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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้ถูกจัดท าขึ้น เพ่ือใช้ส าหรับการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารส านักงาน ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ของเดือนพ.ค. ๒๕๕๘ ซึ่งรับร่างสถาปัตยกรรม
องค์กร และให้ สรอ. ด าเนินการต่อส าหรับการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรและน ามารายงานความก้าวหน้าต่อ
คณะกรรมการ ในการด าเนินงานที่ผ่านมา เมื่อปี ๒๕๕๘ สรอ. ได้ศึกษากรอบแนวคิดและหลักการในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรของ The Zachman TOGAF และ FEA ซึ่งเป็นแนวคิดที่ยอมรับในระดับสากล เพ่ือน า
จุดเด่นของแต่ละแนวคิดมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร โดย สรอ. ได้
ก าหนดกรอบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ออกเป็น ๔ กระบวนการหลักๆ อันได้แก่ กระบวนการ
ขั้นต้น ( Initial) กระบวนการการออกแบบ (Design) กระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) และ
กระบวนการการวัดผลประสิทธิภาพ (Measurement) ที่ผ่านมา สรอ. ได้ด าเนินการตามขั้นตอนของ
กระบวนการการพัฒนาสถาปัตยกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จ านวนสองกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการ
ขั้นต้น (Initial) และกระบวนการการออกแบบ (Design) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ รายงานการสถาปัตยกรรมองค์กร
ของ สรอ. ปีพ.ศ. ๒๕๕๘  

สรอ. จะด าเนินการต่อในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรส าหรับขั้นตอนกระบวนการการ
ปรับเปลี่ยน (Transition) ซ่ึงจะศึกษาส ารวจและวิเคราะห์สถาปัตยกรรม เพ่ือจัดเรียงล าดับและเลือกโครงการ
ที่ต้องการจะปรับเปลี่ยน (Prioritization) แผนการปรับเปลี่ยน (Transition Plan) และการก ากับดูแลการ
พัฒนาโครงการ (Implement Governance) ส่วนกระบวนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในขั้นตอนสุดท้าย 
คือ กระบวนการการวัดผลประสิทธิภาพ (Measurement) โดยขั้นตอนนี้จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อกระบวนการ
การปรับเปลี่ยนได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงกระบวนการการวัดผลประสิทธิภาพ จะกล่าวถึง การวัด
ประสิทธิภาพองค์กร (Performance Measurement) ซ่ึงสอดคล้องกับตัวชี้วัดผลส าเร็จขององค์กรตามที่ระบุ
ไว้ในกระบวนการขั้นต้น และการปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง (Enterprise Architecture 
Improvement) 

การวางแผนการด าเนินงานของขั้นตอนกระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) นี้ จะแบ่ง
ลักษณะกระบวนการปฏิบัติงาน (Business Processes) ของ สรอ. ออกเป็น ๕ มิต ิตามรายละเอียดด้านล่างนี้  

๑. มิติยุทธศาสตร์บริการ (Service Strategy)  
๒. มิติการออกแบบพัฒนาบริการ (Service Implementation)  
๓. มิติการด าเนินการให้บริการ (Service Operation)  
๔. มิติการสนับสนุนบริการ (Service Support)  
๕. มิติการวัดและประเมินผลการให้บริการ (Service Measurement) 

ในการวางแผนฯ นี้ ได้มีการน าปัจจัยต่างๆ จากรายงานฯ ปีพ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้น
ส าหรับการจัดท าแผน โดยได้น าข้อมูลทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ ดัง 
ตารางที่ ๑ แสดงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการวางแผนการด าเนินงานของกระบวนการปรับเปลี่ยน (Transition)  
เพ่ือน ามาสู่การจัดเรียงล าดับและเลือกโครงการที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนต่อไป  
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ตารางที ่๑ แสดงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการวางแผนการด าเนินงานของกระบวนการปรับเปลี่ยน (TRANSITION) 

จากตารางที่ ๑ แสดงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการวางแผนการด าเนินงานของกระบวนการ
ปรับเปลี่ยน (Transition) พบว่าข้อมูลในมิติที่ ๔ การสนับสนุนบริการ (Service Support) มีจ านวนข้อมูลใน
แต่ละด้านมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นจ านวนกระบวนการการปฏิบัติงานหลัก/ย่อย จ านวนแบบฟอร์มที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นจ านวนมาก แต่ในทางกลับกันพบว่า
แอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่เป็นจ านวนมากนี้ ไม่สามารถอ านวยความสะดวกหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบันไดอ้ย่างแท้จริง ส่งผลให้ยังคงพบประเด็นปัญหาเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นการขาดความเชื่อมโยง ความซ้ าซ้อน
ของข้อมูล ใช้เวลาปฏิบัติงานค่อนข้างมาก และขาดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน นอกเหนือจากปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าว
มาแล้ว ในการจัดท าแผนยังได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จากฝ่ายบริหารของ สรอ. ที่
ต้องการให้เริ่มต้นพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรภายในองค์กรของ สรอ. เน้นการสร้างความเชื่อมโย งระหว่าง
กระบวนการ ลดความซ้ าซ้อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและยกระดับการด าเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมครั้ง
ที่ ๖/๒๕๕๘ ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการภายใน โดยเฉพาะด้าน
งานบริหารจัดการองค์กร (Back Office) เป็นล าดับต้นๆ เนื่องจากเป็นงานสนับสนุนและช่วยประสานงาน ทั้ง
บุคลากรภายในองค์กรและภายนอก หากการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและมีความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการจะส่งผลให้เกิดการให้บริการที่รวดเร็ว ทันสมัย และ
ทันเวลาแก่ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกได้ 

ดังนั้น แผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมกระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) จะให้
ความส าคัญกับการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ส าหรับมิติที่ ๔ การสนับสนุนบริการ (Service Support) เป็น
อันดับแรก ดังตารางที่ ๒ แสดงแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของขั้นตอนกระบวนการปรับเปลี่ยน 
(Transition)* 

ปัจจยั มิติที ่๑ มิติที ่๒ มิติที ่๓ มิติที ่๔ มิติที ่๕

จ ำนวนกระบวนกำรปฏิบัติงำน ๕ ๙ ๖ ๑๑ ๕

จ ำนวนกระบวนกำรปฏิบัติงำนยอ่ย ๑๙ ๒๔ ๓๘ ๗๕ ๒๓

จ ำนวนแบบฟอรม์กำรปฏิบัติงำน ๑ ๒ ๒๕ ๖๕ ๔

จ ำนวนแอปพลเิคชัน ๑ ๓ ๓ ๑๔ ๑
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ตารางที ่๒ แสดงแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของขั้นตอนกระบวนการปรับเปลี่ยน (TRANSITION)* 

 
 
หมายเหตุ : แผนการด าเนินงานน้ี คือ แผนการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการปรับเปล่ียนเท่าน้ัน แผนน้ี

ยังไม่ได้รวมแผนของการปรับปรุงหรือการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการปฏิบัติงานในอนาคต 
 
มิติที่ ๔ การสนับสนุนบริการ (Service Support) จะครอบคลุมงานสนับสนุนต่างๆ ดังนี้ ด้าน

บริหารงานบุคคล ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้านการเงินและบัญชี ด้านการบริหารส านักงาน ด้านการพัฒนา
องค์กร ด้านการบริหารองค์ความรู้ ด้านงานกฎหมาย และด้านฝ่ายอ านวยการ  ซึ่ง สรอ. ได้ก าหนดระยะการ
พัฒนาของมิติการสนับสนุนบริการ ออกเป็น ๔ ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ ๑ การพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านงานพัสดุ 
ระยะที่ ๒ การพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านงานบุคคลและงานบริหารส านักงาน 
ระยะที่ ๓ การพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านจัดซื้อ/จัดจ้างและงานการเงิน 
ระยะที่ ๔ การพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านบริหารองค์ความรู้และงานอ านวยการ 

ในรายงานความก้าวหน้าการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรฉบับนี้ จะรายงานผลการศึกษา ส ารวจ
และวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของด้านการบริหารงานพัสดุ ตามแผนการด าเนินที่ได้วางไว้ โดยจะน าข้อมูลจาก
รายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้น และจะศึกษาส ารวจวิเคราะห์สถาปัตยกรรม
ด้านงานพัสดุที่ครอบคลุมสถาปัตยกรรมทั้ ง ๕ ด้าน คือ ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอปพลิ เคชัน 
(Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย 
(Security) รวมทั้งประเด็นปัญหาและความต้องการในอนาคต ผลการศึกษาและส ารวจสามารถแสดง
สถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมของด้านการบริหารงานพัสดุ ดังรูปที่ ๑ แสดง Asset Current Architecture 
: สถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมด้านงานพัสดุ 

รำยละเอียด ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

๑. มิติยทุธศำสตรบ์รกิำร (Service Strategy)

๒. มิติกำรออกแบบพัฒนำบรกิำร (Service Implementation) 

๓. มิติกำรด ำเนินกำรใหบ้รกิำร (Service Operation) 

๔. มิติกำรสนับสนุนบรกิำร (Service Support) 

๕. มิติกำรวดัและประเมินผลกำรใหบ้รกิำร (Service Measurement)
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(ISO/IEC 27001)

Service Measurement

งานบริหารจัดการสินทรัพย์ งานบุคคลและงานบริหารส านักงาน  งานจัด ื้อ/จัดจ้างและงานการเงิน

ระบบเบิกวัสดุ
(Intranet)

ระบบจัด ื้อ
(Procurement. 

Mgt.)

ระบบครุภัณ ์
(Fixed Asset Mgt.)

ระบบบุคคล
(HR Mgt.)

ระบบครุภัณ  ์IT 
(IT Inventory Mgt.)

ระบบการเงิน
(Financial Mgt.)

ตราส ินค้า
สถานที่ต้ังวัสดุ

ควบคุม/ครุภัณ ์
ผู้ขาย
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Wired LAN Wireless LAN

ENS Cloud

ครุภัณ ์ เช่า

บริหารองค์ความรู้และอ านวยการ

ประเภท/หมวด
ครุภัณ ์ เช่า

ระบบแจ้ง ่อม
(Intranet)

ระบบผู้ถือครอง
ครุภัณ ์

(Intranet)

ระบบพิมพ์บาร์โค้ด
(Post Label)

 

รูปที่ ๑ แสดง ASSET CURRENT ARCHITECTURE : สถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมด้านงานพัสดุ 

 

ผลจากการส ารวจและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมด้านงานพัสดุ พบประเด็นปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ดังนี้ (๑) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอน (๒) การจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือซ้ าซ้อน (๓) ขาด
ความเชื่อมโยงของแอปพลิเคขันที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (๔) แอปพลิเคชันไม่ครอบคลุมถึงขั้นตอนการปฏิบัติที่
ส าคัญ รวมทั้งไม่สนับสนุนต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เช่น การไม่สามารถออกรายงานได้ตามความต้องการ 
ประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้จะถูกน ามาวิเคราะห์ เพ่ือออกแบบสถาปัตยกรรมด้านกระบวนการบริหารพัสดุใน
อนาคตเพ่ือให้ตอบสนองการใช้งานมากยิ่งขึ้น มีความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ 
โดยสามารถแสดงสถานะในอนาคตของสถาปัตยกรรมของด้านงานพัสดุ ดัง รูปที่ ๒ แสดง Asset Future 
Architecture : สถานะในอนาคตของสถาปัตยกรรมด้านงานพัสดุ 

  



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน สถาปัตยกรรมองคก์รของส านักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ (องคก์ารมหาชน) 

๑๒ | ห น้ า  

 

Service Strategy Service Operation Service SupportService Implementation
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(ISO/IEC 2700)

Service Measurement

งานบริหารจัดการสินทรัพย์ งานบุคคลและงานบริหารส านักงาน  งานจัด ื้อ/จัดจ้างและงานการเงิน

ระบบเบิกวัสดุ
(Intranet)

ระบบจัด ื้อ
(Procurement. 

Mgt.)

ระบบครุภัณ ์
(Fixed Asset Mgt.)

ระบบบุคคล
(HR Mgt.)

ระบบครุภัณ  ์IT 
(IT Inventory Mgt.)

ระบบการเงิน
(Financial Mgt.)

ตราส ินค้า
สถานที่ต้ังวัสดุ

ควบคุม/ครุภัณ ์
ผู้ขาย
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s

Wired LAN Wireless LAN

ENS Cloud

ครุภัณ ์ เช่า

บริหารองค์ความรู้และอ านวยการ

ประเภท/หมวด
ครุภัณ ์ เช่า

ระบบแจ้ง ่อม
(Intranet)

ระบบผู้ถือครอง
ครุภัณ ์

(Intranet)

ระบบพิมพ์บาร์โค้ด
(Post Label)

 

รูปที่ ๒ แสดง ASSET FUTURE ARCHITECTURE : สถานะในอนาคตของสถาปัตยกรรมด้านงานพัสดุ 

 
แนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมในอนาคตของมิติการสนับสนุนบริการ (Service Support) ใน

ระยะที่ ๑ การพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านการบริหารงานพัสดุ 
๑) การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
๒) ลดการใช้กระดาษ 
๓) การพัฒนา/ปรับปรุงด้านแอปพลิเคชัน ให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญและมี

ความยืดหยุ่นรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต 
๔) สร้างความเชื่อมโยงด้านข้อมูล 
๕) สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย 



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน สถาปัตยกรรมองคก์รของส านักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ (องคก์ารมหาชน) 

๑๓ | ห น้ า  

 

บทที่ ๑ บทน า 

๑.๑ ความเป็นมา 
ตามทีค่ณะกรรมการได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ใน

รูปแบบการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กร เน้นการสร้างความ
เชื่อมโยง ลดความซ้ าซ้อน สนับสนุนและยกระดับการด าเนินงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ทันเวลา รองรับการให้บริการแก่ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกได้ 
ในการนี้ สรอ. จึงได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระดับความส าเร็จการ
พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ซึ่งการด าเนินการนี้จะสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติงานของ สรอ. 
ต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพ
สารสนเทศภาครัฐ ให้กับส่วนราชการระดับกรมจ านวน ๑๔๖ ส่วนราชการ เพ่ือส ารวจสถานะภาพปัจจุบันของ
การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอันจะน าไปสู่การเป็น “Single 
Government” ต่อไป ดังรูปที่ ๓ แสดงความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์องค์กรกับการพัฒนา EA  

 

รูปที่ ๓ แสดงความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์องค์กรกับการพัฒนา EA 

 
 

หลังจาก สรอ. ได้ด าเนินการศึกษาส ารวจและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กร รวมทั้งประเด็น
ปัญหาข้อเสนอแนะและความต้องการในอนาคต เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร 
โดยมีการน าเสนอร่างรายงานพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ ๔/
๒๕๕๘ ของเดือนเม.ย. ๒๕๕๘ เรื่องการศึกษาและวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กร (Current 
State) และการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ของเดือนพ.ค. ๒๕๕๘ เรื่องการออกแบบสถานะในอนาคตของ
สถาปัตยกรรมองค์กร (Future State) ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบร่างสถาปัตยกรรมองค์กรและ
ก าหนดให้ สรอ. ด าเนินการการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรและน ามารายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการ 

  

ยุทธ าสตร์ท่ี ๒ : Connecting
  สร้างกลไกเช่ือมโยงเพ่ือน าไปสู่
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ยุทธ าสตร์ท่ี ๑   Transformation
  ปรับเปล่ียนโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT 
ของภาครัญไปสู่ระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่

ยุทธ าสตร์ท่ี ๓ : Collaboration
  ขับเคล่ือนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างมี
ส่วนร่วมด้วยนวัฒกรรมบริการรูปแบบใหม่
เป าหมาย   
๑)      มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ในรูปแบบใหม่ (Smart e-Service)
๒)      ประชาชนได้รับความสะดวกและมี
คุณค่าจากบริการของรัฐ
ผลผลิต  
จ านวนระบบบริการภาครัฐในรูปแบบใหม่

ยุทธ าสตร์ท่ี ๔ : Readiness
  ผลักดันให้เกิดความพร้อม เพ่ือ
รองรับแนวความคิดใหม่ของรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
 

Enabling Smart* and Open ** 
Government for the People

ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้มีคุณภาพ มีความโปร่งใส เน้นการมีส่วน
ร่วม เพ่ือยกระดับการบริการสู่ประชาชน

แผนกลยุทธ์ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘
   ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมภายในองค์กรของ สรอ.



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน สถาปัตยกรรมองคก์รของส านักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ (องคก์ารมหาชน) 

๑๔ | ห น้ า  

 

๑.๒ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
สรอ. ได้ศึกษากรอบแนวคิดและหลักการในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ The Zachman 

TOGAF และ FEA ซึ่งเป็นแนวคิดที่ยอมรับในระดับสากล เพ่ือน าจุดเด่นของแต่ละแนวคิดมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร โดย สรอ. ได้ก าหนดกรอบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ 
สรอ. (EGA Enterprise Architecture Framework) โดยมีแนวคิดดังนี้ คือ “๓ มุมมอง (View points) ๔ 
กระบวนการ (Processes) และ ๕ โมเดล (Models)” ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ และแสดงดัง รูปที่ ๔ 
แสดงแนวคิด "๓ มุมมอง (view points) ๔ กระบวนการ (process) และ ๕ โมเดล (models)" 

 

รูปที่ ๔ แสดงแนวคิด "๓ มุมมอง (VIEW POINTS) ๔ กระบวนการ (PROCESS) และ ๕ โมเดล (MODELS)" 

มุมมองของสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. (EGA Enterprise Architecture View Points) 
สามารถแบ่งออกเป็น ๓ มุมมองหลัก อันได้แก่ ๑) มุมมองผู้บริหาร หมายถึง มุมมองของคณะกรรมการ 
ผู้อ านวยการ สรอ. รองผู้อ านวยการ สรอ. ผู้อ านวยการฝ่ายและผู้จัดการส่วน ๒) มุมมองผู้ใช้งาน หมายถึง 
มุมมองของเจ้าหน้าที่ทั่วไปที่เป็นผู้ใช้งาน และ ๓) มุมมองเชิงพัฒนา หมายถึง มุมมองของเจ้าหน้าที่บริหาร
จัดการทางธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแต่ละมุมมองของสถาปัตยกรรมองค์กรนั้น จะมี
มุมมองที่ครอบคลุมการส ารวจข้อมูล การวิเคราะห์ และการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในด้านต่างๆ 
(Enterprise Reference Models) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอป
พลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ( Infrastructure) และด้านความมั่นคง
ปลอดภัย (Security)  

กระบวนการในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. (EGA Enterprise Architecture 
Development Processes) ถูกก าหนดขึ้นมา เพ่ือให้ได้ผลของมุมมองและสถาปัตยกรรมองค์กรในด้านต่างๆ 
(Work Product) โดยสามารถแบ่งกระบวนการการพัฒนาสถาปัตยกรรมออกเป็น ๔ กระบวนการหลัก ได้แก่ 
กระบวนการขั้นต้น (Initial) กระบวนการการออกแบบ (Design) กระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) 
และกระบวนการการวัดผลประสิทธิภาพ (Measurement) ซึ่งกระบวนการขั้นต้นจะกล่าวถึง ขอบเขตของการ
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จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Scope) ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) หลักการสถาปัตยกรรม (Architecture 
Principle) ซึ่งจะให้โครงร่างของสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต (Future State Outline) และตัวชี้วัด
ผลส าเร็จขององค์กร (Key Performance Indicator) กระบวนการการออกแบบจะกล่าวถึง สถานะในปัจจุบัน
และอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร (Current and Future State Architectures) การวิเคราะห์ความ
แตกต่างของทั้งสองสถานะ (Gap Analysis) และแผนการด าเนินงาน (Road Map) ส่วนกระบวนการการ
ปรับเปลี่ยนจะกล่าวถึง การจัดเรียงล าดับและเลือกโครงการที่ต้องการจะปรับเปลี่ยน (Prioritization) แผนการ
ปรับเปลี่ยน (Transition Plan) และการก ากับดูแลการพัฒนาโครงการ (Implement Governance) สุดท้าย
คือกระบวนการการวัดผลประสิทธิภาพองค์กรจะกล่าวถึง การวัดประสิทธิภาพองค์กร (Performance 
Measurement) ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดผลส าเร็จขององค์กรตามที่ระบุไว้ในกระบวนการขั้นต้น และการ
ปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง (Enterprise Architecture Improvement)  

การด าเนินงานในปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สรอ. ได้พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรซึ่งครอบคลุมการ
พัฒนา ๒ กระบวนการ คือ กระบวนการขั้นต้น (Initial) และกระบวนการการออกแบบ (Design) ซึ่งผลลัพธ์ที่
ได้ คือ รายงานสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งกระบวนการการพัฒนาทั้งสองกระบวนการ
เริ่มต้นจากก าหนดขอบเขตของการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Scope) ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) 
หลักการสถาปัตยกรรม (Architecture Principle) ที่ให้โครงร่างของสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต (Future 
State Outline) และตัวชี้วัดผลส าเร็จขององค์กร (Key Performance Indicator) รวมทั้งแสดงให้เห็นสถานะ
ในปัจจุบันและอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร (Current and Future State Architectures) การวิเคราะห์
ความแตกต่างของทั้งสองสถานะ (Gap Analysis) และแผนการด าเนินงาน (Road Map)  เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาในกระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition)  และกระบวนการการวัดผลประสิทธิภาพ 
(Measurement) ในขั้นตอนพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรต่อไป  

ในรายงานสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
ตั้งแตน่โยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนการด าเนินงานต่างๆ ซึ่งครอบคลุมสถาปัตยกรรมทั้ง ๕ ด้าน 
ได้แก่ ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) รวมทั้งประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะและความ
ต้องการในอนาคต เพ่ือน ามาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในแต่ละด้าน วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของสถาปัตยกรรม
องค์กรด้วยหลักการ TOWS Matrix ซึ่งผลจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสามารถสรุปประเด็นปัญหาหลักๆ 
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  และรูปที่  ๕  แสดง Current Stage Architecture : สถานะปัจจุบันของ
สถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. 

๑) ขัน้ตอนในการปฏิบัติงานหลายขั้นตอน  
๒) การปฏิบัติงานใช้กระดาษเป็นจ านวนมาก  
๓) แอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติเป็นจ านวนมากแต่ยังขาดความเชื่อมโยง  
๔) ข้อมูลมีการจัดเก็บซ้ าซ้อน  
๕) ขาดผู้รับผิดชอบข้อมูลส าหรับข้อมูลที่ใช้งานร่วมกัน 
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รูปที่ ๕ แสดง CURRENT STAGE ARCHITECTURE : สถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. 

โดยประเด็นปัญหาเหล่านี้จะถูกน ามาวิเคราะห์และออกแบบ และก าหนดกรอบแนวทางพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต ของ สรอ. เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ สร้างให้เกิดความพร้อม ตอบสนองต่อความ
ต้องการการใช้งาน รวมทั้งก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว รองรับการให้บริการแก่ประชาชนหรือหน่วยงาน
ภายนอกได ้ซึ่งสามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคตของ สรอ. (Future state 
Architecture) ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ดังรูปที่ ๖ แสดง Future State Architecture : สถานะอนาคต
ของสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. แนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมในอนาคตของ สรอ.  

๑) มุ่งเน้นไปสู่การเป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูล เพ่ือการตัดสินใจในการท างาน (Data-driven 
Organization) และลดการใช้กระดาษให้มากท่ีสุด  

๒) ก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) ด าเนินการบริหารจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Single Source โดยมีการก าหนด Data 
Operation และ Data Governance ที่เหมาะสม 
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๔) ก าหนดกรอบการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เน้นการเชื่อมโยงระบบผ่าน API เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูล รวมถึงการเปิดข้อมูลให้กับ Stakeholder ผ่าน Public API 

๕) สร้างความตระหนักด้านม่ันคงปลอดภัยส าหรับการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์ท้ังทางด้าน
ธุรกิจ ด้านแอปพลิเคชัน ด้านข้อมูล และด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๖) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศโดยใช้ Cloud Computing เป็นหลัก และเน้นการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 
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รูปที่ ๖ แสดง FUTURE STATE ARCHITECTURE : สถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. 
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๑.๓ แนวทางสถาปัตยกรรมองค์กร ของกระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) 

จากกรอบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ที่ได้ก าหนดกระบวนการพัฒนาไว้ ๔ 
กระบวนการหลักคือ กระบวนการขั้นต้น ( Initial) กระบวนการการออกแบบ (Design) กระบวนการการ
ปรับเปลี่ยน (Transition) และกระบวนการการวัดผลประสิทธิภาพ (Measurement) ในปีพ.ศ.๒๕๕๘ ที่ผ่าน
มา สรอ. ได้ด าเนินการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรตามกระบวนการพัฒนาแล้วสองก ระบวนการ คือ 
กระบวนการขั้นต้น (Initial) และกระบวนการการออกแบบ (Design) โดยผลลัพธ์ คือ รายงานสถาปัตยกรรม
องค์กรของ สรอ. ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ดังรูปที่ ๗ แสดงสถานะการด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสถาปัตยกรรม
องค์กรของ สรอ.  

 

รูปที่ ๗ แสดงสถานะการด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. 

การด าเนินการพัฒนาสถาปัตยกรรมของ สรอ. จะด าเนินการพัฒนาสถาปัตยกรรมในขั้นตอน
กระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) โดยจะน าข้อมูลจากรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
เป็นข้อมูลตั้งต้น และจะศึกษาส ารวจวิเคราะห์สถาปัตยกรรม เพ่ือจัดเรียงล าดับและเลือกโครงการที่จะ
ปรับเปลี่ยน (Prioritization) จัดท าแผนการปรับเปลี่ยน (Transition Plan) และก ากับดูแลการพัฒนาโครงการ 
( Implement Governance) ส่วนกระบวนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในขั้ นตอนสุดท้าย  คือ 
กระบวนการการวัดผลประสิทธิภาพ (Measurement) โดยขั้นตอนนี้จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อกระบวนการการ
ปรับเปลี่ยนได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการการวัดผลประสิทธิภาพ จะกล่าวถึง การวัด
ประสิทธิภาพองค์กร (Performance Measurement) ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลส าเร็จขององค์กรตามที่ระบุ
ไว้ในกระบวนการขั้นต้น และการปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง (Enterprise Architecture 
Improvement) 

ในการวางแผนการด าเนินงานของขั้นตอนกระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition)  จะแบ่ง
ลักษณะกระบวนการปฏิบัติงาน (Business Processes) ออกเป็น ๕ มิติ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ โดยรูปที่ 
๘ แสดง Business Model ทั้ง ๕ มิติ ของ สรอ. และรูปที่ ๙ แสดง Data Flow Diagram ทั้ง ๕ มิติ ของ สรอ.  

๑. มิติยทุธศาสตร์บริการ (Service Strategy)  
๒. มิติการออกแบบพัฒนาบริการ (Service Implementation)  
๓. มิติการด าเนินการให้บริการ (Service Operation)  
๔. มิติการสนับสนุนบริการ (Service Support)  
๕. มิติการวัดและประเมินผลการให้บริการ (Service Measurement) 

๑) กระบวนการ
ข้ันต้น (Initial)

๒) กระบวนการ
การออกแบบ 

(Design)

๓) กระบวนการ
การปรับเปลี่ยน 
(Transition)

๔) กระบวนการการ
การวัดประสิทธิภาพ

องค์กร 
(Measurement)

 ด าเนินการแล้วเสร็จ
 ๑) กระบวนการขั้นต้น (Initial)
 ๒) กระบวนการการออกแบบ (Design)

* ผลลัพธ์ของกระบวนการที่ ๑ และ ๒ คือ รายงาน
พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ที่รายงานต่อ
คณะกรรมการบริหาร เม่ือการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
ของเดือนเม.ย. และการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ของ
เดือนพ.ค. ๒๕๕๘

: ด าเนินการเสร็จสิ้น: อยู่ระหว่างด าเนินการ : ยังไม่ได้ด าเนินการ
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User External Party

คณะกรรมการบริหาร 
คณะอนุกรรมการด้านยุทธ าสตร์
ผู้บริหาร
  าย PS
  าย CS
  าย CM

คณะกรรมการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหาร
  าย IN
  าย CS
  าย AD
  าย EN

คณะอนุกรรมการด้านบริหารงานบุคคล
คณะอนุกรรมการด้านก หมาย
ผู้บริหาร
  าย CM
  าย OD
  าย PS
  าย CS

Data

ก หมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/นโยบาย ประเท ข้อบังคับ/ระเบียบ/นโยบาย องค์กร มาตรฐาน

Security

คณะกรรมการบริหารจัดการเหตุการณ์
ความม่ันคงปลอดภัย
ผู้บริหาร
  าย CS
  าย AD
  าย EN

คณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะผู้ตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐาน
ผู้บริหาร
  าย PS/OD/CS/CM

D22: ข้อมูลลูกค้า D27: แผนการบริหารความต่อเนื่องและกู้คืนภัยพิบัติ
D23: ข้อมูลบริหารโครงการขาย D28: ข้อมูลเหตุการณ์/ปัญหา และแนวทางการแก้ ข
D24: ข้อมูลการขาย
D25: ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน IT
D26: ข้อมูลการติดตาม ควบคุม และบ ารุงรัก า

D29: ข้อมูลโครงสร้างองค์กร D38: สัญญา
D30: ข้อมูลพนักงาน D39: ข้อมูลร้องทุกข์
D31: ข้อมูลการจัด ้ือจัดจ้าง D40: ทรัพย์สินทางปัญญา
D32: ข้อมูลพัสดุ D41: ข้อมูลการนัดหมาย
D33: ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานส านักงาน D42: ข้อมูลวาระ/รายงานการประชุม
D34: ข้อมูลงานสารบรรณ D43: ข้อมูลองค์ความรู้
D35: ข้อมูลทางบัญชี
D36: ข้อมูลมาตรฐานสากลและกระบวนการ
D37: ก  ระเบียบ ข้อบังคับ

D44: ข้อมูลความเสี่ยง
D45: ข้อมูลการควบคุมภายใน
D46: ข้อมูลการตรวจสอบภายใน
D47: ข้อมูลการป ิบัติตามมาตรฐานสากล
D48: ข้อมูลความสอดคล้อง ก  ระเบียบและก หมาย
D49: ความพ งพอใจต่อบริการ
D50: ผลการประเมินการให้บริการ

  พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ. . ๒๕๕๐
  พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ. . ๒๕๔๔ 
  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ. . ๒๕๔๐
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน ( บับที่ ๕) พ. . ๒๕๔๕ (มาตรา ๓/๑)
  พร .ว่าด้วยหลักเกณ ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. . ๒๕๔๖ 
  ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ . . ๒๕๕๕ เป็นต้น

  ข้อบังคับคณะกรรมการ สรอ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ. . ๒๕๕๔
  ข้อบังคับคณะกรรมการ สรอ. ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ. . ๒๕๕๕
  ข้อบังคับว่าด้วยพัสดุ พ. . ๒๕๔๔
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการบริหาร ผู้อ านวยการ และผู้ป ิบัติงาน สรอ . 

พ. . ๒๕๕๕
  ระเบียบว่าด้วยหลักเกณ ์และวิธีป ิบัติเก่ียวกับการพัสดุ พ. . ๒๕๕๐ เป็นต้น

  มาตรฐานด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเท  ISO/IEC 27001

D1: นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ D6: แผนการตลาด
D2: แผนยุทธ าสตร์ 4 ป D7: แผนการพัฒนาองค์กร
D3: แผนแม่บท ICT D8: แผนสถาปัตยกรรมองค์กร
D4: แผนกลยุทธ์ประจ าป D9: แผนป ิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
D5: แผน MIS ประจ าป D10: ข้อตกลงความร่วมมือ
 

D11: ข้อมูลวิจัยผลิตภัณ ์/บริการ D18: ข้อมูลการปรับปรุงผลิตภัณ /์บริการ
D12: ข้อมูลการวิเคราะห์และการออกแบบ D19: ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
D13: ข้อมูลต้นแบบผลิตภัณ ์/บริการ D20: ข้อมูลการติดต้ัง
D14: ข้อมูลผลิตภัณ /์บริการ D21: ข้อมูลการประชาสัมพันธ์
D15: ผลิตภัณ ์ที่พัฒนาข ้น
D16: คู่มือการพัฒนาและการใช้งาน
D17: ข้อมูลบริหารโครงการพัฒนา

P1 : Service Strategy

P1.1: ก าหนดนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
P1.2: ก าหนดยุทธ าสตร์และแผนกลยุทธ์
P1.3: ก าหนดแผนการตลาดและแผนพัฒนาองค์กร
P1.4: ก าหนดแผนป ิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
P1.5: สร้างความร่วมมือ

P2 : Service Implementation
P2.1: วิจัยผลิตภัณ ์/บริการ
P2.2: วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาต้นแบบ ผลิตภัณ ์/บริการ
P2.3: จัดท ามาตรฐานผลิตภัณ ์/บริการ
P2.4: พัฒนา สรรหา และปรับปรุงผลิตภัณ ์/บริการ
P2.5: บริหารการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณ ์/บริการ
P2.6: เตรียมความพร้อมให้บริการ ผลิตภัณ /์บริการ

P3 : Service Operation
P3.1: บริหารการขายและโครงการ
P3.2: ควบคุมผลิตภัณ ์และบริการ
P3.3: บริหารความต่อเนื่อง
P3.4: บริการหลังการขาย

P4 : Service Support

P5 : Service Measurement
P5.1: บริหารความเสี่ยง
P5.2: ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบภายใน
P5.3: ประเมินผล

Business process/Activity

P4.1: บริการและพัฒนาบุคลากร
P4.2: จัด ื้อจัดจ้างและพัสดุ
P4.3: บริหารการเงินและบัญชี
P4.4: บริหารส านักงาน
P4.5: พัฒนาองค์กร
P4.6: ก หมาย
P4.7: เลขานุการและการจัดประชุม
P4.8: บริหารองค์ความรู้

กระทรวง ICT

ปปช.

