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Agenda

วัตถุประสงค์

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมแตกต่ำง ระหว่ำงสภำพปัจจุบันและสภำพอนำคต
ของสถำปัตยกรรมองค์กร ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ส ำหรับกำรวำงแผน 
Transition ต่อไป
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ตัวอย่ำง สถำนะปัจจุบันของสถำปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. 
(Current State Architecture)
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ตัวอย่ำง สถำปัตยกรรมบริกำร G-Cloud (Current State Architecture: High-Level)

Stakeholder

ลูกค้ำ (หน่วยงำนภำครัฐ)
ศูนย์บริกำรลูกค้ำ
ส่วนงำนสำรบรร 
ส่วนงำนขำย

ศูนย์บริกำรลูกค้ำ
ส่วนงำนขำย
ผู้อนุมัติค ำขอใช้บริกำร

ส่วนงำน IT Operation

Business process

มำตรฐำน
Security

ผู้แจ้งเหต ุกำร ์
ศูนย์บริกำรลูกค้ำ
ค ะกรรมกำรอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลง
ค ะกรรมกำรบริหำรจัดกำรเหตุกำร ์
ควำมม่ันคงปลอดภัย
ส่วนงำน IT Operation

  ข้อบังคับค ะกรรมกำรบริหำร สรอ. ว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ.     
  น ยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ (IS policy)
  หลักเก  ์กำรจ ำแนก กำรขอใช้บริกำรและเหตุกำร ์ 

  มำตรฐำนด้ำนควำมม่ันคงปลอดภัยสำรสนเทศ ISO/IEC 
27001

วัตถุประสงค์ เป ำหมำย ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
Strategy/Goal

  เพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรของบประมำ  จัดซ้ืออุปกร ์หรือระบบเพ่ือท ำหน้ำท่ีใน
รูปแบบเดียวกัน 

  เพ่ือลดภำระในกำรบริหำรจัดกำรและบ ำรุงรัก ำของหน่วยงำน  
  เพ่ือให้กำรใช้พลังงำนและกำรใช้พ้ืนท่ีในหน่วยงำนเป นไปได้อย่ำงเหมำะสมและมี

ประสิทธิภำพ 
  เพ่ือให้ระบบมีควำมมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องตำมมำตรฐำนและก หมำยทำงด้ำน

เทค น ลยีสำรสนเทศท่ีเก่ียวข้อง 
  เพ่ือให้ระบบได้รับกำรดูแล บ ำรุงรัก ำ จำกผู้เชี่ยวชำ เ พำะด้ำนเพ่ือให้ระบบมี

ควำมน่ำเชื่อถือและมีควำมพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลำ 

  มีระบบ/ ครงกำรท่ีติดตั้งบน G-Cloud จ ำนวนสะสม  ,    ระบบ 
 ดยเ พำะระบบส ำคั ของภำครัฐ 

  มีบริกำรส ำรองและกู้คืนระบบจำกศูนย์ส ำรองข้อมูล ส ำหรับรองรับ
ระบบสำรสนเทศท่ีมีควำมส ำคั ระดับสูง 

  ควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำร G-Cloud ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ   .  

  น ยบำยรัฐบำล: ข้อ  .   กำรส่งเสริมภำคเศร ฐกิจดิจิทัล  
  แผนพั นำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ   ป  (พ.ศ.      –    ): 

ยุทธศำสตร์ท่ี   กำรพั นำและยกระดับขีดควำมสำมำรถรองรับกำรไปสู่
รัฐบำลดิจิทัล

  ยุทธศำสตร์กระทรวง ICT (พ.ศ.     -    ): ยุทธศำสตร์ท่ี   พั นำ
และส่งเสริมเศร ฐกิจดิจิทัล 

  ยุทธศำสตร์ สรอ. (พ.ศ.     -    ): ยุทธศำสตร์   บูร ำกำร ครงสร้ำง
พ้ืนฐำนด้ำน ICT

ก หมำย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/น ยบำย ประเทศ
  พรบ. ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดทำงคอมพิวเตอร์ พ.ศ.     
  พรบ. ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.      
  ระเบียบ คตง. ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในพ.ศ. 

