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1) EGA EA Background  
1.1) ปัจจัยภำยนอก

ส่งเสริมและวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนทุกภาคส่วน และสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้

 นโยบำยรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ. 2555-2559) 
เร่งสร้างความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังพัฒนาประเทศให้

ก้าวหน้าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 กรอบนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
หรือ ICT2020 (พ.ศ. 2554-2563) 
ICT เป็นพลังขับเคลื่อนส าคัญในการน าพาคนไทยสู่ความรู้และปัญญาเศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและสังคมไทยสู่

ความเสมอภาค

 ส ำนักงบประมำณและส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)
ผลักดันให้เกิดการบูรณาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมการบูรณาการงบประมาณด้าน ICT ของหน่วยงาน

ภาครัฐ เพื่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ อันจะน าไปสู่การเป็น “Single Government” 
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1) EGA EA Background  
1.2) ปัจจัยภำยใน EGA

แผนยุทธศำสตร์ สรอ. 4 ปี
Corp.

Strategy
Business 
Strategy

ICT 
Strategy

ICT Master Plan 4 ปี

ICT Strategy ICT Planning

แผนกลยุทธ์รำยปี

Business Strategy
Service Product

Functional 
Planning

MIS Action Plan 

Project & Planning

Requirements 

ประเด็นปัญหา และความต้องการต่างๆ

EGA EA Framework
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2) EGA EA Frameworks

กรอบแนวคิดกำรพัฒนำ
สถำปัตยกรรมองค์กร (EA) ของ EGA

EGA EA Framework
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2) EGA EA Frameworks  
กรอบแนวคิดกำรพัฒนำ EA

EGA EA Framework

TOGAFFEA

Zachman

6



ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)หลักสูตรกำรบริหำรยุทธศำสตร์องค์กรด้วย EA คร้ังท่ี 1/11 วันที่ 3 สิงหำคม 2559 

Zachman

2) EGA EA Frameworks  
Executive 

Perspective

Business Mgt. 
Perspective

Architect 
perspective

Engineer 
Perspective

Technician 
Perspective

Enterprise 
Perspective

Developer 
Viewpoint

User 
Viewpoint

Manager 
Viewpoint 

กำร Mapping viewpoints ของ Zachman กับ EGA

กรอบแนวคิดกำรพัฒนำ EA
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FEA

2) EGA EA Frameworks  

1. Initial 
Process

2. Design 
Process

3. Transition 
Process

4. Measurement 
Process

TOGAF

กำร Mapping กระบวนกำรพัฒนำ EA ของ EGA กับ FEA และ TOGAF

กรอบแนวคิดกำรพัฒนำ EA
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2) EGA EA Frameworks  

กำร Mapping โมเดล (models) ของ EGA กับ FEA, Zachman และ TOGAF

กรอบแนวคิดกำรพัฒนำ EA

Performance

Business

Data

Application

Infrastructure

Security

Business

Application

Data

Infrastructure

Security

Business

Data

Application

Technology

FEA TOGAF

What HowWhere

Zachman

Who When Why

9



ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)หลักสูตรกำรบริหำรยุทธศำสตร์องค์กรด้วย EA คร้ังท่ี 1/11 วันที่ 3 สิงหำคม 2559 

B
u

si
n

es
s

A
p

p
lic

at
io

n

D
at

a

In
fr

as
tr

u
ct

u
re

Security

Manager Viewpoint
Developer Viewpoint

User Viewpoint

e-Government Agency

EGA

Initial 
Process

Design 
Process

Transition 
Process

Measurement 
Process

EGA Enterprise Architecture 
Frameworks

3 Viewpoints

มมุมองผู้บริหาร (Manager) มุมมองฝ่ำยบริหำร (Manager viewpoint)
 มุมมองผู้พัฒนำ (Developer viewpoint)
 มุมมองผู้ใช้งำน (User viewpoint)

4 Development Processes

 กระบวนกำรขั้นต้น (Initial)
 กระบวนกำรกำรออกแบบ (Design)
 กระบวนกำรกำรปรับเปลี่ยน (Transition)
 กระบวนกำรกำรวัดผลประสิทธิภำพ (Measurement)

5 Architecture Models

 ด้ำนธุรกิจ (Business)
 ด้ำนแอปพลิเคชัน (Application)
 ด้ำนข้อมูล (Data)
 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure)
 ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย (Security)

2) EGA EA Frameworks  

EGA EA Framework

กรอบแนวคิดกำรพัฒนำ EA
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2) EGA EA Frameworks  
 รับนโยบำยมำจำกฝ่ำยบริหำร EGA
 อบรมและศึกษำกรอบสถำปตัยกรรมองค์กรในระดับสำกล
 ก ำหนดกรอบกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมภำยในองค์กรของ EGA

 ระบุขอบเขตและควำมต้องกำรของกำรพัฒนำสถำปตัยกรรมภำยในองค์กร
 ระบุผู้ที่เกี่ยวข้องและหลักกำรสถำปตัยกรรม
 ระบุตัวชี้วัดผลส ำเร็จขององค์กร

 ส ำรวจสถำปัตยกรรมในปจัจุบนัทั้ง 5 ด้ำน
 วิเครำะห์ผลส ำรวจด้วยหลักกำร TOWS Matrix

 ออกแบบสถำปัตยกรรมองค์กรในอนำคต
 วิเครำะห์ Gap Analysis

 จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน
 จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน

Business
Application

Data
Infrastructure

Security

Marketing/Planning 
Build, Acquire and 

Implement
Sell,Deliver, Service and 

Support 
Research and 
Development 

Internal Support 
Monitor, Evaluate and 

Assess 

14 core processes in 4 categories 22 supporting processes in 2 categories

Financial
Management

Contact Center

HR Management

Asset 
Management

Problem 
Tracking

Intranet

Operation 
Center

Knowledge 
Management

Welfare 
Management

Saraban

Customer 
Management

Risk 
Management

EGA Back-end

ลูกค้า
ผู้ขาย/ผู้ประสาน

ความร่วมมือ
บุคลากร

        

วัสด/ุครุภัณ ์
โครงสร้างองค์กร/

ต าแหน่ง
สินค้า/บริการ
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n
Bu

sin
es

s
Da

ta

Security

ISO/IEC 27001
(G-Cloud)

            ระเบียบ 

ความเส่ียง
ยุท ศาสตร์/
ตัวช้ีวัดการ
ด าเนินงาน

Appointment 
Management

ISO Document

Document 
Management

Minute of 
Meeting

Enable smart and open  e-Gov for the peple

Transformation Collaboration ReadinessConnecting

ก หมำยด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

Biz
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es

s
Vis

ion
 &

 St
rat
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y

เอกสาร/รายงานการเงิน              

Project Tracking

               

องค์ความรู้ ประชาสัมพัน ์ทรัพยากร

สารบรรณ

Source Code/
Log File

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงและ
กำรตรวจสอบภำยใน

การขาย

Procurement
Management

Microsoft Office VPN Mgt.
Uptime 

Monitoring Tools
Cloud Mgt. 

Businesses Applications
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Monitor Log 
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Zachman TOGAF FEA

Ro
ad

m
ap

 เลือก Business Case ที่ต้องกำรจะท ำ
 ติดตำมกำรด ำเนินกำร Business Case

Tr
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n
Ro

ad
m

ap

 วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน ทั้งด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผล
 ปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง

M
ea

su
re

m
en

t

Tr
an

si
tio

n  . มิติยุทธศำสตร์บริกำร 
(Service Strategy)

 . มิติกำรออกแบบพัฒนำบริกำร 
(Service Implementation)

 . มิติกำรด ำเนินกำรให้บริกำร 
(Service Operation)

 . มิติกำรสนับสนุนบริกำร 
(Service Support)

 . มิติกำรวัดและ
ประเมินผลกำรให้บริกำร 

(Service Measurement)

กำรแบ่งกระบวนกำรกำรปฏิบัติงำนของ สรอ. ออกเป น 5 มิติ

AP03: ระบบ
ครุภัณ  ์IT (ITOP)

AP11: ระบบจัด ้ือ

AP08.1: 
ระบบเบิกวัสดุ

AP09: ระบบบุคคล*

AP12 : ระบบครุภัณ ์

AP13: ระบบกำรเงิน*

AP08.2: 
ระบบแจ้ง ่อม

ข้อมูลครุภัณ ์/
วัสดุควบคุม, 
จัด ้ือจัดจ้าง

รายงานวัสดุประจ าป 

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/  าย

ข้อมูลพนักงาน/
ส่วนงาน/  าย

ประเภท/หมวดทางบัญชี

ข้อมูลครุภัณ ์/วัสดุควบคุม

ใบขอ ้ือ/ใบส่ัง ้ือ/
ใบส่งของ

มูลค่าทางบัญช/ีค่าเส่ือม

รายงานวัสดุ
ประจ าป 

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/  าย

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/  าย
ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/  าย

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/  าย

AP08.3: ระบบ
ครุภัณ ์ท่ีถือครอง

ข้อมูลครุภัณ ์/วัสดุควบคุม

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/  าย

ข้อมูลงบประมาณ 

ประมาณการ
ใช้จ่ายต่อเดือน

ข้อมูลงบประมาณ 

ข้อมูลจัด ้ือจัดจ้าง

AP21 : 
ระบบพิมพ์บาร์โค้ด

ข้อมูลครุภัณ ์/
วัสดุควบคุม

ข้อมูลครุภัณ ์ IT/วัสดุควบคุม

ข้อมูลครุภัณ ์ IT/วัสดุควบคุม

ข้อมูลครุภัณ ์ IT/วัสดุควบคุม

ข้อมูลการโอน/คืน

ข้อมูลการคืน (กรณีลาออก)

ข้อมูลครุภัณ ์ IT/
วัสดุควบคุม

รหัสคร ุภัณ ์/
วัสดุควบคุม

ปรับปรุงสถานะครุภัณ ์/วัสดุควบคุม 

ข้อมูลกำรตรวจสอบครุภัณ  ์
(CMP)

