
แอปพลิเคชันที่บริหารจัดการเว็บไซต์ของสานักงาน
แอปพลิเคชันที่ใช้สาหรับบริหารจัดการ การรับส่งเอกสารและการสัง่ การ
แอปพลิเคชันที่บริหารจัดการการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองและการ
ควบคุมภายในองค์กร
แอปพลิเคชันที่ใช้ติดตามงานที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชัน
แอปพลิเคชันที่บริหารจัดการเก็บข้อมูลรายงานการประชุมต่างๆ เช่น
รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร หรือคณะกรรมการบริหารสานักงาน
แอปพลิเคชันที่บริหารจัดการติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ขององค์กร
แอปพลิเคชันที่บริหารจัดการระบบงานภายในสานักงาน
แอปพลิเคชันที่บริหารจัดการองค์ความรู้ภายในสานักงาน
แอปพลิเคชันที่บริหารจัดการปฏิทินการนัดหมายภายในสานักงาน
แอปพลิเคชันที่บริหารจัดการการเอกสารตามมาตรฐาน ISO
แอปพลิเคชันที่บริหารจัดการเอกสารที่นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
สานักงาน
ใช้สาหรับรายงานข้อมูลคณะกรรมการ ผู้ขาย ผู้สั่งซื้อ รายละเอียดการ
ส่งมอบงาน ต่อกรมบัญชีกลาง
ใช้สาหรับรายงานข้อมูลสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ต่อสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ใช้สาหรับรายงานงบประมาณที่ขอ ต่อสานักงบประมาณ
ใช้สาหรับรายงานงบประมาณที่ใช้ไป ต่อสานักงบประมาณ
ใช้ ส าหรั บ รายงานผลการด าเนิ น งานขององค์ ก ร ต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ใช้สาหรับรายงานผลการดาเนินงานขององค์กร ต่อกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ใช้สาหรับรายงานข้อมูลแผนงาน/โครงการ และวงเงินงบประมาณเพื่อใช้
วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ต่อสานักงบประมาณ

ตารางที่ ๒ รายการของแอปพลิเคชันธุรกิจ
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Network

Software Engineering

ประเภท

ชื่อแอปพลิเคชัน
Software Development Tools
Database Management and Data
Integration Tools
Source Code Management
Source Code Security Scanner
Application Performance Monitoring
Uptime Monitoring Tools
Network Monitoring Tool
Traffic Management Tool
Virtual Private Network (VPN)
Software
Telephone System

Supporting

Security

IP Phone System
Antivus
Active Directory (AD)
Lightweight Directory Access
Protocol (LDAP) สาหรับอีเมล
Lightweight Directory Access
Protocol (LDAP) สาหรับ OpenID
Log management Tool

รายละเอียด
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ใช้สาหรับบริหารจัดการฐานข้อมูลและใช้สหรับการถ่ายโอนถ่ายข้อมูล
ใช้สาหรับจัดเก็บ Source Code
ใช้สาหรับวิเคราะห์ Source Code เพื่อค้นหาช่องโหว่ของแอปพลิเคชัน
ใช้สาหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการทางานของแอปพลิเคชัน
ใช้สาหรับตรวจสอบความต่อเนื่องของการให้บริการของแอปพลิเคชัน
ใช้สาหรับตรวจสอบและติดตามการใช้งาน Network
ใช้สาหรับการควบคุมปริมาณการใช้งาน Network
ใช้สาหรับบริหารจัดการ VPN
ใช้ ส าหรั บ บริ ห ารจั ด การ Telephone ซึ่ ง ใช้ ติ ด ต่ อ ระหว่ า งลู ก ค้ า กั บ
ศูนย์บริการลูกค้า
ใช้สาหรับบริหารจัดการ IP Phone ซึ่งใช้ภายในสานักงาน
ใช้สาหรับ ป้องกัน ตรวจจับ และกาจัดโปรแกรมคุกคามทางคอมพิวเตอร์
ใช้สาหรับการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงเครื่อง Desktop Computer สิทธิ์
การใช้งาน File Sharing และสิทธิ์การใช้งาน Internet
ใช้สาหรับการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและใช้งานอีมล
ใช้สาหรับการควบคุมสิทธิ์การใช้งานแอปพลิเคชัน เช่นระบบ Intranet

ใช้สาหรับบริหารจัดการ Log จาก Servers, Firewall และ Network
Devices
Two-Factor Authentication Software ใช้สาหรับตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต
Vulnerability Scanner
ใช้สาหรับตรวจหาช่องโหว่ของแอปพลิเคชัน
Security Monitoring Tool
ใช้สาหรับตรวจหาช่องโหว่ของ Network Devices
Firewall Management Tool
ใช้สาหรับบริหารจัดการ Firewall
Firewall Monitoring Tool (Capacity) ใช้ ส าหรั บ ตรวจสอบปริ ม าณการใช้ ง าน CPU และ Memory ของ
Firewall
Firewall Monitoring Tool
ใช้สาหรับตรวจสอบความพร้อมใช้ของ Firewall
(Availability)
Office Suite
เป็นชุดซอฟต์แวร์สาหรับงานทั่วไป ประกอบไปด้วยงานเอกสาร งาน
นาเสนอ งานคานวณ งานฐานข้อมูล และงานไดอะแกรม
Webmail
ใช้สาหรับอ่านหรือส่งอีเมลผ่าน Webbroswer
Mobile Email
ใช้สาหรับอ่านหรือส่งอีเมลผ่าน Smart Phone
Email Server Software
ใช้สาหรับให้บริการในการรับส่งอีเมล
Cloud Management
ใช้สาหรับบริหารจัดการผลิตภัณ ์หรือบริการ

ตารางที่ ๓ รายการของแอปพลิชันสนับสนุน
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ชื่อ API

รายละเอียด

OpenID

เป็นระบบ Single Sign On สาหรับการกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงหลายแอป
พลิเคชันด้วย ชื่อผู้ใช้งาน (User Name) เดียว

ตารางที่ ๔ รายการของ API
ตารางที่ ๕ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชันกับเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีแบ่งออกเป็น
เทคโนโลยีภาษาในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เทคโนโลยี Single-Sign-On เทคโนโลยี Cloud Computing c]t
เทคโนโลยี ก ารพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น ประกอบ (Web Application Desktop Application และ Mobile
Application)
เทคโนโลยี กำรพัฒนำแอปพลิเคชัน
Web Application

X

X
X

X

Minute of Meeting

Asset Mgt.

Procurement Mgt.

Financial Mgt.

Welfare Mgt.

Project Tracking

Document Mgt.

ISO Document

X

Appointment Mgt.

X

Knowledge Mgt.

Saraban

X

Intranet*

EGA Back-end

X

Operation Center

Customer Mgt.

X

Risk Mgt.

Problem Tracking

ASP.NET
ASP
PHP
VBA
JAVA
Ruby
Java Android
Objective C
ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Single Sign-On (OpenID)
Private Cloud

X
X

X

X
X

พลิเคชัน

เทคโนโลยี ภำษำในกำรพัฒนำแอป

กับเทคโนโลยี

EGA Contact Center

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแอปพลิเคชัน

Human Resource Mgt.

Desktop Application

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

ตารางที่ ๕ ตารางความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชันกับเทคโนโลยี
ตารางที่ ๖ แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างแอปพลิเคชันธุรกิจ ภายในองคกรและส่วนงานของ
สานักงาน จากตารางจะเห็นว่ายังมีหลายส่วนงานที่ไม่ได้มีการนาเอาแอปพลิเคชันมาใช้เพื่อดาเนินงาน เช่น
ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประสานความร่วมมือ และ ฝ่ายนวัตกรรม เป็นต้น ตารางที่ ๗ แสดง
ความสั มพัน ธ์ ร ะหว่างแอปพลิเคชัน สนับ สนุน และส่ วนงานของส านักงาน ตารางที่ ๘ แสดงความสั มพันธ์
ระหว่างแอปพลิเคชันภายในองค์กรกับกระบวนการปฏิบัติงานของสานักงานจากตารางจะเห็นว่ายังมีหลาย
หมวดกระบวนที่ไม่ได้มีการนาเอาแอปพลิเคชันมาใช้เพื่อดาเนินงาน เช่น หมวดวิจัยตลาด หมวดวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณ ์/บริการ และ กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น ตารางที่ ๙ แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างแอปพลิเคชันภายนอกและแอปพลิเคชันภายในสานักงาน จากตารางพบว่ามี ๒ แอปพลิเคชันภายใน
องค์การที่มีความสัมพันธ์กับแอปพลิเคชันภายนอก อย่างไรก็ตามแอปพลิเคชันของสานักงาน เหล่านี้ยังไม่
รองรับการเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันภายนอก
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AD ADD1 ADD2 ADQ ADM CMF CMH CMG CMP CMD ODS ODI ODL

Human Resource Mgt.
Welfare Mgt.
Procurement Mgt.
Financial Mgt.
Asset Mgt.
Contact Center
Problem Tracking
Customer Mgt.
EGA Back-end
Saraban
Risk Mgt.
Project Tracking
Minute of Meeting
Operation Center
Intranet
- กำรลำ
- ลงเวลำ
- ขอหนังสือรับรอง
- สมัครกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
- เบิกวัสดุ
- จองรถตู้
- จองห้องประชุม
- แจ้งซ่อม
- ขอทำนำมบัตร
Knowledge Mgt.
Appointment Mgt.
ISO Document
Document Mgt.
หม ยถึง ส่
หม ยถึง ส่
หม ยถึง ส่

ง
ง
ง

ทีใ่ ช ้แอปพลิเคชั เพือ
่ ด เ ิ ง ต ม
ทีพ
่ ัต แล ดูแลแอปพลิเคชั
ทีใ่ ช ้ด เ ิ
พัต แล ดูแลแอปพลิเคชั

ที่ ั ผิดชอ

ตารางที่ ๖ ตารางความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชันธุรกิจและส่วนงาน
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ย

Vendor

ส่วนวิเครำะห์และจัดเตรียมข้อมูล

ฝ่ ยอ

ส่วนกฎหมำย

ห
ิ
ป สิทธิภ พ
องค์

ส่วนพัฒนำองค์กร

ฝ่ ย

ส่วนเลขำนุกำรผูบ้ ริหำร

แอป

บริหำรงำนทั่วไปและอำนวยกำร

แล จัด
พลิเคชั

ส่วนจัดซือ้ และพัสดุ

ฝ่ ยพัฒ

ส่วนกำรเงินและบัญชี

ส่วนสนับสนุนและบริกำรด้ำนเทคนิค

ส่วนศูนย์บริกำรลูกค้ำ

ส่วนบริหำรโครงกำร

ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี

ส่วนจัดกำรควำมรู้และสำรสนเทศ

ส่วนที่ปรึกษำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ส่วนพัฒนำธุรกิจ

ส่วนกำรตลำดและกำรสือ่ สำร

ส่วนสถำปัตยกรรมและต้นแบบ

ส่วนมำตรฐำน

ส่วนบริหำรควำมเสีย่ ง

ฝ่ ย ศ
ิ
มแล
ปฏิ ต
ั ิ

ส่วนวิจัยและพัฒนำ

ส่วนยุทธศำสตร์

ส่วนประสำนควำมร่วมมือ

ส่วนนโยบำยรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์

แอปพลิเคชัน/ส่วนงาน

ENI ENM ENS ENT

ส่วนบริหำรทรัพยำกรบุคคล

CSP CST CSC

ส่วนจัดกำรแอปพลิเคชัน

CSI

ส่วนจัดกำรคุณภำพ

INS CSB CSM CSK

ส่วนพัฒนำแอปพลิเคชัน 1

INA

ส่วนพัฒนำแอปพลิเคชัน 2

INR

ฝ่ำยพัฒนำและจัดกำรแอปพลิเคชัน

PSR

ส่วนระบบสำรสนเทศ

PSC

ส่วนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ

PSS

ฝ่ ย โย ยแล
ยุทธศ สต ์

ส่วนโครงสร้ำงพื้นฐำนสำรสนเทศ

PSP

Software Engineering

Network

Security
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Supporting

ตารางที่ ๗ ตารางความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชันสนับสนุนและส่วนงาน

Mobile Email
Email Server Software
Cloud Management

Software Development Tools
Database Management System and Data
Source Code Management
Source Code Security Scanner
Application Performance Monitoring
Uptime Monitoring Tools
Network Monitoring Tool
Traffic Management Tool
Virtual Private Network (VPN) Software
Telephone System
IP Phone System
Antivus
Active Directory (AD) for Policy Control
LDAP for Mail Service
LDAP for OpenID
Log management Tool
Two-Factor Authentication Software
Vulnerability Scanner
Security Monitoring Tool
Firewall Management Tool
Firewall Monitoring Tool (Capacity)
Firewall Monitoring Tool (Availability)
Office Suite
Webmail

แอปพลิเคชัน/ส่วนงาน

ฝ่ำยวิศวกรรมและปฏิบัติกำร

ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ส่วนศูนย์บริกำรลูกค้ำ

ส่วนบริหำรโครงกำร

ส่วนที่ปรึกษำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ส่วนกำรตลำดและกำรสือ่ สำร

ส่วนจัดกำรควำมรู้และสำรสนเทศ

ส่วนพัฒนำธุรกิจ

ส่วนมำตรฐำน

ส่วนวิจัยและพัฒนำ

ส่วนสถำปัตยกรรมและต้นแบบ

ส่วนบริหำรควำมเสีย่ ง

ส่วนประสำนควำมร่วมมือ

หมำยถึง ส่วนงำนที่พตั นำและดูแลแอปพลิเคชัน

หมำยถึง ส่วนงำนที่ดูแลแอปพลิเคชัน

หมำยถึง ส่วนงำนที่ใช้แอปพลิเคชันเพื่อดำเนินงำนตำมกระบวนกำรที่รับผิดชอบ

แอป

ส่วนจัดกำรแอปพลิเคชัน

ส่วนพัฒนำแอปพลิเคชัน 2

ฝ่ำยพัฒนำและจัดกำรแอปพลิเคชัน
ส่วนพัฒนำแอปพลิเคชัน 1

ส่วนระบบสำรสนเทศ

ส่วนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ

ส่วนโครงสร้ำงพื้นฐำนสำรสนเทศ

ส่วนนโยบำยรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนยุทธศำสตร์

ฝ่ ย

ส่วนกำรเงินและบัญชี

แล จัด
พลิเคชั

ส่วนจัดกำรคุณภำพ

ฝ่ ยพัฒ

ป สิทธิภ พ
ิ
ห
องค์

ส่วนบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ั ิ
มแล ปฏิ ต

บริหำรงำนทั่วไปและอำนวยกำร

ิ
ฝ่ ย ศ

ส่วนสนับสนุนและบริกำรด้ำนเทคนิค

ฝ่ ยอ

ย

AD ADD1 ADD2 ADQ ADM CMF CMH CMG CMP CMD ODS ODI ODL

ส่วนพัฒนำองค์กร

ENI ENM ENS ENT

ส่วนจัดซือ้ และพัสดุ

EN

ส่วนเลขำนุกำรผูบ้ ริหำร

CSP CST CSC

ส่วนวิเครำะห์และจัดเตรียมข้อมูล

ฝ่ ย โย ยแล
ยุทธศ สต ์

ส่วนกฎหมำย

PSP PSS PSC PSR INR INA INS CSB CSM CSK CSI

สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

Vendor

Marketing/Planning
PC-C01

กาหนดนโยบายรัฐ บาลอิเล็กทรอนิกส์

PC-C02

กาหนดยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์

PC-C03

วิจัยตลาด

PC-C04

บริหารการตลาด
Research and Development

PC-C05

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ

PC-C06

จัดทาต้นแบบและมาตรฐาน
Build, Acquire and Implement

PC-C07

วิเคราะห์และออกแบบบริการ/ผลิตภัณฑ์

PC-C08

บริหารโครงการผลิตภัณฑ์/บริการ ช่วงพัฒนา

PC-C09

พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการช่วงพัฒนา

PC-C10

ผลิตภัณฑ์/บริการช่วงพัฒนา
Sell,Deliver, Service and Support

PC-C11

บริการการขาย

PC-C12

บริหารโครงการ

PC-C13

ออกแบบ ควบคุมผลิตภัณฑ์/บริการ

PC-C14

บริหารหลังการขาย
Internal Support

PC-S01

บริหารและพัฒนาบุคลากร

PC-S02

บริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง

PC-S03

บริหารงานพัสดุ

PC-S04

บริหารสานักงาน

PC-S05

กระบวนการบริการเงินและบัญชี

PC-S06

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

PC-S07

บริหารลูกค้าสัมพันธ์

PC-S08

งานประชาสัมพันธ์

PC-S09

บริหารความมัน่ คง ปลอดภัยระบบสารสนเทศ

PC-S10

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

PC-S11

บริหารองค์ความรู้

PC-S12

กระบวนการบริหารฝ่ายอานวยการ

PC-S13

บริหารงานแผนนโยบายและงบประมาณ

PC-S14

บริหารความเสี่ยง

PC-S15

กระบวนการบริหารงานสารบรรณ

PC-S16

จัดการทรัพย์สินทางปัญญา

PC-S17

การพัฒนาองค์กร

PC-S22

การจัดการระบบมาตรฐาน
Monitor, Evaluate and Assess

PC-S18

สารวจความพึงพอใจการใช้บริการ

PC-S19

ประเมินความสอดคล้องกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

PC-S20

ประเมินผลการให้บริการ

PC-S21

การติดตามและตรวจสอบภายใน

ตารางที่ ๘ ตารางความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชันและกระบวนการปฏิบัติงาน
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Document Mgt.