     เป นต้น

ข้อบังคับ/ระเบียบ/น ยบำย องค์กร

ติดต่อขอใช้บริกำร
ติดต่อขอให้บริกำร
ให้ค ำปรึก ำลูกค้ำ
ส่งรำยละเอียดกำรขอใช้บริกำร

เป ดใช้บริกำร

ติดตำมและควบคุมบริกำร

บริกำรหลังกำรขำย

ขอใช้บริกำร

รับค ำขอเป ดใช้บริกำร
ตรวจสอบควำมพร้อมของบริกำร
อนุมัติค ำขอใช้บริกำร
เป ดใช้บริกำร

ติดตำมกำรให้บริกำร
ควบคุมกำรให้บริกำร

แจ้ง เปล่ียนแปลงบริกำร/เหตุกำร ์/ปั หำ
รับเร่ือง
ด ำเนินกำร
ป ดเร่ือง

Application

ระบบ Contact Center
ระบบ สำรบรร 

ระบบ Contact Center
ระบบ Customer Management

ระบบ IT Inventory
ระบบ Cloud Monitoring
ระบบ Security Monitoring

ระบบ Contact Center
ระบบ IT Inventory

Data
ข้อมูลลูกค้ำ 
ข้อมูลเจ้ำหน้ำท่ีศูนย์บริกำรลูกค้ำ
ข้อมูลพนักงำน
ข้อมูลผลิตภั  ์/บริกำร
ข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร (SLA)
ข้อมูลกำรขอใช้บริกำร

ข้อมูลเจ้ำหน้ำท่ีศูนย์บริกำรลูกค้ำ
ข้อมูลพนักงำน/ข้อมูลผู้อนุมัติค ำขอใช้บริกำร
ข้อมูลรำยละเอียดกำรขอใช้บริกำร
ข้อมูลกำรเข้ำถึงระบบคลำวด์

ข้อมูลพนักงำน
ข้อมูลครุภั  ์ IT
ข้อมูล Monitoring Log
ข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร (SLA)

ข้อมูลผู้แจ้ง 
ข้อมูลเจ้ำหน้ำท่ีศูนย์บริกำรลูกค้ำ
ข้อมูลค ะกรรมกำรอนุมัติกำรเปล่ียนแปลง
ข้อมูลค ะกรรมกำรบริหำรจัดกำรเหตุกำร ์ 
ข้อมูลพนักงำน
ข้อมูลกำรขอเปลี่ยนแปลงบริกำร (Service req.)
คลังควำมรู้/FAQ
ข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลครุภั  ์ IT
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ตัวอย่ำง สถำปัตยกรรมบริกำร G-Cloud (Current State Architecture: Low-Level)

ติดต่อขอให้บริกำร

รับเร่ืองจำกลูกค้ำ

ส่งรำยละเอียดกำรขอใช้บริกำรให้ค ำปรึก ำลูกค้ำ

อนุมัติค ำขอใช้บริกำร

**ติดตำมกำรให้บริกำร/
ควบคุมกำรให้บริกำร

ข้อมูลลูกค้ำ ข้อมูลพนักงำน
ข้อมูลผลิตภั  ์/

บริกำร

ข้อมูลกำรขอใช้
บริกำร/ขำย

ข้อมูลเจ้ำหน้ำท่ี
ศูนย์บริกำรลูกค้ำ

              
Windows Server

              
Windows Server

Private Cloud

ข้อมูลลูกค้ำ ข้อมูลพนักงำน

ข้อมูลผลิตภั  ์/
บริกำร

รำยละเอียดกำรขอ
ใช้บริกำร

              
Windows Server

              
MySQL

              
MSSQL Server

ข้อมูลลูกค้ำ ข้อมูลครุภั  ์ IT

ศูนย์บริกำรลูกค้ำ/
ส่วนงำนสำรบรร 

ส่วนงำนขำย

รับค ำขอเป ดใช้บริกำร

ผู้จัดกำรส่วนขำย

ตรวจสอบควำม
พร้อมของบริกำร

Yes

No

เป ดใช้บริกำร

ส่วนงำน IT 
Operation

แจ้งลูกค้ำ

ขอใช้บริกำร/เปลี่ยนแปลง

ขอใช้บริกำร/
เปลี่ยนแปลง

แจ้ง เหตุกำร ์/ปั หำ ด ำเนินกำรแก้ไขปั หำ ป ดเร่ือง

ระบบสำรบรร 

ข้อมูลหน่วยงำน
ภำครัฐ

หนังสือเข้ำ/ออก

              
Windows Server

                    
                     

                    
                   

              
Windows Server

              
MSSQL Server

ข้อมูลกำรแจ้ง
เปลี่ยนแปลง/เหตุ

กำร์

SLAข้อมูลลูกค้ำ 

ข้อมูลพนักงำน

ระบบ Contact Center

                    
     Contact Center

                    
          Contact Center

ระบบ Customer Management

                    
     Customer Mgt.