ข้อมูลครุภัณ  ์IT (ที่ ้ือมำและเช่ำ) (ENT)

ข้อมูลครุภัณ  ์IT ใน Data Center (ENM)

ข้อมูลครุภัณ  ์IT ใน Data Center (ENI)

ข้อมูลกำรโอน/คืน ครุภัณ ์ วัสดุควบคุม (CMP)

ข้อมูลกำรคืนพัสดุ : กรณีลำออก (CMH)
ข้อมูล

งบประมาณ 

  ล์ข้อมูลจัด ้ือและกำรเงิน : เกณ ์สิทธ ิ  
(CMP/CMF)

  ล์ข้อมูลงบประมำณ 
(CMF)

มีการส่งข้อม ูลผ่านกระดาษ

มีการส่งข้อม ูลผ่านระบบ
ระบบที่คาดว่าจะยกเลิก

       ร        า   า
      ิ 

ระบบที่คาดว่าจะถูกทดแทนหร ือเพิ่มใหม่

ระบบที่คาดว่าจะปรับปรุง

ระบบที่ใช้งานในปัจจุบันหรือที่เก ี่ยวข้อง
กับงานพัสดุ

         : *                                        -  
                                              

รายงานครุภัณ ์ประจ าป 

KPi

กรอบแนวคิดกำรพัฒนำ EA

11
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ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)หลักสูตรกำรบริหำรยุทธศำสตร์องค์กรด้วย EA คร้ังท่ี 1/11 วันที่ 3 สิงหำคม 2559 

3) Case Study

3.1) EGA Enterprise Architecture Principles 
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA ของ EGA

3.2.1) ภำพรวมของ EGA
3.2.2) ตัวอย่ำง EA ของงำนพัสดุ
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ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)หลักสูตรกำรบริหำรยุทธศำสตร์องค์กรด้วย EA คร้ังท่ี 1/11 วันที่ 3 สิงหำคม 2559 

EGA Enterprise Architecture Principles
6 หลักกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมองค์กรของ สรอ.

3.1) EGA Enterprise Architecture Principles
3) Case Study
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ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)หลักสูตรกำรบริหำรยุทธศำสตร์องค์กรด้วย EA คร้ังท่ี 1/11 วันที่ 3 สิงหำคม 2559 

3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA

Business Objectives  

Project Orgs & PeopleBusiness Processes & Services  

Applications

Data

Infrastructure

3.2.1) ภำพรวมของ EGA
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ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)หลักสูตรกำรบริหำรยุทธศำสตร์องค์กรด้วย EA คร้ังท่ี 1/11 วันที่ 3 สิงหำคม 2559 

3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA

Customer Server

EGA Contact DB Server

Intranet Web Server

Problem 
Tracking

Knowledge Mgt.

Intranet Saraban
EGA-Website Web 

Server

EGA Back-end

HR Client
Human 

Resource  Mgt.

OC Web Server
Operation 

Center

Appointment 
ServerAppointment 
Mgt.

Welfare Client

Welfare Mgt.

Procurement 
Client

Procurement 
Mgt.

Asset Client

Asset Mgt.

EGA Contact Web 
Server

EGA Contact 
Center

Customer Server

Customer Mgt.

Risk Server

Risk Mgt.

Marketing/Planning 
Build, Acquire and 

Implement
Sell,Deliver, Service 

and Support 
Research and 
Development Internal Support 

Monitor, Evaluate and 
Assess 

14 core processes in 4 categories 22 supporting processes in 2 categories

หมายถ ง หมวดกระบวนการ ุรกิจ

หมายถ ง หมวดย่อยกระบวนการ ุรกิจ

หมายถ ง เคร่ืองท่ีเก็บแอปพลิเคชันหรือ
ฐานข้อมูล

หมายถ ง ช่ือแอปพลิเคชัน

หมายถ ง ฐานข้อมูล

หมายถ ง ชุดข้อมูลหลัก (Master data) หมายถ ง ชุดข้อมูลหลักท่ีเก็บ ้ ากับเคร่ืองอ่ืน

ISO Document

Minute of Meeting 
Client

Minute of Meeting

Minute of Meeting 
Client

EGA DB Server

ครุภัณ ์

ฐำนข้อมูลครุภัณ ์

วัสดุ/
ครุภัณ ์

สินค้ำ/
บริกำร

รับ/จ่ำย

ฐำนข้อมูลกำรเงินและบั ชี

พนักงำน
(กรรมกำรร่ำง TOR)

ผู้ชำย

วัสดุ/
ครุภัณ ์

ฐำนข้อมูลจัด ื้อจัดจ้ำง

ฐำนข้อมูล
ยุทธศำสตร์/ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด
EGA DB Server

Risk Server โครงสร้ำง
องค์กร

พนักงำน

วัสดุ

ขั้นตอนกำร
ป ิบัติกำร

สินค้ำ/บริกำร 
(หลักส ูตรอบรม)

ลูกค้ำ
(ผู้เข้ำอบรม)

HR DB Server

ฐำนข้อมูลสวัสดิกำร

โครงสร้ำง
องค์กร

พนักงำน

ค่ำรักษำ
พยำบำล

เงินเดือน

Appointment Server
พนักงำน 
(อีเมล)

Document Mgt.

Project Tracking

โครงสร้ำง
ต ำแหน่ง

กำรลำเวลำท ำงำน

กองทุน
ส ำรอง รถตู้ ห้องประชุม

องค์ควำมรู้

ยุทธศำสตร์

ฐำนข้อมูลกลำง

ควำมเส่ียง

ฐำนข้อมูลควำมเสี่ยง

พนักงำน
(กรรมกำรตรวจรับงำน)

งวดงำน

พนักงำน
(ผู้ขอ ้ือ)

พนักงำน (ผู้ถือครอง

พนักงำน (ผู้ต้ังงบ )

ลูกค้ำ (ลูกหน้ี)

ผู้ขำย (เจ้ำหน้ี)

พนักงำน (ผู้ขอ ้ือ)

โครงสร้ำงองค์กร (สังกัด)

พนักงำน
โครงสร้ำง
องค์กร

ลูกค้ำสินค้ำ/
บริกำร

กำรขำย

ฐำนข้อมูลกำรขำย

พนักงำน
โครงสร้ำง
องค์กร

ลูกค้ำ

กำรขำย
ตำมตำม
กำรขำย

ฐำนข้อมูลกำรขำยและติดตำม

สินค้ำ/
บริกำร

ฐำนข้อมูลมติประชุม

รำยงำนกำร
ประชุม

โครงสร้ำง
องค์กร

โครงสร้ำง
ต ำแหน่ง

พนักงำน เงินเดือน

ฐำนข้อมูลบุคคล

ติดตำม
โครงกำรพัฒนำ

ผู้ส่ังกำร/ถูก
ส่ังกำร

ข่ำว/
กิจกรรม

ประชำสัมพัน
ธ์

เอกสำรกำร
ประชุม

ติดตำมกำร
ขำย

ข้อมูลงำน
สำรบรรณ

งบประมำณ

หลักสูตร
ฝ กอบรม

โครงสร้ำงองค์กร (สังกัด)

โครงสร้ำงองค์กร (สังกัด)กำรศึกษำ
บุตร

Financial 
Client

Financial 
Mgt.

3.2.1) ภำพรวมของ EGA
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ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)หลักสูตรกำรบริหำรยุทธศำสตร์องค์กรด้วย EA คร้ังท่ี 1/11 วันที่ 3 สิงหำคม 2559 

Security

ISO/IEC 27001:2013 
(G-Cloud)

Sharing:
บูรณำกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ICT

Transformation: 
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรพัฒนำรัฐบำลด ิจิตอล

Delivery:
น ำบริกำรภำครัฐ ปสู่ประชำชน

Biz
 P

ro
ce

ss
St

ra
te

gy

In
fra

st
ru

ct
ur

e

AD Server Storage Server

Web Server Log Server
Database 

Server
Anti-virus 

Server

Print Server E-Mail Server

Ha
rd

wa
re

Backup ServerLDAP Server

Internet Link VPNWired LAN Wireless LAN VLAN

Ne
tw

or
k 

IP Phone 
Network

Virtualization

IP Phone 
Server

CCTV
Server

Monitor Server

Telephone 
server

OS Windows Linux

ก หมำย ข้อบังคับ 
ระเบียบ และนโยบำย

กำรจัดกำรควำมเส่ียง 
กำรควบคุม และกำร

ตรวจสอบภำยใน

Da
ta

Ap
pl

ica
tio

n
Bu

sin
es

s
Se

rv
ice GIN G-CERT G-SaaSG-Cloud e-Government Platform

Government Information 
Infrastructure

Digital Government Policy, 
Guideline and Standards Digital Government CapabilityGovChannels Digital Government Innovation 

Center

Service Strategy: ยุทธศำสตร์
บริกำร

Service Operation: ให้บริกำร Service Support: สนับสนุนบริกำรService Design: ออกแบบบริกำร Service Measurement: ประเมิน
และปรับปรุงบริกำรอย่ำงต่อเน่ือง

Financial Mgt.

Project TrackingOperation 
Center

Document Mgt.

Contact Center

Knowledge 
Management

Appoint. Mgt.

Website Mgt. Customer Mgt. Welfare Mgt.

 Inventory Mgt. Saraban

Intranet

 Fixed Asset 
Mgt.

Minute of 
MeetingProcure. Mgt.

Problem 
Tracking HR Mgt.

E-Learning

Post Label

Risk Mgt.