ISO Document

Appointment Mgt.

Knowledge Mgt.

Intranet

Operation Center

Minute of Meeting

Project Tracking

Risk Mgt.

Saraban

EGA Back-end

Customer Mgt.

Problem Tracking

Contact Center

Asset Mgt.

Financial Mgt.

Procurement Mgt.

แอปพลิเคชัน

Welfare Mgt.

หมวดกระบวนการ/

หัส

Human Resource Mgt.

สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

แอปพลิเคชันภายในสานักงาน
แอปพลิเคชันภายนอกสานักงาน

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ระบบศูนย์กากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์
(e-budgetting)
ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล (PART)
ระบบรายงานผลการปฏิบตั ริ าชการตามคารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)
ระบบศูนย์ปฏิบตั กิ ารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (MOC)
ระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แอปพลิเคชัน Procurement Mgt.

แอปพลิเคชัน Operation Center

(จัดซื้อจัดจ้าง)

(ศูนย์ปฏิบตั กิ าร)

ข้อมูลคณะกรรมการ ผู้ขาย ผู้สั่งซื้อ

ส่วนงานภายภายนอก
กรมบัญชีกลาง

รายละเอียดการส่งมอบงาน

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ข้อมูลสัญญา

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ส่วนงานภายใน สรอ.
งานจัดซื้อและพัสดุ
งานจัดซื้อและพัสดุ

งบประมาณที่ขอ

สานักงบประมาณ

งานยุทธศาสตร์

งบประมาณที่ใช้ไป

สานักงบประมาณ

งานยุทธศาสตร์

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ และวงเงินงบประมาณ
เพื่อ

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
สานักงบประมาณ

งานยุทธศาสตร์
งานยุทธศาสตร์
งานยุทธศาสตร์

ตารางที่ ๙ ตารางความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชันภายนอกและแอปพลิเคชันภายในสานักงาน
สรุปประเด็นปัญหาหลักๆ ของด้านแอปพลิเคชัน ตามรายละเอียดดังนี้
1) แอปพลิ เ คชั น ที่ ใ ช้ ใ นปั จ จุ บั น ไม่ ไ ด้ ค รอบคลุ ม ถึ ง กระบวนการปฏิ บั ติ ง านที่ ส าคั ญ เช่ น กระบวนการ
บริหารงานแผนนโยบายและงบประมาณ ขั้นตอนการโอนงบประมาณ เป็นต้น
2) การตอบสนองตามความต้องการสาหรับการใช้งานแอปพลิเคชันในปัจจุบัน บาง แอปพลิเคชันไม่สามารถ
ออกรายงานได้ตามความต้องการและก็ไม่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ เช่น ระบบจัดซื้อ /ระบบการเงินและ
บัญชี (Procurement Management / Financial Management System) ของงานจัดซื้อและพัสดุและ
ส่วนงานการเงินและบัญชี เป็นต้น
๓.๓ ด้านข้อมูล (Data)
จากการสารวจในด้านข้อมูล สามารถจัดแบ่งประเภทข้อมูลออกเป็น ๑๓ หมวด และแต่ละ
หมวดแบ่ ง ออกเป็ น ๒ หมวดย่ อ ย คื อ (๑) ข้ อ มู ล ที่ จั ด เก็ บ อยู่ ใ นรู ป แบบฐานข้ อ มู ล ที่ มี โ ครงสร้ า งหรื อ มี
ความสัมพันธ์ชัดเจน (Rational Database) และ (๒) ข้อมูลที่จัดเก็บในแบบไฟล์ เช่น ภาพ เสียง และวีดีโอ
เป็นต้น รูปที่ ๑๙ และตารางที่ ๑๐ แสดงภาพรวมของข้อมูลภายในองค์กร และให้รายละเอียดของข้อมูล
ตามลาดับ ตารางที่ ๑๑ แสดงให้เห็นว่าแต่ละแอปพลิเคชันมีความสัมพันธ์กับข้อมูลใดบ้าง ตารางที่ ๑๒ แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ฐานข้อมูล และเครื่องที่เก็บฐานข้อมูล และรูปที่ ๒๙ แสดงให้เห็นถึงภาพรวาม
ความเชื่อมโยงข้อมูลกับ โครงสร้างพื้นฐาน แอปพลิชัน และธุรกิจ
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สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
บริหารและพัฒนาบุค ลากร
โครงสร้า ง
องค์กร

โครงสร้า ง
ตาแหน่ง

ข้อมูลทั่วไปของ
พนักงาน

ข้อมูลเงินเดือน

ข้อมูลการลา

ข้อมูลกองทุน

TOR

ข้อมูล
คณะกรรมการ
ร่าง TOR

ข้อมูลสวัสดิการ

หลักสูตร
ฝกอบรม

ข้อมูลเวลา
ทางาน

หนังสือรับรอง

ข้อมูล
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ข้อมูล
Certificate

ข้อมูล
คณะกรรมการ
ตรวจรับงาน

งวดงาน

บริหารการเงินและบัญชี
ลูกหนี้

เจ้า หนี้

ใบวางบิล

ทะเบียนคุม
สัญญา

ข้อมูล
ผลิตภัณ ์

ข้อมูลหลักสูตร
อบรมให้กับ
หน่วยงานอื่น

Source Code

Log File

ใบเสร็จ

งานพัสดุ
วัสดุ

ครุภัณ ์

ข้อมูลผู้ถือครอง
ครุภัณ ์

รายการ
ครุภัณ ์เช่า

ใบสาคัญจ่าย

เช็ค

ผลิตภัณ ์/บริก าร

แผนนโยบายและงบประมาณ

ข้อมูลโครงการที่
พัฒ นาหรือ บารุงรักษา
ให้กับหน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

หมวด
งบประมาณ

ำน ้ อม

บริหารงานจัดซื้อจัดจ้า ง
ข้อกาหนด
ข้อมูลใบขอซื้อ/
คุณสมบัติขั้นต่า
จ้าง PR
TOR
แผนการ
ประมาณการ
ด้านการเงิน

บริหารสานักงาน
ข้อมูลผู้ตั้งงบ

ความเสี่ยง

ผู้ขาย

ผู้ประเมินความ
เสี่ยง

บริก ารการขายและหลังการขาย

ข้อมูลรถตู้

ข้อมูลห้อง
ประชุม

ข้อมูลค่า
เดินทาง

ข้อมูลโครงสร้าง
พื้นฐาน

งานสารบรรณ

ลูกค้า

การขาย

ติดตามการขาย

แผนกลยุทธ์การ
ขาย

บริหารองค์ค วามรู้

องค์ความรู้

บริหารงานเอกสาร

งานประชาสัมพันธ์

ข้อมูลงานสาร
บรรณ

ข่าว

ข้อมูลผู้สั่งการ/
ถูกสั่งการ

ประชาสัมพันธ์

ไ

ข้อมูลผู้ขอซื้อ

บริหารความเสี่ยง
สัญญาจัดซื้อจัด
จ้าง

กิจกรรม

เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม

รายงานการ
ประชุม

รูปภาพ/เสียง/
วีดีโอ

นัดหมายการ
ประชุม

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

้ อม

รูปที่ ๑๙ ภาพรวมของข้อมูลภายในองค์กร
ข้อมูลย่อย
ข้อมูลโครงสร้างองค์กร
ข้อมูลโครงสร้างตาแหน่ง
ข้อมูลทั่วไปของพนักงาน
ข้อมูลเงินเดือน
ข้อมูลการลา
ข้อมูลกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ข้อมูลสวัสดิการ
ข้อมูลหลักสูตรฝกอบรม
ข้อมูลเวลาทางาน
ข้อมูลหนังสือรับรอง
ข้อมูลประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ข้อมูล Certificate
ข้อมูล TOR
ข้อมูลคณะกรรมการร่าง TOR
ข้อมูลข้อกาหนดคุณสมบัติขั้นต่า
ข้TOR
อมูลใบขอซื้อ/จ้าง PR
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลคณะกรรมการตรวจรับงาน
ข้อมูลงวดงาน
แผนการประมาณด้านการเงินราย
ข้เดืออมูนลผู้ขอซื้อ
ข้อมูลผู้ขาย
ลูกหนี้
ใบวางบิล
ใบเสร็จ

บริหาร
การเงินและ
บัญชี

บริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง

บริหารและพัฒนาบุคลากร

ข้อมูล

๓๙ | ห น้ า

รายละเอียด
ชื่อส่วนงาน ชื่อส่วนงานระดับเหนือกว่า
ชื่อตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งระดับเหนือกว่า
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ความสามารถ
เงินเดือน เกณ ์การจ่ายเงินเดือน
วันที่ลา เวลาทีล่ า ประเภทการลา
ประเภทกองทุน อัตราสะสมของลูกจ้าง อัตราสะสมของนายจ้าง
ชื่อสวัสดิการ เกณ ์การได้รับสิทธิ์
ชื่อหลักสูตรฝกอบรม รายละเอียด ค่าใช้จ่าย
เวลาเข้างาน เวลาออกจากงาน
เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
ปีงบ ที่ประเมิน ชื่อผู้ประเมิน งานที่ดาเนินการ
ชื่อใบ Certificate กลุ่ม Certificate
เรื่อง ความเป็นมา วัตุประสงค์ ขอบเขต วงเงิน
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ชี่อโครงการ ขอบเขตงาน งวดงาน กาหนดการส่งมอบ รายละเอียด
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เรื่องการขอจัดซื้อจัดจ้าง รหัสงบประมาณ
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ชื่อผู้รับจ้าง กาหนดการส่ง
ชืมอบ
่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
เลขที่ PR เลขที่สัญญา กรรมการตรวจรับ รายละเอียดส่งมอบงาน ผูช้ าย ผู้
งวดงาน
ลค่้อา กาหนดการส่งมอบ ค่าใช้จ่าย
สั่งซื้อ/ผู้ขมูอซื
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ชื่อผู้ตดิ ต่อ
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ชื่อบริการ
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ชื่อบริการ ค่าบริการ
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ชื่อบริการ ค่าบริการ

ฐานข้อมูล


























บริหาร
งานเอกสาร

องค์ ความ เสี่ยง
งาน
สาร แผนนโยบาย
ความรู้
ประชาสัมพันธ์ บรรณ และงบประมาณ

ผลิตภัณ ์และ
บริการ

การขายและ บริหารสานักงาน
หลังการขาย

งานพัสดุ

สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ใบสาคัญจ่าย
เจ้าหนี้
เช็ค
ทะเบียนคุมสัญญา
ข้อมูลวัสดุ
ข้อมูลครุภัณ ์
ข้อมูลผูต้ ั้งงบประมาณ
ข้อมูลผู้ถือครองครุภณ
ั ์
ข้อมูลครุภัณ ์ทเี่ ช่า
รถตู้
ห้องประชุม
โครงสร้างพื้นฐาน
ค่าเดินทาง
ลูกค้า
การขาย
ติดตามการขาย
แผนกลยุทธ์การขาย
ข้อมูลผลิตภัณ ์และบริการ
ข้อมูลหลักสูตรอบรมให้กับ
ข้หน่อมูวลยงานอื
โครงการที
่น ่พัฒนาหรือ
Source
Codeกับหน่วยงานอื่น
บารุงรักษาให้
Log File
ข้อมูลยุทธศาสตร์
ข้อมูลตัวชี้วัด
ข้อมูลผูร้ ับผิดชอบตัวชี้วัด
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลงานสารบรรณ
ข้อมูลผูส้ ั่งการ/ถูกสั่งการ
ข่าว
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
รูปภาพ/เสียง/วีดีโอ
ความเสีย่ ง

ชื่อบริษัท/หน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ชื่อธนาคาร เลขที่เช็ค
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ชื่อบริการ
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ชื่อธนาคาร เลขที่เช็ค
ชื่อสัญญา งวดงาน ชื่อบริษัท/หน่วยงาน
ชื่อวัสดุ ราคา
ชื่อครุภัณ ์ ราคา
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
ชื่อครุภัณ ์ ราคา ช่วงเวลาที่เช่า ราคา
ชื่อคนขับถตู้ ทะเบียนรถ พ.ร.บ.คุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ
ชื่อห้องประชุม หมายเลขโทรศัพท์
ชื่อโครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียด
ระยะทาง ค่าเดินทาง
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ชื่อผู้ตดิ ต่อ
เลขโครงการ ชื่อบริการ ข้อมูลที่ลกู ค้าขอใช้บริการ
เลขโครงการ ชื่อบริการ สถานะการขาย
รายละเอียดแผนกลยุทธ์การขาย
ชื่อบริการ (เช่น G-CERT MailGoTh GIN และ Cloud) รายละเอียด
ชื่อหลักสูตรฝกอบรม รายละเอียด ค่าใช้จ่าย
ชื่อโครงการ ระยะเวลาพัฒนา ราคา
Source Code จากการพัฒนาแอปพลิเคชัน
Log File จาก CCTV Web Server Mail Server อื่นๆ
ยุทธศาสตร์ ๔ ปี กลยุทธ์ประจาปี
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ๔ ปี ตัวชี้วัดกลยุทธ์ประจาปี เกณ ์การให้คะแนน ระดับ
ชืคะแนน
่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
หมวดงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ
เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
หัวข้อข่าว วัน เวลาประกาศ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม วัน เวลา รายละเอียด
เรื่องประชาสัมพันธ์ วัน เวลา รายละเอียด
ไฟล์ รูปภาพ/เสียง/วีดีโอ
ข้อมูลทรัพย์สิน ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสีย่ ง แนวทางแก้ไข



































ข้อมูลผู้ประเมินความเสี่ยง

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล




องค์ความรู้

เรื่อง วัน เวลาประกาศ ชื่อผู้ประกาศ รายละเอียด

เอกสารการประชุม
รายงานการประชุม
นัดหมายการประชุม
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

เลขที่ หัวเรื่อง วัน เวลา รายละเอียด เช่นเอกสารประกอบการประชุม
เลขที่ หัวเรื่อง วัน เวลา รายละเอียด เช่นรายงานการประชุม
หัวเรื่อง รายละเอียด ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้นัดหมายการประชุม
เลขที่ ชื่อขั้นตอน รายละเอียด

ตารางที่ ๑๐ รายการข้อมูล
๔๐ | ห น้ า
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งำนพัสดุ
บริหำร
บริกำรกำร

สำนักงำน
ขำยและ

ผลิตภัณฑ์

Human Resource Mgt.

Welfare Mgt.

Procurement Mgt.

Financial Mgt.

Asset Mgt.

EGA Contact Center

Problem Tracking

Customer Mgt.

EGA Back-end

Saraban

Risk Mgt.

Operation Center

Intranet

Knowledge Mgt.