กรมบัญชีกลาง

ส านักงบประมาณ

กพร.

สตง.

 

รูปที่ ๘ แสดง BUSINESS MODEL ทั้ง ๕ มิติ ของ สรอ. 
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P1

Service Strategy

P2

Service Implementation

แผนป ิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณD9

ข้อมูลการติดตั้งD20

ข้อมูลวิจัยผลิตภัณ /์บริการD11

แผนสถาปัตยกรรมองค์กรD8

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ส านักงบประมาณ

กระทรวงเทคโนโลย ีสารสนเท และการส่ือสาร

กรมบัญชีกลาง

ส านักงานคณะกรรมการป องกันและ
ปราบปรามการทุจร ิตแห่งชาติ (ปปช.)

ข้อมูลการปรับปรุงผลิตภัณ ์/บริการD18

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงD19

ข้อมูลการประชาสัมพันธ ์D21

P3

Service Operation

P4

Service Support

P5

Service Measurement

ข้อมูลบริหารโครงการขายD23

ข้อมูลการขายD24

ข้อมูลการติดตาม ควบคุม และบ ารุงรัก าD26

ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานส านักงานD33

แผนการบริหารความต่อเน่ืองและกู้คืนระบบD27

ข้อมูลการจัด ้ือจัดจ้างD31

ข้อมูลพัสดุD32

ข้อมูลเหตุการณ/์ปัญหาและแนวทางการแก้ ขD28

ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน ITD25

ข้อมูลงานสารบรรณD34

ข้อมูลทางบัญชีD35

ข้อมูลมาตรฐานสากลและกระบวนการD36

ก  ระเบียบ ข้อบังคับและก หมายD37

สัญญาD38

ข้อมูลร้องทุกข์D39

ทรัพย์สินทางปัญญาD40

ข้อมูลการนัดหมายD41

ข้อมูลวาระและรายงานการประชุมD42

ข้อมูลองค์ความรู้D43

ข้อมูลโครงสร้างองค์กรD29

ข้อมูลพนักงาน D30

ข้อมูลความเสี่ยงD44

ข้อมูลการควบคุมภายในD45

ข้อมูลการตรวจสอบภายในD46

ข้อมูลการป ิบัติตามมาตรฐานสากลD47

ข้อมูลความสอดคล้อง ก  ระเบียบและก หมายD48

ความพ งพอใจต่อบริการD49

ผลการประเมินการให ้บริการD50

ข้อมูลลูกค้าD22

คณะกรรมการบร ิหาร

คณะอนุกรรมการด้านยุทธ าสตร ์
องค ์กร

: Common data : External data: Sector's Data : Shared data

คู่มือการพัฒนาและการใช้งานD16

ข้อมูลบริหารโครงการพัฒนาD17

ข้อมูลการติดตั้งD20

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงD19

ข้อมูลการประชาสัมพันธ ์D21

ผู้บร ิหาร สรอ.

  าย PS

  าย CS

  าย CM

คณะกรรมการอนุมัติการ
เปล่ียนแปลง

ผู้บร ิหาร สรอ.

  าย IN

  าย CS

  าย AD

  าย EN

คณะกรรมการจัดการเหตุการณ์
ความมั่นคงปลอดภัย

นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐD1

แผนยุทธ าสตร์ 4 ป D2

แผนแม่บท ICTD3

แผนกลยุทธ ์ประจ าป D4

แผน MIS ประจ าป D5

แผนการตลาดD6

แผนพัฒนาองค์กรD7

แผนป ิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณD9

แผนสถาปัตยกรรมองค์กรD8

นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐD1

แผนยุทธ าสตร์ 4 ป D2

แผนแม่บท ICTD3

แผนกลยุทธ ์ประจ าป D4

แผน MIS ประจ าป D5

แผนการตลาดD6

แผนพัฒนาองค์กรD7

ข้อตกลงความร่วมมือD10

ข้อตกลงความร่วมมือD10

ข้อมูลการ  ก าความเป็น ป ด้ D12

ผลิตภัณ ์ท่ีพัฒนาข ้นD15

ข้อมูลผลิตภัณ ์/บริการD14

ข้อมูลต้นแบบผลิตภัณ /์บริการD13

คู่มือการพัฒนาและการใช้งานD16

ข้อมูลบริหารโครงการพัฒนาD17

  าย IN

ผู้บร ิหาร สรอ.

  าย CS

  าย AD

  าย EN

แผนป ิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณD9

แผนสถาปัตยกรรมองค์กรD8

นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐD1

แผนยุทธ าสตร์ 4 ป D2

แผนแม่บท ICTD3

แผนกลยุทธ ์ประจ าป D4

แผน MIS ประจ าป D5

แผนการตลาดD6

แผนพัฒนาองค์กรD7

ข้อตกลงความร่วมมือD10

ข้อมูลการปรับปรุงผลิตภัณ ์/บริการD18

คณะอนุกรรมการด ้านบริหารงาน
บุคคล

คณะอนุกรรมการด้านก หมาย

  าย PS

ผู้บร ิหาร สรอ.

  าย CS

  าย OD

  าย CM

คณะอนุกรรมการด้านบริหาร
ความเส ี่ยง

คณะอนุกรรมการด ้านตรวจสอบ

หน่วยตรวจสอบภายใน

คณะผู้ตรวจประเมินภายในระบบ
มาตรฐาน

ผู้บร ิหาร สรอ.

  าย PS

  าย CS

  าย OD

  าย CM

แผนป ิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณD9

แผนสถาปัตยกรรมองค์กรD8

นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐD1

แผนยุทธ าสตร์ 4 ป D2

แผนแม่บท ICTD3

แผนกลยุทธ ์ประจ าป D4

แผน MIS ประจ าป D5

แผนการตลาดD6

แผนพัฒนาองค์กรD7

ข้อตกลงความร่วมมือD10

ข้อมูลบริหารโครงการขายD23

ข้อมูลการขายD24

ข้อมูลการติดตาม ควบคุม และบ ารุงรัก าD26

แผนการบริหารความต่อเน่ืองและกู้คืนระบบD27

ข้อมูลเหตุการณ/์ปัญหาและแนวทางการแก้ ขD28

ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน ITD25

ข้อมูลลูกค้าD22

 

รูปที่ ๙ แสดง DATA FLOW DIAGRAM ทั้ง ๕ มิติ ของ สรอ.



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน สถาปัตยกรรมองคก์รของส านักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ (องคก์ารมหาชน) 

๒๑ | ห น้ า  

 

และในการวางแผนการด าเนินงานของขั้นตอนกระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) ได้มี
การน าปัจจัยต่างๆ จากรายงานฯ ปีพ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้นส าหรับการจัดท าแผน โดยได้น าข้อมูลทั้ง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ ดังตารางที่ ๓ แสดงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
การวางแผนการด าเนินงานของกระบวนการปรับเปลี่ยน (Transition) เพ่ือน ามาสู่การจัดเรียงล าดับและ
โครงการที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนต่อไป  

 

ตารางที ่๓ แสดงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการวางแผนการด าเนินงานของกระบวนการปรับเปลี่ยน (TRANSITION) 

จากตารางที่ ๓ แสดงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการวางแผนการด าเนินงานของกระบวนการ
ปรับเปลี่ยน (Transition) พบว่าข้อมูลในมิติที่ ๔ การสนับสนุนบริการ (Service Support) มีจ านวนข้อมูลใน
แต่ละด้านมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นจ านวนกระบวนการการปฏิบัติงานหลัก/ย่อย จ านวนแบบฟอร์มที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นจ านวนมาก แต่ในทางกลับกันพบว่า
แอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่เป็นจ านวนมากนี้ ไม่สามารถอ านวยความสะดวกหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบันได้อย่างแท้จริง ส่งผลให้ยังคงพบประเด็นปัญหาเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นการขาดความเชื่อมโยง ความซ้ าซ้อน
ของข้อมูล ใช้เวลาปฏิบัติงานค่อนข้างมาก และขาดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน นอกเหนือจากปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าว
มาแล้ว ในการจัดท าแผนยังได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จากฝ่ายบริหารของ สรอ. ที่
ต้องการให้เริ่มต้นพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรภายในองค์กรของ สรอ. เน้นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
กระบวนการ ลดความซ้ าซ้อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและยกระดับการด าเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมครั้ง
ที่ ๖/๒๕๕๘ ที่เห็นควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการภายใน 
โดยเฉพาะด้านงานบริหารจัดการองค์กร (Back Office) เป็นล าดับต้นๆ เนื่องจากงานบริหารจัดการองค์กร 
เป็นงานสนับสนุนและประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในองค์กรและภายนอก หากการด าเนินงานเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการจะมี.ให้เกิดการอ านวยความสะดวกบริการที่
รวดเร็ว ทันสมัย และทันเวลาแก่ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกได้ 

ดังนั้น แผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมกระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) จะให้
ความส าคัญกับการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ส าหรับมิติที่ ๔ การสนับสนุนบริการ (Service Support) เป็น
อันดับแรก ดังตารางที่ ๒ แสดงแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของขั้นตอนกระบวนการปรับเปลี่ยน 
(Transition)* 

ปัจจยั มิติที ่๑ มิติที ่๒ มิติที ่๓ มิติที ่๔ มิติที ่๕

จ ำนวนกระบวนกำรปฏิบัติงำน ๕ ๙ ๖ ๑๑ ๕

จ ำนวนกระบวนกำรปฏิบัติงำนยอ่ย ๑๙ ๒๔ ๓๘ ๗๕ ๒๓

จ ำนวนแบบฟอรม์กำรปฏิบัติงำน ๑ ๒ ๒๕ ๖๕ ๔

จ ำนวนแอปพลเิคชัน ๑ ๓ ๓ ๑๔ ๑
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ลักษณะกระบวนการปฏิบัติงาน (Business Processes) ของมิติที่ ๔ การสนับสนุนบริการ 
(Service Support) คือ งานบริหารจัดการองค์กร (Back Office) จะครอบคลุมงานสนับสนุน ได้แก่การ
ทรัพยากรบุคคลการจัดซื้อ/จัดจ้าง การเงินและบัญชี การบริหารส านักงาน การพัฒนาองค์กร การบริหารองค์
ความรู้ งานกฎหมาย และอ านวยการ โดยการวางแผนการด าเนินงานของมิติที่ ๔ จะน าข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศและกระบวนการปฏิบัติงานจากรายงานฯ ปีพ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้น ดังตารางที่ ๔ แสดง
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการวางแผนของมิติที่ ๔ การสนับสนุนบริการ (Service Support) แล้วน ามาวิเคราะห์
เพ่ือการจัดเรียงล าดับและเลือกโครงการที่ต้องการจะปรับเปลี่ยน ในการวิเคราะห์การจัดท าแผนการพัฒนา
สถาปัตยกรรมในครั้งนี้ จะเน้นการพิจารณาบนฐานของความคุ้มค่าการลงทุนที่เกิดจากการพัฒนาด้วยตัวเอง
เป็นอันดับแรก เน้นการพิจารณาความสัมพันธ์ของแอปพลิเคชันกับกระบวนการภายใน ความซ้ าซ้อน ความ
เชื่อมโยงในด้านต่างๆ จากตารางพบว่ากระบวนการ PC-S01 : บริการและพัฒนาบุคลากร มีจ านวน
กระบวนการปฏิบัติงาน และจ านวนการใช้แบบฟอร์มในการด าเนินงานมากที่สุด รวมทั้งมีจ านวนแอปพลิเคชัน
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นอันสอง แต่เนื่องจาก PC-S01 ได้มีการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาแอป
พลิเคชันไปก่อนแล้ว ส่งผลให้การวิเคราะห์ต้องพิจารณาปัจจัยในล าดับถัดมา นั่นคือ PC-S03 : บริหารงานพัสดุ 
ที่มีจ านวนกระบวนการปฏิบัติงานและจ านวนการใช้แบบฟอร์มในการด าเนินงานมากเป็นอันดับสาม และมีการ
ใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รวมทั้งมีแผนในการปรับปรุงอ้างอิงตามแผน 
MIS ที่จะด าเนินการพัฒนาด้วยตัวเอง  

 

ตารางที ่๔ แสดงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการวางแผนของมิติที่ ๔ การสนับสนุนบริการ (SERVICE SUPPORT) 

 

ช่ือกระบวนกำร
จ ำนวน

กระบวนกำรยอ่ย
จ ำนวน

แบบฟอรม์
จ ำนวนแอป
พลเิคชัน

มีแผนปรบัปรงุ (แผน MIS)

PC-S01 : บริการและพฒันาบุคลากร 303 29 3* ม ี(จัดซ้ือจัดจ้าง)

PC-S02 : บริหารงานจัดซ้ือจัดจ้าง 56 9 1 ไมม่ ี(ใช้งานอย่างต่อเนื่อง)

PC-S03 : บรหิำรงำนพัสดุ 78 8 4* มี (พัฒนำเองโดยฝ่ำย AD)

PC-S04 : บริหารส านักงาน 56 3 1* ไมม่ ี(ใช้งานอย่างต่อเนื่อง)

PC-S05 : การเงินและบัญชี 66 5 1 ม ี(พฒันาเองโดยฝ่าย AD)

PC-S11 : บริหารองค์ความรู้ 22 0 2* ม ี(จัดซ้ือจัดจ้าง)

PC-S12 : บริหารฝ่ายอ านวยการ 118 2 2* ไมม่ ี(ใช้งานอย่างต่อเนื่อง)

PC-S15 : บริหารงานสารบรรณ 45 0 1 ไมม่ ี(ใช้งานอย่างต่อเนื่อง)

PC-S16 : จัดการทรัพย์สินทางปัญญา 12 0 0 -

PC-S17 : การพฒันาองค์กร 24 0 0 -

PC-S22 : การจัดการระบบมาตรฐาน 42 9 1 ไมม่ ี(ใช้งานอย่างต่อเนื่อง)

** มท้ัีงหมด 14 แอปพลิเคชัน ซ่ึง Intranet จะสนับสนุนท้ัง PC-S01, PC-S03, PC-S04, PC-S11 และ PC-S12
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จากปัจจัยดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สรอ. จึงได้จึงได้แบ่งระยะการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
มิติที่ ๔ การสนับสนุนบริการ (Service Support) ออกเป็น ๔ ระยะ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ และรูปที่ ๑๐ 
แสดงระยะการพัฒนาของมิติการสนับสนุนบริการ (Service Support)  

ระยะที่ ๑ ด้านกระบวนการบริหารงานพัสดุ 
ระยะที่ ๒ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารส านักงาน 
ระยะที่ ๓ ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้างและการเงินและบัญชี 
ระยะที่ ๔ ด้านการบริหารองค์ความรู้และอ านวยการ 

 

รูปที่ ๑๐ แสดงระยะการพัฒนาของมิติการสนับสนุนบริการ (Service Support) 

๑.๔ การพัฒนาสถาปัตยกรรม ระยะที่ ๑ ด้านกระบวนการบริหารงานพัสดุ 

รายงานความก้าวหน้าการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรฉบับนี้ จะรายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานมิติการสนับสนุนบริการ (Service Support) ของระยะที่ ๑ ด้านกระบวนการบริหารงานพัสดุ 
อ้างอิงตารางที่  ๒ แสดงแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของขั้นตอนกระบวนการปรับเปลี่ยน 
(Transition)* ที่วางไว้ โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดการด าเนินการดังนี้ 

๑.๔.๑ วัตถุประสงค์  

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาสถาปัตยกรรมในมิติการสนับสนุนบริการ (Service Support) ของ
ระยะที่ ๑ ด้านกระบวนการบริหารงานพัสดุ มีดังนี ้ 

๑. เพ่ือจัดท าสถาปัตยกรรมด้านกระบวนการบริหารงานพัสดุ ทั้งสถานะปัจจุบันและในอนาคต 
ของมิติการสนับสนุนบริการ (Service Support) ซึ่งครอบคลุมสถาปัตยกรรมทั้ง ๕ ด้าน  

๒. ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านกระบวนการบริหารงานพัสดุ เพ่ือลด
ปัญหาในการปฏิบัติงาน ตอบสนองต่อความต้องการในอนาคต และบูรณาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการการปฏิบัติงาน 

: อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีพ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ : ยังไม่ได้ด าเนินการ

ระยะท่ี ๑ ด้านบริหารจัดการพัสดุ

ระยะท่ี ๒ ด้านงานบุคคลและงานบริหารส านักงาน

ระยะท่ี ๔ ด้านบริหารองค์ความรู้และงานอ านวยการ

ระยะท่ี ๓ ด้านจัด ื้อ/จัดจ้างและงานการเงิน

๑. มิติยุทธ าสตร์
บริการ 

(Service Strategy) 

๒. มิติการออกแบบ
พัฒนาบริการ (Service 

Implementation) 

๓. มิติการด าเนินการ
ให้บริการ

(Service Operation) 

๔. มิติการสนับสนุน
บริการ

(Service Support) 

๕. มิติการวัดและ
ประเมินผลการให้บริการ

(Service Measurement)
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๑.๔.๒ ขอบเขตและแผนการด าเนินงาน 

ตามแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของขั้นตอนกระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition)* 
จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาสถาปัตยกรรมในมิติการสนับสนุนบริการ (Service Support) เป็นอันดับแรก 
ตามข้อเสนอแนะของฝ่ายบริหารและคณะอนุกรรมการตรวจสอบ โดยจะน าข้อมูลจากรายงานสถาปัตยกรรม
องค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้น และจะศึกษาส ารวจวิเคราะห์สถาปัตยกรรมด้านงานพัสดุ เพ่ือจัด
เรียงล าดับและเลือกโครงการที่ต้องการจะปรับเปลี่ยน (Prioritization) แผนการปรับเปลี่ยน (Transition 
Plan) และการก ากับดูแลการพัฒนาโครงการ ( Implement Governance) ซึ่งการพัฒนาจะครอบคลุม
สถาปัตยกรรมทั้ง ๕ ด้าน คือ ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) รวมทั้งประเด็นปัญหา
ข้อเสนอแนะและความต้องการในอนาคต โดยมิติการสนับสนุนบริการ จะแบ่งระยะการพัฒนาออกเป็น ๔ 
ระยะ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ และตารางที่ ๕ แสดงแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมของระยะที่ ๑ ด้านงาน
พัสดุ 

ระยะที่ ๑ ด้านกระบวนการบริหารงานพัสดุ 
ระยะที่ ๒ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารส านักงาน 
ระยะที่ ๓ ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้างและการเงินและบัญชี 
ระยะที่ ๔ ด้านการบริหารองค์ความรู้และอ านวยการ 

ดังนั้น ในรายงานความก้าวหน้าการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรฉบับนี้ จะรายงานก้าวหน้าของ
ด าเนินการพัฒนาสถาปัตยกรรมในมิติการสนับสนุนบริการ (Service Support) ของระยะที่ ๑ การพัฒนา
สถาปัตยกรรมด้านกระบวนการบริหารงานพัสดุ อ้างอิงตามแผนในตารางที่ ๕ แสดงแผนการพัฒนา
สถาปัตยกรรมของระยะท่ี ๑ ด้านงานพัสด ุ

 

ตารางที ่๕ แสดงแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมของระยะที่ ๑ ด้านงานพัสดุ 

  

Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ Q๑ Q๒ Q๓ Q๔

ระยะที ่๑ กำรพัฒนำสถำปัตยกรรมด้ำนกำรบรหิำรงำนพัสดุ

ระยะที ่๒ กำรพัฒนำสถำปัตยกรรมด้ำนงำนบุคคลและงำนบรหิำรส ำนักงำน

ระยะที ่๓ กำรพัฒนำสถำปัตยกรรมด้ำนจดัซ้ือ/จดัจำ้งและงำนกำรเงนิ

ระยะที ่๔ กำรพัฒนำสถำปัตยกรรมด้ำนบรหิำรองค์ควำมรูแ้ละงำนอ ำนวยกำร

ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐
รำยละเอียด

แผนกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ส ำหรบักระบวนกำรกำรปรบัเปลี่ยน (Transition) 
ของมิติกำรสนับสนุนบรกิำร (Service Support) ในระยะที ่๑ ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรพัสดุ
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๑.๔.๓ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในขั้นตอนกระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) ของมิติ
การสนับสนุนบริการ (Service Support) ในระยะที่ ๑ การพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านกระบวนการบริหารงาน
พัสดุจะน าข้อมูลในรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้น และศึกษาส ารวจ
สถาปัตยกรรมด้านงานพัสดุที่ครอบคลุมสถาปัตยกรรมทั้ง ๕ ด้าน รวมทั้งศึกษาประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะ
และความต้องการในอนาคต น ามาวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมในอนาคต (Future Architecture) 
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน ตอบสนองต่อการท างานในอนาคต และสร้างความเชื่อมโยงทั้งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและกระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

๑. ส ารวจสถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมด้านกระบวนการบริหารงานพัสดุ 
จะน าข้อมูลในรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้น และศึกษา

สถาปัตยกรรมด้านงานพัสดุต่อซึ่งจะครอบคลุมสถาปัตยกรรมทั้ง ๕ ด้าน คือ ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอป
พลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) และด้านความมั่นคง
ปลอดภัย (Security) รวมทั้งประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะและความต้องการในอนาคต  

๒. วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมของด้านกระบวนการบริหารงานพัสดุ 
รวบรวมข้อมูลจากผลการส ารวจสถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรม รวมทั้งประเด็นปัญหา

ข้อเสนอแนะและความต้องการในอนาคต เพ่ือน ามาวิเคราะห์ ปรับปรุงและออกแบบแนวทางในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมในอนาคตของด้านงานพัสดุ และยกระดับศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือก่อให้เกิด
การตอบสนองต่อกระบวนการการปฏิบัติงานที่มีสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น  

๓. บทสรุปการด าเนินงานของการพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านกระบวนการบริหารพัสดุ 
จัดท า (ร่าง) บทสรุปการด าเนินงานของการพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านกระบวนการบริหารพัสดุ 
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๑.๔.๔ องค์ประกอบของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร 

องค์ประกอบของรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการสถาปัตยกรรมองค์กรฉบับนี้ จะแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น ๗ บท โดยมีเนื้อหาสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

บทที่ ๑ บทน า เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แนว
ทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรต่อส าหรับกระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) วัตถุประสงค์
เป้าหมายของโครงการ ขั้นตอนการพัฒนา และแผนการด าเนินงานต่อ 

บทที่ ๒ ด้านธุรกิจ (Business) ของกระบวนการบริหารงานพัสด ุจะศึกษาส ารวจและวิเคราะห์ กระบวนการ
การปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการด าเนินงานของกระบวนการบริหารงานพัสดุ แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะและความต้องการในอนาคต รวมทั้งกระบวนการการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานพัสดุ โดยจะน าข้อมูลในรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มา
เป็นข้อมูลตั้งต้น เพ่ือน ามาออกแบบสถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ (Business Architecture) ของกระบวนการ
บริหารงานพัสดุทั้งสถานะปัจจุบันและในอนาคต   

บทที่ ๓ ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ของกระบวนการบริหารงานพัสดุ จะศึกษาส ารวจและวิเคราะห์
โครงสร้างของแอปพลิเคชันที่ช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ รวมทั้ง
ประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะและความต้องการในอนาคต โดยจะน าข้อมูลในรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี 
พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้น เพ่ือน ามาออกแบบสถาปัตยกรรมด้านแอปพลิเคชัน (Application 
Architecture) ของงานพัสดุทั้งสถานะปัจจุบันและในอนาคต  

บทที่ ๔ ด้านข้อมูล (Data) ของกระบวนการบริหารงานพัสดุ จะศึกษาส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล 
ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ ผู้ที่เกี่ยวข้อง/เจ้าของข้อมูล รวมทั้งประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะและ
ความต้องการในอนาคต โดยจะน าข้อมูลในรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้น 
เพ่ือน ามาออกแบบแบบจ าลองข้อมูล (Data Model) ของด้านงานพัสดุ และจัดท าสถาปัตยกรรมด้านข้อมูล 
(Data Architecture) ของงานพัสดุทั้งสถานะปัจจุบันและในอนาคต  

บทที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ของกระบวนการบริหารงานพัสดุ จะศึกษาส ารวจและ
วิเคราะห์ด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ รวมทั้งประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะและ
ความต้องการในอนาคต โดยจะน าข้อมูลในรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้น 
เพ่ือน ามาออกแบบสถาปัตยกรรมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Architecture) ของกระบวนการ
บริหารงานพัสดุทั้งสถานะปัจจุบันและในอนาคต 

บทที่ ๖ ด้านความม่ันคงปลอดภัย (Security) ของกระบวนการบริหารงานพัสดุ จะศึกษา กฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ รวมทั้งมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการควบคุม
ด้านความมั่นคงปลอดภัย  

บทที่ ๗ บทสรุปการด าเนินงานของการพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านกระบวนการบริหารงานพัสดุ เป็นการ
ก าหนดกรอบและแนวทางการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนและสร้างความเชื่อมโยงกับ
กระบวนการการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือช่วยลดประเด็นปัญหาและช่วยยกระดับศักยภาพของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรให้ตอบสนองกับกระบวนการการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารงานพัสดุ   
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บทที่ ๒ ด้านธุรกิจ (Business) ของงานพัสดุ 
ในมิติการสนับสนุนบริการ (Service Support) สามารถแบ่งระยะการพัฒนา ออกเป็น ๔ ระยะ 

คือ ระยะที่ ๑ การพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านกระบวนการบริหารงานพัสดุ ระยะที่ ๒ การพัฒนาสถาปัตยกรรม
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารส านักงาน ระยะที่ ๓ การพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านการจัดซื้อ/
จัดจ้าง การเงินและบัญชีและระยะที่ ๔ การพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านการบริหารองค์ความรู้และอ านวยการ 
ดังรูปที่ ๑๑ แสดงระยะการพัฒนาของมิติการสนับสนุนบริการ โดยรายงานฉบับนี้จะรายงานการพัฒนา
สถาปัตยกรรมของระยะที่ ๑ ด้านกระบวนการบริหารงานพัสดุ อ้างอิงตามแผนการด าเนินงานในตารางที่ ๕ 
แสดงแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมของระยะที่ ๑ ด้านงานพัสดุ  

 

รูปที่ ๑๑ แสดงระยะการพัฒนาของมิติการสนับสนุนบริการ 

ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมนี้จะครอบคลุมการบริหารจัดการด้านกระบวนการบริหารงานพัสดุ 
ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักเกณ ์และวิธีการปฏิบัติ  ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

ค านิยาม 

การพัสดุ หมายถึง การจัดท าเอง การจัดหาพัสดุ การยืม การควบคุม การเก็บรักษา การจ าหน่าย
พัสดุ และการด าเนินการอื่นที่ก าหนดในข้อบังคับ 

พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณ ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินไม่มีรูปร่าง 

วัสดุ หมายถึง ๑) สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพไป 
หรือไม่คงเดิม หรือเสื่อมสภาพโดยง่าย ๒) สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 
๑ ปีขึ้นไป แต่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ๓) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือมีอายุการใช้งานระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี ๔) สิ่งของที่ใช้เพ่ือการบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซม เสริมสร้างหรือปรับปรุง รวมทั้งอะไหล่ ชุดอะไหล่ หรือส่วนประกอบของครุภัณ ์หลัก 

ครุภัณ ์ หมายถึง ๑) สิ่งของซึ่งโดยมีสภาพมีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานตั้งแต่ ๑ ปี
ขึน้ไป และมีราคาต่อหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท ๒) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดเกินกว่า ๒๐,๐๐๐ บาทและมีอายุการใช้งานระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปีขึ้นไป 

มิติการสนับสนุนบริการ 

(Service Support)

ระยะที่ ๑ ด้านงานพัสดุ ระยะท่ี ๒ ด้านงานบุคคล
และงานบริหารส านักงาน

ระยะท่ี ๓ ด้านจัดซ้ือ/จัด
จ้างและงานการเงิน  

ระยะท่ี ๔ ด้านบริหารองค์
ความรู้และงานอ านวยการ
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และจากรายงานสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ปี พ.ศ.๒๕๕๘ อ้างอิงการวิเคราะห์และ
ออกแบบในด้านธุรกิจในบทที่ ๔ ที่เริ่มตั้งแต่การส ารวจ วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงสร้าง
องค์กร แผนการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรและแต่ละส่วนงาน โดยการศึกษาข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่าง
แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ตัวชี้วัด ๔ ปี แผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ กับส่วนงานผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละตัวชี้วัด รวมทั้งศึกษาข้อมูลกระบวนการอ้างอิงโครงสร้างองค์กร 
ตามประกาศส านักงาน ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง โครงสร้างองค์กร : ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ด้วย พบประเด็นปัญหาหลักๆ ของด้านธุรกิจ (Business) ของ สรอ. 
ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดไดดั้งตารางที่ ๖ แสดงประเด็นปัญหาด้านธุรกิจของ สรอ.  

ที่มา ประเด็นปัญหา 
 
 
 
 

รายงานสถาปัตยกรรม
องค์กรของ สรอ. ปี พ.ศ.

๒๕๕๘ : ด้านธุรกิจ 
(Business) 

 กระบวนการปฏิบัติงานภายใน สรอ. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานจ านวนมาก 
 ขาดความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ ส่งผลให้ไม่สามารถติดตาม

สถานะของการปฏิบัติงานได ้
 บางกระบวนการยังขาดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน หรือมีความซ้ าซ้อนใน

อ านาจหน้าที่ของการปฏิบัติงาน 
 การติดต่อประสานงานระหว่างกระบวนการ หรือระหว่างส่วนงานใช้

เวลาค่อนข้างมาก เนื่องจากประสานงานยังใช้ช่องทางผ่านการประชุม 
หรือผ่านทางเอกสาร (กระดาษ) เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  

 การสูญหายของข้อมูล (เอกสาร) ระหว่างกระบวนการ 

ตารางที ่๖ แสดงประเด็นปัญหาด้านธุรกิจของ สรอ. 

ดังนั้น ในบทนี้จะกล่าวถึงการพัฒนาด้านธุรกิจของกระบวนการบริหารงานพัสดุ ซึ่งจะศึกษา
ส ารวจและวิเคราะห์ เริ่มตั้งแต่ ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ กระบวนการการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารงานพัสดุ (PC-S03 
บริหารงานพัสดุ) แบบฟอร์มต่างๆ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเด็นปัญหา
ข้อเสนอแนะและความต้องการในอนาคต โดยการน าข้อมูลในรายงานสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ปี พ.ศ.
๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้น เพ่ือออกแบบสถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ (Business Architecture) ของกระบวนการ
บริหารงานพัสดุทั้งสถานะปัจจุบันและในอนาคตต่อไป   
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๒.๑ สถาปัตยกรรมด้านธุรกิจในปัจจุบันของงานพัสดุ 
กระบวนการปฏิบัติงาน (Business Process) ของ สรอ. ได้แบ่งหมวดการปฏิบัติงานออกเป็น ๒ 

หมวด ได้แก่ หมวดกระบวนการหลัก (Core Business Process) มีจ านวน ๑๔ กระบวนการ และหมวด
กระบวนการสนับสนุน (Supporting Process) มีจ านวน ๒๒ กระบวนการ ซึ่งกระบวนการการบริหารงาน
พัสดุ อยู่ในหมวดกระบวนการสนับสนุน อ้างอิงเอกสาร PC-S03 : บริหารงานพัสดุ ดังรูปที่ ๑๒ แสดงภาพรวม
ของสถาปัตยกรรมกระบวนการธุรกิจของ สรอ.  