Finger Scan

วิจัยและต้นแบบ
ผลิตภัณ /์

บริการ

ยุท ศาสตร์และ
ตัวช้ีวัด

พนักงาน

มาตรฐาน
ผลิตภัณ /์

บริการ

ผลิตภัณ /์
บริการ

โครงการ ประชาสัมพัน ์

กระบวนการ
ด าเนินงานพัสดุจัด ื้อจัดจ้าง

บัญชีและ
การเงิน

โครงสร้างองค์กร

ก  ระเบียบ 
ข้อบังคับ

โครงสร้าง
พื้นฐาน

ส านักงาน

 สัญญา ควบคุมภายใน

วาระการประชุมสารบรรณ

ความเส่ียง
ตรวจสอบ
ภายใน

ประเมินการ
ให้บริการ

องค์ความรู้และ
บทเรียน

ลูกค้า การขาย
ติดตาม ควบคุม 
และบ ารุงรักษา

เหตุการณ์และ
ปัญหา

3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA
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3.2.1) ภำพรวมของ EGA
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ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)หลักสูตรกำรบริหำรยุทธศำสตร์องค์กรด้วย EA คร้ังท่ี 1/11 วันที่ 3 สิงหำคม 2559 

3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA

ขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน
หลำยขั้นตอน

กำรปฏิบัติงำนใช้กระดำษ
เป นจ ำนวนมำก 

แอปพลิเคชันที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติมีเป นจ ำนวนมำกแต่
ยังขำดควำมเชื่อมโยงกำร

ด ำเนินงำน

ข้อมูลมีกำรจัดเก็บ ้ ำ ้อน

ขำดผู้รับผิดชอบข้อมูล
ส ำหรับข้อมูลที่ใช้งำน

ร่วมกัน

ประเด็นปั หำหลักๆที่พบในปัจจุบันของ EGA

3.2.1) ภำพรวมของ EGA
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ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)หลักสูตรกำรบริหำรยุทธศำสตร์องค์กรด้วย EA คร้ังท่ี 1/11 วันที่ 3 สิงหำคม 2559 

3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA

Business

Application

Data

Infrastructure

Security

Current Architecture Future Architecture

Transition
Plan

Business

Data

Security

กำรวิเครำะห์สถำนะปัจจุบันของสถำปัตยกรรมองค์กรในแต่ละด้ำนของ EGA
(Enterprise reference models) 

3.2.1) ภำพรวมของ EGA
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ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)หลักสูตรกำรบริหำรยุทธศำสตร์องค์กรด้วย EA คร้ังท่ี 1/11 วันที่ 3 สิงหำคม 2559 

Sharing:
บูรณำกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ICT

Transformation: 
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรพัฒนำรัฐบำลด ิจิตอล

Delivery:
น ำบริกำรภำครัฐ ปสู่ประชำชน

Biz
 P

ro
ce

ss
St

ra
te

gy

In
fra

st
ru

ct
ur

e

AD Server Storage Server

Web Server Log Server
Database 

Server
Anti-virus 

Server

Print Server E-Mail Server

Ha
rd

wa
re

Backup ServerLDAP Server

Internet Link VPNWired LAN Wireless LAN VLAN

Ne
tw

or
k 

IP Phone 
Network

Virtualization

IP Phone 
Server

CCTV
Server

Monitor Server

Telephone 
server

OS Windows Linux

Da
ta

Ap
pl

ica
tio

n
Bu

sin
es

s
Se

rv
ice GIN G-CERT G-SaaSG-Cloud e-Government Platform

Government Information 
Infrastructure

Digital Government Policy, 
Guideline and Standards Digital Government CapabilityGovChannels Digital Government Innovation 

Center

Service Strategy Service Operation Service SupportService Design Service Measurement

Financial Mgt.

Project TrackingOperation 
Center

Document Mgt.

Contact Center

Knowledge 
Management

Appoint. Mgt.

Website Mgt.
CRM/

Customer Mgt.
Welfare Mgt.

 Inventory Mgt. Saraban

Intranet

 Fixed Asset 
Mgt.

Minute of 
MeetingProcure. Mgt.

Problem 
Tracking

HR Mgt.

E-Learning

Post Label

Risk Mgt.

Finger Scan

วิจัยและต้นแบบ
ผลิตภัณ /์

บริการ

ยุท ศาสตร์และ
ตัวช้ีวัด

พนักงาน

มาตรฐาน
ผลิตภัณ /์

บริการ

ผลิตภัณ /์
บริการ

โครงการ ประชาสัมพัน ์

กระบวนการ
ด าเนินงานพัสดุจัด ื้อจัดจ้าง

บัญชีและ
การเงิน

โครงสร้างองค์กร

ก  ระเบียบ 
ข้อบังคับ

โครงสร้าง
พื้นฐาน

ส านักงาน

 สัญญา ควบคุมภายใน

วาระการประชุมสารบรรณ

ความเส่ียง
ตรวจสอบ
ภายใน

ประเมินการ
ให้บริการ

องค์ความรู้และ
บทเรียน

ลูกค้า การขาย
ติดตาม ควบคุม 
และบ ารุงรักษา

เหตุการณ์และ
ปัญหา

Change Mgt.

การเปล่ียนแปลง

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 20000

ก หมำย ข้อบังคับ 
ระเบียบ และนโยบำย

กำรจัดกำรควำมเส่ียง 
กำรควบคุม และกำร

ตรวจสอบภำยใน

ISO 22301

ISO 9001

CSA STAR

Research Mgt.
Enterprise 

Architecture

ข้อมูล
สถาปัตยกรรม

องค์กร

3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA
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3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA

แนวคิดในกำรแบ่งลักษณะกำรด ำเนินงำนของ สรอ. (Business)

Marketing/Planning 

Build, Acquire and Implement

Sell,Deliver, Service and Support 

Internal Support 

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณ ์/
บริการ

จัดท าต้นแบบและมาตรฐาน

จัดการทรัพย์สินทางปัญญา

บริหารและพัฒนาบุคลากร

บริหารงานจัด ้ือ/จัดจ้าง

บริหารลูกค้าสัมพัน ์

บริหาร  ายอ านวยการ

บริหารงานแผนนโยบายและ
งบประมาณ

บริหารส านักงาน

บริหารงานพัสดุ

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

บริหารการเงินและบัญชี

บริหารความเสี่ยง

บริหารความม่ันคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ

ก าหนดนโยบายรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

ก าหนดยุท ์ศาสตร์และ
แผนกลยุท ์

วิจัยตลาด บริหารการตลาด

วิเคราะห์และออกแบบ
ผลิตภัณ /์บริการ

บริหารโครงการ
ผลิตภัณ /์บริการ ช่วงพัฒนา

พัฒนาผลิตภัณ ์/บริการ
ช่วงพัฒนา

ผลิตภัณ /์บริการช่วงพัฒนา

บริหารการขาย บริหารโครงการ

งานประชาสัมพัน ์

บริการการเปล่ียนแปลง

PC-C01 PC-C02 PC-C03 PC-C04

PC-C07 PC-C08 PC-C09 PC-C10

PC-C11 PC-C12

PC-C05 PC-C06

PC-S16

PC-S01

PC-S02

PC-S03

PC-S04

PC-S05

PC-S06

PC-S07

PC-S08

PC-S09

PC-S10

PC-S12

PC-S13

PC-S14

บริหารองค์ความรู้

PC-S11

การพัฒนาองค์กร

PC-S17

บริหารงานสารบรรณ

PC-S15

ออกแบบ ควบคุม
ผลิตภัณ /์บริการ

PC-C13 PC-C14

บริการหลังการขาย

Research and Development 

การติดตามและตรวจสอบ
ภายใน

ประเมินผลการให้บริการ
ส ารวจความพ งพอใจ

การใช้บริการ

ประเมินความสอดคล้อง
ก หมายและ มาตรฐานที่

เก่ียวข้อง

PC-S21PC-S18 PC-S19 PC-S20

การจัดการระบบมาตรฐาน

PC-S22

1. มิติยุทธศำสตร์บริกำร 
(Service Strategy)

2. มิติกำรออกแบบพัฒนำบริกำร 
(Service Implementation)

3. มิติกำรด ำเนินกำรให้บริกำร 
(Service Operation)

4. มิติกำรสนับสนุนบริกำร 
(Service Support)

5. มิติกำรวัดและ
ประเมินผลกำรให้บริกำร 

(Service Measurement)

กำรแบ่งกระบวนกำรกำรปฏิบัติงำนของ EGA ออกเป น 5 มิติ

กระบวนกำรปฏิบัติงำนภำยใน สรอ. ทั้ง 36 กระบวนกำร 
(Cobit 5 – based)

3.2.2) ตัวอย่ำง EA ของงำนพัสดุ

+
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3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA

ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นต่ำงๆ ในกำรพัฒนำ EA

ที่มำ : ฝ่ำยบริหำรของ สรอ.

 เน้นสร้างความเชื่อมโยงระหวา่งกระบวนการ 
 ลดความ ้ า ้อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ยกระดับการด าเนินงานภายในให้มปีระสิท ิภาพและประสิท ิผลมากยิ่งข น้

ที่มำ : คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ (   ป  ช     ้     ๖/๕๘  ล  ๗/๕๘)

ควรให้ความส าคัญกับการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กระบวนการภายใน โดยเฉพาะงานบริหารจัดการองค์กร (Back Office) ควร
สร้างให้เกิดความเชื่อมโยงระหวา่งกระบวนการ (Office automate) เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและง่ายต่อการตรวจสอบ

ที่มำ : แผน ICT และแผน MIS

“ ู ณ        ช    โ โล         ศ      ว      ล       ล   ธ ์  
ธ                 ว                      ์      ป็  Smart Agency  ล   ่ 
ข    ล              ฐ  ล   ล็        ์”

วิสัยทัศน์

ที่มำ : รำยงำนสถำปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ปีพ.ศ.   ๘

 ประเด็นปัญหาและความต้องการต่างๆ
 แนวทางการพัฒนาทีว่างแผน

ปัจจัยในกำรวำงแผนพัฒนำ EA ของกระบวนกำรกำรปรับเปลี่ยน (Transition)

 . มิติกำรสนับสนุนบริกำร 
(Service Support)

๑. มิติยุท ศาสตร์บริการ 
(Service Strategy)

๒. มิติการออกแบบพัฒนา
บริการ (Service 

Implementation)

