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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
ตามที่ส านั กงานรั ฐบาลอิเล็ กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้จัดทารายงานการพัฒ นา
สถาปัตยกรรมองค์กรก่อนหน้านี้จานวน ๓ เล่ม ได้แก่ รายงานกรอบแนวคิดการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
ของ สรอ. รายงานการพั ฒ นาสถาปั ต ยกรรมองค์ ก รด้ า นงานพั ส ดุ ข อง สรอ. และรายงานการพั ฒ นา
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริห ารงานบุคคลและบริหารงานสานักงาน โดยการจัดทารายงานดังกล่ าว ให้
ความส าคัญแก่การพัฒนาสถาปั ตยกรรมองค์ กร ในรูปแบบการบูร ณาการด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
กระบวนการดาเนินงานภายในสานักงานนั้น บัดนี้ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
ได้จัดทารายงานฉบับที่ ๔ ว่าด้วยการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสาหรับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
และกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี โดยทาการศึกษาวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรที่ ครอบคลุมทั้ง ๕
ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure) และด้านความมั่น คงปลอดภัย (Security) โดยสามารถสรุปผลการพัฒ นาสถาปัตยกรรม
องค์กร ดังนี้
๑. ด้านบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง ครอบคลุมการดาเนินงานตั้งแต่ การกาหนดคุณสมบัติและ
คัดเลือกผู้ขาย/ผู้จ้าง/ผู้ให้บริการ การประเมินผลงานผู้ขาย/ผู้จ้าง/ผู้ให้บริการ การจัดทา TOR และขออนุมัติ
การคัดเลือกและทาสัญญา และการตรวจรับงาน
๒. ด้านบริหารการเงินและบัญชี ครอบคลุมงานบริหารจัดการด้านการบริหารลูกหนี้ การบริหาร
เจ้าหนี้ การบริหารบัญชี และการดาเนินการเบิกจ่าย
จากการศึกษา พบประเด็นปัญหาหลัก ๆ คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ไม่สอดคล้องกับกระบวนการทางานที่เกิดขึ้นจริง บางกิจกรรมที่มีการดาเนินการแต่ไม่ได้ ตรงกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แบบฟอร์มที่ใช้งานมีความซ้าซ้อนกัน ส่งผลให้บางแบบฟอร์มไม่ได้ใช้งาน
และแอปพลิเคชัน/ฟังก์ชันที่ช่วยในการปฏิบัติงานในปัจจุบันยังไม่สามารถสนับสนุนการดาเนินงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่มีแอปพลิเคชันช่วยอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในกระบวนการที่สาคัญ
รายงานฉบับนี้นาเสนอแนวทางในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจ
เน้ น ในเรื่ อ งของกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน (Business Process) โดยท าการทบทวน และปรั บ ปรุ ง เอกสาร
กระบวนการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าใจง่าย
ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง กระบวนการบริห ารงานจั ด ซื้อ จั ด จ้า ง ท าการปรั บ ปรุง เอกสารที่ มี การ
ปฏิบัติงานจริงแต่ไม่สอดคล้องกับการกาหนดกระบวนการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ส่งผลต่อความ
เสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ดาเนินงานให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานและระเบียบ ข้อบังคับของสานักงาน
อย่างแท้จริง รวมจานวนกระบวนการที่ปรับปรุงใหม่ทั้งสิ้น ๑ กระบวนการ
ส่วนกระบวนการบริหารการเงินและบัญชีนั้น พบเอกสารกาหนดเลขที่ไม่ถูกต้อง จึงปรับแก้ไข
รวมจานวนกระบวนการที่ปรับปรุงใหม่ทั้งสิ้น ๑ กระบวนการ
ในด้านแอปพลิเคชันและด้านข้อมูล นาเสนอให้มีการนาแอปพลิเคชันใหม่ ตัวอย่างเช่น ระบบ
การบริหารงบประมาณ ระบบควบคุมสัญญา และระบบยื่นเอกสาร และปรับปรุงแอปพลิเคชันที่มีอยู่เ ดิม
ตั ว อย่ า งเช่ น Procurement Management ให้ ส ามารถรองรั บ กระบวนการปฏิ บั ติ ง านที่ ส าคั ญ ได้ อ ย่ า ง
ครบถ้วน และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และลดความ
ซ้าซ้อนของข้อมูล
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ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านความมั่นคงปลอดภัย เน้นในเรื่องของความต่อเนื่องของธุรกิจ
(Business Continuity) โดยแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลทั้งองค์กรที่ถูกจัดเก็บบน Private Cloud จะทาการ
สารองไปเก็บไว้ยังไซต์ (Site) สารองในอนาคต สาหรับไฟล์ข้อมูล เช่น สเปรตชีต (Spreadsheet) ภาพ และ
วีดีโอ ที่ถูกจัดเก็บไว้ใน Shared Drive จะทาการสารองไปเก็บไว้ยังไซต์สารองในอนาคตเช่นเดียวกัน
ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร คือ การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพโดยการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ การลดปริมาณการใช้กระดาษในกระบวนการปฏิบัติงาน
ภายในขององค์กร (โดยการนาเสนอระบบบริการอัตโนมัติ หรือระบบ Self Service สาหรับส่งเอกสารต่าง ๆ)
การลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมโยง ลดข้อผิดพลาด รวมทั้งลดความซ้าซ้อนด้วยการบูรณา
การข้อมูลรวมเป็นศูนย์กลาง เพื่อความสะดวกต่อการนาข้อมูลไปใช้งานต่อไปในการกาหนดนโยบายและการ
วางแผนงานอื่น ๆ ในอนาคต
สุดท้ายการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในระยะยาว จะมุ่งเน้นการพัฒนาและให้บริการระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของภาครัฐ โดยใช้ ICT หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือสาคัญ
ผลักดันให้เกิดการบูรณาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการดาเนินงาน ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
ทันสมัย ทันเวลา และสามารถรองรับการให้บริการแก่ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกได้
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บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความเป็นมา
ตามที่ ส านั ก งานรั ฐ บาลอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (องค์ ก ารมหาชน) ได้ ให้ ความส าคั ญ กั บ การพั ฒ นา
สถาปัตยกรรมองค์กร ในรูปแบบการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการดาเนินงานภายใน
องค์กร เน้นการสร้างความเชื่อมโยง ลดความซ้าซ้อน สนับสนุนและยกระดับการดาเนินงานภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ทันเวลา รองรับการให้บริการแก่ประชาชน
หรือหน่วยงานภายนอกได้ โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สรอ. ได้กาหนดกรอบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ
สรอ. (EGA Enterprise Architecture Framework) โดยมีแนวคิดดังนี้ คือ “๓ มุมมอง (View points) ๔
กระบวนการ (Processes) และ ๕ โมเดล (Models)” ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ และรูปที่ ๑ แสดงแนวคิด
“๓ มุมมอง (View Points) ๔ กระบวนการ (Processes) และ ๕ โมเดล (Models)”
 ๓ มุมมอง (View Points) คือ มุมมองของสถาปัตยกรรมองค์กร ได้แก่
๑) มุมมองผู้บริหาร
๒) มุมมองผู้ใช้งาน
๓) มุมมองเชิงพัฒนา
 ๔ กระบวนการ (Processes) คือ กระบวนการในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ได้แก่
๑) กระบวนการขั้นต้น (Initial)
๒) กระบวนการการออกแบบ (Design)
๓) กระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition)
๔) กระบวนการการวัดผลประสิทธิภาพ (Measurement)
 ๕ โมเดล (Models) คือ สถาปัตยกรรมองค์กรในด้านต่าง ๆ ได้แก่
๑) ด้านธุรกิจ (Business)
๒) ด้านแอปพลิเคชัน (Application)
๓) ด้านข้อมูล (Data)
๔) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
๕) ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security)
EGA

e-Government Agency

Infrastructure

Data

Application

Business

มุมมองผู้บริหาร
มุมมองเชิงพัฒนา
มุมมองเชิงผู้ ช้งาน

Security
กระบวนการ
ขั้นต้น (Initial)

กระบวนการการ
ออกแบบ
(Design)

กระบวนการการ
ปรับ เปลี่ยน
(Trasition)

กระบวนการการ
วัดผลประสิท ธิภาพ
(Measurement)

รูป ๑ แสดงแนวคิด “๓ มุมมอง (View Points) ๔ กระบวนการ (Processes) และ ๕ โมเดล (Models)”
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การพัฒ นาสถาปั ต ยกรรมองค์ก รของ สรอ. (EGA Enterprise Architecture) ในช่ว งปี พ.ศ.
๒๕๕๘ ที่ ผ่ า นมา สามารถด าเนิ น การตามกระบวนการพั ฒ นาสถาปั ต ยกรรมองค์ ก รของ สรอ. ได้ ๒
กระบวนการพัฒนา อันได้แก่ (๑) กระบวนการขั้นต้น (Initial) และ (๒) กระบวนการการออกแบบ (Design)
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ รายงานสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นั่นเอง
และในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สรอ. ได้ ว างแผนเพื่ อ ด าเนิ น การต่ อ ตามกระบวนการพั ฒ นาที่ (๓)
กระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) ซึ่งกระบวนการพัฒนานี้ จะนาข้อมูลจากรายงานสถาปัตยกรรม
องค์กร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้น และศึกษาสารวจวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อจัดเรียงลาดับ
และเลือกโครงการที่ต้องการปรับเปลี่ยน (Prioritization) แผนการปรับเปลี่ยน (Transition Plan) และการ
กากับดูแลการพัฒนาโครงการ (Implement Governance) โดยแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ
กระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) ได้นาเสนอต่อคณะกรรมการสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
มติที่ประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ของเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเห็นชอบและให้ดาเนินการตามแผนที่วาง
ไว้ อ้างอิงแผนการดาเนิ นงานดังตารางที่ ๑ แสดงแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการการ
ปรับเปลี่ยน (Transition) ของ สรอ.
ตาราง ๑
แสดงแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการการปรับเปลี่ยนของ สรอ.

หมายเหตุ : แผนการดาเนินงานนี้ คือ แผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรเท่านั้น ซึ่งยังไม่รวมถึงแผนการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมคณะกรรมการสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น นอกจากได้นาเสนอแผนการ
พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) ต่อคณะกรรมการแล้ว สรอ. ยังได้
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในมิติที่ ๔ มิติการสนับสนุนบริการ (Service
Support) ระยะที่ ๑ การพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านงานพัสดุ ซึ่งมติที่ประชุม เห็นชอบและรับร่างรายงาน
สถาปัตยกรรมองค์กร รวมทั้งให้ สรอ. ดาเนินการต่อสาหรับการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรตามแผนที่วางไว้
และนามารายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สรอ. ได้นาเสนอรายงานความก้าวหน้า
ระยะที่ ๒ การจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กรสาหรับกระบวนการบริหารงานบุคคลและบริหารสานักงาน ซึ่งมติที่
ประชุมได้เห็นชอบและรับร่างรายงาน ดังรูปที่ ๒ แสดงระยะการพัฒนาของมิติการสนับสนุนบริการ และใน
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การดาเนินการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการที่ (๓) กระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition)
ได้ แ บ่ ง ลั ก ษณะกระบวนการด าเนิ น งานภายใน สรอ. (EGA Business Processes) ออกเป็ น ๕ มิ ติ ตาม
รายละเอียดด้านล่างนี้ และแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ก : ด้านภาพรวมของสถาปัตยกรรมองค์กร
ของ สรอ.
๑) มิติยุทธศาสตร์บริการ (Service Strategy)
๒) มิติการออกแบบพัฒนาบริการ (Service Implementation)
๓) มิติการดาเนินการให้บริการ (Service Operation)
๔) มิติการสนับสนุนบริการ (Service Support)
๕) มิติการวัดและประเมินผลการให้บริการ (Service Measurement)
ดังนั้น รายงานฉบับนี้จะเป็นรายงานการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรฉบับที่ ๔ ตามแผนการ
ดาเนินงานของกระบวนการการปรับเปลี่ยน ซึ่งจะศึกษาและออกแบบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ในมิติที่
๔ มิติการสนับสนุนบริการ ระยะที่ ๓ การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างและด้าน
บริหารการเงินและบัญชี

๑.๒ วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในมิติที่ ๔ มิติการสนับสนุนบริการของระยะที่ ๓
ด้านบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างและด้านบริหารการเงินและบัญชี มีดังนี้
๑. เพื่อจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กรสาหรับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการ
บริ หารการเงิ น และบั ญชี ทั้ งสถานะปั จจุ บั นและอนาคตของมิ ติ การสนั บสนุ นบริ การ ที่
ครอบคลุมสถาปัตยกรรมองค์กรทั้ง ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอป
พลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย (Security)
๒. กาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสาหรับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัด
จ้ าง และกระบวนการบริ หารการเงิ นและบั ญชี เพื่ อการบู รณาการระหว่ างกระบวนการ
ดาเนินงานกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างความเชื่อมโยงด้านข้อมูล และตอบสนองต่อความ
ต้องการ

๑.๓ ขอบเขต
เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สรอ. ได้นาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการสานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับแผนการดาเนินการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการการปรับเปลี่ยน
รวมทั้งรายงานความก้ าวหน้ า ตามแผนที่ ได้วางไว้ ซึ่งจากแผนการดาเนินงานจะเริ่ มดาเนินการการพั ฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรในมิติที่ ๔ มิติการสนับสนุนบริการ ระยะที่ ๑ การพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านงานพัสดุ เป็น
อันดับแรก ตามข้อเสนอแนะของฝ่ายบริหารและคณะอนุกรรมการตรวจสอบ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ของเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นชอบและรับร่าง
รายงานสถาปัตยกรรมองค์กร รวมทั้งให้ สรอ. ดาเนินการต่อสาหรับการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรตามแผน
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ที่ ว างไว้ แ ละน ามารายงานความก้ า วหน้ า ต่ อ คณะกรรมการ ซึ่ งในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ น าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าการจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กรสาหรับกระบวนการบริหารงานบุคคลและบริหารสานักงานเป็น
รายงานฉบับที่สอง ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบและรับร่างรายงาน ดังนั้น รายงานฉบับนี้จะเป็นรายงานการพัฒนา
สถาปั ตยกรรมองค์กรฉบั บที่ส าม ตามแผนการดาเนินงานของกระบวนการการปรับเปลี่ ยน อ้างอิงแผนการ
ดาเนินงานดังตารางที่ ๑ แสดงแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการการปรับเปลี่ยนของ สรอ.
ซึ่งทาการศึกษาและออกแบบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ในมิติที่ ๔ มิติการสนับสนุนบริการ ระยะที่ ๓ การ
พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างและด้านบริหารการเงินและบัญชี ดังรูปที่ ๒ แสดงระยะ
การพัฒนาของมิติการสนับสนุนบริการ โดยจะนาข้อมูลจากรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มา
เป็นข้อมูลตั้งต้น และจะศึกษาสารวจวิเคราะห์ สถาปัตยกรรมองค์กรสาหรับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัด
จ้าง และกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี ซึ่งการพัฒนาจะครอบคลุมสถาปัตยกรรมองค์กรทั้ง ๕ ด้าน
รวมทั้งประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการในอนาคต
มิติการสนับสนุนบริการ
(Service Support)
ระยะที่ ๑ ด้านงานพัสดุ

ระยะที่ ๒ ด้านงานบุคคล
และงานบริหารสานักงาน

ระยะที่ ๓ ด้านจัดซื้อ/จัด
จ้างและงานการเงิน

ระยะที่ ๔ ด้านบริหาร
องค์ความรู้และงาน
อานวยการ

รูป ๒ แสดงระยะการพัฒนาของมิติการสนับสนุนบริการ

๑.๔ ขั้นตอนการดาเนินงาน
การพั ฒนาสถาปั ตยกรรมองค์ กรในขั้ นตอนกระบวนการการปรั บเปลี่ ยนของมิ ติ ที่ ๔ มิ ติ การ
สนับสนุนบริการ ในระยะที่ ๓ การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างและด้านบริหาร
การเงินและบัญชี จะนาข้อมูลในรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้น และศึกษา
สารวจสถาปัตยกรรมองค์กรสาหรับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการบริหารการเงินและ
บัญชี ที่ครอบคลุมสถาปัตยกรรมองค์กรทั้ง ๕ ด้าน รวมทั้งศึกษาประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการ
ในอนาคต นามาวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมในอนาคต (Future Architecture) เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาใน
ปั จ จุ บั น ตอบสนองต่ อการท างานในอนาคต และสร้ างความเชื่ อมโยงทั้ งด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
กระบวนการดาเนินงาน โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังต่อไปนี้
๑.

สารวจสถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กรสาหรับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
และกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
จะน าข้ อมู ลในรายงานสถาปั ตยกรรมองค์ กร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเป็ นข้ อมู ลตั้ งต้ น และศึ กษา
สถาปัตยกรรมองค์กรสาหรับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี ซึ่ง
จะครอบคลุมสถาปัตยกรรมองค์กรทั้ง ๕ ด้าน คือ ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ด้าน
ข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) รวมทั้งประเด็น
ปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการในอนาคต
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๒.

วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรสาหรับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง และ
กระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
รวบรวมข้อมูลจากผลการสารวจสถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กร รวมทั้งประเด็นปัญหา
ข้อเสนอแนะ และความต้องการในอนาคต เพื่อนามาวิเคราะห์ ปรับปรุง และออกแบบแนวทางในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคตของด้านบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง และด้านบริหารการเงินและบัญชี และยกระดับ
ศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก่อให้เกิดการตอบสนองต่อกระบวนการการดาเนินงานที่มีสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
๓. บทสรุปการดาเนินงานของการพั ฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสาหรับกระบวนการบริหารงาน
จัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
จั ดทา (ร่ าง) บทสรุ ปการดาเนินงานของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์ กรส าหรับกระบวนการ
บริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี

๑.๕ องค์ประกอบของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
รายงานการพัฒ นาสถาปั ตยกรรมองค์กรฉบับนี้ แบ่งการศึกษาออกเป็นสองกระบวนการ คือ
กระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี ดังนั้น องค์ประกอบของรายงาน
จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๔ บท โดยมีเนื้อหาสาระสาคัญดังต่อไปนี้
บทที่ ๑ บทนา เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ แนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสาหรับกระบวนการการปรับเปลี่ยน วัตถุประสงค์เป้าหมาย
ของโครงการ ขั้นตอนการพัฒนา และแผนการดาเนินงานต่อ
บทที่ ๒ กระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง จะนาข้อมูลในรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
มาเป็นข้อมูลตั้งต้น และศึกษาสารวจสถาปัตยกรรมองค์กรสาหรับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้า งที่
ครอบคลุมสถาปัตยกรรมทั้ง ๕ ด้าน คือ ด้านธุรกิจ ด้านแอปพลิเคชัน ด้านข้อมูล ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
ด้านความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งศึกษาประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการในอนาคต โดยใน
การศึกษาจะสารวจวิเคราะห์ ออกแบบกระบวนการการดาเนินงานหรือขั้นตอนการดาเนินงานของกระบวนการ
บริหารงานจั ดซื้อจั ดจ้ า ง แบบฟอร์ มต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน กระบวนการดาเนิน งานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง และศึกษาสารวจและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงด้านข้อมูลกับด้านแอป
พลิเคชันและด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนในการดาเนินงาน รวมทั้งนากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบี ยบ
และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการควบคุมด้านความมั่นคง
ปลอดภัย
บทที่ ๓ กระบวนการบริหารการเงินและบัญชี จะนาข้อมูลในรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
มาเป็นข้อมูลตั้งต้น และศึกษาสารวจสถาปัตยกรรมองค์กรสาหรับ กระบวนการบริหารการเงินและบัญชี ที่
ครอบคลุมสถาปัตยกรรมทั้ง ๕ ด้าน คือ ด้านธุรกิจ ด้านแอปพลิเคชัน ด้านข้อมูล ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
ด้านความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งศึกษาประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการในอนาคต โดยใน
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การศึกษาจะสารวจวิเคราะห์ ออกแบบกระบวนการการดาเนินงานหรือขั้นตอนการดาเนินงานของกระบวนการ
บริ หารการเงินและบั ญชี แบบฟอร์ มต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน กระบวนการดาเนิน งานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบริหารการเงินและบัญชี และศึกษาสารวจและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงด้านข้อมูลกับด้านแอปพลิเค
ชันและด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนในการดาเนินงาน รวมทั้งนากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และ
มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัย
บทที่ ๔ บทสรุปการดาเนินงาน เป็นการกาหนดกรอบและแนวทางการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
สนับสนุนและสร้างความเชื่อมโยงกับกระบวนการการดาเนินงานขององค์ก ร เพื่อช่วยลดประเด็นปัญหาและ
ยกระดับศักยภาพของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศองค์ กรให้ ตอบสนองกั บกระบวนการการดาเนินงานของ
กระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
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บทที่ ๒ กระบวนการบริหารงานจัดซือ้ จัดจ้าง
บทนี้จะกล่าวถึงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสาหรับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
โดยงานจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จะครอบคลุมการดาเนินงานตั้งแต่
การกาหนดคุณสมบัติและคัดเลือกผู้ขาย/ผู้จ้าง/ผู้ให้บริการ การประเมินผลงานผู้ขาย/ผู้จ้าง/ผู้ให้บริการ การ
จัดทา TOR และขออนุมัติ การคัดเลือกและทาสัญญา และการตรวจรับงาน ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อ บัง คับ
คณะกรรมการสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตอานาจหน้าที่ของส่วน
งานภายในสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรจะนาข้อมูลในรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
มาเป็นข้อมูลตั้งต้น อ้างอิงตารางที่ ๒ แสดงประเด็นปัญหาด้านธุรกิจของ สรอ. และศึกษาสารวจสถาปัตยกรรม
องค์ ก รของกระบวนการบริ ห ารงานจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ ค รอบคลุ ม สถาปั ต ยกรรมทั้ ง ๕ ด้ า น คื อ ด้ า นธุ ร กิ จ
(Business) ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และ
ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) รวมทั้งศึกษาประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการในอนาคต
โดยในการศึกษาจะสารวจวิเคราะห์ ออกแบบกระบวนการการดาเนินงานหรือขั้นตอนการดาเนินงานของ
กระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน กระบวนการการดาเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง และศึกษาสารวจและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงด้านข้อมูลกับ
ด้านแอปพลิเคชันและด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนในการดาเนินงาน รวมทั้งนากฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการควบคุมด้านความ
มั่นคงปลอดภัย โดยองค์ประกอบของบทนี้จะแบ่งออกเป็น ๕ บทย่อย ได้แก่ (๒.๑) ด้านธุรกิจ (Business)
(๒.๒) ด้ า นแอปพลิ เ คชั น (Application) (๒.๓) ด้ า นข้ อ มู ล (Data) (๒.๔) ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
(Infrastructure) และ (๒.๕) ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security)
ตาราง ๒
แสดงประเด็นปัญหาด้านธุรกิจของ สรอ.
ที่มา


รายงาน

สถาปัตยกรรม
องค์กรของ สรอ. ปี 
พ.ศ.๒๕๕๘ : ด้าน
ธุรกิจ (Business)
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ประเด็นปัญหา
กระบวนการปฏิบัติงานภายใน สรอ. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานจานวนมาก
ขาดความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ ส่งผลให้ไม่สามารถติดตามสถานะของการ
ปฏิบัติงานได้
บางกระบวนการยังขาดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน หรือมีความซ้าซ้อนในอานาจหน้าที่
ของการปฏิบัติงาน
การติ ด ต่ อ ประสานงานระหว่ า งกระบวนการ หรื อ ระหว่ า งส่ ว นงานใช้ เ วลา
ค่อนข้างมาก เนื่องจากประสานงานยังใช้ช่องทางผ่านการประชุม หรือผ่านทาง
เอกสาร (กระดาษ) เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
การสูญหายของข้อมูล (เอกสาร) ระหว่างกระบวนการ
ข้อมูลในแต่ละกระบวนการไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้

๒.๑ ด้านธุรกิจ (Business) ของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างของ สรอ. นั้น จะมีส่วนจัดซื้อและพัสดุ (CMP) สังกัดฝ่าย
บริหารกลาง (CM) เป็นหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการการดาเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง การประสานงาน สนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยในการ
พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจ (Business) จะศึกษาสารวจและวิเคราะห์ เริ่มตั้งแต่ ข้อบัง คับและ
กฎระเบียบต่าง ๆ กระบวนการดาเนินงานหรือขั้นตอนการดาเนินงานของงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มต่าง ๆ
หรือขั้นตอนการดาเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการในอนาคต
โดยการนาข้อมูลในรายงานสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้น เพื่อออกแบบ
สถาปั ต ยกรรมองค์ ก รด้ า นธุ ร กิ จ (Business Architecture) ของกระบวนการบริ ห ารงานจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งทั้ ง
สถานะปัจจุบันและอนาคตต่อไป
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนจัดซื้อและพัสดุ (CMP) ของ สรอ. สามารถแบ่งหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ๆ ออกเป็ น ๒ หั ว ข้ อ ดั ง รายละเอี ย ดด้า นล่ า งนี้ อ้ า งอิ ง รายละเอี ย ดตามข้อ บั งคับ
คณะกรรมการสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตอานาจหน้าที่ของส่วน
งานภายในสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
 งานจัดซื้อจัดจ้าง
๑) จัดวางระบบ แนวทาง และหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานจัดผ่านกระบวนการ
จัดซื้อ จัดจ้าง หรือเช่าตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ
๒) บริหารการพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีเกี่ยวกับการพัสดุ
ของสานักงาน ด้วยความโปร่งใส ถูกต้องเรียบร้อย ทันต่อเวลา และความต้องการ
เพื่อให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้
๓) ประเมินคุณภาพและความสามารถของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต
๔) จัดทาและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้อง
๕) บริหารจัดการเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถ
สืบค้นติดตามและตรวจสอบได้ง่าย
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 งานพัสดุครุภัณฑ์
๑) จัดทาทะเบียนทรัพย์สินพัสดุครุภัณฑ์สานักงานให้มีความถูกต้องครบถ้วน
๒) ควบคุมการเคลื่อนย้าย บารุง ซ่อมแซม ทาลาย หรือจาหน่ายทรัพย์สิน พัสดุครุภัณฑ์
สานักงาน
๓) จัดทา ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลงานพัสดุครุภัณฑ์ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
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๔) ประสานงานในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี สอบหาข้อเท็จจริง จาหน่าย
ทรั พย์ สิ น พัส ดุครุ ภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้ มีความถูกต้องครบถ้ว นตรงตามทะเบียน
ทรัพย์สิน
๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๒.๑.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจ นปัจจุบันของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์สถานภาพในปัจจุบันด้านธุรกิจ (Business) ของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัด
จ้าง สามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๔ ด้านหลัก ๆ ได้แก่
๒.๑.๑.๑) สถานภาพของข้อบังคับและระเบียบ
๒.๑.๑.๒) สถานภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน
๒.๑.๑.๓) ความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ
๒.๑.๑.๔) ประเด็นปัญหา
๒.๑.๑.๑) สถานภาพของข้อบังคับและระเบียบ
กระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง จะดาเนินการภายใต้กรอบของข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ
ของ สรอ. ดังตารางที่ ๓ แสดงรายการข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
โดยจานวนข้อบังคับและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานของด้านบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างมีจานวนรวมทั้งหมด ๖
ฉบับ ซึ่งแยกเป็นข้อบังคับจานวน ๔ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของจานวนทั้งหมด และระเบียบปฏิบัติ
จานวน ๒ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจานวนทั้งหมด และเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ดี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในการบริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้างยังดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หมายเหตุ : จะนาเสนอรายละเอียดในหัวข้อ (๒.๕) ด้านความมั่นคง
ปลอดภัย (Security) ของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างต่อไป)
นอกเหนือจากหน้าที่และความรับผิดชอบที่ดาเนินงานภายใต้ข้อบังคับและระเบียบของ สรอ.
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้อานวยการยังสามารถดาเนินการออกคาสั่งมอบหมายหรือประกาศต่าง ๆ ได้ โดย
อาศัยอานาจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สรอ. พ.ศ. ๒๕๕๖ และเพื่อให้การดาเนินงานของ สรอ. เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้าง
และจากตารางที่ ๓ แสดงรายการข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อ
จัดจ้าง และรูปที่ ๓ แสดงโครงสร้างสายการบังคับบัญชาของ สรอ.
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ตาราง ๓
แสดงรายการข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ


กระบวนการบริหารงาน
จัดซื้อและพัสดุ








ข้อบังคับและระเบียบ
พระราชกฤษฎีก า จั ด ตั้ งส านั กงานรัฐ บาลอิเ ล็กทรอนิก ส์ (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ.
๒๕๕๔
การมอบหมายหรือมอบอานาจให้รองผู้อานวยการ
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2555
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขต พ.ศ.
2559
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตอานาจ
หน้าทีข่ องส่วนงานภายใน สรอ. พ.ศ. 2557
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2558
ระเบียบ สรอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตสานักงาน พ.ศ. 2555

รูป ๓ แสดงโครงสร้างสายการบังคับบัญชาของ สรอ.
๒.๑.๑.๒) สถานภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน
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กระบวนการปฏิบัติงาน (Business Process) ของงานจัดซื้อจัดจ้าง มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
เป็นจานวนมาก โดยสามารถจาแนกระดับชั้นประเภทเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติ งานในปัจจุบันของงานจัดซื้อ
จัดจ้างออกเป็น ๕ ประเภท ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ และรูปที่ ๔ แสดงระดับชั้นประเภทเอกสารที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
๑) เอกสารประเภท PO : นโยบายการปฏิบั ติ งาน (Policy) คื อ ข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บ ซึ่ ง เป็ น
เอกสารที่แสดงถึงนโยบาย ข้อบังคับและระเบียบการดาเนินงานของกระบวนการบริหารงาน
จัดซื้อจัดจ้าง โดยประกาศผ่านส่วนกฎหมาย
๒) เอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) คือ เอกสารที่แสดงถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยครอบคลุมถึงกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุนซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดของระบบมาตรฐานฯ ของ สรอ.
๓) เอกสารประเภท WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) คือ เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
ในการทางานสาหรับงานที่มีความซับซ้อน หรือแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดาเนินงานได้ชัดเจน
เพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์
๔) เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) คือ เอกสารที่แสดงถึงรูปแบบของข้อมูลเพื่อใช้สาหรับ
บันทึกและสื่อสารระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ หรือระหว่างส่วนงานภายใน สรอ.
๕) เอกสารประเภท SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document) คือ เอกสารอ้างอิงอื่น ๆ ที่
จาเป็นต้องมี เพื่อสร้างความมั่นใจว่า สรอ. สามารถดาเนินงานและควบคุมกระบวนการได้อย่างมี
ประสิทธิผล
Goal

PO : นโยบายการปฏิบัติงาน (Policy)

Procedure

PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)

Work Instruction

WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

Record, Report

FM : แบบฟอร์ม (Form)

Law & Regulation, Standards,
Guidelines

SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document)

รูป ๔ แสดงระดับชั้นประเภทเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
โดยเอกสารระดับ ประเภท PO : นโยบายการปฏิบัติงาน ได้ แสดงดัง รายละเอียดในหั ว ข้อ ที่
๒.๑.๑.๑) สถานภาพของข้อบังคับและระเบียบ ดังนั้นในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงประเภทเอกสารอีก ๔ ประเภท
ได้แก่ เอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) เอกสารประเภท WI : วิธีการปฏิบัติงาน
(Work Instruction) เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) และเอกสารประเภท SP : เอกสารประกอบ
(Supporting Document)
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เอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ของ สรอ. สามารถแบ่งหมวดการ
ปฏิบัติงานออกเป็น ๒ หมวด ได้แก่ (๑) หมวดกระบวนการหลัก (Core Business Process) มีจานวน ๑๔
กระบวนการ และ (๒) หมวดกระบวนการสนับสนุน (Supporting Process) มีจานวน ๒๒ กระบวนการ ซึ่ง
กระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในหมวดกระบวนการสนับสนุน อ้างอิงเอกสารหมายเลข “PC-S02 –
บริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง” ดังรูปที่ ๕ แสดงภาพรวมของสถาปัตยกรรมกระบวนการธุรกิจของ สรอ.

รูป ๕ แสดงภาพรวมของสถาปัตยกรรมกระบวนการธุรกิจของ สรอ.
กระบวนการปฏิ บั ติ งานนี้ จ ะรวมขั้ นตอนการบริห ารงานจัด ซื้ อจั ดจ้ าง อธิบายโดยใช้ ต าราง
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดในหัวข้อ ๒.๑.๑.๓) ความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ
สาหรับกระบวนการปฏิบัติงาน “PC-S02 : บริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง” ในปัจจุบันจะแบ่งหมวดการดาเนินงาน
ออกเป็น ๒ หมวด เริ่มตั้งแต่ (๑) PC-S02.05 : คัดเลือกและเก็บประวัติผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ และ (๒)
PC-S02.10 : ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง ซึ่งทั้ง ๒ หมวดนี้ จะมีกระบวนการแยกย่อยในแต่ล ะหมวดอีก โดย
จานวนกระบวนการย่ อยทั้งหมดมีจ านวน ๕ กระบวนการย่อย รวมทั้งมีจานวนกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติเ ป็น
จานวน ๗๒ กิจกรรม ดังตารางที่ ๔ แสดงจานวนกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในปัจจุบันของ “PC-S02 :
บริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง”
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ตาราง ๔
แสดงจานวนกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในปัจจุบันของ “PC-S02 : บริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง”
ประเภทเอกสาร
PO: Goal
PC: Procedure
WI: Work Instruction
FM: Form
SP: Support
MN: Manual

รายละเอียด
ระเบียบ ข้อบังคับ
กระบวนการการปฏิบตั ิการย่อย
กิจกรรมทีต่ ้องปฏิบัติ
การตัดสินใจ
วิธีการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์ม
เอกสารประกอบ
คู่มือปฏิบัติงาน

จานวนกระบวนการปัจจุบัน
๖
๕
๕๖
๑๖
๑
๑๑
๒
๑

จากรูปที่ ๖ แสดงภาพรวมของเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงภาพรวมของขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานจัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละระดับชั้นเอกสาร โดยเอกสารประเภท WI
: วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) มีจานวน ๑ ฉบับ เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) มีจานวน
๑๑ แบบฟอร์ม เอกสารประเภท MN : คู่มือปฏิบัติงาน (Manual) มีจานวน ๑ ฉบับ และเอกสารประเภท SP :
เอกสารประกอบ (Supporting Document) มีจานวน ๒ ฉบับ
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รูป ๖ แสดงภาพรวมของเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๑.๑.๓) ความสัมพันธ์ นด้านต่าง ๆ
ในหัวข้อนี้ จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง กับส่วนงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างกับด้านแอปพลิเคชันที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน (หมายเหตุ : สาหรับรายละเอียดของแต่ละแอปพลิเคชันจะขออธิบายในหัวข้อที่ ๒.๒ ต่อไป) ดัง
รูปที่ ๗ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและแอปพลิเค
ชัน
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รูป ๗ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง กับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและแอปพลิเค
ชัน
 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานกับส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถแบ่งความสัมพันธ์ตามประเภทเอกสาร ได้ดังนี้ (๑) เอกสารประเภท PC : ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (Procedure) (๒) เอกสารประเภท WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) (๓) เอกสาร
ประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) (๔) เอกสารประเภท MN : คู่มือปฏิบัติงาน (Manual) และ (๕) เอกสาร
ประเภท SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document) ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
 เอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
ดั ง ตารางที่ ๕ แสดงความสั ม พั น ธ์ เ อกสารประเภท PC : ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
(Procedure) ของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างและส่วนงานที่รับผิดชอบหลัก ๆ
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ตาราง ๕

ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการพิจารณาผล

คณะกรรมการร่าง TOR

คณะกรรมการตรวจรับ

ชื่อกระบวนการย่อย

ส่วนกฎหมาย

ชื่อกระบวนการหลัก

ส่วนจัดซื้อและพัสดุ

แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ของกระบวนการบริหารงาน
จัดซื้อจัดจ้างและส่วนงานที่รับผิดชอบหลัก ๆ

CMP ODL

PC-S02 บริหารงาน
จัดซื้อจัดจ้าง

PC-S02.05 คัดเลือกและเก็บประวัติผขู้ าย/ผู้รับจ้าง/ผู้ ห้บริการ
PC-S02.05.05 กาหนดคุณสมบัติและคัดเลือกผู้ขาย/ผู้จา้ ง/ผู้ให้บริการ
PC-S02.05.10 ประเมินผลงานผู้ขาย/ผู้จ้าง/ผู้ให้บริการ
PC-S02.10 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
PC-S02.10.05 จัดทา TOR และขออนุมัติ
PC-S02.10.10 คัดเลือกและทาสัญญา
PC-S02.10.15 ตรวจรับงาน

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

 เอกสารประเภท WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
ดั ง ตารางที่ ๖ แสดงความสั มพั นธ์ เ อกสารประเภท WI : วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน (Work
Instruction) ของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างและส่วนงานที่รับผิดชอบหลัก ๆ
ตาราง ๖

วิธีการปฏิบตั ิงาน

ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ชื่อกระบวนการหลัก

ส่วนจัดซื้อและพัสดุ

แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ของกระบวนการบริหารงาน
จัดซื้อจัดจ้างและส่วนงานที่รับผิดชอบหลัก ๆ

CMP
PC-S02 บริหารงาน
จัดซื้อจัดจ้าง

WI-S02-001 แนวทางการจัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่าด้วยวิธีพิเศษ
การจัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่าด้วยวิธีพิเศษ

X

X

 เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form)
ดั ง ตารางที่ ๗ แสดงความสั มพั นธ์ เ อกสารประเภท FM : แบบฟอร์ ม (Form) ของ
กระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างและส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ
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ตาราง ๗

คณะกรรมการพิจารณาผล

ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ผอ. ฝ่ายบริหารกลาง

ผู้มีอานาจอนุมัติ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ส่วนกฎหมาย

X

ส่วนจัดซื้อและพัสดุ

ชื่อแบบฟอร์ม

ส่วนการเงินและบัญชี

ชื่อกระบวนการหลัก

คณะกรรมการตรวจรับ

แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) ของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างและส่วน
งานที่รับผิดชอบหลักๆ

CMF CMP ODL
FM-S02-001 ใบขอซื้อ_จ้าง ใช้สาหรับวงเงินไม่เกิน 300,000
บาท
FM-S02-002 ใบขอซื้อ_จ้าง ใช้สาหรับวงเงินมากกว่า 300,000
บาทขึ้นไป

X

FM-S02-003 แบบรายงานการพิจารณาผล
FM-S02-004 แบบแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน
(TOR)
PC-S02 บริหารงาน
จัดซื้อจัดจ้าง

FM-S02-006 แบบรับคืนหลักค้าประกัน

X

X

X

X

X

X

X

X

FM-S02-007 รายชื่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง (Supplier name list)

X

FM-S02-008 สัญญาไม่เปิดเผยความลับ

X

X

FM-S02-009 แบบขอให้ดาเนินการจัดทาสัญญาด้านพัสดุ

X

X

FM-S02-010 แบบประเมินผลผู้ขาย

X

X

FM-S02-011 แบบประเมินผลผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ
FM-S02-012 แบบตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ผู้
เสนองาน

X

X

X

X
X

X

 เอกสารประเภท SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document)
ดังตารางที่ ๘ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท SP : เอกสารประกอบ (Supporting
Document) ของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างและส่วนงานที่รับผิดชอบหลัก ๆ
ตาราง ๘
แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document) ของกระบวนการ
บริหารงานจัดซื้อจัดจ้างและส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ
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X

คณะกรรมการร่าง TOR

ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

X

X

X

X

X

X

ส่วนจัดซื้อและพัสดุ

ชื่อกระบวนการหลัก

ชื่อเอกสารประกอบ

CMP
SP-S02-001 รูปแบบ Template เอกสารข้อกาหนดคุณสมบัติขั้นต่า Term of
PC-S02 บริหารงาน Reference_ TOR
จัดซื้อจัดจ้าง
SP-S02-002 ตัวอย่างการกาหนดข้อกาหนดคุณสมบัติขั้นต่า Term of
Reference_TOR

 เอกสารประเภท MN : คู่มือปฏิบัติงาน (Manual)
ดังตารางที่ ๙ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท MN : คู่มือปฏิบัติงาน (Manual) ของ
กระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างและส่วนงานที่รับผิดชอบหลัก ๆ
ตาราง ๙

ผู้มีอานาจอนุมัติ

MN-S02-001 คู่มือการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ สรอ
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

PC-S02 บริหารงาน
จัดซื้อ/จัดจ้าง

คณะกรรมการพิจารณาผล

ชื่อเอกสารประกอบ

คณะกรรมการร่าง TOR

ชื่อกระบวนการหลัก

ส่วนจัดซื้อและพัสดุ

แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท MN : คู่มือปฏิบัติงาน (Manual) ของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
และส่วนงานที่รับผิดชอบหลัก ๆ

X

X

X

X

CMP
X

 ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างกระบวนการปฏิ บัติง านกับ แอปพลิ เคชั นที่ ใช้ในกระบวนการ
บริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
จากตารางที่ ๑๐ แสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกระบวนการย่ อ ยของกระบวนการ
บริ ห ารงานจั ด ซื้ อจั ดจ้ างกั บ แอปพลิ เ คชัน ต่า ง ๆ พบว่ามีจานวนแอปพลิ เ คชั นที่ ใช้ ในการปฏิบั ติ งานของ
กระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างจานวน ๓ แอปพลิเคชัน ได้แก่ (๑) AP04 : EGA Back-end (๒) AP11:
Procurement Management และ (๓) AP12: Asset Management (หมายเหตุ : สาหรับรายละเอียดของ
แต่ละแอปพลิเคชันจะขออธิบายในหัวข้อที่ ๒.๒ ต่อไป)
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ตาราง ๑๐

ชื่อกระบวนการย่อย

AP01: Operation Center
AP02: Project Tracking
AP03: IT Inventory Mgt.
AP04: EGA Website/Back-end
AP05: CRM
AP06: Contact Center
AP07: Problem Tracking
AP08: Intranet
AP09: HR Mgt.
AP10: Welfare Mgt.
AP11: Procurement Mgt.
AP12: Asset Mgt.
AP13: Financial Mgt.
AP14: Saraban
AP15: Appointment Mgt.
AP16: Minute of Meeting
AP17: Document Mgt.
AP18: Knowledge Mgt.
AP19: E-Learning
AP20: Risk Mgt.
AP21: Post Label
AP22: Change Mgt.
AP23: Finger Scan
ไฟล์เอกสาร

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการย่อยของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ

PC-S02.05 คัดเลือกและเก็บประวัติผขู้ าย/ผู้รับจ้าง/ผู้ ห้บริการ
PC-S02.05.05 กาหนดคุณสมบัติและ
คัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ

X

PC-S02.05.10 ประเมินผลงานผู้ขาย/
ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ

X

X

X

X

PC-S02.10.10 คัดเลือกและทาสัญญา

X

X

PC-S02.10.15 ตรวจรับงาน

X X

X

PC-S02.10 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
PC-S02.10.05 จัดทา TOR และ ขอ
อนุมัติ

X

หมายเหตุ : X คือ แอปพลิเคชันที่มีการใช้งาน

๒.๑.๑.๔) ประเด็นปัญหา
ผลการสารวจพบประเด็นปัญหาหลัก ๆ ของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง ในด้านธุรกิจ
(Business) สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
๑) กระบวนการปฏิ บั ติ ง านเอกสารประเภท PC : ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน (Procedure) มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับกระบวนการทางานที่เกิดขึ้นจริง ส่งผลให้เกิดความ
สับสน และไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน บางกิจกรรมที่สาคัญไม่มีแอปพลิเคชันช่ วยอานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน
๒) เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) บางแบบฟอร์มมีข้อมูลซ้าซ้อนกัน ส่งผลให้มีบาง
ฟอร์มไม่ได้ใช้งาน
๓) ข้อบังคับและระเบียบบางฉบับต้องมีการปรับแก้ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔) ขาดความเชื่อมโยง
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 แอปพลิเคชัน/ฟังก์ชันที่ ช่วยในการปฏิบัติงานในปัจจุบันยังไม่สามารถสนับสนุนการ
ดาเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสอบงบประมาณยังใช้
วิธีการ Manual
 การติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างกับส่วนบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง กับ
ส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังคงติดต่อประสานงานผ่านในรูปแบบของกระดาษเป็น
ส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น แบบฟอร์มต่าง ๆ

๒.๑.๒ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจ นอนาคตของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจในอนาคตนี้ จะกาหนดแนวทางในการพัฒนา เพื่อ
ช่วยลดประเด็นปัญหาและสนองต่อความต้อ งการ ตามรายละเอียดดัง ตารางที่ ๑๑ แนวทางในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจในอนาคตของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
ตาราง ๑๑
แนวทางในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจในอนาคตของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นปัญหา
แนวทาง นพัฒนา
๑) กระบวนการปฏิ บั ติ งานเอกสารประเภท PC :  ปรั บ ปรุ ง กระบวนการเอกสารประเภท PC : ขั้ น ตอนการ
ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน (Procedure) มี บ าง
ปฏิ บั ติ ง าน (Procedure) เพื่ อ เน้ น กระบวนการให้ ก ระชั บ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ตรงกับการปฏิบัติงาน
เข้าใจได้ง่าย ไม่ซ้าซ้อน และสะดวกต่อการปฏิบัติงาน
จริง
๒) บางกิ จ กรรมที่ ส าคั ญ ไม่ มี แ อปพลิ เ คชั น ช่ ว ย  จัดทาแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนกิจกรรม/กระบวนการที่มี
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ความสาคัญ
๓) เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) บาง  ดาเนินการตรวจสอบ ยกเลิก/ปรับปรุงแบบฟอร์มที่ซ้าซ้อน
แบบฟอร์มมีข้อมูลซ้าซ้อนกัน ส่งผลให้มีบางฟอร์ม
ไม่ได้ใช้งาน
๔) ขาดความเชื่อมโยง
 การสร้างความเชื่อมโยงทั้งด้านกระบวนการและด้านข้อมูล
จะมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยแก้ไขประเด็นปัญหา
เหล่านี้ โดยจะขอกล่าวรายละเอียดในหัวข้อที่ ๒.๒) ด้านแอป
พลิเคชัน และหัวข้อที่ ๒.๓) ด้านข้อมูล ต่อไป
๕) ข้อบังคับและระเบียบบางฉบับที่มีผลกระทบจาก  ควรปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิกข้อบังคับและระเบียบบางฉบับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
ที่ล้าหลังให้เป็นปัจจุบัน
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
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๒.๒ ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
ในการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชัน (Application Architecture) ของ สรอ.
จะมุ่งเน้ น การบู ร ณาการด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศกับกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กร สร้างความ
เชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยนาข้อมูลจากรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้นสาหรับการวิเคราะห์ และได้
อ้างอิงถึงภาพรวมของแอปพลิเคชันที่ใช้ดาเนินงานในปัจจุบันของ สรอ. จานวนทั้งหมด ๒๓ แอปพลิเคชัน ดัง
รายละเอียดในภาคผนวก ข : ด้านแอปพลิเคชันของ สรอ.
๒.๒.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชัน นปัจจุบันของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
จากการวิ เ คราะห์ พ บว่ า ประเด็ น ปั ญ หาหลั ก ๆ ของด้ า นแอปพลิ เ คชั น ของกระบวนการ
บริหารงานจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลผ่านทางไฟล์ข้อมูล การประสานงานกันระหว่างส่วนงาน
ผ่านทางกระดาษ ทาให้ขาดความเชื่อมโยง ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานนาน แอปพลิเคชันยังไม่ครอบคลุม
ถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่สาคัญ เป็นต้น รวมทั้งนาข้อมูลประเด็นปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจาก
“บทที่ ๒.๑ ด้านธุร กิจ (Business) ของกระบวนการบริห ารงานจั ดซื้ อ จัด จ้า ง” มาเป็นปัจจัยหนึ่ง ในการ
วิเคราะห์สถานะปัจจุบัน และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชันในอนาคต เพื่ อให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการ และลดประเด็นปัญหา ก่อให้เกิดการให้บริการที่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒. มิติการออกแบบพัฒนาบริการ
(Service Implementation)

๑. มิติยุทธศาสตร์บริการ
(Service Strategy)

๕. มิติการวัดและประเมินผลการ ห้ บริก าร
(Service Measurement)

๓. มิติการดาเนินการ ห้บริการ
(Service Operation)

๔. มิติการสนับสนุนบริการ
(Service Support)

AP04 : EGA
Website / Back-end

AP09 : HR
Management

AP11 : Procurement
Management

AP12 : Asset
Management

ระยะที่ ๓ บริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
: คาดว่าจะยกเลิก

: คาดว่าจะปรับปรุง

: คาดว่าจะเพิ่มเข้ามาใหม่

: ใช้งานในปัจจุบัน

รูป ๘ แสดงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างภายใต้กลุ่มกระบวนการ Service Support
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จากรูปที่ ๘ แสดงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างภายใต้กลุ่มกระบวนการ
Service Support พบว่าระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างมีทั้งหมด ๔ แอปพลิเคชัน
คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๙ ของจานวนแอปพลิเคชันทั้งหมด ๒๓ แอปพลิเคชัน โดยแบ่งแอปพลิเคชันออกเป็น ๒
กลุ่ม ได้แก่
๑) กลุ่มที่ใช้สาหรับกิจกรรมของงานจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง มีอยู่ ๓ แอปพลิเคชัน ประกอบไป
ด้ ว ย (๑) AP04: EGA Website/Back-end (๒) AP11: ระบบจั ด ซื้ อ (Procurement
Management) และ (๓) AP12: ระบบพัสดุ (Asset Management)
๒) กลุ่มที่มีการเชื่อมโยงกับงานจัดซื้อจัดจ้าง มีอยู่ ๑ แอปพลิเคชัน ประกอบไปด้วย (๑) AP09 :
ระบบบุคคล (Human Resource Management)
ส าหรั บกระบวนการบริ ห ารงานจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งนอกจากจะใช้ แ อปพลิ เ คชั น ธุ ร กิ จ (Business
Applications) ช่วยในการปฏิบัติงานแล้ว ยังมีการนาแอปพลิเคชันสนับสนุน (Supporting Applications)
ของ Microsoft Office เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจานวนมาก โดยนามาสนับสนุนการเก็บข้อมูลต่าง ๆ
รวมทั้ ง เป็ น ตัว เชื่อ มโยงข้ อ มูล กั บ ส่ ว นงานอื่ น ๆ ภายใน สรอ. ดั ง รู ป ที่ ๙ แสดงแอปพลิ เ คชั นที่ ใ ช้ใ นการ
ปฏิบัติงานและแอปพลิเคชันที่สนับสนุนกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง (ปัจจุบัน) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการ
ใช้กระดาษ แอปพลิเคชัน และไฟล์สเปรดชีตในการรับส่งข้อมูลระหว่างกระบวนการ ส่วนงานหรือระบบ โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นการรับส่งข้อมูลผ่านกระดาษซึ่งทาให้ยากต่อการบริหารจัดการ
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รูป ๙ แสดงแอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานและแอปพลิเคชันที่สนับสนุนกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง (ปัจจุบัน)
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รูป ๑๐ แสดงแอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานและแอพลิเคชันที่สนับสนุนกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง (คาดว่าจะยกเลิก/ปรับปรุง)
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และจากรู ป ที่ ๑๐ แสดงแอปพลิ เ คชั น ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านและแอพลิ เ คชั น ที่ ส นั บ สนุ น
กระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง (คาดว่าจะยกเลิก/ปรับปรุง) โดยมีรายละเอียดของแอปพลิเคชันที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามที่แสดงในตารางที่ ๑๒ แสดงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัด
จ้าง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง ควรปรับปรุงเพื่ อให้
สามารถสนับสนุนกระบวนการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตาราง ๑๒
แสดงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข
แอปพลิเคชันที่ ช้สาหรับกิจกรรมของบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง
AP04: EGA
ใช้สาหรับประกาศข่าวจัดซื้อ มี ก า ร ใ ช้
Website/Back- จั ด จ้ า ง ประกาศราคากลาง งานอย่ า ง
end
และสรุปผลการจัดซื้อ (แบบ ต่อเนื่อง
สขร.1)
AP11:
ใช้สาหรับกระบวนการบริหาร คาดว่ าจะ ปรั บ ปรุ ง บางกระบวน
Procurement
จั ด การงานจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ซึ่ ง ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น
Management
ครอบคลุ ม การเตรี ย มข้ อ มู ล ระบบ
ร ะ บ บ ม า ก ขึ้ น แ ล ะ
สาหรับจัดทาร่างขอบเขตงาน
รองรับพระราชบัญญัติ
ใบขอซื้อขอจ้าง การคัดเลือก
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและ
จั ด ท าใบสั่ ง ซื้ อ สั ญ ญา และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
ตรวจรับพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๖๐
AP12: Asset
ใ ช้ ส า ห รั บ ส นั บ ส นุ น มี ก า ร ใ ช้
Management
กระบวนการบริหารงานจัดซื้อ งานอย่ า ง
จั ด จ้ า ง ซึ่ ง ครอบคลุ ม การ ต่อเนื่อง
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ง า น พั ส ดุ
ครุภัณฑ์
แอปพลิเคชันที่มกี ารเชื่อมโยงข้อมูลบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
AP09: Human
ใ ช้ ส า ห รั บ ส นั บ ส นุ น มี ก า ร ใ ช้
Resource
กระบวนการบริ ห าร แ ล ะ งานอย่ า ง
Management
พัฒนาบุคลากร ซึ่งครอบคลุม ต่อเนื่อง
การจั ด เก็ บโครงสร้า งองค์กร
และโครงสร้ า งต าแหน่ ง ของ
เจ้าหน้าที่
ชื่อแอปพลิเคชัน

รายละเอียด

สถานะ

ผู้ ช้งาน

แหล่งที่มา/
ผู้บารุงรักษา

ส่วน
CMP /
ALL

พั ฒ น า โ ด ย
ฝ่าย AD

ส่วน
CMP

พั ฒ น า โ ด ย
ฝ่าย AD

ส่วน
CMP /
CMG

พั ฒ น า โ ด ย
ฝ่าย AD

ส่วน
CMH

จั ด ห า จ า ก
ภายนอก
(Vendor)

จากตารางที่ ๑๓ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการทางานและรายงานในระบบการบริหารงานจัดซื้อจัด
จ้ า ง ระบบอื่ น ๆ และไฟล์ เ อกสาร โดยที่ ฟั ง ก์ ชั น การท างานของระบบที่ ป รากฏ จะอ้ า งถึ ง กิ จ กรรมของ
กระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง
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ตาราง ๑๓

ไฟล์เอกสาร

AP23: Finger Scan

AP22: Change Mgt.