              
Linux

              
Linux

              
MySQL

                    
     IT Inventory

                    
          IT Inventory

ข้อมูลกำร
รับประกัน

ข้อมูลพนักงำน

ข้อมูลสถำนที่ต้ัง
ครุภั  ์ IT

ระบบ IT Inventory

** ใช้ Software Tools 
ในกำรควบคุมและติดตำม ประกอบไปด้วย 
Cloud Monitoring และ 
Security Monitoring

รำยละเอียด
กำรขอใช้บริกำร ข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลผลิตภั  ์
/บริกำร 

ส ำเนำบัตร
ประชำชน

หนังสือขอ
ใช้บริกำร

แบบขอใช้
บริกำร

ข้อมูลลูกค้ำ 

เปลี่ยนแปลงครุภั  ์ IT
เปลี่ยนแปลง
ครุภั  ์ IT

Yes

No
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OpenID, 
Source Code Security Scanner 
(SQL Injection/Cross-site Scripting), 
Application Performance Monitoring
(Load/Response time, Uptime 
Monitoring,

HTTPS,
                             ,
Data Owner, Data Standard
Document Change Control,
Database Change Control,
SAN Storage, Backup, Recovery 

 AD-Policy, Cloud Monitoring, 
Security Monitoring, Log Mgt. 
Vulnerability Monitoring, Firewall 
Monitoring,   VPN, VLAN, Access 
Control, CCT, Antivirus 

ก หมำย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/
น ยบำย ประเทศ

ข้อบังคับ/ระเบียบ/น ยบำย องค์กร

มำตรฐำน

     .                        
                . .     

     .                  
                . .      

             .                 
                      . . 
            

  ข้อบังคับค ะกรรมกำรบริหำร สรอ. 
ว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ.     

  น ยบำยควำมมั่นคงปลอดภัย
สำรสนเทศ (IS policy)

  หลักเก  ์กำรจ ำแนก กำรขอใช้
บริกำรและเหตุกำร ์ 

  ISO/IEC 27001



ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)หลักสูตรกำรบริหำรยุทธศำสตร์องค์กรด้วย EA คร้ังท่ี 9/11 วันที่ 5 ตุลำคม 2559 

ตัวอย่ำง สถำปัตยกรรมบริกำร G-Cloud (Future State Architecture: Low-Level)

รับเร่ืองจำกลูกค้ำ

อนุมัติค ำขอใช้บริกำร

**ติดตำมกำรให้บริกำร/
ควบคุมกำรให้บริกำร

ข้อมูลเจ้ำหน้ำท่ี
ศูนย์บริกำรลูกค้ำ

ข้อมูลกำรแจ้ง
เปลี่ยนแปลง/เหตุ

กำร์

ข้อมูลกำรขอใช้
บริกำร/ขำย

              
Windows Server

              
Windows Server

Private Cloud

ข้อมูลผลิตภั  ์/
บริกำร

รำยละเอียดกำรขอ
ใช้บริกำร

              
Windows Server

              
MSSQL Server

              
MSSQL Server

ข้อมูลครุภั  ์ IT

ศูนย์บริกำรลูกค้ำ/
ส่วนงำนสำรบรร 

ลูกค้ำ

รับค ำขอเป ดใช้บริกำร

ผู้จัดกำรส่วนขำย

ตรวจสอบควำม
พร้อมของบริกำร

Yes

เป ดใช้บริกำร
ส่วนงำน IT 
Operation

แจ้งลูกค้ำ

รับแจ้ง เหตุกำร ์/ปั หำ

ด ำเนินกำรแก้ไขปั หำ

ป ดเร่ือง

ระบบสำรบรร 

ข้อมูลหน่วยงำน
ภำครัฐ

หนังสือเข้ำ/ออก

              
Windows Server

                    
                     

                    
                   

              
Windows Server

              
MSSQL Server

ระบบ Contact Center

                    
     Contact Center

                    
          Contact Center

ระบบ CRM

                    
     Customer Mgt.

              
Linux

              
Linux

              
MySQL

                    
     IT Inventory

                    
          IT Inventory

ข้อมูลกำร
รับประกัน

ข้อมูลสถำนที่ต้ัง
ครุภั  ์ IT

ระบบ IT Inventory

เปลี่ยนแปลงครุภั  ์ IT
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Windows Server

              
Windows Server

              
MSSQL Server

                    
     Change Mgt.

                    
                     

         
           

ระบบ Change Management

       SLA

                           Government ID          Verify 
                                   

                                                 (Digital 
Signature)                      ขอใช้บริกำร/

เปลี่ยนแปลง?