Marketing/Planning 

Build, Acquire and Implement

Sell,Deliver, Service and Support 

Internal Support 

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณ ์/
บริการ

จัดท าต้นแบบและมาตรฐาน

จัดการทรัพย์สินทางปัญญา

บริหารและพัฒนาบุคลากร

บริหารงานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

บริหารลูกค้าสัมพันธ์

บริหารฝ่ายอ านวยการ

บริหารงานแผนนโยบายและ
งบประมาณ

บริหารส านักงาน

บริหารงานพัสดุ

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

บริหารการเงินและบัญชี

บริหารความเสี่ยง

บริหารความม่ันคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ

ก าหนดนโยบายรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

ก าหนดยุทธ์ศาสตร์และ
แผนกลยุทธ์

วิจัยตลาด บริหารการตลาด

วิเคราะห์และออกแบบ
ผลิตภัณ /์บริการ

บริหารโครงการ
ผลิตภัณ /์บริการ ช่วงพัฒนา

พัฒนาผลิตภัณ ์/บริการ
ช่วงพัฒนา

ผลิตภัณ /์บริการช่วงพัฒนา

บริหารการขาย บริหารโครงการ

งานประชาสัมพันธ์

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 ารวจความพึงพอใจ

การใช้บริการ

ประเมินความสอดคล้อง
กฏหมายและ มาตรฐานที่

เก่ียวข้อง

PC-S21PC-S18 PC-S19 PC-S20

การจัดการระบบมาตรฐาน

PC-S22

 

รูปที่ ๑๒ แสดงภาพรวมของสถาปัตยกรรมกระบวนการธุรกิจของ สรอ. 
การส ารวจข้อมูลกระบวนการบริหารงานพัสดุ สามารถแบ่งพัสดุออกเป็น ๒ หมวดหลัก ได้แก่ ๑) 

หมวดครุภัณ ์ และ ๒) หมวดวัสดุ ซึ่งหมวดวัสดุนี้ สามารถแบ่งย่อยออกเป็น ๒ หมวดย่อยคือ วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุควบคุม อ้างอิงการแบ่งหมวดพัสดุตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังแสดงหมวดงาน
พัสดุของ สรอ. ดังรูปที่ ๑๓ แสดงหมวดงานพัสดุของ สรอ. 
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รูปที่ ๑๓ แสดงหมวดงานพัสดุของ สรอ. 

ซึ่งกระบวนการบริหารงานพัสดุนี้รวมขั้นตอนการปฏิบัติงานของหมวดครุภัณ ์และหมวดวัสดุไว้
ด้วยกัน ดังตารางที่ ๗ แสดงความสัมพันธ์ของหมวดพัสดุกับกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การบันทึกรับพัสดุ การ
ควบคุมพัสดุ การตรวจนับวัสดุ-พัสดุ การโอนครุภัณ ์ การคืนครุภัณ ์ การซ่อมแซมครุภัณ ์ และการจ าหน่าย
พัสดุ จากการส ารวจพบว่ามีกระบวนการปฏิบัติงานย่อยจ านวน ๘ กระบวนการ ได้แก่ ๑) PC-S03.05 : บันทึก
รับพัสดุของ สรอ. ๒) PC-S03.10   ควบคุมวัสดุ ๓) PC-S03.15   ตรวจนับวัสดุ ๔) PC-S03.20   ตรวจนับ
พัสดุประจ าป ี๕) PC-S03.25   โอนครุภัณ ์ ๖) PC-S03.30   คืนครุภัณ ์ ๗) PC-S03.35   ซ่อมแซมครุภัณ ์ 
และ ๘) PC-S03.40   จ าหน่ายครุภัณ ์ โดยผู้ที่รับผิดชอบกระบวนการบริหารจัดการงานพัสดุหลัก ๒ ส่วน
งาน คือ ส่วนจัดซื้อและพัสดุ (CMP) และส่วนบริหารงานทั่วไปและอ านวยการ (CMG) ดังตารางที่ ๘ แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ PC-S03 : บริหารงานพัสดุ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  

 

ตารางที่ ๗ แสดงความสัมพันธ์ของหมวดพัสดุกับกระบวนการ 

 

หมวดงานพัสดุของ สรอ.

๑) หมวดครุภัณ ์ ๒) หมวดวัสดุ

๒.๑) วัสดุสิ้นเปลือง ๒.๒) วัสดุควบคุม

ช่ือกระบวนกำรหลัก ช่ือกระบวนกำรยอ่ย

วสั
ดุส

ิ้นเ
ปล

ือง

วสั
ดุค

วบ
คุม

คร
ภุัณ

ฑ์

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

๒)   PC-S03.10 : ควบคุมวัสดุ O

๓)   PC-S03.15 : ตรวจนับวัสดุ O

๔)   PC-S03.20 : ตรวจนับพสัดุประจ าปี 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 าหน่ายครุภณัฑ์ O O

PC-S03 : บริหำรงำนพัสดุ
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ตารางที ่๘ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ PC-S03 : บริหารงานพัสดุ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

จากตารางที่ ๙ แสดงจ านวนการกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆในปัจจุบันของ PC-S03 : 
บริหารงานพัสดุ พบว่ากระบวนการ PC-S03 : บริหารงานพัสดุ มีจ านวนกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติเป็นจ านวน ๗๘ 
กิจกรรม โดยเป็นกระบวนการที่มีจ านวนกิจกรรมสูงติดอันดับที่ ๓ จาก ๑๔ กระบวนการสนับสนุน 
(Supporting Process) (อ้างอิงข้อมูลในบทที่ ๔ การออกแบบสถาปัตยกรรมในอนาคตของ สรอ. ในรายงาน
สถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ปี พ.ศ.๒๕๕๘) และจากตารางพบว่ามีจ านวนแอปพลิเคชันที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน จ านวน ๔ แอปพลิเคชัน ได้แก่ AP03  ระบบครุภัณ ์ IT (IT Inventory), AP08 : ระบบสนับสนุน
งานภายในส านักงาน (Intranet), AP12 : ระบบครุภัณ ์ (Fixed Asset Management System) และ AP21  
ระบบพิมพ์บาร์โค้ด (Post Label) รวมทั้งมีแอปพลเคชันที่เชื่อมโยงกับงานพัสดุ จ านวน ๓ แอปพลิเคชัน ได้แก่ 
AP09: ระบบบุคคล (Human Resource Management System), AP11  ระบบจัดซื้อ (Procurement 
Management System) และ AP13  ระบบการเงิน (Financial Management System) (หมายเหตุ : 
ส าหรับรายละเอียดของแต่ละแอปพลิเคชันจะขออธิบายในบทที่ ๓ ต่อไป)  

  

ตารางที ่๙ แสดงจ านวนการกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆในปัจจุบันของ PC-S03 : บริหารงานพัสดุ 

และในตารางที่ ๑๐ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการย่อยของงานพัสดุกับแอปพลิเคชัน
ต่างๆ พบว่ามีบางกระบวนการย่อยไม่มีแอปพลิเคชันช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ได้แก่ PC-
S03.20   ตรวจนับพัสดุประจ าปี, PC-S03.25 : โอนครุภัณ ์, PC-S03.30 : คืนครุภัณ ์ และ PC-S03.40 : 
จ าหน่ายครุภัณ ์ 
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CMG CMP
๑)   PC-S03.05 : บันทึกรับพัสดุของ สรอ.
๒)   PC-S03.10 : ควบคุมวัสดุ
๓)   PC-S03.15 : ตรวจนับวัสดุ
๔)   PC-S03.20 : ตรวจนับพัสดุประจ าปี
๕)   PC-S03.25 : โอนครุภัณฑ์
๖)   PC-S03.30 : คืนครุภัณฑ์
๗)   PC-S03.35 : ซ่อมแซมครุภัณฑ์
๘)   PC-S03.40 : จ าหน่ายครุภัณฑ์

PC-S03 : บริหำรงำนพัสดุ

All
 EG

A
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รำยละเอียด จ ำนวน
กระบวนการการปฏบิติังานยอ่ย ๘
กจิกรรมทีต้่องปฏบิติั ๗๘
การตัดสินใจ ๑๔
แอปพลิเคชนัทีใ่ชใ้นการปฏบิติังาน ๔
แอปพลิเคชนัทีเ่ชือ่มโยงกบังานพสัดุ ๓

มีจ านวนกิจกรรมที่ต้องปฏิบตัิ 
สูงเป็นอันดับที่ ๓ ของ
กระบวนการสนับสนุน 
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ตารางที ่๑๐ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการย่อยของงานพัสดุกับแอปพลิเคชันต่างๆ 

ผลการส ารวจพบประเด็นปัญหาหลักๆ ของกระบวนการบริหารงานพัสดุ ในด้านธุรกิจ 
(Business) สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
๑) กระบวนการปฏิบัติงานมีขั้นตอนการปฏิบัติงานจ านวนมาก และขาดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 กระบวนการปฏิบัติในเอกสาร PC-S01 : บริหารงานพัสดุ มีจ านวนกระบวนการย่อยเป็นจ านวนมาก 

และซ้ าซ้อน ส่งผลให้เกิดความสับสน และไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน เช่น กระบวนการย่อย PC-
S03.25   โอนครุภัณ ์ กับกระบวนการย่อย PC-S03.30   คืนครุภัณ ์ มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน คือ 
การเปลี่ยนแปลงผู้ที่ถือครองพัสดุ  

๒) บางกิจกรรมยังไม่ได้จัดท าเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน 
 มีกิจกรรมการสอบทานจ านวนวัสดุในพ้ืนที่จัดเก็บ กับข้อมูลในระบบทุกๆ ๔ เดือน แต่ไม่พบการระบุ

กิจกรรมนี้ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน PC-S03.15   ตรวจนับวัสดุ เป็นต้น 
๓) ขาดความเชื่อมโยงของกระบวนการ  
 การปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารงานพัสดุ ยังขาดการเชื่อมโยงของกระบวนการ การจัดล าดับของ

การปฏิบัติงานไม่เป็นทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้เกิดความสับสนของกิจกรรมต่างๆ เช่น กระบวนการ
บริหารวัสดุไม่ระบุการด าเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการแต่ถูกขั้นด้วยกระบวนการบริหารพัสดุ 
ในขณะเดียวกันได้มีการระบุกระบวนการย้อนกลับของการบริการวัสดุอีกครั้ง ท าให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน   

๔) ขาดความเชื่อมโยงด้านข้อมูล  
 การส่งต่อข้อมูลต่างๆ ไปยังส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่ หากต้องการทราบสถานะของข้อมูลต้องติดตามกับ

ส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่โดยตรง เนื่องจากการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนใหญ่ผ่านกระดาษ รวมถึงแอปพลิเค
ชันที่มีในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ (หมายเหตุ : ส าหรับรายละเอียดของแต่ละ
แอปพลิเคชันจะระบุในบทที่ ๓) ส่งผลให้ไม่สามารถทราบสถานะการด าเนินงาน หรือข้อมูลต่างๆได้  
ทันท่วงที หรืออาจใช้ระยะเวลาในการประสานงานนาน เช่น ข้อมูลระยะเวลาการท าประกันอุปกรณ์
ต่างๆ  
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๑)   PC-S03.05 : บนัทึกรับพสัดุของ สรอ. O O O O O

๒)   PC-S03.10 : ควบคุมวัสดุ O

๓)   PC-S03.15 : ตรวจนับวัสดุ O

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

๘)   PC-S03.40 : จ าหน่ายครุภณัฑ์
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๒.๒ สถาปัตยกรรมด้านธุรกิจในอนาคตของกระบวนการบริหารงานพัสดุ 
การออกแบบสถาปัตยกรรมด้านธุรกิจในอนาคตนี้ จะก าหนดแนวทางในการพัฒนา เพ่ือช่วยลด

ประเด็นปัญหาและสนองต่อความต้องการ  ตามรายละเอียดดัง  ตารางที่  ๑๑  แนวทางในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมด้านธุรกิจในอนาคตของงานพัสดุ 

ประเด็นปัญหา 
แนวทางในพัฒนา 

๑) กระบวนการปฏิบัติงานมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานจ านวน
มาก และขาดผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน 

 ปรับปรุงกระบวนการใหม่ โดยลดกระบวนย่อย จาก ๘ กระบวนการ 
ลดลงเหลือ ๓ กระบวนการ และจ านวนกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติลดลงจาก 
๗๘ กิจกรรม ลงลงเหลือ ๕๘ กิจกรรม เพ่ือเน้นกระบวนการให้กระชับ 
เข้าใจได้ง่าย ไม่ซ้ าซ้อน และสะดวกต่อการใช้ต่อการปฏิบัติงาน 

 ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 
๒) บางกิจกรรมยังไม่ได้ด าเนินการ

จัดท าเป็นกระบวนการ 
 จัดท ากิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยังไม่มีในกระบวนการ ให้เป็น

ลายลักษณ์อักษร 
๓) ขาดความเชื่อมโยงของ

กระบวนการ  
 การสร้างความเชื่อมโยงทั้งด้านกระบวนการและด้านข้อมูลจะมีการ

พัฒนาแอปพลิเคชัน เพ่ือช่วยแก้ไขประเด็นปัญหาเหล่านี้ โดยจะขอ
กล่าวรายละเอียดในบทที่ ๓ ด้านแอปพลิเคชัน และบทที่ ๔ ด้านข้อมูล 
ต่อไป 

๔) ขาดความเชื่อมโยงด้านข้อมูล  

ตารางที ่๑๑ แนวทางในการพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านธุรกิจในอนาคตของงานพัสดุ 

ในการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ (PC-S03 : บริหารงานพัสดุ) จะออกแบบให้
ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานย่อยทั้ง ๘ กระบวนการ (งานการบันทึกรับพัสดุ การควบคุมพัสดุ การตรวจ
นับวัสดุ-พัสดุ การโอนครุภัณ ์ การคืนครุภัณ ์ การซ่อมแซมครุภัณ ์ และการจ าหน่ายพัสดุ) โดยกระบวนการ
ที่ออกแบบใหม่นี้จะเน้นกระบวนการให้กระชับ เข้าใจได้ง่าย ไม่ซ้ าซ้อน และก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 
รวมทั้งเพ่ิมเติมขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน ซึ่งกระบวนการด าเนินงานของงานพัสดุที่ออกแบบ
ใหม่จะมี ๔ กระบวนการดังนี้ คือ ๑) การวางแผนความต้องการพัสดุ ๒) ควบคุมพัสดุ ๓) บ ารุงรักษา และ ๔) 
จ าหน่ายพัสดุ ดังรูปที่ ๑๔ แสดงกระบวนการการด าเนินงานของงานพัสดุ รูปที่ ๑๕ แสดงแบบจ าลองด้าน
ธุรกิจ (Business Model) ของมิติการสนับสนุนบริการ ทั้ง ๔ ระยะ และดังตารางที่ ๑๒ แสดงรายละเอียดของ
กระบวนการบริหารงานพัสดุใหม่ 

 

รูปที่ ๑๔ แสดงกระบวนการการด าเนินงานของงานพัสดุ 

๑)     การวางแผน
ความต้องการพสัดุ

๒)     ควบคุมพัสดุ๓)     บ ารุงรัก า

๔)     จ าหน่ายพัสดุ
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กระบวนการบริหารงานพัสดุ ความส าคัญและวัตถุประสงค์ 
๑. การวางแผนความต้องการพัสดุ ก าหนดความต้องการพัสดุตามแผนงาน เป็นกระบวนการขั้นแรก

ของการด าเนินการพัสดุ เพ่ือเป็นการก าหนดนโยบาย การจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดสรรงบประมาณของส านักงาน 
โดยมีการก าหนดประเภทของพัสดุ รายการ จ านวน และระยะเวลา
ที่ต้องใช้พัสดุ เช่น การจัดซื้อวัสดุของส านักงาน  

๒. ควบคุมพัสดุ การควบคุมเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารพัสดุเพื่อให้ทราบถึง
จ านวนพัสดุที่ส านักงานรับ โดยการจ าแนกประเภทและรายการของ
พัสดุ พร้อมทั้งให้มีหลักฐานการรับจ่ายพัสดุที่ได้บันทึกในบัญชีหรือ
ทะเบียนไว้ประกอบการตรวจสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลทางการบริหาร
ค่าเสื่อม ซึ่งประเภทของพัสดุแบ่งเป็น ครุภัณ ์ วัสดุควบคุม วัสดุ 
เมื่อจ าแนกประเภทแล้วจึงบันทึกข้อมูลลงระบบ (ครุภัณ ์ วัสดุ
บันทึกท่ีระบบครุภัณ ์ ส่วนวสัดุบันทึกท่ีระบบเบิกวัสดุ) และก าหนด
รหัสในกรณีที่เป็นครุภัณ ์หรือวัสดุควบคุม นอกจากนี้การควบคุม
พัสดุยังรวมถึงการตรวจสอบรายการพัสดุที่มีในระบบ การโอน-คืน
ครุภัณ ์ เพื่อให้ทราบสถานะของพัสดุ 

๓. บ ารุงรักษาพัสดุ การบ ารุงรักษาเป็นกระบวนการหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน
พัสดุที่เกิดขึ้นหลังจากแจกจ่ายพัสดุไปสู่ผู้รับผิดชอบ การบ ารุงรักษา
เป็นขั้นตอนที่มีความเก่ียวพันกับข้ันตอนอื่นอย่างมาก นับแต่การ
จัดหาซึ่งต้องค านึงถึงการควบคุมคุณภาพของพัสดุที่จัดหาเพ่ือไม่ท า
ให้เกิดปัญหาการช ารุดเสื่อมสภาพก่อนก าหนด และระหว่างการใช้
งานต้องมีการบ ารุงรักษาตามแผน เพ่ือให้พัสดุอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
อยู่เสมอ นอกจากนี้การบ ารุงรักษายังท าให้ทราบว่าพัสดุใดหากใช้
ต่อไปจะท าให้เกิดความสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลบ ารุงรักษา หรือ
หมดความจ าเป็นสมควรที่จะจ าหน่ายและจัดหาพัสดุมาทดแทน 

๔. จ าหน่ายพัสดุ การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุที่ช ารุด เสื่อมสภาพ หมดความ
จ าเป็นต้องใช้ปฏิบัติงานต่อไป หรือหากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายมาก หรืออยู่ในสภาพไม่เหมาะสมที่จะใช้งานต่อไปให้
ด าเนินการพิจารณาจ าหน่ายพัสดุได้ใน ๕ วิธีดังนี้ การขาย การ
แลกเปลี่ยน การโอน การบริจาค การแปรสภาพหรือท าลาย กรณี
พัสดุสูญหายโดยไม่ปรากฏผู้รับผิด หรือมีผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชด
ใช้ได้แต่ไม่สมควรด าเนินการตาม ๕ วิธีดังกล่าวให้จ าหน่ายพัสดุเป็น
สูญ เพ่ือลดภาระงบประมาณในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและท าให้ดูแล
บ ารุงรักษาเฉพาะพัสดุที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานเท่านั้น 

ตารางที่ ๑๒ แสดงรายละเอียดของกระบวนการบริหารงานพัสดุใหม่ 
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ตารางที ่๑๓ แสดงความสัมพันธ์ของหมวดพัสดุกับกระบวนการงานพัสดุที่ออกแบบใหม่ 

จากตารางที่ ๑๓ แสดงความสัมพันธ์ของหมวดพัสดุกับกระบวนการงานพัสดุที่ออกแบบใหม่ ซึ่ง
สามารถแบ่งกระบวนการ PC-S03 : บริหารงานพัสดุ ออกเป็น ๓ กระบวนการย่อย ดังรายละเอียดด้านล่าง 

๑) กระบวนการของหมวดวัสดุสิ้นเปลือง มีจ านวน ๑ กระบวนการย่อย คือ 
๒.๒) กระบวนการย่อย PC-S03.05 : บริหารงานวัสดุ ดังรูปที่ ๑๖ แสดงกระบวนการย่อย 

PC-S03.05 : บริหารงานวัสดุในอนาคต  
๒) กระบวนการของบริหารงานครุภัณ ์และวัสดุควบคุม มีจ านวน ๒ กระบวนการย่อย คือ 

๒.๒) กระบวนการย่อย PC-S03.10 : วางแผนความต้องการ ควบคุมพัสดุ และการ
บ ารุงรักษา ดังรูปที่ ๑๗  แสดงกระบวนการย่อย PC-S03.10 : วางแผนความ
ต้องการ ควบคุมพัสดุ และการบ ารุงรักษาในอนาคต 

๒.๒) กระบวนการย่อย PC-S03.15 : ตรวจนับ จ าหน่ายพัสดุประจ าปี ดังรูปที่ ๑๘ แสดง
กระบวนการย่อย PC-S03.15 : ตรวจนับ จ าหน่ายพัสดุประจ าปีในอนาคต  

 

ตารางที ่๑๔ แสดงจ านวนการเปรียบเทียบการกระบวนการปฏิบัติงานปัจจุบันกับที่ออกแบบใหม่ของงานพัสดุ 

กระบวนการ PC-S03 : บริหารงานพัสดุ ที่ออกแบบใหม่นี้ จะเน้นกระบวนการให้กระชับ เข้าใจ
ง่าย ไม่ซ้ าซ้อน และสะดวกต่อการปฏิบัติงาน โดยได้ยุบกระบวนการปฏิบัติงานย่อยจากเดิม ๘ กระบวนการ 
ลดลงเหลือ ๓ กระบวนการ และเมื่อกระบวนการย่อยลดลงก็ส่งผลให้กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติงานลดลงด้วย จาก
เดิม ๗๘ กิจกรรม ลดลงเหลือ ๕๙ กิจกรรม ดังตารางที่ ๑๔ แสดงจ านวนการเปรียบเทียบการกระบวนการ
ปฏิบัติงานปัจจุบันกับที่ออกแบบใหม่ของงานพัสดุ 

 

ช่ือกระบวนกำรหลัก ช่ือกระบวนกำรยอ่ย

วสั
ดุส

ิ้นเ
ปล

ือง

วสั
ดุค

วบ
คุม

คร
ภุัณ

ฑ์

๑)   PC-S03.05 : บริหารงานวัสดุ O

๒)   PC-S03.10 : วางแผนความต้องการ ควบคุมพสัดุ และการบ ารุงรักษา O O

๓)   PC-S03.15 : ตรวจนับ จ าหน่ายพสัดุประจ าปี O O

PC-S03 : บริหารงาน
พสัดุ

กระบวนปัจจบัุน กระบวนในอนำคต
กระบวนการการปฏบิติังานยอ่ย ๘ ๓
กจิกรรมทีต้่องปฏบิติั ๗๘ ๕๙
การตัดสินใจ ๑๔ ๑๔
แอปพลิเคชนัทีใ่ชใ้นการปฏบิติังาน ๔ ๔
แอปพลิเคชนัทีเ่ชือ่มโยงกบังานพสัดุ ๓ ๓

จ ำนวน
รำยละเอียด
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ตารางที่ ๑๕ แสดงระยะเวลาการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารวัสดุ  และตารางที่ ๑๖ แสดง
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารครุภัณ ์และวัสดุควบคุม แสดงให้เห็นเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
แต่ละกิจกรรมในปัจจุบันและเวลาปฏิบัติงานในอนาคต โดยเวลาปฏิบัติงานในอนาคตนี้จะเกิดจากการพัฒนา
เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงในด้านแอปพลิเคชันและด้านข้อมูล หากมีการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยจะสามารถลด
กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดดังนี้ 

๑. สามารถลดขั้นตอนการพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode) ระบบพิมพ์บาร์โค้ด (Post Label)  
๒. ลดระยะเวลาในกระบวนการโอน/คืน พัสดุ จากเดิมจัดท าผ่านกระดาษ เป็นการจัดท าแอป

พลิเคชันเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งนอกจากการลดระยะเวลาในการด าเนินการแล้วยัง
ลดความผิดพลาดที่เกิดจากการบันทึกข้อมูล 

๓. สร้างความเชื่อมโยงด้านข้อมูล เช่นการปรับปรุงระบบการแจ้งซ่อมให้ครอบคลุมข้อมูล
เกี่ยวกับการประกัน เพ่ือลดขั้นตอนการการสอบถามระยะเวลาประกันจากส่วนจัดซื้อและ
พัสดุ ให้สามารถทราบขอ้มูลจากแอปพลิเคชันได้ทันทีท่ีต้องการข้อมูล 

๔. ลดระยะเวลาและสร้างความเชื่อมโยงของกระบวนการตรวจนับพัสดุประจ าปี การตรวจนับ
พัสดุในปัจจุบันยังคงใช้กระดาษในการบันทึกข้อมูลขั้นต้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมาณ ๑-๔ สัปดาห์ เนื่องจากมีรายการพัสดุเป็นจ านวนมาก 
จึงท าให้ต้องตรวจนับและน าข้อมูลรายการจากกระดาษมาบันทึกในระบบ อีกทั้งอาจมีข้อมูล
ที่ผิดพลาด จากการส่งข้อมูลไป-กลับระหว่างส่วนจัดซื้อและพัสดุ กับเจ้าหน้าที่ในส านักงาน 
รวมถึงความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูล โดยในอนาคตจะจัดท าแอปพลิเคชันเพ่ือช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานในขั้นตอนดังกล่าว 

นอกจากการลดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแล้ว การปรับปรุงกระบวนการใหม่ ยังสร้าง
ความเชื่อมโยงข้อมูลข้อมูลและแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้กับงานพัสดุเข้าด้วยกัน เพ่ือท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
น าข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการกรอกข้อมูลในหลายๆระบบ อีกด้วย โดยรายละเอียดแสดงใน
บทถัดไป 
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User External Party
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าป 
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
คณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุ
ผู้บร ิหาร
  าย CM
ส่วน CMP

Data

ก หมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/นโยบาย ประเท ข้อบังคับ/ระเบียบ/นโยบาย องค์กร มาตรฐาน

Security
  พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ. . ๒๕๕๐
  พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอ ิเล ็กทรอนิกส ์ พ. . ๒๕๔๔ 
  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ. . ๒๕๔๐
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( บับที่ ๕) พ. . ๒๕๔๕ (มาตรา ๓/๑)
  พร .ว่าด้วยหลักเกณ ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี พ. . ๒๕๔๖ 
  ระเบียบ คตง . ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ. . ๒๕๕๕ เป็นต ้น

  ข้อบังคับคณะกรรมการ สรอ. ว่าด้วยการบร ิหารงานบุคคล พ. . ๒๕๕๔
  ข้อบังคับคณะกรรมการ สรอ. ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ. . ๒๕๕๕
  ข้อบังคับว่าด้วยพัสด ุ พ. . ๒๕๔๔
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจร ิยธรรมของคณะกรรมการบริหาร ผู้อ านวยการ และผู้ป ิบัติงาน สรอ . 

พ. . ๒๕๕๕
  ระเบียบว่าด ้วยหลักเกณ ์และวิธีป ิบัติเก่ียวกับการพัสดุ พ. . ๒๕๕๐ เป็นต ้น

  มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเท  ISO/IEC 27001

P4.1 : งานบริหารจัดการพัสดุ

Business process/Activity

P4.3.1: จัด ้ือ/จัดจ้าง P4.3.2: บริหารการเงินและบัญชี
- การขอ ื้อ - ด้านรายรับ
- พิจารณาผล - ด้านรายจ่าย
- ตรวจรับ
- ประเมินผล

กพร.

P4.2 : งานบุคคลและงานบริหารส านักงาน

P4.1.1 : บริหารงานพัสดุ
- การวางแผนความต้องการพัสดุ
- การควบคุมพัสด ุ
- การบ าร ุงร ัก า
- การจ าหน่ายพัสดุ

คณะอนุกรรมการด ้านบริหารงานบุคคล
คณะอนุกรรมการก หมาย
ผู้บร ิหาร
  าย CM
  าย OD
ส่วน CMH
ส่วน CMG
ส่วน ODL

คณะกรรมการร ่าง TOR
คณะกรรมการพิจารณาผล
คณะกรรมการตรวจร ับ
ผู้บร ิหาร
  าย CM
  าย OD
ส่วน CMP
ส่วน CMF

P4.2.1: บริการและพัฒนาบุคลากร
- ก่อนการจ ้างงาน
- ระหว่างการจ้างงาน
- การเปล่ียนต าแหน่งและการส ิ้นส ุดการจ้างงาน
P4.2.2: บริหารส านักงาน
- งานโครงสร ้างพื้นฐานของส านักงาน
- งานบร ิการส านักงานต่าง 

D32: ข้อมูลพัสด ุ D35: ข้อมูลทางบัญชี
- รหัสพัสด ุ - หมวดบัญชี
- ชื่อพัสดุ - ประเภทบัญชี
- ชื่อวัสด ุ - รหัสบัญชี
- ชื่อ นามสกุล - ค่าเส่ือม
- สถานะพัสดุ - อายุพัสดุ

D29: ข้อมูลโครงสร ้างองค์กร D33: ข้อมูลโครงสร ้างพื้นฐานส านักงาน
- ชื่อ  าย/ส่วนงาน - แผนการท า MA
- สายบังคับบัญชา - ประวัติการ ่อมบ าร ุง
- หน้าที่ความร ับผิดชอบ - ชื่อ นามสกุล
D30: ข้อมูลพนักงาน D39: ข้อมูลร้องทุกข์
- ชื่อ นามสกุล - เร่ืองร้องทุกข์
- เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน - ชื่อ นามสกุล
- ที่อยู่ - ค าตัดสิน

P4.3 : งานจัด ื้อ/จัดจ้างและงานการเงินD9: แผนป ิบัติงานและการใช้จ ่าย D35: ข้อมูลทางบัญชี
- รหัสงบประมาณ/หมวดรายจ่าย - หมวดบัญชี
- ชื่อโครงการ/กิจกรรม - ประเภทบัญชี
- ชื่อแหล่งงบประมาณ - ใบส าค ัญจ่าย
D31: ข้อมูลการจัด ื้อจ ัดจ้าง D38: สัญญา
- ชื่อโครงการจัด ื้อ/จัดจ้าง - ชื่อโครงการจัด ื้อ/จัดจ้าง
- เลขท่ีโครงการจัด ้ือ/จัดจ้าง - เลขท่ีส ัญญา
- ชื่อ Vendor - ระยะเวลาผูกพันสัญญา

P4.4 : งานบริหารองค์ความรู้และงานอ านวยการ

ส านักงบประมาณ

กระทรวง ICT

D34: ข้อมูลงานสารบรรณ D41: ข้อมูลการนัดหมาย 
- เลขท่ีงานสารบรรณ - วันที่นัดหมาย
D36: ข้อมูลมาตรฐานและกระบวนการ D42: ข้อมูลวาระ/รายงานการประชุม
- ชื่อกระบวนการ - ชื่อวาระการประชุม
D37: ก  ระเบียบ ข้อบังคับ D43: ข้อมูลองค ์ความรู้
- ชื่อระเบียบ - ชื่อเร่ืองขององค์ความรู้
D40: ทรัพย์สินทางปัญญา
- ทะเบียนทรัพย์สิน

P4.4.1: พัฒนาองค์กร P4.4.3: เลขานุการ&การจัดประชุม
- งานมาตรฐาน - เลขานุการ
- งานสถาปัตยกรรมภายใน - จัดการประชุม
P4.4.2: ก หมาย P4.4.4: บริหารองค์ความร ู้
- งานนิต ิกรรมส ัญญา - งานบริหารองค์ความรู้
- งาน Compliance
- งานคดีความ
- งานระเบียบ

คณะอนุกรรมการก หมาย
ผู้บร ิหาร
  าย CM
  าย OD
  าย CS
ส่วน CMD
ส่วน ODI & ODS
ส่วน ODL
ส่วน CSK

 

รูปที่ ๑๕ แสดงแบบจ าลองด้านธุรกิจ (BUSINESS MODEL) ของมิติการสนับสนุนบริการ ทั้ง ๔ ระยะ 



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน สถาปัตยกรรมองคก์รของส านักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ (องคก์ารมหาชน) 

๓๘ | ห น้ า  

 

PC-S03 บริหารงานพัสดุ
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บริหารงานพัสดุ >> PC-S03.05 >>บริหารงานวัสดุ

รายการวัสดุข้ันต่ า 
(Minimum 

Stock) จากระบบ

แจ้งความจ านง
ขอเบิกวัสดุ

วางแผนความ
ต้องการวัสดุ

แจ้งปรับปรุงแก้ไข

รายงานผลการ
ตรวจนับวัสดุ
จากระบบ

ระบบ
เบิกวัสดุ

ข้อมูลความ
ต้องการวัสดุจาก

ผู้ร้องขอ

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

1 2

ใบรายการวัสดุท่ี
ขอเบิก

PC.S02
บริหารงาน
จัดซ้ือจัดจ้าง

น าวัสดุเข้าระบบ
ตรวจสอบวัสดุท่ี

ขอเบิก

ลงนามรับวัสดุ

เบิกวัสดุ
บันทึกตัดวัสดุใน

ระบบ
ตรวจนับวัสดุ 
(ราย 4 เดือน) 