AP21: Post Label

AP20: Risk Mgt.

AP19: E-Learning

AP18: Knowledge Mgt.

AP17: Document Mgt.

AP16: Minute of Meeting

AP15: Appointment Mgt.

AP14: Saraban

AP13: Financial Mgt.

AP12: Asset Mgt.

AP11: Procurement Mgt.

AP10: Welfare Mgt.

AP09: HR Mgt.

AP08: Intranet

AP07: Problem Tracking

AP06: Contact Center

AP05: CRM

AP04: EGA Website/Back-end

AP03: IT Inventory Mgt.

AP02: Project Tracking

ชื่อกระบวนการย่อย

AP01: Operation Center

แสดงภาพรวมฟังก์ชันการทางานและรายงานในระบบการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง ระบบอื่น ๆ และไฟล์เอกสาร

PC-S02.05 คัดเลือกและเก็บประวัติผขู้ าย/ผู้รับจ้าง/ผู้ ห้บริการ
PC-S02.05.05 กาหนดคุณสมบัติและ
คัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ

X

PC-S02.05.10 ประเมินผลงานผู้ขาย/ผู้รับ
จ้าง/ผู้ให้บริการ

X

X

X

X

PC-S02.10.10 คัดเลือกและทาสัญญา

X

X

PC-S02.10.15 ตรวจรับงาน

X

PC-S02.10 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
PC-S02.10.05 จัดทา TOR และ ขออนุมัติ

X

X

X
หมายเหตุ : X คือ แอปพลิเคชันที่มีการใช้งาน
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จากตารางที่ ๑๔ แสดงความสั มพันธ์ร ะหว่า งแอปพลิ เ คชันภายนอกและการใช้ง านภายใน
สานักงาน พบว่ามี ๑ ส่วนงานภายในองค์กรในการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีความสัมพันธ์ กับ ๒ แอปพลิเค
ชันภายนอกสานักงาน อย่างไรก็ตามแอปพลิเคชันภายในของสานักงานในกระบวนการการบริหารงานจัดซื้อจัด
จ้าง ยังไม่รองรับการเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันภายนอกสานักงาน
ตาราง ๑๔
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชันภายนอกและการใช้งานภายในสานักงาน
แอปพลิเคชันภายนอก
สานักงาน

การ ช้งานภาย นสานักงาน

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
(e-GP)
 ข้อมูลของผู้ประกอบการ
 ข้อมูลราคากลาง
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
 การประกาศเชิญชวน
 เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ
 การประกาศผลผู้ชนะ
 การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
 การทาสัญญา
 การบริหารสัญญา
ระบบศูนย์กากับดูแลการ
 ข้อมูลสัญญา
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงานภาย น
ส่วนงานภายนอก
สรอ.
กรมบัญชีกลาง
ส่วนจัดซื้อและพัสดุ
(CMP)

สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ

ส่วนจัดซื้อและพัสดุ
(CMP)

๒.๒.๒ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชัน นอนาคตของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
จากการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชันในปัจจุบันของกระบวนการบริหารงาน
จัดซื้อจัดจ้าง พบประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถสรุปประเด็นหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
๑) มีการนาเอาสเปรดชีตมาจัดเก็บข้อมูลเนื่องจากยังไม่มีระบบมารองรับการดาเนินงาน เช่น ข้อมูล
งบประมาณ ทาให้เกิดความซ้าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล ความล่าช้าในการดาเนินงาน และยากต่อการ
บริหารจัดการ
๒) ยังคงใช้กระดาษในการบันทึกข้อมูล เช่น การจัดทาใบขอซื้อ (PR) ซึ่งข้อมูลมีเป็นจานวนมากอาจส่งผล
ให้เกิดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลได้
๓) มีการใช้ไฟล์ข้อมูล เช่น Microsoft Office จานวนมากในการจัดเก็บข้อมูล ทาให้ค้นหาข้อมูลยากและ
อาจเกิดความซ้าซ้อนของข้อมูล ซึ่งการส่งข้อมูลผ่านไฟล์ข้อมูลจานวนมาก อาจทาให้ข้อมูลเกิดการ
สูญหาย หรือข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน
๔) ปรับปรุงแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
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 เพิ่ ม ความสามารถของระบบ โดยให้ ส ามารถจั ด ท าเอกสารแบบออนไลน์ (e-form) ได้

ตัวอย่างเช่น ข้อกาหนดคุณสมบัติขั้นต่า (TOR) โดยผู้ขอสามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบได้
โดยตรง แทนการใช้กระดาษหรือไฟล์ข้อมูล ช่วยลดระยะเวลาในการดาเนินการ
 จั ด ท าตารางแสดงวงเงิ น งบประมาณที่ ได้ รั บ จั ด สรรและราคากลางเป็ น e-form เพื่ อ ให้
เอกสารมีมาตรฐานเดียวกัน โดยแยกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง
 พัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถอนุมั ติผ่านระบบได้ และมีการแจ้งเตือนทางอีเมล์ เพื่อลดการ
ใช้กระดาษ และลดระยะเวลาในการดาเนินการ
๒) พัฒนาหรือจัดหาระบบงบประมาณ (Budgeting Management) ใหม่ หรือปรับปรุงระบบ “AP05 :
CRM” ในส่วนของระบบข้อมูลงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณ โดย
รองรับการดาเนินงาน การเชื่อมโยงระหว่างส่วนงานภายในสานักงาน ให้มีความถูกต้อง และรวดเร็ว
ฟังก์ชันการทางานของระบบการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
๑) คัดเลือ กและเก็บประวัติผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ ห้บริก าร
กาหนดคุณ สมบัติแ ละ
คัดเลือ กผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/
ผู้ ห้บริก าร

ประเมินผลงานผู้ขาย/
ผู้รับจ้าง/ผู้ ห้บริก าร

๒) ดาเนิน การจัดซื้อ จัดจ้าง
จัดทา TOR
และ ขออนุมัติ

คัดเลือ กและทาสัญญา

ตรวจรับงาน

รายงานของระบบการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายงานผู้รับผิดชอบเป็น
คณะกรรมการ

ฟังก์ชันการทางาน/รายงาน
ที่มีร ะบบรองรับเพียงพอ
หรือยังไม่มีแผนปรับปรุง

ฟังก์ชันการทางาน/รายงานที่ยัง ฟังก์ชันการทางาน/รายงาน ฟังก์ชันการทางาน/รายงาน
ทีม่ ีร ะบบแล้ว แต่คาดว่าจะทาขึ้นมา
ไม่จาเป็นต้องมีระบบมารองรับ ทีย่ ังไม่เคยมีอยู่ในระบบ
และคาดว่าจะเพิ่ม
ทดแทนระบบเดิม

ฟังก์ชันการทางาน/รายงาน
ที่คาดว่าจะปรับปรุง

รูป ๑๑ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการทางานและรายงานในระบบการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
จากรูปที่ ๑๑ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการทางานและรายงานในระบบการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
โดยที่ฟังก์ชันการทางานของระบบจะอ้างถึงกิจกรรมของบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง ซึ่งจะเห็นว่าฟังก์ชัน
การทางานส่วนใหญ่ต้องการการปรับปรุง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นระบบ มีความสะดวก รวดเร็ว และถู กต้อง
มากยิ่งขึ้น
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๒.๓ ด้านข้อมูล (Data) ของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
ในการวิ เ คราะห์ ส ถาปั ต ยกรรมองค์ ก รด้ า นข้ อ มู ล ( Data Architecture) ของ สรอ. จะ
ทาการศึกษา วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับกระบวนการปฏิบัติงาน รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล และ
มาตรฐานของข้อมูล โดยนาข้อมูลจากรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้นสาหรับ
การวิเคราะห์ และได้อ้างอิงถึงภาพรวมของข้อมูลที่ใช้ดาเนินงานของ สรอ. จานวนทั้งหมด ๕๐ กลุ่มข้อมูล ดัง
แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ค : ด้านข้อมูลของ สรอ.
๒.๓.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านข้อมูล นปัจจุบันของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
จากการสารวจและวิเคราะห์พบว่าปัจจุบันแบ่งข้อมูลออกเป็น ๒ กลุ่มหลัก ดังต่อไปนี้ (๑) PCS02.05 คัดเลือกและเก็บประวัติผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ (๒) PC-S02.10 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยทุก
กลุ่มจะถูกจัดกลุ่มให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานที่มีการขึ้นทะเบียนเอกสารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “๒.๑.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจในปัจจุบันของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อ
จัดจ้าง”
กลุ่มข้อมูลจะแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ประกอบไปด้วย (๑) รายงาน/บันทึกในรูปแบบไฟล์/
กระดาษ (๒) รายงาน/บันทึกในรูปแบบฐานข้อมูล (๓) แบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์/กระดาษ และ (๔) แบบฟอร์ม
ในรูปแบบฐานข้อมูล /อิเล็กทรอนิ กส์ (e-Form) โดยที่ “รายงาน/บันทึกในรูปแบบไฟล์/กระดาษ” อ้างถึง
เอกสารหรือไฟล์ต่าง ๆ ที่ยังไม่มีการกาหนดรูปแบบของเอกสารอย่างชัดเจนและยังไม่มีการขึ้นทะเบียนเอกสาร
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร “รายงาน/บันทึกในรูปแบบฐานข้อมูล ” อ้างถึง “รายงาน/บันทึกในรูปแบบไฟล์ /
กระดาษ” ที่ถูกเปลี่ยนสภาพให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูล “แบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์/กระดาษ” อ้างถึง
เอกสารหรือไฟล์ต่าง ๆ ที่ มีการกาหนดรูปแบบของเอกสารอย่างชัดเจนและมีการขึ้นทะเบียนเอกสารไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร ตัวอย่างเช่น FM-S02-001 ใบขอซื้อ_จ้าง ใช้สาหรับวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท หรือ FMS02-004 แบบแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) เป็นต้น “แบบฟอร์มในรูปแบบฐานข้อมูล /
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Form)” อ้างถึง “แบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์/กระดาษ” ที่ถูกเปลี่ยนสภาพให้อยู่ในรูปแบบ
ของฐานข้อมูล ที่เรียกว่า Electronic Form (e-Form) เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดเวลาการนาเข้า
ข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่จะนาเข้าข้อมูลเฉพาะส่วนที่จาเป็นเท่านั้น ลดความผิดพลาดของข้อมูล และลดความ
ผิดพลาดของการสื่อสาร เนื่องจากข้อมูลที่เขียนด้วยลายมืออาจจะทาให้ยากต่อการอ่านของเจ้าหน้าที่ โดยที่
“สีส้ม” อ้างถึงข้อมูลที่นามาจากกระบวนการปฏิบัติงานอื่น (นอกเหนือจาก PC-S02 บริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง)
ส่วนงานอื่น หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งจะถูกระบุภายในเครื่องหมาย [ ] “สีเขียว” อ้างถึงข้อมูลที่มีการส่งต่อไปยัง
กระบวนการปฏิบัติงานอื่น (นอกเหนือจาก PC-S02 บริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง) ส่วนงานอื่น หรือหน่วยงานอื่น
ซึ่งจะถูกระบุภายในเครื่องหมาย [ ]
จากการวิเคราะห์พบว่ามี “รายงาน/บันทึกในรูปแบบไฟล์/กระดาษ” ทั้งหมด ๑๖ ฉบับ โดยมี
จานวน ๑ ฉบับที่รับมาจากกระบวนการปฏิบัติงานอื่น ๆ และจานวน ๑ ฉบับที่ส่งให้กระบวนการปฏิบัติงานอื่น
ๆ ในสานักงาน มี “รายงาน/บันทึกในรูปแบบฐานข้อมูล” ทั้งหมด ๘ ฉบับ และมี “แบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์/
กระดาษ” ทั้งหมด ๑๑ ฟอร์ม แต่ยังไม่มี “แบบฟอร์มในรูปแบบฐานข้อมูล /อิเล็กทรอนิกส์ (e-Form)” โดยที่
ข้อมูลทั้งหมดปรากฏดังรูปที่ ๑๒ แสดงข้อมูลในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
และตาราง ๑๕ แสดงจานวนของข้อมูลในแต่ละกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยข้อมูลถูกจัดอยู่ใน
“กลุ่มข้อมูลใช้ภายใน (Internal Use)” ทั้งหมด
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รูป ๑๒ แสดงข้อมูลในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
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ตาราง ๑๕
แสดงจานวนของข้อมูลในแต่ละกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทข้อมูล
เอกสาร
ชื่อกระบวนการ

PC-S02.05 คัดเลือกและ
เก็บประวัติผู้ขาย/ผู้รับ
จ้าง/ผู้ให้บริการ
PC-S02.10 ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รวม
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รับ-ส่ง ข้อมูล

ฐานข้อมูล

1. เอกสารไม่ขึ้น
ทะเบียน

2. เอกสารขึ้น
ทะเบียน
(แบบฟอร์ม FM)

3. อิเล็กทรอนิกส์
ฟอร์ม (e-Form)

4. ข้อมูล นรูป
แบบฐานข้อมูล

รวม

ข้อมูลที่รับมาจากส่วน
งานอื่น

ข้อมูลที่ส่งไปส่วน
งานอื่น

รวม

4

1

0

2

7

0

0

0

12

10

0

6

27

1

1

2

16

11

0

8

34

1

1

2

ข้อมูลในส่วนที่เป็นเอกสารนั้น กาหนดให้เจ้าของข้อมูล (Data Owner) ทาหน้าที่กาหนดรูปแบบ
ของเอกสารที่ชัดเจนและทาการขึ้นทะเบียนเอกสารที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาด้วยตนเองผ่านระบบ
“AP17: Document Management” หลังจากนั้นผู้ควบคุมเอกสาร (Document Controller) จะทาหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารแล้วดาเนินการกาหนดหมายเลขเอกสารซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานหมายเลขเอกสารที่อธิบายไว้ใน “WI-S22-001 การกาหนดรหัสเอกสารผู้มีอานาจการอนุมัติและถือ
ครองเอกสาร” ตัวอย่างหมายเลขเอกสารในบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างเช่น “FM-S02-003 แบบรายงาน
การพิจ ารณาผล” และ “SP-S02-001 รู ป แบบ Template เอกสารข้อกาหนดคุณสมบัติขั้ นต่า Term of
Reference_ TOR” เป็นต้น
ข้อมูลในส่วนของฐานข้อมูลนั้น กาหนดให้เจ้าของข้อมูลทาหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล เช่น การ
เพิ่ม ลบ แก้ไข เป็ น ไปตามสิ ทธิการเข้าใช้งานผ่ านแอปพลิ เคชัน ข้อมูล นั้นจะต้องถูกบริห ารจัดการเพี ย ง
แหล่งข้อมูลเดียว (Single Source) ณ แหล่งข้อมูลต้นทาง โดยกาหนดให้โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
ของแหล่งข้อมูลต้นทางเป็นมาตรฐานข้อมูล แล้วให้แอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ต้องการใช้ข้อมู ลให้ทาการเชื่อมโยง
ข้อมูลผ่านมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล โดยกาหนดให้ดาเนินการได้ ๒ วิธี คือ (๑) Web Service (๒) View
Data สาหรับการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างมีข้อมูลที่สาคัญ ตัวอย่างเช่น “ข้อมูล TOR” และ “ข้อมูล PR” ซึ่ง
ข้อมูลนี้ได้กาหนดให้ส่วนงาน CMP ทาหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล โดยดาเนินการผ่านแอปพลิเคชัน “AP11:
Procurement Management”

๒.๓.๒ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านข้อมูล นอนาคตของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
จากการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านข้อมูลในปัจจุบันของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัด
จ้าง พบประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถสรุปประเด็นหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
๑) ข้อมูลส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปแบบกระดาษและไฟล์ โดยมี “รายงาน/บันทึกในรูปแบบไฟล์/กระดาษ”
ทั้งหมด ๑๖ ฉบับ และมี “แบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์/กระดาษ” ทั้งหมด ๑๑ ฟอร์ม
๒) ข้อมูลส่วนน้อยอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล โดยมี “รายงาน/บันทึกในรูปแบบฐานข้อมูล” ทั้งหมด ๘ ฉบับ
แต่ยังไม่มี “แบบฟอร์มในรูปแบบฐานข้อมูล/อิเล็กทรอนิกส์ (e-Form)”
๓) มีการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างภายในสานักงานและหน่วยงานภายนอก แต่ยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูล
ซึ่งกันและกัน
จากประเด็นปัญหาข้างต้นถูกนามาใช้ในการกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้ ดังรูปที่ ๑๓
แสดง Gap Analysis ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง และรูปที่ ๑๔ แสดงข้อมูล
ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยที่ปัจจุบันมีจานวนข้อมูลทั้งหมด ๓๕ ข้อมูล
โดยแบ่ งเป็ น “รายงาน/บั น ทึกในรู ป แบบไฟล์ /กระดาษ” จานวน ๑๖ ฉบับ “รายงาน/บันทึกในรูปแบบ
ฐานข้อมูล” จานวน ๘ ฉบับ แบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์/กระดาษ” จานวน ๑๑ ฟอร์ม “แบบฟอร์มในรูปแบบ
ฐานข้อมูล /อิเล็กทรอนิกส์ (e-Form)” จานวน ๐ ฟอร์ม ในอนาคตมีจานวนข้อมูลทั้งหมด ๓๔ ข้อมูล โดย
แบ่งเป็น “รายงาน/บันทึกในรูปแบบไฟล์/กระดาษ” จานวน ๑๐ ฉบับ “รายงาน/บันทึกในรูปแบบฐานข้อมูล”
จานวน ๑๐ ฉบับ “แบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์/กระดาษ” จานวน ๓ ฟอร์ม “แบบฟอร์มในรูปแบบฐานข้อมูล /
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Form)” จานวน ๑๑ ฟอร์ม และยกเลิก “แบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์/กระดาษ” จานวน ๑
ฟอร์ม
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รูป ๑๓ แสดง GAP ANALYSIS ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
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รูป ๑๔ แสดงข้อมูลในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
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๒.๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
ในการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Architecture)
ของ สรอ. จะเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) รวมถึงเทคโนโลยีต่าง
ๆ ที่ใช้สาหรับกระบวนการบริหาร ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นฐานรากของสถาปัตยกรรมองค์กรในด้านอื่น ๆ
ทั้งด้านข้อมูล ด้านแอปพลิเคชัน และด้านธุรกิจ ยกเว้นด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นฐานรากของทุก ๆ ด้าน
โดยนาข้อมูลจากรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้นสาหรับการวิเคราะห์ และได้
อ้างอิงถึงภาพรวมของโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่ใช้ดาเนินงานของ สรอ. ดังรายละเอียดในภาคผนวก ง
: ด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีของ สรอ.
๒.๔.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านโครงสร้างพื้นฐาน นปัจจุบันของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างได้มีการ
นาเสนอในรู ปแบบของสถาปั ตยกรรมระบบ ดังรูปที่ ๑๕ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในปัจจุบัน (Current
System Architecture) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) แอปพลิเคชัน (Application) ฐานข้อมูล (Database) คลาวด์ (Cloud) เครือข่าย
(Network) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ช่องทางการเข้าถึงแอปพลิเคชัน (Access Channel) และรูปแบบการ
ตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงแอปพลิเคชัน (Authentication)
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รูป ๑๕ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในปัจจุบัน (Current System Architecture) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
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จากรูปพบว่ามีทั้งหมด ๔ แอปพลิชัน โดยเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน
ได้ ๓ ช่องทาง (Access Channel) ประกอบไปด้วย (๑) Desktop Access จานวน ๑ แอปพลิเคชัน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๕.๐๐ ของทั้งหมด (๒) Mobile Access จานวน ๑ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของ
ทั้งหมด และ (๓) Web Access จานวน ๓ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของทั้งหมด ในเรื่องของ
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและแอปพลิเคชัน พบว่ามีแอปพลิเคชันที่มีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ใน
การรับส่งข้อมูลผ่านทางโปรโตคอล HTTPS จานวน ๓ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของทั้งหมด และ
มีระบบยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ๒ รูปแบบ นั่นคือ (๑) Single Sign-On จานวน ๓ แอปพลิเคชัน
คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของทั้งหมด และ (๒) Username/Password จานวน ๑ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ
๒๕.๐๐ ของทั้งหมด
จากการสารวจพบว่ามีแบบฟอร์มที่มีการขึ้นทะเบียนจานวน ๑๑ รายการ มี ๑ ฐานข้อมูล เป็น
ผลิตภัณฑ์ Microsoft SQL Server ซึ่งทางานอยู่บนระบบ Cloud ของ สรอ.
๒.๔.๒ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านโครงสร้างพื้นฐาน นอนาคตของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
จากการวิเคราะห์สถาปั ตยกรรมองค์กรด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีในปัจจุบั นของ
กระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง พบประเด็นปัญหา ความต้องการ และจุดเด่น ซึ่งสามารถสรุปประเด็น
หลัก ๆ ดังต่อไปนี้
๑) ทั้งหมดของฐานข้อมูล RDBMS ถูกจัดเก็บไว้บนคลาวด์ (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) และทั้งหมดเป็น
ผลิตภัณฑ์ Microsoft SQL Server
๒) ในส่วนของแอปพลิเคชันที่อยู่ในรูปแบบของ Web Access หรือ Mobile Access สานักงานได้
อนุ ญาตให้ เจ้ าหน้ าที่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันจากภายนอกสานักงานได้ผ่ านทาง Virtual
Private Network
โดยภาพรวมแล้วโครงสร้างพื้นฐานของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในสภาพเพียงพอ
และพร้อมใช้ ไม่ว่าจะเป็นคลาวด์หรือเครือข่าย และแม้ว่าเทคโนโลยียังไม่มีการกาหนดมาตรฐานที่ชัดเจนนัก
ซึ่งทาให้มีความหลากหลายอยู่บ้าง แต่ก็มีแนวโน้มในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเดียวกัน เช่น การเข้าถึงแอป
พลิเคชันด้วย Web Access การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยภาษา C# การยืนยันตัวบุคคลด้วย Single Sign-On
ระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server การจัดเก็บข้อมูลและแอปพลิเคชันไว้บนคลาวด์ เป็นต้น
จากประเด็นปัญหาและความต้องการข้างต้นถูกนามาใช้ในการกาหนดสถาปัตยกรรมองค์กรด้าน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานในอนาคต ดั ง รู ป ที่ ๑๖ แสดงสถาปั ต ยกรรมระบบในอนาคต (Future System
Architecture) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยรูปที่ ๑๗ แสดง Gap Analysis ด้วย
สถาปัตยกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยคาดว่าจากเดิม ๔ แอปพลิชัน จะ
ทาการปรับปรุงให้มีการครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานมากยิ่งขึ้น ๑ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐
ของทั้งหมด และทาการพัฒนาหรือจัดทาแอปพลิเคชันใหม่ จานวน ๑ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐
ของทั้งหมด
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รูป ๑๖ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในอนาคต (Future System Architecture) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
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รูป ๑๗ แสดง Gap Analysis สถาปัตยกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
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๒.๕ ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างต้องมีหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการ
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การบริหารที่มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของสานักงาน ดังนั้น การนาธรรมาภิบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และคู่มือการจัดระดับการกากับดู แล
องค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) ที่มี ๑๐ องค์ประกอบ ได้แก่ (๑) หลักประสิทธิผล (๒) หลักประสิทธิภาพ
(๓) หลักการตอบสนอง (๔) หลักภาระรับผิดชอบ (๕) หลักความโปร่งใส (๖) หลักการมีส่วนร่วม (๗) หลักการ
กระจายอานาจ (๘) หลักนิติธรรม (๙) หลักความเสมอภาค (๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มากากับกระบวนการ
บริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง จะทาให้สานักงานมีการบริหารจัดการที่ดี สร้างเสริมความสุจริตยุติธรรม
นอกจากการดาเนินการที่มีหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการที่ดีแล้วนั้น การบริหารจัดการ
ความมั่น คงปลอดภัย เป็น เสมือนปราการที่ทาให้การดาเนินงานมีความปลอดภัย มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง
ครบถ้ว น และสามารถดาเนิ น การได้ทุกเมื่อ โดยส านักงานได้นามาตรฐานการบริห ารจัดการความมั่ นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC27001:2013) เป็นแนวทางในการดาเนินการเพื่อให้กระบวนการบริหารงาน
จัดซื้อจัดจ้างของสานักงานมีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
กระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างกับหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง หลักในการปกครอง การบริหาร การจัดการ
การควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามครรลองธรรม ประกอบด้วย ๑๐ หลัก ได้แก่ (๑) หลักประสิทธิผล
(๒) หลักประสิทธิภาพ (๓) หลักการตอบสนอง (๔) หลักภาระรับผิดชอบ (๕) หลักความโปร่งใส (๖) หลักการมี
ส่วนร่วม (๗) หลักการกระจายอานาจ (๘) หลักนิติธรรม (๙) หลักความเสมอภาค (๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
ตาราง ๑๖
กระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
๑. หลักประสิทธิผล
(Effectiveness)