                         /
                  

                  

                    
               
        

                
         Capability     
Availability          

               
                   

ศูนย์บริกำร
ด ำเนินกำรแก้ไข

ปั หำ?

No

Yes

เปลี่ยนแปลง
ครุภั  ์ IT?

Yes

                   
Portal

No

No

No

OpenID, 
Source Code Security Scanner 
(SQL Injection/Cross-site Scripting), 
Application Performance Monitoring
(Load/Response time, Uptime 
Monitoring,

HTTPS, 
                             ,
Data Owner, Data Standard
Document Change Control,
Database Change Control,
SAN Storage, Backup, Recovery 

 AD-Policy, Cloud Monitoring, 
Security Monitoring, Log Mgt. 
Vulnerability Monitoring, Firewall 
Monitoring,   VPN, VLAN, Access 
Control, CCT, Antivirus 

ก หมำย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/
น ยบำย ประเทศ

ข้อบังคับ/ระเบียบ/น ยบำย องค์กร

มำตรฐำน

     .                        
                . .     

     .                  
                . .      

             .                 
                      . . 
            

  ข้อบังคับค ะกรรมกำรบริหำร สรอ. 
ว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ.     

  น ยบำยควำมมั่นคงปลอดภัย
สำรสนเทศ (IS policy)

  หลักเก  ์กำรจ ำแนก กำรขอใช้
บริกำรและเหตุกำร ์ 

  ISO/IEC 27001
  ISO/IEC 20000
  ISO 22301
  ISO 9001
  CSA STAR

       
    
    

            
**                
                      
                   
     

ขอใช้บริกำร/เปลี่ยนแปลง?

Yes
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ตัวอย่ำง Gap Analysis ด้ำน Business Process ของสถำปัตยกรรมของบริกำร G-Cloud

ติดต่อขอให้บริกำร

รับเร่ืองจำกลูกค้ำ

ส่งรำยละเอียดกำรขอใช้บริกำรให้ค ำปรึก ำลูกค้ำ

อนุมัติค ำขอใช้บริกำร

**ติดตำมกำรให้บริกำร/
ควบคุมกำรให้บริกำร

ศูนย์บริกำรลูกค้ำ/
ส่วนงำนสำรบรร 

ส่วนงำนขำย

รับค ำขอเป ดใช้บริกำร

ผู้จัดกำรส่วนขำย

ตรวจสอบควำม
พร้อมของบริกำร

Yes

No

เป ดใช้บริกำร

ส่วนงำน IT 
Operation

ขอใช้บริกำร/เปลี่ยนแปลง

ขอใช้บริกำร/
เปลี่ยนแปลง

แจ้ง เหตุกำร ์/ปั หำ

SLAข้อมูลลูกค้ำ รำยละเอียด
กำรขอใช้บริกำร

ข้อมูลผลิตภั  ์
/บริกำร 

ส ำเนำบัตร
ประชำชน

หนังสือขอ
ใช้บริกำร

แบบขอใช้
บริกำร ข้อมูลลูกค้ำ 

ศูนย์บริกำร
ด ำเนินกำรแก้ไข

ปั หำ

Bu
sin

es
s P

ro
ce

ss 
(C

ur
ren

t S
tat

e)

รับเร่ืองจำกลูกค้ำ

อนุมัติค ำขอใช้บริกำร

**ติดตำมกำรให้บริกำร/
ควบคุมกำรให้บริกำร

ศูนย์บริกำรลูกค้ำ/
ส่วนงำนสำรบรร 

ลูกค้ำ

รับค ำขอเป ดใช้บริกำร
ผู้จัดกำรส่วนขำย

ตรวจสอบควำม
พร้อมของบริกำร

Yes

เป ดใช้บริกำร
ส่วนงำน IT 
Operation

แจ้งลูกค้ำแจ้ง เหตุกำร ์/ปั หำ

ด ำเนินกำรแก้ไขปั หำ

ป ดเร่ือง

เปลี่ยนแปลงครุภั  ์ IT
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es
s P
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ss 
(Fu

tu
re

 St
ate

)

                           Government ID          
Verify                                    

                                                 (Digital 
Signature)                      

ขอใช้บริกำร/
เปลี่ยนแปลง

                         /
                                             

                    

                       /
                   

                
         Capability     
Availability          

               
                   

ศูนย์บริกำร
ด ำเนินกำรแก้ไข

ปั หำ

No

Yes

เปลี่ยนแปลง
ครุภั  ์ IT

Yes

No

No

               