๓. มิติการด าเนินการ
ให้บริการ (Service 

Operation)

๕. มิติการวัดและประเมินผลการ
ให้บริการ 

(Service Measurement)

กำรแบ่งกระบวนกำรกำรปฏิบัติงำนของ EGA ออกเป น 5 มิติ

3.2.2) ตัวอย่ำง EA ของงำนพัสดุ
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3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA

มิ  ิ  1 มิ  ิ  2 มิ  ิ  3 มิ  ิ  4 มิ  ิ  5

  าน นแอ พ ิ   นั 1 3 3 14 1

  าน นแบบ อร ม าร ฏิบ ังิาน 1 2 25 65 4

  าน น ร บ น าร ฏิบ ังิาน  อ 19 24 38 75 23

  าน น ร บ น าร ฏิบ ังิาน 5 9 6 11 5
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180

   ี   ท ี              ท      ีส  ส  ทศ            

พบว่ามิติที่ ๔ การสนับสนุน
บริการ (Service Support)
มีปัจจัยของด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและกระบวนการ 
เป็นจ านวนมากที่สุด

3.2.2) ตัวอย่ำง EA ของงำนพัสดุ

ปัจจัยในกำรวำงแผนพัฒนำ EA ของกระบวนกำรกำรปรับเปลี่ยน (Transition) 22
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3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA

ปัจจัยในกำรเลือกโครงกำรหรือกระบวนกำร ในมิติที่ 4 กำรสนับสนุนบริกำร (Service Support)

หมายเหตุ : มี* คือ มีแผนการปรับปรุงโดยการจ้างพัฒนาจากภายนอก
มี คือ มีแผนการปรับปรุงโดยการพัฒนาด้วยตนเอง (  าย AD)
ไม่มี คือ ใช้งานต่อเนื่อง ปัจจุบันยังไม่มีแผนการปรับปรุง

PC-S01 : 
บริการและ

พัฒนา
บุคลากร

PC-S02 : 
บริหารงาน
จัด ื้อจัด

จ้าง

PC-S03 : 
บริหารงาน

พัสดุ

PC-S04 : 
บริหาร

ส านักงาน

PC-S05 : 
การเงิน

และบัญชี

PC-S11 : 
บริหารองค์

ความรู้

PC-S12 : 
บริหาร  าย
อ านวยการ

PC-S15 : 
บริหารงาน
สารบรรณ

PC-S16 : 
จัดการ

ทรัพย์สิน
ทางปัญญา

PC-S17 : 
การพัฒนา

องค์กร

PC-S22 : 
การจัดการ

ระบบ
มาตรฐาน

มีแผนการปรับปรุง (แผน MIS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

จ านวนแอปพลิเคชัน 3 1 4 1 1 2 2 1 0 0 1

จ านวนแบบฟอร์ม 29 9 8 3 5 0 2 0 0 0 9

จ านวนกิจกรรมที่ต้องป ิบัติ 303 56 78 56 66 22 118 45 12 24 42

จ านวนกระบวนการยอ่ย 28 5 8 8 9 4 6 3 1 2 3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

เปรียบเทียบปัจจัยในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกระบวนกำรของมิติที่ 4 กำรสนับสนุนบริกำร

ม*ี ไม่มี มี ไม่มี มี มี* ไม่มี ไม่มี ไม่มี- -

ในการวิเคราะห์เพื่อเลือกโครงการ
ส าหรับการพัฒนา EA

กระบวนการปรับเปลี่ยน จะเน้น
การพิจารณาบนพื้นฐานความ
คุ้มค่าของการลงทุนเป็นอันดับ
แรก โดยเน้นการพัฒนาด้วย

ตนเองเป็นส าคัญ

3.2.2) ตัวอย่ำง EA ของงำนพัสดุ
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3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA

4. มิติกำรสนับสนนุบริกำร 
(Service Support)

1. มิติยุท ศาสตร์บริการ 
(Service Strategy)

1. มิติการออกแบบ
พัฒนาบริการ (Service 

Implementation)

3. มิติการด าเนินการ
ให้บริการ (Service 

Operation)

5. มิติการวัดและประเมินผล
การให้บริการ 

(Service Measurement)

ระยะที่ 1 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรงำนพัสดุ

ระยะที่ 2 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
การบริหารส านักงาน

ระยะที่ 3 ด้านการจัด ื้อ/จัดจ้างและการเงิน
และบัญชี

ระยะที่ 4 ด้านการบริหารองค์ความรู้และ
อ านวยการ

3.2.2) ตัวอย่ำง EA ของงำนพัสดุ

กำรแบ่งกระบวนกำรกำรปฏิบัติงำนของ EGA ออกเป น 5 มิติ
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3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA

ประเภทพัสดุของ สรอ.

          ข         ณ                         ฐ  ล   ล็        ์ ว่   ว           .ศ.  ๕๕๘ ป    ศ 
ณ ว      ๑๕  ฤษภ     .ศ.  ๕๕๘

สถำปัตยกรรมที่จะศึกษำและพัฒนำ

                 ถ ปั         ์  ข      . ปี .ศ. ๕๕๘

หมวดงานพัสดุของ 
EGA

1) หมวดวัสดุ

1.1) วัสดุสิ้นเปลือง

1.2) วัสดุควบคุม

2) หมวดครุภัณ ์
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Security

Manager Viewpoint
Developer Viewpoint

User Viewpoint

e-Government Agency

EGA

3.2.2) ตัวอย่ำง EA ของงำนพัสดุ
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3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA

ระบบ Fix Asset

ครุภัณ แ์ละวัสดุควบคุม

ระบบ Intranet

วัสดุสิ้นเปลือง

ส่วนจัด ้ือและพัสดุ

ระบบจัด ื้อจัดจ้ำง

ส่วนกำรเงินและบั ชี

ผู้มีอ ำนำจอนุมัติ

Vendor
ระบบกำรเงินและบั ชี

All EGA

PR/PO/TOR/
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

PR/PO/TOR/
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

PO/TOR/
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

กำรตรวจสอบครุภัณ ์และ
วัสดุควบคุมประจ ำปี

ข้อมูลพัสดุ

รูปแสดงแบบจ ำลองกำรบริหำรจัดกำรงำนพัสดุในปัจจุบัน

ระบบครุภัณ ์ IT

การส่งข้อมูลผ่านไฟล์ข้อมูล/กระดาษ

การส่งข้อมูลผ่านระบบ

3.2.2) ตัวอย่ำง EA ของงำนพัสดุ
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3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA

 กำรวิเครำะห์ของสถำปัตยกรรมในด้ำนธุรกิจ (Business) 

4. มิติกำรสนับสนุน
บริกำร (Service 

Support)

1. มิติยุท ศาสตร์
บริการ (Service 

Strategy)

2. มิติการออกแบบ
พัฒนาบริการ (Service 

Implementation)
3. มิติการ
ด าเนินการ

ให้บริการ (Service 
Operation)

5. มิติการวัดและ
ประเมินผลการให้บริการ 

(Service 
Measurement)

คือ กำรวิเครำะห์ข้อมูลของตั้งแต่ก หมำย ข้อบังคับ ระเบียบ 
กระบวนกำรปฏิบัต ิและแบบ อร์มตำ่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรงำน
พัสดุ รวมทั้งประเด็นปั หำข้อเสนอแนะ และควำมต้องกำรในอนำคต

ระยะที่ 1 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรงำนพัสดุ

ระยะที่ 2 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการ
บริหารส านักงาน

ระยะที่ 3 ด้านการจัด ้ือ/จัดจ้างและการเงินและบัญชี

ระยะที่ 4 ด้านการบริหารองค์ความรู้และอ านวยการ

3.2.2) ตัวอย่ำง EA ของงำนพัสดุ

พัสดุของ EGA
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3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA

ชื่อกระบวนการหลัก ชื่อกระบวนการยอ่ย

วสั
ดุส

ิ้นเ
ปล

ือง

วสั
ดุค

วบ
คุม

คร
ภุณั

ฑ์

๑)   PC-S03.05 : บนัทกึรับพสัดุของ สรอ. O O O

๒)   PC-S03.10 : ควบคุมวสัดุ O

๓)   PC-S03.15 : ตรวจนับวสัดุ O

๔)   PC-S03.20 : ตรวจนับพสัดุประจ ำปี O O

๕)   PC-S03.25 : โอนครุภณัฑ์ O O

๖)   PC-S03.30 : คืนครุภณัฑ์ O O

๗)   PC-S03.35 : ซ่อมแซมครุภณัฑ์ O

๘)   PC-S03.40 : จ ำหน่ำยครุภณัฑ์ O O

PC-S03 : บริหารงานพัสดุ

รายละเอียด จ านวน
กระบวนกำรกำรปฏบิติังำนยอ่ย ๘
กจิกรรมทีต้่องปฏบิติั ๗๘
กำรตัดสินใจ ๑๔
แอปพลิเคชนัทีใ่ชใ้นกำรปฏบิติังำน ๔
แอปพลิเคชนัทีเ่ชือ่มโยงกบังำนพสัดุ ๓

จากตารางพบว่าบางกระบวนการมีความ
 ้ า ้อนกัน ส่งผลให้เกิดความสับสนในการ
ป ิบัติงาน และไม่ชัดเจนในผู้รับผิดชอบ ยกตัวอย่าง
เช่น กระบวนการย่อย PC-S03.25 : โอนครุภัณ ์ 
กับกระบวนการย่อย PC-S03.30 : คืนครุภัณ ์ มี
วัตถุประสงค์เหมือนกัน คือ การเปลี่ยนแปลงผู้ที่ถือ
ครองพัสดุ เป็นต้น

พบว่ามีจ านวนกิจกรรมที่ต้องป ิบัติ สูงเป็น
อันดับที่ ๓ ของกระบวนการสนับสนุน อ้างอิงจาก 
รายงาน EA ป พ.ศ. ๒๕๕๘

 ประเด็นปั หำ ด้ำนธุรกิจ (Business)

3.2.2) ตัวอย่ำง EA ของงำนพัสดุ
 กำรวิเครำะห์ของสถำปัตยกรรมในด้ำนธุรกิจ (Business) 
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3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA

AP
08

.1:
 ระ

บบ
เบ

กิว
สัดุ

AP
08

.2:
 ระ

บบ
แจ

้งซ่
อม

AP
08

.3:
 ระ

บบ
ครุ

ภณั
ฑ์ที่

ถอื
คร

อง

๑)   PC-S03.05 : บนัทึกรับพสัดุของ สรอ. O O O O O

๒)   PC-S03.10 : ควบคุมวสัดุ O

๓)   PC-S03.15 : ตรวจนับวสัดุ O

๔)   PC-S03.20 : ตรวจนับพสัดุประจ ำปี
๕)   PC-S03.25 : โอนครุภณัฑ์
๖)   PC-S03.30 : คืนครุภณัฑ์
๗)   PC-S03.35 : ซ่อมแซมครุภณัฑ์ O

๘)   PC-S03.40 : จ ำหน่ำยครุภณัฑ์

AP
12

 : F
ixe

d 
As

se
t M

gt.