แนวปฏิบัติ นกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
อ้างอิง
๑) มีการกาหนดแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผน  กระบวนการ
กลยุ ท ธ์ ข องหน่ ว ยงาน และมี ก ารก าหนด
ปฏิบัติงานที่ขึ้น
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จในแผน
ทะเบียนสอด
๒) มีการนาแผนไปดาเนินการครบวงจร PDCA
คล้องกับ PDCA
๓) นาแผนไปดาเนินการครบวงจร PDCA เน้นการ  มีการตรวจสอบ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินงาน
รายปี

๒. หลักประสิทธิภาพ
(Efficiency)

๑) จัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 กระบวนการ
๒) มีการน าเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น การใช้ระบบ
ปฏิบัติงานที่ขึ้น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และฝึ ก บุ ค ลากรใน
ทะเบียนผ่าน
หน่วยงานให้ใช้งานได้
ระบบ
๓) มีการตรวจสอบการดาเนินงานอยู่เสมอ
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หลักธรรมาภิบาล

แนวปฏิบัติ นกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
๔) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและ
นามาพัฒนางาน






๓. หลักการตอบสนอง
(Responsiveness)

๑) มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการ
ตอบสนองความคาดหวั งได้ อ ย่ า งรวดเร็ว เช่น
การใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ระบบ
G-Chat
๒) มีการกาหนดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
การปฏิบัติงาน เช่น การอบรม
๓) มีการส่งเสริมทักษะเรื่องการบริการด้วยใจ ผ่าน
การฝึกอบรม
๔) มี ก ารจั ด กิ จ กรรมร่ ว มกั น เพื่ อ เสริ ม ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์และเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน สร้าง
การรับรู้และการตอบสนอง เข้าใจความมุ่งหวัง
ขององค์กรอันนาไปสู่เป้าหมาย
๔. หลักภาระรับผิดชอบ ๑) มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น
(Accountability)
ลายลักษณ์อักษร
๒) สร้างจิตสานึกในการรับผิดและรับชอบต่อตนเอง
ผู้อื่น และสังคม
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อ้างอิง
Document
Management
การใช้ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น
ระบบ
Procurement
ระบบ Intranet
มีการตรวจสอบ
การดาเนินงาน
ผ่านกระบวนการ
Internal
Control
มีการสารวจความ
พึงพอใจการ
ให้บริการภายใน
อย่างน้อยปีละ ๑
ครั้ง
การใช้ระบบ
จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
การใช้ระบบ GChat
การฝึกอบรมต่างๆ
การจัดกิจกรรม
สานสัมพันธ์ เช่น
สัมมนาประจาปี
กิจกรรมค่านิยม
องค์กร

 เอกสาร
กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ขึ้น
ทะเบียนในระบบ
Document
Management มี
การระบุหน้าที่

หลักธรรมาภิบาล

แนวปฏิบัติ นกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง


๕. หลักความโปร่งใส
(Transparency)

๑) มีการสื่อสารสิทธิประโยชน์ กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ต่าง ๆ ที่ชัดเจน
๒) มีการประกาศข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างที่เปิดเผย

๓) มีการตรวจสอบการดาเนินงานภายใน อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
๔) มีการตรวจสอบการดาเนินงานภายนอก


๖. หลักการมีส่วนร่วม
(Participation)



๑) มีการสารวจความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะจาก
เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนา
๒) มีการฝึกอบรมโดยการให้ส่วนงานต่างๆ ในงานที่
เกี่ยวข้อง
๗. หลักการกระจาย
๑) การบริ ห ารจั ด การของหน่ ว ยงานส่ ง เสริ ม ให้
อานาจ
บุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละงานตัดสินใจในงาน
(Decentralization)
ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบ สามารถให้ บ ริ ก ารตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายอย่ า งมี อิ ส ระ นอกจากนี้ ยั ง มี ร ะบบ
ทางานแทนกัน
๒) มี ก ารมอบอ านาจการตั ด สิ น ใจตามโครงสร้ า ง
องค์กร และคาสั่งการมอบอานาจ





๘. หลักนิติธรรม
(Rule of Law)

๑) มี ก ารก าหนดข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงาน 
จัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
๒) มี ก ารก าหนดระ เบี ย บปฏิ บั ติ ว่ า ด้ ว ย ง า น
บริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง


๙. หลักความเสมอภาค
(Equity)

๑) เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างทุกคนใน สรอ. ต้องปฏิบัติโดย
เท่าเทียมกันภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร
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อ้างอิง
รับผิดชอบที่
ชัดเจน
ข้อบังคับการแบ่ง
ส่วนงานและ
หน้าที่ความ
รับผิดชอบ
ขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้าง
ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างหน้า
เว็บไซต์
การตรวจประเมิน
ประจาปี
การสารวจความ
พึงพอใจบริการ
ภายใน
การฝึกอบรม
โครงสร้างองค์กร
และบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ
คาสั่งที่ ๑๐/
๒๕๕๙ เรื่องการ
มอบอานาจเฉพาะ
อย่างแทน
ผู้อานวยการ
ข้อบังคับ
คณะกรรมการ
บริหาร สรอ. ว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๕๘
ระเบียบ สรอ. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์
การใช้บัตรเครดิต
สานักงาน พ.ศ.
๒๕๕๕

หลักธรรมาภิบาล
แนวปฏิบัติ นกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ๑) การบริ ห ารงานจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งได้ ใ ช้ ห ลั ก มุ่ ง เน้ น
(Consensus)
ฉั น ทามติ กล่ า วคื อ เมื่ อ มี ปั ญ หาหรื อ ต้ อ งการ
ความคิดเห็นจะต้องนาเข้าสู่ที่ประชุม มีการแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน และถือมติร่วมเป็นหลั กใน
การดาเนินงาน

อ้างอิง

กระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างตามหลักความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ในกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง มีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม “เอกสาร PCS02” ที่ได้กาหนดให้มีความสอดคล้องกับมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ดังนี้
๑) มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PC-S02) เช่น ผู้มี
หน้าที่ในการจัดทาเอกสาร ทบทวน ตรวจสอบ อนุมัติ เป็นต้น
๒) มีการตรวจสอบภูมิหลังของผู้เสนองานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ จริยธรรมที่
เกี่ยวข้อง และมีการกาหนดชั้นความลับของข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
๓) มีการจัดทาข้อตกลงและเงื่อนไขการจ้างงานที่กล่าวถึงหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศของผู้รับจ้าง และขององค์กร
๔) มีการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย เช่น มีการทาข้อตกลงในการรักษาความลับ
๕) เมื่อสิ้นสุดการจ้าง หรือการเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบของการจ้างงาน มีการกาหนดและ
สื่อสารหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
๖) มีการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) เพื่อประเมินความเสี่ยง
พร้อมแนวทางการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
๗) มีการกาหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและประกาศให้ทราบ
๘) มีการตรวจสอบกิจกรรมการดาเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในขอบข่ายจากผู้ตรวจประเมิน
ภายในและภายนอก อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ปัญหากระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างตามหลักธรรมาภิบาล
๑) มีขั้นตอนการดาเนินงานที่ไม่ตรงกับการปฏิบัติงาน
การแก้ไขปัญหากระบวนการ ห้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล หลักๆ ดังนี้
๑) มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน
๒) สร้างการรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ
การจั ดทาสถาปั ตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจ (Business Architecture) จะช่ว ยส่ งเสริมให้ การ
ด าเนิ น งานด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งให้ มี ค วามเป็ น ธรรมาภิ บ าลมากขึ้ น ดั ง แสดงในรายละเอี ย ดการจั ด ท า
สถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ (Business Architecture)
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สารสนเทศกับการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างตามหลักธรรมาภิบาล
ในการด าเนิ น งานตามกระบวนการบริห ารงานจัด ซื้ อ จั ดจ้ า งนั้ น จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ส ารสนเทศ
(Information) ซึ่งจัดการสารสนเทศตามหลักธรรมาภิบาลจะช่วยลดขั้นตอนการดาเนินงาน เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ซึ่ง
การดาเนินงานของงานจัดซื้อจัดจ้างมีการดาเนินการ ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)

การจัดทามาตรฐานข้อมูล
การจัดทาสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)
การจัดทา Knowledge Management เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล แหล่งการเรียนรู้
การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ซึง่ เป็นการจัดทามาตรฐานข้อมูล และการจัดทาสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)

สารสนเทศกับการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างตามหลักความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
สารสนเทศที่ใช้ในกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีความมั่นคงปลอดภัย ที่อิงตาม
มาตรฐานความมั่น คงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC27001:2013) และนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
๑) การสร้างและปรับปรุง (Creating and updating)
การสร้างเอกสารหรือการปรับปรุงเอกสารของสานักงาน มีการกาหนดรูปแบบการจัดทาที่ชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการทบทวนและอนุมัติตามสิทธิ์
๒) การควบคุมสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Control of documented information)
สารสนเทศที่ ใช้ ในการด าเนิ น งาน มี ก ารประกาศใช้ ที่ ระบบ Document Management ใน
Intranet ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสานักงานสามารถ download เอกสารต่าง ๆ ที่ผ่านการอนุมัติได้
๓) การจัดชั้นความลับของสารสนเทศ (Information Classification)
สารสนเทศที่ใช้ในการดาเนินงานมีการจัดชั้นความลับ และระบุชั้นความลับไว้ที่ด้านมุมบนขวา
ของเอกสาร และมีการจัดเก็บเอกสารที่มีความปลอดภัย เช่น สารสนเทศในระบบมีการควบคุมการเข้าถึงโดย
การกาหนดสิทธิ์การเข้าถึง และสารสนเทศที่เป็นกระดาษมีการจัดเก็บที่ตู้เอกสารของส่วนงานตามชั้นความลับ
ที่ระบุ
๔) การส ารองข้อมูล (Back up) มีการจัดเก็บและสารองข้อมูลในระบบ และ scan เอกสารเข้า
ระบบ
การแก้ไขปัญหาสารสนเทศ ห้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลหลัก ๆ ดังนี้
๑) การจัดทามาตรฐานข้อมูล
๒) การจัดทาสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)
๓) เชื่อมโยงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างไปสู่ระบบต่าง ๆ โดยให้เป็น master data
๔) การจัดทา Knowledge Management เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล แหล่งการเรียนรู้
๕) การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
การจั ดทาสถาปั ตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) จะช่ว ยส่ งเสริมให้ การดาเนินงานด้าน
สารสนเทศของงานจัดซื้อจัดจ้าง มีความเป็นธรรมาภิบาลมากขึ้น
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ระบบสารสนเทศ นปัจจุบันที่มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
๑) ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ส านั ก งานเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการประเมิ น ระบบสารสนเทศการด าเนิ น งานตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งประกอบด้วย
๑.๑) การลดขั้นตอนและการอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการภายในสานักงาน
๑.๑.๑) การลดระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ การอนุมัติ การอนุญาต
ระบบสารสนเทศที่ส ามารถน าเข้ามาช่ว ยในกระบวนการปฏิบัติ งานภายในขององค์กร โดย
สามารถน ามาใช้ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก รได้ ซึ่ ง สามารถลดระยะเวลา และลดขั้ น ตอน การ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรได้ เช่น ระบบ EGA Procurement และ EGA Backend เป็นต้น
๑.๑.๒) ความสะดวกในการให้บริการ เช่น การนาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยสื่ อสารภายใน
องค์กร การติดต่อระหว่างกันได้หลายช่องทาง
ระบบสารสนเทศสามารถนาเข้ามาช่วยในการสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถ
นามาถ่ายทอดนโยบาย ข้อมูลสาคัญต่าง ๆ จากระดับบนสู่ระดับล่าง (ระดับผู้บริหารสู่ระดับพนักงาน) และ
ในทางกลับกันก็สามารถรับฟังความคิดเห็นหรือรับข้อมูลสาคัญจากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบนได้ โดยใช้ระบบ
อินทราเน็ต (Intranet) ซึ่งเป็นระบบปิดที่ให้บริการสื่อสาร การปฏิบัติงานร่วมกัน และการอานวยการเฉพาะ
ภายในองค์กร การใช้ระบบ Mail (www.mail.go.th) หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น G-Chat, Facebook
กลุม่ เป็นต้น
๑.๑.๓) การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อลดความซ้าซ้อนของงาน
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างมีการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อลด
ความซ้าซ้อนของงาน เช่น ระบบตรวจสอบงบประมาณ และการเชื่อมโยงกับระบบการเงิน
๒) การนาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ และ/หรือมีความคุ้มค่า
ในการดาเนินงาน
ยังขาดการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการดาเนินงาน
เพราะเมื่อข้อมูลอยู่ในระบบและมีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน จะสามารถจัดทารายงานที่ เหมาะสมกับการพิจารณา
ความคุ้มค่าได้ เช่น การประเมินและตรวจสอบงบประมาณ ระบบการส่งเอกสาร และระบบการติดตามสัญญา
๓) ระบบสารสนเทศที่สามารถแบ่งปัน (Share) ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกสานักงาน
และ/หรือ การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นเพื่อลดความซ้าซ้อนของงาน
ปัจจุบันมีการแบ่งปัน (Share) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก โดยใช้ระบบสารสนเทศ
เช่น ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๔) การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเหมาะสม
สานักงานมีการเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
รวมถึงมีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงาน www.ega.or.th
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การแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศ ห้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
การจัดทาสถาปัตยกรรมด้านแอปพลิเคชัน (Application Architecture) จะช่วยส่งเสริมให้การ
ด าเนิ น งานระบบสารสนเทศของกระบวนการบริ ห ารงานจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งมี ค วามเป็ น ธรรมาภิ บ าลมากขึ้ น
รายละเอียดการจัดทาสถาปัตยกรรมด้านแอปพลิเคชัน (Application Architecture) ปรากฎในรายงานบทที่
๒.๒
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บทที่ ๓ กระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
บทนี้จะกล่าวถึงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี โดย
งานการเงินและบัญชีของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จะครอบคลุมการดาเนินงานตั้งแต่
การบริหารลูกหนี้ การบริหารเจ้าหนี้ การบริหารบัญชี และการดาเนินการเบิกจ่าย ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อบังคับ
คณะกรรมการสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่ว นงานและขอบเขตอานาจหน้าที่ของส่วน
งานภายในสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙
การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี จะนาข้อมูลในรายงาน
สถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้น อ้างอิงตารางที่ ๑๗ แสดงประเด็นปัญหาด้านธุรกิจ
ของ สรอ. และศึกษาสารวจสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารการเงินและบัญชี ที่ครอบคลุมสถาปัตยกรรม
องค์ ก รทั้ ง ๕ ด้ า น คื อ ด้ า นธุ ร กิ จ (Business) ด้ า นแอปพลิ เ คชั น (Application) ด้ า นข้ อ มู ล (Data) ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) รวมทั้งศึกษาประเด็นปัญหา
ข้อเสนอแนะ และความต้ องการในอนาคต โดยในการศึก ษาจะส ารวจวิ เ คราะห์ ออกแบบกระบวนการ
ดาเนินงานหรือขั้นตอนการดาเนินงานของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน กระบวนการการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี และจะศึกษาสารวจ
และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงด้านข้อมูลกับด้านแอปพลิเคชันและด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนในการ
ดาเนินงาน รวมทั้งจะนากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานมา
ประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยองค์ประกอบของบทนี้จะแบ่งออกเป็น ๕
บทย่อย ได้แก่ (๓.๑) ด้านธุรกิจ (Business) (๓.๒) ด้านแอปพลิเคชัน (Application) (๓.๓) ด้านข้อมูล (Data)
(๓.๔) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และ (๓.๕) ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security)
ตาราง ๑๗
แสดงประเด็นปัญหาด้านธุรกิจของ สรอ.
ที่มา

รายงานสถาปัตยกรรม
องค์กรของ สรอ. ปี
พ.ศ.๒๕๕๘ : ด้าน
ธุรกิจ (Business)
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ประเด็นปัญหา
กระบวนการปฏิบัติงานภายใน สรอ. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานจานวนมาก
ขาดความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ ส่งผลให้ไม่สามารถติดตามสถานะของการปฏิบัติงานได้
บางกระบวนการยังขาดผู้รับ ผิดชอบที่ชัดเจน หรื อ มี ค วามซ้าซ้อ นในอ านาจหน้ าที่ ของการ
ปฏิบัติงาน
การติ ด ต่ อ ประสานงานระหว่ า งกระบวนการ หรื อ ระหว่ า งส่ ว นงานใช้ เ วลาค่ อ นข้ า งมาก
เนื่องจากประสานงานยังใช้ช่องทางผ่านการประชุม หรือผ่านทางเอกสาร (กระดาษ) เป็นส่วน
ใหญ่ รวมทั้งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
การสูญหายของข้อมูล (เอกสาร) ระหว่างกระบวนการ
ข้อมูลในแต่ละกระบวนการไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้

๓.๑ ด้านธุรกิจ (Business) ของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
กระบวนการบริหารการเงินและบัญชี ของ สรอ. นั้น จะมีส่วนการเงินและบัญชี (CMF) สังกัด
ฝ่ายบริหารกลาง (CM) เป็นหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการการดาเนินงานเกี่ยวกับ
การบริหารการเงินและบัญชี การประสานงาน สนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร
โดยในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชีด้านธุรกิจ (Business) จะ
ศึกษาสารวจและวิเคราะห์ เริ่มตั้งแต่ ข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ กระบวนการการปฏิบัติงานหรือขั้นตอน
การปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี แบบฟอร์มต่าง ๆ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่
เกี่ย วข้อง รวมถึงประเด็น ปั ญ หาข้ อเสนอแนะและความต้ องการในอนาคต โดยการนาข้อมูล ในรายงาน
สถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้น เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ
(Business Architecture) ของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี ทั้งสถานะปัจจุบันและในอนาคตต่อไป
อานาจหน้าที่และความผิดชอบของส่วนการเงินและบัญชี (CMF) ของ สรอ. สามารถแบ่งหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ๆ ออกเป็ น ๓ หั ว ข้ อ ดั ง รายละเอี ย ดด้า นล่ า งนี้ อ้ า งอิ ง รายละเอี ย ดตามข้อ บั งคับ
คณะกรรมการสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตอานาจหน้าที่ของส่วน
งานภายในสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
 งานงบประมาณ
๑) ตรวจสอบรายการที่ของบผูกพันงบประมาณให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และระเบียบ
การเงินและบัญชีของสานักงาน
๒) ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งส่วนของโครงการที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก
และงบประมาณภายในสานักงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามแผนที่กาหนด
๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 งานการเงิน
๑) บริหารจัดการด้านการเงินรับและจ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณและระเบียบทาง
การเงินของสานักงาน
๒) วิเคราะห์และวางแผนทางการเงินเพื่อบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้มีสภาพคล่อง เพื่อให้
สานักงานสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผู้ให้บริ การใช้ในการตัดสินใจ
และเพื่อสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนงานภายในสานักงาน
๓) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินการลงทุนทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสานักงาน
๔) จั ดทาวิเคราะห์ ด้านการเงิน เพื่อให้ ผู้ บริห ารตัดสิ นใจ และเพื่อสนับสนุน ข้อ มู ล ที่ มี
ประโยชน์แก่ส่วนงานภายในสานักงาน
๕) สนับสนุนการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
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 งานบัญชี
๑) รับผิดชอบงานด้านบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ตั้งแต่การจัดทาบัญชี บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ปรั บ ปรุ ง รายการ ปิ ด บั ญ ชี และจั ด ท ารายงานทางการเงิ น ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีภายในระยะเวลาที่กาหนด
๒) ตั้งหนี้เพื่อชาระค่าสินค้าหรือบริการที่ทาการจัดซื้อจัดจ้างและส่งข้อมูลให้ส่วนจัดซื้อ
และพัสดุเพื่อจัดทาทะเบียนทรัพย์สินในระบบ
๓) รั บ ผิ ดชอบงานด้านภาษีต่าง ๆ ให้ เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้ว นภายในระยะเวลาที่
กาหนด
๔) ประสานงานกับผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหรือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใส
๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓.๑.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจ นปัจจุบันของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
การวิเคราะห์สถานภาพในปัจจุบันด้านธุรกิจ (Business) ของกระบวนการบริหารการเงินและ
บัญชี สามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๔ ด้านหลัก ๆ ได้แก่
๓.๑.๑.๑) สถานภาพของข้อบังคับและระเบียบ
๓.๑.๑.๒) สถานภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน
๓.๑.๑.๓) ความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ
๓.๑.๑.๔) ประเด็นปัญหา
๓.๑.๑.๑) สถานภาพของข้อบังคับและระเบียบ
กระบวนการบริหารการเงินและบัญชี จะดาเนินการภายใต้กรอบของข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ
ของ สรอ. ดังตารางที่ ๑๘ แสดงรายการข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
โดยจานวนข้อบังคับและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบริหารการเงินและบัญชีมีจานวนรวมทั้งหมด ๗
ฉบับ ซึ่งแยกเป็นข้อบังคับจานวน ๔ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ ของจานวนทั้งหมด และระเบียบปฏิบัติ
จานวน ๓ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ ของจานวนทั้งหมด และเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการงานการเงินและ
บัญชีที่ดี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี ยังดาเนินการตามหลักธรร
มาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หมายเหตุ : จะนาเสนอรายละเอียดในหัวข้อ (๓.๕) ด้านความ
มั่นคงปลอดภัย (Security) ของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชีต่อไป)
นอกเหนือจากหน้าที่และความรับผิดชอบที่ดาเนินงานภายใต้ข้อบังคับและระเบียบของ สรอ.
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้อานวยการยังสามารถดาเนินการออกคาสั่งมอบหมายหรือประกาศต่าง ๆ ได้ โดย
อาศัยอานาจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สรอ. พ.ศ. ๒๕๕๖ และเพื่อให้การดาเนินงานของ สรอ. เป็ นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชี ของ สรอ.
และจากตารางที่ ๑๘ แสดงรายการข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของกระบวนการบริหารการเงิน
และบัญชี และรูปที่ ๑๘ แสดงโครงสร้างสายการบังคับบัญชาของ สรอ.
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ตาราง ๑๘
แสดงรายการข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
หัวข้อ



การบริหารการเงินและ
บัญชี
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ข้อบังคับและระเบียบ
การมอบหมายหรือมอบอานาจให้รองผู้อานวยการ
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2555
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขต พ.ศ.
2559
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตอานาจ
หน้าที่ของส่วนงานภายใน สรอ. พ.ศ. 2557
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2558
ระเบียบ สรอ. ว่าด้วยการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการ
บริหารเงินสด (Cash Management) พ.ศ. 2558
ระเบียบ สรอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตสานักงาน พ.ศ. 2555

รูป ๑๘ แสดงโครงสร้างสายการบังคับบัญชาของ สรอ.
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๓.๑.๑.๒) สถานภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน
กระบวนการปฏิบั ติงาน (Business Process) ของบริห ารการเงินและบัญชี มีขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน โดยสามารถจาแนกระดับชั้นประเภทเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติในปัจจุบันของกระบวนการบริหาร
การเงินและบัญชี ออกเป็น ๕ ประเภท ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ และรูปที่ ๑๙ แสดงระดับชั้นประเภทเอกสาร
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
๑) เอกสารประเภท PO : นโยบายการปฏิบัติงาน (Policy) คือ ข้อบังคับและระเบียบ ซึ่งเป็น
เอกสารที่แสดงถึงนโยบาย ข้อบังคับและระเบียบการดาเนินงานของบริหารการเงินและบัญชี
โดยประกาศผ่านส่วนกฎหมาย
๒) เอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) คือ เอกสารที่แสดงถึงขั้นตอน
การปฏิ บั ติ ง านของบริ ห ารการเงิ น และบั ญ ชี โดยครอบคลุ ม ถึ ง กระบวนการหลั ก และ
กระบวนการสนับสนุนซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดของระบบมาตรฐานฯ ของ สรอ.
๓) เอกสารประเภท WI : วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน (Work Instruction) คื อ เอกสารที่ แ สดงถึ ง
รายละเอีย ดในการทางานสาหรับงานที่มีความซับซ้อน หรือแสดงให้ เห็ นถึงขั้นตอนการ
ดาเนินงานได้ชัดเจนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนครบถ้วน
สมบูรณ์
๔) เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) คือ เอกสารที่แสดงถึงรูปแบบของข้อมูลเพื่อใช้
สาหรับบันทึกและสื่อสารระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ หรือระหว่างส่วนงานภายใน
สรอ.
๕) เอกสารประเภท SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document) คือ เอกสารอ้างอิงอื่น ๆ
ที่จาเป็นต้องมี เพื่อสร้างความมั่นใจว่า สรอ. สามารถดาเนินงานและควบคุมกระบวนการได้
อย่างมีประสิทธิผล
Goal

PO : นโยบายการปฏิบัติงาน (Policy)

Procedure

PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)

Work Instruction

WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

Record, Report

FM : แบบฟอร์ม (Form)

Law & Regulation, Standards,
Guidelines

SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document)

รูป ๑๙ แสดงระดับชั้นประเภทเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี
โดยเอกสารระดับประเภท PO : นโยบายการปฏิบัติงาน แสดงรายละเอียดในหัวข้อ ๓.๑.๑.๑)
สถานภาพของข้อบั งคับและระเบี ย บ ดั งนั้ นในหั ว ข้อนี้ จะกล่ าวถึงประเภทเอกสารอีก ๔ ประเภท ได้แก่
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เอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) เอกสารประเภท WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work
Instruction) เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ ม (Form) และเอกสารประเภท SP : เอกสารประกอบ
(Supporting Document)
เอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ของ สรอ. สามารถแบ่งหมวดการ
ปฏิบัติงานออกเป็น ๒ หมวด ได้แก่ (๑) หมวดกระบวนการหลัก (Core Business Process) มีจานวน ๑๔
กระบวนการ และ (๒) หมวดกระบวนการสนับสนุน (Supporting Process) มีจานวน ๒๒ กระบวนการ ซึ่ง
กระบวนการบริหารการเงินและบัญชี อยู่ในหมวดกระบวนการสนับสนุน อ้างอิงเอกสารหมายเลข “PC-S05 –
บริหารการเงินและบัญชี” ดังรูปที่ ๒๐ แสดงภาพรวมของสถาปัตยกรรมกระบวนการธุรกิจของ สรอ.