Appointment Mgt.

ISO Document

Document Mgt.

Minute of Meeting

Project Tracking

ตารางที่ ๑๑ ตารางความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและแอปพลิเคชัน

นโยบำย
บรรณ

สำร
ประชำสัมพันธ์
ควำม
องค์

เสีย่ ง
ควำมรู้

เอกสำรกำรประชุม
รำยงำนกำรประชุม
นัดหมำยกำรประชุม
ขัน้ ตอนกำรปฏิบัติงำน

บริหำรกำรเงินและบัญชี

องค์ควำมรู้

บริหำรงำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

หน่วยงำนอืน่ (สินค้ำ /บริกำร)
ข้อมูลยุทธศำสตร์
ข้อมูลตัวชีว้ ดั
ผูร้ ับผิดชอบตัวชีว้ ดั
ข้อมูลงำนสำรบรรณ
ข้อมูลผูส้ งั่ กำร/ถูกสัง่ กำร (พนักงำน)
ข่ำว
กิจกรรม
ประชำสัมพันธ์
ควำมเสีย่ ง
ข้อมูลผูป้ ระเมินควำมเสีย่ ง

บริหำรและพัฒนำบุคลำกร
รถตู้
ห้องประชุม
ลูกค้ำ
กำรขำย
ติดตำมกำรขำย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริกำร
ข้อมูลหลักสูตรอบรมให้กบั หน่วยงำนอืน่
ข้อมูลโครงกำรที่พฒ
ั นำหรือบำรุงรักษำให้กบั

ข้อมูลโครงสร้ำงองค์กร
ข้อมูลโครงสร้ำงตำแหน่ง
ข้อมูลทั่วไปของพนักงำน
ข้อมูลเงินเดือน
ข้อมูลกำรลำ
ข้อมูลกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
ข้อมูลสวัสดิกำร
ข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม
ข้อมูลเวลำทำงำน
ข้อมูลหนังสือรับรอง
ข้อมูลคณะกรรมกำรร่ำง TOR (พนักงำน)
สัญญำจัดซือ้ จัดจ้ำง
ข้อมูลคณะกรรมกำรตรวจรับงำน (พนักงำน)
ข้อมูลงวดงำน
ข้อมูลผูข้ อซือ้ (พนักงำน)
ข้อมูลผูข้ ำย
ลูกหนี้ (ลูกค้ำ )
ใบวำงบิล
ใบเสร็จ
ใบสำคัญจ่ำย
เจ้ำหนี้ (ผูข้ ำย)
เช็ค
ข้อมูลวัสดุ
ข้อมูลครุภณ
ั ฑ์
ข้อมูลผูต้ ั้งงบประมำณ (พนักงำน)
ข้อมูลผูถ้ อื ครองครุภณ
ั ฑ์ (พนักงำน)

สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เอกสำร

สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

โค งส ้ งองค์

บริกำรกำร
ขำยและ

ผลิตภัณฑ์

นโยบำย

/ต แห ่ง

พ ั ง
ลู ค ้
เ ล ท ง

สนับสนุนงานภายในองค์กร
บริหารบุคลากรส่วนสวัสดิการ
บริหารการจัดซื้อจัดจ้าง
EGA DB Server

บริหารการเงินและบัญชี
บริหารงานพัสดุ
ยุทธศาสตร์และตัวชีว้ ัด
บริหารงานสารบรรณ
บริหารหลังการขาย
งานประชาสัมพันธ์
บริหารองค์ความรู้
จัดการเอกสาร

HR DB Server

บริหารงานบุคคล

Risk Server

บริหารความเสี่ยง

Contact DB Server
Sale Server

บริการการขายและหลังการขาย
บริการการขาย

Project Tracking Server บริหารโครงการช่วงพัฒนา
Appointment Server การนัดหมายผู้บริหาร
MinuteOfMetting Client รายงานการประชุม
หม ยถึง ข ้อมูลทีถ
่ ู เ ็ อยูใ่ ฐ

ข ้อมูล

หม ยถึง ข ้อมูลทีถ
่ ู เ ็ อยูใ่ ฐ

ข ้อมูลซ้

ั ฐ

ข ้อมูลอื่

ตารางที่ ๑๒ ตารางความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ฐานข้อมูล และเครื่องที่เก็บฐานข้อมูล
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สำร
บรรณ

ประชำสัมพันธ์

ควำม

องค์

เสีย่ ง

ควำมรู้

เอกสำร

เอกสำรกำรประชุม
รำยงำนกำรประชุม
นัดหมำยกำรประชุม
ขัน้ ตอนกำรปฏิบัติงำน

บริหำร
สำนักงำน

องค์ควำมรู้

งำนพัสดุ

หน่วยงำนอืน่ (สินค้ำ/บริกำร)
ข้อมูลยุทธศำสตร์
ข้อมูลตัวชีว้ ัด
ผูร้ ับผิดชอบตัวชีว้ ัด
ข้อมูลงำนสำรบรรณ
ข้อมูลผูส้ งั่ กำร/ถูกสัง่ กำร (พนักงำน)
ข่ำว
กิจกรรม
ประชำสัมพันธ์
ควำมเสีย่ ง
ข้อมูลผูป้ ระเมินควำมเสีย่ ง

ข ้อมูล/ข ้อมูล

บริหำรกำรเงินและบัญชี

รถตู้
ห้องประชุม
ลูกค้ำ
กำรขำย
ติดตำมกำรขำย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริกำร
ข้อมูลหลักสูตรอบรมให้กบั หน่วยงำนอืน่
ข้อมูลโครงกำรที่พฒ
ั นำหรือบำรุงรักษำให้กบั

ฐ

Server

บริหำรงำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

ข้อมูลโครงสร้ำงองค์กร
ข้อมูลโครงสร้ำงตำแหน่ง
ข้อมูลทั่วไปของพนักงำน
ข้อมูลเงินเดือน
ข้อมูลกำรลำ
ข้อมูลกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
ข้อมูลสวัสดิกำร
ข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม
ข้อมูลเวลำทำงำน
ข้อมูลหนังสือรับรอง
ข้อมูลคณะกรรมกำรร่ำง TOR (พนักงำน)
สัญญำจัดซือ้ จัดจ้ำง
ข้อมูลคณะกรรมกำรตรวจรับงำน (พนักงำน)
ข้อมูลงวดงำน
ข้อมูลผูข้ อซือ้ (พนักงำน)
ข้อมูลผูข้ ำย
ลูกหนี้ (ลูกค้ำ)
ใบวำงบิล
ใบเสร็จ
ใบสำคัญจ่ำย
เจ้ำหนี้ (ผูข้ ำย)
เช็ค
ข้อมูลวัสดุ
ข้อมูลครุภณ
ั ฑ์
ข้อมูลผูต้ ั้งงบประมำณ (พนักงำน)
ข้อมูลผูถ้ ือครองครุภณ
ั ฑ์ (พนักงำน)

บริหำรและพัฒนำบุคลำกร

สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

จากผลการสารวจด้านข้อมูล ดังกล่าว พบว่ายังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ขาดความเชื่อมโยงด้านข้อมูลภายใน มีการจัดเก็บข้อมูล ที่ซ้าซ้อน และข้อมูลที่จัดเก็บอาจไม่เป็นปั จจุบัน
เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลภายในสรอ.จะจัดเก็บด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และไดรฟ์ส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ หรือ
หากมีการใช้งานข้อมูลร่วมกันภายในส่วนงานจะจัดข้อมูลนั้นไว้ที่ไดรฟ์กลางหรือบนแอปพลิเคชันของส่วนงาน
นั้นๆ การเชื่อมโยงด้านข้อมูลภายในจะเกิดขึ้นกับบางแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยทีมพัฒนาภายในสรอ. โดยสรุป
ประเด็นปัญหาหลักๆ และข้อเสนอแนะได้ดังนี้
1) การจัดเก็บข้อมูลภายในสรอ. ที่ซ้าซ้อนกันอาจเกิดจาก ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลกลางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ส่งผลให้ขาดความเชื่อมโยงด้านข้อมูล การใช้งานข้อมูลประเภทเดียวกันต้องบันทึกข้อมูลซ้าซ้อน เช่น งาน
บริหารทรัพยากรบุคคล มีหลายแอปพลิเคชันที่ช่วยในการปฏิบัติงานภายในส่วนงาน แต่ข้อมูลไม่มีความ
เชื่อมโยงกันส่งผลให้หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล ต้องบันทึกข้อมูลใหม่ในแต่ละแอปพลิเคชันที่
ใช้งานอยู่ เป็นต้น
2) ขาดผู้รับผิดชอบข้อมูลที่ใช้งานร่วมกัน ส่งผลให้ข้อมูลไม่ได้รับการทบทวน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขให้เป็น
ปัจจุบัน เช่น ข้อมูลลูกค้ามีการจัดเก็บทั้งในแอปพลิเคชันของศู นย์บริการลูกค้า และในระบบ Customer
Management ของงานบริการให้คาปรึกษา เป็นต้น
3) ข้อมูลถูกจัดเก็บในหลายประเภท ทั้งกระดาษและสื่ออิเล็กทรอนิกส

Hardware
Hardware Operating
(Server)
(Client) System
& Virtualization
Location Network

Infrastructure

๓.๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ถูกนาไปใช้เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในด้านต่างๆ ทั้ง
ด้าน ธุรกิจ แอพลิเคชัน ข้อมูล และความมั่นคงปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐานถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้
(๑) Operating System (๒) Hardware ซึ่งแบ่งออกเป็น Client และ Server & Vertualization (๓) Network
และ (๔) Facility รูปที่ ๒๐ และ ตารางที่ ๑๓ แสดงภาพรวมและรายการโครงสร้างพื้นฐานตามลาดับ
Windows
Desktop
Computer

Web Server
Virtualization

Laptop

Database
Server
Anti-virus
Server

Internet Link

Linux

Tablet

LCD Monitor

Access Control

IP Phone

CCTV

Call Center

Print Server

E-Mail Server

Log Server

IP Phone
Server

CCTV
Server

Telephone
server

AD Server

LDAP Server

Storage Server

Backup Server

Monitor Server

Wired LAN

Wireless LAN

Phone
Network

Data Center

รูปที่ ๒๐ ภาพรวมของโครงสร้างพื้นฐาน
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VLAN

VPN
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Hardware (Client)

Operating System

ประเภท

รายการ
Windows

รายละเอียด
เป็นระบบปฏิบัติการของบริษัท Microsoft ซึ่งมีใช้งานในสานักงานแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ ๑)
เพื่อติดตั้งลงบนเครื่อง Desktop Computer สาหรับทางานทั่วไป เช่นงานเอกสาร งานตัดต่อวีดีโอ
หรือใช้สาหรับเป็น Thin Client เพื่อทางานร่วมกับ Server Computer ๒) เพื่อติดตั้งลงบนเครื่อง
Server Computer สาหรับงานบริการ เช่น เว็บและอีเมล
Linux
เป็นระบบปฏิบัติการ Open Source ซึ่งมีใช้งานในสานักงานแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ ๑) เพื่อ
ติดตั้งลงบนเครื่อง Desktop Computer เป็น Thin Client เพื่อ Config อุปกรณ์ Network ๒) เพื่อ
ติดตั้งลงบนเครื่อง Server Computer สาหรับงานบริการ เช่น LDAP
Desktop Computer คอมพิ ว เตอร์ ตั้ งโต๊ ะ (Desktop computer) เป็ น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์สาหรับ ท างานทั่ ว ไป เช่ น งาน
เอกสาร งานตัดต่อวีดีโอ หรือใช้สาหรับเป็น Thin Client
Laptop
เครื่องโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ (Notebook computer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ถูกออกแบบมาให้มี
ขนาดเล็กสามารถขนย้ายได้สะดวก ถูกนามาใช้ สาหรับทางานทั่วไป เช่น งานเอกสาร หรือใช้สาหรับ
เป็น Thin Client
Tablet
แท็บเล็ต ( Tablet ) เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค พกพา
ง่าย น้าหนักเบา มีคีย์บอร์ด ( keyboard ) ในตัว หน้าจอเป็นระบบสัมผัส ( Touch-screen ) เป็น
อุปกรณ์สนับสนุนให้สาหรับเจ้าหน้าที่ในระดับ ผช.ผจก. ขึ้นไปเพื่อใช้ในการดาเนินงานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ
LCD Monitor
จอภาพ เป็นอุปกรณ์ที่รับสัญญาณจากการ์ดแสดงผล มาแสดงเป็นภาพบน จอภาพ โดยมีการใช้งาน
ในส่วนอาคารสถานที่(ห้องประชุม) ใช้ในการเฝ้าระวังด้านเครือข่าย เฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ และใช้สนับสนุนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ภายใน เป็นต้น
Access Control
ระบบป้องกันการเข้าถึงซึ่งช่วยควบคุมคัดกรองจากัดบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าพื้นที่ หรือต้องการ
ให้ เข้า-ออกในพื้นที่ ที่กาหนด ประกอบด้วย
- ชั้น ๑๙ จานวน ๓ ประตู
- ชั้น ๑๘ จานวน ๕ ประตู
- ชั้น ๑๗ จานวน ๑ ประตู
- ชั้น ๑๖ จานวน ๑ ประตู
IP Phone
โทรศัพท์ภายในสานักงานที่ให้สาหรับเจ้าหน้าที่ โดยใช้ เทคโนโลยี VoIP สามารถใช้งานผ่านระบบ
LAN โดยไม่ต้องเดินสายโทรศัพท์ และเลขหมายประจาตัวของผู้ใช้งานของเจ้าหน้าที่แต่ละท่าน
สามารถใช้งานระบบโทรศัพท์ได้จากทุกแห่งที่มีการติดตั้งเครื่อง IP Phone
CCTV
CCTV เป็นการส่งสัญญาณภาพ จากกล้องวงจรปิด ที่ได้ติดตั้งตามพื้นที่ต่างๆ มายังส่วนรับภาพ/ดูภาพ
ซึ่ งเรี ย กว่ า จอภาพ ( Monitor ) โดยปั จ จุ บั น มี ก ารติ ด ตั้ งกล้ อ งวงจรปิ ด ครอบคลุ ม บริ เ วณพื้ น ที่
สานักงาน ดังนี้
- ชั้น ๑๙ จานวน ๑๑ ตัว
- ชั้น ๑๘ จานวน ๕ ตัว
- ชั้น ๑๗ จานวน ๔ ตัว
- ชั้น ๑๖ จานวน ๔ ตัว
Call Center
เครื่องให้บริการศูนย์ บริการลูกค้า (CSC) ในการรับเรื่องร้องเรียน รับการร้องขอ รับแจ้งปัญหาสิ่ง
บกพร่อง หรือ รับแจ้งปัญหาที่เกิดจากความมั่นคงปลอดภัยของลูกค้าและเจ้าหน้าที่ภายใน ผ่าน
ช่องทาง โทรศัพท์หรือผ่านทาง E-mail ในการตอบคาถามข้อสงสัยรวมถึงการติดตามสถานะการ
ดาเนินงาน
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ประเภท

รายการ
Web Server

รายละเอียด
เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการเว็บไซต์ ผู้ใช้เรียกชมหน้าเว็บไซต์ได้โดยใช้โพรโทคอล HTTP และ
HTTPS ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์
เครื่องบริการด้านข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
เช่น MySQL Server และ Microsoft SQL Server เป็นต้น
เครื่องที่ให้บริการเกี่ ยวกับ การพิมพ์ โดยทุกเครื่องในเครื อข่า ยของสานั ก งานสามารถส่งงานของ
เจ้าหน้าที่ไปพิมพ์ที่เครื่องทาหน้าที่เป็น Print Server ได้
ระบบที่ใช้ในการจัดเก็บ Log File คือ การจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่ เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Internet
ของเจ้ า หน้ า ที่ ภ ายในส านั ก งานตามพรบ. คอมพิ ว เตอร์ ปี ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ เนื่ อ งด้ ว ย พรบ.
คอมพิ ว เตอร์ ปี ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ ที่ ก ล่ า วถึ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารต้ อ งเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยสิ่งที่สรอ.จัดเก็บ
ประกอบไปด้วย
- เครื่องแม่ข่ายของสรอ.
- อุปกรณ์เครือข่ายของสรอ.
- อุปกรณ์ Firewall ของพนักงานสรอ.
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารกั บ โปรแกรมบนเครื่ อ ง ( Software Client) ผ่ า นระบบ
อินเตอร์เน็ต ในการบริหารจัดการการใช้งานโทรศัพท์ IP Phone ภายในองค์กร
เครื่องบริการรับ -ส่งจดหมายอิเล็ กทรอนิ กส์ ซึ่งสามารถรองรับการรับ -ส่งจดหมายทั้งแบบที่ เ ป็ น
ข้อความและรูปภาพ และมีที่เก็บข้อมูลผู้ติดต่อผู้ใช้งานที่เรียกว่า Address book โดยสามารถใช้งาน
ผ่าน Web browser และ Mail client