รายงานวัสดุจาก
ระบบ

ส่งรายงานการตรวจสอบให้
คณะกรรมการตรวจสอบ

พัสดุประจ าปี 
(กรณีตรวจนับวัสดุรายปี) 
ส่วนจัดซื้อและส่วนบัญชี

การเงิน

ลงนาม

รายงานวัสดุ

2 3

4

5 6
 ตรวจนับวัสดุราย

ปี

รับทราบ

7

8 9

10

11

12 1314

15

ระบบจัดซ้ือ

 

รูปที่ ๑๖ แสดงกระบวนการย่อย PC-S03.05 : บริหารงานวัสดุในอนาคต 



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน สถาปัตยกรรมองคก์รของส านักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ (องคก์ารมหาชน) 

๓๙ | ห น้ า  

 

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

แยกประเภท
สินทรัพย์

วางแผนความ
ต้องการพัสดุ

ระบบ
ครุภัณ ์ 

1 PC.S02
บริหารงาน
จัดซ้ือจัดจ้าง

บันทึกข้อมูล 
ออกรหัสบาร์โค้ด 

ติดบาร์โค้ด

2 4

3

ระบบ
จัดซ้ือ

ส่งมอบครุภัณ ์/
วัสดุควบคุมให้ผู้

ถือครอง

รับมอบ/
ดูแลครุภัณ ์ตาม
นโยบาย AUP

PC.S05.10.05
ต้ังเจ้าหนี้

มีการซ่อมแซม
ครุภัณ ์หรือไม่

แจ้งผ่านระบบ

ระบบแจ้งซ่อม

 ตรวจสอบ
ครุภัณ ์และ

ระยะประกันจาก
ระบบ

อยู่ในระหว่าง
ประกัน

ด าเนินการเอง
ได้

ด าเนินการ
ซ่อมแซม

PC.S02.10
ด าเนินการ

จัดซ้ือจัดจ้าง
แจ้งบริษัทประกัน

โอน/คืน
ครุภัณ ์หรือไม่

ขอโอนครุภัณ ์
ผ่านระบบ

ผู้บังคับบัญชา
อนุมัติผ่านระบบ

ตรวจสอบสภาพ

ตรวจสอบข้อมูล
จากระบบ

6

7

      

   

   

      

   

8 9
10

11 1213 14 15 16

17 18 19 20

21

   

      
      

ระบบ 
ครุภัณ ์ IT

ระบบครุภัณ ์
ท่ีถือครอง

ข้อบังคับพัสดุ

บันทึกค่าเส่ือมใน
ระบบ

5

 

รูปที่ ๑๗  แสดงกระบวนการย่อย PC-S03.10 : วางแผนความต้องการ ควบคุมพัสดุ และการบ ารุงรักษาในอนาคต 



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน สถาปัตยกรรมองคก์รของส านักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ (องคก์ารมหาชน) 

๔๐ | ห น้ า  

 

PC-S03 บริหารงานพัสดุ
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บริหารงานพัสดุ>> PC-S03.15 >> ตรวจนับ จ าหน่ายพัสดุประจ าปี

แต่งต้ัง
คณะกรรมการ

ท าบันทึกขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุ

ประจ าปี

1

2

ระบบครุภัณ ์

สรุปข้อมูลและ
ออกรายงานผล

การตรวจนับพัสดุ
ประจ าปี

ท าบันทึกและ
สรุปรายงานผล
การตรวจนับ

 ตรวจสอบหา
ข้อเท็จจริง

เก่ียวกับพัสดุ

เห็นชอบ

ท าบันทึกและ
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

บันทึกขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการ

ตรวจสอบพัสดุประจ าปี

ประชุมหารือวาง
แผนการนับพัสดุ

ท้ังหมดและก าหนด
วันตรวจนับ

3

ตรวจนับครุภัณ ์
ตามรายการ

4

รับทราบผลการ
ตรวจพัสดุ

7

ท าบันทึกขอ
แต่งต้ัง

คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริง

8

แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริง

9
รับทราบผลการ
สอบข้อเท็จจริง

12

ท าบันทึกขอ
แต่งต้ัง

คณะกรรมการ
จ าหน่ายพัสดุ

13

ก าหนดแนวทาง
การจ าหน่ายพัสดุ

14

รายงานผลและ
ขออนุมัติตัด

ครุภัณ ์ออกจาก
ระบบ

18

อนุมัติ

บันทึกตัดพัสดุ
ออกจากระบบ

20 PC.S05.15.15
ปรับปรุงราย

การ ณ วันส้ินงวด

ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุง

19

บันทึกขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบ

ข้อเท็จจริง

บันทึกขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการจ าหน่าย

พัสดุ

      

       

   

   

แนวทางการ
จ าหน่ายพัสดุ

ข้อบังคับพัสดุ
บันทึกขอตัด

ครุภัณ ์ออกจาก
ระบบ

22

23

แบบการท าลายส่ือ

ระบบ
ครุภัณ ์: 

ตรวจนับพัสดุ
(Mobile/Web) 

ระบบ
การเงิน 

 

รูปที่ ๑๘ แสดงกระบวนการย่อย PC-S03.15 : ตรวจนับ จ าหน่ายพัสดุประจ าปีในอนาคต



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน สถาปัตยกรรมองคก์รของส านักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ (องคก์ารมหาชน) 

๔๑ | ห น้ า  

 

การบริหารวัสดุ ขั้นตอนการป ิบัติงาน รายละเอียดการป ิบัติงาน ระยะเวลาที่ใช ้ ระยะเวลาที่ใช้ในอนาคต 

การวางแผนความ
ต้องการวัสด ุ

การวางแผนความต้องการ
วัสด ุ

การวางแผนความต้องการพัสด ุเจา้หน้าท่ีปฏิบัติงานต้อง
ด าเนินการ ดังนี ้

  
  

 รวบรวมความต้องการ 
๑ วัน ๑ วัน 

 จัดท าตารางสรุปความต้องการ 
การควบคุมพสัด ุ - น าวัสดุเข้าระบบ การน าวัสดเุข้าระบบ เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานต้องด าเนินการ ดังน้ี     
     ตรวจนับวัสดุที่ได้รับ ๑-๒ ช่ัวโมง ๑-๒ ช่ัวโมง 
     บันทึกข้อมูลครุภณั /์วัสดุควบคุมในระบบ ๑-๓ วัน ๑-๓ วัน 
  - เบิกวัสด ุ เบิกวัสด ุเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิงานต้องด าเนินการ ดังนี ้     
     ตรวจสอบวสัดุที่ขอเบิก ๕ นาที ๕ นาที 
     เบิกวัสด ุ ๓-๔ ช่ัวโมง ๓-๔ ช่ัวโมง 
     บันทึกตัดวัสดุในระบบ ๓๐ นาที ๓๐ นาที 
     ตรวจนับวัสดุราย ๔ เดือน ๑ วัน ๑ วัน 

การตรวจนับวสัดุ
ประจ าป ี

  

การตรวจนับวสัดุประจ าป ีเจ้าหนา้ที่ท่ีปฏิบัติงานต้องด าเนินการ 
ดังนี ้

  
  

 ตรวจนับวัสดุประจ าปีจากระบบ ๑ วัน ๑ วัน 

 ตรวจสอบความถูกต้อง ๑ วัน ๑ วัน 

 ส่งรายงาน ๒ ครั้งๆ ละ ๒ ช่ัวโมง ๒ ครั้งๆ ละ ๒ ช่ัวโมง 

 ด าเนินการจ าหน่ายพสัดุตามแนวทาง ภายใน ๓๐ วันท าการ ภายใน ๓๐ วันท าการ 

 ท าบันทึกขออนุมัติตัดครภุณั ์ออกจากระบบ ๒ วัน ๒ วัน 

 บันทึกตัดครภุัณ ์ออกจากระบบ ๒ วัน ๒ วัน 

ตารางที ่๑๕ แสดงระยะเวลาการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารวัสดุ 

 



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน สถาปัตยกรรมองคก์รของส านักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ (องคก์ารมหาชน) 

๔๒ | ห น้ า  

 

การบริหารพัสด ุ ขั้นตอนการป ิบัติงาน รายละเอียดการป ิบัติงาน ระยะเวลาที่ใช ้ ระยะเวลาที่ใช้ในอนาคต 

การวางแผนความ
ต้องการพัสด ุ

การวางแผนความต้องการ
พัสด ุ

การวางแผนความต้องการพัสด ุเจา้หน้าท่ีปฏิบัติงานต้องด าเนินการ ดังนี ้
๑ เดือน ๑ เดือน 

 รวบรวมความต้องการ 

 จัดท าตารางสรุปความต้องการ 

การควบคุมพสัด ุ

- บันทึกรับพัสดุของ
ส านักงาน  
  
  
  
  
  

การบันทึกรับพัสด ุเจ้าหน้าท่ีที่ปฏบิัติงานต้องด าเนินการ ดังนี้     
 แยกประเภทงานพัสด ุ ๔ ช่ัวโมง ๔ ช่ัวโมง 
 บันทึกข้อมูลครุภณั /์วัสดุควบคุมในระบบครภุัณ  ์ ๑ นาทีต่อช้ิน   ๑ นาทีต่อช้ิน   

 กรอกข้อมูลลงระบบพิมพ์บาร์โคด้ เพื่อพิมพ์บาร์โค้ด ๑ นาทีต่อช้ิน  - 
 ติดบารโ์ค้ด ๑ นาทีต่อช้ิน   ๑ นาทีต่อช้ิน   

 บันทึกค่าเสื่อม ๑ วัน ๑ วัน 
- โอน/คืนครุภณั  ์ การโอน/ คือครุภณั ์เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานต้องด าเนินการ ดังน้ี     
   กรอกแบบฟอร์มการขอโอนครุภณั  ์ ๕ นาที ๕ นาที 
   ตรวจสอบสภาพของครภุัณ ์/ วัสดุควบคุม ๑ ช่ัวโมง ๑ ช่ัวโมง 
   อนุมัต ิ ๕ นาที ๕ นาที 

   ปรับปรุงแก้ไขข้อมลูผู้ถือครองครภุัณ  ์ ๓๐ นาที - 

การบ ารุงรักษาพัสด ุ

- การซ่อมแซมครุภณั  ์
  
  
  
  

การซ่อมแซมครุภณั เ์จ้าหน้าท่ีทีป่ฏิบัติงานต้องด าเนินการ ดังนี ้     
 แจ้งซ่อมครุภณั ผ์่านระบบซ่อมแซม ๕ นาที ๕ นาที 
 แจ้งซ่อมทางโทรศัพท ์   - 
 แจ้งซ่อมครุภณั ผ์่านระบบ contact center (กรณคีรุภณั ์ IT) ๕ นาที - 
 ตรวจสอบขอ้มลูครุภณั ์ เช่นการรับประกัน ๑๕ นาที -  
 ครุภณั ์ซ่อมแซม ๑ วัน ๑ วัน 

   ปรับปรุงข้อมูลในระบบ ๑ นาที ๑ นาที 
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การบริหารพัสด ุ ขั้นตอนการป ิบัติงาน รายละเอียดการป ิบัติงาน ระยะเวลาที่ใช ้ ระยะเวลาที่ใช้ในอนาคต 

การจ าหน่ายพสัด ุ

- ตรวจนับพัสดุประจ าป ี การตรวจนับพสัดเุจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิงานต้องด าเนินการ ดังนี ้     
   ท าบันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าป ี ๑ สัปดาห ์ ๑ สัปดาห ์

   ประชุมวางแผนการนับพัสดุทั้งหมดของหน่วยงานและก าหนดวัน
ตรวจรับ 

ครั้งๆ ละ ๒ ช่ัวโมง ครั้งๆ ละ ๒ ช่ัวโมง 

   ตรวจนับพัสด ุ
๓ สัปดาห ์

๒ สัปดาห ์
   ลงบันทึกการตรวจนับพัสดุในระบบครุภณั  ์ -  
   ออกรายงานผลการพัสดุประจ าปี (โดยการสรุปข้อมลู) ๑ สัปดาห ์ ๑-๒ วัน 
   ท าบันทึกรายงานผลการตรวจนับส่ง ผอ.สรอ.  ๒ วัน ๒ วัน 
   ท าบันทึกขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ๑ สัปดาห ์ ๑ สัปดาห ์
   ด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับพัสด ุ ๒ สัปดาห ์ ๒ สัปดาห ์
   ออกรายงานผลการพัสดุประจ าปี (โดยการสรุปข้อมลู) ๑ สัปดาห ์ ๑ สัปดาห ์
   ท าบันทึกและสรุปผล ๒ วัน ๒ วัน 

 จ าหน่ายพัสดปุระจ าป ี การจ าหน่ายพสัดุเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบตัิงานต้องด าเนินการ ดังนี ้     

   รวบรวมข้อมลูจากรายงานการสอบข้อเท็จจริง ส าหรับพัสดุทีส่ิ้น
สภาพ/ ช ารดุ 

๑ อาทิตย ์ ๑ อาทิตย ์

   ท าหนังสือขอตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพัสด ุ ๑ สัปดาห ์ ๑ สัปดาห ์

   ก าหนดแนวทางการจ าหน่ายพัสด ุ ๒ ช่ัวโมง ๒ ช่ัวโมง 

   ด าเนินการจ าหน่ายพสัดุตามแนวทาง ๓๐ วันท าการ ๓๐ วันท าการ 

   ท าบันทึกขออนุมัติตัดครภุณั ์ออกจากระบบ ๒ วัน ๒ วัน 

   บันทึกตัดครภุัณ ์ออกจากระบบ ๒ วัน ๒ วัน 

ตารางที ่๑๖ แสดงระยะเวลาการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารครุภัณฑ์และวัสดุควบคุม 
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บทที่ ๓ ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ของกระบวนการ
บริหารงานพัสด ุ

การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. จะเน้นการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
กระบวนการปฏิบัติงานภายใน สร้างความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสถาปัตยกรรมที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาในครั้งนี้ คือ 
สถาปัตยกรรมด้านแอปพลิเคชัน (Application)  

ในบทนี้จะกล่าวถึง สถาปัตยกรรมด้านแอปพลิเคชัน (Application) ของกระบวนการบริหารงาน
พัสดุ ที่จะน าข้อมูลจากรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้นส าหรับการวิเคราะห์ 
และจากรายงานฯ พบประเด็นปัญหาหลักๆ ของด้านแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการมีแหล่งที่มาของแอปพลิเคชันที่
หลากหลายทั้งที่พัฒนาเองภายในองค์กรและจากการจัดหาจากภายนอก ส่งผลให้ขาดความเชื่อมโยง บางแอป
พลิเคชันไม่ตอบสนองต่อการใช้งานในปัจจุบัน และมีแอปพลิเคชันที่ไม่ครอบคลุมถึงกระบวนการการ
ปฏิบัติงานที่ส าคัญ เป็นต้น รวมทั้งการน าข้อมูลประเด็นปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากบทที่ผ่านมา 
(อ้างอิงบทที่ ๒ ด้านธุรกิจ : Business ของงานพัสดุ) น ามาเป็นปัจจัยหนึ่งในการวิเคราะห์สถานะปัจจุบันและ
ออกแบบสถาปัตยกรรมในอนาคตของสถาปัตยกรรมด้านแอปพลิเคชัน เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการและ
ลดประเด็นปัญหา ก่อให้เกิดการให้บริการที่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

  
๓.๑ สถาปัตยกรรมด้านแอปพลิเคชันในปัจจุบันของกระบวนการบริหารงานพัสดุ 

จากรายงานสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ของด้านแอปพลิเคชัน พบว่ามีการ
แบ่งแอปพลิเคชันออกเป็น ๓ หมวด ดังต่อไปนี้ (๑) แอปพลิเคชันธุรกิจ (Business Applications)  (๒) แอป
พลิเคชันสนับสนุน (Supporting Applications) และ (๓) ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (Application 
Programming Interface - API) ในการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมด้านแอปพลิเคชันนี้จะวิเคราะห์ในหมวดแอป
พลิเคชันธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งแอปพลิเคชันสนับสนุนบางแอปพลิเคชัน เช่น Microsoft Office ด้วย โดย
แอปพลิเคชันธุรกิจมีจ านวน ๒๒ แอปพลิเคชัน ดังรูปที่ ๑๙ แสดงภาพรวมแอปพลิเคชันที่ใช้ด าเนินงานตลอด
ทั้งองค์กรแยกตามกลุ่มกระบวนการธุรกิจ จากรูปจะเห็นว่ามิติที่ ๔ : ด้านการสนับสนุนบริการ (Service 
Support) จะมีแอปพลิเคชันที่ช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงานมากที่สุด มีจ านวน ๑๔ แอปพลิเคชัน คิดเป็น
ร้อยละ ๖๓.๖ ของจ านวนแอปพลิเคชันทั้งหมด อันดับที่ ๒ มีสองมิต ิคือ มิติที่ ๒ : การออกแบบพัฒนาบริการ 
(Service Implementation) และมิติที่ ๓ : การด าเนินงานให้บริการ (Service Operation) มีจ านวน ๓ แอป
พลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖ ของจ านวนแอปพลิเคชันทั้งหมด และอันที่ ๓ มีสองมิติ คือ มิติที่ ๑ : 
ยุทธศาสตร์บริการ (Service Strategy) และมิติที่ ๕ : การวัดและประเมินผลการให้บริการ มีจ านวน ๑ แอป
พลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ ของจ านวนแอปพลิเคชันทั้งหมด และจากรูปนี้ยังชี้ให้เห็นว่าแอปพลิเคชันส่วน
ใหญ่มีการน ามาใช้งานเพ่ือสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการองค์กร (Back Office) โดยที่กระบวนการ
ด าเนินงานนี้ส่ วนใหญ่จะเกี่ ยวข้องกับฝ่าย CM : บริหารกลาง (Corporate Central Management 
Department) และ ฝ่าย OD : ฝ่ายอ านวยการ (Office of the Director Department) เป็นหลัก 

ดังนั้น การวิเคราะห์ในบทนี้จะกล่าวถึงสถาปัตยกรรมด้านแอปพลิเคชันของกระบวนการ
บริหารงานพัสดุตามแผนการด าเนินงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วในบทที่ ๑ 
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รูปที่ ๑๙ แสดงภาพรวมแอปพลิเคชันที่ใช้ด าเนินงานตลอดทั้งองค์กรแยกตามกลุ่มกระบวนการธุรกิจ 

รูปที่ ๒๐ แสดงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการงานพัสดุภายใต้กลุ่มกระบวนการ 
Service Support พบว่าระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานพัสดุมีทั้งหมด ๗ แอปพลิเคชัน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๑.๕ ของจ านวนแอปพลิเคชันทั้งหมด ซึ่งชี้ให้เห็นว่ากระบวนการบริหารงานพัสดุมีแอปพลิเคชันที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นจ านวนมากที่สุดของมิติที่ ๔ การสนับสนุนบริการ (Service Support) โดยแอป
พลิเคชันทั้ง ๗ แอปพลิเคชัน สามารถแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่  

๑) กลุ่มที่ใช้ส าหรับกิจกรรมของงานพัสดุโดยตรง มีอยู่ ๔ แอปพลิเคชัน ประกอบไปด้วย AP03: 
ระบบครุภัณ ์  IT (IT Inventory Management) AP08: ระบบสนับสนุนงานภายใน
ส านักงาน ( Intranet) AP012: ระบบครุภัณ ์ (Fixed Asset Management) และ AP21: 
ระบบพิมพ์บาร์โค้ด (Post Label)  

๒) กลุ่มที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลพัสดุ มีอยู่ ๓ แอปพลิเคชัน ประกอบไปด้วย AP09: ระบบบุคคล 
(Human Resource management) AP11: ระบบจัดซื้อ (Procurement Management) 
และ AP13: ระบบการเงิน (Financial Management)  

ระบบ Intranet คือ ระบบสนับสนุนการด าเนินงานภายในที่เป็นศูนย์รวมการเข้าถึงระบบงาน
อ่ืนๆ (Portal) พร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร กระบวนการบริหารพัสดุ และ
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กระบวนการบริหารส านักงาน โดยมีระบบย่อยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานพัสดุ อีก ๓ ระบบย่อย อัน
ได้แก่ ระบบเบิกวัสดุ ระบบแจ้งซ่อม และระบบผู้ถือครองครุภัณ ์ 

  

รูปที่ ๒๐ แสดงแอปพลิเคชนัที่เก่ียวข้องกับงานบริหารจัดการงานพัสดุภายใต้กลุ่มกระบวนการ SERVICE SUPPORT 

  กระบวนการบริหารงานพัสดุนอกจากจะใช้แอปพลิเคชันธุรกิจ (Business Applications) ช่วย
ในการปฏิบัติงานแล้ว ยังมีการน าแอปพลิเคชันสนับสนุน (Supporting Applications) ของ Microsoft 
Office เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจ านวนมาก โดยน ามาสนับสนุนการเก็บข้อมูลต่างๆ รวมทั้งเป็นตั ว
เชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนงานอ่ืนๆ ดังรูปที่ ๒๑ แสดงแอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานและแอปพลิเคชันที่
สนับสนุนงานพัสดุ (ปัจจุบัน) จากรูปแสดงให้เห็นว่ามีการใช้แอปพลิเคชันและไฟล์สเปรดชีตในกระบวนการ
บริหารงานพัสดุ มีการรับส่งข้อมูลระหว่างกระบวนการ หรือระบบ โดยผ่านการส่งข้อมูลทั้งในรูปแบบ
ไฟล์ข้อมูล กระดาษและระบบ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการรับ ส่งข้อมูลผ่านกระดาษซึ่งท าให้ยากต่อการบริหาร
จัดการ และรูปที่ ๒๒ แสดงแอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานและแอพลิเคชันที่สนับสนุนพัสดุ (คาดว่าจะ
ยกเลิก/ปรับปรุง) ส าหรับรายละเอียดของแอปพลิเคชันเป็นไปตามท่ีแสดงในตารางที่ ๑๗ แสดงแอปพลิเคชันที่
เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการงานพัสดุ แสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงาน
พัสดุส่วนใหญ่ต้องปรับปรุงหรือจัดหาใหม่เพ่ือให้สามารถสนับสนุนกระบวนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน สถาปัตยกรรมองคก์รของส านักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ (องคก์ารมหาชน) 
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AP03: ระบบครุภัณ ์ 
IT (ITOP)

AP11: ระบบจัด ้ือ

AP08.1: 
ระบบเบิกวัสดุ

AP09: ระบบบุคคล*

AP12 : ระบบครุภัณ ์

AP13: ระบบการเงิน*

AP08.2: 
ระบบแจ้ง ่อม

ข้อมูลครุภัณ ์/
วัสดุควบคุม, 
จัดซ้ือจัดจ้าง

รายงานวัสดุประจ าปี

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/ฝ่าย

ข้อมูลพนักงาน/
ส่วนงาน/ฝ่าย

ประเภท/หมวดทางบัญชี

ข้อมูลครุภัณ ์/วัสดุควบคุม

ใบขอซ้ือ/ใบส่ังซ้ือ/
ใบส่งของ

มูลค่าทางบัญชี/ค่าเส่ือม

รายงานวัสดุ
ประจ าปี

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/ฝ่าย

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/ฝ่าย
ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/ฝ่าย

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/ฝ่าย

AP08.3: ระบบ
ครุภัณ ์ท่ีถือครอง

ข้อมูลครุภัณ ์/วัสดุควบคุม

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/ฝ่าย

ข้อมูลงบประมาณ 

ประมาณการ
ใช้จ่ายต่อเดือน

ข้อมูลงบประมาณ 

ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้าง

AP21 : ระบบพิมพ์
บาร์โค้ด

ข้อมูลครุภัณ ์/
วัสดุควบคุม

ข้อมูลครุภัณ ์ IT/วัสดุควบคุม

ข้อมูลครุภัณ ์ IT/วัสดุควบคุม

ข้อมูลครุภัณ ์ IT/วัสดุควบคุม

ข้อมูลการโอน/คืน

ข้อมูลการคืน (กรณีลาออก)

ข้อมูลครุภัณ ์ IT/
วัสดุควบคุม

รหัสคร ุภัณ ์/
วัสดุควบคุม

ปรับปรุงสถานะครุภัณ ์/วัสดุควบคุม 

ข้อมูลการตรวจสอบครุภัณ  ์
(CMP)

ข้อมูลครุภัณ  ์IT (ที่ ้ือมาและเช่า) (ENT)

ข้อมูลครุภัณ  ์IT ใน Data Center (ENM)

ข้อมูลครุภัณ  ์IT ใน Data Center (ENI)

ข้อมูลการโอน/คืน ครุภัณ ์ วัสดุควบคุม (CMP)

ข ้อมูลการคืนพัสดุ : กรณีลาออก (CMH)
ข้อมูล

งบประมาณ 

หมายเหตุ : * คือ ระบบที่จะด าเนินการพัฒนาในระยะที่ ๒-๓ 
     อ้างอิงตามแผนการพัฒนาในมิติการสนับสนุนบริการ

  ล์ข้อมูลจัด ้ือและการเงิน : เกณ ์สิทธ ิ  
(CMP/CMF)

  ล์ข้อมูลงบประมาณ 
(CMF)

มีการส่งข้อม ูลผ่านกระดาษ

มีการส่งข้อม ูลผ่านระบบ
                  ง  
        

ระบบที่ใช้งานในปัจจุบันของงานพัสดุ

ระบบที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ

รายงานครุภัณ ์ประจ าปี

 
รูปที่ ๒๑ แสดงแอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานและแอปพลิเคชันที่สนับสนุนงานพัสดุ (ปัจจุบัน) 



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน สถาปัตยกรรมองคก์รของส านักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ (องคก์ารมหาชน) 
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AP03: ระบบ
ครุภัณ  ์IT

AP11: ระบบจัด ้ือ

AP08.1: 
ระบบเบิกวัสดุ

AP09: ระบบบุคคล*

AP12 : ระบบครุภัณ ์

AP13: ระบบการเงิน*

AP08.2: 
ระบบแจ้ง ่อม

ข้อมูลครุภัณ ์/
วัสดุควบคุม, 
จัดซ้ือจัดจ้าง

รายงานวัสดุประจ าปี

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/ฝ่าย

ข้อมูลพนักงาน/
ส่วนงาน/ฝ่าย

ประเภท/หมวดทางบัญชี

ข้อมูลครุภัณ ์/วัสดุควบคุม

ใบขอซ้ือ/ใบส่ังซ้ือ/
ใบส่งของ

มูลค่าทางบัญชี/ค่าเส่ือม

รายงานวัสดุ
ประจ าปี

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/ฝ่าย

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/ฝ่าย
ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/ฝ่าย

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/ฝ่าย

AP08.3: ระบบ
ครุภัณ ์ท่ีถือครอง

ข้อมูลครุภัณ ์/วัสดุควบคุม

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/ฝ่าย

ข้อมูลงบประมาณ 

ประมาณการ
ใช้จ่ายต่อเดือน

ข้อมูลงบประมาณ 

ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้าง

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 

ข้อมูลการตรวจสอบครุภัณ  ์
(CMP)

ข้อมูลครุภัณ  ์IT (ที่ ้ือมาและเช่า) (ENT)

ข้อมูลครุภัณ  ์IT ใน Data Center (ENM)

ข้อมูลครุภัณ  ์IT ใน Data Center (ENI)

ข้อมูลการโอน/คืน ครุภัณ ์ วัสดุควบคุม (CMP)

ข้อมูลการคืนพัสดุ : กรณีลาออก (CMH)
ข้อมูล

งบประมาณ 

  ล์ข้อมูลจัด ้ือและการเงิน : เกณ ์สิทธ ิ  
(CMP/CMF)

  ล์ข้อมูลงบประมาณ 
(CMF)

มีการส่งข้อม ูลผ่านกระดาษ

มีการส่งข้อม ูลผ่านระบบ
ระบบที่คาดว่าจะยกเลิก

                     
        

ระบบที่คาดว่าจะถูกทดแทนหร ือเพิ่มใหม่

ระบบที่คาดว่าจะปรับปรุง

ระบบที่ใช้งานในปัจจุบันหรือที่เก ี่ยวข้อง
กับงานพัสดุ

หมายเหตุ : * คือ ระบบที่จะด าเนินการพัฒนาในระยะที่ ๒-๓ 
  อ้างอิงตามแผนการพัฒนาในมิติการสนับสนุนบริการ

รายงานครุภัณ ์ประจ าปี

 

รูปที่ ๒๒ แสดงแอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานและแอพลิเคชันที่สนับสนุนพัสดุ (คาดว่าจะยกเลิก/ปรับปรุง)
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หม
วด 

ชื่อ 
แอปพลิเคชัน 

รายละเอียด สถานะ ประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ ข ผู้ใช้งาน 
แหล่งที่มา/ผู้
บ ารุงรัก า 

แอ
ปพ

ลิเ
คช

ันท
ี่ใช

้ส า
หร

ับก
ิจก

รร
มข

อง
งา

นพ
ัสด

ุโด
ยต

รง
  

 

ระบบครภุณั  ์IT 
(IT Inventory 
Management) 

ใช้ส าหรับสนับสนุนกระบวนการควบคุมผลิตภณั ์
และบริการ ซึ่งครอบคลุมการจัดเก็บรายละเอียด
ครุภณั ์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) เช่น 
รายละเอียด Server Rack และอปุกรณ ์Network 
เป็นต้น  
รวมไปถึงการจัดเก็บข้อมลูเกี่ยวกบัการรับประกัน 

- คาดว่าจะ
ปรับปรุงระบบ 

- เนื่องจากระบบไม่เช่ือมโยงข้อมูลกบัระบบครุภณั ์ ส่งผลให้ต้องคีย์ขอ้มูล
ซ้ าซ้อน เช่น ข้อมูลเลขครุภณั ์ ช่ือครุภัณ ์ สถานะพัสดุ ผู้ถือครอง 
ระยะเวลาประกัน เป็นต้น (อยู่ในช่วงการวางแผนพัฒนาฟังก์ชันให้
เชื่อมโยงกับระบบพัสดุที่จะพัฒนาใหม่) แนวทางแก้ ข คือด าเนินการ
เชื่อมโยงข้อมูลโดยระบบครุภณั จ์ะเปิดสิทธ์ิให้ระบบครุภณั ์ IT สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได ้

- ในปัจจุบันยังมีการจดัเก็บข้อมลูครุภัณ ์ IT ทั้งที่ซื้อมาและเช่า ไว้ในส
เปรดชตี แนวทางแก้ ข คือด าเนนิการน าข้อมูลเหล่านีม้าเก็บไว้ในระบบ
ครุภณั ์ IT 

ส่วน ENS/IN จัดหาจาก
ภายนอก 
(Open 

Source)/ENS 

ระบบสนบัสนุน
งานภายใน
ส านักงาน 
(Intranet) 

ระบบเบิกวสัดุ ใช้ส าหรับการบันทึกรับวัสดุ และ
การขอเบิกวัสดจุากเจ้าหน้าท่ี 

- มีการใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง 

-  ส่วน CMG/ 
All EGA 

พัฒนาโดยฝา่ย 
AD 

ระบบแจ้งซ่อม ใช้ส าหรับการแจ้งซ่อมบ ารุง - คาดว่าจะ
ปรับปรุงระบบ  

- เนื่องจากระบบไม่เช่ือมโยงกับระบบครุภณั ์ส่งผลใหผู้้แจ้งซ่อมต้องคยี์เลข
ครุภณั ์ ช่ือครุภณั ์ และสถานท่ีตั้งเอง ซึ่งอาจจะท าให้เสียเวลาและเกิด
ความผิดพลาดของข้อมูลได ้แนวทางแก้ ข คือด าเนินการเช่ือมโยงข้อมูล
โดยระบบครภุณั ์จะเปิดสิทธ์ิให้ระบบครุภณั ์ IT สามารถเข้าถึงข้อมูลได 

- ระบบยังไม่ครอบคลุม กับการแจ้งซ่อมพัสดุที่อยู่นอกเหนือรายการที่
ปรากฏอยู่ในระบบครภุัณ  ์แนวทางแก้ ข คือด าเนินการปรับปรุงระบบ
ให้ครอบคลุมรายการพัสดุดังกล่าว  

ส่วน CMG/ 
All EGA 

พัฒนาโดยฝา่ย 
AD 

ระบบผู้ถือครองครุภณั ์ ใช้ส าหรบัแสดงรายการ
ครุภณั ์ที่ถือครอง 

- มีการใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง 

-  ส่วน CMP/ 
All EGA 

พัฒนาโดยฝา่ย 
AD 

ระบบครภุณั  ์
(Fixed Asset 
Management 

System) 