รูป ๒๐ แสดงภาพรวมของสถาปัตยกรรมกระบวนการธุรกิจของ สรอ.
กระบวนการปฏิบัติงานนี้จะรวมขั้นตอนการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชี อธิบายโดยใช้
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดในหัวข้อ ๓.๑.๑.๓) ความสัมพันธ์ในด้าน
ต่าง ๆ สาหรับกระบวนการปฏิบัติงาน “PC-S05 : บริหารงานการเงินและบัญชี” ในปัจจุบันจะแบ่งหมวดการ
ดาเนินงานออกเป็น ๓ หมวด เริ่มตั้งแต่ (๑) PC-S05.05 : บริหารลูกหนี้ (๒) PC-S05.10 : บริหารเจ้าหนี้ และ
(๓) PC-S05.1 : บริหารบัญชี ซึ่งทั้ง ๓ หมวดนี้ ก็จะมีกระบวนการแยกย่อยในแต่ล ะหมวดอีก โดยจานวน
กระบวนการย่อยทั้งหมดมีจานวน ๙ กระบวนการย่อย รวมทั้งมีจานวนกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติเป็นจานวน ๗๖
กิจกรรม ดังตารางที่ ๑๙ แสดงจานวนกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในปัจจุบันของ “PC-S05 : บริหารงาน
การเงินและบัญชี”
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ตาราง ๑๙
แสดงจานวนกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในปัจจุบันของ “PC-S05 : บริหารงานการเงินและบัญชี”
ประเภทเอกสาร
PO: Goal
PC: Procedure
WI: Work Instruction
FM: Form
SP: Support
MN: Manual

รายละเอียด
ระเบียบ ข้อบังคับ
กระบวนการการปฏิบตั ิการย่อย
กิจกรรมทีต่ ้องปฏิบัติ
การตัดสินใจ
วิธีการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์ม
เอกสารประกอบ
คู่มือปฏิบัติงาน

จานวนกระบวนการปัจจุบัน
๗
๙
๖๖
๑๐
๑
๕
๐
๐

จากรูปที่ ๒๑ แสดงภาพรวมของเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารการเงินและ
บัญชี ยังแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี ในแต่ละ
ระดับชั้นเอกสาร โดยเอกสารประเภท WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) มีจานวน ๑ ฉบับ เอกสาร
ประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) มีจานวน ๕ แบบฟอร์ม

๖๒ | ห น้ า

รูป ๒๑ แสดงภาพรวมของเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
๓.๑.๑.๓) ความสัมพันธ์ นด้านต่างๆ
ในหัวข้อนี้ จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี กับส่วนงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี กับด้านแอปพลิเคชันที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน (หมายเหตุ : สาหรับรายละเอียดของแต่ละแอปพลิเคชันจะขออธิบายในหัวข้อที่ ๓.๒ ต่อไป) ดัง
รูปที่ ๒๒ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี กับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและแอป
พลิเคชัน
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รูป ๒๒ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี กับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและแอปพลิเค
ชัน
 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานกับส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถแบ่งความสัมพันธ์ตามประเภทเอกสาร ได้ดังนี้ (๑) เอกสารประเภท PC : ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (Procedure) (๒) เอกสารประเภท WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) (๓) เอกสาร
ประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) (๔) เอกสารประเภท MN : คู่มือปฏิบัติงาน (Manual) และ (๕) เอกสาร
ประเภท SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document) ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
 เอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
ดั ง ตารางที่ ๒๐ แสดงความสั ม พั น ธ์ เ อกสารประเภท PC : ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
(Procedure) ของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชีและส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ
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ตาราง ๒๐

ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการพิจารณาผล

คณะกรรมการร่าง TOR

คณะกรรมการตรวจรับ

PC-S05 บริหารการเงินและบัญชี

PC-S05.05 บริหารลูกหนี้
PC-S05.05.05 การวางบิล/แจ้งหนี้
PC-S05.05.10 เก็บเงินจากลูกค้า
PC-S05.05.15 จัดการเช็คจ่ายจากลูกค้า
PC-S05.10 บริหารเจ้าหนี้
PC-S05.10.05 ตั้งเจ้าหนี้
PC-S05.10.10 ทาเช็คจ่าย
PC-S05.15 บริหารบัญชี
PC-S05.15.10 บันทึกบัญชีประจาวัน - รายจ่าย
PC-S05.15.15 บันทึกปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้นงวด
PC-S05.15.20 จัดทางบการเงิน

ส่วนกฎหมาย

ชื่อกระบวนการย่อย

ส่วนจัดซื้อและพัสดุ

ชื่อกระบวนการหลัก

ส่วนการเงินและบัญชี

แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ของกระบวนการบริหาร
การเงินและบัญชีและส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ

CMF CMP ODL
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X

 เอกสารประเภท WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
ดังตารางที่ ๒๑ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท WI : วิธกี ารปฏิบัติงาน (Work
Instruction) ของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชีและส่วนงานที่รับผิดชอบหลัก ๆ
ตาราง ๒๑

PC-S05 บริหารการเงิน
และบัญชี
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CMP

WI-S05-001 การดาเนินงานด้านการจ่าย
การดาเนินการจ่ายเงินจากเงินสดย่อย

X

X

การดาเนินการจ่ายเงินจากเงินยืมทดรองจ่าย

X

X

X

X

X

X

การดาเนินการจ่ายเงินคืนให้เจ้าหน้าที่สรอ. ที่ได้สารองเงินตนเองจ่าย
แทนสานักงานไปก่อน
การดาเนินการเบิกจ่ายโดยบัตรเครดิตองค์กร

ผอ. ฝ่ายบริหารกลาง

CMF

ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการปฏิบตั ิงาน

ส่วนจัดซื้อและพัสดุ

ชื่อกระบวนการหลัก

ส่วนการเงินและบัญชี

แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ของกระบวนการบริหาร
การเงินและบัญชีและส่วนงานที่รับผิดชอบหลัก ๆ

X

 เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form)
ดั ง ตารางที่ ๒๒ แสดงความสั มพั นธ์ เ อกสารประเภท FM : แบบฟอร์ ม (Form) ของ
กระบวนการบริหารการเงินและบัญชีและส่วนงานที่รับผิดชอบหลัก ๆ
ตาราง ๒๒

FM-S05-001 แบบขอเบิก
PC-S05 บริหารการเงิน
และบัญชี

CMF CMP ODL
X

ผู้มีอานาจอนุมัติ

X

X

FM-S05-002 แบบขอเบิกจ่ายแบบผูกพัน

X

X

X

FM-S05-003 ใบเคลียร์เงินยืม

X

X

FM-S05-004 ใบสาคัญรับเงิน

X
X

FM-S05-005 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

X

X

 ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างกระบวนการปฏิ บัติง านกับ แอปพลิ เคชั นที่ ใช้ ในกระบวนการ
บริหารการเงินและบัญชี
จากตารางที่ ๒๓ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการย่อยของกระบวนการบริหาร
การเงินและบัญชีกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ (หมายเหตุ : สาหรับรายละเอียดของแต่ละแอปพลิเคชันจะขออธิบาย
ในหัวข้อที่ ๓.๒ ต่อไป)
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ผอ. ฝ่ายบริหารกลาง

ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการพิจารณาผล

คณะกรรมการร่าง TOR

คณะกรรมการตรวจรับ

ส่วนกฎหมาย

ชื่อแบบฟอร์ม

ส่วนจัดซื้อและพัสดุ

ชื่อกระบวนการหลัก

ส่วนการเงินและบัญชี

แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) ของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชีและส่วน
งานที่รับผิดชอบหลัก ๆ

ตาราง ๒๓

ไฟล์เอกสาร

AP23: Finger Scan

AP22: Change Mgt.

AP21: Post Label

AP20: Risk Mgt.

AP19: E-Learning

AP18: Knowledge Mgt.

AP17: Document Mgt.

AP16: Minute of Meeting

AP15: Appointment Mgt.

AP14: Saraban

AP13: Financial Mgt.

AP12: Asset Mgt.

AP11: Procurement Mgt.

AP10: Welfare Mgt.

AP09: HR Mgt.

AP08: Intranet

AP07: Problem Tracking

AP06: Contact Center

AP05: CRM

AP04: EGA Website/Back-end

AP03: IT Inventory Mgt.

AP02: Project Tracking

ชื่อกระบวนการย่อย

AP01: Operation Center

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการย่อยของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชีกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ

PC-S05.05 บริหารลูกหนี้
PC-S05.05.05 การวางบิล/แจ้งหนี้

X

X

PC-S05.05.10 เก็บเงินจากลูกค้า

X

X

PC-S05.05.15 จัดการเช็คจ่ายจากลูกค้า

X

X

PC-S05.10.05 ตั้งเจ้าหนี้

X

X

PC-S05.10.10 ทาเช็คจ่าย

X

X

PC-S05.10 บริหารเจ้าหนี้

PC-S05.15 บริหารบัญชี
PC-S05.15.05 บันทึกประจาวัน-รายรับ

X

PC-S05.15.10 บันทึกประจาวัน-รายจ่าย

X

PC-S05.15.15 บันทึกปรับปรุงรายการ ณ
วันสิ้นงวด
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X

X

PC-S05.10.20 จัดทางบการเงิน
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X

ไฟล์เอกสาร

AP23: Finger Scan

AP22: Change Mgt.

AP21: Post Label

AP20: Risk Mgt.

AP19: E-Learning

AP18: Knowledge Mgt.

AP17: Document Mgt.

AP16: Minute of Meeting

AP15: Appointment Mgt.

AP14: Saraban

AP13: Financial Mgt.

AP12: Asset Mgt.

AP11: Procurement Mgt.

AP10: Welfare Mgt.

AP09: HR Mgt.

AP08: Intranet

AP07: Problem Tracking

AP06: Contact Center

AP05: CRM

AP04: EGA Website/Back-end

AP03: IT Inventory Mgt.

AP02: Project Tracking

AP01: Operation Center

ชื่อกระบวนการย่อย

X

จากตารางความสัมพันธ์ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่าในการดาเนินงานของกระบวนการบริหาร
การเงินและบัญชีเป็นกิจกรรมที่ต้องช่วยอานวยความสะดวก และการติดต่อการประสานงานให้กับเจ้าหน้าที่
และลู กจ้ างของ สรอ. เป็ น จ านวนมาก และถึงแม้จะมีแอปพลิ เคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ก็ไม่สามารถ
สนับสนุนการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ และการติดต่อประสานงานยังดาเนินการผ่านในรูปแบบ
กระดาษเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งแอปพลิเคชันที่มีใช้ในปัจจุบันของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี ยังไม่
ครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานบางอย่าง
๓.๑.๑.๔) ประเด็นปัญหา
ผลการสารวจพบประเด็นปัญหาหลัก ๆ ของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี ในด้านธุรกิจ
(Business) สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
๑) บางกิจกรรมที่สาคัญไม่มีแอปพลิเคชันช่วยอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่า ง
เช่น การตรวจสอบงบประมาณ
๒) ขาดความเชื่อมโยง
 แอปพลิเคชัน/ฟังก์ชันที่ช่วยในการปฏิบัติงานในปัจจุบันยังไม่สามารถสนับสนุนการ
ดาเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น การส่งแบบฟอร์มต่าง ๆ
 การติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างกับส่วนบริหารงานการเงินและบัญชี
กับส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังคงติดต่อประสานงานผ่านในรูปแบบของกระดาษเป็น
ส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น แบบขอเบิกต่างๆ

๓.๑.๒ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจ นอนาคตของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจในอนาคตนี้ จะกาหนดแนวทางในการพัฒนา เพื่อ
ช่วยลดประเด็นปัญหาและสนองต่อความต้องการ ตามรายละเอียดดัง ตารางที่ ๒๔ แนวทางในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจในอนาคตของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
ตาราง ๒๔
แนวทางในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจในอนาคตของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
ประเด็นปัญหา
แนวทาง นพัฒนา
๑) บางกิจกรรมที่สาคัญไม่มีแอปพลิเคชันช่วยอานวย  จัดทาแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนกิจกรรม/กระบวนการที่มี
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ความสาคัญ
๒) เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) บาง  ดาเนินการตรวจสอบ ยกเลิก/ปรับปรุงแบบฟอร์มที่ซ้าซ้อน
แบบฟอร์มมีข้อมูลซ้าซ้อนกัน ส่งผลให้มีบางฟอร์ม  พัฒนา/ปรับปรุงแบบฟอร์มจากกระดาษให้เป็น e-form โดย
ไม่ได้ใช้งาน
จะขอกล่าวรายละเอียดในหัวข้อที่ (๓.๒) ด้านแอปพลิเคชัน
และหัวข้อที่ (๓.๓) ด้านข้อมูลต่อไป
๓) ขาดความเชื่อมโยง
 การสร้างความเชื่อมโยงทั้งด้านกระบวนการและด้านข้อมูล
จะมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยแก้ไขประเด็นปัญหา
เหล่านี้ โดยจะขอกล่าวรายละเอียดในหัวข้อที่ (๓.๒) ด้าน
แอปพลิเคชัน และหัวข้อที่ (๓.๓) ด้านข้อมูลต่อไป

๖๙ | ห น้ า

๓.๒ ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
ในการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชัน (Application Architecture) ของ สรอ.
จะมุ่งเน้ น การบู ร ณาการด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศกับกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กร สร้างความ
เชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยนาข้อมูลจากรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้นสาหรับการวิเคราะห์ และได้
อ้างอิงถึงภาพรวมของแอปพลิเคชันที่ใช้ดาเนินงานในปัจจุบันของ สรอ. จานวนทั้งหมด ๒๓ แอปพลิเคชัน ดัง
แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข : ด้านแอปพลิเคชันของ สรอ.
๓.๒.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชัน นปัจจุบันของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
จากการวิเคราะห์พบว่า ประเด็นปัญหาหลัก ๆ ของด้านแอปพลิเคชันของกระบวนการบริหาร
การเงินและบัญชีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็ บข้อมูลผ่านทางไฟล์ข้อมูล การประสานงานกันระหว่างส่วนงานผ่าน
ทางกระดาษ และไฟล์ข้อมูล ทาให้ขาดความเชื่อมโยง ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานนาน แอปพลิเคชันซึ่งเป็น
ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปยังไม่ครอบคลุมถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่สาคัญ เป็นต้น รวมทั้งนาข้อมูลประเด็นปัญหา
ความต้องการ และข้อเสนอแนะจาก “บทที่ ๓.๑ ด้านธุรกิจ (Business) ของกระบวนการบริหารการเงินและ
บัญชี” มาเป็นปัจจัยหนึ่งในการวิเคราะห์สถานะปัจจุบัน และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชัน
ในอนาคต เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ และลดประเด็นปัญหา ก่อให้เกิดการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
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๒. มิติการออกแบบพัฒนาบริการ
(Service Implementation)

๑. มิติยุทธศาสตร์บริการ
(Service Strategy)

๕. มิติการวัดและประเมินผลการ ห้ บริก าร
(Service Measurement)

๓. มิติการดาเนินการ ห้บริการ
(Service Operation)

๔. มิติการสนับสนุนบริการ
(Service Support)

AP12 : Asset
Management

AP13 :
Finance
Management

ระยะที่ ๓ บริหารงานการเงิน
: คาดว่าจะยกเลิก

: คาดว่าจะปรับปรุง

: คาดว่าจะเพิ่มเข้ามาใหม่

: ใช้งานในปัจจุบัน

รูป ๒๓ แสดงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารการเงินและบัญชีภายใต้กลุ่มกระบวนการ
Service Support
จากรูปที่ ๒๓ แสดงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารการเงินและบัญชีภายใต้กลุ่ม
กระบวนการ Service Support พบว่าระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารการเงินและบัญชีมีทั้งหมด ๒
แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐ ของจานวนแอปพลิเคชันทั้งหมด ๒๓ แอปพลิเคชัน โดยแบ่งแอปพลิเคชัน
ออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่
๑) กลุ่ ม ที่ ใ ช้ ส าหรั บ กิ จ กรรมของบริ ห ารการเงิ น และบั ญ ชี โ ดยตรง มี อ ยู่ ๑ แอปพลิ เ คชั น
ประกอบไปด้วย (๑) AP13 : ระบบการเงิน (Finance Management)
๒) กลุ่มที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลบริหารการเงินและบัญชี มีอยู่ ๑ แอปพลิเคชัน ประกอบไปด้วย
(๑) AP12: ระบบพัสดุ (Asset Management)
กระบวนการบริหารการเงินและบัญชีนอกจากจะใช้แอปพลิเคชันธุรกิจ (Business Applications)
ช่วยในการปฏิบัติงานแล้ว ยังมีการนาแอปพลิเคชันสนับสนุน (Supporting Applications) ของ Microsoft
Office เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจานวนมาก โดยนามาสนั บสนุนการเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งเป็นตัว
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เชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนงานอื่น ๆ ดังรูปที่ ๒๔ แสดงแอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานและแอปพลิเคชันที่
สนับสนุนกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี (ปัจจุบัน) แสดงให้เห็นว่ามีการใช้กระดาษ แอปพลิเคชัน และ
ไฟล์สเปรดชีตในการรับส่งข้อมูลระหว่างกระบวนการ ส่วนงานหรือระบบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการรับส่งข้อมูล
ผ่านกระดาษซึ่งทาให้ยากต่อการบริหารจัดการ
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รูป ๒๔ แสดงแอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานและแอปพลิเคชันที่สนับสนุนกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี (ปัจจุบัน)
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รูป ๒๕ แสดงแอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานและแอพลิเคชันที่สนับสนุนกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี (คาดว่าจะยกเลิก/ปรับปรุง)
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และจากรู ป ที่ ๒๕ แสดงแอปพลิ เ คชั น ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านและแอพลิ เ คชั น ที่ ส นั บ สนุ น
กระบวนการบริหารการเงินและบัญชี (คาดว่าจะยกเลิก/ปรับปรุง) สาหรับรายละเอียดของแอปพลิเคชันเป็นไป
ตามที่แสดงใน ตารางที่ ๒๕ แสดงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการบริหารการเงินและบัญชี ควรปรับปรุงเพื่อให้สามารถสนับสนุน
กระบวนการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตาราง ๒๕
แสดงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
ชื่อแอปพลิเค
ชัน

รายละเอียด

สถานะ

แอปพลิเคชันที่ ช้สาหรับกิจกรรมของบริหารงานการเงินโดยตรง
AP13: Finance ใช้สาหรับสนับสนุนกระบวนการ มีการใช้งาน
Management บริ ห ารการเงิ น และบั ญ ชี ซึ่ ง อย่าง
ครอบคลุ ม การตั้ ง ลู ก หนี้ การตั้ ง ต่อเนื่อง
เจ้ า หนี้ การบั น ทึ ก รั บ และการ
บันทึกจ่าย
แอปพลิเคชันที่มกี ารเชื่อมโยงข้อมูลบริหารงานการเงิน
AP12: Asset
ใช้สาหรับสนับสนุนกระบวนการ มีการใช้งาน
Management บ ริ ห า ร งานจั ด ซื้ อจั ด จ้ าง ซึ่ ง อย่าง
ครอบคลุมการบริหารจัดการงาน ต่อเนื่อง
พัสดุ ครุภัณฑ์
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ประเด็นปัญหา
และแนวทางการ
แก้ไข
แอปพลิเคชัน
เป็นซอฟต์แวร์
สาเร็จรูป ซึ่งไม่
ครอบคลุมบาง
กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่
สาคัญ

ผู้ ช้งาน

ส่วน CMF

ส่วน
CMF/CMG

แหล่งที่มา/ผู้
บารุงรักษา
จัดหาจาก
ภายนอก
(Vendor)

พัฒนาโดย
ฝ่าย AD

ตาราง ๒๖

ไฟล์เอกสาร

AP23: Finger Scan

AP22: Change Mgt.

AP21: Post Label

AP20: Risk Mgt.

AP19: E-Learning

AP18: Knowledge Mgt.

AP17: Document Mgt.

AP16: Minute of Meeting

AP15: Appointment Mgt.

AP14: Saraban

AP13: Financial Mgt.

AP12: Asset Mgt.

AP11: Procurement Mgt.

AP10: Welfare Mgt.

AP09: HR Mgt.

AP08: Intranet

AP07: Problem Tracking

AP06: Contact Center

AP04: EGA Website/Backend
AP05: CRM

AP03: IT Inventory Mgt.

AP02: Project Tracking

ชื่อกระบวนการย่อย

AP01: Operation Center

แสดงภาพรวมฟังก์ชันการทางานและรายงานในระบบการบริหารการเงินและบัญชี ระบบอื่นๆ และไฟล์เอกสาร

PC-S05.05 บริหารลูกหนี้
PC-S05.05.05 การวางบิล/แจ้งหนี้

X

X

PC-S05.05.10 เก็บเงินจากลูกค้า

X

X

PC-S05.05.15 จัดการเช็คจ่ายจากลูกค้า

X

X

PC-S05.10.05 ตั้งเจ้าหนี้

X

X

PC-S05.10.10 ทาเช็คจ่าย

X

X

PC-S05.10 บริหารเจ้าหนี้

PC-S05.15 บริหารบัญชี
PC-S05.15.05 บันทึกประจาวัน-รายรับ

X

PC-S05.15.10 บันทึกประจาวัน-รายจ่าย

X

PC-S05.15.15 บันทึกปรับปรุงรายการ ณ
วันสิ้นงวด
PC-S05.10.20 จัดทางบการเงิน

X

X
X

X
หมายเหตุ : X คือ แอปพลิเคชันที่มีการใช้งาน
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จากตารางที่ ๒๖ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการทางานและรายงานในระบบการบริหารการเงินและ
บั ญชี ระบบอื่น ๆ และไฟล์ เอกสาร โดยที่ฟังก์ชันการทางานของระบบที่ปรากฏ จะอ้างถึงกิจกรรมของ
กระบวนการบริหารการเงินและบัญชีโดยตรง
ตาราง ๒๗
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชันภายนอกและการใช้งานภายในสานักงาน
แอปพลิเคชันภายนอกสานักงาน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

การ ช้งานภาย น
สานักงาน
ข้อมูลการรับ และนาส่ง
เงินภาครัฐ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงานภาย น
ส่วนงานภายนอก
สรอ.
สานักงานปลัด
ส่วนการเงินและบัญชี
กระทรวงการคลัง
(CMF)

จากตารางที่ ๒๗ แสดงความสั มพันธ์ร ะหว่า งแอปพลิ เ คชันภายนอกและการใช้ง านภายใน
สานักงาน พบว่ามี ๑ ส่วนงานภายในองค์กรในกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี ที่มีความสัมพันธ์กับ ๑
แอปพลิเคชันภายนอกสานั กงาน อย่างไรก็ตามแอปพลิเคชันภายในของสานักงานในกระบวนการบริห าร
การเงินและบัญชี ยังไม่รองรับการเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันภายนอกสานักงาน
๓.๒.๒ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชัน นอนาคตของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
จากการวิเคราะห์สถาปั ตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชันในปัจจุบันของกระบวนการบริหาร
การเงินและบัญชี พบประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถสรุปประเด็นหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
๑) ส าหรั บ การใช้งานแอปพลิ เ คชัน ในปัจ จุบัน ยังไม่ส ามารถออกรายงานได้ ตามความต้ อ งการของ
ผู้ปฏิบัติงาน และไม่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ เช่น ระบบการเงินและบัญชี (Finance Management
System) ของส่ ว นงานการเงิน และบัญชี เป็นต้น เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปที่ยากต่อ การ
ปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน
๒) มีการนาเอาสเปรดชีตมาจัดเก็บข้อมูลเนื่องจากยังไม่มีระบบมารองรับการดาเนินงาน เช่น ทะเบียนคุม
สัญญา ทาให้เกิดความซ้าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล ความล่าช้าในการดาเนินงาน และยากต่อการ
บริหารจัดการ
๓) มีการใช้ไฟล์ข้อมูล เช่น Microsoft Office จานวนมากในการจัดเก็บข้อมูล ทาให้ค้นหาข้อมูลยากและ
อาจเกิดความซ้าซ้อนของข้อมูล ซึ่งการส่งข้อมูลผ่านไฟล์ข้อมูลจานวนมาก อาจทาให้ข้อมูลเกิดการ
สูญหาย หรือข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน
๔) จัดหาและปรับปรุงแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
 แอปพลิ เคชัน ที่จ าเป็นเกี่ยวกับ จัดทาใบขอเบิ ก ค่าต่ าง ๆ แทนการใช้กระดาษหรื อ
ไฟล์ข้อมูล เพื่อลดปริมาณงานที่ซ้าซ้อนในการกรอกข้อมูลโดยผู้ขอเบิกโดยตรง และลด
ระยะเวลาในการดาเนินการตามกระบวนการ
๕) พั ฒ นาหรื อ จั ด หาระบบงบประมาณ (Budgeting Management) หรื อ ปรั บ ปรุ ง ระบบ “AP05 :
CRM” ในส่วนของระบบข้อมูลงบประมาณ เพื่อรองรับการดาเนินงาน การเชื่อมโยงระหว่างส่วนงาน
ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว
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๖) พัฒ นาหรื อจั ดหาระบบส าหรั บ จั ดท าทะเบียนคุ มสั ญญา (Smart Contract Management) หรือ
ปรับปรุงระบบ “AP05 : CRM” เพื่อรองรับการดาเนินงาน
ฟังก์ชันการทางานของระบบการบริหารการเงินและบัญชี
๑) บริหารลูกหนี้
การวางบิล/แจ้งหนี้