Database Server
Print Server

Hardware (Server) & Virtualization

Log Server

IP Phone Server
E-mail Server

Anti-Virus Server
AD Server

LDAP Server
Storage Server







Network

Backup Server
Monitor Server
Telephone Server
Internet Link
Wired LAN
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ให้บริการ ในการกระจาย Signature ให้เครื่องพนักงานภายในของสรอ. รวมถึงออกรายงานการใช้
งาน Anti virus
Active Directory เป็นเครื่องมือ ที่มีมากับ Windows Server Operating System โดยทาหน้าที่ช่วย
จัดการทรัพยากรในระบบ จากจุดศูนย์กลางโดยเครื่องมือของ Server Domain Controller โดย
สานักงาน นา Active Directory มาใช้งานในการควบคุมการเข้าถึง เครื่องใช้งานพนักงานของสรอ.
ควบคุมการออก Internet โดย Wireless lan การเข้าใช้งาน VPN
ระบบพิสูจน์สิทธิ์(Authentication) โดยทาการกาหนดสิทธิ์ (Authorization) และการบันทึกการใช้
งาน (Accounting)
ระบบการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งถูกใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของเครื่องแม่ขา่ ยหรือเครื่องให้บริการภายในสรอ.
อาทิเช่น
- งานจัดเก็บฐานข้อมูล Database
- ข้อมูลเสมือน Virtualization / Cloud ภายใน
- งานจัดเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิด CCTV Camera
- Log ภายใน
ระบบสารองข้อมูล เครื่องให้บริการภายในสรอ.
ระบบเฝ้าระวัง ที่ครอบคลุมด้าน Availability และด้าน Capacity ของเครื่องให้บริการภายในสรอ.
ระบบโทรศั พ ท์ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล (CSC) ในการใช้ งานในการตอบค าถาม
เจ้าหน้าที่ภายในสรอ.
เครื อ ข่ า ยการเชื่ อ มต่ อ ออกอิ น เตอร์ เ น็ ต ของสรอ. รวมการออกอิ น เทอร์ เ น็ ต ทั้ ง Domestic
International
การเชื่อมต่อแบบมีสาย ในการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกันภายในสานักงาน

สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประเภท

รายการ
Wireles LAN

Phone Network
VLAN
VPN

รายละเอียด
ระบบ LAN ที่ไม่ใช้สาย และใช้คลื่นความถี่วิทยุในการรับ -ส่งข้อมูลแทนการใช้สายเคเบิ้ลนาสัญญาณ
จ าเป็ น ต้ อ งมี Access Point (AP) ที่ ต่ อ กั บ ระบบ LAN ด้ ว ยสายเคเบิ้ ล โดย AP จะท าหน้ า ที่ เ ป็ น
ตัวกลางในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Wireless ชนิดต่าง ๆ เข้ากับระบบเน็ตเวิร์ค โดยครอบคลุมการ
ให้บริการพื้นที่ภายในสานักงาน ดังนี้
- ชั้น ๑๙ จานวน ๓ Access points
- ชั้น ๑๘ จานวน ๕ Access points
- ชั้น ๑๗ จานวน ๓ Access points
- ชั้น ๑๖ จานวน ๒ Access points
ระบบโทรศัพท์ที่ใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยสานักงาน มีเครื่องโทรศัพท์ IP Phone พร้อม
สาหรับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เชื่อมต่อกับเครือข่ายทุกเครื่อง
การแบ่งแยกเครือข่ายภายในสรอ. ในการใช้บริการภายในเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ
การเข้าใช้งานจากระยะไกล ภายนอกสรอ. ในการใช้งานระบบภายในสรอ. เช่น Intranet เป็นต้น

ตารางที่ ๑๓ รายการของโครงสร้างพื้นฐาน
โดยมีการแสดงความเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐานดังต่อไปนี้ (๑) ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
พื้นฐาน (ฮาร์ดแวร์) และแอปพลิเคชันธุรกิจตามตารางที่ ๑๔ และ (๒ ) ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
พื้นฐาน (ระบบปฏิบัตการและฮาร์ดแวร์) และแอปพลิเคชันสนับสนุนตารางที่ ๑๕
แอปพลิเคชันธุรกิจ

Web Server

EGA-Website Web Server
EGA Contact Web Server

DB Server

OC Web Server

Web&DB Server

Virtualization (Private-Cloud)

Intranet Web Server

EGA DB Server
HR DB Server
EGA Contact DB Server
Risk Server
Appointment Server
Customer Server
Project Tracking Server
HR Client

Client

Welfare Client
Financial Client
Asset Client
Minute of Meeting Client
หม ยถึง เค อ
ื่ งทีจ
่ ัดเ ็ แอปพลิเคชั
หม ยถึง เค อ
ื่ งทีจ
่ ัดเ ็ ข ้อมูล
หม ยถึง เค อ
ื่ งทีเ่ ็ ทัง้ แอปพลิเคชั แล ข ้อมูล

ตารางที่ ๑๔ ตารางความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างพื้นฐาน (ฮาร์ดแวร์) และแอปพลิเคชันธุรกิจ
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Minute of Meeting

Asset Mgt.

Procurement Mgt.

Financial Mgt.

Welfare Mgt.

Human Resource

Project Tracking

Document Mgt.

ISO Document

Appointment Mgt.

Desktop Application

Knowledge Mgt.

Intranet

Operation Center

Risk Mgt.

Saraban

EGA Back-end

Customer Mgt.

(ฮาร์ดแวร์) และแอปพลิเคชันธุรกิจ

EGA Contact

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างพื้นฐาน

Problem Tracking

Web Application

สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

โครงสร้ำงพื้นฐำน
Hardware (Client)

Database

MySQL Server

X
X

X
X

PostgreSQL 8.4

X

X

MS Access

X

IIS

X

X

X

X

X

Apache httpd 2.2

X

X

X

X

Thin

X

Windows Server 2008

X

Windwos XP
Windwos 7

Project Tracking Server

Customer Server

Appointment Server

X

Risk Server

X

EGA Contact DB Server

HR DB Server

OC Web Server

EGA Contact Web Server

Intranet Web Server

Minute of Meeting Client

Asset Client

Financial Client

Welfare Client

MS SQL Server 2008

EGA DB Server

Management

Web Server
System

พื้นฐำน
Operating

โครงสร้ำง

แอปพลิเคชันสนับสนุน

HR Client

การ และฮาร์ดแวร์

Procurement Client

ความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชันสนับสนุน ระบบปฏิบตั

EGA-Website Web Server

Hardware (Server) & Virtualization
Web Server
DB Server
Web&DB Server

Client

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

ตารางที่ ๑๕ ตารางความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบปฏิบัตการและฮาร์ดแวร์) และแอปพลิเคชัน
สนับสนุน
๓.๕ ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security)
ความมั่นคงปลอดภัย (Security) เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านอื่นๆของสถาปัตยกรมองค์กร
ทั้งด้านธุรกิจ แอปพลิเคชัน ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐาน โดยที่ความมั่นคงปลอดภัยจะพิจารณาถึงหลักการ
GRC ซีงเน้นในเรื่อง ธรรมาภิบาล (Governance) การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และ
ความสอดคล้องกับ กฎระเบี ยบ (Compliance) แต่ละส่วนถูกแบ่งออกเป็น ๔ ระดับนั่นคือ (๑) กฎหมาย
(Law) (๒) นโยบาย (Polycy) (๓) ข้อบังคับและระเบียบ (Regulation) และ (๔) มาตฐาน (Standard) รูปที่
๒๑ แสดงรายการมาตรการควบคุมที่ทางสานักงานนามาหรือกาหนดขึ้นมาใช้ สาหรับการดาเนินงานด้านความ
มั่นคงปลอดภัยตามที่แสดงในรูปที่ ๒๑
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สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Risk

Standard

Reguration

Policy

Law

Governance

พรบ.ว่าด้วยการกระทา
ความผิดทางคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐

พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔

พรฎ. กาหนดหลักเกณ ์และ
วิธีการในการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๔๙

พรฎ.ว่าด้วยความปลอดภัย
ในการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓

นโยบายและคู่มือด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(Information Security
Policy & Manual) ของ
สรอ.

นโยบายการควบคุมการ
เข้าถึงข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Access Control Policy)
.

นโยบายการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม (Acceptable
Use Policy) ของ สรอ.

นโยบายการบริหารจัดการ
ระบบเครือข่า ย (Network
Management Policy) ของ
สรอ.

ข้อบังคับคณะกรรมการ
สรอ. ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของคณะ
กรรมการบริหาร
ผู้อานวยการและผู้ปฏิบัติงาน
สรอ. พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับคณะกรรมการ
สรอ. ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อบังคับคณะกรรมการ
สรอ. ว่าด้วยการเงินและการ
บัญชี พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.
๒๕๔๔

พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการ
กาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายในพ.ศ. ๒๕๕๕

พรบ.ข้อมูลข่า วสารของทาง
ราชการพ.ศ. ๒๕๔๐

ระเบียบ สรอ. ว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายใน พ.ศ.
๒๕๕๕

ระเบียบว่าด้วยหลักเกณ ์
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรฐานความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ
ISO/IEC 27001

Compliance

COSO-ERM

รูปที่ ๒๑ ภาพรวมของมาตรการควบคุมความมั่นคงปลอดภัย
ขณะที่ในตารางที่ ๑๖ แสดงรายการมาตรการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยที่ทางสานักงาน
นามาหรือกาหนดขึ้นมาใช้สาหรับการดาเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัย
มาตรการควบคุม
ก หมาย
พรบ.ว่าด้วยการกระทาความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔
พรฎ. กาหนดหลักเกณ ์และวิธีการในการ
ทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๔๙
พรฎ.ว่าด้วยความปลอดภัยในการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓
พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.
๒๕๔๐
นโยบาย
นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ของ (Information Security Policy) ของ
สานักงาน
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คาอธิบาย
กฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดทาง
คอมพิวเตอร์
กฎหมายว่าด้วยการกระทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายว่าด้วยการกาหนดหลักเกณ ์และวิธีการใน
การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ
สานักงานถูกกาหนดให้เป็นไปตามข้อกาหนดของ
ISO/IEC 27001

ขอบเขตการ
บังคับใช้

แหล่งที่มา

ทั้งองค์กร

ราชกิจจานุเบกษา

ทั้งองค์กร

ราชกิจจานุเบกษา

ทั้งองค์กร

ราชกิจจานุเบกษา

ทั้งองค์กร

ราชกิจจานุเบกษา

ทั้งองค์กร

ราชกิจจานุเบกษา

ทั้งองค์กร

ราชกิจจานุเบกษา

ทั้งองค์กร

สรอ.

สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
นโยบายการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Access
Control Policy) ของสานักงาน
นโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Acceptable Use Policy) ของ
สานักงาน
นโยบายการบริหารจัดการระบบเครือข่าย
(Network Management Policy) ของ
สานักงาน
นโยบายและคู่มือบริหารความเสี่ยง
ข้อบังคับและระเบียบ
ข้อบังคับคณะกรรมการ สรอ. ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการบริหาร
ผู้อานวยการและผู้ปฏิบตั ิงาน สรอ. พ.ศ.
๒๕๕๕
ข้อบังคับคณะกรรมการ สรอ. ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับคณะกรรมการ สรอ. ว่าด้วยการเงิน
และการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อบังคับว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณ ์และวิธปี ฏิบัติ
เกี่ยวกับการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายในพ.ศ. ๒๕๕๕
มาตรฐาน

นโยบายการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน

ทั้งองค์กร

สรอ.

นโยบายในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมของสานักงาน

ทั้งองค์กร

สรอ.

นโยบายในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายของ
สานักงาน

ทั้งองค์กร

สรอ.

นโยบายและคู่มือบริหารความเสี่ยง

ทั้งองค์กร

สรอ.

ข้อบังคับการกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่
กาหนดขึ้น

ทั้งองค์กร

สรอ.

ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล

ทั้งองค์กร

สรอ.

ข้อบังคับการบริการการเงินและบัญชี

ทั้งองค์กร

สรอ.

ข้อบังคับว่าด้วยพัสดุ

ทั้งองค์กร

สวทช.

หลักเกณ ์และวิธีปฏิบัตเิ กี่ยวกับการพัสดุ

ทั้งองค์กร

สวทช.

ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน

ทั้งองค์กร

ราชกิจจานุเบกษา

ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องกับ
บริการ G-Cloud

British
Standards
Institution (BSI)
The Committee
of Sponsoring
Organizations
(COSO)

ISO/IEC 27001

มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

COSO-ERM

Framework สาหรับการบริหารจัดการความเสีย่ ง

ทั้งองค์กร

ตารางที่ ๑๖ รายการมาตรการควบคุมความมั่นคงปลอดภัย
จากตารางที่ ๑๖ พบว่ามีการนามาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 มาใช้ในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ โดยเริ่มจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ บริการ G-Cloud ของสานักงาน และมีการ
ดาเนินงานตาม นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตารางที่ ๑๗ แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
มาตรการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยกับส่วนงาน ภาคผนวก ค จะแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงการประยุกต์ใช้
ระหว่ า งข้ อ ก าหนดและมาตรการควบคุ ม ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ ตามมาตรฐาน
ISO/IEC27001:2013 กับ นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
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กฎหมาย
พรบ.ว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดทำงคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
พรบ. ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
พรฎ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ พ .ศ. ๒๕๔๙
พรฎ.ว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓
พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรพ.ศ. ๒๕๔๐
นโยบาย
นโยบำยด้ำนควำมมัน่ คงปลอดภัยสำรสนเทศของ (Information Security Policy) ของสำนักงำน
นโยบำยกำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Access Control Policy) ของสำนักงำน
นโยบำยกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Acceptable Use Policy) ของสำนักงำน
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำย (Network Management Policy) ของสำนักงำน
นโยบำยและคู่มอื บริหำรควำมเสี่ยง
ข้อบังคับและระเบียบ
ข้อบังคับคณะกรรมกำร สรอ. ว่ำด้วยประมวลจริยธรรม ฯ สรอ. พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อบังคับคณะกรรมกำร สรอ. ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับคณะกรรมกำร สรอ. ว่ำด้วยกำรเงินและกำรบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อบังคับว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔
ระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบ คตง. ว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในพ.ศ. ๒๕๕๕
มาตรฐาน
ISO/IEC 27001
COSO-ERM

VT

หมำยถึง ทีมที่ถกู กำหนดขึน้ มำเพื่อดำเนินกำรควบคุม (Virtual Team)
หมำยถึง หน่วยงำนที่ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมควำมมั่นคงควำมปลอดภัย
หมำยถึง หน่วยงำนที่ดำเนินกำรควบคุมให้เป็นไปตำมมำตรกำรควำมมั่นคงปลอดภัย
หมำยถึง หน่วยงำนที่ต้องปฏิบัติตำมและควบคุมให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมควำมมั่นคงควำมปลอดภัย