ใช้ส าหรับสนับสนุนกระบวนการบริหารพสัดุ ซึ่ง
ครอบคลมุ การบันทึกรับครุภณั  ์และการคิดค่า
เสื่อมราคา 

- คาดว่าจะพัฒนา
ทดแทนระบบท่ีมี
อยู่เดิม 

- เนื่องจากระบบเดิมมีฟังก์ชันการท างานไม่ครอบคลุมต่อการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบันส่งผลให้ต้องกรอกข้อมลูเพิ่มเติมลงในสเปรดชีทเพ่ิมเติม เชน่ การ
โอน-คืนและการตรวจพสัดุประจ าปีซึ่งถือเป็นกระบวนการทีส่ าคัญแต่ก็ไม่
มีแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบตัิ  เป็นต้น แนวทางแก้ ข คือ

ส่วน CMG จัดหาจาก
ภายนอก 

(Vendor) / 
ฝ่าย AD 



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน สถาปัตยกรรมองคก์รของส านักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ (องคก์ารมหาชน) 
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หม
วด 

ชื่อ 
แอปพลิเคชัน 

รายละเอียด สถานะ ประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ ข ผู้ใช้งาน 
แหล่งที่มา/ผู้
บ ารุงรัก า 

ด าเนินการปรับปรุงระบบให้ครอบคลุม การพมิพ์บาร์โค้ด การโอน-คืน 
และการตรวจพัสดุประจ าป ี

- ระบบยังขาดความเช่ือมโยงกับระบบอ่ืนๆ แนวทางแก้ ข คือให้ระบบ
ครุภณั ์สามารถเรียกใช้ข้อมูลผู้ขายจากระบบจัดซื้อ และอนุญาตให้ระบบ
อื่นๆ ประกอบไปด้วย ระบบครภุณั ์ IT ระบบแจ้งซ่อม ระบบเบิกวัสดุ 
และระบบการเงิน สามารถเรยีกใช้ข้อมูลจากระบบครุภณั ไ์ด้ 

ระบบพิมพ์
บาร์โคด้ 

(Post Label) 

ใช้ส าหรับสนับสนุนกระบวนการบริหารพสัดุ ซึ่ง
ครอบคลมุในส่วนการพิมพ์บาร์โคด้ของครุภัณ  ์

- คาดว่าจะยกเลิก  
(โดยจะใช้ระบบ
ครุภณั ์ใหมแ่ทน) 

- ระบบไม่เช่ือมโยงกับระบบครุภณั ์ ท าให้ต้องมีการคีย์ข้อมลูเลขครภุัณ ์ 
ช่ือครุภัณ ์ และผู้ถือครอง แนวทางแก้ ข คือพัฒนาระบบครภุัณ ์ให้
รองรับกับการพิมพ์บาร์โคด้ 

ส่วน CMP จัดหาจาก
ภายนอก 

(Vendor) / 
ฝ่าย AD 

แอ
ปพ

ลิเ
คช

ันท
ี่มีก

าร
เช

ื่อม
โย

งข้
อมู

ลพ
ัสด

ุ  
 

ระบบบุคคล 
(Human 
Resource 

Management 
System) 

ใช้ส าหรับสนับสนุนกระบวนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ซึ่งครอบคลุมการจดัเก็บโครงสร้าง
องค์กร โครงสรา้งต าแหน่ง ประวตัิเจ้าหน้าท่ี และ
ข้อมูลการฝึกอบรม 

- คาดว่าจะพัฒนา
ทดแทนระบบท่ีมี
อยู่เดิม 

- พัฒนาระบบให้ครอบคลุมกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร (ระบบ
บุคคลจะกล่าวถึงในรายงานก้าวหน้ามิติที่ ๔ : ระยะที่ ๒ การพัฒนา
สถาปัตยกรรมด้านงานบุคคลและงานบริหารส านักงาน) 

ส่วน CMH จัดหาจาก
ภายนอก

(Vendor) / 
ฝ่าย AD 

ระบบจัดซื้อ 
(Procurement 
Management 

System) 

ใช้ส าหรับสนับสนุนกระบวนการบริหารงานจดัซื้อ
จัดจ้าง ซึ่งครอบคลมุ การเตรียมขอ้มูลส าหรับ
จัดท า ร่างขอบเขตงาน (Term of reference : 
TOR ) ใบขอซื้อขอจ้าง การคัดเลอืก จัดท าใบสั่ง
ซื้อ/สัญญา และการตรวจรับพัสด ุ

- มีการใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ระบบครภุณั ์ใหม่ท่ีวางแผนก าลังจะพัฒนาจะมีความเช่ือมโยงกับระบบ
จัดซื้อด้วย (ระบบจัดซื้อจะกล่าวถึงในรายงานก้าวหน้ามิติที่ ๔ : ระยะที่ ๓ 
การพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านจัดซือ้/จัดจ้างและงานการเงิน) 

ส่วน CMP/ 
EGA 

พัฒนาโดยฝา่ย 
AD 

ระบบการเงิน 
(Financial 

Management 
System) 

ใช้ส าหรับสนับสนุนกระบวนการบริหารการเงิน
และบัญชี ซึ่งครอบคลุม การตั้งลูกหนี้ การตั้ง
เจ้าหนี้ การบันทึกรับ และการบันทึกจ่าย 

- คาดว่าจะพัฒนา
ทดแทนระบบท่ีมี
อยู่เดิม 

- พัฒนาระบบให้ครอบคลุมกระบวนการบริหารการเงินและบญัช ี(ระบบ
การเงินจะกล่าวถึงในรายงานก้าวหน้ามิติที่ ๔ : ระยะที่ ๓ การพัฒนา
สถาปัตยกรรมด้านจัดซื้อ/จัดจ้างและงานการเงิน) 

ส่วน CMF จัดหาจาก
ภายนอก 

(Vendor) / 
ฝ่าย AD 

ตารางที่ ๑๗ แสดงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการงานพัสดุ 



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน สถาปัตยกรรมองคก์รของส านักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ (องคก์ารมหาชน) 
 

๕๑ | ห น้ า  
 

 ังก์ชันการท างานของระบบเบิกวัสดุ

รายงานของระบบเบิกวัสดุ

  (3) ตรวจนับวัสดุประจ าป 

  (2) ควบคุมสอบพัสดุ

น าวัสดุเข้าระบบ
และก าหนดเกณ ์ขั้นต่ า

  (1) วางแผนความต้องการพัสดุ

รวบรวม
ความต้องการ

จัดท าตารางสรุปความ
ต้องการ

ฟังก์ชันการท างาน/รายงาน
ท่ีมีระบบรองรับเพียงพอ
หรือยังไม่มีแผนปรับปรุง

รายงานการเบิกวัสดุ
แยกตามฝ่าย/ส่วน

รายงานการเบิกวัสดุ
แยกตามรายบุคคล

รายงานการเบิกวัสดุ
แยกตามรายเดือน

รายงานการรับวัสดุ
แยกตามประเภท/หมวด

รายงานวัสดุคงเหลือ

รายงานวัสดุคงเหลือเทียบ
จุดสั่งซ้ือขั้นต่ า

แจ้งความจ านงขอเบิก ตรวจสอบวัสดุที่ขอเบิก เบิกวัสดุ ลงนามรับวัสดุ

บันทึกตัดวัสดุในระบบ ตรวจนับวัสดุ
 (ราย 4 เดือน)

รับทราบการตรวจนับวัสดุ

ตรวจนับวัสดุรายปี ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการตรวจนับ

ลงนามรับทราบ
การตรวจนับ

แจ้งปรับปรุงแก้ไขการ
ตรวจนับ

ส่งรายงานการตรวจสอบ

ฟังก์ชันการท างาน/รายงานท่ียัง
ไม่จ าเป็นต้องมีระบบมารองรับ

*ฟังก์ชันการท างาน จะสอดคล้องกับกิจกรมของงานวัสดุโดยตรง

 

รูปที่ ๒๓ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการท างานและรายงานในระบบเบิกวัสดุ 

รูปที่ ๒๓ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการท างานและรายงานในระบบเบิกวัสดุ โดยที่ฟังก์ชันการท างาน
ของระบบที่ปรากฏบนภาพจะอ้างถึงกิจกรรมของการด าเนินงานวัสดุโดยตรง ซึ่งจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วระบบ
วัสดุได้ถูกพัฒนาให้รองรับกับกิจกรรมและรายงานที่จ าเป็นแล้ว ดังนั้นการด าเนินงานจัดท าสถาปัตยกรรม
องค์กรส าหรับงานพัสดุจะเน้นไปที่การด าเนินงานเกี่ยวกับงานครุภัณ ์และวัสดุควบคุม 



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน สถาปัตยกรรมองคก์รของส านักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ (องคก์ารมหาชน) 
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 ังก์ชันการท างานของระบบครุภัณ ์และระบบอื่น ท่ีเกี่ยวข้อง 
(ชื่อระบบท่ีอยู่ในเคร่ืองหมาย [ ] อ้างถ งระบบอ่ืน ท่ี ม่ใช่ระบบครุภัณ )์

รายงานของระบบครุภัณ ์และระบบอ่ืน ที่เก่ียวข้อง

  (3) บ ารุงรัก า

  (2) ควบคุมสอบพัสดุ

บันทึกค่าเสื่อม ส่งมอบครุภัณ /์วัสดุ
ควบคุมให้ผู้ถือครอง

  (4) จ าหน่วยพัสดุ

แยกประเภทสินทรัพย์ พิมพ์บาร์โค้ดครุภัณ ์
[ระบบพิมพ์บาร์โค้ด]

  (1) วางแผนความต้องการพัสดุ

รวบรวม
ความต้องการ

จัดท าตารางสรุปความ
ต้องการ

รายงานผลการตรวจนับ
ครุภัณ ์ประจ าปี

รายงานระยะประกัน

รายงานพัสดุที่รอจ าหน่าย รายงานพัสดุที่จ าหน่ายใน
แต่ละวิธีการ

รายงานประวัติการซ่อม
บ ารุง  

รายงานครุภัณ ์และค่า
เสื่อมแยกตามหมวด/

ประเภทบัญชี

รายงานครุภัณ ์และค่า
เสื่อมแยกตามฝ่าย/ส่วน

รายงานครุภัณ ์และค่า
เสื่อมแยกตามเดือน/ไตร

มาส/ปี

รายงานผู้ถือครองครุภัณ ์

บันทึกข ้อมูลครุภัณ ์/วัสดุ
ควบคุม

ตรวจสอบครุภัณ ์และ
ระยะประกันจากระบบ

แจ้งผ่านระบบ
[ระบบแจ้ง ่อม]

รับมอบ/ดูแลครุภัณ ์ตาม
นโยบาย AUP

มีการซ่อมแซมครุภัณ ์
หรือไม่

[ระบบแจ้ง ่อม]

อยู่ในระหว่างประกัน

โอน/คืนครุภัณ ์หรือไม่

ด าเนินการซ่อมแซม

แจ้งบริษัทประกัน ด าเนินการเองได้

ตรวจสอบสภาพครุภัณ ์ ตรวจสอบข้อมูลจากระบบขอโอนครุภัณ ์ผ่านระบบ ผู้บังคับบัญชา
อนุมัติผ่านระบบ

เตรียมรายการครุภัณ ์และส่ง
รายการให้ผู้ถือครอง

[ระบบครุภัณ ์ท่ีถือครอง]

ตรวจนับครุภัณ ์ตาม
รายการ

ท าบันทึกขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ

พัสดุประจุปี

ประชุมหารือวางแผนการ
นับพัสดุทั้งหมดและ
ก าหนดวันตรวจนับ

แต่ตั้งคณะกรรมการ สรุปข้อมูลและออก
รายงานผลการตรวจนับ

พัสดุประจ าปี

ท าบันทึกและสรุปรายงาน
ผลการตรวจนับ

รับทราบผลการตรวจพัสดุ ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับพัสดุ

ท าบันทึกขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ

ข้อเท็จจริง

แต่งต้ังคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง

พิจารณาแนวทางการ
จ าหน่ายพัสดุ

เห็นชอบรับทราบผลการสอบ
ข้อเท็จจริง

ก าหนดแนวทางการ
จ าหน่ายพัสดุ

ท าบันทึกขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจ าหน่าย

พัสดุ

จ าหน่ายพัสดุตามแนวทาง
ที่ก าหนด

รายงานผลและขออนุมัติ
ตัดครุภัณ ์ออกจากระบบ

อนุมัติ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง

บันทึกตัดพัสดุออกจาก
ระบบ

แจ้งส่วนการเงินและบัญชี

ท าบันทึกและรายงาน
ข้อเท็จจริง

*ฟังก์ชันการท างาน จะสอดคล้องกับกิจกรม
ของงานครุภัณ ์และวัสดุควบคุมโดยตรงฟังก์ชันการท างาน/รายงาน

ท่ีมีระบบรองรับเพียงพอ
หรือยังไม่มีแผนปรับปรุง

ฟังก์ชันการท างาน/รายงานท่ียัง
ไม่จ าเป็นต้องมีระบบมารองรับ

ฟังก์ชันการท างาน/รายงาน
ท่ียังไม่เคยมีอยู่ในระบบ
และคาดว่าจะเพ่ิม

ฟังก์ชันการท างาน/รายงาน
ท่ีคาดว่าจะปรับปรุง

ฟังก์ชันการท างาน/รายงาน
ท่ีมีระบบแล้วแต่คาดว่าจะท าข้ึนมา
ทดแทนระบบเดิม

 

รูปที่ ๒๔ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการท างานและรายงานในระบบครุภัณฑ์และระบบอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

  



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน สถาปัตยกรรมองคก์รของส านักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ (องคก์ารมหาชน) 
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รูปที่ ๒๔ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการท างานและรายงานในระบบครุภัณ ์และระบบอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง โดยที่ฟังก์ชันการท างานของระบบที่ปรากฏบนภาพจะอ้างถึงกิจกรรมของการด าเนินงานครุภัณ ์
และวัสดุควบคุมโดยตรง ซึ่งจะเห็นว่ามีบางฟังก์ชันการท างานยังไม่เคยมีระบบมารองกับซึ่งจะต้องพัฒนาขึ้นมา
ใหม่ และบางฟังก์ชันต้องการการปรับปรุงเพ่ือให้การด าเนินงานรวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น แม้ว่าบาง
ฟังก์ชันที่มีระบบรองรับอยู่แล้วแต่ต้องพัฒนาขึ้นมาทดแทน เนื่องจากว่าระบบเดิมเป็นซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปที่
ยากต่อการปรับปรุงหรือต่อยอดให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

 ังก์ชันกรท างานและรายงาน / 
 แอปพลิเคชัน 
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 ังก์ขันการท างานของระบบครุภัณ ์
ระบบอื่น  และสเปรดชีต 

                          
 

    

(1) วางแผนความต้องการพัสดุ                                

รวบรวมความต้องการ                 

จัดท าตารางสรุปความต้องการ                                

(2) ควบคุมสอบพัสด ุ                                

แยกประเภทสินทรัพย์                                

บันทึกข้อมูลครุภัณ /์วัสดุควบคุม                             

พิมพ์บาร์โค้ดครุภัณ ์                 

บันทึกค่าเสื่อม                 

ส่งมอบครุภัณ ์/วัสดุควบคุมให้ผู้ถือ
ครอง 

             
 

  

รับมอบ/ดูแลครุภัณ ์ตามนโยบาย 
AUP 

             
 

  

โอน/คืนครุภัณ ์หรือไม่                 

ตรวจสอบสภาพครุภัณ ์                                

ขอโอนครุภัณ ์ผ่านระบบ                                

ผู้บังคับบัญชาอนุมัติผ่านระบบ                                

ตรวจสอบข้อมูลจากระบบ                                

(3) บ ารุงรัก า                                

มีการซ่อมแซมครุภัณ ์หรือไม่                                

แจ้งผ่านระบบ                                

ตรวจสอบครุภัณ ์และระยะประกัน
จากระบบ 

                          
 

    

อยู่ในระหว่างประกัน                                
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 ังก์ชันกรท างานและรายงาน / 
 แอปพลิเคชัน 

แอปพลิเคชัน  สเปรดชีต 
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แจ้งบริษัทประกัน                 

ด าเนินการเองได้                 

ด าเนินการซ่อมแซม                 

(4) จ าหน่วยพัสดุ                                

ท าบันทึกขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจุปี 

             
 

  

แต่ตั้งคณะกรรมการ                 

ประชุมหารือวางแผนการนับพัสดุ
ทั้งหมดและก าหนดวันตรวจนับ 

             
 

  

เตรียมรายการครุภัณ ์และส่ง
รายการให้ผู้ถือครอง 

             
 

  

ตรวจนับครุภัณ ์ตามรายการ                 

สรุปข้อมูลและออกรายงานผลการ
ตรวจนับพัสดุประจ าปี 

             
 

  

ท าบันทึกและสรุปรายงานผลการ
ตรวจนับ 

             
 

  

รับทราบผลการตรวจพัสดุ                 

ท าบันทึกขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริง 

             
 

  

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง 

             
 

  

ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
พัสดุ 

             
 

  

ท าบันทึกและรายงานข้อเท็จจริง                 

รับทราบผลการสอบข้อเท็จจริง                 

ท าบันทึกขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
จ าหน่ายพัสดุ 

             
 

  

ก าหนดแนวทางการจ าหน่ายพัสดุ                 

พิจารณาแนวทางการจ าหน่ายพัสดุ                 

เห็นชอบ                 

จ าหน่ายพัสดุตามแนวทางท่ีก าหนด                 
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 ังก์ชันกรท างานและรายงาน / 
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รายงานผลและขออนุมัติตัดครุภัณ ์
ออกจากระบบ 

             
 

  

อนุมัติ                 

บันทึกตัดพัสดุออกจากระบบ                 

แจ้งส่วนการเงินและบัญชี                 

ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง                 

รายงานของระบบครุภัณ ์ระบบอื่น  
และสเปรดชีต 

                          
 

    

รายงานครุภัณ ์และค่าเสื่อมแยก
ตามหมวด/ประเภทบัญชี 

                          
 

    

รายงานครุภัณ ์และค่าเสื่อมแยก
ตามฝ่าย/ส่วน 

                          
 

    

รายงานผู้ถือครองครุภัณ ์                                

รายงานครุภัณ ์และค่าเสื่อมแยก
ตามเดือน/ไตรมาส/ปี 

                          
 

    

รายงานประวัติการซ่อมบ ารุง                                  

รายงานระยะประกัน                                

รายงานพัสดุที่รอจ าหน่าย                                

รายงานพัสดุที่จ าหน่ายในแต่ละ
วิธีการ 

                          
 

    

รายงานผลการตรวจนับครุภัณ ์
ประจ าปี 

                          
 

    

ตารางที ่๑๘ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการท างานและรายงานในระบบครุภัณฑ์ ระบบอ่ืนๆ และสเปรดชีต 

ตารางที่ ๑๘ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการท างานและรายงานในระบบครุภัณ ์ ระบบอ่ืนๆ และส
เปรดชีตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามีการน าเอาสเปรดชีตมาจัดเก็บข้อมูลในช่ว งที่ยังไม่มีระบบมารองรับการ
ด าเนินงาน นั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลและความล่าช้าในการด าเนินงาน 

 

  



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน สถาปัตยกรรมองคก์รของส านักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ (องคก์ารมหาชน) 
 

๕๖ | ห น้ า  
 

๓.๒ สถาปัตยกรรมด้านแอปพลิเคชันในอนาคตของกระบวนการบริหารงานพัสดุ 

จากการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมด้านแอปพลิเคชันในปัจจุบันของกระบวนการบริหารงานพัสดุ 
พบประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถสรุปประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้  

๑) แอปพลิเคชันที่มีอยู่มีฟังก์ชันการท างานไม่ครอบคลุมกระบวนการย่อยที่ส าคญั เช่น กระบวนย่อย PC-
S03.20 : ตรวจนับพัสดุประจ าปี ยังคงใช้กระดาษในการบันทึกข้อมูลการนับพัสดุ ซึ่งข้อมูลมีเป็น
จ านวนมากอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลได้ 

๒) แอปพลิเคชันของกระบวนการบริหารงานพัสดุยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างกัน เนื่องจากการพัฒนา 
แอปพลิเคชัน มีแหล่งที่มาหลากหลาย ทั้งจากการพัฒนาโดยทีมพัฒนาภายใน สรอ. และการจัดซื้อจัด
จ้างที่พัฒนาโดยหน่วยงานภายนอก เช่น ระบบพัสดุไม่เชื่อมโยงกับระบบการเงินและบัญชี ส่งผลให้
เกิดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานเพราะต้องส่งข้อมูลผ่านทางไฟล์ข้อมูลหรือกระดาษ  

๓) มีการใช้ไฟล์สเปรดชีตจ านวนมากในการจัดเก็บข้อมูลที่ค้นหายากและอาจจะท าให้เกิดความซ้ าซ้อน
ของข้อมูล (รายละเอียดปรากฎในบทที่ ๔ ด้านข้อมูล) ซึ่งการส่งข้อมูลผ่านไฟล์สเปรดชีตจ านวนมาก
อาจจะท าให้ข้อมูลเกิดการสูญหาย หรือข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน 

๔) แอปพลิเคชันไม่ตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบัน เช่น แอปพลิเคชันไม่สามารถออกรายงานได้
ตามความต้องการและไม่สามารถพัฒนาเพ่ิมเติมได้เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันส าเร็จรูป  

 

ดังนั้นจึงมีการวางแผนปรับปรุงแอปพลิเคชันและเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลดังรูปที่ ๒๕ แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลของทั้งแอปพลิเคชันและไฟล์สเปรดชีต 
(อนาคต) จากรูปแสดงให้เห็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์สเปรดชีตจะเปลี่ยนเป็นการจัดเก็บในแอปพลิเคชัน
และการส่งข้อมูลผ่านกระดาษจะเปลี่ยนเป็นการส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบครุภัณ ์จะมี
การรับส่งข้อมูลกับระบบอื่นๆมากท่ีสุด ขณะที่ระบบบุคคลจะเป็นจะมีการส่งข้อมูลไปยังระบบอ่ืนๆมากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน สถาปัตยกรรมองคก์รของส านักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ (องคก์ารมหาชน) 
 

๕๗ | ห น้ า  
 

 

AP03: ระบบ
ครุภัณ  ์IT

AP11: ระบบจัด ้ือ

AP08.1: 
ระบบเบิกวัสดุ

AP09: ระบบบุคคล

AP12 : ระบบครุภัณ ์

AP13: ระบบการเงิน

AP08.2: 
ระบบแจ้ง ่อม

ข้อมูลครุภัณ ์/
วัสดุควบคุม, 
จัดซ้ือจัดจ้าง

รายงานวัสดุ
ประจ าปี

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/ฝ่าย

ข้อมูลพนักงาน/
ส่วนงาน/ฝ่าย

ประเภท/หมวดทางบัญชี

ข้อมูลครุภัณ ์/วัสดุควบคุม

ใบขอซ้ือ/ใบส่ังซ้ือ/ใบส่งของ

มูลค่าทางบัญชี/ค่าเส่ือม

ข้อมูลครุภัณ ์ IT/
วัสดุควบคุม

รายงานวัสดุ
ประจ าปี

ปรับปรุงสถานะครุภัณ ์/วัสดุควบคุม 

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/ฝ่าย

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/ฝ่าย

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/ฝ่าย

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/ฝ่าย

มีการส่งข้อมูลผ่านระบบ

AP08.3: ระบบ
ครุภัณ ์ท่ีถือครอง ข้อมูลครุภัณ ์/วัสดุควบคุม

ระบบท่ีคาดว่าจะถูกทดแทน
หรือเพ่ิมใหม่

ระบบท่ีคาดว่าจะปรับปรุงระบบท่ีใช้งานปัจจุบันหรือท่ี
เก่ียวข้องกับงานพัสดุ

ข้อมูลพนักงาน/ส่วนงาน/ฝ่าย

ข้อมูลครุภัณ ์ IT/
วัสดุควบคุม 

(ส่วนที่ไม่มีอยู่ในระบบครุภัณ ์)

ปรับปรุงสถานะครุภัณ ์ IT/
วัสดุควบคุม (ส่วนที่ไม่มี
อยู่ในระบบครุภัณ )์

รายงานครุภัณ ์ประจ าปี

 

รูปที่ ๒๕ แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลของทั้งแอปพลิเคชันและไฟล์สเปรดชีต (อนาคต)



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน สถาปัตยกรรมองคก์รของส านักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ (องคก์ารมหาชน) 
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บทที่ ๔ ด้านข้อมูล (Data) ของงานพสัดุ 
จากรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ พบประเด็นปัญหาหลักด้านข้อมูลของ สรอ. 

คือไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ขาดความเชื่อมโยงข้อมูลภายใน และการจัดเก็บข้อมูลที่
ซ้ าซ้อน เนื่องจากข้อมูลภายใน สรอ.จะจัดเก็บด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และไดรฟ์ส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ หากมี
การใช้งานข้อมูลร่วมกันภายในส่วนงานจะจัดเก็บข้อมูลนั้นไว้ที่ไดรฟ์กลางหรือบนแอปพลิเคชันของส่วนงาน
นั้นๆ การเชื่อมโยงด้านข้อมูลภายในจะเกิดข้ึนกับบางแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยทีมพัฒนาภายใน สรอ. เท่านั้น  

ในบทนี้ จะน าข้อมูลในรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้น และ
ศึกษาส ารวจวิเคราะห์โครงสร้างด้านข้อมูล ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง เจ้าของข้อมูล ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะและความต้องการในอนาคต เพ่ือน ามาออกแบบและจัดท าสถาปัตยกรรมด้าน
ข้อมูล (Data Architecture) ของกระบวนการบริหารงานพัสดุ 

 
๔.๑ สถาปัตยกรรมด้านข้อมูลในปัจจุบันของกระบวนการบริหารงานพัสดุ 

การส ารวจด้านข้อมูลสามารถจัดแบ่งประเภทข้อมูลออกเป็น ๒ ประเภท ประกอบด้วย (๑) 
ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างหรือมีความสัมพันธ์ชัดเจน (Relational Database) และ 
(๒) ข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ เช่น ภาพ เสียง และวีดีโอ เป็นต้น (Non-Relational Database)  ในการ
ด าเนินงานตลอดทั้ง ๕ กลุ่มกระบวนการธุรกิจ สามารถแบ่งหมวดของข้อมูลออกเป็น ๕๐ หมวด ดังแสดงไว้ใน
รูปที่ ๒๖ แสดงภาพรวมข้อมูลที่ใช้ด าเนินงานตลอดทั้งองค์กรแยกตามกลุ่มกระบวนการธุรกิจ 

 Service Strategy

D1: นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ D6: แผนการตลาด
D2: แผนยุทธ าสตร์ 4 ป D7: แผนการพัฒนาองค์กร
D3: แผนแม่บท ICT D8: แผนสถาปัตยกรรมองค์กร
D4: แผนกลยุทธ์ประจ าป D9: แผนป ิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
D5: แผน MIS ประจ าป D10: ข้อตกลงความร่วมมือ
 

D11: ข้อมูลวิจัยผลิตภัณ ์/บริการ D18: ข้อมูลการปรับปรุงผลิตภัณ ์/บริการ
D12: ข้อมูลการวิเคราะห์และการออกแบบ D19: ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
D13: ข้อมูลต้นแบบผลิตภัณ ์/บริการ D20: ข้อมูลการติดต้ัง
D14: ข้อมูลผลิตภัณ /์บริการ D21: ข้อมูลการประชาสัมพันธ์
D15: ผลิตภัณ ์ที่พัฒนาข ้น
D16: คู่มือการพัฒนาและการใช้งาน
D17: ข้อมูลบริหารโครงการพัฒนา

D22: ข้อมูลลูกค้า D27: แผนการบริหารความต่อเนื่องและกู้คืนภัยพิบัติ
D23: ข้อมูลบริหารโครงการขาย D28: ข้อมูลเหตุการณ์/ปัญหา และแนวทางการแก้ ข
D24: ข้อมูลการขาย
D25: ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน IT
D26: ข้อมูลการติดตาม ควบคุม และบ ารุงรัก า

D44: ข้อมูลความเสี่ยง
D45: ข้อมูลการควบคุมภายใน
D46: ข้อมูลการตรวจสอบภายใน
D47: ข้อมูลการป ิบัติตามมาตรฐานสากล
D48: ข้อมูลความสอดคล้อง ก  ระเบียบและก หมาย
D49: ความพ งพอใจต่อบริการ
D50: ผลการประเมินการให้บริการ

 Service Implementation

 Service Operation

 Service Support

 Service Measurement

D29: ข้อมูลโครงสร้างองค์กร D38: สัญญา
D30: ข้อมูลพนักงาน D39: ข้อมูลร้องทุกข์
D31: ข้อมูลการจัด ้ือจัดจ้าง D40: ทรัพย์สินทางปัญญา
D32: ข้อมูลพัสดุ D41: ข้อมูลการนัดหมาย
D33: ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานส านักงาน D42: ข้อมูลวาระ/รายงานการประชุม
D34: ข้อมูลงานสารบรรณ D43: ข้อมูลองค์ความรู้
D35: ข้อมูลทางบัญชี
D36: ข้อมูลมาตรฐานสากลและกระบวนการ
D37: ก  ระเบียบ ข้อบังคับ

 

รูปที่ ๒๖ แสดงภาพรวมข้อมูลที่ใช้ด าเนินงานตลอดทั้งองค์กรแยกตามกลุ่มกระบวนการธุรกิจ 

จากรูปที่ ๒๖ แสดงภาพรวมข้อมูลที่ใช้ด าเนินงานตลอดทั้งองค์กรแยกตามกลุ่มกระบวนการ
ธุรกิจ แสดงให้เห็นว่าข้อมูลส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มกระบวนการ Service Support เช่นเดียวกับที่มี
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จ านวนกระบวนการและแอปพลิเคชันจ านวนมากในกลุ่มกระบวนการนี้ ส าหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบริหารงานพัสดุซึ่งอยู่ภายในกลุ่มกระบวนการ Service Support แสดงไว้ใน รูปที่ ๒๗ แสดง
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบต่างๆ (ปัจจุบัน) 

D29: โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้าง
ต าแหน่ง

D35: ข้อมูลทางบัญชี

ข้อมูลทางบัญชี

D31: ข้อมูลการจัด ้ือจัดจ้าง

สัญญาซื้อ

ใบขอซื้อ 
(PR)

D32: ข้อมูลพัสดุ

ข้อมูลการซ่อม
บ ารุงพัสดุ

ข้อมูลพัสดุ

ข้อมูลการ
รับประกันพัสดุ

ข้อมูลตรวจรับ

ข้อมูล
สถานะพัสดุ

ข้อมูล
ตราสินค้า

ข้อมูลการ
ตรวจสอบพัสดุ

ข้อมูล
งบประมาณข้อมูลผู้ขาย

D30: ข้อมูลพนักงาน

ข้อมูลพนักงาน แผนอัตราก าลัง

ใบส่งของ

ข้อมูลครุภัณ ์
เช่า

ข้อมูลการโอน/
คืน

สถานท่ีตั้งพัสดุ
สถานท่ีตั้ง

ครุภัณ ์เช่า

ข้อมูลการ
รับประกัน
ครุภัณ ์เช่า

ข้อมูลการสอบ
ข้อเท็จจริงพัสดุ

ประจ าปี

ข้อมูลการ
จ าหนา่ย

ข้อมูล Barcode

เกณ ์ข้ันต่ าของ
วัสดุคงเหลือ

ข้อมูลการ
ตรวจสอบวัสดุ

ใบส่ังซื้อ
(PO)

ฐานข้อมูล

ไฟล์ข้อมูล

ข้อมูลที่กลุ่มที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุโดยตรง ข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับงานพัสดุ
 

รูปที่ ๒๗ แสดงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบต่างๆ (ปัจจุบัน) 

หมายเหตุ : ** อ้างอิงหมายเลขหมวดข้อมลู ในรูปที่ ๙ แสดง Data Flow Diagram ทั้ง ๕ มิติ ของ สรอ. 