PC-S03 : 
บริหารงานพัสดุ

AP08 : Intranet

AP
03

: IT
 In

ve
nt

or
y M

gt.
 (iT

OP
)

ชื่อกระบวนการหลัก ชื่อกระบวนการยอ่ย

AP
21

: P
os

t L
ab

el

ส่ว
นง

ำน
ทัว่

ไป
แล

ะอ
 ำน

วย
กำ

ร

ส่ว
นจ

ัดซื้
อแ

ละ
พัส

ดุ

CMG CMP
๑)   PC-S03.05 : บันทึกรับพัสดุของ สรอ.
๒)   PC-S03.10 : ควบคุมวสัดุ
๓)   PC-S03.15 : ตรวจนับวสัดุ
๔)   PC-S03.20 : ตรวจนับพัสดุประจ ำปี
๕)   PC-S03.25 : โอนครุภัณฑ์
๖)   PC-S03.30 : คืนครุภัณฑ์
๗)   PC-S03.35 : ซ่อมแซมครุภัณฑ์
๘)   PC-S03.40 : จ ำหน่ำยครุภัณฑ์

PC-S03 : บริหารงานพัสดุ

All
 EG

A

ชื่อกระบวนการหลกั ชื่อกระบวนการยอ่ย

พบว่าส่งต่อข้อมูลต่างๆ ยังเชื่อมโยงข้อมูลผ่านกระดาษเป็น
ส่วนมากหรือแอปพลิเคชันท่ีมีในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการได้ ส่งผลให้ใช้เวลานานในการประสานงานหรือได้ข้อมูลท่ี
ไม่เป็นปัจจุบัน (update) ยกตัวอย่างเช่น กระบวนการย่อย PC-S03.20 
: ตรวจนับพัสดุประจ าป  คือกระบวนการท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคนในองค์กร 
ต้องด าเนินการตรวจสอบพัสดุท่ีแต่ละคนถือครองและแจ้งผลการ
ตรวจสอบกลับมายังส่วนจัด ้ือและพัสดุ (CMP) ปัจจุบันยังคงใช้
กระดาษในการป ิบัติงาน 

พบว่าบางกระบวนการป ิบัติย่อยท่ีมีการรับส่งข้อมูล
ค่อนข้างมาก ยังไม่มีแอปพลิเคชันช่วยสนับสนุนในการป ิบัติงาน 
ยกตัวอย่างเช่น กระบวนการตรวจนับพัสดุประจ าป  ทุกคนในส านักงาน
ต้องด าเนินการ เป็นต้น 

 ประเด็นปั หำ ด้ำนธุรกิจ (Business)

3.2.2) ตัวอย่ำง EA ของงำนพัสดุ
 กำรวิเครำะห์ของสถำปัตยกรรมในด้ำนธุรกิจ (Business) 
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3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA

ประเด็นปั หำ แนวทำงในพัฒนำ
๑. กระบวนการป ิบัติงานมีขั้นตอนการป ิบัตงิาน
จ านวนมาก และขาดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน

 ปรับปรุง/ออกแบบกระบวนการใหม่ เพื่อให้กระชับ เข้าใจง่าย ไม่ ้ า ้อน และสะดวกต่อผู้ป ิบัติงาน
 ลดกระบวนย่อย จาก ๘ กระบวนการ ลดลงเหลือ ๓ กระบวนการ คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ ๖๒.๕ 
 จ านวนกิจกรรมที่ต้องป ิบัติลดลงจาก ๗๘ กิจกรรม ลงเหลือ ๕๘ กิจกรรม คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 

๒๔.๔ (เป็นผลมาจากการลดกระบวนการ)
 ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
 สร้างกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกับความมั่นคงปลอดภัยให้มากข น้

๒. บางกิจกรรมยังไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็น
กระบวนการ

 จัดท ากิจกรรม/ขั้นตอนการป ิบัติงานท่ียังไม่ปราก เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุเพิ่มเติมในเอกสารของการ
กระบวนการป ิบัติงาน

๓. ขาดความเชื่อมโยงของกระบวนการ  การสร้างความเชื่อมโยงท้ังด้านกระบวนการและด้านขอ้มูล จะมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยแก้ไขประเด็นปัญหา
เหล่านี้ 

 ูป     ล                    ว       ่                        

 ) กำรวำงแผนควำม
ต้องกำรพัสดุ

 ) ควบคุมพัสดุ ) บ ำรุงรักษำ

 ) จ ำหน่ำยพัสดุ

กระบวนการทีอ่อกแบบใหม่ (PC-S03 : บริหารงานพัสด)ุ

ชื่อกระบวนการยอ่ย

วสั
ดุส

ิ้นเ
ปล

ือง

วสั
ดุค

วบ
คุม

คร
ภุณั

ฑ์

๑)   PC-S03.05 : บริหำรงำนวสัดุ O

๒)   PC-S03.10 : วำงแผนควำมต้องกำรควบคุมพสัดุ และกำรบ ำรุงรักษำ O O

๓)   PC-S03.15 : ตรวจนับ จ ำหน่ำยพสัดุประจ ำปี O O

3.2.2) ตัวอย่ำง EA ของงำนพัสดุ
 กำรวิเครำะห์ของสถำปัตยกรรมในด้ำนธุรกิจ (Business) 
 แนวทำงในกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมของด้ำนธุรกิจ
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3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA

พัสดุของ สรอ. ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

3.2.2) ตัวอย่ำง EA ของงำนพัสดุ
 กำรวิเครำะห์ของสถำปัตยกรรมในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

คือ กำรพัฒนำสถำปัตยกรรมของด้ำนแอปพลิเคชัน (Application) ด้ำนข้อมูล (Data) และด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนสำรสนเทศ (Infrastructure) ของงำนพัสดุ
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3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA

 ประเด็นปั หำ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1) มีแอปพลิเคชันที่ใช้สนับสนุนการป ิบัติงานเป็นจ านวนมาก แต่มีฟังก์ชันการท างานไม่ครอบคลุม
กระบวนการที่ส าคัญ และไม่ตอบสนองต่อการใช้งาน

         :      Intranet        ่     ช่ว         
                      ว         ไ    ่         
ว             ซ่    ล      ู ถ         ภ ณฑ์ 

: คาดว่าจะยกเลิก : คาดว่าจะเพ่ิมเข้ามาใหม่: คาดว่าจะปรับปรุง : ใช้งานในปัจจุบัน

ระยะท่ี   ด้ำนบริหำรจัดกำรพัสดุ

AP09 : 
ระบบบุคคล

AP11 : 
ระบบจัด ื้อ

AP12 :ระบบ
ครุภัณ ์

AP21 : ระบบ
พิมพ์บำร์โค ้ด

AP13 : ระบบ
กำรเงิน

AP03 : ระบบ
ครุภัณ ์ IT

AP08 : ระบบ Intranet

AP08 .3 : ระบบค รุภณั  ์
ท ี่ถ ือค รอง

AP08 .2 : ระบบ
แจ้ง ่อม

AP08 .1 : ระบบ
เบ ิก วัสด ุ

ชื่อระบบ
กลุม่ทีใ่ช้ส าหรบั
กิจกรรมของงาน

พัสดุโดยตรง

กลุม่ทีม่ีการ
เชื่อมโยงข้อมูล

พัสดุ

๑) ระบบครุภณัฑ์ IT (iTOP) P

๒) ระบบครุภณัฑ์ (Fix Asset) P

๓) ระบบ Intranet P

๔) ระบบพมิพบ์ำร์โค้ด (Poslabel) P

๕) ระบบบคุคล P

๖) ระบบจัดซ้ือ P

๗) ระบบกำรเงิน (Winspeed) P

3.2.2) ตัวอย่ำง EA ของงำนพัสดุ
 กำรวิเครำะห์ของสถำปัตยกรรมในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

: คาดว่าจะยกเลิก : คาดว่าจะเพ่ิมเข้ามาใหม่: คาดว่าจะปรับปรุง : ใช้งานในปัจจุบัน

ระยะท่ี   ด้ำนบริหำรจัดกำรพัสดุ

AP09 : 
ระบบบุคคล

AP11 : 
ระบบจัด ื้อ

AP12 :ระบบ
ครุภัณ ์

AP21 : ระบบ
พิมพ์บำร์โค ้ด

AP13 : ระบบ
กำรเงิน

AP03 : ระบบ
ครุภัณ ์ IT

AP08 : ระบบ Intranet

AP08 .3 : ระบบค รุภณั  ์
ท ี่ถ ือค รอง

AP08 .2 : ระบบ
แจ้ง ่อม

AP08 .1 : ระบบ
เบ ิก วัสด ุ
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3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA

๒) ขาดความเชื่อมโยงทั้งทางด้านข้อมูลและด้านแอปพลิเคชัน

ระบบจัด ื้อจัดจ้ำง

ระบบกำรเงินและบั ชี

ระบบครุภัณ ์ IT

ระบบครุภัณ ์ (Fix Asset)