เก็บเงิน จากลูกค้า

จัดการเช็คจ่ายจากลูก ค้า

๒) บริหารเจ้าหนี้

ตั้งเจ้าหนี้

ทาเช็คจ่าย

๓) บริหารบัญชี
บัน ทึกประจ าวัน-รายรับ

บัน ทึกประจ าวัน-รายจ่าย

บัน ทึกปรับปรุงรายการ
ณ วันสิ้นงวด

จัดทางบการเงิน

รายงานของระบบการบริหารการเงินและบัญชี และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการ ช้งบประมาณ
ช้จ่ายตามจริงเทียบกับ
แผนการ ช้เงิน

ฟังก์ชันการทางาน/รายงาน
ที่มีร ะบบรองรับเพียงพอ
หรือยังไม่มีแผนปรับปรุง

ฟังก์ชันการทางาน/รายงานที่ยัง ฟังก์ชันการทางาน/รายงาน ฟังก์ชันการทางาน/รายงาน
ไม่จาเป็นต้องมีระบบมารองรับ ทีย่ ังไม่เคยมีอยู่ในระบบ
ทีม่ ีร ะบบแล้ว แต่คาดว่าจะทาขึ้นมา
และคาดว่าจะเพิ่ม
ทดแทนระบบเดิม

ฟังก์ชันการทางาน/รายงาน
ที่คาดว่าจะปรับปรุง

รูป ๒๖ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการทางานและรายงานในระบบการบริหารการเงินและบัญชี
จากรูปที่ ๒๖ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการทางานและรายงานในระบบการบริหารการเงินและบัญชี
โดยที่ฟังก์ชันการทางานของระบบจะอ้างถึงกิจกรรมของบริหารการเงินและบัญชีโดยตรง ซึ่งจะเห็นว่ามีบาง
ฟังก์ชันต้องการการปรับปรุง เพื่อให้การดาเนินงานสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึ้น

๓.๓ ด้านข้อมูล (Data) ของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
ในการวิ เ คราะห์ ส ถาปั ต ยกรรมองค์ ก รด้ า นข้ อ มู ล (Data Architecture) ของ สรอ. จะ
ทาการศึกษา วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับกระบวนการปฏิบัติงาน รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล และ
มาตรฐานของข้อมูล โดยนาข้อมูลจากรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้นสาหรับ
การวิเคราะห์ และได้อ้างอิงถึงภาพรวมของข้อมูลที่ใช้ดาเนินงานของ สรอ. จานวนทั้งหมด ๕๐ กลุ่มข้อมูล ดัง
แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ค : ด้านข้อมูลของ สรอ.
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๓.๓.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านข้อมูล นปัจจุบันของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
จากการวิเคราะห์ พบว่าปั จ จุ บันแบ่งข้อมูล ออกเป็น ๓ กลุ่ มหลั ก ดังต่อไปนี้ (๑) PC-S05.05
บริ ห ารลู ก หนี้ (๒) PC-S05.10 บริ ห ารเจ้ า หนี้ (๓) PC-S05.15 บริ ห ารบั ญ ชี โดยทุ ก กลุ่ ม จะถู ก จั ด กลุ่ มให้
สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานที่มีการขึ้นทะเบียนเอกสารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตามที่อธิบายไว้ใน
หัวข้อ “๓.๑.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจในปัจจุบันของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี”
กลุ่มข้อมูลจะแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ประกอบไปด้วย (๑) รายงาน/บันทึกในรูปแบบไฟล์/
กระดาษ (๒) รายงาน/บันทึกในรูปแบบฐานข้อมูล (๓) แบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์/กระดาษ และ (๔) แบบฟอร์ม
ในรูปแบบฐานข้อมูล /อิเล็กทรอนิ กส์ (e-Form) โดยที่ “รายงาน/บันทึกในรูปแบบไฟล์/กระดาษ” อ้างถึง
เอกสารหรือไฟล์ต่าง ๆ ที่ยังไม่มีการกาหนดรูปแบบของเอกสารอย่างชัดเจนและยังไม่มีการขึ้นทะเบียนเอกสาร
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร “รายงาน/บันทึกในรูปแบบฐานข้อมู ล ” อ้างถึง “รายงาน/บันทึกในรูปแบบไฟล์ /
กระดาษ” ที่ถูกเปลี่ยนสภาพให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูล “แบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์/กระดาษ” อ้างถึง
เอกสารหรือไฟล์ต่าง ๆ ที่มีการกาหนดรูปแบบของเอกสารอย่างชัดเจนและมีการขึ้นทะเบียนเอกสารไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร ตัวอย่างเช่น “FM-S05-001 แบบขอเบิก” หรือ “FM-S05-003 ใบเคลียร์เงินยืม” เป็นต้น
“แบบฟอร์มในรูปแบบฐานข้อมูล/อิเล็กทรอนิกส์ (e-Form)” อ้างถึง “แบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์/กระดาษ” ที่
ถูกเปลี่ยนสภาพให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูล ที่เรียกว่า Electronic Form (e-Form) เพื่อลดปริมาณการใช้
กระดาษ ลดเวลาการนาเข้าข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่จะนาเข้าข้อมูลเฉพาะส่วนที่จาเป็นเท่านั้น ลดความผิดพลาด
ของข้อมูล และลดความผิดพลาดของการสื่อสาร เนื่องจากข้อมูลที่เขียนด้วยลายมืออาจจะทาให้ยากต่อการ
อ่านของเจ้าหน้าที่ โดยที่ “สีส้ม” อ้างถึงข้อมูลที่นามาจากกระบวนการปฏิบัติงานอื่น (นอกเหนือจาก PC-S05
-บริหารการเงินและบัญชี) ส่วนงานอื่น หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งจะถูกระบุภายในเครื่องหมาย [ ] ส่วน “สีเขียว”
อ้างถึงข้อมูลที่มีการส่งต่อไปยังกระบวนการปฏิบัติงานอื่น (นอกเหนือจาก PC-S05 -บริหารการเงินและบัญชี)
ส่วนงานอื่น หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งจะถูกระบุภายในเครื่องหมาย [ ]
จากการวิเคราะห์พบว่ามี “รายงาน/บันทึกในรูปแบบไฟล์/กระดาษ” ทั้งหมด ๓๗ ฉบับ โดยมี
จานวน ๒ ฉบับที่รับมาจากกระบวนการปฏิบัติงานอื่น ๆ มี “รายงาน/บันทึกในรูปแบบฐานข้อมูล ” ทั้งหมด
๑๘ ฉบั บ โดยมีจ านวน ๔ ฉบั บ ที่ส่ งให้ ห น่ ว ยงานภายนอก และมี “แบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์ /กระดาษ”
ทั้งหมด ๕ ฟอร์ม แต่ยังไม่มี “แบบฟอร์มในรูปแบบฐานข้อมูล/อิเล็กทรอนิกส์ (e-Form)” โดยที่ข้อมูลทั้งหมด
ปรากฏดังรูปที่ ๒๗ แสดงข้อมูลในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี และถูกจัดอยู่ใน
“กลุ่มข้อมูลใช้ภายใน (Internal Use)” ทั้งหมด
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รูป ๒๗ แสดงข้อมูลในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
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ตาราง ๒๘
แสดงจานวนของแต่ละประเภทของข้อมูล
ประเภทข้อมูล
เอกสาร
ชื่อกระบวนการ

PC-S05.05 บริหาร
ลูกหนี้
PC-S05.10 บริหาร
เจ้าหนี้
PC-S05.15 บริหาร
บัญชี
รวม
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รับ-ส่ง ข้อมูล

ฐานข้อมูล

1. เอกสารไม่ขึ้น
ทะเบียน

2. เอกสารขึ้น
ทะเบียน
(แบบฟอร์ม FM)

3. อิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม
(e-Form)

4. ข้อมูล นรูป
แบบฐานข้อมูล

รวม

ข้อมูลที่รับมาจาก
ส่วนงานอื่น

ข้อมูลที่ส่งไปส่วน
งานอื่น

รวม

14

1

0

1

16

0

0

0

9

3

0

1

13

1

0

1

14

1

0

16

31

1

4

5

37

5

0

18

60

2

4

6

ข้อมูลในส่วนที่เป็นเอกสารนั้น กาหนดให้เจ้าของข้อมูล (Data Owner) ทาหน้าที่กาหนดรูปแบบ
ของเอกสารที่ชัดเจนและทาการขึ้นทะเบียนเอกสารที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาด้วยตนเองผ่านระบบ
“AP17: Document Management” หลังจากนั้นผู้ควบคุมเอกสาร (Document Controller) จะทาหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารแล้วดาเนิน การกาหนดหมายเลขเอกสารซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานหมายเลขเอกสารที่อธิบายไว้ใน “WI-S22-001 การกาหนดรหัสเอกสารผู้มีอานาจการอนุมัติและถือ
ครองเอกสาร” ตัวอย่างหมายเลขเอกสารในบริหารการเงินและบัญชี เช่น “FM-S05-002 แบบขอเบิกจ่ายแบบ
ผูกพัน” และ “WI-S05-001 การดาเนินงานด้านการจ่าย” เป็นต้น
ข้อมูลในส่วนของฐานข้อมูลนั้น กาหนดให้เจ้าของข้อมูลทาหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล เช่น การ
เพิ่ม ลบ แก้ไข เป็ น ไปตามสิ ทธิการเข้าใช้งานผ่ านแอปพลิ เคชัน ข้อมูล นั้นจะต้องถูกบริห ารจัดการเพี ย ง
แหล่งข้อมูลเดียว (Single Source) ณ แหล่งข้อมูลต้นทาง โดยกาหนดให้โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
ของแหล่งข้อมูลต้นทางเป็นมาตรฐานข้อมูล แล้วให้แอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ต้องการใช้ข้อมูลให้ทาการเชื่อมโยง
ข้อมูลผ่านมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล โดยกาหนดให้ดาเนินการได้ ๒ วิธี คือ (๑) Web Service (๒) View
Data สาหรับการบริหารการเงินและบัญชีมีข้อมูลที่สาคัญ ตัวอย่างเช่น “ข้อมูลลูกหนี้” และ “ข้อมูลเจ้าหนี้”
ซึ่งข้อมูลนี้ได้กาหนดให้ส่วนงาน CMF ทาหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล โดยดาเนินการผ่านแอปพลิเคชัน “AP13
: Finance Management”

๓.๓.๒ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านข้อมูล นอนาคตของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
จากการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านข้อมูลในปัจจุบันของกระบวนการบริหารการเงินและ
บัญชี พบประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถสรุปประเด็นหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
๑) ข้อมูลส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปแบบกระดาษและไฟล์ โดยมี “รายงาน/บันทึกในรูปแบบไฟล์/กระดาษ”
ทั้งหมด ๓๗ ฉบับ และมี “แบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์/กระดาษ” ทั้งหมด ๕ ฟอร์ม
๒) ข้อมูลส่วนน้อยอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล โดยมี “รายงาน/บันทึกในรูปแบบฐานข้อมูล ” ทั้งหมด ๑๘
ฉบับ แต่ยังไม่มี “แบบฟอร์มในรูปแบบฐานข้อมูล/อิเล็กทรอนิกส์ (e-Form)”
๓) มีการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างภายในสานักงานและหน่วยงานภายนอก แต่ยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูล
ซึ่งกันและกัน
จากประเด็นปัญหาข้างต้นถูกนามาใช้ในการกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้ ดังรูปที่ ๒๘
แสดง Gap Analysis ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี และรูปที่ ๒๙ แสดงข้อมูล
ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี โดยที่ ปัจจุบันมีจานวนข้อมูลทั้งหมด ๖๐ ข้อมูล
โดยแบ่ งเป็ น “รายงาน/บั น ทึกในรู ป แบบไฟล์ /กระดาษ” จานวน ๓๗ ฉบับ “รายงาน/บันทึกในรูปแบบ
ฐานข้อมูล” จานวน ๑๘ ฉบับ แบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์/กระดาษ” จานวน ๕ ฟอร์ม “แบบฟอร์มในรูปแบบ
ฐานข้อมูล /อิเล็กทรอนิกส์ (e-Form)” จานวน ๐ ฟอร์ม ในอนาคตมีจานวนข้อมูลทั้งหมด ๖๐ ข้อมูล โดย
แบ่งเป็น “รายงาน/บันทึกในรูปแบบไฟล์/กระดาษ” จานวน ๓๓ ฉบับ “รายงาน/บันทึกในรูปแบบฐานข้อมูล”
จานวน ๑๙ ฉบับ “แบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์/กระดาษ” จานวน ๐ ฟอร์ม “แบบฟอร์มในรูปแบบฐานข้อมูล /
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Form)” จานวน ๘ ฟอร์ม และยกเลิก “แบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์/กระดาษ” จานวน ๐
ฟอร์ม
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รูป ๒๘ แสดง GAP ANALYSIS ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
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รูป ๒๙ แสดงข้อมูลในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
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๓.๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
ในการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Architecture)
ของ สรอ. จะเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) รวมถึงเทคโนโลยีต่าง
ๆ ที่ใช้สาหรับกระบวนการบริหาร ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นฐานรากของสถาปัตยกรรมองค์กรในด้านอื่น ๆ
ทั้งด้านข้อมูล ด้านแอปพลิเคชัน และด้านธุรกิจ ยกเว้นด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นฐานรากของทุก ๆ ด้าน
โดยนาข้อมูลจากรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้นสาหรับการวิเคราะห์ และได้
อ้างอิงถึงภาพรวมของโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่ใช้ดาเนินงานของ สรอ. ดังรายละเอียดในภาคผนวก ง
: ด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีของ สรอ.
๓.๔.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านโครงสร้างพื้นฐาน นปัจจุบันของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารการเงินและบัญชีได้มีการ
นาเสนอในรู ปแบบของสถาปั ตยกรรมระบบ ดังรูปที่ ๓๐ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในปัจจุบัน (Current
System Architecture) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) แอปพลิเคชัน (Application) ฐานข้อมูล (Database) คลาวด์ (Cloud) เครือข่าย
(Network) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ช่องทางการเข้าถึงแอปพลิเคชัน (Access Channel) และรูปแบบการ
ตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงแอปพลิเคชัน (Authentication)
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รูป ๓๐ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในปัจจุบัน (Current System Architecture) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
๘๖ | ห น้ า

จากรูปพบว่ามีทั้งหมด ๒ แอปพลิชัน โดยมีซอฟต์แวร์สาเร็จรูป (Software Package) ซึ่งปกติจะ
ยุ่งยากหรือเป็นไปไม่ได้ต่อการปรับปรุงแอปพลิเคชันให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง ทั้งหมด
๑ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของทั้งหมด เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้
๓ ช่องทาง (Access Channel) ประกอบไปด้วย (๑) Desktop Access จานวน ๑ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อย
ละ ๕๐.๐๐ ของทั้งหมด (๒) Mobile Access จานวน ๑ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของทั้งหมด
และ (๓) Web Access จานวน ๑ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของทั้งหมด ในเรื่องของความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลและแอปพลิเคชัน พบว่ามีแอปพลิเคชันที่มีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ในการรับส่ง
ข้อมูลผ่านทางโปรโตคอล HTTPS จานวน ๑ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของทั้งหมด และมีระบบ
ยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ๒ รูปแบบ นั่นคือ (๑) Single Sign-On จานวน ๑ แอปพลิเคชัน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของทั้งหมด และ (๒) Username/Password จานวน ๑ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐
ของทั้งหมด
จากการสารวจพบว่ามีแบบฟอร์มที่มีการขึ้นทะเบียนจานวน ๕ รายการ มี ๑ ฐานข้อมูล ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ Microsoft SQL Server ซึ่งทางานอยู่บนระบบ Cloud ขององค์กร
๓.๔.๒ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านโครงสร้างพื้นฐาน นอนาคตของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
จากการวิเคราะห์สถาปั ตยกรรมองค์กรด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีในปัจจุบั นของ
กระบวนการบริหารการเงินและบัญชี พบประเด็นปัญหา ความต้องการ และจุดเด่น ซึ่งสามารถสรุปประเด็น
หลัก ๆ ดังต่อไปนี้
๑) ทั้งหมดของฐานข้อมูล RDBMS ถูกจัดเก็บไว้บนคลาวด์ (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) และทั้งหมดเป็น
ผลิตภัณฑ์ Microsoft SQL Server
๒) ในส่วนของแอปพลิเคชันที่อยู่ในรูปแบบของ Web Access หรือ Mobile Access สานักงานได้
อนุ ญาตให้ เจ้ าหน้ าที่ส ามารถเข้าถึงแอปพลิ เคชันจากภายนอกส านัก งานได้ผ่ านทาง Virtual
Private Network
โดยภาพรวมแล้วโครงสร้างพื้นฐานของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชีอยู่ในสภาพเพียงพอ
และพร้อมใช้ ไม่ว่าจะเป็นคลาวด์หรือเครือข่าย และแม้ว่าเทคโนโลยียังไม่มีการกาหนดมาตรฐานที่ชัดเจนนัก
ซึ่งทาให้มีความหลากหลายอยู่บ้าง แต่ก็มีแนวโน้มในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเดียวกัน เช่น การเข้าถึงแอป
พลิเคชันด้วย Web Access การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยภาษา C# การยืนยันตัวบุคคลด้วย Single Sign-On
ระบบฐานข้อมูล MS SQL Server การจัดเก็บข้อมูลและแอปพลิเคชันไว้บนคลาวด์ เป็นต้น
จากประเด็นปัญหาและความต้องการข้างต้นถูกนามาใช้ในการกาหนดสถาปัตยกรรมองค์กรด้าน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานในอนาคต ดั ง รู ป ที่ ๓๑ แสดงสถาปั ต ยกรรมระบบในอนาคต (Future System
Architecture) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี โดยรูปที่ ๓๒ แสดง Gap Analysis ด้วย
สถาปัตยกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี โดยคาดว่าจากเดิม ๒ แอปพลิชัน จะ
ทาการปรับปรุงให้มีการครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานมากยิ่งขึ้น ๑ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓
ของทั้งหมด พัฒนาหรือจัดทาแอปพลิเคชันใหม่ จานวน ๒ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ของทั้งหมด
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รูป ๓๑ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในอนาคต (Future System Architecture) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
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รูป ๓๒ แสดง Gap Analysis สถาปัตยกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
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๓.๕ ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
การบริหารการเงินและบัญชีต้องมีหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการ
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การบริหารที่มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของสานักงาน
ดังนั้น การนาธรรมาภิบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และคู่มือการจัดระดับการกากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) ที่มี ๑๐
องค์ประกอบ ได้แก่ (๑) หลักประสิทธิผล (๒) หลักประสิทธิภาพ (๓) หลักการตอบสนอง (๔) หลักภาระ
รับผิดชอบ (๕) หลักความโปร่งใส (๖) หลักการมีส่วนร่วม (๗) หลักการกระจายอานาจ (๘) หลักนิติธรรม (๙)
หลักความเสมอภาค (๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มากากับกระบวนการบริห ารการเงินและบัญชี จะทาให้
สานักงานมีการบริหารจัดการที่ดี สร้างเสริมความสุจริตยุติธรรม
นอกจากการดาเนินการที่มีหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการที่ดีแล้วนั้น การบริหารจัดการ
ความมั่น คงปลอดภัย เป็น เสมือนปราการที่ทาให้การดาเนินงานมีความปลอดภัย มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง
ครบถ้ว น และสามารถดาเนิ น การได้ทุกเมื่อ โดยส านักงานได้นามาตรฐานการบริห ารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC27001:2013) เป็นแนวทางในการดาเนินการเพื่อให้กระบวนการบริหารงาน
การเงินและบัญชีของสานักงานมีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
กระบวนการบริหารการเงินและบัญชีกับหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง หลักในการปกครอง การบริหาร การจัดการ
การควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม ประกอบด้วย ๑๐ หลัก ได้แก่ (๑) หลักประสิทธิผล
(๒) หลักประสิทธิภาพ (๓) หลักการตอบสนอง (๔) หลักภาระรับผิดชอบ (๕) หลักความโปร่งใส (๖) หลักการมี
ส่วนร่วม (๗) หลักการกระจายอานาจ (๘) หลักนิติธรรม (๙) หลักความเสมอภาค (๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
ตาราง ๒๙
กระบวนการบริหารการเงินและบัญชีที่มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
๑. หลักประสิทธิผล
(Effectiveness)

๒. หลักประสิทธิภาพ
(Efficiency)
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แนวปฏิบัติ นกระบวนการบริหาร
อ้างอิง
งานการเงินและบัญชี
๑) มีการกาหนดแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  กระบวนการ
ของหน่ ว ยงาน และมี ก ารก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
ปฏิบัติงานที่ขึ้น
ตัวชี้วัดความสาเร็จในแผน
ทะเบียนสอด คล้อง
๒) มีการนาแผนไปดาเนินการครบวงจร PDCA
กับ PDCA
๓) นาแผนไปดาเนินการครบวงจร PDCA เน้นการปรับปรุง  มีการตรวจสอบการ
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ดาเนินงานรายปี
๑) จัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 กระบวนการ
๒) มีการนาเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น การใช้ระบบเทคโนโลยี
ปฏิบัติงานที่ขึ้น
สารสนเทศ และฝึกบุคลากรในหน่วยงานให้ใช้งานได้
ทะเบียนผ่านระบบ
๓) มีการตรวจสอบการดาเนินงานอยู่เสมอ

หลักธรรมาภิบาล

แนวปฏิบัติ นกระบวนการบริหาร
งานการเงินและบัญชี
๔) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและนามา
พัฒนางาน

อ้างอิง







๓. หลักการตอบสนอง
(Responsiveness)

๔. หลักภาระรับผิดชอบ
(Accountability)

๕. หลักความโปร่งใส
(Transparency)
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๑) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตอบสนอง
ความคาดหวั ง ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว เช่ น การใช้ ร ะบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ระบบ G-Chat
๒) มีการกาหนดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบัติงาน เช่น การอบรม
๓) มี ก ารส่ งเสริม ทั ก ษะเรื่อ งการบริ ก ารด้ว ยใจ ผ่ า นการ
ฝึกอบรม
๔) มีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพัน ธ์
และเป็ น น้ าหนึ่ ง ใจเดี ย วกั น สร้ า งการรั บ รู้ แ ละการ
ตอบสนอง เข้ า ใจความมุ่ งหวั งขององค์ ก รอั น น าไปสู่
เป้าหมาย
๑) มี ก ารก าหนดบทบาทหน้า ที่ ความรับ ผิดชอบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
๒) สร้างจิตสานึกในการรับผิดและรับชอบต่อตนเอง ผู้อื่น
และสังคม






Document
Management
การใช้ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น
ระบบ
Procurement
ระบบ Intranet
มีการตรวจสอบการ
ดาเนินงานผ่าน
กระบวนการ
Internal Control
มีการสารวจความพึง
พอใจการให้บริการ
ภายในอย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง
การใช้ระบบ
จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การ
ใช้ระบบ G-Chat
การฝึกอบรมต่างๆ
การจัดกิจกรรมสาน
สัมพันธ์ เช่น สัมมนา
ประจาปี กิจกรรม
ค่านิยมองค์กร

 เอกสารกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ขึ้น
ทะเบียนในระบบ
Document
Management มี
การระบุหน้าที่
รับผิดชอบที่ชัดเจน
 ข้อบังคับการแบ่ง
ส่วนงานและหน้าที่
ความรับผิดชอบ
๑) มีการสื่อสารสิทธิประโยชน์ กฎเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่  ขั้นตอนการ
ชัดเจน
ดาเนินการด้าน
๒) มีการตรวจสอบการดาเนินงานภายใน อย่างน้อยปีละ ๑
การเงินและบัญชี
ครั้ง

หลักธรรมาภิบาล

๖. หลักการมีส่วนร่วม
(Participation)

แนวปฏิบัติ นกระบวนการบริหาร
งานการเงินและบัญชี
๓) มีการตรวจสอบการดาเนินงานภายนอก
๑)
๒)

๗. หลักการกระจายอานาจ ๑)
(Decentralization)
๒)
๘. หลักนิติธรรม (Rule
of Law)

๑)
๒)

๙. หลักความเสมอภาค
(Equity)
๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
(Consensus)
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๑)
๑)

อ้างอิง

 การตรวจประเมิน
ประจาปี
มี ก ารส ารวจความพึ ง พอใจ และข้ อ เสนอแนะจาก  การสารวจความพึง
เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนา
พอใจบริการภายใน
มี ก ารฝึ ก อบรมโดยการให้ ส่ ว นงานต่ า งๆ ในงานที่  การฝึกอบรม
เกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการของหน่วยงานส่งเสริมให้บุคลากรที่  โครงสร้างองค์กร
รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ละงานตัดสิ นใจในงานซึ่งรั บผิดชอบ
และบทบาทหน้าที่
สามารถให้บริการตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีอิสระ
ความรับผิดชอบ
นอกจากนี้ยังมีระบบทางานแทนกัน
 คาสั่งที่ ๑๐/๒๕๕๙
มี ก ารมอบอ านาจการตัด สิน ใจตามโครงสร้า งองค์กร
เรื่องการมอบอานาจ
และคาสั่งการมอบอานาจ
เฉพาะอย่างแทน
ผู้อานวยการ
มีการกาหนดข้อบังคับ ว่าด้ วยการบริ หารงานการเงิ น  ข้อบังคับ
และบั ญ ชี รวมถึ ง ระเบี ย บต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
คณะกรรมการ
บริหารงานการเงินและบัญชี
บริหาร สรอ. ว่าด้วย
มี ก ารก าหนดระเบี ย บปฏิ บั ติ ว่ า ด้ ว ยงานบริ ห ารงาน
การเงินและการบัญชี
การเงินและบัญชี
พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบ สรอ. ว่า
ด้วยการจ่ายเงินโดย
วิธีการโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ใน
ระบบการบริหารเงิน
สด (Cash
Management)
พ.ศ. ๒๕๕๘
 ระเบียบ สรอ. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การ
ใช้บัตรเครดิต
สานักงาน พ.ศ.
๒๕๕๕
เจ้ า หน้ า ที่ ลู ก จ้ า งทุ ก คนใน สรอ. ต้ อ งปฏิ บั ติ โ ดยเท่า
เทียมกันภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร
การบริหารการเงินและบัญชี ได้ใช้หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
กล่าวคือ เมื่อมีปัญหาหรือต้องการความคิดเห็นจะต้อง
นาเข้าสู่ที่ประชุม มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน และ
ถือมติร่วมเป็นหลักในการดาเนินงาน