ตารางที่ ๑๗ ตารางความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยกับส่วนงาน
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๓.๖ การวิเคราะห์ศักยภาพของสถานะปัจจุบัน ของสถาปัตยกรรมองค์กร สรอ. ตามหลักการ TOWS
Matrix
จากการสารวจและรวบรวมข้อมูลตั้งแต่นโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนการ
ดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล
(Data) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) ถูกนามาวิเคราะห์
ด้วยหลักการ TOWS Matrix เพื่อกาหนดเป็นกลยุทธ์สาหรับการพัฒนาสถาปัตยกรรมภายในองค์กรของ สรอ.
ดังนี้
๑) กลยุทธ์ SO :
เป็นการจับคู่ระหว่างจุดแข็ง (Strenght) กับโอกาส (Opportunity) โดยทั้งคู่เป็นปัจจัยเชิงบวก
สรุป องค์กรควรจะใช้จุดแข็งและโอกาสร่วมกัน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
๒) กลยุทธ์ ST :
เป็นการจับคู่ระหว่างจุดแข็งกับอุปสรรค โดยจุดแข็ง (Strength) เป็นปัจจัยเชิงบวกและมีอุปสรรค
(Threat) เป็นปัจจัยเชิงลบ
สรุป องค์กรต้องการนาปัจจัยเชิงบวกไปจัดการกับปัจจัยเชิงลบ คือ นาจุดแข็งมาใช้เพื่อป้องกัน หรือ
หลีกเลี่ยงอุปสรรค
๓) กลยุทธ์ WO :
เป็นการจับคู่ระหว่างจุดอ่อนกับโอกาส โดยจุดอ่อน (Weakness) เป็นปัจจัยเชิงลบแต่มีโอกาส
(Opportunity) เป็นปัจจัยเชิงบวก
สรุป องค์กรต้องนาปัจจัยเชิงบวกไปจัดการกับปัจจัยเชิงลบ คือ นาโอกาสมากาจัดจุดอ่อนหรือ นาโอกาส
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
๔) กลยุทธ์ WT :
เป็นการจับคู่ระหว่างจุดอ่อน (Weakness) กับอุปสรรค (Threat) โดยทั้งคู่เป็นปัจจัยเชิงลบ
สรุ ป องค์กรต้องคิดกลยุ ทธ์หรื อแนวทางที่กระทาแล้วสามารถกาจัดจุดอ่อนได้และสามารถป้ อ งกัน
อุปสรรคได้ด้วยในคราวเดียวกัน
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ปัจจัยแวดล้อมภายใน

ปัจจัยแวดล้อมภายนอก

O : โอกาส
O1 : ข้อตกลงร่วมระหว่างการปฏิบัติของแต่ละ
กระบวนการ (OLA : Operational Level
Agreement)
O2 : องค์กรมีบุคลากรมีความเชีย่ วชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้าน แอปพลิเคชัน
ข้อมูล เครือข่าย และความปลอดภัย
สารสนเทศ
O3 : การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
O4 : ภาครัฐมีกฎหมายรองรับพระราชบัญญัติว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
T : อุปสรรค
T1 : เนื่องจากกระบวนการทางธุรกิจมีการ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้แอปพลิเคชั่นที่ใช้อยู่
อาจจะไม่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน
T2 : การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

S : จุดแข็ง
S1 : มีการกาหนดขั้นตอนของกระบวนการการ
ปฏิบัติงาน (BPI)
S2 : มีการนาเอาแอปพลิเคชันมาช่วยในการ
ดาเนินงาน
S3 : ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
RDBMS
S4 : มีเครือข่ายภายในที่หลากหลาย เช่น Wire LAN,
Wireless LAN, และ Voice Network
S5 : มีการนาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้ในองค์กร
เช่น Cloud computing

W : จุดอ่อน
W1 : มีขั้นตอนในการดาเนินงานหลายขั้นตอน
W2 : มีแอปพลิเคชันไม่ครอบคลุมทุก
กระบวนการปฏิบัติงานที่สาคัญ
W3 : ข้อมูลมีการจัดเก็บซ้าซ้อน
W4 : ขาดผู้รับผิดชอบข้อมูลสาหรับข้อมูลที่ใช้
งานร่วมกัน

สร้างความได้เปรียบ

กาจัดจุดอ่อน

S1,O1, : กาหนด OLA ของแต่ละกระบวนการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร
S2,S3,S4,S5,O2,O3 : ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับการดาเนินงานทาง
ธุรกิจมากยิ่งขึ้น
S2,O4 : ปรับปรุงแอปพลิเคชันให้รองรับกับ
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔

W1,W2,O4 : นาเอาแอปพลิเคชันที่รองรับ
กฎหมายเกีย่ วข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้งาน
W1,W2,W3,W4,O2,O3 : ออกแบบ
สถาปัตยกรรมระบบและข้อมูลเพื่อลดการจัดเก็บ
ข้อมูลที่ซ้าซ้อนพร้อมทั้งกาหนดผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน

หลีกเลี่ยงอุปสรรค

หลีกเลี่ยงอุปสรรคและกาจัดจุดอ่อน

S2,T1,T2 : ออกแบบการพัฒนาแอปพลิเคชันให้มี
W1,W2,W3,W4,T1,T2 : ดาเนินการพัฒนา
ความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ สถาปัตยกรรมภายในองค์กรของ สรอ. อย่าง
ทางธุรกิจ
ต่อเนื่อง

ตารางที่ ๑๘ แสดงการวิเคราะห์ TOWS Matrix ของสถาปัตยกรรมปัจจุบันของ สรอ.
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บทที่ ๔ การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต
จากการสารวจสถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรม สรอ. โดยสะท้อนผ่านทางมุมมองของ
สถาปั ตยกรรมองค์ก ร ทั้ง ๓ มุมมอง (EGA Enterprise Architecture Viewpoints) ๔ กระบวนการ การ
พัฒนาสถาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Development Processes) และ ๕ แบบจาลอง
อ้างอิงองค์กร (Enterprise Reference Models) แสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาในปัจจุบัน นอกเหนือจาก
ปัจจัยภายในด้านต่างๆเหล่านี้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. แล้ว ยังพบปัจจัยภายนอก
ที่มีผลต่อการพัฒนาด้วย ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรวดเร็ว ความต้องการทางธุรกิจที่มีความ
หลากหลายหรือมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น รวมทัง้ การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายทางการเมือง เป็นต้น
โดยการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต จะนาเอาทั้งปัจจัยภายใน (นั้นคือ
ประเด็นปัญหาจากการวิเคราะห์สถานะปัจจุบันและความต้องการจากหลักการสถาปัตยกรรม) และปัจจัย
ภายนอกมาใช้ เพื่อบู ร ณาการสถาปั ตยกรรมองค์กร ทั้งด้านธุรกิ จ เทคโนโลยีส ารสนเทศและความมั่นคง
ปลอดภัยดังแสดงใน รูปที่ ๒๒

ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน

 Politic : ปัจจัยด้านนโยบายและการเมือง
 Economic : ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
 Social : ปัจจัยด้านสังคม
 Technology : ปัจจัยด้านเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมใหม่
 Enviromental : ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
 Legal : ปัจจัยด้านกฎหมาย
 3 viewpoints : มุมมองของสถาปัตยกรรมองค์กร
- มุมมองฝ่ายบริหาร (Management)
- มุมมองผู้ใช้งาน (User)
- มุมมองเชิงพัฒนา (Developer)
 5 Models : สถาปัตยกรรมองค์กรแต่ละด้าน
- ด้าน Business
- ด้าน Infrastructure
- ด้าน Application
- ด้าน Security
- ด้าน Data

รูปที่ ๒๒ ภาพแสดงปัจจัยภายนอกและภายใน
๔.๑ ด้านธุรกิจ (Businesses)
จากผลการส ารวจและการวิเคราะห์ ส ถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุร กิ จ
สามารถสรุปประเด็นปัญหาและหลักการด้านธุรกิจ ได้ดังนี้
ประเด็นปัญหา (Issue)
๑) บางกระบวนการปฏิบัติงานมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม การตัดสินใจและการอนุมัต)ิ จานวนมาก
๒) การติดต่อประสานงานระหว่างกระบวนการหรือระหว่างส่ว นงานใช้เวลาค่อนข้างมาก เนื่องจากการ
ประสานงานยังใช้ช่องทางผ่านการประชุมหรือผ่านทางเอกสาร (กระดาษ) เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๓) บางกระบวนการยังขาดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนหรือมีความซ้าซ้อนในอานาจหน้าที่ของการปฏิบัติงาน
๔) ขาดความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ ส่งผลให้ไม่สามารถติดตามสถานะของการปฏิบัติงานได้
๕) มีการสูญหายของข้อมูล (เอกสาร) ระหว่างกระบวนการ
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หลักการด้านธุรกิจ (Business Principle)
๑) มีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ควรมีการนิยามให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และมีการ
ประกาศใช้ อ ย่ า งเป็ น ทางการ รวมไปถึ ง การก าหนดเวลาในการปฏิ บั ติ ง าน (Operational Level
Agreement)
๒) มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ กระชับและไม่ซ้าซ้อน เพื่อลดเวลาและเพิ่มความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
๓) มีการกาหนดขอบเขต บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อช่วย
ลดการทางานที่ซ้าซ้อน
๔) มุ่งเน้นการลดการใช้กระดาษให้มากที่สุด

Sell, Deliver,
Build, Acquire Research and Marketing/
Service and
and Implement Development Planning
Support

Core Business Process

ประเด็นปัญหาที่พบจากการวิเคราะห์และหลักการด้านธุรกิจ ถูกนามาใช้เพื่อการดาเนินการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคตตามที่แสดงใน
PC-C01
กาหนดนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

PC-C02
กาหนดยุทธ์ศาสตร์และ
แผนกลยุทธ์

PC-C05
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณ ์/บริการ

PC-C06
จัดทาต้นแบบและมาตรฐาน

PC-C07
วิเคราะห์และออกแบบ
ผลิตภัณ ์/บริการ

PC-C03
วิจัยตลาด

PC-C04
บริหารการตลาด

PC-C08
บริหารโครงการ
ผลิตภัณ ์/บริการ ช่วงพัฒนา

PC-C09
พัฒนาผลิตภัณ ์/บริการ
ช่วงพัฒนา

PC-C10
ผลิตภัณ ์/บริการช่วงพัฒนา

PC-C11
บริหารการขาย

PC-C12
บริหารโครงการ

PC-C13
ออกแบบ ควบคุม
ผลิตภัณ ์/บริการ

PC-C14
บริการหลังการขาย

PC-S01

PC-S02

PC-S03

PC-S04

Internal Support

Supporting Process

/
PC-S05

PC-S06

PC-S07

PC-S08

PC-S09

PC-S10

PC-S11

PC-S12

PC-S13

PC-S14

PC-S15

PC-S16

PC-S19

PC-S20

PC-S21

Monitor,
Evaluate and
Assess

PC-S17

PC-S18

กระบวนการที่คาดว่าจะปรับปรุง

รู ปที ่ ๒๓ จากรูปจะเห็นได้ว่ามี ๘ หมวดกระบวนการ ที่คาดว่าจะปรับปรุง โดยแบ่งเป็น ๒

หมวดกระบวนการหลักและ ๖ หมวดกระบวนการสนับสนุน ตารางที่ ๑๙ แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง
(Gap Analysis) ระหว่างสถานะปัจจุบันและอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจ
๕๔ | ห น้ า

Sell, Deliver,
Build, Acquire Research and Marketing/
Service and
and Implement Development Planning
Support

Core Business Process
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PC-C01
กาหนดนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

PC-C02
กาหนดยุทธ์ศาสตร์และ
แผนกลยุทธ์

PC-C05
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณ ์/บริการ

PC-C06
จัดทาต้นแบบและมาตรฐาน

PC-C07
วิเคราะห์และออกแบบ
ผลิตภัณ ์/บริการ

PC-C03
วิจัยตลาด

PC-C04
บริหารการตลาด

PC-C08
บริหารโครงการ
ผลิตภัณ ์/บริการ ช่วงพัฒนา

PC-C09
พัฒนาผลิตภัณ ์/บริการ
ช่วงพัฒนา

PC-C10
ผลิตภัณ ์/บริการช่วงพัฒนา

PC-C11
บริหารการขาย

PC-C12
บริหารโครงการ

PC-C13
ออกแบบ ควบคุม
ผลิตภัณ ์/บริการ

PC-C14
บริการหลังการขาย

PC-S01

PC-S02

PC-S03

PC-S04

Internal Support

Supporting Process

/
PC-S05

PC-S06

PC-S07

PC-S08

PC-S09

PC-S10

PC-S11

PC-S12

PC-S13

PC-S14

PC-S15

PC-S16

PC-S19

PC-S20

PC-S21

Monitor,
Evaluate and
Assess

PC-S17

PC-S18

กระบวนการที่คาดว่าจะปรับปรุง

รู ปที ่ ๒๓ ภาพรวมของกระบวนการธุรกิ จในอนาคต

หมวดกระบวนการ
PC-C11: บริหารการขาย
PC-C14: บริการหลังการขาย
PC-S01: บริหารและพัฒนาบุคลากร
PC-S02: บริหารงานจัดซื้อ/จัดจ้าง
PC-S03: บริหารงานพัสดุ

PC-S05: บริหารการเงินและบัญชี
PC-S12: บริหารฝ่ายอานวยการ
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รายละเอียด
มีจานวนกิจกรรมมากเป็นอันดับ ๓ (๑๑๖ กิจกรรม) และมีจานวน
การตัดสินใจมากเป็นอันดับ ๓ (๒๖ ครั้ง)
มีจานวนการตัดสินใจมากเป็นอันดับ ๒ (๔๒ ครั้ง)
มีจานวนกิจกรรมมากเป็นอันดับ ๑ (๓๐๓ กิจกรรม) มีจานวนการ
ตัดสินใจมากเป็นอันดับ ๑ (๔๔ ครั้ง) และมีการขออนุมัติหลาย
ขั้นตอน
มีการขออนุมัติหลายขั้นตอน
การตรวจนับครุภณ
ั ์ประจาปียังคงใช้กระดาษในการจดบันทึก
ครุภณ
ั ์ที่ตรวจสอบและจะนาข้อมูลที่จดบันทึกบนกระดาษมา
บันทึกข้อมูลลงในระบบต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้มานั้นอาจบันทึกไม่
ครบถ้วนหรือบันทึกผิดส่งผลให้ต้องกลับไปตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ขาดความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ
มีจานวนกิจกรรมมากเป็นอันดับ ๒ (๑๑๘ กิจกรรม) และมีจานวน
การตัดสินใจมากเป็นอันดับ ๓ (๒๖ ครั้ง)

สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
PC-S13: บริหารงานแผนนโยบายและงบประมาณ

มีการแจ้งข้อมูลการโอนงบประมาณผ่านทางกระดาษ ทาให้ใช้เวลา
ประสานงานที่ค่อนข้างมากและอาจเกิดการสูญหายของข้อมูล

ตารางที่ ๑๙ แสดง Gap Analysis ของสถาบัตยกรรมด้านธุรกิจ
๔.๒ ด้านแอปพลิเคชัน (Applications)
จากผลการสารวจและการวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเค
ชัน สามารถสรุปประเด็นปัญหาหลักและหลักการด้านแอปพลิเคชัน ได้ดังนี้
ประเด็นปัญหา (Issue)
๑) แอปพลิเคชันที่ใช้งานในปัจจุบัน ไม่ได้ครอบคลุมถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่สาคัญ
๒) บางแอปพลิเคชันที่ใช้งานในปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองความต้องการการใช้งาน เช่น การออกรายงาน
ได้ตามความต้องการเนื่องจากบางแอปพลิเคชันก็ไม่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมต่อยอดได้
ตารางที่ ๒๐ แสดงหมวดกระบวนการที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันรองรับการดาเนินงาน ซึ่งพบว่ามี
ทั้งหมด ๘ หมวดกระบวนการที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันรองรับ คิดเป็น 22% จากทั้งหมด ๓๖ หมวด
รหัส
หมวดกระบวนการ
PC-C01
PC-C03
PC-C05
PC-C06
PC-S10
PC-S16
PC-S18
PC-S20

กาหนดนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
วิจัยตลาด
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณ ์/บริการ
จัดทาต้นแบบและมาตรฐาน
กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา
สารวจความพึงพอใจการใช้บริการ
ประเมินผลการให้บริการ