จากรูปที่ ๒๗ แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบต่างๆ (ปัจจุบัน) แบ่ง
หมวดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุออกเป็น ๒ กลุ่ม ประกอบด้วย (๑) กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
โดยตรง ได้แก่ D๓๒** : ข้อมูลพัสดุ ซึ่งครอบคลุมข้อมูลต่างๆ ของกระบวนการบริหารงานพัสดุ และ (๒) กลุ่ม
ข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับงานพัสดุ D๒๙**   ข้อมูลโครงสร้างองค์กร D๓๐**   ข้อมูลพนักงาน D๓๑**   
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และ D๓๕**   ข้อมูลทางบัญชี (เฉพาะข้อมูลบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ) ตาม
รายละเอียดดังแสดงใน ตารางที่ ๑๙ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลงานพัสดุแอปพลิเคชันและไฟล์สเปรด
ชีต (ปัจจุบัน) ตารางที่ ๒๐ แสดงรายละเอียดโครงสร้างของข้อมูล D๓๒   ข้อมูลพัสดุ และตารางที่ ๒๑ แสดง
รายละเอียดโครงสร้างของกลุ่มข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับงานพัสดุ 

ผลจากการส ารวจด้านข้อมูลของกระบวนการบริหารงานพัสดุ พบว่าประเด็นปัญหาต่างๆ จะ
สอดคล้องตามรายงานสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ โดยปัญหาหลักของกระบวนการ
บริหารงานพัสดุ สามารถสรุป ได้ดังนี้ คือ  

๑) มีการจัดเก็บข้อมูลหลายแหล่ง (Source) เช่น รายการครุภัณ ์ประจ าปี จัดเก็บในรูปแบบ
กระดาษ ไฟล์สเปรดชีต และแอปพลิเคชัน  

๒) ขาดความเชื่อมโยงด้านข้อมูลภายใน  
การจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อน ไม่เป็นปัจจุบัน และขาดความเชื่อมโยง เนื่องจากข้อมูลภายใน 
สรอ.จัดเก็บหลายแหล่ง และข้อมูลส่วนใหญ่จัดเก็บด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และไดร์ฟส่วน
บุคคล 

ข้อมูลในกระบวนการบริหารงานพัสดุมีการจัดเก็บหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บไว้ใน
คอมพิวเตอร์และไดร์ฟส่วนบุคคล หรือจัดเก็บไว้บนแอปพลิเคชันของส่วนงานนั้นๆ ซึ่งแอปพลิเคชันที่ใช้จัดเก็บ
มีหลายแอปพลิเคชันดังที่ได้กล่าวในบทที่ ๓ ไว้แล้ว ส่งผลให้ขาดความเชื่อมโยงด้านข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลที่
ซ้ าซ้อน และข้อมูลที่จัดเก็บอาจไม่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งขาดการผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลที่ชัดเจน  
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ข้อมูล / แอปพลิเคชัน 

แอปพลิเคชัน สเปรดชีต 

AP
03

 : 
ระ

บบ
คร

ุภัณ
 ์ 

IT 
 

AP
08

.1 
: ร

ะบ
บเ

บิก
วัส

ดุ 

AP
08

.2 
: ร

ะบ
บแ

จ้ง
ซ่อ

ม 

AP
08

.3 
: ร

ะบ
บค

รุภ
ัณ 

์ที่ถ
ือค

รอ
ง 

AP
09

 : 
ระ

บบ
บุค

คล
 

AP
11

 : 
ระ

บบ
จัด

ซื้อ
 

AP
12

 : 
ระ

บบ
คร

ุภัณ
 ์ 

AP
02

1 
: ร

ะบ
บพ

ิมพ
์บา

ร์โ
ค้ด

 

AP
13

 : 
ระ

บบ
กา

รเง
ิน 

ข้อมูล
การ
ตรวจ 
สอบ 
ครุภัณ
 ์ 
(CMP) 

ข้อมูล
ครุภัณ ์ 
IT 
ส านักงา
นท้ังท่ี
ซ้ือมา
และเช่า  
(ENT) 

ข้อมูล
ครุภัณ
 ์ IT 
Data 
Cente
r 
(ENM) 

ข้อมูล
ครุภัณ
 ์ IT 
Data 
Cente
r 
(ENI) 

ข้อมูล
จัดซ้ือ
และ
การเงิน
(CMP/
CMF) 

ข้อมูล
งบ 
ประ 
มาณ 
(CMF
) 

ไฟล์ข้อ
มูลการ
โอน/คืน 
ครุภัณ ์ 
วัสดุ
ควบคุม 
(CMP) 

ข้อมูล
การ
คืน
พัสดุ   
กรณี
ลาออ
ก 
(CMH
) 

D32   ข้อมูล
พัสดุ 

ข้อมูลพัสดุ O O O O  O O O O O O O O O O O O

ข้อมูลครุภัณ ์เช่า      O   O  O   O O  O

ข้อมูลการตรวจสอบพัสดุ  O     O   O       O

ข้อมูล Barcode       O O         

ข้อมูลสถานะพัสดุ O O     O   O O      O

ข้อมูลการรับประกัน
ครุภัณ ์เช่า 

O     O     O   O O  

ข้อมูลการสอบข้อเท็จจริง
พัสดุประจ าปี 

      O          

ข้อมูลการโอน/คืน           O     O O

สถานท่ีตั้งพัสดุ O  O   O O   O O   O O O O

สถานท่ีตั้งครุภัณ ์เช่า O     O     O   O O  O

ข้อมูลการจ าหน่าย  O     O          

ข้อมูลตราสินค้า O O    O O    O   O O O O

ข้อมูลการรับประกันพัสดุ O      O    O O O    

เกณ ์ขั้นต่ าของวัสดุ
คงเหลือ 

 O               

ข้อมูลการซ่อมบ ารุงพัสดุ   O              

ข้อมูลการตรวจสอบวัสดุ  O     O   O       



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน สถาปัตยกรรมองคก์รของส านักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ (องคก์ารมหาชน) 
 

๖๑ | ห น้ า  
 

ข้อมูล / แอปพลิเคชัน 

แอปพลิเคชัน สเปรดชีต 

AP
03

 : 
ระ

บบ
คร

ุภัณ
 ์ 

IT 
 

AP
08

.1 
: ร

ะบ
บเ

บิก
วัส

ดุ 

AP
08

.2 
: ร

ะบ
บแ

จ้ง
ซ่อ

ม 

AP
08

.3 
: ร

ะบ
บค

รุภ
ัณ 

์ที่ถ
ือค

รอ
ง 

AP
09

 : 
ระ

บบ
บุค

คล
 

AP
11

 : 
ระ

บบ
จัด

ซื้อ
 

AP
12

 : 
ระ

บบ
คร

ุภัณ
 ์ 

AP
02

1 
: ร

ะบ
บพ

ิมพ
์บา

ร์โ
ค้ด

 

AP
13

 : 
ระ

บบ
กา

รเง
ิน 

ข้อมูล
การ
ตรวจ 
สอบ 
ครุภัณ
 ์ 
(CMP) 

ข้อมูล
ครุภัณ ์ 
IT 
ส านักงา
นท้ังท่ี
ซ้ือมา
และเช่า  
(ENT) 

ข้อมูล
ครุภัณ
 ์ IT 
Data 
Cente
r 
(ENM) 

ข้อมูล
ครุภัณ
 ์ IT 
Data 
Cente
r 
(ENI) 

ข้อมูล
จัดซ้ือ
และ
การเงิน
(CMP/
CMF) 

ข้อมูล
งบ 
ประ 
มาณ 
(CMF
) 

ไฟล์ข้อ
มูลการ
โอน/คืน 
ครุภัณ ์ 
วัสดุ
ควบคุม 
(CMP) 

ข้อมูล
การ
คืน
พัสดุ   
กรณี
ลาออ
ก 
(CMH
) 

D29 : 
โครงสร้าง
องค์กร 

โครงสร้างองค์กร O  O  O O O   O O   O O O O

โครงสร้างต าแหน่ง 
 O  O O   O        O

D30 : ข้อมูล
พนักงาน 

ข้อมูลพนักงาน O  O  O O O  O O O   O O O O

แผนอัตราก าลัง     O            

D31 : ข้อมูล
การจัดซ้ือจัด
จ้าง 

ใบขอซ้ือ (PR)  O    O O  O     O   

ใบสั่งซ้ือ (PO)  O    O O  O     O   

ใบส่งของ  O    O O  O     O   

ข้อมูลตรวจรับ  O    O O  O     O   

ข้อมูลผู้ขาย O     O O  O  O   O   

สัญญาซ้ือ   O   O   O     O O  

D35 : ข้อมูล
ทางบัญชี 

ข้อมูลทางบัญชี    O   O  O O O   O O  

ข้อมูลงบประมาณ      O O  O     O O  

ตารางที ่๑๙ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลงานพัสดุแอปพลิเคชันและไฟล์สเปรดชีต (ปัจจุบัน) 



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน สถาปัตยกรรมองคก์รของส านักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ (องคก์ารมหาชน) 
 

๖๒ | ห น้ า  
 

หมวดข้อมูล หมวดข้อมูลย่อย ข้อมูล 
ฐาน 

ข้อมูล หมาย 
เลข 

ช่ือหมวด 
หมาย 
เลข 

ช่ือหมวดย่อย ช่ือข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.1 ข้อมูลพัสดุ เลขครุภัณ ์ 48-7440-009-0722 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.1 ข้อมูลพัสดุ เลขวัสดุควบคุม ED-58-7440-009-0016 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.1 ข้อมูลพัสดุ ชื่อครุภัณ ์ Hard disk Seagate 80GB. 7200RPM ATA 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.1 ข้อมูลพัสดุ ชื่อวัสดุควบคุม 
อุปกรณ์โทรศัพท์ แบบ IP ชนิดที่ 2 ส าหรับ
ผู้ใช้งานทั่วไป 



D32 ข้อมูลพัสดุ D32.1 ข้อมูลพัสดุ ชื่อวัสด ุ กระดาษถา่ยเอกสาร A3 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.1 ข้อมูลพัสดุ ราคาครุภัณ ์ 14,980.00  

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.1 ข้อมูลพัสดุ ราคาวัสด ุ 345 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.1 ข้อมูลพัสดุ ราคาวัสดุควบคุม 4,780.00  

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.1 ข้อมูลพัสดุ หน่วยนับ เครื่อง 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.1 ข้อมูลพัสดุ หมวดวัสด ุ วัสดุส านักงาน 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.1 ข้อมูลพัสดุ หมายเลข Serial ครุภัณ ์ C1MNTT7LDV30 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.1 ข้อมูลพัสดุ หมายเลข Serial วัสดุควบคุม PUC1628036M 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.1 ข้อมูลพัสดุ-รายละเอียด Tablet เลขที่ IMEI 480889955100990 O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.1 ข้อมูลพัสดุ-รายละเอียด Tablet เลขที่ MEID 55887755666696 O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.1 ข้อมูลพัสดุ-รายละเอียด Tablet Apple Care X5XXB944HH3VVHL  O

D32 
ข้อมูลพัสดุ 

D32.1 
ข้อมูลพัสดุ-รายละเอียด Tablet Bluetooth  

MAC Address 
08:77:B0:87:6C:00 O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.1 ข้อมูลพัสดุ-รายละเอียด Tablet Capacity/Version 64 GB / 8.1.2 (12B440) O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.1 ข้อมูลพัสดุ-รายละเอียด Tablet IP Address 172.00.100.99 O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.1 ข้อมูลพัสดุ-รายละเอียด Tablet Unique ID 68899111 O

D32 
ข้อมูลพัสดุ 

D32.1 
ข้อมูลพัสดุ-รายละเอียด Tablet WIFI  

MAC Address 
80:06:5A:47:04:FF O



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน สถาปัตยกรรมองคก์รของส านักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ (องคก์ารมหาชน) 
 

๖๓ | ห น้ า  
 

หมวดข้อมูล หมวดข้อมูลย่อย ข้อมูล 
ฐาน 

ข้อมูล หมาย 
เลข 

ช่ือหมวด 
หมาย 
เลข 

ช่ือหมวดย่อย ช่ือข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

D32 ข้อมูลพัสด ุ D32.1 ข้อมูลพัสดุ-รายละเอียด Tablet จ านวน 3 O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.1 ข้อมูลพัสดุ-รายละเอียด Air Card เลขซิมการ์ด 0882955477 O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.1 ข้อมูลพัสดุ-รายละเอียด Air Card เบอร์โทรศัพท์ 0882955477 O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.1 ข้อมูลพัสดุ-รายละเอียด Air Card ประเภทซิมการ์ด NanoSim O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.1 ข้อมูลพัสดุ-รายละเอียด Smart Card หมายเลขบัตรพนกังาน 4929910058896290 O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.1 ข้อมูลพัสดุ-รายละเอียด Smart Card SVC 2328000000610619 O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.1 ข้อมูลพัสดุ-รายละเอียด Smart Card CSN E05112D8 O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.2 ข้อมูลครุภัณ ์เช่า ชื่อครุภัณ ์เช่า Macbook Pro13" O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.2 ข้อมูลครุภัณ ์เช่า จ านวน 4 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.2 ข้อมูลครุภัณ ์เช่า ราคาวัสดุครุภัณ ์เช่า 2,430.00  

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.2 ข้อมูลครุภัณ ์เช่า รุ่นครุภัณ ์เช่า PROBOOK 440 G2 O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.2 ข้อมูลครุภัณ ์เช่า วันที่เริ่มต้นเช่า (ครุภัณ ์เช่า) 9/8/58 O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.2 ข้อมูลครุภัณ ์เช่า วันที่สิ้นสุดเช่า (ครุภัณ ์เช่า) 9/8/59 O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.2 ข้อมูลครุภัณ ์เช่า หน่วยนับ เครื่อง O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.2 ข้อมูลครุภัณ ์เช่า หมายเลข Serial ครุภัณ ์เช่า SGH521S1LF O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.3 ข้อมูลตราสินค้า ยี่ห้อครุภัณ ์ Cisco  O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.3 ข้อมูลตราสินค้า ยี่ห้อครุภัณ ์เช่า HP  O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.3 ข้อมูลตราสินค้า ยี่ห้อวัสดุควบคุม Seagate 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.3 ข้อมูลตราสินค้า รุ่นครุภัณ ์ Uc Phone 7821 O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.3 ข้อมูลตราสินค้า รุ่นวัสดุควบคุม NEW BACKUP PLUS 2TB  O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.3 ข้อมูลตราสินค้า รุ่นครุภัณ ์เช่า PROBOOK 440 G2 O



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน สถาปัตยกรรมองคก์รของส านักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ (องคก์ารมหาชน) 
 

๖๔ | ห น้ า  
 

หมวดข้อมูล หมวดข้อมูลย่อย ข้อมูล 
ฐาน 

ข้อมูล หมาย 
เลข 

ช่ือหมวด 
หมาย 
เลข 

ช่ือหมวดย่อย ช่ือข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.4 ข้อมูลการโอน/คืน 
มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง ชื่อผู้ถือครอง
ครุภัณ ์/วัสดุควบคุมเป็น  

นายบุญม ีนามาก O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.4 ข้อมูลการโอน/คืน สถานที่จัดเก็บใหม่/เกา่ ห้อง Data center O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.4 ข้อมูลการโอน/คืน เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงผู้ถือครอง   ย้ายสว่นงาน O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.5 ข้อมูลการรับประกันพัสด ุ วันที่ Apple Care หมดอาย ุ 10/8/59  

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.5 ข้อมูลการรับประกันพัสด ุ วันที่เริ่มประกัน ครุภัณ ์ 9/7/58  

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.5 ข้อมูลการรับประกันพัสด ุ วันที่เริ่มประกัน วัสดุควบคุม 4/9/58  

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.5 ข้อมูลการรับประกันพัสด ุ วันที่สิ้นสุดประกัน ครุภัณ ์ 9/7/59  

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.5 ข้อมูลการรับประกันพัสด ุ วันที่สิ้นสุดประกัน วัสดุควบคุม 4/10/61  

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.5 ข้อมูลการรับประกันพัสด ุ อายุประกันครุภัณ ์ 5 ปี  

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.5 ข้อมูลการรับประกันพัสด ุ อายุประกันวัสดุควบคุม 2 ปี  

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.6 ข้อมูลการรับประกันครุภัณ ์เช่า อายุประกันครุภัณ ์เช่า 3 ปี O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.7 ข้อมูลการซ่อมบ ารุงพัสด ุ ประเภทการแจ้งซ่อม ครุภัณ ์ IT Server O 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.7 ข้อมูลการซ่อมบ ารุงพัสด ุ ชั้นที่ 11 O 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.7 ข้อมูลการซ่อมบ ารุงพัสด ุ รายละเอียดเบื้องต้น Hard disk เสีย O 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.7 ข้อมูลการซ่อมบ ารุงพัสด ุ วันที่แจ้งซ่อม 5/9/58 O 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.7 ข้อมูลการซ่อมบ ารุงพัสด ุ วันที่ปิดงานซ่อม 5/12/58 O 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.7 ข้อมูลการซ่อมบ ารุงพัสด ุ สถานที่ Data Center O 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.8 ข้อมูล Barcode ข้อมูล Barcode - 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.8 ข้อมูล Barcode ชื่อครุภัณ ์/วัสดุควบคุม ตูเ้อกสารเหล็ก 150X110 ซม. รุ่น LCG 15110 
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หมวดข้อมูล หมวดข้อมูลย่อย ข้อมูล 
ฐาน 

ข้อมูล หมาย 
เลข 

ช่ือหมวด 
หมาย 
เลข 

ช่ือหมวดย่อย ช่ือข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.8 ข้อมูล Barcode เลขครุภัณ ์/วัสดุควบคุม 39-7110-001-0010-1004 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.9 ข้อมูลสถานะครุภัณ ์เช่า ชื่อครุภัณ ์เช่า คอมพิวเตอร์ Notebook O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.9 ข้อมูลสถานะครุภัณ ์เช่า วิธีการจัดหา  เช่า/ครุภัณ ์ สรอ. O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.9 ข้อมูลสถานะครุภัณ ์เช่า สถานะการส่งมอบครุภัณ ์เช่า รับมอบเครื่องแล้ว O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.9 ข้อมูลสถานะครุภัณ ์เช่า หมายเหต ุ เครื่องเก่า Hardware เสีย ได้เปลี่ยนเครื่องใหม่  O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.10 สถานที่ตั้งพัสดุ สถานที่ตั้งครุภัณ ์ ห้อง Data center 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.10 สถานที่ตั้งพัสดุ สถานที่ตั้งวัสดุควบคุม ชั้น 17 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.11 ข้อมูลการจ าหน่าย บันทึกข้อความการจ าหนา่ย ผลการจ าหนา่ย O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.12 ข้อมูลการตรวจสอบพัสด ุ บันทึกข้อความการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ผลการตรวจสอบพัสดุประจ าป ี O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.13 ข้อมูลการสอบข้อเท็จจริงพัสดุประจ าปี บันทึกข้อความการสอบข้อเท็จจริงพัสดปุระจ าปี ผลการสอบข้อเท็จจริงพัสดุประจ าป ี O

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.14 เกณ ์ขั้นต่ าของวัสดุคงเหลือ จ านวนขั้นต่ า 1 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.14 เกณ ์ขั้นต่ าของวัสดุคงเหลือ ประเภทวัสด ุ กระดาษถา่ยเอกสาร A3 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.14 เกณ ์ขั้นต่ าของวัสดุคงเหลือ หมวดวัสด ุ วัสดุส านักงาน 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.15 ข้อมูลสถานะพัสด ุ สภาพของวัสดุควบคุม เส่ือมสภาพ 

D32 ข้อมูลพัสดุ D32.16 ข้อมูลการตรวจสอบวัสด ุ บันทึกข้อความการตรวจสอบวัสดปุระจ าป ี ผลการตรวจสอบวัสด ุ O

ตารางที ่๒๐ แสดงรายละเอียดโครงสร้างของข้อมูล D๓๒ : ข้อมูลพัสดุ 
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หมวดข้อมูล ข้อมูล 
ฐานข้อมูล 

หมายเลข ช่ือหมวด ช่ือข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
D2

9 

ข้อ
มูล

โค
รง

สร
้าง

อง
ค์ก

ร ส่วนงาน CMD 

ฝ่าย CM 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีพัฒนาองค์กร 1 

D3
0 

ข้อ
มูล

พนั
กง

าน
 

ช่ือผู้ถือครอง นายบุญมี นามาก 

รหัสผู้ถือครอง 08-7777 

ช่ือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดปุระจ าป ี นายบุญมา นาน้อย 

ช่ือคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง นายบุญธรรม อิ่มสุข 

ช่ือคณะกรรมการจ าหน่ายพสัด ุ นายบุญช่วย สุขใจ 

ช่ือผู้แจ้งซ่อม นายบุญมี ทองมาก 

ช่ือผู้บังคับบัญชา นายบุญเกดิ มากม ี 

D3
1 

ข้อ
มูล

กา
รจ

ดัซ
ื้อจ

ัดจ
า้ง

  เลขท่ีใบ PR EGA57/0190 

วันท่ีซื้อ 23/2/2558 

ราคาที่ซื้อ 14,980.00  

ช่ือ Vendor บริษัท เดลฟาย เทคโนโลยี จ ากดั 

รหัส Vendor VF-0473 

ที่อยู่ Vendor 999 ห้อง B9-B99 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านเก่า อ.ปากเกรด็ จ. นนทบุรี 10510 

เบอร์โทรศัพท์ Vendor 02-123456 

D3
5 

ข้อ
มูล

ทา
งบ

ัญช
ี 

ค่าเสื่อม 14,980.00  

อัตราค่าเสื่อม 33.33% 

ประเภทบัญช ี บัญชีครุภณั ์คอมพิวเตอร์-เงินในงบประมาณ 

รหัสประเภทบัญช ี 6170101.13 

หมวดบัญชี ครุภณั ์คอมพิวเตอร์-เงินใน-Center 

รหัสหมวดบัญชี 00107 

อายุพัสด ุ 3 ปี 
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หมวดข้อมูล ข้อมูล 
ฐานข้อมูล 

หมายเลข ช่ือหมวด ช่ือข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

Book Value ณ วันท่ี 24/2/2558 

ค่า Book Value  14,952.67  

ราคาซาก 1 

วันท่ีเริ่มต้นค านวณค่าเสื่อม 23/2/2558 

วันท่ีหยุดค านวณค่าเสื่อม 23/2/2561 

ประเภทแหล่งเงิน AENT 

ค่าเสื่อมยกมา 0.000 

ค่าเสื่อมสะสม 27.33 

ค่าเสื่อมต่อวัน 13.6669708 

จ านวณวันตามอายุพัสด ุ 1,096 วัน 

เลขท่ีก ากับภาษ ี 58-02-001 

มูลค่าต้นทุนสุดท้ายของรอบบญัชีก่อน 66,875.59  

ค่าเสื่อมราคาที่หักในรอบบญัชีนี้ 2,557.50  

มูลค่าต้นทุนหลังหักค่าเสื่อมสะสม 64,318.09  

ตารางที่ ๒๑ แสดงรายละเอียดโครงสร้างของกลุ่มข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับงานพัสดุ 
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๔.๒ สถาปัตยกรรมด้านข้อมูลในอนาคตของกระบวนการบริหารงานพัสดุ 

จากการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมด้านข้อมูลในปัจจุบันของกระบวนการบริหารงานพัสดุพบ
ปัญหาที่ส าคัญดังต่อไปนี้ (๑) ข้อมูลถูกจัดเก็บเป็นกระดาษหรือไฟล์ข้อมูลจ านวนมาก และ (๒) ข้อมูลซ้ าซ้อน
และขาดความเชื่อมโยงซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ข้อมูลบางส่วนไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นจึงมีการวางแผนในการ
จัดการข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันและเกิดการเชื่อมโยง ดังรูปที่ ๒๘ 
แสดงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบต่างๆ (อนาคต)  

D29: โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้าง
ต าแหน่ง

D35: ข้อมูลทางบัญชี

ข้อมูลทางบัญชี

D31: ข้อมูลการจัด ้ือจัดจ้าง

สัญญาซื้อ

ใบขอซื้อ 
(PR)

D32: ข้อมูลพัสดุ

ข้อมูลพัสดุ

ข้อมูลการ
รับประกันพัสดุ

ข้อมูลตรวจรับ

ข้อมูล
สถานะพัสดุ

ข้อมูล
งบประมาณข้อมูลผู้ขาย

D30: ข้อมูลพนักงาน

ข้อมูลพนักงาน แผนอัตราก าลัง

ใบส่งของ
สถานท่ีตั้งพัสดุ

เกณ ์ข้ันต่ าของ
วัสดุคงเหลือ

ใบส่ังซื้อ
(PO)

ข้อมูลที่กลุ่มที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุโดยตรง ข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับงานพัสดุ

ฐานข้อมูล

ไฟล์ข้อมูล

ข้อมูลครุภัณ ์
เช่า

ข้อมูลการ
รับประกัน
ครุภัณ ์เช่า

สถานท่ีตั้ง
ครุภัณ ์เช่า

ข้อมูลการซ่อม
บ ารุงพัสดุ

ข้อมูลการ
ตรวจสอบพัสดุ

ข้อมูลการสอบ
ข้อเท็จจริงพัสดุ

ประจ าปี

ข้อมูลการ
จ าหนา่ย

ข้อมูลการ
ตรวจสอบวัสดุ

ข้อมูล Barcode

ข้อมูลการโอน/
คืน

ข้อมูล
ตราสินค้า

 
รูปที่ ๒๘ แสดงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบต่างๆ (อนาคต) 

หมายเหตุ : ** อ้างอิงหมายเลขหมวดข้อมลู ในรูปที่ ๘ แสดง Business Model ทั้ง ๕ มิติ ของ สรอ.รูปที่ ๒๘ แสดงขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุทีถู่ก
จัดเก็บในรูปแบบต่างๆ (อนาคต) 

จากรูปที่ ๒๘ แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบต่างๆ (อนาคต) ข้อมูล
ภายใต้หมวด D๓๒**  ข้อมูลที่เคยจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อมูลจะถูกเปลี่ยนไปจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูล
ทั้งหมด และตารางที่ ๒๒ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลงานพัสดุกับแอปพลิเคชันและสเปรดชีต (อนาคต) 

จากตารางที่ ๒๒ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลงานพัสดุกับแอปพลิเคชันและสเปรดชีต 
(อนาคต) แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่จัดเก็บด้วยไฟล์สเปรดชีตจะเปลี่ยนเป็นจัดเก็บในฐานข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน
ทั้งหมด 

ในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลจ าเป็นจะต้องด าเนินการออกแบบฐานข้อมูลเพ่ือลด
ความซ้ าซ้อนของข้อมูลและเกิดความถูกต้องของข้อมูล ตามที่แสดงไว้ในภาคผนวก ก: Entity Relationship 
(ER) Diagram ส าหรับแสดงความส าพันธ์ของข้อมูล  
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ข้อมูล / แอปพลิเคชัน 

แอปพลิเคชัน 

AP
03

 : 
ระ

บบ
คร

ุภัณ
 ์ 

IT 
 

AP
08

.1 
: ร

ะบ
บเ

บิก
วัส

ดุ 

AP
08

.2 
: ร

ะบ
บแ

จ้ง
ซ่อ

ม 

AP
08

.3 
: ร

ะบ
บค

รุภ
ัณ 

์ที่ถ
ือค

รอ
ง 

AP
09

 : 
ระ

บบ
บุค

คล
 

AP
11

 : 
ระ

บบ
จัด

ซื้อ
 

AP
12

 : 
ระ

บบ
คร

ุภัณ
 ์ 

AP
02

1 
: ร

ะบ
บพ

ิมพ
์บา

ร์โ
ค้ด

 

AP
13

 : 
ระ

บบ
กา

รเง
ิน 

D32   ข้อมูล
พัสด ุ

ข้อมูลพัสดุ O O O O  O O O O

ข้อมูลครุภัณ ์เช่า O     O   O

ข้อมูลการตรวจสอบพัสด ุ  O     O  

ข้อมูล Barcode       O O 

ข้อมูลสถานะพัสด ุ O O     O  

ข้อมูลการรับประกันครุภัณ ์เช่า O     O   

ข้อมูลการสอบข้อเท็จจริงพัสดุ
ประจ าป ี

      O  

ข้อมูลการโอน/คืน         

สถานที่ตั้งพัสด ุ O  O   O O  

สถานที่ตั้งครุภัณ ์เช่า O     O   

ข้อมูลการจ าหน่าย  O     O  

ข้อมูลตราสินค้า O O    O O  

ข้อมูลการรับประกันพัสด ุ O      O  

เกณ ์ขั้นต่ าของวัสดุคงเหลือ  O       

ข้อมูลการซ่อมบ ารุงพัสด ุ   O      

ข้อมูลการตรวจสอบวัสด ุ  O     O  

D29 : 
โครงสร้าง
องค์กร 

โครงสร้างองค์กร O  O  O O O  

โครงสร้างต าแหน่ง   O  O O   O

D30 : ข้อมูล
พนักงาน 

ข้อมูลพนักงาน O  O  O O O  O

แผนอัตราก าลัง     O    

D31 : ข้อมูล
การจัดซ้ือจัด

จ้าง 

ใบขอซ้ือ (PR)  O    O O  O

ใบสั่งซ้ือ (PO)  O    O O  O

ใบส่งของ  O    O O  O

ข้อมูลตรวจรับ  O    O O  O

ข้อมูลผู้ขาย O     O O  O

สัญญาซ้ือ   O   O   O

D35 : ข้อมูล
ทางบัญชี 

ข้อมูลทางบัญช ี    O   O  O

ข้อมูลงบประมาณ      O O  O

ตารางที ่๒๒ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลงานพัสดุกับแอปพลิเคชันและสเปรดชีต (อนาคต) 
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บทที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี (Infrastructure and 
Technology) ของกระบวนการบริหารงานพัสดุ 

๕.๑ สถาปัตยกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันของกระบวนการบริหารงานพัสดุ 

โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ในที่นี้จะเน้นไปที่โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Infrastructure) นอกจากนี้ยังรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ส าหรับกระบวนการบริหาร โดย
โครงสร้างพ้ืนฐานจะเกี่ยวข้องกับด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วย ด้านธุรกิจ ด้านแอปพลิเคชัน ด้านข้อมูล และด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย ได้ถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่อไปนี้ (๑) Operating System (๒) Hardware ประกอบ
ไปด้วย Client และ Server รวมไปถึง Virtualization หรือ Cloud Computing (๓) Network และ (๔) 
Facility ดังรูปที่ ๒๙ แสดงสถาปัตยกรรมระบบ (SYSTEM ARCHITECTURE) เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่
เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ช่องทางการเข้าถึงแอปพลิเคชัน (Access Channel) แอปพลิเคชัน (Application) 
ฐานข้อมูล (Database) คลาวด์ (Cloud Computing) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และ เครือข่าย (Network) 

จากรูปที่ ๒๙ แสดงสถาปัตยกรรมระบบ (SYSTEM ARCHITECTURE) จะพบว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันยังมีหลากหลายช่องทาง ซึ่งประกอบไปด้วย  Web Access Desktop 
Access และ Mobile Access โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็น Web Access และมีแนวโน้มจะเข้ามาทดแทน 
Desktop Access โดยที่โปรโตคอล (Protocol)  HTTPS จะสนับสนุนการเข้าถึงผ่าน Web Access เพ่ือความ
ปลอดภัยของข้อมูลมากยิ่งขึ้น แม้ว่า Mobile Access จะมีส่วนน้อย อย่างไรก็ตามในอนาคตคาดว่าจะมีมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้รองรับกับแนวโน้มเทคโนโลยีและแนวโน้มการเข้าถึงระบบของผู้ใช้งาน   

ระบบยืนยันตัวบุคคล (Authentication) เป็นแนวทางหนึ่งในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูล ซึ่งยังมีหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย   

๑) การยืนยันตัวบุคคลด้วย Username และ Password ผ่าน Single-Sign On ซึ่งถือได้ว่าเป็น
รูปแบบหนึ่งของ API โดยส่วนใหญ่แล้ว Single-Sign On จะถูกใช้และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ  

๒) การยืนยันด้วย Username และ Password ผ่าน Lightweight Directory Access Protocol 
(LDAP) ซึ่งมักจะ Open Source ที่มีการเข้าถึงผ่าน Web Access และสนับสนุน LDAP อยู่
แล้ว  

๓) การยืนยันตัวบุคคลด้วย Username และ Password ผ่าน Active Directory (AD)  

๔ ) การยืนยันตัวบุคคล Username และ Password ซึ่ งมักจะเป็นซอฟต์แวร์ส า เร็ จรูป 
Commercial off-the-shelf (COTS) ที่มีการเข้าถึงผ่าน Desktop Access  