กระบวนการบริหารการเงินและบัญชีตามหลักความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ในกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี มีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม “เอกสาร PCS05” ที่ได้กาหนดให้มีความสอดคล้องกับมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ดังนี้
๑) มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PC-S05) เช่น ผู้มี
หน้าที่ในการจัดทาเอกสาร ทบทวน ตรวจสอบ อนุมัติ เป็นต้น
๒) มีการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) เพื่อประเมินความเสี่ยง
พร้อมแนวทางการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
๓) มีการกาหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและประกาศให้ทราบ
๔) มีการตรวจสอบกิจกรรมการดาเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในขอบข่ายจากผู้ตรวจประเมิน
ภายในและภายนอก อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ปัญหากระบวนการบริหารการเงินและบัญชีตามหลักธรรมาภิบาล
๑) มีเอกสารขั้นตอนการดาเนินงานที่ต้องปรับแก้ไข
การแก้ไขปัญหากระบวนการ ห้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล หลักๆ ดังนี้
๑) มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน
๒) สร้างการรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ
การจัดทาสถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ (Business Architecture) จะช่วยส่งเสริมให้การดาเนินงาน
ด้ า นบริ ห ารการเงิ น และบั ญ ชี ใ ห้ มี ค วามเป็ น ธรรมาภิ บ าลมากขึ้ น ดั ง แสดงรายละเอี ย ดในการจั ด ท า
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจ (Business Architecture)
สารสนเทศกับการบริหารการเงินและบัญชีตามหลักธรรมาภิบาล
ในการด าเนิ น งานตามกระบวนการบริ ห ารการเงิ น และบั ญ ชี นั้ น จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ส ารสนเทศ
(Information) ซึ่งจัดการสารสนเทศตามหลักธรรมาภิบาลจะช่วยลดขั้นตอนการดาเนินงาน เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ซึ่ง
การดาเนินงานของการเงินและบัญชีมีการดาเนินการดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)

การจัดทามาตรฐานข้อมูล
การจัดทาสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)
การจัดทา Knowledge Management เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล แหล่งการเรียนรู้
การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ซึง่ เป็นการจัดทามาตรฐานข้อมูลและการจัดทาสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)

สารสนเทศกับการบริหารการเงินและบัญชีตามหลักความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
สารสนเทศที่ใช้ในการบริหารการเงินและบัญชีต้องมีความมั่นคงปลอดภัย ที่อิงตามมาตรฐาน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC27001:2013) และนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ
การเงินและบัญชี โดยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมี ดังนี้
๑) การสร้างและปรับปรุง (Creating and updating)
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การสร้างเอกสารหรือการปรับปรุงเอกสารของสานักงานมีการกาหนดรูปแบบการจัดทาที่ชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการทบทวนและอนุมัติตามสิทธิ์
๒) การควบคุมสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Control of documented information)
สารสนเทศที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น งานมี ก ารประกาศใช้ ที่ ร ะบบ Document Management ใน
Intranet ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสานักงานสามารถ download เอกสารต่าง ๆ ที่ผ่านการอนุมัติได้
๓) การจัดชั้นความลับของสารสนเทศ (Information Classification)
สารสนเทศที่ใช้ในการดาเนินงานมีการจัดชั้นความลับ และระบุชั้นความลับไว้ที่ด้านมุมบนขวา
ของเอกสาร และมีการจัดเก็บเอกสารที่มีความปลอดภัย เช่น สารสนเทศในระบบมีการควบคุมการเข้าถึงโดย
การกาหนดสิทธิ์การเข้าถึง และสารสนเทศที่เป็นกระดาษมีการจัดเก็บที่ตู้เอกสารของส่วนงานตามชั้นความลับ
ที่ระบุ
๔) การสารองข้อมูล (Back up) มีการจัดเก็บและสารองข้อมูลในระบบและ scan เอกสารเข้าระบบ
การแก้ไขปัญหาสารสนเทศ ห้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลหลัก ๆ ดังนี้
๑) การจัดทามาตรฐานข้อมูล
๒) การจัดทาสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)
๓) เชื่อมโยงข้อมูลการเงินและการบัญชีไปสู่ระบบต่าง ๆ โดยให้เป็น master data
๔) การจัดทา Knowledge Management เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล แหล่งการเรียนรู้
๕) การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
การจัดทาสถาปัตยกรรมด้านข้อมูล (Data Architecture) จะช่วยส่งเสริมให้การดาเนินงานด้าน
สารสนเทศของการเงินและบัญชีมีความเป็นธรรมาภิบาลมากขึ้น
ระบบสารสนเทศ นปัจจุบันที่มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
๑) ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระบบสารสนเทศที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการผู้ รั บ บริ ก าร และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน
ส านั ก งานเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการประเมิ น ระบบสารสนเทศการด าเนิ น งานตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งประกอบด้วย
๑.๑ การลดขั้นตอนและการอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการภายในสานักงาน
๑.๑.๑) การลดระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ การอนุมัติ การอนุญาต
ระบบสารสนเทศที่สามารถนาเข้ามาช่วยในกระบวนงานภายในขององค์กร โดยสามารถนามาใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรได้ ซึ่งสามารถลดระยะเวลา/ลดขั้นตอน การปฏิบัติงานภายในองค์กรได้
เช่น ระบบการบริหารบัญชี และระบบงบประมาณ เป็นต้น
๑.๑.๒ ความสะดวกในการให้ บริการ เช่น การนาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยสื่ อสารภายใน
องค์กร การติดต่อระหว่างกันได้หลายช่องทาง
ระบบสารสนเทศสามารถนาเข้ามาช่วยในการสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถ
นามาถ่ายทอดนโยบาย ข้อมูลสาคัญต่าง ๆ จากระดับบนสู่ระดับล่าง (ระดับผู้บริหารสู่ ระดับพนักงาน) และ
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ในทางกลับกันก็สามารถรับฟังความคิดเห็นหรือรับข้อมูลสาคัญจากระดับล่างขึ้ นสู่ระดับบนได้ โดยใช้ระบบ
อินทราเน็ต (Intranet) ซึ่งเป็นระบบปิดที่ให้บริการสื่อสาร การปฏิบัติงานร่วมกัน และการอานวยการเฉพาะ
ภายในองค์กร การใช้ระบบ Mail (www.mail.go.th) หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น G-Chat เป็นต้น
๑.๑.๓ การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อลดความซ้าซ้อนของงาน
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารการเงินและบัญชีมีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อลด
ความซ้าซ้อนของงาน เช่น ระบบตรวจสอบงบประมาณ
๒) การนาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ และ/หรือมีความคุ้มค่า
ในการดาเนินงาน
ยังขาดการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการดาเนินงาน
เพราะว่าเมื่อข้อมูล อยู่ ในระบบและมีการเชื่อมโยงข้อมูล กัน จะสามารถจัดทารายงานที่เหมาะสมกับ การ
พิจารณาความคุ้มค่าได้ เช่น การประเมินและตรวจสอบงบประมาณ ระบบการส่งเอกสาร และระบบการ
ติดตามสัญญา
๓) ระบบสารสนเทศที่สามารถแบ่งปัน (Share) ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกสานักงาน
และ/หรือ การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นเพื่อลดความซ้าซ้อนของงาน
ปัจจุบันมีการแบ่งปัน (Share) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก โดยใช้ระบบสารสนเทศ
๔) การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเหมาะสม
สานักงานมีการเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
การแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศ ห้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
การจัดทาสถาปัตยกรรมด้านแอปพลิเคชัน (Application Architecture) จะช่วยส่งเสริมให้การ
ด าเนิ น งานระบบสารสนเทศของกระบวนการบริ ห ารการเงิ น และบั ญ ชี มี ค วามเป็ น ธรรมาภิบ าลมากขึ้น
รายละเอียดการจัดทาสถาปัตยกรรมด้านแอปพลิเคชัน (Application Architecture) ปรากฎในรายงานบทที่
๓.๒
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บทที่ ๔ บทสรุปการดาเนินงาน
บทนี้จะกล่าวถึงบทสรุปของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของมิติที่ ๔ การสนับสนุนบริการ
(Service Support) ของระยะที่ ๓ การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสาหรับกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัด
จ้าง และบริหารการเงินและบัญชี ตามที่ได้สารวจและรวบรวมข้อมูลจากมุมมองผู้บริหาร มุมมองเชิงพัฒนา
และมุมมองผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ รวมทั้งวิเคราะห์ออกแบบสถาปัตยกรรมในปัจจุบันและอนาคต
ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) ตลอดจนศึกษาประเด็นปัญหาและความ
ต้องการต่าง ๆ ของการบริหารงานทั้งสองด้านมาแล้วในบทที่ ๒ และบทที่ ๓ ซึ่งที่ผ่านมาข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้
จะถูกนามากาหนดเป็นกิจกรรมสาหรับการพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ที่ต้องการดาเนินการปรับเปลี่ยน เพื่อ
ช่วยแก้ไขประเด็นปัญหาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการดาเนินงานภายในองค์กรให้ลดลง เน้น
การสร้างความเชื่อมโยง ลดความซ้าซ้อน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสะดวก รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน โดยสามารถสรุปแนวทางการปรับปรุงได้ ดังนี้

๔.๑ การพัฒนาของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างจะดาเนินการภายใต้ข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ เป็น
จานวนมาก และลักษณะการดาเนินงานต้องติดต่อประสานงานต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่หรือส่วนงานอื่น ๆ ดัง
รูปที่ ๓๓ แสดงแบบจาลองกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
ดังนั้น แนวทางการปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง จะเน้นเรื่องความ
เชื่ อ มโยง ความสะดวก รวดเร็ ว และความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล เป็ น หลั ก ในการสรุ ป แนวทางการพั ฒ นา
สถาปัตยกรรมองค์กรจะสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการที่มีออกมาเป็นแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อไป
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รูป ๓๓ แสดงแบบจาลองกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบัน
แนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างสามารถแบ่ง
ออกเป็ น ๒ แนวทาง ดังรายละเอีย ดด้านล่าง และดัง ตารางที่ ๓๐ แสดงบทสรุปประเด็นปัญหาและแนว
ทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง และรูปที่ ๓๔ แสดงแบบจาลองกระบวนการบริหารงาน
จัดซื้อจัดจ้างในอนาคต
 แนวทางการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน จะสรุปรายละเอียดการพัฒนาสถาปัตยกรรม
องค์กรของด้านธุร กิจ (Business) โดยทาการทบทวนและปรับปรุงเอกสารกระบวนการ
ปฏิบัติงานของงานบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างให้มีความชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน
 แนวทางการพัฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศ จะสรุปรายละเอียดการพัฒ นาสถาปัตยกรรม
องค์กรของด้านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) และด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure) โดยเน้นในเรื่องของการปรับปรุงแอปพลิเคชันที่มีอยู่เดิม ให้สามารถรองรับ
กับกระบวนการปฏิบัติงานที่สาคัญให้ครบถ้วน และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันเพื่อ
ความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และลดความซ้าซ้อนของข้อมูล และพัฒนาแอปพลิเคชัน
เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดาเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบ
งบประมาณ
ผลที่ได้รับ
๑) ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือเวลาในการประสานงาน สะดวก รวดเร็ว ทาให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒) ลดความซ้าซ้อนของข้อมูล ข้อมูลมีความถูกต้อง ข้อมูลไม่สูญหาย และมีผู้รับผิดชอบชัดเจน
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๓) ช่วยลดการใช้กระดาษ
๔) ออกแบบกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับความมั่นคงปลอดภัย
ตาราง ๓๐
แสดงบทสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นปัญหา
แนวทาง นพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
๑) กระบวนการปฏิ บั ติ ง านมี บ างขั้ น ตอนการ  ปรั บ ปรุ ง กระบวนการเอกสารให้
กระบวนการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานไม่ตรงกับการปฏิบัติงานจริง
กระชับ เข้าใจได้ง่าย ไม่ซ้าซ้อน และ
สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
๒) เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ ม (Form)  ดาเนินการตรวจสอบ ยกเลิก/
บางแบบฟอร์มมีข้อมูลซ้าซ้อนกัน ส่งผลให้มี
ปรับปรุงแบบฟอร์มที่ซาซ้
้ อน
บางฟอร์มไม่ได้ใช้งาน
 พัฒนาเป็น e-form
๓) ข้อบังคับและระเบียบบางฉบับที่มีผลกระทบ  ควรปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิก
จากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ข้อบังคับและระเบียบบางฉบับทีล่ า้
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
หลังให้เป็นปัจจุบัน
แนวทางการพัฒนา
๔) ขาดความเชื่อมโยง
 การสร้ า งความเชื่ อ มโยงทั้ ง ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการและด้านข้อมูลจะมีการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยแก้ไข
ประเด็นปัญหาเหล่านี้
๕) บางกิจกรรมทีส่ าคัญไม่มแี อปพลิเคชันช่วย
 ปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ครอบคลุม
อานวยความสะดวกในการปฏิบัตงิ าน
ฟั ง ก์ ชั น ก า ร ใ ช้ ง า น ส า ห รั บ
กระบวนการที่สาคัญ และสร้างความ
๖) แอปพลิเคชัน/ฟังก์ชันที่ช่วยในการปฏิบัติงาน
เชื่อมโยงระหว่างแอปพลิเคชัน
ในปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ ส ามารถสนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 ปรั บ ปรุ ง แอปพลิ เ คชั น ให้ ร องรั บ
ความต้องการด้านข้อมูลที่ใช้ในงาน
๗) ขาดความเชื่ อ มโยงด้ า นต่ า ง ๆ ยั ง คง
ปั จ จุ บั น (จากเดิ ม เก็ บ ข้ อ มู ล ในรู ป
ติดต่อสื่อสารผ่านในรูปแบบของกระดาษเป็น
ไฟล์สเปรดชีต)
ส่วนใหญ่
 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแอป
พลิเคชัน (จากเดิมไม่เชื่อมโยงกับ
ระบบอื่น ๆ)
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รูป ๓๔ แสดงแบบจาลองกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต
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๔.๒ การพัฒนาของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
กระบวนการบริหารการเงินและบัญชี จะดาเนินการภายใต้ข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ เป็น
จานวนมาก และลักษณะการดาเนินงานต้องติดต่อประสานงานต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่หรือส่วนงานอื่น ๆ ดัง
รูปที่ ๓๕ แสดงแบบจาลองกระบวนการบริหารการเงินและบัญชีในปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและบัญชี
ดังนั้น แนวทางการปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี จะเน้นเรื่องความ
เชื่ อ มโยง ความสะดวก รวดเร็ ว และความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล เป็ น หลั ก ในการสรุ ป แนวทางการพั ฒ นา
สถาปัตยกรรมองค์กรจะสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการที่มีออกมาเป็นแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อไป

รูป ๓๕ แสดงแบบจาลองกระบวนการบริหารการเงินและบัญชีในปัจจุบัน
แนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการบริหารการเงินและบัญชี สามารถแบ่ง
ออกเป็ น ๒ แนวทาง ดังรายละเอีย ดด้านล่าง และดัง ตารางที่ ๓๑ แสดงบทสรุปประเด็นปัญหาและแนว
ทางการพัฒนากระบวนการบริหารการเงินและบัญชี และรูปที่ ๓๖ แสดงแบบจาลองกระบวนการบริห าร
การเงินและบัญชีในอนาคต
 แนวทางการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน จะสรุปรายละเอียดการพัฒนาสถาปัตยกรรม
องค์กรของด้านธุร กิจ (Business) โดยทาการทบทวนและปรับปรุ งเอกสารกระบวนการ
ปฏิบัติงานของบริหารการเงินและบัญชีให้มีความชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน
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 แนวทางการพัฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศ จะสรุปรายละเอียดการพัฒ นาสถาปัตยกรรม
องค์กรของด้านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) และด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure) โดยเน้นในเรื่องของการปรับปรุงแอปพลิเคชันที่มีอยู่เดิม ให้สามารถรองรับ
กับกระบวนการปฏิบัติงานที่สาคัญให้ครบถ้วน และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันเพื่อ
ความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และลดความซ้าซ้อนของข้อมูล และพัฒนาแอปพลิเคชัน
เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดาเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบ
งบประมาณ ทะเบียนคุมสัญญา
ผลที่ได้รับ
๑) ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือเวลาในการประสานงาน สะดวก รวดเร็ว ทาให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒) ลดความซ้าซ้อนของข้อมูล ข้อมูลมีความถูกต้อง ข้อมูลไม่สูญหาย และมีผู้รับผิดชอบชัดเจน
๓) ช่วยลดการใช้กระดาษ
๔) ออกแบบกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับความมั่นคงปลอดภัย
ตาราง ๓๑
แสดงบทสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
แนวทางการพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ประเด็นปัญหา
๑) กระบวนการปฏิบัติงานมีบาง
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานไม่ตรงกับ
การปฏิบัติงานจริง
๒) เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม
(Form) บางแบบฟอร์มมีข้อมูล
ซ้าซ้อนกัน ส่งผลให้มีบางฟอร์ม
ไม่ได้ใช้งาน
๓) ขาดความเชื่อมโยง

แนวทาง นพัฒนา
 ปรับปรุงกระบวนการเอกสารให้
กระชับ เข้าใจได้ง่าย ไม่ซาซ้
้ อน
และสะดวกต่อการปฏิบตั ิงาน
 ดาเนินการตรวจสอบ ยกเลิก/
ปรับปรุงแบบฟอร์มที่ซาซ้
้ อน
 พัฒนาเป็น e-form

 การสร้างความเชื่อมโยงทั้งด้าน
กระบวนการและด้านข้อมูลจะมี
การพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อช่วย
แก้ไขประเด็นปัญหาเหล่านี้
๔) บางกิจกรรมทีส่ าคัญไม่มแี อป
 ปรับปรุงแอปพลิเคชันให้
พลิเคชันช่วยอานวยความสะดวก
ครอบคลุมฟังก์ชันการใช้งาน
ในการปฏิบัติงาน
สาหรับกระบวนการที่สาคัญ และ
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแอป
๕) แอปพลิเคชัน/ฟังก์ชันที่ช่วยใน
พลิเคชัน
การปฏิบัติงานในปัจจุบันยังไม่
สามารถสนับสนุนการดาเนินงาน  ปรับปรุงแอปพลิเคชันให้รองรับ
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ความต้องการด้านข้อมูลที่ใช้ใน
งานปัจจุบัน (จากเดิมเก็บข้อมูล
๖) ขาดความเชื่อมโยงด้านต่าง ๆ
ในรูปไฟล์สเปรดชีต)
ยังคงติดต่อสื่อสารผ่านในรูปแบบ
ของกระดาษเป็นส่วนใหญ่

 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแอป
พลิเคชัน (จากเดิมไม่เชื่อมโยงกับ
ระบบอื่น ๆ)

รูป ๓๖ แสดงแบบจาลองกระบวนการบริหารการเงินและบัญชีในอนาคต
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก : ด้านภาพรวมของสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ.

Sharing:
บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
G-Cloud

G-CERT

G-SaaS

e-Government Platform

GovChannels

Digital Government Policy,
Guideline and Standards

Digital Government
Capability

Digital Government
Innovation Center

Service Strategy

Service Design

Service Operation

Service Support

Service Measurement

Service

Application

Service Strategy/Design/Operation/Measurement
Operation
IT Inventory
Project Tracking
Center
Mgt.
EGA
Website/
Change Mgt.
CRM
Back-end
Problem
Contact Center
Risk Mgt.
Tracking

HR Mgt.

Welfare Mgt.

Finger Scan

Post Label

Procurement
Mgt.
Minute of
Meeting

Asset Mgt.

Financial Mgt.

Saraban

Appointment
Mgt.

Document Mgt.

Knowledge Mgt.

E-Learning

ยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ ด้านธุรกิจ

ยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ ด้านดิจิทัล

ตัว ชี้วัด ด้านธุรกิจ

ตัว ชี้วัด ด้านดิจิทัล

การตลาด

การพัฒนาองค์กร

สถาปัต ยกรรมองค์กร

งบประมาณ

ข้อตกลงความร่วมมือ

วิจัยผลิต ภัณฑ์/บริก าร

การวิเคราะห์และการ
ออกแบบ

ต้นแบบผลิตภัณฑ์/
บริก าร

ผลิตภัณ ฑ์/บริก าร

ผลิตภัณ ฑ์ที่พัฒนาขึ้น

การพัฒนาและการ ช้
งานผลิต ภัณฑ์

บริหารโครงการพัฒนา

การปรับปรุง
ผลิตภัณ ฑ์/บริก าร

การเปลี่ยนแปลง

การติด ตั้ง

การประชาสัมพันธ์

ลูก ค้า

บริหารโครงการขาย

การขาย

โครงสร้า งพื้นฐาน

การติด ตาม ควบคุม
และการบารุงรักษา

แผนการบริหารความ
ต่อ เนื่องและ
กู้ค ืนภัย พิบัต ิ

เหตุการณ์/ปัญหา
และแนวทางการแก้ไข

โครงสร้า งองค์กร

พนักงาน

การจัด ซื้อจัด จ้าง

พัสดุ

โครงสร้า งพื้นฐาน
สานักงาน

งานสารบรรณ

ทางบัญชี

มาตรฐานสากลและ
กระบวนการ

ก ระเบียบ ข้อ บังคับ

สัญญา

ร้อ งทุกข์

ทรัพย์ส ินทางปัญญา

การนัดหมายผู้บริหาร

วาระ/รายงานการ
ประชุม

การตรวจสอบภาย น

การปฏิบัติต าม
มาตรฐานสากล

ความสอดคล้อง ก
ระเบียบส านักงานกับ
ก หมาย

ความพึงพอ จต่อ
บริก าร

ผลการประเมินการ
ห้บริการ

Hardware &
Virtualization

OS

องค์ความรู้

ความเสี่ยง

การควบคุมภาย น

Windows

CSA STAR

ก หมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ และนโยบาย

Linux

Web Server

Database Server

Print Server

E-Mail Server

Log Server

IP Phone Server

CCTV
Server

Telephone
Server

Anti-virus
Server

AD Server

LDAP Server

Storage Server

Backup Server

Monitor Server

Private Cloud

Public Cloud

Internet

Wired LAN

Wireless LAN

IP Phone
Network

VLAN

VPN

คาดว่าจะปรับปรุง

ISO/IEC 27001

Service Support

Intranet

นโยบายรัฐบาล
อิเ ล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

Network

Infrastructure

Transformation:
รองรับการเปลี่ยนแปลง นการพัฒนารัฐบาลดจิ ิทัล

Security

Data

Delivery:
นาบริการภาครัฐไปสู่ประชาชน

Government Information
Infrastructure

GIN

Biz Process

Business

Strategy

จากรายงานสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ดาเนินการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูล ตั้งแต่นโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนการดาเนินงานต่าง ๆ โดยครอบคลุมสถาปัตยกรรม
องค์กรทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) ดังรูปที่ ๓๗ แสดงภาพรวม
สถาปัตยกรรมองค์กร สรอ. (Overview Enterprise Architecture of EGA)

คาดว่าจะยกเลิก

คาดว่าจะเพิ่มเข้ามาใหม่

คาดว่าจะเข้ามาทดแทน

การจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภาย น และ
การตรวจสอบภาย น

ใช้งานในปัจจุบัน

รูป ๓๗ แสดงภาพรวมสถาปัตยกรรมองค์กร สรอ. (OVERVIEW ENTERPRISE ARCHITECTURE OF EGA)
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ซึ่งในการวางแผนการดาเนินงานของขั้นตอนกระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) จะแบ่ง
ลักษณะกระบวนการปฏิบัติงาน (Business Processes) ออกเป็น ๕ มิติ ดังรูปที่ ๓๘ แสดงสถาปัตยกรรม
องค์กร สรอ. ระดับสูง (High Level Enterprise Architecture of EGA)
Strategy/Goal
ยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์

เปาหมาย (KPI)

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT (Sharing)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ นาบริการภาครัฐไปสู่ประชาชน (Delivery)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ รองรับการเปลี่ยนแปลง นการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(Transformation)

Stakeholder
คณะกรรมการบริห าร
คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์
ายบริหาร สรอ..
าย PS
าย CS
าย CM/IN
กระทรวงดิจ ิทัล /กพร./สานักงบ
คณะกรรมการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
ายบริหาร สรอ.
าย IN
าย EN
าย BD
าย CS
าย AD
คณะกรรมการบริห ารจัดการเหตุการณ์
ความมั่นคงปลอดภัย
ายบริหาร สรอ.
าย BD
าย AD
าย CS
าย EN
คณะอนุกรรมการด้านบริหารงานบุคคล
คณะอนุกรรมการด้านก หมาย
คณะกรรมการร่าง TOR
คณะกรรมการพิจ ารณาผล
คณะกรรมการตรวจรับ
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
คณะกรรมการจาหน่ายพัสดุ
ายบริหาร สรอ.
าย CM
าย OD
าย PS
กรมบัญชีกลาง

คณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ย ง
คณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบ
คณะผู้ตรวจประเมินภาย นระบบมาตรฐาน
ายบริหาร สรอ.
าย IA/PS/CM/OD/BD/สตง./ปปช.