ตารางที่ ๒๐ แสดงหมวดกระบวนการที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันรองรับการดาเนินงาน
ตารางที่ ๒๑ แสดงรายการแอปพลิเคชันที่ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือปรับปรุงได้ เนื่องจากแอป
พลิเคชันเหล่านี้เป็น ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป ซึ่งพบว่ามีทั้งหมด ๔ แอปพลิเคชัน คิดเป็น 21% จากทั้งหมด ๑๙
แอปพลิเคชัน
รายการแอปพลิเคชัน
Welfare Management
Procurement Management
Financial Management
Asset Management

ตารางที่ ๒๑ แสดงแอปพลิเคชันที่ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือปรับปรุงได้
หลักการด้านแอปพลิเคชัน (Application Principle)
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๑) แอปพลิเคชันควรจะเชื่อมโยงกันผ่านทาง API: API จะช่วยให้แอปพลิเคชันที่มีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้สะดวก
๒) แอปพลิเคชันควรมีความพร้อมใช้อยู่เสมอ
ประเด็นปัญหาที่พบจากการวิเคราะห์ และหลักการด้านแอปพลิเคชัน ถูกนามาใช้เพื่ อ การ
ดาเนินการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคตตามที่แสดงในรูปที่ ๒๔ จากรูปในส่วนของ Business
Applications จะเห็นได้ว่ามี ๓ แอปพลิเคชันที่คาดว่าจะปรับปรุง ๖ แอปพลิเคชันที่คาดว่าจะยกเลิก และ ๔
แอปพลิเคชันที่คาดว่าจะนาเข้ามาใช้งาน ในส่วนของ Supporting Applications จะพบว่ามีเพียง Identiy
Management (IDM) เท่านั้นที่จะถูกนาเข้ามาใช้เพื่อบริหารจัดการ User Accounts ในส่วนของ API คาดว่า
จะมีการใช้เพื่อบริหารจัดการ Master Data ซึ่งจะดาเนินการนาร่องกับ ๖ ข้อมูล ตารางที่ ๒๒ แสดงผลการ
วิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap Analysis) ระหว่างสถานะปัจจุบันและอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กรด้าน
แอปพลิเคชัน
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Database Mgt.
and Data
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Application
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Monitoring
Uptime
Monitoring
Tools

Source Code
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Network
Monitoring

Source Code
Security
Scanner

Traffic
Management

OpenID

Product
Service

VPN Software

Active
Directory

VUlnerability
Scanner

Security
Monitoring
LDAP
Tool
Firewall
Log
IP Phone
Management Management
System
Tool
Tool
Firewall
Two-Factor
Monitoring
Authenticatio
Antivirus
Tool
n
Supporting Applications

Telephone
System

Organization
Structure
Service

Employee
Service

Customer
Service

Webmail/
Mobile Mail
Email Server
Software
Cloud
Management

Supplier
Service

API
คาดว่าจะเพิ่มเข้ามา

คาดว่าจะปรับปรุง

รูปที่ ๒๔ ภาพรวมของแอปพลิเคชันในอนาตต
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คาดว่าจะยกเลิก

Asset
Service

สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ชื่อแอปพลิเคชัน
Customer Relationship Management
(CRM)
Contact Center

E-learning

Procurement Management

Change Management
Identity Management (IDM)

Prodcut, Organization Structure,
Employee, Customer, Supplier, and Asset
Services

รายละเอียด
เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาแทน Customer Management
เนื่องจากแอปพลิเคชันเดิมไม่ตอบสนองการใช้งานในปัจจุบัน ซึ่งมี
สาเหตุมาจากบางบริการมีความซับซ้อนสูง
เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาให้ครอบคุมฟังก์ชันการทางานของ
Contact Center เดิม และ Problem Tracking เพื่อลดความ
ซ้าซ้อนของข้อมูล และจะเพิ่มฟังก์ชันการทางานใหม่เข้าไปเพื่อ
ตอบสนองกับกระบวนการดาเนินงานในปัจจุบัน
เป็นแอปพลิเคชันที่ให้ลูกค้าเข้ามาเรียนรูเ้ กี่ยวกับเนื้อหาการอบรม
เช่นการอบรม CIO การอบรม e-CMS และ IPV6 เป็นต้น ซึ่ง Elearning จะตอบสนองกระบวนการ PC-C10 ผลิตภัณ /์ บริการช่วง
พัฒนา
เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาแทน Procurement
Management เดิมเนื่องจากแอปพลิเคชันเดิมไม่ครอบคลุม
กระบวนการ PC-S02 บริหารงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด และแอป
พลิเคชันเดิมเป็นแอปพลิเคชันสาเร็จรูปซี่งไม่สามารถปรับปรุงได้
เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สาหรับบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะ
สอดคล้องกับกระบวนการ PC-S10 บริหารการเปลีย่ นแปลง
IDM จะทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการปรับปรุง User Account ณ จุด
เดียว เนื่องจาก User Account ถูกจัดกับไว้ในหลาย Servers เช่น
OpenID (LDAP), Mail Service (LDAP) และ Policy Control (AD)
ซึ่ง IDM จะตอบสนองกระบวนการ PC-S09 บริหารความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ
เป็น API สินค้าและผลิคภัณ ์ โครงสร้างองค์กร พนักงาน ลูกค้า
ผู้ขายและผู้ประสานความร่วมมือ และครุภณ
ั ์ ซึ่ง API จะเป็นตัว
บริหารจัดการ Master Data เพื่อลดความซ้าซ้อนของข้อมูล ซึ่ง API
จะตอบสนองกระบวนการ PC-C09 พัฒนาผลิตภัณ /์ บริการช่วง
พัฒนา

ตารางที่ ๒๒ แสดง Gap Analysis ของสถาบัตยกรรมด้านแอปพลิเคชัน
๔.๓ ด้านข้อมูล (Data)
จากผลการส ารวจและการวิเคราะห์ สถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กรด้านข้อมูล
สามารถสรุปประเด็นปัญหาและหลักการด้านข้อมูล ได้ดังนี้
ประเด็นปัญหา (Issue)
๑) มีการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้าซ้อนและยังขาดการบริหารจัดการ Master Data ที่ดี
๒) ยังขาดผู้รับผิดชอบข้อมูลที่ชัดเจนสาหรับข้อมูลที่ใช้งานร่วมกัน ส่งผลให้ข้อมูลไม่ได้รับการทบทวน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
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สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

หลักการด้านข้อมูล (Data Principle)
๑) ควรมีการบริหารจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Single Source โดยมีการกาหนด Data Operation และ
Data Governance ที่เหมาะสม
๒) มุ่งเน้นไปสู่การเป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจในการทางาน (Data-driven Organization)
ประเด็นปัญหาที่พบจากการวิเคราะห์และหลักการด้านข้อมูลถูกนามาใช้เพื่อการดาเนินการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคตตามที่แสดงในรูปที่ ๒๕ การวิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap Analysis)
เป็นไปตามที่แสดงในตารางที่ ๒๓
Data warehouse

โครงสร้างองค์กร/
ตาแหน่ง

บุคลากร

ลูกค้า

ผู้ขาย/ผู้ประสาน
ความร่วมมือ

วัสดุ/ครุภัณ ์

สินค้า/บริการ

ความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์/
ตัวชี้วัดการ
ดาเนินงาน

สารบรรณ

การเงิน

การขาย

องค์ความรู้

เอกสาร/รายงาน

ทรัพยากร

ประชาสัมพันธ์

Source Code/
Log File

รูปที่ ๒๕ ภาพรวมข้อมูลในอนาตต
ชื่อข้อมูล
โครงสร้างองค์กร/ตาแหน่ง บุคลากร ลูกค้า
ผู้ขาย/ผู้ประสานความร่วมมือ วัสดุ/ครุภณ
ั ์
สินค้า/บริการ
Data warehouse

รายละเอียด
ข้อมูล Master data เหล่านี้เป็นข้อมูลหลักขององค์กรที่ถูกนามาใช้
ตลาดทั้งองค์กรจึงควรที่จะถูกบริหารจัดการอยู่ที่จุดเดียว แล้วทาการ
แชร์ข้อมูลไปยังส่วนต่างๆ
เป็นศูนย์รวมข้อมูลของทั้งองค์กรเพื่อมุ่งเน้นการนาเอาข้อมูลมาช่วยใน
การตัดสินใจของผู้บริหาร

ตารางที่ ๒๓ แสดง Gap Analysis ของสถาบัตยกรรมด้านข้อมูล
๔.๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
จากผลการส ารวจและการวิเคราะห์ สถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กรด้านข้อมูล
สามารถสรุปประเด็นปัญหาและหลักการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดังนี้
ประเด็นปัญหา (Issue)
๑) เครือข่าย Wired LAN มีออกแบบที่ยากต่อการขยายตัว
๒) เครือข่าย Wireless LAN ขาดความต่อเนื่องในการให้บริการ
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สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

หลักการด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Principle)
๑) พัฒ นาโครงสร้ า งพื้น ฐานสารสนเทศโดยใช้ Cloud Computing เป็นหลั ก และเน้นการใช้ท รั พ ยากร
ร่วมกัน: มุ่งเน้นการใช้ Cloud Computing ทั้งในระดับ Infrastructure as a service (IaaS) Platform
as a service (PaaS) และ Software as a service (SaaS)

Hardware
Hardware Operating
(Server)
(Client) System
& Virtualization
Location Network

Infrastructure

ประเด็นปัญหาที่พบจากการวิเคราะห์และหลักการด้านโครงสร้างพื้นฐานถูกนามาใช้เพื่อการ
ดาเนินการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคตตามที่แสดงในรูปที่ ๒๖ การวิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap
Analysis) เป็นไปตามที่แสดงในตารางที่ ๒๔
Windows
Desktop
Computer

Web Server
Virtualization

Laptop

Database
Server
Anti-virus
Server

Internet Link

Linux

Tablet

LCD Monitor

Access Control

IP Phone

CCTV

Call Center

Print Server

E-Mail Server

Log Server

IP Phone
Server

CCTV
Server

Telephone
server

AD Server

LDAP Server

Storage Server

Backup Server

Monitor Server

Wired LAN

Wireless LAN

Phone
Network

VLAN

VPN

Data Center

รูปที่ ๒๖ ภาพรวมของโครงสร้างพื้นฐานในอนาตต
โครงสร้างพื้นฐาน
Wired LAN
Wireless LAN

รายละเอียด
เครือข่าย Wired LAN มีออกแบบทีย่ ากต่อการขยายตัว
เครือข่าย Wireless LAN ขาดความต่อเนื่องในการให้บริการ

ตารางที่ ๒๔ แสดง Gap Analysis ของสถาบัตยกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๕ ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security)
จากผลการสารวจและการวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กรด้านความมั่นคง
ปลอดภัย สามารถสรุปประเด็นปัญหาและหลักการด้านความมั่นคงปลอดภัย ได้ดังนี้
ประเด็นปัญหา (Issue)
๑) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย (ISO/IEC 27001) ถูกนามาบังคับใช้เฉพาะส่วนงานที่เกี่ยวข้องการบริการ
G-Cloud ระดับ Infrastructure as a service (IaaS)
๒) มีการระบุประเด็นปัญหาความเสี่ยง (Risk) แต่มีบางประเด็นยังไม่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
(Controls)
๓) บุคลากรยังไม่ได้ตระหนักเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเท่าที่ควร (Awareness)
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หลักการด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Principle)
๑) การปฏิบั ติงานควรดาเนิ น งานได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อง นั่นคือ ควรมีการจัดท าแผนความต่ อ เนื่ องทางธุ ร กิ จ
(Business Continuity Plan) และการวางแผนกู้คืนกรณีเกิดภัยพิบัติ (Disaster Revery Plan)
๒) ตระหนักในด้านมั่นคงปลอดภัยสาหรับการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์ทั้งทางด้านธุรกิจ ด้านแอปพลิเคชัน
ด้านข้ อมูล และด้านโครงสร้ างพื้น ฐาน: ความมั่นคงปลอดภัยเข้ามามีส่ ว นเกี่ยวข้องกับด้านอื่น ๆของ
สถาปัตยกรรมองค์กร
ประเด็นปัญหาที่พบจากการวิเคราะห์และหลักการด้านความมั่นคงปลอดภัย ถูกนามาใช้เพื่อ
การดาเนินการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคตเป็นไปตามที่แสดงในรูปที่ ๒๗ ขณะที่การวิเคราะห์
ความแตกต่าง (Gap Analysis) เป็นไปตามที่แสดงในตารางที่ ๒๕
Risk

Standard

Reguration

Policy

Law

Governance

พรบ.ว่าด้วยการกระทา
ความผิดทางคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐

พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔

พรฎ. กาหนดหลักเกณ ์และ
วิธีการในการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๔๙

พรฎ.ว่าด้วยความปลอดภัย
ในการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓

นโยบายและคู่มือด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(Information Security
Policy & Manual) ของ
สรอ.

นโยบายการควบคุมการ
เข้าถึงข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Access Control Policy)
.

นโยบายการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม (Acceptable
Use Policy) ของ สรอ.

นโยบายการบริหารจัดการ
ระบบเครือข่า ย (Network
Management Policy) ของ
สรอ.

ข้อบังคับคณะกรรมการ
สรอ. ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของคณะ
กรรมการบริหาร
ผู้อานวยการและผู้ปฏิบัติงาน
สรอ. พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับคณะกรรมการ
สรอ. ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อบังคับคณะกรรมการ
สรอ. ว่าด้วยการเงินและการ
บัญชี พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.
๒๕๔๔

พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

Compliance

ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการ
กาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายในพ.ศ. ๒๕๕๕

พรบ.ข้อมูลข่า วสารของทาง
ราชการพ.ศ. ๒๕๔๐

ระเบียบ สรอ. ว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายใน พ.ศ.
๒๕๕๕

ระเบียบว่าด้วยหลักเกณ ์
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรฐานความมั่นคงปลอด
ภัยสารสนเทศ
ISO/IEC 27001

COSO-ERM

รูปที่ ๒๗ ภาพรวมของมาตรการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในอนาตต
ความมั่นคงปลอดภัย

รายละเอียด

ขยายขอบเขตการตรวจประเมิน ISO/IEC 27001 ขยายขอบเขตการตรวจประเมินระบบความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 จากบริการ G-Cloud ใน
ระดับ IaaS สู่บริการอื่นๆ
กาหนดมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยให้
ภัยคุกคาม (Threat) ที่เกิดขึ้นและความเสีย่ ง (Risk) ทีอาจจะเกิดขึ้น
เหมาะสมต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้
จะต้องมีการกาหนดมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยให้เหมาะสม
ผลักดันการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมความ สนับสนุนให้บุคลากรตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัย พร้อมทั้งเผลัก
มั่นคงปลอดภัย (Compliance)
ดันการปฏิบตั ิตามมาตรการการควบคุมความมั่นคงปลอดภัย

ตารางที่ ๒๕ แสดง Gap Analysis ของสถาบัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัย
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สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

บทที่ ๕ แผนการดาเนินงาน (Roadmap)
การออกแบบสถาปั ตยกรรมองค์ กรในอนาคต ถูกกาหนดขึ้นมาจากการส ารวจความ
ต้องการ ประเด็นปัญหาที่พบ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ ดังนั้นแผนการดาเนินการจึงถูกจัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการก้าวเข้าไปถึงสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาตตามที่ได้ทาการออกแบบไว้ ดังรายละเอียดที่แสดง
ในตารางที่ ๒๖
สถาปัตย
กรรม
องค์กร