ระบบพิมพ์ Barcode

+

ระบบ Intranet

 ูป    ภ     ล   ว   ช    โ     ว่    ป ล   ช  ข                   

การส่งข้อมูลผ่านไฟล์ข้อมูล/กระดาษ

การส่งข้อมูลผ่านระบบ

 ประเด็นปั หำ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

3.2.2) ตัวอย่ำง EA ของงำนพัสดุ
 กำรวิเครำะห์ของสถำปัตยกรรมในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA

รูปแสดงแสดงควำมเชื่อมโยงของแอปพลิเคชันที่ใชง้ำนในปัจจบุันของงำนพัสดุ

AP03: ระบบ
ครุภัณ  ์IT (ITOP)

AP11: ระบบจัด ้ือ

AP08.1: 
ระบบเบิกวัสดุ

AP09: ระบบบุคคล*

AP12 : ระบบครุภัณ ์

AP13: ระบบกำรเงิน*

AP08.2: 
ระบบแจ้ง ่อม

ข้อมูลครุภัณ ์/
วัสดุควบคุม, 
จัด ้ือจัดจ้าง

รายงานวัสดุประจ าป 

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/  าย

ข้อมูลพนักงาน/
ส่วนงาน/  าย

ประเภท/หมวดทางบัญชี

ข้อมูลครุภัณ ์/วัสดุควบคุม

ใบขอ ้ือ/ใบส่ัง ้ือ/
ใบส่งของ

มูลค่าทางบัญช/ีค่าเส่ือม

รายงานวัสดุ
ประจ าป 

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/  าย

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/  าย
ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/  าย

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/  าย

AP08.3: ระบบ
ครุภัณ ์ท่ีถือครอง

ข้อมูลครุภัณ ์/วัสดุควบคุม

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/  าย

ข้อมูลงบประมาณ 

ประมาณการ
ใช้จ่ายต่อเดือน

ข้อมูลงบประมาณ 

ข้อมูลจัด ้ือจัดจ้าง

AP21 : 
ระบบพิมพ์บาร์โค้ด

ข้อมูลครุภัณ ์/
วัสดุควบคุม

ข้อมูลครุภัณ ์ IT/วัสดุควบคุม

ข้อมูลครุภัณ ์ IT/วัสดุควบคุม

ข้อมูลครุภัณ ์ IT/วัสดุควบคุม

ข้อมูลการโอน/คืน

ข้อมูลการคืน (กรณีลาออก)

ข้อมูลครุภัณ ์ IT/
วัสดุควบคุม

รหัสคร ุภัณ ์/
วัสดุควบคุม

ปรับปรุงสถานะครุภัณ ์/วัสดุควบคุม 

ข้อมูลกำรตรวจสอบครุภัณ  ์
(CMP)

ข้อมูลครุภัณ  ์IT (ที่ ้ือมำและเช่ำ) (ENT)

ข้อมูลครุภัณ  ์IT ใน Data Center (ENM)

ข้อมูลครุภัณ  ์IT ใน Data Center (ENI)

ข้อมูลกำรโอน/คืน ครุภัณ ์ วัสดุควบคุม (CMP)

ข้อมูลกำรคืนพัสดุ : กรณีลำออก (CMH)
ข้อมูล

งบประมาณ 

  ล์ข้อมูลจัด ้ือและกำรเงิน : เกณ ์สิทธ ิ  
(CMP/CMF)

  ล์ข้อมูลงบประมำณ 
(CMF)

มีการส่งข้อม ูลผ่านกระดาษ

มีการส่งข้อม ูลผ่านระบบ
ระบบที่คาดว่าจะยกเลิก

       ร        า   า
      ิ 

ระบบที่คาดว่าจะถูกทดแทนหร ือเพิ่มใหม่

ระบบที่คาดว่าจะปรับปรุง

ระบบที่ใช้งานในปัจจุบันหรือที่เก ี่ยวข้อง
กับงานพัสดุ

         : *                                        -  
                                              

รายงานครุภัณ ์ประจ าป 
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ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)หลักสูตรกำรบริหำรยุทธศำสตร์องค์กรด้วย EA คร้ังท่ี 1/11 วันที่ 3 สิงหำคม 2559 

3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA

3) มีการใช้ไฟล์สเปรดชีตจ านวนมากในการจัดเก็บข้อมูล   ่งยากต่อการใช้งาน/ค้นหาข้อมูล และอาจจะท า
ให้เกิดความ ้ า ้อนของข้อมูล

D29: โครงสร้ำงองค์กร

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้าง
ต าแหน่ง

D35: ข้อมูลทำงบั ชี

ข้อมูลทางบัญชี

D31: ข้อมูลกำรจัด ้ือจัดจ้ำง

สัญญา ื้อ

ใบขอ ื้อ 
(PR)

D32: ข้อมูลพัสดุ

ข้อมูลการ ่อม
บ ารุงพัสดุ

ข้อมูลพัสดุ

ข้อมูลการ
รับประกันพัสดุ

ข้อมูลตรวจรับ

ข้อมูล
สถานะพัสดุ

ข้อมูล
ตราสินค้า

ข้อมูลการ
ตรวจสอบพัสดุ

ข้อมูล
งบประมาณข้อมูลผู้ขาย

D30: ข้อมูลพนักงำน

ข้อมูลพนักงาน แผนอัตราก าลัง

ใบส่งของ

ข้อมูลครุภัณ ์
เช่า

ข้อมูลการโอน/
คืน

สถานท่ีตั้งพัสดุ
สถานท่ีตั้ง

ครุภัณ ์เช่า

ข้อมูลการ
รับประกัน
ครุภัณ ์เช่า

ข้อมูลการสอบ
ข้อเท็จจริงพัสดุ

ประจ าป 

ข้อมูลการ
จ าหนา่ย

ข้อมูล Barcode

เกณ ์ข้ันต่ าของ
วัสดุคงเหลือ

ข้อมูลการ
ตรวจสอบวัสดุ

ใบส่ัง ื้อ
(PO)

ฐานข้อมูลไฟล์ข้อมูล

ข้อมูลที่กลุ่มที่เก่ียวข้องกับงำนพัสดุโดยตรง ข้อมูลที่มีควำมเชื่อมโยงกับงำนพัสดุ

 ประเด็นปั หำ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

3.2.2) ตัวอย่ำง EA ของงำนพัสดุ
 กำรวิเครำะห์ของสถำปัตยกรรมในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)หลักสูตรกำรบริหำรยุทธศำสตร์องค์กรด้วย EA คร้ังท่ี 1/11 วันที่ 3 สิงหำคม 2559 

3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA

 แนวทำงในกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมของด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประเด็นปั หำ แนวทำงในพัฒนำ

๑. แอปพลิเคชันท่ีใช้ในปัจจุบันมีฟังก์ชันการท างานไม่ครอบคลุม
กระบวนการที่ส าคัญ และไม่ตอบสนองต่อการใช้งาน

ปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ครอบคลุมฟังก์ชันการใช้งานส าหรับกระบวนการที่ส าคัญ และสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างแอปพลิเคชัน ดังนี้
 พัฒนาแอปพลิเคชันครุภัณ ์ (จากเดิมเป็นโปรแกรมส าเร็จรูป   ่งยากต่อการพัฒนาเพิ่มเติม ) 

 พัฒนาฟังก์ชันการตรวจสอบพัสดุประจ าป  โดยตรวจสอบผ่านทาง Mobile (จากเดิมผ่านใน
รูปแบบกระดาษ)

 พัฒนาฟังก์ชันการโอน/คืน ครุภัณ ์และวัสดุควบคุม (จากเดิมผ่านในรูปแบบกระดาษ)
 ปรับปรุงแอปพลิเคชันการแจ้ง ่อมของระบบ Intranet ใหม้ีฟังก์ชันการท างานท่ีครอบคลุมกระบวนการที่

ส าคัญเพิ่มเติม (จากเดิมไม่มีฟังก์ชันเกี่ยวกับการประกัน)
 ปรับปรุงแอปพลิเคชันให้รองรับความต้องการด้านข้อมูลที่ใช้ในงานปัจจุบัน (จากเดิมเก็บข้อมูลในรูปไฟล์ส

เปรดชีต)
 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแอปพลิเคชัน (จากเดิมไม่เช่ือมโยงกับระบบอื่นๆ เช่น ไม่เช่ือมโยงกับระบบ

จัด ื้อ หรือระบบการเงิน)

๒. ขาดความเชื่อมโยงท้ังทางด้านข้อมูลและด้านแอปพลิเคชัน 
เนื่องจากแอปพลิเคชัน มีแหล่งที่มาหลากหลาย ทั้งจากการพัฒนา
โดยทีมพัฒนาภายใน สรอ. และภายนอก

๓. มีการใช้ไฟล์สเปรดชีตจ านวนมากในการจดัเก็บข้อมลู   ่งยากต่อ
การใช้งาน/ค้นหาข้อมูล และอาจจะท าให้เกิดความ ้ า ้อนของ
ข้อมูล

ฟังก์ชันการตรวจสอบ
พัสดุประจ าป 

ฟังก์ชันการโอน/คืน ครุภัณ ์
และวัสดุควบคุม

แอปพลิเคชันการ
แจ้ง/ ่อม

การสร้างความเชื่อมโยงฟังก์ชันบันท กรับ
ครุภัณ ์

แอปพลิเคชันครุภัณ ์ของ สรอ.

3.2.2) ตัวอย่ำง EA ของงำนพัสดุ
 กำรวิเครำะห์ของสถำปัตยกรรมในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)หลักสูตรกำรบริหำรยุทธศำสตร์องค์กรด้วย EA คร้ังท่ี 1/11 วันที่ 3 สิงหำคม 2559 

3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA

 สรุปกิจกรรม/โครงกำรกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมของด้ำนธุรกิจ

PC-S03 บริหารงานพัสดุ

Inp
ut

/O
ut

pu
t

ส่ว
นบ

ริห
าร

งา
นทั่

วไ
ป

ผู้ร้
อง

ขอ
ผจ

ก.ส่
วน

 C
MG

/ ผ
อ. 