ขอใช้บริกำร/เปลี่ยนแปลง

Yes

1

4

65 7

8
9

10

11 12

17

3

5
6

7

8 9 10
11

12

14
15 162

ด ำเนินกำรแก้ไขปั หำ เปลี่ยนแปลงครุภั  ์ IT
เปลี่ยนแปลง
ครุภั  ์ IT

Yes

No

แจ้งลูกค้ำป ดเร่ืองYes

13
14

15

18 19

ติดต่อขอใช้บริกำรลูกค้ำ

ติดต่อขอใช้บริกำร
1

2
3

16

4

13
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   จ ำนวนข้ันตอนเดิมทั้งหมด 19 ข้ันตอน

   จ ำนวนข้ันตอนใหม่ทั้งหมด 16 ข้ันตอน

16-19
19

X 100 = -15.79%

มีกำรปรับปรุง 9 ข้ันตอน คิดเป น = 9
19

X 100 = 47.37%

มีกำรลดลง 2 ข้ันตอน คิดเป น = 

มีกิจกรรมที่เป นอัต นมัติ 1 ข้ันตอน คิดเป น = 1
19

X 100 = 5.26%

กำรค ำนว  Gap
จ ำนวนข้ันตอนทั้งหมดในอนำคต-จ ำนวนข้ันตอนทั้งหมดในปัจจุบัน

จ ำนวนข้ันตอนในปัจจุบัน
X 100% กำรลดลง/เพ่ิมขึ้น  = 

รูปแบบกำรค ำนว  Gap

จ ำนวนข้ันตอนที่คำดว่ำจะปรับปรุงในอนำคต

จ ำนวนข้ันตอนในปัจจุบัน
X 100% กำรปรับปรุง  = 

จ ำนวนข้ันตอนที่คำดว่ำจะท ำงำนอัต นมัติในอนำคต

จ ำนวนข้ันตอนในปัจจุบัน
X 100% อัต นมัติ  = 
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ตัวอย่ำง Gap Analysis ด้ำน Application ของสถำปัตยกรรมของบริกำร G-Cloud

ระบบสำรบรร ระบบ Contact Center ระบบ CRMระบบ IT Inventory
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ระบบ Change Management

ระบบสำรบรร ระบบ Contact Center ระบบ Customer Management ระบบ IT Inventory
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5-4
4

X 100 = 25.00%

มีแอปพลิเคชันที่ปรับปรุง 1 แอปพลิเคชัน คิดเป น = 1
4

X 100 = 25.00%

มีแอปพลิเคชันเพิ่มข้ึน 1 แอปพลิเคชัน คิดเป น =

มีแอปพลิเคชันที่ยกเลิก 2 แอปพลิเคชัน คิดเป น =

กำรค ำนว  Gap
จ ำนวนแอปพลิเคชันทั้งหมดในอนำคต-จ ำนวนแอปพลิเคชันทั้งหมดในปัจจุบัน

จ ำนวนแอปพลิเคชันในปัจจุบัน
X 100% กำรลดลง/เพ่ิมขึ้น  = 

รูปแบบกำรค ำนว  Gap

จ ำนวนแอปพลิเคชันที่คำดว่ำจะปรับปรุงในอนำคต

จ ำนวนแอปพลิเคชันในปัจจุบัน
X 100% กำรปรับปรุง  = 

จ ำนวนแอปพลิเคชันที่คำดว่ำจะยกเลิกในอนำคต

จ ำนวนแอปพลิเคชันในปัจจุบัน
X 100% ยกเลิก  = 

มีแอปพลิเคชันที่พั นำใหม่ 3 แอปพลิเคชัน คิดเป น = 3
4 X 100 = 75.00%จ ำนวนแอปพลิเคชันที่คำดว่ำจะพั นำใหม่ในอนำคต

จ ำนวนแอปพลิเคชันในปัจจุบัน
X 100% พั นำใหม่  = 

2
4 X 100 = 50.00%

   จ ำนวนแอปพลิเคชันเดิมทั้งหมด 4 แอปพลิเคชัน

   จ ำนวนแอปพลิเคชันใหม่ทั้งหมด 5 แอปพลิเคชัน
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ตัวอย่ำง Gap Analysis ด้ำน Data--ฐำนข้อมูล ของสถำปัตยกรรมของบริกำร G-Cloud