แผนการดาเนินงาน

คาอธิบาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

ด้านธุรกิจ

 กาหนดกระบวนการปฏิบตั ิงานให้
เป็นมาตรฐาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานควรมีการนิยามให้ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย และมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ รวมไปถึง
การกาหนดเวลาในการปฏิบัติงาน (Operational Level
Agreement)
 กาหนดผูร้ ับผิดชอบให้ชัดเจนในแต่ เนื่องจากบางกระบวนการยังขาดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มี
ผลทาให้เกิดความซ้าซ้อนในอานาจหน้าที่ของการ
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
เนื่องจากยังมีบางกระบวนการปฏิบัติงานมีขั้นตอนการ
 พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ภายในให้มีความกระชับ สะดวก ปฏิบัติงานจานวนมาก ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ดาเนินงาน
รวดเร็ว
 ลดความซ้าซ้อนของกระบวนการ เพื่อความถูกต้องและลดเวลาในการปฏิบัติงาน

ด้านแอปพลิเคชัน

 สร้างความเชื่อมโยงในการ
ปฏิบัติงาน
 ลดการใช้กระดาษในการ
ปฏิบัติงาน
 กาหนดกรอบการพัฒนา API
สาหรับการเชื่อมโยงแอปพลิเคชัน
 พัฒนาแอปพลิเคชันให้ครอบคลุม
กับกระบวนการทีส่ าคัญ

ดาเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันให้แล้วเสร็จ ดังนี้
- CRM
- e-Learning
- Procurement
- Contact Center
- Change management



























เพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กร
เพื่อเป็นมาตรฐานในการแลกเปลีย่ นข้อมูล





เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบตั ิงาน

ดาเนินการปรับปรุงแอปพลิเคชันให้แล้วเสร็จ ดังนี้
 ปรับปรุงแอปพลิเคชันให้
ครอบคลุมกับกระบวนการที่สาคัญ - Human Resource Mgt.
และสอดคล้องกับความต้องการใช้ - Asset Mgt.
งานมากขึ้น
- EGA Back-end

๖๓ | ห น้ า






 






































ด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน

ด้านข้อมูล

สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 บริหารจัดการ Master Data
(Master Data Management)
 บริหารจัดการ Data Operation
(Data Operation
Management)
 ธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data
Governance)

นิยาม Data Integration Architecture Integrate
Master Data และ Replicate Master Data
ควบคุม Archive, Retrieve and Purge Data วางแผน
และควบคุม Data Backup และ Data Recovery
ตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับแต่ง Database
กาหนด Data Steward พัฒนา Data Architecture
ติดตามเพือให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการข้อมูลเป็นไป
ตาม นโยบายข้อมูล (Data Policy)
 มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ Data Warehouse Business Intelligent และ
Predictive Analytics
เครือข่ายมีการออกแบบที่ยากต่อการขยายตัวของ
 ปรับปรุงเครือข่าย Wired LAN
อุปกรณ์เชื่อมต่อ







































 ปรับปรุงเครือข่าย Wireless LAN จากผลสารวจการให้บริการพบว่าความต่อเนื่องของ
เครือข่ายยังไม่เป็นที่พอใจของพนักงาน
 ประยุกต์ใช้มาตรการความมั่นคง
ปลอดภัยและธรรมาภิบาลในการ
ให้บริการหรือปฏิบัติงาน

ด้านความมั่นคงปลอดภัย



- ขยายขอบเขตการตรวจประเมินตามมาตรฐาน
ISO/IEC 27001 จาก G-Cloud ในระดับ IaaS สู่
บริการอื่นๆ


 มีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

 บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk
Management)
 การปฏิบัตติ ามข้อกาหนด
(Compliance)

จัดทาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Plan) และการวางแผนกู้คืนกรณีเกิดภัย
พิบัติ (Disaster Revery Plan) เพื่อให้แน่ใจได้ว่าหากมี
เหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น (Incident) การดาเนินงาน
ธุรกิจยังสามารถดาเนินต่อไปได้
- Business Continuity Plan
- Disaster Revery Plan
กาหนดมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่
อิงผลการประเมินความเสี่ยง
ตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่างนโยบาย/
มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยกับกฎหมาย

ตารางที่ ๒๖ แสดงแผนดาเนินงาน (Roadmap)
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ายบริหาร

ายงาน
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ส่วนงาน

รูปที่ ๒๘ ไดอะแกรมโครงสร้างองค์กร
ส่วนพัฒนาองค์กร

ส่วนบริหารโครงการ

ศูนย์บริการลูกค้า

ส่วนถ่า ยทอดเทคโนโลยี

ส่วนจัดซื้อและพัสดุ

ส่วนกฎหมาย

ส่วนบริหารงานทั่วไปและ
อานวยการ

ส่วนการจัดการความรู้
และสารสนเทศ

ส่วนประสานความร่วมมือ
ส่วนที่ปรึกษาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส่วนวิเคราะห์และ
จัดเตรียมข้อมูล

ส่วนบริหารทรัพยากร
บุคคล

ส่วนการตลาดและการ
สื่อสาร

ส่วนยุทธศาสตร์

ส่วนบริหารความเสี่ยง

ส่วนเลขานุการผู้บริหาร

ส่วนการเงินและการบัญชี

ส่วนพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายอานวยการ

ส่วนนโยบายรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ายบริหารประสิทธภาพ
องค์กร

รองผู้อานวยการ
(ด้านบริหาร)

ผู้อานวยการ

ฝ่ายบริการให้คาปรึกษา

ที่ปรึกษาสานักงาน

คณะอนุกรรมการกฎหมาย
คณะอนุกรรมการด้า นการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการด้า นยุทธศาสตร์องค์กร
คณะอนุกรรมการบริการการลงทุน
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

ฝ่ายนโยบายและ
ยุทธศาสตร์







คณะกรรมการบริหาร
ส นักงานรัฐบาลอิเลิกทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)

ส่วนบริหารความเสี่ยง

ส่วนประสานความร่วมมือ

ส่วนสนับสนุนและบริการ
ด้านเทคนิค

ส่วนความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ

ส่วนระบบสารสนเทศ

ส่วนโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศ

ส่วนนโยบายรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

ส่วนยุทธศาสตร์

ฝ่ายวิศวกรรมและ
ปฏิบัติการ

ฝ่ายนวัตกรรม

รองผู้อานวนการ
(ด้านเทคนิค)

หน่วยตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ส่วนจัดการคุณภาพ

ส่วนจัดการแอปพลิเคชัน

ส่วนพัฒนาแอปพลิเคชัน
2

ส่วนพัฒนาแอปพลิเคชัน
1

ฝ่ายพัฒ นาและจัดการแอป
พลิเคชัน

สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ในส่วนนี้แสดงโครงสร้างองค์กร ตามประกาศสานักงาน ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง โครงสร้างองค์กร :
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยแบ่งข้อมูลเป็น ๓ ระดับ
ประกอบไปด้วย ผ่ายบริหาร ฝ่ายงาน และส่วนงาน
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ฐานข้อมูล บริหารโครงการช่วง
พัฒนา

โครงการพัฒนา
(สินค้า/บริการ)

Project Tracking Server

Project Tracking

Project Tracking Server

ฐานข้อมูล บริหารหลังการขาย

ติดตามการ
ขาย

ฐานข้อมูล เวลาท างาน

เวลาทางาน

พนักงาน

เอกสารการ
ประชุม

EGA Back-end

ข่าว
หลักสูตรอบรม
(สินค้า/บริการ)

หมายถึง ชื่อแอปพลิเคชัน

หมายถึง หมวดกระบวนการธุรกิจ

ฐานข้อมูลงานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์

สินค้า/
บริการ

โครงสร้าง
ตาแหน่ง

งวดงาน

ฐานข้อมูล บริหารการจัด ื้อจัดจ้าง

หมายถึง ฐานข้อมูล

การขาย

เช็ค

สินค้า/
บริการ
วัสดุ/
ครุภั ์
ใบสาคัญ
จ่าย

เงินเดือน

หมายถึง ชุดข้อมูลหลักที่เก็บซ้ากับเครื่องอื่น

หมายถึง ชุดข้อมูลหลัก (Master data)

ฐานข้อมูล บริหารการเงินและบัญชี

ใบเสร็จ

โครงสร้างองค์กร

ผู้ขอ ื้อ (พนักงาน)

เจ้าหนี้ (ผู้ขาย)

พนักงาน

ลูกค้า

Contact DB Server

Contact Center

EGA Contact Web
Server

สินค้า/
บริการ

Customer Mgt.

Customer Server

ลูกค้า

พนักงาน

ฐานข้อมูล บริการการขาย

การขาย

หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัยซึ่ง
ครอบคลุม GRC ตั้งแต่ระดับธุรกิจถึง
โครงสร้างพื้นฐาน

ฐานข้อมูลบริหารงานพัสดุ

ครุภั ์

โครงสร้างองค์กร

ผู้ตั้งงบ (พนักงาน)

ผู้ถือครอง (พนักงาน)

โครงสร้าง
องค์กร
สินค้า/
บริการ

Sale Server

ฐานข้อมูล รายงานการประชุม

รายงานการ
ประชุม

Minute of Meeting Client

Minute of Meeting

Minute of Meeting
Client

ขาดความเชื่อมโยงเป้าหมายโครงการกับแผนงาน
(แผนกลยุทธ์ แผนงบประมาณ แผนพัฒนาผลิตภัณ ์
และแผนบุค ลากร)
 มาตรการควบคุม กฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
และมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย (ISO/IEC 27001)

 ความเสี่ยงระดับ ยุทธศาสตร์และแผน ความเสี่ยงต่อการ

ตามตาม
การขาย
ฐานข้อมูล บริการการขายและหลังการ

โครงสร้าง
องค์กร

Asset Mgt.

Asset Client

ลูกหนี้ (ลูกค้า)

ใบวางบิล

Financial
Client
Financial
Mgt.

กรรมการตรวจรับงาน
ผู้ชาย
(พนักงาน)
ผู้ขอ ื้อ
สัญญาจัด ื้อจัดจ้าง
(พนักงาน)
วัสดุ/
โครงสร้างองค์กร
ครุภั ์

กรรมการร่าง TOR
(พนักงาน)

หมายถึง เครื่องที่เก็บฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลบริหารบุคลากร
ส่วนสวัส ดิการ

ค่ารัก า
พยาบาล/การศก าบุตร

พนักงาน

โครงสร้าง
องค์กร

ฐานข้อมูลยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์

Welfare Mgt.

Monitor, Evaluate and
Assess

Procurement
Client
Procurement
Mgt.

Internal Support

22 supporting processes in 2 categories

Readiness

Welfare Client

Appointment Server
นัดหมาย
อีเมล
(พนักงาน) การประชุม
ฐานข้อมูล การนัดหมายผู้บริหาร
บริหารงานบุคคล

Appointment
Server
Appointment
Mgt.

Sell,Deliver, Service
and Support

EGA DB Server

หมายถึง เครื่องที่เก็บแอปพลิเคชัน

ฐานข้อมูลบริหารงานสารบรร

ข้อมูลงานสารบรร

ผู้สั่งการ/ถูกสั่งการ
(พนักงาน)

โครงสร้าง
โครงสร้าง
ตาแหน่ง
องค์กร
ฐานข้อมูล โครงสร้างองค์กร/
ตาแหน่ง

โครงสร้าง
ตาแหน่ง
เงินเดือน

HR DB Server
หลักสูตร
กอบรม
ฐานข้อมูล บริหารงานบุคคล

โครงสร้าง
องค์กร
พนักงาน

OC Web Server
Operation
Center

Build, Acquire and
Implement

HR Client
Human
Resource Mgt.

Research and
Development

หมายถึง วิสัยทัศย์/ยุทธศาสตร์

ฐานข้อมูลจัดการเอกสาร

ขั้นตอนการ
ป ิบัติการ

ฐานข้อมูลบริหารองค์ความรู้

องค์ความรู้

Strategy

EGA-Website Web
Server

ฐานข้อมูล บริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง

Risk Server

Risk Mgt.

Risk Server

Biz Process

ฐานข้อมูล พนักงาน

Document Mgt.

ISO Document

ห้องประชุม
การลา
กองทุน
วัสดุ
สารอง
เงินเดือน
รถตู้
หนังสือ
รับรอง
ฐานข้อมูลสนับสนุนงานภายใน
องค์กร

Knowledge Mgt.

Problem
Tracking

Saraban

Intranet Web Server
Intranet

Marketing/Planning

Collaboration

Enable smart and open e-Gov for the peple
Connecting

14 core processes in 4 categories

Transformation

VPN, Antivirus,
AD-Policy Control,
LDAP-E-Mail Authen,
Log Mgt.
Vulnerability Scanner,
Security Monitoring,
Firewall Monitoring,
Firewall Mgt.,
VLAN, Access
Control, CCTV

SAN Storage, Backup,
Recovery

OpenID, HTTPS,
Source Code Security
Scanner, Application
Performance
Monitoring, Uptime
Monitoring Tools

สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ภาคผนวก ข

ในส่วนนี้จะแสดงไดอะแกรมความชื่อมโยงภาพรวมสถาปัตยกรรมองค์กร ประกอบไปด้วย ด้านธุรกิจ
ด้านข้อมูล ด้านแอปพลิเคชัน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านความมั่นคงปลอดภัย ตามที่แสดงในรูปที่ ๒๙

รูปที่ ๒๙ ไดอะแกรมความเชื่อมโยงสถาปัตยกรรมองค์กร

สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ภาคผนวก ค

Class

Cl. 4
Cl.4.1
Cl.4.2
Cl.4.3
Cl.4.4
Cl.5
Cl.5.1
Cl.5.2
Cl.5.3
Cl.6
Cl.6.1
Cl.6.1.1
Cl.6.1.2
Cl.6.1.3
Cl.6.2
Cl.7
Cl.7.1
Cl.7.2
Cl.7.3
Cl.7.4
Cl.7.5
Cl.7.5.1
Cl.7.5.2
Cl.7.5.3
Cl.8
Cl.8.1
Cl.8.2
Cl.8.3
Cl.9
Cl.9.1
Cl.9.2
Cl.9.3
Cl.10
Cl.10.1
Cl.10.2

Context of the organization
Understanding the organization and its context
Understanding the needs and expectations of interested
Determining the scope of the information security
Information security management system
Leadership
Leadership and commitment
Policy
Organizational roles, resposubilities and authorities
Planning
Actions to address risk and opputunities
General
information security risk assessment
Information security risk treatment
Information security objectives and planning to achieve
Support
Resources
Competence
Awareness
Communication
Documented information
General
Creating and updating
Control of documented information
Operation
Operational planning and control
Information security risk assessment
Information security risk treatment
Performance evaluation
Monitoring, measurement, analysis and evaluation
Internal audit
Management review
Improvement
Nonconformity and corrective action
Continual improvement
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Management
Management
Management
Management

พรบ.ว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดทำงคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
พรบ. ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
พรฎ.ว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรพ.ศ. ๒๕๔๐
ระเบียบว่ำด้วยควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔
ระเบียบ คตง. ว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในพ.ศ.
นโยบำลควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
คู่มือควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
นโยบำยกำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นโยบำยกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำยy
นโยบำยและคุ่มือบริหำรควำมเสีย่ ง
ข้อบังคับพัสดุ
ระเบียบพัสดุ
ระเบียบ สรอ. ว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยใน พ.ศ. ๒๕๕๕

Clause, Control Name or Requirement Text

ID

BRM
BRM
BRM
IRM
ARM
DRM
Clause/
Control

มำตรกำรกำรควบคุมควำมมั่นคงปลอดภัย

Establish Policy and procedure
Planning and training
Monitoring, Response and reporting
Security infrastructure and networks (incl physical security)
Securing platform& application
Securing Data

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อกาหนดของมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 กับแบบจาลองทั้ง ๔ ด้านประกอบไป
ด้วย ธุรกิจ (BRM) แอปพลิเคชัน (ARM) ข้อมูล (DRM) และโครงสร้างพื้นฐาน (IRM) และความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อกาหนดของมาตรฐาน กับ กฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง











Management 
Management  
Management 



   


       


Management

Management 

Management   
Management   






Management
Management
Management
Management
Management
Management
Management
Management











 