๕) ไม่มีการยืนยันตัวบุคคล ซึ่งมีอยู่เพียงแอปพลิเคชันเดียวโดยพัฒนาจาก Office Suite เพ่ือใช้
งานภายในส่วนงาน 
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รูปที่ ๒๙ แสดงสถาปัตยกรรมระบบ (SYSTEM ARCHITECTURE) 
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รูปที่ ๓๐ แสดงสถาปัตยกรรมระบบ (SYSTEM ARCHITECTURE) ที่เก่ียวของกับการบริหารงานพัสดุ (ปัจจุบัน)
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แอปพลิเคชันต่างๆถูกน ามาใช้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ ให้มีความสะดวกและ
รวดเร็วในการปฏิบัติงานทั้ง ๕ กลุ่มกระบวนการธุรกิจ โดยที่แอปพลิเคชันส่วนใหญ่จะจัดเก็บข้อมูลไว้ที่
ฐานข้อมูลกลางขององค์กร “EGA DB Server” ซึ่งเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลสัมพันธ์ (Relational Database 
Management System)  และมีการเชื่อมโยงข้อมูล (Data Integration) ระหว่างฐานข้อมูลกลางกับฐานข้อมูล
พนักงาน “HR DB Server” โดยข้อมูลพนักงานจะถูกคัดลอกจากฐานข้อมูลพนักงานไปยังฐานข้อมูลกลาง  

แอปพลิเคชันและฐานข้อมูลมักจะถูกจัดเก็บอยู่บนคลาวด์ ทั้งที่เป็น Public Cloud ซึ่งให้บริการ
กับหน่วยงานภายนอก Private Cloud ซึ่งให้บริการภายในองค์กร และ ENS Cloud ซึ่งให้บริการกับส่วนงาน 
ENS โดยที่ส่วนใหญ่แอปพลิเคชันและฐานข้อมูลจะถูกจัดเก็บบน Private Cloud และคลาวด์ทั้งหมดจะถูก
จัดเก็บไว้ภายในศูนย์ข้อมูล ระบบเครือข่ายภายใน ทั้ง Wired LAN และ Wireless LAN ถูกใช้ส าหรับการ
เชื่อมต่อส่วนต่างๆเข้าหากัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ แอปพลิเคชัน  ข้อมูล และโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ  ส าหรับ
สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ แสดงไว้ที่รูปที่ 
๓๐ แสดงสถาปัตยกรรมระบบ (SYSTEM ARCHITECTURE) ที่เก่ียวของกับการบริหารงานพัสดุ (ปัจจุบัน)  

จากรูปที่ ๓๐ แสดงสถาปัตยกรรมระบบ (SYSTEM ARCHITECTURE) ที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน
พัสดุ (ปัจจุบัน) จะพบว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
พัสดุผ่ านช่องทาง  Web Access และ Desktop Access จ านวนใกล้ เคียงกัน  ซึ่ งยั งไม่มีผ่ าน Mobile 
Accesses ระบบยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ยังมีหลากหลายรูปแบบ ประกอบไปด้วย (๑) การยืนยัน
ตัวบุคคลด้วย Username และ Password ผ่าน Single-Sign On (๒) การยืนยันด้วย Username และ 
Password ผ่าน Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) (๓) การยืนยันตัวบุคคล Username 
และ Password และ (๔) ไม่มีการยืนยันตัวบุคคลซึ่งส่วนใหญ่เป็นไฟล์สเปรดชีต 

โดยที่แอปพลิเคชันส่วนใหญ่จะจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลมีเพียง ระบบพิมพ์บาร์โค้ด (Post 
Label) เท่านั้นที่จัดเก็บข้อมูลในไฟล์สเปรดชีต นอกจากนี้ยังมีการน าสเปรดชีตจ านวนมากมาใช้ส าหรับจัดเก็บ
ข้อมูลโดยตรงซึ่งไม่ผ่านแอปพลิเคชันใดๆ เช่น ไฟล์ข้อมูลครุภัณ ์ IT ของส านักงานทั้งที่ซื้อมาและเช่าของส่วน
งาน ENT และ ไฟล์ข้อมูลครุภัณ ์ IT ที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ข้อมูล ของส่วนงาน ENI และ ENM เป็นต้น แอป
พลิเคชันที่มีรูปแบบการเข้าถึงเป็น Web Access จะถูกจัดเก็บไว้บน Cloud ส่วนแอปพลิเคชันที่มีรูปแบบการ
เข้าถึงเป็น Desktop Access จะถูกจัดเก็บบนเครื่องผู้ใช้งาน ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้
บน Cloud ขณะที่ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบไฟล์สเปรดชีตจะถูกจัดเก็บบนเครื่องผู้ใช้  

ความสัมพันธ์ระหว่าง แต่ละแอปพลิเคชัน กับ ข้อมูล โครงสร้างพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีระบุที่ 
ภาคผนวก ข 
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๕.๒ สถาปัตยกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตของงานพัสดุ 
 

EGA DB Server

HR DB Server 

IT Inventory Server 
AP03: ระบบ
ครุภัณ  ์IT

AP11: ระบบจัด ้ือ

AP08.1: 
ระบบเบิกวัสดุ

AP09: ระบบบุคคล

AP13: ระบบการเงิน

AP12 : ระบบครุภัณ ์

Us
er

/P
as

sw
or

d 
via

 S
in

gle
-S

ign
 O

n

Us
er

/P
as

sw
or

d 
via

 S
in

gle
-S

ign
 O

n

Web access

Us
er

/P
as

sw
or

d 
via

 L
DA

P

ENS Cloud Private Cloud

CMG/EGA

https

Web access

CMP/EGA

https

Web access

Web access

Web access

CMH

ENS/EGA
https

Web access

CMF

CMP

ระบบท่ีคาดว่าจะเพ่ิมเข้ามา
ใหม่ (รวมระบบท่ีพัฒนาโดย
ไม่มีระบบเดิม และระบบท่ี
พัฒนามาแทนระบบเดิม)

ระบบท่ีคาดว่าจะปรับปรุง

ระบบท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
(รวมระบบท่ียังไม่มีแผน
ปรับปรุง/ยกเลิก และระบบท่ี
ใช้งานอยู่แต่มีการปรับปรุง 
ณ เวลาเดียวกัน)

AP08.2: 
ระบบแจ้ง ่อม

AP08.3: ระบบ
ครุภัณ ์ท่ีถือครอง

Mobile  access

EGA

Data Center

https

https

https

 

รูปที่ ๓๑ แสดงสถาปัตยกรรมระบบ (SYSTEM ARCHITECTURE) ที่เก่ียวของกับการบริหารงานพัสดุ (อนาคต) 

จากรูปที่ ๓๑ แสดงสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) ที่เก่ียวของกับการบริหารงาน
พัสดุ (อนาคต) พบว่าการเข้าถึงระบบบุคคล ระบบการเงิน และระบบครุภัณ ์ จะเปลี่ยนจาก Desktop 
Access เป็น Web Access และในส่วนของระบบครุภัณ ์จะเพ่ิมช่องทางเลือกแบบ Mobile Access เข้ามา 
ซึ่งเป็นส่วนที่มีไว้ส าหรับตรวจสอบครุภัณ ์ประจ าปีโดยให้ผู้ใช้งานจะต้องสแกนบาร์โค้ดหรือ QR Code ด้วย
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือความสะดวกและเป็นการยืนยันการตรวจสอบครุภัณ ์จริงจากผู้ถือครองครุภัณ ์ ระบบ
ยืนยันตัวบุคคล (Authentication) จะเหลือเพียงการยืนยันตัวบุคคลด้วย Username และ Password ผ่าน 
Single-Sign On และ LDAP เท่านั้น  

ระบบพิมพ์บาร์โค้ด (Post Label) จะถูกแทนที่โดยระบบครุภัณ ์ (เฉพาะการตรวจสอบครุภัณ ์
ประจ าปี)  ไฟล์สเปรดชีตจะถูกยกเลิกซึ่งข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในไฟล์สเปรดชีตจะเปลี่ยนเป็นจัดเก็บในแอปพลิเค
ชัน ไฟล์ข้อมูลจัดซื้อและการเงิน (CMP/CMF) จะถูกจัดเก็บในระบบจัดซื้อ ไฟล์ข้อมูลงบประมาณ (CMF) จะ
ถูกจัดเก็บในระบบการเงิน ไฟล์ข้อมูลการตรวจสอบครุภัณ ์ (CMP) จะถูกจัดเก็บในระบบครุภัณ ์ ส่วน
ไฟล์ข้อมูลครุภัณ ์ IT ทั้งหมดจะถูกเก็บในระบบครุภัณ ์ IT แอปพลิเคชันและข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บบน 
คลาวด์ ภายในศูนย์ข้อมูล  
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บทที่ ๖ ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security)ของกระบวนการ
บริหารงานพัสด ุ

การบริหารจัดการพัสดขุองส านักงาน 

บทน า 
การบริหารงานพัสดุของส านักงานมีกระบวนการจ านวน ๔ กระบวนการ คือ ๑) วางแผนความ

ต้องการพัสดุ ๒) ควบคุมพัสดุ ๓) บ ารุงรักษา ๔) จ าหน่ายพัสดุ ซึ่งการบริหารงานพัสดุทั้ง ๔ ด้านดังกล่าว
จ าเป็นต้องมีความปลอดภัยและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการต่างๆเพ่ือให้เกิด
การบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย โปร่งใส ตรวจสอบได้และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การบริหารที่มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ขององค์กร 

โดยการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของการบริหารงาน
พัสดุได้แบ่งออกเป็นหลักธรรมาภิบาลซึ่งรวมถึงความมั่นคงปลอดภัย ความเสี่ยง และความสอดคล้อง  

ค านิยาม  
การพัสดุ หมายถึง การจัดท าเอง การจัดหาพัสดุ การยืม การควบคุม การเก็บรักษา การจ าหน่าย

พัสดุ และการด าเนินการอื่นที่ก าหนดในข้อบังคับ 

พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณ ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินไม่มีรูปร่าง 

วัสดุ หมายถึง ๑) สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพไป 
หรือไม่คงเดิม หรือเสื่อมสภาพโดยง่าย ๒) สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 
๑ ปีขึ้นไป แต่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ๓) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือมีอายุการใช้งานระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี ๔) สิ่งของที่ใช้เพ่ือการบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซม เสริมสร้างหรือปรับปรุง รวมทั้งอะไหล่ ชุดอะไหล่ หรือส่วนประกอบของครุภัณ ์หลัก 

ครุภัณ ์ หมายถึง ๑) สิ่งของซึ่งโดยมีสภาพมีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานตั้งแต่ ๑ ปี
ขึ้นไป และมีราคาต่อหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท ๒) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดเกินกว่า ๒๐,๐๐๐ บาทและมีอายุการใช้งานระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปีขึ้นไป 

เอกสารอ้างอิง 
๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณ ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒. คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
๓. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารส านักงานรับบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน PC-S03 บริหารงานพัสดุ 
๕. มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC27001:2013) 
๖. นโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
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การบริหารจัดการพัสดุ 
กระบวนการบริหารพัสดุเป็นกระบวนการที่มีการด าเนินงานหลายขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่การ

วางแผนความต้องการพัสดุ การบันทึกรับพัสดุของสรอ. การควบคุมพัสดุ การตรวจนับวัสดุ-พัสดุ การโอน
ครุภัณ ์ การคืนครุภัณ ์ การซ่อมแซมครุภัณ ์ การจ าหน่ายพัสดุเป็นกระบวนการสุดท้าย ซึ่งในแต่ละ
กระบวนการต้องท าอย่างถูกต้องและรัดกุมเพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุของส านักงานมีประสิทธิภาพและ
ประโยชน์สูงสุด จากการด าเนินงานหลายขั้นตอนข้างต้นได้แบ่งการด าเนินงานหลักๆ ออกเป็น ๔ กระบวนการ
คือ ๑) การวางแผนความต้องการพัสดุ ๒) ควบคุมพัสดุ ๓) บ ารุงรักษา ๔) จ าหน่ายพัสดุ 

 
กระบวนการบริหารงาน

พัสด ุ
ความส าคัญและวัตถุประสงค์ 

๑. การวางแผนความ
ต้องการพัสดุ 

ก าหนดความต้องการพัสดุตามแผนงาน เป็นกระบวนการขั้นแรกของการด าเนินการ
พัสดุ เพ่ือเป็นการก าหนดนโยบาย การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดสรร
งบประมาณของส านักงาน โดยมีการก าหนดประเภทของพัสดุ รายการ จ านวน และ
ระยะเวลาที่ต้องใช้พัสดุ เช่น การจัดซื้อวัสดุของส านักงาน  

๒. ควบคุมพัสดุ การควบคุมเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารพัสดุเพื่อให้ทราบถึงจ านวนพัสดุที่
ส านักงานรับ โดยการจ าแนกประเภทและรายการของพัสดุ พร้อมทั้งให้มีหลักฐานการ
รับจ่ายพัสดุที่ได้บันทึกในบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบการตรวจสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ทางการบริหารค่าเสื่อม ซึ่งประเภทของพัสดุแบ่งเป็น ครุภัณ ์ วัสดุควบคุม วัสดุ เมื่อ
จ าแนกประเภทแล้วจึงบันทึกข้อมูลลงระบบ (ครุภัณ ์ วัสดุบันทึกท่ีระบบ Fixed 
Asset ส่วนวัสดุบันทึกท่ีระบบเบิกวัสดุ) และก าหนดรหัสในกรณีท่ีเป็นครุภัณ ์หรือ
วัสดุควบคุม นอกจากนี้การควบคุมพัสดุยังรวมถึงการตรวจสอบรายการพัสดุที่มีใน
ระบบ การโอน-คืนครุภัณ ์ เพ่ือให้ทราบสถานะของพัสดุ 

๓. บ ารุงรักษาพัสดุ การบ ารุงรักษาเป็นกระบวนการหนึ่งของกระบวนการบริหารงานพัสดุที่เกิดข้ึน
หลังจากแจกจ่ายพัสดุไปสู่ผู้รับผิดชอบ การบ ารุงรักษาเป็นขั้นตอนที่มีความเกี่ยวพัน
กับข้ันตอนอื่นอย่างมาก นับแต่การจัดหาซึ่งต้องค านึงถึงการควบคุมคุณภาพของพัสดุ
ที่จัดหาเพื่อไม่ท าให้เกิดปัญหาการช ารุดเสื่อมสภาพก่อนก าหนด และระหว่างการใช้
งานต้องมีการบ ารุงรักษาตามแผน เพ่ือให้พัสดุอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
นอกจากนี้การบ ารุงรักษายังท าให้ทราบว่าพัสดุใดหากใช้ต่อไปจะท าให้เกิดความ
สูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลบ ารุงรักษา หรือหมดความจ าเป็นสมควรที่จะจ าหน่าย
และจัดหาพัสดุมาทดแทน 

๔. จ าหน่ายพัสดุ การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุที่ช ารุด เสื่อมสภาพ หมดความจ าเป็นต้องใช้ปฏิบัติงาน
ต่อไป หรือหากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก หรืออยู่ในสภาพไม่เหมาะสมที่จะ
ใช้งานต่อไปให้ด าเนินการพิจารณาจ าหน่ายพัสดุได้ใน ๕ วิธีดังนี้ การขาย การ
แลกเปลี่ยน การโอน การบริจาค การแปรสภาพหรือท าลาย กรณีพัสดุสูญหายโดยไม่
ปรากฏผู้รับผิด หรือมีผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้แต่ไม่สมควรด าเนินการตาม ๕ วิธี
ดังกล่าวให้จ าหน่ายพัสดุเป็นสูญ เพื่อลดภาระงบประมาณในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ท าให้ดูแลบ ารุงรักษาเฉพาะพัสดุที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานเท่านั้น 
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หลักธรรมาภิบาล 

 ในการด าเนินงานขององค์กรได้ใช้หลักธรรมาภิบาลตามคู่มือการจัดระดับการก ากับดูแล
องค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ที่มี ๑๐ องค์ประกอบได้แก่ ๑) หลักประสิทธิผล ๒) หลักประสิทธิภาพ ๓) 
หลักการตอบสนอง ๔) หลักภาระรับผิดชอบ ๕) หลักความโปร่งใส ๖) หลักการมีส่วนร่วม ๗) หลักการ
กระจายอ านาจ ๘) หลักนิติธรรม ๙) หลักความเสมอภาค ๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มาก ากับกระบวนการ
บริหารงานพัสดุทั้ง ๔ ด้าน จะท าให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี สร้างเสริมความสุจริตยุติธรรมในการ
ด าเนินงาน 

หลักความม่ันคงปลอดภัย 
การด าเนินงานของส านักงานได้ยึดหลักความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล 

(ISO/IEC27001:2013) ซึ่งประกอบมาตรการจัดการความมั่นคงปลอดภัยส าหรับสารสนเทศ ทั้งสิ้น ๑๔ 
มาตรการ ได้แก่ ๑) นโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ๒) โครงสร้างความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ๓) 
ความั่นคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรับทรัพยากรบุคคล ๔) การบริหารจัดการทรัพย์สิน ๕) การควบคุมการ
เข้าถึง ๖) การเข้ารหัสข้อมูล ๗) ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม ๘) ความมั่นคง
ปลอดภัยส าหรับการด าเนินงาน ๙) ความมั่นคงปลอดภัยส าหรับการสื่อสารข้อมูล ๑๐) การจัดหา การพัฒนา 
และการบ ารุงรักษาระบบ ๑๑) ความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการภายนอก ๑๒) การบริหารจัดการเหตุการณ์ความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ๑๓) ประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของการบริหารจัดการเพ่ือสร้าง
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ๑๔) ความสอดคล้อง  

โดยการมาตรการหลักที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารพัสดุคือ มาตรการบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน 
กระบวนการการบริหารงานพัสดุกับหลักธรรมาภิบาล 

การบริหารจัดการพัสดุที่ดีต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส มีความ
รับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบได้เสมอ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

หลักธรรมาภิบาลจึงเป็นกลไกเพ่ือควบคุมระบบและกระบวนการเพ่ือลดการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ ลดการสูญเสีย เพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผล ความคุ้มค่า โปร่งใส ตอบสนอง กระจายอ านาจ และมี
ความเสมอภาค ในกระบวนการบริหารงานพัสดุ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับพัสดุในทุกระดับควรปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล เช่น การวางแผนควรใช้หลักความมีส่วนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้พัสดุที่
ตรงตามความต้องการและทันระยะเวลา 
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การบริหารพัสดุ ความสอดคล้องกับ
องค์ประกอบของหลักธรร

มาภิบาล 

เหตุผลสนับสนุน รายละเอียด 

การวางแผนความ
ต้องการพัสดุ 

องค์ประกอบที่ ๖ 
หลักการมีส่วนร่วม 

- ในการวางแผนหรือก าหนดความ
ต้องการพัสดุของส านักงานมีการให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องร่วมแสดงข้อคิดเห็น เช่นการ
จัดท าแผนการจัดซื้อวัสดุประจ าปี 
ผู้ปฏิบัติงานเข้าตรวจสอบวัสดุคงเหลือ
พร้อมทั้งรวบรวมข้อคิดเห็นจาก
ผู้ปฏิบัติงานอื่นๆเสนอข้อคิดเห็นความ
ต้องการของวัสดุ เพื่อการจัดท าแผนการ
จัดซื้อวัสดุรายปี  
- ในกรณีการจัดซื้อครุภัณ ์หรือการจัดซื้อ
อ่ืนๆ มีการรับข้อคิดเห็นจากผู้รับผิดชอบ
โครงการและผู้ทีเก่ียวข้องร่วมเสนอแผน
ความต้องการเช่นเดียวกัน 

- แผนการจัดซื้อวัสดุรายปี 
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี 

การควบคุมพัสดุ องค์ประกอบที่ ๑ หลัก
ประสิทธิผล 
องค์ประกอบที่ ๒ หลัก
ประสิทธิภาพ 
องค์ประกอบที่ ๓ 
หลักการตอบตอบสนอง 
องค์ประกอบที่ ๕ หลัก
ความโปร่งใส 

- การควบคุมพัสดุของส านักงานมีการ
จัดท าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ระบุ
ตั้งแต่การบันทึกรับพัสดุ การควบคุมวัสดุ 
การตรวจนับวัสดุ-พัสดุ การโอนครุภัณ ์ 
การคืนครุภัณ ์ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมี
การจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร มี
มาตรฐาน ตรงตามหลักประสิทธิภาพ   
- การควบคุมพัสดุมีการก าหนดแผนงาน
ประจ าปีที่สอดคล้องกับข้อบังคับ
ส านักงานมีการรายงานผลความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามหลักประสิทธิผล 
- การเบิกจ่ายพัสดุจะต้องให้บริการได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีการระบบ
เบิกจ่ายที่เป็นมาตรฐานและสามารถ
ตรวจสอบได้ มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานโดยปรากฏเป็นตัวชี้วัด
เพ่ือให้สามารถตอบสนองการด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว นอกจากนี้
ยังมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญในการปฏิบัติหน้าที่ เช่นการ
อบรมความรู้เรื่องงานพัสดุ                                                                                                                          

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
PC-S03 บริหารงานพัสดุ 
- รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
- รายการวัสดุที่ขอเบิก 
- รายงานการตรวจนับ
พัสดุประจ าปี 
-  
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การบริหารพัสดุ ความสอดคล้องกับ
องค์ประกอบของหลักธรร

มาภิบาล 

เหตุผลสนับสนุน รายละเอียด 

การบ ารุงรักษาพัสดุ องค์ประกอบที่ ๒ หลัก
ประสิทธิภาพ 
องค์ประกอบที่ ๔ หลัก
ภาระความผิดชอบ 

- กระบวนการบ ารุงรักษาพัสดุมีการจัดท า
เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร มีมาตรฐาน ตรงตามหลัก
ประสิทธิภาพ 
- การบ ารุงรักษาพัสดุต้องค านึงถึง
ประโยชน์กับการประหยัดงบประมาณเป็น
สิ่งส าคัญ มีการวางแผนการซ่อมบ ารุง มี
ระบบแจ้งซ่อม บันทึกการซ่อมแซมและ
ประเมินการซ่อมแซมว่าคุ้มค่ากับการใช้
งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
PC-S03 บริหารงานพัสดุ 
 

การจ าหน่ายพัสดุ องค์ประกอบที่ ๒ หลัก
ประสิทธิภาพ 
องค์ประกอบที่ ๔ หลัก
ภาระรับผิดชอบ 
องค์ประกอบที่ ๕ หลัก
ความโปร่งใส 

- กระบวนการจ าหน่ายพัสดุมีการจัดท า
เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร มีมาตรฐาน ตรงตามหลัก
ประสิทธิภาพ 
- การจ าหน่ายพัสดุมีการมอบหมายความ
รับผิดชอบ ตรงตามหลักภาระรับผิดชอบ 
และให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งที่
เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายพัสดุ การ
ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด มีหลักฐานการด าเนินงาน
เพียงพอส าหรับการตรวจสอบ ตามหลัก
ความโปร่งใส 
 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
PC-S03 บริหารงานพัสดุ 
- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจ าหน่าย
พัสดุ 

 

กระบวนการการบริหารงานพัสดุตามหลักความม่ันคงปลอดภัยสารสนเท   

ในกระบวนการบริหารงานพัสดุมีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามเอกสาร PC-S03 ที่ได้
ก าหนดให้มีความสอดคล้องกับข้อบังคับคณะกรรมการบริหารส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ดังนี้ 
๑. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PC-S03) เช่น ผู้มีหน้าที่ใน

การจัดท าเอกสาร ทบทวน ตรวจสอบ อนุมัติ เป็นต้น 
๒. มีการจัดท าทะเบียนงานพัสดุและปรับปรุงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
๓. มีการก าหนดผู้ถือครองงานพัสดุ 
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๔. มีการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) เพ่ือประเมินความเสี่ยง พร้อม
แนวทางการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ซึ่งกระบวนการบริหารพัสดุอยู่ในระดับยอมรับได้ 

๕. มีการจัดท าหลักเกณ ์การใช้งานงานพัสดุอย่างเหมาะสม อ้างอิงประกาศของส านักงานที่ ๔/๒๕๕๖ เรื่อง
นโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 

๖. มีการตรวจสอบกิจกรรมการด าเนินงานด้านความม่ันคงปลอดภัยในขอบข่ายจากผู้ตรวจประเมินภายในและ
ภายนอก อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 

กระบวนการบริหารงานพัสดุกับความเสี่ยง 

  ในการบริหารจัดการองค์กรได้มีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในกิจกรรมต่างๆ 
ขององค์กรเป็นประจ าทุกปี ซึ่งในการบริหารงานพัสดุก็เช่นกัน ได้มีการประเมินความเสี่ยง และมีการติดตาม
การด าเนินการเพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมีการรายงานผลการประเมินความเสี่ยง
ให้ผู้บริหารได้รับทราบผลการด าเนินการอยู่เสมอ โดยความเสี่ยงของการบริหารงานพัสดุขององค์กรในปี 
๒๕๕๙ พบจ านวน ๒ เรื่อง คือความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนพัสดุ โดยไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลง และการหาพัสดุ
ไม่พบ ซึ่งได้มีการประเมินและมีการควบคุมการด าเนินงาน ทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงพัสดุ การตั้ง
คณะกรรมการตรวจนับพัสดุ เพ่ือช่วยในการทวนสอบ ซึ่งผลการด าเนินงานส่งผลให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้    

 

ก หมาย ข้อบังคับ ระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการบริหารงานพัสดุ  

 ในกระบวนการบริหารงานพัสดุจะต้องมีการด าเนินงานการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
๖. พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณ ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๗. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณ ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘. คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
๙. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารส านักงานรับบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
๑๐. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน PC-S03 บริหารงานพัสดุ 
๑๑. มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC27001:2013) 
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๑๒. นโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

จากรายการดังกล่าวข้างต้น องค์กรมีกระบวนการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ และมาตรฐานต่างๆที่เก่ียวข้องเป็นประจ าทุกปี รวมถึงมีการตรวจสอบการด าเนินงานจากผู้ตรวจสอบ
ภายในและผู้ตรวจสอบจากภายนอก เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการปฏิบัติงานของส านักงานมีความสอดคล้อง
การตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานอยู่เสมอ 

ปัญหากระบวนการบริหารพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล  

๑. มีข้ันตอนการด าเนินงานที่ซับซ้อน ใช้เวลาในการปฏิบัติงานมาก 
๒. การจัดท าข้ันตอนการปฏิบัติงานยังขาดความต่อเนื่องของกระบวนการตั้งแต่ต้นยันจบ

กระบวนการ 
๓. บางขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับการด าเนินงานจริง 
๔. หาพัสดุไม่พบ (อ้างอิงประเด็นความเสี่ยง) 

การแก้ ขปัญหากระบวนการให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
 การจัดท าสถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ (Business Architecture) จะช่วยส่งเสริมให้การ

ด าเนินงานขององค์กรให้มีความเป็นธรรมาภิบาลมากขึ้น รายละเอียดการจัดท าสถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ 
(Business Architecture) ปรากฏในรายงานบทที่ ๒ 

สารสนเท กับการบริหารพัสดุ  

 การด าเนินงานตามกระบวนการบริหารพัสดุมีสารสนเทศ (Information) ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

กระบวนการบริหารงานพัสดุ สารสนเท ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ 
๑. การวางแผนความต้องการพัสดุ - แผนการจัดซื้อวัสดุรายปี 

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
๒. ควบคุมพัสดุ - ใบขอซื้อ  

- ใบส่งสินค้า/ ใบตรวจรับพัสดุ/ สัญญาจ้าง/ เอกสารที่เก่ียวข้อง 
- รายชื่อผู้ขาย/ รหัสผู้ขาย 
- รายการสินค้าที่ส่งมอบ 
- เลขครุภัณ ์/ บาร์โค้ด 
- ยี่ห้อ/ รุ่น 
- รายงานค่าเสื่อมราคา 
- บันทึกอัตราค่าเสื่อมราคา 
- ข้อมูลประกัน 
- คู่มือการก าหนดเลขครุภัณ ์ 
- ระเบียบ/ ข้อบังคับพัสดุ 
- บันทึกสรุปรายงานผลการตรวจนับ 
- รายการวัสดุ/ ครุภัณ ์/ วัสดุควบคุม 
- รายงานวัสดุที่มีจ านวนต่ ากว่าเกณ ์ 
- รายงานเปรียบเทียบวัสดุในระบบและวัสดุจริง 
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กระบวนการบริหารงานพัสดุ สารสนเท ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ 
- บันทึกขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
- รายงานผลการตรวจนับพัสดุประจ าปี 
- บันทึกขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
- รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง 
- แบบฟอร์มการขอโอนครุภัณ ์ 
- รายงานการจัดซื้อครุภัณ ์ประจ าปี 

๓. บ ารุงรักษาพัสดุ - บันทึกการแจ้งซ่อมบ ารุง 
- รายงานการซ่อมบ ารุง 
- ข้อมูลการประกัน 
- สัญญาจ้าง  
- ระเบียบ/ ข้อบังคับพัสดุ 

๔. จ าหน่ายพัสดุ - รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง 
- หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุ 
- รายงานพัสดุที่รอการจ าหน่าย 
- แบบการขอท าลายสื่อบันทึกข้อมูล 
- บันทึกการท าลายสื่อ 
- ระเบียบ/ ข้อบังคับพัสดุ 
- บันทึกขออนุมัติตัดครุภัณ ์ออกจากระบบ 
- รายงานผลการส่งมอบ กรณีตัดจ าหน่าย 

 

สารสนเท กับการบริหารพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล  

 ในการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารพัสดุนั้น จ าเป็นต้องใช้สารสนเทศ ( Information) 
ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนความต้องการพัสดุ การควบคุมพัสดุ การบ ารุงรักษาพัสดุ การจ าหน่ายพัสดุ ซึ่ง
จัดการสารสนเทศตามหลักธรรมาภิบาลจะช่วยให้เกิดการลดขั้นตอนการด าเนินงาน เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ซึ่งการ
ด าเนินงานของส านักงานมีการด าเนินการดังนี้ 

๑. การจัดท ามาตรฐานข้อมูล  
๒. การจัดท าสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)  
๓. การจัดท า Knowledge Management เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล แหล่งการเรียนรู้ 
๔. การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 

ซึ่งการจัดท ามาตรฐานข้อมูลและการจัดท าสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) ปรากฏ
ในบทที่ ๔ เรื่องสถาปัตยกรรมข้อมูล  
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สารสนเท กับการบริหารพัสดุตามหลักความม่ันคงปลอดภัยสารสนเท   

สารสนเทศที่ใช้ในการบริหารพัสดุต้องมีความมั่นคงปลอดภัย ที่อิงตามมาตรฐานความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC27001:2013) และนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของส านักงาน 
โดยสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุมีความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้ 

๑. การจัดท าสารสนเทศท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (Documented information) 
ในการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารพัสดุของส านักงาน มีการจัดท าเอกสารขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีการขึ้นทะเบียนและประกาศใช้  
๒. การสร้างและปรับปรุง (Creating and updating) 

การสร้างเอกสารหรือการปรับปรุงเอกสารของส านักงานมีการก าหนดรูปแบบการจัดท าที่ชัดเจน 
เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการทบทวนและอนุมัติตามสิทธิ์ 

๓. การควบคุมสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Control of documented information) 
สารสนเทศที่ใช้ในการด าเนินงานมีการประกาศใช้ที่ระบบ Document Management ใน 

Intranet ซึ่งเจ้าหน้าที่ของส านักงานสามารถ download เอกสารต่างๆ ที่ผ่านการอนุมัติได้ 
๔. การจัดชั้นความลับของสารสนเทศ (Information Classification) 

สารสนเทศที่ใช้ในการด าเนินงานมีการจัดชั้นความลับ และระบุชั้นความลับไว้ที่ด้านมุมบนขวา
ของเอกสาร และมีการจัดเก็บเอกสารที่มีความปลอดภัย เช่น สารสนเทศในระบบมีการควบคุมการเข้าถึงโดย
การก าหนดสิทธิ์การเข้าถึง และสารสนเทศท่ีเป็นกระดาษมีการจัดเก็บที่ตู้เอกสารของส่วนงานตามชั้นความลับ
ที่ระบุ 

๕. การส ารองข้อมูล (Back up) มีการจัดเก็บและส ารองข้อมูลในระบบและ scan เอกสารเข้าระบบ 

ปัญหาสารสนเท เพื่อการบริหารพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล  
๑. ความถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัย 
๒. ความซับซ้อนของสารสนเทศ เนื่องจากมีสารสนเทศจากหลายแหล่ง 
๓. ความไม่เชื่อมโยงกันของสารสนเทศท่ีใช้ในแต่ละกิจกรรม 
๔. ไม่มีการก าหนดมาตรฐานของสารสนเทศ 
๕. ขาดการจัดล าดับชั้นความลับของสารสนเทศอย่างทั่วถึง 