ข้อมูลลูกค้ำ ข้อมูลพนักงำน
ข้อมูลผลิตภั  ์/

บริกำร

ข้อมูลกำรขอใช้
บริกำร/ขำย

ข้อมูลเจ้ำหน้ำท่ี
ศูนย์บริกำรลูกค้ำ

ข้อมูลลูกค้ำ ข้อมูลพนักงำน

ข้อมูลผลิตภั  ์/
บริกำร

รำยละเอียดกำรขอ
ใช้บริกำร

ข้อมูลลูกค้ำ ข้อมูลครุภั  ์ IT

ข้อมูลหน่วยงำน
ภำครัฐ

หนังสือเข้ำ/ออก

ข้อมูลกำรแจ้ง
เปลี่ยนแปลง/เหตุ

กำร์

ข้อมูลพนักงำน

ข้อมูลกำร
รับประกัน

ข้อมูลพนักงำน

ข้อมูลสถำนที่ต้ัง
ครุภั  ์ IT
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13-18
18

X 100 = -27.78%

มีฐำนข้อมูลที่ปรับปรุง 9 ฐำนข้อมูล คิดเป น = 9
18

X 100 = 50.00%

มีฐำนข้อมูลลดลง 5 ฐำนข้อมูล คิดเป น =

มีฐำนข้อมูลที่เพ่ิมใหม่ ฐำนข้อมูล คิดเป น =

กำรค ำนว  Gap
จ ำนวนฐำนข้อมูลทั้งหมดในอนำคต-จ ำนวนฐำนข้อมูลทั้งหมดในปัจจุบัน

จ ำนวนฐำนข้อมูลในปัจจุบัน
X 100% กำรลดลง/เพ่ิมขึ้น  = 

รูปแบบกำรค ำนว  Gap

จ ำนวนฐำนข้อมูลที่คำดว่ำจะปรับปรุงในอนำคต

จ ำนวนฐำนข้อมูลในปัจจุบัน
X 100% กำรปรับปรุง  = 

จ ำนวนฐำนข้อมูลที่คำดว่ำจะเพิ่มใหม่ในอนำคต

จ ำนวนฐำนข้อมูลในปัจจุบัน
X 100% เพ่ิมใหม่  = 

2
18 X 100 = 11.11%

   จ ำนวนฐำนข้อมูลเดิมทั้งหมด 18 ฐำนข้อมูล
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   จ ำนวนฐำนข้อมูลใหม่ทั้งหมด 13 ฐำนข้อมูล

ฐำนข้อมูล ระบบสำรบรร ฐำนข้อมูล ระบบ Contact Center ฐำนข้อมูล ระบบ Customer Management ฐำนข้อมูล IT Inventory

ข้อมูลเจ้ำหน้ำท่ี
ศูนย์บริกำรลูกค้ำ

ข้อมูลกำรแจ้ง
เปลี่ยนแปลง/เหตุ

กำร์

ข้อมูลกำรขอใช้
บริกำร/ขำย

ข้อมูลผลิตภั  ์/
บริกำร

รำยละเอียดกำรขอ
ใช้บริกำร

ข้อมูลครุภั  ์ ITข้อมูลหน่วยงำน
ภำครัฐ

หนังสือเข้ำ/ออก
ข้อมูลกำร
รับประกัน

ข้อมูลสถำนที่ต้ัง
ครุภั  ์ IT

         
           

       SLA            

ฐำนข้อมูล ระบบสำรบรร ฐำนข้อมูล ระบบ Contact Center ฐำนข้อมูล ระบบ CRM ฐำนข้อมูล ระบบ IT Inventory ฐำนข้อมูล Change Management
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ตัวอย่ำง Gap Analysis สถำปัตยกรรมบริกำร G-Cloud

         

                     
      

                
         

                                   

              /     
                     

          

                                  
                  /
                  

                    IT                    

                                              /           

                    IT

                     

                Contact Center     Customer Mgt.      IT Inventory
     CRM 

(        Customer 
Mgt.)

     Change 
Management

     Contact Center
 (        Contac 

Center     )

                 กระบวนกำร   
   ข้ันตอนเดิมทั้งหมด 18 ข้ันตอน
   ข้ันตอนใหมท่ั้งหมด 16 ข้ันตอน
   ลดลง 2 ข้ันตอน คิดเป น 11.11%
   ปรับปรุง 9 ข้ันตอน คิดเป น 50.00%
   อัต นมัต ิ1 ข้ันตอน คิดเป น 5.56%

                 แอปพลิเคชัน   
   แอปพลิเคชันเดิมทั้งหมด 4 แอป 
   แอปพลิเคชันใหม่ทั้งหมด 5 แอป 
   เพ่ิมขั้น 1 แอป  คิดเป น 25%
   ปรับปรุง 1 แอป  คิดเป น 25%
   ยกเลิก 2 แอป  คิดเป น 50%
   ใหม่ 3 ข้ันตอน คิดเป น 75%