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กระทรวง/ประเทศ

 จ นวนงบประมาณด้าน ICT ของภาครัฐที่สามารถบูรณาการและประหยัดได้ ๑,๒๓๐ ล้า น
บาท นปี ๒๕๖๒
 จ นวนสะสมของ e-Services ที่ ห้บริการประชาชนบน Smart Kiosk
๒๕ ระบบ นปี ๒๕๖๒
 จ นวนบุคลากรภาครัฐที่มีความพร้อม นการปรับเปลี่ยนแนวคิดไปสู่การท งาน นยุค
รัฐบาลดิจิทัล ๑,๕๐๐ คน นปี ๒๕๖๒

Business process
PC-C01: กาหนดนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
PC-C02: กาหนดยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์
PC-C03: วิจัย ตลาด
PC-C04: บริห ารการตลาด

D6: ข้อมูลการตลาด
D7: ข้อมูลการพัฒนาองค์กร
D8: ข้อมูลสถาปัตยกรรมองค์กร
D9: ข้อมูลงบประมาณ
D10: ข้อมูลข้อตกลงความร่ว มมือ

AP02: Project Tracking
AP03: IT Inventory Mgt.
AP22: Change Mgt.
AP05: CRM

D11: ข้อมูลวิจัยผลิตภัณฑ์ /บริการ
D12: ข้อมูลการวิเคราะห์และการออกแบบ
D13: ข้อมูลต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการ
D14: ข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริการ
D15: ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น
D16: ข้อมูลการพัฒนาและการ ช้งานผลิตภัณฑ์
D17: ข้อมูลบริหารโครงการพัฒนา

D18: ข้อมูลการปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการ
D19: ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
D20: ข้อมูลการติดตั้ง
D21: ข้อมูลการประชาสัมพันธ์

AP04: EGA Website/Back-end
AP05: CRM
AP06: Contact Center
AP07: Problem Tracking
AP03: IT Inventory Mgt.

D22: ข้อมูลลูกค้า
D23: ข้อมูลบริหารโครงการขาย
D24: ข้อมูลการขาย
D25: ข้อมูลโครงสร้างพื้น ฐาน
D26: ข้อมูลการติดตาม ควบคุม และการบารุงรักษา

D27: แผนการบริห ารความต่อเนื่องและกู้คืนภัยพิบัติ
D28: ข้อมูลเหตุการณ์/ปัญหา และแนวทางการแก้ไข

AP08: Intranet
AP09: HR Mgt.
AP10: Welfare Mgt.
AP11: Procure. Mgt.
AP12: Asset Mgt.
AP13: Financial Mgt.
AP14: Saraban
AP15: Appointment Mgt.
AP16: Minute of Meeting
AP17: Document Mgt.
AP18: Knowledge Mgt.
AP19: E-Learning
AP21: Post Label
AP23: Finger Scan

D29: ข้อมูลโครงสร้างองค์กร
D30: ข้อมูลพนักงาน
D31: ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้า ง
D32: ข้อมูลพัสดุ
D33: ข้อมูลโครงสร้างพื้น ฐานสานักงาน
D34: ข้อมูลงานสารบรรณ
D35: ข้อมูลทางบัญชี
D36: ข้อมูลมาตรฐานสากลและกระบวนการ
D37: ก ระเบียบ ข้อบังคับ

D38: สัญญา
D39: ข้อมูลร้องทุกข์
D40: ทรัพย์สินทางปัญญา
D41: ข้อมูลการนัดหมายผู้บริหาร
D42: ข้อมูลวาระ/รายงานการประชุม
D43: ข้อมูลองค์ความรู้

AP01: Operation Center
AP20: Risk Mgt.

D44: ข้อมูลความเสี่ย ง
D48: ข้อมูลความสอดคล้อง ก ระเบียบสานักงานกับก หมาย
D45: ข้อมูลการควบคุมภาย น
D49: ความพึงพอ จต่อบริการ
D46: ข้อมูลการตรวจสอบภาย น
D50: ผลการประเมินการ ห้บริการ
D47: ข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

Service Implementation

Service Operation
PC-C11: บริการการขาย
PC-C12: บริห ารโครงการ
PC-C13: ออกแบบ ควบคุมผลิตภัณฑ์/บริการ
PC-C14: บริห ารหลังการขาย
PC-S01: บริการและพัฒนาบุคลากร
PC-S02: บริห ารงานจัดซื้อ/จัดจ้าง
PC-S03: บริห ารงานพัสดุ
PC-S04: บริห ารสานักงาน
PC-S05: บริห ารการเงินและบัญชี
PC-S06: บริห ารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
PC-S07: บริห ารลูกค้า สัมพันธ์
PC-S08: งานประชาสัมพันธ์
PC-S09: บริห ารความมั่น คงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
PC-S10: บริห ารการเปลี่ย นแปลง
PC-S11: บริห ารองค์ความรู้
PC-S12: บริห าร ายอานวยการ
PC-S13: บริห ารงานแผนนโยบายและงบประมาณ
PC-S14: บริห ารความเสี่ยง
PC-S15: บริห ารงานสารบรรณ
PC-S16: จัดการทรัพย์สินทางปัญญา
PC-S17: พัฒนาองค์กร
PC-S22: การจัดการระบบมาตรฐาน

Data
D1: นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
D2: ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ด้านธุรกิจ
D3: ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ด้านดิจิทัล
D4: ตัวชี้วัด ด้านธุรกิจ
D5: ตัวชี้วัด ด้านดิจิทัล

AP01: Operation Center
AP05: CRM

PC-C05: วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ
PC-C06: จัดทาต้นแบบและมาตรฐาน
PC-C07: วิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการ
PC-C08: บริห ารโครงการผลิตภัณฑ์/บริการ ช่วงพัฒนา
PC-C09: พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริก าร ช่วงพัฒนา
PC-C10: ผลิตภัณฑ์/บริการ ช่วงพัฒนา

Service Measurement

PC-S18: สารวจความพึงพอ จการ ช้บริการ
PC-S19: ประเมิน ความสอดคล้องก หมายและ
มาตรฐานที่เกี่ย วข้อง
PC-S20: ประเมิน ผลการ ห้บริการ
PC-S21: การติดตามและตรวจสอบภาย น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บับที่สิบสอง
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
แผนยุท ธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

Application

Service Strategy

Service Support






Security
ก หมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/นโยบาย ของหน่วยงานที่กากับ/ประเทศ










พรบ. ระเบียบบริห ารราชการแผ่นดิน ( บับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๓/๑)
พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อ ม นการทางาน
พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
พรบ. ว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
พร . ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พร . จัดตั้งสานัก งานรัฐบาลอิเล็ก ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภาย นพ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับ/ระเบียบ/นโยบาย องค์กร








ข้อบังคับ คณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการบริห ารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับ คณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับ คณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อบังคับ คณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการตรวจสอบภาย น พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบคณะกรรมการบริห าร สรอ. ว่าด้วยการจัดสวัสดิก าร พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบคณะกรรมการบริห าร สรอ. ว่าด้วยการบริห ารผลการปฏิบ ัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๗

มาตรฐาน

 มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ
 ISO/IEC 27001
 มาตรฐาน Cloud Star

รูป ๓๘ แสดงสถาปัตยกรรมองค์กร สรอ. ระดับสูง (High Level Enterprise Architecture of EGA)
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ภาคผนวก ข : ด้านแอปพลิเคชันของ สรอ.
จากรายงานสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของด้านแอปพลิเคชัน พบว่ามีการ
แบ่งแอปพลิเคชันออกเป็น ๓ หมวด ดังต่อไปนี้ (๑) แอปพลิเคชันธุรกิจ (Business Applications) (๒) แอป
พลิเคชันสนับสนุน (Supporting Applications) และ (๓) ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (Application
Programming Interface - API) ซึ่งในการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชันนี้ จะวิเคราะห์ใน
หมวดแอปพลิเคชันธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งแอปพลิเคชันสนับสนุนบางแอปพลิเคชัน เช่น Microsoft Office
โดยแอปพลิเคชันธุรกิจมีจานวน ๒๓ แอปพลิเคชัน
จากรู ป ที่ ๓๙ แสดงภาพรวมแอปพลิ เ คชั น ที่ ใ ช้ ด าเนิ น งานตลอดทั้ ง องค์ ก รแยกตามกลุ่ ม
กระบวนการธุรกิจ จะเห็นว่า “มิติที่ ๔ : มิติการสนับสนุนบริการ (Service Support)” มีแอปพลิเคชันที่ช่วย
สนับสนุนในการปฏิบัติงานมากที่สุด จานวน ๑๕ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๒ ของจานวนแอปพลิเค
ชันทั้งหมด อันดับที่สองมี ๒ มิติ คือ “มิติที่ ๒ : มิติการออกแบบพัฒนาบริการ (Service Implementation)”
และ “มิติที่ ๓ : มิติการดาเนินงานให้บริการ (Service Operation)” จานวน ๓ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ
๑๓.๐๔ ของจานวนแอปพลิเคชันทั้งหมด และอันดับที่สามมี ๒ มิติ คือ “มิติที่ ๑ : มิติยุทธศาสตร์บริการ
(Service Strategy)” และ “มิติที่ ๕ : มิติการวัดและประเมินผลการให้บริการ (Service Measurement)”
จานวน ๑ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๕ ของจานวนแอปพลิเคชันทั้งหมด และจากรูปดังกล่าวยังชี้ให้เห็น
ว่าแอปพลิเคชันส่วนใหญ่มีการนามาใช้งานเพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการองค์กร (Back Office) โดยที่
กระบวนการด าเนิ น งานนี้ ส่ ว นใหญ่ จ ะเกี่ ย วข้ อ งกั บ ฝ่ า ย CM : บริ ห ารกลาง (Corporate Central
Management Department) และ ฝ่าย OD : ฝ่ายอานวยการ (Office of the Director Department) เป็น
หลัก
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รูป ๓๙ แสดงภาพรวมแอปพลิเคชันที่ใช้ดาเนินงานตลอดทั้งองค์กรแยกตามกลุ่มกระบวนการธุรกิจ
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ภาคผนวก ค : ด้านข้อมูลของ สรอ.
จากรายงานสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของด้านข้อมูล ได้แบ่งประเภทของ
ข้อมูลออกเป็น ๒ ประเภท ดังต่อไปนี้ (๑) ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในแบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ หรือข้อมูลที่จัดเก็บอยู่
ในรูปแบบฐานข้อมูลที่มีโ ครงสร้าง (Relational Database) ซึ่งปกติจะถูกบริหารจัดการด้วยระบบบริ ห าร
จัดการฐานข้อมูลสัมพันธ์ (Relational Database Management System) และ (๒) ข้อมูลที่ไม่ได้จัดเก็บใน
รูปแบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ (Non-Relational Database) เช่น กระดาษ ไฟล์ข้อมูล เป็นต้น และจากรายงานฯ
ดังกล่าวได้มีการแบ่งกลุ่มของข้อมูลออกเป็น ๕๐ กลุ่มข้อมูล ซึ่งในรายงานฉบับนี้ได้ทาการปรับเปลี่ยนกลุ่มของ
ข้อมูลใหม่ให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานในปัจจุบันขององค์กรเป็นจานวน ๕๐ กลุ่มข้อมูลเท่าเดิม ดัง
รูปที่ ๔๐ แสดงภาพรวมข้อมูลที่ใช้ดาเนินงานตลอดทั้งองค์กรแยกตามกลุ่มกระบวนการธุรกิจ

รูป ๔๐ แสดงภาพรวมข้อมูลที่ใช้ดาเนินงานตลอดทั้งองค์กรแยกตามกลุ่มกระบวนการธุรกิจ
ส านั ก งานได้ ด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล (Data Management) รวมไปถึ ง การก าหนด
มาตรฐานข้อมูล (Data Standard) ทั้งในส่วนของเอกสาร (Document) และฐานข้อมูล (Database) โดยได้
แบ่งชั้นความลับของข้อมูลออกเป็น ๕ ระดับ ดังต่อไปนี้ (๑) กลุ่มข้อมูลลับที่สุด (Top Secret) (๒) กลุ่มข้อมูล
ลับมาก (Secret) (๓) กลุ่มข้อมูลลับ (Confidential) (๔) กลุ่มข้อมูลใช้ภายใน (Internal Use) และ (๕) กลุ่ม
ข้อมูลสาธารณะ (Public) สาหรับคานิยามและเกณฑ์การจัดลาดับชั้นเป็นไปตามเอกสาร “SP-S22-004: การ
จัดระดับชั้นความลับของข้อมูล”
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ภาคผนวก ง : ด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีของ สรอ.
จากรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แบ่งโครงสร้างพื้นฐานออกเป็นหมวดหมู่
ดั ง ต่ อ ไปนี้ (๑) Operating System (๒) Hardware ประกอบไปด้ ว ย Client และ Server รวมไปถึ ง
Virtualization หรื อ Cloud Computing (๓) Network และ (๔) Facility โดยหมวดหมู่ที่กล่าวมานี้จะถูก
น าเสนอในรู ป แบบของสถาปั ต ยกรรมระบบ (System Architecture) และตารางความสั ม พันธ์ (Matrix)
ระหว่างแอปพลิเคชันกันเทคโนโลยีของทั้งองค์กร

รูป ๔๑ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในปัจจุบัน (CURRENT SYSTEM ARCHITECTURE)
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ตาราง ๓๒
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Programming Language
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Web Server
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RDBMS
OS สำหรับจัดเก็บ
แอปพลิเคชัน
Cloud
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MS Access
Windows Server
Linux Server
Windows Desktop
Android
iOS
Private Cloud
Public Cloud
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X แทน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแอปพลิเคชันกับเทคโนโลยี ของแอปพลิเคชันที่ยงั ใช้งำนอยู่ในปัจจุบนั
* แทน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแอปพลิเคชันกับเทคโนโลยี ของแอปพลิเคชันที่ยกเลิกกำรใช้งำนแล้ว

X

X

X

ผลรวมของจำนวนแอปฯ

% ของผลรวมเทียบกับ
จำนวนแอปฯทัง้ หมด

AP23: Finger Scan

AP21: Post Label

X

AP22: Change Mgt.

AP19: E-Learning

AP20: Risk Mgt.

AP17-1: ISO Document

X

AP18: Knowledge Mgt.

AP16: Minute of Meeting

AP17: Document Mgt.

AP14: Saraban

X

AP15: Appointment Mgt.

X

AP13: Financial Mgt.

AP11: Procurement Mgt.

X

X

X
None-Authentication
User/Password via Desktop Access
User/Password via Single-Sign On
User/Password via LDAP
User/Password via Active Directory
IIS
Apache HTTP
Apache Tomcat

X
X

AP12: Asset Mgt.

X

AP09: HR Mgt.

X

AP10: Welfare Mgt.

AP07: Problem Tracking

*

AP08: Intranet

AP05-1: Customer Mgt.

X

AP06: Contact Center

AP05: CRM

X
X

HTTPS

Application Status

AP03: IT Inventory Mgt.

X

AP04: EGA Website/Back-end

C#
ASP
PHP
VBA
JAVA
Ruby
Java Android
Objective C
Swift
Software Package
Web Access
Desktop Access
Mobile Access

AP01: Operation Center

Technology/Application

AP02: Project Tracking

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชันกันเทคโนโลยีในปัจจุบัน

12
1
3
1
2
1
2
2
1
4
17
6
3
10
2
4
14
2
1
11
3
2

52.17
4.35
13.04
4.35
8.70
4.35
8.70
8.70
4.35
17.39
73.91
26.09
13.04
43.48
8.70
17.39
60.87
8.70
4.35
47.83
13.04
8.70

1
17
4
1
1
16
1
6
2
3
16
1
11
3
6
0
2
2
2

4.35
73.91
17.39
4.35
4.35
69.57
4.35
26.09
8.70
13.04
69.57
4.35
47.83
13.04
26.09
0.00
8.70
8.70
8.70

แทน ค่ำสูงสุดของแต่ละเทคโนโลยี

จากรู ป ที่ ๔๑ แสดงสถาปั ตยกรรมระบบในปัจ จุบัน (Current System Architecture) และ
ตารางที่ ๓๒ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชันกันเทคโนโลยีในปัจจุบัน แอปพลิเคชันในปัจจุบันของ
สรอ. มีทั้งหมด ๒๓ แอปพลิชัน โดยที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้หลากหลาย
ช่องทาง (Access Channel) ซึ่งประกอบไปด้วย (๑) Desktop Access (๒) Web Access และ (๓) Mobile
Access โดยส่ ว นใหญ่แล้ ว จะเป็ น Web Access มากที่สุ ด ๑๗ แอปพลิ เคชันคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๑ จาก
ทั้งหมด และมีแนวโน้มจะเข้ามาทดแทน Desktop Access ซึ่งยากต่อการใช้งานเมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่
นอกสถานที่ทางาน แม้ว่า Mobile Access จะมีส่ ว นน้อย คือมี ๓ แอปพลิ เคชัน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๔
อย่างไรก็ตามในอนาคตคาดว่าจะมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับพฤติกรรมการดาเนินงานที่ต้องการการ
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เข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว และมีลักษณะเป็น Self Service มากยิ่งขึ้น โดยมีแอปพลิเคชันที่รับส่งข้อมูลผ่าน
ทางโปรโตคอล HTTPS เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลมากยิ่งขึ้น จานวน ๑๐ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ
๔๓.๔๘
ในส่วนของระบบยืนยันตัวบุคคล (Authentication) เป็นแนวทางหนึ่งในเรื่องของความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด ๕ รูปแบบ ได้แก่ (๑) การยืนยันตัวบุคคลด้วย Username และ
Password ผ่าน Single Sign-On (๒) การยืนยันตัวบุคคลด้วย Username และ Password ผ่าน Lightweight
Directory Access Protocol (LDAP) (๓) การยืนยันตัวบุคคลด้วย Username และ Password ผ่าน Active
Directory (AD) (๔) การยื น ยั น ตั ว บุ ค คลด้ ว ย Username และ Password ผ่ า นซอฟต์ แ วร์ ส าเร็ จ รู ป
(Commercial off-the-shelf) ที่มีการเข้าถึงผ่าน Desktop Access (๕) ไม่มีการยืนยันตัวบุคคล ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่แล้วแอปพลิเคชันจะมีการยืนยันตัวบุคคลด้วย Username และ Password ผ่าน Single Sign-On มาก
ที่สุด ๑๔ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘๗ และพบว่ายังมีอยู่เพียง ๒ แอปพลิเคชันที่ไม่มีการยืนยันตัว
บุคคล โดยทั้ง ๒ แอปพลิเคชันนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นความลับใด ๆ และใช้เฉพาะในส่วนงานเท่านั้น
ในปัจจุบันมีจานวนผลิตภัณฑ์ RDBMS ทั้งหมด ๔ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (๑) Microsoft SQL (MS
SQL) (๒) MySQL (๓) PostgreSQL และ (๔) Microsoft Access โดยใช้ Microsoft SQL (MS SQL) มาก
ที่สุ ด ๑๗ แอปพลิ เคชัน คิดเป็ น ร้ อยละ ๗๓.๙๑ มีจานวนผลิ ตภัณฑ์ Operating System (OS) ทั้งหมด ๒
ผลิ ตภัณฑ์ ได้แก่ (๑) Windows Server และ (๒) Linux Server โดยใช้ Windows Server มากที่สุ ด ๑๖
แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๗
แอปพลิเคชันและฐานข้อมูลจะถูกจัดเก็บอยู่บนคลาวด์ (Cloud) ทั้งที่เป็น Public Cloud ซึ่ง
ให้บริการกับหน่วยงานภายนอก และ Private Cloud ซึ่งให้บริการภายในองค์กร ซึ่งส่วนใหญ่แอปพลิเคชัน
และฐานข้อมูลจะถูกจัดเก็บบน Private Cloud โดยมีจานวนแอปพลิเคชันที่จัดเก็บอยู่บน Private Cloud
ทั้งหมด ๑๖ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๗ และคลาวด์ทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ภายในศูนย์ข้อมูล ระบบ
เครื อข่ายภายใน ทั้ง Wired LAN และ Wireless LAN ถูกใช้ส าหรับการเชื่อมต่อส่ ว นต่าง ๆ เข้าหากัน มี
จานวน Disaster Recovery (DR) site ทั้งหมด ๑ Site และจานวนภาษาที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชันทั้งหมด ๑๐
ภาษา โดยที่ C# มากที่สุด ๑๒ แอปพลิเคชันคิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๗
จากทั้งหมด ๒๒ แอปพลิเคชัน (ยกเว้น AP21: Post Label) มีการจัดเก็บข้อมูลไว้บนระบบการ
จั ด การฐานข้ อ มู ล สั ม พั น ธ์ (Relational Database Management System) จ านวน ๑๐ ฐานข้ อ มู ล โดย
จัดเก็บไว้บน Cloud ทั้งหมด ๙ ฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ซึ่งฐานข้อมูลกลางขององค์กร “EGA DB
Server” รองรับแอปพลิเคชันมากที่สุด ๘ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๘๗ โดยที่ฐานข้อมูลบุคคล “HR
DB Server” จะถูก Replicate ไปยังฐานข้อมูล กลางขององค์กร “EGA DB Server” และฐานข้อมูล ระบบ
MailGoThai “MailGoThai Server” เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงาน
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รูป ๔๒ แสดง Gap Analysis ด้วยสถาปัตยกรรมระบบ
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รูป ๔๓ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในอนาคต (Future System Architecture)
จากรูปที่ ๔๒ แสดง Gap Analysis ด้วยสถาปัตยกรรมระบบ และรูปที่ ๔๓ แสดงสถาปัตยกรรม
ระบบในอนาคต (Future System Architecture) ซึ่งคาดว่ามีทั้งหมด ๒๑ แอปพลิเคชัน โดยที่การเข้าถึงแอป
พลิเคชันส่วนใหญ่ยังเป็น Web Access โดยมีทั้งหมด ๑๗ แอปพลิเคชันคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๕ จะมีการรับส่ง
ข้อมูลผ่านทางโปรโตคอล HTTPS จานวน ๑๐ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๒ ระบบยืนยันตัวบุคคลด้วย
Single Sign-On จะยั งคงมากที่สุ ด ๑๔ แอปพลิ เคชัน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ยังคงมีจานวน ๙ จาก ๑๐
ฐานข้อมูลที่จัดเก็บไว้บน Cloud คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ RDBMS ยังคงใช้ Microsoft
SQL (MS SQL) Server มากที่สุด ๑๖ แอปพลิเคชันคิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๙ จานวนผลิตภัณฑ์ Operating
System (OS) ยั งคงใช้ Windows Server มากที่สุ ด ๑๖ แอปพลิ เคชัน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๙ มีจานวน
Disaster Recovery (DR) site เท่าเดิม คือ ๑ Site และ C# ยังคงถูกใช้เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันมากที่สุด ๑๑
แอปพลิเคชันคิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๘ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางที่ ๓๓ แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
แอปพลิเคชันกันเทคโนโลยีในอนาคต
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ตาราง ๓๓

Access
Channel

Programming Language
Authentication
Web Server
Software
RDBMS
OS สำหรับจัดเก็บ
แอปพลิเคชัน

Thin
MS SQL
MySQL
PostgreSQL
MS Access
Windows Server
Linux Server
Windows Desktop
Android
iOS
Private Cloud
Public Cloud

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

แทน ค่ำสูงสุดของแต่ละเทคโนโลยี

X

X

% ของผลรวมเทียบกับ
จำนวนแอปฯทัง้ หมด
% ควำมต่ำงระหว่ำงปัจจุบัน
และอนำคต

ผลรวมของจำนวนแอปฯ

AP23: Finger Scan

AP21: Post Label

X

AP22: Change Mgt.

AP20: Risk Mgt.

AP18: Knowledge Mgt.

AP19: E-Learning

AP16: Minute of Meeting

X

X

X แทน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแอปพลิเคชันกับเทคโนโลยี ของแอปพลิเคชันที่ยงั ใช้งำนอยู่ในปัจจุบนั
* แทน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแอปพลิเคชันกับเทคโนโลยี ของแอปพลิเคชันที่ยกเลิกกำรใช้งำนแล้ว
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AP17: Document Mgt.

X

AP15: Appointment Mgt.

X

AP13: Financial Mgt.

X

AP14: Saraban

AP11: Procurement Mgt.

X
X

X

X
None-Authentication
User/Password via Desktop Access
User/Password via Single-Sign On
User/Password via LDAP
User/Password via Active Directory
IIS
Apache HTTP
Apache Tomcat

AP12: Asset Mgt.

X

AP09: HR Mgt.

AP06: Contact Center

X

AP08: Intranet

AP04: EGA Website/Back-end

X
X

HTTPS

Cloud

AP03: IT Inventory Mgt.

X

AP05: CRM

C#
ASP
PHP
VBA
JAVA
Ruby
Java Android
Objective C
Swift
Software Package
Web Access
Desktop Access
Mobile Access

AP01: Operation Center

Technology/Application

AP02: Project Tracking

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชันกันเทคโนโลยีในอนาคต

11
1
3
1
2
1
2
2
1
3
17
4
3
10
2
2
14
2
1
11
3
2

52.38
4.76
14.29
4.76
9.52
4.76
9.52
9.52
4.76
14.29
80.95
19.05
14.29
47.62
9.52
9.52
66.67
9.52
4.76
52.38
14.29
9.52

0.21
0.41
1.24
0.41
0.83
0.41
0.83
0.83
0.41
-3.11
7.04
-7.04
1.24
4.14
0.83
-7.87
5.80
0.83
0.41
4.55
1.24
0.83

1
16
3
1
1
16
1
4
2
3
16
1

4.76
76.19
14.29
4.76
4.76
76.19
4.76
19.05
9.52
14.29
76.19
4.76

0.41
2.28
-3.11
0.41
0.41
6.63
0.41
-7.04
0.83
1.24
6.63
0.41

ภาคผนวก จ : กระบวนการทางานและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตาราง ๓๔
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานและ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
กระบวนการปฏิบัติงาน
PC-S02.05.05 กาหนดคุณสมบัตแิ ละ
คัดเลือกผู้ขาย/ผู้จ้าง/ผู้ให้บริการ
PC-S02.05.10 ประเมินผลงานผู้ขาย/
ผู้จ้าง/ผู้ให้บริการ
PC-S02.10.05 จัดทา TOR และขอ
อนุมัติ
PC-S02.10.10 คัดเลือกและทาสัญญา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ผู้ประกอบการ
 เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างทาง
ราคากลาง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 วิธีคัดเลือก
 วิธีเฉพาะเจาะจง
PC-S02.10.15 ตรวจรับงาน
การอุทธรณ์
คู่มือการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  การจัดทาแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ของเจ้าหน้าที่ สรอ ในกระบวนการ
 การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างทาง
จัดซื้อจัดจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์
 บทกาหนดโทษ
แนวทางปฏิบัติด้วยวิธีพิเศษ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
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-
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