Management  
Management   
Management   





Management 

Management   
Management   





Management 
Management 












Clause, Control Name or Requirement Text

Class

ID

Annex A.
A.5
Information Security Policy
A.5.1
Information Security Policy
A.5.1.1 Policies for information security
A.5.1.2 Review of the policies for information security
A.6
Internal Organization
A.6.1
Internal Organization
A.6.1.1 Information security roles and responsibilities
A.6.1.2 Segregation of duties
A.6.1.3 Contact with authorities
A.6.1.4 Contact with special interest group
A.6.1.5 Information security in project management
A.6.2
Mobile devices and teleworking
A.6.2.1 Moblie device policy
A.6.2.2 Teleworking
A.7
Human Resource Security
A.7.1
Prior to employment
A.7.1.1 Screening
A.7.1.2 Term and conditions of employment
A.7.2
During employment
A.7.2.1 Management responsibilities
A.7.2.2 Information security, awareness, education and training
A.7.2.3 Disciplinary
A.7.3
Termination and change of employment
A.7.3.1 Termination or change of employment responsibilities
A.8
Asset Management
A.8.1
Responsibility for assets
A.8.1.1 Inventory of assets
A.8.1.2 Ownership of assets
A.8.1.3 Acceptable use of assets
A.8.1.4 Return of assets
A.8.2
Information Classification
A.8.2.1 Classification of information
A.8.2.2 Labeling of information
A.8.2.3 Handling
A.8.3
Media Handling
A.8.3.1 Management of removable media
A.8.3.2 Disposal of media
A.8.3.3 Physical media transfer
A.9
Access Control
A.9.1
Business requirements of access control
A.9.1.1 Access control policy
A.9.1.2 Access to networks and network services
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พรบ.ว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดทำงคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
พรบ. ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
พรฎ.ว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรพ.ศ. ๒๕๔๐
ระเบียบว่ำด้วยควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔
ระเบียบ คตง. ว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในพ.ศ.
นโยบำลควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
คู่มือควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
นโยบำยกำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นโยบำยกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำยy
นโยบำยและคุ่มือบริหำรควำมเสีย่ ง
ข้อบังคับพัสดุ
ระเบียบพัสดุ
ระเบียบ สรอ. ว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยใน พ.ศ. ๒๕๕๕

Control

BRM
BRM
BRM
IRM
ARM
DRM
Clause/

มำตรกำรกำรควบคุมควำมมั่นคงปลอดภัย

Establish Policy and procedure
Planning and training
Monitoring, Response and reporting
Security infrastructure and networks (incl physical security)
Securing platform& application
Securing Data

สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

Management 
Management 







Management
Management
Management
Management
Management













Management 
Management 







Management 
Management 







Management 
Management  
Management 









Management 















Management
Management
Management
Management


















Management 
Management 
Management 





Management 
Management 
Management 





Management 
Technical























































 






Clause, Control Name or Requirement Text

Class

ID

A.9.2
A.9.2.1
A.9.2.2
A.9.2.3
A.9.2.4
A.9.2.5
A.9.2.6
A.9.3
A.9.3.1
A.9.4
A.9.4.1
A.9.4.2
A.9.4.3
A.9.4.4
A.9.4.5
A.10
A.10.1
A.10.1.1
A.10.1.2
A.11
A.11.1
A.11.1.1
A.11.1.2
A.11.1.3
A.11.1.4
A.11.1.5
A.11.1.6
A.11.2
A.11.2.1
A.11.2.2
A.11.2.3
A.11.2.4
A.11.2.5
A.11.2.6
A.11.2.7
A.11.2.8
A.11.2.9
A.12
A.12.1
A.12.1.1
A.12.1.2
A.12.1.3
A.12.1.4

User Access management
User registration and deregistration
User access provisioning
Management of privileged access right
Management of secret authentication information of
Review of user access right
Removal or adjustment of access right
User responsibilities
Use of secret authentication information
System and application access control
Information access retriction
Secure log-on procedures
Password management system
Use of priveilleged utility programs
Access control to program source code
Crytography
Operational Procedures and Responsibilities
Policy on the use of crytographic controls
Key management
Physical and environmental security
Secure areas
Physical secuirty perimeter
Physical entry controls
Securing office, room and facilities
Protecting against external and environmental threats
Working in secure areas
Delivery and loading areas
Equipment
Equipment sitting and protection
Supporting Utilities
Cabling security
Equipment maintenance
Removal of assets
Security of equipment and assets off- premises
Secure disposal or re-use of equipment
Unattended user equipment
Clear desk clear screen policy
Operation Security
Operational Procedures and Responsibilities
Documented operating procedures
Change Management
Capacity Management
Separation of development, testing and operational
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พรบ.ว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดทำงคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
พรบ. ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
พรฎ.ว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรพ.ศ. ๒๕๔๐
ระเบียบว่ำด้วยควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔
ระเบียบ คตง. ว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในพ.ศ.
นโยบำลควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
คู่มือควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
นโยบำยกำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นโยบำยกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำยy
นโยบำยและคุ่มือบริหำรควำมเสีย่ ง
ข้อบังคับพัสดุ
ระเบียบพัสดุ
ระเบียบ สรอ. ว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยใน พ.ศ. ๒๕๕๕

Control

BRM
BRM
BRM
IRM
ARM
DRM
Clause/

มำตรกำรกำรควบคุมควำมมั่นคงปลอดภัย

Establish Policy and procedure
Planning and training
Monitoring, Response and reporting
Security infrastructure and networks (incl physical security)
Securing platform& application
Securing Data

สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

Technical
Technical
Technical
Technical
Technical
Technical

 
 
 

 
 






















Technical









Technical

Technical

Management
Technical
Technical

 
 

 
 















 



Management 
Management 







Management
Management
Management
Management
Management 
Management






















Management
Management
Technical
Management
Management
Management
Management
Management
Management 































Management 
Management 
Management
Management























Clause, Control Name or Requirement Text

Class

ID

A.12.2
A.12.2.1
A.12.3
A.12.3.1
A.12.4
A.12.4.1
A.12.4.2
A.12.4.3
A.12.4.4
A.12.5
A.12.5.1
A.12.6
A.12.6.1
A.12.6.2
A.12.7
A.12.7.1
A.13
A.13.1
A.13.1.1
A.13.1.2
A.13.1.3
A.13.2
A.13.2.1
A.13.2.2
A.13.2.3
A.13.2.4
A.14
A.14.1
A.14.1.1
A.14.1.2
A.14.1.3
A.14.2
A.14.2.1
A.14.2.2
A.14.2.3
A.14.2.4
A.14.2.5
A.14.2.6
A.14.2.7
A.14.2.8
A.14.2.9

Protection from malware
Controls against malware
Backup
Information backup
Logging and monitoring
Event logging
Protection of log information
Administrator and operator logs
Clock synchronization
Control of oprational software
Installalation of software on oprational systems
Technical Vulnerability Management
Management of technical vulnerabilities
Restriction on software installation
Information System audit considerations
Information systems audit controls
Communications security
Network security management
Network controls
Security of network services
Segregation in networks
Information Transfer
Information Transfer policies and procedures
Agreements on information transfer
Electronic messaging
Confidentiality or non-disclosure agreements
Information systems acquisition, development and
Security requirements of information systems
Information security requirements analysis and
Securing Application services on public networks
Protecting application service transactions
Security in developmant and support processes
Secure development policy
System change control procedures
Technical review of applications after operating platform
Restriction on changes to software packages
Secure system engineering principles
Secure development environment
Outsourced development
System security testing
System acceptance testing
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พรบ.ว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดทำงคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
พรบ. ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
พรฎ.ว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรพ.ศ. ๒๕๔๐
ระเบียบว่ำด้วยควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔
ระเบียบ คตง. ว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในพ.ศ.
นโยบำลควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
คู่มือควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
นโยบำยกำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นโยบำยกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำยy
นโยบำยและคุ่มือบริหำรควำมเสีย่ ง
ข้อบังคับพัสดุ
ระเบียบพัสดุ
ระเบียบ สรอ. ว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยใน พ.ศ. ๒๕๕๕

Control

BRM
BRM
BRM
IRM
ARM
DRM
Clause/

มำตรกำรกำรควบคุมควำมมั่นคงปลอดภัย

Establish Policy and procedure
Planning and training
Monitoring, Response and reporting
Security infrastructure and networks (incl physical security)
Securing platform& application
Securing Data

สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

Technical





Management 



Technical
Technical
Technical
Technical


 



Management 



Management
Technical
Technical

Management 
Technical
Technical



 
 






  



Management 
Management
Management
Management 

Management
Technical
Technical
Management 
Management 
Technical
Technical
Technical

Technical
Technical
Technical
Technical




































 




 






 






















 

 






 












 
























Class

ID

A.14.3
A.14.3.1
A.15
A.15.1
A.15.1.1
A.15.1.2
A.15.1.3
A.15.2
A.15.2.1
A.15.2.2
A.16
A.16.1
A.16.1.1
A.16.1.2
A.16.1.3
A.16.1.4
A.16.1.5
A.16.1.6
A.16.1.7
A.17
A.17.1
A.17.1.1
A.17.1.2
A.17.1.3
A.17.2
A.17.2.1
A.18
A.18.1
A.18.1.1
A.18.1.2
A.18.1.3
A.18.1.4
A.18.1.5
A.18.2
A.18.2.1
A.18.2.2
A.18.2.3

Test data
Protection of test data
Supplier relationships
Information security in supplier relationship
Information security policy for supplier relationships
Addressing security within supplier agreements
Information and communication technology supply
Supplier service delivery management
Monitoring and review of supplier services
Managing change to supplier services
Information security incident management
Management of information security incidents and
Responsibilities and procedures
Reporting information security events
Reporting information security weaknesses
Assessment of and decision on information security
Response to information security incidents
Learning from information security incidents
Collection of evidence
Information security aspects of business continuity
Information security continuity
Planning information security continuity
Implementing information security continuity
Verify, review and evaluate information security
Redundancies
Avalibility of information processing facilities
Compliance
Compliance with legal and contractual requirements
Identification of applicable legislation and contractual
Intellectual property rights
Protection of records
Privacy and protection of personal identifiable
Regulation of crytographip controls
Information security reviews
Independent review of information security
Compliance with security policies and standards
Technical compliance review

พรบ.ว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดทำงคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
พรบ. ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
พรฎ.ว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรพ.ศ. ๒๕๔๐
ระเบียบว่ำด้วยควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔
ระเบียบ คตง. ว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในพ.ศ.
นโยบำลควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
คู่มือควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
นโยบำยกำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นโยบำยกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำยy
นโยบำยและคุ่มือบริหำรควำมเสีย่ ง
ข้อบังคับพัสดุ
ระเบียบพัสดุ
ระเบียบ สรอ. ว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยใน พ.ศ. ๒๕๕๕

Clause, Control Name or Requirement Text

BRM
BRM
BRM
IRM
ARM
DRM
Clause/
Control

มำตรกำรกำรควบคุมควำมมั่นคงปลอดภัย

Establish Policy and procedure
Planning and training
Monitoring, Response and reporting
Security infrastructure and networks (incl physical security)
Securing platform& application
Securing Data

สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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Management  
Management 
Technical







 







     
 

 

 
 











 






  
        








  

ตารางที่ ๒๗ ตารางความสัมพันธ์ระหว่างข้อกาหนดมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 กับแบบจาลองสถาปัตยกรรม
องค์กรทั้ง ๕ ด้าน รวมถึง นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ภาคผนวก ง
ตารางแสดงความเชื่อมโยงรายการ Work Products กับมุมมองต่างๆ ทั้งมุมมอง Manager มุมมอง Developer และ
มุมมอง User ที่แต่ละมุมมองแบ่งตามแบบจาลองประกอบไปด้วย ธุรกิจ (BRM) แอปพลิเคชัน (ARM) ข้อมูล (DRM)
โครงสร้างพื้นฐาน (IRM) และ ความมั่นคงปลอดภัย (SRM)
รำยกำร

Work Product

1

ไดอะแกรมควำมเชือ่ มโยงยุทธศำสตร์ ตัวชีว้ ดั องค์กร และบริกำร

2

ไดอะแกรมโครงสร้ำงองค์กร

3

ไดอะแกรมควำมเชือ่ มโยงสถำปัตยกรรมองค์กร

4

ไดอะแกรมเครือข่ำย

5

ภำพสถำนะปัจจุบันของสถำปัตยกรรมองค์กร

6

ภำพสถำนะในอนำคตของสถำปัตยกรรมองค์กรค์กร

7

ภำพรวมของกระบวนกำรธุรกิจ

8

ภำพรวมของแอปพลิเคชัน

9

ภำพรวมของข้อมูล

10

ภำพรวมของโครงสร้ำงพื้นฐำน

11

ภำพรวมของมำตรกำรควบคุมควำมมั่นคงปลอดภัยในอนำตต

12

รำยกำรของกระบวนกำรปฏิบัติงำน

13

รำยกำรของแอปพลิเคชัน

14

รำยกำรของข้อมูล

15

รำยกำรของโครงสร้ำงพื้นฐำน

16

รำยกำรของมำตรกำรควบคุมควำมมั่นคงปลอดภัย

17

ตำรำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกระบวนกำรปฏิบัติงำนและส่วนงำน

18

ตำรำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแอปพลิเคชันกับเทคโนโลยี

19

ตำรำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแอปพลิเคชันธุรกิจและส่วนงำน

20

ตำรำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแอปพลิเคชันสนับสนุนและส่วนงำน

21

ตำรำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแอปพลิเคชันภำยนอกและแอปพลิเคชันภำยในสำนักงำน

22

ตำรำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลและแอปพลิเคชัน

23

ตำรำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนและแอปพลิเคชันธุรกิจ

24

ตำรำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนและแอปพลิเคชันสนับสนุน

25

ตำรำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมำตรกำรควบคุมควำมมั่นคงปลอดภัยกับส่วนงำน

26

ตำรำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อกำหนดมำตรฐำนกับสถำปัตยกรรมด้ำนต่ำงๆรวมถึงมำตรกำรควบคุมควำมปลอดภัย

Manager

Developer

BRM ARM DRM IRM SRM BRM ARM DRM IRM SRM BRM ARM DRM IRM SRM

ตารางที่ ๒๘ ตารางความเชื่อมโยงรายการ Work Products กับมุมมองด้านต่างๆ
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User
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อภิธานศัพท์
คาศัพท์
สถาปัตยกรรมองค์กร
(Enterprise Architecture)
Enterprise Architecture
Framework (กรอบ
สถาปัตยกรรมองค์กร)
Enterprise Architecture
Development Process
(กระบวนการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กร)
Enterprise Architecture
Viewpoint (มุมมอง
สถาปัตยกรรมองค์กร)
Continual Improvement of
Enterprise Architecture (การ
ปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กร
อย่างต่อเนื่อง)
Enterprise Reference
Model (แบบจาลอง
สถาปัตยกรรมองค์กร)
Work Product
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คาอธิบาย
กระบวนในการนาเอาเทคโนสารสนเทศ (Information Technology) มาสนับสนุนการ
ดาเนินงานธุรกิจ (Business) ให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล
(Effectiveness) สูงสุดต่อองค์กร
แนวทางในการจัดทาและการนาเอาสถาปัตกรรมองค์กรไปใช้งาน
การกาหนดลาดับขั้นตอนการพัฒนาสถาปัตกรรมองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลของ
มุมมองและสถาปัตยกรรมองค์กรในด้านต่างๆ (Work Product) ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของ
รายการ (Catalog) ตารางการเชื่อมโยง (Matrix) และไดอะแกรม (Diagram)
มุมมองของบุคคลที่เกี่ยวของกับสถาปัตยกรรมองค์กรในซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลาย
มุมมอง เช่น มุมมองผู้บริหาร มุมมองนักพัฒนา และมุมมองผู้ใช้
การปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กรให้สามารถบรรลุผลการดาเนินงานธุรกิจตามทีไ่ ด้กาหนด
ไว้ในเป้าหมายการดาเนินงานขององค์กร
การอธิบายสถาปัตยกรรมองค์กรในด้านต่างๆขององค์กร เช่น ด้านธุรกิจ แอปพลิเคชัน
ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน และความมั่นคงปลอดภัย
สิ่งที่ได้จากมุมมองสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Viewpoint) ในแต่ละ
แบบจาลองสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Reference Model)

สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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