                ฐำนข้อมูล   
   ข้อมูลเดิมทั้งหมด 18 ข้อมูล
   ข้อมูลใหม่ทั้งหมด 13 ข้อมูล
   ลดลง 5 ข้อมูล คิดเป น 27.78%
   ปรับปรุง 9 ข้อมูล คิดเป น 50.00%
   ใหม่ 2 ข้อมูล คิดเป น 11.11%
                กระดำ /ไ ล์
   ข้อมูลเดิมทั้งหมด 9 ข้อมูล
   ข้อมูลใหม่ทั้งหมด 1 ข้อมูล
   ลดลง 8 ข้อมูล คิดเป น 88.89%
   ปรับปรุง 1 ข้อมูล คิดเป น 11.11%
   ยกเลิก 8 ข้อมูล คิดเป น 88.89%
     ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล (DBMS)   
   DBMS เดิมทั้งหมด 2 ย่ีห้อ
   DBMS ใหม่ทั้งหมด 2 ย่ีห้อ
         ระบบป ิบัติกำร (OS)   
   OS เดิมทั้งหมด 2 ย่ีห้อ
   OS ใหม่ทั้งหมด 2 ย่ีห้อ
         เซริ เวอร์ (Server)   
   เซริ เวอร์ เดิมทั้งหมด 1 ย่ีห้อ
   เซริ เวอร์ เดิมทั้งหมด 1 ย่ีห้อ

MSSQL Server MySQL Server

Windows Server Linux

     ก หมำย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/น ยบำย/มำตรฐำน
   ก หมำย/ข้อบังคับ   เดิมทั้งหมด 7  บับ
   ก หมำย/ข้อบังคับ   ใหม่ทั้งหมด 11  บับ
   เพ่ิมขึ้น 4  บับ คิดเป น 57.14%
   ปรับปรุง 1  บับ คิดเป น 14.29%
      ใหม่ 4  บับ คิดเป น 57.14%

ISO/IEC 27001

           .           
                      
      . .             

ISO 22301

   .                  
                . .      

                       
         (IS policy)

ISO 9001 CSA STAR

                        
                      

   .                 
                       . . 

    

                          
   .               . .     

ISO/IEC 20000

Cloud
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ข้อมูลลูกค้ำ ข้อมูลพนักงำน
ข้อมูลผลิตภั  ์/

บริกำร
ข้อมูลกำรขอใช้

บริกำร/ขำย
ข้อมูลเจ้ำหน้ำท่ี
ศูนย์บริกำรลูกค้ำ

ข้อมูลลูกค้ำ ข้อมูลพนักงำน
ข้อมูลผลิตภั  ์/

บริกำร
รำยละเอียดกำรขอ

ใช้บริกำร

ข้อมูลลูกค้ำ ข้อมูลครุภั  ์ ITข้อมูลหน่วยงำน
ภำครัฐหนังสือเข้ำ/ออก

ข้อมูลกำรแจ้ง
เปลี่ยนแปลง/เหตุ

กำร์
ข้อมูลพนักงำน

ข้อมูลกำร
รับประกัน

ข้อมูลพนักงำน
ข้อมูลสถำนที่ต้ัง

ครุภั  ์ IT

ข้อมูลกำร
เปลี่ยนแปลง

ข้อมูล SLA

          
       

            
                                 

               
/       

       SLA          
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ตัวอย่ำง Transition Plan สถำปัตยกรรมบริกำร G-Cloud
[ตัวอยา่ง] Transition Plan ของสถาปัตยกรรมบรกิาร Cloud ของ สรอ.

หมายเลข รายการ ปีงบฯ 2559 ปีงบฯ 2560 ปีงบฯ 2561 ปีงบฯ 2562

01

โครงการ Integrate มาตรฐานสากล 

ประกอบไปดว้ย  (1) ISO/IEC 27001 

(2) ISO 9001 (3) ISO/IEC 20000 

(4) ISO 22301 (5) CSA STAR

02 โครงการปรับปรงุระบบ IT Inventory

03
โครงการพัฒนาระบบ Contact Center 

(แทนระบบ Contac Center เดมิ)

04
โครงการพัฒนาระบบ CRM 

(แทนระบบ Customer Mgt.)