 าย
 C

M

PC-S03.05 : บริหารงานวัสดุ

รายการวัสดุข้ันต่ า 
(Minimum 

Stock) จากระบบ

แจ้งความจ านง
ขอเบิกวัสดุ

วางแผนความ
ต้องการวัสดุ

แจ้งปรับปรุงแก้ไข

รายงานผลการ
ตรวจนับวัสดุ
จากระบบ

ระบบ
Current Asset 

(เบิกวัสด)ุ

ข้อมูลความ
ต้องการวัสดุจาก

ผู้ร้องขอ

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

1 2

ใบรายการวัสดุท่ี
ขอเบิก

PC.S02
บริหารงาน
จัด ้ือจัดจ้าง

น าวัสดุเข้าระบบ
ตรวจสอบวัสดุท่ี

ขอเบิก

ลงนามรับวัสดุ

เบิกวัสดุ
บันท กตัดวัสดุใน

ระบบ
ตรวจนับวัสดุ 
(ราย 4 เดือน) 

รายงานวัสดุจาก
ระบบ

ส่งรายงานการตรวจสอบให้
คณะกรรมการตรวจสอบ

พัสดุประจ าป  
(กรณีตรวจนับวัสดุรายป ) 
ส่วนจัด ื้อและส่วนบัญชี

การเงิน

ลงนาม

รายงานวัสดุ

2 3

4

5 6
 ตรวจนับวัสดุราย

ป 

รับทราบ

7

8 9

10

11

12 1314

15

ระบบ
Purchase

PC-S03 บริหารงานพัสดุ

Inp
ut/

Ou
tp

ut
ส่ว

นจ
ัด 

ื้อแ
ละ

พัส
ดุ

ผู้อ
 าน

วย
กา

ร
คณ

ะก
รร

มก
าร

ตร
วจ

สอ
บ

พัส
ดุ

คณ
ะก

รร
มก

าร
สอ

บข้
อเท็

จจ
ริง

คณ
ะก

รร
มก

าร
จ า

หน
่าย

พัส
ดุ

ผู้ถื
อค

รอ
งค

รุภั
ณ ์

บริหารงานพัสดุ>> PC-S03.15 : ตรวจนับ จ าหน่ายพัสดุประจ าป 

แต่งต้ัง
คณะกรรมการ

ท าบันท กขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุ

ประจ าป 

1

2

ระบบ
Fixed Asset 

สรุปข้อมูลและ
ออกรายงานผล

การตรวจนับพัสดุ
ประจ าป 

ท าบันท กและ
สรุปรายงานผล
การตรวจนับ

 ตรวจสอบหา
ข้อเท็จจริง

เก่ียวกับพัสดุ

เห็นชอบ

ท าบันท กและ
รายงาน

ข้อเท็จจริง

รายงานข้อเท็จจริง

พิจารณาแนวทาง
การจ าหน่ายพัสดุ

จ าหน่ายพัสดุตามแนวทางท่ีก าหนด
1. ขายทอดตลาด
2. แลกเปล่ียน

3. โอนให้ส ่วนงานอ่ืน (บริจาค)
4. ท าลาย

5
แจ้งส่วนการเงิน

และบัญชี

6

10

16

11

15

17

21

บันท กขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการ

ตรวจสอบพัสดุประจ าป 

ประชุมหารือวาง
แผนการนับพัสดุ

ท้ังหมดและก าหนด
วันตรวจนับ

3

ตรวจนับครุภัณ ์
ตามรายการ

4

รับทราบผลการ
ตรวจพัสดุ

7

ท าบันท กขอ
แต่งต้ัง

คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริง

8

แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริง

9
รับทราบผลการ
สอบข้อเท็จจริง

12

ท าบันท กขอ
แต่งต้ัง

คณะกรรมการ
จ าหน่ายพัสดุ

13

ก าหนดแนวทาง
การจ าหน่ายพัสดุ

14

รายงานผลและ
ขออนุมัติตัด

ครุภัณ ์ออกจาก
ระบบ

18

อนุมัติ

บันท กตัดพัสดุ
ออกจากระบบ

20 PC.S05.15.15
ปรับปรุงราย

การ ณ วันส้ินงวด

ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุง

19

บันท กขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบ

ข้อเท็จจริง

บันท กขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการจ าหน่าย

พัสดุ

 ม    

อนุมั ิ

 ม 

   

แนวทางการ
จ าหน่ายพัสดุ

ข้อบังคับพัสดุ
บันท กขอตัด

ครุภัณ ์ออกจาก
ระบบ

22

23

แบบการท าลายส่ือ

ระบบ
Fixed Asset 
ตรวจนับพัสดุ

(Mobile/Web) 

PC-S03 บริหารงานพัสดุ

Inp
ut

/O
ut

pu
t

ส่ว
นจ

ัด 
ื้อแ

ละ
พัส

ดุ
ส่ว

นบ
ัญชี

กา
รเงิ

น
เจ

้าข
อง

ครุ
ภัณ

 ์
/วั

สด
ุคว

บค
ุม

ส่ว
นบ

ริห
าร

ทั่ว
ไป

แล
ะอ

 าน
วย

กา
ร/ 

ส่ว
นส

นับ
สน

ุนบ
ริก

าร
ด้า

นเ
ทค

นิค
/

ส่ว
นง

าน
ที่เ

กี่ย
วข้

อง

บริหารงานพัสดุ>> PC-S03.10 : วางแผนความต้องการ ควบคุมพัสดุ และการบ ารุงรักษา

แยกประเภท
สินทรัพย์

วางแผนความ
ต้องการพัสดุ

ระบบ
Fixed Asset 

1 PC.S02
บริหารงาน
จัด ้ือจัดจ้าง

บันท กข้อมูล 
ออกรหัสบาร์โค้ด 

ติดบาร์โค้ด

2 4

3

ระบบ
Purchase

ส่งมอบครุภัณ ์/
วัสดุควบคุมให้ผู้

ถือครอง

รับมอบ/
ดูแลครุภัณ ์ตาม
นโยบาย AUP

PC.S05.10.05
ต้ังเจ้าหนี้

มีการ ่อมแ ม
ครุภัณ ์หรือไม่

แจ้งผ่านระบบ

ระบบแจ้ง ่อม
Intranet

 ตรวจสอบ
ครุภัณ ์และ

ระยะประกันจาก
ระบบ

อยู่ในระหว่าง
ประกัน

ด าเนินการเอง
ได้

ด าเนินการ
 ่อมแ ม

PC.S02.10
ด าเนินการ

จัด ้ือจัดจ้าง
แจ้งบริษัทประกัน

โอน/คืน
ครุภัณ ์หรือไม่

ขอโอนครุภัณ ์
ผ่านระบบ

ผู้บังคับบัญชา
อนุมัติผ่านระบบ

ตรวจสอบสภาพ

ตรวจสอบข้อมูล
จากระบบ

6

7

 ม    

   

   

 ม    

   

8 9
10

11 1213 14 15 16

17 18 19 20

21

   

 ม    
 ม    

ระบบ 
IT Inventory

ระบบผู้ถือครอง
ครุภัณ /์

โอนครุภัณ ์
Intranet

ข้อบังคับพัสดุ

บันท กค่าเส่ือมใน
ระบบ

5

78

59

0

20

40

60

80

100

PC-S03 (     PC-S03 (     

จ ำนวนกิจกรรมท่ีต้องด ำเนินกำร

8

3

0

2

4

6

8

10

PC-S03 (     PC-S03 (     

จ ำนวนกระบวนกำรย่อย

ลดลง  
62.5%

ลดลง  
24.4%

3.2.2) ตัวอย่ำง EA ของงำนพัสดุ
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ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)หลักสูตรกำรบริหำรยุทธศำสตร์องค์กรด้วย EA คร้ังท่ี 1/11 วันที่ 3 สิงหำคม 2559 

3) Case Study

ระบบจัด ื้อจัดจ้าง

ระบบกำรเงิน

ระบบ Intranet

 ูป    ภ     ล   ว   ช    โ     ว่    ป ล   ช  ข                          

การส่งข้อมูลผ่านระบบ

ฟังก์ชันการตรวจสอบ
พัสดุประจ าป 

ฟังก์ชันการโอน/คืน 
ครุภัณ ์และวัสดุควบคุม

ฟังก์ชันบันท กรับ
ครุภัณ ์

แอปพลิเคชันครุภัณ ์ของ สรอ.