การแก้ ขปัญหาสารสนเท ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

การจัดท าสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) จะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานด้าน
สารสนเทศของส านักงานมีความเป็นธรรมาภิบาลมากขึ้น รายละเอียดการจัดท าสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data 
Architecture) ปรากฏในรายงานบทที่ ๔ 
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ระบบสารสนเท กับการบริหารงานพัสดุของส านักงาน 
การน าระบบสารสนเทศมาใช้กับการบริหารพัสดุของส านักงาน มีดังนี้ 
๑. ระบบครุภัณ ์ IT  
๒. ระบบสนับสนุนงานภายในส านักงาน (เบิกวัสดุ ครุภัณ ์ที่ถือครอง แจ้งซ่อม)  
๓. ระบบครุภัณ ์  
๔. ระบบพิมพ์บาร์โค้ด  
๕. ระบบบุคคล  
๖. ระบบจัดซื้อ 
๗. ระบบการเงิน  
๘. Microsoft Office 

 
ระบบสารสนเท  รายละเอียด 

๑. ระบบครุภัณ ์ IT บันทึกข้อมูลเฉพาะครุภัณ ์ของส่วนบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศฝ่ายวิศวกรรม
และปฏิบัติการ และฝ่ายนวัตกรรม โดยการบันทึกจะมีการน าข้อมูลครุภัณ ์ (จากกระดาษ) 
หรือข้อมูลครุภัณ ์ท่ีถือครองจากระบบ Intranet มาบันทึกข้อมูลที่แสดงการเชื่อมโยงพัสดุ
เข้ากับข้อมูลที่ส าคัญ เช่น อุปกรณ์มีความเกี่ยวข้องกับ software, สัญญา เอกสาร แอป
พลิเคชัน หรือเครือข่ายใด เป็นต้น 

๒. ระบบสนับสนุน
งานภายใน
ส านักงาน 

ระบบเบิกวัสดุใช้ส าหรับบันทึกข้อมูลเฉพาะวัสดุของส านักงาน เช่น หมวดวัสดุ ประเภท
วัสดุ จ านวน รูปแสดงวัสดุมีการแสดงผลรายงานการรับ- เบิกวัสดุ เช่น รายงานแยกตาม
ฝ่าย/ ส่วน รายงานแยกตามรายบุคคล รายงานประจ าเดือน รายงานการรับวัสดุอุปกรณ์ มี
การรายงานสถานะ การเบิกจ่าย รายการวัสดุอุปกรณ์คงเหลือ รายการวัสดุคงเหลือ จุด
สั่งซื้อข้ันต่ าเพ่ือประโยชน์ในการประเมินการจัดซื้อและบริหารจัดการวัสดุให้เหมาะสม 
ระบบแจ้งซ่อม ใช้ส าหรับการแจ้งซ่อมบ ารุงครุภัณ ์ต่างๆ ส่วนระบบผู้ถือครองครุภัณ ์ ใช้
ส าหรับแสดงรายการครุภัณ ์ที่ถือครองของเจ้าหน้าที่ 

๓. ระบบครุภัณ ์ บันทึกข้อมูลครุภัณ ์/วัสดุควบคุม เช่น รหัสงานพัสดุ ชื่องานพัสดุ จ านวน ประเภท ผู้ถือ
ครอง ที่ตั้งงานพัสดุ วันที่ซื้อ ราคาที่ซ้ือ ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น 
มีการแสดงผลรายงานที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุ เช่น รายงานข้อมูลหลัก (รายงานประเภท
งานพัสดุ รายงานที่ตั้งงานพัสดุ รายงานแผนกงานพัสดุ รายงานหน่วยนับ รายงานผู้ขาย
งานพัสดุ) รายงานรายละเอียดงานพัสดุ รายงานค่าเสื่อมราคา รายงานทะเบียนทรัพย์สิน 
รายงานการลงบัญชีค่าเสื่อมราคา เป็นต้น 
มีการเชื่อมโยงข้อมูลครุภัณ ์ที่ถือครองไปที่ระบบ Intranet 

๔. ระบบพิมพ์บาร์โค้ด ใช้ส าหรับการออกบาร์โค้ดโดยมีข้อมูล เช่น เลขงานพัสดุ ชื่องานพัสดุ ผู้ถือครอง 
๕. ระบบบุคคล ใช้ส าหรับสนับสนุนกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ซึ่งครอบคลุมการจัดเก็บ

โครงสร้างองค์กร โครงสร้างต าแหน่ง ประวัติเจ้าหน้าที่ และข้อมูลการฝึกอบรม 
๖. ระบบจัดซื้อ บันทึกการสั่งซื้อ สั่งจ้างพัสดุตั้งแต่เริ่มขอซื้อจนถึงการพิจารณาผล การออกใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง

หรือสัญญา รวมไปถึงการตรวจรับ และรายชื่อผู้ขายผู้รับจ้างอย่างละเอียดเพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ สั่งจ้างพัสดุได้ 
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ระบบสารสนเท  รายละเอียด 
มีการก าหนดวงเงินของการอนุมัติตามต าแหน่งหรือหน้าที่โดยต้องผ่านการท ารายการผ่าน
ระบบอิเลคทรอนิกส์ที่มีการตั้งกฎเกณ ์ไว้ นอกจากนี้ยังสามารถน ามาควบคุมกระบวนการ
ท างาน / การผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อบังคับท่ีได้ก าหนด 

๗. ระบบการเงิน ใช้ส าหรับสนับสนุนกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี ซึ่งครอบคลุม การตั้งลูกหนี้ การ
ตั้งเจ้าหนี้ การบันทึกรับ และการบันทึกจ่าย 

๘. Microsoft Office บันทึกข้อมูลครุภัณ ์ของส านักงานในการก ากับดูแลของฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ เช่น 
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ License, Tablet, Air-Card, External Hard disk, IP-Phone, 
Smart card เป็นต้น โดยมีการบันทึกข้อมูล  เช่น รหัสประจ าตัวเจ้าหน้าที่ ชื่อผู้ถือครอง 
Serial Number มีการบันทึกสถานะ การส่งมอบ คืนเครื่อง การเก็บรักษา เป็นต้น 

ระบบสารสนเท ในปัจจุบันที่มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

๑. ระบบสารสนเท ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วน ด้ส่วนเสีย 
ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ส านักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินระบบสารสนเทศการด าเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณ ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งประกอบด้วย 

๑.๑ การลดขั้นตอนและการอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการภายในส านักงาน  

๑.๑.๑ การลดระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ การอนุมัติ การอนุญาต 

ระบบสารสนเทศที่สามารถน าเข้ามาช่วยในกระบวนงานภายในขององค์กร โดยสามารถ
น ามาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรได้ ซึ่งสามารถลดระยะเวลา / ลดขั้นตอน การปฏิบัติงานภายใน
องค์กรได้ ดังนี้ 

ระบบสารสนเท 
กับการบริหารพัสดุ 

เหตุผลสนับสนุน รายละเอียด 

ระบบครุภัณ ์ IT  การใช้ระบบครุภัณ ์ IT ท าให้ทราบข้อมูลพัสดุด้าน IT ที่
เชื่อมโยงพัสดุเข้ากับข้อมูลที่ส าคัญ เช่น อุปกรณ์มีความ
เกี่ยวข้องกับ software, สัญญา เอกสาร แอปพลิเคชัน หรือ
เครือข่ายใด เป็นต้น ซึ่งท าให้ลดขั้นตอนการสืบค้นพัสดุ 

๑.   ลดขั้นตอนการสืบค้นพัสดุ 

ระบบเบิกวัสดุ  การใช้ระบบเบิกวัสดุจะสามารถลดขั้นตอนการเบิกวัสดุใน
ส านักงานได้ ผู้ยื่นค าร้องขอเบิกสามารถเข้าเบิกวัสดุได้ด้วย
ตนเองในระบบ และสามารถทราบจ านวนวัสดุที่มีให้เบิกได้โดย
ไม่ต้องผ่านตัวกลางและลดการใช้กระดาษ ในขณะที่ผู้ดูแล
ระบบสามารถเข้าด าเนินการอนุมัติในระบบได้ พร้อมทั้ง
สามารถตรวจสอบรายการวัสดุที่ขอเบิก ยอดคงเหลือ และยอด
ขั้นต่ าของวัสดุ สามารถส าเนารายงานต่างๆ ได้จากระบบ เช่น 
สถานะ การเบิกจ่าย รายการวัสดุอุปกรณ์คงเหลือ รายการวัสดุ

๑. ลดขั้นตอนการตรวจสอบ
วัสดุผ่านตัวกลาง 

๒. ลดขั้นตอนการอนุมัติ 
๓. ลดขั้นตอนการจัดท า

รายงาน 
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ระบบสารสนเท 
กับการบริหารพัสดุ 

เหตุผลสนับสนุน รายละเอียด 

คงเหลือ จุดสั่งซื้อขั้นต่ าเพ่ือประโยชน์ในการประเมินการจัดซื้อ
และบริหารจัดการวัสดุให้เหมาะสม 

ระบบครุภัณ ์  การใช้ระบบครุภัณ ์จะสามารถลดขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับพัสดุ (ครุภัณ ์/ วัสดุควบคุม) ในส านักงาน ซึ่งสามารถ
สืบค้นข้อมูลผ่านทางระบบได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านการใช้
กระดาษ นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลครุภัณ ์ที่ถือครอง
ในระบบ Intranet ท าให้สามารถตรวจสอบครุภัณ ์ท่ีตนถือ
ครองได้โดยไม่ต้องสอบถามข้อมูลจากส่วนจัดซื้อและพัสดุ 

๑. ลดขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล 
 

ระบบจัดซื้อ การใช้ระบบจัดซื้อจะสามารถลดขั้นตอนลงได้ เช่นขั้นตอนการ
จัดท าใบขอซื้อ (PR) ขั้นตอนการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ต่างๆ เช่นคณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการตรวจรับ
เป็นต้น เพราะสามารถส่งข้อมูลผ่านทางอีเมลได้โดยตรง โดยไม่
ต้องผ่านตัวกลาง และยังสามารถลดการใช้กระดาษ โดยผู้ยื่น
สามารถทราบผลการพิจารณาได้ด้วยตัวเองในเวลาอันรวดเร็ว 
และมีฐานข้อมูลของผู้ขาย ผู้รับจ้าง 

๑. ลดขั้นตอนการจัดท าใบขอ
ซ้ือ 

๒. ลดขั้นตอนการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

 

 

๑.๑.๒ ความสะดวกในการให้บริการ เช่น การน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยสื่อสารภายในองค์กร การติดต่อ
ระหว่างกันได้หลายช่องทาง 

ระบบสารสนเทศสามารถน าเข้ามาช่วยในการสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถ
น ามาถ่ายทอดนโยบาย ข้อมูลส าคัญต่าง ๆ จากระดับบนสู่ระดับล่าง (ระดับผู้บริหาร สู่ ระดับพนักงาน) และ
ในทางกลับกันก็สามารถรับฟังความคิดเห็นหรือรับข้อมูลส าคัญจากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบนได้  โดยใช้ระบบ
อินทราเน็ต (Intranet) ซึ่งเป็นระบบปิดที่ให้บริการสื่อสาร การปฏิบัติงานร่วมกัน และการอ านวยการเฉพาะ
ภายในองค์กร การใช้ระบบ Mail (www.mail.go.th) หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น G-Chat, Facebook 
กลุ่ม เพ่ือการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างทันท่วงที 

๑.๑.๓ การเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของงาน 

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารพัสดุ มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนของงาน ดังนี้ ระบบระบบครุภัณ ์ มีการเชื่อมโยง ผู้ถือครองที่ถือครองรายบุคคล ครุภัณ ์ที่ถือครอง 
ราคาครุภัณ ์ที่ถือครอง ที่ Intranet ของส านักงาน หมวดครุภัณ ์ 

๒. การน าระบบสารสนเท มาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ และ/หรือมีความคุ้มค่าใน
การด าเนินงาน 

ในระบบเบิกวัสดุ  มีการรายงานยอดวัสดุคงเหลือขั้นต่ า ซึ่งท าให้การสั่งซื้อวัสดุสามารถประเมิน
ได้สอดคล้องตามปริมาณการใช้งานเพ่ือให้มีราคาที่สมเหตุสมผลที่สุด สามารถบริหารจัดการพื้นที่ในการจัดวาง
ได้เหมาะสม 
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๓. ระบบสารสนเท ที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องภายนอกส านักงาน  และ/หรือ 
การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนเพื่อลดความ ้ า ้อนของงาน 

ปัจจุบันยังไม่ได้มีการแบ่งปัน (Share) ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกระบวนการบริหารพัสดุกับ
หน่วยงานภายนอก โดยใช้ระบบสารสนเทศ  
๔. การเปิดเผยข้อมูลต่าง  ผ่านทางเว็บ  ต์อย่างเหมาะสม 

ส านักงานมีการเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เว็บไซต์ของส านักงาน www.ega.or.th 

ระบบสารสนเท กับการบริหารพัสดุตามหลักความม่ันคงปลอดภัยสารสนเท   

๑. การก าหนดให้มีการยืนยันตัวตนโดยการ Login และการใส่รหัสผ่าน (Password) เมื่อมีการ
ใช้งาน เพ่ือป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

๒. มีการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและมีการทบทวนสิทธิ์ตามรอบ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ที่ส าคัญ 

๓. มีการจัดเก็บและส ารองข้อมูลในระบบและ scan เอกสารเข้าระบบ 

ปัญหาระบบสารสนเท เพื่อการบริหารพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล  

๑. ขาดการบริหารจัดการข้อมูลที่มีมาตรฐาน และทันสมัย เช่น รายชื่อผู้ขาย ผู้รับจ้างที่มีการ
บันทึกข้อมูลในหลายรูปแบบ  

๒. ขาดความเชื่อมโยงของข้อมูล ถึงแม้จะมีการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารพัสดุ แต่ข้อมูล
ที่ใช้ร่วมกันยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบด้วยกัน จึงท าให้ยังไม่สามารถลดขั้นตอน
การด าเนินงานหรือสร้างการด าเนินงานแบบอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ขาดการแบ่งปัน (Share) ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกโดยการใช้ระบบสารสนเทศ เช่น การ
ส่งข้อมูลให้กับ ปปช. หรือ สตง. ยังคงใช้กระดาษ 

๔. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มียังไม่สามารถใช้ทดแทนการท างานในกระบวนการส าคัญๆ 
ของการบริหารพัสดุได้ครบขั้นตอน เช่น ขั้นตอนการตรวจนับพัสดุประจ าปี ยังคงมีการใช้คน
และกระดาษในการตรวจสอบพัสดุแทนการใช้เทคโนโลยี 

๕. ผู้ใช้ระบบสารสนเทศยังขาดความเข้าใจการใช้งานระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น ขาดการ
ต่อยอดสารสนเทศหรือรายงานที่ระบบเพ่ือให้เกิดคุณค่าเพ่ิมข้ึน เช่นการใช้ข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ  

การแก้ ขปัญหาระบบสารสนเท ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
การจัดท าสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ (Application Architecture) จะช่วยส่งเสริมให้การ

ด าเนินงานระบบสารสนเทศของส านักงานมีความเป็นธรรมาภิบาลมากขึ้น รายละเอียดการจัดท า
สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ (Application Architecture) ปรากฏในรายงานบทที่ ๓                                                                                                    
                                                                                                  

 

  

http://www.ega.or.th/
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บทที่ ๗ บทสรุปการด าเนินงาน 

บทนี้จะกล่าวถึงบทสรุปของการพัฒนาสถาปัตยกรรมของมิติที่ ๔ การสนับสนุนบริการ (Service 
support) ของระยะที่ ๑ ด้านงานพัสดุ ตามที่ได้ส ารวจและรวบรวมข้อมูลจากมุมมองผู้บริหาร มุมมองเชิง
พัฒนา และมุมมองผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ รวมทั้งวิเคราะห์ออกแบบสถาปัตยกรรมในปัจจุบันและ
อนาคต ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) ตลอดจน
ศึกษาประเด็นปัญหาและความต้องการต่างๆ ของงานพัสดุ ตามท่ีได้วิเคราะห์มาแล้วในบทต่างๆ ที่ผ่าน (อ้างอิง
ตั้งแต่บทที่ ๒ จนถึง บทที่ ๖) ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะถูกน ามาก าหนดเป็นกิจกรรมส าหรับการพัฒนา
กระบวนการบริหารงานพัสดุที่ต้องการด าเนินการปรับเปลี่ยน เพ่ือช่วยแก้ไขประเด็นปัญหาให้ลดลง ตอบสนอง
ต่อความต้องการ สร้างความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ โดยกิจกรรมหรือโครงการพัฒนางานจะเน้นการพิจารณา
หรือด าเนินการบนฐานของความคุ้มค่าการลงทุนทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านธุรกิจที่เกิดจากการ
พัฒนาด้วยตนเองเป็นอันดับแรก   

รูปที่  ๓๒ แสดงแบบจ าลองกระบวนการบริหารงานพัสดุในปัจจุบัน  ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการปฏิบัติงาน และผู้ที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุ  

 

รูปที่ ๓๒ แสดงแบบจ าลองกระบวนการบริหารงานพัสดุในปัจจุบัน 
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การพัฒนาสถาปัตยกรรมของมิติที่ ๔ การสนับสนุนบริการ (Service support) ของระยะที่ ๑ 
ด้านงานพัสดุ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

๑) การพัฒนากระบวนการการบริหารงานพัสดุ คือ การสรุปรายละเอียดการพัฒนาสถาปัตยกรรมของด้าน
ธุรกิจ (Business) ดังตารางที่ ๒๓ แสดงบทสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนากระบวนการการ
บริหารงานพัสดุ  

ประเด็นปัญหา แนวทางในพัฒนา 
๑) กระบวนการปฏิบัติงานมีขั้นตอน

การปฏิบัติงานจ านวนมาก และ
ขาดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

 ปรับปรุงกระบวนการใหม่ โดยลดกระบวนย่อย จาก ๘ กระบวนการ 
ลดลงเหลือ ๓ กระบวนการ คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ ๖๒.๕ 
และจ านวนกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติลดลงจาก ๗๘ กิจกรรม ลงเหลือ 
๕๘ กิจกรรม คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ ๒๔.๔ ดังรูปที่ ๓๓ แสดง
กราฟจ านวนกระบวนการบริหารงานพัสดุ และกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ออกแบบดัง รูปที่ ๑๖ แสดงกระบวนการย่อย PC-
S03.05 : บริหารงานวัสดุในอนาคต รูปที่ ๑๗  แสดงกระบวนการ
ย่อย PC-S03.10 : วางแผนความต้องการ ควบคุมพัสดุ และการ
บ ารุงรักษาในอนาคต รูปที่ ๑๘ แสดงกระบวนการย่อย PC-S03.15 : 
ตรวจนับ จ าหน่ายพัสดุประจ าปีในอนาคต  เพ่ือให้กระชับ เข้าใจง่าย 
ไม่ซ้ าซ้อน และสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน ดังรูปที่ ๓๔ แสดง
ความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารงานพัสดุในปัจจุบันและอนาคต 

 ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 
๒) บางกิจกรรมยังไม่ได้ด าเนินการ

จัดท าเป็นกระบวนการ 
 จัดท ากิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยังไม่ปรากฎเป็นลายลักษณ์

อักษร โดยระบุเพิ่มเติมในเอกสารของการกระบวนการปฏิบัติงาน 
๓) ขาดความเชื่อมโยงของ

กระบวนการ  
 การสร้างความเชื่อมโยงทั้งด้านกระบวนการและด้านข้อมูล จะมีการ

พัฒนาแอปพลิเคชัน เพ่ือช่วยแก้ไขประเด็นปัญหาเหล่านี้  
ตารางที ่๒๓ แสดงบทสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนากระบวนการการบริหารงานพัสดุ 

ผลที่ ด้รับ  
๑. ช่วยลดความซ้ าซ้อนของกระบวนการปฏิบัติงาน สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน เนื่องจากกระบวนการ

ปฏิบัติงานที่ออกแบบใหม่ได้แยกกระบวนการออกตามหมวดของพัสดุ 
๒. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ (อ้างอิงการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มาช่วยสนับสนุนในการ

ปฏิบัติงานด้านพัสดุ) 
๓. ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละกระบวนการปฏิบัติให้ชัดเจน 
๔. สร้างกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับความม่ันคงปลอดภัยให้มากข้ึน เช่น การระบุ

ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบกับผู้ที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการการควบคุมงานพัสดุ
ในองค์กรที่ตรวจสอบได้ 
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รูปที่ ๓๓ แสดงกราฟจ านวนกระบวนการบริหารงานพัสดุ 

 
 

 

รูปที่ ๓๔ แสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารงานพัสดุในปัจจุบันและอนาคต 
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๒) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การสรุปรายละเอียดการพัฒนาสถาปัตยกรรมของด้านแอป
พลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ (Infrastructure) 
แสดงรายละเอียดดัง ตารางที่ ๒๔ แสดงบทสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางการการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของงานพัสดุ และรูปที่ ๓๕ แสดงแบบจ าลองกระบวนการบริหารงานพัสดุใน
อนาคต 

ประเด็นปัญหา แนวทางในพัฒนา 
๑. แอปพลิเคชันที่ใช้ในปัจจุบันมีฟังก์ชันการ

ท างานไม่ครอบคลุมกระบวนการที่ส าคัญ 
และไม่ตอบสนองต่อการใช้งาน 

ปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ครอบคลุมฟังก์ชันการใช้งาน
ส าหรับกระบวนการที่ส าคัญ และสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างแอปพลิเคชัน ดังนี้ 
 พัฒนาแอปพลิเคชันครุภัณ ์ (จากเดิมเป็น

โปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งยากต่อการพัฒนาเพ่ิมเติม)  
 พัฒนาแอปพลิเคชันการตรวจสอบพัสดุ

ประจ าปี โดยตรวจสอบผ่านทาง Mobile 
(จากเดิมผ่านในรูปแบบกระดาษ) 

 พัฒนาแอปพลิเคชันการโอน/คืน ครุภัณ ์และ
วัสดุควบคุม (จากเดิมผ่านในรูปแบบกระดาษ) 

 ปรับปรุงแอปพลิเคชันการแจ้งซ่อม ให้มีฟังก์ชัน
การท างานที่ครอบคลุมกระบวนการที่ส าคัญ
เพ่ิมเติม (จากเดิมไม่มีฟังก์ชันเกี่ยวกับการประกัน) 

 ปรับปรุงแอปพลิเคชันให้รองรับความต้องการด้าน
ข้อมูลที่ใช้ในงานปัจจุบัน (จากเดิมเก็บข้อมูลในรูป
ไฟล์สเปรดชีต) 

 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแอปพลิเคชัน (จาก
เดิมไม่เชื่อมโยงกับระบบอ่ืนๆ เช่น ไม่เชื่อมโยงกับ
ระบบจัดซื้อ หรือระบบการเงิน 

๒. ขาดความเชื่อมโยงทั้งทางด้านข้อมูลและด้าน
แอปพลิเคชัน เนื่องจากแอปพลิเคชัน มี
แหล่งที่มาหลากหลาย ทั้งจากการพัฒนาโดย
ทีมพัฒนาภายใน สรอ. และภายนอก 

๓. มีการใช้ไฟล์สเปรดชีตจ านวนมากในการ
จัดเก็บข้อมูล ซึ่งยากต่อการใช้งาน/ค้นหา
ข้อมูล และอาจจะท าให้เกิดความซ้ าซ้อนของ
ข้อมูล 

ตารางที ่๒๔ แสดงบทสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของงานพัสดุ 

ผลที่ ด้รับ  
๑. ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือเวลาในการประสานงาน สะดวก รวดเร็ว ท าให้การปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒. สามารถระบุต้นทางของข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงข้อมูล ส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยง

ทั้งในด้านกระบวนการปฏิบัติงานและข้อมูล  
๓. ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ข้อมูลมีความถูกต้อง ข้อมูลไม่สูญหาย และมีผู้รับผิดชอบชัดเจน  
๔. ช่วยลดการใช้กระดาษ 
๕. ออกแบบกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับความมั่นคงปลอดภัย 
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รูปที่ ๓๕ แสดงแบบจ าลองกระบวนการบริหารงานพัสดุในอนาคต 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก: Entity Relationship (ER) Diagram 

 

 
 

รูปที่ ๓๖ ER-DIAGRAM 
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ภาคผนวก ข: ความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชัน ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐาน 

ENS Cloud

EGA Local Area Network

 

IT Inventory Server

xxxx

xxxxxxxx

xxxx

IT Inventory Server

สัญญา

ครุภัณ  ์IT
ตราสินค้า/รุ่น

สินค้า
พนักงาน

(ผู้ถือครอง

การรับประกัน

สถานท่ีต้ัง
พัสดุ

ประเภท/
หมวดครุภัณ ์ 

IT

โครงสร้าง
องค์กร
(สังกัด)

ผลิตภัณ ์/
บริการ

Web Access
(User/Password via LDAP)

ระบบครุภัณ ์ IT

ผู้ติดต่อ

EN/INผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

ช่องทางการเข้าถ งแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน

ข้อมูล

แอปพลิเคชันสนับสนุน 
(Web Server/RDBMS)

ระบบป ิบัติการ

เ ิร์ เวอร์ส าหรับจัดเก็บแอป และข้อมูล

เวอร์ชวล ลเ ชั่น/คลาวด์

เครือข่าย

 

รูปที่ ๓๗ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชัน ข้อมูล และโครงสร้างพ้ืนฐาน (ระบบครุภัณฑ์ IT) 
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CMG/EGA

EGA Private Cloud

EGA DB Server

xxxx

EGA Local Area Network

xxxxxxxx

xxxx

Intranet Web Server

ประเภท/
หมวดวัสดุ

วัสดุ

พนักงาน
(ผู้ขอเบิก)

การเบิกวัสดุ

ตราสินค้า/รุ่น
สินค้า

            ง             ง  

ระบบครุภัณ ์ท่ีถือครอง

ระบบแจ้งซ่อมระบบเบิกวัสดุ

พนักงาน
(ผู้แจ้งซ่อม)

พนักงาน
(ผู้ถือครอง)

เกณ ์ข้ันต่ า
ของวัสดุ

วัสดุควบคุม/
ครุภัณ ์

การแจ้งซ่อม

ประเภท
ครุภัณ ์

สถานท่ีต้ัง
พัสดุ

ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

ช่องทางการเข้าถ งแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน

ข้อมูล

แอปพลิเคชันสนับสนุน 
(Web Server/RDBMS)

ระบบป ิบัติการ

เ ิร์ เวอร์ส าหรับจัดเก็บแอป และข้อมูล

เวอร์ชวล ลเ ชั่น/คลาวด์

Web Access
(User/Password via Single-Sign On)

 

รูปที่ ๓๘ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชัน ข้อมูล และโครงสร้างพ้ืนฐาน (INTRANET) 

 

xxxx

HR Client

EGA Local Area Network

xxxx

HR DB Server

พนักงาน

โครงสร้าง
องค์กร

เงินเดือน

xxxx

หลักสูตร
ฝึกอบรม

EGA Private Cloud

ระบบบุคคล

CMHผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

ช่องทางการเข้าถ งแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน

ข้อมูล

แอปพลิเคชันสนับสนุน 
(Web Server/RDBMS)

ระบบป ิบัติการ

เ ิร์ เวอร์ส าหรับจัดเก็บแอป และข้อมูล

เวอร์ชวล ลเ ชั่น/คลาวด์

เครือข่าย

Desktop Access
(User/Password)

 

รูปที่ ๓๙ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชัน ข้อมูล และโครงสร้างพ้ืนฐาน (ระบบบุคคล) 

 



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน สถาปัตยกรรมองคก์รของส านักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ (องคก์ารมหาชน) 
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xxxx

Procurement Server

EGA Private Cloud

EGA Local Area Network

xxxx

EGA DB Server

xxxxxxxx

พนักงาน
(ผู้ขอซื้อ)

พนักงาน
(คกก.ตรวจรับ

งาน)
พนักงาน
(คกก.ร่าง 

TOR)

พนักงาน
(คกก.

พิจารณาผล)
ข้อมูล

งบประมาณ

ผลิตภัณ ์/
บริการ

วิธีรจัดซ้ือจัด
จ้าง

ผู้ขาย

ข้อมูล 
สัญญา/PO

ข้อมูล TOR

ข้อมูล PR

พนักงาน
(ผู้รับผิดชอบ
โครงการ)

ระบบจัดซ้ือ

CMP/EGAผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

ช่องทางการเข้าถ งแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน

ข้อมูล

แอปพลิเคชันสนับสนุน 
(Web Server/RDBMS)

ระบบป ิบัติการ

เ ิร์ เวอร์ส าหรับจัดเก็บแอป และข้อมูล

เวอร์ชวล ลเ ชั่น/คลาวด์

เครือข่าย

Web Access
(User/Password via Single-Sign On)

 

รูปที่ ๔๐ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชัน ข้อมูล และโครงสร้างพ้ืนฐาน (ระบบจัดซื้อ) 

 

ระบบครุถัณ ์

xxxx

Asset Client

EGA Private Cloud

EGA Local Area Network

xxxx

EGA DB Server

xxxx

ผู้ชาย

ครุภัณ ์ ตราสินค้า/รุ่น
สินค้า

พนักงาน
(ผู้ถือครอง

พนักงาน
(ผู้ต้ังงบฯ)

การซ้ือ
ครุภัณ ์

เกณ ์ค่า
เส่ือม

การรับประกัน

สภาพครุภัณ ์

สถานท่ีต้ัง
พัสดุ

ประเภท/
หมวดทางบัญชี

โครงสร้าง
องค์กร
(สังกัด)

CMP/CMF

สภาพวัสดุ
ควบคุม/
ครุภัณ ์

ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

ช่องทางการเข้าถ งแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน

ข้อมูล

แอปพลิเคชันสนับสนุน 
(Web Server/RDBMS)

ระบบป ิบัติการ

เ ิร์ เวอร์ส าหรับจัดเก็บแอป และข้อมูล

เวอร์ชวล ลเ ชั่น/คลาวด์

เครือข่าย

Desktop Access
(User/Password)

 

รูปที่ ๔๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชัน ข้อมูล และโครงสร้างพ้ืนฐาน (ระบบครุภัณฑ์) 

 



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน สถาปัตยกรรมองคก์รของส านักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ (องคก์ารมหาชน) 
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EGA Private Cloud

EGA Local Area Network

xxxx

EGA DB Server

xxxx

Financial Client

xxxx

รับ/จ่าย

ลูกค้า
(ลูกหนี้)

โครงสร้าง
องค์กร
(สังกัด)

ระบบการเงิน

CMF

เงินเดือน

ลูกค้า
(ลูกหนี้)

ประเภท/หมวด
บัญชี

ผลิตภัณ ์/
บริการ

วัสดุ

วัสดุควบคุม/
ครุภัณ ์

ผู้ขาย
(เจ้าหน้ี)

พนักงาน
(ผู้ขอซื้อ)

ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

ช่องทางการเข้าถ งแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน

ข้อมูล

แอปพลิเคชันสนับสนุน 
(Web Server/RDBMS)

ระบบป ิบัติการ

เ ิร์ เวอร์ส าหรับจัดเก็บแอป และข้อมูล

เวอร์ชวล ลเ ชั่น/คลาวด์

เครือข่าย

Desktop Access
(User/Password)

 

รูปที่ ๔๒ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชัน ข้อมูล และโครงสร้างพ้ืนฐาน (ระบบการเงิน) 

 

xxxx

Asset Client

EGA Local Area Network

ครุภัณ ์ 
(เลขครุภัณ ์/ช่ือครุภัณ ์)

ผู้ถือครอง

ระบบพิมพ์บาร์โค้ด

CMP

MS Excel

ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

ช่องทางการเข้าถ งแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน

ข้อมูล

แอปพลิเคชันสนับสนุน 
(Web Server/RDBMS)

ระบบป ิบัติการ

เ ิร์ เวอร์ส าหรับจัดเก็บแอป และข้อมูล

เครือข่าย

Desktop Access
Non-Authentication

 

รูปที่ ๔๓ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชัน ข้อมูล และโครงสร้างพ้ืนฐาน (ระบบพิมพ์บาร์โค้ด) 



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน สถาปัตยกรรมองคก์รของส านักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ (องคก์ารมหาชน) 
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บรรณานุกรม 
 

[๑] ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). แผนยุทธศาสตร์ สรอ. ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 
[๒] ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สรอ. 

๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
[๓] ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). แผนกลยุทธ์ สรอ. ประจ าปี ๒๕๕๙ 
[๔] ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). แผนบริหารจัดการระบบสารสนเทศ สรอ. ประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๕๙  
[๕] ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). รายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ของส านักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). ประจ าปี ๒๕๕๘ 
[๖] ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). โครงการจัดท ากระบวนการด าเนินงาน Business 

Process Improvement (BPI) ของส านักงานรัฐบาลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๕๘



 

 

 