05
โครงการพัฒนาระบบ Change 

Management

06 โครงการเชือ่มโยงขอ้มลู

01 ระบบ Customer Management

02 ระบบ Contact Center (เดมิ)

Business Case
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แบบ อร์ม Gap Analysis
                 กระบวนกำร   
   ขั้นตอนเดิมทั้งหมด   .. ขั้นตอน
   ขั้นตอนใหม่ทั้งหมด   .. ขั้นตอน
   เพิ่มขึ้น/ลดลง   .. ขั้นตอน คิดเป น   ..%
   ปรับปรุง   .. ขั้นตอน คิดเป น   ..%
   ยกเลิก   .. ขั้นตอน คิดเป น   ..%
   ใหม่   .. ขั้นตอน คิดเป น   ..%
   อัต นมัต ิ  .. ขั้นตอน คิดเป น   ..%

                 แอปพลิเคชัน   
   แอปพลิเคชันเดิมทั้งหมด   .. แอป 
   แอปพลิเคชันใหม่ทั้งหมด   .. แอป 
   เพิมขึ้น/ลดลง   .. แอป  คิดเป น   ..%
   ปรับปรุง   .. แอป  คิดเป น   ..%
   ยกเลิก   .. แอป  คิดเป น   ..%
   ใหม่   .. ขั้นตอน คิดเป น   ..%

                ฐำนข้อมูล   
   ข้อมูลเดิมทั้งหมด   .. ข้อมูล
   ข้อมูลใหม่ท้ังหมด   .. ข้อมูล
   เพิมขึ้น/ลดลง   .. ข้อมูล คิดเป น   ..%
   ปรับปรุง   .. ข้อมูล คิดเป น   ..%
   ยกเลิก   .. ข้อมูล คิดเป น   ..%
   ใหม่   .. ข้อมูล คิดเป น   ..%
                กระดำ /ไ ล์
   ข้อมูลเดิมทั้งหมด   .. ข้อมูล
   ข้อมูลใหม่ท้ังหมด   .. ข้อมูล
   เพิมขึ้น/ลดลง   .. ข้อมูล คิดเป น   ..%
   ปรับปรุง   .. ข้อมูล คิดเป น   ..%
   ยกเลิก   .. ข้อมูล คิดเป น   ..%
   ใหม่   .. ข้อมูล คิดเป น   ..%

     ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล (DBMS)   
   DBMS เดิมทั้งหมด   .. ย่ีห้อ
   DBMS ใหม่ทั้งหมด   .. ย่ีห้อ
   เพิมขึ้น/ลดลง   .. ย่ีห้อ คิดเป น   ..%
   ยกเลิก   .. ย่ีห้อ คิดเป น   ..%
   ใหม่   .. ย่ีห้อ คิดเป น   ..%
         ระบบป ิบัติกำร (OS)   
   OS เดิมทั้งหมด   .. ย่ีห้อ
   OS ใหม่ทั้งหมด   .. ย่ีห้อ
   เพิมขึ้น/ลดลง   .. ย่ีห้อ คิดเป น   ..%
   ยกเลิก   .. ย่ีห้อ คิดเป น   ..%
   ใหม่   .. ย่ีห้อ คิดเป น   ..%
         เซริ เวอร์ (Server)   
   เซริ เวอร์ เดิมทั้งหมด   .. ย่ีห้อ
   เซริ เวอร์ เดิมทั้งหมด   .. ย่ีห้อ
   เพิมขึ้น/ลดลง   .. ย่ีห้อ คิดเป น   ..%
   ยกเลิก   .. ย่ีห้อ คิดเป น   ..%
   ใหม่   .. ย่ีห้อ คิดเป น   ..%

     ก หมำย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/น ยบำย/
มำตรฐำน 
   ก หมำย/ข้อบังคับ  เดิมทั้งหมด   .. บับ 
   ก หมำย/ข้อบังคับ  ใหม่ทั้งหมด   .. บับ
   เพิ่มขึ้น/ลดลง   .. บับ คิดเป น   .%
   ปรับปรุง   .. บับ คิดเป น   .%
   ยกเลิก   .. บับ คิดเป น   .%
   ใหม่   .. บับ คิดเป น   .%

ปรับปรุง ยกเลิก ใหม่
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แบบ อร์ม Transition Plan

[แบบฟอรม์] Transition Plan ของสถาปัตยกรรมบรกิาร…………………………………………………

หมายเลข รายการ ปีงบฯ 2559 ปีงบฯ 2560 ปีงบฯ 2561 ปีงบฯ 2562

01
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เวลำที่ใช้ท ำ Workshop
20 นำที
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ขอบคุ ค่ะ/ครับ