653.73
576.59

0

300

600

900

ปัจจุบัน ออกแบบใหม่

เวลำที่ใช้ในกระบวนกำรงำนพัสดุ

1,250,000 

900,000 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

จ้ำงพัฒนำภำยนอก สรอ. พัฒนำเอง

กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน

ระบบครุภัณ ์ IT

ลดลง 
11.8%

ลดลง 
28%

 สรุปกิจกรรม/โครงกำรกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA3.2.2) ตัวอย่ำง EA ของงำนพัสดุ
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ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)หลักสูตรกำรบริหำรยุทธศำสตร์องค์กรด้วย EA คร้ังท่ี 1/11 วันที่ 3 สิงหำคม 2559 

3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EAสรุปกิจกรรม/โครงกำรกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ >>

รูปแสดงแสดงความเชื่อมโยงของแอปพลิเคชันที่ใช้งานในปัจจุบันของงานพัสดุ

AP03: ระบบ
ครุภัณ  ์IT (ITOP)

AP11: ระบบจัด ้ือ

AP08.1: 
ระบบเบิกวัสดุ

AP09: ระบบบุคคล*

AP12 : ระบบครุภัณ ์

AP13: ระบบกำรเงิน*

AP08.2: 
ระบบแจ้ง ่อม

ข้อมูลครุภัณ ์/
วัสดุควบคุม, 
จัด ้ือจัดจ้าง

รายงานวัสดุประจ าป 

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/  าย

ข้อมูลพนักงาน/
ส่วนงาน/  าย

ประเภท/หมวดทางบัญชี

ข้อมูลครุภัณ ์/วัสดุควบคุม

ใบขอ ้ือ/ใบส่ัง ้ือ/
ใบส่งของ

มูลค่าทางบัญช/ีค่าเส่ือม

รายงานวัสดุ
ประจ าป 

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/  าย

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/  าย
ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/  าย

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/  าย

AP08.3: ระบบ
ครุภัณ ์ท่ีถือครอง

ข้อมูลครุภัณ ์/วัสดุควบคุม

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/  าย

ข้อมูลงบประมาณ 

ประมาณการ
ใช้จ่ายต่อเดือน

ข้อมูลงบประมาณ 

ข้อมูลจัด ้ือจัดจ้าง

AP21 : 
ระบบพิมพ์บาร์โค้ด

ข้อมูลครุภัณ ์/
วัสดุควบคุม

ข้อมูลครุภัณ ์ IT/วัสดุควบคุม

ข้อมูลครุภัณ ์ IT/วัสดุควบคุม

ข้อมูลครุภัณ ์ IT/วัสดุควบคุม

ข้อมูลการโอน/คืน

ข้อมูลการคืน (กรณีลาออก)

ข้อมูลครุภัณ ์ IT/
วัสดุควบคุม

รหัสคร ุภัณ ์/
วัสดุควบคุม

ปรับปรุงสถานะครุภัณ ์/วัสดุควบคุม 

ข้อมูลกำรตรวจสอบครุภัณ  ์
(CMP)

ข้อมูลครุภัณ  ์IT (ที่ ้ือมำและเช่ำ) (ENT)

ข้อมูลครุภัณ  ์IT ใน Data Center (ENM)

ข้อมูลครุภัณ  ์IT ใน Data Center (ENI)

ข้อมูลกำรโอน/คืน ครุภัณ ์ วัสดุควบคุม (CMP)

ข้อมูลกำรคืนพัสดุ : กรณีลำออก (CMH)
ข้อมูล

งบประมาณ 

  ล์ข้อมูลจัด ้ือและกำรเงิน : เกณ ์สิทธ ิ  
(CMP/CMF)

  ล์ข้อมูลงบประมำณ 
(CMF)

มีการส่งข้อม ูลผ่านกระดาษ

มีการส่งข้อม ูลผ่านระบบ
ระบบที่คาดว่าจะยกเลิก

       ร        า   า
      ิ 

ระบบที่คาดว่าจะถูกทดแทนหร ือเพิ่มใหม่

ระบบที่คาดว่าจะปรับปรุง

ระบบที่ใช้งานในปัจจุบันหรือที่เก ี่ยวข้อง
กับงานพัสดุ

         : *                                        -  
                                              

รายงานครุภัณ ์ประจ าป 
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3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA

AP03: ระบบ
ครุภัณ  ์IT (ITOP)

AP11: ระบบจัด ้ือ

AP08.1: 
ระบบเบิกวัสดุ

AP09: ระบบบุคคล

AP12 : ระบบครุภัณ ์

AP13: ระบบกำรเงิน

AP08.2: 
ระบบแจ้ง ่อม

ข้อมูลครุภัณ ์/
วัสดุควบคุม, 
จัด ้ือจัดจ้าง

รายงานวัสดุ
ประจ าป 

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/  าย

ข้อมูลพนักงาน/
ส่วนงาน/  าย

ประเภท/หมวดทางบัญชี

ข้อมูลครุภัณ ์/วัสดุควบคุม

ใบขอ ้ือ/ใบส่ัง ้ือ/ใบส่งของ

มูลค่าทางบัญชี/ค่าเส่ือม

ข้อมูลครุภัณ ์ IT/
วัสดุควบคุม

รายงานวัสดุ
ประจ าป 

ปรับปรุงสถานะคร ุภัณ ์/วัสดุควบคุม 

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/  าย

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/  าย

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/  าย

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/  าย

มีการส่งข้อมูลผ่านระบบ

AP08.3: ระบบ
ครุภัณ ์ท่ีถือครอง ข้อมูลครุภัณ ์/วัสดุควบคุม

ระบบท่ีคาดว่าจะถูกทดแทน
หรือเพ่ิมใหม่

ระบบท่ีคาดว่าจะปรับปรุงระบบท่ีใช้งานปัจจุบันหรือท่ี
เก่ียวข้องกับงานพัสดุ

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/  าย

ข้อมูลครุภัณ ์ IT/
วัสดุควบคุม 

(ส่วนที่ไม่มีอยู่ในระบบครุภัณ ์)

ปรับปรุงสถานะครุภัณ ์ IT/
วัสดุควบคุม (ส่วนที่ไม่มี
อยู่ในระบบครุภัณ )์

รายงานครุภัณ ์ประจ าป 

สรุปกิจกรรม/โครงกำรกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ >> รูปแสดงความเชื่อมโยงของสถานะในอนาคต
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3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA

สรุปกิจกรรม/โครงกำรกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ >> รูปแสดงกำรจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบัน

D29: โครงสร้ำงองค์กร

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้าง
ต าแหน่ง

D35: ข้อมูลทำงบั ชี

ข้อมูลทางบัญชี

D31: ข้อมูลกำรจัด ้ือจัดจ้ำง

สัญญา ื้อ

ใบขอ ื้อ 
(PR)

D32: ข้อมูลพัสดุ

ข้อมูลการ ่อม
บ ารุงพัสดุ

ข้อมูลพัสดุ

ข้อมูลการ
รับประกันพัสดุ

ข้อมูลตรวจรับ

ข้อมูล
สถานะพัสดุ

ข้อมูล
ตราสินค้า

ข้อมูลการ
ตรวจสอบพัสดุ

ข้อมูล
งบประมาณข้อมูลผู้ขาย

D30: ข้อมูลพนักงำน

ข้อมูลพนักงาน แผนอัตราก าลัง

ใบส่งของ

ข้อมูลครุภัณ ์
เช่า

ข้อมูลการโอน/
คืน

สถานท่ีตั้งพัสดุ
สถานท่ีตั้ง

ครุภัณ ์เช่า

ข้อมูลการ
รับประกัน
ครุภัณ ์เช่า

ข้อมูลการสอบ
ข้อเท็จจริงพัสดุ

ประจ าป 

ข้อมูลการ
จ าหนา่ย

ข้อมูล Barcode

เกณ ์ข้ันต่ าของ
วัสดุคงเหลือ

ข้อมูลการ
ตรวจสอบวัสดุ

ใบส่ัง ื้อ
(PO)

ฐานข้อมูลไฟล์ข้อมูล

ข้อมูลที่กลุ่มที่เก่ียวข้องกับงำนพัสดุโดยตรง ข้อมูลที่มีควำมเชื่อมโยงกับงำนพัสดุ
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ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)หลักสูตรกำรบริหำรยุทธศำสตร์องค์กรด้วย EA คร้ังท่ี 1/11 วันที่ 3 สิงหำคม 2559 

3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA

สรุปกิจกรรม/โครงกำรกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ >> รูปแสดงกำรจัดเก็บข้อมูลในอนำคต

D29: โครงสร้ำงองค์กร

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้าง
ต าแหน่ง

D35: ข้อมูลทำงบั ชี

ข้อมูลทางบัญชี

D31: ข้อมูลกำรจัด ้ือจัดจ้ำง

สัญญา ื้อ

ใบขอ ื้อ 
(PR)

D32: ข้อมูลพัสดุ

ข้อมูลพัสดุ

ข้อมูลการ
รับประกันพัสดุ

ข้อมูลตรวจรับ

ข้อมูล
สถานะพัสดุ

ข้อมูล
งบประมาณข้อมูลผู้ขาย

D30: ข้อมูลพนักงำน

ข้อมูลพนักงาน แผนอัตราก าลัง

ใบส่งของ
สถานท่ีตั้งพัสดุ

เกณ ์ข้ันต่ าของ
วัสดุคงเหลือ

ใบส่ัง ื้อ
(PO)

ข้อมูลที่กลุ่มที่เก่ียวข้องกับงำนพัสดุโดยตรง ข้อมูลที่มีควำมเชื่อมโยงกับงำนพัสดุ

ข้อมูลครุภัณ ์
เช่า

ข้อมูลการ
รับประกัน
ครุภัณ ์เช่า

สถานท่ีตั้ง
ครุภัณ ์เช่า

ข้อมูลการ ่อม
บ ารุงพัสดุ

ข้อมูลการ
ตรวจสอบพัสดุ

ข้อมูลการสอบ
ข้อเท็จจริงพัสดุ

ประจ าป 

ข้อมูลการ
จ าหนา่ย

ข้อมูลการ
ตรวจสอบวัสดุ

ข้อมูล Barcode

ข้อมูลการโอน/
คืน

ข้อมูล
ตราสินค้า

ฐานข้อมูลไฟล์ข้อมูล
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3) Case Study
3.2) ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ EA

ระบบครุภัณ ์

ครุภัณ แ์ละวัสดุควบคุม

ระบบ Intranet

วัสดุสิ้นเปลือง

ส่วนจัด ้ือและพัสดุ

ระบบจัด ื้อจัดจ้ำง

ส่วนกำรเงินและบั ชี

ผู้มีอ ำนำจอนุมัติ

Vendor

ระบบกำรเงิน

All EGA

PR/PO/TOR/
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

PO/TOR/
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

ระบบกำรตรวจสอบครุภัณ ์

รูปแสดงแบบจ าลองการบริหารจัดการงานพัสดุในอนาคต

ระบบครุภัณ ์ IT

PR/PO/TOR/
เอกสำรที่เกี่ยวข้องการส่งข้อมูลผ่านไฟล์ข้อมูล/กระดาษ

การส่งข้อมูลผ่านระบบ
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